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     ּתֹוָרה כה      

ל ְלַתְרָעא. ָאַמר  טּוהוּ, ְוָלא ֲהֵוי ָעּיִּ ׁשָ ָלא. ַאְיֵתי ּבּוְדָיא. ּפְ ְוָיא ְלַחּבָ ָלא ׁשָ ָאְמרּו ֵליּה, ַאֲחֵוי ָלן ָמָנא ּדְ
ָלא )בכורות ח:(: ְוָיא ְלַחּבָ ָלא ׁשָ ְלהוּ, ַאְיתּו ָמָרא ִסְתרוּ. ַהְינּו ָמָנא ּדְ

ַתְרָעא,  הּוא ַמְפִסיד: ּבּוְדָיא, ַמְחֶצֶלת: ָלא ָעֵיל ּבְ ֶוה ַהֶהְפֵסד ׁשֶ ֵאינֹו ׁשָ ִלי ׁשֶ ָלא, ַהְרֵאנּו ּכְ ְוָיא ְלַחּבָ ָלא ׁשָ "י: ַאֲחֵוי ָלן ָמָנא ּדְ ַרׁשִ
ֵנס: ּכָ ּיִ ַתח ְוַהּכֶֹתל ַעד ׁשֶ ְנַין ַהּפֶ ַתח: ַאְיתּו ָמָרא ְוִסְתרּו, ּבִ ָהָיה ָאֹרְך ְוָרָחב יֹוֵתר ִמן ַהּפֶ ׁשֶ

ִמיר ְוֹנֶפת צּוִפים ַוֲאָמָנה )ִמְׁשָנה סֹוָטה דף מח.(: ָ ַטל ַהּשׁ ׁש ּבָ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ֶ ִמּשׁ

)ְלׁשֹון ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה(

ה,  ְך ַאַחר ַהְמַדּמֶ ְמׁשָ ּנִ ֶכל. ּוְכׁשֶ ֵ ה, ְוַלֲעלֹות ֶאל ַהּשׂ ל ָאָדם ְלהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ֵמַהְמַדּמֶ י ָצִריְך ּכָ א ּכִ

והיא  זו,  תורה  אמירת  וזמן  מקום  לנו  ידוע  1. לא 
הועתקה על ידי ר' נתן מתוך כתב ידו של רבינו.

דבי  'סבי  על  השלישית  התורה  היא  זו  2. תורה 
אתונא', והשאלות שהם שאלו את ר' יהושע בן חנניה. 
רבינו מבאר את הסודות הרמוזים בשאלות ובתשובות 

הללו.
3. רבינו מקדים להביא עוד מאמר חז"ל, שעל ידו 
יובנו דברי ה'סבי דבי אתונא', ובו מבאר כיצד בנין 
הדעת, ובזה נבין כיצד הוא עומד כנגד כח המדמה 

המבואר ב'סבי דבי אתונא'.
4. בקצור לקוטי מוהר"ן )אות א'(, כתב וז"ל: ָצִריְך ָּכל 

ָאָדם ְלהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ֵמַהְמַדֶּמה, ְוַלֲעלֹות ֶאל ַהֵּׂשֶכל, 
ֶׁשֹּלא ֵיֵלְך ַאַחר ַהַּתֲאוֹות ַהְמֻדִּמּיֹות, ַּתֲאַות ַהַּבֲהִמּיּות, 
ַהַּתֲאוֹות  ָּכל  ְמַרֵחק  ַהֵּׂשֶכל  ִּכי  ַהֵּׂשֶכל.  ַאַחר  ֶׁשֵּיֵלְך  ַרק 
ַּבּכַֹח  ַרק  ְוֵהם  ַהֵּׂשֶכל,  ֶהֶפְך  ֵהם  ַהַּתֲאוֹות  ְוָכל  ְלַגְמֵרי, 
ַהְמַדֶּמה ֶׁשהּוא ּכַֹח ַהַּבֲהִמּיּות. ִּכי ַּגם ְּבֵהָמה ֵיׁש ָלּה ֶזה 

ַהּכַֹח ְוִהיא ִמְתַאֵּוית ַּגם ֵּכן ְלַתֲאוֹות ֵאּלּו.
5. לקוטי הלכות על תורה דידן )יו"ד ח"א הלכות חוקות 
ְּבָׁשְרָׁשם ֵהם  ַעְצָמם  ִיְׂשָרֵאל ִמַּצד  העכו"ם ב, א(, וז"ל: 

ְרחֹוִקים ְלַגְמֵרי ִמָּכל ָהֲעוֹנֹות, ְוֵאין ׁשּום ָעוֹן ַׁשָּיְך ְלִאיׁש 
ִיְׂשְרֵאִלי ְּכָלל ְלִפי ְקֻדָּׁשתֹו ִמָּׁשְרׁשֹו. ִּכי ִיְׂשָרֵאל ֵהם ֶעֶצם 
ַהּטֹוב ְוֵהם ְרחֹוִקים ִמן ָהַרע ְּבַתְכִלית ָהִרחּוק ְּבָׁשְרָׁשם, 

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה1.  ְלׁשֹון ַרּבֵ

ָלא  בגמרא בכורות2 )דף ח:(, מובא: 'ָאְמרּו ֵליּה סבי דבי אתונא לרבי יהושע בן חנניה: ַאֲחֵוי ָלן ָמָנא ּדְ

ָלא – הראה לנו כלי, שאינו שוה את ההפסד שהוא גורם. ַאְיֵתי ּבּוְדָיא – הביא מחצלת.  ְוָיא ְלַחּבָ ׁשָ
טּוהּו, ְוָלא ֲהֵוי ָעֵיל ְלַתְרָעא – פרסו אותה ולא נכנסה לבית, מכיון שהיתה רחבה יותר מהפתח. ָאַמר  ׁשָ ּפְ
ְלהּו, ַאְיתּו ָמָרא, ִסְתרּו – אמר להם: הביאו גרזן ושברו את הפתח, כדי שהמחצלת תוכל להכנס. ַהְינּו 

ָלא' – זהו כלי )המחצלת( שאינו שוה את ההפסד שהוא גורם.  ְוָיא ְלַחּבָ ָלא ׁשָ ָמָנא ּדְ

ִמיר – תולעת שהיו שמים אותה על  ָ ַטל ַהּשׁ ׁש ּבָ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ֶ ובמשנה )בסוף סוטה דף מח.(, מובא: ִמּשׁ

אבני האפוד והחושן והן נבקעות מאליהן, וכך היו כותבים על האבנים, ְוֹנֶפת צּוִפים – דבש הבא ממקום 

ששמו 'ציפיאה' והוא משובח מאוד, ְוֲאָמָנה – פסקו אנשים המאמינים בהקב"ה. ועתה יבאר רבינו את דברי 

משנה זו בפנימיות3, ואח"כ בסוף התורה, יחזור למאמר סבי דבי אתונא.

יבאר, שישנן ג' בחינות של שכל, שכל בכח – חכמה, שכל בפועל – בינה, שכל הנקנה – דעת, וכיצד ג' בחינות אלו 
מסייעות לאדם לעבודת ה', להינצל מ'כח המדמה' שהוא שרירות הלב, יצר הרע.

ה – מהתאוות הבהמיות של יצר הרע, שהן תאוות  ל ָאָדם ְלהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ֵמַהְמַדּמֶ י ָצִריְך ּכָ א. ּכִ
ֶכל6, כי השכל  ֵ מדומות, שהאדם מתאוה להם בליבו4, והרע נדמה לו כאילו הוא טוב5, ְוַלֲעלֹות ֶאל ַהּשׂ

אאמקוָותאועיוניםאא
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ר  ּבֵ ּוְמׁשַ ַהּלֵב,  ִרירּות  ִמּשְׁ ּיֹוֵצא  ּוְכׁשֶ ּלֵב.  ּבַ ׁשֶ ה  ַהְמַדּמֶ ַאַחר  הּוא הֹוֵלְך  ׁשֶ ִרירּות ֵלב,  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֶזה 
ּיֹות,  ַהְמֻדּמִ ֲאוֹות  ּתַ ַאַחר  הֹוֵלְך  ְוֵאינֹו  ָהֶאֶבן,  ִנְכָנע  ָידֹו  ַעל  ׁשֶ ִמיר',  'ׁשָ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ָהֶאֶבן -  ִלּבֹו 
ָאז  ֲעַדִין,  ְכלֹו  ׂשִ ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ַהּפַֹעל -  ְכלֹו ֶאל  ׂשִ ּלֹא הֹוִציא  ׁשֶ ְזַמן  ְוָכל  ֶכל.  ֵ ַהּשׂ ַאַחר  ְוהֹוֵלְך 
זֶּה ָקם  ׁשֶ 'ּכְ י  ּכִ ְכלֹו,  ׂשִ כּוַנת  ּתְ ִנְתקֹוֵמם  ָאז  ה,  ַהְמַדּמֶ ַבר  ׁשָ ָבר  ּכְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ֹכַח, ַאף  ּבְ ֶכל  ֵ ַהּשׂ ֶאְצלֹו 
ׁש ּבֹו,  ּמֵ ּתַ ּוִמׁשְ ְכלֹו  ׂשִ ּבְ חֹוֵקר  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ֹכַח. ְוַאַחר  ּבְ ֶכל ֲעַדִין  ֵ ֶזה נֹוֵפל' )ַּכּמּוָבא ְּבַרִׁש"י בראשית כה, כג(, ֲאָבל ַהּשׂ
ְפתֹוַתִיְך" -  ׂשִ ּטְֹפָנה  ּתִ ְבִחיַנת )ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ד, יא( "ֹנֶפת  ּבִ 'ֹנֶפת צּוִפים',  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ֹפַעל.  ּבְ ֶכל  ֵ ַהּשׂ ֲאַזי 

ְוַׁשָּיכּות  ֲאִחיָזה  ׁשּום  ַאֲחָרא  ְלַהִּסְטָרא  ֵאין  ֵּכן  ְוַעל 
ְלַפּתֹות ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ַחס ְוָׁשלֹום, ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ּכַֹח 
ַהְמַּדֶּמה, ִּכי ַהְמַדֶּמה ַמְטֶעה ֶאת ָהָאָדם – ֶׁשהּוא ְמַדֶּמה 
ָּדָבר ְלָדָבר, ַעד ֶׁשהּוא ְמַהֵּפְך, ַחס ְוָׁשלֹום, ּוֵמִׂשים ַרע 
ְך, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְיַׁשְעָיה ה, כ(: "ָׂשִמים  ֶ ְלטֹוב, אֹור ְלחֹשׁש
ְך ְלאֹור ָׂשִמים ַמר ְלָמתֹוק ּוָמתֹוק ְלַמר"  ֶ ְך ְוחֹשׁש ֶ אֹור ְלחֹשׁש
ֶאת  ַמְטֶעה  ַהְמַדֶּמה  ֶׁשּכַֹח  ְּבחּוׁש,  ֶׁשִּנְרֶאה  ְּכמֹו  ְוכּו', 
ָהָאָדם ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּבַגְׁשִמּיּות, ְּכגֹון ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶאה ֵאיֶזה 
ָּדָבר ֵמָרחֹוק, ּוִבְפָרט ַּבַּלְיָלה – ִנְדֶמה לֹו ַעל ֲחִתיַכת ֵעץ 
ְּדָבִרים  ְּבַכָּמה  ֵכן  ּוְכמֹו  ִמָּפָניו,  ּוִמְתָיֵרא  ָאָדם  ֶׁשעֹוֵמד 
ַמָּמׁש  ֵכן  ְּכמֹו  ַהְמַדֶּמה.  ּכַֹח  ְיֵדי  ַעל  טֹוֶעה  ֶׁשָהָאָדם 
ְּבִעְנַין ֵּדעֹות ָהָאָדם ּוִמּדֹוָתיו ְוַתֲאוֹוָתיו, ֶׁשֶּבֱאֶמת ָהִאיׁש 
ָרִעים  ַהְּדָבִרים  ִמָּכל  ְלַגְמֵרי  ְּבַעְצמֹו  ָרחֹוק  ַהִּיְׂשְרֵאִלי 
ּוִמָּכל ַהַּתֲאוֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות. ְוִעַּקר ִמְכׁשֹול ָהָאָדם, ַחס 
ַהִּסְטָרא  ַהְמַדֶּמה, ֶׁשהּוא  ְיֵדי ּכַֹח  ְוָׁשלֹום, הּוא ַרק ַעל 
ַאֲחָרא, ֶׁשהּוא ַמְטֶעה ֶאת ָהָאָדם, ּוְמַדֶּמה לֹו ָּדָבר ְלָדָבר 
ּומֹוִליכֹו ִמַּמֲחָׁשָבה ְלַמֲחָׁשָבה ּוִמַּמֲחָׁשָבה ְלַמֲחָׁשָבה, ַעד 
ֶׁשְּמִביאֹו ִליֵדי ִהְרהּור ַחס ְוָׁשלֹום, ְוֵכן ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד 

ְלַמה ֶּׁשְּמִביאֹו, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן.

6. במים עמוקים )אות א'(, פירש וז"ל: השכל המדובר 
כאן היא הנשמה האלוקית שהיא פנימיות השכל של 
"ְוִנְׁשַמת  ח(  לב,  )איוב  שכתוב  כמו  הישראלי,  האיש 
ַׁשַּדי ְּתִביֵנם", וכמבואר לקמן )תורה לה, ב( וז"ל: ִחּדּוׁש 
ַהֵּׂשֶכל ִהיא ִחּדּוׁש ַהְּנָׁשָמה, ִּכי ַהֵּׂשֶכל הּוא ַהְּנָׁשָמה, ְּכמֹו 
ֶׁשָּכתּוב "ִנְׁשַמת ַׁשַּדי ְּתִביֵנם". וכל התעוררות דקדושה 
של האדם לכסוף אל ה' ולעניינים רוחניים ולהתרחק 
שהיא  שכלו  מצד  הם  ותאוותיו,  החומר  מגשמיות 

נשמתו.
7. כמובא בלשון הקיצור הנ"ל.

עבודת  הלכות  ח"א  )יו"ד  הלכות  בלקוטי  8. כמבואר 
ַהּבֹוֵרא  ְּגֻדַּלת  ֶׁשֵהם  ִעָּלִאין  ַהְּגָוִנין  וז"ל:  ז(,  ג,  אלילים 

ִיְתָּבַרְך, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַמְכִניִעין ַהּכַֹח ַהְמַדֶּמה, ֶׁשֵהם ָּכל 
ַהְּקִלּפֹות ְוַהַּתֲאוֹות ְוַהְּמִניעֹות ְוכּו', ְוזֹוִכין ַלֲעלֹות ֶאל 
ַהֵּׂשֶכל ָהֲאִמִּתי ֶׁשֶּזה ַּתְכִלית ַהּכֹל. ִּכי ֶזה ִעַּקר ָהֲעבֹוָדה 
ְלַׁשֵּבר  ְּכֵדי  ָהעֹוָלם,  ְלֶזה  ֶׁשָּבא  ָהָאָדם  ֶׁשל  ְוַהַּתְכִלית 
ַהֵּיֶצר ָהָרע, ֶׁשהּוא ַהּכַֹח ַהְמַדֶּמה, ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהַּתֲאוֹות 
ִיְתָּבַרְך,  ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ְלַהִּכיר  ַהֵּׂשֶכל,  ֶאל  ְוִלְזּכֹות  ְוכּו'. 
ָחְכָמה  ֵאין ׁשּום  ִמֶּזה  ְוחּוץ  ָהֱאֶמת.  ַהֵּׂשֶכל  ִעַּקר  ֶׁשֶּזה 

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא

מרחק את כל התאוות לגמרי7, ועיקר השכל הוא הכרת הבורא ית', וכשזוכה לזה, הוא מתרחק ממילא 

ִרירּות ֵלב'10 - חוזק הלב בתאוותיו, עד  ִחיַנת 'ׁשְ ה9, ֶזה ּבְ ְך ַאַחר ַהְמַדּמֶ ְמׁשָ ּנִ מתאוות בהמיות8. ּוְכׁשֶ

ר ִלּבֹו  ּבֵ ב, ּוְמׁשַ ִרירּות ַהּלֵ ּיֹוֵצא ִמּשְׁ ב. ּוְכׁשֶ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ הּוא הֹוֵלְך ַאַחר ַהְמַדּמֶ שנעשה לבו כאבן11, ׁשֶ

ַעל ָידֹו ִנְכָנע  ִמיר' - על שם תולעת השמיר, שבכוחה היה לשבור את האבן13, ׁשֶ ִחיַנת 'ׁשָ ָהֶאֶבן12 – ֶזה ּבְ
ֶכל14. ֵ ּיֹות, ְוהֹוֵלְך ַאַחר ַהּשׂ ֲאוֹות ַהְמֻדּמִ ָהֶאֶבן, ְוֵאינֹו הֹוֵלְך ַאַחר ּתַ

ְכלֹו ֶאל ַהּפַֹעל דהיינו, קודם שמתבונן בשכלו לחקור ולחשוב בעבודת ה'15,  ּלֹא הֹוִציא ׂשִ ְוָכל ְזַמן ׁשֶ
ה - ואינו הולך  ַבר ַהְמַדּמֶ ָבר ׁשָ ּכְ י ׁשֶ ֹכַח, ַאף ַעל ּפִ ֶכל ּבְ ֵ ְכלֹו ֲעַדִין, ָאז ֶאְצלֹו ַהּשׂ ׂשִ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ּלֹא ִהׁשְ ׁשֶ
י  ְכלֹו שכבר נמצא בו משעת לידתו16, ּכִ כּוַנת ׂשִ אחר התאוות הבהמיות, שעל ידי זה ָאז ִנְתקֹוֵמם ּתְ

ֶכל ֲעַדִין רק  ֵ זֶּה ָקם, ֶזה נֹוֵפל )כמובא ברש"י ריש פרשת תולדות( – כשהשכל קם, המדמה נופל17, ֲאָבל ַהּשׂ ׁשֶ ּכְ
ֹכַח בחינת חכמה18.  ּבְ

ֹפַעל  ֶכל ּבְ ֵ ׁש ּבֹו, דהיינו, שחוקר וחושב בו בעבודת ה'19, ֲאַזי ַהּשׂ ּמֵ ּתַ ְכלֹו ּוִמׁשְ ׂשִ חֹוֵקר ּבְ ׁשֶ ְך ּכְ ְוַאַחר ּכָ
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ְוֵאין ְּתבּוָנה, ְוֵאין ִנְקָרא ְּבֵׁשם ֵׂשֶכל ְוָחְכָמה ְּכָלל, ְּכמֹו 
ֶׁשָּכתּוב )ִיְרְמָיה ט, כב(: "ַאל ִיְתַהֵּלל ָחָכם ְּבָחְכָמתֹו ְוכּו', 
ִּכי ִאם ְּבזֹאת ִיְתַהֵּלל ַהִּמְתַהֵּלל ַהְׂשֵּכל ְוָידַֹע אֹוִתי" ְוכּו'. 
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּדָבִרים ד, לט(: "ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל 
ְלָבֶבָך ִּכי ה' הּוא ָהֱאֹלִקים". ּוְכִתיב )ָׁשם ָּפסּוק לה(: "ַאָּתה 
ַהַּדַעת  ִעַּקר  ִּכי  ָהֱאֹלִקים",  הּוא  ה'  ִּכי  ָלַדַעת  ָהְרֵאָת 
ַהַּדַעת  ְיֵדי  ַעל  ִלְזּכֹות   – ִיְׂשְרֵאִלי  ַּדַעת  הּוא  ְוַהֵּׂשֶכל 
ֶּבֱאמּוָנה  ִיְתָּבַרְך  אֹותֹו  ּוְלַהִּכיר  ִיְתָּבַרְך,  אֹותֹו   ַלֲעבֹד 

ְׁשֵלָמה.
9. כתב במים עמוקים, המדמה שאינו מבורר, הוא 
שממנו  הגוף  וגשמיות  החומר  לצד  האדם  נטיית 
באים הדמיונות והתאוות הבלבולים והמניעות, והם 

הקליפות הקודמות לפרי וסובבות על הקדושה. 
ִּבְלָבבֹו  "ְוִהְתָּבֵרְך  יח(:  )דברים כט,  10. על פי הפסוק 
ֵלאמֹר ָׁשלֹום ִיְהֶיה ִּלי ִּכי ִּבְׁשִררּות ִלִּבי ֵאֵלְך", ופירש"י: 
בשרירות לבי אלך – במראית לבי, )שרירות הוא מלשון 
שּור – ראייה(, כמו )במדבר כד, יז(: "ֲאׁשּוֶרּנּו ְוֹלא ָקרֹוב", 

כלומר מה שלבי רואה לעשות. )אמנם, מדברי רבינו נראה 
שמפרש תיבת שרירות מלשון חוזק, וכדברי הרמב"ן שבסמוך(.

11. כן יש לפרש לפי דברי הרמב"ן, וז"ל: התאוה 
הגוברת ומתחזקת בלב, תקרא שרירות, כלשון חכמים 
"כֹחֹו  טז(  מ,  )איוב  וכן  וקיים',  'שריר  קס:(  בתרא  )בבא 

ְבָמְתָניו ְואֹנֹו ִּבְׁשִריֵרי ִבְטנֹו".
12. על פי הפסוק )יחזקאל יא, יט( "ַוֲהִסרִֹתי ֵלב ָהֶאֶבן 
ִמְּבָׂשָרם ְוָנַתִּתי ָלֶהם ֵלב ָּבָׂשר". ופירש"י: לב בשר – 

לב רך ונוח להכנע.
13. כמובא בגמ' בסוטה )דף מח:(: תנו רבנן: שמיר – 
שבו בנה שלמה את בהמ"ק, שמיר למאי אתא )למה 
בא(? מיבעי ליה לכדתניא: אבנים הללו אין כותבין 

אותן בדיו, משום שנאמר )באבני החושן, שמות כח, כא(: 
"ְוָהֲאָבִנים ִּתְהֶייןָ ַעל ְׁשמֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַעל 
ְׁשמָֹתם ִּפּתּוֵחי חֹוָתם", ואין מסרטין עליהם באיזמל, 
משום שנאמר: "ְּבִמּלּואָֹתם", אלא כותב עליהם בדיו, 
מאליהן,  נבקעות  והן  מבחוץ  שמיר  להן  ומראה 
חסירה  ואינה  החמה  בימות  שנבקעת  זו  כתאינה 
ואינה  הגשמים  בימות  שנבקעת  זו  וכבקעה  כלום, 

חסירה כלום.
וז"ל:  זה,  ענין  ביאר  י'(  )דרוש  14. הר"ן בדרשותיו 
יש באדם שתי כוחות, האחד פונה אל צד המעלה, 
ושם יש לו נטיה אליו בטבע. והשני הוא פונה אל צד 

המטה ואליו תשוקתו וכו'. השכל מצד טבעו אוהב 
השם יתברך ונכסף למצותיו, ובורח מכל מה שמנעהו 
השם יתברך ממנו כבורח מן הנחש. אבל מה שרוב בני 
אדם אינם מגיעים לזאת המעלה, הוא מפני שהגעתו 
דבר קשה מצד אחד מאד, והוא מפני התנגדות הכח 
האחד הנטוע באדם שהוא פונה לצד המטה, ויש לו 
הדמיון  והוא  השכלי,  הכח  הפך  טבעית  נטיה  שם 
התאוות  אל  לעולם  פונה  הכח,  זה  כי  באדם.  אשר 
אשר ישתתף האדם בהם עם הבהמה. והחושים כולם 
נשמעים יותר לזה הכח, מאשר נשמעים לשכלו, וזה 
לשלש סיבות, אחד מצד הדמיון אשר ביניהם, והוא 
שהדמיון והחושים כולם כוחות גשמיות, והשכל עצם 
בלתי גשמי, וכל הדברים נמשכים יותר אחר דומיהם. 
תחת  אשר  המדומים  שהדברים  השנית,  והסיבה 
ממשלת הדמיון מוחשים נגלים, והדברים המושכלים 
קדימת  מפני  השלישית  והסיבה  ונעלמים.  נסתמים 
ממשלתו בזמן, והוא כי התינוק מעת לידתו מושל 
דמיונו בחושיו, ואין השכל מנהיג אותם עד שיעמוד 
על דעתו וכו'. ובבחינת זה הצד, ההגעה לאהבת השם 
יתברך ויראתו, הוא קשה אצל רוב האנשים. )והובא 

במים עמוקים(.

15. כמבואר בקיצור )אות ב'(.
16. אלא, שכל זמן שהלך אחר שרירות לבו בתאוות, 
היה השכל של החכמה מכוסה, וכששבר את התאוות, 
אזי ממילא מתחיל להתגלות שכל החכמה שיש לו 

משעת לידתו.
17. על הפסוק )בראשית כה, כג(: "ּוְלאֹם ִמְלאֹם ֶיֱאָמץ", 
וז"ל: לא ישוו בגדולה, כשזה קם זה נופל. וכן הוא 

בגמ' במגילה )דף ו.(.
ֵהם  ִיְׂשָרֵאל  וז"ל:  א(,  לה,  )תורה  לקמן  18. כמבואר 
ְוֶאָחד  ְוָכל ֶאָחד  "ַעם ָקדֹוׁש" )דברים ז, ו. יד, ב. כח, ט(. 
ִמִּיְׂשָרֵאל, ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ֱאלֹוַּה ִמַּמַעל )איוב לא, ב( ֶׁשהּוא 
"ֻּכָּלם  כד(  קד,  )ְּתִהִּלים  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  'ָחְכָמה',  ְּבִחיַנת 
ִנְקָרִאים 'ֵראִׁשית', ְּכמֹו  ְוַעל ֵׁשם ֶזה  ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת". 
ֶׁשָּכתּוב )ִיְרְמָיה ב, ג( "קֶֹדׁש ִיְׂשָרֵאל ַלה' ֵראִׁשית" ְוכּו'. 
ֶאָחד  ָּכל  ֵאֶצל  ְמֻצְמָצם  ַהֵּׂשֶכל  הֹוָלָדה,  ִּבְׁשַעת  ֲאָבל 

ְוֶאָחד.
19. כן פירש בקיצור )אות ב'(, וז"ל: ְוָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 
ְוָאז  ַהֵּׁשם,  ַּבֲעבֹוַדת  ְוַלֲחׁשֹב ּבֹו  ַלֲחקֹור  ַהְינּו  ְּבִׂשְכלֹו, 

ְּכֶׁשחֹוֵקר ְּבִׂשְכלֹו ּוִמְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו, ֲאַזי ַהֵּׂשֶכל ְּבפַֹעל.
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ִחיַנת מֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל,  ְפתֹוַתִיְך", הּוא ּבְ ְכלֹו ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל. ]ְוֶזה "ׂשִ הֹוִציא ְמִתיקּות ׂשִ ׁשֶ
ּבּור[. ִחיַנת ַהּדִ הּוא ּבְ ׁשֶ

מֹו  ְקֶנה'. ּכְ ֶכל ַהּנִ ב 'ׂשֵ ְכלֹו ׁשָ יג, ָאז ׂשִ י ְלַהּשִׂ ַיד ֱאנֹוׁשִ ׁש ּבְ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ְכלֹו ּכָ ׂשִ יג ּבְ ּשִׂ ּמַ ׁשֶ ְך ּכְ ְוַאַחר ּכָ
ְלַאַחר  ָאָדם  ל  ׁשֶ ִקּיּומֹו  ר  ְוִעּקַ ְקֶנה.  ַהּנִ ֶכל  ְוׂשֵ ַהּפַֹעל,  ֶכל  ְוׂשֵ ֹכַח,  ּבְ ֶכל  ׂשֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִרים,  ַחּקְ ַהּמְ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ
י ֲאָמָנה -  ִחיַנת 'ֲאָמָנה', ּכִ יָתה. ְוֶזה ּבְ ָארֹוָתיו ְלַאַחר ַהּמִ ְקֶנה, ְוֶזה ַהׁשְ ֶכל ַהּנִ א ׂשֵ ִמיָתתֹו, ֵאינֹו ֶאּלָ

ּוְכֶׁשַּמְתִחיִלין  א(:  לה,  )תורה  לקמן  רבינו  20. לשון 
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּבִהְתּבֹוְננּות ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך )בינה(, 
י(  ה,  א'  )ְמָלִכים  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ְוָגדֹול,  הֹוֵלְך  ִׂשְכלֹו  ֲאַזי 

"ַוֵּתֶרב ָחְכַמת ְׁשֹלמֹה".
21. הרמב"ם בהקדמת פירוש המשניות, כתב וז"ל: 
לפי ששכלי בני אדם נבדלים כהבדלי המזגים, וכמו 
שמזג אדם זה טוב וקרוב לממוצע יותר ממזג אדם 
אחר, כך יהיה שכל אדם זה נכון ושלם משכל אדם 
אחר. ואין ספק שאין שכל מי שידע ענין נשגב כשכל 
מי שלא ידע אותו הענין, לפי שזה שכל בפועל וזה 
שכל בכח. ולפיכך יש דברים שאצל אנשים מסויימים 
בגדר  הם  אחר  ואצל  בתכלית,  וברורים  נכונים  הם 

הנמנעות )מלהשיג(, כפי ערך מעלתם בחכמה.
22. המובא כאן בסוגרים נמצא בדפוס ראשון ללא 
סוגרים, ומוהרנ"ת בתקפ"א הסגירו בסוגרים. ונראה 
הטעם, כי סוגרים אלו הם תוספת ביאור של מוהרנ"ת, 
שהוסיפו כשהעתיק את התורה הזו מלשון רבינו, אלא 
רבינו,  מלשון  זה  גם  כאילו  נדפס  ראשון  שבדפוס 
ולכן, בתקפ"א הוסיף מוהרנ"ת למשפט זה סוגרים, 

כי אינו מלשון רבינו.
23. כתב בלקוטי הלכות על תורה דידן )חו"מ ח"ב מתנה 
ד, יב(, וז"ל: ְוֶזהּו ְּבִחיַנת כ"ב ַאְתָון ְּדאֹוַרְיָתא, ִּכי ֶזהּו 

ְׁשֵלמּות ַהֵּׂשֶכל, ְּכֶׁשּמֹוִציִאין אֹותֹו ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַעד 
ֶׁשּזֹוִכין ְלֵׂשֶכל ַהִּנְקֶנה, ְּדַהְינּו ְלַהִּׂשיג ָּדָבר ַקָּים ַּבּתֹוָרה, 
ְלַהְכִניס  ְּכֶׁשּזֹוִכין  הּוא  ַהֵּׂשֶכל  ַהָּׂשַגת  ְׁשֵלמּות  ְוִעָּקר 
ַהַהָּׂשָגה ְּבתֹוְך ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת כ"ב ַאְתָון 
ַהַהָּׂשָגה  זֹאת  ּוְלַגּלֹות  ְלַדֵּבר  ֶׁשּיּוַכל  ְּדַהְינּו  ְּדאֹוַרְיָתא, 
ַעל ְיֵדי ַהִּדּבּור ֶׁשָּכלּול ֵמֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים אֹוִתּיֹות, ִּכי ָּכל 
ְזַמן ֶׁשֵאין ָיכֹול ְלַהְכִניס ַהֵּׂשֶכל ְּבתֹוְך אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור 
ֶאל  ִמּכַֹח  מֹוִציא  ְוִעָּקר  ְּבכַֹח,  ֵׂשֶכל  ְּבִחיַנת  ֶנְחָׁשב   –
ּוְׁשַּתִים אֹוִתּיֹות  ֶעְׂשִרים  ְּכֶׁשַּמְכִניסֹו ְּבתֹוְך  ַהּפַֹעל הּוא 
ַהִּדּבּור, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת )ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ד, יא(: "נֶֹפת ִּתּטְֹפָנה 

ִׂשְפתֹוַתִיְך", ַהּמּוָבא )בתורה דידן( ְלִעְנָין ֶזה, ע"כ.
ה  ָ 24. ביאר בלקוטי הלכות )שם אות י"ג(, וז"ל: ְׁשֹלשׁש
ַמְדֵרגֹות ֶׁשֵּיׁש ְּבִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵהם ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים ּוֵבינֹוִנים, 
ַּבֵּׂשֶכל,  ְּבִחינֹות ֶׁשֵּיׁש  ְּכֶנֶגד ָׁשֹלשׁש  ַמְדֵרגֹות  ְוֵהם ָׁשֹלשׁש 
ֵיׁש  ִּכי  ַהִּנְקֶנה.  ְוֵׂשֶכל  ְּבפַֹעל  ְוֵׂשֶכל  ְּבכַֹח  ֵׂשֶכל  ֶׁשֵהם 
ֶאל  ְוָעלּו  ַהְּמַדֶּמה  ֶׁשהּוא  ָהֶאֶבן  ֵלב  ְקָצת  ֶׁשָּׁשְברּו 
ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַהְּקַטִּנים  ֲעַדִין ְּבכַֹח,  ַהֵּׂשֶכל, ֲאָבל ַהֵּׂשֶכל 
ְּבַמֲעָלה ֶׁשֹּלא ִהִּגיעּו ַרק ְלַהֵּׂשֶכל ְּבכַֹח ְוֵאיָנם מֹוִציִאים 
אֹותֹו ֶאל ַהּפַֹעל, ְוַגם ֶזהּו ֵמֲחַמת ֵלב ָהֶאֶבן ֶׁשֹּלא ָׁשְברּו 
אֹותֹו ְלַגְמֵרי. ְוֵיׁש ֶׁשְּכָבר הֹוִציאּו ַהֵּׂשֶכל ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל 
ֲאָבל ֲעַדִין ֹלא ָּבאּו ְלֵׂשֶכל ַהִּנְקֶנה, ְוַגם ֶזהּו ֵמֲחַמת ָהֶאֶבן 
ַלֵׂשֶכל  ַּגם  ֶׁשִהִּגיעּו  ְוֵיׁש  ֵּבינֹוִנים.  ְּבִחיַנת  ְוֵהם  ַהַּנ"ל, 

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא

'ֹנֶפת  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  בחינת בינה - להבין דבר מתוך דבר, להשתמש בשכלו בשביל עבודת ה' שלו20. 

ְבִחיַנת הכתוב )שיר ד, יא(:  צּוִפים', כי רק כשהוא חוקר ומתבונן בשכל, הוא מרגיש את מתיקות השכל, ּבִ
ְפתֹוַתִיְך",  ְכלֹו ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל21. ]22ְוֶזה: "ׂשִ הֹוִציא ְמִתיקּות ׂשִ ְפתֹוַתִיְך" – ׁשֶ ּטְֹפָנה ׂשִ "ֹנֶפת ּתִ
ּבּור23 שעל ידו מוציאים את המחשבה מהכח  ִחיַנת ַהּדִ הּוא ּבְ ִחיַנת מֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ׁשֶ הּוא ּבְ

אל הפועל[.

יג שהשיג כל מה שרצה לפעול בשכלו  י ְלַהּשִׂ ַיד ֱאנֹוׁשִ ׁש ּבְ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ְכלֹו ּכָ ׂשִ יג ּבְ ּשִׂ ּמַ ׁשֶ ְך24 ּכְ ְוַאַחר ּכָ
ְקֶנה'26 - בחינת דעת27.  ֶכל ַהּנִ ב להיות 'ׂשֵ ְכלֹו ׁשָ בעבודת ה', היינו, הוציא את שכלו לידי מעשה25, ָאז ׂשִ

ל ָאָדם  ר ִקּיּומֹו ׁשֶ ְקֶנה. ְוִעּקַ ֶכל ַהּנִ ֶכל ַהּפַֹעל29, ְוׂשֵ ֹכַח, ְוׂשֵ ֶכל ּבְ ׁש ׂשֵ ּיֵ ִרים28, ׁשֶ ַחּקְ ְתבּו ַהּמְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ָארֹוָתיו – מה שנשאר לו ְלַאַחר  ְקֶנה' בחינת הדעת30, ְוֶזה ַהׁשְ ֶכל ַהּנִ א 'ׂשֵ ְלַאַחר ִמיָתתֹו, ֵאינֹו ֶאּלָ

אאמקוָותאועיוניםאא
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ַהִּנְקֶנה, ֲאָבל ֲעַדִין ֻמָּנח ָהֶאֶבן ְּגדֹוָלה ִלְפֵניֶהם ַעל ַהְּבֵאר 
ְּבָכל ַּדְרָּגא ְוַדְרָּגא ֶׁשְּצִריִכין ַלֲעלֹות ֵאֶליָה, ִּכי ְּבָכל ַּדְרָּגא 
ְוַדְרָּגא ֵיׁש ָׁשם ִּדְמיֹונֹות ֵאּלּו, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָהֶאֶבן ְּגדֹוָלה 
ֵמַהַּמְעָין  ַהּיֹוֵצא  ַהֵּׂשֶכל  ְּבִחיַנת  ַהְּבֵאר ֶׁשהּוא  ִּפי  ֶׁשַעל 

ַהּיֹוֵצא ִמֵּבית ה', )ענין זה יבואר יותר לקמן(.
25. לעיל נתבאר, ששכל בכח הוא מחשבה, ושכל 
בפועל הוא הדיבור, ולפי זה, השכל הנקנה הוא מה 
בלקוטי  ביאר  וכך  שכלו.  פי  על  פעולות  שעושה 
'ֵׂשֶכל  ְּבִחיַנת  וז"ל:  ה(,  ג,  ואפותיקי  חוב  )גביית  הלכות 
ַהִּנְקֶנה' – ִּכי ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאין זֹוִכין ַלֵּׂשֶכל ַהִּנְקֶנה ִּדְקֻדָּׁשה 
ִאי ֶאְפָׁשר ִלְסמְֹך ַעל ַהֵּׂשֶכל, ִּכי ֲעַדִין ְיכֹוִלין ַהְּקִלּפֹות ַחס 
ְוָׁשלֹום, ְלִהְתַאֵחז ּבֹו, ּוְלַקְלֵקל ַהֵּׂשֶכל ַהֶּזה וכו'. ִּכי ִעַּקר 
ַהִּקּיּום ְוַהְּׁשִמיָרה ִמן ַהְּקִלּפֹות ְוַהִּדְמיֹונֹות הּוא ְּכֶׁשּזֹוִכין 
ַלֵּׂשֶכל ַהִּנְקֶנה, ְּדַהְינּו ִלְזּכֹות ְלַהִּׂשיג ֵאיֶזה ֲעבֹוָדה ַעל ְיֵדי 
ַהֵּׂשֶכל, ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ַהֵּׂשֶכל, ִּכי 'ֹלא ַהִּמְדָרׁש ִעָּקר ֶאָּלא 
ַהַּמֲעֶׂשה', ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים קיא, י(: "ֵראִׁשית ָחְכָמה 
ִיְרַאת ה'". ֶׁשִעַּקר ַהָחְכָמה ִלְזּכֹות ַעל ָיָדּה ְלִיְרַאת ה', 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ָאז ָּתִבין ִיְרַאת ה'" )ִמְׁשֵלי ב, ה(. ֶׁשִעַּקר 
ַהִהְתּבֹוְננּות הּוא ִלְזּכֹות ְלִיְרַאת ה' ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 'ֵׂשֶכל 
ַהִּנְקֶנה', ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 'ַמֲעִׂשים טֹוִבים', ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: 
ִיְרַאת ה' ֵׂשֶכל טֹוב ְלָכל עֹוֵׂשיֶהם" –  "ֵראִׁשית ָחְכָמה 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  'ְלעֹוֵׂשיֶהם',  ֶאָּלא  ֶנֱאַמר  ְללֹוְמֵדיֶהם ֹלא 
ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ְּבָרכֹות יז.(. ִּכי ִעַּקר ַהּטֹוב ְוַהְמִתיקּות ֶׁשל 
ַהֵּׂשֶכל הּוא ְּכֶׁשָּבא ִליֵדי ַמֲעֶׂשה, ִּכי ִעַּקר ַהִּלּמּוד ִּדְקֻדָּׁשה 

הּוא ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים.
בלקוטי  נתן  ר'  כתב  האלו,  השכלים  ג'  26. בענין 
חוב  גביית  הלכות  ח"א  )חו"מ  דידן  תורה  על  הלכות 
הּוא   – ִמְצַרִים  ֶׁשְּיִציַאת  ִנְמָצא,  וז"ל:  ג(,  ג,  ואפותיקי 

ֶׁשהּוא   – ַהֵּׂשֶכל  ֶאל  ְוִלְזּכֹות  ַהְמַדֶּמה,  ְׁשִביַרת  ְּבִחיַנת 
ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה וכו'. ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ֶׁשַהּתֹוָרה ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְּבָכל 
ַהְּבִחינֹות, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ַׁשָּבת פח:(: 'ְּבִריְך 
ַרֲחָמָנא ְּדָיִהיב ָלן אֹוְרָין ְּתִליָתָאה ַעל ַיד ְּתִליָתָאה' ְוכּו' 
)ָּברּוְך ַהֵּׁשם ֶׁשָּנַתן ָלנּו ּתֹוָרה ְמֻׁשֶּלֶׁשת ַעל ְיֵדי ְׁשִליִׁשי(. ִּכי ַהּתֹוָרה 

ְּכלּוָלה ִמָּׁשֹלשׁש ְּבִחינֹות ַהַּנ"ל, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֵׂשֶכל ְּבכַֹח 
ְוֵׂשֶכל ְּבפַֹעל ְוֵׂשֶכל ַהִּנְקֶנה – ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת 'ָחְכָמה ִּביָנה 
ִּכי  ַּכָּידּוַע.  ְּבכַֹח,  ֵׂשֶכל  ְּבִחיַנת  הּוא  ָחְכָמה  ִּכי  ָוַדַעת', 
ָחְכָמה ִהיא ְּבִחיַנת 'ּכַֹח ַהֵּׂשֶכל' ְלַבד )היינו, השכל שנולד 
ֵּכן  ְוַעל  ְּבִּׂשְכלֹו.  ָּדָבר  ְלִהְתּבֹוֵנן  ֶׁשַּמְתִחיל  קֶֹדם  איתו( 

ִנְקָרא ָחְכָמה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 'ּכַֹח ַמה', ַהְינּו ֵׂשֶכל ְּבכַֹח 
ּוִביָנה  ְּתִפיָסה.  ּבֹו ׁשּום  ֵאין  ֲעַדִין  ִּכי  'ַמה',  ֶׁשִּנְקָרא   –

ִהיא ֵׂשֶכל ְּבפַֹעל, ְּדַהְינּו ַמה ֶּׁשִּמְתּבֹוֵנן ְּבָחְכָמתֹו ּומֹוִציא 
ְמִתיקּות ִׂשְכלֹו ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ּוֵמִבין ָּדָבר ִמּתֹוְך ָּדָבר. 
ֲאָבל ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּכָבר ִהְתִחיל ְלַעֵּין ּוְלִהְתּבֹוֵנן ְּבִּׂשְכלֹו 
ּוְלָהִבין ָּדָבר ִמּתֹוְך ָּדָבר, ֲאָבל ֹלא ִהִּׂשיג ַּתְכִלית ְמֻבָּקׁשֹו 
ּוַמִּׂשיג  ְּכֶׁשּזֹוֶכה  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּבִׂשְכלֹו.  ִלְפעֹל  ֶּׁשָרָצה  ַמה 
ַּתְכִלית ְמֻבָּקׁשֹו, ֶזה ְּבִחיַנת ֵׂשֶכל ַהִּנְקֶנה – ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת 
ַהָחְכָמה  ְיֵדי  ַעל  ַהּנֹוָלד  ַהֵּׂשֶכל  הּוא  ַּדַעת  ִּכי  'ַּדַעת', 
ַעל  ְמכֹונֹו  ַעל  ָּדָבר  ְוָיַדע  ֶּׁשִהִּׂשיג  ַמה  ְּדַהְינּו  ְוַהִּביָנה, 

ְיֵדי ְּתבּונֹות ִׂשְכלֹו.
ַהַּדַעת,  ִעַּקר  וז"ל:  נ"ג(, כתב רבינו  )תורה  27. לקמן 
ַהְינּו ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש ְּבַדְעּתֹו, ַהְינּו ֶׁשּיֹוִציא ֶאת ִׂשְכלֹו ִמּכַֹח 
'חכמה'  שנקרא  )מה  ַּדַעת  ֵיׁש  ְלָקָטן  ַּגם  ִּכי  ַהּפַֹעל.  ֶאל 
שאיתה הוא נולד(, ֲאָבל ֵאֶצל ַהָּקָטן ֲעַדִין ַהַּדַעת ְּבכַֹח ְוֹלא 

ְּבפַֹעל, ִּכי ֹלא ִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַדְעּתֹו, ְוֹלא הֹוִציא אֹותֹו ִמּכַֹח 
ֶאל ַהּפַֹעל. ּוִמי ֶׁשהּוא ָׁשֵלם ְּבַדְעּתֹו, ֶׁשהֹוִציא אֹותֹו ִמּכַֹח 
ֶאל ַהּפַֹעל, ְוִהִּׂשיג ְּבַדְעּתֹו, ַמה ֶּׁשֶאְפָׁשר ְלַדַעת ָהָאָדם 

ְלַהִּׂשיג ְּבַדְעּתֹו וכו'.
וז"ל:  ג'(,  פרק  שלישי  )מאמר  העיקרים  28. בספר 
השלמות והתכלית לפי מה שהסכימו הפילוסופים, 
הוא השגת המושכלות. ואמרו כי השכל ההוא הנקנה 
באמצעותם, הוא הנשאר אחר המות, וזה כשיתעצם 
בעינו  אחד  דבר  וישוב  והמושכל  והמשכיל  השכל 
עם המושכלות שהם בשכל הפועל, ואמרו שזה הוא 
תכליתו האחרון והצלחתו הנפשית, ואמרו גם כן שאם 
לא על דרך זה, לא יצויר שום השארות לנפש ויהיה 
מציאות מין האדם לבטלה, ולא יהיה אם כן יתרון 
המיניי  השלמות  ויבטל  חי,  הבעל  על  האדם  למין 
הפילוסופים  דעת  זהו  זה.  שלפני  בפרק  שאמרנו 
בשלמות האנושי, וכן דעת הרבה מבעלי התורה כמו 

שכתבו בחבוריהם.
29. בכתב יד הגירסא 'שכל בפועל'. 

30. כי אם השיג כל מה שביכולת האנושי להשיג, אזי 
זוכה אחר כך לעתיד לבוא לקבל דעת שלימה – לדעת 
את ה' ית' בשלמות, ובכח דעת זו חי חיים נצחיים, 
כמבואר לעיל )תורה כא, יב(, וז"ל: ְוִעַּקר ַהַחִּיים ִנְצִחִּיים 
ִיְהֶיה ֶלָעִתיד, ֵמֲחַמת ַהַּדַעת, ֶׁשִּיְרֶּבה ַהַּדַעת, ֶׁשֵּיְדעּו ַהּכֹל 
ֶאת ה', ְוַעל ְיֵדי ַהַּדַעת ֻיְכְללּו ְּבַאְחדּותֹו, ְוָאז ִיְחיּו ַחִּיים 
ִנְצִחִּיים ָּכמֹוהּו. ִּכי ַעל ְיֵדי ַהְיִדיָעה ִנְכָלִלים ּבֹו, ְּכַמֲאַמר 
ְוִעַּקר  ֱהִייִתיו'.   – ְיַדְעִּתיו  'ִאּלּו  ד'(  הר"ן  )דרשות  ֶהָחָכם 
ַהְיִדיָעה ִיְהֶיה ֶלָעִתיד, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ָׁשם יא, ט( "ִּכי ָמְלָאה 
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ִנְקָרא, ַמה  ְקֶנה  ַהּנִ ֶכל  ְוׂשֵ ְלַאַחר מֹותֹו.  ל ָאָדם  ׁשֶ ִקּיּום  ְקֶנה' - הּוא  ַהּנִ ֶכל  'ׂשֵ י  ּכִ ָבר,  ּדָ ִקּיּום  ְלׁשֹון 
ַדע ֵאיֶזהּו  ּיֵ מֹות ֹקֶדם ׁשֶ ה ַהְקּדָ י ֹקֶדם ָצִריְך ֵליַדע ַהְרּבֵ יִדיָעה ַאַחת. ּכִ ָבִרים ּבִ ה ּדְ ָאָדם יֹוֵדַע ַהְרּבֵ ֶ ּשׁ

יִדיָעה ַאַחת.  ָבר ּבִ מֹוָתיו, ְויֹוֵדַע ֶאת ַהּדָ ִליְך ַהְקּדָ ָבר, ַמׁשְ יג ֶאת ַהּדָ ּשִׂ ּמַ ׁשֶ ְך ּכְ ָבר, ְוַאַחר ּכָ ּדָ

ְוֹכַח  ֲהִמּיּות  ַהּבַ ֵהם  ׁשֶ נֹות,  ְרּבָ ַהּקָ ַמְקִריִבין  ָהיּו  ם  ׁשָ י  ּכִ ָיָצא,  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ִמן  ַהָחְכָמה,  ְעַין  ַהּמַ ר  ְוִעּקַ
נֹות.  ְרּבָ ַהּקָ ְמיֹון ֵהם  ַהּדִ ִביַרת  ּשְׁ ׁשֶ ָרה" -  ּבָ ִנׁשְ תּוב )ְּתִהִּלים נא, יט( "ִזְבֵחי ֱאלִֹקים רּוַח  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמיֹון.  ַהּדִ
ֶנה  ּבָ ּיִ ִמיר ְוכּו'. ּוְכׁשֶ ָ ַטל ַהּשׁ ׁש ּבָ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ׁשֶ ִביל ֶזה ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ּכְ ּוִבׁשְ

ׁש ֵיֵצא": ְקּדָ ם )יֹוֵאל ד, יח( "ּוַמְעָין ִמן ַהּמִ ׁש, ָאז ִיְתַקּיֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ִלּפֹות  ַהּקְ ֵהם  ְוֵהם  ֵאּלוּ.  ְמיֹונֹות  ּדִ ם  ׁשָ ֵיׁש  ּוַמְדֵרָגה,  ַמְדֵרָגה  ּוְבָכל  ְועֹוָלם  עֹוָלם  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְוַדע,  ב 

ָהָאֶרץ ֵּדָעה", ּוֵמֲחַמת ַהַּדַעת ֹלא ֶיְחַסר ָּכל טֹוב, ְוִיְהֶיה 
ֻּכּלֹו טֹוב, ְּכַמֲאַמר ֲחַז"ל )ְּפָסִחים נ.( 'ָאּטּו ָהִאיְדָנא ָלאו 

ֶאָחד הּוא? ְוֵתְרצּו: ֶלָעִתיד ֻּכּלֹו ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב.

31. כמבואר בלקוטי הלכות )מתנה ד, טו(, וז"ל: ַאַחר 
ִמיָתה ִמְתַּבֵּטל ַהְּמַדֶּמה, ִּכי הּוא ּכַֹח ָּבֵטל ְוֵאין ְׁשִליָטתֹו 
ִּכי ִאם ְּבַחָּייו ִּבְׁשִביל ַהְּבִחיָרה, ֲאָבל ַאַחר ַהִּמיָתה ַהּכַֹח 

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא
יָתה, וכמו שרואים בחוש, שדברי הצדיקים אשר זכו לזכך את שכלם, נשארים ומתקימים איתנו, שנים  ַהּמִ

רבות לאחר פטירתם, ועם שכל זה הוא זוכה לחלקו בעולם הבא31. 

ֶכל  י 'ׂשֵ ָבר כמו )מלכים א' ח, כו( "יאמן נא דבריך"32, ּכִ י 'ֲאָמָנה' – ְלׁשֹון ִקּיּום ּדָ ִחיַנת 'ֲאָמָנה', ּכִ ְוֶזה ּבְ
ָבִרים  ה ּדְ ָאָדם יֹוֵדַע ַהְרּבֵ ֶ ְקֶנה ִנְקָרא, ַמה ּשׁ ֶכל ַהּנִ ל ָאָדם ְלַאַחר מֹותֹו. ְוׂשֵ ְקֶנה' הּוא ִקּיּום ׁשֶ ַהּנִ
ָבר33 שהן בחינות של שכל  ַדע ֵאיֶזהּו ּדָ ּיֵ מֹות קֹוֶדם ׁשֶ ה ַהְקּדָ י ֹקֶדם ָצִריְך ֵליַדע ַהְרּבֵ יִדיָעה ַאַחת, ּכִ ּבִ
יִדיָעה  ָבר ּבִ מֹוָתיו, ְויֹוֵדַע ֶאת ַהּדָ ִליְך ַהְקּדָ ָבר, ַמׁשְ יג ֶאת ַהּדָ ּשִׂ ּמַ ׁשֶ ְך ּכְ בכח ושכל בפועל הנ"ל, ְוַאַחר ּכָ

ַאַחת בלי צורך בהקדמות, כי הגיע כבר למכוון ולתכלית, שהיא הידיעה עצמה, בבחינת ה'שכל הנקנה'.

ֲהִמּיּות ְוֹכַח  ֵהם ַהּבַ נֹות, ׁשֶ ְרּבָ ם ָהיּו ַמְקִריִבין ַהּקָ י ׁשָ ׁש ָיָצא34, ּכִ ְקּדָ ְעַין ַהָחְכָמה ִמן ַהּמִ ר ַהּמַ ְוִעּקַ
ְמיֹון, כי גם לבהמה יש תאוות וכח הדמיון, ועל ידי הקרבת הבהמה, נכנע ונשבר כח המדמה של האדם  ַהּדִ
ָרה"  ּבָ תּוב )תהלים נא, יט(: "ִזְבֵחי ֱאלִֹקים רּוַח ִנׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ המקריב אותה, והאדם זוכה לשכל וחכמה35, ּכְ

ְמיֹון - כח המדמה  ִביַרת ַהּדִ ּשְׁ ע"י "זבחי אלהים" - קרבנות, נעשה "רוח" - דמיונות "נשברה"36, היינו ׁשֶ

ִביל ֶזה ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה:  נֹות37. ּוִבׁשְ ְרּבָ הבא משרירות לב, שהוא היצר הרע, ֵהם ַהּקָ

ִמיר ְוכּו' ונופת צופים ואמנה', כי מבית המקדש יצא מעין החכמה,  ָ ַטל ַהּשׁ ׁש ּבָ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ׁשֶ 'ּכְ
שעל ידו יכל האדם לצאת מהמדמה ולזכות ל'שמיר' – שכל בכח, ול'נופת צופים' – שכל בפועל, ול'אמנה' – 

שכל הנקנה. ומשחרב בית המקדש ואין לנו קרבנות לשבור את כח המדמה, בטל השמיר וכו', היינו ג' 

ם  ׁש, ָאז ִיְתַקּיֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ בחינות השכל הנ"ל, שראשית קנייתן היא שבירת 'כח המדמה38. ּוְכׁשֶ

ׁש ֵיֵצא", שזהו מעיין החכמה )זוהר שלח ח"ג דף קסה:(39 - בחינת 'שכל בכח'  ְקּדָ הפסוק )יואל ד, יח(: "ּוַמְעָין ִמן ַהּמִ

המושג ע"י שבירת המדמה וכנ"ל, ואח"כ יכול לזכות גם לשאר בחינות השכל הנ"ל40, אלא, שהזכיר רק את 

הראשונה 'חכמה', שאליה זוכים מיד כששובר את המדמה, בבחינת 'כשזה קם זה נופל', וכנ"ל.

לאחר שביאר, שתחילה צריך לשבור את כח המדמה וכו', ואז מתגלה השכל שבכח, וכשמתבונן בשכלו זוכה לשכל 
בפועל, וכשמשיג בשכלו כל מה שיכול להשיג, זהו 'שכל הנקנה'. יבאר עתה, ששבירת המדמה אינה חד פעמית, 

אלא, בכל פעם שעולה ממדרגה למדרגה, צריך לשבר שוב את המדמה, שהוא היצר הרע.

ְמיֹונֹות ֵאּלּו, שהם בחינת 'כח  ּדִ ם  ָכל עֹוָלם ְועֹוָלם ּוְבָכל ַמְדֵרָגה ּוַמְדֵרָגה, ֵיׁש ׁשָ ּבְ ב. ְוַדע ׁשֶ
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ַהְּמַדֶּמה ֵמת ּוָבֵטל ְלַגְמֵרי, ִּכי ָׁשם ִעַּקר ִסְטָרא ְּדמֹוָתא 
ַאַחר  ֵמָהָאָדם  ִנְׁשָאר  ֵאין  ִּכי  ְּכלּום,  ִמֶּמּנּו  ִנְׁשָאר  ְוֵאין 
מֹותֹו ִּכי ִאם ֵׂשֶכל ַהִּנְקֶנה ֶׁשהּוא ֵׂשֶכל ָהֲאִמִּתי, ֶׁשִעַּקר 
ַהַהְׁשָאָרה ֶׁשל ָהָאָדם ַאַחר מֹותֹו הּוא ֵׂשֶכל ַהִּנְקֶנה. ִּכי 
ּכַֹח ַהְּמַדֶּמה ֶׁשִּמֶּמּנּו ָּכל ַהִּׁשּנּוִיים – ְּכָבר ִנְתַּבֵּטל ַּכַּנ"ל, 
ִּכי ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֲאִפּלּו ִאיׁש ָּפׁשּוט, ֵיׁש לֹו ֵאיֶזה 
ְנֻקָּדה טֹוָבה ֶׁשִּנְׁשָאר ִמֶּמּנּו, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֵׂשֶכל ַהִּנְקֶנה 
ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ְלֶחְלקֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא, ִּכי ָּכל ִיְׂשָרֵאל 

ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא )ַסְנֶהְדִרין צ.(.
32. כן נוסף בכתב היד. ולשון הפסוק: "ְוַעָּתה ֱאֹלֵהי 
ִיְׂשָרֵאל ֵיָאֶמן ָנא ְּדָבְרָך ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ְלַעְבְּדָך ָּדִוד ָאִבי", 

ופירוש "ֵיָאֶמן ָנא ְּדָבְרָך" – קיים נא דבריך.
ֵׂשֶכל  ֵיׁש  וז"ל:  רבינו  כתב  א(,  כא,  )תורה  33. לעיל 
ְוַהֵּׂשֶכל  ַרּבֹות,  ַהְקָּדמֹות  ְיֵדי  ַעל  אֹותֹו  ַמִּׂשיג  ֶׁשָאָדם 
ַהֶּזה ְמֻכֶּנה ְּבֵׁשם 'ָאחֹור'; ְוֵיׁש ֵׂשֶכל ֶׁשָּבא ְלָאָדם ְּבֹלא 
ׁשּום ַהְקָּדָמה, ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ֶׁשַפע ֱאֹלִקי, ְוֶזה ְמֻכֶּנה ְּבֵׁשם 

'ֶקֶדם', ְּבֵׁשם ָּפִנים.
34. על פי לשון הכתוב )יואל ד, יח(: "ּוַמְעָין ִמֵּבית ה' 

ֵיֵצא", שיובא בסמוך.
35. כתב בעץ חיים )שער נ' פ"ב(, וז"ל: העכירות של 
נפש הבהמית שבאדם, גורמת לגוף לחטוא, ומי גרם 
עכירות בנפש הבהמית שבאדם, ודאי שנמשכת לו 
מנפש הבהמית שבבעלי חיים – שהיא חיצוניות נפש 
הבהמית שבאדם, לכן כשהאדם חוטא ועושה תשובה 
ומקריב קרבן, אז נפש הבהמית של בעל החי שהיא 
גרמה לו לחטוא, יורדת עליה אש גבוהה ושורפת את 
הרע ועכירות שבה, ואז שורש נפש הבהמית שבאדם 
נמשכת לה ַזּכּות ונקיות, כי הכל משורש אחד חוצבו, 
ואז מתכפר האדם, והבן זה היטב סוד הקרבנות וכו'.
פי  על  א'(,  )אות  מוהר"ן  לקוטי  בקצור  36. כתב 
ַטַעם  ְוֶזהּו  וז"ל:  זו,  לתורה  בהשמטות  המבואר 
ַהְּסִמיָכה ַעל ַהָּקְרָּבנֹות, ְוָצִריְך ָאז ְלִהְתַוּדֹות ֲעֵליֶהם ָּכל 
ַהֲחָטִאים, ִּכי ֻּכָּלם ָּבִאים ַעל ְיֵדי ּכַֹח ַהְמַדֶּמה. ְוַעל ְיֵדי 
ֶזה ִנְמָׁשִכין ָּכל ַהֲחָטִאים ְוָכל ּכַֹח ַהְמַדֶּמה ַעל ַהְּבֵהָמה, 
ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ְמַדֶּמה. ְוַאַחר־ָּכְך ֵּתֶכף ַלְּסִמיָכה ְׁשִחיָטה, 
ְוִנְׁשָּבר  ִנְכָנע  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְלָקְרָּבן,  ַהְּבֵהָמה  ְוׁשֹוֲחִטים 
)ְּתִהִּלים  ִנְׁשָּבָרה"  ֱאֹלִקים רּוַח  "ִזְבֵחי  ְּבִחיַנת:  ַהְמַדֶּמה 

נא, יט(, ֶׁשְּׁשִביַרת ַהִּדְמיֹון ֵהם ַהָּקְרָּבנֹות.

ִרִּבי  איתא:  רמ.(,  דף  )ח"ג  פינחס  פרשת  37. בזוהר 
ַאָּבא ָּפַתח "ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רּוַח ִנְׁשָּבָרה" ְוגֹו', ַהאי ְקָרא 

ִאְתְרֵעי  ָלא  הּוא,  ְּבִריְך  ְדקּוְדָׁשא  ִּדְרעּוָתא  אֹוְקמּוָה, 
ְּבָקְרָּבן ְּדַּבר ָנׁש ַעל חֹובֹוי, ֶאָּלא רּוַח ִנְׁשָּבָרה וכו'. ְּבִזְמָנא 
ַּכָּפָרה  ָּכל  ָקְרָּבֵניּה,  ַאְקִריב  ַקָּיים,  ַמְקְּדָׁשא  ֵּבי  ְּדֲהָוה 
ִּדיֵליּה ַּתְלָייא ָעֵליּה, ַעד ְּדִאְתֲחָרט, ְוָתַבר ְלַההּוא רּוַח 
ִמּגֹו ָּגאּוָתא ִּדיֵליּה, ּוָמִאיְך ֵליּה. ְוָדא הּוא ְּתִבירּו, ְּדַההּוא 
ַּדְרָּגא ְּדִמְסֲאָבא. ְוַכד ִאְתַּבר ַההּוא רּוַח ִמְסֲאָבא, ְוָקִריב 
ָקְרָּבֵניּה, ָּדא ִאיהּו ְּדִאְתַקֵּבל ְּבַרֲעָוא ַּכְּדָקא ָיאּות.  ]תרגום: 
ַרִּבי ַאָּבא ָּפַתח "ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רּוַח ִנְׁשָּבָרה" ְוגֹו', ָּפסּוק 
ֶזה ֵּפְרׁשּוהּו, ֶׁשְרצֹון ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֵאין ְרצֹונֹו ְּבָקְרָּבן 
ֶׁשל ָאָדם ַעל ֲחָטָאיו, ֶאָּלא רּוַח ִנְׁשָּבָרה וכו'. ִּבְזַמן ֶׁשָהָיה 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים, ִהְקִריב ָקְרָּבנֹו – ָּכל ַּכָּפָרה ֶׁשּלֹו ְּתלּוָיה 
ָעָליו, ַעד ֶׁשִהְתָחֵרט ְוָׁשַבר ְלאֹוָתּה ָהרּוַח ִמּתֹוְך ַּגֲאָותֹו 
ַּדְרָּגה ֶׁשל  ְוזֹוִהי ַהְּׁשִביָרה ֶׁשל אֹוָתּה  ְוִהְׁשִּפיל אֹוָתּה. 
ּוַמְקִריב  ַהֻּטְמָאה  ִנְׁשֶּבֶרת אֹוָתּה רּוַח  ְוַכֲאֶׁשר  ֻטְמָאה. 

ָקְרָּבנֹו, ֶזהּו ֶׁשִּמְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך[ .
38. אכן מתוך המתבאר בלקוטי תפילות )סוף תפילה 
ע"י  זו,  בחינה  מעט  יש  עכשיו  שגם  מבואר  כ"ה(, 

ֶׁשִּנְזֶּכה  ְּבֶעְזֵרנּו  ְוִתְהֶיה  ָעֵלינּו  ּוְתַרֵחם  וז"ל:  תפילה, 
ֻּכָּלם ּוְקטֶֹרת  ַהָּקְרָּבנֹות  ְלָפֶניָך ּתֹוַרת ָּכל  לֹוַמר ּוְלַסֵּדר 
ַעד  ְונֹוָרָאה.  ְּגדֹוָלה  ּוִבְקֻדָּׁשה  ֲעצּוָמה  ְּבַכָּוָנה  ּוְמָנחֹות 
ֶׁשַּתֲעֶלה ֲאִמיָרֵתנּו ְלָפֶניָך ְּכִאּלּו ִהְקַרְבנּו ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות 
ֻּכָּלם ְּבמֹוֲעָדם ּוִבְזַמָּנם ּוִבְמקֹוָמם ְּכִהְלָכָתן. "ּוְנַׁשְּלָמה 
ז,  )ויקרא  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ג(,  יד,  )הושע  ְׂשָפֵתינּו"  ָּפִרים 
ְוָלָאָׁשם  ְוַלַחָּטאת  ַלִּמְנָחה  ָלעֹוָלה  ַהּתֹוָרה  "זֹאת  לז( 
ְוַלִּמּלּוִאים ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים". ְוִנְזֶּכה ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַהְכִניַע 
ּוְלַׁשֵּבר ּוְלַבֵּטל ּכַֹח ַהְמַדֶּמה, ְלָגְרׁשֹו ּוְלַסְּלקֹו ּוְלַבְּטלֹו 

ְלַגְמֵרי ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ְּגבּוֵלנּו.
ַחד  ִאְתְייִליד  ָּדא,  ַּבֲעָזָרה  ָּדרֹום  ִּבְסָטר  39. וז"ל: 
ַמְעָייָנא ְּדַמָּיא וכו'. ַמאן ְּדָׁשֵתי ִמַּנְייהּו ִיְתַחָּכם, ְוִיְתְּפַקח 
ְּבָחְכְמָתא.  ]תרגום: ְּבַצד ָּדרֹום ַּבֲעָזָרה זֹו נֹוַלד ַמְעָין ַמִים 

ֶאָחד וכו'. ִמי ֶׁשּׁשֹוֶתה ֵמֶהם ִיִתַחֵּכם, ְוִיְתַּפַּקח ְּבָחְכָמה[.
ּוְתַמֵהר  וז"ל:  )שם(,  תפילות  בלקוטי  40. כמבואר 
ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְוִתְבֶנה ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו, ְוָׁשם 
ַנְקִריב ְלָפֶניָך ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשְּיַכְּפרּו ַבֲעֵדנּו. ְוֻיְחְזרּו ָלנּו 
ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ֶׁשִּנְתַּבְּטלּו ִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשֵהם 
ַהָּׁשִמיר ְונֶֹפת צּוִפים ַוֲאָמָנה. ְוִנְזֶּכה ֶאל ַהֵּׂשֶכל ִּדְקֻדָּׁשה, 
ְלַמְעַין ַהָחְכָמה ַהּיֹוֵצא ִמֵּבית ה'. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ּוַמְעָין 
ִמֵּבית ה' ֵיֵצא". ְוִנְזֶּכה ַלֲעבֹד אֹוְתָך ָּתִמיד ְּבָחְכָמה ּוִביָנה 
ָוַדַעת ִּדְקֻדָּׁשה ּוֶבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶּבֱאֶמת ָּכל ָיֵמינּו ְלעֹוָלם, 

ָאֵמן ְוָאֵמן.
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תאּתאא ֹותא א82 ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ִליקוכֵטיאמֹוֲת

ָאָדם  ּוְכׁשֶ כּון".  ִיְתַהּלָ ִעים  ְרׁשָ "ָסִביב  יב, ט(  )ְּתִהִּלים  ְבִחיַנת  ּבִ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאת  ְוסֹוְבִבים  ִרי,  ַלּפְ ַהּקֹוְדִמין 
ה. ְוֵתֶכף  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ יַע ֶאל  ְלַהּגִ ֵדי  ּכְ ְמיֹונֹות,  ַהּדִ ֶרְך ֵאּלּו  ּדֶ ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ָאז ָצִריְך לֹו ֵליֵלְך  ק ִמּמַ ֶנְעּתָ
ְלַהְכִניַע אֹוָתם  ְוָצִריְך  ִבין אֹותֹו.  ּוְמַסּבְ ְדֵרָגה,  ּמַ ּבַ ׁשֶ ִלּפֹות  ַהּקְ ִנְתעֹוְרִרין  ֲאַזי  ְדֵרָגה,  ְלַהּמַ עֹוֶלה  ׁשֶ ּכְ

ִלּפֹות: קֹום ִמּקְ ר אֹוָתם, ּוְלַטֵהר אֹותֹו ַהּמָ ּבֵ ּוְלׁשַ

ַמְלּבּוׁש  ְוֶזה  ִמזֶּה,  ְלַמְעָלה  ֶזה  ֵהם  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ י  ּכִ ָלֶזה.  ֶזה  ִוין  ׁשָ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ ֵאין  ׁשֶ ְוַדע  ג 
ֶאָחד רֹוֶצה ַלֲעלֹות  ׁשֶ ה ְלבּוׁש ְוִחיצֹוִנּיּות ְלִחיצֹוִנּיּות ֶעְליֹון. ִנְמָצא ּכְ ְחּתֹון ַנֲעׂשֶ ל ּתַ ָלֶזה. ּוְפִניִמית ׁשֶ
ק  ְוֶנְעּתָ ְוהֹוֵלְך  ָהֶעְליֹוָנה,  ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ָהעֹוֵמד  ָהָאָדם  ק  ְוֶנְעּתָ הֹוֵלְך  ֲאַזי  ֶעְליֹוָנה,  ְלַמְדֵרָגה  ְדֵרָגתֹו  ִמּמַ
ק ֵמָהָאָדם  ֶנְעּתָ ְוֵאינֹו  ַמְדֵרָגה ַאַחת.  ּבְ ים  ֵני ֲאָנׁשִ ׁשְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ר  י ִאי ֶאְפׁשָ ּכִ ֶעְליֹוָנה,  ַהּיֹוֵתר  ְדֵרָגה  ַלּמַ

ֲחֵזי, ָּכל  41. זוהר משפטים )ח"ב דף קח:(, וז"ל: ָּתא 
ִאיּנּון עֹוָבִדין ְּדָעִביד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ְוַאְקִּדים ַההּוא 
ַההּוא   - ּוְבעֹוָבָדא  ְּבַמֲחָׁשָבה,  ַאְקִּדים   - ִּדְלַבר, מֹוָחא 
ִּדְלַבר, ְּדָהא ָּכל ְקִליָּפה ִמִּסְטָרא ַאֲחָרא ֲהֵוי, ּומֹוָחא ִמן 
מֹוָחא, ְוָתִדיר ִסְטָרא ַאֲחָרא ַאְקִּדים ְוַרִּבי ְוַאְגִּדיל ְוָנִטיר 
ִאיָּבא. ֵּכיָון ְּדִאְתַרֵּבי, ַזְרִקין ֵליּה ְלַבר. ]תרגום: ּבֹא ּוְרֵאה, 
ָּכל אֹוָתם ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשעֹוֶׂשה ַהָּקָּב"ה ּוַמְקִּדים אֹותֹו ֶׁשל 
ַמֲעֶׂשה אֹותֹו ֶׁשל  ַּבחּוץ, ַהּמַֹח ִהְקִּדים ְּבַמֲחָׁשָבה, ֲאָבל ְבּ
ִמן  ְוַהּמַֹח  ָהַאֵחר,  ִמַּצד  ִהיא  ְקִלָּפה  ָּכל  ֶׁשֲהֵרי  ַּבחּוץ, 
ַהּמַֹח, ְוָתִמיד ַהַּצד ָהַאֵחר ַמְקִּדים ְוָגֵדל ּוִמְתַרֶּבה ְוׁשֹוֵמר 

ַהְּפִרי. ֵּכיָון ֶׁשִּמְתַרֶּבה, זֹוְרִקים אֹותֹו ַהחּוָצה[.
42. כתב בלקוטי הלכות )גביית חוב ואפותיקי ג, ו(, וז"ל: 

ַאַחר ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל ִנְצַטּוּו ַעל ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן, ִּכי ַהָּדָבר 
ָּתמּוַּה ְמאֹד, ֵאיְך ָּבאּו ִיְׂשָרֵאל ִליֵדי ָעוֹון ֶזה, ַאַחר ַקָּבַלת 
ְמאֹד,  ְמאֹד  ְוֶעְליֹוָנה  ָּגבַֹּה  ְלַמְדֵרָגה  ָאז  ֶׁשָּזכּו  ַהּתֹוָרה, 
ַאַחר  ָיבֹואּו  ְוֵאיְך  ְוכּו',  ְּבָפִנים  ָּפִנים  ְנבּוָאה  ְלַהָׂשַגת 
ְּבָכל  ִּכי  ַהַּנ"ל,  ִּפי  ַעל  ָּכֶזה?! ַאְך הּוא  ִליֵדי ֵחְטא  ָּכְך 
ַּפַעם ֶׁשְּצִריִכין ַלֲעלֹות ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ִמְתַּגֵּבר ֵמָחָדׁש 
ַהְמַדֶּמה, ֶׁשֵהם ַהְּקִלּפֹות ְוכּו', ְוִלְפָעִמים ְּכֶׁשֵאין ָהָאָדם 
זֹוֶכה ְלִהְתַּגֵּבר ְלַׁשֵּבר ֵמָחָדׁש ָּכל ַהְּקִלּפֹות ְוַהִּדְמיֹונֹות 
ְוכּו' – יּוַכל ִלּפֹל ְמאֹד ַחס ְוָׁשלֹום, ְּבֵעת ֶׁשָּצִריְך ַלֲעלֹות 
ַלַּמְדֵרָגה ַהְּׁשִנָּיה. ְוַעל ֵּכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ָאבֹות ב, 
ד ]וע' ברכות כט.[(: 'ַאל ַּתֲאִמין ְּבַעְצְמָך ַעד יֹום מֹוְתָך' 

ְוכּו'. ּוִמֶּזה ִנְמַׁשְך ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָּבאּו ִליֵדי ִמְכׁשֹול ֶזה ְּבסֹוף 

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא

ִרי41, ובכל מדרגה ישנה בחינת  ִלּפֹות ַהּקֹוְדִמין ַלּפְ המדמה', המפתה את האדם לעבירות, ְוֵהם ֵהם ַהּקְ

ִעים  ְבִחיַנת הכתוב )תהלים יב, ט(: "ָסִביב ְרׁשָ ה, ּבִ ָ ֻדּשׁ פרי חדש, שקודמת לה קליפה, ְוסֹוְבִבים ֶאת ַהּקְ

ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ָאז  ק - עולה ִמּמַ ָאָדם ֶנְעּתָ כּון", כי הקליפות נמצאות תמיד סביב הקדושה. ּוְכׁשֶ ִיְתַהּלָ
ְדֵרָגה, ֲאַזי  עֹוֶלה ְלַהּמַ ׁשֶ ה42. ְוֵתֶכף ּכְ ָ ֻדּשׁ יַע ֶאל ַהּקְ ֵדי ְלַהּגִ ְמיֹונֹות, ּכְ ֶרְך ֵאּלּו ַהּדִ ָצִריְך לֹו ֵליֵלְך ּדֶ
ר אֹוָתם,  ּבֵ ִבין אֹותֹו. ְוָצִריְך ְלַהְכִניַע אֹוָתם ּוְלׁשַ ְדֵרָגה שבא אליה, ּוְמַסּבְ ּמַ ּבַ ִלּפֹות ׁשֶ ִנְתעֹוְרִרין ַהּקְ

ִלּפֹות. וענין עליות אלו, אינו מיוחד לצדיקים, אלא שייך גם לכל אדם43. קֹום ִמּקְ ּוְלַטֵהר אֹותֹו ַהּמָ

לאחר שביאר, שבכל עליה ועליה, מתעוררות הקליפות שבאותה מדרגה. יבאר עתה, שיש להקשות הרי לכאורה 
קליפות אלו נשברו כבר ע"י מי שכבר זכה להיות שם באותה מדרגה. ויתרץ זאת, בהקדימו לפרש כיצד הוא אופן 

וסדר העליות.

ל  י ּכָ ִוין ֶזה ָלֶזה )על פי סנהדרין סוף דף לז.(44 לא בצורתם ולא בדעתם45, ּכִ ֵני ָאָדם ׁשָ ֵני ּבְ ֵאין ׁשְ ג. ְוַדע ׁשֶ
מֹות ֵהם ֶזה ְלַמְעָלה ִמזֶּה46, ְוֶזה ַמְלּבּוׁש ָלֶזה )וכמו שיתבאר(. וכל נשמה יש לה שני חלקים: החלק  ׁשָ ַהּנְ
ְחּתֹון – של האדם במדרגה הנמוכה יותר, כשהוא עולה מדרגה,  ל ּתַ הפנימי והחלק החיצוני, ּוְפִניִמית ׁשֶ

ה פנימיות שלו ְלבּוׁש ְוִחיצֹוִנּיּות ְלִחיצֹוִנּיּות ֶעְליֹון – של האדם במדרגה הגבוהה יותר. ִנְמָצא,  ַנֲעׂשֶ
ק ָהָאָדם ָהעֹוֵמד  ְדֵרָגתֹו ְלַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה, ֲאַזי בהכרח שהֹוֵלְך ְוֶנְעּתָ ֶאָחד רֹוֶצה ַלֲעלֹות ִמּמַ ׁשֶ ּכְ
ים  ֵני ֲאָנׁשִ ְהיּו ׁשְ ּיִ ר ׁשֶ י ִאי ֶאְפׁשָ ְדֵרָגה ַהּיֹוֵתר ֶעְליֹוָנה47, ּכִ ק ַלּמַ ְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה, ְוהֹוֵלְך ְוֶנְעּתָ ּמַ ּבַ

אאמקוָותאועיוניםאא
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ָהַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשָהיּו ְצִריִכין ַלֲעלֹות ְלַמְדֵרָגה ָּגבַֹּה יֹוֵתר 
ְויֹוֵתר, ְוֹלא ִהְׁשַּתְּדלּו ְלַׁשֵּבר ֵמָחָדׁש ֶאת ַהּכַֹח ַהְמַדֶּמה, 

ַעד ֶׁשִּנְכְׁשלּו וכו'.
ִנְׁשַמע  וז"ל:   י"ט(,  )אות  43. כמבואר בחיי מוהר"ן 
ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש ְּבֵפרּוׁש ֵאֶצל ַהַּמֲאָמר )תורה דידן( ֶׁשְּמַדֵּבר 
ַהְּמִניעֹות  ֶׁשִּמְתַּגְּבִרים  ְלַדְרָּגא,  ִמַּדְרָּגא  ֵמֲעִלָּיה  ָׁשם 
ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא ְּבָכל ַּפַעם ְוכּו', ְוָאַמר ָאז ְּבֵפרּוׁש: ֶׁשַּגם 
ִמי ֶׁשהּוא ְּבתֹוְך ָהָאֶרץ ַמָּמׁש, ְּכֶׁשִּנְתעֹוֵרר ַלֲעלֹות ִמָּׁשם, 
ַהֶהְכֵרַח ֶׁשֵּיֵלְך ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא, ַוֲאַזי ִמְׁשַּתְּטִחין ְּכֶנְגּדֹו 
)הקליפות( ְּבָכל ַּפַעם ְוכּו'. ַּכְמבָֹאר ָׁשם ַּבַּמֲאָמר ַהַּנ"ל. 

)מּוָבא ְּבִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ַמֲעֶקה ּוְׁשִמיַרת ֶנֶפׁש ד, ה. ובקצור 

לקוטי מוהר"ן אות ג'(.

44. שם בגמ': גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאדם 
זה  דומין  כולן   – אחד  בחותם  מטבעות  כמה  טובע 
לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל 
אדם בחותמו של אדם הראשון – ואין אחד מהן דומה 

לחבירו.
45. כתב בלקוטי הלכות )חו"מ ח"ב הלכות שומר שכר ב, י. 
וענין זה חשוב מאוד, כדי למנוע מחלוקת בין הצדיקים, ונעתיק את 

רוב דבריו(, וז"ל: ֶּבֱאֶמת ַהַּצִּדיִקים ְוַהְּכֵׁשִרים, ָּכל ֶאָחד 

ְוֶאָחד ַּכָּוָנתֹו ָרצּוי ְלֵׁשם ָׁשַמִים. ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ְּבַוַּדאי 
ַּדְעָּתם ֲחלּוָקה ֶזה ִמֶּזה, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהיּו ֵּדעֹוֵתיֶהם 
ָׁשוֹות ְלַגְמֵרי, ִּכי ֵאין ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם ּדֹוִמים ֶזה ָלֶזה, ּוְכֵׁשם 
ֶׁשְּמֻׁשִּנים ְּבֵני ָאָדם ְּבצּורֹוֵתיֶהם ָּכְך ְמֻׁשִּנים ְּבֵדעֹוֵתיֶהם, 
ְּבֵדעֹוֵתיֶהם  ֵּביֵניֶהם  ִׁשּנּוִיים  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבֶהְכֵרַח  ֵּכן  ְוַעל 
ְוַדְרֵכיֶהם ְוַהְנָהגֹוֵתיֶהם. ּוִמּיֹום ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ֹלא ָהיּו 
ֲעַדִין ְׁשֵני ַצִּדיִקים ּוְכֵׁשִרים ֲאִמִּתִּיים ָׁשִוים ְלַגְמֵרי ְּבָכל 
ְּתנּועֹוֵתיֶהם, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּׁשֵניֶהם הֹוְלִכים ְּבֶדֶרְך ֶאָחד 
ַרִּבים  ִחּלּוִקים  ֵיׁש  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ֶאָחד,  ֵמַרב  ְויֹוְנִקים 
ְּבַדְרֵכיֶהם ְוַהְנָהגֹוֵתיֶהם. ּוְכמֹו ֶׁשֶהֱאִריְך ַרֵּבנּו ַז"ל ְלַסֵּפר 
ּוְלַהְפִליג ְּבֹגֶדל ַהִחּלּוִקים ֵּבין ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשָהיּו 
ְסמּוִכים ִלְזַמֵּננּו, ֶׁשֻּכָּלם ֵהם ִמַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
ְוַאף ַעל  ֵּביֵניֶהם,  ְוָהָיה ָׁשלֹום ָּגדֹול  ְוַהַּמִּגיד ְזצּוַק"ל, 
נֹוֵסַע  ָהָיה  ֶׁשֶּזה  ְּבַדְרֵכיֶהם,  ְמאֹד  ְמֻחָּלִקים  ָהיּו  ֵכן  ִּפי 
ַעל ַהְּמִדיָנה ְוָדַרׁש ָּבַרִּבים. ְוֶזה ָיַׁשב ְּבֵביתֹו, ֶזה ֶהֱאִריְך 
ְמאֹד ַּבְּתִפָּלה ְוִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ַהֵּתָבה ִּבְצָעקֹות ְוִהְתַלֲהבּות 
ֶהָהמֹון,  ְּכֶדֶרְך  ַהִּצּבּור  ִעם  ְּבַלַחׁש  ִהְתַּפֵּלל  ְוֶזה  ָּגדֹול, 
ּוִפְדיֹון  ִּבְצָדקֹות  ִהְרָּבה  ְוֶזה  יֹוֵתר,  ַּבּתֹוָרה  ִהְרָּבה  ְוֶזה 
ִמְסָּפר, ַאף  ְלֵאין  ַרִּבים  ָּבֶזה ִׁשּנּוִיים  ְוַכּיֹוֵצא  ְׁשבּוִיים, 
ַעל ִּפי ֶׁשֻּכָּלם ָיְנקּו ֵמַרב ֶאָחד. ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלם 

ָׁשִוין, ִּכי ָּכל ֶאָחד עֹוֵבד ֶאת ה' ְּכִפי ִמָּדתֹו ּוְכִפי ׁשֶֹרׁש 
ַצִּדיִקים  ִיְתָּבַרְך ֶׁשֵּיׁש לֹו  ְוֶזה ִעַּקר ַׁשֲעׁשּוָעיו  ִנְׁשָמתֹו. 
ּוְכֵׁשִרים ַהְרֵּבה ָּבעֹוָלם, ֶׁשָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד עֹוֶׂשה לֹו ַנַחת 
רּוַח ְוַתֲענּוג ְוַׁשֲעׁשּוַע ְמֻיָחד ַמה ֶּׁשֵאין ַּבֲחֵברֹו, ֶׁשֶּזהּו 
ְּבִחיַנת "ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר" )ְיַׁשְעָיה מט, ג(, ֶׁשֵהם 
ְּכלּוִלים ִמְּגָוִנין ַסִּגיִאין. ִּכי ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶׂשה 
ְׁשֵני ְּדָבִרים ָׁשִוין, ַרק ָּכל ֶאָחד ֵיׁש לֹו ֶּדֶרְך ְוָנִתיב ְּכִפי 

ָׁשְרׁשֹו ָּבָרצֹון ָהֶעְליֹון.
ַּבֲחבּוַרת  ּוִמְתַקֵּנא  ִמְתָּגֶרה  הּוא  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ֲאָבל 
ְוִעַּקר  ַמֲחֹלֶקת,  ָּבֶהם  ּוַמְכִניס  ְוַהְּכֵׁשִרים,  ַהַּצִּדיִקים 
ַהַּמֲחֹלֶקת הּוא, ֵמֲחַמת ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵאינֹו ַמֲאִמין ַּבֲחֵברֹו 
ֶׁשַּגם ַּכָּוָנתֹו ּוְרצֹונֹו ְלֵׁשם ָׁשַמִים. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ֲחֵברֹו 
ַהֵּלב,  ַמְטֶעה  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ִּכי  ּוְרצֹונֹו,  ְּבַדְרּכֹו  ִמְתַנֵהג 
ִמן  ְונֹוֶטה  ָעָליו  ֶׁשֲחֵברֹו חֹוֵלק  ֶאָחד  ְלָכל  ֶׁשִּנְדֶמה  ַעד 
ָהֱאֶמת, ִּכי ַהַּבַעל ָּדָבר הּוא "ִנְרָּגן ַמְפִריד ַאּלּוף" )ִמְׁשֵלי 
טז, כח(, "ְוִאיׁש ְמָדִנים ְלַחְרֵחר ִריב" )ָׁשם ו, יט(, ִּכי הֹוֵלְך 

ּוְמַסְכֵסְך ֶזה ָּבֶזה, "ְוהּוא ֵּבין ַאִחים ַיְפִריא" )הֹוֵׁשַע יג, טו(. 
ַעד ֶׁשִּלְפָעִמים ֵיׁש ֶׁשְּׁשֵני ְּבֵני ָאָדם ְׁשֵניֶהם רֹוִצים ָרצֹון 
ֶאָחד, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵיׁש ֵּביֵניֶהם ַמֲחֹלֶקת ָּגדֹול, ֵמֲחַמת 
ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶׁשֲחֵברֹו רֹוֶצה ַּגם ֵּכן ָּבֶזה, ְוֵאיָנם 
ַּדְעּתֹו  ְלַגּלֹות  ֲחֵברֹו  ִעם  ֶאָחד  ְלַדֵּבר  ַיַחד  ִמְתַוֲעִדים 
ּוְפִניִמּיּות ְרצֹונֹו, ּוֵמֲחַמת ֶזה ִנְדֶמה ַלֲחֵברֹו ֶׁשהּוא ֵאינֹו 
רֹוֶצה ָּבֶזה ּוֵמֲחַמת ֶזה ַנֲעֶׂשה ֵּביֵניֶהם ַמֲחֹלֶקת ָּגדֹול ַעד 
ְלָכל  ֶאְפָׁשר  ִאי   – ַיַחד  ְּכֶׁשִּמְתַוֲעִדים  ֲאִפּלּו  ָּכְך  ֶׁשַאַחר 
ֶאָחד ְלַגּלֹות ַלֲחֵברֹו ְּפִניִמּיּות ַּדְעּתֹו ּוְרצֹונֹו, ִּכי ֵמֲחַמת 
ַהְּקָטטֹות ְוַהְּמִריבֹות ְוַהְּקֵפדֹות ֶׁשֵּביֵניֶהם ֵאין ֶאָחד ֵמֶהם 
יֹוֵדַע ּוֵמִבין ְרצֹון ֲחֵברֹו, ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאין ׁשּום ִׁשּנּוי ֵּביֵניֶהם 

ְוָדָבר ֶזה ָמצּוי ַּכָמה ְּפָעִמים.
46. כתב בעל התולדות )מצורע אות א'(, אין שנים שוין 
במדרגה אחד, רק כל אחד יש לו בחינה ומדרגה בפני 
מי  שאפילו  נ"ד(,  )שיחה  הר"ן  בשיחות  וראה  עצמו. 

שבא בגלגול אינו שוה לגלגול הקודם שלו.
47. בשו"ת שערי צדיק )קעניג ח"ה מכתב רכ"ז(, נשאל, 
כיצד יתכן שע"י העבודה של אדם העומד במדרגה 
התחתונה ייעתק האדם העומד במדרגה יותר עליונה 
עשה  לא  לכאורה  הוא  הלא  גבוהה,  יותר  למדרגה 
כלום, ואיך יזכה ע"י עבודת חבירו. תשובה: ע' לקמן 
)סוף התורה(, וז"ל: ְוֶזה ְּבִחיַנת ֲהָרָמה, ַמה ֶּׁשֶאָחד ֵמִרים 

ּוַמְגִּביַּה ֶאת ֲחֵברֹו. ִּכי ַעל ְיֵדי ֶׁשֶּזה ָהָאָדם ֶׁשַּבַּמְדֵרָגה 
ַהַּתְחּתֹוָנה ָעָלה ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא, ַעל ְיֵדי ֶזה ִהְגִּביַּה ְוֵהִרים 
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ק  ֶנְעּתָ ְחּתֹוָנה, ֵאינֹו  ַהּתַ ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ׁשֶ ָהָאָדם  ְוַגם  ָאר.  ִנׁשְ ְוַהִחיצֹוִנּיּות  ּלֹו,  ׁשֶ ִניִמּיּות  ַהּפְ א  ֶאּלָ ָהֶעְליֹון, 
ה ִחיצֹוִנּיּות ְלִחיצֹוִנּיּות ֶעְליֹון.  ְחּתֹון, ַנֲעׂשֶ ל ַהּתַ ִניִמּיּות ׁשֶ ִניִמּיּות. ְוַהּפְ א ַהּפְ ְועֹוֶלה, ֶאּלָ

ֵכן,  י  ּפִ ַעל  ַאף  ָהֶעְליֹון,  ָהָאָדם  ְיֵדי  ַעל  ֶעְליֹוָנה  ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ׁשֶ ה  ִלּפָ ַהּקְ ר  ּבַ ִנׁשְ ָבר  ּכְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף 
י לֹא  ּכִ ְוֵנעֹור.  ה חֹוֵזר  ִלּפָ ַהּקְ ֲאַזי  ְחּתֹון עֹוֶלה,  ַהּתַ ּוְפִניִמּיּות  ם.  ָ ק ִמּשׁ ֶנְעּתָ ָהֶעְליֹון  ל  ִניִמּיּות ׁשֶ ּפְ ׁשֶ ּכְ
ֵיׁש  ִניִמּיּוָתיו,  ּפְ ִלְפֵני  ֲאִפּלּו  ְחּתֹון  ַהּתַ ִלְפֵני  ָהֶעְליֹון, ֲאָבל  ל  ׁשֶ ִניִמּיּות  ַהּפְ ִלְפֵני ָהאֹור  א  ֶאּלָ ִנְכַנַעת 

ר אֹוָתּה ּוְלַהְכִניַע אֹוָתּה ֵמָחָדׁש. ּבֵ ִביל ֶזה ָצִריְך לֹו ְלׁשַ ֶנְגּדֹו. ּוִבׁשְ ָיָדּה ְלִהְתעֹוֵרר ּכְ ּכַֹח ּבְ

ִניִמּיּות.  ּפְ ּוִמְצוֹות, ֵהם  ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ִמיֵני ֲעבֹודֹות: ֲעבֹוָדה  ֵני  ׁשְ ְוִחיצֹוִנּיּות, ֵהם  ּוְפִניִמּיּות 

ֶאת ֲחֵברֹו ֶׁשַּבַּמְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה, ַלֲעלֹות ְלַמֲעָלה ֶעְליֹוָנה 
יֹוֵתר. ְוֵכן ֲחֵברֹו ְּדֲחֵברֹו ַהָּגבֹוַּה עֹוד יֹוֵתר ֵמֲחֵברֹו, ָעָלה 
עֹוד יֹוֵתר ְלַמְעָלה, ְוֵכן ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר 
ֶׁשִּיְהיּו ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם ְּבַמְדֵרָגה ַאַחת, ע"כ. ונראה, דכיון 

שעלייתו תלויה בעליית כל העליונים ממנו, בהכרח 
בשכר  לעלות  התחתון  שיוכל  כדי  כולם  שיעלו 
עבודתו. ועוד, שעל ידו זוכין גם כל העליונים ממנו 
הם  גם  עולים  טוב חדש, שעי"ז  דבר  איזה  לעשות 

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא
ַמְדֵרָגה ַאַחת48 - כי כל אחד ואחד מישראל תלוי באבר מסויים מאברי אדם הראשון, וכל ששים רבוא  ּבְ
ישראל מרכיבים את כל קומת אדם הראשון לכל פרטיה. ולכן, אם ישאר העליון במדרגתו, אזי כשיבוא 

התחתון למדרגתו, יהיו שני אנשים במדרגה אחת וזה לא יתכן, ובהכרח שהעליון יעלה למדרגה יותר 

ּלֹו, ְוַהִחיצֹוִנּיּות  ִניִמּיּות ׁשֶ א ַהּפְ ק ֵמָהָאָדם ָהֶעְליֹון, ֶאּלָ עליונה49. כלל נוסף בענין העליות: ְוֵאינֹו ֶנְעּתָ

ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ָאר באותו מדרגה בלי לעלות, אלא שהיא מתהפכת להיות פנימיות, וכדלקמן. ְוַגם ָהָאָדם ׁשֶ ִנׁשְ
ִניִמּיּות, אבל החיצוניות שלו נשארת במדרגתו. ְואחרי  א ַהּפְ ק ְועֹוֶלה ממנו, ֶאּלָ ְחּתֹוָנה, ֵאינֹו ֶנְעּתָ ַהּתַ
ה ִחיצֹוִנּיּות ְלִחיצֹוִנּיּות של האדם הֶעְליֹון50. פי',  ְחּתֹון, היא ַנֲעׂשֶ ל האדם ַהּתַ ִניִמּיּות ׁשֶ שעלתה ַהּפְ

חיצוניות של העליון מתלבשת בפנימיות של התחתון שעלתה, ולכן דבר זה נקרא, שפנימיות התחתון נעשית 

חיצוניות לחיצוניות של העליון, אולם באמת באותו רגע, מיד עולה גם הפנימיות של העליון למדרגה גבוהה 

יותר, ואז נעשית החיצוניות של העליון בחינת פנימיות כלפיו, כי עכשיו החיצוניות שהיתה, היא לבושה 

בחיצוניות חדשה, והיא החיצוניות של האדם התחתון שעלתה, ולכן היא נהפכת להיות פנימיות.

ְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה ַעל ְיֵדי ָהָאָדם ָהֶעְליֹון, כשהאדם העליון  ּמַ ּבַ ה ׁשֶ ִלּפָ ר ַהּקְ ּבַ ָבר ִנׁשְ ּכְ י ׁשֶ ְולכן ַאף ַעל ּפִ
ל האדם ָהֶעְליֹון  ִניִמּיּות ׁשֶ ּפְ ׁשֶ י ֵכן, ּכְ היה במדרגה זו, הוא כבר שיבר את הקליפה שבה, ַאף ַעל ּפִ

ה שהיתה במדרגה  ִלּפָ ְחּתֹון עֹוֶלה למדרגה העליונה, ֲאַזי ַהּקְ ם, ּוְפִניִמּיּות51 של האדם ַהּתַ ָ ק ִמּשׁ ֶנְעּתָ
ל האדם ָהֶעְליֹון, ֲאָבל ִלְפֵני  ִניִמּיּות ׁשֶ א ִלְפֵני ָהאֹור ַהּפְ י לֹא ִנְכַנַעת ֶאּלָ העליונה חֹוֵזר ְוֵנעֹור, ּכִ

ִביל ֶזה  ֶנְגּדֹו. ּוִבׁשְ ָיָדּה ְלִהְתעֹוֵרר ּכְ ִניִמּיּוָתיו שעלו עכשיו, ֵיׁש ּכַֹח ּבְ ְחּתֹון, ֲאִפּלּו ִלְפֵני ּפְ האדם ַהּתַ

ר אֹוָתּה ּוְלַהְכִניַע אֹוָתּה ֵמָחָדׁש. ובזה מובן  ּבֵ ָצִריְך לֹו - לזה שעלה ממדרגה התחתונה למדרגה זו, ְלׁשַ
מה שנזכר לעיל )אות ב'(, שבכל פעם שאדם עולה ממדרגה למדרגה, הוא צריך ללכת דרך כל הדמיונות 

של כח המדמה והיצר הרע, המתעוררים כנגדו מחדש, שאף שנכנעו בפני פנימיות העליון כשהיה מקודם 

בזו המדרגה, מ"מ אין הם נכנעים בפני פנימיות התחתון שעלה אליה, )כי הוא עכשיו רק במדרגת חיצוניות, וכניעתם 

היא רק כנגד הפנימיות(.

ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ֲעבֹודֹות:  ִמיֵני  ֵני  ׁשְ ֵהם  ובין של הנמוך(,  )בין של הגבוה  ְוִחיצֹוִנּיּות של האדם  ּוְפִניִמּיּות 
ֵהם  ַהּגּוף -  ָצְרֵכי  ָאר  ּוׁשְ ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ַוֲעבֹוַדת  ִניִמּיּות,  ּפְ ֵהם  ּוִמְצוֹות -  ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה 
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בשכר עצמם. והכל על יסוד מאמרם ז"ל )שבועות לט.( 
'כל ישראל ערבים זה בזה', עכ"ד. )וראה בהערות בסמוך, 

ששבנו לבאר ענין זה ביתר ביאור(.

48. ע' לקמן בסוף התורה בהשמטות לאות ג'.
49. רבינו הזכיר בפירוש רק את אלו שמעל מדרגתו 
של זה האדם, אכן יתכן גם צד שני שגם אלו שתחתיו 
כי  מדרגתם,  מעל  לעלות  'הרמה'  בבחינת  נשאבים 
כמו שאי אפשר שיהיו שני אנשים במדרגה אחת, כך 
ונראה  וריקה.  פנויה  אחת  מדרגה  שתהיה  יתכן  לא 
להכריח כהצד השני, שכן, כשאדם נופל ממדרגתו, 
באותה  הרי,  ממנו,  התחתון  חבירו  למדרגת  ונופל 
שעה לכאורה ישנם שני בני אדם במדרגה אחת. ועל 
כל  את  מפיל  הוא  נפילתו  שע"י  לומר,  צריך  כרחך 
אלו שתחתיו, והכל מפני ש'כל ישראל ערבין זה בזה' 
)כנ"ל(, וכמו שאמרו בגמ' בקידושין )דף מ:(: ר' אלעזר 

בר' שמעון אומר, לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד 
נידון אחר רובו, עשה מצוה אחת – אשריו שהכריע את 
עצמו ואת כל העולם לכף זכות, עבר עבירה אחת – 
אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה, 
שנאמר: וחוטא אחד כו', בשביל חטא יחידי שעשה 
זה – אבד ממנו ומכל העולם טובה הרבה, ע"כ. הרי, 
שכל ישראל תלויים האחד בחבירו, בין בעלייה ובין 
בירידה, וכשיורד ממדרגתו חס ושלום, מוריד ודוחף 
היטב  מבואר  רבינו  ובדברי  שתחתיו.  אלו  כל  את 
טעם דברי הברייתא, שע"י טובה אחת מכריע את כל 
העולם כולו, היינו את אלו שמעליו ואלו שמתחתיו, 
כל  ג"כ את  רעה אחת, מכריע  וכן להיפך כשעושה 
העולם כולו, כי אלו שמעליו נשאבים לרדת כדי למלא 
מדרגה  אין  כי  ממנה,  ונפל  בה  שהיה  המדרגה  את 
ריקה. ואלה שמתחתיו יורדים מדרגה אחת, שכן אין 
שנים באותה מדרגה. וביאור הענין, כי ישנן בישראל 
– יש לכל  שתי בחינות: כלליות ופרטיות. בפרטיות 
אחד ואחד בחירה, וכל אחד עוסק בעצמו ולעצמו, 
וכשעושה טוב, קנה טוב לעצמו, וכשעושה רע, הזיק 
לעצמו. ובכלליות – כל אדם בעבודתו עוסק בשביל כל 
ישראל, והיא הבחינה של המדרגות המבוארות כאן, 
ובזה נחשבים כל ישראל כגוף אחד, ולכן, שייך לעלות 

את כל ישראל בעשותו טוב, ולהיפך, חס ושלום.
50. ענין זה הוא כדרך שנעשה בעולמות בתפילה, 
כי עליית העולמות ועליית הנשמות מקבילות בכמה 

פרטים זה לזה, ובתפילה מבואר בפרי עץ חיים )שער 
התפילה פרק ה'(, וז"ל: כבר הודעתיך, כי בכל העולמות 

יש פנימית וחיצונית, א"כ צריך בתחילה להאיר בג' 
ראשונות )ספירות חכמה, בינה ודעת( דחיצונית דעשייה, 
כדי שיוכלו להזדכך ולהיות בחי' פנימית ממש, כדי 
ראשונות  ג'  פנימית  מוחין  לעלות  יוכלו  שאח"כ 
בעליית  כי  ונמצא,  וכו'.  כנזכר  היצירה  אל  דעשיה 
פנימית ג' ראשונות דעשייה ביצירה, הם נעשין בחי' 
חיצונית, אל החיצונית דג' תחתונות דיצירה, כי ודאי 
הוא שחיצונית דיצירה, הוא יותר גדול מן הפנימית 
דיצירה  תחתונות  ג'  חיצונית  נשאר  ואז  דעשיה. 
עשייה  של  ראשונות  ג'  ופנימית  פנימית,  בבחי' 
נעשה חיצונית אליהם. ואז עולין פנימית ג' תחתונות 
אמצעיות  ג'  חיצונית  אל  חיצונית  להיותן  דיצירה, 
וכו'.  אליהם  פנימיות  ונעשין  חזר  שעתה  דיצירה, 
ועולין פנימית ג' ראשונות דיצירה, ונעשין חיצונית 
להיות  חזר  שעתה  דבריאה,  דמלכות  חיצונית  אל 
פנימית אליהם. ועולין פנימית מלכות דבריאה, ונעשה 
חיצונית אל חיצונית דג' תחתונות דבריאה, שעתה 

חוזר להיות אליהם.
51. כך היא הגירסא בכתב יד, ובדפוס תרל"ו הביאו 
את הגירסא הזו בשם נוסחא אחרינא. אולם, בדפוס 
ראשון וגם בתקפ"א הגירסא היא 'ְוִחיצֹוִנּיּות', ולכאורה 
מהתחתון  עולה  לא  שהרי,  זו,  גירסא  להבין  קשה 
אלא בחינת הפנימיות, ואיך אמר שהחיצוניות עולה. 
ונראה ליישב, שהכוונה למה שעכשיו )אחרי שעלתה( 
היא חיצוניות, כלומר, לעולם העולה תמיד הוא רק 
הפנימיות, מ"מ אחרי שעלה הוא עומד בחיצוניות, 
כמו שאמר לעיל, שנעשה חיצוניות לחיצוניות העליון, 
מכיון  אולם,  'חיצוניות'.  בשם  כאן  לו  קרא  ולכן 
פנימיות,  גירסת  היא  יותר להבנה  הנוחה  שהגירסא 

וכן היא גם בכתב היד, לכן קבענו אותה כעיקרית.
כ"ו(,  )פרק  ישרים  במסילת  כתב  זה  ענין  52. ביאור 
וז"ל: האיש המתקדש בקדושת בוראו, אפילו מעשיו 
הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש, וסימניך 
– שהיא עצמה מצות עשה, ואמרו  'אכילת קדשים' 
ז"ל )פסחים דף נט:(: 'כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים', 
ותראה עתה ההפרש שבין הטהור לקדוש: הטהור, 
מעשיו החומרים אינם לו אלא הכרחים, והוא עצמו 
אינו מתכוין בהם אלא על צד ההכרח, ונמצא שעל ידי 
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ֲאִכיָלה  ַהְינּו  ִחיצֹוִנּיּות,  ַוֲעבֹודֹות  ִחיצֹוִנּיּות.  ֵהם  ַהּגּוף,  ָצְרֵכי  ָאר  ּוׁשְ ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ַוֲעבֹוַדת 
ִניִמּיֹות,  ּפְ ַחת יֹוֵתר, ֵמֲעבֹודֹות  ּבַ ּוְמׁשֻ ְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה, ִהיא ְמִאיָרה  ּמַ ּבַ ל ָהָאָדם ָהעֹוֵמד  ה, ׁשֶ ִתּיָ ּוׁשְ
ה  ְחּתֹון ַנֲעׂשֶ ִניִמּיּות ַהּתַ ִביל ֶזה ּפְ ְחּתֹוָנה. ּוִבׁשְ ְדֵרָגה ַהּתַ ּמַ ל ָהָאָדם ָהעֹוֵמד ּבַ ה, ׁשֶ ַהְינּו ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ

ְלבּוׁש ַלִחיצֹוִנּיּות ָהֶעְליֹון:

ְסָיא'.  'ִאְתּכַ ְלׁשֹון  ִניִמּיּות,  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  א" -  ּסֵ "ּכִ ְוכּו',  א ָכבֹוד ָמרֹום"  ּסֵ "ּכִ רּוׁש )ִיְרְמָיה יז, יב(  ּפֵ ְוֶזה 
"ָמרֹום  ְוכּו'.  ְלָמאֵנּה'  ָקָרא  יֹוָחָנן  י  'ַרּבִ )ַׁשָּבת קיג:(  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְלבּוׁש,  ִחיצֹוִנּיּות  ֶזה  בֹוד" -  "ּכָ

זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות ונשארים טהורים, 
אך לכלל קדושה לא באו, כי אילו היה אפשר בלתם, 
כבר היה יותר טוב. אך הקדוש הדבק תמיד לאלהיו, 
באהבת  האמתיות  המושכלות  בין  מתהלכת  ונפשו 
מתהלך  הוא  כאילו  לו  נחשב  הנה  ויראתו,  בוראו 
לפני ה' בארצות החיים עודנו פה בעולם הזה, והנה 
איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן, כמקדש, וכמזבח, 
בפסוק  ו(,  פב,  ו;  מז,  רבה  )בראשית  ז"ל  וכמאמרם 
)בראשית לה, יג(: "ַוַּיַעל ֵמָעָליו ֱאֹלִהים" – 'האבות הן הן 

המרכבה', וכן אמרו )רש"י בראשית יז, כב(: 'הצדיקים הן 
הן המרכבה', כי השכינה שורה עליהם כמו שהיתה 
הוא  אוכלים,  ומעתה המאכל שהם  שורה במקדש. 
כקרבן שעולה על גבי האישים, כי ודאי הוא שיהיה 
נחשב לעילוי גדול אל אותם הדברים שהיו עולים על 
גבי המזבח, כיון שהיו נקרבים לפני השכינה, וכל כך 
יתרון היה להם בזה, עד שהיה כל מינם מתברך בכל 
העולם. וכן המאכל והמשתה שהאיש הקדוש אוכל, 
עילוי הוא למאכל ההוא ולמשתה ההוא, וכאילו נקרב 

על גבי המזבח ממש, )וע"ש עוד(.
)ברכת  דידן  תורה  על  הלכות  בלקוטי  53. כתב 
הריח א, א(, וז"ל: ָידּוַע ֶׁשַּכָּונֹות ָהֲאִכיָלה, ְּכֵדי ְלָבֵרר 

ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשָּנְפלּו ִלְבִחיַנת ּכַֹח ַהְמַדֶּמה ּכַֹח ַהַּבֲהִמּיּות 
ֵּכן  ְוַעל  ְמַדֵּבר.  ִלְבִחיַנת  ְלַהֲעלֹוָתן  ַחי  צֹוֵמַח  ְּבִחיַנת 
ְּבִחיַנת  ִהיא  ַהְּבָרָכה  ִּכי  ָהֲאִכיָלה,  קֶֹדם  ְלָבֵרְך  ָצִריְך 

ֶׁשַבח ה' ּוְגֻדָּלתֹו ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְכָנע ּכַֹח ַהַּבֲהִמּיּות )ע' 
לקמן אות ד'(. 

54. וכתב על זה )ביקרא דשבתא בתורה דידן(, וז"ל: וזה 
שנוהגין לנסוע לצדיקים על שבת, ולישב על שולחן 
סעודתם, בכדי שהפנימיות שלהם )של היושבים(, יהיה 
נעשה לבוש להחיצוניות של הצדיק )אכילה ושתיה שלו(. 
]ובזה יש להבין מעט השיחה המפורסמת )חיי מוהר"ן 
אות רצ"ז( ָאַמר ְלֶאָחד, ַהַּׁשָּבִתים ֶׁשּׁשֹוְבִתים ֶאְצִלי ֵהם 

ְּגדֹוִלים ְוטֹוִבים יֹוֵתר ִמִּׁשְבָעה ְּפָעִמים ַּתֲעִנית ִמַּׁשָּבת 
ְלַׁשָּבת, ע"כ. כי ע"י ששובת בשולחן הצדיק, זוכה 
ממנו,  העליון  חיצוניות  על  שלו  פנימיות  להלביש 
שהיא אכילה ושתיה של הצדיק. ועליה זו שנעשית 
דוקא בשביתה על שולחנו, היא טובה יותר מתענית 

וכו'[.
55. כתב בעץ חיים )שער מ' דרוש ג'(, וז"ל: תבין מכמה 
דרושים, כי חיצוניות העליון גדול מאוד מפנימיות 
התחתון, וכשעולה התחתון בעליון, הנה הפנימיות 
העליון,  חיצון  אל  חיצוניות  נעשה  התחתון  של 
וחיצוניות העליון נשאר בחי' פנימי אל החיצוניות 

שהוא בחי' פנימי התחתון, עכ"ל.
ִמְקָּדֵׁשנּו",  ְמקֹום  ֵמִראׁשֹון  ָמרֹום  ָכבֹוד  56. "ִּכֵּסא 
מקום  מראשון  דוד:  המצודת  פי  על  הפסוק  ופשט 
מקדשנו" – כמו שהקב"ה יושב כביכול בכסא הכבוד 
– קודם בריאת  שבשמי מרום, והוא מוכן לו מקדם 

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא

ְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה, ִהיא  ּמַ ל ָהָאָדם ָהעֹוֵמד ּבַ ה53, ׁשֶ ִתּיָ ִחיצֹוִנּיּות52. ַוֲעבֹוַדת ִחיצֹוִנּיּות, ַהְינּו ֲאִכיָלה ּוׁשְ
ְדֵרָגה  ּמַ ל ָהָאָדם ָהעֹוֵמד ּבַ ה, ׁשֶ ִניִמּיֹות - ַהְינּו ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ַחת יֹוֵתר ֵמֲעבֹודֹות ּפְ ּבַ ְמִאיָרה ּוְמׁשֻ
ה  ְחּתֹון - שהיא עבודת תורה ותפילה שלו, ַנֲעׂשֶ ִניִמּיּות של האדם ַהּתַ ִביל ֶזה ּפְ ְחּתֹוָנה54. ּוִבׁשְ ַהּתַ

ְלבּוׁש ַלִחיצֹוִנּיּות של האדם ָהֶעְליֹון55 - שהיא עבודה של אכילה ושתיה שלו.

ִחיַנת  א" - ֶזה ּבְ ּסֵ א ָכבֹוד ָמרֹום ְוכּו' מראשון מקום מקדשנו"56, "ּכִ ּסֵ רּוׁש הכתוב )ירמיה יז, יב(: "ּכִ ְוֶזה ּפֵ
בֹוד" ֶזה ִחיצֹוִנּיּות  ְסָיא – כיסוי, וכל דבר פנימי הוא מכוסה. "ּכָ ִניִמּיּות, כי 'כסא' הוא ְלׁשֹון ִאְתּכַ ּפְ
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ִחיצֹוִנּיּות.  ִניִמּיּות  ִמּפְ ה  ַנֲעׂשֶ ְוָאז  ָהִראׁשֹוָנה,  ְדֵרָגה  ִמּמַ ה  ְוִנְתַעּלֶ ְתרֹוֵמם  ּנִ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ֵמִראׁשֹון" - 
ּוְנעֹוִרים  ִלּפֹות חֹוְזִרים  ַהּקְ י  ּכִ ֵמָחָדׁש,  קֹום  ַהּמָ ׁש ֶאת  ְלַקּדֵ ָצִריְך  נּו" -  ׁשֵ ִמְקּדָ ֶזה, "ְמקֹום  ִביל  ׁשְ ּבִ

"ל: ּנַ ּכַ

ִניעֹות  ְוַהּמְ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ֲאוֹות  ְוַהּתַ בֹות  ֲחׁשָ ְוַהּמַ ְמיֹונֹות  ַהּדִ ַהְינּו  ִלּפֹות,  ַהּקְ ְלַהְכִניַע  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ד 
ִקְראּו  ַלה'  'הֹודּו  ל  ׁשֶ נֹות )פע"ח שער הזמירות פ"א(  ּוָ ּכַ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ַהּבֹוֵרא.  ֻדּלֹות  ּגְ ְיֵדי  ַעל  א  ֶאּלָ ְדֵרָגה,  ּמַ ּבַ ׁשֶ
ְיִציָרה,  עֹוָלה ּבַ ה ׁשֶ ּיָ י ִנְתעֹוְרִרים ֶנֶגד ֲעׂשִ ְיִציָרה, ּכִ ּבַ ִלּפֹות ׁשֶ ְזמֹור ִנְתַקן ְלַהְכִניַע ַהּקְ זֶּה ַהּמִ מֹו', ׁשֶ ִבׁשְ
ִריָאה,  ַלּבְ עֹוֶלה  ַהְיִציָרה  ִניִמּיּות  'ּפְ י  ּכִ ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ִנְכָנִעין,  ַהּבֹוֵרא -  ֻדּלֹות  ּגְ יִרין  ְזּכִ ּמַ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 

ם. ן ׁשָ יׁש ְלִחיצֹוִנּיּות ְיִציָרה', ַעּיֵ ה עֹוֶלה ּוַמְלּבִ ּיָ ּוְפִניִמּיּות ֲעׂשִ

מקדשינו',  ב'מקום  בארץ  למטה  גם  כך  העולם, 
השכינה שורה בבית המקדש.

57. יש להבין מדוע לא העתיק רבינו עוד תיבה אחת 
'מכבדותיה', ולמה רק רמז עליה בתיבת וכו', הרי זו 
הראיה העיקרית, ש'לבוש' נקרא 'כבוד'. ואכן, לעיל 

)תורה ב', אות ו'( העתיק גם תיבה זו.

58. וז"ל: כוונת הודו הוא וכו', עתה שג' ראשונות 
דעשיה הם הנעשין חיצוניות אל ג' תחתונות דיצירה, 
וכבר ידעת, כי ודאי חיצוניות היצירה גדול מפנימיות 
העשיה  מן  היצירה  שחיצוניות  עתה  וא"כ  העשיה, 
הוא, אנו יראים שלא יחזרו הקליפות של ג' תחתונות 
ולכן אנו אומרים "הודו לה'  דיצירה להתאחז שם. 

קראו בשמו" וכו'. פי', אתם מלאכים קדושים וכתות 
הקדושים, "קראו בשמו" של ה' ית', "והודיעו בעמים 
עלילותיו" – שהם הקליפות, ועי"ז יפחדו הקליפות 
מה' ית', ולא יתאחזו שם בג' תחתונות דיצירה. וכמעט 
כל המזמור הזה, וכל הסדר הזה עד ברוך שאמר, כולו 
מדבר על זה, שיכירו העמים והגוים ואלהיהם, גדלותו 

ית', ולא יאחזו בג' תחתונות דיצירה.
59. ישנם ארבעה עולמות עליונים: אצילות, בריאה, 
יצירה ועשיה, וכשעולה הפנימיות של עולם העשיה 
להלביש את עולם היצירה, אזי מתעוררות הקליפות 
שהיו בעולם היצירה, שהוא המדרגה העליונה לעומת 

עולם העשיה.

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא

י יֹוָחָנן ָקָרא ְלָמאֵנּה ְוכּו' מכבדותיה'57 – ר' יוחנן היה  ָאְמרּו בגמרא )שבת קיג:(: 'ַרּבִ מֹו ׁשֶ ּוְלבּוׁש, ּכְ
ה  ְתרֹוֵמם ְוִנְתַעּלֶ ּנִ ׁשֶ קורא לבגדיו 'מכבדי', הרי, ש'כבוד' הוא בחינת 'לבוש'. "ָמרֹום ֵמִראׁשֹון" – ַהְינּו ּכְ

ִניִמּיּות נשמתו ִחיצֹוִנּיּות  ה ִמּפְ ְדֵרָגה ָהִראׁשֹוָנה למדרגה גבוהה יותר, ְוָאז ַנֲעׂשֶ נשמת האדם ִמּמַ

קֹום ֵמָחָדׁש,  ׁש ֶאת ַהּמָ נּו" – ָצִריְך ְלַקּדֵ ׁשֵ ִביל ֶזה, "ְמקֹום ִמְקּדָ ׁשְ לנשמה שבמדרגה הגבוהה יותר, ּבִ

"ל. ּנַ ִלּפֹות חֹוְזִרים ּוְנעֹוִרים ּכַ י ַהּקְ ּכִ

לאחר שביאר, שכשזוכה ועולה למדרגה גבוהה יותר, צריך לשוב ולקדש את אותו מקום, וזאת מפני שהקליפות 
שהיו באותה מדרגה, חוזרות ומתעוררות ומנסות להתגבר עליו ב'כח המדמה'. יבאר עתה, כיצד מכניעים את 

הקליפות שם.

ִניעֹות  ְלּבּוִלים ְוַהּמְ ֲאוֹות ְוַהּבִ בֹות ְוַהּתַ ֲחׁשָ ְמיֹונֹות ְוַהּמַ ִלּפֹות, ַהְינּו ַהּדִ ר ְלַהְכִניַע ַהּקְ ד. ְוִאי ֶאְפׁשָ
נֹות האר"י  ּוָ ּכַ ּמּוָבא ּבַ ֻדּלֹות ַהּבֹוֵרא, ּכַ א ַעל ְיֵדי שמזכירים ומגלים את ּגְ ְדֵרָגה העליונה, ֶאּלָ ּמַ ּבַ ׁשֶ
ִלּפֹות  ְזמֹור ִנְתַקן ְלַהְכִניַע ַהּקְ זֶּה ַהּמִ מֹו', ׁשֶ ל 'הֹודּו ַלה' ִקְראּו ִבׁשְ ז"ל )בפרי עץ חיים שער הזמירות פ"א(58 ׁשֶ

ְיִציָרה – אל  עֹוָלה ּבַ ה – עולם העשיה ׁשֶ ּיָ י ִנְתעֹוְרִרים ֶנֶגד ֲעׂשִ ְיִציָרה – שבעולם היצירה59, ּכִ ּבַ ׁשֶ
ם. והסיבה שקליפות אלו שביצירה  ן ׁשָ ֻדּלֹות ַהּבֹוֵרא – ִנְכָנִעין, ַעּיֵ יִרין ּגְ ְזּכִ ּמַ עולם היצירה, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ

ְלעולם  ַהְיִציָרה עֹוֶלה  ִניִמּיּות עולם  בשעה שעולם העשיה עולה ליצירה, אזי ּפְ י  התעוררו שוב: ּכִ

ִריָאה, נמצא, שפנימיות היצירה אינה במקומה להמשיך ולהכניע את קליפות היצירה )כי כבר נתבאר שהכנעה  הּבְ

נעשית רק בפני הפנימיות של אותה מדרגה, וכיון שפנימיות היצירה עלתה לבריאה, מיד מתעוררות הקליפת שביצירה(, ּוְפִניִמּיּות עולם 
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ֵאר, הּוא  ה ְוַהּפְ ֻדּלָ ר ַהּגְ י ִעּקַ ּנֹוְתִנין ְלָעִני ָהגּון. ּכִ ֻדּלֹות ַהּבֹוֵרא, הּוא ַעל ְיֵדי ְצָדָקה ׁשֶ ּלּות ּגְ ְוַהִהְתּגַ
ּוְגָוִנין  ֶהם.  ּבָ ִאין  ִעּלָ ָוִנין  ּגְ י  ּכִ ָוִנין,  ַהּגְ ֵהן  ֵהן  ְוָזָהב  ְוֶכֶסף  )עיין זוהר בשלח סב:, תרומה קנב:(,  ָוִנין  ַהּגְ ּלּות  ִהְתּגַ
ְמקֹוָמם.  ם  ׁשָ י  ּכִ ְרֵאִלי,  ׂשְ ַהּיִ ָלִאיׁש  ִאים  ּבָ ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ ְמִאיִרין  ֵאין  ְוָזָהב,  ֶכֶסף  ּבְ ים  ׁשִ ַהְמֻלּבָ ִאין  ִעּלָ

60. בגמ' בבא בתרא )דף ט:(, איתא: אמר רבי יצחק, 
מאי דכתיב )משלי כא, כא( "רֵֹדף ְצָדָקה ָוָחֶסד ִיְמָצא ַחִּיים 
ְצָדָקה ְוָכבֹוד" וכו', רב נחמן בר יצחק אמר, הקב"ה 
ממציא לו בני אדם המהוגנים לעשות להן צדקה – כדי 
לקבל עליהם שכרו, ע"כ. עוד שם: כתיב )ירמיה יח, כג( 
ָבֶהם", אמר  ֲעֵׂשה  ַאְּפָך  ְּבֵעת  ְלָפֶניָך  ֻמְכָׁשִלים  "ְוִיְהיּו 
ירמיה לפני הקב"ה: רבונו של עולם אפילו בשעה 
לפניך,  צדקה  לעשות  ומבקשין  יצרן  את  שכופין 
הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנין – כדי שלא יקבלו 
ֻמְכָׁשִלים  "ְוִיְהיּו  וז"ל:  ופירש"י  ע"כ.  שכר,  עליהן 
ְלָפֶניָך", את אנשי ענתות היה מקלל שהיו מבקשין 
נפשו, עכ"ל. מפורש, שמי שנותן צדקה לעני שאינו 

הגון – לא מקבל על זה שכר. 
61. ע' לקמן )תורה רס"ד(, במעלת הצדקה לעני הגון, 
ובפגם הגדול בנתינה לעני שאינו הגון. וראה בספר 
המדות המבואר )צדקה ח"א אות י"ב(, מה שכתב רבינו 
והמקורות שהבאנו שם, ובפרט מספר חסידים )סימן 
ָנַחת  ַכף  ְמֹלא  "טֹוב  ו(  ד,  )קהלת  כתיב  וז"ל:  ס"א(, 

ִמְּמֹלא ָחְפַנִים ָעָמל ּוְרעּות רּוַח", כי "טֹוב ְמֹלא ַכף", 
עניים שירדו מנכסיהם,  ליראי שמים  נותן  כשאדם 
"ִמְּמֹלא ָחְפַנִים" לעניים שאינם מהוגנים, אשר בהם 
שנחשב לו לעון  "ָעָמל ּוְרעּות רּוַח", ולא עוד אלא 
זנות,  אתנני  להם  ונותן   – לפריצים  נותן  כשהוא 
ומקיים מורדים בהקב"ה בעולם. לפיכך יתפלל אדם 
להקב"ה לעולם, שיזמין לו בני אדם מהוגנים, עכ"ל. 
]ומובא בשיח שרפי קודש )ח"ד אות ק"ל(, וז"ל: ְּבַמה 
ְצָדָקה  ָלֵתת  ִלְבִלי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֶּׁשִהְקִּפידּו 
ַהִהְׁשַּתְּדלּות  ֶׁשִעָּקר  ַאַנ"ׁש,  ָאְמרּו  ָהגּון,  ֶׁשֵאינֹו  ֶלָעִני 
ָּבֶזה ָצִריְך ִלְהיֹות ְּבֵעת ֶׁשֵּיׁש לֹו ְסכּום ֶּכֶסף ִנְכָּבד ְלַחְּלקֹו 
ִלְצָדָקה, אּוָלם ְּבֶדֶרְך ְּכַלל ְּכֶׁשּנֹוְתִנין ֶלָעִני ַהּפֹוֵׁשט ַיד, 
ְּבֵברּור  יֹוְדִעין  ֵאין  ִאם  ֶזה,  ְּבָדָבר  ַלֲחׁשֹוׁש  ָצִריְך  ֵאין 

ֶׁשהּוא ֵאינֹו ָהגּון ָחִליָלה[ .
62. כמבואר כל זה בלקוטי הלכות )בית הכנסת ו, כד(, 
וז"ל: ָידּוַע ֶׁשִעַּקר ַהְּצָדָקה הּוא ְּכֶׁשּזֹוֶכה ִלֵּתן ַלֲעִנִּיים 
ֲהגּוִנים ֶּבֱאֶמת, ָהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ֶּבֱאֶמת. ְוָהִעָּקר 
ֶׁשִּיְזֶּכה ִלֵּתן ְלַצִּדיֵקי ֱאֶמת ְוַהִּנְלִוים ֲאֵליֶהם, ֶׁשֵהם ְּכלּוִלים 

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא
ם, ונעשה שם חיצוניות דחיצוניות וכנ"ל, ואין  ן ׁשָ יׁש ְלִחיצֹוִנּיּות עולם הְיִציָרה, ַעּיֵ ה עֹוֶלה ּוַמְלּבִ ּיָ ֲעׂשִ
מה שיכניע את קליפות היצירה, כי פנימיות העשיה התחתון אין בכוחה להכניע, כי היא נעשית חיצוניות, 

ופנימיות היצירה הרי עלתה כבר. לכן, צריך לומר הודו לה', ולספר בגוים - היינו בקליפות, את גדולתו, ועי"ז 

יכנעו קליפות היצירה. 

רוצה  כשהאדם  גם,  כך  הזמירות,  באמירת  הבורא  גדלות  התגלות  ע"י  נכנעות  בעולמות,  שהקליפות  כמו 
לעלות מהמדרגה שהוא נמצא בה למדרגה גבוהה יותר, צריך לגלות גדולת הבורא, כדי להכניע את הקליפות 
צדקה,  ע"י  הבורא  גדולת  התגלות  נעשית  באדם,  המדרגות  שבעליית  ויבאר,  עולה.  הוא  שאליה  שבמדרגה 

ויבאר את הטעם לזה.

ּנֹוְתִנין ְלָעִני ָהגּון60 ירא שמים61, העוסק בתורה  ֻדּלֹות ַהּבֹוֵרא, הּוא ַעל ְיֵדי ְצָדָקה ׁשֶ ּלּות ּגְ ְוַהִהְתּגַ
ָוִנין63 -  ּלּות ַהּגְ ֵאר, הּוא ִהְתּגַ ה ְוַהּפְ ֻדּלָ ר ַהּגְ י ִעּקַ ותפילה באמת, ולצדיקי אמת והנלווים אליהם62, ּכִ

שהם שינויי הפעולות הנמשכות על ידי הספירות העליונות )כי לכל ספירה יש גוון אחר(64, ובזה ניכרת גדולת ה', 

ִאין  ָוִנין ִעּלָ י ּגְ ָוִנין66, ּכִ שהוא אחדות פשוטה, שממנו מתגלות פעולות משתנות65, ְוֶכֶסף ְוָזָהב ֵהן ֵהן ַהּגְ

ֶהם67 – מלובשים בהם גוונים עליונים מהעולמות העליונים, וכפי שידוע, ששורש הכסף הוא בחינת 'חסד',  ּבָ
ושורש הזהב הוא בחינת 'גבורה', והחסד והגבורה יש בהם גוונים שונים, שכן הם הנהגות שונות, ּוְגָוִנין 

ְרֵאִלי  ׂשְ ִאים ָלִאיׁש ַהּיִ ּבָ ׁשֶ א ּכְ ֶכֶסף ְוָזָהב, ֵאין ְמִאיִרין ֶאּלָ ים ּבְ ׁשִ ִאין – וגוונים עליונים ַהְמֻלּבָ ִעּלָ
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ִמַּכָּמה ַנְפׁשֹות ִיְשָרֵאל )ע' לעיל תורה י"ז(, ֶׁשָאז הּוא זֹוֶכה 
ְלִהְתַחֵּבר ּוְלִהְתַקֵּׁשר ְלַהִּקּבּוץ ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַהְרֵּבה ַנְפׁשֹות 
ִיְשָרֵאל ֶׁשֵהם ִעַּקר ִקּיּום ַהִּמְׁשָּכן ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשֵהם 
ְּבִחיַנת ֵּבית ְּכֶנֶסת ּוֵבית ִמְדָרׁש ֶׁשִּמְתַקְּיִמין ַעל ְיֵדי ֵאּלּו 

ַהְּנָפׁשֹות ֶׁשִּמְתַקְּבִצין ְועֹוְסִקין ָׁשם ְּבתֹוָרה ּוְתִפָּלה. 
63. עיין זוהר בשלח )ח"ב ריש דף סב:(, ותרומה )שם דף 
קנב:(, בענין התפארות הגוונים שמתפאר ה' בישראל.

י' פרק א'(, וז"ל:  64. כמבואר בפרדס רימונים )שער 
פעמים רבות ימצא המעיין בספרי המקובלים ובזוהר, 
וראוי  וספירה.  ידועים אל כל ספירה  גוונים  מייחס 
יעלה על לבו ומחשבתו שיהיו  ואל  ליזהר,  למעיין 
דברים כפשוטן ח"ו, לפי שהגוון הוא דבר הנגשם, 
והוא אחד מתארי הגשם ומקריו, ומה שאינו גשם אין 
ראוי שיתואר במקרי הגשם ח"ו. והחושב שהגוונים 
ההם בספירות כפשוטי המאמרים, הוא מחריב העולם 
וגבול אשר גבלו ראשונים, ונמצא מגשים ח"ו. לכן 
ראוי למעיין ליזהר בענין זה. והנרצה בגוונים, הוא 
משל אל הפעולות הנמשכות מהשורשים העליונים. 
המשל בזה, הגבורה הנוצח במלחמה ראוי שיתייחס 
אליו האדום, להיות שדרכו לשפוך דמים אדומים, וגם 
כן האדום הוראות האכזריות חמה ושטף אף. וענין זה 
מבואר. לכן אל מקום הדין החזק, ניחסהו באדמימות. 
ועוד שאין ספק שהדברים האדומים נמשכים מכח 
הרחמים  על  מורה  הלבן  וכן  וכו'.  ההוא  השורש 
והשלום, ומדרך הלבנים להיותם בעלי רחמים, כמו 
הזקנים ובעלי שיבה אשר אין מדרכם לצבוא צבא, 
והרחמים  והחסד  השלום  לייחס  נרצה  כאשר  ולכן 
נייחסהו בלבנינות וכו'. ואין ספק שיש לגוונים מבוא 
זו,  ולסיבה  שפעם.  והמשכת  הספירות  פעולות  אל 
כאשר יצטרך הממשיך להמשיך שפע רחמים מהחסד, 
יצייר נגדו שם הספירה בגוון הענין הנצרך אליו, כפי 
גוון המדה. אם חסד גמור ללובן גמור, ואם לא כל כך, 
יצייר לובן כסיד ההיכל וכיוצא בזה. וכן כאשר ירצה 
לפעול פעולה ויצטרך אל המשכת הדין, אז יתלבש 
האדם ההוא בבגדים אדומים ויצייר צורת ההווייה 
באודם, וכן לכל הפעולות והממשכות, וכאשר יצטרך 
חסד ורחמים יתעטף לבנים. ולנו בזה ראיות ברורות 
מהכהנים שהמשכתם מצד החסד ובגדיהם בגדי לבן 

להורות על השלום.
65. לקמן )תניינא תורה ב, ו(, כתב רבינו וז"ל: ְוֶזה ְּכֶנֶגד 

ֶכל ָהֱאנֹוִׁשי, ֶׁשְּפֻעּלֹות  ֶכל ָהֱאנֹוִׁשי, ְלָהִבין זֹאת ְּבֵשׂ ׂ ַהֵשּ
ִמְׁשַּתּנֹות ִיְהיּו ִנְמָׁשִכין ֵמֶאָחד ַהָּפׁשּוט ִיְתָּבַרְך ְוִיְתַעֶּלה.

66. ביאר בלקוטי הלכות על תורה דידן )חו"מ ח"א 
הלכות מקח וממכר ב, ו(, וז"ל: ִעַּקר אֹורֹות ַהְּגָוִנין ֶׁשְּבֶכֶסף 

ְוָזָהב ֵהם ִנְמָׁשִכין ַרק ֵמַהַּגן ֵעֶדן, ִּבְבִחיַנת )ְּבֵראִׁשית ב, י 
יב(: "ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָּגן ּוִמָּׁשם ִיָּפֵרד 

ְוָהָיה ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשים, ֵׁשם ָהֶאָחד ִּפיׁשֹון הּוא ַהּסֵֹבב 
ֶאת ָּכל ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה ֲאֶׁשר ָׁשם ַהָּזָהב, ּוְזַהב ָהָאֶרץ ַהִהיא 
טֹוב, ָׁשם ַהְּבדַֹלח ְוֶאֶבן ַהׁשַֹהם", ַהְינּו ַהָּזָהב ִּדְקֻדָּׁשה 
ַהִּנְמָׁשְך ֵמַהָּנָהר ַהּיֵֹצא ֵמֵעֶדן ְוכּו', ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת "ּוְזַהב 
ָהָאֶרץ ַהִהיא טֹוב" – טֹוב ַּדְיָקא, ִּכי ָׁשם ִמְתַּגִּלין אֹורֹות 
ֶׁשֵהם   – ַהּׁשַֹהם"  ְוֶאֶבן  ַהְּבדַֹלח  "ָׁשם  ִּבְבִחיַנת  ַהְּגָוִנין 
ַהִּנְמָׁשְך  ַהּטֹוב  ְּבַהָּזָהב  ַהִּמְתַּגִּלין  ִעָּלִאין  ְּגָוִנין  ְּבִחיַנת 
ִמַּגן ֵעֶדן, ִּכי ָׁשם ְּבַגן ֵעֶדן ִעַּקר ַהָּזָהב ִּדְקֻדָּׁשה. ִּכי ַהָּזָהב 
ִנְמֶנה ְּבתֹוְך ַהְּׁשֹלשׁש ֶעְׂשֵרה ֻחּפֹות ֶׁשָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
)טז,  ִּביֶחְזֵקאל  ַּכּמּוָבא  ֵעֶדן  ְּבַגן  ָהִראׁשֹון  ְלָאָדם  הּוא 
יג(, ְוהּוא ִנְכָלל ְּבתֹוְך ָּכל ָהֲאָבִנים טֹובֹות ַהְמנּוִיין ָׁשם 

"אֶֹדם ִּפְטָדה ּוָבֶרֶקת ָּכל ֶאֶבן ְיָקָרה" ְוכּו'. ַהְינּו ְּבִחיָנה 
ַהַּנ"ל, ִּכי ָׁשם ַהָּזָהב ָּכלּול ִמְּגָוִנין ַסִגיִאין ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת 
ָּכל ָהֲאָבִנים טֹובֹות ֶׁשֵהם ְּכָלִלּיּות ַהְּגָוִנין, ִּכי ָּכל ֶאָחד 
ֵמָהֲאָבִנים טֹובֹות, ָּגֶון ֶׁשּלֹו ְמֻׁשֶּנה ֵמֲחֵברֹו, ִּכי ֵהם ְּבִחיַנת 
ְּגָוִנין ִעָּלִאין. ִנְמָצא, ֶׁשְּבִחיַנת ַהָּזָהב ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשִּמְתַּגִּלין 
ּבֹו ֶהָאַרת ַהְּגָוִנין הּוא ְּבִחיַנת ַהָּזָהב ַהּטֹוב ַהִּנְמָׁשְך ִמַּגן 
ֵעֶדן, ִּכי ָׁשם ְּבַגן ֵעֶדן ִמְתַּגִּלין ָּכל ָהאֹורֹות ֶעְליֹוִנים, ֶׁשֵהם 

ְּבִחיַנת ְּגָוִנין ִעָּלִאין, ַּכָּידּוַע.
וז"ל:  קמז.(,  דף  )ח"ב  תרומה  בזוהר  67. כמבואר 
ְּבַההּוא ִזְמָנא )בזמן שהוקם המשכן, היו ממשיכים למטה את 
השכינה(, ְּבִאיּנּון ַּגְווִנין ְּדִאְתַחְזָיין ְלַתָּתא ְּכַגְווָנא ִּדְלֵעיָּלא 

)ע"י הגוונים של זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן וכו', שנראו 

למטה במשכן, שהם כעין של מעלה, וכל גוון רומז למלאך מסוים 

ְּבִאיּנּון  מסוימת(,  וספירה  מידה  ולאיזה  השכינה,  ממרכבת 

ּפּוְלָחִנין ְוִאיּנּון ַּגְווִנין ַאְמְׁשָכאן ְלַתָּתא ַההּוא ַאָרמּוָתא, 
ְוַנְצָחן ַּגְווִנין ִּדְלַתָּתא, ְלִאינּון ַּגְווִנין ִּדְלֵעיָּלא, ּוַמְׁשִכין 
לֹון ַּגְווִנין ִאֵּלין, ִלְגָווִנין ִעָּלִאין, ְוַעְייִלין ִאֵּלין ְּבִאֵּלין, 
 – ְזַמן  ְּבאֹותֹו  ]תרגום:  ְלִאֵּלין.  ּגּוָפא  ִאֵּלין  ְוִאְתָעִבידּו 
ְּבאֹוָתן  ֶׁשְּלַמְעָלה,  ְּכמֹו  ְלַמָּטה  ַהִּנְרִאים  ְּגָוִנים  ְּבאֹוָתם 
ֲעבֹודֹות ְואֹוָתם ְּגָוִנים מֹוְׁשִכים ְלַמָּטה אֹוָתּה ַהְּתרּוָמה, 
ּוְמַנְּצִחים ַהְּגָוִנים ֶׁשְּלַמָּטה ֶאת אֹוָתם ַהְּגָוִנים ֶׁשְּלַמְעָלה, 
ּומֹוְׁשִכים אֹוָתם ַהְּגָוִנים ַהָּללּו ִלְגָוִנים ֶעְליֹוִנים, ְוִנְכָנִסים 

ֵאּלּו ְבֵאּלּו, ְוַנֲעִׂשים ֵאּלּו ּגּוף ְלֵאּלּו[.
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י ְמקֹום  ָאר", ּכִ ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְבִחיַנת )ְיַׁשְעָיה מט, ג( "ִיׂשְ ָוִנין, ּבִ ֶזה, ּוִמְתַנֲהִרין ֵאּלּו ַהּגְ ְוִנְכָלִלים ֶזה ּבָ
ל  ּדֵ ִמְתּגַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲאַזי  ָוִנין,  ַהּגְ ְתַנֲהִרין  ּמִ ּוְכׁשֶ ְרֵאִלי.  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  ֵאֶצל  א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ָוִנין  ַהּגְ
ע' -  ע", 'ֶיׁשַ ְגֵדי ֶיׁשַ ה ֵמֶהם )ישעיה סא, י( "ּבִ ָהב". ְוַנֲעׂשֶ ֶסף ְוִלי ַהזָּ ְבִחיַנת )ַחַּגי ב, ח( "ִלי ַהּכֶ ֶהם, ּבִ ֵאר ּבָ ּוִמְתּפָ
ִלין ּבֹו,  ּכְ ֵאר ַהּכֹל ִמְסּתַ עּו ֶאל ה'" )זַֹהר ִיְתרֹו צ: ַעֵּין ָׁשם( - ֵמֲחַמת ַהּפְ מֹו )ע' שמואל ב' כב, מב( "ִיׁשְ לּוָתא, ּכְ ּכְ ִאְסּתַ

ל ּבֹו. ּכֵ ין ְלִהְסּתַ ם ִמְתַאּוִ ּלָ י ּכֻ ּכִ

ם  י ֵאין ׁשָ ָוִנין ֶנֱעָלִמים אֹוָרם, ְוֵאיָנם ְמִאיִרין, ּכִ ֶסף ְוָזָהב ֵאֶצל ָהַעּכּו"ם, ֲאַזי ַהּגְ ַהּכֶ ל ְזַמן ׁשֶ ֲאָבל ּכָ
ם  י ׁשָ ָאר', ּכִ ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְבִחיַנת 'ִיׂשְ ָרֵאל, ּבִ ׂשְ א ֵאֶצל ִאיׁש ַהּיִ י ֵאין ְמקֹוָמם ֶאּלָ ְמקֹוָמם. ּכִ

68. כן ביאר בלקוטי הלכות )מקח וממכר ב, ג(, וז"ל: 
ֶּבֱאֶמת ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהֶּכֶסף ְּבָׁשְרׁשֹו ָּגבַֹּה ְמאֹד ְוֵיׁש ּבֹו 
ְלַמָּטה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַּכַּנ"ל,  ִעָּלִאין  ְּגָוִנין  ִהְתַלְּבׁשּות 
ֵאין ִמְתַּגִּלין ַהְּגָוִנין ֶׁשֵּיׁש ְּבֶכֶסף ְוָזָהב, ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי 
ֶׁשְּמַתְּקִנין ַהָּממֹון, ְּדַהְינּו ַעל ְיֵדי ְצָדָקה ְלָעִני ָהגּון ְוכּו', 
ַּכַּנ"ל. ִּכי ָידּוַע, ֶׁשָּכל ַהְּדָבִרים ִנְתַקְלְקלּו ֵמֵחְטא ָאָדם 
ָהִראׁשֹון, ְוַעל ֵּכן ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְתַּגּלּו ַהְּגָוִנין ֶׁשֵּיׁש ְּבֶכֶסף 
ְוָזָהב ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ִּתּקּון, ְּדַהְינּו ַעל ְיֵדי ְצָדָקה ַּכַּנ"ל, 
ֲאָבל ְּבֹלא ַהִּתּקּון ֵאין ַהְּגָוִנין ִמְתַּגִּלין ֲאִפּלּו ְּבַיד ִאיׁש 

ַהִּיְׂשְרֵאִלי.
עבודת  הלכות  ח"א  )יו"ד  הלכות  בלקוטי  69. ביאר 
אלילים ג, ז(, וז"ל: ַמה ֶּׁשְּמבָֹאר ָׁשם, 'ְוִנְכָלִלין ֶזה ָּבֶזה 

ּוִמְתַנֲהִרין ֵאּלּו ַהְּגָוִנין' ְוכּו', ַהְינּו, ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין 
ַהְּגָוִנין  ֵהם  ֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ִּכי  ֶזה,  ִעם  ֶזה  ָוֶחֶסד  ְצָדָקה 
ֶאְתָּפָאר",  ְּבָך  ֲאֶׁשר  "ִיְׂשָרֵאל  מט, ג(:  )ְיַׁשְעָיה  ְּבִחיַנת 

ֵיׁש  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ְוָכל  ַהְּגָוִנין.  ְּפֵאר  ִמְתַּגֶּלה  ֶׁשָּבֶהם 
ן ְוָהֵאפֹוד, ֶׁשֵהם  ֶ ּבֹו ָּגֶון ְמֻיָחד ְּכִפי ָׁשְרׁשֹו ְּבַאְבֵני ַהחֹשׁש
ַרב  הֹון  ָׁשִוים  ָהיּו  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ִּדְקֻדָּׁשה  ֲעִׁשירּות 
ּוְמִאיִרין  ָּבֶזה  ֶזה  ּוְכֶׁשִּנְכָלִלין  ַהְּגָוִנין,  ָּכל  ָהָיה  ּוָבֶהם 
ֶזה ָלֶזה ַעל ְיֵדי ְצָדָקה ָוֶחֶסד ֶׁשעֹוֶׂשה ֶאָחד ִעם ֲחֵברֹו 
ִמָּממֹונֹו, ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ַהְּגָוִנין ַּכַּנ"ל. ָאז ַהְּגָוִנין ִנְכָלִלין ֶזה 
ָּבֶזה ּוְמִאיִרין ֶזה ָלֶזה, ְוָאז ִעַּקר ִהְתַּגּלּות ְּפֵאר ַהְּגָוִנין. 
ְוָאז ַּדְיָקא ִנְתַּגֶּלה ְּגֻדַּלת ַהּבֹוֵרא ְוִנְכָנִעין ַהְּקִלּפֹות ֶׁשֵהם 
ּכַֹח ַהְמַדֶּמה, ְועֹוֶלה ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא, ּוַמֲעֶלה ַּגם ֲחֵברֹו 
ּוִמְתָּפֵאר  ִמְתַּגֵּדל  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם   ְוָאז  ְלַדְרָּגא,  ִמַּדְרָּגא 
ְּביֹוֵתר ְויֹוֵתר, ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִלין ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא 
ְוִנְתרֹוֵמם  ְוִנְתָּפֵאר  ְוִנְתַקֵּדׁש  ִנְתַּגֵּדל  ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ִּכְבָיכֹול, יֹוֵתר ְויֹוֵתר.
וז"ל:  קנב:(,  דף  )ח"ב  תרומה  בזוהר  70. כמבואר 
ְּבִהּפּוָכא ִּדְגָווִנין, ִאְתַהַּפְך ִמִּדיָנא ְלַרֲחֵמי, ְוֵכן ֵמַרֲחֵמי 

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא

ֶזה, ּוִמְתַנֲהִרין – ומאירים ֵאּלּו  ם ְמקֹוָמם, ְושם ִנְכָלִלים ֶזה ּבָ י ׁשָ וכשעושה בהם צדקה68 )וכדלקמן(, ּכִ

ר  ָרֵאל ֲאׁשֶ ְבִחיַנת הכתוב )ישעיה מט, ג(: "ִיׂשְ ָוִנין ע"י ההתכללות בתוספת מרובה של גוונים ופאר69, ּבִ ַהּגְ
ְרֵאִלי כי שם נעשית הארת הגוונים71,  ׂשְ א ֵאֶצל ִאיׁש ַהּיִ ָוִנין ֵאינֹו ֶאּלָ י ְמקֹום ַהּגְ ָאר"70, ּכִ ָך ֶאְתּפָ ּבְ

והקב"ה מתגדל ומתפאר בזה. 

ֶהם,  ֵאר ּבָ ל ּוִמְתּפָ ּדֵ רּוְך הּוא ִמְתּגַ דֹוׁש ּבָ ָוִנין המלובשים בממון של ישראל, ֲאַזי ַהּקָ ְתַנֲהִרין ַהּגְ ּמִ ּוְכׁשֶ
ָהב אמר ה'", היינו, שהקב"ה  ֶסף ְוִלי ַהזָּ ְבִחיַנת הכתוב )חגי ב, ז-ח(: "ומלאתי את הבית הזה כבוד וגו', ִלי ַהּכֶ ּבִ
מתפאר ומתכבד בבית המקדש, שנעשה מהכסף והזהב שלו, נמצא, שהקב"ה מתפאר בגוונים אלו72, 

ה ֵמֶהם – מהגוונים העליונים  וספירת החסד היא בחינת 'כסף', וספירת הגבורה היא בחינת 'זהב', ְוַנֲעׂשֶ

לּוָתא  - הסתכלות, כמו בגדים יפים שמסתכלים עליהם,  ּכְ ע' פירושו ִאְסּתַ ע"73, 'ֶיׁשַ ְגֵדי ֶיׁשַ )ישעיה סא, י( "ּבִ

ֵאר, ַהּכֹל  עּו ֶאל ה'", פירושו, שיסתכלו אל ה' שיושיעם, כי ֵמֲחַמת ַהּפְ מֹו שכתוב )שמואל ב' כב, מב(: "ִיׁשְ ּכְ
ל ּבֹו.  ּכֵ ין ְלִהְסּתַ ם ִמְתַאּוִ ּלָ י ּכֻ ִלין ּבֹו74, ּכִ ּכְ ִמְסּתַ

ָוִנין ֶנֱעָלִמים אֹוָרם, ְוֵאיָנם ְמִאיִרין,  ֶסף ְוָזָהב ֵאֶצל ָהַעּכּו"ם – הגויים, ֲאַזי ַהּגְ ַהּכֶ ל ְזַמן ׁשֶ ֲאָבל ּכָ
ָך  ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְבִחיַנת: "ִיׂשְ ְרֵאִלי, ּבִ ׂשְ א ֵאֶצל ִאיׁש ַהּיִ י ֵאין ְמקֹוָמם ֶאּלָ ם ְמקֹוָמם, ּכִ י ֵאין ׁשָ ּכִ
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ְלִדיָנא, ְוכָֹּלא ְּבִהּפּוָכא ִּדְגָווִנין. ְּכָמה ִּדְמַסְדִרין ִיְׂשָרֵאל 
ּכָֹּלא,  ַקָּייָמא  ָהִכי  ְּבִריְך הּוא,  ְלַגֵּבי קּוְדָׁשא  ִּתּקּוַנְייהּו 
ְוָהִכי ִאְתָסַדר. ְוַעל ָּדא ְּכִתיב "ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר", 
ְּבִאיּנּון ַּגְווִנין ִּדְכִליָלן ָּדא ְּבָדא, ְׁשִפירּו ְּדֻכְּלהּו. ]תרגום: 
ֵמַרֲחִמים  ְוֵכן  ְלַרֲחִמים,  ִמִּדין  ַהְּגָוִנים ִמְתַהֵּפְך  ְּבִהּפּוְך 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּמַסְּדִרים  ְּכמֹו  ַהְּגָוִנים.  ְּבִהּפּוְך  ְוַהּכֹל  ְלִדין, 
ְוָכְך  עֹוֵמד  ַהּכֹל  ָּכְך  הּוא,  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ִּתּקּוֵניֶהם 
ִמְסַּתֵּדר. ְוָלֵכן ָּכתּוב "ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר", ְּבאֹוָתם 

ְּגָוִנים ֶׁשְּכלּוִלים ֶזה ָּבֶזה, ַהּיִֹפי ֶׁשל ֻּכָּלם[.
71. כתב בלקוטי הלכות )יו"ד ח"א הלכות עבודת אלילים 
ב, ד(, וז"ל: ִהְזִהיָרה ַהּתֹוָרה )ְּדָבִרים ז, ב(: "ְוֹלא ְתָחֵּנם" – 

ֹלא ִּתֵּתן ָלֶהם ֵחן, ֶׁשָאסּור לֹוַמר, ַּכָּמה ָנֶאה ַעּכּו"ם ֶזה 
ְוכּו' )ֲעבֹוָדה ָזָרה כ.(. ִּכי ָאסּור ְלָפֵאר אֹוָתם ְּבׁשּום ָּדָבר, ִּכי 
ִעַּקר ַהִהְתָּפֲארּות ְוַהְּגָוִנין הּוא ַרק ֵאֶצל ִיְׂשָרֵאל, ְּבִחיַנת 
"ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר". ּוְכֶׁשְּמָפֲאִרין ּוְמַׁשְּבִחין ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל ּוַמְגִּדיִלין ּוְמַחְּבִבין ַהֵחן ְוַהַהְנָהגֹות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל 
ַעם ָקדֹוׁש ַהִּנְבָחר ִמָּכל ָהַעִּמים, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּגִּלין ַהְּגָוִנין 
ְוַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ְוַעל ְיֵדי ִהְתַּגּלּות ַהְּגָוִנין ֶׁשִהיא 
ִהְתַּגּלּות ְּגֻדַּלת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך, ַעל ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ַהְכָנַעת 
ַהְכָנַעת  ֶׁשִעַּקר  ַהַּנ"ל,  ַּבַּמֲאָמר  ָׁשם  ַּכְמבָֹאר  ַהְמַדֶּמה, 
ִיְתָּבַרְך  ַהּבֹוֵרא  ְּגֻדַּלת  ִהְתַּגּלּות  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהְמַדֶּמה 

ֶׁשהּוא ַעל ְיֵדי ִהְתַּגּלּות ַהְּגָוִנין.
72. כמבואר בפירוש פסוק זה בזוהר יתרו )ח"ב דף 
צ:(, וז"ל:  "ִלי ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהָּזָהב" וכו', ָאַמר ר' ִיְצָחק, 

ְּכִתיב )ירמיה י, ו( "ֵמֵאין ָּכמֹוָך ה' ָּגדֹול ַאָּתה ְוָגדֹול ִׁשְמָך 
ִּבְגבּוָרה" ְוגֹו', "ָּגדֹול ַאָּתה" )מידת החסד הנקראת גדולה( – 
ַהְיינּו "ִלי ַהֶּכֶסף", "ְוָגדֹול ִׁשְמָך ִּבְגבּוָרה" – ַהְיינּו "ְוִלי 
ַהָּזָהב", ִאֵּלין ְּתֵרין ַּגְווִנין ָלא ִמְתַחְזָיין, ְוָלא ִמְתָּפֲאָרן, 
ַּבר ַּכד ִאיּנּון ְּגִליִפין ַּבֲאָתר ַחד, ְּבָאן ֲאָתר ִאְתְּגִליפּו? 
ְדַאְּת  ְּכָמה  ְלִאְתָּפַאָרא,  ַּגְווִנין  ִאְתָחזּון  ָּכאן  ְּבִיְׂשָרֵאל. 
ָאֵמר "ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר".  ]תרגום: "ִלי ַהֶּכֶסף 
ְוִלי ַהָּזָהב" וכו', ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק, ָּכתּוב "ֵמֵאין ָּכמֹוָך 
ה' ָּגדֹול ַאָּתה ְוָגדֹול ִׁשְמָך ִּבְגבּוָרה" ְוגֹו', "ָּגדֹול ַאָּתה" 
– ַהְינּו "ִלי ַהֶּכֶסף", "ְוָגדֹול ִׁשְמָך ִּבְגבּוָרה" – ַהְינּו "ְוִלי 
ַהָּזָהב", ְׁשֵני ַהְּגָוִנים ַהָּללּו ֹלא ִנְרִאים ְוֹלא ִמְתָּפֲאִרים, 
ָמקֹום  ְּבֵאיֶזה  ֶאָחד.  ְּבָמקֹום  ֲחקּוִקים  ִלְכֵׁשֶהם  ְּפָרט 
ֶנְחְקקּו? ְּבִיְׂשָרֵאל. ָּכאן ִנְרִאים ַהְּגָוִנים ְלִהְתָּפֵאר, ַּכָּכתּוב 

ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר[. 
73. הפסוק בשלמותו: "ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש ַּבה' ָּתֵגל ַנְפִׁשי 
ְיָעָטִני  ְצָדָקה  ְמִעיל  ֶיַׁשע  ִּבְגֵדי  ִהְלִּביַׁשִני  ִּכי  ֵּבאֹלַהי 

ֶּכָחָתן ְיַכֵהן ְּפֵאר ְוַכַּכָּלה ַּתְעֶּדה ֵכֶליָה". והגם שפשט 
הפסוק "ִּבְגֵדי ֶיַׁשע", הוא: שהקב"ה סובב אותי בישע 
וכמעיל המעטף  הגוף  ובצדקה כלבוש המסבב את 
)מצודת דוד(, מ"מ רבינו לומד מהפסוק  את הלובשו 
בשמואל )המובא בסמוך(, שישע וישועה נקראים כך, על 
שם ההסתכלות שמסתכלים אליו ית' בצפייה לישועה.
74. כמבואר בזוהר הקדוש יתרו )ח"ב דף צ:(, המבאר 
את כל דרשות אלו בפסוקים, וז"ל: ר' ְיהּוָדה ָּפַתח 
ַזָּכָאה  ְוגֹו',  ֵּבאֹלַהי"  ַנְפִׁשי  ָּתֵגל  בה'  ָאִׂשיׂש  "ׂשֹוׂש 
ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ֵמַעִּמין  ְּדִיְׂשָרֵאל,  חּוָלֵקיהֹון 
ְּבִריְך  ְּבקּוְדָׁשא  ִּדְלהֹון  ְוַתְפנּוָקא  ְּדֶחְדְווָתא  ּוַמָּזלֹות, 
ַּב"ה'"  ְּדָאַמר  ֵּכיָון  ַּבה',  ָאִׂשיׂש  "ׂשֹוׂש  ִּדְכִּתיב  הּוא, 
)מידת הרחמים(, ֲאַמאי ְּכִתיב "ֵּבאֹלַהי" )מידת הדין(. ֶאָּלא 

ָהִכי ָאְמרּו ִיְׂשָרֵאל, ִאי ְּבַרֲחֵמי ָאֵתי ָעָלָנא – "ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש 
ַּבה'", ִאי ְּבִדיָנא – "ָּתֵגל ַנְפִׁשי ֵּבאֹלַהי".  ַמאי ַטְעָמא, 
ִהְלִּביַׁשִני  "ִּכי  ִּדְכִּתיב  ִאְתְּגִליפּו,  ֵּביּה  ְּדִאֵּלין  ִמּׁשּום 
ְּדִאְתְּגִליפּו  ַּגְווִנין,   – ֶיַׁשע"  "ִּבְגֵדי  ַמהּו  ֶיַׁשע",  ִּבְגֵדי 
ְלִאְסַּתְּכָלא ֵּביּה. ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר "ִיְׁשעּו ְוגֹו' ֶאל ה'", 
ִּבי,  ְלִאְסַּתְּכָלא  ְּדָבֵעי  ַמאן  הּוא.  ִאְסַּתְּכלּוָתא   – 'ֶיַׁשע' 
אי אפשר  בי  כי  )יסתכל במידות שלי,  ִיְסָּתַּכל  ִּדיִלי  ִּבְגָווִנין 
ְצָדָקה  "ְמִעיל  ִּדְכִּתיב  ִמּׁשּום  ַטֲעָמא,  ַמאי  להסתכל(. 

ְיָעָטִני" – ְצָדָקה ַמָּמׁש, ִּדְגָווִנין ֵּביּה ִאְתְּגִליפּו. "ֶּכָחָתן 
ְיַכֵהן ְּפֵאר" – ָהא ַּגְווָנא ַחד, "ְוַכַּכָּלה ַּתְעֶּדה ֵּכֶליָה" – ָהא 
ַּגְווָנא ַאֲחָרא. ְוַכד ַּגְווִנין ִמְתַחְּבָרן, ֵּביּה ַׁשֲעָתא ִאְתַחְזָיין, 
ְוֻכְּלהּו ְּתִאיִבין ְלַאֲחָזָאה, ּוְלִאְסַּתְּכָלא ֵּביּה.  ]תרגום: ַרִּבי 
ְיהּוָדה ָּפַתח "ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש ַּבה' ָּתֵגל ַנְפִׁשי ֵּבאֹלַהי" ְוגֹו', 
ַאְׁשֵרי ֶחְלָקם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֵמַעִּמים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים 
ְמָחה ְוַהַּתְפנּוק ֶׁשָּלֶהם ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,  ּוַמָּזלֹות, ֶׁשַהִּשׂ
ֶׁשָּכתּוב "ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש ַּבה'", ֵּכיָון ֶׁשָאַמר ַּב"ה'", ָלָּמה 
ָּכתּוב "ֵּבאֹלַהי"? ֶאָּלא ָּכְך ָאְמרּו ִיְׂשָרֵאל: ִאם ְּבַרֲחִמים 
ָּבא ָעֵלינּו – "ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש ַּבה'", ְוִאם ְּבִדין – "ָּתֵגל ַנְפִׁשי 
ֵּבאֹלַהי". ָמה ַהַּטַעם? ִמּׁשּום ֶׁשֵאֶּלה ֶנְחְקקּו בֹו, ֶׁשָּכתּוב 
"ִּכי ִהְלִּביַׁשִני ִּבְגֵדי ֶיַׁשע", ַמה ֶּזה "ִּבְגֵדי ֶיַׁשע"? ְּגָוִנים 
ֶׁשֶּנְחְקקּו ְלִהְסַּתֵּכל ּבֹו, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר "ִיְׁשעּו ְוגֹו' ֶאל ה'", 
'ֶיַׁשע' – הּוא ִהְסַּתְּכלּות. ִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלִהְסַּתֵּכל ִּבי, ִיְסַּתֵּכל 
ַּבְּגָוִנים ֶׁשִּלי. ָמה ַהַּטַעם? ִמּׁשּום ֶׁשָּכתּוב "ְמִעיל ְצָדָקה 
ְיָעָטִני", ְצָדָקה ַמָּמׁש, ֶׁשַהְּגָוִנים ֶנְחְקקּו בֹו. "ֶּכָחָתן ְיַכֵהן 
ָּגֶון  ָּגֶון ֶאָחד, "ְוַכַּכָּלה ַּתְעֶּדה ֵכֶליָה" – ֶזה  ְּפֵאר" – ֶזה 
ִנְרִאים,  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ִמְתַחְּבִרים,  ּוְכֶׁשַהְּגָוִנים  ַאֵחר. 

ְוֻכָּלם ִמְׁשּתֹוְקִקים ִלְראֹות ּוְלִהְסַּתֵּכל ּבֹו[. 
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תאּתאא ֹותא א92 ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ִליקוכֵטיאמֹוֲת

ְוָזָהב  ֶסף  ּכֶ ְלָהַעּכּו"ם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ָרֵאל, ַאף  ִיׂשְ ְלָממֹון  ֵאִבין  ּתְ ָהַעּכּו"ם  ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ ָוִנין.  ַהּגְ ֵאר  ּפְ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָזָהב  ֶסף  ַהּכֶ ׁשֶ ְוֶזה ֵמֲחַמת  ִאּלּו לֹא ָרָאה ָממֹון ֵמעֹוָלם.  ּכְ ְיהּוִדי,  ל  ׁשֶ ְלִדיָנר  ֵאִבים  ּתְ ה,  ַהְרּבֵ
ּלֶה  ֵאר ְוַהֵחן לֹא ִנְתּגַ ר ַהּפְ י ִעּקַ ֶהם, ּכִ ּלָ ָוִנין ְמִאיִרין, ְוֵאין ַהֵחן ׁשֹוֶרה ַעל ָממֹון ׁשֶ ַחת ָיָדם, ֵאין ַהּגְ ּתַ
ים  י ֵהם ָרׁשִ ָרׁשּות'. ּכִ מֹו )ָאבֹות ב, ג( 'ֱהוּו ְזִהיִרים ּבָ ים', ּכְ ִביל ֶזה ִנְקָרִאים 'ָרׁשִ ָרֵאל. ּוִבׁשְ א ֵאֶצל ִיׂשְ ֶאּלָ
י ַעל ָממֹוָנם  ָרֵאל, ּכִ ל ִיׂשְ ים, ּוְתֵאִבין ְלָממֹון ׁשֶ ִאּלּו ֵהם ֲעִנּיִ מֹוָנם, ּכְ י ֵאין ָלֶהם ֲהָנָאה ִמּמָ ים, ּכִ ַוֲעִנּיִ

ֵאר ְוַהֵחן:  ל ַעל ַהּפְ ּכֵ ֵאִבין ְלִהְסּתַ ֵאר ְוַהֵחן, ְוַהּכֹל ּתְ ְרֵאִלי ׁשֹוֶרה ַהּפְ ׂשְ ל ַהּיִ ׁשֶ

75. במדרש )איכה רבה בפתיחה ה'(, כתב וז"ל: ר' יהושע 
ור' נחמיה בשם ר' אחא אמרי לפי שהיו כל ישראל 
אומרים נבוכדנצר כנס כל ממונו של עולם, ולממון 
עושה  שאני  חייכם  הקב"ה  אמר  צריך?  הוא  שלנו 
עולין  שהן  הללו  בשמים  כמו  עליו  חביב  ממונכם 
בסעודה. וביאר בפרפראות לחכמה על הש"ס )בביאור 
מדרש זה(, וז"ל: רצה לומר, כמו שאף על פי שעיקר 

השביעה והסעודה הוא רק ממזונות גשמיים, אף על 
פי כן אין הסעודה בשלמות עד שמברך על המוגמר 
שהוא על הריח של בשמים שהוא מזון רוחני וחיות 
הנשמה. כמו כן ענין הממון, אף על פי שבגשמיות 
יש להעכו"ם ממון רב ביותר, אף על פי כן מחמת 
הגוונין  בחינת  שהם  דקדושה  והחיות  שהרוחניות 
נהירין המלובשים בהם, אינם מאירין אלא בהממון 
של ישראל, על כן הן מתאוין מאד לממון של ישראל, 

כמבואר בתורה דידן.
ביאר  כן  ומוחין,  חכמה  חיות  בחינת  76. היינו, 
ִיְׂשָרֵאל,  וז"ל:  גזילה א'(,  )חו"מ הלכות  בלקוטי הלכות 
ָּכל ָממֹון ֶׁשָּלֶהם ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה, ְּבִחיַנת 
ֱאמּוָנה, ִעַּקר ֲאִחיָזתֹו ִּבְבִחיַנת ָחְכָמה, ַּכָּידּוַע ֶׁשַּמְלכּות 
ְּבִדְבֵרי  ְוַכּמּוָבא  ֵמָחְכָמה,  ִחּיּות  ְמַקֶּבֶלת  ִּדְקֻדָּׁשה 
ַרֵּבנּו וכו', ֶׁשָּצִריְך ְלַהְמִׁשיְך ָחְכָמה ֶׁשהּוא ַהִחּיּות ֶאל 
ָהֲעִׁשירּות, ְוָאז הּוא 'ֲעִׁשירּות ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה'. ֲאָבל ֲעִׁשירּות 

הּוא  ָהַעּכּו"ם,  ֶׁשל  ָממֹון  ֶׁשהּוא  ַאֲחָרא,  ֶׁשְּבִסְטָרא 
ְּכִסילּות  ְּבִחיַנת  ַהְּכִסיל",  ו(: "ְׂשחֹק  ז,  )קֶֹהֶלת  ִּבְבִחיַנת 
ֶּׁשָּכַתב  ַמה  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  זַֹהר דף קמ.(.  )ִּתּקּוֵני  ַאֵחר"  "ֵאל 
ַרֵּבנּו ֵנרֹו ָיִאיר )בתורה דידן(: ֶׁשִעַּקר ַהֵחן הּוא ַרק ְּבָממֹון 
ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָּׁשם ְמֻלָּבִׁשין ַהְּגָוִנין ִעָּלִאין, ַהְינּו ְּבִחיַנת 
ִחּיּות ָחְכָמה ּומִֹחין, ֲאָבל ָממֹוָנם הּוא ַעְפָרא ְּבָעְלָמא, 
ְּבִחיַנת )ִאּיֹוב כח, ו(: "ַעְפרֹות ָזָהב", ְוֵאין ּבֹו ׁשּום ִחּיּות 

ּומִֹחין, ְוַעל ֵּכן ֵאין ּבֹו ֵחן.
ר'  )ח"ג אות תק"ץ( על  77. מובא בשיח שרפי קודש 
ָרֵאל, ְוִקֵּבל  אברהם בר' נחמן, וז"ל: ִּבְהיֹותֹו ְּבֶאֶרץ ִיְשׂ
ַרִּבי  ִהְמִּתין  ֹלא  ָלָאֶרץ,  ִמחּוץ  ָמעֹות  ִעם  ִמְכָּתב  ַּפַעם 
ֶאת  ְלַקֵּבל  ְּכֵדי  ַלּדַֹאר  ַּבּבֶֹקר  ִמָּיד  ָהַלְך  ֶאָּלא  ַאְבָרָהם, 
ַהְּמבָֹאר  ִּפי  ַעל  ַלָּדָבר  ַטַעם  ְוָנַתן  ַהֶּכֶסף,  ִעם  ַהִּמְכָּתב 
ּוְכֶׁשעֹוֵבר  ֵחן,  ֵיׁש  ָרֵאל  ִיְשׂ ָממֹון  ֶׁשַעל  דידן(,  )בתורה 

ִמֵהר  ֵּכן  ְוַעל  ָׁשם.  ַעֵּין  אֹורֹו,  ֶנְחַׁשְך  ָהַעּכּו"ם  ִלְרׁשּות 
ְלהֹוִציאֹו ִמיֵדיֶהם, ּוְכֵדי ֶׁשּיּוְחַזר ָלֶהם ִחָּנם ָהֲאִמִּתי. 

78. וכמו שדרשו בגמ' )בבא בתרא סוף דף ט.( על הפסוק 
ַוֲעבַֹדת  ָׁשלֹום  ַהְּצָדָקה  ַמֲעֵׂשה  "ְוָהָיה  יז(:  לב,  )ישעיה 

ַהְּצָדָקה ַהְׁשֵקט ָוֶבַטח ַעד עֹוָלם", זכה – "ֲהלֹוא ָפרֹס 
ְמרּוִדים  "ַוֲעִנִּיים   – זכה  ז(, לא  נח,  )שם  ַלְחֶמָך"  ָלָרֵעב 
ָּתִביא ָבִית" )שם(. ופירש"י: עניים מרודים – זו ממשלת 
רומי, שצועקת תמיד הבו הבו שאנו צריכין. ובנוסח 
עניים  הלשון:  רבינו,  השתמש  שבו  יעקב,  העין 

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא
י  ָרֵאל75, ַאף ַעל ּפִ ֵאִבין ְלָממֹון ִיׂשְ ִביל ֶזה ָהַעּכּו"ם – הגויים ּתְ ָוִנין. ּוִבׁשְ ֵאר ַהּגְ ם ּפְ י ׁשָ ָאר", ּכִ ֶאְתּפָ
ִאּלּו לֹא ָרָאה ָממֹון ֵמעֹוָלם,  ל ְיהּוִדי, ּכְ ֵאִבים ְלִדיָנר ׁשֶ ה, ּתְ ֶסף ְוָזָהב ַהְרּבֵ ׁש ְלָהַעּכּו"ם – לגויים ּכֶ ּיֵ ׁשֶ
ָוִנין ְמִאיִרין בהם, ְוֵאין ַהֵחן ׁשֹוֶרה ַעל ָממֹון  ַחת ָיָדם, ֵאין ַהּגְ ׁש ּתַ ּיֵ ֶסף ְוָזָהב ׁשֶ ַהּכֶ ְוֶזה ֵמֲחַמת ׁשֶ
מֹו  ים, ּכְ ִביל ֶזה ִנְקָרִאים ָרׁשִ ָרֵאל77. ּוִבׁשְ א ֵאֶצל ִיׂשְ ה ֶאּלָ ּלֶ ֵאר ְוַהֵחן לֹא ִנְתּגַ ר ַהּפְ י ִעּקַ ֶהם76, ּכִ ּלָ ׁשֶ
ָרׁשּות' - היינו להיזהר שלא להתקרב למלכות הגויים. ומה  שאמרו במשנה )אבות ב, ג(: 'ֱהוּו ְזִהיִרים ּבָ

ים,  ִאּלּו ֵהם ֲעִנּיִ מֹוָנם ּכְ י ֵאין ָלֶהם ֲהָנָאה ִמּמָ ים78, ּכִ ים ַוֲעִנּיִ י ֵהם ָרׁשִ שנקראים הגויים בשם 'רשות', ּכִ

ֵאִבין  ֵאר ְוַהֵחן, ְוַהּכֹל ּתְ ְרֵאִלי ׁשֹוֶרה ַהּפְ ׂשְ ל ַהּיִ י ַעל ָממֹוָנם ׁשֶ ָרֵאל, ּכִ ל ִיׂשְ ּוְתֵאִבין תמיד ְלָממֹון ׁשֶ
ֵאר ְוַהֵחן. ל ַעל ַהּפְ ּכֵ ְלִהְסּתַ
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תֹוְך  ּבְ ֵאר  ְוַהּפְ ַהֵחן  ם  ִנְתַעּלֵ ד  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָממֹון  ל  ְמַקּבֵ ָהַעּכּו"ם  ׁשֶ ּכְ ד  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ ע,  ּדַ ֲאָבל 
ל,  ָבר ִקּבֵ ּכְ מֹון ׁשֶ ָרֵאל, ְוׁשֹוֵכַח ַהּמָ ׂשְ ַעם ּתֹוֵבַע ָממֹון ַאֵחר ִמּיִ ָכל ּפַ ִביל ֶזה ָהַעּכּו"ם ּבְ מֹון. ּוִבׁשְ ַהּמָ

ַעת ֲהָנָיָתן':  ׁשְ א ּבִ ֵאין ְמָקְרִבין ֶאּלָ א ְלַיד ָהַעּכּו"ם. ְוֶזהּו )ָׁשם( 'ׁשֶ ּבָ ׁשֶ י ִנְתַעּלֵם ַהֵחן ּכְ ּכִ

ְוָזָהב,  ֶסף  ּכֶ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ִאין,  ִעּלָ ָוִנין  ּגְ ֶזה  'ֵעיֵני ה'' -  ֵעיֵני ה'" -  ּבְ "ֵחן  )ְּבֵראִׁשית ו, ח(  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
ֵאר: ר ַהֵחן ְוַהּפְ ם ִעּקַ ׁשָ

סּות ֵעיַנִים" )ְּבֵראִׁשית כ, טז(,  ה הּוא ָלְך ּכְ ֶסף ְלָאִחיְך, ִהּנֵ י ֶאֶלף ּכֶ ה ָנַתּתִ ָרה "ִהּנֵ ָאַמר ֲאִביֶמֶלְך ְלׂשָ ְוֶזה ׁשֶ
ע",  ְגֵדי ֶיׁשַ ְבִחיַנת "ּבִ ָוִנין, ְוַנֲעׂשּו ּבִ ּלּו ַהּגְ ֶכף ִנְתּגַ ְרֵאִלי, ּתֵ ׂשְ ד ַעּכּו"ם ְלַיד ַהּיִ מֹון ִמּיַ ָצא ַהּמָ ּיָ ׁשֶ ַהְינּו ּכְ

ֶהם.  ל ּבָ ּכֵ ֵאִבים ְלִהְסּתַ ַהּכֹל ּתְ ֶהם, ׁשֶ ִלין ּבָ ּכְ ַהּכֹל ִמְסּתַ סּות ֵעיַנִים", ׁשֶ ַהְינּו "ּכְ

מרודים – זו 'הרשות', שצועקת תמיד הבו הבו שאנו 
צריכין.

79. ע' זוהר כי תצא )ח"ג דף רפ:( ותיקוני זוהר )דף יח:(.
ישראל  ממון  שניתן  בעת  כמו  כי  לבאר,  80. בא 
כך  שלו,  הגוונים  ונעלמים  מתכסים  אזי  לעכו"ם, 
גם להיפך, כשממון של עכו"ם בא לידי ישראל, אזי 
מתגלים ומתנהרין הגוונים המכוסים בממון. ]ושלא 
נטעה לחשוב, שאם הממון היה מתחילתו של עכו"ם 

אין בו גוונים אפי' כשבא לידי ישראל[.
81. לאברהם שקראת אותו אחיך.

82. כעין מה שפירשו חז"ל במדרש )בראשית רבה נב, 

יב(, וז"ל: "ְּכסּות ֵעיַנִים", א"ר יוחנן עשה לה כסות 

שיהיו הכל מביטין בה ולא בנויה, כסות עינים כסות 
יוסף  בעץ  ופירש  ע"כ.  עינים,  עינים  עשויה  שהיא 
כסף, שיהיו  מן האלף  כסות חשוב  לה  וז"ל: עשה 
]אמנם  בנֹויה.  ולא  החשובה  בכסות  מביטים  הכל 
בו  שג"כ  הממון,  על  שקאי  כפשוטו  מפרש  רבינו 
הכל מסתכלים בגוונים שבו מעת שבא לידי אברהם[.
ניצוצות  כל  את  להחזיר  הוכרח  אבימלך  83. כי 
והחזרה  בשרה,  שהסתכל  בשעה  שלקח  הקדושה, 
– אלף כסף, שנתן לאברהם.  רב  זו היתה ע"י ההון 
ְוֶזה  וז"ל:  כד(,  ה,  )ציצית  הלכות  בלקוטי  כמבואר 

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא

ם ומתכסה ַהֵחן  ד ִנְתַעּלֵ ֶכף ּוִמּיָ ָרֵאל, ּתֵ ל ָממֹון ִיׂשְ ָהַעּכּו"ם – כשהגוי ְמַקּבֵ ׁשֶ ד ּכְ ֶכף ּוִמּיָ ע, ּתֵ ֲאָבל ּדַ
ָרֵאל,  ׂשְ ַעם ּתֹוֵבַע ָממֹון ַאֵחר ִמּיִ ָכל ּפַ ִביל ֶזה ָהַעּכּו"ם, ּבְ מֹון ואינו ניכר ומאיר, ּוִבׁשְ תֹוְך ַהּמָ ֵאר ּבְ ְוַהּפְ
א ְלַיד ָהַעּכּו"ם. ְוֶזהּו שממשיכה המשנה שם  ּבָ ׁשֶ ם ַהֵחן ּכְ י ִנְתַעּלֵ ל, ּכִ ָבר ִקּבֵ ּכְ מֹון ׁשֶ ְוׁשֹוֵכַח ַהּמָ
ַעת ֲהָנָיָתן', והטעם  ׁשְ א ּבִ ֵאין ְמָקְרִבין לאדם ֶאּלָ לפרש את הטעם מדוע 'הוו זהירין ברשות', משום: 'ׁשֶ

בפנימיות: כי רק לשעה אחת, היינו, בשעה שמקבל את הממון, הגוי נהנה ממנו, ומקרב את ישראל אליו 

בשביל הממון, אבל מיד לאחר שכבר הממון ברשות הגוי, נעלם החן מהממון, והוא דורש מיד עוד ממון.

ִאין – גוונים  ָוִנין ִעּלָ ֵעיֵני ה'", "ֵעיֵני ה'" - ֶזה ּגְ ִחיַנת הכתוב )בראשית ו, ח(: "ונח מצא ֵחן ּבְ ְוֶזה ּבְ
ֶסף ְוָזָהב, כי הם  ִחיַנת ּכֶ ֵהם ּבְ עליונים, כי 'חסד גבורה תפארת' הם בחינת 'שלושת הגוונים שבעין'79, ׁשֶ

ֵאר, וזהו "חן" – מקום החן הוא "בעיני ה'",  ר ַהֵחן ְוַהּפְ ם ִעּקַ הגוונים העליונים הנמצאים בכסף ובזהב, ׁשָ

בכסף ובזהב.

סּות  ּכְ ָלְך  ה הּוא  ִהּנֵ ְלָאִחיְך81,  ֶסף  ּכֶ ֶאֶלף  י  ָנַתּתִ ה  "ִהּנֵ ָרה )שם כ, טז(:  ְלׂשָ ֲאִביֶמֶלְך  ָאַמר  ׁשֶ ְוֶזה80 
מֹון  ָצא ַהּמָ ּיָ ׁשֶ ֵעיַנִים" - אמר לה, שהכסף שנתן לה הוא 'כסות עינים' - היינו, מסתכלים בו82, ַהְינּו, ּכְ
ָוִנין הנעלמים  ַהּגְ ּלּו  ִנְתּגַ ֶכף  ּתֵ ְרֵאִלי לרשות אברהם ושרה,  ׂשְ ַהּיִ ְלַיד  ַעּכּו"ם – אבימלך הגוי  ד  ִמּיַ
סּות  ע" - איסתכלותא )וכנ"ל(, ַהְינּו 'ּכְ ְגֵדי ֶיׁשַ ְבִחיַנת "ּבִ ְוַנֲעׂשּו הגוונים ּבִ והמכוסים שיש בממון83, 

ֶהם. )ואפילו אבימלך בעצמו שנתן את זה הממון לאברהם  ל ּבָ ּכֵ ֵאִבים ְלִהְסּתַ ַהּכֹל ּתְ ֶהם, ׁשֶ ִלין ּבָ ּכְ ַהּכֹל ִמְסּתַ ֵעיַנִים', ׁשֶ
התאווה להסתכל בו מעת שבא לרשות אברהם ונתגלו בו הגוונים(.
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ל ָממֹונֹו  ּכָ ה  ְוַנֲעׂשֶ ּוְמִאיִרין.  ָוִנין  ַהּגְ ין  ּלִ ְוִנְתּגַ ל ָממֹונֹו,  ּכָ ן  ּקֵ ִנְתּתַ מֹונֹו,  ִמּמָ ּנֹוֵתן  ׁשֶ ְצָדָקה  ְיֵדי  ְוַעל 
ֶזה  ַוֲאִפּלּו  ְיָעָטִני".  ְצָדָקה  ְמִעיל  ע  ֶיׁשַ ְגֵדי  "ּבִ ְבִחיַנת )ְיַׁשְעָיה סא, י(  ּבִ ָהב",  ַהזָּ ְוִלי  ֶסף  ַהּכֶ "ִלי  ְבִחיַנת  ּבִ
ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )בב"ב ט.(  מֹו ׁשֶ ב ִלְצָדָקה ּכְ נוּ, - ֶנְחׁשָ ּלֹוְקִחין ָהַעּכּו"ם ֵמִאּתָ עֹות ׁשֶ ַהּמָ

ִיְך ְצָדָקה" )ישעיה ס, יז(. "ְונֹוְגׂשַ

ֶׁשהּוא  ַוֲאִביֶמֶלְך,  ַּפְרעֹה  ְלֵבית  ָׂשָרה  ְלִקיַחת  ְּבִחיַנת 
ְמקֹום ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, ֶׁשָרצּו ִלְכּבֹשׁש ְלַעְצָמן ֶאת ָהִאָּׁשה 
ִיְרַאת ה', ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהְּתִפָּלה, ְוָכל ֶזה ָהָיה ֵמֲחַמת 
ַּתֲאַות ִנאּוף ֶׁשִהְתַּגְּבָרה ָּבֶהם ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמֻּזֲהַמת ַהָּנָחׁש, 
ַעד ֶׁשָרצּו ִלְׁשלֹוט ַּגם ַעל ַהַּצֶּדֶקת ָׂשָרה, ִאָּׁשה ִיְרַאת ה' 
)ִמְׁשֵלי לא, ל(, ְלַהִּטיל ָּבּה ֻזֲהָמא ַחס ְוָׁשלֹום וכו'. ְוֶזהּו 

"ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאֶלף ֶּכֶסף ְלָאִחיָך" – ֶזה ְּבִחיַנת ַהִנּצֹוצֹות 
ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשֻהְכְרחּו ְלהֹוִציא ּוְלַהֲחִזיר ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה, ִליֵּתן 
ְּבִחיַנת  ֶזה הּוא  ֶׁשָּכל  ַרב,  ְוהֹון  ּוְרכּוׁש  ֶּכֶסף  ְלַאְבָרָהם 
ִנּצֹוצֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשהּוְכְרחּו ְלָהִקיא ּוְלהֹוִציא ּוְלַהֲחִזיר 
ְּבָׂשָרה  ִלְׁשלֹוט  ֶׁשָרצּו  ַּדְיָקא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהְּקֻדָּׁשה,   ֶאל 

ְוכּו'.
84. נראה שיש שני תנאים בדבר כדי לזכות להארת 
הגוונים בממון, כי קודם צריך שיהיה ממונו - ממון 
כשר, היינו שהגיע לידו על פי דיני ומשפטי התורה 
צדקה  כשעושה  ואז  ושלום.  חס  עוולה  שום  ללא 
מממונו, זוכה שיהיה בממונו גוונים עילאים, ושתי 
בחינות אלו הן בחינת "סור מרע ועשה טוב". והראיה 
בהשמטה  ג,  חוב  )גביית  הלכות  בלקוטי  כמבואר  לזה, 
שבסוף ההלכה(, וז"ל: ַעל ְיֵדי ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשעֹוִׂשין ֵּבין ָאָדם 

ַלֲחֵברֹו ֶׁשֹּלא ִיְגזֹל ְוֹלא ַיֲעׁשֹק ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה 
ִנְתַּתֵּקן ַהָּממֹון ַוֲאַזי ַהָּממֹון ִּבְקֻדָּׁשה. ּוְמִאיִרין ּבֹו ַהְּגָוִנין 
ֶׁשֵאיָנם ְמִאיִרין ִּכי ִאם ְּבָממֹון ִיְׂשְרֵאִלי ֶׁשהּוא ָממֹון ָּכֵׁשר 
ְוַעל  ְוַעְוָלה.  ק  ֶ ְועֹשׁש ָּגֵזל  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ּוִמְׁשָּפט  ָּדת  ִּפי  ַעל 
ֵּכן ַהִּמְׁשָּפט הּוא ְּבִחיַנת 'ְצָדָקה', ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים 

צט, ד(: "ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּבַיֲעקֹב" ְוכּו'. ִּכי ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה 

ִּדְקֻדָּׁשה  ַהָּממֹון  ִנְתַּתֵּקן  ָיָדם  ֶׁשַעל  ַאַחת,  ְּבִחיָנה  ֵהם 
ּוְמִאיִרין ּבֹו ַהְּגָוִנין, עכ"ל.

85. ביאר בלקוטי הלכות )מתנה ד, ג(: ִמְּדאֹוַרְיָתא ֶּכֶסף 
קֹוֶנה, ְכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ע' ויקרא כז, יט, קידושין כט.(: "ְוָנַתן 
ַהֶּכֶסף ְוָקם לֹו" – 'ְוָקם לֹו' ַּדְיָקא, ֶׁשַעל ְיֵדי ַהֶּכֶסף ֵיׁש 
ְּתקּוָמה ַוֲעִלָּיה ְלַהֵּמָּקח, ְּדַהְינּו ְלַהִּניצֹוצֹות ֶׁשְּבַהַּמָּׂשא 
ּוַמָּתן, ִּכי ַעל ְיֵדי ַהֶּכֶסף ִנְתַּגִּלין ַהְּגָוִנין ְוִנְכָנִעין ַהְּקִלּפֹות, 
ְוָאז ֵיׁש ְּתקּוָמה ַוֲעִלָּיה ְלַהִּניצֹוצֹות ֶׁשְּבַהַּמָּׂשא ּוַמָּתן, ְוַעל 
ָאְמרּו  ָמה  ִמְּפֵני  ַאְך  ִמְּדאֹוַרְיָתא.  ַהֵּמָּקח  ִנְגָמר  ֶזה  ְיֵדי 
ִּפי  ַעל  ַאף  ֶּבֱאֶמת  ִּכי   – ְוכּו'  קֹוָנה'  'ְמִׁשיָכה  ֲחָכִמים 
ֶׁשְּבַהָּממֹון הּוא ִהְתַּגּלּות ַהְּגָוִנין, ֲאָבל ֵאין ֶזה ֶאָּלא ֵאֶצל 
ַהְּגָוִנין ִּכי ִאם  ְוַגם ֶאְצלֹו ֵאין ְמִאיִרין  ַהִּיְׂשְרֵאִלי,  ִאיׁש 
ְּכֶׁשּזֹוֶכה ְלַתֵּקן ָממֹונֹו ַעל ְיֵדי ְצָדָקה ְלָעִני ָהגּון. ְוַעל ֵּכן 
ָראּו ֲחָכִמים, ֶׁשַעל ִּפי רֹוב ָהעֹוְסִקים ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן ֵאין 
זֹוִכים ְלַתֵּקן ָממֹוָנם ִּבְׁשֵלמּות ָּכָראּוי, ַוֲאַזי ֵאין ְמִאיִרין 
ֶׁשְּבָׁשָעה  ִּפי  ַעל  ַאף  ֵּכן  ְוַעל  ִּבְׁשֵלמּות,  ַהְּגָוִנין  ֶאְצָלם 
ֶׁשִּקֵּבל ַהֶּכֶסף ִנְתַרָּצה ִלְמּכֹר ַהֵחֶפץ ַלֲחֵברֹו, ְוֶזה ִנְמָׁשְך 
ְּבָׁשְרׁשֹו ֵמִהְתנֹוְצצּות ַהְּגָוִנין ֶׁשְּבַהָּממֹון. ֲאָבל ַאף ַעל ִּפי 
ֵכן ֲעַדִין ֹלא ִנְכְנעּו ַהְּקִלּפֹות ֶׁשַּבַּמְדֵרָגה ִויכֹוִלין ְלַקְלֵקל 
ַהַּמָּׂשא ּוַמָּתן, ֵמֲחַמת ֶׁשֵּתֶכף ַאַחר ָּכְך ִנְתַעְּלמּו ַהְּגָוִנין, 
ֵמֲחַמת ֶׁשֲעַדִין ֹלא ִּתֵּקן ָממֹונֹו ִּבְׁשֵלמּות. ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב 
ַרֵּבנּו ַז"ל ְלִעְנַין ַהָּממֹון ֶׁשָּבא ְלַיד ָהַעּכּו"ם, ֶׁשֵאין ַהְּגָוִנין 
ִנְתַעְּלִמין אֹוָרם ְוכּו',  ְוַאַחר ָּכְך  ְמִאיִרין ַרק ְלִפי ָׁשָעה 
ִּפי  ַעל  ִיְׂשָרֵאל, ַאף  ֵאֶצל ִאיׁש  ֲאִפּלּו  ְלַהְבִּדיל  ֵכן  ְּכמֹו 

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא
האיש  אצל  שגם  עתה,  יבאר  הגוונים.  בו  מאירים  אזי  הישראל  האיש  ביד  הוא  שהממון  שבעת  שביאר,  לאחר 

הישראלי, מאירים הגוונים רק אם זכה לתקן את הממון אצלו בשלמות, וזאת ע"י שעושה ממנו צדקה.

ָוִנין  ין ַהּגְ ּלִ ל ָממֹונֹו85, ְוִנְתּגַ ן ּכָ ּקֵ מֹונֹו84, ִנְתּתַ ּנֹוֵתן לעניים הגונים ולעמלי תורה ִמּמָ ְוַעל ְיֵדי ְצָדָקה ׁשֶ
ָהב"86, דהיינו, שהקב"ה  ֶסף ְוִלי ַהזָּ ְבִחיַנת: "ִלי ַהּכֶ ל שאר ָממֹונֹו ּבִ ה ּכָ שיש בממון ּוְמִאיִרין, ְוַנֲעׂשֶ

ע, ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני", ומבואר, שע"י "מעיל  ְגֵדי ֶיׁשַ ְבִחיַנת )ישעיה סא, י( "ּבִ מתגדל ומתפאר בהם87. ּבִ

צדקה" -  שעושה צדקה מממונו, נעשית בחינת "בגדי ישע" - איתסכלותא, גוונים עילאים שהכל תאבים 

ּלֹוְקִחין  עֹות ׁשֶ להסתכל בהם, כי ע"י הצדקה נתקן כל הממון ומאירים הגוונים בכל ממונו88. ַוֲאִפּלּו ֶזה ַהּמָ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )בבא בתרא סוף דף ט.(89: על  מֹו ׁשֶ ב ִלְצָדָקה, ּכְ נּו, ֶנֱחׁשָ ָהַעּכּו"ם ֵמִאּתָ
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ַעל   ַאף  ֲאָבל  ַהְּגָוִנין,  ֶאְצלֹו  ְמִאיִרין  ָהַעּכּו"ם  ֶׁשְּבֵעֶרְך 
ִּפי ֵכן ֵמַאַחר ֶׁשֹּלא ִּתֵּקן ָממֹונֹו ָּכָראּוי ֵאין ְמִאיִרין ַּגם 
ֶאְצלֹו ִּבְׁשֵלמּות, ַרק ִמְתנֹוְצִצין ְלִפי ָׁשָעה ִמּתֹוְך ֶהְעֵלָמן 
ְיֵדי  ַעל  ִנְכָנִעין  ַהְּקִלּפֹות  ֵאין  ֵּכן  ְוַעל  ִמָּיד,  ּוִמְתַעְּלִמין 
ַהֶּכֶסף ְלַבד, ִּכי ֵאין ַהְּגָוִנין ְמִאיִרין ָּבֶהם ִּבְׁשֵלמּות ְוַעל 
ֵּכן ֵאין ִנְגָמר ַהֵּמָּקח ַעל ְיֵדי ַהֶּכֶסף, ִּכי ִעַּקר ְּגַמר ַהֵּמָּקח 

הּוא ְּכִפי ַהְכָנַעת ַהְּקִלּפֹות ֶׁשָאז ִנְׁשָלם ַהֵּברּור וכו'.
86. וכתב עוד בלקוטי הלכות )שם(, וז"ל: ֲאָבל ְּכֶׁשֵאין 
ַהְּקִלּפֹות  ִנְתַאֲחִזין  ֲאַזי  ַהְּצָדָקה,  ְיֵדי  ַעל  ָממֹונֹו  ְמַתֵּקן 
ֶנְעֶלֶמת  ְּבַהָּממֹון ַּדְיָקא. ֵמֲחַמת ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ְקֻדָּׁשה ָּגבַֹּה 
ַהְּגָוִנין ִעָּלִאין ֶׁשִּנְתַעְּלמּו ָׁשם, ֶׁשְּכֶׁשֵאין ְמִאיִרין  ֶׁשֵהם 
ָּכָראּוי – ֵהם ֶנֱאָחִזין ָׁשם ְּביֹוֵתר, ִּכי ֵהם ְּכרּוִכים ָּתִמיד 
ַאַחר ַהְּקֻדָּׁשה ַהָּגבַֹּה ְּביֹוֵתר, ּוִמֶּזה ָּבא ֹּגֶדל ִהְתַּגְּברּות 
ַּתֲאַות ָממֹון, ֶׁשִּנְמָׁשְך ֵמֲחַמת ֶׁשַהָּממֹון ְּבָׁשְרׁשֹו ֵיׁש ּבֹו 
ְקֻדּׁשֹות ְּגבֹוהֹות ְמאֹד, ֶׁשֵהם ַהְּגָוִנין ִעָּלִאין ֶׁשְּמֻלָּבִׁשין 
ּבֹו. ּוְכֶׁשֵאינֹו זֹוֶכה ְלַגּלֹות ֶהָאַרת ַהְּגָוִנין ַעל ְיֵדי ְצָדָקה 
ְלָעִני ָהגּון, ֲאַזי ַהְּקִלּפֹות ֶנֱאָחִזין ְּבַהָּממֹון ְּביֹוֵתר, ְוַעל 
ְיֵדי ֶזה נֹוֵפל ְלַתֲאַות ָממֹון. ּוִמֶּזה ָּבִאים ָּכל ַהַהְכָחׁשֹות 
ְוַהִּׁשּנּוִיים ְוָהַעְולֹות ֶׁשְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן, ִאם ֵאין ִמְתַּגְּבִרים 

ַעל ַּתֲאָותֹו ְלָממֹון, ַחס ְוָׁשלֹום.
הטעם,  את  ג'(  )אות  לחכמה  בפרפראות  87. וביאר 
רק בממון של צדקה,  הוא  הגוונין  שעיקר התגלות 
ומאמין  שיודע  נתגלה,  צדקה  ידי  על  כי  וז"ל: 
שהממון הוא רק של ה' יתברך, בבחינת "לי הכסף 
ולי הזהב", ועל כן הוא נותן אותו לצדקה לשם ה' 
יתברך, ולעשות בזה רצונו יתברך, )ולכן ע"י צדקה דוקא 
מתגלים הגוונים העליונים, שהם מידותיו של הקב"ה שיש בממון 

זה(, ועל ידי זה ממילא כשנותן צדקה נתקן כל שאר 

ממונו, כי על ידי הצדקה נתגלה שמאמין שכל ממונו 
הוא של ה' יתברך, ועל כן על ידי זה מתגלים הגוונין 
ומאירים בכל ממונו ונעשה כל ממונו בבחינת "לי 

הכסף ולי הזהב'".
88. כתב בלקוטי הלכות )גביית חוב ואפותיקי ג, ב(, וז"ל: 
ְוֶזה ְּבִחיַנת )ָאבֹות ב, ב(: 'טֹוב ּתֹוָרה ִעם ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ֶׁשְּיִגיַעת 
ַהֵּׂשֶכל  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ִּכי  ְוכּו',  ָעוֹן'  ְמַׁשַּכַחת  ְׁשֵניֶהם 
ִּדְקֻדָּׁשה, ִּכי ִעַּקר ַהָחְכָמה ְוַהֵּׂשֶכל ִהיא ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה 
ַהִּנְקֵראת "ֵראִׁשית ָחְכָמה" )ְּתִהִּלים קיא, י(, "ֵראִׁשית ָּדַעת" 
)ִמְׁשֵלי א, ז(, ֲאָבל ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ַלּתֹוָרה ֶׁשִהיא ַהֵּׂשֶכל 

ְוַהְּקִלָּפה  ַהְמַדֶּמה  ְּתִחָּלה  ְּכֶׁשְּמַׁשְּבִרין  ִאם  ִּכי  ִּדְקֻדָּׁשה 
ַהּקֹוֶדֶמת ַלְּפִרי ְּבָכל ַּדְרָּגא ְוַדְרָּגא ַּכַּנ"ל. ְוֶזה ִאי ֶאְפָׁשר 

ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַהְּגָוִנין ַהְמִאיִרין ְּבֶכֶסף ְוָזָהב ְוכּו'. ְוֶזהּו 
ְּבִחיַנת 'ֶּדֶרְך ֶאֶרץ' ֶׁשהּוא ַמָּׂשא ּוַמָּתן, ִּכי ִעַּקר ַהַּמָּׂשא 
ּוַמָּתן ִּדְקֻדָּׁשה ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ְּבַכָּוָנה זֹו, ֶׁשְּיַכֵּון ֶׁשִּיְזֶּכה ַעל 
ְיֵדי ַמָּׂשא ּוַמָּתן ֶזה ְלַהְרִויַח ָממֹון ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ַלֲעׂשֹות 
ַוֲעִנִּיים  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ְיֵדי  ּוְלַהֲחִזיק  ְצָדָקה,  ִמֶּמּנּו 
ָממֹונֹו,  ְיֵדי  ַעל  ַהּבֹוֵרא  ְּגֻדַּלת  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ְּכֵדי  ֲהגּוִנים, 
ַעל ְיֵדי ַהְּגָוִנין ֶׁשָּיִאירּו ָּבֶהם ַּכַּנ"ל, ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ַעל ְיֵדי 
ֶזה ַלֲעלֹות ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ַּכַּנ"ל. ִּכי ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל 
ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ִלְהיֹות עֹוֵמד ַעל ַמְדֵרָגה ַאַחת, ּוְבֶהְכֵרַח 
ָצִריְך ֶׁשַּיֲעֶלה ְּבָכל ַּפַעם ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ּוְבָכל ַּפַעם 
ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעלֹות ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ֲאַזי ִמְתַּגְּבִרין ְּבָכל 
ַּפַעם ַהְּקִלּפֹות ְוַהִּדְמיֹונֹות ֶׁשְּבָכל ַמְדֵרָגה ַּכַּנ"ל, ְוָצִריְך 
ְלַהְכִניַע אֹוָתם ַעל ְיֵדי ֶהָאַרת ַהְּגָוִנין ֶׁשְּבָממֹון ִּדְקֻדָּׁשה. 
ַעל ֵּכן ָצִריְך ַלֲעסֹק ַּגם ְּבֶדֶרְך ֶאֶרץ, ְּדַהְינּו ַמָּׂשא ּוַמָּתן 
ְּכֵדי  ְוָזָהב,  ְּבֶכֶסף  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּגָוִנין  ְלָהִאיר  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּכֵדי 
ֶׁשִּיְזֶּכה ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַׁשֵּבר ַהְּקִלָּפה ַהּקֹוֶדֶמת ַלְּפִרי, ְוָאז 
ִיְזֶּכה ַלּתֹוָרה, ֶׁשִהיא ַהֵּׂשֶכל ִּדְקֻדָּׁשה. ְוֶזהּו: טֹוב ּתֹוָרה 
ִעם ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ֶׁשְּיִגיַעת ְׁשֵניֶהם ְמַׁשַּכַחת ָעוֹן – ִּכי ַהּתֹוָרה 
ִהיא ַהֵּׂשֶכל ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשהּוא ֵהֶפְך ַהְמַדֶּמה ֶׁשֵהם ַּתֲאוֹות 
ֲאָבל  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ָהֲעוֹונֹות,  ָּכל  ֶׁשִּמָּׁשם  ַהְּבֵהִמּיֹות, 
ְצִריִכין ָלֶזה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ֶׁשהּוא ַמָּׂשא  ּוַמָּתן, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה 
ְמַגִּלין ַהְּגָוִנין ֶׁשֵּיׁש ְּבֶכֶסף ְוָזָהב, ֶׁשִעַּקר ַהְכָנַעת ַהְמַדֶּמה, 
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָעוֹון הּוא ַעל  ְיֵדי ֶזה ַּכַּנ"ל. ְוֶזהּו ֶׁשְּיִגיַעת 

ְׁשֵניֶהם ְמַׁשַּכַחת ָעוֹן.
89. אמר ר' אלעזר: בזמן שבית המקדש קיים, אדם 
שוקל שקלו ומתכפר לו, עכשיו שאין בית המקדש 
קיים, אם עושין צדקה – מוטב, ואם לאו – באין עובדי 
כוכבים ונוטלין בזרוע, ואעפ"כ נחשב להן )לישראל(
לצדקה, שנאמר "ְונֹוְגַׂשִיְך ְצָדָקה". ובטעם הדבר כתב 
המאירי, משום שעל ידי שנוטלים מס מן העשירים, 
צדקה.  כעין  וזה  למלכות,  מחובם  העניים  נפטרים 
וכעין זה פירש המהרש"א. עוד פירש המאירי, שהוא 
נחשב להם לצדקה כשמקבלין אותו )העונש( בשמחה 
וסובלים עול גלותם לכבוד ה'. והמהר"ל )חידושי אגדות( 
פירש, כי מה שאמרו כאן שאם נתן צדקה מתכפר לו, 
הוא משום שממון האדם נחשב כנפשו, וכמו שאמרו 
)בבבא קמא קיט.(, דהגוזל חבירו שוה פרוטה הרי זה 

כאילו נטל נפשו, ולפיכך, כיון שנותן נפשו לה' יתברך 
ממונו,  נוטלים  העכו"ם  אם  עתה,  וכן  לו.  מתכפר 

נחשב כאילו נטלו נפשו, והוא כפרה לו.
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ְרִכין ַעל  ִנְתּבָ ְוָזָהב',  ֶסף  'ּכֶ ִחיַנת  ּבְ ָוִנין,  ַהּגְ ֶזה  'ֵעיַנִיְך',  ּבֹון" -  ֶחׁשְ ּבְ ֵרכֹות  ּבְ "ֵעיַנִיְך  ְוֶזהּו )ִׁשיר ז, ה( 
א ְלתֹוְך ַיד  ּבָ מֹון ׁשֶ דֹול' )ָּבָבא ַּבְתָרא ט:(. ַוֲאִפּלּו ַעל ְיֵדי ַהּמָ ּבֹון ּגָ רּוָטה ִנְצָטֵרף ְלֶחׁשְ ל ּפְ ּכָ ְיֵדי ְצָדָקה, 'ׁשֶ
ִיְך ְצָדָקה". ְוֶזה  תּוב "ְונֹוְגׂשַ ּכָ מֹו ׁשֶ ב ִלְצָדָקה, ּכְ ם ֶזה ֶנְחׁשָ ים" )שיר שם(, ּגַ ת ַרּבִ ְקָרִאים "ּבַ ָהַעּכּו"ם, ַהּנִ
ַהֵחן ַעל  ֲעַדִין ׁשֹוֶרה  ָהַעּכּו"ם,  ְלַיד  א  ּבָ ׁשֶ ֹקֶדם  ַער,  ַ ַהּשׁ ֲעַדִין ַעל  ׁשֶ ּכְ ים",  ַרּבִ ת  ּבַ ַער  ְוָקא, ַעל "ׁשַ ּדַ

"ל: ּנַ ּכַ ְך ֶנֱעָלם ַהֵחן  מֹון, ֲאָבל ַאַחר ּכָ ַהּמָ

טּוהוּ, ְוָלא  ּוְפׁשָ ְוַאְיֵתי ּבּוְדָיא  ָלא.  ְלַחּבָ ְוָיא  ׁשָ ָלא  ּדְ ֵבי ַאּתּוָנא: ַאֲחֵוי ָלן ָמָנא  ּדְ ָאְמרּו ָסֵבי  ְוֶזהּו ׁשֶ
ַהּלֵב,  ָדיֹות  ּבְ ּבּוְדָיא - ֶזה  רּוׁש:  ּפֵ ַהּכֶֹתל.  ַתח ִעם  ַלּפֶ ְוַסְתֵרי  ְוָאַמר לֹון, ַאְיתּו ָמָרא  ְלַתְרָעא.  ָעִיּל 

ביאר  דלעיל(,  הפירושים  )מלבד  הדבר  90. ובטעם 
בפרפראות לחכמה )סוף אות ג'(, וז"ל: כי על פי רוב 
נותנים ממון זה לגויים ג"כ בשביל ה' יתברך, בשביל 
קיום דת ישראל וכיוצא, ועל כן נחשב גם כן לצדקה 

כמו שכתוב "ְונֹוְגַׂשִיְך ְצָדָקה".
91. בפשט הפסוק פירש"י: "ֵעיַנִיְך ְּבֵרכֹות ְּבֶחְׁשּבֹון"  
כן  מים,  המושכות  בחשבון  אשר  כבריכות  עיניך   –
עיניך על שער בת רבים, חכמיך כשהם יושבים בשערי 
עם(,  רוב  בה  שיש  )העיר  עם  רבת  בת  העיר  ירושלים 
ועסוקים בחשבון תקופות ומזלות, חכמתם ובינתם 

לעיני העמים, מושכות כבריכות מים.
92. ומובא שם בגמ': משמיה דר' אלעזר, מאי דכתיב 
)ישעיה נט, יז(: "ַוִּיְלַּבׁש ְצָדָקה ַּכִּׁשְרָין"? לומר לך, מה 

שריון זה – כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, 
לחשבון  מצטרפת  ופרוטה  פרוטה  כל   – צדקה  אף 
גדול. רבי חנינא אמר, מהכא )שם סד, ה(: "ּוְכֶבֶגד ִעִּדים 
ָּכל ִצְדקֵֹתינּו" – מה בגד זה  כל נימא ונימא מצטרפת 
לבגד גדול, אף צדקה – כל פרוטה ופרוטה מצטרפת 

לחשבון גדול.
93. במדרש תנחומא )כי תשא ד'(, מובא: רבים אלו 
יז, יב( "הֹוי ֲהמֹון  )ישעיה  עובדי גילולים שכתוב בהן 

ַעִּמים ַרִּבים".
94. כן הוא בדפוס מוהרנ"ת תקפ"א ובכל הדפוסים, 
ולעיל בתחילת התורה, כשהביא את לשון הגמ', כתב 

'אייתי' בלי תוספת ו'. 
נתפרש  ולא  וסתרי',  מרא  'איתי  הלשון  בגמ'    .95

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא
ִיְך ְצָדָקה", שאפילו הממון שנוגׂשים וגוזלים אותנו הגויים, גם הוא נחשב לצדקה  הפסוק )ישעיה ס, יז( "ְונֹוְגׂשַ

'ומתקן את ממונו' הנשאר90. 

ָוִנין )כנ"ל בסמוך(  ּבֹון על שער בת רבים"91, "ֵעיַנִיְך" - ֶזה ַהּגְ ֶחׁשְ ֵרכֹות ּבְ ְוֶזהּו שכתוב )שיר ז, ה(: "ֵעיַנִיְך ּבְ
ֶסף ְוָזָהב, שכולם מסתכלים בהם, והם בחינת 'בֵרכות', דהיינו,  ִחיַנת ּכֶ בדרשת הפסוק "חן בעיני ה'", ּבְ

ְרִכין ומתגלים הגוונין שבהם ומאירים בכח 'חשבון', היינו ַעל ְיֵדי ְצָדָקה שנקראת 'חשבון',  שהם ִנְתּבָ

דֹול'. והמשך הפסוק "על  ּבֹון ּגָ רּוָטה ִנְצָטֵרף ְלֶחׁשְ ל ּפְ 'ּכָ וכמו שדרשו בגמ' )בבא בתרא דף ט:( על צדקה92 ׁשֶ

ים"93,  ת ַרּבִ ְקָרִאים "ּבַ א ְלתֹוְך ַיד ָהַעּכּו"ם ַהּנִ ּבָ מֹון ׁשֶ שער בת רבים" בא ללמד: ַוֲאִפּלּו ַעל ְיֵדי ַהּמָ

ִיְך ְצָדָקה", וגם על ידי זה מתברך הממון של ישראל. ְוֶזה  תּוב: "ְונֹוְגׂשַ ּכָ מֹו ׁשֶ ב ִלְצָדָקה, ּכְ ם ֶזה ֶנֱחׁשָ ּגַ
א ְלַיד ָהַעּכּו"ם, אז ֲעַדִין ׁשֹוֶרה  ּבָ ַער, ֹקֶדם ׁשֶ ַ ֲעַדִין הממון ַעל ַהּשׁ ׁשֶ ים", ּכְ ת ַרּבִ ַער ּבַ ְוָקא: "ַעל ׁשַ ּדַ

"ל. ּנַ ְך כשהממון כבר ברשותם ֶנֱעָלם ַהֵחן ּכַ מֹון, ֲאָבל ַאַחר ּכָ ַהֵחן ַעל ַהּמָ

עתה ילביש את ההשגות של תורה זו, בשאלת סבי דבי אתונא את רבי יהושע בן חנניה, ובתשובתו להם.

ָלא – הראה  ְוָיא ְלַחּבָ ָלא ׁשָ ֵבי ַאּתּוָנא לרבי יהושע בן חנניה: ַאֲחֵוי ָלן ָמָנא ּדְ ָאְמרּו ָסֵבי ּדְ ְוֶזהּו ׁשֶ
טּוהּו, ְוָלא ָעֵיל ְלַתְרָעא – והביא  לנו כלי, שאינו שוה את ההפסד שהוא מפסיד. ְוַאְיֵתי94 ּבּוְדָיא ּוְפׁשַ

מחצלת, ופרסוה, ולא נכנסה בפתח. ְוָאַמר לֹון, ַאְיתּו ָמָרא ְוַסְתִרי – ואמר להם: הביאו גרזן ושברו 

ַתח ִעם ַהּכֶֹתל95 כדי שתיכנס המחצלת.  ַלּפֶ
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ה  ַהְמַדּמֶ ַהּכַֹח  זֶּה  ׁשֶ ּכְ "ל.  ַהּנַ ֵלב  ִרירּות  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  "ל,  ַהּנַ ה  ַהְמַדּמֶ ַהְינּו  ּבֹו,  ִמּלִ ּבֹוֶדה  ֶ ּשׁ ַמה 
ַהזֹּאת  ה  ִלּפָ ְוַהּקְ ֶעְליֹוָנה.  ְלַמְדֵרָגה  ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ְדֵרָגה  ִמּמַ עֹוֶלה  ׁשֶ ָהָאָדם  ט ַעל  ֵ ּשׁ ּוִמְתּפַ ּגֹוֵבר  ּלֵב,  ּבַ ׁשֶ
ַמְדֵרָגה  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ֵמָהִאיׁש  ָבר  ּכְ ְפֶסֶדת  ּנִ ׁשֶ ָלה  ְוַחּבָ ַהֶהְפֵסד  ֵעיֶניָה  ְלֶנֶגד  ְוָיא  ׁשָ ָלא  ה,  ַהְמַדּמֶ ִהיא  ׁשֶ
ּלֹא ָיכֹול ָהִאיׁש  "ל: ְוָלא ָעֵיל ְלַתְרָעא - ַהְינּו ׁשֶ ּנַ ְך ּכַ ֶרת ַאַחר ּכָ ּבֶ י ֵכן ִהיא ִמְתּגַ ֶעְליֹוָנה, ְוַאף ַעל ּפִ

ה.  רּות ַהְמַדּמֶ ּבְ ֶכל, ֵמֲחַמת ִהְתּגַ ֵ ִהיא ַהּשׂ ה ׁשֶ ָ ַער ְקֻדּשׁ ֵנס ְלׁשַ ִלּכָ

ֵמא ּפֹוְתִחין  א ִלּטָ מֹו 'ַהּבָ ְמָאה, ּכְ הּוא ַהּטֻ ה, ׁשֶ הּוא ַהְמַדּמֶ ַתח, ׁשֶ ְוֵעָצה ַהְיעּוָצה ַעל ֶזה, ְסִתיַרת ַהּפֶ

והכותל',  'בנין הפתח  ורש"י פירש  את מה לסתור. 
וכאן, רבנו כולל את לשון הגמ' עם פרש"י, ובמקום 
'והכותל' כתב 'עם הכותל', כדי לדרוש להיפך שאינו 
סותר את הכותל, אלא שסותר את הפתח ע"י עשיית 
דברים  שני  הם  והפתח  שהתרעא  דהיינו,  הכותל. 
רובץ  - שם  'שער השכל'  - שהוא  'תרעא'  הפוכים, 
היצר הרע, כדכתיב: "לפתח חטאת רובץ", ולכן צריך 
לשבור את הפתח, היינו היצר הרע. והכותל אינו חלק 
מהפתח, אלא רומז לגוונים )תפארת( ולצדקה )ומלכות(, 
שאיתם הוא משבר את הפתח, שהוא 'כח המדמה' של 

היצר הרע, בכח עשיית הכותל.
ה,  גניבה  הלכות  ח"ב  )חו"מ  הלכות  בלקוטי  96. כתב 
ִּכי  לח:(  )יֹוָמא  לֹו',  ּפֹוְתִחין  ִלָּטֵמא  'ַהָּבא  וז"ל:  לד(, 

ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְוַהְּקִלּפֹות ּפֹוְתִחים ּוְמַגִּלין לֹו ְּפָתִחים 
ֶׁשָהיּו ְסגּוִרים ְּתִחָּלה, ְוָהִעָּקר הּוא ַּבַּמֲחָׁשָבה ֶׁשָּבָאָדם, 

ַרק  ִנְבָרא  ָהָאָדם  ִּכי  זֹאת.  ְלָהִבין  ָיכֹול  ָאָדם  ְוָכל 
ְוַהִּנָּסיֹון, הּוא  ַהְּבִחיָרה  ְוִעַּקר  ִנָּסיֹון ּוְבִחיָרה,  ִּבְׁשִביל 
ְּבַמֲחָׁשָבה, ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ַלֲחׁשֹוב ַרק ְּבתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה 
ְוִיְרַאת ָׁשַמִים. ַאְך ֵּתֶכף ְּכֶׁשרֹוִצין ַלֲחׁשֹוב ָּבֶזה – עֹוְמִדים 
ְּכֶנְגּדֹו ַמֲחָׁשבֹות ֶׁשל ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשרֹוִצים ְלָמְׁשכֹו 
ְלָׁשם ַחס ְוָׁשלֹום. ִּכי ִעַּקר ַהֵּיֶצר ָהָרע ְוַהֵּיֶצר טֹוב ֵהם 
ַהַּמֲחָׁשבֹות ֶׁשַּבֵּלב, ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה 'ַלֶּׁשֶמׁש ָׂשם 
ּפֹוֶנה   – ָּכֵׁשר  ִאיׁש  ֶׁשהּוא  ּוִמי  )ִסיָמן מ"ט(.  ָּבֶהם'  אֶֹהל 
עֹוֶרף ְוֵאינֹו ִמְסַּתֵּכל ַעל ַהַּמֲחָׁשבֹות ָרעֹות ֶׁשל ַהִּסְטָרא 
ַאֲחָרא ְּכָלל, ַוֲאַזי ָּכל ַהְּפָתִחים ֶׁשֵּיׁש ָׁשם, ֵהם ְסגּוִרים, 
ַחס  ַעְצמֹו  ְלַטֵּמא  ָּבֶהם  ִלְכנֹס  רֹוֶצה  ֶׁשֵאינֹו  ֵמַאַחר 
ְוָׁשלֹום. ֲאָבל ֵּתֶכף ְּכֶׁשַּמְתִחיל ְלִהָּמֵׁשְך ַאֲחֵריֶהם ּוָבא 
ִלָּטֵמא ַחס ְוָׁשלֹום, ֲאַזי ֵּתֶכף ּפֹוְתִחין לֹו ַהּפֹוְתִחים ֶׁשֵּיׁש 
ָׁשם, ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ָחס ַעל ַעְצמֹו ְלַמֵהר ְלִהָּמֵלט ִמָּׁשם – ָאז 
נֹוֵפל ְוִנְכָנס ִמֶּפַתח ְלֶפַתח ּוִמֶּפַתח ְלֶפַתח, ַעד ֶׁשִּנְתֶעה 

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא
"ל )אות א'(, ַהְינּו  ה' ַהּנַ ּבֹו, ַהְינּו 'ַהְמַדּמֶ ּבֹוֶדה בדיונות ִמּלִ ֶ ב, ַמה ּשׁ ָדיֹות ַהּלֵ רּוׁש: 'ּבּוְדָיא', ֶזה ּבְ ּפֵ
ב  ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ זֶּה ַהּכַֹח ַהְמַדּמֶ ׁשֶ "ל. ּכְ ִרירּות ֵלב' – חוזק הלב בתאוותיו עד שנעשה לבו כאבן, ַהּנַ ִחיַנת 'ׁשְ ּבְ
ְחּתֹוָנה ְלַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה, וכמו שנתבאר  ְדֵרָגה ַהּתַ עֹוֶלה ִמּמַ ט ַעל ָהָאָדם, בשעה ׁשֶ ֵ ּשׁ ּגֹוֵבר ּוִמְתּפַ
לעיל )אות ב'(, שבכל מדרגה ומדרגה שהוא עולה, מתפשטות עליו הקליפות הקודמות לפרי, שישנן באותה 

ְוָיא – אינה נותנת ְלֶנֶגד ֵעיֶניָה,  ה, ָלא ׁשָ ִהיא ַהְמַדּמֶ ה ַהזֹּאת ׁשֶ ִלּפָ המדרגה החדשה שבא אליה. ְוַהּקְ

ַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה, וכמו שנתבאר לעיל )באות  ָהָיה ּבְ ָבר ֵמָהִאיׁש הקודם ׁשֶ ְפֶסֶדת ּכְ ּנִ ָלה ׁשֶ ַהֶהְפֵסד ְוַחּבָ
ג'(, שאין שני בני אדם במדרגה אחת, ועתה כשעלה ראובן למדרגה שמעליו, אזי שמעון הגבוה ממנו עולה 

למדרגה גבוהה יותר, ואף ששמעון שהיה קודם במדרגה זו, בודאי כבר ניצח את הקליפה שבה )שלכן יכל 

ֶרת  ּבֶ י ֵכן שכבר נוצחה קליפה זו ע"י שמעון הגבוה ִהיא ִמְתּגַ להישאר באותה מדרגה ולא ליפול ממנה(, ְוַאף ַעל ּפִ

"ל. ובגלל התגברות זו, לכן 'ְוָלא ָעֵיל ְלַתְרָעא' – ואינו נכנס  ּנַ ְך כנגד ראובן, שעתה בא למדרגה זו ּכַ ַאַחר ּכָ
ֶכל שבמדרגה העליונה,  ֵ ִהיא ַהּשׂ ה, ׁשֶ ָ ַער ְקֻדּשׁ ֵנס ְלׁשַ ּלֹא ָיכֹול ָהִאיׁש ראובן הנ"ל ִלּכָ לפתח – ַהְינּו ׁשֶ

ה.  רּות ַהְמַדּמֶ ּבְ ֵמֲחַמת ִהְתּגַ

ְמָאה, שנקראת 'פתח',  הּוא ַהּטֻ ה, ׁשֶ הּוא ַהְמַדּמֶ ַתח ׁשֶ ְוֵעָצה ַהְיעּוָצה ַעל ֶזה: ְסִתיַרת – שבירת ַהּפֶ
ִחיַנת  ֵמא ּפֹוְתִחין לֹו'96, הרי ש'פתח' רומז לטומאה, ְוהּוא ּבְ א ִלּטָ מֹו שאמרו בגמרא )יומא דף לח:(: 'ַהּבָ ּכְ
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תאּתאא ֹותא א98 ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ִליקוכֵטיאמֹוֲת

הּוא  "ל, ׁשֶ ָוִנין ַהּנַ את רֹוֵבץ". ּוְסִתיָרתֹו - ַעל ְיֵדי ַהּגְ ַתח ַחּטָ ִחיַנת )ְּבֵראִׁשית ד, ז( "ַלּפֶ לֹו' )יֹוָמא לח:(, ְוהּוא ּבְ
הּוא  דֹוׁש, ׁשֶ ם ַהּקָ ִחיַנת ׁשֵ ִחיַנת ּכֹוֶתל 'כו' 'תל' )זַֹהר ִמְׁשָּפִטים קטז.(. כ"ו ֶזה ּבְ "ל. ְוֵהם ּבְ ת ַהּבֹוֵרא ַהּנַ ֻדּלַ ּגְ
הּוא  ׁשֶ ִעי" -  "ְוִיׁשְ ָוִנין.  ַהּגְ אֹורֹות  הּוא  ׁשֶ אֹוִרי" -  "ה'  א(  כז,  )ְּתִהִּלים  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָוִנין,  ּגְ ִחיַנת  ּבְ
ל ּבֹו )עיין זוהר ויגש ח"א דף ר:(. ּכֵ ַהּכֹל ּפֹוִנין לֹו )זַֹהר ָׁשם(, ּוְתֵאִבין ְלִהְסּתַ ל ׁשֶ "ל. ְוהּוא ּתֵ ע ַהּנַ ְגֵדי ֶיׁשַ ִחיַנת ּבִ  ּבְ

)ִמִּסיָמן כ"ד ַעד ָּכאן, ְלׁשֹון ַרֵּבנּו ז"ל(.

ִרחּוקֹו,  ְּכִפי  ֶאָחד  ָּכל  ְמאֹד,  ַהּטֹוב  ֵמַהֶּדֶרְך  ְוִנְתַרֵחק 
ְּכִפי ַמה ֶּׁשִּנְמָׁשְך ַאֲחֵריֶהם ַחס ְוָׁשלֹום, ִּכי ַּגם ַאַחר  ָּכְך 
ְּכֶׁשַּמְתִחיל ְלִהָּמֵׁשְך ַאֲחֵריֶהם ַחס ְוָׁשלֹום, ֲעַדִין ֵיׁש לֹו 
ַהּכֹל  ֶזה  ִעְנָין  ְוָכל  ַנְפׁשֹו.  ַעל  ְלִהָּמֵלט  ְלַמֵהר  ְּבִחיָרה 
הּוא ְּבַהַּמֲחָׁשבֹות ֶׁשָּבָאָדם, ְּכמֹו ֶׁשָּכל ֶאָחד ָיכֹול ְלָהִבין 
ְּבַנְפׁשֹו, ֶׁשְּכֶׁשַּמְתִחיל ִלְתעֹות ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ַחס ְוָׁשלֹום, 
הּוא הֹוֵלְך ִמַּמֲחָׁשָבה ְלַמֲחָׁשָבה ּוֵמַרְעיֹון ְלַרְעיֹון, ַעד 
ְמאֹד  ַהְרֵחק  ֶׁשֻּמָּנח  ְּבָמקֹום  ֻמָּנח  הּוא  ַקָּלה  ֶׁשְּבָׁשָעה 
ֵמַהְּקֻדָּׁשה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְוָכל ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ַהְּפָתִחים 
ֶׁשַּבִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשִּנְתַּגּלּו ְוִנְפְּתחּו לֹו ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְמַׁשְך 

ַאֲחֵריֶהם.
97. לעיל )באות ד'( נתבארו שתי בחינות כיצד לגלות 
'גדולת הבורא', או ע"י סיפור שבחיו באמירת 'הודו', 
או ע"י נתינת צדקה לעני הגון. וביארנו שם, ששני 
הדברים נצרכים, כי כשמעלים את העולמות מעשיה 

ליצירה וכו', הנעשית בתפילה, אז מכניעים ע"י סיפור 
שבחיו. אבל כשאדם זוכה לעלות ממדרגה למדרגה 
צדקה,  ע"י  היא   - הבורא  התגלות  שם  בעבודתו, 

שנותנים לעני הגון.
98. וז"ל: ְׁשִכיְנָּתא ַּתָּתָאה, ּכֹוֶתל ַמֲעָרִבי, ִּדּיּוָרא ִּדיֵליּה. 
ַעל ֵׁשם ְּדִאיהּו ֵּתל ֶׁשַהּכֹל ּפֹוִנים ּבֹו. ּכ"וֹ ֵּת"ל, הוי"ה – 
'ּכֹו' )הוי"ה עולה 26(, ַוַּדאי ְׁשִכיְנָּתא, ִאיהּו 'ֵּתל' ִּדיֵליּה. 
]תרגום: ְׁשִכיָנה ַּתְחּתֹוָנה, ּכֶֹתל ַמֲעָרִבי הּוא ַהִּדּיּור ֶׁשָּלּה, 
ַעל ֵׁשם ֶׁשהּוא 'ֵּתל ֶׁשַהּכֹל ּפֹוִנים ּבֹו'. ּכֹו-ֵּתל, הוי"ה – 

'ּכֹו', ַוַּדאי ְׁשִכיָנה ִהיא 'ֵּתל' ֶׁשּלֹו[. 
99. וכעין זה הוא בגמ' בברכות )דף ל.(, היה עומד 
בירושלים יכוין את לבו כנגד בית המקדש וכו', נמצאו 
כל ישראל מכוונין את לבם למקום אחד, אמר רבי 
אבין ואיתימא רבי אבינא מאי קראה )שיר ד, ד( "ְּכִמְגַּדל 
ָּדִויד ַצָּואֵרְך ָּבנּוי ְלַתְלִּפּיֹות" תל שכל פיות פונים בו.

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא
ָוִנין  את רֹוֵבץ", כי החטאת היא בחינת 'פתח'. ּוְסִתיָרתֹו – ַעל ְיֵדי ַהּגְ ַתח ַחּטָ הכתוב )בראשית ד, ז(: "ַלּפֶ

ת ַהּבֹוֵרא  ֻדּלַ הּוא ּגְ "ל שיש בכסף וזהב של האיש הישראלי, המתגלים ע"י שהוא נותן צדקה מהם, ׁשֶ ַהּנַ
"ל97 )באות ד'(. ושם נתבאר, שעיקר הגדולה והפאר של הבורא, הוא התגלות הגוונים, היינו שינויי הפעולות  ַהּנַ
הנמשכות על ידי הספירות העליונות )כי לכל ספירה יש גוון אחר(, ואז ניכרת גדולת ה', שהיא האחדות הפשוטה, 

"ל כמובא בזוהר  ִחיַנת 'ּכֹוֶתל', שהוא אותיות: כ"ו ּתֵ שממנה מתגלות פעולות משתנות. ְוֵהם )גוונים אלו( ּבְ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  דֹוׁש הוי"ה, שהוא בגימטריא כ"ו, ׁשֶ ם ַהּקָ ִחיַנת ׁשֵ ּבְ משפטים )ח"ב דף קטז.(98. 'כ"ו' ֶזה 

ָוִנין, כי שם זה הוא בספירת  שם הוי"ה הּוא אֹורֹות ַהּגְ תּוב )תהלים כז, א(: "ה' אֹוִרי", ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ָוִנין, ּכְ ּגְ
ִחיַנת  הּוא ּבְ ִעי" – ׁשֶ ה'תפארת', שהיא כלולה מהספירות 'חסד' ו'גבורה' שהן הגוונים העליונים. "ְוִיׁשְ

ַהּכֹל ּפֹוִנין  ל ׁשֶ "ל )באות ד'(, שהם בחינת ההסתכלות בגוונים אלו בהשתוקקות. ְוהּוא 'ּתֵ ע" ַהּנַ ְגֵדי ֶיׁשַ "ּבִ
ל ּבֹו. כי על ידי זה שאיש ישראלי נותן צדקה, נעשה בכל שאר ממונו  ּכֵ לֹו'99 )זוהר שם(, ּוְתֵאִבין ְלִהְסּתַ
התגלות הגוונין, ומתגלה גדולת הבורא, ועל ידי זה, הקליפות שבמדרגה העליונה שעלה אליה, שהן בחינת 

'כח המדמה', מתבטלות. וזהו שאמר להם רבי יהושע בן חנניה: שהעצה כנגד 'המדמה', הוא ע"י שתסתרו 

את הפתח )שהוא הסטרא אחרא "לפתח חטאת רובץ"(, ותעשו זאת 'עם הכותל' - ע"י שתעשו כותל, כי על ידי בחינת 

'כותל' )כ"ו - גילוי הגוונים, ת"ל - הסתכלות בהם(, שוברים את בחינת ה'פתח' שהיא הקליפות. 

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה(. אן – ְלׁשֹון ַרּבֵ יָמן כ"ד ַעד ּכָ )ִמּסִ

אאמקוָותאועיוניםאא
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99 תאּתאא ֹותאתא ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ִליקוכֵטיאמֹוֲת

ְמָחה  ׂשִ עֹוֵרר  ּיְ ׁשֶ ָצִריְך  ֶזה  "ל, ַעל  ּנַ ּכַ ַמְדֵרָגה  ָכל  ּבְ ׁשֶ ֶבת  ַהְמַסּבֶ ה  ִלּפָ ַהּקְ ְלַהְכִניַע  ֵדי  ּכְ ׁשֶ ע  ּדַ ם  ּגַ ה 
ַרְך, ְוָזָכה ְלִהְתָקֵרב  ם ִיְתּבָ ֵ ָכה ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ זָּ ְזּכֹר ׁשֶ ּיִ ַמח ַעל ְיֵדי ׁשֶ ׂשְ ּיִ ל ִמְצָוה ַעל ַעְצמֹו. ַהְינּו ׁשֶ ׁשֶ
ה ְוִנְכָנס ְלַמְדֵרָגה  ִלּפָ ר ַהּקְ ּבֵ ְמָחה זֹו, הּוא ְמׁשַ ַרְך. ְוַעל ְיֵדי ַהּשִׂ ם ִיְתּבָ ֵ יִקים ַהְמָקְרִבין אֹותֹו ְלַהּשׁ ּדִ ַלּצַ

ה: ִנּיָ ׁשְ

עבודת  הלכות  ח"א  )יו"ד  הלכות  בלקוטי  100. ביאר 
ֶׁשַעל  )כאן(,  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשָּכַתב  ְוֶזה  וז"ל:  ד(,  ב,  אלילים 

ְיֵדי ַהִּׂשְמָחה  ֶׁשְּׂשֵמִחין ַעל ֶׁשָּזָכה ִלְהיֹות ִמֶּזַרע ִיְׂשָרֵאל 
ְמַׁשְּבִרין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֲאִמִּתִּיים,  ְלַצִּדיִקים  ּוְלִהְתָקֵרב 
ַהְמַדֶּמה, ֶׁשֵהם ַהְּמִניעֹות ֶׁשְּבָכל ַמְדֵרָגה ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה ְוכּו', 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבִׂשְמַחת  ַעְצמֹו  ֶׁשְּמַׂשֵּמַח  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ַעֵּין ָׁשם. 
ִנְתַּגֶּלה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִיְׂשָרֵאל,  ִמֶּזַרע  ִלְהיֹות  ֶׁשָּזָכה  ַעל   -
ִעַּקר  ֶׁשֶּזהּו  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ְוַהְּגָוִנין  ְוַהִהְתָּפֲארּות  ַהֵחן 
ְּגֻדַּלת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך. ְוַעל ְיֵדי ִהְתַּגּלּות ְּגֻדַּלת ַהּבֹוֵרא, 
ִּכי  ַהְמַדֶּמה',  'ּכַֹח  ֶׁשֵהם  ַהְּמִניעֹות  ִנְכָנִעין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
ִנְדִמים ִלְמִניעֹות  ֶּבֱאֶמת ֵאיָנם ְמִניעֹות ְּכָלל, ַרק ֶׁשֵהם 
ַעד ֶׁשָּקֶׁשה ְלָׁשְבָרם. ֲאָבל ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמָפֲאִרין ּוְמַׁשְּבִחין 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְוַהִהְתָּפֲארּות  ְוַהֲחִׁשיבּות  ַהֵחן  ּוְמַחְּבִבין 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ּגֹוי',  ָעַׂשִני  'ֶׁשֹּלא  ָּבֶזה  ַעְצָמן  ּוְמַׂשְּמִחין 
ִנְתַּגִּלין ַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְּבִחיַנת "ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 
ְּבָך ֶאְתָּפָאר", ֶׁשֵהם ַהְּגָוִנין ִעָּלִאין, ֶׁשֵהם ְּגֻדַּלת ַהּבֹוֵרא 

ִיְתָּבַרְך, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ַהְכָנַעת ַהְמַדֶּמה, ַּכַּנ"ל.
101. כמבואר בלקוטי תפילות )כאן באות ת"ד(, וז"ל: 
ְלָׂשׂשֹון  ֶׁשֶאְזֶּכה  ַּבה',  ְוָלׂשּוׂש  ָלִגיל  ְּבַרֲחֶמיָך  ְוַתַעְזֵרִני 
ֲאֶׁשר  ַעל  ָּתִמיד  ְּבׂׂשְמָחה  ְוֶאְהֶיה  ִּדְקֻדָּׁשה  ּוְלׂׂשְמָחה 
ִיְׂשָרֵאל  ֶזַרע  ִּבְכָלל  ִלְהיֹות  ָהַרִּבים  ְבַרֲחֶמיָך  ִזִּכיַתִני 
ִליֵרֶאיָך  ּוְלִהְתַחֵּבר  ַלֲעבֹוָדֶתָך  ּוְלִהְתָקֵרב  ֲעָבֶדיָך, 
ּוְתִמיֶמיָך ּוְלַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ִויֻקַּים ִּבי ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: 
"ׂשֹוׂש ָאׂׂשיׂש ַּביהָֹוה, ָּתֵגל ַנְפִׁשי ֵּבאֹלַהי, ִּכי ִהְלִּביַׁשִני 
ְיֵדי  ַעל  ְוַתַעְזֵרִני  ְיָעָטִני"  ְצָדָקה  ְמִעיל  ֶיַׁשע,  ִּבְגֵדי 
ְוַהַּתֲאוֹת  ְוַהִּדְמיֹונֹות  ַהְּקִלּפֹות  ָּכל  ּוְלַבֵּטל  ְלַׁשֵּבר  ֶזה 

ּוְלַקֵּדׁש  ְוַדְרָּגא,  ַּדְרָּגא  ֶׁשְּבָכל  ְוַהְּמִניעֹות  ְוַהִּבְלּבּוִלים 
ּוְלַטֵהר ָּכל ַהַּמְדֵרגֹות ִמן ַהְּקִלּפֹות ְוֶאְזֶּכה ְלַקֵּדׁש ּוְלַטֵהר 
ַעְצִמי ָתִמיד, ְוַלֲעלֹות ְּבָכל ַּפַעם ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ִמַּמְדֵרָגה 
ְלַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה ֵהיֶמָּנה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ְּגדֹוָלה, ַעד 

ֶׁשֶאְזֶּכה ְלַמְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה ְלַמְדֵרַגת ַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים.
מתנה  הלכות  ח"ב  )חו"מ  הלכות  בלקוטי  102. כתב 
ֹּגֶדל  ֵעת  ְּבָכל  ַעְצמֹו  ֶאת  ֶׁשַּיְזִּכיר  ָהֵעָצה  וז"ל:  ט(,  ד, 

ָּכל  ִיְׁשַּכח  ְוַאל  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ְוטּובֹו  ַחְסּדֹו 
ֶׁשָעָׂשה  ַהָּגדֹול  ַהֶחֶסד  ָּכל  ֶאת  ֵהיֵטב  ְוִיְזּכֹר  ְּגמּוָליו, 
ְלַהְיָׁשִרים  ְוֵקְרבֹו  ּגֹוי  ָעָׂשהּו  ְוֹלא  ִעּמֹו  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם 
ְּבָכל  ְמאֹד  ְוִיְׂשַמח  ֱאֶמת,  ִמַּצִּדיֵקי  ַהּיֹוְנִקים  ּוְתִמיִמים 
ַהְּנֻקּדֹות טֹובֹות ֶׁשִּזָּכהּו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֵמעֹודֹו, ְוַעל ְיֵדי  
ֶזה ִיְזֶּכה ְלִהְתַּגֵּבר ְּבָכל ַּפַעם ֶנֶגד ֹּגֶדל ַהִהְתַּפְּׁשטּות ֶׁשל 
ַהְּקִלּפֹות ֶׁשִּמְתַּפְּׁשִטים ְּבָכל ַּדְרָּגא ְוַדְרָּגא ְוַיֲעבֹר ָלֶבַטח 
ֲעֵליֶהם וכו'. הּוא ְּבִחיַנת ֵעָצה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּכַתב )לעיל 
הּוא  ַּדְרָּגא  ֶׁשְּבָכל  ַהְּקִלּפֹות  ֶנֶגד  ֶׁשְּלִהְתַּגֵּבר  ד'(:  אות 

ַעל ְיֵדי ִהְתַּגּלּות ְּגֻדַּלת ַהּבֹוֵרא, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהַּכָּונֹות 
ֶׁשל 'הֹודּו', ֶׁשָאז עֹוִלין ֵמֲעִׂשָּיה ִליִציָרה, ְוָאז ַמְזִּכיִרין 
ַהְּׁשִנָּיה,  ָהֵעָצה  ְּבִחיַנת  ְּבַעְצמֹו  ְוֶזהּו  ַהּבֹוֵרא.  ְּגֻדַּלת 
ְּדַהְינּו ִלְׂשמַֹח ְּבַחְסּדֹו ְוטּובֹו ַהָּגדֹול ִיְתָּבַרְך. ִּכי ָּכל ַמה 
ֶּׁשּזֹוְכִרים ּוְמַגִּלין ַחְסּדֹו ְוטּובֹו ִיְתָּבַרְך – ִנְתַּגֶּלה ְּגֻדָּלתֹו 
ְוִתְפַאְרּתֹו ִיְתָּבַרְך יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ִּכי ִעַּקר ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל יֹוֵצר 
ְּבֵראִׁשית הּוא ְּבִחיַנת ַהֶחֶסד ַהָּגדֹול ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ִעָּמנּו 
ִנְקָרא ְּגֻדָּלה,  ְּבָכל ֵעת ְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ִּכי ִמַּדת ַהֶחֶסד 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ִּדְבֵרי ַהָּיִמים א' כט, יא(: "ְלָך ה' ַהְּגֻדָּלה" – 
ֶזה ֶחֶסד, ַּכָּידּוַע, ְוָכל ַמה ֶּׁשִּנְתַּגֶּלה ַחְסּדֹו יֹוֵתר – ִנְתַּגֶּלה 

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא
יבאר עצה נוספת, כיצד להכניע את קליפת המדמה כשהוא עולה מדרגה לדרגה.

ְמָחה  עֹוֵרר 'ׂשִ ּיְ "ל, ַעל ֶזה ָצִריְך ׁשֶ ּנַ ָכל ַמְדֵרָגה ּכַ ּבְ ֶבת ׁשֶ ה ַהְמַסּבֶ ִלּפָ ֵדי ְלַהְכִניַע ַהּקְ ּכְ ע, ׁשֶ ם ּדַ ה. ּגַ
ל ִמְצָוה' ַעל ַעְצמֹו100, וזו בחינת "שוש אשיש בה' תגל נפשי באלהי" - היינו במצוות של ה', ועי"ז  ׁשֶ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ָכה ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ זָּ ְזּכֹור ׁשֶ ּיִ ַמח ַעל ְיֵדי ׁשֶ ׂשְ ּיִ נעשית בחינת "בגדי ישע" הנ"ל101, ַהְינּו ׁשֶ

ַרְך, ְוַעל ְיֵדי  ם ִיְתּבָ ֵ יִקים ַהְמָקְרִבין אֹותֹו ְלַהּשׁ ּדִ - שזכה להיות מזרע ישראל, ְוָזָכה ְלִהְתָקֵרב ַלּצַ

ה - בלי העיכוב שמעכבת אותו הקליפה,  ִנּיָ ה102 ְוִנְכָנס ְלַמְדֵרָגה ׁשְ ִלּפָ ר ַהּקְ ּבֵ ְמָחה הזֹו, הּוא ְמׁשַ ַהּשִׂ
אשר אינה נותנת לשכל שהיא הקדושה להיכנס וכנ"ל.
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ִחיַנת  ם. ְוֶזה ּבְ ן ׁשָ נֹות ְוכּו', ַעּיֵ ְרּבָ ְמיֹון ֵהם ַהּקָ ִביַרת ַהּדִ ּשְׁ ָרה", ׁשֶ ּבָ )ַׁשָּיְך ְלאֹות א( "ִזְבֵחי ֱאלִֹקים רּוַח ִנׁשְ

ֵהָמה ֵיׁש  י ַהּבְ ה, ּכִ ִחיַנת ּכַֹח ַהְמַדּמֶ ֵהם ּבְ ֵהמֹות, ׁשֶ נֹות ְמִביִאין ִמּבְ ְרּבָ י ַהּקָ נֹות', ּכִ ְרּבָ 'ְסִמיָכה ַעל ַהּקָ
לֹום  ְוׁשָ ֲאוֹוָתיו ַחס  ַהְינּו ַאַחר ּתַ ּדְ ּלֵב -  ּבַ ה ׁשֶ ָאָדם הֹוֵלְך ַאַחר ַהְמַדּמֶ ּוְכׁשֶ ה.  ּכַֹח ַהְמַדּמֶ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָלּה 
ה.  ַהְמַדּמֶ ּכַֹח  ָלּה  ֵיׁש  ֵהָמה  ַהּבְ ם  ּגַ י  ּכִ ׁש,  ַמּמָ )סוטה יד.(  ֵהָמה'  ּבְ ה  'ַמֲעׂשֵ ֶזהּו  ה,  ַהְמַדּמֶ ִמּכַֹח  ִאין  ּבָ ׁשֶ
ל  ִכין ּכָ ם ִנְמׁשָ ָ ּשׁ ּמִ ה ׁשֶ ּכַֹח ַהְמַדּמֶ ְיֵדי  ִאין ַעל  לֹום, ְוָכל ַהֲחָטִאים ּבָ ָאָדם חֹוֵטא ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ְוַעל 
ל ֲחָטָאיו ַעל  ֵהמֹות, ְוָצִריְך ִלְסֹמְך ָעָליו ּוְלִהְתַוּדֹות ּכָ ן ִמּבְ ן הּוא ָצִריְך ְלָהִביא ָקְרּבָ ֲאוֹות, ַעל ּכֵ ַהּתַ
ִהיא  ֵהָמה, ׁשֶ ה ַעל ַהּבְ ּכַֹח ַהְמַדּמֶ ל ַהֲחָטִאים ְוָכל  ִכין ּכָ ִמיָכה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמׁשָ ַעת ַהּסְ ׁשְ ּבִ ן  ְרּבָ ַהּקָ
ְוַעל  ן,  ְלָקְרּבָ ֵהָמה  ַהּבְ ְוׁשֹוֲחִטין  ִחיָטה' )מנחות צג.(,  ׁשְ ִלְסִמיָכה  ֶכף  'ּתֵ ְך  ּכָ ְוַאַחר  "ל.  ּנַ ּכַ ה  ְמַדּמֶ ִחיַנת  ּבְ

ה: ר ַהְמַדּמֶ ּבָ ְיֵדי ֶזה ִנְכָנע ְוִנׁשְ

ֵאּלּו  ֶרְך  ּדֶ ֵליֵלְך  לֹו  ָצִריְך  ָאז  ְלַמְדֵרָגה,  ְדֵרָגה  ִמּמַ ק  ֶנְעּתָ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ם,  ׁשָ ְמֹבָאר  ג'(  ב'  ְלאֹות  )ַׁשָּיְך 

ִלּפֹות  ַהּקְ ה, ֲאַזי ִנְתעֹוְרִרין  ִנּיָ ַהּשְׁ ְדֵרָגה  ְלַהּמַ עֹוֶלה  ׁשֶ ּכְ ה. ְוֵתֶכף  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ יַע ֶאל  ְלַהּגִ ֵדי  ּכְ ְמיֹונֹות  ַהּדִ

ְּגֻדָּלתֹו ִיְתָּבַרְך יֹוֵתר, ַעל ֵּכן ְּכֶׁשָאָדם ְמַׂשֵּמַח ֶאת ַעְצמֹו 
ְּבִׂשְמַחת ִיְׂשָרֵאל, ּוַמְזִּכיר ֶאת ַעְצמֹו ֲחָסָדיו ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ֶׁשָעָׂשה ִעּמֹו, ּוַמֲאִמין ַּבֲחָסָדיו ְוטּובֹו ַהָּגדֹול ֶׁשֲעַדִין ֶיׁש 
לֹו ִּתְקָוה ָּתִמיד, ַּכֲאֶׁשר הֹוִדיֻענּו ַצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים, ַעל 
ְיֵדי ֶזה ִנְתַּגֶּלה ְּגֻדַּלת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך, ִּכי ֶזה ִעַּקר ְּגֻדָּלתֹו 
ַּכַּנ"ל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמְכִניַע ּוְמַׁשֵּבר ַהְּקִלּפֹות ֶׁשַּבַּמְדֵרָגה 
ַלַּמְדֵרָגה  ְוָלבֹוא  ְלַבְּטָלם  ְוזֹוֶכה  ְּכֶנְגּדֹו  ֶׁשִּמְתַּפְּׁשִטים 
ַהְּׁשִנָּיה, ְוֵכן ְּבָכל ַּפַעם. )וע"ש באות י' דברי התחזקות גדולה(.

103. מנחת סוטה באה מהשעורין, ובמשנה מובא: 
רבן גמליאל אומר, כשם שמעשיה )של הסוטה( 'מעשה 
בהמה', כך קרבנה מאכל בהמה, ע"כ. ומבאר רבינו, 
הלב  תאוות  אחר  שהלכה  היינו,   – בהמה'  'מעשה 

שהוא כח המדמה, ולא פנתה אל השכל.
104. ומובא שם: וסומך שתי ידיו עליו ומתודה וכך 
היה אומר: אנא השם! עויתי, פשעתי, חטאתי לפניך 

וכו', עכ"ל. וראה רמב"ם מעשה הקרבנות )ג, יד(.

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא
מכאן יובאו כמה השמטות השייכות לתורה זו.

ִביַרת  ּשְׁ ָרה", התבאר: ׁשֶ ּבָ ְך ְלאֹות א'(, לעיל על הפסוק )תהלים נא, יט( "ִזְבֵחי ֱאלִֹהים רּוַח ִנׁשְ ּיָ )ׁשַ
נֹות ְוכּו', כי הם "זבחי אלהי"ם", ועל ידם נשבר המדמה שהוא  ְרּבָ ְמיֹון שהוא ה'בהמיות', ֵהם ַהּקָ ַהּדִ
נֹות ְמִביִאין  ְרּבָ י ַהּקָ נֹות )מנחות צג.(, ּכִ ְרּבָ ִחיַנת מצות 'ְסִמיָכה' ַעל ַהּקָ ם. ְוֶזה ּבְ ן ׁשָ בחינת 'רוח', ַעּיֵ

ן כמו האדם  ם ּכֵ ֵהָמה אף שאין לה דעת ֵיׁש ָלּה ּגַ י ַהּבְ ה', ּכִ ִחיַנת 'ּכַֹח ַהְמַדּמֶ ֵהם ּבְ ֵהמֹות, ׁשֶ ִמּבְ
ִאין  ּבָ לֹום, ׁשֶ ֲאוֹוָתיו ַחס ְוׁשָ ַהְינּו ַאַחר ּתַ ב, ּדְ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ ָאָדם הֹוֵלְך ַאַחר ַהְמַדּמֶ ה', ּוְכׁשֶ 'ּכַֹח ַהְמַדּמֶ
ה'. ְוַעל  ֵהָמה ֵיׁש ָלּה 'ּכַֹח ַהְמַדּמֶ ם ַהּבְ י ּגַ ׁש, ּכִ ֵהָמה' )סוטה יד.(103 ַמּמָ ה ּבְ ה – ֶזהּו 'ַמֲעׂשֵ ִמּכַֹח ַהְמַדּמֶ
ל  ִכין ּכָ ם ִנְמׁשָ ָ ּשׁ ּמִ ה', ׁשֶ ִאין ַעל ְיֵדי 'ּכַֹח ַהְמַדּמֶ לֹום, ְוָכל ַהֲחָטִאים ּבָ ָאָדם חֹוֵטא ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ
ל ֲחָטָאיו  ֵהמֹות. ְוָצִריְך ִלְסמֹוְך ָעָליו ּוְלִהְתַוּדֹות ּכָ ן ִמּבְ ן הּוא ָצִריְך ְלָהִביא ָקְרּבָ ֲאוֹות, ַעל ּכֵ ַהּתַ
ה ַעל  ל ַהֲחָטִאים ְוָכל ּכַֹח ַהְמַדּמֶ ִכין ּכָ ִמיָכה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמׁשָ ַעת ַהּסְ ׁשְ ן ּבִ ְרּבָ )יומא לה:(104 ַעל ַהּקָ

ִחיָטה' )מנחות צג.(, ְוׁשֹוֲחִטין  ֶכף ִלְסִמיָכה – ׁשְ ְך: 'ּתֵ "ל. ְוַאַחר ּכָ ּנַ ה' ּכַ ִחיַנת 'ְמַדּמֶ ִהיא ּבְ ֵהָמה, ׁשֶ ַהּבְ
ה, כי בשחיטה נשברת הבהמיות, כח המדמה,  ר ַהְמַדּמֶ ּבָ ן, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְכָנע ְוִנׁשְ ֵהָמה ְלָקְרּבָ ַהּבְ

בבחינת "זבחי אלהים רוח נשברה", ולכן בהקרבת הקרבן נשבר רוח המדמה.

ֶרְך ֵאּלּו  ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ָאז ָצִריְך לֹו ֵליֵלְך ּדֶ ק ִמּמַ ָאָדם ֶנְעּתָ ׁשֶ ּכְ ם, ׁשֶ ְך ְלאֹות ב' ג'(: ְמבֹוָאר ׁשָ ּיָ )ׁשַ
ִלּפֹות  ה, ֲאַזי ִנְתעֹוְרִרין ַהּקְ ִנּיָ ְדֵרָגה ַהּשְׁ עֹוֶלה ְלַהּמַ ׁשֶ ה. ְוֵתֶכף ּכְ ָ ֻדּשׁ יַע ֶאל ַהּקְ ֵדי ְלַהּגִ ְמיֹונֹות ּכְ ַהּדִ
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ָבר  ּכְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו',  ֵמָחָדׁש  ְלַהְכִניַע אֹוָתם  ְוָצִריְך  ִבין אֹותֹו,  ּוְמַסּבְ ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ׁשֶ
ם,  ָ ִמּשׁ ק  ֶנְעּתָ ָהֶעְליֹון  ל  ׁשֶ ִניִמּיּות  ּפְ ׁשֶ ּכְ ֵכן  י  ּפִ ְוכּו', ַאף ַעל  ָהֶעְליֹוָנה  ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ׁשֶ ה  ִלּפָ ַהּקְ ר  ּבַ ִנׁשְ
ׁשֹון: ּוָבֶזה  ֶזה ַהּלָ ם. ְוָאַמר ָאז ּבְ ן ׁשָ ה חֹוֵזר ְוֵנעֹור ְוכּו', ַעּיֵ ִלּפָ ְחּתֹון עֹוֶלה, ֲאַזי ַהּקְ ּוְפִניִמּיּות ַהּתַ
ָלל,  ְפלּו ֵמֲעבֹוַדת ה', ּוֶבֱאֶמת ֵאין ֶזה ְנִפיָלה ּכְ ּנָ ְתֹאם ִנְדֶמה ָלֶהם ׁשֶ ּפִ ה, ׁשֶ טֹוִעין ַהֲחִסיִדים ַהְרּבֵ
ֵהם  ִלּפֹות, ׁשֶ ִרין ֵמָחָדׁש ַהּקְ ּבְ ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ְוָאז ִמְתעֹוְרִרין ּוִמְתּגַ ִריִכין ַלֲעלֹות ִמּמַ ּצְ ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ
ָכל  ּבְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְצִריִכין  ן  ּכֵ ַעל  "ל,  ּנַ ּכַ ִניעֹות  ְוַהּמְ בֹות  ֲחׁשָ ְוַהּמַ ְמיֹונֹות  ְוַהּדִ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ֲאוֹות  ַהּתַ
ֵמָחָדׁש,  ּוַמְדֵרָגה  ַמְדֵרָגה  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְוכּו'  ִניעֹות  ְוַהּמְ ִלּפֹות  ַהּקְ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ּוְלַהְכִניַע  ַלֲחֹזר  ֵמָחָדׁש,  ַעם  ּפַ

"ל: ּנַ ּכַ ָלל  ֱאֶמת ֵאין ֶזה ְנִפיָלה ּכְ ֲאָבל ּבֶ

105. בדפוס תקפ"א כתוב כאן 'ְוִחיצֹוִנּיּות', וראה מה 
שהארכנו לעיל, בהערה על אות ג', בענין גירסאות 
אלו. והגירסא הפשוטה היא כמו שהבאנו למעלה, כי 

מה שעולה היא הפנימיות ולא החיצוניות. 
106. כן נוסף בקיצור לקוטי מוהר"ן.

גבית  הלכות  ח"א  )חו"מ  הלכות  בלקוטי  107. כתב 
ִנְצַטּוּו  ָהֵעֶגל  ַמֲעֵׂשה  ַאַחר  וז"ל:  ו(,  ג,  ואפותיקי  חוב 

ַעל ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן, ִּכי ַהָּדָבר ָּתמּוַּה ְמאֹד, ֵאיְך ָּבאּו 
ִיְׂשָרֵאל ִליֵדי ָעוֹון ֶזה, ַאַחר ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ֶׁשָּזכּו ָאז 
ְנבּוָאה  ְלַהָׂשַגת  ְמאֹד,  ְמאֹד  ְוֶעְליֹוָנה  ָּגבַֹּה  ְלַמְדֵרָגה 
ֵחְטא  ִליֵדי  ָּכְך  ַאַחר  ָיבֹואּו  ְוֵאיְך  ְוכּו',  ְּבָפִנים  ָּפִנים 
ָּכֶזה?! ַאְך הּוא ַעל ִּפי ַהַּנ"ל, ִּכי ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשְּצִריִכין 
ַלֲעלֹות ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ִמְתַּגֵּבר ֵמָחָדׁש ַהְמַדֶּמה, ֶׁשֵהם 
ַהְּקִלּפֹות ְוכּו', ְוִלְפָעִמים ְּכֶׁשֵאין ָהָאָדם זֹוֶכה ְלִהְתַּגֵּבר 
ְלַׁשֵּבר ֵמָחָדׁש ָּכל ַהְּקִלּפֹות ְוַהִּדְמיֹונֹות ְוכּו' – יּוַכל ִלּפֹל 
ְמאֹד ַחס ְוָׁשלֹום, ְּבֵעת ֶׁשָּצִריְך ַלֲעלֹות ַלַּמְדֵרָגה ַהְּׁשִנָּיה, 
ַּתֲאִמין  'ַאל  ד(:  ב,  )ָאבֹות  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֵּכן  ְוַעל 

ְּבַעְצְמָך ַעד יֹום מֹוְתָך' ְוכּו'.
ְּבסֹוף  ֶזה  ִמְכׁשֹול  ִליֵדי  ָּבאּו  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ִנְמַׁשְך  ּוִמֶּזה 

ָהַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשָהיּו ְצִריִכין ַלֲעלֹות ְלַמְדֵרָגה ָּגבַֹּה יֹוֵתר 
ְויֹוֵתר, ְוֹלא ִהְׁשַּתְּדלּו ְלַׁשֵּבר ֵמָחָדׁש ֶאת ַהּכַֹח ַהְמַדֶּמה, 
ה,  ֶ ְלֹמשׁש ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ְּכֶׁשִּנְתַרָּצה  ְוָאז  ֶׁשִּנְכְׁשלּו,  ַעד 
ִצָּוהּו ַעל ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן, ְּדַהְינּו ֶׁשִּגָּלה ַהֵּׁשם  ִיְתָּבַרְך 
ה ָהֵעָצה ֵאיְך ִלְזּכֹות ְלַׁשֵּבר ַהְּקִלּפֹות ְוַהִּדְמיֹונֹות  ֶ ְלמֹשׁש
ְמֶלאֶכת  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשהּוא  ּוַמְדֵרָגה,  ַמְדֵרָגה  ֶׁשְּבָכל 
ַהִּמְׁשָּכן, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 'ְצָדָקה' – ִנְדַבת ֵלב, ֶׁשַעל ְיֵדי 
ֶזה ְמִאיִרין ַהְּגָוִנין ִעָּלִאין ֶׁשֵּיׁש ְּבֶכֶסף ְוָזָהב ְוכּו', ֶׁשֶּזהּו 
ָּכל  ְמִאיִרין  ָהיּו  ַהִּמְׁשָּכן, ֶׁשָּׁשם  ְמֶלאֶכת  ְּבִחיַנת  ִעַּקר 
ה ָעָׂשר ְּדָבִרים  ָ ַהְּגָוִנין ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת 'ְׁשֹלשׁש
ֶׁשֶּנֶאְמרּו ִּבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן' ֶׁשֵהם )ְׁשמֹות כה, ג-ד(: ָזָהב 
ת ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְוכּו', ֶׁשֵהם ְּכָלִלּיּות ָּכל  ֶ ָוֶכֶסף ּוְנֹחשׁש
ַהְּגָוִנין ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשֻּכָּלם ָהיּו ְמִאיִרין ַעל ְיֵדי ְמֶלאֶכת 
ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ֵלב  ְוִנְדַבת  ַהְּצָדָקה  ְיֵדי  ַעל   ַהִּמְׁשָּכן, 

ִמִּיְׂשָרֵאל.
ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלַׁשֵּבר ַהְּקִלּפֹות ֶׁשְּבָכל ַּדְרָּגא ְוַדְרָּגא, 
ִמָּמקֹום  ַּבִּמְדָּבר  ִעָּמֶהם  הֹוֵלְך  ַהִּמְׁשָּכן  ָהָיה  ֵּכן  ְוַעל 
ָחָדׁש  ָמקֹום  ְלַטֵהר  ְצִריִכין  ָהיּו  ַּפַעם  ְּבָכל  ִּכי  ְלָמקֹום, 
ִמְּקִלּפֹות, ְּכִפי ַהַּמְדֵרָגה ֶׁשָהיּו ְצִריִכים ַלֲעלֹות ְּבָכל ַּפַעם. 

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא
ר  ּבַ ָבר ִנׁשְ ּכְ י ׁשֶ ם. ְוַאף ַעל ּפִ ן ׁשָ ִבין אֹותֹו, ְוָצִריְך ְלַהְכִניַע אֹוָתם ֵמָחָדׁש ְוכּו' ַעּיֵ ְדֵרָגה ּוְמַסּבְ ּמַ ּבַ ׁשֶ
ל  ִניִמּיּות ׁשֶ ּפְ ׁשֶ י ֵכן ּכְ ְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה ְוכּו' על ידי האדם העליון שהיה שם, ַאף ַעל ּפִ ּמַ ּבַ ה ׁשֶ ִלּפָ ַהּקְ
ְחּתֹון עֹוֶלה עתה למדרגה זו, ֲאַזי  ם לעלות למדרגה גבוהה יותר, ּוְפִניִמּיּות105 ַהּתַ ָ ק ִמּשׁ ָהֶעְליֹון ֶנְעּתָ
ְתֹאם  ּפִ ה, ׁשֶ ׁשֹון: ּוָבֶזה טֹוִעין ַהֲחִסיִדים ַהְרּבֵ ֶזה ַהּלָ ם. ְוָאַמר ָאז ּבְ ן ׁשָ ה חֹוֵזר ְוֵנעֹור ְוכּו', ַעּיֵ ִלּפָ ַהּקְ
ְפלּו ֵמֲעבֹוַדת ה' כשרואים שמתגברים עליהם שוב תאוות והרהורים שהיה נראה  ּנָ ִנְדֶמה ָלֶהם ׁשֶ
ְדֵרָגה  ִריִכין ַלֲעלֹות ִמּמַ ּצְ ָלל, ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ בעיניהם שכבר שברו אותם, ּוֶבֱאֶמת ֵאין ֶזה ְנִפיָלה ּכְ

ְמיֹונֹות  ְלּבּוִלים ְוַהּדִ ֲאוֹות ְוַהּבִ ֵהם ַהּתַ ִלּפֹות, ׁשֶ ִרין ֵמָחָדׁש ַהּקְ ּבְ ְלַמְדֵרָגה, ְוָאז ִמְתעֹוְרִרין ּוִמְתּגַ
ַעם ֵמָחָדׁש לחזק את עצמו הרבה  ָכל ּפַ ר ּבְ ּבֵ ן ְצִריִכין ְלִהְתּגַ "ל, ַעל ּכֵ ּנַ ִניעֹות ּכַ בֹות ְוַהּמְ ֲחׁשָ ְוַהּמַ
ָכל ַמְדֵרָגה  ּבְ ִניעֹות ְוכּו' ׁשֶ ִלּפֹות ְוַהּמְ ר ַהּקְ ּבֵ ולבלי ליפול מזה בדעתו כלל106, וַלֲחזֹור ּוְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ

"ל108.  ּנַ ָלל ּכַ ֱאֶמת ֵאין ֶזה ְנִפיָלה ּכְ ּוַמְדֵרָגה ֵמָחָדׁש107, ֲאָבל ּבֶ
אאמקוָותאועיוניםאא
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תאּתאא ֹותאתא102 ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ִליקוכֵטיאמֹוֲת

ְלַמְדֵרָגה  ְדֵרָגתֹו  ִמּמַ ַלֲעלֹות  ֶאָחד רֹוֶצה  ׁשֶ ּכְ ִנְמָצא  ְוכּו',  ִוין  ׁשָ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ ֵאין  ׁשֶ ְוַדע  )ַׁשָּיְך ְלאֹות ג'( 

ְדֵרָגה  ק ַלּמַ ְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה, ְוהֹוֵלְך ְוֶנְעּתָ אֹוָתּה ַהּמַ ק ָהָאָדם ָהעֹוֵמד ּבְ ֶעְליֹוָנה יֹוֵתר, ֲאַזי הֹוֵלְך ְוֶנְעּתָ
יּהַ ֶאת  ּוַמְגּבִ ֵמִרים  ֶאָחד  ֶ ּשׁ ֲהָרָמה, ַמה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ָאז  ְוָאַמר  ְוכּו'.  ֶעְליֹוָנה  ַהּיֹוֵתר 
יּהַ  ִהְגּבִ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  א,  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ ָעָלה  ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ׁשֶ ָהָאָדם  זֶּה  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ֲחֵברֹו. 
בֹוּהַ עֹוד  ֲחֵברֹו ַהּגָ ְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה ַלֲעלֹות ְלַמֲעָלה ֶעְליֹוָנה יֹוֵתר. ְוֵכן ֲחֵברֹו ּדְ ּמַ ּבַ ְוֵהִרים ֶאת ֲחֵברֹו ׁשֶ
ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  ְוֵכן  ְלַמְעָלה,  יֹוֵתר  ָעָלה עֹוד  ֵמֲחֵברֹו,  יֹוֵתר 

"ל: ּנַ ּכַ ַמְדֵרָגה ַאַחת  ּבְ

ָאַמר  ה,  ַהְמַדּמֶ ּכַֹח  ם  ׁשֵ ּבְ ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ֲאוֹות  ּתַ ל  ּכָ ְוקֹוֵרא  ה  ְמַכּנֶ ם  ְוׁשָ "ל,  ַהּנַ ַמֲאָמר  ָאַמר  ׁשֶ ַאַחר 
ֶצר ָהָרע ְצִריִכין ִלְקרֹות אֹותֹו  ְוַהּיֵ ָבר  ּדָ ַעל  ְלַהּבַ ם ַאֵחר, ַהְינּו  ּוְלַכּנֹות לֹו ׁשֵ ָאז: ְצִריִכין ִלְקרֹא לֹו 
ֶדֶרְך  ה'. ְוָאַמר זֹאת ּבְ ם 'ּכַֹח ַהְמַדּמֶ ׁשֵ ם 'ֵיֶצר ָהָרע', ַרק ּבְ ׁשֵ ּלֹא ִלְקרֹותֹו עֹוד ּבְ ַהְינּו ׁשֶ ם ַאֵחר, ּדְ ׁשֵ ּבְ

ֶזה: ָנתֹו ּבָ ּוָ ּכַ ֵלָמה, ְולֹא ָזִכיִתי ְלָהִבין  ָנה ׁשְ ּוָ ּכַ ֶזה  ָהָיה לֹו ּבָ י ׁשֶ חֹוק, ֲאָבל ֵהַבְנּתִ ׂשְ

ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת 'ַמְסֵעי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה', 
ִּכי ְּבֵאּלּו ַהַּמָּסעֹות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל – ְּכלּוִלים ָּכל ָהֲעִלּיֹות ֶׁשל 
ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַהּדֹורֹות, ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ֶׁשְּבָכל ֲעִלָּיה 
ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהְּגָוִנין,  ְלַגּלֹות  ְצִריִכין  ַּדְרָּגא  ֶׁשְּבָכל  ַוֲעִלָּיה, 
ְוכּו',  ַהְּקִלּפֹות  ִמן  ְוַהַּמְדֵרָגה  ַהָּמקֹום  ֶאת  ְמַטֲהִרין  ֶזה 
ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת 'ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן' ֶׁשָהיּו ְמִקיִמין אֹותֹו ְּבָכל 
ַּפַעם, ְּבָכל ַמָּסע ּוַמָּסע, ְּכֵדי ְלָהִאיר ַהְּגָוִנין ִעָּלִאין ֶׁשָהיּו 
ַהַּמְדֵרגֹות,  ָּכל  ְמַטֲהִרין  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַּבִּמְׁשָּכן,  ְמִאיִרין 

ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת )ַּבִּמְדָּבר י, כח(: "ַמְסֵעי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל".
108. כתב בלקוטי הלכות )חו"מ ח"ב הלכות מתנה ד, ט(, 
וז"ל: ָּכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ָלֶגֶׁשת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם 
ְּבָכל  ֶנְגּדֹו  ּוִמְתַּפְּׁשִטין  ִמְתַּגְּבִרין   – ּוְלתֹוָרתֹו  ִיְתָּבַרְך 
ַּפַעם ְמאֹד ְמאֹד, ְוָכל ַמה ֶּׁשרֹוֶצה ְלִהְתַחֵּזק ּוְלִהְתַּגֵּבר, 

ִמְתַּפְּׁשִטין ְּכֶנְגּדֹו יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ִּבְבִחיַנת 'ְּפַׁשטּוהּו ְוֹלא 
ָעֵיל ְלַתְרָעא' ַהֶּנֱאָמר ְּבַהּתֹוָרה ִדיַדן, ֶׁשַהִּסְטָרא ַאֲחָרא 
ֶׁשֵהם ַהִּדְמיֹונֹות ְוַהַּתֲאוֹות ְוַהִּבְלּבּוִלים ְוַהְּמִניעֹות ְוכּו' 
ְוֵאיָנם  ְמאֹד,  ְמאֹד  ַּפַעם  ְּבָכל  ֶנְגּדֹו  ִמְתַּפְּׁשִטים  ְוכּו' 
ַמִּניִחין אֹותֹו ִלָּכֵנס ְלַׁשֲעֵרי ַהְּקֻדָּׁשה. ּוֵמֲחַמת ֶזה ַרִּבים 
ְלִהְתָקֵרב  ְקָצת  ִהְתִחילּו  ַּבְּתִחָּלה  ִּכי  ְוָנְפלּו,  ִנְכְׁשלּו 
ַאַחר  ֲאָבל  ְוכּו',  ְקָצת  ַּבּתֹוָרה  ְוָעְסקּו  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם 
ָּכְך ַעל ְיֵדי עֶֹצם ַהִהְתַּפְּׁשטּות ְוַהִהְׁשַּתְּטחּות ַהַּנ"ל ֶׁשל 
ַהְּמִניעֹות ְוַהַּתֲאוֹות ְוַהִּבְלּבּוִלים ְוכּו' ֶׁשִהְתַּפְּׁשטּו ְּכֶנְגָּדם 
ָאֵפס  ְּכִאּלּו  ְּבַעְצָמן  ָטעּו  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַּפַעם,  ְּבָכל  ְמאֹד 
ּוֶבֱאֶמת  ֶׁשִּנְתַרֲחקּו.  ְּכמֹו  ְוִנְתַרֲחקּו  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ִּתְקָוה 
ָטעּו ַהְרֵּבה ָּבֶזה, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ָאז ַאְדמֹו"ר ַז"ל, ֶׁשָּבֶזה 
ֶׁשִהְתַּגְּברּות  ֶּׁשּסֹוְבִרין  ַמה  ַהְרֵּבה,  ַהֲחִסיִדים  טֹוִעין 

אאאעֹוֶטתא ֹוָאאא
ֶאָחד רֹוֶצה ַלֲעלֹות  ׁשֶ ִוין ְוכּו', ִנְמָצא ּכְ ֵני ָאָדם ׁשָ ֵני ּבְ ֵאין ׁשְ ְך ְלאֹות ג'(, מובא שם: ְוַדע ׁשֶ ּיָ )ׁשַ
ְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה,  אֹוָתּה ַהּמַ ק ָהָאָדם ָהעֹוֵמד ּבְ ְדֵרָגתֹו ְלַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה יֹוֵתר, ֲאַזי הֹוֵלְך ְוֶנְעּתָ ִמּמַ
ִחיַנת 'ֲהָרָמה', ַמה  ׁשֹון: ְוֶזה ּבְ ֶזה ַהּלָ ְדֵרָגה ַהּיֹוֵתר ֶעְליֹוָנה ְוכּו'. ְוָאַמר ָאז ּבְ ק ַלּמַ ְוהֹוֵלְך ְוֶנְעּתָ
א  ְרּגָ ְחּתֹוָנה ָעָלה ִמּדַ ְדֵרָגה ַהּתַ ּמַ ּבַ זֶּה ָהָאָדם ׁשֶ י ַעל ְיֵדי ׁשֶ יּהַ ֶאת ֲחֵברֹו, ּכִ ֶאָחד ֵמִרים ּוַמְגּבִ ֶ ּשׁ
ְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה ממנו ַלֲעלֹות ְלַמֲעָלה ֶעְליֹוָנה  ּמַ ּבַ יּהַ ְוֵהִרים ֶאת ֲחֵברֹו ׁשֶ א, ַעל ְיֵדי ֶזה ִהְגּבִ ְלַדְרּגָ
בֹוּהַ עֹוד יֹוֵתר ֵמֲחֵברֹו, ָעָלה עֹוד יֹוֵתר ְלַמְעָלה, ְוֵכן ְלַמְעָלה  ֲחֵברֹו, ַהּגָ יֹוֵתר109. ְוֵכן ֲחֵברֹו ּדַ

"ל110. ּנַ ַמְדֵרָגה ַאַחת ּכַ ֵני ָאָדם ּבְ ֵני ּבְ ְהיּו ׁשְ ּיִ ר ׁשֶ י ִאי ֶאְפׁשָ ְלַמְעָלה, ּכִ

ם ּכַֹח  ׁשֵ ֶצר ָהָרע ּבְ ֲאוֹות ַהּיֵ ל ּתַ ה ְוקֹוֵרא ּכָ ם ְמַכּנֶ "ל, ְוׁשָ ָאַמר ַמֲאָמר ַהּנַ מספר מוהרנ"ת ז"ל: ַאַחר ׁשֶ

ֶצר ָהָרע ְצִריִכין  ָבר ְוַהּיֵ ַעל ּדָ ם ַאֵחר, ַהְינּו ְלַהּבַ ה, ָאַמר ָאז: ְצִריִכין ִלְקֹרא לֹו ּוְלַכּנֹות לֹו ׁשֵ ַהְמַדּמֶ
ה'. ְוָאַמר  ם 'ּכַֹח ַהְמַדּמֶ ׁשֵ ם ֵיֶצר ָהָרע ַרק ּבְ ׁשֵ ּלֹא ִלְקרֹותֹו עֹוד ּבְ ַהְינּו ׁשֶ ם ַאֵחר, ּדְ ׁשֵ ִלְקרֹות אֹותֹו ּבְ

ֶזה. ָנתֹו ּבָ ּוָ ֵלָמה111, ְולֹא ָזִכיִתי ְלָהִבין ּכַ ָנה ׁשְ ּוָ ֶזה ּכַ ָהָיה לֹו ּבָ י ׁשֶ חֹוק, ֲאָבל ֵהַבְנּתִ ֶדֶרְך ׂשְ ֹזאת ּבְ

אאמקוָותאועיוניםאא
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ַהַּתֲאוֹות ֶנְגָּדם הּוא ֵמֲחַמת ֶׁשָּנְפלּו ִמַּמְדֵרָגָתם, ֹלא ֵכן 
הּוא, ַאְּדַרָּבא, ֵמֲחַמת ֶׁשְּצִריִכים ַלֲעלֹות ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא, 
ַהִּדְמיֹונֹות  ְּכֶנְגָּדם  ּוִמְתַּפְּׁשִטים  ִמְתַּגְּבִרים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
ְוַהַּתֲאוֹות ְוכּו' ָּכל ָּכְך )ַּכְּמבָֹאר ָּכאן(. ַאְך ִעַּקר ָהֵעָצה ָלֶזה, 
ַהָּגדֹול  ְוטּובֹו  ַחְסּדֹו  ֹּגֶדל  ֵעת  ְּבָכל  ַעְצמֹו  ֶאת  ֶׁשַּיְזִּכיר 
ֶׁשל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוַאל ִיְׁשַּכח ָּכל ְּגמּוָליו, ְוִיְזּכֹר ֵהיֵטב 
ְוֹלא  ִעּמֹו  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֶׁשָעָׂשה  ַהָּגדֹול  ַהֶחֶסד  ָּכל  ֶאת 
ָעָׂשהּו ּגֹוי, ְוֵקְרבֹו ְלַהְיָׁשִרים ּוְתִמיִמים ַהּיֹוְנִקים ִמַּצִּדיֵקי 
ֱאֶמת, ְוִיְׂשַמח ְמאֹד ְּבָכל ַהְּנֻקּדֹות טֹובֹות ֶׁשִּזָּכהּו ַהֵּׁשם 
ִיְזֶּכה ְלִהְתַּגֵּבר ְּבָכל ַּפַעם  ִיְתָּבַרְך ֵמעֹודֹו, ְוַעל ְיֵדי  ֶזה 
ֶנֶגד ֹּגֶדל ַהִהְתַּפְּׁשטּות ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ֶׁשִּמְתַּפְּׁשִטים ְּבָכל 

ַּדְרָּגא ְוַדְרָּגא ְוַיֲעבֹור ָלֶבַטח ֲעֵליֶהם.
109. ביאר בלקוטי הלכות )יו"ד ח"א הלכות עבודת אלילים 
ג, ז(, וז"ל: ְּכֶׁשֶאָחד רֹוֶצה ַלֲעלֹות ִמַּמְדֵרָגתֹו ְלַמְדֵרָגה 

ֶעְליֹוָנה ֲאַזי הֹוֵלְך ְוֶנְעָּתק ָהָאָדם ָהעֹוֵמד ְּבַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה 
ְוהֹוֵלְך ְוֶנְעָּתק ְלַמְדֵרָגה ַהּיֹוֵתר ֶעְליֹוָנה ְוכּו'. ּוְמבָֹאר ָׁשם 
)ַּבַהְׁשָמטֹות(, ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ֲהָרָמה ַמה ֶּׁשֶאָחד ֵמִרים ּוַמְגִּביַּה 

ְלִהְתָקֵרב  ְלָהָאָדם  ִנְמָצא, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר  ֶאת ֲחֵברֹו ְוכּו'. 
ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוַלֲעלֹות ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ִּכי ִאם ְּכֶׁשָּיִרים 
ַהַּנ"ל.  ְּבַהּתֹוָרה  ֲחֵברֹו, ַּכּמּוָבן ּוְמבָֹאר  ַּגם ֶאת  ְוַיְגִּביַּה 
ְוֶזה ְּבִחיַנת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲעֵרִבין ֶזה ָלֶזה )ְׁשבּועֹות לט.(. ְוֶזה 
ְּבִחיַנת "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך" )ַוִּיְקָרא יט, יח( – 'ֶזה ְּכָלל 
ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה' )ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים(, ִּכי ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּכִאיׁש ֶאָחד. 
ְוָכל ֶאָחד ָצִריְך ֶׁשָּיִרים ְוַיְגִּביַּה ֶאת ֲחֵברֹו ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה, 
ָּכל  ֶׁשַּיֲעלּו  ַעד  ִּבְׁשֵלמּות,  ֱאֹלִקים  ֶצֶלם  ֶׁשֻּיְׁשַלם  ַעד 
ָהָראּוי  ִלְמקֹומֹו  ֶאָחד  ָּכל  ּוַמְדֵרָגָתן  ִלְמקֹוָמן  ַהְּנָׁשמֹות 
לֹו, ְוָאז ֻיְׁשַלם ַהִּתּקּון ְוכּו'. ְוָכל ֶזה זֹוִכין ַעל ְיֵדי ְצָדָקה 
ַהְּגָוִנין  ִנְתַּגִּלין  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ִמָּממֹונֹו,  ֶׁשעֹוִׂשין  ָוֶחֶסד 
ִעָּלִאין ֶׁשַּבָּממֹון ֶׁשֵהם ִעַּקר ְּגֻדַּלת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך, ֶׁשַעל 
ְיֵדי ֶזה ׁשֹוְבִרין ַהְמַדֶּמה ְועֹוִלין ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא, ֶׁשַעל 
ְיֵדי ֶזה עֹוֶלה ַּגם ֲחֵברֹו ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ּוֵמִרים ּוַמְגִּביַּה 

ַּגם ֶאת ֲחֵברֹו ַּכַּנ"ל.
ִעַּקר  ְּבַוַּדאי  ִּכי  ֵהיֵטב,  ָהִעְנָין  ּוְמֻקָּׁשר  ְמבָֹאר  ְוַעָּתה 
ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשעֹוֶׂשה  ַּדְיָקא  ָוֶחֶסד  ְצָדָקה  ְיֵדי  ַעל  ַהִּתּקּון 
ִעם ִיְׂשָרֵאל ֲחֵברֹו, ֶׁשָּבֶזה ֵמִקים ּוַמֲעֶלה אֹותֹו ּוֵמִאיר ּבֹו 
ְּגָוִנין ִעָּלִאין ֶׁשְּבָממֹון ִיְׂשָרֵאל, ּוָבֶזה ְּבַעְצמֹו זֹוֶכה ַלֲעלֹות 
ֲחֵברֹו  ַּגם  ְּכֶׁשַּמֲעֶלה  ָהֲעִלָּיה  ֶׁשִעַּקר  ְלַדְרָּגא,  ִמַּדְרָּגא 
ַּכַּנ"ל, ֶׁשּזֹוֶכה ָלֶזה ַעל ְיֵדי ְצָדָקה ָוֶחֶסד ַּדְיָקא ֶׁשעֹוֶׂשה 
ִעם ֲחֵברֹו, ֶׁשְּכמֹו ֶׁשָּזָכה ְלָהִאיר ַּבֲחֵברֹו ָממֹונֹו ֶׁשָּנַתן לֹו 
ִּבְצָדָקה אֹו ְּבַהְלָוַאת ֶחֶסד ְוֵהִאיר ּבֹו ְּגָוִנין ִעָּלִאין, ְּכמֹו 

ֵכן זֹוֶכה ַלֲעלֹות ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא, ֶׁשִעַּקר ָהֲעִלָּיה הּוא ַּגם 
ֲחֵברֹו  ֶאת  ַּגם  ְלַהֲעלֹות  ֲחֵברֹו  ְּבטֹוַבת  ְּכֶׁשִּמְׁשַּתֵּדל  ֵּכן 

ַּכַּנ"ל, ִּכי ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּכלּוִלין ֶזה ָּבֶזה.
ַמְעִּתי ֵמָהַרב ֶהָחִסיד  110. כתב במעדני מלך, וז"ל: ָשׁש
עֹוֶלה ַעל ְיֵדי  ֶזּה ָהִעְנָין ֶשׁש ְנֶדר ַז"ל, ֶשׁש ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ֶבּ
ֵהם  ל ֲחֵברֹו, הּוא ּפֹוֵעל ְּביֹוֵתר ַדְייָקא ְּבֵעת ֶשׁש תֹו ֶשׁש ֲעִלָיּ
ֵאין ֵהם ֲחֵבִרים  ֲעבֹוַדת ה' ִיְת' ְוכּו'. ֲאָבל ְּכֶשׁש ֲחֵבִרים ַבּ
ל  ת ֶאָחד ַמְגִּביַהּ ֶאת ֲחֵברֹו ָכּ ֲעבֹוַדת ה' ִיְת', ֵאין ֲעִלַיּ ַבּ
ּה.  ל ַהְּנָׁשמֹות ַאַחת ְּגבֹוָהה ֵמֲחֵבְרָתּ ָכּ ְך, ַאף ַעל ִּפי ֶשׁש ָכּ
דֹול  ן, ֵאיְך ָמִּצינּו ְּבקַֹרח, ְוֵכן ְּביֹוָחָנן ּכֵֹהן ָגּ ִּכי ִאם ֹלא ֵכּ
ר  ּפֹוֵעל ְּבִעָקּ ֶהְכֵרַח ֶשׁש א ֶבּ ְפלּו ְוכּו', ֶאָלּ ָנּ ע ַאֵחר ֶשׁש ּוֶבֱאִליָשׁש
ֲחֵברֹו. ּוָבֶזה ָנִבין ַמה  ֶאָחד ָקׁשּור ְּבַאְחדּות ַבּ ַדְייָקא ְּכֶשׁש
ֶאָחד  ל  ָכּ 'ֶשׁש שכ"ב(:  )ָסִעיף  מֹוֲהַר"ן  ְּבַחֵּיי  נּו  ַרֵבּ ָאַמר  ֶשּׁש
ִּיְהֶיה, ָיבֹוא  ִּיְהֶיה ְּכמֹו ֶשׁש ר ַלֲאָנָׁשיו, ֲאִפּלּו ֶשׁש ִּיַגע ְוִיְתַחֵבּ ֶשׁש
י ְׁשלֹוֵמנּו  "ל, ִּכי ְּבַאְנֵשׁש ְלִתּקּונֹו' – ְוַהְיינּו ֵמֲחַמת ַטַעם ַהַנּ
ה  ה ְוַכָמּ ָמּ יֵניֶהם ַכּ אי ִנְמָצִאים ֵבּ ִּדיק, ְּבַוַדּ ַהְּמקָֹרִבים ַלַצּ
ִרים ֲאִמִּתִּיים, ְוַעל ְיֵדי ִהְתַחְּברּותֹו ֲאֵליֶהם, ַיֲעלּוהּו  ְּכֵשׁש
ָׁשר  סֹוף ֶּפֶרק ס"ו(. ם ַעל ְיֵדי ֲעִלּיֹוֵתיֶהם. )ְוַעֵּין ְּבֵסֶפר ַקב ַהָיּ ַגּ

111. כתב בכוכבי אור )חכמה ובינה ל"ו(, וז"ל: ִנְרֶאה 
ְלַרֵּמז ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַז"ל )סוכה נב.( ִׁשְבָעה 
ֶׁשֵהם  ֵחן  ְליֹוְדֵעי  ְוָידּוַע  ָהָרע כּו'.  ַלֵּיֶצר  ֵיׁש לֹו  ֵׁשמֹות 
ְּכֶנֶגד ַהֶּׁשַבע ִמּדֹות ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא, ִּכי ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה 
ֱאֹלִקים ְּכֶנֶגד ֶׁשַבע ִמּדֹות ַהִּנְמָצִאים ְּבַהְּקֻדָּׁשה, ַּכּמּוָבן 
ָּכל ֶזה ְּבִסְפֵרי ֱאֶמת. ְוִהֵּנה ַעד ֵהָּנה ֹלא ָהָיה ָּבעֹוָלם ִּכי 
ִאם ֶהָאַרת ַהֶּׁשַבע ִמּדֹות ָהֵאֶּלה ֶׁשִהִּׂשיגּו אֹוָתם ַהִּׁשְבָעה 
רֹוִעים ְלַהְמִׁשיָכם ּוְלָהִאיָרם ָעֵלינּו. ַעל ֵּכן ֹלא ָהָיה ְּכֶנֶגד 
ֶזה ִּכי ִאם ִׁשְבָעה ּכֹחֹות ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ִׁשְבָעה 
ָלעֹוָלם,  ַז"ל  ַאְדמֹו"ר  ִמֶּׁשָּבא  ֲאָבל  לֹו.  ֶׁשֵּיׁש  ֵׁשמֹות 
ַהְּׁשִמיִנית  ַהִּמָּדה  ָעֵלינּו  ּוְלהֹוִפיַע  ְלָהִאיר  ְוִהְתִחיל 
ַהְּׁשֵלמּות  ְּבַתְכִלית  ֶׁשִהִּׂשיָגּה  ִעָּלָאה,  'ִּביָנה'  ֶׁשִהיא 
ֶׁשֵאין ְׁשֵלמּות ַאֲחָריו ְוכּו', ַעל ֵּכן ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָּגְבָרה 
ְוָעְצָמה ְמאֹד ַּגם ַהִּמָּדה ַהְּׁשִמיִנית ֶׁשל ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא 
ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 'ְמַדֶּמה', ִּכי 'ִּביָנה' ִּדְקֻדָּׁשה ִהיא ְּבִחיַנת 
ְּדִסְטָרא  ִּביָנה  ֶזה  ְלֻעַּמת  ְוֶזה  ָּדָבר',  ִמּתֹוְך  ָּדָבר  'ֵמִבין 
ָוֶהֶבל,  ְּבָׁשְוא  ְלָדָבר'  ָּדָבר  'ְמַדֶּמה  ְּבִחיַנת   ַאֲחָרא הּוא 

עכ"ל.
ובשיח שרפי קודש )ח"ה אות קע"ז( מובא הענין הנ"ל 
ַנְחָמן  ַרִּבי  ֶּבן  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָאַמר  וז"ל:  אחר,  בנוסח 
נב.(  )ֻסָּכה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶׁשִהֵּנה  ַז"ל 
ֶׁשַבע ֵׁשמֹות ֵיׁש לֹו ַלֵּיֶצר ָהָרע: ַרע, ָעֵרל, ָטֵמא, ׂשֹוֵנא, 
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