
õ וראה בליקו"מ ח"ב סי' פ"ו ובשיהר"ן סי' ק"מ, שביאר רבינו שיש שתי בחינות בקטני אמנה. האחת היא עצם החסרון באמונה בהקב"ה, והשניה היא שלא מאמין מסילת הקשרים (‡
בעצמו שהוא חשוב אצל הקב"ה וה' מתפאר בו. ובקשרי המאמר יתכן לרמז, ש'פסקו אנשי אמנה', היינו שטועים בדעתם ונדמה להם שנפלו מעבודת ה' וכו', ואינם 

מאמינים שנפילתם היא רק הדרך אל המדריגה הגבוהה מהם. 

הזקנים  לו  אמרו  א 

לרבי  החכמים של אתונא 
ַהראה  חנניה,  בן  יהושע 
את  שוה  שאינו  כלי  לנו 
בגללו).  (הנגרם  הפסדו 
מחצלת.  ריב״ח  הביא 
היתה  ולא  אותה,  פרשו 
יכולה ליכנס מבעד לשער. 
ָהביאו  אמר להם ריב״ח, 
וסתרו את השער  מעדר, 
וסיים  (כדי שתיכנס המחצלת). 

כלי  הוא  הנה  לאמר, 
שאינו שוה את הפסדו. 

מילואי חכמה
ע״ב)  ח  (בכורות  אגדות  בחידושי  המהר״ל  וביאר  פשטוהו.  בודיא,  אייתי 
מדוע לא כרכו את המחצלת כדי שתוכל להיכנס, מפני שאז אינה נקראת 
והשיב  וכו׳  לחביליה  שוי  דלא  מנא  לן  אותו  אחוי  שאלו  ועוד  וז״ל:  (׳מנא׳),  כלי 
וביאור זה, כי הכלי הזה שהוא הבודיא, נקרא כלי כאשר  וכו׳.  בודיא  להם 
היא פשוטה, ואם רוצה לחתוך מעט מן הפתח שתיכנס כאשר היא פשוטה, 
כלי  ואף שהוא  לכרוך אותו.  להיזק הזה, מפני שיכול  אין שוה הכלי הזה 
כאשר היא פשוטה דווקא ולא כאשר היא כרוכה, ואפילו הכי כלי זה אינו 
שוה להיזק (מעט), כי יוכל לבטל אותו שלא יהיה כלי ויחזור לעשותה כלי. 
והרבה חושבין כאשר הבודיא כרוכה גם כן שם כלי עליה, ואם כן לא היה 
זה תשובה כלל, כיון שאין ההיזק תולה בכלי, שיכול לכרוך הבודיא ולהכניס 
וישאר עליה שם כלי. אבל בוודאי דבר זה אינו, מפני כי המחצלת  אותה 
עומדת שתהיה פשוטה ולא כרוכה, ולכך אם רוצה לכנוס הבודיא פשוטה 

כמו שהוא כלי ולחתוך את הפתח, אין הכלי שוה להיזק שלו. 
זה נאמר על  ביהמ״ק. וביאר בזה בקרן אורה (סוטה מח ע״ב):  משחרב 
חורבן שני. וידוע כי אור מקדש שני לא הגיע למעלת אור 
ה׳  בחינת  על  לרמוז  ע״ב),  כא  (יומא  דברים  ה׳  ונחסרו  ראשון,  מקדש 
עילאה, עלמא דחירו (עולם החירות), כי נסתרה, ולא האיר עליהם אלא 
היה  ג״כ  זו  וקדושה  שני.  בית  ימי  כל  הלכו  ולאורה  אחרונה,  ה׳  אור 
בעזרם, לפתח אבן המכשול אשר בלב, המעשה התורה ומצוה אשר היו 
והמצוה  ונעימות התורה  וגם טעמו מתיקות  זו.  עושים בהארת קדושה 

אשר  זה  ומפני  ישראל.  כל  בלב  להאיר  המקדש,  מן  היוצא  אור  ע״י 
בו  להאמין  בליבם  האמונה  שורש  גבר  והמצוה,  התורה  מתיקות  טעמו 
ולוותר ממונם בעסק מצוה,  יתברך, למעט השתדלות רב בעסקי הזמן, 
יביאנו  לא  כי  נאמנה  ולידע  השלימה,  מאמונה  יצמח  זה  כל  כאשר 
וגם אם  יקמץ,  יתרון אם  לו  יבוא  ולא  חסרון מוויתור במצוה,  (השלמת) 
נגנזה, בטל  זו  ירבה בהשתדלות. אבל משחרב בעו״ה, וגם אור קדושה 
השמיר. ירמוז כי גבר כח היצר וקשה לפתחו ולשברו, והוא לאבן ולצור 
שנאמר  כמו  והמצוה,  התורה  טעם  נאבד  כי  צופים,  ונופת  מכשול. 
׳נופת ִּתטופנה כו׳׳. ובהעדר אור קדושה  בקדושת מקדש שני (שה״ש ד) 
אחרי  להשתוקק  נפשם  וחזרה  הנפש,  מכח  זו  ומתיקות  טעם  בטל  זו 
ההבל, ושמים מר למתוק, לאהוב את הממון ולהלוך אחר בצעו. ובשביל 
לדברים  המתאווה  כח  התגברות  מפני  וזה  אמונה,  בעלי  פסקו  זה 
כאשר  המדמה),  כח  (היינו  דמיוני  לכח  אך  ומתוקים  באחריתן,  המרים 
פי״ג)  (מנחות  בתוספתא  כמבואר  חינם,  שנאת  האחרון  עוון  גבר  מזה 
׳מקדש שני מפני מה חרב, מפני שאוהבים את הממון ושונאים זה את 
התורה  מתיקות  צוף  בנופת  התענגו  ישראל  שנפשות  זמן  כל  כי  זה׳. 
והמצוה, היה כל אחד שמח בחלקו, ואהבה ואחוה ביניהם, ואין קנאה 
ראש  הממון,  את  לאהוב  הזרה  האהבה  אל  סרו  כאשר  אבל  ושנאה. 
ועין כל אחד רעה בשל  והפירוד,  ביניהם השנאה  התאוות הזרות, גבר 

חבירו. וכל זה מקטנות האמונה השלימה.

ביהמ״ק  
אדם שיש בו דעה כאילו  כל 
דעה  בימיו.  ביהמ"ק  נבנה 
ניתנה בין שתי אותיות, מקדש 
(ברכות  אותיות  שתי  בין  ניתן 

לג.).

'לבנון',  שמו  נקרא  למה 
שמלבין עוונותיהן של ישראל 
'יער',  שמו  נקרא  למה  וכו'. 

דכתיב 'בית יער הלבנון', לומר 
לך, מה יער מלבלב אף ביהמ"ק 

מלבלב (יומא לט:).

אמר ר"ל, לא היה העולם ראוי 
נברא,  ולמה  בזהב,  להשתמש 

בשביל ביהמ"ק (ב"ר טז, ב).

המקום  הוא  ביהמ״ק 
שהשי"ת יש לו חיבור ודביקות 
עם התחתונים (נצח ישראל נב).

כל רגל ורגל היו באים נשמת 
אברהם יצחק ויעקב לביהמ"ק 
נשמות  כל  עם  מעלה  של 
מטה  של  והמקדש  הצדיקים, 
היה מסתלק והיה ביהמ"ק של 
מעלה יורד למטה, ומקדש של 
היה  ולכן  רוחני,  הוא  מעלה 
יכול לקבל כל כלל ישראל (קב 

הישר פו).

קאים  איהו  לתתא  ביהמ״ק 
דלעילא,  דביהמ"ק  כגוונא 
וההוא  דא,  לקבל  דא  דקאים 
וכל  תיקונוי  כל  מקדשא  בי 
מאנין  אינון  וכל  פולחנוי 
כגוונא  אינון  כולהו  ושמשין, 

דלעילא (זהר בשלח נט:).

ביהמ"ק  כן  גם  הוא  הצדיק 
'ושכנתי בתוכם'  ממש, כמ"ש 

(של"ה תענית, דרוש להספד).

כבר  מעלה  של  מקדש 
ציווה  והשי"ת  קדמון,  הוא 
לעשות מקדש של מטה מכוון 
בסודותיו למקדש של מעלה, 
של  המקדש  עבודת  שמכח 
ההשפעה  לקבל  מוכן  מטה 
(של"ה  מעלה  של  מהמקדש 

תצוה, תו"א ג).

היה בחי' עליונים  בביהמ״ק 
כי  למעלה.  ותחתונים  למטה 
השי"ת השרה שכינתו במשכן 
ובביהמ"ק, שזה בחי' עליונים 
ציורא  כל  להיפך,  וכן  למטה, 
רשום  היה  הכל  דמשכנא 
לריח  עלו  והבהמות  למעלה, 
תחתונים  בחי'  וזה  ניחוח, 

למעלה (שיהר"ן מ).

מקור  שם  ביהמ"ק  מקום 
המלך  'הביאני  בחי'  השמחה, 
בך',  ונשמחה  נגילה  חדריו 
לכל  השמחה  נמשך  ומשם 
ישראל, לכל אחד ואחד בליבו 
כפום מה דמשער בליביה, כפי 
מעשיו הטובים (ליקו"ה הודאה 

ו, מג).

נמשך  ביהמ"ק  מקדושת 
החיות לכל דירות ובתים של 
לתוכם  שממשיכין  ישראל, 
קדושת הביהמ"ק, שהוא עיקר 
קדושת א"י (ליקו"ה ס"ת ד, טו).

כל  כלול  היו  שם  הביהמ״ק 
עשירות דקדושה של ישראל, 
בחי' 'זהב וכסף ונחושת וכו'', 
שהיו  וכלים  טובות  ואבנים 
בחי'  הוא  זה  כל  בביהמ"ק 
עשירות דקדושה, ומשם היה 
והעשירות  ההשפעה  יוצא 
לכל ישראל (ליקו"ה נזיקין ב, ב).

המשכן היה מה שהגוף משיג שיש בורא עולם, וביהמ"ק הוא מה שהנשמה משיגה שיש בורא עולם (קדושת לוי, חנוכה).    בשעה שהיו מביאים קרבן לביהמ"ק היה מסתכל הכהן בבעל הקרבן והבין מחשבתו, ואם הבין שאינו עושה תשובה כראוי 
עדיין, אזי היה רומז ללויים שיזמרו ניגון לעורר בעל הקרבן לתשובה, ואזי הלויים בשירם ובזמרם הביאו לבעל הקרבן שיהרהר בתשובה (מאור ושמש, קרח).    

על תורה זו ייסד מוהרנ״ת את ההלכות הבאות: ברכת הריח א׳, חנוכה א׳, מאכלי עכו״ם ג׳, עבודת אלילים ג׳, חוקת העכו״ם ב׳, גביית חוב מקרקעות ג׳, 
מקח וממכר ב׳, מתנה ד׳, מאבד ממון חבירו ומסור ב׳.

המאמרים  מרצף  חלק  הינו  זה  מאמר  מנא.  לן  אחוי  ליה  אמרו 
רבינו  דרש  בהם  אתונא׳,  דבי  ה׳סבי  מאמרי  המכונים  (כג–לא) 

את שאלותיהם של הסבי דבי אתונא לרבי 
ואת  עימו  בהתנצחותם  חנניה  בן  יהושע 
בכורות  במסכת  כמובא  להם,  שענה  מה 
(ח ע״ב). ועיין ב׳מבוא למאמרי הסבי דבי 
הכרך,  שבסוף  בנספחים  המובא  אתונא׳, 
האגדתא,  כלל  את  בהרחבה  הבאנו  שם 

והביאורים השייכים לה.
משחרב ביהמ״ק בטל השמיר 
ונופת צופים ואמנה. 
לשון  את  דבריו  בתחילת  מביא  רבינו 
שנתבטלו  הדברים  את  המונה  המשנה 
(כדפירשו  השני  ביהמ״ק  שחרב  מיום 
התוספות), ומלביש בהם את מהלך תיקון 
וז״ל  לשלימותו.  השכל  והבאת  המדמה 
משחרב  יב):  (ט,  בסוטה  המשנה 
ביהמ״ק בטל השמיר ונופת צופים, 
(תהלים  אנשי אמנה, שנאמר  ופסקו 
יב) ׳הושיעה ה׳ כי גמר חסיד וגו׳׳ 
והמשך הפסוק הוא ׳כי פסו אמונים מבני 
השמיר.  בטל  (שם):  הרע״ב  ופירש  אדם׳. 
כמין תולעת, ברייתו כשעורה, שהיו 

מראים אותו על האבנים הרשומות בדיו והן נבקעות מאליהן, ובו 
שיהיו  ׳במילואותם׳,  בהו  דכתיב  והחושן,  האפוד  אבני  פיתחו 
להם  ומראה  בדיו  עליהן  כותב  אלא  בהם,  יחסרו  שלא  שלימות, 
דבש הבא ממקום ששמו  צופים.  ונופת  בחוץ.  הדיו  פני  על  שמיר 
שמאמינים  אנשים  אמנה.  אנשי  ופסקו  מאוד.  ומשובח  ׳ציפיאה׳, 
השמיר.  בטל  ביהמ״ק  משחרב  ע״ב):  (מח  שם  בגמרא  ומבואר  בהקב״ה.  
ראה להלן (באות זו) במילוא״ח ד״ה ׳שמיר, שעל ידו נכנע האבן׳, שם הובאו 
ונופת  עי״ש.  השמיר,  של  ייעודו  בדבר  המחלוקת  גבי  בזה,  הגמרא  דברי 
נפה,  גבי  על  שצפה  סולת  רב,  אמר  צופים.  נופת  מאי  צופים. 
ודומה לעיסה שנילושה בדבש ושמן וכו׳. ורבי יהושע בן לוי אמר, 

זה דבש הבא מן הצופים. ופסקו אנשי אמנה. אמר רבי יצחק, אלו 
בני אדם שהן מאמינין בהקב״ה, דתניא, רבי אליעזר הגדול אומר, 
כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה 
מקטני  אלא  אינו  למחר,  אוַכל 
אמנה. והיינו דאמר ר׳ אלעזר, מאי 
ְקַטּנֹות׳, מי  ליום  בז  ׳כי מי  דכתיב 
שולחנן  שיתבזבז  לצדיקים  גרם 
בהן ‡),  שהיה  ַקְטנּות  לבוא,  לעתיד 
שלא האמינו בהקב״ה. ופירש״י (שם): 
שומנה  מרוב  נפה.  גבי  על  צפה  סולת 
ִמַּדֶּבֶקת בדופני נפה, ודומים לעיסה 
חיה שנילושה ביין כו׳. ׳נופת׳, דבק 
הצופים.  מן  שצפה.  ׳צופים׳,  הנפה, 
צופה  שמשם  הגבוהים,  ההרים 
בוטחים  אמנה.  אנשי  למרחוק. 
בהקב״ה וסומכין עליו לעשות טוב, 
שמאמינים  לחסרון.  דואגין  ואין 
הידור  לנוי  ממונם,  לוותר  בהקב״ה. 
מצוה ולצדקה ולהוצאת שבתות וימים 
לבוא.  לעתיד  שולחנם  שיתבזבז  טובים. 
והכי  שלם,  שכר  מקבלין  שאין 
את  הבא  ליום  בז  מי  כי  משמע, 
וכן  אמנה.  קטנות  קטנות.  הצדיקים. 
ביאר בזה בחידושי אגדות להמהר״ל (שם): השמיר היה בו כח חזק ועז 
כמו שמפרש בגמרא, והוא נגר טורא (חותך הרים), כשמניחין על 
זה  והיפך  לו,  שיש  עז  כח  שזה  ספק  ואין  הסלע,  סלע מתבקע 
נופת צופים, שהוא מתוק בתכלית המתיקות כמו שמבאר בגמרא, 
ור״ל שכל הדברים שהם בעולם נחלשו הכוחות שלהם, עד שאלו 
ב׳ דברים אשר הם הפכים, שזה עז בתכלית וזה מתוק בתכלית, 
בעולם  וכל הדברים אשר  כוחות הפכים,  שני  ואלו  לגמרי.  בטלו 
יש בהם או מאיכות זה או מאיכות הפכו, שזה בתכלית העז וזה 
בתכלית המתוק, וכאשר חרב ביהמ״ק נחסרו הכוחות האלו, ושאר 

דברים אשר יש בהם מן האיכות האלו נחסרו כוחם. 

(לשון רבינו ז״ל)

שויא  דלא  לן מנא  ליה, אחוי  אמרו א 
יתי  אי לחבלא. 
פשטוהו,  בודיא. 
ל  י עי י  הו ולא 
ר  אמ  . א ע תר ל
מרא  אייתו  להו, 
מנא  היינו  סתרו. 
דלא שויא לחבלא:

השמיר  בטל  ביהמ"ק  משחרב 
ונופת צופים ואמנה (משנה סוטה מח.):

תורה כה

אחוי לן מנא

דלא  מנא  לן  אחוי  רש"י: 
הראנו כלי שאינו  לחבלא.  שויא 
מפסיד.  שהוא  ההפסד  שוה 

עייל  לא  מחצלת.  בודיא. 
בתרעא. שהיה ארוך ורחב יותר 
וסתרו.  מרא  אייתו  הפתח.  מן 

בנין הפתח והכותל עד שיכנס.

 ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים מקור חכמה מקור חכמה
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מסילת הקשרים
יכול להיכנס לשער הקדושה שהיא השכל. אין האדם  דייקא, כמובא להלן במאמר בדרשת הסבי דבי אתונא, שמחמת התגברות המדמה שנמצא בפתח,  'לפתח'  ב)  

ּב 
ואני תפלה

יי  ָך  י ָפנ∆ ¿úּ ƒמ ן  ָרˆו… י  ƒ‰ י¿
ינּו,  ≈̇ י ֲ‡בו… ≈‰…ú‡ ינּו ו≈ ≈‰…ú ¡‡
יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ ָעúַי  ם  ַרח≈ ¿ּ̇ ∆ ׁ̆
י  ƒנ ר≈ ז¿ ַע ַ̇ ו¿  , ם י ƒּב ַר ‰ָ
ר  ּב≈ ַ ׁ̆ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ י,  ƒנ יע≈ ƒ ׁ̆ ˙ו… ו¿
 ‰ ַ„ּמ∆ ˙ ּכ…ַח ַ‰מ¿ ∆‡ ú ַבּט≈ ¿úּו
 „ עו… ך¿  ≈ú ≈‡  ‡…ú ו¿ ב,  ≈úּ ּבַ ∆ ׁ̆
י ָ‰ָרע,  ƒּב ƒú ˙ירּו ƒר ¿ ׁ̆ ַ‡ַחר 
י  ƒָבב ¿ú ַ‡ַחר  ָ‡˙ּור   ‡…ú ו¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ַר˜  יַני,  ע≈ ַ‡ַחר  ו¿
 ,ú „ו… ָ‚ּ‰ַ כ…ֲחָך  ּב¿ ר  ּב≈ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ¿ú
 ú ַבּט≈ ¿úּו יַע  ƒנ ַ‰כ¿ ¿úּו ר  ּב≈ ַ ׁ̆ ¿ú
 ,˙ ּיו… ƒּמ„ֻ ַ‰מ¿ ֲ‡ו…˙  ַּ̇ ‰ַ  ú ּכָ
 úָכ ו¿ ים  ƒú ּו ּב ¿ú ƒּב ‰ַ  úָכ ו¿
ם  י ƒ‡ ּבָ ‰ַ  , ˙ ו… ע י ƒנ ּמ¿ ‰ַ
‰ּו‡  ∆ ׁ̆  ‰ ַ„ּמ∆ ַ‰מ¿ ַח  ּכ… ƒמ
 ‡…ú ו¿  ,˙ ּו ּי ƒמ ‰ֲ ּבַ ‰ַ ַח  כ…
 ‰ ≈ׂ̆ ֲע ַמ  „ עו…  ‰ ∆ׂ̆ ע¡ ∆‡
י  ƒּנ ּמ∆ ƒמ úּו  ּט¿ ּבַ ¿̇ ƒי ו¿ ָמ‰,  ≈‰ ב¿
 ,˙ ּיו… ƒמ‰ֲ ּבַ ‰ַ  ˙ ֲ‡ו… ַּ̇  ú ּכָ
סּוס  "ּכ¿  „ עו…  ‰ י∆ ¿‰ ∆‡  ‡…ú ו¿
ר  ƒַעי ו¿ ין.  ƒב‰ָ ין  ≈‡  „ ר∆ פ∆ ּכ¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ „", ו¿ ≈ú ּוָ ƒם י„ָ‡ָ ‡ ר∆ ּפ∆
יַנ˙  ƒח ּב¿ ƒמ ˙ úֲַעúו… ‡˙ ו¿ ≈̂ úָ
ָ‡ָ„ם  יַנ˙  ƒח ב¿ ƒú ָמ‰  ≈‰ ּב¿
ָר‰  ≈‰ י מ¿ ƒנ ≈úֲע ַ̇ ‰, ו¿ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ
 ú כ∆ ≈ׂ ּ̆ ‰ַ  ú ∆‡  ‰ ַ„ּמ∆ ַ‰מ¿ ן  ƒמ

‰ (úי˜ו"˙ כ‰). ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ

בזה  להביא  וראינו  השכל.  אל  ולעלות  מהמדמה  עצמו  את  להוציא 
ובפרט  קודש,  ספרי  מכמה  וערכנו  ליקטנו  אותה  יסודית,  הקדמה 
׳כח המדמה׳:  ענין  יז, פרקים טו–יז), המבארים את  (ח״א, מאמר  מספר הברית 
לארבע  הגדול  שמו  אותיות  מד׳  ושלשלה  ובראה  ארץ,  יסד  בחכמה  ה׳ 
בבחינות  לעוה״ז  ובאו  ונשתלשלו  עפר,  מים  רוח  אש  עיקריים,  יסודות 
שבהם  בחינות  יש  והמדבר,  החי  בבחינות  והנה  ומדבר.  חי  צומח  דומם 
כדוגמא  בפעולותיהם.  ששונים  ויש  בפעולותיהם,  דומים  והמדבר  החי 
לדומים שבהם ישנו את הכח הגופני, הכולל איברים פנימיים וחיצוניים, 
ולב  ושיער  רגל  כגון  בחינתו,  כפי  קונו  רצון  עושה  אחד מהם  כל  אשר 
מהם  אחד  לכל  אשר  וכדו׳,  והֵשַמע  והְראּות  התנועה  וכח  וכדו׳,  ומוח 
׳נפש החי׳. והנה אחד מכוחות  תפקיד מיוחד, וכולם יחד נקראים בשם 
נפש החי נקרא ׳כח המדמה׳, ופעולתו נמשכת מחמשת החושים, ראייה, 
וחווים  ידם קולטים  ועל  ומישוש, אשר באמצעותם  שמיעה, ריח, טעם, 
והרגש),  חוש  (מלשון  מוחש  באופן  נחוו  שהדברים  ואחר  המציאות.  את 
ומהירות)  חישה  מלשון  גם  ׳חושים׳  (נקראים  ממהרים  החושים  הרי 
׳כח  הנקרא  החי,  בנפש  יותר  פנימי  לכח  הנקלט  המידע  את  להעביר 

הזוכר׳ (והוא מאגר זכרונות עצום במוח, אשר מרכז את כל החוויות, המראות, הריחות והטעמים וכו׳ שקלטנו מעודנו). בכח זה, נמצא כח הנקרא 
׳חוש המשותף׳, ובו נעשית העברת מידע ונתונים מדבר לדבר ומחוויה לחוויה, ולכך, כדוגמא, אם אדם נכווה מאש או ממים רותחים בילדותו, אף 

מילואי חכמה

מדמה /
כח המדמה   

מראה  הוא  המדמה  הכח 
לנביאים דמיונות, ואח"כ הכח 
השכלי שופע עליהם ומראים 
הוא  מה  אל  בנבואה  להם 

הדמיון (מגן אבות ח"ב פ"ב).

המדמה,  כח  הוא  הנחש 
ונקרא כן בעבור היותו מיוחד 
אל המנחשים והקוסמים (מחיר 

יין ג, א).

כח המדמה אינו שכל, והוא כח 
יצה"ר בלבד (נתיבות עולם, נתיב 

כח היצר ד).

בין  אמצעי  הוא  המדמה  כח 
שהשכל  הנפש,  ובין  הגוף 
הגוף  עם  מתקשרים  והנשמה 
המביא  והוא  המדמה,  ע"י 
של  וההרגשות  המוחשים 
הנפש  אל  הגשמי  העולם 
כוחות  המוציא  והוא  פנימה, 
הגוויה  אל  והשכלותיו  השכל 

אל החוץ (מלבי"ם שמות ג, ה).

והוא  במדמה,  אחר  כח  יש 
שלא  אף  הדברים  יצייר  כי 
אפשר  שאי  מה  באמיתתן, 
להיות כן ההרגש החיצון. ועוד 
המדמה  הכח  זה  יוכל  שלא 
חומר,  גשם  בציור  רק  לצייר 
הנקרא  רוחני  בציור  ולא 
שהמדמה  ועוד  ונפש.  צורה 
הדברים  ולצייר  לדמות  יכול 
(עץ  בחלום  ובין  בהקיץ  בין 

חיים נ, י).

לב'  נחלקת  הבהמית  נפש 
ופנימיות.  חיצוניות  כוחות, 
החיצוניות נחלקת לב' כוחות, 
חוש ותנועה, והחוש נחלק לה' 
המרגיש.  כח  וייקראו  חושין, 
כי  עצמו,  מהמוח  ונמשכין 
שנתפשט  אלא  עיקרם,  שם 
כח  וכן  בהאיברים.  הרגשם 
הפנימי נחלק לב', והם המדמה 
נחלק  והמדמה  והמתעורר. 
(עץ  והזוכר  המשיג  והם  לב', 

חיים נ, י). 

המדמה  בכח  הוא  הזכרון 
(ליקו"מ יט, השמטות).

כח המדמה בא ע"י לשה"ר. כי 
כח המדמה הוא כח הבהמיות, 
הכח  זה  לה  יש  בהמה  גם  כי 
הוא  דיבה  והמוציא  המדמה, 

נופל לבהמיות (ליקו"מ נד, ה).

כח  לכם  נתתי  כבר  אמר, 
ואתם  וטוב,  כשר  המדמה 
ואמר,  בתורה.  לחדש  רשאים 
בכח  להשיג  יכולים  אתם 
המדמה שלכם מה שאני יכול 

להשיג בשכל. (חיי"מ תקכא).

החמישה  כל  בו  המדמה 
והשמע  הראות  שהם  חושים, 
כל  נעשין  ידו  שעל  וכו', 
העסקים. כי כח השכל האמיתי, 
שהוא שכל העיוני, הוא רחוק 
רק  הגשמיות,  ידיעות  מכל 
המדמה הוא שליח השכל, שעל 
ידו מגיע להשכל ידיעת תארי 
הגשמיות  (ליקו"ה שלוחין ה, כג). 

(ישעיהו)  היה  זה  בעבור 
כי  לי  'אוי  ואמר  מתאונן 
מן  שנתפעלתי  ר"ל  נדמיתי', 
נבואתי  ואין  המדמה  הכח 
באספקלריא המאירה כנבואת 
שהיה  ע"ה,  רבינו  משה 
אליו  מדבר  הקול  את  שומע 
לנגד  תמונה  שיראה  בלא 
נבואתי  להיות  אבל  עיניו, 
מאירה,  שאינה  באספקלריא 
כח המדמה,  באמצעות  שהיא 
לא יכולתי לשער השגת דיבור 
מבלי ראיית צורה מדברת (ערבי 

נחל, ואתחנן).

במים עמוקים  וביאר  את עצמו מהמדמה ולעלות אל השכל.  להוציא 
שהיא  האלקית,  הנשמה  היא  כאן  המדובר  ה׳שכל׳  א):  (כה, 
׳ונשמת שדי תבינם׳  פנימיות השכל של האיש הישראלי, כמ״ש (איוב לב) 
של  דקדושה  ההתעוררות  וכל  האלקי,  השכל  שהוא  ב),  לה,  ליקו״מ  (עי׳ 
האדם, לכסוף אל השי״ת ולעניינים רוחניים ולהתרחק מגשמיות החומר 
המדמה  ומאידך,  נשמתו.  שהיא  שכלו  מצד  הם  הלב,  שרירות  ותאוותיו, 
שממנו  הגוף,  וגשמיות  החומר  לצד  האדם  נטיית  הוא  מבורר  שאינו 
הקדושה  את  המסבבים  והמניעות,  והבלבולים  והתאוות  הדמיונות  באים 
שבאדם, שהוא השכל והנשמה האלקית.  וכן מובא בזה באורח מישור (כה): 
כי  מהמדמה׳,  עצמו  את  ׳להוציא  רבינו  שנקט  הלשון  את  לבאר  יתכן 
כשנתקלקל המדמה מסתכל האדם על עצמו בלבד, כיצד הוא יצליח לנצל 
מסתכל  שאינו  המדמה,  תיקון  זה  ולעומת  המדומות.  לתאוותיו  דבר  כל 
על עצמו, אלא על כבוד השי״ת. ועל זה אומר שצריך ׳להוציא את עצמו 
את המדמה  ויקשר  שלו,  האישיות  הנגיעות  את  שיוציא  ר״ל  מהמדמה׳, 

לראות בכל דבר את גדולת השי״ת. ועי״ז נכלל המדמה בשכל. 

ילקוט הנחל

ובליקו״ה  השכל.  אל  ולעלות  מהמדמה  עצמו  את  להוציא 
(יו״ד ע״א ג, ב) מובאת הקדמה יסודית להבנת היחס שבין 
כח השכל וכח המדמה, וז״ל: כי יש באדם כח השכל וכח המדמה. וזה 
הכח המדמה הוא ג״כ כח מהשכל, דהיינו כח התחתון של השכל, 
שהוא הכח המדמה והמצייר בדעתו 
כל הדברים הגשמיים וכל המלאכות, 
המוח  לתוך  כולם  מביא  והוא 
השכל  כח  לו  שיש  ומי  והשכל. 
האמיתי הוא צריך להגביר השכל על המדמה, דהיינו שיפשיט כל 
שיפשיט  עד  יתברך,  הבורא  גדולת  מתוכו  ויבין  מגשמיותו  דבר 
דעתו מגשמיות הדבר שנצטייר בדעתו, שהוא בחי׳ המדמה, וישוב 
זה  כי  יתברך.  לכלול באין סוף שהוא הבורא  לכח השכל האמת, 
עיקר השכל האמת, לדעת ולהכיר אותו יתברך, לבטל כח המדמה 
האמיתי,  השכל  השגת  אל  ולעלות  העשיה,  בגשמיות  המלובש 
להכיר את הבורא יתברך, שהוא למעלה מכל התמונות והדמיונות 
והדמיונות  כי כל התמונות  שבכח המדמה, שממנו נמשכין כולם 
נמשכין מהא״ס שאין בו תמונה (וכמ״ש בהתורה ׳אנכי ה׳ אלקיך׳ סימן 
הוא  שבאדם  המדמה  תיקון  ועיקר  וכו׳.  עי״ש  ח״א)  ליקוטי  ד׳ 
שאין  כמו הבהמה  רצון השכל,  ועושה  אל השכל  כשהוא מרכבה 
המדמה  כן  כמו  האדם,  ע״י  וגידולה  תיקונה  ועיקר  דעת  לה 
שבאדם שהוא בחי׳ כח הבהמיות, עיקר תיקונו הוא כשהוא נמשך 
אחר השכל שהוא גדר האדם, גדר ישראל, דהיינו כשהמדמה אינו 
מבטל  הוא  רק  הבהמיות,  תאוות  אחר  הגשמיות,  אחר  הולך 
דמיונותיו והבליו כנגד השכל, ומבטל הכל לגבי השכל, ואז נתבטל 

הרע שבמדמה ונכלל המדמה בשכל.
להוציא את עצמו מהמדמה. וביאר בליקו״ה (יו״ד חוקת העכו״ם 
ב, א): באמת ישראל מצד עצמם בשורשם הם רחוקים 
לגמרי מכל העוונות, ואין שום עוון שייך לאיש ישראלי כלל לפי 
קדושתו משורשו, כי ישראל הם עצם הטוב והם רחוקים מן הרע 
אחיזה  שום  להסט״א  אין  כן  ועל  בשורשם,  הריחוק  בתכלית 
כי  כח המדמה.  ע״י  כי אם  ח״ו,  לפתות אחד מישראל  ושייכות 
שהוא  עד  לדבר,  דבר  מדמה  שהוא  האדם,  את  המדמה מטעה 
מהפך ח״ו ומשים רע לטוב, אור לחושך, כמ״ש ׳שמים אור לחושך 
שנראה  כמו  וכו׳׳,  למר  ומתוק  למתוק  מר  שמים  לאור,  וחושך 
בגשמיות,  פעמים  כמה  האדם  את  מטעה  המדמה  שכח  בחוש, 
כגון כשאדם רואה איזה דבר מרחוק, ובפרט בלילה, נדמה לו על 
דברים  כן בכמה  וכמו  ומתיירא מפניו,  חתיכת עץ שעומד אדם 
שהאדם טועה ע״י כח המדמה, כמו כן ממש בענין דעות האדם 
לגמרי  בעצמו  רחוק  הישראלי  האיש  שבאמת  ותאוותיו,  ומידותיו 
מכשול  ועיקר  רעות,  ומידות  התאוות  ומכל  רעים  הדברים  מכל 
שהוא  הסט״א,  שהוא  המדמה,  כח  ע״י  רק  הוא  ח״ו  האדם 
ממחשבה  ומוליכו  לדבר,  דבר  לו  ומדמה  האדם  את  מטעה 
וכן  למחשבה וממחשבה למחשבה, עד שמביאו לידי הרהור ח״ו, 

לכל אחד ואחד למה שמביאו רחמנא ליצלן.

מטה  עי׳  ולעלות אל השכל.  את עצמו מהמדמה  להוציא 
במילוא״ח ד״ה ׳להוציא את עצמו מהמדמה וכו׳׳, שם הבאנו 
הקדמה יסודית לענין כח המדמה. ובדרשות הר״ן (דרוש י) ביאר את ענין 
יש באדם שתי כוחות. האחד פונה אל צד  וז״ל:  וכח המדמה,  השכל 

אליו  נטיה  לו  יש  ושם  המעלה, 
צד  אל  פונה  הוא  והשני  בטבע, 
אחד  וכל  תשוקתו.  ואליו  המטה, 
מאלו קל מאוד להגיעו למה שנטייתו 

אליו, כאשר הוא בכל אחד מהדברים. הכח אשר הוא פונה למעלה, 
הוא הכח השכלי, אשר הוא משתוקק לדברים השכליים והוא אוהב 
ובורח  הרצויים  הדברים  תמיד  בוחר  השכל  כי  וכו׳.  אותם  וחושק 
והיותר  המחוייב  מן  שהוא  רואה  והוא  לעצמותו,  וזה  מהמגונים, 
והשכל מצד  וכו׳,  ית׳  הזה  ַהְמַצוֶה השלם  רצון  להמשיך אחר  נאות 
טבעו אוהב השי״ת ונכסף למצוותיו, ובורח מכל מה שמנעהו השי״ת 
ממנו כבורח מן הנחש וכו׳. אבל מה שרוב בני אדם אינם מגיעים 
לזאת המעלה, הוא מפני שהגעתו דבר קשה מצד אחד מאוד, והוא 
מפני התנגדות כח האחד הנטוע באדם, שהוא פונה לצד המטה, 
אשר  הדמיון  והוא  השכלי,  הכח  היפך  טבעית  נטיה  שם  לו  ויש 
ישתתף האדם  זה הכח, פונה לעולם אל התאוות אשר  כי  באדם. 
לזה הכח מאשר  יותר  נשמעים  כולם  והחושים  בהם עם הבהמה, 
נשמעים לשכלו, וזה לשלוש סיבות. אחד, מצד הדמיון אשר ביניהם, 
בלתי  עצם  והשכל  גשמיות,  כוחות  כולם  והחושים  שהדמיון  והוא 
והסיבה השנית,  דומיהם.  יותר אחר  נמשכים  וכל הדברים  גשמי, 
נגלים,  מוחשים  הדמיון  ממשלת  תחת  אשר  המדומים  שהדברים 
מפני  השלישית,  והסיבה  ונעלמים.  נסתרים  המושכלים  והדברים 
קדימת ממשלתו בזמן. והוא, כי התינוק מעת לידתו מושל דמיונו 
בחושיו, ואין השכל מנהיג אותם עד שיעמוד על דעתו. ומפני זה 
׳לפתח חטאת  ליצה״ט, שנאמר  יצה״ר  י״ג שנה קדם  רז״ל,  אמרו 
רובץ׳ ב). וקורה אם כן לחושים כמו שיקרה לאנשים סכלים, שמנהיג 
אותם זמן רב מלך סכל, אשר מצד שהורגלה עליהם הנהגתו, שבה 
ולזה  וכו׳.   יאותו למנהיג אחר שלם שינהיגם  ולא  עליהם לטבע, 
כשהעולם נוהג כמנהגו וטובותיו נמשכות, הדמיון מתחזק להילחם 
לצד המטה, היפך נטייתו. לפי  ולהשקיע אותו לפנות  עם השכל, 
שהדברים המדומים אליו, נמשכים על סדר ויושר כאשר דימה, ואין 
חולק מהם, ואז קשה מאוד על רוב האנשים להשיג אהבת השי״ת 
ויראתו, לרוב מלחמת הדמיון והחושים הנשמעים אליו. אבל כאשר 
עולם, עד  של  ודברים שאינם על סדר מנהגו  לו תלאות  תקרינה 
שופטים  אלקים  יש  כי  להודות  כרחו  על  ליכנע  צריך  שהדמיון 
בארץ, למעלה ממנהגו של עולם, והוא חרד לרגעיו, כאשר תראינה 
דברים מרעידים וצרות מתחדשות, אז על כרחו ייכנע לבבו הערל 
ובהיות האדם על הענין  ימינו מלהילחם עם השכל.  וישוב אחור 
הזה, קל מאוד להשיג אליו יראת השי״ת ואהבתו, לפי שנשאר כח 
שכלו מבלי חולק ומנגד, והוא לעולם מצד עצמו פונה אל המעלה, 

ולא ייבצר ממנו לעלות ולראות את פני ה׳ צבאות.

    צריך כי  א
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מסילת הקשרים
‚)  ודו"ק וראה, שרש"י מפרש ש'שרירות לב' היינו לשון ראייה והסתכלות של הלב, ובקשרי המאמר, המדמה נכנע ע"י 'בגדי ישע', שהם התגלות הגוונים, שהכל תאבים 
להסתכל בהם.   „) וע"פ דבריו ובקשרי המאמר יתכן לבאר, שכאשר המדמה מתגבר כנגד מי שמנסה לעלות מדריגה, אזי אם האדם נכנע תחתיו, פירושו שהוא מתייאש, 
ויתכן לבאר בקשרי המאמר, שכאשר שם ה' (שהוא שם כ"ו, הנזכר להלן בהלבשת הסבי דבי   (‰ (כעין טעות החסידים הנזכרת להלן בסוף המאמר).    ונופל מעבודתו 

אתונא) מאיר ושורה בירושלים מקום מקדשנו, זה בחי' התגלות גדולות הבורא, ואזי לא ילכו יותר אחרי שרירות הלב, היינו אחר המדמה.

ּב 
ואני תפלה

י˙  ּב≈ ָך  ַעּמ¿ נּו  ָúֻּכ  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿
 ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  ¿„ּ ָעב¿ ¿ú  ú ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי
י  מ≈ י¿  ú ּכָ  ú „ו… ָ‚ּ ימּו˙  ƒמ ¿̇ ƒּב
ּום  ׁ̆ י  ƒú ּב¿ úָם,  עו… ¿ú ינּו  ַחּי≈
ך¿  ≈ú נ≈  ‡…ú ו¿  .úúָ ּכ¿  ˙ מו… ָחכ¿
 ˙ רּו י ƒר ¿ ׁ̆ י  ר≈ ֲח ‡ַ  „ עו…
 ‰ ּט∆ ƒנ  ‡…ú ו¿ ָ‰ָרע,  נּו  ּב≈ ƒú
נּו  ≈̇ ָמ ָחכ¿ ו¿ נּו  ≈ú כ¿ ƒׂ̆ ַ‡ַחר 
 ‰ ּט∆ ַנ  ˜ ַר  ,˙ י ע≈ ט¿ ּמֻ ‰ַ
נּו  ≈ּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ּוַמֲח נּו  ≈ּ̇ ע¿ ַ„ּ  ú ּכָ
ָך  ¿„ בו… כ¿ ƒú ָך ו¿ מ¿ ƒ ׁ̆ ¿ú נּו ָבב≈ ¿úּו
מ…ר  ¿ ׁ̆ ƒú  , ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ו¿  ú „ו… ָ‚ּ‰ַ
 ú ּכָ  ˙ ∆‡ ם  ּי≈ ַ̃ ¿úּו  ˙ ו… ׂ̆ úֲַע ו¿
ַ‡ֲ‰ָב‰,  ּב¿ ָך  ¿̇ ָר ˙ו… י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ
 ˙ ּו מ י ƒמ ¿̇ ƒב ּו  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆
ך¿  ר∆ ∆„ּ ּבַ  , ˙ ּו ט י ƒ ׁ̆ פ¿ ƒב ּו
ינּו  ≈̇ ֲ‡בו… בו…  כּו  ר¿ ָ„ּ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ
ם úָ ו… ע מ≈ ם  י ƒ ׁ̆ ו… „ ¿ּ̃ ‰ַ

(úי˜ו"˙ ח"ב, יב).

 ‰ ≈ׂ̆ ֲע ים,  ƒַרֲחמ  ‡ ָמל≈
ך¿  ≈ú נ≈ יָך  ∆ּ̃ ֻח ּב¿ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ˙ ∆‡
ר,  מ… ¿ ׁ̆ ƒנ יָך  ט∆ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿
˙ּוב  ּכָ ∆ ׁ̆ ָר‡  ¿̃ ƒנּו מúָ ם ּי≈ ַ̃ ו¿
 ׁ̆ ָחָ„ ב  ≈ú ם  úָכ∆ י  ƒּ̇ ַ̇ ָנ "ו¿
ן  ≈ּ̇ ∆‡  ‰ ָ ׁ̆ „ָ ֲח ַח  ּו ר ו¿
י  ƒ̇ רו… י ƒס‰ֲ ַו ם,  כ∆ ּב¿ ר¿ ƒ̃ ּב¿
ם  כ∆ ר¿ ַׂ̆ ּב¿ ƒמ ן  ב∆ ∆‡ ‰ָ ב  ≈ú
ר,  ָׂ̆ ּבָ ב  ≈ú ם  úָכ∆ י  ƒּ̇ ַ̇ ָנ ו¿
ם  כ∆ ּב¿ ר¿ ƒ̃ ן ּב¿ ≈ּ̇ י ‡∆ ƒרּוח ˙ ∆‡ ו¿
י  ַּ̃ ֻח ר ּב¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ˙ י ‡∆ ƒ̇ י ƒׂ̆ ָע ו¿
רּו  מ¿ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ַטי  ּפָ ¿ ׁ̆ ƒּומ כּו  ≈ú ≈ּ̇
 ı ָ‡ר∆ ם ּבָ ∆ּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ י ƒם, ו ∆̇ י ƒׂ̆ ַוֲע
ם,  יכ∆ ≈̇ úֲַ‡בו… י  ƒּ̇ ַ̇ ָנ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ
י  ƒנ…כ‡ָ ו¿ ָעם  ¿ú י  ƒú ם  ∆̇ י ƒי ¿‰ ƒו
ים,  ƒ‰…ú‡ ≈ú ם  úָכ∆  ‰ י∆ ¿‰ ∆‡
 ú ּכָ ƒמ ם  כ∆ ¿̇ ∆‡ י  ƒּ̇ ע¿ ַ ׁ̆ ‰ו… ו¿
י  ƒ̇ ‡ ָר ָ̃ ו¿ ם  כ∆ י ≈̇ ‡ו… מ¿ ֻט
˙ו…  י ‡ו… ƒ̇ י ּב≈ ר¿ ƒ‰ ָ‚ן ו¿ ָ„ּ‰ַ ú ∆‡
ָרָעב",  ם  יכ∆ ≈úֲע ן  ≈ּ̇ ∆‡ ‡…ú ו¿
ם  יכ∆ ≈úֲע י  ƒּ̇ ¿̃ ָזַר "ו¿ ַמר  ¡‡ נ∆ ו¿
ם,  ∆ּ̇ ַ‰ר¿ ּוט¿ ים  ƒר ‰ו… ם ט¿ ƒַמי
 ú ּכָ ƒּומ ם  יכ∆ ≈̇ ‡ו… ֻטמ¿  ú ּכָ ƒמ
ם.  כ∆ ¿̇ ר ‡∆ ם ֲ‡ַט‰≈ יכ∆ ≈úּוúּ ƒ‚ּ
ָך  ע∆ ¿ ׁ̆ ƒי ן  ו… ׂ̆ ¿ׂ̆ י  ƒú ‰יָב ƒ ׁ̆ ‰ָ
ב  ≈ú .י ƒנ כ≈ מ¿ ס¿ ƒ̇ יָב‰  ƒ„ רּוַח נ¿ ו¿
ים  ƒ‰…ú ¡‡ י  ƒú ָר‡  ּב¿ ר  ָט‰ו…
י.  ƒּב ר¿ ƒ̃ ּב¿  ׁ̆ ַחּ„≈ ן  ָנכו… רּוַח  ו¿
ú…ַ‰י  ¡‡ יי,  י  ƒנ ב≈ ַעז¿ ַּ̇  ú‡ַ
 ‰ ָ ׁ̆ י. חּו ƒּנ ּמ∆ ƒַח˜ מ ר¿ ƒּ̇  ú‡ַ
י.  ƒ̇ ּוָע ׁ̆ ¿ּ̇ ֲ‡„…ָני  י  ƒ̇ ָר ז¿ ע∆ ¿ú
י  ƒפ י  ר≈ מ¿ ƒ‡ ן  ָרˆו… ¿ú יּו  ¿‰ ƒי
י  ƒיָך יי ˆּור ָפנ∆ ¿ú י ƒּב ƒú ן יו… ¿‚ ∆‰ ו¿

י" (úי˜ו"˙ ˆב). ƒú‡ֲ ‚ו… ו¿

מילואי חכמה
שאירוע זה נקלט אצלו רק בחוש המישוש הגופני שבו, הרי ב׳כח הזוכר׳ 
שבו, מתעוררת אצלו דריכות וזהירות נוכח אש ומים רותחים, אף אם רק 
כח  של  דרכו  וכך  הריח).  (חוש  עשן  יריח  או  הראייה)  (חוש  אש  ִיְרֶאה 
המדמה, לדמות מראה למראה ודבר לדבר. כח זה קיים בצורה מסויימת 
מסויימים,  זכרונות  ישנם  לבהמה  אף  ולכן  החי),  (ובנפש  בבהמה  גם 
וכדו׳,  חום האש  או  כלפי מכת מקל  בכניעה,  היא מתנהגת  שבעקבותם 
או להיפך, היא מתעוררות לנוכח ריח חציר וכדו׳. ואמנם מחמת שמֹותר 
מן  האור  כיתרון  הוא  שבו,  החי  נפש  כוחות  בכל  הבהמה  מן  האדם 
החושך, על כן הצד השוה שבהם אינו אלא שיתוף השם לבד. והנה באדם 
תכלית בריאת המדמה היא להיות כמתווך וכמביא את מציאות העולם אל 
שכלו של האדם, ובשכל אשר ניתן לו צריך האדם לעשות בירור, לרחק את 
המדמה  לכח  נוסף  שימוש  ישנו  בנוסף,  המועיל.  את  ולקרב  המזיק 
ָטַבע  בנוסף,  והנפסדות.  הנכונות  בדעות  הדברים  לברר  והוא  שבאדם, 
השי״ת במדמה שבאדם כח נוסף, שאינו קיים בבע״ח כלל, והוא הנקרא 
׳כח המשער׳, שהוא שלימות ופנימיות כח המדמה שבאדם. ׳המשער׳ הוא 
על  פתאומית,  ידיעה  לפעמים  אצלו  שתתנוצץ  לאדם  יגרום  אשר  הכח 
יעשה  או  עשה  שפלוני  פתאום  לו  שידמה  למשל,  העבר,  על  או  העתיד 
ידיעה  שום  לו  שהיתה  מבלי  היה,  כן  פתר  כאשר  ויהי  כלשהו,  מעשה 
מפורשת לכך, והוא בעצמו לא יודע הטעם מאין ידע זאת. והנה זה הכח 
ואצל הנביאים היה כח  לאדם,  ומשתנה מאדם  בכל אדם בדמיונו,  נמצא 
ההבדל  אמנם  יב).  (הושע  ֲאַדֶּמה׳  הנביאים  ׳וביד  כנאמר  מאוד,  חזק  זה 
כי  זה,  הוא  המשערים  העם  יתר  ובין  הנביאים  של  המשער  כח  שבין 
הצבורות  ההקדמות  מן  אצלו  שנולד  הוא,  אדם  כל  של  המשער  סיבת 
בזכרונו והידיעות הכרוכים ומונחים בקרן זווית בדמיונו מכבר, אשר המה 
בדאין מצד עצמן לבנות מהם מופת על אותו דבר המשוער. אבל המשער 
השפע  הודעת  מצד  לו  בא  אך  מכבר,  הקדמות  בלתי  הוא  בנביא  אשר 
כלל.  לזה  להגיע  מבוא  להם  אין  אחר  אדם  וכל  הדבר,  זה  אותו  האלקי 
ובהיות שהמשער הוא מכח המדמה, והחלום אף הוא בא מכח המדמה, 
המדמה  מכח  שבא  כן,  גם  בחלום  לפעמים  פעולתו  המשער  יפעל  לכן 
שבנפש החי אשר בְמַדֵּבר, ולא מנפש השכליית המדברת אשר בו, לכן הוא 
פועל פעולתו גם בעת שאין השכל בגוף, שהיא עת השינה. ֶׁשְּבֵעת השינה 

יעיר משנתו,  קץ אשר  מן האדם עד עת  יוצאת  שבו  הנפש השכליית  אז 
ולא נשארת אז בגוף רק נפש החי ומה שלמטה ממנה, כלומר נפש הצומח 
אלה  כל  חסר  והוא  חי,  מכל  גבוה  הוא  ומעלה  משכלו  כי  הדומם,  וכח 
בשעת השינה. ובני עלייה המה מועטים אשר נפש השכליית שבהם תעלה 
בעת השינה לחזות בנועם ה׳ ולבקר בהיכלו, כמו שאמרו בזהר (לך לך, פג 
ע״א), ורוב בני אדם נפשם השכליית אינם עולים למעלה, ואז השכל אינו 
הוא  לבדו  השינה  בעת  בגוף  הנשאר  והמדמה  אמת,  מדברי  כלום  רואה 
ביום,  לדמות  רגיל  הוא  כאשר  עניינים  לו  ומדמה  הגיון,  עלי  השליט 
דמיונו,  זווית  בקרן  ומונחים  הכרוכים  הגשמיים,  חושים  חמישה  מהרכבת 
ולכן רוב הדברים האלה בטלים ו׳חלומות שוא ידברו׳. אמנם לאיש צדיק ובר 
היא  המקובלים  ולדעת  השינה,  בעת  השכל  אל  עולה  השכליית  נפשו  לבב 
עם הנפשות הקדושות היותר חשובים ממנה, שבו עולים אל פני האדון ה׳ 
דברים  רואה  ושם  בשמים ממעל,  קדוש  במקום  ה׳  בהר  מרומים  בגובהי 
אמיתיים, והנפש מראה כל זה לגוף מרחוק ע״י כח המדמה, בדברי משל 
ומליצה הדומה לענין, כי אי אפשר להסביר לגוף אותן הדברים כי אם ע״י 

המדמה, כי המדמה הוא דבר נצרך גם ביד הנביאים גם בחלומות. 
זה בחי׳ שרירות לב. והנה לשון זו הובאה מספר פעמים בנביאים  המדמה 
יא–יב),  (יח,  בירמיה  וזלשה״כ  מהן.  חלק  לציין  וראינו  ובכתובים, 
בהקשר של יאוש של ישראל מלשוב אל ה׳, וז״ל: ְוַעָּתה ֱאָמר ָנא ֶאל ִאיׁש ְיהּוָדה 
ם ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ה׳ ִהֵּנה ָאנִֹכי יֹוֵצר ֲעֵליֶכם ָרָעה ְוחֵׁשב  ְוַעל יֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשלִַ
ּוַמַעְלֵליֶכם:  ַדְרֵכיֶכם  ְוֵהיִטיבּו  ָהָרָעה  ִמַּדְרּכֹו  ַמֲחָׁשָבה ׁשּובּו ָנא ִאיׁש  ֲעֵליֶכם 
ְוָאְמרּו נֹוָאׁש ִּכי ַאֲחֵרי ַמְחְׁשבֹוֵתינּו ֵנֵל ְוִאיׁש ְׁשִררּות ִלּבֹו ָהָרע ַנֲעֶׂשה: וביאר 
מדרכי  מתייאשים  אנו  שיאמרו,  ידעתי  נואש.  ואמרו  (שם):  המצו״ד 
כפי מה  איש  כל  נעשה  וכו׳.  ואיש  נלך אחר מחשבותינו.  אלא  המקום „), 
גם  נאמרה  זו  שלשון  להוסיף  וראינו  לה.   ומתאווה  הרע  ליבו  לו  שמראה 
בדברי ירמיה לעשרת השבטים בהיותם בגלות אשור, וזלשה״כ בירמיה (ג, יז): ָּבֵעת 
ם  ִלירּוָׁשלִָ ה׳  ְלֵׁשם  ַהּגֹוִים  ָכל  ֵאלֶיָה  ְוִנְקוּו  ה׳  ִּכֵּסא  ם  ִלירּוָׁשלִַ ִיְקְראּו  ַהִהיא 
ה׳. ר״ל  כסא  ָהָרע: וביאר המצו״ד (שם):  ִלָּבם  ְׁשִררּות  ַאֲחֵרי  ֵיְלכּו עֹוד  ְוא 
אליה  יתקבצו  העמים  כל  אליה.  ונקוו  השכינה.  השראת  תהיה  שמה  גם 
בעבור שם ה׳ השורה בה ‰), כי שמה תהיה השראת השכינה. שרירות ליבם 

הרע. מראית ליבם, שמראה להם את הרע ומסית אותם לעשותה.

אחר המדמה. וביאר בליקו״ה (חו״מ שלוחין ה, א):  וכשנמשך 
מכל  רחוק  השכל  כי  השכל,  שליח  הוא  המדמה 
ידיעות הגשמיות, רק ע״י המדמה, שהוא כח השכל, עי״ז מגיע 
להשכל ידיעת תוארי הגשמיות, ועל כן שם בבחינת המדמה, שם 

השכל  בפנימיות  כי  הבחירה.  עיקר 
כי  בחירה,  שום  אין  האמיתי 
פנימיות השכל האמיתי, רחוק מכל 

התאוות הגשמיות ומכל המידות, רק דבוק בשלימות בהשי״ת, רק 
מחמת שאין להשכל תפיסה בהגשמיות כי אם ע״י כח המדמה, 
שהוא שליח השכל כנ״ל, עי״ז כל כח הבחירה. כי בהמדמה יכולין 
וכו׳,  להתאחז טעותים הרבה, ע״י שהוא מדמה מילתא למילתא 
׳המדמה  ד״ה  בילקוה״נ  ועי׳  הרע.  אחיזת  עיקר  בהמדמה  שם  כי 
שבלב׳, בדברי המים עמוקים, שדייק בדברי מוהרנ״ת שכתב שהמדמה ׳הוא 

כח השכל׳, בעוד שרבינו ביאר שהוא בלב, עי״ש. 

בעת  נאמרה  זו  לשון  שמעין  ולציין  להרחיב  וראינו  לב.  שרירות 
שהוכיח משה את ישראל קודם הסתלקותו, והזהירם מללכת 
אחר שרירות ליבם, וזלשה״כ בדברים (כט, טו–יט): ִּכי ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֵאת 
ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ְּבֶקרֶב  ָעַבְרנּו  ֲאֶׁשר  ְוֵאת  ִמְצָרִים  ְּבֶארֶץ  ָיַׁשְבנּו  ֲאֶׁשר 
ְוֵאת  ִׁשּקּוֵציֶהם  ֶאת  ַוִּתְראּו  ֲעַבְרֶּתם: 
ֲאֶׁשר  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ָוֶאבֶן  ֵעץ  ִּגֻּלֵליֶהם 
ִעָּמֶהם: ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה אֹו 
ִמְׁשָּפָחה אֹו ֵׁשֶבט ֲאֶׁשר ְלָבבֹו פֹנֶה ַהּיֹום ֵמִעם ה׳ ֱאֵקינּו ָללֶֶכת ַלֲעבֹד 
ַהֹּזאת  ָהָאָלה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְּבָׁשְמעֹו  ְוָהָיה  וגו׳:  ָהֵהם  ַהּגֹוִים  ֱאֵהי  ֶאת 
ְלַמַען   ֵאֵל ִלִּבי  ִּבְׁשִררּות  ִּכי  ִּלי  ִיְהיֶה  ָׁשלֹום  ֵלאמֹר  ִּבְלָבבֹו   ְוִהְתָּבֵר
ְספֹות ָהָרָוה ֶאת ַהְּצֵמָאה: א יֹאֶבה ה׳ ְסַח לֹו וגו׳: ופירש״י (שם): 
וגו׳ ותראו את שיקוציהם. לפי שראיתם האומות עובדי  כי אתם ידעתם 
עבודה זרה, ושמא השיא לב אחד מכם אותו ללכת אחריהם. אשר 
בליבו  יחשוב  בלבבו.  והתברך  הברית.  עליו  מלקבל  היום.  פונה  לבבו 
ברכת שלום לעצמו לאמר, לא יבואוני קללות הללו, אך שלום יהיה 
לי. בשרירות ליבי אלך. במראית ליבי, כמו (במדבר כד) ׳אשורנו ולא קרוב׳, כלומר מה שליבי רואה לעשות ‚). למען ספות הרוה. לפי שאוסיף 
הרוה. שוגג,  לו פורענות על מה שעשה עד הנה בשוגג, והייתי מעביר עליהם, וגורם עתה שאצרפם עם המזיד ואפרע ממנו הכל. 
שהוא עושה כאדם שיכור שלא מדעת. הצמאה. שהוא עושה מדעת ובתאוה. ועוד ביאר בזה רבינו בחיי (שם): בשרירות ליבי. בחוזק, והוא לשון 
רז״ל (גיטין כו ע״ב) ׳אשרתא דדייני׳, שהוא קיום בית דין (וכן שריר וקיים). וזהו שאמר ׳למען ספות הרוה את הצמאה׳, הרשע מתהלל 
במפעלים רעים ואומר ללכת בחוזק ליבו, כדי שיוסיף צמאון בנפשו שהיתה רוה, כלומר שבעה מתאוות פעולת העבירה ההיא, ויחזור 
אותה צמאה. כי ליבו חזק בתאוות ובמחשבות רעות תמיד כל היום, וכל שהוא רוצה לנהוג המנהג הזה ולרדוף אחר תאוותיו ומשביע 
נפשו מהן, יותר ירעב להם, כי זה משפטן וזה דרכן. וביאור נוסף לזה מובא בפירוש הרמ״ד וואלי (שם): כי בשרירות ליבי אלך. הוא מלשון שררה 
ממש, כלומר אעשה כל מה שחשב ליבי, אם טוב ואם רע, בלא הקפדה כלל ועיקר, אפילו יהיה כנגד דרכי התורה, כי אני רוצה שתהיה 
שררה גמורה לכל מחשבות ליבי, לעשות כרצונם בלי שום מונע.  ועוד מצינו בספר הציוני (דברים ל, ו) על הפסוק ׳ומל ה׳ אלקיך את לבבך׳, שה׳ 
הבטיח למי שישוב בתשובה מהליכתו אחר שרירות ליבו, למול את לבבו, וז״ל: כשאדם הולך בשרירות ליבו נקרא הלב ערל, וכשהוא נתרכך נקרא מהול. 
לכך נאמר ׳ומל׳, שערלת קשיותינו נימול וכו׳. וכן הוא אומר ׳והסירותי ממך את לב האבן׳.  ובמדרש לקח טוב (דברים כט, יח) דרש ש׳שרירות׳ 
הוא מלשון ׳שרי׳ שפירושו ׳מותר׳, וז״ל: כי בשרירות. כענין שנאמר (ירמיה ז) ׳וילכו במועצות בשרירות ליבם הרע׳, שמתירו ליבו לעשות אותו דבר. 
לשון חכמים, ׳שרי׳, מותר.  ומובא במדרש אותיות דר״ע (נוסח א, אות כ): הלב שקול כנגד כל איבריו של אדם וכו׳, וכל המידות כולן שיש להן 

לכל איבריו של אדם יש לו ללב וכו׳. אדם ִמַּטֵּפׁש אף הלב מיטפש, שנאמר ׳כי בשרירות ליבי אלך׳, ואין ׳שרירות׳ אלא טיפשות.
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מסילת הקשרים
ו) וע"פ דבריו ובקשרי המאמר עולה, שכשיש לב אבן אזי אין יראת ה', וממילא הוא 'הולך אחר תאוות המדומיות'.   ז) ויש לרמז ע"פ דבריו, שּכֹח השמיר אינו בעזותו 
כמו האבן, אלא אדרבא, מחמת רכותו היה בכוחו להכניע לב האבן. וכן מבואר להלן (בהשמטות שבסוף המאמר), שעיקר 'זבחי אלקים' הוא 'רוח נשברה', שהוא רכות הלב.

ּב
עצה ותושיה

ם  „ ‡  ú כ ך  י ר ˆ
עˆמו   ˙‡  ‡ ˆי ú‰ו
 ú‡ וúעúו˙  מ‰מ„מ‰ 
‰˘כú˘ ,ú‡ יúך ‡חר 
‰מ„ומיו˙,  ‰˙‡וו˙ 
ר˜  ‰ב‰מיו˙,  ˙‡וו˙ 
 úכ˘ ‰ ר  ‡ח ך  ú י ˘
úיˆ‡  ˆריכין  כי   .' וכו

מ˘רירו˙ ‰úב, בחינ˙ 
‰מ„מ‰ ˘בúב, בחינ˙ 
ממ˘,  ב‰מ‰  מע˘‰ 
‰‡בן,  úיבו  וú˘בר 
úכ˘‰ ‡חר  úך  úי ו

יˆור úי˜ו"מ כ‰, ‡). )̃

ירא,  לב  לכם  ואתן  ב 

ורוח יראה אתן בקרבכם, 
הרשע  לב  את  ואשבור 
כאבן  קשה  שהוא 
לב  לכם  ואתן  מבשרכם, 
ירא מלפַני לעשות רצוני.

ג ׳מציל עני מחזק ממנו׳, 

זה היצה״ט מהיצ״ר, לפי 
שהיצה״ר הוא חזק כאבן, 
לב  את  ׳והסירותי  כמ״ש 
רך  הוא  והיצ״ט  האבן׳, 
׳ונתתי לכם  כבשר, כמ״ש 

לב בשר׳.

מאומה  מבקשך  איני  ד 

שברצוני  אלא  עבורי, 
ביהמ״ק  את  לבנות 
אמר  השמיר.  לי  ונצרך 
לא  השמיר  אשמדאי,  לו 
נמסר  אלא  לי,  נמסר 
דרכו  ואין  הים,  לשר 
חוץ  אחד  לאף  ליתנו 
מפני  הבר,  מתרנגול 
שהוא שנאמן לו בשבועתו 
השמיר.  את  יחזיר  שאכן 
הבר  תרנגול  מעשי  ומה 
להרים  מביאו  בשמיר. 
מיושבים,  צחיחים שאינם 
על  השמיר  את  ומניח 
ומתבקע  ההר,  פסגת 
התרנגול  ומלקט  ההר, 
ומשליכם  אילנות  זרעי 
ופורחים  החריץ,  אל 
ניזון.  צמחים שמהם הוא 
שזהו  הגמרא  ומעירה 
המתורגם  הדוכיפת  עוף 
ההר׳.  ׳נגר  באונקלוס 
שאכן  הגמרא  ומספרת 
שלמה  שלוחי  בדקו 
הבר  תרנגול  קן  ומצאו 
ובהעדרו  אפרוחים,  עם 
בזכוכית  קינו  את  כיסו 
חפץ  ובשובו  לבנה. 
יכל,  ולא  לקינו  להכנס 
השמיר  את  והביא  הלך 
הזכוכית,  על  והניחו 
שליח  עליו  הרעים  ואזי 
שזרק  עד  בקולו  שלמה 
שליח  ולקחו  השמיר,  את 
התרנגול  זה  הלך  שלמה, 
וחנק עצמו על עוברו את 
שלמה  עיכב  השבועה. 
סיום  עד  אשמדאי  את 
יום אחד  בניית ביהמ״ק. 
היו לבדם יחדיו. אמר לו 
׳כתועפות  כתוב  שלמה, 
חכמים  ודרשו  לו׳,  ראם 
הם  אלו  ש׳כתועפות׳ 
מלאכי השרת, ו׳ראם׳ אלו 
הם השדים, וברצוני לידע 
מתבטאת  איפא  במה 
אמר  עלינו.  עליונותכם 
מעלי  הורד  אשמדאי,  לו 
המאסר  שלשלת  את 
טבעתך,  את  לי  ומסור 
עליונותי.  את  ואראך 
את  שלמה  מעליו  הסיר 
את  לו  ומסר  השלשלת 
אשמדאי  ובלע  טבעתו, 
את  והניח  שלמה,  את 
ואת  ברקיע  האחת  כנפו 
והשליך  בארץ,  האחת 
ארבע  למרחק  שלמה  את 
שעה  ועל  פרסה.  מאות 
זו אמר שלמה ׳מה יתרון 
לאדם בכל עמלו שיעמול 
ועוד אמר  תחת השמש׳, 
מכל  חלקי  היה  ׳וזה 
עמלי׳. ומה היתה כוונתו 
בזה  נחלקו  ׳וזה׳.  באמרו 
אמר  אחד  ושמואל,  רב 
ואחד  למקלו,  שהתכוון 
ללבושו.  שהתכוון  אמר 
על  שלמה  מחזר  והיה 
נדבות  (ומקבץ  הפתחים 
בואו  ובכל מקום  וכדומה), 
הייתי  קהלת  ׳אני  אמר 
מלך על ישראל בירושלים׳. 
מושב  למקום  כשהגיע 
חכמים,  הסנהדרין אמרו 
השוטה  דרך  אין  הרי 
אחת בשטות  להידבק 

כו)  לו,  (יחזקאל  וואלי  הרמ״ד  ביאר  האבן,  לב  ובענין  לבו האבן.  ומשבר 
יתגלו  אז  אדמתם,  על  ישראל  כשישובו  הגאולה  בזמן  בזה״ל: 
שהאורות  וכשם  מעולם,  נמשכו  שלא  חדשים  אורות  עליהם  ויימשכו 
לעולם  כי  לקבלם,  ראוי  שיהיה  כדי  הכלי,  שיתחדש  צריך  כך  יתחדשו 
לב  לכם  ׳ונתתי  כתיב  דא  רזא  ועל  האורות.  אל  שישתווה  צריך  הכלי 
חדש׳, שהוא חידוש הכלי, ואח״כ אמר ׳ורוח חדשה אתן בקרבכם׳, שהוא 
לקבל  ראוי  היה  שלא  ישן  והכלי  חדש.  בכלי  הנכנסים  האורות  חידוש 
דכתיב  ברזא  החדש,  אל  מקום  לתת  כדי  מהם,  יוסר  החדשים  האורות 
ונתתי  מבשרכם  האבן  לב  את  ׳והסירותי  וז״ש  תוציאו׳,  חדש  מפני  ׳וישן 
׳לב  ְקָראֹו  הגויים  בארצות  להם  כלי הראשון שהיה  והנה  בשר׳.  לב  לכם 
אל  מקום  מניח  היה  ולא  הטומאות,  מרוב  כאבן  שנתקשה  לפי  אבן׳, 
על  בבואם  אליהם  שנתחדש  שני  והכלי  בתוכו.  ליכנס  הקדושים  האורות 
ריבוי  אל  מקום  לתת  כבשר,  רך  שיהיה  לפי  בשר׳,  ׳לב  קראו  אדמתם 

האורות שימשיך אב הרחמן אל הבנים המתוקנים. 
שמיר, שעל ידו נכנע האבן. וראינו להרחיב ולהביא את דברי הגמ׳ במסכת 
סוטה (מח ע״ב) גבי המחלוקת בדבר ייעודו של השמיר, האם על ידו 
שאבני  (בעוד  והחושן  האפוד  אבני  רק  סותתו  ידו  שעל  או  ביהמ״ק,  אבני  סותתו 
המקדש סותתו בברזל): משחרב ביהמ״ק בטל השמיר. ת״ר, שמיר, שבו בנה 
נבנה׳,  מסע  שלימה  אבן  בִהָּבנותו  ׳והבית  שנאמר  ביהמ״ק,  את  שלמה 
אתא,  למאי  שמיר  נחמיה,  ור׳  וכו׳.  יהודה  ר׳  דברי  ככתבן,  הדברים 
מיבעי ליה לכדתניא, אבנים הללו אין כותבין אותן בדיו, משום שנאמר 
׳פיתוחי חותם׳, ואין מסרטין עליהם באיזמל, משום שנאמר ׳במילואותם׳, 
אלא כותב עליהם בדיו, ומראה להן שמיר מבחוץ, והן נבקעות מאליהן, 
זו  וכבקעה  כלום,  חסירה  ואינה  החמה  בימות  שנבקעת  זו  כתאנה 
ברייתו  זה  שמיר  ת״ר,  כלום.  חסירה  ואינה  הגשמים  בימות  שנבקעת 
לעמוד  יכול  קשה  דבר  כל  ואין  נברא,  בראשית  ימי  ומששת  כשעורה, 
בפניו. במה משמרין אותו. כורכין אותו בספוגין של צמר, ומניחין אותו 
באיטני של אבר מלאה סובי שעורין. ופירש״י (שם): דברים ככתבן. כמשמען, 
׳אבן שלימה מסע׳, כמה שהסיעה מן ההר, ולא סיתתוה שוב בכלי ברזל. 
שיהיו  במילואותם.  חקק משמע.  חותם.  פיתוחי  וחושן.  שבאפוד  הללו.  אבנים 

נברא.  בראשית  ימי  ומששת  כשעורה  ברייתו  זה  שמיר. על פני הדיו כחריץ האות. וביאר המהרש״א (שם): שמיר  להם  שלימות, שלא יחסרו מהם כלום. ומראה 
ובמסכת אבות חשיב ליה שמיר בהדי י׳ דברים שנבראו בע״ש בין השמשות, ופירש הרמב״ם דחשיב נפלאות ומופתים שהושמו בטבע הדברים ההם 
בין השמשות, וזה שאמר הכא שזהו דבר נפלא, דבר קטן שברייתו רק כשעורה ואין כל דבר קשה כו׳, ואין משמרין אותו רק בדבר רך, בספוגין כו׳, 
שכן הושם דבר נפלא בטבע מששת ימי בראשית, ודו״ק.  וכן פירש במראות הצובאות להאלשיך (ירמיהו יז, א) על הפסוק ׳חטאת יהודה כתובה בעט ברזל בצפורן 
שמיר חרושה על לוח ליבם ולקרנות מזבחותיכם׳, שירמיה מוכיח את ישראל על שהיו מביאים קרבנות על חטאים במזיד, על אף שהמזבח מכפר רק על שגגות, כי במהותו 
המזבח הוא ענין רך, ועל כן מכפר רק על חטאים שנעשו ברּכּות, היינו בשוגג, וז״ל: כי אין המזבח מכפר רק מי שאינו מתייחס אל הברזל, כי על כן לא הונף 

על אבניו ברזל ולא צפורן של שמיר, כי אם שמיר משולל צפורן, כי אם בשר רפה משולל קושי, שהיו מראין אותו מרחוק והאבן נבקע ז).
שעל ידו נכנע האבן. ואיתא בזה במסכת גיטין (סח ע״ב) שכשרצה שלמה לבנות את ביהמ״ק, הוא היה זקוק לשמיר כדי לסתת את אבני הבית, ובשביל  שמיר, 
וכשהביאו לפני  יודע היכן השמיר נמצא.  ללכוד את אשמדאי מלך השדים, שהוא  ושר צבאו)  יהוידע (שהיה ראש הסנהדרין  בן  למוצאו, הוא שלח את בניהו 
שלמה, אמר לו שלמה: דלא קא בעינא מינך מידי, בעינא דאיבנייה לביהמ״ק וקא מיבעי לי שמירא. אמר ליה, לדידי לא מסיר לי, לשרא ְדימא מסיר 
ליה, ולא יהיב ליה אלא לתרנגולא ברא, דמהימן ליה אשבועתיה. ומאי עבד ביה. ממטי ליה לטורי דלית בהו ישוב, ומנח לה אשינא דטורא, ופקע 
טורא, ומנקיט מייתי בזרני מאילני ושדי התם, והוי ישוב. והיינו דמתרגמינן ׳נגר טורא׳. בדקו קינא דתרנגולא ברא דאית ליה בני, וחפויה לקיניה 
זוגיתא חיוורתי. כי אתא בעי למיעל ולא מצי, אזל אייתי שמירא ואותביה עילויה, רמא ביה קלא שדייה, שקליה, אזל חנק נפשיה אשבועתיה וכו׳. 
תרחיה גביה עד דבנייה לביהמ״ק. יומא חד הוה קאי לחודיה. אמר ליה, כתיב ׳כתועפות ראם לו׳, ואמרינן ׳כתועפות׳ אלו מלאכי השרת, ׳ראם׳ אלו 
השדים, מאי רבותייכו מינן. אמר ליה, שקול שושילתא מינאי והב לי עזקתך, ואחוי לך רבותאי. שקליה לשושילתא מיניה ויהיב ליה עזקתיה, בלעיה, 
אותביה לחד גפיה ברקיעא ולחד גפיה בארעא, פתקיה ארבע מאה פרסי. על ההיא שעתא אמר שלמה ׳מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת 
׳וזה׳. רב ושמואל, חד אמר מקלו, וחד אמר גונדו. היה מחזר על הפתחים, כל היכא דמטא אמר ׳אני  ׳וזה היה חלקי מכל עמלי׳. מאי  השמש׳, 

מילואי חכמה

אבן / לב אבן   
שבעה שמות יש לו ליצה"ר, 
רע, ערל, טמא, שונא, מכשול, 
אבן, צפוני. ת"ר, 'ואת הצפוני 
יצה"ר,  זה  מעליכם',  ארחיק 
של  בליבו  ועומד  שצפּון 
אבן,  קראו  יחזקאל  וכו'.  אדם 
שנאמר 'והסירותי את לב האבן 
מבשרכם ונתתי לכם לב בשר' 

(סוכה נב.). 

האבן', חזק כאבן מלקבל  ׳לב 
כי  בשר',  'לב  מוסר.  תוכחות 
ליבם  ויהיה  רך,  הוא  הבשר 
רך לקבל המוסר (רד"ק יחזקאל 

יא, יט).

קאי  'אבן',  הנקרא  היצה״ר 
על היצה"ר הבא מכח התולדה, 
שהוא מזוהמת הנחש (בן יהוידע 

תענית יא.).

הדיבורים  עושים  בוודאי 
ליבו  אם  אפלו  וכו'.  רושם 
רושם  בו  ניכר  ואין  האבן  לב 
דיבוריו ותִפלתו, אעפ"כ ברבות 
הימים והשנים ינקב ליבו האבן 
ע"י שיחתו, כמו 'אבנים שחקו 

מים' (שיהר"ן רלה).

אמר שלעתיד יהיה כל העולם 
אנשי ברסלב, דאיתא במדרש 
על פס' 'ונתתי לכם לב בשר', 
בוסר',  אלא  בשר  תקרי  'אל 
בחלק  בוסר  אחד  כל  שיהיה 
אותיות  בסר'  'לב  חבירו.  של 

ברסל"ב (חיי"מ שלט).

הוא לב אבן, והוא אבן  ליבנו 
אפשר  ואי  מאוד,  וכבד  גדול 
בשום  להשי"ת  אותו  להרים 
פטיש  שניקח  ע"י  רק  אופן, 
האבן,  לב  את  ונפוצץ  ונשבר 
ואז נוכל להרים אותו. והפטיש 

הוא הדיבור (חיי"מ תמא).

היצה״ר נקרא 'אבן נגף', 'לב 
'יבוא  במדרש  וכמובא  האבן', 
וישמור  האבן,  לב  שהוא  אבן 
את התורה שהיא נקרא אבן', 
אבל אבני היצה"ר המה רבים 
ונפרדים, משא"כ התורה הוא 
קב"ה  וייחוד  הפשוט  אחדות 

ושכינתיה (פרי הארץ, ויצא).

כתיב 'והסירותי את לב אבן', 
היינו הסט"א השורה על ליבות 
בנ"י ומונע הנבואה מלב בנ"י, 
חכמה',  לבב  'ונביא  כנאמר 
הנבואה.  חכמת  נובע  שהלב 
וזהו 'ויגל את האבן', הוא האבן 
המכשול, 'מעל פי הבאר', רומז 
חכמה  נבואת  שנובע  הלב  על 

(קדושת לוי, ויצא).

המלך  שלמה  חכמת  היה  זה 
אל  'וידבר  בו  שכתוב  ע"ה, 
היינו  האבנים',  ואל  העצים 
מי  עם  אף  לדבר  יכול  שהיה 
מחנה  (דגל  אבן  לב  לו  שהיה 

אפרים, כי תשא).

רבינו  אותו  שקורא  מה  א):  (כה,  עמוקים  במים  ומובא  שבלב.  המדמה 
׳המדמה שבלב׳, ובדברי מוהרנ״ת (שלוחין ה, א, המובאים בנח״נ 
ד״ה ׳וכשנמשך אחר המדמה׳) מבואר שהוא כח השכל, היינו חיצוניות ולבוש 
פנימיות  רוחניות  בין  ממוצעת  בחינה  הוא  המדמה  דענין  נראה  השכל, 
השכל לבין המידות שבלב. וכמו שאין לפנימיות השכל שום קשר ושייכות 
אל הגשמיות אלא ע״י המדמה, כן אי אפשר למידות שבלב לפעול שום 
עיקר  כי  השכל.  של  המדמה  כח  ע״י  אלא  השלילה,  לצד  אפילו  דבר, 
לד),  (ב״ר  ברשותם׳  ליבם  ׳הצדיקים  ולזאת  השכל.  ע״י  הוא  ההנהגה 
שבלב,  רעות  והמידות  התאוות  שהם  הלב,  שרירות  את  להכניע  שזוכים 
וזיכוך המדמה, היינו שהמדמה נעשה אצלם טפל  וזוכים לבירור  לגמרי, 
ונכלל בבחינת השכל והנשמה. מה שאין כן אצל מי שהולך אחר שרירות 
מכל  הרחוק  השכל,  מפנימיות  מתרחק  שלו  המדמה  כח  אז  הרע,  ליבו 
עד  הלב,  ותאוות  מידות  אל  ומתחבר  נטפל  והוא  הגשמיות,  התאוות 

שנקרא ׳המדמה שבלב׳, כי הם ברשות ליבם, כמאמר חז״ל, והבן.
שירה  שבת  מוצאי  קסג,  (מכתב  לתרופה  בעלים  ומובא  לבו האבן.  ומשבר 
תקצ״ה) במכתבו של מוהרנ״ת, אחר שהשליכו על ביתו אבנים וכמעט 
ונגרם מזה איבוד חיי נפש, ש׳ברסלב׳ מרמז להיפך מלב האבן, וז״ל: השי״ת עזר 
שבוודאי  קיויתי  הגדול  ובחסדו  ָׁשֵמַע׳,  וה׳  קרא  עני  ׳זה  פעם,  בכל  לי 
אשב אי״ה בברסלב ולא יוכלו לעשות לי דבר, ומזריקת אבנים אין פחד 
כל כך וכו׳, כי גם להם יש חלונות, ואם הותר הדבר לשבור חלונות לא 
הודו  ירום  הקיסר  מחוק  באמת  אבל  בברסלב,  אחד  חלון  נשאר  יהיה 
את  איש  מלכות  של  מוראה  ׳אלמלא  רז״ל  אמרו  וכבר  זה,  על  לשפוט 
להחריב  רוצים  אבנים  הזורקים  הרשעים  אלו  ובאמת  בלעו׳,  חיים  רעהו 
האבן  לב  את  ׳והסירותי  כמ״ש  מאבנים,  ההיפוך  שהוא  ח״ו,  ברסלב 
וברסלב  בהם,  וכיוצא  הם  יאבדו  אבל  בש״ר׳,  ל״ב  לכם  ונתתי  מבשרכם 
לא תיחרב ח״ו, ודבר אלקינו יקום לעולם, ויתקיים מקרא הנ״ל ׳והסירותי 
ובפרט  ועימנו,  איתנו  ה׳  כי  והבינו  זאת  שמעו  וכו׳׳.  האבן  לב  את 
שרבינו ז״ל אמר אלי בפרטיות ׳ה׳ איתך, אצלך, אל תפחד׳. ועי״ע בילקוה״נ 

שבסוף המאמר, ד״ה ׳צריכין לקרוא לו ולכנות לו שם אחר׳.

ילקוט הנחל

האבן,  לב  בשם  המדמה  כח  את  מכנה  רבינו  לבו האבן.  ומשבר 
(הן  יחזקאל  בספר  פעמים  ב׳  נאמרה  זו  שלשון  לציין  וראינו 
(לו, כד–כח) בנבואה דלעת״ל,  ביחזקאל  וזלשה״כ  לו).  והן בפרק  יא,  בפרק 
וז״ל: ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי 

ֲעֵליֶכם  ְוָזַרְקִּתי  ַאְדַמְתֶכם:  ֶאל  ֶאְתֶכם 
ִמּכֹל  ּוְטַהְרֶּתם  ְטהֹוִרים  ַמִים 
ֲאַטֵהר  ִּגּלּוֵליֶכם  ּוִמָּכל  ֻטְמאֹוֵתיֶכם 
ְורּוַח  ָחָדׁש  ֵלב  ָלֶכם  ְוָנַתִּתי  ֶאְתֶכם: 
ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב 
ָהֶאבֶן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר: 

ּוִמְׁשָּפַטי  ֵּתֵלכּו  ְּבֻחַּקי  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְוָעִׂשיִתי  ְּבִקְרְּבֶכם  ֶאֵּתן  רּוִחי  ְוֶאת 
ִלי  ִוְהִייֶתם  ַלֲאבֵֹתיֶכם  ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר  ָּבָארֶץ  ִויַׁשְבֶּתם  ַוֲעִׂשיֶתם:  ִּתְׁשְמרּו 
בואתן  (שם):  יונתן  בתרגום  וביאר  ֵלאִקים:  ָלֶכם  ֶאְהיֶה  ְוָאנִֹכי  ְלָעם 
לכון לב דחיל, ורוח דחילא אתן במעיכון, ואתבר ית ליבא דרשיעא 
דהוא תקיף כאבנא מבסריכון, ואתן לכון לב דחיל קדמי למעבד 
רעותי ו). ופירש המצו״ד (שם): ולקחתי וגו׳. ובזה אקדש שמי, כי אקח 
ואעביר  עוונם  אכפר  ר״ל  וגו׳.  וזרקתי  וכו׳.  הגויים  מן  אתכם 
וגו׳. ר״ל לב ישר ומוכנע ורצון טוב. לב  חדש  טומאת חטאתם. לב 
בשר. לב נכנע ורך כבשר. וביאר  האבן. לב החזק והקשה כאבן. לב 

המלבי״ם (שם) שכאשר לב האבן מושל באדם, אזי הוא מצייר לאדם ציורים 
ודמיונות רעים, המפילים את האדם לתאוות, וז״ל: ונתתי לכם לב חדש. שעד 
עתה היו הסיבות אל החטא, הלב והרוח. הלב מצייר כח המושל 
שנוטה אל התאוה, והרוח מצייר הציורים הרעים, שמעלה ציורים 
מושל  הלב  ועי״ז  לרוע,  הלב  אל 
לב  לכם  אתן  ואני  הרע.  וגומר 
הטוב,  אל  רק  נוטה  שיהיה  חדש, 
רק  יהיו  ברוח  שיעלו  הציורים  וכן 
טובים. וכן עד עתה היה הלב קשה 
מלקבל המוסר והתוכחה, כמו האבן 
שקשה לחקוק בו, אסיר לב האבן ואתן לכם לב בשר, שמקבל בקל 
ציורים טובים של יראת ה׳ ואהבתו. ואת רוחי אתן בקרבכם. הוא רוח 
הקודש, שע״י הניסים והנפלאות שאתמיד ביניכם, וע״י השראת 
השכינה ורוה״ק, תקבלו טבע אחרת נוטה אל הקדושה והטהרה, 
איתא  ועוד  רע.   עוד  תעשו  ולא  תלכו,  בחוקי  אשר  את  ועשיתי  ובזה 
בזהר (ואתחנן, רסז ע״ב) ש׳לב האבן׳ הוא היצה״ר, וז״ל: ג ׳מציל עני מחזק 
כמה  כאבנא,  הוא  תקיף  דיצה״ר  בגין  מיצ״ר,  יצ״ט  דא  ממנו׳, 
בשרא,  הוא  ויצ״ט  האבן׳,  לב  את  ׳והסירותי  לו)  (יחזקאל  דכתיב 

דכתיב ׳ונתתי לכם לב בשר׳.
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מסילת הקשרים
ו נמשך אחר המדמה ומתאווה לנזיד העדשים, ויעקב שקונה ממנו את הבכורה, שהיא השכל, זה בחי' שבירת  ח) ועי"ש עוד בהמשך הפסוקים גבי מכירת הבכורה, שֵעשָׂ
המדמה, שעי"ז נתקומם תכונת שכלו.   ט) ודו"ק וראה שענין השכל והמדמה, שעליהם נאמר 'כשזה קם זה נופל', מתייחס במקור ליעקב ועשו. ובקשרי המאמר, ראינו 
ב) ש'ישראל בכלל הם בבחי' כח  ג,  (הלכות עבודת אלילים  וכן מבואר בדברי מוהרנ"ת  והעכו"ם הם בבחי' המדמה,  לציין שמתבאר בזה, שישראל הם בבחי' השכל, 
בבחי' המובא להלן  י‡)  י) וע"פ דבריו ובקשרי המאמר דו"ק וראה, שנפילת המדמה בונה ומעצימה את כח השכל.     השכל האמת, והעכו"ם הם מבחינת המדמה'.    
בסוף אות זו, שהקרבנות הם שבירת המדמה, ותחילת המחשבה והשכל.   יב) וביאר המהרש"א (שם) שעל אף דאמרינן בפרק חלק דאסור להשתמש בשדים, משום בנין 
ביהמ"ק התירו לשלמה. ובשו"ת התשב"ץ (ח"ב קכח, הובא בשו"ת דברי יציב יו"ד קכא) מובא שהשדים הם כח המדמה. וע"פ זה יתכן לומר, שבכדי לבנות את ביהמ"ק, 

שעניינו להכניע את כח המדמה, חייב היה שלמה המלך להכניע את השדים, שהם בעצמם בחי' המדמה, ודו"ק.

ּב 
ואני תפלה

ָעúַי  ם  ַרח≈ ו¿ י  ƒנ ָחּנ≈ ו¿ חּוס 
ר  ּב≈ ַ ׁ̆ ¿ú ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆
 ˙ úֲַעúו… ‰ ו¿ ַ„ּמ∆ ˙ ּכ…ַח ַ‰מ¿ ∆‡
 .‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ  ú כ∆ ≈ׂ ּ̆ ‰ַ  ú ∆‡
 ‰ ∆úַּע ¿̇ ƒי ם ו¿ מ≈ רו… ¿̇ ƒי ָי˜ּום ו¿ ו¿
 ‰úָ ַמע¿ ¿ú י  ƒú כ¿ ƒׂ̆ כּוַנ˙  ¿ּ̇
י  ƒú ח  ַּ̇ פ¿ ֻי ו¿  .‰ úָ ע¿ ַמ ¿ú
יָנ‰  ƒּב ‰ַ ו¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ר  ‡ו…
 , ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ  ˙ ַע ַ„ּ ‰ַ ו¿
י,  ƒú כ¿ ƒׂ̆ ן ּב¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
י‡  ƒ̂ ‰ו… ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ ַע„ 
ַח  ּכ… ƒמ י  ƒú כ¿ ƒׂ̆ י˜ּו˙  ƒ̇ מ¿
ין  ƒב‰ָ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ú ַ‰ּפ…ַעú. ו¿ ∆‡
 ׁ̆ ַחּ„≈ ¿úָבר, ּו ך¿ ּ„ָ ו… ּ̇ ƒָבר מ ָ„ּ
ָר‰  ו… ּ̇ ים ּבַ ƒּי ƒּ̇ ƒים ֲ‡מ ƒ ׁ̆ ּ„ּו ƒח
 ‚ י ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿ú ּו  , ‰ ָ ׁ̆ ו… „ ¿ּ̃ ‰ַ
ַע„  ָך,  ¿̇ úָ‰ּו ¡‡  ˙‚ַ ָׂ ּ̆ ‰ַ
י  ƒú כ¿ ƒׂ̆ ּב¿  ˙ נו… ¿̃ ƒú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆
ים  ƒמ ≈ú ¿ ׁ̆ ים  ƒָינ נ¿ ƒים ּוב ƒ ׁ̆ ּ„ּו ƒח
 ‰ ָ ׁ̆ ו… „ ¿ּ̃ ‰ַ  ‰ ָר ו… ּ̇ ּבַ
 ˙ ‚ו… ָׂ ּ̆ ‰ַ ּוב¿ יי   ˙„ַ ּוַבֲעבו…

ּו˙ (úי˜ו"˙ כ‰). …̃ú ¡‡

(‰מ˘ך)
אשר  ומהו  בקביעות, 
לבניהו,  שאלוהו  לפנינו. 
לבוא  התבקשת  האם 
להם,  אמר  המלך.  לפני 
לבני  ושאלו  שלחו  לא. 
בא  האם  המלכות, 
השיבום,  המלך.  לפניכם 
לפנינו.  שלמה  בא  אכן, 
שלחו להם חכמים, בפעם 
לפניכם  שיבוא  הבאה 
הן  אם  ברגליו  ִּבדקוהו 
כרגלי בני אדם (שרגליים של 
שד דומות לשל תרנגולים). שלחו 
דרכו  המלכות,  בני  להם 
הבינו  בגרביים.  לבוא 
חכמים שאשמדאי התחזה 
ואז  כמלך במקום שלמה, 
ונתנו  שלמה  את  הביאו 
לו טבעת ושלשלת שחקוק 
וכאשר  ה׳.  שם  עליה 
נכנס לבית המלוכה ראהו 
משם  ופרח  אשמדאי 
ואפילו הכי פחד  בפחדו, 
מאשמדאי.  תמיד  שלמה 
וזהו שנאמר ׳הנה מיטתו 
שלשלמה, שישים גיבורים 
סביב לה מגיבורי ישראל, 
חרב מלומדי  אחוזי  כולם 
על  חרבו  איש  מלחמה, 

ְיֵרכו מפחד בלילות׳.

מילואי חכמה
קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים׳. כי מטא גבי סנהדרין אמרו רבנן, 
מכדי שוטה בחדא מילתא לא סריך, מאי האי. אמרו ליה לבניהו, קא בעי 
מלכא  קאתי  למלכוותא,  להו  שלחו  לא.  להו,  אמר  לגביה.  מלכא  לך 
להו,  שלחו  בכרעיה.  בדקו  להו,  שלחו  קאתי.  אין,  להו,  שלחו  לגבייכו. 
במוקי קאתי. אתיוה לשלמה והבו ליה עזקתא ושושילתא דחקוק עליה שם. 
כי עייל חזייה פרח, ואפילו הכי הוה ליה ביעתותא מיניה. והיינו דכתיב 
כולם  ישראל,  מגיבורי  לה  סביב  גיבורים  שישים  שלשלמה,  מיטתו  ׳הנה 
אחוזי חרב מלומדי מלחמה, איש חרבו על ְיֵרכו מפחד בלילות׳ יב).  ומובא 
אדם  בחטא  תיכף  כי  השמיר,  ענין  וזהו  ד):  (ח״א,  דבש  יערות  בספר  בזה 
הראשון גבר כוחו של שרו של עשו בלהט החרב המתהפכת, שהוא חרבו 
של ס״מ דמתהפך לכמה גוונים, לשלוט על כל מה שיש בו בזה העולם, 
הן אדם ובהמה, כי הכל נפל בעץ הדעת ועל הכל שולט חרב המתהפכת, 
לכך אי אפשר לעשות דבר, או אפילו לפסול אבנים, כי אם בברזל וחרב, 
וחל עליו חטא אדם  וזהו מה שהיה קודם חטא,  ועל הכל שולט החרב. 
הראשון וממשלתו של להט חרב המתהפכת. אבל מה שנוצר אחרי החטא, 
ושמיר  בו.  שולטת  הנ״ל  חרב  דאין  פשיטא  החטא,  בזמן  היה  לא  ועודנו 
הוא  ולכך  דאבות,  פ״ה  במשנה  כמבואר  השמשות,  בין  שבת  בערב  נברא 
אין צורך לחרב הנ״ל, ובידו לפוצץ סלעים בלי כוחו של ברזל כלל, וזהו ענין 
והיה לביהמ״ק שאל תשלוט בו חרב המתהפכת, כי שם היה הכל  שמיר, 
קודש מעץ חיים ולא מעץ הדעת. ולהיות כי חוק שם ה׳, שכל ענייני זה 
העולם יהיה הכל בחרב, לפיכך לא נמסר רק לשרו של ים (גיטין סח ע״ב), 
שהוא נאמן בבריתו של ה׳ שאינו עובר גבול עולם, כדכתיב (ירמיה ה) ׳גבול 
שמתי לים׳, והוא מעצור היה נגד טבע של מים, שרוצים לסבב כדור ארץ 
כנודע, ולכך מסרו לשרו של ים, שלא יתן לשום דבר רק לצורך ביהמ״ק. 
החורבן,  במעמד  אדום  והיה  מחריב  ידי  שגבר  ראשון,  בית  בחורבן  ולכך 
זה  ועל  נצחון,  אינו  מזרעו  בו  שאין  נצחון  כל  ע״ב)  נז  (גיטין  חז״ל  כמ״ש 

נאמר ׳זכור ה׳ לבני אדום וכו׳׳, וגבר חרבו ליטול השמיר.
קם זה נופל. וביאר בזה הרמח״ל בספר דעת תבונות (אות קלב): מיד  כשזה 
סדרי  לסדר  לקח  בשלימות,  ההשפעה  לתקן  ב״ה  האדון  שירצה 

הטוב וסדרי הרע, וסדרי הטוב הולכים ונתקנים במדריגותיהם, אך הרע 
הנה הוא תלוי ועומד מתחילת הסתדר ההשפעה, עד הגיעה אל מדריגה 
היא  הכוונה  כי  בפרטיהם.  ענייניו  סידורי  כל  תלויים  שבה  האחרונה, 
העניינים  שבכל  הפחות  אלא  עניינו  יהיה  שלא  הרע,  מציאות  להשפיל 
שבבריאה. והשפלה זאת מכלל התיקונים הגדולים אשר לעולם, היא שתהיה 
הסתדר  מתחילת  כן  ועל  הרבה.  הפורענות  ממידת  טובה  מידה  מרובה 
הסדרים הבדיל האדון ב״ה סדרי הטוב לצד אחד להסתדר וליתקן, וסדרי 
סדר  שהיה  מה  לפי  כי  למדריגה.  ממדריגה  בהשפלתם  להתגלגל  הרע 
מסדרי הטוב נתקן, כך סדר הרע נשפל לעומת זה, עד שבהשתלם סדרי 
הטוב ליתקן, נמצא הרע נשפל לגמרי, והעולם מתוקן כראוי. וזה פתח גדול 
להבין ענין ׳ִאָּמְלָאה ָהֳחָרָבה׳ (יחזקאל כו) המוזכר אצל רבותינו (מגילה ו ע״א, 
׳אם מלאה זו, חרבה זו. אם מלאה, זו חרבה זו׳), כי זה כלל ענין עבודת האדם, 
אלא  תלויה  אינה  הרע  והשפלת  הרע,  ואת  הטוב  את  האלקים  עשה  כי 
בהגברת הטוב, וההיפך להיפך ח״ו.  וכן מובא בזה בספר סדר היום (פירוש 
ארבעים  בן  וז״ל:  הגוף,  וכח  התאוות  לעומת  השכל  כח  גבי  שנים)  חמש  בן  משנת 
לבינה. להיות שנות האדם על הסתם שבעים שנה, כמו שאמר הכתוב ׳ימי 
שנותינו בהם שבעים שנה׳, וכשהוא בן מ׳ הרי עבר על חצי ימיו וכו׳, ואז 
והשכל  הנפש  וכוחות  מתחלשים,  ותאוותיו  וחמדותיו  הגוף  כוחות 
מתעוררים לבקש את אשר ינוח להם, מתגברים אלו על אלו, כי כשזה קם 
זה נופל, החומר נופל והשכל קם, ואז הוא זמן להשכל והבינה להבין כל 

העניינים על מה שהם, ולהבין האדם את אשר החריב.
תטופנה שפתותיך, שהוציא מתיקות שכלו. ומובא בספר הברית  נופת 
הצורה  וז״ל:  והדיבור,  השכל  בין  הקשר  גבי  יט)  יג,  מאמר  (ח״ב, 
שבסורו  עד  אחר,  מעצם  בו  ונבדל  האדם,  מהות  הוא  אשר  האמיתית 
הדיבור  כח  שהוא  תחשוב  ולא  והחכמה.  השכל  הוא  אדם,  אינו  מאיתו 
אשר באדם, כי הדעה והדיבור אשר באדם, הדעה עיקר והדיבור טפל 
לה, כי הדיבור נמשך מן הדעה, לא הדעה מן הדיבור, ולא ניתן הדיבור 
שאין  עוד  כל  לכן  בליבו,  אשר  והחכמה  הדעת  לרעהו  בו  לגלות  אלא 

באדם דעת אין בו כח הדיבור ג״כ, ר״ל קטן בן שנה או שנתיים.

נופת צופים  
רב,  צופים'. אמר  'נופת  מאי 
סולת שצפה על גבי נפה. לוי 
הנדבקות  כיכרות  שתי  אמר, 
עד  ובאות  ותופחות  בתנור, 
ריב"ל אמר,  לזו.  זו  שמגיעות 
זה דבש הבא מן הציפיא (סוטה 

מח:).

צופים, מין דבש שהיה  נופת 
בא מא"י, נקראת צופים, והיה 
בטעמו  במראיתו  נפלא  מאוד 
סוטה  לרמב"ם  (פיהמ"ש  ובריחו 

ט, יב).

נופת צופים הוא סוד מנצפ"ך 
מאור  ממותקים  שהן  דאימא, 
אבא, והן בהיכל קדשי קדשים, 
אהבה,  היכל  לתוך  ויורדים 
ונקרא נופת צופים (קה"י, נופת 

צופים).

כשזה קם זה נופל. רבינו מבאר שכשהמדמה נופל אז השכל קם,  כי 
ומציין בדבריו את הלשון ׳כשזה קם זה נופל׳ שמקורה בפירוש רש״י על 
דברי ה׳ לרבקה גבי לידת יעקב ועשו, שהם בבחי׳ השכל והמדמה. וזלשה״כ 
ָלָּמה  ֵּכן  ִאם  ַוּתֹאֶמר  ְּבִקְרָּבּה  ַהָּבִנים  ַוִּיְתרֲֹצצּו  (כה, כב–כז):  בבראשית 

ּזֶה ָאנִֹכי ַוֵּתלֶ ִלְדרׁש ֶאת ה׳: ַוּיֹאֶמר 
ה׳ ָלּה ְׁשֵני גֹוִים ְּבִבְטֵנ ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים 
יֱֶאָמץ  ִמְלאֹם  ּוְלאֹם  ִיָּפֵרדּו   ִמֵּמַעִי
ָהִראׁשֹון  ַוֵּיֵצא   (...) ָצִעיר:  ַיֲעבֹד  ְוַרב 
ַוִּיְקְראּו  ֵׂשָער  ְּכַאֶּדֶרת  ֻּכּלֹו  ַאְדמֹוִני 
ְׁשמֹו ֵעָׂשו: ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו 
אֶֹחזֶת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב 
אָֹתם:  ְּבלֶֶדת  ָׁשָנה  ִׁשִּׁשים  ֶּבן  ְוִיְצָחק 
יֵֹדַע  ִאיׁש  ֵעָׂשו  ַוְיִהי  ַהְּנָעִרים  ַוִּיְגְּדלּו 
יֵׁשב  ָּתם  ִאיׁש  ְוַיֲעקֹב  ָׂשֶדה  ִאיׁש  ַצִיד 
ויתרוצצו.  (שם):  ופירש״י  אָֹהִלים ח): 
רבותינו דרשוהו לשון ריצה, כשהיתה 

לצאת,  ומפרכס  רץ  יעקב  ועבר,  שם  של  תורה  פתחי  על  עוברת 
עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו מפרכס לצאת. ותלך לדרוש. לבית 
אין  לאומים.  ושני  בסופה.  תהא  מה  לה  שיגיד  שם,  של  מדרשו 
זה  נפרדים,  הם  המעיים  מן  ייפרדו.  ממעייך  מלכות.  אלא  ׳לאום׳ 
זה  קם  כשזה  בגדולה,  ישוו  לא  יאמץ.  מלאום  לתומו.  וזה  לרשעו 
נופל ט), וכן הוא אומר (יחזקאל כו) ׳ִאָּמְלָאה ָהֳחָרָבה׳, לא נתמלאה 
שופך  שיהא  הוא  סימן  אדמוני.  ירושלים.  של  מחורבנה  אלא  צור 
דמים. כולו כאדרת שיער. מלא שיער, כטלית של צמר המלאה שיער. 
ויקראו שמו עשו. הכל קראו לו כן, לפי שהיה נעשה ונגמר בשערו 
כבן שנים הרבה. בעקב עשו. סימן שאין זה מספיק לגמור מלכותו, 
עד שזה עומד ונוטלה הימנו. ויגדלו הנערים ויהי עשו. כל זמן שהיו 
מה  בהם  מדקדק  אדם  ואין  במעשיהם,  ניכרים  היו  לא  קטנים 
טיבם, כיון שנעשו בני שלוש עשרה שנה, זה פירש לבתי מדרשות 
בפיו,  אביו  את  ולרמות  לצוד  ציד.  יודע  זרה.  לעבודה  פירש  וזה 
אביו  כסבור  התבן,  ואת  המלח  את  היאך מעשרין  אבא  ושואלו, 

שהוא מדקדק במצוות. איש שדה. כמשמעו, אדם בטל וצודה בקשתו 
מי  פיו.  כן  כליבו  אלא  אלה,  בכל  בקי  אינו  תם.  ועופות.  חיות 
אוהלים. אהלו של שם ואהלו  שאינו חריף לרמות קרוי ׳תם׳. יושב 
יושוו בגדולה, כשזה קם  של עבר. וביאר הרא״ם (שם) את דברי רש״י: לא 
שניהם  יהיו  לא  פירוש,  נופל.  זה 
בגדולה בזמן אחד, אלא כשזה קם זה 
נופל, כי הלאום האחד יתחזק ויתאמץ 
משביית  פירוש,  האחר,  מהלאום 
ו)  (מגילה  הלאום האחר, כמו שאמרו 
של  מחורבנה  אלא  צור  נתמלאת  ׳לא 
עשו,  מלכות  היא  וצור  ירושלים׳, 

וירושלים היא מלכות יעקב י).
רבינו  תטופנה שפתותיך.  נופת 
הפועל׳  ש׳שכל  כעת  מבאר 
נעשה כשמוציא את מתיקות שכלו מכח אל 
הפועל, וזה נעשה ע״י בחי׳ ׳נופת צופים׳. 
׳נופת׳ הוא גם בחי׳ מתיקות, וגם מרמז לענין הדיבור, שבאמצעותו מוציאים 
את המחשבה מהכח אל הפועל. ודורש שהלשון ׳נופת צופים׳ מרמזת לבחינת 
יא)  (ד,  השירים  בשיר  וזלשה״כ  שפתותייך׳.  ִּתטופנה  ׳נופת  בחינת  הדיבור, 
ַּתַחת  ְוָחָלב  ְּדַבׁש  ַּכָּלה   ִׂשְפתֹוַתִי ִּתּטְֹפָנה  נֶֹפת  עמ״י:  בשבח  המדבר 
ְלׁשֹוֵנ ְוֵריַח ַׂשְלמַֹתִי ְּכֵריַח ְלָבנֹון: ופירש״י (שם): נופת. מתוק. תטופנה 
הנוהגות  הגונות  מצוות  שלמותייך.  וריח  תורה.  טעמי  שפתותייך. 
וביאר  שעטנז.  איסור  כהונה,  בגדי  תכלת,  ציצית,  בשלמותייך, 
בשלושה  לאלקים  הנפש  התקרבות  סיפר  נופת.  (שם):  המלבי״ם 
דברים, שהם מחשבה, דיבור, מעשה. ואחר שהקדים מן המחשבה 
עיקר  היה  שזה  דוַדִי׳,  יפו  ׳מה  כמ״ש  ה׳,  אהבת  שמלאה 
׳עיקרא דקורבנא לקרבא  ויקרא דף ט׳  הקרבנות י‡) (כמ״ש בזהר 
הדיבור  מן  עתה  זכר  ונשמתיה׳),  ורוחיה  רעותיה  דקב״ה  קמיה 
וריח  נופת.  שפתותיה  יטפו  כי  זמירות,  נעים  ובתִפלה  בתורה 
הנקרא  ביהמ״ק  (הוא  לבנון  כריח  דומים  הלבושים,  שהם  שלמותייך. 
עם  השכינה  לחבר  עניינו  שהיה  הקרבנות,  מן  העולה  לבנון) 
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שכל   
השכל הוא כבוד ה' וכו'. ואמרו 
המנאפין  אין  אחר,  במקום 
רוח  בהן  שתיכנס  עד  מנאפין 
בעת  כי  אמת.  וזה  שטות, 
אוה, איזו תאוה שתהיה, אין  ַהתַּ
לרמב"ם  (פיהמ"ש  שלם  השכל 

חגיגה ב, א). 

הכסילים מתרחקים יותר מן 
השכל בנטותם אל החומר, כי 
הכסילות כוללת מידות הנפש 
הגוף  ותענוגי  תאוה  הרעות, 

(רבינו יונה משלי א, כב).

הוא  השכל  חכמים,  אמרו 
השכל.  הוא  והבושה  הבושה 
וראיה, שלא ראית ביישן חסר 
בושה  בלי  דעתן  ולא  דעת, 

(אורחות צדיקים, שער ג).

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

נתיב התורה ג). 

בהשגת  הוא  האלקי  השכל 
וזה  התורה,  והשגת  השי"ת 
נקרא  לא  אבל  'שכל',  נקרא 
אומנות  לימוד  שכל  בשם 
גמור,  שכל  זה  שאין  ונגרות, 
(חי'  גופני'  'שכל  נקרא  אלא 

אגדות למהר"ל, שבת קיד.). 

השכל.  אויבת  התאוה 
מדע  ישוב  אחריהם  וברדיפה 
השכלי לחומרי, ויפסיד מידות 
אפס  עד  ושלמיות  התרומיות 
מקום, אשר הוא פרידת הנפש 

המשכלת (ציוני, יתרו).

הוא  נבדל  הישראלי  השכל 
כמו  האומות,  שאר  משכל 
שהוא נבדל מהם בנשמה כידוע 
לחכמי לב, ולזה שכל הישראלי 
ישלם בתורה וסתריה וסודותיה 
האמיתית,  החכמה  ובפלפול 
שזה למעלה הרבה מהחכמות 
הנמצאות (עבודת הקודש ח"ג יז).

(ליקו"מ  הנשמה  הוא  השכל 
לה, ב).

הדולק,  נר  כמו  הוא  השכל 
השמנים  ע"י  דולק  הוא  כי 
שנמשכין אליו, והם כמו שמן 
הדולקת,  פתילה  אל  שנמשך 
אין  בגוף,  שמנים  וכשאין 
השכל יכול לדלוק בהתבוננות 

(ליקו"מ ס, ג).

אותו  משיג  שאדם  שכל  יש 
והשכל  רבות,  הקדמות  ע"י 
ויש  'אחור',  בשם  מכונה  הזה 
שום  בלא  לאדם  שבא  שכל 
הקדמה, אלא ע"י שפע אלקי, 
בשם  'קדם',  בשם  מכונה  וזה 

פנים (ליקו"מ כא, א).

נולד מחמת  הלב  התלהבות 
תנועת השכל, כי טבע התנועות 
מהירות  ולפי  חום,  שמוליד 
תנועות השכל, כן מוליד חום 

בלב (ליקו"מ כא, א).

יש שלוש שכליות. דהיינו שכל 
פשוט, שהוא בחי' חכמה, בחי' 
'כולם בחכמה עשית'. וכשלומד 
ואח"כ  בינה.  נקרא  זה  ומבין, 
כשיודע התורה, זה נקרא דעת 

(ליקו"מ קא).

הוא  אחד  כל  של  השכל 
נכנסין  השכל  שע"י  השער, 
למלך (דגל מחנה אפרים, מטות).

השכל נקרא כח, כי כל כוחות 
האדם הם ע"י השכל המתפשט 
איזה  יהיה  ואם  איבריו,  בכל 
חסרון באבר אחד, הוא מחמת 
שאין השכל מתפשט בו (עבודת 

ישראל, לך לך).

זצ״ל  קעניג  רנ״צ  הרה״ח  שהוציא  הליקו״מ  ובגרסת  הדיבור.  בחי׳  שהוא 
בחינת  שהוא  הפועל,  אל  מכח  שכלו  מתיקות  שהוציא  כתוב: 

הדיבור [וזה ׳שפתותייך׳, הוא בחינת מוציא מכח אל הפועל].
בשכלו כל מה שיש ביד אנושי להשיג. וביאר בנעימות נצח  כשמשיג 
המין  שביד  מה  כל  לכלליות  רבינו  כוונת  אין  י):  (כה, 
במדריגתו  להשיג  זה  לאדם  שאפשרי  מה  לכל  אלא  להשיג,  האנושי 
שעומד בה. וכיון שהשיג אדם כל מה שביכולתו להשיג במדריגה זו, הרי 
הבאה,  למדריגה  להתקדם  יכול  הוא  ואז  הנקנה׳,  שכל  ׳שב  הזה  השכל 

ששם כבוש שכל חדש תחת דמיונות אחרים שעדיין לא הכניע.
שכל הנקנה. וביאר במים עמוקים (כה, ב): כשזוכה להכניס שכלו בלימוד 
שכל  נקרא  דבר,  מתוך  דבר  להבין  בה  ומתבונן  הקדושה  התורה 
לזכות לקבל הארת עצם  וזה אינו אלא הכנת כלים שֵלמים, כדי  בפועל. 
השכל הפנימי, שהוא עצמות הנשמה. ו׳כשמשיג בשכלו כל מה שיש ביד 
אנושי להשיג, אז שכלו שב שכל הנקנה׳. כי הידיעות השֵלמֹות שבתורה, 
הם הכלים שעל ידם מתעורר הארת עצמות השכל הפנימי, שהיא עצמות 
מצד  האדם  עצם  והוא  ממש,  מעצמיו  עצם  היא  כי  האדם.  של  נשמתו 
פנימיותו, שהוא עיקר האדם הנשאר חי וקיים תמיד, והוא העולה ונכלל 
במקום שנכלל לפי ערכו ליהנות מזיו שכינתו יתברך, שזה שלימות השגות 
אלקות שבעוה״ב, עולם הנשמות, ששם בטלים כל ענייני החומר לגמרי, 

בבחינת ׳העוה״ב אין בו לא אכילה ולא שתיה וכו׳ צדיקים יושבים ונהנין 
של  קיומו  ׳ועיקר  רבינו  שכותב  מה  וזה  ע״א).  יז  (ברכות  השכינה׳  מזיו 
לאחר מיתה׳.  וזה השארותיו  אינו אלא שכל הנקנה,  לאחר מיתתו  אדם 
נשמתו העצמית,  את  להאיר  היינו  השכל,  אל  לעלות  שזכה  כפי מה  כי 
הוא  באשר  האמיתי  מציאותו  עצמות  זה  השכל,  פנימיות  בחינת  שהוא 

אדם, וכמו כן זוכה לעלות וליהנות מזיו שכינתו יתברך לנצח נצחים.
על  פסח  טעם  בספר  ומובא  הנקנה.  ושכל  הפועל  ושכל  בכח  שכל 
ליקו״מ (כה): נראה לרמז ׁשּכל זה בחינת פסח מצה ומרור. כי 
כי  יצי״מ היינו בחינת היציאה מהמדמה, כי פרעה בחינת המדמה, 
מרור זכר לִשעבוד, ואפילו כששבר את המדמה, כל זמן שלא השתמש 
בשכלו עדיין השכל הוא רק בכח ולא בפועל, שזה בחינת מרור, שלא 
מוציא מתיקות שכלו אל הפועל. ואח״כ כשחוקר בשכלו ומשתמש בו 
הוא  שפתותייך׳,  תטופנה  ׳נופת  בבחינת  צופים׳,  ׳נופת  בחינת  זה 
הדיבור,  היינו  סח,  פה  בחינת  פסח,  בחינת  וזה  הדיבור,  בחינת 
בחינת  מוחין,  בחינת  זה  ומצה  הפועל.  אל  מכח  מוציא  בחי׳  שהוא 
שכל  בחינת  ְּתַחּיֶה׳,  ׳החכמה  כי  המיתה,  לאחר  האדם  של  ההשארה 
וכן  ויכול׳,  ייתי  דיכפין  ׳כל  בחינת  צדקה,  בחינת  מצה  גם  הנקנה. 
מנהג ישראל ליתן מעות חיטין לצורך מצות בשביל עניים, וכן עיקר 

אכילת מצה בפרוסה, בחינת לחם עוני. 

ילקוט הנחל

מוציא מכח אל הפועל, שהוא בחינת הדיבור. וכתב בליקו״ה 
(חו״מ מתנה ד, יב): שלימות השכל הוא כשמוציאין אותו 
מכח אל הפועל, עד שזוכין להכניס ההשגה בתוך צירופי אותיות, 
שהם בחינת כ״ב אתוון דאורייתא, דהיינו שיוכל לדבר ולגלות זאת 
מכ״ב  שכלול  הדיבור  ע״י  ההשגה 
אותיות. כי כל זמן שאין יכול להכניס 
נחשב  הדיבור,  אותיות  בתוך  השכל 
בחינת שכל בכח, ועיקר מוציא מכח 
אל הפועל הוא כשמכניסו בתוך כ״ב 
׳נופת  בחינת  שזהו  הדיבור,  אותיות 
שם  המובא  שפתותייך׳  תטופנה 

בהתורה הנ״ל לענין זה, עי״ש. 
ושכל  הפועל  ושכל  בכח  שכל 
השכל  ג):  ג,  ואפותיקי  מקרקעות  גב״ח  (חו״מ  בליקו״ה  וביאר  הנקנה. 
ושכל הנקנה  ושכל בפועל,  בחינות שהם, שכל בכח,  בו שלוש  יש 
שכל  בחינת  הוא  חכמה  כי  ודעת.  בינה  חכמה  בחינת  וכו׳, שהם 
בכח כידוע. כי חכמה היא בחינת כח השכל לבד, קודם שמתחיל 
כ״ח  בחינת  שהוא  ׳חכמה׳,  נקרא  כן  ועל  בשכלו.  דבר  להתבונן 
מ״ה, היינו שכל בכח שנקרא מ״ה, כי עדיין אין בו שום תפיסה. 
ובינה הוא שכל בפועל, דהיינו מה שמתבונן בחכמתו ומוציא מתיקות שכלו מכח אל הפועל ומבין דבר מתוך דבר, אבל אע״פ שכבר 
ומשיג  כשזוכה  ואח״כ  בשכלו.  לפעול  שרצה  מבוקשו מה  תכלית  השיג  לא  אבל  דבר,  מתוך  דבר  ולהבין  בשכלו  ולהתבונן  לעיין  התחיל 
תכלית מבוקשו, זה בחינת שכל הנקנה, שזהו בחינת דעת. כי דעת הוא השכל הנולד ע״י החכמה והבינה, דהיינו מה שהשיג וידע דבר 
על מכונו ע״י תבונות שכלו וכו׳, שזהו עיקר הקיום וההשארה של האדם לאחר מיתתו, דהיינו כשזוכה להתבונן בשכלו עד שיזכה לידע 
ולהשיג דבר על מכונו, דהיינו שיידע עצה טובה איך להתנהג בעבודת ה׳, כי לא המדרש עיקר אלא המעשה, דהיינו מה שזוכין ע״י 
תבונת שכלו להבין ולהשיג איזה עובדא טובה איך לעשות ולהתנהג בעבודת ה׳, שזהו עיקר קיום השכל, וזהו עיקר ההשארה של האדם 

לאחר מיתתו, כשזוכה שנשאר ממנו עצות טובות ודרכים ישרים לעבודת ה׳ וכנ״ל. 
וז״ל: יש ששיברו  יג) שמדריגות השכל, הם מדריגות בשבירת המדמה,  ד,  (חו״מ מתנה  בליקו״ה  וכתב  בכח ושכל הפועל ושכל הנקנה.  שכל 
קצת לב האבן שהוא המדמה ועלו אל השכל, אבל השכל עדיין בכח. וזהו בחינת הקטנים במעלה, שלא הגיעו רק להשכל בכח 
ואינם מוציאים אותו אל הפועל, וגם זהו מחמת לב האבן שלא שיברו אותו לגמרי. ויש שכבר הוציאו השכל מכח אל הפועל, אבל עדיין 
לא באו לשכל הנקנה, וגם זהו מחמת האבן הנ״ל, והם בחינת בינונים. ויש שהגיעו גם לשכל הנקנה, אבל עדיין מונח האבן גדולה 
לפניהם על הבאר, בכל דרגא ודרגא שצריכין לעלות אליה. כי בכל דרגא ודרגא יש שם דמיונות אלו, שהם בחינת האבן גדולה שעל 

פי הבאר, שהוא בחינת השכל היוצא מהמעיין היוצא מבית ה׳ כנ״ל.
שכל בכח ושכל הפועל ושכל הנקנה. וכתב בליקו״ה (חו״מ מתנה ד, יד): איתא בעץ חיים, שתחילת שורש האצילות וכל מה שנתהווה 
שם, נקרא בשם ׳עולם העקודים׳. ואח״כ נמשך אורות ה׳שבעה מלכין קדמאין ְּדִמיתּו׳, כי היה בהם מיתה ושבירה וכו׳, וזה 
בחינת ׳עולם הנקודים׳. ואח״כ היה עולם התיקון, שעי״ז עיקר התהוות וקיום כל העולמות, מתחילת האצילות עד סוף העשיה, וזה 
בחינת ׳ברודים׳. ומאלו השלושה בחינות, שהם עקודים נקודים וברודים, נמשך ונשתלשל בחינת השלוש בחינות שיש בשכל, שהם שכל 
בכח וכו׳. כי שכל בכח זה בחינת עקודים, ששם אין שום השגה, כי הוא קודם האצילות, ומשם נמשך בחינת שכל בכח. ואח״כ מוציאין 
השכל מכח אל הפועל, ואז נתהווין השבעה מלכים הנ״ל, שהם שורש השבע מידות, שהם בחינת ז׳ ימי הבנין. אבל שם יש עדיין בחינת 
שבירה, כי אי אפשר לברר השכל לאמיתו בתחילתו מיד, וקודם שמולידין ומחדשין איזה דבר לאמיתו, צריכין להפכו ולשברו מתחילה 
בכמה בחינות, ואח״כ מבררין השברים ומחברין אותן ומתקנים אותם, ע״י תוספת השכל חדש שממשיכין, ואז בונין ומשלימין החידוש 
על מתכונתו, כידוע ומובן כל זה למי שזוכה לחדש חידושין, או אפילו אם אינו מחדש בעצמו רק שמעיין בספרים ומבין דרכי החידוש. 
והחידוש  ידם ההלכה  לברר על  יכולין  בניינים שאינם מתקיימים, שאין  ולבנות כמה  לומר כמה סברות  צריכין מתחילה  רוב  כי ע״פ 
לאמיתתו. וזה בחינת ׳בונה עולמות ומחריבן׳, בחינת שבירת המלכים, בחינת עולם הנקודים, שכל זה נעשה בעת שמוציאין השכל מכח 
לא  בתחילה  שהוציא  והשכליות  הסברות  שכל  אע״פ  ואח״כ,  כנ״ל.  עשית׳  בחכמה  ׳כולם  כי  העולמות,  בנין  בחינת  שהוא  הפועל,  אל 
נתקיימו ונשברו, אעפ״כ צריכין לחזק עצמו אח״כ וללקט ולברר מהם כמה נקודות טובות, כמה סברות ישרות שנמצאין ומפוזרין בהם, 
ולהוסיף עליהם שכל חדש ולחברם אליהם ולקבץ אותם יחד, עד שנשלם הבנין והחידוש על אמיתתו. וזהו בחינת עולם התיקון, בחינת 

עולם הברודים. וזהו בחינת שכל הנקנה, שהוא עיקר קיום הדבר על מכונו (ועיין בעץ חיים ותבין).

ובשושנת  בשורשם.  המדריגות  ולקשר  ולחבר  הקדושה,  הכנסיה 
עיקר  כי  הענין,  וכו׳.  תטופנה  נופת  (שם):  ביאר  להאלשיך  העמקים 
עבודת שמים תלויה בכוונת הלב ובדביקות פנימי, בל יהיה הכשרון 
כנופת  הנה  אמר,  כן  ועל  כברם.  תוכם  רק  ולחוץ,  השפה  מן 

הנוטפת דבש ובקרבה ועיקרה שעוה 
היו  כן  בטבעה,  הדביקות  בעלת 
במאמרייך  דבש  נוטפות  שפתותייך 
הנעימים וכו׳ ובקרבך דביקות עצמיי 
וחלב  דבש  וכו׳.  ולחוץ  השפה  מן  ולא 
כשאמרת  אלא  עוד  ולא  לשונך.  תחת 
הדבר בכל לבבך שהוא בשני יצריך, 
שעיקרו  היצה״ט,  הוא  דבש  כי 
וסופו טוב, כדבש שתחילתו פרחים 

טומאה  שעיקרו  היצה״ר  וגם  מתוק,  דבש  וסופו  טובים  ועשבים 
לבן  לחלב  ונהפך  דם  שעיקרו  כָחָלב  להיטיב,  ללבן  נהפך  ורוגז, 
וטוב למאכל, וזהו ׳דבש וחלב תחת לשונך׳. וראינו לציין שדרשה זו של 
(ילקו״ש שה״ש  נזכרת במדרש  ׳נופת תטופנה שפתותייך׳,  צופים׳ עם  ׳נופת 

רמז תתקפח), וכן מובאת בזהר חדש (כי תשא, עה ע״ב), עי״ש. 
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ּב 
ואני תפלה

 úָכ ¿ú ָר‰  ≈‰ מ¿ י  ƒנ ַזּכ≈ ¿̇ ּו
 ú ∆ ׁ̆  ˙ ינו… ƒח ּב¿  ‰ ָ*˘…ú ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ
ם  ≈‰ ∆ ׁ̆  ,‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ  ú כ∆ ≈ׂ ּ̆ ‰ַ
 ú ע≈ ú ַ‰ּפו… כ∆ ≈ׂ̆ כ…ַח ו¿ ú ּב¿ כ∆ ≈ׂ̆
ם  ַרח≈ ¿̇ ּו  .‰ נ∆ ¿̃ ƒּנ‰ַ  ú כ∆ ≈ׂ̆ ו¿
י  ƒנ ר≈ ַעז¿ ַ̇ ו¿ י  ƒנ יע≈ ƒ ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָעúַי 
י  ƒּנ ּמ∆ ƒמ ָ‡ר  ¿ ׁ̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆
ַ‡ַחר  ¿ú  ı ָ‡ר∆ ּבָ י˙  ƒר ≈‡ ¿ ׁ̆
úָם,  ָ‰עו… ן  ƒמ י  ƒ̇ ˜ּו ¿úּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰
י  ƒú כ¿ ƒׂ̆ ם  ּי≈ ַ̃ ¿̇ ƒי ו¿ ר  ≈‡ ָ ׁ ּ̆ ƒּי ∆ ׁ̆
úָם.  עו… ‰ ּבָ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ  ‰ נ∆ ¿̃ ƒּנ‰ַ
י  ƒ̇ ּו ר ‡ֲ ָ ׁ ּ̆ ƒ‰ ם  ּי≈ ַ̃ ¿̇ ƒי ו¿
י  ≈„ י¿  úַע י  ƒ̇ ָ̇ י ƒמ ַ‡ַחר  ¿ú
 ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ  ‰ נ∆ ¿̃ ƒּנ ‰ַ  ú כ∆ ≈ׂ̆
ָך  י מ∆ ֲח ַר ּב¿ י  ƒנ ּכ≈ ַז ¿ּ̇ ∆ ׁ̆
 ָּ̇ ָיַ„ע¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒּכ ים.  ƒַרּב‰ָ
 ,‡ ּúָ כ… ָמ‡  ¿úָע ¿„ ו…  נ ו… ּב ƒר
ָ‡ָ„ם   ú ∆ ׁ̆ ּיּומו…  ƒ̃ ין  ≈‡ ∆ ׁ̆
 úַע  ‡ ָúּ ∆‡ ˙ו…  ָ̇ י ƒמ ַ‡ַחר  ¿ú
 ‰ כ∆ ּזו… ∆ ׁ̆  ‰ נ∆ ¿̃ ƒּנ‰ַ  ú כ∆ ≈ׂ̆ י  ≈„ י¿
 , ו… ּ̇ ַ„ע¿ ּב¿  ˙ נו… ¿̃ ƒú ו¿ י‚  ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿ú
ר  ּב≈ ַ ׁ̆ ¿ú  ‰ כ∆ ּזו… ∆ ׁ ּ̆ ַמ‰  י  ƒפ ּכ¿
úָם  עו…  ˙ ו… ‡ֲ ַּ̇  ú ּט≈ ַב ¿ú ּו
ין  ƒכ ָ ׁ̆ מ¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ַוֲ‰ָבúָיו   ‰ ַ‰ּז∆
י  ַ̇ ‰, ּוַבֲעו…נו… ַ„ּמ∆ ּכ…ַח ַ‰מ¿ ƒמ
י  ƒ̇ י ƒúּ ƒּכ ר  ָב ּכ¿ ים  ƒּב ַר ‰ָ
יַפ˙  ƒ„ ר¿ ƒּב ים  ƒנ ָ ׁ̆ ו¿ ים  ƒָימ
 ˙ רּו י ƒר ¿ ׁ̆ ƒב ּו  ,˙ ו… ‡ֲ ַּ̇ ‰ַ
י  ƒ̇ י ƒו ָע י  ƒ̇ ָט‡ ָח ו¿ י,  ƒּב ƒú
ú…ַ‰י  יָך יי ‡¡ ָפנ∆ ¿ú י ƒּ̇ ע¿ ַ ׁ̆ ּוָפ
י  ≈„ י¿  úַע י  ַ̇ ֲ‡בו… י  ≈‰…ú‡ ו≈
ַ‰ּכ…ַח  ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ן,  ב∆ ∆‡‰ָ ב  ≈ú
 ‡ ָ‡ּנָ ב.  ≈úּ ּבַ ∆ ׁ̆  ‰ ַ„ּמ∆ ַ‰מ¿
יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ ָעúַי  ם  ַרח≈ יי, 
יָך  ַבֲחָס„∆ י  ƒנ ָחּנ≈ ו¿ ים  ƒַרּב‰ָ
 úַע י  ƒú  ú…ח ּומ¿ ים,  ƒú „ו… ¿‚ּ‰ַ
ַעי  ָ ׁ̆ י ּופ¿ ַ̇ ú ֲחָטַ‡י ַוֲעו…נו… ּכָ
 ‰ ָּ̇ ַע י מ≈ ƒנ ר≈ ָעז¿ ים, ו¿ ƒֲעˆּומ‰ָ
ַ‰ּכ…ַח   ˙ ∆‡ ú ַבּט≈ ¿úּו ר  ּב≈ ַ ׁ̆ ¿ú
‰ּו‡  ∆ ׁ̆ י  ƒּב ƒú ּב¿ ∆ ׁ̆  ‰ ַ„ּמ∆ ַ‰מ¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿ י,  ƒּב ƒú ירּו˙  ƒר ¿ ׁ̆
 ú ּט≈ ַב ¿úּו ר  ּב≈ ַ ׁ̆ ¿ú  ‰ ָּ̇ ַע מ≈
 .˙ ּיו… ƒמ‰ֲ ַ‰ּבַ ֲ‡ו…˙  ַּ̇ ‰ַ  ú ּכָ
 ú כ∆ ≈ׂ ּ̆ ‰ַ ú ∆‡ ˙ ‰ úֲַעúו… ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
ָר‰.  ≈‰ ú מ¿ ַ̃  ׁ̆ י ƒח ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ
 úי ƒּכ ¿ׂ̆ ‰ַ ¿úין ּו ƒב‰ָ ¿ú י ƒנ ר≈ ַעז¿ ַ̇ ו¿
ָך  ¿̇ „ָ בו… ַבֲע ּו ָך  ¿̇ ָר ˙ו… ּב¿
 ‡ י ƒ̂ ו… ‰ ¿ú ּו  , ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆
ַח  ּכ… ƒמ י  ƒú כ¿ ƒׂ̆ י˜ּו˙  ƒ̇ מ¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ ַע„   ,úּפ…ַע‰ַ  ú ∆‡
 ‰ נ∆ ¿̃ ƒּנ ‰ַ  ú כ∆ ≈ׂ̆  ‚ י ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿ú
 . ‰ ָר √‰ ָט ב¿ ּו  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב
ין  ƒ ׁ̆ ּ„ּו ƒח י‚  ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
ם  י ƒּי ƒּ̇ ƒמ ‡ֲ  ‡ ָ̇ י י¿ ַר ‡ו… ¿„ּ
 ˙ ו… ׁ̆ „ָ ֲח  ˙ ו… ‚ ָׂ ּ̆ ‰ַ ו¿
 ˙ ָוע≈  ˙ ע≈  úָכ ּב¿  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ

(úי˜ו"˙ כ‰).

שהם הבהמיות וכח הדמיון. ומובא בספר החינוך (צה) גבי  הקרבנות, 
ללב  התעוררות  יש  וז״ל:  בהמה,  קרבן  להביא  הציווי  שורש 
בכל  ידמו  והבהמה  האדם  שגוף  הדמיון,  מצד  הבהמות,  קרבן  בהבאת 
ענייניהם לא יתחלקו, רק שבזה ניתן השכל ולא בזה. ובהיות גוף האדם 
בגדר  ההיא  בעת  שנכנס  לדעת  לו  יש  החטא,  בעת  השכל  מגדר  יוצא 
גוף  לקחת  נצטווה  כן  ועל  לבדו.  הוא  רק  יחלקם  שלא  אחר  הבהמות, 
שם,  ולשורפו  השכל  לעילוי  הנבחר  המקום  אל  ולהביאו  כגופו,  בשר 
ייפקד, תחת גופו, כדי לצייר  ולא  ייזכר  זכרו, כליל יהיה, לא  ולהשכיח 
בלבבו ציור חזק, שכל עניינו של גוף בלי שכל אבד ובטל לגמרי, וישמח 
לגוף  וגם  לעולם,  קיימת  שהיא  האל,  שחננו  המשכלת  בנפש  בחלקו 
שישמר  כלומר  בעצתה,  בלכתו  בסיבתה  בתחיה  קיום  יש  עימה  השותף 
והבטיחה  הרבה.  החטא  מן  יזהר  בנפשו  זה  ציור  ובקבעו  החטא,  מן 
התורה, שבמעשה הגדול הזה ובהסכמת עושהו שיתנחם על חטאו מלב 
ומנפש, תכופר אליו שגגתו.  וכן מובא בזה בבאר מים חיים (פ׳ ויקרא, א, 
ב): ענין הקרבן, שמקריב האדם הבהמה שלו, ושם ניצוצים משורש נפשו 
הנפש,  על  חטא  וכשהאדם  וכו׳.  לה׳  נפשו  את  מקריב  והוא  ממש, 
על  שבו  והרע  השכלית,  נפש  על  שלו  הבהמית  נפש  בזה  והגביר 
הקדושה, או אפילו אם לא חטא בעבירה ידועה, רק מבין שהוא צריך 
נמשך  להיות  בכדי  שלו,  נפש שכלית שבו מתגברת על הבהמיות  להיות 
עם כל מידותיו הרעים לעבודתו יתברך שמו, אז הוא מביא קרבן לה׳ 
ניחוח,  לריח  לה׳  ומקריבה  שלו  הבהמיות  נפש  ניצוצי  ושם  מבהמותיו, 
שאיתא  כמו  דמסאבי  סטרא  מדור  ששם  והֵחלֶב,  הדם  ממנה  ומוציא 
בזוה״ק, ומקריב ממנו לה׳, בבחינת ׳מי יתן טהור ִמטמא׳, ו׳דם נעכר 
ונעשה חלב׳. והעיקר בזה הוא הכוונה, כוונת האמת של הבעלים העומדים בעת הקרבת הבהמה, לכוון שהוא מכניע בזה במעשה זו את מעשה 
הבהמיות של נפשו וכל התאוות רעים התלויים בה, והוא מקבל עליו כמו כן בכללות ליבו לעשות כמעשהו, להכניע את תאות הבהמה ולקרב את 

מידותיה לשם ה׳, ולהמשיל עליה כח השכל והצורה שבו, עד שייעשה אדם השלם.

מילואי חכמה

מעיין 
הונא  רב  משום  פינחס  א״ר 
ציפוראה, מעיין היוצא מבית 
קה"ק, בתחילה (הוא דק) דומה 
שהגיע  כיון  חגבים,  לקרני 
ו)נעשה  (מתרחב  היכל  לפתח 
שהגיע  כיון  שתי,  של  כחוט 
לאולם נעשה כחוט של ערב, 
עזרה  פתח  אל  שהגיע  כיון 

נעשה כפי פך קטן (יומא עז:).

׳ומעיין מבית ה' ייצא והשקה 
מעיין  יש  השיטים'.  נחל  את 
מעיין  ויש  גיבורים,  ל  ְמַגדֵּ
מגדל חלשים, ויש מגדל נאים, 
ויש מגדל כעורים, ויש מגדל 

צנועים (ילקו"ש יואל תקלח).

כמעיין  לבעליו  הוא  השכל 
הנובע חיים, כי בעבורו בא לו 

חיים (מצו"ד משלי טז, כב). 

יש הבדל בין 'מעיין' ובין 'עין', 
שהעין הוא הנמצא בעומק עד 
חוצה,  המים  יתפשטו  שלא 
ותשאב',  ָהַעְיָנה  'ותרד  כמו 
המים  נביעת  מצייר  והמעיין 
אם  בין  חוצה,  והתפשטותם 
רב,  או  מעט  סביבו  העומק 
כמ"ש  מתפשטים,  שהמים 
ונחל',  מעיין  ָבַקְעתָּ  'אתה 
והשקה  ה'  מבית  ייצא  'ומעין 
(מלבי"ם  השיטים'  נחל  את 

ויקרא יא, לו).

׳ונהר יוצא מעדן להשקות את 
נהורא,  לשון  הזה  הנהר  הגן'. 
ממקום  הנובע  המעיין  והוא 
החכמה עד האין סוף, וישקה 
את הגן היבש מים חיים שהוא 
להם  שאין  מים  והם  הבינה, 
מעלה  הזה  ומהשיקוי  סוף. 
למינו,  עשב  וכל  דשאים  הגן 
(ציוני,  לתחתונים  כח  וימשוך 

בראשית).

בג"ר.  הוא  בחי' מעיין  עיקר 
כתר הוא מקור ונקודת מוצא 
סילון  הוא  החכמה  המעיין, 
ובינה  המעיין,  אל  המקלח 
זה  דרך  ועל  גנים.  מעיין  היא 
תפארת הוא מוצא מעיין, ויסוד 
סילון המקלח ומלכות המעיין 

(פרד"ר כג, מעיין).

אור אבא נקרא מעיין, ונחלים 
מאור  וכולם  אמא,  אור  הוא 
שער  המלך,  (עמק  שלהם  יסוד 

יג, מט).

(קה"י,  מעיין  נקראת  כנס״י 
באר).

חכמה היא בחי' נקודה, היינו 
נחל  הוא  ובינה  מעיין.  יו"ד, 
הנמשך מן המעיין, והוא וא"ו 
כּות (ליקו"מ לד, ה). שְׁ על שם ַהמַּ

התחדשות התורה נעשה  ע״י 
לחדש  כשמתחיל  כי  נהרות, 
לנבוע  מתחיל  אזי  בתורה, 
מבית  'ומעיין  בבחי'  מעיין, 
ה' ייצא', שהוא השכל, כמ"ש 
'בחכמה ייבנה בית'. וזה המעיין 
בתחילה הוא צר וקטן, ואח"כ 
מתרחב ומתפשט יותר ויותר, 
עד שנעשה ממנו נהרות, והכל 
הנהרות  מאלו  לשתות  באים 

(ליקו"מ רסב).

ממי  יותר  חשובים  מעיין  מי 
המקוה, כי הם נובעים ויוצאים 
חיים,  מים  מבאר  ממקורן 
ממקור הדעת, וסמוכים לארץ, 
ולא שלט בהם אוירא דעלמא, 

על כן הם מקושרים יותר בבחי' כסדר, כי המים הכנוסים בכח בעפר הארץ, אשר בכל מקום שחופרין ומוצאין מים, אלו המים הם בחי' המשכת חיות אלקות, שהוא בחי' הדעת המחיה את הארץ וכל אשר בה (ליקו"ה מקוואות א, ד).    החכמה אמיתית 
שמקבלין מהרב האמת הוא בבחי' מעיין היוצא מבית ה', שבתחילה הוא קצר כקרני חגבים וכו' ואח"כ מתפשט והולך מתפשט והולך, עד אשר נעשה 'נחל אשר לא אוכל לעבור וכו'', והכל ע"י השימוש והכבוד וכנ"ל (ליקו"ה ְשבועות ב, כג).    למעלה 
אין שם שעות וזמן, כי ברגע אחד באה ההשפעה מהמעיין העליון הנובע תמיד ודרכו להיטיב ולהשפיע לבריותיו, רק שיהיה המקבל ראוי לקבל, ואם הוא מתפלל או לומד תורה בענין הזה, הוא נעשה כצינור אל המעיין העליון, הממשיך ומשפיע 
שפע טובה לו ולכל העולם כולו (בעש"ט, כי תשא, יח).    הבורא ית' הטביע בכנס"י בכלל, ובפרט בכל אחד ואחד מישראל, שיהא בו מעיין נובע מים חיים, חכמה בינה ודעת ותורה וחכמות אלקות ושאר מידות העליונים. אך שהמעיין הוא סתום 

מעפריות החומר וחשכות הגשמיות, הסותם המעיין ההוא ומעכב נביעתו, וצריך כל אחד לחפור הבאר ההוא, ולהסיר משם כל הדברים המעכבים ומונעים הנביעה (אוהב ישראל, תולדות).

וביאר  הנקנה.  שכל  אלא  אינו  מיתתו  לאחר  אדם  של  קיומו  ועיקר 
בדרכי נועם (שיעורים, כה): ענין ׳אחר מיתתו׳ וענין ׳כל מה שיש 
ומתייגע,  עושה  שאדם  מה  כל  שהרי  לבאר,  נראה  להשיג׳,  אנושי  ביד 
כשעושה  אבל  להשיג,  שכוסף  השכל  מעלת  עצם  לפי  לכלום  נחשב  אינו 
מה שביכולתו, נותן לו ה׳ במתנה את השגת השכל, וזה בחינת שער הנ׳, 
׳אחר  ענין  וזהו  משה.  אל  ירד  שה׳  סיני׳,  הר  על  ה׳  ׳וירד  בו  שכתוב 
מיתתו׳, כי האדם כל חייו עולה ויורד, ונדמה לו שלא משיג כלום, אבל 
לשכל  להגיע  הדרך  הם  הירידות  כל  כי  טעות,  שזו  רבינו  מגלה  באמת 
ואח״כ  דרגה  שעולה  דרכים,  וכמה  כמה  האדם  על  עובר  לכן  הנקנה, 
נופל שוב לדמיונות, אך לבסוף אחרי מותו, אז יראה מה שנשאר ממנו, 
אחר  הדבר  קיום  בחינת  וזה  שהתייגע.  היגיעות  כל  ע״י  פעל  ומה 

מיתתו, שרק אחר כל הטרחות שטרח, אז יקבל את השכל במתנה. 
זצ״ל  קעניג  רנ״צ  הרה״ח  שהוציא  הליקו״מ  ובגרסת  דבר.  קיום  לשון  אמנה 

כתוב: לשון קיום דבר, כמו ׳ֵיָאֶמן נא דבריך׳ (מלכים א ח).
(כה):  מישור  באורח  וביאר  הקדמותיו.  משליך  הדבר  את  כשמשיג 
אל  ועלייתו  המדמה  לתיקון  קשור  זה  שגם  לבאר  נראה 
השכל. כי ההקדמות שקודמות לעיקר השכל, המה מבחינת המדמה, כי 
ההקדמות מסייעות לקשר את הידיעה אל השכל, ולהביאה אליו. וכך גם 
השכל בכח ובפועל, נחשבים למדמה כלפי שכל הנקנה, כי הם מקרבים 
הידיעה,  שנשלם  שלאחר  התיקון,  תכלית  אמנם  האדם.  אל  הידיעה  את 
יהיה  רק  כלל,  בהם  יתעסק  ולא  המדמה,  בחינות  כל  את  לגמרי  ישליך 

דבוק בידיעה לבד בלי שום אמצעים. 

ילקוט הנחל

וזה השארותיו לאחר המיתה. וכתב בליקו״ה (חו״מ מתנה ד, טו): 
נקודה  איזה  לו  יש  פשוט,  איש  אפילו  מישראל  אחד  כל 
טובה שנשאר ממנו, שהיא בחינת שכל הנקנה, שעי״ז יזכה לחלקו 
הבא׳. לעולם  חלק  להם  יש  ישראל  ׳כל  כי  הבא,  לעולם 

(חו״מ  בליקו״ה  וכתב  הנקנה.  שכל 
ג,  ואפותיקי  מקרקעות  גב״ח 
ה): כל זמן שאין זוכין לשכל הנקנה 
על  לסמוך  אפשר  אי  דקדושה 
הקליפות  יכולין  עדיין  כי  השכל, 
ח״ו להתאחז בו ולקלקל השכל הזה 
וכו׳. כי עיקר הקיום והשמירה מן 
כשזוכין  הוא  והדמיונות,  הקליפות 
לשכל הנקנה, דהיינו לזכות להשיג 
שזהו  השכל,  ע״י  עבודה  איזה 
עיקר השכל, כי לא המדרש עיקר 
קיא)  (תהלים  כמ״ש  המעשה,  אלא 
שעיקר  ה׳׳,  יראת  חכמה  ׳ראשית 
החכמה, לזכות על ידה ליראת ה׳, 
כמ״ש ׳אז תבין יראת ה׳׳ (משלי ב), 

שעיקר ההתבוננות הוא לזכות ליראת ה׳, שהוא בחינת שכל הנקנה, שהוא בחינת מעשים טובים, כמ״ש ׳ראשית חכמה יראת ה׳, 
שכל טוב לכל עושיהם׳, ׳ללומדיהם׳ לא נאמר אלא ׳לעושיהם׳, כמ״ש רז״ל (ברכות יז). כי עיקר הטוב והמתיקות של השכל הוא כשבא 
׳והיה אמונת עתיך חוסן  לידי מעשה, כי עיקר הלימוד דקדושה הוא ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים, וכמ״ש רז״ל (שבת לא) 
וכו׳׳, שהם ששה סדרי משנה, ואעפ״כ ׳אי איכא ׳יראת ה׳ היא אוצרו׳ אין, ואי לא לא׳. כי עיקר האוצר והשמירה והקיום וההשארה 
של השכל הוא היראה, שהוא בחינת קיום התורה במעשה, כי הכל תלוי ביראה, כמ״ש ׳מה ה׳ אלקיך שואל מעימך כי אם ליראה 
וכו׳ לשמור את מצוות ה׳ וכו׳׳. כי יראה הוא בחינת שכל הנקנה, שהוא בחינת יעקב שנקרא יראה כמ״ש רז״ל. כי שכל בכח ושכל 
בא  זמן שלא  וכל  כנודע.  ויעקב  יצחק  בחינת תלת אבהן, שהם אברהם  ודעת, הם  בינה  בחינת חכמה  ושכל הנקנה, שהם  בפועל 
השכל לידי מעשה, שהוא בחינת שכל הנקנה, עדיין יש בו אחיזה לחיצונים ח״ו, וצריכין שמירה גדולה מהם. ועל כן אברהם יצא 
ֵעָׂשו, כי הם בבחינת שכל בכח ושכל בפועל, ששם עדיין יש להם אחיזה, אבל יעקב הוא בחינת  ויצחק יצא ממנו  ממנו ישמעאל 

שכל הנקנה, בחינת דעת, בחינת יראה, שהוא עיקר קיומן וכללותן של האבות.

אמנה לשון קיום דבר. וכך ביאר הרמב״ן (שמות יז, יב) על הפסוק 
ידיו  ׳ויהי  טעם  וז״ל:  השמש׳,  בוא  עד  אמונה  ידיו  ׳ויהי 
על  ׳ַוֲאָמָנה  כלשון  ברוממותן,  וקיימות  עומדות  שהיו  אמונה׳, 
המשוררים דבר יום ביומו׳ (נחמיה יא), וכן ׳אנחנו כורתים אמנה׳ 
(שם י), דבר קיים בברית, וכן ׳היתד 
כב),  (ישעיה  נאמן׳  במקום  התקועה 
פירש  גם  וכך  חזק.   במקום  היינו 
׳ובכל  הפסוק  על  א)  י,  (נחמיה  במצו״צ 
וז״ל:  וגו׳׳,  ֲאָמָנה  כורתים  אנחנו  זאת 
נא  ׳ֵיָאֶמן  כמו  קיום,  ענין  אמנה. 

דברך׳ (מל״א ח).
וראה  הדמיון.  וכח  הבהמיות 
בהוספות  להלן 
שם  ה׳,  אות  לאחר  במאמר  המובאות 
הקרבנות  ענין  את  לבאר  חוזר  רבינו 
שהוא  הבהמיות  כח  את  המכניעים 
המדמה, ושם הבאנו בזה מקורות חשובים 

הן במקו״ח והן במילוא״ח, עי״ש. 
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מסילת הקשרים
י‚) בבחי' כח המדמה.    י„) בבחי' 'שרירות לב', ש'הולך אחר המדמה שבלב', הנאמר לעיל.    טו) היינו שיוצא משרירות ליבו, ומשבר לב האבן, כנ"ל.

׳זבחי  פתח,  אבא  רבי  ה 

וגו׳׳.  נשברה  רוח  אלקים 
כבר,  נתבאר  זה  פסוק 
שאין מתרצה רצון הקב״ה 
בקרבן האדם על חטאיו, 
אלא כשיש לו רוח נשברה, 
יודעים  האדם  בני  ואין 
וכך  אומרים.  הם  מה 
שמעתי מהמאור הקדוש, 
האדם  נטמא  שכאשר 
ממשיך  הוא  בחטאיו, 
רוח מצד הטומאה,  עליו 
על  משתרר  זה  ורוח 
על  ושולט  האדם,  בני 
צד  ואותו  רצונם,  כל 
בכוחו  מתגבר  הטומאה 
עליו  ושולט  ומתחזק 
ושולט  בא האדם  כרצונו, 
אזי  ליטהר,  כדי  עליו 
בזמן  אותו.  מטהרים 
שביהמ״ק היה קיים, היה 
מקריב קרבנו, כל כפרתו 
תלויה עליו עד שמתחרט, 
הרוח  אותה  את  ושובר 
ומשפילה,  גאוותו  מתוך 
אותה  שבירת  ענין  וזהו 
הטומאה,  מדריגת 
רוח  אותה  וכשנשברת 
קרבנו,  ומקריב  הטומאה 
זהו שהתקבל ברצון כראוי, 
ואם אינו שובר את אותה 
כלום  קרבנו  אין  הרוח 
שהרי  לכלבים,  ונמסר 
קרבן זה אינו של הקב״ה 
ומפני  הכלבים,  של  אלא 
כראוי  אלקים׳,  ׳זבחי  כן 
נשברה׳,  ׳רוח  הוא, 
הרוח  לאותו  שישבור 
הטומאה ולא ישלוט, ועל 
כן מי שישבור לה כראוי, 
הולך  ׳רוח  נאמר  עליו 
אותו  שיהיה  ישוב׳,  ולא 
תשוב  שלא  מובטח  אדם 
זהו  לעולם,  זו  רוח  אליו 

שנאמר ׳ולא ישוב׳. 

הוא  ליהו״ה  כך  מפני  ו 

שליהו״ה  לאלהי״ם,  ולא 
את  לעורר  צריכים 
לאלהי״ם,  ולא  הרחמים 
ולא  רוצים  אנו  שרחמים 
דין. אבל הרי כתוב ׳זבחי 
לב  נשברה  רוח  אלקים 
לא  אלקים  ונדכה  נשבר 
אלקים׳  ו׳זבחי  תבזה׳, 
יהו״ה׳.  ׳זבחי  ולא  כתוב 
ודאי,  הוא  כך  לו,  אמר 
אלקים׳  ׳קרבן  שהרי 
׳זבחי  אלא  כתוב  לא 
שחיטתן  כן  ועל  אלקים׳, 
הוא  זביחה  שהרי  בצפון, 
שהוא  אלהי״ם,  מפני 
שיתמתק  הגבורה,  צד 
ויתחלש  רוח הדין  ויישבר 
הרחמים  ויתגברו  הדין, 
נאמר  כן  ועל  הדין,  על 
׳זבחי אלקים׳, היינו לשבר 
הדין  ותוקף  כח  את 
׳רוח  וככתוב עוד  הקשה, 
שתהיה  היינו  נשברה׳, 
התקיפה  הרוח  אותה 
נשברה, ולא תתגבר רוחה 
וכוחה ותוקפה. ואזי צריך 
האדם לעמוד על המזבח 
ויתבייש  נשברה,  ברוח 
שתישבר  כדי  ממעשיו, 
אותה הרוח התקיפה, וכל 
שיתמתק  בעבור  הוא  זה 
הרחמים  ויתגברו  הדין, 

על הדין.

אלקים רוח נשברה. ואיתא בזה בזהר (ויקרא, ה ע״א) שישנה בחינה  זבחי 
של ׳קרבן לה׳׳, שהקרבת הקרבן מעוררת את שם הוי״ה, הרומז לרחמים, 
ודינים,  לגבורה  הרומז  אלקים,  שם  את  אלקים׳, המעוררת  ׳זבחי  של  בחינה  וישנה 
ולא  הוא  ליהו״ה  כך  ובגין  וז״ל:  בשורשם,  הדינים  את  מכניעים  הזביחה  שע״י 
לאלהי״ם, ליהו״ה אנן צריכין לאתערא רחמי ולא לאלהי״ם, רחמי בעינן 
לב  נשברה  רוח  אלקים  ׳זבחי  נא)  (תהלים  כתיב  הא  אבל  וכו׳.  דינא  ולא 
יהו״ה׳.  ׳זבחי  ולא  כתיב  אלקים׳  ׳זבחי  תבזה׳,  לא  אלקים  ונדכה  נשבר 
אלקים׳,  ׳זבחי  אלא  כתיב  לא  אלקים׳  ׳קרבן  הוא,  הכי  ודאי  ליה,  אמר 
סטר  ההוא  אלהי״ם,  בגין  הוא  זביחה  דהא  בצפון,  שחיטתן  דא  ועל 
על  רחמי  ויתגברון  דינא,  ויתחלש  דדינא  רוחא  ויתבר  דיתבסם  גבורה, 
דינא, ועל דא ׳זבחי אלקים׳, לתברא חילא ותוקפא דדינא קשיא, דכתיב 
רוחיה  יתגבר  ולא  נשברה,  תקיפא  רוחא  ההוא  למהוי  נשברה׳,  ׳רוח 
נשברה,  ברוח  מדבחא  על  למיקם  כדין  בעי  נש  ובר  ותוקפיה.  וחיליה 
בגין  וכולא  תבירא,  תקיפא  רוחא  ההוא  דיהוי  בגין  מעובדוי,  ויכסיף 
רוחא  ההוא  (שם):  הרמ״ז  ופירש  דינא.  על  רחמי  ויתגברון  יתבסם,  דדינא 
תקיפא. ונלע״ד שזה הרוח הוא רוח שבנפש, והענין שכאשר תדבק הנפש 
אז  נטמאת,  היא  שבזה  וכנ״ל,  לנוגה  הקרובה  הבהמית  לנפש  האנושית 
ובמקום  החטא.  עשיית  וממציא  התאווני  כח  שהוא  רוחה  מתעורר 
שסתם רוח הוא בינוני זה נעשה תקיף וגאה, ובסגולת הקרבן שהנפש 
הקרבן,  נשרף  שבו  הקדוש  באש  שאז  הרוח,  גאות  נשבר  אז  מטהרת, 
נטהרת  אז  א״ש,  ועולה  קדוש  דין  דיודי״ן  אלהי״ם  שם  יאיר  כן  גם 
אלהי״ם,  פעמים  ה׳  גימטריא  שנפ״ש  אלהי״ם,  משם  שסודה  הנפש 
התניא  בספר  ומובא  הרוח.   כח  ומשבר  רו״ח  העולה  המילוי  ומאיר 
(אגרת התשובה, ז) ע״ד הזהר הנ״ל, וז״ל: כל קרבן מן הבהמה הוא לשם 
הוי״ה, היא מידת הרחמים. אבל לשם אלקים, היא מידת הדין, אין 
מקריבין קרבן בהמה, כי אם לשבר ולהעביר רוח הטומאה והסט״א, 
ונדכה  נשבר  כשה׳לב  הסט״א,  רוח  נשברה  והאיך  נשברה׳.  ׳רוח  וזהו 
סיגופים  ע״י  הוא  מזעיר  מעט  הנה  ונדכה,  הלב  נשבר  והאיך  וכו׳׳. 
המלך,  כדוד  הרבה  להתענות  כח  לנו  שאין  אלה  בדורותינו  ותעניות, 
עיקר  אך  בתענית,  שהרגו  בקרבי׳,  חלל  ׳וליבי  פסוק  על  רז״ל  כמאמר 
הוא  וסט״א,  הטומאה  רוח  והעברת  ונדכה  נשבר  להיות  הלב  הכנעת 
להיות ממארי דחושבנא בעומק הדעת, להעמיק דעתו ובינתו שעה אחת 

בכל יום או לילה לפני תיקון חצות, להתבונן במה שפעל ועשה בחטאיו 
בחי׳ גלות השכינה כנ״ל, וגרם לעקור נשמתו ונפשו האלקית מחיי החיים 
ונעשית  הסט״א,  היכלות  הן  והמוות,  הטומאה  למקום  והורידה  ב״ה, 

בבחי׳ מרכבה אליהם, לקבל מהם שפע וחיות להשפיע לגופו.
ביהמ״ק. וביאר המהר״ל בחידושי אגדות (ב״ב יב ע״ב) על הגמ׳  כשחרב 
לשוטים  וניתנה  הנביאים  מן  נבואה  ניטלה  ביהמ״ק,  שחרב  ׳מיום 
חורבן  ואחר  המבורר,  המדמה  כח  ע״י  נשפעת  שהנבואה  שמחמת  ולתינוקות׳, 
ביהמ״ק כח השכל מונע אותה מלהופיע, מחמת זה לאחר החורבן הנבואה קיימת 
כי  וז״ל:  המעכב,  השכל  כח  את  אצלם  אין  כי  בלבד,  והתינוקות  השוטים  אצל 
פועל  ואין  דעת  לו  שאין  השוטה  כך  ומפני  השמים,  מן  היא  הנבואה 
שפועל  מפני  החכם  אבל  מעליונים.  הנעלם  הדבר  מקבל  לכך  בשכלו, 
ג״כ  זה  ומטעם  עליונים.  מן  מקבל  שהוא  מה  מבטל  זה  דבר  בשכלו, 
זה  וכל  לאדם,  שניתן  ממה  יותר  לראות  לבהמה  רשות  שניתנה  אמרו 
שוחקים,  ׳כלבים  אצל  ע״ב)  (ס  בב״ק  שביארנו  כמו  המדמה,  נפש  מצד 
אליהו בא לעיר. כלבים צועקים, מלאך המוות בא לעיר׳. כי בעלי חיים 
יותר  הם  ולכך  תמימים,  שהם  מצד  אלו  כמו  דברים  לקבל  מוכנים 
מקבלים, וכן התינוק ג״כ שאינו פועל בשכלו, מקבל נפש המדמה שלו 
תמים,  והוא  בשכלו  פועל  שאינו  מאחר  מעליונים,  העתידות  ידיעת 
מקבל נפש המדמה העתידות. אבל הפועל בשכלו אין נפש המדמה פנוי 
לקבל הידיעה, כי הוא פועל בשכלו, וזה מבטל הקבלה. ובוודאי כאשר 
מוכן  שהיה  החכם, ממה  לנבואה  מוכן  היה  יותר  קיים,  ביהמ״ק  היה 
יתברך  והוא  העולם,  אל  קרוב  השי״ת  היה  כי  חכם,  הבלתי  לנבואתו 
יותר מאשר הוא קרוב אל הבלתי חכם, אבל כאשר  קרוב אל החכמים 
גזר השי״ת על העולם,  והנבואה באה לעולם מצד שכך  חרב ביהמ״ק, 
והגזירה הזאת מסר אל העליונים הממונים על זה, לדבר הזה קרובים 
ד״ה  בא,  (פ׳  מליניץ  גדליה  לרבי  חן  תשואות  ובספר  והתינוקות.   השוטים 
שמעתי מפי קדוש הרב  וז״ל:  זאת בפנים אחרות,  נלך) דרש  ובזקנינו  בנערינו 
המוכיח ז״ל, שפירש מאמר חז״ל ׳משחרב בהמ״ק ניתנה נבואה לשוטים 
ולקטנים׳, שהכוונה הוא בדבריהם, שהנבואה ניתנה למי שהוא במדריגה 
לפני  רשע  אחת  שעה  ח״ו  להיות  ולא  ימיו  כל  שוטה  להיות  זאת, 
המקום, ולקטנים הם אותם המקטינים עצמם באמת, ועי״ז הם רוצים 

ומשתוקקים תמיד לסגל מעשים טובים.

מילואי חכמה

השמיר 
חוצב  קטן  שרץ  הוא  שמיר, 
בעוברו  הגדולות  האבנים 
את  שלמה  בנה  ובו  עליהם, 
ביהמ"ק (פיהמ"ש לרמב"ם אבות 

ה, ו).

בעצמו  שהוא  הגם  שמיר, 
חלוש בכל זאת הוא חזק מצור, 
בו לבקע  בדרך הסגוליי שיש 
יחזקאל  (מלבי"ם  החלמיש  צור 

ג, ט).

׳ומקבות והגרזן כל כלי ברזל 
בזע  דשמיר  בגין  נשמע',  לא 
כולא ולא אשתמע מלה, דלא 
אצטריכו לשאר מאנין למעבד, 
(זהר  הוה  וניסא  באת  וכולא 

נח עד.).

שע״י  לכך  כראיה  מובא  זה  פסוק  נשברה.  רוח  אלקים  זבחי 
הקרבנות, בחינת ׳זבחי אלקים׳, שוברים את המדמה, בחינת ׳רוח 
נשברה׳. הפסוק נאמר כחלק ממזמור התשובה של דוד המלך לאחר מעשה 
(בבחי׳  ולרוחו  לליבו  ותשובה  תיקון  מהשי״ת  דוד  מבקש  ובו  שבע,  דבת 

(נא,  בתהלים  וזלשה״כ  המדמה).  תיקון 
ֱאִקים  ִלי  ְּבָרא  ָטהֹור  ֵלב  יב–יט): 
ְורּוַח ָנכֹון ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי: ַאל ַּתְׁשִליֵכִני 
ִמְּלָפנֶי ְורּוַח ָקְדְׁש ַאל ִּתַּקח ִמֶּמִּני: 
ַיִּגיד  ּוִפי  ִּתְפָּתח  ְׂשָפַתי  ה׳   (...)
ְוֶאֵּתָנה  זֶַבח  ַתְחּפֹץ  א  ִּכי   :ְּתִהָּלֶת

ְוִנְדֶּכה  ִנְׁשָּבר  ֵלב  ִנְׁשָּבָרה  רּוַח  ֱאִקים  ִזְבֵחי  ִתְרצֶה:  א  עֹוָלה 
ֱאִקים א ִתְבזֶה: ופירש ברוממות אל להאלשיך (שם): כי לא תחפוץ בזבח 
מה  רק  שה,  או  שור  עיקרו  אין  מביא  שאדם  הזבח  ואתנה. 
חי  בבעל  הנעשה  שכל  ליבו  על  בעלות  כן,  ע״י  נכנע  שהאדם 
והוא הזבח האמיתי, כמה דאת  בו,  ליעשות  ההוא, היה ראוי 
אמר (ויקרא א) ׳אדם כי יקריב מכם׳. כי ההקרבה אמיתית היא 
ככל  קרבן  בלי  האדם  רוח  יישבר  יצוייר  ואם  עצמו.  האדם 
הזבח,  ע״י  שנשבר  מה  כשיעור  האמיתי,  הזבח  שהוא  הראוי, 
לא היה חפץ הוא יתברך יותר מזה וימחול לו ה׳ וכו׳, כי זבחי 
לא  הקרבן,  ע״י  שנשברת  נשברה  רוח  רק  הקרבן  אינו  אלקים 
את  לשבר  היא  הקרבנות  שתכלית  (שם)  המלבי״ם  וביאר  עצמו.  הקרבן 
לב טהור. ה׳חטא׳ בא ע״י התאוה שהיא  וז״ל:  רוח (הדמיון) שבלב, 
שהוא  הרוח,  או  השכל  עיוות  ע״י  בא  וה׳עוון׳  החומר,  מצד 
המעלה ציורים אל הלב, ויעלה ציורים רעים נוטים לרוע וכו׳. 
שהוא  הרוח,  ישכון  שבו  החומריי  החיצוני  הכלי  מציין  והלב 
הכח הפנימי הנפשיי. וטהרת הלב הוא שהחומר אין לו נטיה 
רק  יעלה  הפנימי  שהרוח  יציין  הנכון  והרוח  הרע,  אל  ותאוה 
ציורי אמת וטוב על פני הנפש, והיפוכם לב טמא ורוח מעוות. 
שישבר  נשברה,  רוח  הוא  אלקים  בו  שירצה  הזבח  עיקר  זבחי. 
על  הציורים  המעלה  הוא  שהרוח  הפנימי,  רוחו  את  האדם 
הלב י‚), שלא יצייר עוד ציורים רעים, רק ציורי החכמה ויראת 
ה׳, וזה יקבל ה׳ כזבח, וגם לב נשבר ונדכה, שהלב הוא הכלי 

החיצוני שבו שוכן הרוח, ומורה על כח המתעורר והיצה״ר וכח 
הממשלה י„) אשר בנפש לכובשו, אם הלב נשבר ע״י כניעה וצום 
כמ״ש  תאוה,  יתאווה  בל  החיצוני  הכלי  יישבר  שעי״כ  ועינוי, 
׳אלקים לא תבזה׳.  ואיתא בזה בזהר  זה  ׳וליבי חלל בקרבי׳, גם 
פתח,  אבא  הרבי  ע״א):  רמ  (פינחס, 
רוח  אלקים  ׳זבחי  נא)  (תהלים 
אוקמוה,  קרא  האי  וגו׳׳.  נשברה 
דרעותא דקב״ה לא אתרעי בקרבן 
רוח  אלא  חובוי,  על  נש  דבר 
מאי  ידעי  לא  נשא  ובני  נשברה, 
נש  בר  אתי  דכד  קדישא,  מבוצינא  שמענא  והכי  קאמרי. 
לאסתאבא בחובוי, אמשיך עליה רוח מסטרא דמסאבא, ואתגאי 
וההוא סטרא מסאבא  לכל רעותא,  ושליט עליה  נשא,  בני  על 
נש  בר  אתי  לרעותיה,  עליה  ושליט  ואתתקף  בחיליה  אתגבר 
ושליט עליה לאתדכאה, מדכאין ליה. בזמנא דהוה בי מקדשא 
עד  עליה  תליא  דיליה  כפרה  כל  קרבניה,  אקריב  קיים, 
דאתחרט, ותבר לההוא רוח מגו גאותא דיליה ומאיך ליה, ודא 
רוח  ההוא  אתבר  וכד  דמסאבא,  דרגא  דההוא  תבירו  הוא 
מסאבא וקריב קרבניה דא איהו דאתקבל ברעוא כדקא יאות, 
אתמסר,  ולכלבי  כלום  קרבניה  לאו  רוח  ההוא  אתבר  לא  ואי 
דהא קרבנא דא לאו דקב״ה אלא מכלבי, ובגין כך ׳זבחי אלקים׳, 
כדקא יאות הוא, ׳רוח נשברה׳, דיתבר ההוא רוחא מסאבא ולא 
ישלוט, ועל דא מאן דיתבר ליה כדקא יאות, עליה כתיב (שם עח) 
יתוב  דלא  באבטחותא  גברא  ההוא  ליהוי  ישוב׳,  ולא  הולך  ׳רוח 
מדבש  המתוק  ופירש  ישוב׳.  ׳ולא  דכתיב  הוא  הדא  לעלמין,  לגביה 
(שם): לאסתאבא בחובוי וכו׳. כשמסכים ומחליט לשמוע לקול יצרו הרע 
לחטוא, מיד הוא ממשיך עליו ע״י יצרו הרע רוח מצד הטומאה. 
ושולט  האדם  על  מתגאה  הטומאה  רוח  ואותו  נש.  בר  על  ואתגאי 
עליו להחטיאו לכל רצונו, כי עבירה גוררת עבירה. מדכאין ליה. כי 
׳הבא ליטהר מסייעין אותו׳. ולכלבי אתמסר. שהם החיצונים. רוח הולך 
׳ויזכור כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב׳, פירוש, אם  ולא ישוב. 

האדם משים עצמו רך כבשר טו) ושב בתשובה שלימה.
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מסילת הקשרים
טז) וכפי העולה מהמאמר, שכאשר זוכה להכניע ולשבר את התאוות המדומיות וכו', אזי 'נתקומם תכונת שכלו', וזוכה ל'שכל בכח', שהוא 'מעיין החכמה'. 

ּב 
ואני תפלה

 ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ינּו  ≈úָע ם  ַרח≈ ¿̇ ּו
ַמר  úו…  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ נּו,  ר≈ ז¿ ע∆ ב¿
 ú ּכָ ַר˙  ו… ּ̇ יָך  ָפנ∆ ¿ú ר ַסּ„≈ ¿úּו
 ˙ ט…ר∆ ¿̃ ּו ם  ָúּ ּכֻ  ˙ נו… ּבָ ר¿ ָּ̃ ‰ַ
ֲעˆּוָמ‰  ָנ‰  ַכּוָ ּב¿  ˙ ָנחו… ּומ¿
ָרָ‡‰,  נו… úָ‰ ו¿ „ו… ¿‚ּ ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּוב
נּו  ≈̇ יָר ƒמ‡ֲ  ‰ ∆úֲע ַּ̇ ∆ ׁ̆ ַע„ 
 ú נּו ּכָ ַרב¿ ¿̃ ƒ‰ ּוúּ ƒ‡ יָך ּכ¿ ָפנ∆ ¿ú
ֲעָ„ם  מו… ם ּב¿ ָúּ ˙ ּכֻ נו… ּבָ ר¿ ָּ̃ ‰ַ
ם  ָמ ו… ˜ מ¿ ƒב ּו ם  ּנָ ַמ ז¿ ƒב ּו
 ‰ ָמ ¿úּ ַ ׁ̆ נ¿ ּו "  . ן ָ̇ ָכ ¿ú ƒ‰ ּכ¿
מו…  ּכ¿ ינּו",  ≈̇ ָפ ¿ׂ̆ ים  ƒָפר
ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ "ז…‡˙  ˙ּוב  ּכָ ∆ ׁ̆
 ˙‡ úַַחּטָ ָח‰ ו¿ נ¿ ƒּמúַ ‰úָ úָעו…
ַבח  ז∆ ¿úים ּו ƒ‡ּוúּ ƒּמúַ ם ו¿ ָ ׁ̆ ‡ָúָ ו¿
 úַע  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿ ים".  ƒמúָ ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ
ר  ּב≈ ַ ׁ̆ ¿úּו יַע  ƒנ ַ‰כ¿ ¿ú  ‰ ז∆ י  ≈„ י¿
 ,‰ ּמ∆ „ַ ַ‰מ¿ ַח  ּכ…  ú ּט≈ ַב ¿ú ּו
úו…  ַבּט¿ ¿úּו ˜ו…  ¿úַּס ¿úּו ו…  ׁ̆ ָ‚ר¿ ¿ú
 úַע ּומ≈ ינּו  ≈úָע מ≈ י  ר≈ ַ‚מ¿ ¿ú
 ׁ̆ י ƒח ָ̇ ו¿ ר  ַמ‰≈ ¿̇ ּו נּו.  ≈úבּו ¿‚ּ
י˙  ּב≈  ‰ נ∆ ב¿ ƒ̇ ו¿ ּו,  נ ≈ú √‡‚ָ ¿ú
ּו,  נ ≈ּ̇ ר¿ ‡ַ פ¿ ƒ̇ ו¿ ּו  נ ≈ ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒמ
 ú ּכָ יָך  ָפנ∆ ¿ú יב  ƒר ¿̃ ַנ ם  ָ ׁ̆ ו¿
ּו  ר ּפ¿ ַכ ּי¿ ∆ ׁ̆  ˙ ו… נ ּבָ ר¿ ָּ̃ ‰ַ
ּו  נ úָ ּו  ר ז¿ ח¿ ֻי ו¿ ּו.  נ ≈„ ֲע ַב
úּו  ּט¿ ּבַ ¿̇ ƒּנ ∆ ׁ̆ ים  ƒָבר ¿„ ‰ ָ ׁ̆ ú ¿ ׁ̆
 , ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒּמ‰ַ י˙  ּב≈ ָחַרב  ∆ ׁ ּ̆ ƒמ
 ˙ פ∆ נ… ו¿ ר  י ƒמ ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ם  ≈‰ ∆ ׁ̆
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿ ַוֲ‡ָמָנ‰.  ים  ƒּופˆ
 ú כ∆ ≈ׂ ּ̆ ‰ַ  ú ∆‡  [˙ ֲעúו… úַ]
ָמ‰  ַין ַ‰ָחכ¿ ַמע¿ ¿ú ,‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ
מו…  ּכ¿ יי,  י˙  ּב≈ ƒמ  ‡ ≈̂ ו… ַ‰ּי
י˙  ּב≈ ƒמ ָין  "ּוַמע¿ ˙ּוב  ּכָ ∆ ׁ̆
úֲַעב…„   ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿  ."‡ ≈̂ י≈ יי 
ָמ‰  ָחכ¿ ּב¿ י„  ƒמ ָּ̇ ָך  ¿̇ ‡ו…
 ,‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ ָוַ„ַע˙  יָנ‰  ƒּוב
 ,˙ מ∆ ¡‡ ָמ‰ ּב∆ ≈ú ¿ ׁ̆ מּוָנ‰  ¡‡ ּוב∆
ן  ָ‡מ≈ úָם,  עו… ¿ú ינּו  ָימ≈  ú ּכָ

ן (úי˜ו"˙ כ‰). ָ‡מ≈ ו¿

העזרה  של  דרום  בצד  ז 

אחד  מעיין  יוולד  הזאת 
שישתה  שמי  מים,  של 
ויתפקח  יתחכם  מהם 
יוצא  זה  מעיין  בחכמה. 
מתוך מרגלית אחת קטנה 
אלו  מים  דרום,  בכותל 
ומשם  במקומם,  נבלעים 
למקדש,  מחוץ  אל  ייצאו 
שיטים,  לנחל  שיעלו  עד 
וישטפו את הזימה ההיא 
שהולידו מי השיטים. ועל 
שבעזרה,  המים  אלו  כן 
הם מוכנים בשביל אותם 
להיראות  שבאים  הזכרים 
מן  שותים  כשהם  שם, 
חוששים  לא  הם  המים 
להתאוות  נתעוררים  ולא 
להיראות  בבואם  לנקבות 
לפני המלך הקדוש, ועוד, 
יתפקחו  אלו  מים  שע״י 
לדעת דברים סתומים של 
המלך העליון, כי במקדש 
נשכחים  ההרהורים  כל 
מההרהור  חוץ  מהאדם, 
של שמחת המלך הקדוש.

מילואי חכמה
הוא  יואל,  שבנבואת  זה  שמעיין  המפרשים  ביארו  יצא.  מן המקדש  ומעיין 
לשה״כ  את  אף  ולהביא  להרחיב  וראינו  יחזקאל.  בנבואת  הנזכר  המעיין 
ִמַּתַחת  יְֹצִאים  ַמִים  ְוִהֵּנה  ַהַּבִית  ֶּפַתח  ֶאל  ַוְיִׁשֵבִני  יב):  א–ה,  (מז,  ביחזקאל 
ָגאּו  ִּכי  ַלֲעבֹר  אּוַכל  א  ֲאֶׁשר  ַנַחל  ֶאלֶף  ַוָּיָמד  וגו׳:  ָקִדיָמה  ַהַּבִית  ִמְפַּתן 
ִמּזֶה  ְׂשָפתֹו  ַעל  ַיֲעלֶה  ַהַּנַחל  ְוַעל  ֵיָעֵבר: (...)  ֲאֶׁשר א  ַנַחל  ָׂשחּו  ֵמי  ַהַּמִים 
ְיַבֵּכר ִּכי ֵמיָמיו  ּוִמּזֶה ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל א ִיּבֹול ָעֵלהּו ְוא ִיּתֹם ִּפְריֹו ָלֳחָדָׁשיו 
ִמן ַהִּמְקָּדׁש ֵהָּמה יֹוְצִאים ְוָהָיה ִפְריֹו ְלַמֲאָכל ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה: ופירש המלבי״ם 
נפתח  שיצא מקור  כפשוטו,  הנס  שיהיה  והנה מלבד  המים.  גאו  כי  (שם): 
מבית ה׳, כמ״ש (יואל ד) ׳ומעיין ייצא מבית ה׳ והשקה את נחל השיטים׳, 
(זכריה יד) ׳והיה ביום ההוא ייצאו מים חיים מירושלים׳, כי בירושלים לא 
היה מעיין מעולם, ואז תתרבה הברכה ממקור מים חיים, חוץ מזה בא 

לרמז ג״כ על מי הדעת והתורה והאמונה, אשר ייצאו מבית ה׳. 
דרום  זבסטר  ע״ב):  קסה  (שלח,  בזהר  ואיתא  יצא.  המקדש  מן  ומעיין 
בעזרה דא, אתייליד חד מעיינא דמיא וכו׳, מאן דשתי מינייהו 
זעירא  חדא  מרגלא  מגו  נפיק  דא  מעיינא  בחכמתא.  ויתפקח  יתחכם 
בכותלא דדרום, אינון מיין בלעי גו אתרא, ומתמן יפקון לבר ממקדשא 
עד דיעלו לנחל שיטים, וישטפון ההוא זימה דאולדין מיא דשיטים. ועל 
מן  שתאן  הוו  דכורין  תמן  דאתחזון  אינון  בגין  בעזרה,  אלין  מיין  דא 
מיא, לא חיישי בנוקבי במיתיהון לאתחזאה קמי מלכא קדישא. תו דהא 
כל  דא  מקדשא  גו  עילאה,  דמלכא  סתימין  מילין  למנדע  יתפקחון 
הרהורין ישתכחון, בר הרהורא דחדוה דמלכא קדישא. ופירש המתוק מדבש 
(שם): בסטר דרום בעזרה וכו׳. שהוא צד החסד, יוולד וייצא מעיין אחד של 
מימי החסד. בחכמתא. בחכמת התורה. מגו מרגלא חדא. ר״ל המרגלית היא 
יזכה  ומשם  שבדרום,  החסד  בקו  שהיא  חכמה,  שהיא  דהוי״ה  י׳  אות 
לחכמה השותה ממנו. עד דיעלו לנחל שיטים. הוא סוד תמצית מימי השפע 
לחיצונים,  כח  שהם  זימה  מגדלים  המים  ואותם  הקליפות,  אל  הניתן 
החסד  מימי  מאלו  תמצית  זאת,  לבטל  וכדי  בהם,  נדבק  משם  והיונק 
שהם  שורשם  גם  ועי״ז  זימה.  ההוא  וישטפון  הזה.  הנחל  עד  מגיעות 
הקליפות, יטהרו, בסוד ׳ִּבלע המוות לנצח׳. ומרומז בפסוק ׳ומעיין מבית 
חוץ  קדישא.  דמלכא  דחדוה  הרהורא  בר  השיטים׳.  נחל  את  והשקה  ייצא,  ה׳ 
מההרהור של שמחת המלך הקב״ה, שמשמח את ישראל בעליית הרגל.  

עולמות
אמצעי  הוא  הגלגלים  עולם 
התחתון  עולם  בין  ומקשר 
והעליון, ומבלעדו אין ערך בין 
מקבל  גשמי  שהוא  התחתון 
שהוא  העליון  ובין  השינויים, 
כלל  השינוי  מקבל  ואין  נפרד 

(תורת העולה ח"א, י).

ית'   ברא אדם על הארץ  הוא 
יביאהו,  ואשר  יוציאהו  אשר 
מד'  כלול  ויכוננהו  עשאו  כי 
עולמות, הגוף מהשפל, והנפש 
הגלגלים  מעולם  המתנועעת 
מעולם  והרוח  התנועה,  בעלי 
מעולם  והנשמה  המלאכים, 

העליון (אלשיך בראשית א, כו). 

אחד  האדם  אברי  שכל  כמו 
כל  כן  חבירו,  את  משלים 
ערוכים  והעולמות  המציאות 
כוללת  וכגוויה  אחד  כאיש 

(מלבי"ם בראשית א, כו).

יסודות הם בכל העולמות,  ד׳ 
רק בעולם עשיה הם גשמיים, 
רוחניים,  ביצירה  ולמעלה 
גבריאל  מים,  מיכאל  דהיינו 
רפאל  אויר,  אוריאל  אש, 
עפר. ולמעלה בעולם הבריאה 
יותר רוחניים, דהיינו ד' חיות 
שנושאות הכסא, אח"כ למעלה 
ד' רגלי הכסא, עד שבאצילות 
חסד  הרוחניות,  תכלית  הם 
מים, גבורה אש, תפארת אויר, 
ואלו  עליונה.  ארץ  מלכות 
שורשים לאלו, ואלו לאלו. על 
כן כל מה שיש בתחתונים רומז 
על העליונים, ומן הנגלה נבוא 
אל הנסתר (של"ה תולדות אדם, 

ב"ה כד). 

של  התחתונה  המדריגה 
במעלה  הוא  העליון,  עולם 
של  העליונה  ממדריגה  יותר 
עולם התחתון ממנו (שיהר"ן מ). 

עולמות אבי"ע שורשם ד'  ד׳ 
ד' שמות  אותיות הוי"ה, בחי' 
ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, בחי' טנת"א, 
יסודות  הד'  נמשכין  ומהם 
דצח"ם,  בחי'  שהם  ארמ"ע, 
שכנגד זה הם ד' חלקי התִפלה, 
עי' שעה"כ דרושי השחר (ליקו"ה 

פסח ראשי פרקים, א). 

רק  היתה  הבריאה  עיקר 
בשביל  דהיינו  האדם,  בשביל 
ועיקר  אדם,  שנקרא  הצדיק 
מעלת האדם הוא שיש לו כח 
העולמות  כל  ולחבר  לקשר 
עלמא  לחבר  דהיינו  יחד, 
(ליקו"ה  עילאה  ועלמא  תתאה 

נדרים ג, יב). 

מצוות  עושה  כשהצדיק 
ומעלה  טובים,  ומעשים 
שבדומם  הקדושים  ניצוצות 
השי"ת  אזי  מדבר,  חי  צומח 
אוהב אותו מאוד, ובזה מקשר 
גם חיצונית העולמות, שהשי"ת 
בחי'  וזהו  מעשיו,  בכל  שורה 
התיקון שיהיה בביאת משיח, 
דעה  הארץ  'ומלאה  כמ"ש 
וחיות כולם  וגם בהמות  וכו'', 
יהיו יודעים את השי"ת (בעש"ט, 

מקץ, יג). 

לדרגא  מדרגא  כשעולה 
לפעמים  העליונים,  בעולמות 
יכול להתדבק למעלה בנשמתו 
שיפריש  גופו,  בלי  לבד 
התפשטות  וזהו  מגופו,  עצמו 
מרגיש  שאינו  הגשמיות, 
הגוף  הרגשת  כלל  במחשבתו 
וציור זה העולם, ואח"כ כשבא 
רק  מרגיש  אינו  האצילות  אל 
אצילותו  דהיינו  הדק,  מן  דק 
ית', ושם יידע עתידות (בעש"ט, 

עקב, מו). 

האדם הוא עולם קטן, וכמוהו 
בבחי' קומה שלימה בכל רמ"ח 
כל  גידים  ושס"ה  איברים 
העולמות. וכל כללות עם בנ"י 
(אוהב  שלימה  קומה  ג"כ  הם 

ישראל, משפטים). 

ודע, שבכל עולם ועולם ובכל מדריגה ומדריגה יש שם דמיונות אלו, 
׳ודע  ד״ה  בנח״נ  (המובאים  מוהרנ״ת  בדברי  ועי׳  הקליפות.  הם  והם 
לבאר  והוסיף  הארמי,  לבן  נקרא  המדמה  שכח  המבאר  וכו׳׳),  ועולם  עולם  שבכל 
בזה בליקו״ה (חו״מ מתנה ד, יג), וז״ל: וזה בחינת לבן בן נחור, מחמת שעל 
בחינת  שהוא  האמת  הצדיק  על  שחולקין  והמחלוקת  ההתגרות  כל  ידו 
ִנֲחרּו  אמי  ׳בני  בבחינת  הצדיקים,  כל  שבין  האמת  נקודת  בחינת  יעקב, 
בי, שמוני נוטרה את הכרמים, כרמי שלי לא נטרתי׳. ׳כרמים׳ הם בחינת 
מנהיגים כמו שפירש״י שם, ׳בני אמי׳ פירש״י אנשי מצרים, היינו בחינת 
בסי׳  מקץ׳  ׳ויהי  בהתורה  (כמ״ש  ומצרים  פרעה  בחינת  שהוא  המדמה,  כח 
הם  מבורר,  שאינו  המדמה  כוחות  שהם  אמי׳,  ש׳בני  היינו  עי״ש),  נ״ד 
את  נוטרה  ׳שמוני  אשר  עד  ישראל,  בכנסת  היינו  בי,  ונתגרו  ִנחרו 
׳כרמי  לי.  להועיל  יכולים  שאינם  אחרים  מנהיגים  בחינת  הם  הכרמים׳, 
הצדיק  היינו  האמת,  המנהיג  בחינת  הוא  שלי  כרמי  נטרתי׳,  לא  שלי 
האמת. ועל כן נקרא ׳כרמי שלי׳, כי הוא יודע להלוך נגד רוחו של כל 
אחד ואחד, וליתן עצה והתחזקות וכו׳ לכל אחד מישראל כראוי לו, ועל 
ואחד  אחד  כל  של  היינו  שלי,  המנהיג  הוא  כי  שלי׳,  ׳כרמי  נקרא  כן 
מישראל באמת, כי רק הוא יודע להנהיג אותי ולהושיע לי באמת. אבל 
שאר המנהיגים החולקים עליו נקראים כרמים ומנהיגים אחרים, ואינם 
מאחר  אבל  וכשרים,  צדיקים  שהם  כמה  בהם  שיש  אע״פ  כי  שלי, 
שעדיין לא שיברו המדמה לגמרי ואינם יכולים להושיע לי, על כן אינם 
מבקשת  כן  ועל  מהם.  תועלת  לקבל  יכול  שאיני  מאחר  שלי,  מנהיגים 
איכה  תרעה  איכה  נפשי  שאהבה  לי  ׳הגידה  מהשי״ת  ישראל  כנסת 
היינו  חבריך׳,  עדרי  על  כעוטיה  אהיה  ַׁשָּלָמה  וכו׳,  בצהרים  תרביץ 
האמת,  לה  ויגלה  לה  שיגיד  ומתחננת מהשי״ת  ישראל מבקשת  שכנסת 
׳איכה תרעה איכה תרביץ׳, היינו איכה ואיפה הוא הרועה את ישראל 
באמת, בעת הגלות המר הזה שהוא בחינת ׳בצהרים׳, כמו שפירש״י שם 
הכח  נקרא  זה  ובשביל  במ״א).  מזה  (ועי׳  להצאן  שרע  החום  עת  שהוא 
המדמה ׳לבן בן נחור׳, בחינת ׳בני אמי נחרו בי׳, מחמת שכל ההתגרות 
לחלוק על הצדיק האמת הוא ע״י כח המדמה, שמטעה את האדם עד 
טוב  לרע  האומרים  ׳הוי  כמ״ש  לאמת,  והשקר  לשקר  האמת  שמהפך 

ולטוב רע, שמים אור לחושך וכו׳ שמים מתוק למר וכו׳׳.

ילקוט הנחל

שם  יש  ומדריגה  מדריגה  ובכל  ועולם  עולם  שבכל  ודע 
דמיונות אלו, והם הם הקליפות. וכתב בליקו״ה (חו״מ מתנה 
ד, יג): כל הטעותים שבעולם נמשכין מכח המדמה, כנראה בחוש, 
אפילו בדברים גשמיים, שכח המדמה מטעה לפעמים את האדם 

וכיוצא.  אבן  שהוא  עץ  על  וסובר 
לברר  יכולין  גשמיים  בדברים  אבל 
חוש  ע״י  מיד  והטעות  השקר 
אל  הנוגעים  בדברים  אך  הראות, 
הדבר  לברר  מאוד  קשה  השכל 
המדמה  כשכח  האמת,  על  ולעמוד 
מתפשט ומטעה את בני אדם להפוך 

את האמת. כי מריבוי הדמיונות יש לו כח להפוך כל דבר מהיפך 
אל היפך, עד שקשה מאוד לעמוד עליו, כי אם כשמקרבין עצמן 
האמת  נקודת  בחינת  שהם  יעקב,  בחינת  שהם  אמת,  לצדיקי 
ומניח את עצמו  ביותר,  זה  לאמיתו. אבל הבעל דבר מתגרה על 
לאורך ולרוחב להרבות מחלוקת על צדיק כזה שהוא בחינת נקודת 
כי  לגמרי.  המדמה  כח  את  וביטל  והכניע  שיבר  שכבר  האמת, 
הבעל דבר מסבב בתחבולותיו ומכניס בלב בני אדם שיאמרו עליו 
עליו  ובודה  ח״ו,  ממש  האמת  היפך  הוא  כאילו  ממש,  ההיפך 
כזבים ומחפה עליו דברים אשר לא כן. ועיקר התגרות הבעל דבר 
של  ומנהיגים  בגדולים  היינו שמתגרה  רז״ל,  כמ״ש  בגדולים  הוא 
הדור שיטעו ישראל ממנו ח״ו, מחמת שיודע שאם יתקרבו אליו 
ולדרכיו ולעצותיו הק׳ יקרב כולם להשי״ת, על כן מרבה מחלוקת 
והטעותים  הרמאות  כל  שמשם  המדמה,  כח  ע״י  והכל  עליו. 
כח המדמה  כי  נחור.  בן  לבן  בחינת  וזה  שבעולם.   והערמימיות 
והטעותים שבעולם  כל הרמאות  ׳לבן הארמי׳, ע״ש שמשם  נקרא 
במצוות,  עצמו  להתלבש  תמיד  דרכו  כי  לבן,  נקרא  כן  ועל  כנ״ל. 
כמ״ש אדמו״ר ז״ל (בסימן א׳) על מאמר רבב״ח ׳ומתחזי כי צוציתא 

דנורא חוורא ברישיה וכו׳׳. כי מכניס בלב שמצוה גדולה לחלוק עליו, כי ְמַהֵּפך האמת מהיפך אל היפך כנ״ל. גם כי המוח הקדוש של 
הצדיק האמת הוא בחינת לובן העליון, בחינת ׳באר מים חיים ונוזלים מן לבנון׳, ׳מן ליבונא דמוחא׳, בחינת ׳מסטרא דימינא מוחא חוורא 
ככספא׳, כי מוחו הקדוש הוא זך ונקי ככסף צרוף, וכל התורה שהוא מגלה הוא אמת ברור זך ונקי בלי שום סיג ופסולת כלל, בחינת 
׳ִאְמרות ה׳ ֲאָמרות טהורות כסף צרוף וכו׳ מזוקק שבעתיים׳. ולעומת זה, הכח המדמה שמטעה את האדם נקרא לבן הארמי, כי מרמה 
ומטעה כל כך את בני אדם בכל מיני טעויות ושקרים, עד שהשקר ברור אצלם כאילו אין בו שום ספק לנטות אל האמת. וזה בחינת 
לובן דקליפה וכו׳, שעל ידו כל ההתגרות והמחלוקת שחולקין על הצדיק האמת שהוא בחינת יעקב, בחינת נקודת האמת שבין כל הצדיקים.

הקרבנות  שעבודת  כעת  מבאר  רבינו  יצא.  המקדש  מן  ומעיין 
מובא  ובליקו״ה  והתאוות.  הדמיונות  את  שוברת  בביהמ״ק 
והמדמה  ביהמ״ק  כשייבנה  כן  ועל  הנ״ל,  בכח׳  ׳שכל  בחינת  הוא  ש׳חכמה׳ 
דייקא, היינו שכל בכח, כמובא לעיל  ייצא משם מעיין החכמה  אזי  יוכנע, 
זה  פסוק  והנה  נופל׳.  זה  קם  ש׳כשזה 
הימים  על  שהתנבא  יואל,  בנבואת  נאמר 
ואז  לא״י,  יהודה  שבט  את  ישיב  שה׳ 
מים,  מעיין  ממנו  וייצא  המקדש  ייבנה 
וזלשה״כ  התורה.  חכמת  השפעת  שהוא 
ֲאִני ה׳  ִּכי  ִויַדְעֶּתם  יז–יח):  (ד,  ביואל 
ֱאֵקיֶכם ׁשֵֹכן ְּבִצּיֹון ַהר ָקְדִׁשי ְוָהְיָתה 
ִיְּטפּו  ַההּוא  ַבּיֹום  ְוָהָיה  עֹוד:  ָבּה  ַיַעְברּו  א  ְוָזִרים  קֶֹדׁש  ם  ְירּוָׁשלִַ
ָמִים  ֵיְלכּו  ְיהּוָדה  ֲאִפיֵקי  ְוָכל  ָחָלב  ֵּתַלְכָנה  ְוַהְּגָבעֹות  ָעִסיס  ֶהָהִרים 
ּוַמְעָין ִמֵּבית ה׳ ֵיֵצא ְוִהְׁשָקה ֶאת ַנַחל ַהִּׁשִּטים: וביאר המלבי״ם (שם): 
וידעתם. ואז תדעו בידיעה ברורה שאני ה׳ אלקיכם. שוכן בציון הר 
קדשי. ר״ל כי בקרב ישראל אני, מצד שכינתי המתמדת בציון. והיה 
ביום ההוא. תתרבה השפע והברכה ביתר שאת, עד שההרים יטפו 
עסיס מרוב הפירות המתוקים, והגבעות תלכנה חלב מרוב הבקר 
והצאן, וכל אפיקי יהודה ילכו מים, שעד עתה היה חסרון מים 
בין בכללות א״י בין בירושלים, שלא היו מעיינות בירושלים, ואז 
לא לבד שיהיה מים ביהודה, כי גם מעיין ייצא מבית ה׳, משם 
נחל השיטים  לחוץ, עד שישקה את  ויתפשט  נפתח  ייפתח מקור 
וכו׳. ועל המעיין הזה כבר ניבא יחזקאל וזכריה. ועל דרך הרמז, 
ויען  העולם,  לכל  למים,  הנמשלת  והאמונה  התורה  תצא  שמשם 
ראשית  והיה  פעור,  לבית  זרה  ובעבודה  בזנות  פרצו  שבשיטים 
הטומאה  את  יטהר  הקדוש  שהמעיין  מציין  ישראל,  לבית  חטאת 
אשר התחילה בנחל השיטים, ויעביר הרעות הזרות והתאוות טז). 
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מסילת הקשרים
יז) ובקשרי המאמר, ענין זה מקושר עם הכנעת הקליפות ע"י גילוי גדולות הבורא (אות ד), שאז נתגלה שגם הקליפות הם באמת הדרך אל הקדושה, ו'באמת אין זה נפילה כלל' 
(כמובא בסוף המאמר, 'ובזה טועין החסידים', עי"ש).    יח) בבחי' השם כ"ו (המובא להלן באות ד', בהלבשת הסבי דבי אתונא), שהוא שם יהו"ה, שהוא בחי' התגלות הגוונין.

שעושה  המעשים  כל  ח 

מקדים  בתחילה  הקב״ה, 
ואח״כ  שבחוץ,  מה  את 
בוא  שבפנים.  המוח  את 
וראה, כל אותם המעשים 
והקדים  הקב״ה  שעשה 
את  שבחוץ,  מה  את 
במחשבה,  הקדים  המוח 
ובמעשה הקדים את מה 
קליפה  כל  כי  שבחוץ. 
והמוח  מהסט״א,  היא 
הוא מהפנימיות הנקראת 
ולכן תמיד הסט״א  מוח, 
וגדל  ומתרבה  מקדים 
כיון  הפרי.  את  ושומר 
הפרי,  ומתבשל  שמתגדל 
זורקים את הקליפה לחוץ. 
על  שכתוב  מה  סוד  וזה 
הרשע,  ׳ויכין׳  הרשע, 
׳וצדיק ילבש׳, וזורקים את 
ומברכים  קליפה,  אותה 

לצדיקו של עולם.

ביהמ״ק,  בבנין  ט 

שהסט״א יעבור מהעולם, 
את  להקדים  יצטרך  לא 
כי  לפנימיות,  החיצוניות 
שניהם  וקליפה  המוח 
מקדים  הוא  לכן  שלו, 
׳היטיבה  כמ״ש  המוח, 
ברצונך את ציון׳ בתחילה, 
חומות  ׳תבנה  ואח״כ 
החומה  כי  ירושלים׳, 
שהיא  שמבחוץ  ההיא 
שלו  היא  גם  הקליפה, 
׳ואני אהיה  ממש, כמ״ש 
אש  חומת  ה׳  נאום  לה 
סביב׳, אני ולא צד הרע. 
העליון  ישראל הם המוח 
ישראל  כי  העולם,  של 
תחילה,  במחשבה  עלו 
הקליפה  שהם  והעמים 
הקדימו ממשלתם, כמ״ש 
׳ואלה המלכים אשר מלכו 
מלוך  לפני  אדום  בארץ 
ועתיד  ישראל׳.  לבני  מלך 
הקב״ה להקדים ולהשאיר 
הקליפה,  בלא  המוח  את 
לה׳  ישראל  ׳קודש  כמ״ש 
ראשית תבואתֹה׳, המוחא 
ואע״פ  לקליפה,  יוקדם 
שהמוח יהיה בלא קליפה, 
ידו  שיושיט  הוא  מי 
שכתוב  לפי  לאכול ממנו, 
אוכליו  ׳כל  אח״כ  שם 
יאשמו, רעה תבוא אליהם 
זמן  אותו  על  ה׳׳.  נאום 
זבחי  תחפוץ  ׳אז  נאמר 
יתחבר  שאז  לפי  צדק׳, 
ויהיה  בחיבור אחד,  הכל 
תיקוניו,  בכל  שלם  השם 
ואז יהיה הקרבן שלם לה׳ 

אלקים.

הם הקליפות הקודמין לפרי. ומובא בזהר (סבא דמשפטים, קח ע״ב),   והם 
כי לעת״ל גם המוח וגם הקליפה יהיו מצד הקדושה. וז״ל: טבבניינא דבי 
מקדשא, דסטרא בישא יתעבר מעלמא, לא אצטריך, דהא מוחא וקליפה 
בקדמיתא,  ציון׳  את  ברצונך  ׳היטיבה  דכתיב  מוחא,  אקדים  הוי,  דיליה 
דיליה  קליפה,  דאיהי  דלבר  חומה  ירושלים׳, ההיא  חומות  ׳תבנה  ולבתר 
׳ואני אהיה לה נאום ה׳ חומת אש סביב׳,  היא ממש, דכתיב (זכריה ב) 
אני ולא סטרא בישא יז). ישראל אינון מוחא עילאה דעלמא, ישראל סליקו 
במחשבה בקדמיתא, עמין דאינון קליפה אקדימו, דכתיב ׳ואלה המלכים 
אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל׳. וזמין קב״ה לאקדמא 
מוחא  תבואתֹה׳,  ראשית  לה׳  ישראל  ׳קודש  דכתיב  קליפה,  בלא  מוחא 
אקדים לקליפה, ואע״ג דמוחא יקום בלא קליפה, מאן הוא דיושיט ידא 
ה׳׳.  נאום  אליהם  תבוא  רעה  יאשמו,  אוכליו  ד׳כל  בגין  מיניה,  למיכל 
בההוא זמנא ׳אז תחפוץ זבחי צדק׳, בגין דהא כדין יתחבר כולא בחיבורא 
חדא, ויהא שמא שלים בכל תיקוניה, וכדין קרבנא להוי שלים לה׳ אלקים. 
וביאר המתוק מדבש (שם): בבניינא דבי מקדשא. שאז כבר הסט״א יעבור מן 
והקליפה  המוח  כי  החיצוניות,  את  להקדים  יצטרך  לא  וכבר  העולם, 
שניהם יהיו מצד הקדושה, כקליפת הבושם, שיש לה ריח טוב כמו לעצם 
הבושם, ויקדים את המוח שמבפנים, דכתיב תחילה ׳היטיבה ברצונך את 
ציון׳, שהוא בנין ביהמ״ק שמבפנים, ואח״כ ׳תבנה חומות ירושלים׳, שהוא 
ממש,  שלו  היא  גם  הקליפה,  שהיא  שמבחוץ,  ההיא  חומה  כי  מבחוץ. 
נאום ה׳ חומת אש  ׳ואני אהיה לה  דהיינו שהיא מצד הקדושה, דכתיב 
סביב׳, הנה כתוב ׳אני׳ להורות, אני, שהוא הקדושה ולא צד הרע. ויהא 

שמא שלים בכל תיקוניה. שיתחברו אותיות י״ה עם ו״ה יח). 
(מאמר  במרום  באדיר  הרמח״ל  וביאר  לפרי.  הקודמין  הקליפות  הם  והם 
קליפת  (ובפרט  לקליפות  השי״ת  שנתן  מהתפקידים  שאחד  היראה),  ייחוד 

נוגה) הוא לשמש כשומרים, לבל יינקו מן הקדושה אותם שאינם ראויים, ואולם הירא מהשי״ת בעצמו, מתגלה לו שאף אותם שומרים, הם בסוד השכינה, ועי״ז בעצמו 
מתגלים לו סודות עליונים, שהם בחינת הפרי הטמון בקליפה, וז״ל: הנה הקב״ה שם הסט״א שתהיה קליפה שומרת לפרי, וז״ס מה שהקב״ה עשה העולם 
שיהיה חול. והאמת, שיש חול ויש שבת, והרוב הוא חול. וזה כי עשה הקב״ה שתהיה הנהגה של שכינה מתלבשת בקליפת נוגה, וזה מי שאינו ראוי 
ליכנס בקדושה הפנימית. והנה גם אותה הקליפה אינה עושה אלא עבודתו של מקום, לייסר את הרשעים ולהביאם אל התורה. אבל לפי היראה כך 
היא ההשפעה. מי שירא מן היראה רעה, שהיא קליפת נוגה, הנה הוא נמסר בידה, כבן שנמסר ביד שפחה לגדל אותו וליישר דרכיו, היא מלקה 
אותו כמו שצריך לו להיטיב מעשיו. אך כנגד זה אין לו ידיעה אלא בדברי הטבע בהבלים של העולם, או בחכמות חיצוניות, שכולם דרך חול. ונמצא 
שאע״פ שלא יהיה טמא, יהיה חול, ולא יוכל לקבל מן הפנימיות. אבל מי שמחזיק ביראת הרוממות, אז השכינה עצמה מייסרת אותו, ואז מתגלים 
לו הסודות הפנימיים, המתגלים לפי היראה, בסוד ׳סוד ה׳ ליראיו ובריתו להודיעם׳. וז״ס מה שאמרו בתיקונים שתלמידי חכמים הם בסוד שבת, 
הגדולים  האורות  להמשיך  האמיתי  הדרך  והנה  מלמעלה.  הגדולות  הידיעות  ממשיכים  והם  וכו׳,  נוגה  קליפת  בסוד  ולא  השכינה,  בסוד  הם  כי 
מלמעלה והידיעות העמוקות, הוא דרך היראה, שישים אדם דעתו לחשוב רוממותו של א״ס ב״ה וירא ממנו וכו׳, ואז ידרוך תחתיו היראה רעה, כי 
ויקבל סודות  לא ירא ממנו. אדרבא, אפילו יראת העונש ירא דרך יראת הרוממות. ואז לא ישלטו עליו הבלי עולם, אלא דרך הידיעה האמיתית, 

עליונים. ואם ירגיל עצמו בזה, בוודאי ישיג חכמה עליונה, והמעשים הטובים שיעשה יהיו מעשים גדולים מאוד.

מילואי חכמה

קליפה / פרי   
אין מעלת הקדושה ניכרת, אלא 
בנפול הקליפה הנקראת חושך 

(אוה"ח בראשית א, א).  

מועטת,  היא  והסגולה  הפרי 
כמו שבעץ פרי העצים והעלים 
והקליפות הם רבים והפרי הוא 
מכל  המעט  'אתם  כן  מועט, 
והפרי  הלב  אתם  כי  העמים', 
והיא  מועטת,  שהיא  והסגולה 
והחביבה  הנוטע  אצל  הסגולה 

בעיניו (מלבי"ם דברים ז, ח).

'אלהים  נקראים  הקליפות 
ממוחין  שיונקין  מפני  אחרים', 
והם  'אלהים',  הנקרא  דקטנות 
(פע"ח  נקראים 'אלהים אחרים' 

עולם העשיה ד). 

הבל  נקראים  הקליפות 
אלא  רודפים  ואינם  וריק, 
כמותם,  ריק  שהוא  דבר  אחר 
שנתרוקן  כלי  שמוצאים  וכיון 
בו  דבוקים  הם  מהקדושה 

(ראשית חכמה, שער הקדושה יז).

מכח  נמשכים  הם  הייסורין 
וכשמקבל  הקליפות,  קטרוג 
נשברו  אז  באהבה  הייסורין 
שכוחו  ומי  ונתמרק.  הקליפות 
גדול, לא די לו שממרק הקליפה, 
תחתיו  הקליפה  כובש  אלא 
מעלה  עולה  ואח"כ  ומטהרה, 

מעלה (של"ה תולדות, תו"א ה). 

הקליפות  שאר  בהתבטל 
עמהם  יתבטלו  הרעות, 
האומות. אמנם הקליפות שהם 
שומר לפרי יתקיימו, כדי שיגיע 
מהם תועלת ולא נזק. והנה עתה 
בחינות,  ב'  הם  הקליפות  אלו 
הא' בחי' הקליפה שאינה רעה, 
שממנה שומר לפרי, והוא סוד 
ונכנס  עצמו  המיטיב  יצה"ר 
והב'  יתבטל,  לא  ולזה  פנימה, 
קליפה הרעה, שהיא המטונפת 
המוכיחה  הצדיקים  המכשלת 
המשטנת. ואחר שאין בן המלך 
צריך לתוכחת, מה צורך לרצועה 

(חסד לאברהם ז, כז).

פנימיות  בקליפות  יש 
הפנימיות  ובבחי'  וחיצוניות, 
הנקראים  הגרים  נפשות  הם 
הם  עכו"ם  ונפשות  נוגה,  קלי' 

חיצוניות (שמן ששון, ע"ח נ, ז).

הכסילות  היינו  הקליפות 
(ליקו"מ יז, ג).

מוֹתרות  בחי'  הם  הקליפות 
'בכל  בבחי'  עצבות,  בחי'  והם 
תוקפא  והם  מוֹתר',  יהיה  עצב 

דדינא (ליקו"מ כד, ב). 

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

ח"ב יב).

כולם  שבעולם  ההשפעות  כל 
עוברים תחילה דרך הקליפות, 
שהקליפה  שבהכרח  מחמת 
תקדים לפרי, ועל כן כל הדברים 
צריכין בירור לבררו מאחיזתם 

(ליקו"ה שומר שכר ד, ב).

הקליפות  הם  העבירות 
תתאין המלבישין את הקדושה, 
ומסבבין כמו הקליפה את הפרי 
וצריכין  שבתוכו,  המוח  ואת 
ישראל להפריד אותם, ולעשות 
ובין  לטהור  טמא  בין  הבדל 
איסור להיתר ובין פסול לכשר, 
ע"י  הקליפה  תתדבק  שלא 
עבירה התלויה באבר מאבריו, 
שהוא  הנחש  שם  ישכון  אז  כי 
ההוא  האבר  וימות  הקליפה, 
וזה עונשו  ויהיה בעל מום ח"ו 

(בעש"ט, עקב, לה).

להפריד הקליפות מהקדושה, 
רוח  ע"י  כי  וכו',  נשבר  לב  הוא 
תקיפא  ודינא  רוחא  נשברה 

תבירא (תוי"י, בהעלותך, ג).

כל  א):  ג,  עכו״ם  (יו״ד מאכלי  בליקו״ה  ומובא  הקודמין לפרי.  הקליפות 
וכל  וכיוצא.  ובישול  אפיה  דהיינו  תיקון,  צריכין  המאכלים 
שיהיו  עד  הרבה  בהם  לטרוח  שצריכין  המאכלים,  כל  של  התיקונים 
ראויים לאכילה, כל זה הוא בא מחטא אדה״ר כידוע. כי אז נתערב טוב 
צריכין  כן  ועל  הרע.  מן  הטוב  לברר  בירור  וצריכין  הדברים,  בכל  ורע 
וכן  וכיוצא,  ותבן  ולבררו ממוץ  לטרוח הרבה בכל המאכלים, כדי לתקנו 
ובישול, כי קודם שמתקנין המאכל, דהיינו קודם האפיה  לטרוח באפיה 
והבישול, אין להמאכל שום טעם, והטעם שבמאכל קודם האפיה והבישול 
ע״י  אם  כי  המאכל  טעם  מרגישין  ואין  בפועל,  ולא  בכח  אז  שם  הוא 
מהטוב  נמשך  המאכל  טעם  עיקר  באמת  כי  והבישול.  האפיה  תיקון 
הקדושים,  ניצוצות  דהיינו  ה׳,  טוב  בו  מלובש  דבר  בכל  כי  שבמאכל, 
ה׳׳.  טוב  כי  וראו  ׳טעמו  בבחינת  שבמאכל,  הטוב  טעם  נמשך  ומשם 
הטוב  ולגלות  לברר  אפשר  אי  טו״ר,  שנתערב  אדה״ר  חטא  ומחמת 
אפיה  ע״י  לבסוף  התיקון  ועיקר  תיקונים,  כמה  ע״י  אלא  שבמאכל 
ובישול, כי אז גמר תיקון המאכל, ואז דייקא נרגש טעם הטוב שבמאכל. 
מן  לבררו  המאכל  עם  לטרוח  שצריכין  המאכל,  של  התיקונים  כל  כי 
הפסולת, ממוץ ותבן, ולתקנו, וכיוצא בזה שאר התיקונים, הכל הוא כדי 
דהיינו  להפרי,  לזכות  כדי  לפרי,  הקודמת  הקליפה  ולשבר  להכניע 
לפנימיות הטוב שמלובש שם באותו המאכל. והקליפה הקודמת לפרי הוא 
בחינת כח המדמה הנ״ל במאמר הנ״ל. כי כח המדמה הנ״ל הוא נאחז 
בכל דבר ודבר, כמבואר לעיל שבכל עולם ועולם ובכל מדריגה ומדריגה 
יש שם דמיונות וכו׳ כנ״ל, והם הם הקליפות הקודמים לפרי כנ״ל. על 
הטוב  מטעם  לטעום  לזכות  דהיינו  הפרי,  מן  לאכול  אפשר  אי  כן 

שבמאכל, כי אם ע״י כמה תיקונים.

ילקוט הנחל

הקליפות הקודמין לפרי. כתב בליקו״ה (יו״ד ערלה ד, יב): כשעלה 
ברצונו ית׳ לברוא את העולם, לא היה מקום לבריאה, 
נתהווה מקום  ועי״ז  וכו׳,  הדין  שורש  לצדדין, שהוא  וצמצם האור 
כל  נתהוו  ועי״ז  קו,  בדרך  הא״ס  אור  המשיך  ולשם  לבריאה, 
בעץ  זה  כל  כמבואר  וכו׳,  העולמות 
כמה  בדברינו  ומובא  בתחילתו  חיים 
התהוות  שקודם  נמצא  פעמים. 
יש  לעולם,  קודם שבאין  בכל הדברים שבעולם  כן  וכמו  הבריאה, 
בחינה זאת, שההכרח שיהיה איזה בחינת צמצום קודם שנמשך האור 
ומחמת  לעולם,  ויוצא  נברא  הוא  שעי״ז  הדבר,  אותו  של  והחיות 
שהצמצום הוא שורש הדין, שמשם עיקר אחיזת הסט״א והקליפות. 
והוא פגם בזה  צריך אדה״ר לברר הכל ע״י תִפלתו,  כן היה  ועל 
עליו  ונגזר  האדמה,  נתקללה  ומאז  טו״ר,  הדעת  עץ  חטא  ע״י 
שכל  דהיינו  לחם׳,  תאכל  אפיך  בזיעת  השדה,  עשב  את  ׳ואכלת 
לפרי  קדמה  והקליפה  וקליפות,  בפסולת  מלובשים  ייצאו  הדברים 
מהקליפות  הדברים  כל  לברר  ימינו,  כל  עבודתנו  כל  וזה  תמיד, 
מאוד  בהפרי  נתאחזה  שהקליפה  ומחמת  להם.  שקדמו  והפסולת 
רבים  זה  ומחמת  מאוד,  הבירור  קשה  באמת  כן  על  לו,  וקדמה 
הצדיקים  רק  רח״ל,  שנופלים  למקום  ונופלים  בזה העולם  נכשלים 
האמיתיים גיבורי כח שהם מתגברים על יצרם, הם מבררים הכל.

לעולם  הקליפה  בעוה״ז  הנה  לפרי.  הקודמין  הקליפות  הם  והם 
נבראה  שהיא  הזמן  מצד  האחד,  אופנים,  בשני  וזה  לפרי,  קודמת 
מצד  הקליפה  בקדימות  והשני,  וגו׳׳,  בוקר  ויהי  ערב  ׳ויהי  בסוד  תחילה, 
גילויה במקום, היינו מצד היותה סובבת את הפרי, עד שאי אפשר להגיע 

הקליפה  ממנו  הוסרה  לא  עוד  כל  אליו, 
(סבא  בזהר  בזה  ואיתא  המונעת. 
עובדין  חכל  ע״ב):  קח  דמשפטים, 

ולבתר מוחא דלגו  דעביד קב״ה, בקדמיתא אקדים ההוא דלבר, 
וכו׳. תא חזי, כל אינון עובדין דעביד קב״ה ואקדים ההוא דלבר, 
קליפה  כל  דהא  דלבר.  ההוא  ובעובדא  במחשבה,  אקדים  מוחא 
מסט״א הוי, ומוחא מן מוחא, ותדיר סט״א אקדים ורבי ואגדיל 
׳וצדיק  רשע,  ׳ויכין׳  לבר.  ליה  זרקין  דאתרבי,  כיון  איבא.  ונטיר 
דעלמא.  לצדיקא  ומברכין  קליפה,  לההיא  וזרקין  כז),  (איוב  ילבש׳ 
וביאר המתוק מדבש (שם): בקדמיתא אקדים ההוא דלבר. בתחילה מקדים 
לעשות את החיצוניות, ואח״כ עושה את המוח שהוא הפנימיות. 
מוקדם  שמבפנים  המוח  דלבר.  ההוא  ובעובדא  במחשבה,  אקדים  מוחא 
ורבי  אקדים  סט״א  ותדיר  שמבחוץ.  מה  מקדים  ובמעשה  במחשבה, 
הפרי.  את  ושומר  וגדל  ומתרבה  מקדים  תמיד הסט״א  לכן  וכו׳. 
כיון שמתגדל ומתבשל הפרי, זורקים את הקליפה לחוץ, וזה סוד 
ועי׳ מטה  ילבש׳, הוא הפרי.  ׳וצדיק  ׳ויכין׳ רשע, שהוא הקליפה, 
זה,  זהר  ׳והם הם הקליפות הקודמין לפרי׳, בהמשך דברי  במילוא״ח, ד״ה 

דעביד  עובדין  וז״ל: כל  וכן ביאר הרמ״ק את הזהר הנ״ל, בספרו אור יקר (שם),  שלעת״ל יבנה הקב״ה את ביהמ״ק השלישי באופן שהפרי קודם לקליפה. 
דלגו. לעולם קליפה מקדמת, ואפילו בנבואה, ׳והנה רוח סערה וכו׳׳, ואח״כ ׳ומתוכה וכו׳׳  מוחא  ולבתר  דלבר  אקדים ההוא  בקדמיתא  קב״ה, 
(יחזקאל א), והטעם שהוא שומר לפרי, שהוא המוח הקדושה הפנימית. בפירות, שלא יכם השרב ושמש, כענין ׳יומם השמש לא יככה 
וירח בלילה׳, ובאדם שלא יפגום הנשמה במעשה הנעורים וכו׳. נמצאת הקליפה לעולם שומרת הפרי. וממשיך ומבאר (שם): המחשבה שהיא 
החכמה, שם היא מוח בלא קליפה כלל, אמנם בהמשך הרצון להוציא אותו במציאות, וההוויה הנרצית יבוא אל סוד המעשה, שהיא 
המלכות, ושם הם בהכרח, כדי שיהיו שומר למוח, ולא ישלטו בו מי שאינו ראוי. ועי׳ עוד בדברי האריז״ל בספר הליקוטים (פ׳ וישלח לו) שם 

מרחיב לבאר ענין זה בבריאת העולמות, בסוד ׳מיתת המלכים׳, עי״ש.
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מסילת הקשרים
יט) ועי' לעיל בריש המאמר במקו"ח ד"ה 'משחרב ביהמ"ק בטל השמיר ונופת צופים ואמנה', שם דרשה הגמרא 'ופסקו אנשי אמנה מישראל, שנאמר הושיעה ה' כי גמר 
חסיד (כי פסו אמונים מבני אדם)', עי"ש.    כ) ודו"ק וראה, שע"י 'שפת חלקות' מתגברים כח המדמה והקליפות, כמובא בליקו"מ (נד, ה): 'כח המדמה בא ע"י לשון הרע, 
כי כח המדמה הוא כח הבהמיות, כי גם בהמה יש לה זה הכח המדמה. והמוציא דיבה הוא נופל לבהמיות, ועל כן נתגבר עליו כח המדמה, שהוא כח הבהמיות. כי 'מוציא 
דיבה הוא כסיל', וכשהדעת נסתלק ממנו, נופל מאהבת השי"ת, ונופל לאהבת הבהמיות'.    כ‡) ודו"ק וראה בקשרי המאמר, שפסוק זה הוא בבחי' הקליפות וכח המדמה, 
המתגברים כנגד האדם שעולה מן המדריגה הנמוכה והמזולזלת, ונכנס כעת למדריגה עליונה יותר (בחי' הרמה, שהיא נדרשת בפסוק במלה 'כרום').  וע"פ זה יתכן לומר, 

שבכל פעם שאדם רוצה לעלות ממדריגתו, יש בחי' של המדמה המבלבלו ומשכנעו שהוא ממדריגה מזולזלת ונמוכה, ועל כן אין לו מה לנסות ולעלות מעלה, ודו"ק.

ּב 
ואני תפלה

יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ י  ƒנ ר≈ ַעז¿ ַּ̇ ן  כ≈ ּוב¿
ָך  י ∆„ ָס ֲח ַב ּו ם  י ƒּב ַר ‰ָ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆  , ם י ƒמ ּו ˆ ֲע ‰ָ
 ‡ ָ‚ּ ר¿ ַ„ּ ƒַעם מ ָכú ּפַ ˙ ּב¿ úֲַעúו…
 ‰úַָמֲע ¿ú ‰úֲָע ּמַ ƒּומ ‡ ָ‚ּ ַ„ר¿ ¿ú
 ‰ ָר √‰ ָט ב¿ ּו  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב
י  ƒר ז¿ ע∆ ב¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿  ,‰úָ „ו… ¿‚ּ
 ú ּט≈ ַב ¿úּו ר  ּב≈ ַ ׁ̆ ¿ú ּו ר  ָבע≈ ¿ú
 ˙ ּפו… ƒú ¿ּ̃ ‰ַ  ú ּכָ ַעם  ּפַ  úָכ ּב¿
 úָכ ּב¿ ∆ ׁ̆ י  ƒר úַּפ¿ ין  ƒמ ¿„ ו… ּ̃ ‰ַ
ם  ≈‰ ∆ ׁ̆  ,‡ ָ‚ּ ר¿ „ַ ו¿  ‡ ָ‚ּ ר¿ ַ„ּ
 ˙ ו… נ ו… י מ¿ ƒ„ּ ‰ַ ו¿  ˙ ו… ‡ֲ ַּ̇ ‰ַ
ים  ƒúּבּו ¿ú ƒּב‰ַ ו¿  ˙ יעו… ƒנ ַ‰ּמ¿ ו¿
ַעם  ּפַ  úָכ ּב¿ ים  ƒר ּב¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ̆
 ˙ ‰ úֲַעúו… ∆̂ ָ‰ָ‡ָ„ם רו… ∆ ׁ̆ ּכ¿
ם  ≈‰ ו¿  ,‡ ָ‚ּ ַ„ר¿ ¿ú  ‡ ָ‚ּ ר¿ ַ„ּ ƒמ
ים  ƒח ּט¿ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּומ ים  ƒט ¿ ׁ ּ̆ ּפַ ¿̇ ƒמ
ים  ƒע נ¿ ּומו… ָ‰ָ‡ָ„ם,  י  נ≈ פ¿ ƒú
˙ו…  ‡ו… ים  ƒú ּב¿ ¿úַב ּומ¿ ˙ו…  ‡ו…
 ˙ ֲעúו… ַúּ ƒו… מ˙ ים ‡ו… ƒב ַעּכ¿ ּומ¿
יי   ‡ ָ‡ּנָ  .‡ ָ‚ּ ַ„ר¿ ¿ú  ‡ ָ‚ּ ר¿ ַ„ּ ƒמ
 ú…ים, חּוס ַוֲחמ ƒַרֲחמ ‡ ≈úָמ
י  ƒנ ר≈ ָעז¿ ו¿ י  ƒנ יע≈ ƒ ׁ̆ ‰ו… ו¿ ָעúַי, 
י,  ƒנ ≈̂ ַ‡ּמ¿ ו¿ י  ƒנ ≈̃ ַחּז¿ ו¿ י  ƒנ ע≈ ַסּי¿ ו¿
בּוָר‰  ‰ ּו‚¿ ָ̂ ע≈ י כ…ַח ו¿ ƒú ן ≈̇ ו¿
 ,‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ  ú כ∆ ≈ׂ̆ ו¿ ָמ‰  ָחכ¿ ו¿
úָם  ַבּט¿ ¿úּו ָרם  ּב¿ ַ ׁ̆ ¿ú י  ƒנ ַזּכ≈ ו¿
 ‰‚ָ ר≈ ַמ„¿  úָכ ּב¿ ַעם  ּפַ  úָכ ּב¿
‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ  ‰ ‚ָ ר≈ ¿„ ַמ ּו

(úי˜ו"˙ כ‰).

הרשעים  סביב  סביב  י 

העלוקה  כמו  מהלכים, 
המוצצת את דמם של בני 

האדם.

מילואי חכמה
לעולם  מעולם  שכשעולים  בזה,  רבינו  ביאר  הנה  יתהלכון.  רשעים  סביב 
בליקו״ה  ועי׳  יש להכניע הקליפות שבמדריגה.  אזי  וממדריגה למדריגה, 
זה  שענין  באורך,  מוהרנ״ת  ביאר  שם  המאמר,  על  המיוסדת  א׳,  הריח  ברכת 
בספר  ומצינו  עי״ש.  שבת,  לקדושת  ונכנסים  החול  מימי  כשיוצאים  בפרט  מתקיים 
בעת  לצאת  היה  שבת  קודם  האריז״ל  שמנהג  שהביא  קיב)  יד,  (שער  המלך  עמק 
קבלת שבת לסובב את העיר צפת, בניגונים ושירים להכרית הקליפות הרוצות להיאחז 
זלה״ה  וז״ל: נודע שרצה האר״י  ׳סביב רשעים יתהלכון׳,  בקדושה, עליהם נאמר 
להביא הגאולה בזמן קבלת שבת, כי יש לנו קבלה אמיתיות שבאותה העת 
רצון תהיה הגאולה במהרה בימינו. וכן היתה המעשה. פעם אחת בערב 
שבת סמוך להכנסת כלה, יצא עם תלמידיו חוץ לעיר צפת לבוש ארבעה 
בגדי שבת, דהיינו היילריק ושופיצא (מעיל בית דק ועליו מעיל עליון) וכתונת 
אלים׳,  בני  לה׳  הבו  לדוד  ׳מזמור  והתחיל  השבת.  לקבל  כדי  ומכנסיים, 
ופזמון מיוסד לקבלת השבת, ו׳מזמור שיר ליום השבת׳ ומזמור ׳ה׳ ָמַל׳, 
בניגון נאה, לסבב העיר, בסוד יריחו, וסוד הקפת המזבח ביום הערבה, 
׳סביב רשעים  ירושלים של מעלה האויבים, שנאמר  שהוא להכרית מעיר 
ובזה  נט),  (תהלים  עיר׳  ויסובבו  ככלב  ׳יהמו  ונאמר,  יב),  (תהלים  יתהלכון׳ 
מסבב  היה  ע״ה  הרב  וכך  כנודע,  מהשכינה  הקליפות  אחיזת  כל  נכרת 
עיר צפת תוב״ב בסוד ׳לכה דודי נצא השדה׳ בשירים נאים. ובתוך שהיו 
משוררים אמר הרב ע״ה לתלמידיו, חברים, רצונכם שנלך לירושלים קודם 
מכ״ה  יותר  מצפת  רחוקה  היא  וירושלים  בירושלים.  שבת  ונעשה  השבת, 
פרסאות. השיבו קצת מן התלמידים, אנו שומעים בכך, רצוננו לילך לשם. וקצתם השיבו ואמרו, נלך מקודם ונודיע את הדבר לנשינו. כיון שאמרו, נלך 
מקודם לבתינו, נתחרד הרב חרדה גדולה, והיכה כף אל כף ואמר, אוי לנו שלא היה לנו זכות להיגאל, שאלמלא הייתם כולכם משיבים בפה אחד, 
שרצונכם לילך בשמחה גדולה, תיכף היו נגאלים כל ישראל, שעתה היתה השעה עומדת להיגאל, ומתוך שמיאנתם בדבר, חזר הגלות לאיתנו בעוונותינו 

הרבים. וידוע שמפני אותה העת רצון בא האר״י זלה״ה לעולם, והוא נשמת משיח בן יוסף, כנודע בביאור בשער גלגול נשמות.

רשעים יתהלכון. ואיתא בכוכבי אור (אנשי מוהר״ן יב): דיבר פעם  סביב 
כל אחד מישראל הוא  אחת ממה שאיתא בספרי אמת שנשמת 
נשמת  באפיו  ׳ויפח  פסוק  על  חז״ל  בדברי  (וכמובא  ממעל׳  אלקי  ׳חלק 
של  גדולתו  להבין  יכולין  שמזה  ואמר  נפח׳),  מתוכו  דנפח  ׳מאן  חיים׳, 
לזה  יורדת  כשהנשמה  כי  שיעור.  אין  עד  להשיג  שיכול  האמת,  הצדיק 
הקדמוני),  הנחש  (עור  דחיוויא  ממשכא  שהוא  בהגוף  ומתלבשת  העולם, 
הקליפות  בחינת  שהם  צד,  מכל  אותה  סובבים  והעקרבים  והנחשים 
השוכנים סביב הלב, ששם משכן האלקות וכו׳, ומאלו הקליפות השוכנים 
עקמימיות  מיני  וכל  רעות  ומידות  התאוות  כל  נמשכים  הלב  סביב 
שבלב, וכביכול השי״ת בעצמו נותן להם כח לזה כידוע. ובוודאי הנשמה 
מסוכנת מאוד שלא תטבע ביניהם, ובשביל זה נעשה עם כל אחד מה 
שנעשה. אבל מי שמתגבר על יצרו בכל מיני התגברות, עד שמטהר את 
לבבו מכל רע, עד שלא נשאר בו שום אחיזה משום תאוה ומידה רעה, 
בלבבו.  אשר  אלקי  החלק  רק  בו  נשאר  לא  הלא  בו,  נשאר  מה  כן  אם 
ולשער  להבין  יוכל  ומי  להשיג,  יוכל  אשר  להשגותיו  קץ  היש  ועתה 
כמה  בזה  שיש  ואע״פ  ודרכיהם.  ומעשיהם  דיבוריהם  ונוראות  רוממות 
אלפים מדריגות, אבל בוודאי כל צדיק כפי מה שמטהר עצמו מהתאוות 
ומידות רעות, כמו כן נטהר לבבו מהקליפות השוכנים סביבו, וכמו כן 

זוכה להשגה עצומה באלקותו יתברך. 

ילקוט הנחל

דרך  לילך  צריך  אז  למדריגה,  ממדריגה  נעתק  וכשאדם 
ושמירת  מעקה  (חו״מ  בליקו״ה  וכתב  הדמיונות.  אלו 
בגין  אלא  היתה  לא  הבריאה  שכל  גדול,  כלל  זה  ה):  ד,  נפש 
דישתמודעין ליה, כדי לדעת ולהכיר אותו. ואי אפשר לדעת אותו 

צמצומים,  כמה  ע״י  אם  כי  יתברך 
אך  כידוע.  לבושין  בחינת  שהם 
בתחילה קודם החטא והקטרוג, היה 
מתלבש האור בבחינת לבושין דקים 
בבחינת  מאוד,  ומצוחצחים  וזכים 
אחר  אך  כמובא,  אור׳  ׳כתנות 
החטא היה בהכרח להעלים ולמעט 
והסתרות,  העלמות  בכמה  האור 
בבחינת ׳כתנות עור׳, ונמשכו ונעשה 
שהם  המבדילים,  מסכים  כמה 

בשביל  והכל  האור.  את  המסתירים  וערפל,  ענן  חושך  בחינת 
התיקון, כי עתה אי אפשר לקבל האור כי אם עי״ז וכו׳, וצריכין 
בכל פעם שיהיה ירידה קודם העלייה, ואז בוודאי האדם בסכנה 
וצריך להתחזק הרבה הרבה עד  ויש עליו מלחמה גדולה,  גדולה 
שקודם  הירידה  בחינת  שהיא  והחושך,  המבדיל  המסך  שיבטל 
כל  הצדיקים  עבודת  וזה  לעלייה,  הירידה  שיתהפך  עד  העלייה, 
ימי חייהם. כי על כל אדם שבעולם עובר כל זה, כי אפילו מי 
שהוא במדריגה פחותה מאוד מאוד, ואפילו אם עבר מה שעבר 
באיזה  שמתעורר  עת  בכל  אעפ״כ  שהוא,  כמו  הוא  עתה  וגם 
יש  בחינתו  לפי  אזי  לאיזה דבר שבקדושה,  להתקרב  תנועה קלה 
לו תיכף עליות וירידות הרבה, כפי התעוררותו להתקרב להשי״ת. 
תחתיות  בשאול  אפילו  ממש,  הארץ  בתוך  שהוא  מי  אפילו  כי 

שהקליפות  לכך  כראיה  הובא  זה  פסוק  יתהלכון.  רשעים  סביב 
דוד  אמרו  זה  מזמור  הפשט  ע״ד  והנה  הקדושה.  את  סובבות 
לעורר  הבריות,  בין  ומתהלכים  הסובבים  וחנפים,  גאוותנים  שקרנים,  כנגד 
לשון הרע ומחלוקת, כדי להרחיק מן הקדושה, וזלשה״כ בתהלים (יב, א–ט): 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח 
ַפּסּו  ִּכי  ָחִסיד  ָגַמר  ִּכי  ה׳  הֹוִׁשיָעה 
ְיַדְּברּו  ָׁשְוא  ָאָדם יט):  ִמְּבֵני  ֱאמּוִנים 
ְּבֵלב  ֲחָלקֹות כ)  ְׂשַפת  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש 
ִּתְׁשְמֵרם  ה׳  ַאָּתה   (...) ְיַדֵּברּו:  ָוֵלב 
ָסִביב  ְלעֹוָלם:  זּו  ַהּדֹור  ִמן  ִּתְּצרֶּנּו 
ִלְבֵני  ֻזּלּות  ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון  ְרָׁשִעים 
שהרשעים  (שם)  בתרגום  ומובא  ָאָדם: 
מן  היונקות  הקליפות  כמו  הם  הסובבים 
רשיעיא  חזור  יחזור  וז״ל:  הקדושה, 
ע״ד  (שם)  ופירש״י  נשא.  דבני  דמיהון  דמצצא  כעלוקא  מהלכין, 
את  ומרגלים  בי  משקרים  הכל  אדם.  מבני  אמונים  פסו  כי  הפשט: 
מראים  לי  לבבות,  בשני  ולב.  בלב  מתחבא.  אנכי  אשר  המקומות 
ואביונים  עניים  לאותם  תשמרם.  בלבבם.  ויש שנאה טמונה  שלום, 
לטמון  יתהלכון.  רשעים  סביב  דלטורין.  שהם  זו  הדור  מן  הנרדפים 
רעה  שעינם  מקנאתם  אדם.  לבני  זולות  כרום  להכשילני.  מוקשים 
בגדולתי, שנלקחתי מאחרי הצאן למלך. וזהו פתרונו, ׳כרום זולות 
בני  בעיני  המזולזל  היינו  הזולל,  איש  כשמתרומם  אדם׳,  לבני 
אדם כ‡). וראינו להרחיב ולהביא את דברי המלבי״ם (שם) המבאר שהקליפות 
את  הסובבות  האנושיות,  והחקירות  החכמות  הם  הקדושה,  את  הסובבות 
האמונה המקובלת, וז״ל: סביב רשעים יתהלכון. ר״ל שתצרנו מן הדור זו, 
הפרי,  את  המכסה  הקליפה  סביב,  הרשעים  יתהלכון  בו  אשר 
סביב לבושי וסיפורי התורה, לזייפם ולערב בם מוץ ופסולת, בעת 
האמונה  שהיא  והנכבד,  היקר  הדבר  את  שיעזבו  בעת  אדם,  לבני  יתרוממו  והפחותים  הזלים  דברים  אשר  בעת  אדם.  לבני  זולות  רום 
המקובלת ודברים האלקיים, ודברים הזלים והמבוזים, שהם מחקרי השכל ומופתים מתעים, הם יקרים ורמים בעיניהם, שאז יתהלכו 
הרשעים סביב אמרות ה׳, לשים דברים כוזבים ועיונים מבוזים תחתיהם, בעת הזאת צריך שתשגיח לשמור ולנצור אמרות ה׳ וכסף הדת 
האלקי מן המזייפים, בל יערבו בם סיגים ודברי זולות.  וכן כתב בזה בעבודת הקודש (ח״ד, יט): סוד הענין, כי סוד האגוז, שהוא סוד 
המרכבה הקדושה, יש בו קליפות זו לפנים מזו. המוח, שהוא סוד הטהרה והקדושה, מבפנים, והקליפות, שהם סוד התמורות ורוח 
הטומאה, מבחוץ תסובבנה, בסוד ׳סביב רשעים יתהלכון׳, ובסוד (חבקוק א) ׳כי רשע מכתיר את הצדיק׳.  וברקנאטי (בראשית יז, א) הביא 
פסוקים נוספים גבי הקליפות הסובבים את הקדושה, וז״ל: הערלה היא סביב לברית, רמז לכוחות הטומאה, כענין שנאמר ׳כי רשע מכתיר את 
הצדיק׳, צדיק ממש (הברית שכנגד ספי׳ יסוד), וכתיב ׳סביב רשעים יתהלכון׳, ׳זאת ירושלים בתוך הגויים ַׂשְמִּתיָה׳, ׳כשושנה בין החוחים׳, 

׳וסביביו נשערה מאוד׳, ׳כל גויים סבבוני׳, והבן זה. ועל כן צריך להסירה ולהיכנס תחת כנפי השכינה.

(יב (תהלים 
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שני בני אדם שווין זה לזה. ומובא בזה בספר אמרי פנחס (שער ו,  שאין 
דיבור אחד  בעבור  רק  שנה,  ע׳  וחי  נוצר  להיות  יכול  אדם  א): 
או תנועה אחת שיעשה באמת להשי״ת, ואף שבשאר דברים מקלקל, ומי 
יודע אימת יחזור למקומו אל השי״ת, מכל מקום צריך להיבראות בעבור 
אותה התנועה, שהיא צריכה להיות, ואי אפשר לעשות ע״י זולתו, כי אין 

שני בני אדם שווים בעולם, מיום שנברא עד סופו.

מילואי חכמה
שאין שני בני אדם שווין זה לזה. ומובא בליקו״ה (חו״מ שומר שכר ב, י) 
גבי השינויים שיש בין הצדיקים והכשרים, שזה ענין ריבוי הגוונים, וז״ל: 
שמים,  לשם  רצוי  כוונתו  ואחד  אחד  כל  והכשרים,  הצדיקים  באמת  כי 
דעותיהם  שיהיו  אפשר  אי  כי  מזה.  זה  חלוקה  דעתם  בוודאי  ואעפ״כ 
בני  שמשונים  וכשם  לזה,  זה  דומים  אדם  בני  שני  אין  כי  לגמרי,  שוות 
שינויים  כן בהכרח שיהיה  ועל  כך משונים בדעותיהם,  בצורותיהם  אדם 
היו  לא  העולם  בריאת  ומיום  והנהגותיהם.  ודרכיהם  בדעותיהם  ביניהם 
עדיין שני צדיקים וכשרים אמיתיים שווים לגמרי בכל תנועותיהם, אע״פ ששניהם הולכים בדרך אחד ויונקים מרב אחד, אעפ״כ יש חילוקים רבים 
בדרכיהם והנהגותיהם, וכמו שהאריך רבינו ז״ל לספר ולהפליג בגודל החילוקים בין הצדיקים הגדולים שהיו סמוכים לזמננו, שכולם הם מתלמידי 
הבעש״ט והמגיד זצוק״ל, והיה שלום גדול ביניהם, ואעפ״כ היו מחולקים מאוד בדרכיהם, שזה היה נוסע על המדינה ודרש ברבים, וזה ישב בביתו, 
זה האריך מאוד בתִפלה והתפלל לפני התיבה בצעקות והתלהבות גדול, וזה התפלל בלחש עם הציבור כדרך ההמון, וזה ִהרבה בתורה יותר, וזה ִהרבה 
בצדקות ופדיון שבויים, וכיוצא בזה שינויים רבים לאין מספר, אע״פ שכולם ינקו מרב אחד. כי אי אפשר שיהיו כולם שווין, כי כל אחד עובד את 
ותענוג  רוח  נחת  לו  עושה  ואחד  שכל אחד  בעולם,  וכשרים הרבה  צדיקים  לו  שיש  יתברך,  עיקר שעשועיו  וזה  נשמתו.  שורש  וכפי  מידתו  כפי  ה׳ 
ושעשוע מיוחד מה שאין בחבירו, שזהו בחינת ׳ישראל אשר בך אתפאר׳, שהם כלולים מגוונין סגיאין. כי אין הקב״ה עושה שני דברים שווין, רק כל 
ונתיב כפי שורשו ברצון העליון. אבל הבעל דבר הוא מתגרה ומתקנא בחבורת הצדיקים והכשרים, ומכניס בהם מחלוקת, ועיקר  לו דרך  יש  אחד 
המחלוקת הוא מחמת שכל אחד אינו מאמין בחבירו שגם כוונתו ורצונו לשם שמים, אע״פ שאין חבירו מתנהג בדרכו ורצונו. כי הבעל דבר מטעה 
הלב, עד שנדמה לכל אחד שחבירו חולק עליו ונוטה מן האמת, כי הבעל דבר הוא ׳נרגן מפריד אלוף׳, ו׳איש מדנים לחרחר ריב׳, כי הולך ומסכסך 
זה בזה, ו׳הוא בין אחים יפריא׳, עד שלפעמים יש ששני בני אדם שניהם רוצים רצון אחד, ואעפ״כ יש ביניהם מחלוקת גדול, מחמת שכל אחד אינו 
יודע שחבירו רוצה גם כן בזה, ואינם מתוועדים יחד לדבר אחד עם חבירו לגלות דעתו ופנימיות רצונו, ומחמת זה נדמה לחבירו שהוא אינו רוצה 
בזה, ומחמת זה נעשה ביניהם מחלוקת גדול, עד שאח״כ אפילו כשמתוועדים יחד אי אפשר לכל אחד לגלות לחבירו פנימיות דעתו ורצונו, כי מחמת 

הקטטות והמריבות והקפידות שביניהם, אין אחד מהם יודע ומבין רצון חבירו, שבאמת אין שום שינוי ביניהם. ודבר זה מצוי כל פעם.

ילקוט הנחל

יש  שם  גם  משם,  לעלות  כשמתעוררים  גם משם  ח״ו,  ומתחתיו 
שרואין  למשל  כמו  שיעור.  בלי  מדריגות  וכמה  כמה  בוודאי 
וכן  רבות,  מדריגות  יש  לעלייה  מבית  לעלות  כשרוצין  בגשמיות, 
יש  מדריגות  כמה  בדעתו  ישער  אם  שכן  מכל  לעלייה,  מעלייה 
כשמגיע  ואפילו  לשמים,  מארץ 
בחינת  יש  עדיין  שמים  לבחינת 
למעלה  משמים  שכן  מכל  עלייה, 
ולמעלה למעלה. וכמו שיש מדריגות הרבה מארץ לשמים ולמעלה 
יותר, כמו כן בתוך גוף עובי הארץ בוודאי יש שם גם כן כמה 
וכמה מדריגות, אם ישער בדעתו מרתפות ובורות ומחילות בעמקי 
הבורות  מעמקי  משם  לעלות  רוצה  אם  בוודאי  הרבה,  הארץ 
והמחילות, בהכרח שילך מדרגא לדרגא. וזה נשמע מפיו הקדוש 
שם  שמדבר  כ״ה),  (בסימן  מנא׳  לן  ׳אחוי  התורה  אצל  בפירוש 
והקליפות  הסט״א  ומשתטחת  שמתגברת  לדרגא,  מדרגא  ֵמעליות 
וכו׳ בכל פעם, ואמר אז בפירוש שגם מי שהוא בתוך הארץ ממש, כשנתעורר לעלות משם בהכרח שילך מדרגא לדרגא, ואזי משתטחין 
מעוצם  לפעמים  כי  וגם  עבודה.  לאיזה  לגשת  שרוצה  פעם  בכל  רבות  ומניעות  גדולות  מלחמות  להאדם  יש  כן  על  פעם,  בכל  כנגדו 
המלחמה הוא נכשל ואינו עומד בנסיון ח״ו וצריך להתחיל מחדש, על כן צריכין התחזקות גדול ועצום מאוד בכמה פעמים בכל יום 
ובכל עת, לרחם על עצמו ולחשוב על תכליתו וסופו בכל פעם, כי סוף כל סוף מה יהיה ממנו, ואיך שיהיה איך שיהיה הוא מחוייב 
ומשועבד ללחום מלחמת ה׳ בכל מה שיוכל, כי היגיעה בעצמה מה שמתייגע וחותר לצאת ולעלות מפחיתות מדריגתו, זה גם כן יקר 
מאוד מאוד בעיני השי״ת, ואם יתייגע ויחתור ויצפה ויתפלל בכל יום להשי״ת שיוציאהו ממקומות אלו שנפל בהם, בוודאי יהיה אחריתו 

לטובה, כי סוף כל סוף יתהפך הכל לטובה, כאשר שמעתי והבנתי מפיו הקדוש בכמה וכמה לשונות ובכמה רמזים שונים.
שני בני אדם שווין זה לזה. ואיתא בזה בשיהר״ן (נד): השי״ת אינו עושה שני פעמים דבר אחד. כי אפילו גלגולים, אין זאת  שאין 
הנשמה נתגלגלת פעם שניה כמות שהיא, רק זאת הנפש עם זה הרוח וכיוצא בזה כידוע, נמצא שעכשיו, כשזה הנפש מתקבץ 

עם רוח אחר וכיוצא בזה, שוב אין זה מה שהיה קודם, כי אין השי״ת עושה שני פעמים דבר אחד.

ודע, שאין שני בני אדם שווין זה לזה. וכעין זה איתא במסכת 
סנהדרין (לח ע״א): תנו רבנן, להגיד גדולתו של מלך מלכי 
המלכים הקב״ה, שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד, וכולן 
אדם  של  בחותמו  אדם  כל  טובע  הקב״ה  אבל  לזה,  זה  דומין 

דומה  מהן  אחד  ואין  הראשון, 
כחומר  ׳תתהפך  שנאמר  לחבירו, 
חוָתם, ְוִיְתַיְּצבּו כמו לבוש׳ וכו׳. תניא 

היה רבי מאיר אומר, בשלושה דברים אדם משתנה מחבירו, בקול, 
נח  בברכות  גם  ועי׳  ב,  (כא,  בבמדב״ר  עוד  ומובא  ובדעת.   במראה, 
שאין  כשם  וז״ל:  הנפשות,  של  וברוחם  בדעתם  גם  קיים  זה  ששוני  ע״א) 
פרצופותיהן דומין זה לזה, כך אין דעתן שווין זה לזה, אלא כל 
כח)  (איוב  אומר  הוא  וכן  עצמו,  בפני  דעה  לו  יש  ואחד  אחד 

׳לעשות לרוח משקל׳, לרוחות של כל בריה ובריה. 

    ודע,  ג

 נחל נובע מקור חכמה
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נתפשט  והלאה  יא מכאן 

זה בזה ומתלבש זה בזה, 
לבוש  שזה  שנמצא  עד 
מוח  זה  לזה,  וזה  לזה, 
שזה  ואע״פ  קליפה,  וזה 
למדריגה  וחיצוניות  לבוש 
שמעליו, הוא נעשה מוח 
ופנימיות למדריגה אחרת 
נעשה  והכל  שתחתיו, 
עד  למטה,  זה  דוגמת 
שנברא  שהאדם שבעוה״ז 
הוא  גם  אלקים,  בצלם 
רוח  וקליפה,  מוח  נברא 
לצורך  הם  וכולם  וגוף, 

תיקון העולם.

יש נשמה  וראה,  יב בוא 

ויש  לנשמה,  גוף  שהיא 
נשמה לנשמה.

כאשר  המלך  שלמה  יג 

האגוז,  ענין  לעומק  ירד 
אגוז  גינת  ׳אל  כמ״ש 
קליפת  את  לקח  ירדתי׳, 
אלו  בכל  והתבונן  האגוז, 
שכל  וידע  הקליפות, 
אותן  של  אלו  תענוגים 
קליפות  שבסוד  רוחות 
כדי  אלא  אינם  האגוז, 
האדם,  בבני  להידבק 
כולם  ואת  ולטמאם, 
לברוא  הקב״ה  הוצרך 
את  בהן  ולתקן  בעולם 
פנימיים  וכולם  העולם, 
קליפות  וכמה  בתוכם, 
הפנימיות,  על  מחפות 
וכעין זה הוא כל העולם 
מתחילת  ולמטה,  למעלה 
העליונה  הנקודה  סוד 
המדריגות,  כל  סוף  עד 
שזה  באופן  הוא  הכל 
זהו  לזה,  וזה  לזה  לבוש 
פנימיות,  בתוך  פנימיות 
זה  הם  והרוח  וקליפה 
לפנים  וזה  מזה,  לפנים 
שזה  שנמצא  עד  מזה, 
לזה.  וזה  לזה,  קליפה 
הוא  הראשונה  הנקודה 
שאין  הפנימי,  האור 
זכותו  לידע  שיעור  לו 
עד  ונקיותו,  ודקותו 
ומתפשט,  שהוא מתפשט 
אותה  של  זו  והתפשטות 
היכל  נעשית  הנקודה 
אותה  בה  להתלבש  אחד 
שאין  האור  של  הנקודה 
לגדולים  אפילו  ידוע 
לבוש  שהוא  היכל  זכותו 
לאותה הנקודה הסתומה, 
היא אור שאין לו שיעור, 
וזך  דק  אינו  זה  כל  ועם 
כאותה הנקודה הראשונה 
אותו  ונעלמת.  הגנוזה 
ומפשיט  מפשיט  ההיכל 
ואותה  הראשון,  להאור 
לבוש  הוא  התפשטות 
וזך  דק  היכל  לאותו 

הפנימי יותר.  

שבעולם  אפילו  יד 

דיוקנאות  יש  הפירוד, 
את  המכחישים  רבים 
ה׳  שברא  ההנהגה 
שאינם  בראשית,  במעשי 
וחשוכים  ישרה,  בדרך 
הרי  הכי  אפילו  הינם, 
מתוך החושך נודע מעלת 
הגן  של  דיוקנאות  האור. 
מעשי  בציורי  המאירים 
בכמה  רקומים  בראשית, 
והם  מאירים,  גוונים 
כולם בקו ובמידה, ואלו של עולם הפירוד הם לגביהם כקליפות האגוז, שהם פנימיים בתוכם, ועם כל זה מתוך החושך נודע מעלת האור, ומתוף קליפות אלו שהם דיוקנאות חשוכות, נודע ציורי גן העדן התחתון.

מילואי חכמה
בין  ִהשוה הזהר (פינחס, רכז ע״א)  הנה  למעלה מזה, וזה מלבוש לזה.  זה 
המוח שבאדם, לפרי האגוז וד׳ הקליפות המקיפות אותו זו לפנים מזו (הדומה 
לשוברן  יש  הקליפות  ג׳  שאת  הזהר,  וביאר  האדם).  למוח  החיצונית  בצורתו  גם 
ולהסירן לגמרי, ואת קליפת הנוגה, המעורבת טוב ורע, יש לברר בבירור דק יותר, 
באלו  התבונן  בחכמתו,  המלך  ששלמה  ע״ב)  יט  (בראשית,  בזהר  ואיתא  עי״ש. 
ד׳),  באות  להלן  כמובא  וכו׳,  והתאוות  והמחשבות  הדמיונות  בחי׳  (שהם  הקליפות 
והשיג שאת כולם היה צריך הקב״ה לברוא בעולם, כי הקליפה היא צורך גבוה, כי 
וז״ל:  העולם.  ותיקון  תכלית  היה  שזה  ועונש,  שכר  ויש  בחירה  יש  הקליפה  ע״י 
יגשלמה מלכא כד נחית לעמקא דאגוזא, דכתיב (שה״ש ו) ׳אל גינת אגוז 

ירדתי׳, נטל קליפה דאגוזא, ואסתכל בכל אינון קליפין, וידע דכל אינון 
עינוגין דהנהו רוחין קליפין דאגוזא, לאו איהו אלא לאתדבקא בבני נשא, 
עלמא  ולאתקנא  בעלמא  למברי  קב״ה  אצטריך  וכולא  וכו׳,  לון  ולאסתאב 
כהאי  עלמא  וכל  למוחא,  חפאן  קליפין  וכמה  לגו,  מוחא  וכולא  בהו, 
גוונא עילא ותתא, מריש רזא דנקודה עילאה עד סופא דכל דרגין, כולא 
איהו דא לבושא לדא ודא לדא, דא מוחא לגו מוחא, וקליפה רוחא דא 
והאי  להאי,  קליפה  דהאי  דאשתכח  עד  דא,  מן  לגו  ודא  דא,  מן  לגו 
למנדע  שיעורא  ליה  דלית  פנימאה,  נהירו  הוה  קדמאה  נקודה  להאי. 
דההיא  פשיטו  וההוא  פשיטו,  דאתפשט  עד  דיליה,  ונקיו  ודקיקו  זכיכו 
ידיע  דלא  נהירו  נקודה  ההיא  לאתלבשא  היכלא  חד  אתעביד  נקודה 
זיכוכא דיליה היכלא דאיהו לבושא לההיא נקודה סתימא, איהי  לסגיאו 
כההיא  איהו  וזכיך  דקיק  לאו  דא  כל  ועם  שיעורא,  ליה  דלית  נהירו 
אור קדמאה,  פשיטו  היכלא אתפשט  וגניז. ההוא  נקודה קדמאה טמיר 
יתיר.   פנימאה  וזכיך  דקיק  היכלא  לההוא  לבושא  איהו  פשיטו  וההוא 
דפירודא,  עלמא  הנקרא  שבעוה״ז  וביאר  הוסיף  ע״ב)  קכג  ע,  (תיקון  ובתיקו״ז 
החושך קודם לאור, וקליפה לפרי, אך מתוך החושך וכו׳ דייקא, נתגלה האור, וז״ל: 
עובדא  דאכחשין  סגיאין  אית  דיוקנין  דפירודא,  דבעלמא  ידאע״ג 

חשוכא  מגו  חשוכין,  ואינון  מישור,  באורח  אינון  דלאו  דבראשית, 
דבראשית,  דעובדא  בציורא  דאנהרן  דגינתא  דיוקנין  נהורא.  אשתמודע 
דעלמא  ואלין  ובמידה,  בקו  כולהו  ואינון  נהירין,  גוונין  בכמה  מרקמי 
כל  ועם  מלגאו,  מוחא  דאינון  לגבייהו,  דאגוזא  כקליפין  אינון  דפירודא 
דיוקנין  דאינון  קליפין  אלין  ומגו  נהורא,  אשתמודע  חשוכא  מגו  דא 

חשוכין, אשתמודען ציורין דגינתא דעדן דלתתא.

העתקה  
שכלו  העתיק  אברהם 
ממדריגה  החכמות  בחיפוש 
למדריגה, ומסיע נפש השכלית 
הלוך ונסוע בהשגת הענין (רבינו 

בחיי בראשית יג, יז).

שנולד)  (עובר  שנעתק  כמו 
מעולם העלטה והדומם לעולם 
האורה וההרגש, כך הוא נעתק 
לעולם  השפל  העולם  מזה 
החיים  באור  לאור  העליון, 

(תורת המנחה עב).

תצטרך  שהפרישה  ספק  אין 
כדי  אליה,  שיצטרך  למי 
לענין,  מענין  נפשו  להעתיק 
וכדי שיהיה מוכן לקבל שפע 
לא  אשר  מעשה  לעשות  או 
היה מוכן אליו בתחילה (דרשות 

הר"ן ד).

ההעתקה  תהיה  לפעמים 
ממקום  המקבל  בהעתיק 
למקום, כמו שציווה לאברהם 
'לך לך מארצך', כדי שלא יחול 
בו פועל העקרות שהורה עליו 
בארץ  השמימיית  המערכת 
מולדתו (מעייני הישועה יב, ב, ח).

כל התורה נקראת דרך, כמ"ש 
ההולכים  דרך  תמימי  'אשרי 
היא  זו  והליכה  ה'',  בתורת 
וזה  למקום.  ממקום  ההעתק 
התורה,  חכמת  בעיון  מצוי 
נעתק ממדריגה  בה  שהמעיין 
לבינה,  מחכמה  למדריגה, 
ומבינה לדעה (כלי יקר בראשית 

מה, כד).

נקרא האדם מהלך,  בעוה״ז 
ממדריגה  נעתק  שהוא 
לך  'ונתתי  כמ"ש  למדריגה, 
ַמְהְלִכים בין העומדים האלה', 
כי המלאך נקרא עומד (כלי יקר 

ויקרא יח, ד).

איש כזה שהוא מגושם כל כך, 
כל תנועה ותנועה שהוא מנתק 
עצמו מעט מעט מן גשמיותו 
גדולה  היא  להשי"ת,  ופונה 
ואפילו  מאוד,  מאוד  ויקרה 
שהוא  מאוד  קטנה  נקודה 
נעתק מגשמיותו אליו יתברך, 
הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים 
עליונים  בעולמות  פרסאות 

(ליקו"מ ח"ב מח).

אפילו אם עוברים כמה שנים 
ואינו נעתק ועולה ממדריגתו 
למדריגה עליונה ממנה ביראת 
שמים, רק הוא עומד במדריגתו 
ואפילו  כבתחילה,  הראשונה 
אם הוא גרוע יותר מבתחילה, 
לצדיק  מקורב  הוא  אם 
בעצמו  ההתקרבות  האמיתי, 
שיעור  בלי  מאוד  טוב  הוא 

וערך (חיי"מ שטו).    

העליונים  בהעולמות 
שם  אין  והגבוהים  הרוחנים 
כלל  להחיצונים  אחיזה  שום 
העתיק  כן  על  אשר  וכלל, 
גבוה  למקום  מחשבתו  יעקב 
לכל  מרכבה  עצמו  את  ועשה 
במחשבתו  וצייר  העולמות, 
ושיעבד את כל אשר לו, נשיו 
לקדושה  ושפחותיו,  ובניו 
העליונה, והמשיך על כל אחד 
מהם רוחניות מעולם העליון, 
ועשה את עצמו מרכבה למידת 
האמת, לדבק את עצמו למקום 
כבודו  בכסא  החקוקה  צורתו 

(אוהב ישראל, וישלח).

עי׳  (כה):  הנחל  יד  בקובץ  ומובא  לזה.  מלבוש  וזה  מזה,  למעלה  זה 
במילוא״ח ד״ה ׳זה למעלה מזה, וזה מלבוש לזה׳, בדברי הֹזהר גבי 
שלמה המלך, שהתבונן והשיג את עומק קליפותיו של האגוז. ויתכן לרמז 
בזה, שדייקא שלמה השיג זאת, כי הוא התעמת עם השדים והקליפות, 
כמובא לעיל במילוא״ח באות א׳, ד״ה ׳שמיר שעל ידו נכנע האבן׳ גבי 
בנה  ובאמצעותו  לקחתו מאשמדאי מלך השדים,  הצליח  השמיר, ששלמה 
והשיג  למצוא את השמיר, מאחר  שלכך טרח  לומר,  ויתכן  ביהמ״ק.  את 
שלא ניתן להשיג את עצם השכל ובנין ביהמ״ק, אלא ע״י שעוברים דרך 

כל הדמיונות השדים והקליפות. 
רבינו  (ב, פה): אמר  ומובא בשיש״ק  רוצה לעלות ממדריגתו.  כשאחד 
מפסיק  ואינו  לדרגא,  מדרגא  העולם  בזה  הולך  ׳כשהאדם 
להתחדש ולהמשיך בעבודת ה׳, גם בעוה״ב ימשיך לעלות מדרגא לדרגא׳. 
כשאחד רוצה לעלות וכו׳, אזי הולך ונעתק האדם העומד במדריגה 
וששאלת  רכז):  מכתב  (ח״ה,  צדיק  בשערי  בזה  ומובא  העליונה. 
להשכילך בינה בדברי רבינו הקדוש בליקו״א סימן כ״ה בהתורה ׳אחוי לן 
מנא וכו׳׳, ושאלת האיך יתכן שע״י העבודה של האדם העומד במדריגה 
יותר  למדריגה  עליונה  יותר  במדריגה  העומד  האדם  ייעתק  התחתונה 
יזכה  חבירו  עבודת  בשביל  בחינם  וכי  כלום,  עשה  לא  הוא  הלא  גבוה, 
בסוף  עי״ש  תשובה.  ועמל.   טרחא  שום  בלי  ביותר  גבוה  למדריגה  הוא 
התורה בההשמטות, שרבינו אמר אז בזה הלשון ׳וזה בחינת הרמה, מה 
שאחד מרים ומגביה את חבירו וכו׳, וכן חבירו דחבירו, הגבוה עוד יותר 
מחבירו, עלה עוד יותר למעלה, וכן למעלה למעלה, כי אי אפשר שיהיו 
כולם  ולמעלה  מבואר שממנו  הנה מכאן  אחת׳.  במדריגה  אדם  בני  שני 
נעתקו ועלו למדריגה עליונה יותר, אבל אינו מבואר מה נעשה עם אלו 
שהם במדריגה שלמטה ממנו, אם הם נשארים עומדים במקומם שלהם, 
ונמצא שמקומו שלו אחרי שעולה משם נשאר פנוי לעת עתה, או שהרים 
עלה  שבהם  שהגדול  עד  ְוֶהֱעָלם,  ממנו  שלמטה  אלו  כל  גם  והגביה 
י״ד  בסימן  המבואר  לפי  והנה  פנוי.   מקום  שום  נשאר  ולא  למקומו, 
ולשבר  עצמו  להקטין  אדם  שצריך  ה׳,  אות  שלום׳  ׳להמשיך  בהתורה 
את  תמיד  שמחזיק  כזה  כשאדם  נמצא  עי״ש,  בחינות  מארבע  גאוותו 
עצמו כך, והוא זוכה בכל פעם לעלות למדריגה יותר עליונה, הרי שהוא 
בשמחה,  המצוה  עשייתו  לצד  שזה  והנראה,  כולם.  את  ומגביה  מרים 
שבכוחה להעלות החיות והקדושה מהקליפות, ולילך ולעורר כל העולמות 

לעבודת השי״ת, ולהעלותן עד למעלה עד אצילות למעלה למעלה, וכמבואר בסימן כ״ד בהתורה ׳אמצעותא דעלמא׳ עי״ש. ולפי הטעם שכתב רבינו 
ז״ל, כי אי אפשר שיהיו שני בני אדם שווים במדריגה אחת, מובן ממילא שכל העליות של העליונים ממנו, הוא באחד משתי פנים. או מצד ההכרח, 
שאם לא כן לא יוכל הוא לעלות, דכיון שעלייתו תלויה בעליית כל העליונים ממנו, בהכרח שיעלו כולם כדי שיוכל הוא לעלות בשכרו, או לצד שעל 
ידו זוכין גם כל העליונים ממנו לעשות איזה דבר טוב חדש, שעי״ז עולים גם הם בשכרם, ויתפרשו דברי רבינו ׳וזה בחינת הרמה וכו׳׳, משום שעל 

ידו זכו לעשות הטוב חדש עתה, שעי״ז הורמו למעלה. ותרוויהון כחדא אזלי, על יסוד מאמרם ז״ל (שבועות לט ע״א) ׳כל ישראל ערבים זה בזה׳.

ילקוט הנחל

וביאר  עליונה.  למדריגה  ממדריגתו  לעלות  רוצה  כשאחד 
מדרגא  לעלות  כשצריך  ה):  (התחזקות  המבוארות  בעצות 
לדרגא, היינו כשאדם המחזיק עצמו ומתחזק ביהדות כראוי, זוכה 
אזי  ה׳,  ויראת  בידיעת התורה  יותר  ולהבין הרגש עמוק  להרגיש 

בחכמת  האלו  וההבנה  ההרגש 
מדריגה  נחשבים  ה׳  ויראת  התורה 
מכונה  זאת  ובשל  מקודם,  גבוהה 
אדם זה שעולה מדרגא לדרגא.  וכן 
אדם  כל  בזה:  עוד  ו)  (אות  שם  מבואר 
במדריגה  שהוא  מי  אפילו  שבעולם, 
האדם  אפילו  היינו  מאוד,  תחתונה 
הוא  כאשר  מאוד,  מהשי״ת  הרחוק 
ה׳  ליראת  היינו  לאמת,  לשוב  חפץ 

וקיום התורה, צריך ללכת מדרגא לדרגא. היינו שצריך להתחיל בכל 
טובה,  מידה  ובכל  בלימוד  בתִפלה,  לעסוק  חדש  בחשק  ויום  יום 
והעיקר הוא להתחדש בכל פעם ופעם בנקודת האמת, היינו להביט 
מכונה  זאת  כל  כראוי.  באמת  הם  אם  טובה,  ומידה  עבודה  בכל 
׳מדרגא לדרגא׳, כי עי״ז זוכים בכל פעם להתקרב להשי״ת ביותר. 

וראינו  לזה.  מלבוש  וזה  מזה,  למעלה  זה  הם  הנשמות  כל 
השתלשלות  גבי  ע״א)  כ  (בראשית,  הזהר  דברי  את  בזה  להביא 
ולהלאה  יאמכאן  וז״ל:  לדרגא,  מדרגא  לבושים  באופן  הנעשית  העולמות, 
אתפשט דא בדא ואתלבש דא בדא, עד דאשתכח דא לבושא לדא, 
קליפה,  ודא  מוחא  דא  לדא,  ודא 
איהו  אתעביד  לבושא,  דדא  ואע״ג 
כגוונא  וכולא  אחרא,  לדרגא  מוחא 
כי  עד  לתתא,  הכי  אתעביד  דא 
בצלם דא איהו בר נש בהאי עלמא, 
וכולא  וגופא,  רוחא  וקליפה,  מוחא 
המתוק  ופירש  דעלמא.  תיקונא  איהו 
כל  כי  בדא.  דא  ואתלבש  (שם):  מדבש 
לפרצוף  מלביש  תחתון  פרצוף 
כקליפה  נחשב  התחתון  כי  קליפה.  ודא  מוחא  דא  ממנו.  שלמעלה 
וחיצוניות להעליון ממנו, שנחשב כנגדו כמוח ופנימיות. ואע״ג דדא 
לבושא. הגם שהתחתון נחשב לבוש להעליון. אתעביד איהו מוחא לדרגא 
כי  ממנו,  שלמטה  למדריגה  מוח  התחתון  נעשה  אבל  אחרא. 
מוחא  התחתון.  לפרצוף  פנימיות  נעשה  העליון  פרצוף  חיצוניות 
וגופא. שהרוח הוא המוח, והגוף נחשב לקליפה.  וכך  וקליפה רוחא 
נעשה גם בענין השתלשלות הנשמות, כדאיתא בתיקו״ז חדש (צג ע״ב): יבתא חזי, אית נשמתא דאיהו גופא לנשמתא, ואית נשמתא לנשמתא. ופירש 

המתוק מדבש (שם): אית נשמתא דאיהו גופא לנשמתא. יש נשמה שהוא גוף לנשמה יותר גבוהה ממנה.

       

   


    

מקור חכמה נחל נובע
ערכים

ּבהמתרגםּבוכינויים 

/te
n.

sw
en

ve
ls

er
b.

w
w

w
//:

sp
tth

ס 
יע

 ני
לב

רס
ב



õ ך עצה ותושיהúיכנס בעבו„˙ ‰˘י"˙, בוו„‡י ˆריך ˘יú ‰ˆז‰ כ˘רו úממ˘, עם כ ıו ‡ם ‰ו‡ ב˙וך ‰‡רúפילו מי ˘‰ו‡ במ„רי‚‰ ‰˙ח˙ונ‰ מ‡ו„ ח"ו, ו‡פי‡
úפי בחינ˙ו מ„ר‚‡ ú„ר‚‡. ובכú פעם ופעם כ˘יוˆ‡ מ„ר‚‡ ú„ר‚‡ ‡זי מ˙‚ברים עúיו מח„˘ ‰˜úיפו˙, ˘‰ם ‰˙‡וו˙ ו‰„מיונו˙ ו‰מח˘בו˙ ו‰בúבוúים ו‰מניעו˙, 
ומ˙פ˘טים כנ‚„ו בכú פעם מ‡ו„, ו‡ינם מניחים ‡ו˙ו úיכנס ú˘ערי ‰˜„ו˘‰ ˘יעú ‰úמ„רי‚‰ ‰˘ני‰. ובז‰ טועים ‰חסי„ים ‰כ˘רים ‰רב‰, כ˘רו‡‰ ˘פ˙‡ום מ˙‚ברים 
עúיו ˙‡וו˙ ובúבוúים ומניעו˙, ונ„מ‰ úו ˘נפú ממ„רי‚˙ו וכו', ‡בú ב‡מ˙ ‡ין ז‰ נפיú‰ כúú וכו'. וˆריך בכú פעם ופעם ú‰˙חז˜ ‡˙ עˆמו ‰רב‰ וúבúי úיפוú מז‰ ב„ע˙ו 

יˆור úי˜ו"מ כ‰, ‚). כúú, ע„ ˘י˙‚בר עúי‰ם וי˘בר ‡ו˙ם מח„˘ ̃(

ּב 
ואני תפלה

י  י úָם  עו…  ú ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒר
 ָּ̇ ע¿ „ַ ָי  ‰ ָּ̇ ‡ַ ים,  ƒ‰ …ú ¡‡
ָעúַי  ָעַבר  ∆ ׁ ּ̆ ַמ‰   ú ּכָ  ˙ ∆‡
י  ƒּכ ,‰ ם ַ‰ּז∆ עּוַרי ַע„ ַ‰ּיו… ּנ¿ ƒמ
י  ƒּ̇ ַספ¿ כ¿ ƒנ ס…ף  כ¿ ƒנ  ‰ ַכּמָ  ‰ ז∆
ָך,  ֻעּז∆  ˙ ר∆ ∆‡ פ¿ ƒ̇ ּב¿  ˙ ‡ו… ר¿ ƒú
ר  ר≈ עו… ¿̇ ƒי מ ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆ ַעם  ָכú ּפַ ּוב¿
 ˙ úֲַעúו… ו¿ ר  … ּ̇ úַח¿  ‰ ∆̂ רו… ו¿
 ‰ יז∆ ≈‡ י  ƒמ ˜ו… ּמ¿ ƒמ י˜  ƒּ̇ ַ‰ע¿ ¿úּו
 ˙ úֲַעúו… ָמ‡  ¿úָע ‰ ב¿ ָ̃ ָּ̇ ַ‰ע¿
 ‰ úָ ָפ ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ י  ƒ̇ ‚ָ ר≈ ¿„ ּמַ ƒמ
 ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב ∆ ׁ̆  ˙ ו… ‚ ר≈ ¿„ ַמ ¿ú
י  ַז ‡ֲ  ,‰ ָר ֲע ַׂ ּ̆ ‰ַ ט  חּו ּכ¿
ֲ‡ו…˙  ַּ̇ ‰ַ ˙ ו¿ נו… יו… מ¿ ƒ„ּ‰ַ ף כ∆ ≈ּ̇
ים  ƒúּבּו ¿ú ƒּב‰ַ ו¿  ˙ יעו… ƒנ ַ‰ּמ¿ ו¿
ַעם  ָכú ּפַ ים ָעúַי ּב¿ ƒר ּב¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒמ
 ,‰ ָúּ ƒח ¿ּ̇ ּבַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ו¿ ר  ≈̇ יו…
 ú ו… „ ָ‚ּ  ˙ ּו ר ּב¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ּב¿
 ,„…‡ טּו˙ ָעˆּום מ¿ ¿ ׁ ּ̆ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ּוב¿
ַע„   , ָּ̇ ָיַ„ע¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ
 ˙ י úֲַעúו… ƒ̇ יחּו ‡ו… ƒּנ ƒ‰ ‡…úּ ∆ ׁ̆
ך¿  י ƒר ָ̂ י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ∆ ׁ̆ ם  ָמ˜ו… ¿ú
ú…‡ ַ„י  ‰. ו¿ ּנָ ˙ ַע„ ‰≈ úֲַעúו…
 ˙ י úֲַעúו… ƒ̇ יחּו ‡ו… ƒּנ ƒ‰ ‡…úּ ∆ ׁ̆
ר,  ≈̇ יו…  ַ‰ּ בו… ָ‚ּ‰ַ  ‰‚ָ ר≈ ¿„ úַּמַ
רּו˙  ּב¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰‰ַ ú ∆„…‚ּ ƒם מ ַ‡ף ּ‚ַ
טּו  ¿ ׁ ּ̆ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆ טּו˙  ¿ ׁ ּ̆ ּפַ ¿̇ ƒ‰‰ַ ו¿
ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ ַעם  ּפַ  úָכ ּב¿ ָעúַי 
 ‰ ז∆ י  ≈„ י¿  úַע  , ָּ̇ ָיַ„ע¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ
ַעם  ּפַ  úָכ ּב¿ י  ƒ̇ ‡ו… יúּו  ƒּפ ƒ‰
 ‰ ּמָ ּכַ  ‰ ָי ‰ָ ן  כ≈ ו¿ ר,  ≈̇ ו… י
ך¿  ר∆ ָוע≈ עּור  ƒ ׁ̆ י  ƒú ּב¿ ים  ƒָעמ פ¿
ַעם  ּפַ  úָכ ּב¿ ∆ ׁ̆ ר,  ּפָ ס¿ ƒמ ּו
ים  ƒ̂ רו… ו¿ ים  ƒר ¿̇ חו… ָ‡נּו  ∆ ׁ̆
 ‡ ָ‚ּ ר¿ ַ„ּ ƒמ  ˙ úֲַעúו… ו¿  ˙‡ ≈̂ úָ
ם  ≈‰ ּו,  נ ּכ≈ ר¿ ע∆ ּב¿  ‡ ָ‚ּ ר¿ „ַ ¿ú
נּו  ּבָ ים  ƒר ָ‚ּ ¿̇ ƒּומ ים  ƒר ּב¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒמ
ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ַע„  ר,  ≈̇ יו… ו¿ ר  ≈̇ יו…
י  ַ̇ נו… ¿ ׁ̆ ּו י  ַחּיַ ן  ָי‚ו… ב¿ úּו  "ּכָ
י  ƒינ ≈‡ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ַע„  ַבֲ‡ָנָח‰", 
 ˙ מ∆ ¡‡ ˙. ּוב∆ ו… ׂ̆ ַע ַמ‰ úֲַע ≈„ יו…
יָך  ָפנ∆ ¿ú ‰ ַוּ„∆ ¿̇ ƒּומ ‰ ∆„ י מו… ƒנ‡ֲ
י,  ַ̇ ֲ‡בו… י  ≈‰…ú‡ ו≈ ú…ַ‰י  ¡‡ יי 
ב,  ַ‰ַחּיָ י  ƒמ ¿̂ ַע ב¿ י  ƒנ‡ֲ י  ƒּכ
ַח  כ… י  ƒú ָ‰ָי‰  ‡י  ַ„ּ ַו ּב¿ י  ƒּכ
 úָכ ּב¿ ם  י‰∆ ≈úֲע ר  ּב≈ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ¿ú
ָרם  ּב¿ ַ ׁ̆ ¿úּו ָחם  ¿ּ̂ ַנ ¿ú ַעם,  ּפַ
 ‰ ָּ̇ ‡ַ ין  ≈‡ י  ƒּכ úָם,  ַבּט¿ ¿úּו
 ‰úָי ƒúּוַבֲע ָי‡  רּונ¿ ט¿ ƒב ָב‡ 
ם  ≈ ׁ̆ כ¿ ּו ָך,  י ∆̇ ו… ּי ƒר ּב¿  ú ַע
נ…ַע  מ¿ ƒú ּכ…ַח  ם  ∆‰ ּבָ  ָּ̇ ַ̇ ּנָ ∆ ׁ̆
ם,  úו… ָ ׁ̆ י ַחס ו¿ ƒ̇ ú ‡ו… ּב≈ ¿úַב ¿úּו
ר  ≈̇ יו… ַח  ּכ… י  ƒú  ָּ̇ ַ̇ ָנ ן  ּכ≈
ם  י‰∆ ≈úֲע ר  ּב≈ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ¿ú ר  ≈̇ יו… ו¿
י,  ר≈ ַ‚מ¿ ¿ú םúָ ַבּט¿ ¿úּו ָרם  ּב¿ ַ ׁ̆ ¿ú
 ‡…ú ים  ƒַרּב‰ָ י  ַ̇ ֲעו…נו… ּבַ ַ‡ך¿ 
 ‡…ú ו¿ י,  ƒ ׁ̆ ַנפ¿  úַע י  ƒּ̇ ַחס¿
ָרם  ּב¿ ַ ׁ̆ ¿ú כ…ֲחָך י ּב¿ ƒּ̇ ר¿ ּבַ ַ‚ּ ¿̇ ƒנ
י  ƒּ̇ מ¿ ּיַ ƒ̃  ‡…ú ו¿ úָם,  ּט¿ ַב ¿ú ּו
 ‰ ָּ̇ ‡ַ ˙. ו¿ ו… ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ יָך ַ‰ ∆̇ ֲעˆו…
יב, חּוס  ƒיט ≈‰ ¿ú ‰ ּב∆ ַחּנּון ּוַמר¿
 ú…ֲחמ ָעúַי.  ם  ַרח≈ ו¿ י  ƒנ ָחּנ≈ ו¿
ַב˙  ¿„ ƒנ ו¿ ם  ּנָ ƒח  „ ס∆ ח∆ ּב¿ ָעúַי 
י  ƒנ יע≈ ƒ ׁ̆ ‰ו… ו¿ י  ƒנ ר≈ ָעז¿ ו¿  ,„ ס∆ ח∆
ר  ָבע≈ ¿úּו ר  ּב≈ ַ ׁ̆ ¿ú ַעם  ּפַ  úָכ ּב¿
 úָכ ו¿  ˙ ּפו… ƒú ¿ּ̃ ‰ַ  ú ּכָ  ú ַבּט≈ ¿úּו
ֲ‡ו…˙  ַּ̇ ‰ַ  úָכ ו¿  ˙ נו… יו… מ¿ ƒ„ּ‰ַ
ים  ƒּכּוב ƒע‰ָ ˙ ו¿ יעו… ƒנ ָכú ַ‰ּמ¿ ו¿
 ‰‚ָ ר≈ ָכú ַמ„¿ ּב¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒúּבּו ¿ú ƒּב‰ַ ו¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ ן  פ∆ …‡ ּב¿  ,‰‚ָ ר≈ ּוַמ„¿
ָר‰  ≈‰ מ¿  ú ַ̃  ׁ̆ י ƒח  ˙ úֲַעúו…
 úָכ ּב¿  ‰‚ָ ר≈ ַמ„¿ ¿ú  ‰‚ָ ר≈ ¿„ ּמַ ƒמ
 ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב ָע‰  ָ ׁ̆  úָכ ּוב¿  ˙ ע≈
ַע„   ,‰úָ „ו… ¿‚ּ ָר‰  ָט‰√ ּוב¿
 ‰‚ָ ר≈ ַמ„¿ ¿ú ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆
 ˙ ֲעúו… ַ‰ּמַ רּום  ¿ú ָנ‰  יו… ¿ú ע∆
י ƒú ≈‡ ר¿ ¿ׂ̆ ƒּי‰ַ  ׁ̆ י ƒ‡ ¿ú  ‰ ∆‡ ּנָ ּכַ

(úי˜ו"˙ כ‰).

מילואי חכמה
הינו  וניעור  חוזר  זה:  מושג  בתמציתיות  בלשוננו  לבאר  וראינו  וניעור.  חוזר 
מושג למדני הנמצא בשימוש בכמה הקשרים. היותר מוכר מהם 
עם  סיר  לתוך  חלב  טיפת  נפלה  אם  למשל,  והיתר,  איסור  לענין  הוא 
בשר, והיה בבשר פי שישים מהחלב, אז התבשיל מותר, כי החלב מתבטל 
בכמות כזו של בשר. אבל אם לאחר שהתבטל החלב נפלה עוד טיפת חלב, 
ובסיר יש אמנם פי שישים מהטיפה השניה, אך כשנצרף גם את הטיפה 
הראשונה (שכבר נתבטלה) לשניה, אז בסיר אין פי שישים משתי הטיפות 
שכבר  אע״פ  לחשבון,  הראשונה  הטיפה  צירוף  אסור.  התבשיל  אזי  יחד, 
היה  כבר  שהתבשיל  שאע״פ  וניעור׳,  ׳חוזר  נקרא  לכן,  קודם  התבטלה 
מותר, עכשיו נוצרת מציאות חדשה ובה הטיפה ׳מתעוררת׳ וגורמת לאסור 
רבות,  בסוגיות  מובא  וניעור׳  ׳חוזר  ו).   צט,  יו״ד  שו״ע  (עי׳  התבשיל  את 
נסך,  יין  בפסח,  חמץ  בענייני  והיתר,  איסור  כגון  שונים,  נושאים  ולגבי 
(עי״ע  עירובין  קלד).   יו״ד  צח–צט,  יו״ד  תמז,  או״ח  שו״ע  עוד  (עי׳  תערובות 
פוסלות  מחשבות  צירוף  ק).   ב״ק  תוס׳  (עי״ע  מקוואות  שסב).   שפב,  או״ח 
וטהרה  טומאה  עח).   זבחים  (עי״ע  מצוות  דיחוי  לא).   זבחים  (עי״ע  בקדשים 
לציין, שבפנימיות התורה  וראינו  כלים פ״ה מ״ט).  פ״ו מ״ג,  (עי״ע מכשירין 
אחיזת  את  סופי  באופן  שהכרית  לו  שנראה  שאף  אדם  זה,  מושג  דרשו 
הקליפות ממנו, הרי יש להן שארית כלשהי העשויה לחזור ולהתעורר בעת 
סולח  ׳הקב״ה  תצוה)  (פ׳  התורה  על  ברקנאטי  מובא  וכך  וחוטא,  ששב 
לאדם אף קודם שיבקש מחילה, מעביר ראשון ראשון, ובלבד שלא יוסיף 
עליהם, ועוון עצמו אינו נמחק, ר״ל כי ׳חוזר וניעור׳ אם חטא אחרי כן׳. 

פנימיות וחיצוניות
יש  אבי"ע  עולמות  ד'  בכל 
ונקראים  בחי',  ב'  מהם  בכ"א 
פנימיות וחיצוניות. הפנימיות 
שבעולם העשיה הם הנפשות 
הם  והחיצוניות  בנ"א,  של 
האופנים. והפנימיות שבעולם 
היצירה הם הרוחות של בנ"א, 
המלאכים.  הם  והחיצוניות 
הבריאה  שבעולם  והפנימיות 
בנ"א,  של  הנשמות  הם 
הכבוד  כסא  ה"ס  והחיצוניות 
קדישין.  הרוחין  בו  אשר 
והפנימיות שבעולם האצילות 
של  הפנימי  אור  שהוא 
בתוך  אשר  דא"ס  העצמות 
פנימית  בחי'  הוא  האצילות, 
והרוחות  הנשמות  תוך  אל 
והנפשות שמן ג' עולמות בי"ע, 
ומהחיצונית ה"ס בחי' פנימיות 
והמלאכים  הכסא  אל  וחיות 
והאופנים שבג' עולמות בי"ע 

(שער  ההקדמות צא:). 

וחיצונית,  פנימית  באדם  יש 
אמנם  העליון.  באדם  הוא  וכן 
הפנימית הן המוחין, והחיצונית 
הנהגת  (פע"ח  האדם  בשר  הוא 

הלימוד א).

סתם פנימיות הוא שם הוי"ה, 
אלהי"ם  שם  חיצוניות  וסתם 

(רמ"ז על הזהר, כי תשא קפח.).

מי שמקבל תענוג מאֵחר נקרא 
לגביה.  לומר  רוצה  נוקבא, 
ונמצא כשהשי"ת מקבל תענוג 
כביכול  מתִפלתן,  מישראל 
נעשה נוקבא לגבי ישראל. וזהו 
שכתוב 'אשה ריח ניחוח לה'', 
שמקבל  הניחוח  ריח  ע"י  כי 
ישראל,  של  מתִפלות  השי"ת 
'ונקבה  אשה,  בסוד  נעשה 
תסובב גבר', אם כן מהפנימיות 

נעשה חיצוניות (ליקו"מ עד).

קרוב  שהפנימיות  מה  כל 
להחיצוניות,  יותר  ומקושר 
מהחיצוניות  נתגרשין  כן  כמו 
כי  דמסאבא,  סטרא  כל 
אחיזה  להם  אין  בהפנימיות 

(ליקו"ה פקדון ד, כא).

יש נשמות מפנימיות העולמות 
וגם  העולמות,  ומחיצוניות 
תורה יש מפנימיות וחיצוניות, 
חיצוניות  הוא  בבל  ולכן 
תורה,  והרביצו שם  העולמות 
לא"י,  קרובים  שהם  מחמת 
מפנימיות  יניקה  להם  ויש 
בסוד  הוא  א"י  כי  העולמות, 
פנימיות העולמות, ולכן קבלה 
שער  פנחס,  (אמרי  מא"י  יצאה 

ח, פו).

אי אפשר שיהיו שני אנשים במדריגה אחת. ומובא בזה בשערי צדיק  כי 
כולם  נשרשים  היו  ישראל  נשמות  שכל  ידוע  הנה  נג):  מכתב  (ח״ב, 
בידין,  מינהון  בגופו,  מינהון  בראשו,  מינהון  הראשון,  אדם  של  בקומתו 
מינהון  והחיצונים,  הפנימיים  הגוף  אברי  בשאר  מינהון  ברגלין,  מינהון 
בשערותיו שבראש, מינהון בשערות שבגופו ושבשאר איבריו וכו׳ וכו׳ וכו׳, 
אדם  וכשחטא  האריז״ל.  ובכתבי  הקדוש  בזהר  היטב  זה  כל  כמבואר 
אשר  ורע  טוב  הדעת  מעץ  ואכל  השי״ת,  של  ציוויו  על  ועבר  הראשון 
ציוהו ה׳ לבלתי אכל ממנו, ונהנה באכילתו, אזי גם כל הנשמות התלויים 
בקומתו קיבלו הנאה כל אחד ואחד לפי בחינתו, כמו שאנו רואים בחוש 
שכשאדם אוכל איזה מאכל אזי כל גופו נהנה, ועי״ז נפגמו כולם, ועיקר 
נחמן  דרב  מימרא  סוד  וזה  אמונה.  וחסרון  ומינות  כפירה  היה  הפגם 
מאשר  ההנאה  כי  היה׳.  בעיקר  כופר  הראשון  ׳אדם  ע״ב)  לח  (סנהדרין 
אסר השי״ת, מורה הכפירה והחסרון אמונה בו יתברך. אבל בוודאי לא 
נפגמו כולם בשוה בבחינת הכפירה והמינות, כי בוודאי לא כל האיברים 
ולהשלים  לתקן  עליו  ואחד  אחד  כל  כן,  ועל  בהנאתם.  היו  שווים  כולם 
וכו׳.  הראשון  אדם  שבקומת  נשמתו  בשורש  שפגעה  אמונה  הפגם  אותו 
נמצא שכל אחד ואחד בפני עצמו יש לו מעשה שלימה משלו, ותחילת כל 
אדם  של  בקומתו  יחד  נשרשים  היותם  מאז  מתחילים  כולם  המעשיות 
בפני  ואחד מעשה  אחד  לכל  השתלשל  ונתפצלו,  הראשון, ומאז נתפרדו 
הן  גלגוליו,  בכל  ואחד  אחד  כל  עם  שאירע  מה  כל  היינו  עצמו, 
במחשבה הן בדיבור והן במעשה, בעניות או בעשירות ובשאר השינויים, 

לפי מה שעליו לתקן ולהשלים האמונה הקדושה לפי בחינתו.   
נעתק ועולה אלא הפנימיות וכו׳. וביאר באורח מישור (כה): נראה לבאר שכל זה קשור למ״ש בתחילת המאמר ׳משחרב ביהמ״ק בטל השמיר  אינו 
ונופת צופים ואמנה׳. כי כל מדריגה שכלולה מפנימי וחיצוני זה בחינת ביהמ״ק, כי הפנימי הוא בחינת ביהמ״ק, ותפקידו לקדש את החיצוני 
נשברה׳,  רוח  אלקים  ׳זבחי  בבחינת  שם,  הנאחז  את המדמה  ולשבר  החוצה),  ליציאה  ביחס  פנימי  הוא  (בית  ייצא׳  ה׳  מבית  ׳ומעיין  בבחינת  לו,  הצמוד 
זה  לבד,  ונשאר החיצון  למעלה,  ועולה  נעתק ממקומו  בזמן שהפנימי  ואמנה. אבל  צופים  ונופת  תיקון השמיר  בחינת  וזה  אותו אל השכל.  ולעלות 
׳מקום  לזה ע״י  והתיקון  ואמנה׳.  צופים  ונופת  ׳משחרב ביהמ״ק בטל השמיר  ולב האבן, בבחינת  בחינת חורבן ביהמ״ק, שמזה מתגברים הקליפות 
מקדשנו׳, שבשעה שאדם רוצה להתקדש ולעלות, הקב״ה מסייע לו לשבר את המדמה המתחדש, ע״י ׳מקום מקדשנו׳ כנ״ל. וע״פ זה יתבאר ביותר 
לנפילה  להם  נדמה  לכן  ביהמ״ק,  חורבן  בחינת  זהו  מחדש  המדמה  שהתגברות  מחמת  כי  וכו׳׳,  החסידים  טועים  ׳ובזה  המאמר  בסוף  רבינו  מ״ש 
ואין כאן נפילה, אלא מהלך של עלייה. כי מחמת שעלה הפנימי למדריגה עליונה, לכן יש כח במדמה  זה חורבן  וחורבן. אבל באמת שאין  גדולה 
ונתתקן השמיר  ביהמ״ק מחדש,  נבנה  זוכה להתגבר עליו, מזה  וכשאדם  כנ״ל,  ברצון האדם  תלוי  והכל  לפי שעה, אבל אח״כ הכל עולה.  להתגבר 
ונופת צופים ואמנה ביותר ויותר.    ופנימיות התחתון עולה. כך מובא בגרסת הליקו״מ שהוציא הרה״ח רנ״צ קעניג זצ״ל, כפי הנוסחא המובאת בסוגריים. 

ילקוט הנחל

לחיצוניות  חיצוניות  נעשה  התחתון,  של  והפנימיות 
עליון. וציין בזה הפל״ח לעיין בדברי האריז״ל בפרי 
ה):  התפלה  (שער  הפע״ח  וז״ל  שבת.  ובכוונות  התפלה  בשער  חיים  עץ 
בעליית פנימית ג״ר דעשיה ביצירה, הם נעשין בחי׳ חיצונית, אל 

ודאי  כי  דיצירה.  דג״ת  החיצונית 
יותר  הוא  דיצירה,  שחיצונית  הוא 
ואז  דעשיה.  הפנימית  מן  גדול 
בבחי׳  דיצירה  ג״ת  חיצונית  נשאר 
עשיה  של  ג״ר  ופנימית  פנימית, 
עולין  ואז  אליהם.  חיצונית  נעשה 
פנימית ג״ת דיצירה, להיותן חיצונית 
דיצירה,  אמצעיות  ג׳  חיצונית  אל 
שעתה חזר ונעשין פנימיות אליהם. 
ונעשין  דיצירה,  ג״ר  פנימית  ועולין 
דמלכות  חיצונית  אל  חיצונית 
דבריאה, שעתה חזר להיות פנימית 
מלכות  פנימית  ועולין  אליהם. 
דבריאה, ונעשה חיצונית אל חיצונית 
להיות  חוזר  שעתה  דבריאה,  דג״ת 
בזה בפע״ח  וכן מובא  פנימית אליה.  
(הקדמה לשער השבת ח), ובדבריו מבאר 
פנים  בבחי׳  הם  וחיצוניות  שפנימיות 
נגד  הם  דשבת  סעודות  וז״ל:  ואחור, 

מזון  הם  והתִפלות  הכלים.  שהם  הגוף,  מזון  שהוא  החיצוניות, 
וכל  ׳לרוח ממללא׳.  חיה׳,  ׳לנפש  כמ״ש  והאורות,  בעצמות  הנפש 
אחד מאלו יש בו פנימית וחיצונית. כי בתוספות קבלת שבת, היה 

וחיצונית,  מפנימית  כלול  והוא  חיצונות,  הנקרא  הכלים,  בבחינת 
חיצונית  ונעשו  דעשיה,  דג״ר  הפנימית  שעולין  במ״א,  כנזכר 
נקרא  הפנים  בחי׳  כי  הוא,  ופירושו  דיצירה.  ג״ת  לחיצונית 
פנימית, ובחינת אחוריים נקרא חיצונית. וכל זה בכלים, הנקראים 
שהוא  הנשמה,  בחי׳  וכן  חיצונית. 
אור עצמות הנקרא פנימית, יש בו 
פנים  בחי׳  שהם  וחיצונית,  פנימית 
האורות  גם  כי  נמצא,  ואחוריים. 
והכלים, נקראו פנימית וחיצונית. כי 
בחי׳  הם  האורות,  שהם  הפנימית, 
נק׳  חיצונית,  שהם  וכלים  פנים, 
דרך  ועל  האורות.  בערך  אחוריים 
זה כל בחי׳ משתיהן כלולה משתיהן, 
ואחור,  פנים  בהם  יש  האורות  כי 
באורות  וחיצונית  פנימית  והם 
פנים  בהם  יש  והכלי  הפנימית, 
ואחור, והם פנימית וחיצונית דכלים 
העולה,  כלל  האורות.  אל  החיצונים 
ר״ל  ו׳חיצוניות׳,  ׳פנימית׳  מלת  כי 
יובן איך בתִפלת  פנים ואחור. ובזה 
שעולין  שבת,  בתוספות  וכן  החול, 
חיצונית  ונעשה  עשיה,  של  פנימית 
בשאר  וכן  היצירה,  לחיצונית 
כי גם  וחיצונית שתיהן שווין.  עולמות, אלא שהכוונה שהפנימית 
זה פנים וזה אחור, בערך פנימית המאירים בהם, אם כן פנימית 

תחתונות, יהיה אחוריים בערך אחוריים העליונות.

      
     


    
    


  (התחתון ופנימיות  (נ״א  



     
     



ערכים
ּבוכינויים  מקור חכמהמקור חכמה

/te
n.

sw
en

ve
ls

er
b.

w
w

w
//:

sp
tth

ס 
יע

 ני
לב

רס
ב



מסילת הקשרים
כב)  ויתכן לרמז, שכפי המובא במאמר שביהמ"ק הוא מקום הכנעת הקליפות והמדמה שבלב, כך גם עולה מפסוקים אלו, שביהמ"ק הוא עדות לגילוי השכינה בתוכנו, 

בבחי' גדולות הבורא והארת הגוונים, שעל ידם נכנע המדמה שבלב, המסית את האדם לחשוב שנפל ונתרחק לגמרי מהשי"ת.

ּב
עצה ותושיה

וחיˆוניו˙  פנימיו˙ 
עבו„ו˙.  מיני  ˘ני  ‰ם 
 ‰ú ƒעבו„˙ ‰˙ור‰ ו‰˙פ
פנימיו˙,  ‰ם  ו‰מˆוו˙ 
ועבו„˙ ‡כיú‰ ו˘˙י‰ 
‰ם  ‰‚וף  ˆרכי  ו˘‡ר 
„ו˙  ועבו ו˙.  ני ˆו חי
 ú˘  ú ' ‰נ' ˆוניו˙  חי
מ‡יר‰  ‰עúיון,  ‰‡„ם 
ר  ˙ ו י  ˙ ח ב ו ˘ מ ו
 ú''מעבו„ו˙ פנימיו˙ ‰נ
ן  ‰˙ח˙ו ‰‡„ם   ú˘

יˆור úי˜ו"מ כ‰, ‰). )̃

ּב 
ואני תפלה

י  ƒנ ≈̃ ַחּז¿ ו¿ י  ƒנ ≈̂ ַ‡ּמ¿ ו¿ י  ƒנ ר≈ ָעז¿ ו¿
ר  ַט‰≈ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ י,  ƒנ ע≈ ַסּי¿ ו¿
ם  ‚ַ י  ƒמ ¿̂ ַע  ׁ̆ ≈„ּ ַ̃ ¿ú ּו
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ ַע„  י,  ƒú ר  ָּ̇ ּמֻ ּבַ
י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּב¿ ַ‚ם  ָך  ¿̇ úֲַעב…„ ‡ו…
 ‰úָי ƒכ‡ֲ ם  ≈‰ ∆ ׁ̆ ּו˙,  ׁ̆ ָ‰ר¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿  .‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿  ‰ ּיָ ƒ̇ ¿ ׁ̆ ּו
מּו˙  ≈ú ¿ ׁ̆ ƒּב ם  ≈ú ָ ׁ̆  ˙ יו… ¿‰ ƒú
 ,˙ „ו… ָ‰ֲעבו… י  ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּב  ú „ו… ָ‚ּ
‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ּיּו˙  ƒימ ƒנ ָ„‰ ּפ¿ ֲעבו… ּבַ
ים  ƒׂ̆ ּוַמֲע ו…˙  ¿̂ ƒּומ ָר‰  ו… ּ̇
 ‰ „ָ ו… ב ֲע ַב ּו  , ם י ƒב ו… ט
 ‰úָי ƒּו‡ ֲ‡כ‰ ∆ ׁ̆ ּיּו˙  ƒנ יˆו… ƒח
י  כ≈ ר¿ ָ̂ ר  ‡ָ ¿ ׁ̆ ּו  ‰ ּיָ ƒ̇ ¿ ׁ̆ ּו
 ˙ יו… ¿‰ ƒú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿ ּוף.  ‚ּ ‰ַ
י  ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּב ר  ָט‰ו… ו¿  ׁ̆ „ו… ָ̃
מּו˙,  ≈ú ¿ ׁ̆ ƒּו ּבúּ ≈‡‰ָ ˙ „ו… ֲעבו…
úּּו  ≈‡‰ָ  ˙ „ו… ָ‰ֲעבו… י  ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ּו
 úָכ ּב¿ כּו  ּכ¿ ַ„ּ ז¿ ƒי ו¿ רּו  ר¿ ּבָ ¿̇ ƒי
 ַ‰ּ בו… ָ‚ּ  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב ַעם  ּפַ
ין  ƒׂ̆ יּו ַנֲע ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ר, ַע„  ≈̇ יו… ּב¿
ּיּו˙  ƒנ יˆו… ƒח‰ַ מ≈ ַעם  ּפַ  úָכ ּב¿
 ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ ַע„  ּיּו˙,  ƒימ ƒנ ּפ¿
ָ‡ר  ¿ ׁ̆ ּו י  ƒ̇ ּיָ ƒ̇ ¿ ׁ̆ ּו י  ƒ̇ úָי ƒכ‡ֲ
 ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב ף  ּו ‚ּ ‰ַ י  כ≈ ר¿ ָ̂
 ˙ ַ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב  , ‰ úָ ו… „ ¿‚ּ
 ˙ ַ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ּו ו…˙,  ¿̂ ƒּומ ָר‰  ו… ּ̇
י  ƒúּ ∆ ׁ̆  ˙ ו… ¿̂ ƒּמ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ
 ַ‰ּ בו… ָ‚ּ  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב כּו  ּכ¿ ַ„ּ ז¿ ƒי
ר.  ≈̇ יו… ּב¿  ú „ו… ָ‚ּ מּו˙  ≈ú ¿ ׁ̆ ƒּוב
 úָכ ּב¿  ˙ ֲעúו… úַ  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
 ,‡ ָ‚ּ ַ„ר¿ ¿ú  ‡ ָ‚ּ ר¿ ַ„ּ ƒמ ַעם  ּפַ
ין  ƒׂ̆ ַנֲע יּו  ¿‰ ƒי ַעם  ּפַ  úָכ ּוב¿
ּיּו˙,  ƒימ ƒנ ּפ¿ ּיּו˙  ƒנ יˆו… ƒח‰ַ מ≈
 ‰úָ ַמע¿ ¿ú ‰ ∆úּיּו˙ ַיֲע ƒימ ƒנ ַ‰ּפ¿ ו¿
 ú ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ú ּכָ ∆ ׁ̆  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ר. ו¿ ≈̇ יו…
ַ‡ֲ‰ָב‰  ּב¿  ‰ ָבז∆  ‰ ז∆ úּו  ¿ú ֻיכ¿
ם  úו… ָ ׁ̆ ּוב¿ עּו˙  ר≈ ו¿ ַ‡ֲחָו‰  ו¿
 ú ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי  ú ּכָ ∆ ׁ̆ ַע„   ,ú „ו… ָ‚ּ
 ˙ ∆‡  ‰ ז∆ ימּו  ƒָיר ו¿ י‰ּו  ƒּב ¿‚ ַי
 ‰‚ָ ר≈ ַמ„¿ ¿ú  ‰‚ָ ר≈ ¿„ ּמַ ƒמ  ‰ ז∆
 ‰ úָ ֲע ַמ ¿ú  ‰ úָ ֲע ּמַ ƒמ ּו
ַע„   ,‰úָ „ו… ¿‚  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב
רּום  ¿ú  ˙ úֲַעúו…  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆
 ú ∆ ׁ̆ ָנ‰  יו… ¿ú ָ‰ע∆  ‰úֲָע ַ‰ּמַ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ַע„   ,‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿ּ̃ ‰ַ
ינּו  ≈‰…ú ¡‡ יי  ָך  ּב¿  ú ≈ú ּכָ ƒ‰ ¿ú
י  מ≈ ¿ú עו… ¿ú ינּו ≈̇ י ֲ‡בו… ≈‰…ú‡ ו≈
ם י ƒח ָ̂ נ¿ ח  ַ̂ נ≈ ¿ú ּו  „ ַע

(úי˜ו"˙ כ‰).

מילואי חכמה
נמצא  והשתיה  האכילה  עבודת  לענין  יסוד  והנה  ושתיה.  אכילה  ועבודת 
בדברי חז״ל במסכת מנחות (צז ע״א), וז״ל: ׳וידבר אלי זה השולחן 
אלעזר  ור׳  יוחנן  רבי  ב׳שולחן׳.  וסיים  ב׳מזבח׳  פתח  ה׳׳.  לפני  אשר 
ועכשיו  אדם,  על  מכפר  מזבח  קיים  שביהמ״ק  בזמן  תרוייהו,  דאמרי 
שאין ביהמ״ק קיים שולחנו של אדם מכפר. ופירש״י (שם): שולחנו של אדם 
מכפר עליו. דנותן פרוסה לאורחים. וביארו התוספות (שם): שולחנו מכפר עליו. 
דגדולה לגימא (סנהדרין קג, ושם ביאר רש״י שהלגימה היא האכילה שמאכילים 
הקדמות  ע״פ  הענין  בשלח):  (פ׳  עמוקות  במגלה  בזה  ומובא  האורחים).   את 
שביהמ״ק  שבזמן  כשם  כז),  (חגיגה  בשולחן׳  וסיים  במזבח  ׳פתח  האר״י, 
התקועות  ניצוצות  כהנים  אכילת  ע״י  והוציאו  מכפר,  המזבח  היה  קיים 
׳בעלים׳, הניצוצות  ובזה  ובעלים מתכפרים׳,  ׳כהנים אוכלים  בבהמה, ע״ד 
התקועות בבעל חי, ׳מתכפרים׳, וכן עתה ע״י אכילה שאדם אוכל כוונתו 
נפש  להעלות  ר״ל  נפשו׳,  לשובע  אוכל  ׳צדיק  האוכל,  מן  ניצוצות  להעלות 
התקוע בו.  וכן מובא בזה בספר המקנה (קידושין ל ע״א): מה שאמרו חז״ל 
באבות ׳תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעוה״ז ונוחלין לעוה״ב׳, ועניינו 
מתקן  שזוכה  מי  אבל  הגוף,  הנאת  שהוא  ודומה,  שהאכילה  אע״פ  כי 
כאילו  והוא  עליו׳,  מכפר  אדם  של  ׳שולחנו  שאמרו  כמו  באכילתו,  מאוד 
הקריב קרבן, וממה שהוא אוכל בעוה״ז נוחלין לעוה״ב. וזהו שאמרו ׳אכול 
מה שהנאתך, ושתה מה שהנאתך׳, מה שאין כן בעוזבם את התורה, אז 
האכילה מזיקהו ונחשב כתקרובת ע״ז, כמ״ש ׳כאילו אכלו מזבחי מתים׳. וזהו שאמר הכתוב בפרק והיה אם שמוע ׳ואכלת ושבעת וגו׳׳, ר״ל אם תשמע 
לדבַרי, אז תאכל ותשבע וייטב לך. ואמר אחר זה ׳השמרו לכם פן יפתה לבבכם וגו׳׳, ר״ל שמא יפותה מן היצה״ר, כמ״ש ׳בכל לבבך, בשני יצריך׳, ואם 
לא ייכנע בתחילה קודם האכילה ע״י התורה, וכמ״ש חז״ל (ב״ב יב) ׳קודם שאדם אוכל, יש לו שני לבבות׳, אז יפתה לבבכם, שע״י האכילה יסור ויעבוד 

אלהים אחרים, שהוא תקרובת ע״ז כנ״ל. ועי״ע בספר ראשית חכמה (שער הקדושה, טו), העוסק רבות בעבודת האכילה וכו׳, עי״ש.
ועבודת אכילה ושתיה. ומובא בזה בכף החיים (כד, ו–ז): מה שאמרו רז״ל דעכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו, היינו שיכוון באכילתו להיות בריא 
לעבודתו יתברך שמו, ויאמר בפה מלא ׳אין אני אוכל להנאת גופי, אלא להיות בריא וחזק לעבודת השי״ת׳, ובזה הדיבור שמדבר, בורא 
מלאך חדש ומסלק הסט״א.  עוד זאת צריך לכוון מאוד באכילתו, שהוא בא לברר הניצוצות מדומם צומח חי. ומטעם זה אין להוציא עצמות וקליפין 
מהשולחן, כי אם אחר ברכת המזון, משום דניצוצות הקדושה הדבקים בהם, אינן יוצאים כי אם ע״י ברכת המזון. ועיניך תראה עד היכן מגיע גודל 
לישראל,  ובכח האכילה ההיא עשה שירות  ניצוץ קדוש,  בו  גוי שאכל מין מאכל שמלובש  זיע״א, דאפילו  דגילה הרב בעש״ט  הבירור של האכילה, 
ועי״ז יהיה עילוי בצד מה להניצוץ ההוא, אף שאינו כל כך כמו אם היה ישראל אוכלו, שהיה עולה ביותר מצד היותו ישראל, ומה גם אם היה 
מכוון, שהיה מברר אוכל לגמרי.    ועבודת אכילה ושתיה ושאר צרכי הגוף. ומובא בזה במסילת ישרים (פכ״ו) שהאדם הקדוש זוכה לכך שצרכי גופו 
ועסקיו הגשמיים מדובקים להשי״ת בתכלית הדביקות, וז״ל: והנה האיש המתקדש בקדושת בוראו, אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש. 
וסימניך, אכילת קדשים, שהיא עצמה מצות עשה, ואמרו ז״ל (ספרא) ׳כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים׳. ותראה עתה ההפרש שבין ה׳טהור׳ ל׳קדוש׳. 
שבחומריות  הרע  מסוג  יוצאים  שעי״ז  ונמצא  ההכרח,  צד  על  אלא  בהם  מתכוון  אינו  עצמו  והוא  הכרחים,  אלא  לו  אינם  החומרים  מעשיו  הטהור, 
בין  ונפשו מתהלכת  לאלקיו,  טוב. אך הקדוש הדבק תמיד  יותר  היה  כבר  בלתם,  היה אפשר  אילו  כי  באו.  לא  קדושה  לכלל  אך  ונשארים טהורים, 
המושכלות האמיתיות באהבת בוראו ויראתו, הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני ה׳ בארצות החיים, עודנו פה בעוה״ז. והנה איש כזה הוא עצמו 
הן  הן  ׳הצדיקים  ז)  בראשית  (רש״י  אמרו  וכן  הן המרכבה׳,  הן  האבות  אלקים,  ׳ויעל מעליו  פב)  (ב״ר  ז״ל  וכמאמרם  וכמזבח,  כמקדש,  כמשכן,  נחשב 
המרכבה׳, כי השכינה שורה עליהם כמו שהיתה שורה במקדש. ומעתה, המאכל שהם אוכלים הוא 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 
וכאילו נקרב על גבי  ז״ל במדרש. כן המאכל והמשתה שהאיש הקדוש אוכל, עילוי הוא למאכל ההוא ולמשתה ההוא,  מתברך בכל העולם, וכמאמרם 
המזבח ממש. והוא הענין שאמרו עליו ז״ל (כתובות קה) ׳כל המביא דורון לת״ח כאילו הקריב ביכורים׳, וכן אמרו (יומא עא) ׳ימלא גרונם של ת״ח יין׳ 

שנוהגין  וזה  (כה):  דשבתא  ביקרא  בזה  ומובא  ושתיה.  אכילה  ועבודת 
בכדי  סעודתם,  שולחן  על  ולישב  שבת  על  לצדיקים  לנסוע 

שהפנימיות שלהם יהיו נעשה לבוש להחיצוניות של הצדיק.
שזהו  א)  א,  הריח  ברכת  (או״ח  בליקו״ה  ומובא  ושתיה.  אכילה  ועבודת 
ענין הברכות שתיקנו חז״ל על המאכלים (שיש בהם כמה בחינות של 
עלייה מדרגא לדרגא), וז״ל: הנה ידוע שכוונות האכילה כדי לברר הניצוצות 
להעלותן  חי,  צומח  בחינת  הבהמיות,  כח  המדמה,  כח  לבחינת  שנפלו 
לבחינת מדבר. ועל כן צריך לברך קודם האכילה, כי הברכה הוא בחינת 
שבח ה׳ וגדולתו, ועי״ז נכנע כח הבהמיות כנ״ל, ואזי יכול הנפש שיש שם 
כשאוכל,  ואח״כ  כנ״ל.  מדבר  למדריגת  חי  צומח  דומם  ממדריגת  לעלות 
נפש  בחינת  ששם  הכבד,  ניזון  ומתחילה  באיברים,  נתחלק  המזון  ואזי 
לברר המאכל  וצריך  כח המדמה,  יניקת הכסילות שהוא  ומשם  המתאווה, 
הנאכל כבר להעלותו מן הכבד אל המוח, שזה עלייה מן מדריגה למדריגה, 
וצריך להכניע שנית הכח המדמה שבגוף האדם בעצמו, שהוא בחינת הדם 
שבכבד כנ״ל, כדי להעלות המאכל אל המוח, שמשם עיקר עלייתו. ועל כן 
לברך ברכה אחרונה, כדי להכניע שנית הכח המדמה  צריך  אחר האכילה 
שבתוך האדם בעצמו, כדי שיוכל המאכל להתברר ולעלות אל המוח כנ״ל. 

וכן איתא בספרים, שהברכה היא בשביל בירור המאכלים ועלייתן. 

ילקוט הנחל

כסא כבוד מרום וכו׳. פסוק זה נאמר בפרק שבתחילתו מוכיח ירמיה 
ובוטחים  ליבם מהשי״ת,  שסר  על  ובפרט  חטאיהם  על  ישראל  את 
בבני האדם. וזלשה״כ בירמיה (יז, ט–יד): ָעקֹב ַהֵּלב ִמּכֹל ְוָאֻנׁש הּוא ִמי 
ִּכְפִרי  ִּכְדָרָכיו  ְלִאיׁש  ְוָלֵתת  ְּכָליֹות  ּבֵֹחן  ֵלב  חֵֹקר  ה׳  ֲאִני  ֵיָדֶעּנּו: 

ָמרֹום  ָכבֹוד  ִּכֵּסא   (...) ַמֲעָלָליו: 
ִמְקֵוה  ִמְקָּדֵׁשנּו:  ְמקֹום  ֵמִראׁשֹון 
ְוסּוַרי  ֵיבׁשּו   עְֹזבֶי ָּכל  ה׳  ִיְׂשָרֵאל 
ַמִים  ְמקֹור  ָעְזבּו  ִּכי  ִיָּכֵתבּו  ָּבָארֶץ 
ְוֵאָרֵפא  ה׳  ְרָפֵאִני  ה׳:  ֶאת  ַחִּיים 
ָאָּתה:  ְתִהָּלִתי  ִּכי  ְוִאָּוֵׁשָעה  הֹוִׁשיֵעִני 
וביאר המצו״ד (שם): עקוב הלב. עם כי 
לב האדם הוא מעוקם ומעוות יותר 
חזק,  מכאוב  לו  ויש  איבריו,  מכל 
הוא  מי  לחשוב,  נפסדת  דעה  ר״ל 
ר״ל  ה׳.  אני  ליבי.  תעלומות  היודע 
אולם אני ה׳ חוקר לב האדם ובוחן 
הוא,  מה  לדעת  הכליות,  מחשבת 
ליבו  כדרכי  איש  לכל  לתת  למען 
מקום  כבוד  כסא  מעלליו.  וכפרי 

מקדשנו. כמו כסא הכבוד, והוא שמי מרום, כמ״ש ׳השמים כסאי׳ 
(ישעיה סו), כן הוא מקום מקדשנו. כי כמו שהשכינה היא בשמים, 
כן היא בביהמ״ק. מקוה ישראל ה׳. לכן מהראוי שתקות ישראל יהיה 
אל ה׳, הואיל ונטעת שכינתך ביניהם. כל עוזביך. כל העוזבים אותך 
והוא  ממני.  הסרים  וסורי.  שיבושו.  הוא  ראוי  באדם,  ובוטחים 
לרדת  ייכתבו  בספר  ייכתבו.  בארץ  האל.  בדבר  הנביא  מאמר 
מים  הנובע  מקור  עזבו  כי  על  השאול,  בעמקי  הארץ  בתחתיות 

חיים. את ה׳. שמשפיע הטובה בכל עת כמקור הנובע. רפאני. אמר 
הנביא, כשאתה תרפא אותי אהיה נרפא. ולתוספות ביאור אמר, 
מי  ביד  אין  ר״ל  נושע,  אהיה  ואז  עלי  הקמים  מן  הושיעני 
להושיע לי זולתך. כי תהלתי אתה. בך אני מתהלל לומר שאתה אלקי 
שייכותו  את  (שם)  הרד״ק  ופירש  ישעי. 
עקבּות  עם  וגו׳׳,  כבוד  ׳כסא  הפסוק  של 
לענין  דבק  וגו׳.  כבוד  כסא  וז״ל:  הלב, 
לב  חוקר  ה׳  ׳אני  שאמר  הפסוק 
כן,  הענין  ופירש  וכו׳.  כליות׳  בוחן 
שוכן  שהשי״ת  להודיע  הנביא  בא 
כבוד  בכסא  שיושב  כמו  במקדש 
העליונים,  השמים  שהוא  מרום, 
ואמר שהוא ׳מראשון׳, כלומר ִמֶּקדֶם, 
׳נכון כסאך מאז׳. אמר, כמו  כמ״ש 
כסא  והם  ה׳,  כסא  שהם  שהשמים 
ועל  מציאותו  על  מעידים  כבודו, 
מעיד  מקדשנו  מקום  כן  כבודו, 
שהשכין  מציאותו,  עצם  על  ומורה 
החושב  יחשוב  ולא  בו.  וכבודו  אורו 
שהיות השי״ת על כסא רם ונשא, והוא השמים, ימנעהו מלדעת 
את אשר בארץ, ומלהשגיח בשפלים ומענוש הרעים על רשעם, כי 
וחוקר  בשפלים  רואה  שהוא  וראיה  עדות  הוא  מקדשנו  מקום 
בשמים,  ושבתו  ושכנו  במקדשנו,  שוכן  הוא  כי  וכליותם,  ליבותם 
נמצא  והוא  בו  שוכן  שהוא  ואחר  וכבודו.  אורו  בו  ונראית 
בתוכנו כב), מן ההכרח להאמין שה׳ רואה אותנו ופוקד את מעשינו 

ובוחן את לבבינו וכליותינו לטוב ולרע.

 ופנימיות 
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õ כ‚) ויתכן לקשר פסוק זה הנזכר בגמרא, לענייני המאמר, שהרי הוא נאמר ע"י ישעיה (נח), המוכיח את ישראל על כך שהקב"ה אינו חפץ מסילת הקשרים
בעבודות חיצוניות סתמיות כמו צום ללא תשובה אמיתית, ושהוא מעונין שעמ"י יעשו צדקה וחסד עם העניים וכו', בבחי' צדקה לעני הגון.   
ויתכן לרמז בזה בקשרי המאמר, שלבושי האדם צריכים להיות בהתאמה למהותו הפנימית, בבחי' 'בגדי ישע' (להלן באות ד') שהם בגדים ולבושים המאירים את  כ„) 

הגוונים הקיימים בתוכם.   כ‰) היינו שבגדי אהרן הם בבחי' גילוי גדולות הבורא ותפארתו.

ּב 
ואני תפלה

ים  ƒ‰…ú ¡‡  ‰ ָּ̇ ‡ַ ר  ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿
ין  ƒמ‡ֲ‰ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ן  ּכ≈  ,˙ מ∆ ¡‡
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ַע„   ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  ּב¿
ינּו,  ≈úָך ָע ¿̇ úָ‰ּו ¡‡ ׁ̆ י ƒ‚ּ ַ‰ר¿ ¿ú
י„,  ƒמ ָּ̇ ָך  ים ּב¿ ƒ̃ ב≈ ¿„ּ ‰ י∆ ¿‰ ƒנ ו¿
úָם  עו… ¿ú ָך  ּמ¿ ƒמ  „ ר≈ ּפָ ƒנ  ‡…ú ו¿
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰. ו¿ ָúּ ַ̃ ַ‚ע  ר∆ úּּו ּכ¿ ƒפ‡ֲ
יָמ‰  ≈‡ ָוַפַח„ ו¿  ‰ ָ ׁ̆ ּבּו úָנּו 
 úָכ ּב¿ י„  ƒמ ָּ̇ ָך  ּמ¿ ƒמ ‰‡ָ ר¿ ƒי ו¿
יָך  ָע„∆ ¿ú ƒע, ּוב‚ַ ָכú ר∆ ˙ ּוב¿ ע≈
 ˙ ∆‡ ינּו ו¿ ˙ ָי„≈ ים ‡∆ ƒָנר ‡…ú
ּום  ׁ̆  ˙ ו… ׂ̆ ֲע úַ ּו  נ י ≈ú ¿‚ ַר
 úָכ ּוב¿ úָם.  עו… ּבָ  ‰ ָ„ּ ֻעב¿
úּּו  ƒפ‡ֲ נּו,  ≈̇ ּיָ ƒׂ̆ ַוֲע נּו  ≈̃ ס¿ ƒע
ם  ≈‰ ∆ ׁ̆  ˙ ּיו… ƒנ יˆו… ƒח ˙ „ו… ֲעבו… ּבַ
 ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿  ‰ ּיָ ƒ̇ ¿ ׁ̆ ּו  ‰úָי ƒכ‡ֲ
 ‰ י∆ ¿‰ ƒנ ם  ָúּ ֻכ ּב¿ ם,  ∆‰ ּבָ
ם  ָúֻּכ ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ָך  ּב¿ ים  ƒ̃ ב≈ ¿„ּ
ָך  ¿̇ „ָ úֲַעבו… ו¿ ָך  מ¿ ƒ ׁ̆ ¿ú יּו  ¿‰ ƒי
ח  ּכַ ¿ ׁ̆ ƒנ  ‡ …ú ו¿  ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆
נּו  ב≈ כ¿ ָ ׁ̆ ּב¿ úָם,  עו… ¿ú ָך  ¿̇ ‡ו…
ּו  נ ≈ּ̇ ב¿ ƒ ׁ̆ ּב¿  , ּו נ מ≈ ּו ˜ ב¿ ּו
 , ך¿ ר∆ ַבּ„∆ נּו  ≈ּ̇ כ¿ ∆ú ּוב¿ נּו  ≈̇ י ב≈ ּב¿
נּו,  ≈̇ י˜ּו ƒ̇ ¿ ׁ̆ ƒּוב נּו  ּבּור≈ ƒ„ ּב¿
נּו,  ≈̇ יָב ƒ ׁ̆ י ƒּוב נּו  ≈̇ יָ„ ƒֲעמ ּבַ
ָר‰  ˙ו… ּב¿ ּו  נ ≈̃ ָעס¿ ּב¿ ן  י ּב≈
ּו  נ ≈̃ ָעס¿ ּב¿ ן  י ב≈ ּו  ˙ ו… ¿̂ ƒמ ּו
 ‰ י∆ ¿‰ ƒם נ ָúֻּכ ı, ּב¿ ר∆ ך¿ ‡∆ ר∆ ∆„ ּב¿
ח  ּכַ ¿ ׁ̆ ƒנ  ‡…ú ו¿ ָך  ּב¿ ים  ƒ̃ ב≈ ¿„ּ
úָם (úי˜ו"˙ ז). עו… ¿ú ָך ¿̇ ‡ו…

האכילה  אחרי  להוטים  הת״ח  שיהיו  הזה  הדבר  ואין  נסכים.  במקום 
לפי  הוא  הענין  אלא  הגרגרן,  את  כמלעיט  גרונם  שימלאו  ח״ו,  והשתיה 
הם  הנה  מעשיהם,  ובכל  בדרכיהם  הקדושים  הת״ח  כי  שזכרתי,  הכוונה 
שורה  שהיתה  כמו  עליהם  שורה  שהשכינה  מפני  וכמזבח,  כמקדש  ממש 
במקדש ממש, והנה הנקרב להם כנקרב על גבי המזבח, ומילוי גרונם תחת 
מילוי הספלים (שהיו מנסכים לתוכם יין). ועל דרך זה כל תשמיש שישתמשו 
עילוי  הנה  יתברך,  לקדושתו  דבוקים  כבר  היותם  אחרי  העולם,  מדברי 

ויתרון הוא לדבר ההוא, שזכו להיות תשמיש לצדיק. וכבר הזכירו ז״ל בענין 
מלמד  יצחק,  ׳א״ר  צא)  (חולין  מראשותיו  ושם  יעקב  שלקח  המקום  אבני 
שנתקבצו כולן והיתה כל אחת אומרת, עלי יניח צדיק ראשו׳. כללו של דבר, 
ענין הקדושה הוא שיהיה האדם דבק כל כך באלקיו, עד שבשום מעשה 
הדברים  יתעלו  שיותר  עד  יתברך,  ממנו  יזוז  ולא  ייפרד  לא  יעשה  אשר 
לאחד מתשמישיו במה שהוא משתמש בהם, ממה  ישמשו  הגשמיים אשר 

שיורד הוא מדביקותו ומעלתו בהשתמשו מדברים גשמיים. 

מילואי חכמה

כי הקליפות חוזרים וניעורים. ובליקו״ה (חו״מ מתנה ד, ז–יב) דרש 
שבדבריו  וראה  ודו״ק  אע״ה,  יעקב  גבי  ויצא  מפרשת  הפסוקים  את 
בלולים ביאורי פשט לנקודות רבות מהמאמר, וז״ל: כשאיש הישראלי יוצא 
שהם  הקליפות,  כנגדו  ומתפשטים  משתטחים  אז  לדרגא  מדרגא 
חרון  בחינת  שהם  וכו׳,  הדמיונות 
אף, כי הם מתוקפא דדינא כידוע. 
איש  שהוא  יעקב׳,  ׳ויצא  וזהו 
היינו  שבע׳,  ׳מבאר  הישראלי, 
בה,  שהיה  הקדושה  מהמדריגה 
דרגא  כל  כי  שבע,  באר  שנקראת 
ודרגא דקדושה כלולה מכל השבעה 
ז׳ ימי הבנין שכלולים  מידות, שהם 
איש  שהוא  וכשיעקב,  דרגא.  בכל 
אז  יותר,  הגבוה  שניה  למדריגה  לבוא  כדי  משם  יוצא  הישראלי, 
׳וילך חרנה׳, שמוכרח לילך דרך החרון אף, שהם הקליפות, שמהם 
פעם  בכל  נגדו  שמתפשטים  והבלבולים  והתאוות  הדמיונות  כל 
כנ״ל. אבל מחמת שאיש הישראלי, בחינת יעקב, חזק בדעתו ואינו 
מניח את מקומו, ואינו נופל בדעתו מחמת זה, רק מתחזק בכל 
זכה  עי״ז  במקום׳,  ׳ויפגע  עי״ז  עומדו,  על  לעמוד  דאפשר  מה 
וכו׳ כנגדו כל כך, אין  להבין האמת, שמה שמתפשטים התאוות 
זה נפילה ח״ו, רק שהוא מחמת שצריך לבוא למדריגה גבוה יותר 
כנגדו  זה מתפשטים  יותר, מחמת  בהתקרבות  להשי״ת  ולהתקרב 
כל כך כנ״ל. וזהו ׳ויפגע במקום׳, שזכה בתוקף החרון אף, שהם הקליפות שהתפשטו כנגדו, לפגוע שם במקומו של עולם. כי כל מה 
שעולין למדריגה גבוה יותר מתקרבין ביותר להשי״ת, שהוא מקומו של עולם, שכל המקומות וכל הדרגות שבעולם כלולים בו יתברך, 
כי הוא יתברך מקומו של עולם ואין העולם מקומו. היינו שיעקב בחינת איש הישראלי, ע״י גודל התחזקותו זכה להבין האמת שאין 
זה נפילה והתרחקות ח״ו, רק פגע שם דייקא במקומו של עולם, שהבין ששם דייקא צריך לבוא למדריגה גבוה יותר, להתקרב ביותר 
להשי״ת, ועל כן מתפשטים כנגדו כל כך (וכפי המובא להלן בסוף המאמר, גבי מה שאמר רבינו ׳ובזה טועין החסידים הרבה׳). ואז ׳וילן שם כי 
בא השמש׳, היינו שקיבל על עצמו וסבל צער החושך שהוא בחינת לילה, ולן שם בצערו שהיה לו מרדיפת התאוות והדמיונות, שהם 
׳כי בא השמש׳, שהוא  וזהו  בחינת חרון אף, שהם בחינת הקליפות שהתפשטו כנגדו מחמת שהיה צריך לעלות למדריגה שניה כנ״ל. 
השכל והמוחין שנסתלקו ממנו, כי בעת התגברותם והתפשטותם אין השכל בשלימות. כי כח המדמה שמשם כל התאוות וכו׳, הוא כנגד 
השכל, כמבואר בתחילת התורה הנ״ל ע״ש. וזהו ׳כי בא השמש׳, ׳שלא בעונתה׳ כמו שדרשו רז״ל, היינו שבוודאי ביאת השמש, שהוא 
ויתפשטו כנגדו כל כך, כי לא  הסתלקות המוחין שהיו לו אז, היה שלא בעונתה, שלא בזמנו, כי לא היה בדין שיסתלק שכלו ממנו 
היה מחמת נפילתו ח״ו, רק מחמת שהיה צריך לעלות למדריגה שניה כנ״ל. וזהו ׳ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו׳, ואמרו רז״ל 
שהיו י״ב אבנים, כנגד י״ב שבטי בני יעקב. י״ב אבנים הם בחינת י״ב אבני החושן, שהיו על שמו י״ב שבטי בני יעקב, שהם כלליות 
הגוונין (הנזכר להלן במאמר באות ד׳, שע״י גילוָים נכנעים הקליפות), כי כל הגוונין היו בי״ב אבני החושן, שהם אודם ופטדה וכו׳, שכל אחד 
גדולת הבורא, שעי״ז הכניע  הגוונין שהם  היינו שהמשיך התגלות  הגוונין.  כלליות  אבני החושן הם  שי״ב  נמצא  מיוחד,  גוון  לו  היה 
׳ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע  וכו׳. ואז  הקליפות שבמדריגה, וזכה לצאת מהמידה שבמדריגה השניה ולעלות אל השכל 
השמימה׳, היינו שאז הראו לו ׁשּכל עבודת האדם בזה העולם הוא בבחינה זאת, בבחינת ׳סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה׳, היינו 
שהוא צריך בכל פעם לעלות מדרגא לדרגא כמו שעולין בסולם, ומחמת זה מתגברין ומשתטחין ומתפשטין כנגדו כל כך בכל פעם כנ״ל. 
וזהו ׳והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו׳. ׳מלאכי אלקים׳ הם העובדי ה׳ שנמשלו למלאכים, ׳עולים ויורדים בו׳ בזה הסולם, כי כל 
עלייתם וירידתם הוא בבחינת הסולם הזה, שמי שהוא פיקח ומאמין לדברי הצדיק שאין זה נפילה כלל, ומתחזק ומתגבר כנ״ל, הוא עולה 
עי״ז למדריגה הגבוה יותר, ולהיפך מי שאינו מתחזק, הוא יורד ח״ו עי״ז. וזהו ׳והנה ה׳ נצב עליו ויאמר וכו׳׳, שהבטיחֹו בכמה הבטחות. 
כי מחמת שיעקב שהוא איש הישראלי הכשר, עמד בנסיון ולא הניח את מקומו, עד שעלה למדריגה שניה כנ״ל, על כן הבטיחו השי״ת 
שיהיה עימו וכו׳, ׳ושמרתיך בכל אשר תלך וכו׳׳, שהבטיחו שאע״פ שיעבור עליו עוד כהנה וכהנה, אבל השי״ת ישמרהו בכל עת בכל 
אשר ילך, עד אשר יביאהו למדריגתו העליונה בשלימות, בחינת ׳כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך׳, בשבילך, דהיינו 
׳וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה׳  וזהו  מה שדיבר עם הצדיקי אמת את כל המדריגות הקדושות שיזכנו ברחמיו המרובים וכנ״ל. 
׳אכן יש ה׳ במקום הזה  במקום הזה ואנכי לא ידעתי׳. היינו כשהקיץ משנתו וצערו שהיה לו בעת שהתפשטו כנגדו כל כך אז, אמר 
ואנכי לא ידעתי׳, כי נדמה לי כאילו אין שם השי״ת, כי הדמיונות רצו לבלבל אותי כאילו אין שם השי״ת ורצו להפיל אותי ח״ו, ומה 
גדלו חסדי ה׳ אשר עזרני עד כה לעמוד על עומדי, עד שנודע לי כי באמת יש ה׳ במקום הזה, כי באמת לא היה נפילה כלל, רק 
שהתפשטו כנגדי מחמת שהייתי צריך לעלות למדריגה גבוה יותר, ולהתקרב להשי״ת בהתקרבות יותר כנ״ל. ועל כן ָנַדר יעקב נֶֶדר להקריב 
׳והאבן הזאת אשר שמתי מצבה וכו׳ וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך׳, כי עיקר הכנעת הקליפות שבכל  קרבנות וליתן צדקה, כמ״ש 
וזהו ג״כ בחינת קרבנות שבביהמ״ק, שהם בחינת נדיבות לב, בחינת צדקה,  וכו׳ כנ״ל.  מדריגה הוא ע״י צדקה, שעי״ז נתגלין הגוונין 

שעי״ז משברין המדמה, כמבואר בתחילת התורה הנ״ל על מאמר רז״ל ׳משחרב ביהמ״ק׳, ששבירת המדמה הוא ע״י קרבנות, עי״ש.

ע״א):  (קיג  שבת  במסכת  איתא  וכו׳.  למאניה  קרא  יוחנן  רבי 
׳וכבדתו מעשות דרכיך׳ כ‚). ׳וכבדתו׳, שלא יהא מלבושך של 
שבת כמלבושך של חול, וכי הא דרבי יוחנן קרי למאניה ׳מכבדותי׳ 
מן  בגדים  לשינוי  מַנִין  יוחנן,  א״ר  אבא  בר  אחא  א״ר  וכו׳. 

בגדיו  את  ׳ופשט  שנאמר  התורה, 
ולבש בגדים אחרים׳, ותנא דבי רבי 
ארץ,  דרך  תורה  לימדך  ישמעאל, 
בגדים שבישל בהן קדירה לרבו, אל 
שם  ועי׳  לרבו כ„).  כוס  בהן  ימזוג 
בסוגיית  העוסקת  הגמרא,  דברי  בהמשך 
(שם):  ופירש״י  לת״ח.  הראויים  הלבושים 
מכבדותי. שמכבדין בעליהן. מנין לשינוי 
לפני  כבוד  דרך  שהוא  בגדים. 

הכתוב  הזקיקו  הדשן׳.  את  ׳והוציא  אחרים.  בגדים  ולבש  המקום. 
ללבוש בגדים פחותים בשעת הוצאת הדשן, שאינה עבודה חשובה, 
אכילה  עבודת  בהן  שעובד  החשובים  בגדיו  יימאסו  שלא  כדי 
למדה  שהגמרא  (שם)  המהרש״א  וביאר  וניסוך.  קיטור  כגון  ושתיה, 
מאהרן לענין שינוי בגדים, וכן רבי יוחנן קרא לבגדיו ׳מכבדותי׳ על שם בגדי 
מכבדותיה  למאני  קרי  וז״ל:  ולתפארת׳.  ׳לכבוד  אהרן, שנאמר עליהם שנעשו 
לישנא  האי  ביה  ומצינו  מאהרן,  בגדים  שינוי  יליף  ולקמן  כו׳. 

דכתיב ׳ועשית בגדי וגו׳ לכבוד ולתפארת׳ כ‰).
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õ שע"י השמחה מבריח את מסילת הקשרים' בזה  וכתב  ובשעת התִפלה,  (על שער המצוות פרשת עקב), שהאריך בחיוב השמחה בעת אמירת הברכות  ועי' בספר שמן ששון  כו)  
הקליפות, כמ"ש האריז"ל בכוונת 'הודו' בשער הכוונות', עכ"ל. וענין זה מקושר עם המובא להלן (באות ה') שתיקון המדמה והקליפות הוא ע"י שמחה של מצוה.

ּב 
ואני תפלה

חּוס  úָם,  עו…  ú ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒר
 ‰ ≈ּ̇ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ו¿ ינּו,  ≈úָע ם  ַרח≈ ו¿
ס  ּי≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ו¿  ‰ ≈ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ו¿
 ú ˜ו… ַמע  ¿ ׁ̆ ּו נּו,  ≈̇ ָúּ ƒפ ¿̇ ƒú
 ˙ ∆‡ ם  ≈ú ¿ ׁ̆ ‰ַ ו¿ נּו.  ≈̇ ָע י ƒ‚ ּפ¿
ים,  ƒיָך ָ‰ַרּב ַרֲחמ∆ נּו ּב¿ ≈ּ̇ ע¿ ַ„ּ
ם  ַ‚ּ ָך  ¿̇ ‡ו… יר  ƒּכ‰ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿
י˙  ƒú כ¿ ַ̇ ּב¿ úָם  ָ‰עו…  ‰ ז∆ ּב¿
מּו˙  ≈ú ¿ ׁ̆ ין  ≈‡ ∆ ׁ̆ מּו˙  ≈ú ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ
ָך  ¿̇ ָúּ„ֻ יַע ּ‚¿ ƒ„ ‰ו… ¿úֲחָריו, ּו‡ַ
úָם,  י עו… ≈‡ ָכú ּבָ ¿ú ָך ¿̇ בּוָר ּו‚¿
ים  ƒ‡ ˙ ַ‰ּבָ רו… יַע úַּ„ו… ƒ„ ‰ו… ¿ú
 ú „ו… ‰ יי ַ‰ּ‚ָ ≈ׂ̆ ú ַמֲע ˙ ּכָ ∆‡
נּו  ַמע¿ ָ ׁ̆ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָר‡  ו… ַ‰ּנ ו¿
ּו  נ י ≈̇ ו… ּב ַר ו¿ ּו  נ י ≈̇ בו… ‡ֲ מ≈
ר  „ו… ¿ú ר  "ּ„ו… ים.  ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
יָך  ∆̇ בּורו… יָך ּו‚¿ ∆ׂ̆ ח ַמֲע ּבַ ַ ׁ̆ י¿
יַע  ƒ„ יו… ים  ƒָבנ ¿ú ָ‡ב  י„ּו.  ƒ‚ַּי
ם  ּי≈ ַ̃ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ָך". ו¿ ∆ּ̇ ƒמ‡ֲ ú ∆‡
˙ּוב  ּכָ ∆ ׁ̆ ָר‡  ¿̃ ƒמ  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆
י  נ≈ ב¿ ƒú יָך ו¿ ָבנ∆ ¿ú ם ָּ̇ ַ„ע¿ ‰ו… "ו¿
 ú ּכָ ַע˙  ַ„ּ ַמַען  ¿ú ָך.  י ָבנ∆
‰ּו‡  יי  י  ƒּכ  ı ָ‰ָ‡ר∆ י  ַעּמ≈
 "„ עו… ן  י ≈‡ ים  ƒ‰ …ú ¡‡ ‰ָ

(úי˜ו"˙ נ‚).

מילואי חכמה
שעולה ביצירה. וכן מובא עוד בזה בספר פע״ח (שער הזמירות א)  עשיה 
גבי המזמור ׳הודו׳: הודו לה׳ קראו בשמו. הנה כל תיקון זה שמכאן 
׳ברוך שאמר׳, הכל הוא בכאן, באלו הג״ר של עשיה שעלו ביצירה.  ועד 
זה  שכבר  לפי  והטעם,  שאמר׳,  ׳ברוך  אחר  לאומרו  אשכנז  מנהג  והנה 
נקרא יצירה, לכן אומרים אותו בתוך תיקוני יצירה, שהוא מ׳ברוך שאמר׳ 
ואילך. אך הספרדים אומרים אותו קודם, לפי שהנה עתה עדיין כל זה 
הוא תיקון עשיה, כי עדיין היצירה עצמה אינה נתקנת, ומקבלת אור רק 
אחר ׳ברוך שאמר׳, לכן אומרים אותו בין יצירה לעשיה, שהוא אחר קדיש 

העשיה, וקודם ׳ברוך שאמר׳ של יצירה. וכן הוא מנהג האר״י זלה״ה.

דמיונות  
הדמיונות  מקשרת  הראיה 

בלב (תורת המנחה לז).

כאשר ינוח רוח החיים בשינה, 
הדמיון  בכח  עומדת  הנפש 
להרהר עניינים, והן החלומות. 
ותתחזק אז הכח הדמיונית, לפי 
ֶשר כח המחשבות,  שניתרה ִמקֶּ
ויצאה משלטונה (שבילי אמונה, 

נתיב ה, ו).

הדמיון הנטוע באדם, הנלחם 
ומבקש  תמיד  השכל  עם 
נכנע  הוא  העולם,  מן  לטרדו 
שהשי"ת  נמצא  צרה.  מתוך 
כשמביא  ברואיו  עם  מתחסד 
עליהם ייסורין, שמתוך כך תש 
כוחו של היצה"ר והם מתרצים 

לבוראם (דרשות הר"ן י). 

השגעון הוא מצד תגבורת כח 
הדמיון (מלבי״ם הושע ט, ז).

מוחין, חד מוח הזכרון,  תלת 
תניינא מוח המחשבה, תליתאה 
והזכרון  הדמיון  הדמיון.  מוח 
המחשבות  ליבא,  מן  סלקין 
נחתא עלייהו לליבא, ומקבלין 
(זהר פינחס  לה עלייהו כמלכא 

רמז:).

והדמיונות  השינויים  כל 
בבחי'  הם  כולם  והתמונות 
נקרא  זה  וע"ש  המדמה,  כח 
ותמונה,  דמיון  לשון  'מדמה', 
כי המדמה בשורשו גבוה מאוד 

(ליקו"ה בר' הריח ד, יז). 

מן  ישתנה חושיו  הדמיון  כח 
כי  הזקנה,  לימי  הבחרות  ימי 
הדמיון  יחזיק  הבחרות  בימי 
הזקנה  ובימי  השכל,  ויטריד 

איפכא (תוי"י, ויגש,  ה).

נתבטלו  ה'  אל  האדם  בשוב 
נדבק  כי  מעליו,  הדינים 
הגשמיות  מדמיון  ויצא  בה' 
המוות  מלאך  ולכן  והתאוות, 
נקרא 'דּוָמה', מפני ששולט על 
האדם בהיותו קשור בדמיונות 

(מאור עיניים, ליקוטים).          

תאוות
התאוה היא הסיבה הראשונה 
מידיעת  האדם  שמרחקת 
אותו  גָּה  שְׁ מַּ שֶׁ והיא  השי"ת, 
בדרך (תורת המנחה סב).     כל 
את  לרפאות  הם  המצוות 
נפשך מחליי התאוות והדעות 

ם, כי האדם בהסתלקו מהגוף ותאוותיו, הרי יש לו סולם שעולה בו מן הגוף השמימה, להיות עם השי"ת וקרוב אליו (דרשות מהר"ל, על  הנפסדות, למען תהיה קדוש לאלקיך, כאומרו 'ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי' (ספורנו שמות טו, כו).    סיני הוא במספר ֻסלָּ
התורה).    ואחר שחטא (אדה"ר) ונתעסק בתענוגי הגוף ותאוותיו, נעדרה וניטלה ממנו ההשגה האלקית (ספר המפואר, מאמר משהש"ר).    כסיל הוא מי שנלוז מחוקי החכמה בעבור תאוותו. והגם שישיג חוקי החכמה, יטיל בהם ספיקות, כדי שיוכל לעשות כפי תאוותו 

(מלבי"ם משלי, יג טז).     התורה תפקח את הלב להבין ולהשכיל, ותחליש כח התאוה, ולכן נקראת תושיה, שמתשת כח הגוף ותאוותיו (מלבי"ם תהלים קיט, ע).     לא ייקרא צדיק, זולת האדם שהוא עצור מתאוות החיצוניות, שהם רעות וקשות ומביאים האדם 

בגיהנם, ואם בא לידו דבר עבירה ונעצר ונפרש ממנה אז נקרא צדיק, כענין יוסף הצדיק, שלא חילל הברית וזכה ונקרא יוסף הצדיק (ספר הפליאה ד"ה וראה והבן דברים נוראים).    ימי הבחרות יש בהם קצת דעת לא גמורה, ואז התחלת תאוותו לרכוב על סוסים ולרוץ 
ולדלג ולטייל בגנות ופרדסים, לאכול ולשתות במשתאות הרשות, וכנגד זה אמר 'לא ירבה לו סוסים'. אח"כ מתחזקות תאוותיו לרדוף לקחת נשים להרבות בתאוות המשגל, וז"ש 'ולא ירבה לו נשים'. אח"כ מתאווה דברים של דעת, כי ברוב השנים נולדו לו בנים 
ובנות וצריך להרבות לו משא ומתן להרבות זהב וכו', וז"ש 'וכסף וזהב לא ירבה לו' (עץ הדעת טוב, שופטים).    יש ג' שרים גדולים מסטרא דשמאלא, המעוררים את האדם לרדוף אחר תאוות גופניות. אחד משכנו על תנוך אוזן הימנית והוא הגדול, והבינוני על בוהן 
יד הימנית, והקטן על בוהן רגל הימנית. וע"י נתינת הכהן מדם האשם על ג' מקומות האלו, מסתלקים מעליו השרים הנזכרים. וכך צריך ליתן מדם התרנגול הנשחט לכפרה בערבי יוה"כ, על תנוך האוזן המכפר הימנית, ועל בהן ידו הימנית, ועל בהן רגלו הימנית, 
ובזה מסתלקים מעליו השרים המעוררים אותו לרדוף אחר תאוות גופניות (חסד לאברהם ב, סא).    כל התאוות הם בחי' קליפות, כי התאוות הם מותרות, כי בלא התאוות יכול הגוף להתקיים, נמצא שהם מותרות לקיום הגוף, כמו הקליפות שהם מותרות, כי עיקר 
אינו אלא הפרי. וכשמתגברים התאוות על האדם, הוא התגברות הקליפות על הקדושה (ליקו"מ סב, ה).    אין שום תכלית בעולם הזה כי אם לפרוש מתאוות עוה"ז ולעבוד את השי"ת (חיי"מ קו).    חכם האמת הוא זה שיצא מכל התאוות בשלימות (ליקו"ה שבת ו, יב).    
ע״י תאוה גשמיית סובר שיהיה לו בריאות וחוזק הגוף, ובאמת עי"ז מאבד גם את הגוף, שע"י שנפרד מהדביקות באין עליו ייסורים, דלא נברא הגוף כי אם שיהיה נמשך לדביקות אחר הנשמה, לעשותו מחומר צורה, לא שיהיה נמשך הנשמה אחר תאוות הגופני 
(מקור מים חיים, מצורע, יז).     מי שהוא בר לבב משפיע הארה אל בחי' התענוגים, וכובש את עצמו לבלתי היותו נגרר אחר התאוות, כי אם נותן דעתו לדעת מה זאת עשה ה' ככה להכניסו בתאוות כאלו, אינו כי אם לעורר ליבו לאהבת הבורא, וליקח מזה רמיזא 

דחכמתא, להעלות גם משם ניצוץ הקדוש המחיה, ונמצא שמחשבתו דבוקה אל הבורא, ועי"ז מכניס הארה אל זה התענוג (אור המאיר, בראשית).  

גדולות  ע״י  אלא  וכו׳  הדמיונות  היינו  הקליפות,  להכניע  וא"א 
הבורא, כמובא בכוונות של הודו לה׳. וכתב בליקו״ה (או״ח ברכת 
הריח א, ב–ג) שכשם שתיקנו לומר מזמור ׳הודו׳ בכל יום קודם פסוקי דזמרא, כן 
שבו  שבת,  בכניסת  קז)  (מזמור  טוב׳  כי  לה׳  ׳הודו  מזמור  לומר  הבעש״ט  תיקן 
מדרגא  עולה  שבהן  בו,  הנזכרות  הבחינות  מד׳  אחת  בכל  הבורא  גדולות  מזכירים 
הוא  בשבת  כי  לה׳׳,  ׳הודו  שבת  בכניסת  לומר  שתיקנו  וזה  וז״ל:  לדרגא, 
שליטת השכל ובחול הוא שליטת כח המדמה כנ״ל, ועל כן כשרוצין לעלות 
מן המדמה אל השכל צריך להזכיר שבח ה׳, כדי להכניע אותם כנ״ל. ועל 
כן אומרים מזמור ׳הודו׳ שנתתקן על ד׳ צריכין להודות, כי אלו הד׳ הם 
גם כן צריכין להודות, כדי להכניע כח המדמה ע״י שבח ה׳, כדי לעלות 

ממדריגה למדריגה. כי אלו הד׳ דברים ישנם בכל אדם כשנכנס לעבודת ה׳. כי מתחילה הוא תועה במדבר, ואינו יודע שום דרך ישרה ושום מקום 
ישוב ושום עצה, וע״י הצעקה אל ה׳, כי הדיבור בגלות ואינו יכול לדבר כי אם לצעוק, עי״ז עולה מגלות זה, ואזי צריך להודות לה׳ כדי לעלות אל 
מדריגה שניה כנ״ל. ואח״כ כשיודע קצת דרך הישר, אזי יש לו מניעות גדולות רבות, והוא אסור ומוסגר בכבלי ברזל, ואין מניחין אותו לילך בדרך 
הישר. ואח״כ עולה גם מזה, ונשבר דלתות נחושת, שהם המונעים. ואח״כ כשיוצא גם מזה אזי נחלש מאוד, כי מחמת שהלך בחושך זמן רב, עי״ז 
נחלש כח הנפש, עד שאין לה כח לקבל ולעשות מה שצריכין, ואינה מרגשת טעם בהעבודה, בחינת ׳כל אוכל תתעב נפשם׳. ואח״כ כשיוצא גם מזה 
לבטח בדרך  לילך  וזוכה  לשבר הכל,  זוכה  ואח״כ  וכו׳׳.  ׳יעלו שמים  אותו,  ומורידין  ומעלין  רבים מאוד,  בלבולים  יש  אזי גם שם  והולך בדרך הישר, 
האמת. ובכל פעם שעולה ממדריגה למדריגה צריך להודות כנ״ל. וגם לפי פירוש הפשוט של ד׳ צריכין להודות הוא גם כן מטעם זה. כי ידוע כשאדם 
יוצא מצרה וניצול, כמו כן ניצול הנפש ברוחניות מגלות הנפש, וכן אמרו רז״ל ׳אין עושין נס לאדם אלא אם כן מוחלין לו כל עוונותיו׳. ועל כן כשאדם 
נגאל מאיזה צרה, בוודאי יוצא ממדריגה למדריגה, ועל כן צריך להודות לה׳ כנ״ל. ועל שם זה נקרא ׳נס׳, לשון הרמה ונשיאות, כמו ׳ארים ניסי׳, כי 
ע״י הנס נתרומם ממדריגה למדריגה כנ״ל. ועל כן בערב שבת, שיוצאין ממדריגה למדריגה, אומרים מזמור ׳הודו׳ הנ״ל כנ״ל.  וכן מובא בזה ביקרא 
דשבתא (כה): מבואר כאן בפנים, שכשהפנימיות התחתון עולה אזי נתעוררין הקליפות בחינת המדמה שבמדריגה זו, וצריך להכניעם ע״י גדולת הבורא 
וכו׳. ועל כן נתייסד לומר בכניסת שבת כמה מזמורים המדברים הרבה מגדולת הבורא יתברך, וכמבואר גם בליקוטי הלכות. וזה שאומרים (תהלים כט) 
במזמור לדוד הבו וכו׳ ׳קול ה׳ שובר ארזים קול ה׳ יחולל איילות׳, ופירש״י על הכנעת העכו״ם, וכן במזמור שיר ליום השבת ׳מה גדלו מעשיך ה׳ וכו׳ 
את  להחליף  מצוה  כן  ועל  ז״ל.  שפירש״י  וכמו  ה׳׳,  במרום  אדיר  וכו׳  אדירים  רבים  מים  ׳מקולות  וכן  וכו׳׳,  עד  עדי  לִהשמדם  וכו׳  רשעים  בפרוח 
מלבושיו בשבת, כי אז גם ברוחניות כל אחד לובש מלבוש חדש, ממה שעולה הפנימיות של מי שהוא תחת מדריגתו, ונעשה לבוש להחיצוניות שלו כנ״ל.

ילקוט הנחל

להקדים  וראינו  בשמו.  קראו  לה׳  הודו  בכוונות של  כמובא 
דרושי  הכוונות,  (שער  האריז״ל  בכתבי  מבואר  דהנה  ולומר 
ומזמור  אבי״ע,  עולמות  ארבעת  נתעלים  התפילה  שבכללות  א)  השחר  תפלת 
׳הודו׳ עומד בתווך בין עולם העשיה ועולם היצירה, ונתקן לאומרו בכדי שלא 

יתעוררו הקליפות שבעשיה להיאחז ביצירה, 
איתא  ׳הודו׳,  של  הכוונות  וגבי  עי״ש. 
הנה  וז״ל:  א),  הזמירות  (שער  בפע״ח 
שג׳  עתה  וכו׳,  הוא  ׳הודו׳  כוונת 
ראשונות דעשיה הם הנעשין חיצונית 
אל ג׳ תחתונות דיצירה, וכבר ידעת 
גדול  היצירה  חיצונית  ודאי  כי 

הוא,  היצירה מן העשיה  שחיצונית  וא״כ עתה  מפנימית העשיה, 
אנו יראים שלא יחזרו הקליפות של ג״ת דיצירה להתאחז שם, ולכן 
מלאכים  אתם  פירוש,  וכו׳׳.  בשמו  קראו  לה׳  ׳הודו  אומרים  אנו 
קדושים וכתות הקדושים, קראו בשמו של השי״ת, והודיעו עלילותיו 
בעמים, שהם הקליפות, ועי״ז יפחדו 
יתאחזו שם  ולא  הקליפות מהשי״ת, 
המזמור  כל  וכמעט  דיצירה.  בג״ת 
׳ברוך  עד  הזה  הסדר  וכל  הזה, 
שיכירו  זה,  על  כולו מדבר  שאמר׳, 
גדלותו  ואלהיהם,  והגויים  העמים 
יתברך, ולא ייאחזו בג״ת דיצירה כו).

  אפשר ואי  ד 
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õ כז) היינו שעל ידה זוכים לשבירת המדמה ולהארת הגוונין, ודו"ק. ועי' בליקו"ה (עבודת אלילים ג, יב) גבי הקשר שבין הצדקה לעבודת מסילת הקשרים
הקרבנות.   כח) כמבואר במקו"ח ד"ה 'צדקה לעני הגון', בדברי הגמרא במסכת בבא בתרא בזה.  עוד יתכן לומר ע"פ דברי הגמרא כאן 
ובקשרי המאמר, שעיקר שבירת המדמה הוא ע"י התגלות גדולות הבורא, הנעשות ע"י צדקה לעני הגון, ואף בזה עיקר הכח בשבירתו הוא כפי גמילות החסד שזוכה 
לעשות, וכמובא בליקו"ה המיוסדים על תורה זו (הלכות עבודת אלילים ג, ז): 'אין הגוונין עילאין מתגלין בהממון, כי אם ע"י מצות צדקה וגמילות חסדים שגדול מהצדקה'.

ַוני"ם עילאין. כט) ובדרך צחות ראינו לרמז שעניים הגּוני"ם, היינו שאצלם מאירים הגְּ

ּב
עצה ותושיה

‰עˆ‰ כ„י ˘‰מניעו˙, 
‰בúבוúים  ‰˙‡וו˙, 
י˙‚ברו,   ‡ú ˙ו‰„מיונו
ו˘ú ‡ú‰יבטú מפני‰ם, 
‰י‡ ú ‰˜„ˆ ˙˙úעניים 
‰‚ונים. כי עי˜ר ‚„וú˙ו 
 ‰ú‚˙מ ‰˘י"˙   ú˘
˘נו˙נים   ‰˜„ˆ ע"י 
úעני ‰‚ון, וע"י ‰מˆו‰ 
ע  ú‰כני כים  ו ז ו  ‰ז
ו‡˙  עו˙  ‰מני  ˙‡
˘מ˙‚ברים  ‰בúבוúים 
 úע ו„ר‚‡,  „ר‚‡   úבכ
מ„רי‚˙ו  úפי  ‡„ם   úכ

(עˆו‰"מ, ‰˙חז˜ו˙ ז).

ּב 
ואני תפלה

ים  ƒַרּב‰ָ יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ י  ƒנ ַזּכ≈ ו¿
 ‰ ּב≈ ר¿ ‰ַ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ≈ּ̇ ƒú
 ú…מ ח¿ ַ̇ ים. ו¿ ƒנ ָ‚ּ‰ֻ ים מ¿ ƒּי ƒֲענúַ
 ,‰úָ „ו… ¿‚ּ‰ַ ָך  ¿̇ úָ מ¿ ח∆ ּב¿ ָעúַי 
ים  ƒּי ƒֲענ י„  ƒמ ָ̇ י  ƒú ין  ƒמ ז¿ ַ̇ ו¿
ם  י ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ם  י ƒנ ָ‚ּ ‰ֻ מ¿
 ˙ ּכו… ז¿ ƒú  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ים  ƒר ≈ ׁ̆ ּוכ¿
ַפע  ∆ ׁ̆ י  ƒú יַע  ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ̇ ו¿ ם.  ∆‰ ּבָ
י  ƒú ֲעז…ר ַ̇ ָרָכ‰, ו¿ ָב‰ ּוב¿ טו…
 ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ן  ָממו… י  ƒú ין  ƒמ ז¿ ַ̇ ו¿
úֲַעז…ר   ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ƒú
י  ≈„ י¿ י˜  ƒֲחז‰ַ ¿úּו יַע  ƒ ׁ̆ ‰ו… ¿úּו
י  ≈„ ב¿ עו… ו¿ ָר‰  ˙ו… י  ≈„ מ¿ úו…
י  ƒנ ≈ú י ƒּ̂ ַ̇ ו¿  .˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ י  י
 ‡…úּ ∆ ׁ̆ י  ƒנ ר≈ מ¿ ¿ ׁ̆ ƒ̇ יָך ו¿ ַרֲחמ∆ ּב¿
ים  ƒּי ƒֲענ ּבַ úָם  עו… ¿ú  ú ≈ ׁ̆ ּכָ ∆‡
ַחס  ים  ƒנ ָ‚ּ ‰ֻ מ¿ ם  ָנ י ≈‡ ∆ ׁ̆
 ָּ̇ ָיַ„ע¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒּכ ם.  úו… ָ ׁ̆ ו¿
ָוָ„ם  ר  ָׂ̆ ָב י  ƒּכ ינּו  ≈‰…ú ¡‡ יי 
 ‰ ∆‡ ר¿ ƒי ָ‰ָ‡ָ„ם  ו¿ נּו,  ֲ‡ַנח¿
יַ„ע  ≈ú ‰ כ∆ י זו… ƒינ ≈‡ ם, ו¿ ƒיַני úָע≈
ים  ƒּונ‚‰ֲ‰ַ ין  ּב≈ ין  ƒח ַ‰ב¿ ¿úּו
 úַע ים.  ƒנ ֲ‰‚ּו יָנם  ≈‡ ∆ ׁ̆ ¿ú
י,  ַכּפָ יָך  ∆ú ≈‡ י  ƒּ̇ ח¿ ּטַ ƒ ׁ̆ ן  ּכ≈
ין  ƒמ ז¿ ַ̇ ו¿ ָך  טּוב¿ ּב¿ ם  ַרח≈ ¿ּ̇ ∆ ׁ̆
ים  ƒּונ‚‰ֲ ים  ƒּי ƒֲענ י„  ƒמ ָ̇ י  ƒú
 ˙ ּכו… ז¿ ƒú  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ים  ƒר ≈ ׁ̆ ּוכ¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ י  ƒנ ר≈ ַעז¿ ַ̇ ו¿ ם.  ∆‰ ּבָ
ן  ≈ּ̇ ƒú ע…ז,   úָכ ּב¿ ם  ָ̃ י ƒֲחז‰ַ ¿ú
 ‰ ּב≈ ר¿ ‰ַ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ם  ∆‰ úָ
ָבב  ≈ú טּוב  ּוב¿ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ב¿
ַע„   ,˙ ָיפו… ים  ƒנ ּפָ ר  ב∆ ס≈ ּב¿
 úַע ר  ר≈ עו… ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆
 ú ּכָ י  ƒúּ ∆ ׁ̆  ‰ ָ̃ „ָ ¿ּ̂ ‰ַ י  ≈„ י¿
ין  ƒ ׁ̆ úֻּבָ ַ‰מ¿ ין  ƒ‡ ָúּ ƒע ין  ƒָונ ¿‚ּ‰ַ
 ,ú ≈‡ ָר ¿ׂ̆ ƒי  ú ∆ ׁ̆ ן  מו… ָמ ּב¿
 ‰ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ים  ƒנ יו… ¿ú ע∆ ין  ƒנ ָו ¿‚ּ
úּו  ¿ú ֻיכ¿ ו¿ ם,  ∆‰ ּבָ ר  ≈‡ ּפָ ¿̇ ƒמ
 ‰ ז∆ ים  ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ן  י ƒנ ָו ¿‚ּ ‰ַ
 ,ú „ו… ָ‚ּ ר  ‡ו… ב¿ ירּו  ƒ‡ָי ו¿  ‰ ָבז∆
 ‰ ז∆ י  ≈„ י¿  úַע  ‰ ∆úּ ַ‚ּ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ ַע„ 
 . ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙ ַúּ„ֻ ¿‚
 ‡ ≈ׂ ּ̆ ַנ ¿̇ ƒ̇ ו¿ ר  ≈‡ ּפָ ¿̇ ƒ̇ ו¿
ם  מ≈ ו… ר ¿̇ ƒ̇ ו¿  ú ≈„ּ ַ‚ּ ¿̇ ƒ̇ ו¿
ין  ƒָונ ¿‚ּ‰ַ úּּו˙  ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ י  ≈„ י¿  úַע
ּו  úּ ַ‚ּ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ ם  י ƒ ׁ̆ ו… „ ¿ּ̃ ‰ַ
י  ≈„ י¿  úַע ירּו  ƒ‡ָי ו¿ úּו  ¿ú ֻיכ¿ ו¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿ נּו,  ָúּ ∆ ׁ̆  ‰ ָ̃ „ָ ¿ּ̂ ‰ַ
י  ≈„ י¿  úַע ים  ƒׂ̆ ַנֲע יּו  ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆
 úי ƒע מ¿ ע,  ַ ׁ̆ י∆ י  ≈„ ¿‚ ƒּב"  ‰ ז∆

‰" (úי˜ו"˙ כ‰). ָ̃ „ָ ¿̂

טו בשעה שהקב״ה אוהב 

לו  שולח  האדם,  את 
הדורון,  הוא  ומי  דורון, 
כדי  לו  ששולח  עני  הוא 
שיזכה על ידו. וכיון שזכה 
מעלה  של  העני  ידו,  על 
ממשיך עליו חוט של חסד 
הנמשך מצד הימין, ופורש 
ורושם  ראשו  על  אותו 
אותו, כדי שעי״ז כשיבוא 
המשחית  לעולם,  הדין 
מלהזיקו,  בו  יזהר 
ורואה  וכשזוקף את עיניו 
את הרושם של החוט של 
חסד, עי״ז מסתלק ממנו 
לכן  מלהזיקו.  בו  ונזהר 
איזו  הקב״ה  לו  הקדים 

זכות במה שיזכה.

צדקה. הנה ביאר רבינו לעיל (אות א, ולקמן בהשמטות שבסוף המאמר),  ע"י 
שבחינת הקרבנות הם בבחינת שבירת המדמה והבהמיות, עי״ש. ואיתא בזה 
מכל  יותר  צדקה  העושה  גדול  אלעזר,  רבי  אמר  ע״ב):  (מט  סוכה  במסכת 
רבי  ואמר  ִמָּזַבח׳.  לה׳  נבחר  ומשפט  צדקה  ׳ֲעׂשֹה  שנאמר  הקרבנות כז), 
אלעזר, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה, שנאמר ׳זרעו לכם לצדקה 
וקצרו לפי חסד׳. אם אדם זורע, ספק אוכל ספק אינו אוכל, אדם קוצר 
ודאי אוכל. ואמר רבי אלעזר, אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה, 
כל  אלעזר,  רבי  ואמר  וכו׳.  חסד׳  לפי  וקצרו  לצדקה  לכם  ׳זרעו  שנאמר 
׳אוהב  העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד, שנאמר 
צדקה ומשפט, חסד ה׳ מלאה הארץ׳. שמא תאמר, כל הבא לקפוץ קופץ, 
מזבח. הכל  לה׳  נבחר  (שם):  ופירש״י  יקר חסדך אלקים׳.  ׳מה  לומר  תלמוד 
גמילות  לפי  אלא  הם.  זבח  כולם  ושלמים,  ועולה  ואשם  חטאת  זבח,  בכלל 
מוליכה  כגון  החסד,  הוא  והטורח  הצדקה,  היא  הנתינה  שבה.  חסדים 
בגד  או  אפויה  פת  לו  נותן  כגון  להרבה,  לו  שתעלה  טורח  או  לביתו 
לאיבוד,  מעותיו  יוציא  שלא  מצויה,  שהתבואה  בעת  מעות  או  ללבוש, 

לצדקה. הצדקה היא הזריעה שזורע, כדי לקצור לקבל שכר, ו׳קצרו לפי חסד׳, שתקבלו שכר לפי החסד  לכם  זרעו  שנותן ליבו ודעתו לטובתו של עני. 
שבה. שמא כל הבא לקפוץ. ולעשות צדקה וחסד קופץ, ומספיקין וממציאין לו אנשים מהוגנים לכך, תלמוד לומר ׳מה יקר׳, צריך לתת לב ולטרוח ולרדוף 
ש׳עני הגון׳ הוא עני  ביאר  (סוכה מט ע״ב)  לנר  ובערוך  צדקה שנותנין לעני הגון.  ע"י  לזכות בה למהוגנים כח).     לפי שאינה מצויה תמיד  אחריה, 
שהקב״ה כביכול חייב לו, ועל כן כשנותנים לו צדקה משלמים כביכול בעד הקב״ה, וז״ל: יש ב׳ מיני צדקה. יש צדקה שנותן לעני שאין לו תביעה עליה, כמו 
הך  כגון  או  בעוה״ז,  ששכרן  מצוות  שקיים  כגון  הקב״ה,  על  תביעה  לו  שיש  עני  יש  אבל  חינם.  מתנת  העוה״ז  הקב״ה  להם  שנותן  אדם  בני  רוב 
דהוצאת שבת ויו״ט, דקאמר הקב״ה ׳לוו עלי ואני פורע׳. והנה מי שנותן לעני שאין לו תביעה, רק שהקב״ה רצה לזונו בחסדו כמו שזן את הכל, זה 
מקרי צדקה לבד. אבל מי שנותן לעני שיש לו תביעה עליה, זה עושה צדקה ומשפט יחד, שמשלם חוב הקב״ה להעני. ועל זה נאמר ׳מלוה ה׳ חונן 
דל׳, כביכול כאילו משלם בעד הקב״ה מה שיש לעני לתבוע ממנו בדין ובמשפט, וזה נקרא ׳עושה צדקה ומשפט׳, ושכרו גדול, שממלא העולם חסד. 
וזהו דקאמר ׳יכול כל הבא לקפוץ קופץ׳, דהיינו לכל אחד יזדמנו עניים הגונים, שבהם הנתינה צדקה ומשפט יחד, לזה קאמר ׳מה יקר חסדך אלקים׳.
שנותנין לעני הגון. ואיתא בזהר (וירא, קד ע״א): טובשעתא דקב״ה רחים ליה לבר נש, משדר ליה דורונא, ומאן איהו, מסכנא, בגין דיזכי  צדקה 
ביה. וכיון דזכי ביה איהו אמשיך עליה חד חוטא דחסד דאתמשך מסטר ימינא, ופריש ארישיה ורשים ליה, בגין דכד ייתי דינא לעלמא, 
ההוא מחבלא יזדהר ביה, וזקיף עינוי וחמא לההוא רשימו, כדין אסתלק מיניה ואזדהר ביה. בגיני כך אקדים ליה קב״ה במה דיזכי. ופירש המתוק 
מדבש (שם): משדר ליה דורונא ומאן איהו מסכנא. ומי הוא הדורון, הוא עני ששולח לו הקב״ה כדי שיזכה על ידו. כי העני של מטה הוא דוגמת העני 
של מעלה, שהוא השכינה הנקראת עני, דלית לה מגרמה כלום, וכיון שזכה על ידו, העני של מעלה ממשיך עליו חוט של חסד הנמשך מצד הימין. 
ומובא בפירוש הרמ״ז (שם): משדר ליה דורונא וכו׳. היינו עני חשוב והגון, שאם אינו כך, אדרבא, עליו נאמר (ירמיה יח) ׳ויהיו מוכשלים לפניך וגו׳׳ (עי׳ 
ב״ב ט ע״ב). וטעם הדבר, כי כל עני הוא מצד הגבורה. ׳עני׳ ה׳ פעמים הוי״ה, הכי נמי ׳מסכן׳ ה׳ פעמים ׳דל׳ וכו׳. והנה אם העני אינו הגון 
במעשיו, בחינתו מגבורות החיצוניות, ואם יחזיק ידו נמצא מחזיק ידי הסט״א. אבל כשהוא עני צנוע וטוב, הוא מגבורות הקדושות שבמלכות, והנותן 

לו צדקה משפיע ה׳ שהוא סוד המשכת חסדים במידת צדק, שהוא דין, וממתיקו. ולכן ׳עני׳ ו׳אביון׳ גימטריא צדק״ה, שדווקא זה הגון כט).
כפי מה שהיה  דהיינו  לפי טבע הפועל העושה,  נשקל  גודל מעשה הצדקה  טו):  ג,  אבות  (יכין,  ישראל  ומובא בתפארת  שנותנין לעני הגון.  צדקה 
והשני  צדקה להתפאר,  ולפי מחשבת הפועל, דלמשל אחד עשה  וכו׳.  ִמַּפזרן  יותר  צדקה מקבל שכר  יצרו טפי, דקמצן שנתן  לכבוש  צריך 
עשה וכוונתו לשם שמים. ולפי מקרה שלו, דלמשל עשיר שנתן הרבה צדקה ולא לפי עושרו, נענש (כתובות סז ע״ב), והשני נתן פרוטה לעני בשעת 
ולפי הפעול, דאחד נתן צדקה לעני הגון, מקבל שכר טפי מאילו נתנה לעני שאינו הגון (ב״ק טז ע״ב).  דוחק עצמו, מקבל שכר (חגיגה ה ע״א). 
וכדומה הרבה בעניינים אלו, הן בצדקות הן בחטא. ודבר זה אפשר להיות נשקל רק ע״י הקב״ה, וכמ״ש ׳כי אל דעות ה׳׳, שהוא יודע מחשבות 
של כל אחד, ולו נתכנו תוכן מידת העלילות בעצמן האיך הם.   צדקה שנותנין לעני הגון. וכתב בפלא יועץ (ערך בנין) שישנם אופנים נוספים כיצד 
ניתן לתת צדקה לעני הגון, וז״ל: מי שהרחיב ה׳ את גבולו ויש לו נכסים מרובים וכו׳, יכול לעשות שיהא ׳הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד׳, כגון 
אם ישכיר הבית בזול לעני הגון או לת״ח. וראוי לאדם שיבחר לו למי ישכיר הבית, שיהא איש ירא ה׳ או ת״ח שילמוד בה, דיעשה בה מעשים 
וידיעת  רע,  לאיש  ביתו  הנותן  דנא  קבל  כל  יעמוד׳.  צדיקים  ׳בית  דכתיב  דרך  על  נחלתו,  ותתקיים  בביתו,  שורה  שכינה  שתהא  באופן  טובים, 
ההפכים אחת היא (היינו שמכלל הן יודע לאו). הנה כי כן יותר טוב להשכיר ביתו או חנותו לאיש טוב תם וישר, אפילו למחצית שכר, כי טוב שכרו 

משכר כסף, אוכל פירות בעוה״ז והקרן קיימת לו לעוה״ב, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו.

מילואי חכמה

עני הגון  
הגזבר אם ממתין עד שיבואו 
עניים הגונים או מחלקה מעט 
מעט, אינו עובר על 'בל תאחר' 
וצדקה  נדרים  למאחרי  שיש 

(ר"ן ר"ה א:). 

כך היא המידה, שידחקו עניים 
עשירים  בהם  ויזכו  הגונים 
ייהפך  אחר  ובגלגול  הגונים, 
ענווים  'ידרך  כדכתיב  הענין, 
במשפט', ייסורי עניות, 'וילמד 
מלמד  הגונים,  אחרים  עניים' 
של  דרכו  מה  'דרכו',  אותם 
הקב"ה, מרחם ומחנן וניצולים 
עניים אלו בעניים אלו ושניהם 

הגונים (חת"ס ב"ב י.). 

אם נותנין צדקה לזה הצדיק, 
הוא מתברך מיד. כי הוא בחי' 
שמצמחת  העפר,  על  זריעה 
'זרעו  בבחינות  כפליים,  כפל 
לכם לצדקה וקצרו לפי חסד'. 
אבל אם נותן צדקה למי שאינו 
עושה  אינו  כלל,  עפר  בחי' 

פירות (ליקו"מ ע).

כשנותן לעני שאינו הגון אזי 
כי  יותר,  נפגם  הוא  אדרבא, 
שאינו  למקום  ומשפיע  חוזר 

צריך (ליקו"מ רסד). 

שאינו  לעני  צדקה  הנותן 
שכר  זה  על  מקבל  אין  הגון, 

(ספר המדות, צדקה יב). 

הצדקה הוא ליתן לעני  עיקר 
ומצוות,  בתורה  העוסק  הגון 
להיות תמכי אורייתא. וכשנותן 
בונה  שהוא  נמצא  כזה,  לעני 
ע"י הצדקה  את התורה ממש 
הוא מסמיך את  כי  לו,  שנותן 
בתורה  לעסוק  ויכול  הת"ח 

עי"ז (ליקו"ה חנוכה ג, ו).

במעשיו,  הגון  אינו  העני  אם 
החיצוניות,  מגבורות  בחינתו 
ואם יחזיק ידו נמצא מחזיק ידי 
הסט"א. אבל כשהוא עני צנוע 
הוא מגבורות הקדושות  וטוב 
צדקה  לו  והנותן  שבמלכות, 
'חסדים'  שה"ס  ה'  משפיע 
וממתיקו.  'דין'  שהוא  בצד"ק 
לכן ענ"י ואביו"ן גימ' צדק"ה, 
שדווקא זה הגון (רמ"ז על הזהר, 

וירא קד.). 

צדקה  יתן  ומובחר  ראשית 
לעני הגון, שיהיה ראשית לה', 
כי  (תוי"י,  ביכורים  נקרא  וזהו 

תבוא, א). 

צריך  כשהיה  שלו):  (ה,  בשיש״ק  ומסופר  הגון.  לעני  שנותנין  צדקה 
הרה״ח ר׳ שלמה וקסלר ז״ל להשיא את בתו, ולרוב עניותו לא 
מה  שלמה,  ר׳  זוגתו,  אותו  שאלה  החתונה,  להוצאות  וכלל  כלל  לו  היה 
ואמר  כל הזמן  ר׳ שלמה  ִנחמה  כזו.  נשיא את בתנו בעניות  ואיך  יהיה 
לה, ה׳ יעזור, עוד יהיה טוב. ואכן עזר לו השי״ת בדרך פלא, ומעשה 
אמיד  יהודי  ישראל  לארץ  הגיע  עת  באותה  בדיוק  היה.  כך  שהיה 
הראשון  לעני  לצדקה  הגון  סכום  להפריש  בנפשו  והחליט  מגרמניה, 
לדבר  והחל  שלמה,  בר׳  פגש  לעיר העתיקה  בִהּכנסו  בירושלים.  שיפגוש 
עני  אם  בנפשו  אבל משום מה הסתפק  הוא,  גדול  שנצרך  והבין  עימו, 
וכלל,  כלל  בזקנו  לנגוע  לבלי  ז״ל  שלמה  ר׳  הקפיד  (כידוע  הוא.  הגון 
נראה  היה  כן  ומחמת  קלועים,  קשרים  קשרים  זקנו  נעשה  כן  ומחמת 
משונה קצת). עם ספק זה עלה להתייעץ עם ר׳ יוסף חיים זוננפלד ז״ל. 
ההגון  העני  את  מצאת  ואכן  ה׳  עזרך  לו,  ואמר  חיים  יוסף  ר׳  ִנחמו 
שבירושלים. ונתן לו את כל הסכום, והיה בה די כדי להשיא את בתו.

ילקוט הנחל

צדקה שנותנין לעני הגון. וכתב בליקו״ה (או״ח בית הכנסת ו, כד): 
לעניים  ליתן  כשזוכה  הוא  הצדקה  שעיקר  ידוע  וזה 
שיזכה  והעיקר  באמת,  ותִפלה  בתורה  באמת, העוסקים  הגונים 
נפשות  כלולים מכמה  אליהם, שהם  והנלווים  לצדיקי אמת  ליתן 
להתחבר  זוכה  הוא  שאז  ישראל, 
ולהתקשר להקיבוץ הקדוש של הרבה 
ועיקר  וכו׳.  ישראל  נפשות 
הוא  אליהם  והחיבור  ההתקשרות 
ע״י ממון וצדקה כשזוכה ליתן להם, להיות בכלל תומכי אורייתא, 
שהם  הישיבות,  בעלי  להחזיק  ביותר  שמשתדלין  שרואין  וכמו 
הרבנים והתלמידים והחברים ההגונים הלומדים בישיבה, כי ע״י 
הממון של הצדקה שמחזיק אותם הוא נכלל בהם, וכמו שאמרו 
רבותינו ז״ל (ילקו״ש פרשת ויצא קכט) על פסוק ׳שמח זבולון בצאתך 
צדקה  א):  ופרנסה  (ממון  המבוארות  בעצות  ומובא  באהליך׳.   ויששכר 
אמיתית, היינו לתת צדקה לא לשם כבוד ולא לשם גיאות, אלא 
לעניים  לתת  יש  זו  וצדקה  יתברך.  ה׳  ציווה  כך  כי  ורק  אך 
שהם  אחרים  לעניינים  או  אמיתיים,  ה׳  יראי  שהם  הגונים, 
לתכלית טובה ואמיתית, כגון להדפסת ספרי צדיקים, המעוררים 

את לב האדם ליראת ה׳ ולקיום התורה וכו׳. ועל ידי תיקון זה, מתקנים את כל הפגמים וזוכים לעשירות גדולה ואמיתית.

לענין  הצדקה  גבי  להרחיב  וראינו  הגון.  צדקה שנותנין לעני  ע"י 
רבי  ואמר  ע״ב):  (ט  ב״ב  במסכת  הגמרא  את  בזה  ולהביא  הגון, 
וכבוד׳,  צדקה  חיים  ימצא  וחסד  צדקה  ׳רודף  דכתיב  יצחק, מאי 
כל  לך,  לומר  אלא  (בתמיה).  צדקה  ימצא  צדקה׳  ד׳רודף  משום 

ממציא  הקב״ה  צדקה,  אחר  הרודף 
לו מעות ועושה בהן צדקה. רב נחמן 
לו  ממציא  הקב״ה  אמר,  יצחק  בר 
להן  לעשות  המהוגנים  אדם  בני 

צדקה, כדי לקבל עליהם שכרו.  ובספר ווי העמודים (פי״ד) ביאר, שענין 
מעלת נתינת הצדקה לעני הגון דייקא, נרמזה כבר בתורה, וז״ל: אמר (דברים 
טו) ׳כי יהיה בך אביון מאחד אחיך וגו׳׳. מלת ׳מאחד׳ מורה על 
מי שיפול עליו לאמר מלת ׳אחד׳, היינו מי שהוא חשוב והגון, אז 
׳נתון תתן לו׳, מיד בלי איחור, רק תיכף. כשאומר ׳נתון תתן לו׳ 
ויובן  הוא.  רמאי  אם  לדרוש  לך  ואין  הוא,  שהגון  מאחר  אתה, 
ממילא הדיוק באם הוא לאו עני הגון, אז יש לך רשות להמתין 
עד שיזדמן לפניך הגון. ועי׳ בטוש״ע (יו״ד רמז–רנא), שם מבואר גודל 

מעלת מצות הצדקה ודיניה, ולמי ראוי להקדים ולתת ובאיזה אופן.

   ת  ו ל ההתג ו
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מסילת הקשרים
ל) והדברים מקושרים עם המובא לעיל, שבכוונות של 'הודו' אנו מגלים את גדולות הבורא.   ל‡) וע"פ זה יתכן לבאר במאמר, שהארת הנקודות הטובות מאחד לחבירו, 

זה גם בחי' של התגלות הגוונין עילאין, היינו גדולות הבורא, שעי"ז האדם מקבל כח להתגבר כנגד הקליפות וכו'.  

ּב 
ואני תפלה

ּו  נ ּכ≈ ַז ¿̇ ּו ּו  נ ר≈ ז¿ ַע ַ̇ ו¿
 ú ּכָ ר  י ƒ‡ ‰ָ ¿ú ּו  ˙ ו… úּ ‚ַ ¿ú
 ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ן  י ƒ‡ ָúּ ƒע ן  י ƒנ ָו ¿‚ּ ‰ַ
 ,˙ ∆*˘ ח… נ¿ ּו ָ‰ב  ָז ו¿ ף  ס∆ כ∆ ּב¿
 ‰ ָר √‰ ָט ב¿ ּו  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב
ב,  ַ‰ּטו… ָך  נ¿ ˆו… ר¿ ƒּכ  ‰úָ „ו… ¿‚
יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ ינּו  ≈úָע  ú…מ ח¿ ַ̇ ו¿
ינּו  ≈úָע יַע  ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ̇ ו¿ ים,  ƒַרּב‰ָ
 ,˙ מ∆ ¡‡ ˙ ָ‰ַרֲחָמנּו˙ ּב∆ ַ„ּ ƒמ
 ˙ ּיו… ƒר ם ַעú ַ‰ּב¿ ַרח≈ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿
 , ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ƒּב  ˙ ו… ּב ר¿ ‰ַ ¿ú ּו
ן  ƒמ ינּו  ≈úָע ם  ַרח≈ ¿ּ̇  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
úָנּו  יך¿  ƒ ׁ̆ מ¿ ַ̇ ו¿ ם,  ƒַמי ָ ׁ ּ̆ ‰ַ
ָב‰  טו… ַפע  ∆ ׁ̆ ו¿ ָנָס‰  ר¿ ּפַ
ים  ƒַרֲחמ ו¿ ָרָכ‰  ּוב¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ּו
ַע˙  „ַ ו¿ ם  úו… ָ ׁ̆ ו¿ ים  ƒּי ַח ו¿
ב  טו…  úָכ ו¿  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ ם  ≈ú ָ ׁ̆

(úי˜ו"˙ נו).

באותם  הזמן  באותו  טז 

למטה  הנראים  גוונים 
באותם  מעלה,  של  כעין 
ואלו  אחרות,  עבודות 
ממשיכים  היו  הגוונים 
התרומה,  את  למטה 
והיו מנצחים הגוונים של 
הגוונים  אלו  את  מטה 
וממשיכים  מעלה,  של 
לגוונים  הגוונים  אלו 
נכנסים  והיו  העליונים, 
אלו  ונעשו  באלו,  אלו 
נאמר  זה  ועל  לאלו,  גוף 

׳תקחו מאיתם׳.

מילואי חכמה
ימצא  רבות  פעמים  א):  י,  (שער  בפרד״ר  בזה  ומובא  הגוונין.  התגלות 
אל  ידועים  גוונים  ובזהר, מייחס  המעיין בספרי המקובלים 
ומחשבתו  ליבו  על  יעלה  ואל  ליזהר,  למעיין  ראוי  וספירה,  ספירה  כל 
אחד  והוא  הנגשם,  דבר  הוא  שהגוון  לפי  ח״ו,  כפשוטן  דברים  שיהיו 
מתארי הגשם ומקריו, ומה שאינו גשם אין ראוי שיתואר במקרי הגשם 
הוא מחריב  כפשוטי המאמרים,  בספירות  שהגוונים ההם  והחושב  ח״ו. 
למעיין  ראוי  לכן  ח״ו,  ונמצא מגשים  גבלו ראשונים,  וגבול אשר  העולם 
הנמשכות  הפעולות  אל  משל  הוא  בגוונים  והנרצה  זה.  בענין  ליזהר 
מהשורשים העליונים. המשל בזה, הגבורה הנוצח במלחמה ראוי שיתייחס 
אליו האדום, להיות שדרכו לשפוך דמים אדומים, וגם כן האדום הוראות 
האכזריות חימה ושטף אף, וענין זה מבואר, לכן אל מקום הדין החזק 
נייחסהו באדמימות. ועוד שאין ספק שהדברים האדומים נמשכים מכח 
וכן  ח).  שער  (פרד״ר  והנהגה  מהות  בשער  ביארנו  כאשר  ההוא,  השורש 
להיותם בעלי רחמים,  ומדרך הלבנים  והשלום,  הלבן מורה על הרחמים 
כמו הזקנים ובעלי שיבה אשר אין מדרכם לצבוא צבא, ולכן כאשר נרצה 
בגוונים  הנרצה  וזהו  בלבנינות.  נייחסהו  והרחמים  והחסד  השלום  לייחס 
אל הספירות, ָמָשל אל הפעולות הנמשכות לפי טבעם ועניינם וכו׳. ולנו 
בגדי  ובגדיהם  החסד,  מצד  שהמשכתם  מהכהנים,  ברורות  ראיות  בזה 
׳מעביר  שהיה  ביוה״כ,  גדול  כהן  ענין  וזה  השלום.  על  להורות  לבן, 
זהבים ולובש לבנים, מפני שעבודת היום בבגדי לבן׳, ונתנו טעם לדבר, 
שאין קטיגור נעשה סניגור, הורו בפירוש על הנדרש וכו׳. והעד הנאמן 
שבטי  י״ב  המשכת  לפי  מתייחסים  אבנים  י״ב  החושן,  אבני  גווני  בזה 
המצטיירים  או  לעיניים  הנראים  מהגוונים  כי  וכו׳.  גבוה  ממקום  ישראל 
לנשמה,  והרוח  לרוח,  תעורר  והנפש  הרוחני.  יתפעל  הגופני,  בשכל 
והנשמה ממציאות למציאות, עד שתתעלה אל מקום יניקתה ויתעורר לפי 

מציאות ציורה, יען שהם כמים הפנים לפנים.
ע״א),  קמז  (תרומה,  הזהר  בדברי  מצינו  זה  וכעין  בהם.  עילאין  גוונין  כי 
העוסק בתרומת הצדקה שתרמו ישראל למלאכת המשכן, שבה האירו הגוונים 
העילאין, ועי״ז נמשכה ושרתה השכינה במשכן, וז״ל: ׳וזאת התרומה אשר תקחו 
כגוונא  לתתא  דאתחזיין  גוונין  באינון  זמנא  טזבההוא  וכו׳.  מאיתם׳ 
ההוא  לתתא  אמשכן  גוונין  ואינון  אחרנין,  פולחנין  באינון  דלעילא, 
גוונין  לון  ומשכין  דלעילא,  גוונין  לאינון  דלתתא  גוונין  ונצחן  ארמותא, 
אלין לגוונין עילאין, ועיילין אלין באלין, ואתעבידו אלין גופא לאלין, ועל 
גוונין  דא ׳תקחו מאיתם׳ כתיב וכו׳, עי״ש. ופירש המתוק מדבש (שם): באינון 
וכו׳. בזמן שהוקם המשכן, היו ממשיכים את  דאתחזיין לתתא כגוונא דלעילא 
השכינה למטה ע״י הגוונים של זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת 
שני ושש, שנראו למטה במשכן, שהיו כעין של מעלה, כי כל גוון מרומז 
לתתא  אמשכן  גוונין  ואינון  אחרת.  ולמידה  השכינה,  ממרכבת  אחר  למלאך 
ההוא ארמותא וכו׳. ואלו הגוונים היו ממשיכים למטה את התרומה, שהיא 
של  הגוונים  את  מטה  של  הגוונים  מנצחים  והיו  ומרכבתה,  השכינה 
הגוונים  את  הגשמיים  התחתונים  הגוונים  אלו  וממשיכים  מעלה, 
מרכבתה.  בלי  במשכן  לשכון  השכינה  ירדה  לא  כי  הרוחניים,  העליונים 
ונעשו  בגשמיים,  הרוחניים  ומתלבשים  נכנסים  והיו  באלין.  אלין  ועיילין 
הגשמיים גופים להרוחניים, ועל כן כתוב ׳תקחו מאיתם׳, לפי שהשראת 
נושאי  המלאכים  גווני  כי  כיצד,  הא  מאיתם.  הוא  תמיד  אלינו  השכינה 
מרכבת השכינה מתלבשים בגוונים הגשמיים, והשכינה שורה על אלו ועל 

אלו, ומאיתם אנו נוטלים וממשיכים אותה תמיד.

כסף וזהב   
רב יהודה אמר שמואל,  אמר 
יוסף  שבעולם  וזהב  כסף  כל 
(פסחים  והביאו למצרים  לקטוֹ 

קיט.).

דברים שהן כתובין לשמו  י״ג 
הכסף  הן,  אלו  הקב"ה  של 
והלויים,  הכהנים,  והזהב, 
והמזבח,  והבכורות,  וישראל, 
המשחה,  ושמן  ותרומה, 
בית  ומלכות  מועד,  ואוהל 
דוד, והקרבנות, וא"י, והזקנים. 
הכסף והזהב מנין, שנאמר 'לי 
הכסף ולי הזהב' (במדב"ר טו, יז).

הקב"ה  אמר  שעה  באותה 
בנ"י  יביאו  לא  שמא  בלבבו, 
יהיו  ושמא  לפניי,  נדבתם 
אומרים כלפי מעלה, וכי לכסף 
וזהב הוא צריך, והלא כל כסף 
וזהב ואבנים טובות ומרגליות 
הוא,  שלו  חמדה  כלי  וכל 
הזהב  ולי  הכסף  'לי  שנאמר 

נאום ה' צבאות' (תנדא"ר יז).

יש ז' מיני מתכות, כסף וזהב, 
חסד וגבורה (ס' הליקוטים, ויצא).

הזהב  את  כבחון  ׳ובחנתים 
הכסף',  את  כצרוף  וצרפתים 
של  והצירוף  הבחינה  שעיקר 
בבחי'  הוא  ישראל  נפשות 
שם  כי  וזהב,  כסף  צירוף 
כנ"ל.  הנפשות  כל  מלובשים 
פיך  תורת  לי  'טוב  בחי'  וזהו 
מאלפי זהב וכסף', 'מאלפי זהב 
שבירת  שע"י  דייקא,  וכסף' 
עי"ז נעשה  וזהב,  תאוות כסף 
תורה, שמוציאין הנפשות משם 
ועושין מהם תורה כנ"ל (ליקו"ה 

ָשבועות א, ה).

כל הסט"א והקליפות נקראים 
'סוספיתא  בשם  בזוה"ק 
ובירור  ותיקון  דדהבא', 
'כסף  בשם  נקרא  הקדושה 
'מוחא  שאיתא  כמו  צרוף', 
כלי  כל  כי  ככספא'.  חוורא 
צמצום,  בחי'  הוא  הקדושה 
שכל  וזהב,  כסף  בחי'  שהוא 
הראשון,  מצמצום  נמשך  זה 
שהיא בחי' חלל הפנוי (ליקו"ה 

פקדון ג, י).

כל  כלול  היה  בביהמ״ק 
עשירות דקדושה של ישראל, 
וכו'  ונחושת  וכסף  זהב  בחי' 
ואבנים טובות שהיו בביהמ"ק, 
זה  שכל  ביהמ"ק,  של  וכלים 
הוא בחינת עשירות דקדושה, 
ההשפעה  יוצא  היה  ומשם 
והעשירות לכל ישראל (ליקו"ה 

נזיקין ב, ב).

עוה"ז  חמדת  כל  שורש 
והתענוגים והנהגות העולם הוא 
שבאמצעותן  וזהב,  כסף  ע"י 
יוכל ליקח כל תאוות העוה"ז 
למעלה  ושורשן  ותענוגיו. 
ועולם  האהבה  מעולם  הוא 
האהבה,  מעולם  כסף  היראה. 
וגו'',  נכספתה  'נכסוף  מלשון 
היראה,  מעולם  שורשו  וזהב 
ֶיֱאֶתה',  זהב  פוֹן  'ִמצָּ כמ"ש 
שהוא שמאל, ונמצא ששורשן 
הוא למעלה, וכמ"ש 'לי הכסף 
הוא  ששורשן  הזהב',  ולי 
יהיו  למען  שהוא  לשמי',  'לי, 
אמצעים לבוא על ידם ליראה 
ואהבה העליונות (מאור עיניים, 

ואתחנן).

הגדולה והפאר הוא התגלות הגוונין. וכתב בליקו״ה (או״ח נשיאת  עיקר 
החן  ומאיר  הגוונים  מתגלה  חברים  ושיחת  אהבת  שע״י  ד)  ה,  כפים 
׳בקשו  בחינת  יתברך,  פניו  שבקשת  ׳הודו׳ ל)  במזמור  מבואר  וז״ל:  והפאר, 
להשי״ת,  לעוררו  חבירו  עם  אחד  שמדבר  השיחה  ע״י  הוא  תמיד׳,  פניו 
הנ״ל,  בחינה  דהיינו  נפלאותיו׳,  בכל  ׳שיחו  שמזהיר  מקודם  שם  כמבואר 
כדי  יתברך,  נפלאותיו  בכל  חבירו  עם  אחד  הרבה  ולדבר  לשוח  שצריכין 
בחינת  שזהו  וכנ״ל,  לזה ל‡)  מזה  הנקודה  כדי שתאיר  יתברך,  אליו  לעוררו 
׳דרשו ה׳ וכו׳ בקשו פניו תמיד׳ שמזהיר אח״כ וכו׳. כי עיקר החן והיופי 
וההידור הוא בחינת כלליות הגוונין, כי כשנכללין הגוונין רבים זה בזה זה 
עיקר החן והיופי, כמ״ש בהתורה ׳אחוי לן מנא׳ על פסוק ׳חן בעיני ה׳׳ 
וכו׳. וע״י שנכללין הנקודות טובות מכמה בני ישראל מזה לזה, שהם עיקר 
התפארותו ית׳, בחינת ׳ישראל אשר בך אתפאר׳, עי״ז נתרבה ונתגדל החן 
כי  לזה,  ונתגלין מזה  וההתפארות שמאירין  ריבוי הגוונין  ישראל, ע״י  של 
ישראל.  של  וההתפארות  החן  הן  הן  מישראל  אחד  שבכל  טובות  הנקודות 
הנקודות  שעי״ז  שמים,  ביראת  חבירו  עם  אחד  לדבר  שמרבין  מה  וכל 

טובות מאירין יותר, עי״ז נתגלין ההתפארות והחן של ישראל ביותר. 
התגלות הגוונין. וביאר באורח מישור (כה): ה׳גוונין׳ הם אורות קדושים 
עליונים, שהם השורש של כל הדברים, והם מלובשים בתוך 
ונכללים  וכשמצטרפים  אותם,  ומחיים  שבעולם,  הגשמיים  הדברים  כל 

יחד כמה גוונין, הם בולטים ומאירים.
וזהב הן הן הגוונין. וביאר בליקו״ה (חו״מ מקח וממכר ב, ה): עיקר  וכסף 
ע״י  אם  כי  מאירין  הגוונין  שאין  מה  שבכסף,  הגוונין  העלמת 
שעי״ז  הראשון,  אדם  חטא  מחמת  הוא  זה  כל  כנ״ל,  צדקה  של  התיקון 
נתחשכו כביכול ונתעלמו אורות הגוונין, ואין יכולין להתגלות כי אם ע״י 
תיקון. כי עיקר אורות הגוונין שבכסף וזהב הם נמשכין רק מהגן עדן, 
לארבעה  והיה  ייפרד  ומשם  הגן  להשקות את  יוצא מעדן  ׳ונהר  בבחינת 
שם  אשר  החוילה  ארץ  כל  את  הסובב  הוא  פישון  האחד  שם  ראשים, 
הזהב  היינו  השוהם׳,  ואבן  הבדולח  שם  טוב,  ההיא  הארץ  וזהב  הזהב, 
הארץ  ׳וזהב  בחינת  שהוא  וכו׳,  מעדן  היוצא  מהנהר  הנמשך  דקדושה 
׳שם  בבחינת  הגוונין,  אורות  מתגלין  שם  כי  דייקא,  ׳טוב׳  טוב׳,  ההוא 
הבדולח ואבן השוהם׳, שהם בחינת גוונין עילאין המתגלין בהזהב הטוב 
הנמשך מגן עדן. כי שם בגן עדן עיקר הזהב דקדושה, כי הזהב נמנה 
בתוך השלוש עשרה חופות שעשה הקב״ה לאדם הראשון בגן עדן כמובא 
׳אודם  שם  המנויין  טובות  האבנים  כל  בתוך  נכלל  והוא  (כח),  ביחזקאל 
פטדה ּוָבְרַקת, כל אבן יקרה וכו׳׳, היינו בחינה הנ״ל, כי שם הזהב כלול 
הגוונין,  כלליות  שהם  טובות,  האבנים  כל  בחינת  שהם  סגיאין,  מגוונין 
בחינת  הם  כי  מחבירו,  משונה  שלו  גוון  טובות  מהאבנים  אחד  כל  כי 
גוונין עילאין. נמצא שבחינת הזהב דקדושה שמתגלין בו הארת הגוונין, 
הוא בחינת הזהב הטוב הנמשך מגן עדן כנ״ל, כי שם בגן עדן מתגלין 
אדם  וכשָחָטא  כידוע.  עילאין  גוונין  בחינת  שהם  עליונים,  האורות  כל 
הגוונין  אורות  דהיינו  האורות,  כל  נתעלמו  עדן,  מגן  ונתגרש  הראשון 
דהיינו  תאכלנה׳,  ׳בעצבון  בבחינת  והזהב,  הכסף  נפגם  כי  עילאין, 
הגוונין  העלמת  מחמת  נמשך  שזה  גדולה,  ביגיעה  הפרנסה  מיעוט 
נמשך  והזהב  הכסף  בתוך  מאירין  כשהגוונין  כי  וזהב.  שבכסף  עילאין 
׳בעצבון  בחינת  הפרנסה,  מיעוט  ועיקר  גדולה,  ושפע  פרנסה  מהם 
אורות  העלמת  שעיקר  נמצא  הגוונין.  העלמת  מחמת  הוא  תאכלנה׳, 
הגוונין שבכסף וזהב הוא מחמת חטא אדם הראשון וכו׳, כי ע״י חטא 
נמשל  ילין  בל  ביקר  ׳אדם  בבחינת  אדם,  בחינת  נפגם  הראשון  אדם 

ַּבָּפנים, שהם בחינת  וכל זה ע״י שנתעלמו הגוונין עילאין שהיו מאירין  כבהמות נדמו׳ (תהלים מט), כי עי״ז התגבר כח המדמה, כח הבהמיות, 
׳צלם אלקים׳. כי הגוונין הם בחינת המוחין, שהם צלם אלקים, שהם עיקר האדם, אבל כשנתעלמין הגוונין נסתלק בחינת צלם אלקים ואינו נקרא 

בשם אדם וכו׳, וכל אחד כפי מה שזוכה לתקן בחינת חטא אדם הראשון, עי״ז נקרא בשם אדם.

ילקוט הנחל

כה)  ד,  ערלה  (יו״ד  בליקו״ה  ומובא  הגוונין.  הן  הן  וזהב  וכסף 
לקנות  ניתן  בגשמיות  גם  לכן  גבוה,  כה  הממון  ששורש  שמחמת 
בחוש,  רואין  כאשר  הכל׳,  את  יענה  ׳הכסף  וז״ל:  חפצו  כל  בעדו 
שבעד הכסף יכולין לקנות כל מיני פירות שבעולם וכל החפצים. 

הכוחות  מכל  כלול  שהכסף  נמצא, 
יכולין  הכל  כי  הדברים,  כל  של 
לקנות בעד הכסף, וזה מחמת שגם 
כי  מאוד,  גבוה  הכסף  בשורשו 
מאוד,  גבוה  בקדושה  שורש הממון 

כידוע בדברי אדמו״ר ז״ל, כי הממון בשורשו למעלה הוא בחינת 
הגוונין  ומאלו  וכו׳.  ההשפעות  כל  שורש  שהם  עילאין,  גוונין 

נמשכין כל ההשפעות וכל הכוחות של כל הדברים, ואלו הגוונין הם בחינת הממון כנ״ל, ומחמת שהממון בשורשו כלול מכל הכוחות, 
על כן גם למטה הוא כלול מהכל, כי יכולין לקנות בעד הממון כל מה שרוצין, בבחינת ׳הכסף יענה את הכל׳. 

בספרי  מבואר  הגוונין.  התגלות  הוא  והפאר  הגדולה  עיקר 
הקבלה שענין הגוונים הוא משל אל שינויי הפעולות הנמשכות 
הגוונים  ריבוי  ע״י  דווקא  מתגלית  ה׳  וגדולת  העליונות.  מהספירות 
מאיתו  כולם  נמשכות  והפעולות  המידות  סוגי  שכל  היינו  יחד,  הנכללים 
ית׳. (ועי׳ מטה במילוא״ח ד״ה ׳התגלות 
יסוד  המבאר  הפרד״ר  בדברי  הגוונין׳, 
׳ישראל  ד״ה  במילוא״ח  עיין  וכן  זה, 
אשר בך אתפאר׳, שם הבאנו שני קטעי 
בשלח),  ומפרשת  תרומה  (מפרשת  זהר 

אותם ציין הרה״ק מטשעהרין בענין הפאר שבהתגלות הגוונין).
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õ עצמו'.מסילת הקשרים על  מצוה  של  שמחה  לעורר  שצריך  ה',  באות  ז"ל  רבינו  שכתב  מה  בחינת  שזה  בה',  אשיש  שוש  מענין  עוד  'ועי"ש  וז"ל:  במאמר,  להלן  המובא  עם  זה  ענין  קישר  ובפל"ח  לב) 
יתכן לבאר שהעכו"ם הנזכרים להלן,  ובקשרי המאמר  ל„)  גדולות הבורא, כמובא לעיל במאמר.     'הודו לה' קראו בשמו', שבהם מתגלים  לכוונות של  זה מרמז  ובפל"ח כתב שענין  ל‚) 
שאצלם נחשכים הגוונים ואינם מאירים, הם אלו שעושים 'אלהי כסף ואלהי זהב', היינו שמפרידים את החסדים והגבורות לשתי רשויות, ועל כן אצלם הגוונים אינם מאירים. ובדרכי העבודה יתכן לומר, שכאשר ישנה 
נפילה בעבודת ה', צריך שלא להפריד זאת לרשות נפרדת מעבודת הבורא, ולא לטעות שזו נפילה, אלא זה חלק מהדרך של העלייה למדריגה הבאה, ודו"ק. ל‰) ודו"ק וראה שפסוקים אלו ופירש"י שעליהם, מקושרים 
בכמה נקודות לענייני המאמר. כי נצטוו להיזהר מפגם המדמה ואחיזתו בכסף ובזהב, ואף נצטוו להקריב קרבנות בביהמ"ק, ועיקר הכח לברר ולהעלות הקרבנות לשורשם הוא ע"י המזבח שנבנה ע"י אבנים שלימות, שלא 

סותתו בברזל, בבחי' השמיר (עי' ערוך לנר סוכה מט ע"ב), היינו ע"י בירור המדמה.

הדבר,  טעם  מה  יז 

הכסף  ׳לי  שנאמר  מפני 
היינו שאע״פ  הזהב׳.  ולי 
הזהב׳,  ולי  הכסף  ש׳לי 
אעפ״כ ׳לא תעשון איתי׳, 
׳איתי׳  תיבת  ויתבאר 
רבי  אמר  ׳אותי׳.  מלשון 
כמוך  ׳מאין  כתוב  יצחק, 
וגדול  אתה  גדול  ה׳, 
מה  וגו׳׳.  בגבורה  שמך 
שנאמר ׳גדול אתה׳, היינו 
׳לי הכסף׳,  הנאמר  כנגד 
׳וגדול  שנאמר  ומה 
כנגד  בגבורה׳,  שמך 
הגוונים  שני  הזהב׳.  ׳ולי 
ואינם  נראים  אינם  הללו 
כאשר  אלא  מתפארים, 
הם חקוקים במקום אחד. 
חקוקים  מקום  ובאיזה 
הם, בישראל. כאן נראים 
להתפאר,  כדי  הגוונים 
כמו שנאמר ׳ישראל אשר 
יהודה  רבי  אתפאר׳.  בך 
אשיש  ׳שוש  נאמר  פתח, 
באלקי  נפשי  תגל  בה׳ 
של  חלקם  אשרי  וגו׳׳. 
האומות,  משאר  ישראל 
ושעשועיהם  שחדוותם 
׳שוש  שנאמר  בהקב״ה, 
שאמר  כיוון  בה׳׳.  אשיש 
מדוע  א״כ  ׳ביהו״ה׳, 
אלא  ׳באלקי׳.  נאמר 
אם  ישראל,  אמרו  כך 
עלינו,  בא  הוא  ברחמים 
ביהו״ה׳,  ׳שוש אשיש  אזי 
נפשי  ׳תגל  בדין,  ואם 
באלקי׳. מה טעם הענין, 
הם  חקוקים  שאלו  מפני 
הלבישני  ׳כי  שכתוב  בו, 
׳בגדי  מהו  ישע׳.  בגדי 
החקוקים  גוונים  ישע׳, 
כמו  בהם,  להתבונן  כדי 
אל  וגו׳  ׳ישעּו  שנאמר 
התבוננות  ׳ישע׳,  ה׳׳. 
הוא. שמי שרוצה להתבונן 
שלי.  בגוונים  יתבונן  בי, 
מפני  הדבר,  טעם  מה 
צדקה  ׳מעיל  שכתוב 
ממש,  צדקה  יעטני׳, 
הגוונים,  חקוקים  שבו 
פאר׳,  יכהן  ׳כחתן 
׳וככלה  אחד,  גוון  הרי 
גוון  הרי  ֵכלֶיָה׳,  תעדה 
מתחברים  וכאשר  אחר, 
הם  זו  בשעה  הגוונים, 
תאבים  וכולם  נראים, 
בהם.  ולהתבונן  לראותם 
׳שוש  אמר,  יוסי  רבי 
שמחות  שתי  בה׳׳,  אשיש 
׳ביהו״ה׳  כאן,  ישנם 
׳תגל  ברחמים,  היינו 
אחת  שמחה  הרי  נפשי׳, 
יהודה,  רבי  אמר  בדין. 
שמחה  ענין  זהו  בכולם 
והשמחה  שמחה,  על 
הקב״ה  עתיד  ציון  של 
בשמחה  לישראל  לשמחם 
שכתוב  כולם,  על  יתירה 
ובאו  ישובון  ה׳  ׳ופדויי 
ופדויי  וגו׳׳,  ברינה  ציון 
אחד,  הרי  ישובון׳  ה׳ 
הרי  ברינה׳  ציון  ׳ובאו 
עולם  ׳ושמחת  שתיים, 
שלוש,  הרי  ראשם׳  על 
ישיגו׳ הרי  ושמחה  ׳ששון 
ארבע, וזהו כנגד ארבעת 
ישראל  שנפוצו  הזמנים 
כתוב  ואזי  האומות,  בין 
׳ואמרתם ביום ההוא הודו 
וגו׳׳.  בשמו  קראו  לה׳ 

עילאין  ׳וגוונין  ד״ה  במקו״ח  מעלה  עי׳  וזהב.  בכסף  המלובשים 
להרחיב  וראינו  יתרו.  פ׳  הזהר  בדברי  וזהב׳  בכסף  המלובשים 
ולהביא את הפסוקים עליהם מיוסדים דברי הזהר. הנה פסוקים אלו נאמרו אחר 
אופן שהוא  בכל  ה׳  וידמו את  יגשימו  לבל  שנית  ישראל  כשנצטוו  עשרת הדברות, 
ובפרט לאלהי כסף וזהב, ומיד בסמוך מצווה עליהם לעשות את עבודת הקרבנות 
ְוֶאת  רק בביהמ״ק, וזלשה״כ בשמות (כ, טו–כב): ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹות 
ֶאְתֶכם  ַנּסֹות  ְלַבֲעבּור  ִּכי  ִּתיָראּו  ַאל  ָהָעם  ֶאל  ַוּיֹאֶמר מֶׁשה  וגו׳:  ַהַּלִּפיִדם 
ַוַּיֲעמֹד  ֶתֱחָטאּו:  ְלִבְלִּתי  ְּפֵניֶכם  ַעל  ִיְרָאתֹו  ִּתְהיֶה  ּוַבֲעבּור  ָהֱאִקים  ָּבא 
ֶאל  ה׳  ַוּיֹאֶמר  ָהֱאִקים:  ָׁשם  ֲאֶׁשר  ָהֲעָרֶפל  ֶאל  ִנַּגׁש  ּומֶׁשה  ֵמָרחֹק  ָהָעם 
ִּדַּבְרִּתי  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ִּכי  ְרִאיֶתם  ַאֶּתם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  תֹאַמר  ּכֹה  מֶׁשה 
ִמְזַּבח  ָלֶכם:  ַתֲעׂשּו  א  ָזָהב  ֵואֵהי  ֶכֶסף  ֱאֵהי  ִאִּתי  ַתֲעׂשּון  א  ִעָּמֶכם: 
ְוֶאת   צֹאְנ ֶאת   ְׁשָלֶמי ְוֶאת   ֶתיֹע ֶאת  ָעָליו  ְוָזַבְחָּת  ִּלי  ַּתֲעֶׂשה  ֲאָדָמה 

ְּבָקרֶ ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאלֶי ּוֵבַרְכִּתי: ְוִאם ִמְזַּבח 
ַוְּתַחֲללֶָה:  ָעלֶיָה  ֵהַנְפָּת   ַחְרְּב ִּכי  ָּגִזית  ֶאְתֶהן  ִתְבנֶה  א  ִּלי  ַּתֲעֶׂשה  ֲאָבִנים 
נסות אתכם. נסות, לשון הרמה וגדולה, כמו ׳הרימו  לבעבור  ופירש״י (שם): 
ע״י  יראתו.  תהיה  ובעבור  מט).  (ישעיהו  ניסי׳  ׳ארים  סב),  (ישעיה  נס׳ 
אתם  מפניו.  ותיראו  זולתו  אין  כי  תדעו  ומאויים,  יראוי  אותו  שראיתם 
לו, שמה  משיחין  שאחרים  למה  רואה  בין מה שאדם  הפרש  יש  ראיתם. 
לא  איתי.  תעשון  לא  מלהאמין.  חלוק  שליבו  פעמים  לו  משיחין  שאחרים 
שלמיך. אשר  ואת  עולותיך  תעשון דמות שמַשי המשמשים לפַני במרום. את 
מצאנך ומבקרך. בכל המקום אשר אזכיר את שמי. זהו בית הבחירה, שם נתן 
לי  תעשה  כאשר  אבנים.  מזבח  ואם  המפורש.  שם  להזכיר  לכהנים  רשות 
מזבח אבנים, לא תבנה אתהן גזית וכו׳, שנאמר (דברים כז) ׳אבנים שלמות 

תבנה׳. גזית. לשון גזיזה, שפוסלן ומסתתן בברזל ל‰).

מילואי חכמה

גוונין עילאין   
מיני  שע"ח  בו  יש  חשמ״ל 
מאורות כמספרו, וקטן שבכולן 
ומתהפך  החמה,  גלגל  כזיו 
ברגע אחד בכל הגוונים ובכל 
מיני מאורות (רבינו בחיי שמות 

כה, יח). 

אינון  דאתגליין,  גוונין  מאן 
גוונין דחיזו  דאל שדי, דאינון 
וגוונין  ואלין אתחזיין.  עילאה 
דלעילא סתימין דלא אתחזיין, 
בר  עלייהו,  איניש  קאים  לא 
ממשה. ועל דא כתיב 'ושמי ה' 
לא נודעתי להם', לא אתגליתי 
ואי תימא  בגוונין עילאין.  לון 
דאבהן לא הוו ידעי בהו, אלא 
דאתגליין  אינון  מגו  ידעי  הוו 

(זהר וארא כג.).

מקבל כל הגוונים, כן  הספיר 
המידה הזאת (המלכות) מקבלת 
לטוב  בין  מלמעלה,  הפעולות 
פי'  ובתיקונים  למוטב.  בין 
היא  כאשר  כן  נקראת  שהיא 
דומה לחכמה, שהיא הנקראת 
'אבן  נקראת  היא  ואז  ספיר, 

ספיר' (פרד"ר כג, אבן ספיר).

גוון  לו מעצמו  אין  המלכות 
מיוחד יורה עליו, ולפיכך יקבל 
כל הגוונין והמראות העליונות, 
ואילו היה לו גוון ומאור מיוחד 
כפי עצמו, לא יוכל לקבל גוון 
אחר כלל, ובמה זה אם כן היה 
מכלל ייחוד העליונים ומתייחד 
בו  עמהם, אבל ח"ו אילו היה 
בפני  רשות  יהיה  לעצמו  גוון 
עצמו, ולזה היתה הכוונה שלא 
מיוחד  וכח  גוון  שום  בו  יהיה 
מוכן  יהיה  ובזה  עליו,  שיורה 
לקבל כל הגוונים והכוחות של 

מעלה (דרך אמונה).

עיניים,  בחי'  הם  הבגדים 
בבחי'  עיניים',  'כסות  בחי' 
ישע',  בגדי  הלבישני  'כי 
'אסתכלותא', כי הלבושין הם 
בחי' בגדי פאר דכלילין בגוונין 
סגיאין, בגוונין דנהירין (ליקו"ה 

גניבה ב, ט). 

יש  מישראל  ושבט  שבט  כל 
ולמטה  מיוחדת,  בחינה  לו 
ושבט,  שבט  לכל  'גוון'  נקרא 
הגוון מכל שבט  נרשם  כאשר 
באבנים על חושן, כידוע מגוון 
כל אבן מדריגת כל שבט. והנה 
באין  הם  השבטים  כל  כאשר 
אז כל הגוונים כלולים זה בזה, 
וזה כשיש השגה לישראל ע"י 
לנו  אחד  אב  שיש  הידיעה 

(קדושת לוי, שבת נחמו).

האין סוף שאין שם שום גוון 
שלבנונית  לבן,  בחינות  נקרא 
הגוונין  כל  קודם  תחילה  הוא 

(קדושת לוי, משפטים).

אם מגיע תועלת מהתפשטות 
הגוונין שיש הנאה מזה להבורא 
יתברך, בוודאי טוב, כי מעלה 
באם  אכן  לשורשם.  אותם 
אלו  התפשטות  רואה  שהוא 
בגוף  טמא,  במקום  הגוונים 
ונמצא  גויים,  של  ועפר  עכור 
ממקום  שנתפשטו  גוונין  יש 
כזה  נמוך  למקום  ורמה,  גבוה 
כזה  ועל  ועפריות,  בקליפות 
(כשראה  עקיבא  ר'  בכה  ודאי 
את יופיה של אשת טורנוסרופוס) 

(אור המאיר, חיי שרה).

אחז  אבינו  יעקב  להיות 
כלולים  התפארת,  במידת 
נקרא  ולכן  גוונים,  הרבה  בו 
כמו  דסגיאין,  צלותא  תִפלתו 
דעות  כללות  שנתאספים 
בדעותם,  וחלוקים  אדם  בני 
שגרם  האבות,  בחיר  והוא 
אליו יתברך להתפאר בגוונים 
משא"כ  במידתו,  הכלולים 
במידות אברהם אין בו גוונים 

להתפאר (אור המאיר, ר"ה).

כשבאים  אלא  מאירין  אין 
וכתב  הישראלי.  לאיש 
ג):  ב,  וממכר  מקח  (חו״מ  בליקו״ה 
באמת אע״פ שהכסף בשורשו גבוה 
מאוד ויש בו התלבשות גוונין עילאין, אעפ״כ למטה אין מתגלין 
הגוונין שיש בכסף וזהב כי אם ע״י שמתקנין הממון, דהיינו ע״י 
צדקה לעני הגון וכו׳ כנ״ל. כי ידוע שכל הדברים נתקלקלו מחטא 
אדם הראשון, ועל כן אי אפשר שיתגלו הגוונין שיש בכסף וזהב 
כי אם ע״י תיקון, דהיינו ע״י צדקה כנ״ל, אבל בלא התיקון (של 

הצדקה) אין הגוונין מתגלין אפילו ביד איש הישראלי.

וגוונין עילאין המלובשים בכסף וזהב, אין מאירין אלא כשבאים לאיש הישראלי. עתה הולך רבינו ומביא בלשונו בתמצות את עיקרי 
דברי הזהר מפרשת יתרו, שעליו ייסד רבינו את דבריו. והנה על אף שהפסוקים המובאים בסמוך (׳ישראל אשר בך אתפאר׳, ׳לי הכסף ולי הזהב 
וגו׳׳, ׳בגדי ישע׳) הינם חלק מדברי הזהר הנ״ל, ראינו להוסיף ולהביאם להלן בסמוך, להשלמת הבנת דברי הזהר ודברי רבינו שבמאמר. והנה כלל דברי זהר 
צורה  ולדמות את השי״ת בשום  וזהב  לעשות פסלי כסף  יטעו ח״ו  לבל  ישראל אחר עשרת הדברות,  יתרו, באזהרה שנצטוו  לשה״כ בפרשת  זה מיוסדים על 

׳לא  ע״ב):  צ  (יתרו,  הזהר  וז״ל  ואופן, 
תעשון איתי אלהי כסף ואלהי זהב׳. 
אמר רבי יוסי, יזמאי טעמא, משום 
דכתיב (חגי ב) ׳לי הכסף ולי הזהב׳. 
׳לא  הזהב׳,  ולי  הכסף  ד׳לי  אע״ג 

תעשון איתי׳, ׳איתי׳ כלומר ׳אותי׳. אמר רבי יצחק, כתיב (ירמיה 
׳גדול  וגו׳׳.  בגבורה  שמך  וגדול  אתה  גדול  ה׳,  כמוך  ׳מאין  י) 
׳ולי הזהב׳.  ׳וגדול שמך בגבורה׳, היינו  ׳לי הכסף׳,  אתה׳, היינו 
גליפין  אינון  כד  בר  מתפארן  ולא  מתחזיין  לא  גוונין  תרין  אלין 
גוונין  אתחזון  כאן  בישראל.  אתגליפו,  אתר  באן  חד.  באתר 
לאתפארא, כמה דאת אמר (ישעיה מט) ׳ישראל אשר בך אתפאר׳. 
רבי יהודה פתח, (שם סא) ׳שוש אשיש בה׳ תגל נפשי באלקי וגו׳׳. 

זכאה חולקהון דישראל מעמין, דחדוותא ותפנוקא דילהון בקב״ה, דכתיב ׳שוש אשיש בה׳׳ לב). כיון דאמר ׳ביהו״ה׳, אמאי כתיב ׳באלקי׳. 
ביה  דאלין  משום  מאי טעמא,  באלקי׳.  נפשי  ׳תגל  בדינא,  אי  ביהו״ה׳,  אשיש  ׳שוש  עלנא,  אתי  ברחמי  אי  ישראל,  אמרו  הכי  אלא 
אתגליפו, דכתיב ׳כי הלבישני בגדי ישע׳. מהו ׳בגדי ישע׳, גוונין דאתגליפו לאסתכלא ביה, כמה דאת אמר (שמו״ב כב) ׳ישעּו וגו׳ אל 
ה׳׳. ׳ישע׳, אסתכלותא הוא. מאן דבעי לאסתכלא בי, בגוונין דילי יסתכל. מאי טעמא, משום דכתיב ׳מעיל צדקה יעטני׳, צדקה ממש, 
דגוונין ביה אתגליפו, ׳כחתן יכהן פאר׳, הא גוונא חד, ׳וככלה תעדה ֵכלֶיָה׳, הא גוונא אחרא, וכד גוונין מתחברן, ביה שעתא אתחזיין, 
וכולהו תאבין לאחזאה ולאסתכלא ביה. רבי יוסי אמר, ׳שוש אשיש בה׳׳, תרין חדוון, ׳ביהו״ה׳ ברחמי, ׳תגל נפשי׳, הא חדוא חד בדינא. 
אמר רבי יהודה, בכולא חדוה על חדוה, וחדוה דציון זמין קב״ה לאחדאה לישראל בחדוותא יתיר מכולא, דכתיב (ישעיה לה) ׳ופדויי ה׳ 
ישובון ובאו ציון ברינה וגו׳׳, ׳ופדויי ה׳ ישובון׳ הא חד, ׳ובאו ציון ברינה׳ הא תרי, ׳ושמחת עולם על ראשם׳ הא תלת, ׳ששון ושמחה 
ישיגו׳ הא ארבע, לקבלהון דארבע זמנין דאתפזרו ישראל ביני עממיא, וכדין כתיב ׳ואמרתם ביום ההוא הודו לה׳ ל‚) קראו בשמו וגו׳׳. 
אחרים׳.  אלהים  תעשון  ׳לא  כתוב  ולא  וזהב׳  כסף  ׳אלהי  שכתוב  מהו הטעם  זהב.  ואלהי  כסף  אלהי  איתי  תעשון  לא  (שם):  מדבש  המתוק  ופי׳ 
ומתרץ, משום דכתיב ׳לי הכסף ולי הזהב׳. ר״ל שאע״פ שכסף וזהב רומזים על שתי מידוַתי, חסד וגבורה, וסלקא דעתך שמצוה לעשות 
דוגמתן למטה, קמ״ל שאפילו הכי ׳לא תעשון איתי׳, לא תעשו מהם אלהות. ומ״ש ׳איתי׳, כלומר אותי, שלא תעשו אותי אלהי כסף 
ואלהי זהב, ר״ל שלא תאמר שאני מתחלק לשתי רשויות ח״ו, רשות מצד הנהגת החסד, ורשות מצד הנהגת הגבורה ל„), אלא הכל אחדות 
אחת גמורה מצד הנהגת התפארת הכולל חו״ג יחד. גדול אתה וגדול שמך בגבורה וגו׳. ר׳ יצחק בא לתת טעם לדברי ר׳ יוסי. ומפרש ׳גדול 
אתה׳, היינו ׳לי הכסף׳, שהוא אחוז בחסד, ׳וגדול שמך בגבורה׳, היינו ׳ולי הזהב׳, שהוא אחוז בגבורה, ואלו השני גוונים שהם סוד 
החו״ג. לא מתחזיין ולא מתפארן. אינם נראים ואפילו אינם מסתעפים להנהגת התחתונים, רק כשהם חקוקים וכלולים במקום אחד, שהוא 
בתפארת הנקרא ישראל, הכולל את החו״ג, ועל ידו היא הנהגת התחתונים (ופירש באור החמה שהטעם הוא כי בחו״ג בנפרד, יש אחיזה גם 
לעשו וישמעאל). כמה דאת אמר. שבינה אומרת, אתה ׳ישראל׳, שהוא התפארת, ׳אשר בך אתפאר׳, בך נראים עירוב גווני החו״ג, שהוא 
מראה מפואר, לכן בך אני מתפאר (וביאר בזה בזהרי חמה, שאין ספירת הבינה מתגלה בחו״ג, אלא מתגלה ומתלבשת בו״ק היינו בישראל). שוש אשיש 
ביהו״ה תגל נפשי באלקי וגו׳. שואל למה שינה משם הוי״ה לשם ׳ֱאַקי׳. ומתרץ, אמרו ישראל, בין אם הקב״ה בא עלינו במידת הרחמים, 
׳שוש אשיש ביהו״ה׳, כי שם ׳הוי״ה׳ במדת הרחמים, ובין אם בא עלינו במידת הדין, גם כן ׳תגל נפשי באלקי׳, שאנו שמחים במוסרו 
במידת הדין שהיא שם ׳ֱאַקי׳. והטעם לפי שאלו ב׳ מידות החסד והדין, חקוקות וכלולות בו, היינו בתפארת, שהוא מידת הרחמים, 
והוא רחום בדין, ואפילו כשמתנהג עימנו במידת הדין, אינו ע״י דין קשה וחיצוני אלא ע״י דין קדוש ומתוק המתקן את נפשנו. כי 
הלבישני בגדי ישע. שהם גווני החו״ג שנחקקו בתפארת כדי להסתכל ולהתבונן בו. ישעו וגו׳ אל ה׳. פירוש, יפנו ויסתכלו אל ה׳ שיושיעם. 
ישע אסתכלותא. ׳ישע׳ פירושו הסתכלות, והיינו מי שרוצה להסתכל ולהבין הנהגתי, יסתכל בגוונים שלי שבתפארת, שבו ממוזגים ב׳ מידות 
חו״ג, ומשם אני רחום בדין. מעיל צדקה יעטני. ממש, דהיינו בגדים של תפארת הנקרא ׳צדקה׳, יעטני, כי גווני החו״ג חקוקים וכלולים 
בו. והיינו ׳כחתן יכהן פאר׳, שהוא גוון לבן שבחסד, שכן בגדי חתן הם לבנים, ׳וככלה תעדה ֵכלֶיָה׳, פירוש, תלביש את תכשיטיה, שהם 
בחינת גוון אדום שבגבורה, שכן תכשיטי הכלה הם מזהב הנוטה לאדום. ביה שעתא אתחזיין. כשב׳ הגוונים מתחברים בתפארת, באותה 
שעה הם נראים ומתגלית הנהגת הרחמים, והכל מתאווים לראות ולהסתכל בו, בסוד ׳לחזות בנועם ה׳׳. ביהו״ה ברחמי. השם הוי״ה מורה 
על הנהגת מידת הרחמים, ור״ל כשהקב״ה מתנהג עימנו במידת הרחמים, אז יש שמחה כפולה, שאנו שמחים והקב״ה שמח בשמחתנו. 
הא חד חדוה בדינא. כשהקב״ה מתנהג עימנו במידת הדין, אז יש רק שמחה אחת פשוטה, שאנו שמחים בקבלת הדין באהבה. בכולא חדוה 
על חדוה. בכל הנהגת מידותיו של הקב״ה צריך להיות שמחה על שמחה, כי הכל הוא לטובתנו. ואמרתם ביום ההוא הודו לה׳ קראו בשמו וגו׳. 

שאז כל ישראל יכירו שכל הגלות היתה לטובה, כדי לצרפם ולטהרם, ויאמרו זה לזה ׳הודו לה׳ קראו בשמו׳. 
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מסילת הקשרים
הגון' המובא במאמר, שאצלו תמיד מאירים  ה'עני  ויתכן לומר שזה בחי'  וראה, שמלמדנו המדרש שדייקא הצדיק הוא המגלה את ההתפארות שבישראל,  ודו"ק  לו) 

הגוונים וכו'.   לז) וקשר הדברים למה שמובא להלן בסבי דבי אתונא, על ה'כותל', ש'כ"ו (שהוא שם הוי"ה) זה בחינת שם הקדוש, שהוא בחינת גוונין'.

הגוונים  בהפיכת  יח 

לרחמים,  מדין  נהפך 
לדין,  מרחמים  וכן 
הגוונים.  בהפיכת  והכל 
ישראל  שמסדרים  כמו 
הקב״ה,  כלפי  תיקוניהם 
וכך  הכל  עומד  כך 
נאמר  זה  ועל  מסודר, 
׳ישראל אשר בך אתפאר׳, 
שנכללים  הגוונים  באותם 
זה בזה רואים את היופי 

של כולם.

מילואי חכמה
ישראל אשר בך אתפאר. ומובא בזה בספר שערי אורה (שער ה):  בבחי' 
כאומרו  תפארת,  נקרא  אמצעי,  קו  שהוא  יתברך,  יהו״ה  שם 
(דהי״א כט) ׳לך יהו״ה הגדולה והגבורה והתפארת׳, ׳גֻדָּלה׳ מימין, ׳גבורה׳ 
מימין,  אברהם  ויעקב,  יצחק  אברהם  וכן  באמצע.  ׳תפארת׳  משמאל, 
מימין,  א״ל  יהו״ה,  אלהי״ם  א״ל  וכן  אמצע.  יעקב  משמאל,  יצחק 
ישראל  בשמאל,  לוי  בימין,  כהן  וכן  באמצע.  יהו״ה לז)  אלהי״ם משמאל, 
והרי  תאמר,  ואם  אתפאר׳.   בך  אשר  ׳ישראל  סוד  וזהו  באמצע, 
הכהן  כי  דע,  לישראל.  ולא  ולתפארת,  לכבוד  לכהן  עשויים  המלבושים 
הוא המכהן את השם הגדול יהו״ה יתברך, ומפאר את ה׳ ִעם קהל עדת 
ואחר  ישראל הם התכשיטין שהשי״ת מתפאר בהן.  כי קהל  ישראל.  בני 
שהודענוך זה, דע כי לכך נקרא תפארת, לפי שהוא יתברך מתלבש בכל 
שהכהן  כמו  בשעתו,  אחד  כל  למיניהם,  והכינויין  הקודש  שמות  מיני 
מתלבש בבגדי כהונה לשעה ידועה. ונקראת תפארת, כמו שהחתן מתלבש 
בגדי עדי, ׳כחתן יכהן פאר׳. והתבונן זה מאוד, כי צורך גדול הוא להבין 
׳לך  אמר  ולפיכך  יתברך,  יהו״ה  לשם  הוא  פירוש  ׳תפארת׳  כי  אותו. 
כל  יתברך,  יהו״ה  שם  ׳ְל׳,  כלומר,  והתפארת׳.  והגבורה  הגדולה  יהו״ה 
כן  ולך גם  ׳גדולה׳,  ותכשיטיהם הנקראין בשם  וכל מיניהם  ימין  צבאות 
ימין  של  ובאלו  ׳גבורה׳,  בשם  הנקראין  ותכשיטיהם  שמאל  צבאות  כל 
ובאלו של שמאל אתה מתפאר ומתלבש, כפי שאתה רואה שהשעה צריכה. 

והתבונן זה עד מאוד, ותדע למה נקרא שמו יתברך ׳תפארת׳.
ג):  ביתות  אלפא  (מדרש  מדרשות  בבתי  ואיתא  אתפאר.  בך  אשר  ישראל 
׳הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל׳. וכי אין לו בעולם אלא 
ישראל בלבד, והלא שבעים אומות בעולם בשבעים לשון ושאר כל הבריות 
ישראל׳.  ׳שומר  לומר  תלמוד  ומה  הן,  ידיו  מעשה  וכולם  בעולם,  לו  יש 
ישראל  אלא  בעולם  יודע  אני  אין  הקודש,  רוח  אמרה  שכך  מלמד  אלא 
עולמי  את  בראתי  ולא  וגו׳׳,  ידעתי  אתכם  ׳רק  ג)  (עמוס  שנאמר  בלבד, 
׳כה אמר ה׳ אם לא בריתי יומם  אלא בשביל ישראל, שנאמר (ירמיה לג) 
התורה  את  שעושין  ישראל,  אלו  שמתי׳,  לא  וארץ  שמים  חוקות  ולילה 
ומקיימין את המצוות, שאין העולם קיים אלא בזכותן, שאינן פוסקין שעה 
אחת תורה מפיהן. שאין ׳בריתי׳ האמור כאן אלא ישראל, שנאמר (ויקרא 
כו) ׳וזכרתי את בריתי וגו׳׳, ואין ׳יומם ולילה׳ אלא תורה, שנאמר (יהושע 
א) ׳והגית בו יומם ולילה׳. ואין לי כל חפץ בעולם אלא ישראל, שאלמלא 
ישראל  אתה  עבדי  לי  ׳ויאמר  שנאמר  בעולם,  רוח  קורת  לי  אין  ישראל 
לבגדי התפארותו של  י) שישראל נמשלו  (ז,  ואיתא באסת״ר  אשר בך אתפאר׳.  
ה׳: א״ר חייא בר ינאי, פורפירא דמלכא מזדבנא בשוקא, ווי ליה למיזבניה 
ווי ליה לזבוניה. כך ישראל הן פורפירא שהקב״ה מתפאר בהן, הדא הוא 
לו  ואוי  למוכר  לו  אוי  נמכרין,  והן  אתפאר׳,  בך  אשר  ׳ישראל  דכתיב 
ללוקח. ופירש העץ יוסף (שם): פורפירא. לבוש מלכות. וכשהיא נמכרת בשוק, 

ווי למי שמכרה ואוי למי שקנאה, שבוודאי גנובה היא מבית המלך.
הזהר  דברי  את  מטשעהרין  הרה״ק  בזה  וציין  אתפאר.  בך  אשר  ישראל 
יש  בו  במקום  רק  מתגלה  ה׳פאר׳  שענין  המבאר  ע״ב)  קנב  (תרומה, 
הארה מגוונים שונים המתכללים יחד, וז״ל: יחבהיפוכא דגוונין אתהפך מדינא 
לרחמי, וכן מרחמי לדינא, וכולא בהיפוכא דגוונין. כמה דמסדרין ישראל 
כתיב  דא  ועל  אתסדר,  והכי  כולא  קיימא  הכי  קב״ה,  לגבי  תיקונייהו 
בדא,  דא  דכלילן  גוונין  באינון  אתפאר׳,  בך  אשר  ׳ישראל  מט)  (ישעיה 
לרחמי  מדינא  אתהפך  דגוונין  שפירו דכולהו. ופי׳ המתוק מדבש (שם): בהיפוכא 

וכן מרחמי לדינא. הכל תלוי בהפיכת הגוונים שמתהפכים ע״י מעשים של 
לרחמים,  מדין  המלכות  מתהפכת  הצדיקים  מעשה  ע״י  כי  התחתונים. 
ישראל  דמסדרין  כמה  לדין.  מרחמים  מתהפכת  הרשעים  מעשה  וע״י 
כך  הקב״ה,  כלפי  תיקוניהם  ישראל  שמסדרים  כמו  קב״ה.  לגבי  תיקונייהו 
ישראל  בני  ע״י  אתפאר.  בך  אשר  ישראל  למעלה.  נסדר  וכך  הכל  עומד 
הגוונים,  כשנכללים  הוא  המידות  כל  שפאר  מפני  כי  הגוונים,  משתנים 
כל  של  היופי  רואים  אז  מזו,  זו  ומקבלות  בזו,  זו  ההנהגות,  סוד  היינו 
ע״א)  סב  (בשלח  הזהר  דברי  את  מטשעהרין  הרה״ק  בזה  ציין  ועוד  המידות.  
וז״ל: תניא, מאי  המבאר שהתפילין נקראים ׳פאר׳, כי הם כוללים גוונים שונים, 
דבגין  משמע,  מאי  ודאי.  ׳אתפאר׳  אתפאר׳,  בך  אשר  ׳ישראל  דכתיב 
דאתחבש  דיליה,  פארא  ומאי  לעילא.  מתפאר  קב״ה  לתתא  ישראל 
אתפאר.  (שם):  מדבש  המתוק  ופי׳  לאתפארא.  גווני  דמתחברא  בתפילין, 
פירוש, שאתלבש בפאר שהוא התפילין. קב״ה מתפאר לעילא. שבשביל ישראל 
שלמטה שמניחים תפלין הקב״ה מתפאר למעלה, ושחובש עצמו בתפילין, 
ד׳  סוד  פרשיות,  ד׳  בתפילין  לאתפארא. שמתחברים  גווני  דמתחברא  והיינו 
(בא, מג ע״א)  בזהר  וכמבואר  בהם.  להתפאר  גוונים  ד׳  סוד  מוחין, שהם 
נז ע״א), על  שהתפילין נקראים פאר וטוטפות מלשון קישוט (כמבואר במס׳ שבת 
שנקראת  אתה  היינו  אתפאר׳,  בך  אשר  ׳ישראל  כמ״ש  בהם,  מתקשטים  שזו״ן  שם 

ישראל, בך ועל ידך שאתה מניח תפילין שהם פאר, אני מתפאר ביופי הגוונים.
ובספר  בהם.  ומתפאר  מתגדל  הקב״ה  אזי  הגוונין,  וכשמתנהרין 
פרי הארץ (פ׳ וישב, ד״ה ארז״ל על פס׳ ויבוא יוסף) מובא 
האדם  השתנות  ענין  וז״ל:  והמלבושים,  הגוונים  ריבוי  ע״י  היא  שההתפארות 
בעבודתו אליו יתברך ג״כ נקראים מלבושים, בגדים שלובש שחרית אינו 
כנ״ל,  לובש ערבית, אבל ענין כל המלבושים של קדושה או של קליפה 
ר״ל רוחניות או גשמיות, הוא ענין התפארות כידוע, שדבר תמידי אינו 
כל  ולהיות  משובח.  זה  הרי  המרבה  וכל  השתנות,  ע״י  אם  כי  מפואר 
בריאת העולמות הם לכבודו ית׳, כמאמר (ישעיה מג) ׳כל הנקרא בשמי 
ולכבודי וכו׳׳, לכן מיום ברוא אלקים אדם עד סוף כל הדורות, אין לך 
בענין  לחבירו,  שוה  נעשה  ורגע  שעה  כל  לך  ואין  לחבירו,  שוה  יום 
ומעולם  סוף המדריגה השפל,  העליון עד  העולמות, מרום  כל  הנהגת 
לא היה ולא יהיה מששת ימי בראשית עד סוף, שום שני רגעים שווין 
נקרא  ההשתנות  ענין  וכל  למה.  השני  כן  שאם  שווין,  אדם  בני  ושני 
ענין  כי  לבש׳.  גאות  מלך  ׳ה׳  צג)  (תהלים  וזהו  שמפורש,  כמו  מלבוש 
ר״ה),  הקמח  (כד  עם׳  בלא  מלך  ׳אין  כי  הבריאה,  ענין  הוא  המלוכה 
ואחר שמלך, גאות לבש, להיות גדולתו ניכרת ע״י המלבושים וכו׳. והנה 
בלתי  להיות  אבל  יתברך,  התפשטותו  ענין  שהוא  ייבנה׳,  חסד  ׳עולם 
אפשרות שום בריאה כי אם ע״י צמצום עצמו כביכול, להיותו א״ס ב״ה 
ודינים,  גבורות  להיות הצמצום שהוא  (עי׳ ע״ח בפתיחה), ממילא מוכרח 
וע״י הגבורות לבד ג״כ אינו יכול העולם להתקיים, שהרי הוא הסתלקות 
העדר ההתפשטות, כמאמר (בראשית א, א ברש״י) ׳בתחילה עלה במחשבה 
ושיתף  מתקיים,  העולם  שאין  וראה  הדין,  במידת  העולם  את  לברוא 
מידת הרחמים׳ וכו׳, שהוא עיקר הבריאה וקיומה, והוא הנקרא תפארת 
כנ״ל, שסיבת היופי ותפארת הוא ריבוי והשתנות, וכן ענין הגוונים, כי 
שע״י  הבריאה,  ענין  וכן  אחד.  בגוון  ולא  מפוארים  הם  בהתרבותם 
שיתוף דין ורחמים הוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם המברך 

ברוך יוצרו, ברוך שככה לו בעולמו.

פאר / התפארות 
אמר לו הקב"ה למשה, כל מה 
ישראל  יכול לשבח את  שאתה 
ֵאר.  פָּ ולפארן  לגדלן  ּבח,  שַׁ
להתפאר  עתיד  שאני  למה, 
עבדי  לי  'ויאמר  שנאמר  בהם, 
בך אתפאר'  ישראל אשר  אתה 

(ויק"ר ב, ה).

מזה  יותר  והידור  פאר  היש 
שאנו בנים לבורא עולם ומלואו 

(יערות דבש ח"א יג).

הגם שכל התהללות והתפארות 
התפארות  הענוה,  שנואי  הם 
הזה שיתהלל האדם בה' הענוה 
תסכים עימה, כמ"ש 'ויגבה ליבו 

בדרכי ה'' (מלבי"ם תהלים לד, ג).

מנפילות  הוא  הגדלות 
ההתפארות והגאוה של הקב"ה, 
מלך  'ה'  כמ"ש  לבושו,  שהוא 

גאות לבש' (ליקו"מ יא, ז). 

בחי'  הוא  ההתפארות 
גאות  מלך  'ה'  בחי'  לבושים, 
לבש', ועיקר חשיבות הלבושים 
בחי'  לעשות  כשזוכין  הוא 
שזה  להשי"ת,  חדשים  לבושין 
כי  והתפארותו.  כבודו  עיקר 
בלבושי  מתפאר  המלך  אין 
מלכות שיש לו מכבר, אפי' אם 
הם יקרים מאוד, כמו שמתפאר 
בלבוש חדש וגוון חדש, שעולה 
הרחוק  שנתקרב  ע"י  למעלה 
להשי"ת, שזה עיקר שעשועיו 
וגודלו  וכבודו  והתפארותו 

(ליקו"ה ברהמ"ז ד, יא). 

הוא  הקדושה  עיקר 
'והתגדלתי  בבחי'  ההתפארות, 
והתקדשתי', בבחי' 'יקר תפארת 
גדולתו', שנתגדל ונתקדש שמו 
שמקבל  ההתפארות  ע"י  ית' 

מישראל (ליקו"ה ברהמ"ז ד, כג). 

תיכף שנחרב הביהמ"ק, כאילו 
אין עוד התפארות בישראל כלל 
ח"ו, תיכף נתגלה ונתראה כמה 
כנגד  לישראל  טובות  מעלות 
כל  נמתקין  ועי"ז  העכו"ם,  כל 
הדינים והשי"ת מנחם אותנו בכל 
הנחמות (ליקו"ה ראשית הגז ג, ט).

כמה צדיקים וחסידים לפעמים 
מתפארים בעצמם, והוא מטעם 
שכשרואים את עצמם שאין להם 
התלהבות כל כך בעבודת השי"ת 
מתפארים  ממדריגתם,  ונפלו 
זה  ומחמת  בנ"א,  בפני  בעצמם 
באה להם אהבת השי"ת ויראתו 

יותר גדולה (בעש"ט, פינחס, ז). 

הפסוק אומר 'תנו עוז לאלקים 
לך  שאין  גאוותו',  ישראל  על 
מפחותי  אף  הישראלי  איש 
ערך שלא יגיע ממנו התפארות 
והקב"ה  ישראל  לאלקים אלקי 
משתעשע בו, אלא שהוא נעלם 

(מקור מים חיים, בראשית, קז). 

עושה  כשהאדם  הוא,  הכלל 
איזה מצוה בחשק ובהתלהבות 
התפארות  מביא  אזי  גדול 
ב"ה  שהבורא  ב"ה,  להבורא 
מתפאר עצמו בפני כל המלאכים 
מחבב  הוא  האיך  אדם  באותו 
בשמחה  ועושה  הבורא  מצוות 
לו  ויש  הבורא,  רצון  גדולה 
התפארות מזה האדם, אזי רצון 
לברואים שכל  הבורא להשפיע 
להם  שהיה  ממה  יותר  גדול 
מקודם. נמצא כשאדם עושה זה 
המצוה בפעם שנית, עושה בשכל 

גדול יותר (קדושת לוי, ויצא).

כל התורה והמצוות הם כתרים 
אלוק,  בראש  ולישב  לעלות 
עצמו  מכתיר  כביכול  והקב"ה 
על  עטרה  אותן  ועושה  בהן 
'ישראל  הכתוב  כמאמר  ראשו, 
שממעשיך  אתפאר',  בך  אשר 
ראשי  על  ועטרה  פאר  נעשה 

(באר מים חיים, וישב).

ישראל אשר בך אתפאר. וכתב 
בליקו״ה (חו״מ מאבד ממון 
קדושת  עיקר  ג):  ב,  ומסור  חבירו 
ישראל הוא בבחינת ׳ישראל אשר בך 
אתפאר׳, שזהו עיקר קדושת ישראל, 
אחד  וכל  בהם,  מתפאר  שהשי״ת 

כי  ההתפארות,  בזה  חלק  לו  יש  שבהם  הקטן  אפילו  מישראל 
אחר.  במקום  כמובא  שבקלים,  הקל  עם  אפילו  מתפאר  השי״ת 
מלובשין  שהן  הנ״ל,  הגוונין  בחינת  זה  השי״ת  של  וההתפארות 

בכסף וזהב, בממון של ישראל.

ישראל אשר בך אתפאר. פסוק זה נזכר בדברי הזהר בפרשת יתרו, המובא לעיל בסמוך בד״ה ׳וגוונין עילאין המלובשים בכסף וזהב וכו׳׳, עי״ש. והנה 
ולהביא גם את  וראינו להרחיב  ׳ישראל׳.  לספירת התפארת, שנקראת  שייך  הגוונין  בריבוי  ה׳  זה, שענין התפארות  בספרי הקבלה מובא על פסוק 
הפסוק עצמו, שנאמר גבי הגאולה העתידה בעת יקבץ השי״ת נדחי ישראל, שאז תתגלה שלימות ההתפארות שבישראל. וזלשה״כ בישעיה (מט, ג): ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי 
ָאָּתה ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּב ֶאְתָּפָאר:  וביאר בשל״ה (פ׳ בשלח, תורה אור ה): ׳ישראל אשר בך אתפאר׳, כלומר אני חושק בך ומתאווה לך, זהו ׳בך 
אמר  ה):  (ב,  בויק״ר  ואיתא  אתפאר׳.  
לאחד  משל  סימון,  בר  יהודה  רבי 
שהיה יושב ועושה עטרה למלך, ועבר 
אחד עליו, אמר לו, מה אתה עושה. 
למלך.  עטרה  עושה  אני  לו,  אמר 
לקבוע בה  יכול  כל שאתה  לו,  אמר 
אבנים טובות ְקַבע, זמרגדין (סוג אבן 
יקרה) ְקַבע, מרגליות ְקַבע. למה, שעתיד לינתן בראשו של מלך. כך 
אמר לו הקב״ה למשה, כל מה שאתה יכול לשבח את ישראל ַׁשּבח, 
שנאמר  בהם,  להתפאר  עתיד  שאני  למה,  ָּפֵאר לו).  ולפארן  לגדלן 

(ישעיה מט) ׳ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר׳. 

  (מט (ישעיה   
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מסילת הקשרים
ֶכל חדש ובית מקדש חדש, והדרך היא, שהיא נקנית באופן שצריך לעבור  לח) וע"פ קשרי המאמר יתכן לרמז בזה, ׁשּכל מדריגה שאדם זוכה לעלות אליה, היא בחי' של שֵׂ
בגוונים  זה מלמדנו שהשי"ת מתפאר  וראה, שע"פ דברי המדרש, מלבד שפסוק  ודו"ק  לט)  'מקום מקדשנו' מחדש.    כן צריך לטהר  ועל  דרך הקליפות שמתעוררות, 
שבכסף ובזהב, הרי שמרומזת בו גם עצת הצדקה.   מ) בבחי' המבואר במאמר, שע"י הצדקה וההתפארות נכנעים הקליפות ועולה אל השכל, שהוא בחי' בנין ביהמ"ק.

מ‡) ודו"ק וראה שרבינו אמר 'בגדי ישע. ישע, אסתכלותא, כמו ישעו אל ה'', ויתכן לבאר, שכמו שפסוק זה נאמר על אויבי דוד, שהם ישעו אל ה' והוא לא יענם, כך 
מב) וכמו שהגוונין מאירים דייקא אצל ישראל, בעוד שאצל העכו"ם נעלם אורם,  גם 'בגדי ישע', גורמים לקליפות להסתכל בהם, 'מחמת הפאר', ועי"ז הם נכנעות.   

כך הגוונין מאירים כשהאדם נמצא במדריגת השכל, אך כשהוא רוצה לעלות וכו', אזי המדמה מתגבר ועי"ז הגוונין נחשכים וכו'. 

וכן  בזה,  מובא  (פי״ח)  הישר  קב  ובספר  ישראל.  תאבין לממון  העכו"ם 
לבלתי  רז״ל  אזהרות  לקיים  טוב  וז״ל:  הגון,  לעני  הצדקה  בשבח 
אבינו  שהזהיר  כמו  בעשירות,  בפרסום  העולם  אומות  בפני  להתראות 
ובפרט  ע״ב),  י  תענית  (עי׳  תתראו׳  ׳למה  מב)  (בראשית  לבניו  יעקב  הזקן 
וטוב  ישראל,  של  בממון  עין  נותנין  הם  האומות  בעו״ה  הללו  ֶׁשָּבִעִּתים 
מסבירות,  פנים  להראות  אכן  בפניהם.  העושר  ולהעלים  לכסות  מאוד 
הבורא  רצון  זהו  ואביונים,  ודלים  עניים  בפני  ורצון  אהבה  של  פנים 
יתברך, ובפרט המאכסן בביתו עניים הגונים זוכה להרבה דברים, ונשים 
עקרות נפקדות בזכות שמפרנסים ומכלכלים עניים ואביונים הגונים לשם 
ואשפניא,  ספרד  גזירות  בזמן  שהיה  אחד  זקן  באיש  נמי  ומצינו  שמים. 
ובהיות  הגדול,  הים  חוף  על  אחד  בעיר  דר  והיה  יחיאל,  רבי  ושמו 

מילואי חכמה
איכה  למדרש  (פתיחה  בפל״ח  בזה  ומובא  ישראל.  תאבין לממון  העכו"ם 
ה): רבי יהושע ורבי נחמיה בשם רבי אחא אמרי, לפי שהיו כל ישראל 
הקב״ה,  אמר  צריך,  הוא  שלנו  ולממון  עולם  של  ממונו  כל  כנס  נבוכדנצר  אומרים, 
בסעודה. רצה  עולין  שהן  הללו  בׂשמים  כמו  עליו  חביב  ממונכם  עושה  שאני  חייכם 
לומר, כמו שאע״פ שעיקר השביעה והסעודה הוא רק ממזונות גשמיים, 
אעפ״כ אין הסעודה בשלימות עד שמברך על המוגמר, שהוא על הריח 
של בשמים, שהוא מזון רוחני וחיות הנשמה, כמו כן ענין הממון, אע״פ 
שהרוחניות  מחמת  אעפ״כ  ביותר,  רב  ממון  להעכו״ם  יש  שבגשמיות 
אינם  בהם,  המלובשים  נהירין  הגוונין  בחינת  שהם  דקדושה,  והחיות 
של  לממון  מאוד  מתאווין  הן  כן  על  ישראל,  של  בהממון  אלא  מאירין 

ישראל, כמבואר במאמר ׳אחוי לן׳ סימן כ״ה.

ילקוט הנחל

נעלמים  הגוונין  אזי  העכו״ם,  אצל  וזהב  שהכסף  זמן  כל 
אורם. וביאר בליקו״ה (יו״ד ע״א ג, ב): כמו שבכלליות העולם, 
המדמה,  בבחינת  הוא  והבהמה  שכל  בבחינת  הוא  בכלל  האדם 
אדם  קרויין  ישראל  בעצמן,  אדם  בבני  כן  כמו  בספרים,  כמ״ש 
כמ״ש  אדם,  קרויים  העכו״ם  ואין 
הם  בכלל  שישראל  היינו  רז״ל, 
הנ״ל,  האמת  השכל  כח  בבחינת 
והעכו״ם הם מבחינת המדמה שהוא 
כח הבהמיות, כי הם אינם קרויים 
המדמה  תיקון  ועיקר  כנ״ל.  אדם 
אל  מרכבה  כשהוא  הוא,  שבאדם 
כמו  השכל.  רצון  ועושה  השכל 
ועיקר  דעת  לה  שאין  הבהמה 
תיקונה וגידולה ע״י האדם, כמו כן 
כח  בחינת  שהוא  שבאדם,  המדמה 
הבהמיות, עיקר תיקונו הוא כשהוא 
גדר  שהוא  השכל,  אחר  נמשך 
האדם, גדר ישראל וכו׳. וכשהעכו״ם 
ונתבטלין  לישראל,  מרכבה  נעשין 
רצונם, ומשמשים אותם בכל  ועושים  ועובדים אותם  עצמם להם 
תיקון  שעיקר  כמו  תיקונם,  עיקר  זה  לרבו,  כעבד  הצטרכותם 
תיקון  עיקר  שבאדם  וכמו  האדם.  אחר  נמשכת  כשהיא  הבהמה 
העכו״ם  תיקון  עיקר  כן  כמו  השכל,  אחר  כשנמשך  המדמה 
כשנמשכין ונתבטלין לגבי ישראל כנ״ל, וכמו שיהיה לעתיד באמת, 
כמ״ש  אחריהם,  ויימשכו  ויתבטלו  ישראל  קדושת  כולם  שיכירו 
וכן  וכו׳׳,  לך  ישתחוו  ארץ  אפיים  וכו׳  אומנייך  מלכים  ׳והיו 
בפסוקים רבים. כי עיקר כח התגברות השכל, על המדמה שבכסף 
וזהב כנ״ל, ואלו הגוונין אין מאירין כי אם אצל ישראל, אבל אצל 
אזי  אורם  נעלמין  וכשהגוונין  אורם,  נעלמין  הגוונין  העכו״ם 
ולבטל  הגוונין  לגלות  כח  להם  אין  כן  ועל  בתוקפו,  המדמה 
הארת  עיקר  שאצלם  ישראל,  ע״י  אם  כי  השכל  לגבי  המדמה 
הגוונין, ועל כן ישראל הם באמת בבחינת שכל כנ״ל. וכשהעכו״ם 
דייקא  אז  אליהם,  מרכבה  ונעשין  ישראל  לגבי  עצמן  מבטלין 
כלליות  בחינת  זה  כי  יתברך,  הבורא  להכיר  בשכל  לכלול  יכולים 
בבחינת  הם  שהעכו״ם  נמצא  וכנ״ל.  השכל  אל  המדמה  וביטול 

המדמה וישראל בבחינת השכל מב). 
(חו״מ  בליקו״ה  וכתב  אין מקומם אלא אצל איש הישראלי.  כי 
שם  מסבבין  יותר  גבוה  שהקדושה  מה  כל  ז–יא):  ד,  מתנה 
יותר,  הגוונין  התגלות  להמשיך  צריכין  כן  וכמו  ביותר,  הקליפות 

כדי להכניעם ולבטלם עי״ז.

הכסף ולי הזהב. פסוק זה נזכר בדברי הזהר מפרשת יתרו, המובא  לי 
עי״ש.  וכו׳׳,  וזהב  בכסף  המלובשים  עילאין  ׳וגוונין  בד״ה  בסמוך  לעיל 
שנאמרה  מנבואה  הלקוח  זה,  לפסוק  השייך  את  גם  ולהביא  להרחיב  וראינו 
את  הנביא  מחזק  ובה  השני,  ביהמ״ק  לבנין  סמוך  בבל,  גלות  תום  לקראת 

הזקנים שזכרו את גודל כבוד הבית הראשון 
בבניינו, לבל תיפול רוחם נוכח הבית השני, 
כי הוא מהווה מדריגה בדרך אל הגאולה 
דלעתיד, שאז ייבנה ביהמ״ק השלישי, שאז 
וזהבם  ויביאו את כספם  כל הגויים  יבואו 
לבית ה׳, כי יכירו שכל הכסף והזהב הוא 
באמת של השי״ת, וזלשה״כ בחגי (ב, ו–ט): 
ַאַחת  עֹוד  ְצָבאֹות  ה׳  ָאַמר  כֹה  ִּכי 
ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ַמְרִעיׁש  ַוֲאִני  ִהיא  ְמַעט 
ֶהָחָרָבה:  ְוֶאת  ַהָּים  ְוֶאת  ָהָארֶץ  ְוֶאת 
ְוִהְרַעְׁשִּתי ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים ּוָבאּו ֶחְמַּדת 
ַהּזֶה  ַהַּבִית  ֶאת  ּוִמֵּלאִתי  ַהּגֹוִים  ָּכל 
ְוִלי  ִלי ַהּכֶֶסף  ְצָבאֹות:  ָּכבֹוד ָאַמר ה׳ 
ִיְהיֶה  ָּגדֹול  ְצָבאֹות:  ה׳  ְנֻאם  ַהָּזָהב 
ְּכבֹוד ַהַּבִית ַהּזֶה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון 

וביאר  ְצָבאֹות:  ה׳  ְנֻאם  ָׁשלֹום  ֶאֵּתן  ַהּזֶה  ּוַבָּמקֹום  ְצָבאֹות  ה׳  ָאַמר 
המלבי״ם (שם): לי הכסף. שאז יכירו כולם כי לי הכסף ושהכל שלי, 
הבית  כבוד  יהיה  גדול  ואז  כל,  אדון  בעליו  אל  לירושלים  ויביאהו 
עוד.  יחרב  שלא  האחרון  הבית  הוא  יהיה  כי  הראשון,  מן  האחרון 
היה  שהוא  חינם,  שנאת  ביניכם  יהיה  ולא  שלום.  אתן  הזה  ובמקום 
תואר  האחרון.  הזה  הבית  כבוד  שני.  בית  לחורבן  הגורם  באמת 
׳האחרון׳ מוסב על שם ׳כבוד׳, לא על ׳הבית׳, ר״ל הכבוד האחרון 
׳בית׳ חל  כי שם  גדול מן הכבוד הראשון,  יהיה  של הבית הזה, 
עליו אף בחורבנו, שמצייר אותו כאילו הוא עומד, כי הבית השני 
שנחרב  אף  בטלה  לא  וקדושתו  השלישי,  לבית  התחלה  היא 
גדול  יהיה  באחרונה,  הזה  לבית  שיהיה  הכבוד  ור״ל  בינתים לח), 
מכבוד שהיה לו בראשונה, ולפי זה הוא ייעוד עתידי על אחרית 
נתת  אם  הזהב.  ולי  הכסף  לי  טו):  (א,  זוטא  בשה״ש  ואיתא  הימים.  
ולי  הכסף  ׳לי  שנאמר  הקב״ה,  משל  אלא  נתת  משלך  לא  צדקה, 
לך׳  ָנַתּנּו  ומידך  הכל  ממך  ׳כי  אומר  הוא  וכן  ב),  (חגי  הזהב׳ לט) 
וכן היה רבי אליעזר אומר, כבדו למלך משלו, שאתה  (דהי״א כט). 
שלו. וכן היה רבי מאיר אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. ומנין 
אתם אומרים שבזכות הצדקה הגאולה באה וביהמ״ק נבנה מ), שכן 
א),  (ישעיה  בצדקה׳  ושביה  תיפדה  במשפט  ׳ציון  ישעיהו  אומר 
׳במשפט תיפדה׳ זו הגאולה, ׳ושביה בצדקה׳ אלו הגלויות, שבזכות 
שנותן  צדקה  שמתן  אומר  אתה  ומנין  מתכנסות.  הגלויות  הצדקה 
לב). (שם  שלום׳  הצדקה  מעשה  ׳והיה  שנאמר  בעולם,  שלום 

בגדי ישע. פסוק זה נזכר בדברי הזהר מפרשת יתרו, המובא לעיל בסמוך בד״ה ׳וגוונין עילאין המלובשים בכסף וזהב וכו׳׳, עי״ש. ורבינו מוסיף ושוזר 
את דבריו עם דברי הזהר ודורש, שע״י הצדקה שאדם נותן, נעשים ׳בגדי ישע׳, שמאירים הגוונים וכולם תאבים להסתכל בהם (׳ישע׳ לשון הסתכלות). 
ועי׳ להלן באות זו, ד״ה ׳בגדי ישע מעיל צדקה יעטני׳, שם הבאנו את השייך לפסוק זה.   ישעו אל ה׳. פסוק זה נזכר בדברי הזהר מפרשת יתרו, 
המובא לעיל בסמוך בד״ה ׳וגוונין עילאין המלובשים בכסף וזהב וכו׳׳, ודרש בו הזהר ׳ישעו׳ מלשון הסתכלות, עי״ש. והנה פסוק זה נאמר בשירת דוד, שאמרה 
׳לעת זקנתו, לאחר שעברו עליו כל צרותיו וניצול מכולם׳ (רש״י), וזלשה״כ בשמואל ב (כב, לח–מב): ֶאְרְּדָפה אְֹיַבי ָוַאְׁשִמיֵדם וגו׳: ִיְׁשעּו ְוֵאין מֹ ִׁשיַע מ‡) 
וגו׳. הרי זה מקרא מסורס, ישעו אל ה׳ ולא ענם ואין מושיע, כמו (ישעיהו יז) ׳ישעה  ואין מושיע  ֶאל ה׳ ְוא ָעָנם: ופירש״י (שם): ישעו 
ישעו. ר״ל  (שם):  וביאר הרד״ק  לשון עתירה.  בו  ופתר  ׳וישע ה׳ אל הבל׳,  ד)  (בראשית  ומנחם חיברו עם  ִיְפנה.  האדם אל עושהו׳, כמו 

יביטו, כמו ׳ולא ישעו אל קדוש ישראל׳, ׳ולא ישעה אל המזבחות׳, ופירושו, יביטו אל ה׳ ולא יושיעם. 

(חגי ב)
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מסילת הקשרים
ועוד ראינו לציין שרבינו דרש את ה'רשות' מלשון  זה של ה'צדקה לעני הגון', שהרי הם אינם מרחמים על העני.   זה לעומת  והרשות הם בבחי'  היינו שהעכו"ם  מ‚) 
רשים ועניים, ויתכן לבאר שזה לעומת זה של העני הגון, הם העכו"ם (והמדמה), שאע"פ שיש להם ממון הרבה, אין להם הנאה מממונם, כי הגוונים שבממון לא מאירים 
אצלם, ולעומת זאת, ה'עני הגון', אע"פ שאין לו ממון הרבה, אבל יש לו גוונים מאירים בממון ('גוון' אותיות 'הגון').    מ„) ועי' עוד שם בפרשני המשנה, דמה שאמרו 
'הוו זהירין ברשות', בא ללמדנו דלעתים משום צרכי ציבור ישנו הכרח לעסוק עמהם, כדי להשיג מהם דבר בשביל ישראל, אך נדרשת בזה זהירות רבה. ובקשרי המאמר 
דייקא,  'נראין'  'ונראין כאוהבין',  זהירות רבה שלא תיפול באחיזתה, מאחר  נצרכת  ולזה  א), שיש לעבור דרך הקליפה קודם לפרי,  (אות  יתכן לרמז בזה למובא לעיל 

מחמת שאצלם עיקר אחיזת המדמה, ודו"ק.

מילואי חכמה
גזירות ְׁשָמדֹות במדינות הנ״ל, ברחו מאותן המדינות הרבה יהודים לארץ 
אל  לעבור  כדי  איטליא  מדינות  ִּבְסַפר  הנ״ל  יחיאל  ר׳  דר  והיה  אחרת, 
הים,  חוף  על  אשר  בעיר  דר  והיה  זקן,  היה  יחיאל  ור׳  תורגמה,  ארץ 
והוא איש תם וישר, מקבל כל העניים ועשירים בסבר פנים יפות, והיה 
מספיק להם מים ומזון ומלוה אותם, ונתן להם צידה לדרך, ופיזר ובזבז 
בביתו  שהיו  וזמן  עת  הגיע  היום,  ויהי  האורחים.  להוצאת  רב  ממון 
ארבעה זקנים הבאים מהגולה, חכמים גדולים, ובראותם את כבוד עושרו 
עשירים  עם  חסד  שגמל  לב,  נדיב  שהיה  הטהורה,  ותפארתו  וגדולתו 
ועניים לכל בני הגולה, שאלו הארבעה זקנים ממנו, מה בקשתך מהבורא 
ואמרו  זרע.  לו  היה  לא  כי  לבנים,  שאזכה  הוא  בקשתי  והשיב,  יתברך. 
אליו הד׳ זקנים הנ״ל, תהיה אתה בטוח שבתוך שנה זה ייצא מחלציך בן 
גדול בתורה, ותקרא שמו אברהם, לסימן שעשית חסד עם זרע אברהם. 
אברהם  רבינו  הגדול,  בנו  ממנו  שיצא  היה,  כן  לו  הבטיחו  וכאשר 

מפיסא, והגדיל בתורה מאוד, וחיבר חיבורים הרבה, עד כאן.
זהירים ברשות. ובספר מדרש שמואל על אבות (ב, ג) דרש גבי הזהירות  הוו 
באכילה  כגון  לו,  במותר  אף  עצמו  את  האדם  שיקדש  היינו  הרשות,  בדברי 
ושתיה וכדו׳, כי כן דרכו של היצה״ר (וכח המדמה) לתפוס בהם את האדם, וז״ל: 
הוו זהירין ברשות. כלומר, שלא די לאדם שיקיים דברי התורה לבד, כי גם 
וז״ש  הְרׁשּות.  בדברי  ואף  לו,  במותר  עצמו  מקדש  להיות  עוד  לו  צריך 
התורה  מן  רשות  לכם  שיש  בדברים  אפילו  כלומר  ברשות׳,  זהירין  ׳הוו 
לעשות, כענין להרבות במאכלים המותרים, הוו זהירין בהם. שאין מקרבין 
לו לאדם. אלו הדברים ותענוגי העוה״ז אין מקרבין את האדם להמשיך לו 
תועלת מהם, אלא לצורך עצמם, לבד לצורך התענוגים עצמם, כלומר שילך 
אחריהם לבד משום שנראים כאוהבין בשעת הנאתן, כי בשעה שנהנה האדם 

מן המאכל ההוא וטועם ממנו, נראה לו המאכל ההוא כאוהב אותו, כל 
כך נחת רוח עושה לו בשעה שהוא נהנה, אבל לא שימשך לו מהם שום 
תועלת. ובהמשך דבריו (שם) כתב בשם המהרי״ט, כי היצה״ר נוטל רשות לעצמו 
והולך בשרירות ליבו, וז״ל: ׳רשות׳ הוא היצה״ר, וירצה לפי שיהיו נזהרין מן 
כי השכל  גמור,  ברשות  ליבו  על  שיעלה  כל מה  שהוא העושה  היצה״ר, 
אבל  היושר.  אל  ומשועבד  נכנע  שהוא  לפי  ׳רשות׳,  לקראו  ראוי  אין 
והאדם  ורסן,  מתג  בזולת  אלך,  ליבי  בשרירות  האומר  הוא  היצה״ר 
זה  ונוטל  ליבו,  על  שיעלה  מה  כל  העושה  הוא  היצה״ר  עליו  הממליך 
ותאוות  שכוחות  לפי  ברשות׳,  זהירין  ׳הוו  אמר  ולזה  לעצמו.  הרשות 
כאוהבין  נראין  עצמן,  לצורך  אלא  לאדם  לו  מקרבין  אין  הזה  הרשות 
בשעת הנאתן, כי כן בא היצר על האדם בטענות מזוייפות, להראות לו 
שמתאוותיו יבוא לו עזר וסיוע, ואין הדבר כן, רק אין עומדין לו לאדם 
זו מובא גם בתפארת  בשעת דוחקו, אלא אדרבא, נפרעין ממנו.  ועל דרך 
שלמה (פ׳ ויצא, ד״ה מה דאמרינן בגמ׳): מה דאמרינן בגמרא (ברכות כו ע״ב) 
׳יעקב תיקן תִפלת ערבית׳, הנראה לרמז בזה ענין הנהגת האדם בדברי 
טוב  מעורב  הוא  בעוה״ז  לאשר  בקדושה,  שיהיה  לו,  והמותר  הרשות 
ברע, וצריך האדם לברר הטוב מן הרע. וזה שתיקן יעקב תפלת ערבית, 
כמו  עבודתו,  היה  וזה  הקדושה,  אל  הביא  הכל  טו״ר,  מעורב  לשון 
כמ״ש  חסד,  בחינת  שחרית,  תפלת  תיקן  ע״ה  אבינו  באברהם  שמצינו 
(תהלים צ) ׳שבענו בבוקר חסדך׳, והוא נגד המצוות עשה, אברה״ם עולה 
לא  במצוות  יצרו  על  להתגבר  הגבורה,  בחי׳  יצחק  רמ״ח.  בגימטריא 
אפי׳  ערבית,  תפלת  שתיקן  הוא  ויעקב  החטא.  מן  שמור  להיות  תעשה 
׳תפלת  וזה  וכו׳.  לך  במותר  עצמך  קדש  בקדושה,  יהיה  הרשות  בדבר 

ערבית רשות׳, וז״ש (אבות ב, ג) ׳הוו זהירין ברשות׳.

ממון  על  שורה  החן  ואין 
שלהם. וכתב בליקו״ה (חו״מ 
גזילה א), שהגוונין עילאין הם בחי׳ חיות 
את  ומחיים  המאירים  ומוחין,  וחכמה 
כל  ישראל,  וז״ל:  דקדושה,  המלכות 
מלכות  בבחינת  שהוא  שלהם  ממון 
עיקר  אמונה,  בחינת  דקדושה, 
כידוע  חכמה,  בבחינת  אחיזתו 
חיות  מקבלת  דקדושה  שמלכות 
נ״י  רבינו  בדברי  וכמובא  מחכמה, 
להמשיך  שצריך  מקומות  בכמה 
העשירות,  אל  החיות  שהוא  חכמה 
אבל  שבקדושה.  עשירות  הוא  ואז 
של  ממון  שהוא  שבסט״א  עשירות 

אחר.  אל  כסילות,  בחינת  הכסיל׳,  ׳שחוק  בבחינת  הוא  העכו״ם, 
(סי׳ כה) שעיקר החן הוא רק בממון  נ״י  וזה בחינת מ״ש רבינו 
חיות,  בחינת  היינו  עילאין,  הגוונין  מלובשין  ששם  ישראל,  של 
׳עפרות  בחינת  בעלמא,  עפרא  הוא  ממונם  אבל  ומוחין.  חכמה 

זהב׳, ואין בו שום חיות ומוחין, ועל כן אין בו חן.

זהירים ברשות. איתא במשנה באבות (ב, ג): רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר וכו׳, הוו זהירין ברשות, שאין מקרבין לו  הוו 
לאדם אלא לצורך עצמן. נראין כאוהבין בשעת הנאתן, ואין עומדין לו לאדם בשעת דוחקו. וביאר רבינו יונה (שם): הוו זהירין ברשות. 
הנאתן.  בשעת  כאוהבים  נראין  עצמם.  לצורך  אלא  לאדם  מקרבין  שאין  מנכסיו,  האדם  את  מורידין  שלסוף  המלכות,  מן  להתרחק  כלומר 
מדברים רכות ומראין פנים של אהבה בזמן שמכירין רווח בדבר. ואין עומדים לו לאדם בשעת דוחקו. בהעצר אליהם יד הממון, אף כי מחמת 
עד  העני מ‚)  על  ירחמו  לא  הדחק, 
הראשונות  וישכחו  לטמיון  יורידוהו 
משה  ובתורת  עבר.   חלף  הכל  כי 
שמשנה  ביאר  ז–ח)  יג,  (ויקרא  להאלשיך 
שבה  הקודמת,  המשנה  המשך  היא  זו 
יהיו  הציבור  עם  העמלים  ׳כל  נאמר 
עמלים עמהם לשם שמים׳, שהוא הבטחון 
וז״ל:  ב׳רשות׳,  הבטחון  היפך  בהשי״ת, 
אפשר  ברשות,  בעסקכם  כי  מפני 
תבטחו במלך או שרים על המנחה 
ההולכת לפניכם, ונודרים אז לעשות 
ידיכם  ותרפו  בקשתכם,  כל 
יטה  הוא  כי  בה׳  בבטוח  מלהחזיק 
לבבם אליכם, בעשות העסק בעצם 
אין  כי  דעו  הלא  כי  שמים,  לשם 
לבטוח בהם, שאם תבטחו על היותכם קרובים אליהם ומשרתים 
אותם מטרם תצטרכו אליהם, ויעלה על רוחכם כי בעת שתצטרכו 
לו  מקרבים  אין  הנה  כי  הוא,  כן  לא  למענכם,  יעשו  אליהם 
לשלם  לא  אך  שתשרתום,  צרכם  בעת  עצמן,  לצורך  אלא  לאדם 
גמול בהצטרכם אליהם. ואם תבטחו על המנחה ההולכת לפניכם, 
ואומרים שיעשו אחרי כן וייטב לבכם על מה שמראים אור פנים 
בקבלם הדורון, הלא דעו כי הלא אינם אוהבים, רק נראים כאוהבים, ואף גם זה אינו רק בשעת הנאתם, שהוא בעת קבלם הדורון. 
אך בשעת הדוחק שנדרו להיטיבו ביום שיצטרך, ישכחו מה שקיבלו ולא יעמדו לכם. וזהו ׳נראין וכו׳ ואין עומדין וכו׳׳ מ„). לכן הוו 
זו,  זהירין ברשות, לעשות ענייני הציבור לשם שמים, ואז בטחו בה׳ והוא יעשה, כי לכל אשר תחפצו יטה את ליבם. ועי׳ להלן באות 
במקו״ח ד״ה ׳ונוגשיך צדקה׳, שם הבאנו את דברי הגמרא בבבא בתרא ופירש״י עליה, המבארת שבעת שאין נתינת הצדקה כדבעי, אזי באה הרשות והמלכות 
ונוטלת בזרוע את כספם של ישראל. ועי׳ מטה במילוא״ח, שיש מרבותינו שדרשו את הלשון ׳הוו זהירים ברשות׳ לענין ׳ענייני הרשות׳, היינו המותר לאדם, 

כגון אכילה ושתיה וצרכי הגוף, שבהם יש אחיזה יתירה של כח המדמה בדעת האדם, ודו״ק. 
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מסילת הקשרים
מ‰) ובקשרי המאמר יתכן לרמז, שעיקר גזירת המבול היתה מחמת שלא התגברו כנגד היצה"ר שבליבם, שלא שברו את המדמה שבלב.   מו) ויתכן לרמז בפשט הכתוב, 
שהשי"ת ראה את רוע מעשיהם של בני האדם, שזה בחי' התגברות הקליפות וכו', שבגללם השי"ת מצטער כביכול על בריאת האדם, אך כנגד זה הקב"ה רואה בתוך כל 
הרע והקליפות את עבודת ה' של נח, המגלה את החן האמיתי, שבזכותו ממשיכה האנושות להתקיים, וכל הקליפות נכנעים במבול.    מז) קרבנות דייקא, כמובא לעיל 
בסוף אות א' 'ששבירת הדמיון הם הקרבנות', וכן להלן בהשמטות. ויתכן לרמז בזה, שנח הקריב קרבנות ובירר את רוח הבהמיות וכח המדמה שבתוכו, שזה נעשה ע"י 

הארת הגוונין עילאין, היינו 'חן בעיני ה''.   מח) וזה בחי' בירור המדמה שיש לצדיק, לקחת את הנקודה הטובה שבתוך הרע, ולהעלותה אל הקדושה.

ּב 
ואני תפלה

ם  úָ ו… ע  ú ∆ ׁ̆ ו…  נ ו… ּב ƒר
נו…  ּבו… ƒר úָם,  עו…  ú ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒר
ָך  ָכמו… י  ƒמ  ,‡ ָúּ…כ ָמ‡  ¿úַע ¿„
ָך  ָכמו… י  ƒמ ים,  ƒַרֲחמ‰ָ ַ‡ב 
י  ƒמ ב,  י ƒט י ≈‰ ¿ú  ‰ ּב∆ ר¿ ַמ
ַרב  יַע,  ƒ ׁ̆ ‰ו… ¿ú ַרב  ָך  ָכמו…
ים.  ƒַרֲחמ‰ָ úּוַבַע ˙ יחו… ƒú ס¿
úָנּו  úַח  ּוס¿ ָך  ַמַענ¿ ¿ú  ‰ ≈ׂ̆ ֲע
 ú ּכָ úָנּו  ר  ַכּפ∆ ו¿ úָנּו   úַח ּומ¿
ר  ז… ֲח ַ̇ ו¿  , ' וכו  ˙ ו… נ ו… ֲע ‰ָ
ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ úם ַע ָ̇ ן ‡ו… ≈ּ̇ ƒ̇ ו¿
 , ם י ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒר  ˙ ו… נ ו… ֲע úַ
ם,  „ו… ו ‰ּו‡ ‡¡ ָׂ̆ ‰ּו‡ ע≈ ∆ ׁ̆
 ˙ ָ‚úּו ּב¿ ּו  נ ח¿ ַנ ‡ֲ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ
ם  ר≈ ר ‰ּו‡ ַ‰ּ‚ו… ∆ ׁ̆ ‡ֲ , úו… ¿̂ ∆‡
 ˙ נו… ָ‰ֲעו…  úָכ ¿ú ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ
ים,  ƒנ ָ‰ַ‡ֲחרו… ו¿ ים  ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ
úּו˙  ָ‚ּ ‰ַ ם  ∆̂ ע… י  ≈„ י¿  úַע
ינּו  ≈úָע ר  ּב≈ ַ‚ּ ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ̆ ר  ַ‰ּמַ
 ú ַ ׁ̆ "ּכָ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ם,  יו…  úָכ ּב¿
ַעט  מ¿ ƒר ּכ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ,"ú ּבָ ּכ…ַח ַ‰ּסַ
ים  ƒמ ין ַ‰ּ„ָ ƒ‡י ƒ̂ ם מו… ָכú יו… ּב¿
 ú ≈‡ ָר ¿ׂ̆ ƒי ָך  ּמ¿ ַע ב  ר∆ ∆ּ̃ ƒמ
ים  ƒּס ƒּמ ‰ַ י  ּבּו ƒר י  ≈„ י¿  úַע
 ˙ ינו… ƒ̇ ּנ¿ ‰ַ ו¿  ˙ ו… ּי ƒנ ו… נ ַ‡ר¿ ו¿
 ˙ ו… ú ז≈ ¿‚ּ ‰ַ ו¿  ˙ ו… נ ו… ׁ̆
ן  י ƒ‡י ƒ̂ ו… ּמ ∆ ׁ̆ ים  ƒ„ָח ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ו¿
ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ,ú ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ָך  ַעּמ¿ מ≈
י  ƒּכ ינּו,  ר≈ כ¿ עו… ּב¿ ָ‰ָי‰  ז…‡˙ 
 ‰ ַכּמָ ¿ú ‡נּו  ּבָ  ‰ ז∆ י  ≈„ י¿  úַע
ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ  ,˙ נו… ֲעו…  ‰ ַכּמָ ו¿
י  ≈„ י¿  úַע ּו  נ úָ  ָּ̇ ע¿ „ַ ‰ו…
וכו'.  ים  ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ יָך  ֲחָכמ∆
נּו  ≈ú √‡‚ָ ¿ú  ׁ̆ י ƒח ָ̇ ו¿ ר  ַמ‰≈ ¿̇ ּו
 ˙ úּו ָ‚ּ ‰ַ מ≈ ּו  נ ≈‡ י ƒ̂ ‰ו… ¿ú ּו
‰ ּז∆ ‰ַ ך¿  ר… ‡ָ ‰ָ ו¿ ר  ּמַ ‰ַ

(úי˜ו"˙ ח"ב, מח).

כאשר  וראה,  בוא  יט 

נולד נח, קרו לו על שם 
הנחמה, כדי שיהיה שמו 
כך  אין  אבל  לכך.  גורם 
נ״ח  אלא  הקב״ה,  אצל 
בהיפוך אותיות הוא ח״ן, 
מצא  ׳ונח  שנאמר  כמו 
חן  יוסי,  רבי  אמר  חן׳. 
היינו נח, שבצדיקים שמם 
וברשעים  לטוב,  גורם 
בנח  לרע.  גורם  שמם 
כתוב ׳ונח מצא חן בעיני 
בכור  ְּבֵער  ולעומתו  ה׳׳, 
האותיות  יהודה התהפכו 
ר״ע,  אותיות  ע״ר  לרע, 
׳רע בעיני ה׳׳. בוא וראה, 
כיון שנולד נח, הוא ראה 
בני  של  מעשיהם  את 
האדם שהם חוטאים לפני 
מסתיר  והיה  הקב״ה, 
בעבודת  ועוסק  עצמו 
ללכם  שלא  כדי  בוראו, 
תאמר  ואם  באורחותם. 
של  בספרו  עסק,  במה 
חנוך,  של  וספרו  אדם 
כדי  בהם  עוסק  והיה 
בוא  בוראו.  את  לעבוד 
הענין,  הוא  שכך  וראה 
נח  ידע  מהיכן  שהרי 
לבוראו,  קרבנות  להקריב 
שמצא  מפני  הוא  אלא 
על  החכמה  את  והשיג 
וידע  העולם,  עומד  מה 
שעל הקרבנות הוא עומד, 
ואילולא הקרבנות לא היו 
העליונים  מתקיימים 

והתחתונים. 

חן בעיני ה׳. ופירש הרמ״ד וואלי (בראשית ו, ח): ונח מצא חן בעיני ה׳. ולמה 
אמר ׳מצא חן, ולא אמר שהיה צדיק, כמ״ש בפרשה הסמוכה לזאת. 
דע, כי יש כמה טעמים בדבר. הא׳, כפי הסברה של האומרים שגם נח 
צדיק  היותר  בהיותו  השי״ת  בעיני  חן  שמצא  אלא  גמור,  צדיק  היה  לא 
שבדורו וכו׳. הטעם השני היותר נכון הוא, לפי שהצדיק הזה היה מתנהג 
ו׳כצאן  העולם,  הבלי  אחרי  הולכים  היו  הם  כי  דורו,  אנשי  מכל  להיפך 
הקדושה,  בדרכי  הולך  היה  הזה  הצדיק  אבל  ירעם׳,  מוות  שתו  לשאול 
כי  העליון.  בשורשו  דביקותו  את  לשמור  כדי  ענייניו,  בכל  למעלה  ופנה 
חיים  ׳אורח  שנאמר  כענין  הכשר,  האדם  של  מגמתו  שתהיה  צריך  זאת 
למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה׳. והנה שמו של הצדיק הזה היה 
להיפך  עושה,  היה  שהוא  כמו  לתחילתו,  מסופו  אותו  תהפוך  ואם  ׳נח׳, 
מכל אנשי דורו, שהם פונים למטה והוא פנה למעלה, נמצא שנ״ח נהפך 
לח״ן. וזהו הטעם שאמר הכתוב ׳ונח מצא חן בעיני ה׳׳. הטעם השלישי 
הוי״ה  ריבוע  סוד  והוא  ק״ל,  כמנין  עולה  עי״ן  כי  הוא,  עיקרי  היותר 
דאלפי״ן. ואם תיקח המילוי לבדו, עולה כמנין ח״ן. וז״ס ׳למצוא חן בעיני 
ה׳׳ בכל מקום, שהעין העליון משגיח עליו בכל אורותיו, לשמור אותו מכל 
הצרות. והטעם הרביעי, הוא בסוד ההוי״ה הכוללת כל המילואים כזאת, 
כלול מכל המידות  שהיה  לרמוז  ח״ן,  כמנין  שעולה  וא״ו ה״ה  ה״י  יו״ד 

הטובות, ולכן זאת ההוי״ה הכללית שורה עליו להגן עליו ולהצילו מן העונש הכללי. וז״ס ׳ונח מצא חן בעיני ה׳׳.    חן בעיני ה׳. והנה עיקר בירור 
נפילת  כי מקום  נודע  וז״ל:  הבירור,  ענין מציאת החן, המתעלה ע״י  שזהו  ויצא, ט),  (פ׳  ומובא בבעש״ט עה״ת  ורע,  טוב  נוגה, שם מעורב  בקליפת  הוא  המדמה 
הניצוצות הוא בקליפת נוגה, כמבואר בעץ חיים יעו״ש. גם נֹג״ה גימטריא ח״ן. ובזה יובן ׳חן מקום על יושביה׳ (סוטה מז), ר״ל כי מקום שנפלו 
ניצוצות שורש נשמתו בקליפות נֹגה הנקרא חן, יש לו חן המקום על יושביה, כדי לברר שם ניצוצין שלו מקליפת נוגה. ובזה מובן גם כן כוונת ר׳ 
יוסי בר׳ חנינא (שם מו) ׳מקום שגזר אדם הראשון לישוב׳, היינו שידע שנפלו שם ניצוצין מחטא אדם הראשון ונתערבו טוב ברע, שם גזר שיהיה 
מקום ישוב, כדי שיבוא שם מי שיש לו שם ניצוצין משורש נשמתו לברר ולהוציאן, והבן. וכן ביאור מורי הנ״ל, כי ענין נסיעת האדם ממקום זה 

למקום אחר עבור פרנסתו וכיוצא, הוא משום שיש שם ניצוצות שלו, וצריך להוציאן משם ולבררן.
ביאר שאחת מעבודות הצדיק בהכנעת הקליפה היא להעלות אל הקדושה את הנקודה  חן)  ונח מצא  יבואר  (פ׳ בראשית, ד״ה עוד  לוי  ובספר קדושת  בעיני ה׳.  חן 
מתאווה  אדם  איזה  ח״ו  רואה  ואם  ה׳.  עבודת  לוקח  ממנו  רואה,  שהצדיק  דבר  כל  דהכלל  ה׳.  בעיני  חן  מצא  ונח  וז״ל:  אותה מח),  המחיה  הקדושה 
ונפסד בזמן מועט, מכל שכן  זה שמתאווה לדבר עבירה, שהוא קלה  וחומר, מה  לוקח הצדיק מזה התאוה עבדות ה׳, שאומר בליבו קל  לעבירה, 
שראוי לו להתלהב לעבודת השי״ת, שעבודה זו יקיים לעולם. והיות מקודם נאמר הקרא ׳ויראו בני אלהים את בנות האדם כו׳׳, שמראה הכתוב שאז 
היה חן רע בעולם, שהנשים היה להם חן בעיני האנשים, ומכח זו בחרו להם כל אשר רצו, הודיע הכתוב ׳ונח מצא חן׳, פירוש מצא בעולם מידת 
חן שהיה לתאוות רעות וכו׳. ואמר הכתוב ׳ונח מצא חן בעיני ה׳׳, שנח הגביה חן ההוא בעיני ה׳ לקדושה, שממנו לקח עבדות ה׳, שאמר, מה שיש 

חן לתאוות רעות, מכל שכן שיהיה אדם משתוקק שימצא חן בעיני ה׳ ע״י עבודתו ותורתו ויראתו, ודו״ק.

מילואי חכמה
והפאר  ומיד נתעלם החן  מקבל ממון מישראל, תיכף  כשהעכו"ם 
ראבר״נ  בהיות  תקצ):  (ג,  בשיש״ק  ומובא  הממון.  בתוך 
בארץ ישראל, וקיבל פעם מכתב עם מעות מחוץ לארץ, לא המתין, אלא 
טעם  ונתן  הכסף.  עם  המכתב  את  לקבל  כדי  לדואר  בבוקר  מיד  הלך 
לדבר, ע״פ המבואר בדברי רבינו (ליקו״מ כה) שעל ממון ישראל יש חן, 
להוציאו  מיהר  כן  ועל  עי״ש,  אורו  נחשך  העכו״ם  לרשות  וכשעובר 

מידיהם, כדי שיוחזר להם ִחָּנם האמיתי.
חן בעיני ה׳. וביאר בזה באורח מישור (כה): הגוונין עילאין שבממון יוצאים 
אצל  שהממון  זמן  וכל  רצג:),  דברים  (זוה״ק  ה׳  שבעיני  גוונין  מד׳ 
ישראל, הוא קשור ומחובר לעיני ה׳, בבחינת ׳לי הכסף ולי הזהב׳, ומזה 
מאירים בו הגוונין, ויש בו חן. ובליקו״ה (עכו״ם ג, יד) ג״כ מבואר ענין 
נתגלים  מישראל,  נוטלים  שהעכו״ם  זו  צדקה  שע״י  הגוונין,  התפשטות 
כל  את  מהם  ומוציאים  מעולם,  הסט״א  אצל  שכבוש  בממון  גם  הגוונין 
בכל  להאיר  הצדקה  כח  מתפשט  עד״ז  וכך  כפליים.  בכפלי  העשירות 
בחינות המדמה שבכל המדריגות שבעולם, בבחינת ׳ומעיין מבית ה׳ ייצא׳ 
(ייצא דייקא, בבחי׳ חיצוניות), שנתפשטה קדושתו לחוץ, והאירה את הגוונין 
והקדושה, בכל בחינות החיצוניות והדמיונות שבכל המדריגות שבעולם. 

ילקוט הנחל

בליקו״ה  וכתב  מישראל.  ממון  ומיד כשהעכו״ם מקבל  תיכף 
(חו״מ מתנה ד, ג): לענין הממון שבא ליד העכו״ם, שאין 
כנ״ל,  וכו׳  אורם  נתעלמין  ואח״כ  שעה  לפי  רק  מאירין  הגוונין 
העכו״ם  שבערך  אע״פ  ישראל,  איש  אצל  אפילו  להבדיל  כן  כמו 
אעפ״כ  אבל  הגוונין,  אצלו  מאירין 
אין  מאחר שלא תיקן ממונו כראוי 
רק  בשלימות,  אצלו  גם  מאירין 
העלמן  מתוך  שעה  לפי  מתנוצצין 
ומתעלמין מיד וכו׳. ומי שזוכה לתקן 
נתגלין  אזי  הצדקה,  ע״י  ממונו 
ע״י  הבורא  גדולת  שהם  הגוונין 
הקליפות  להכניע  וזוכה  ממונו, 
כנ״ל.  ממונו  ע״י  מדריגה  שבכל 
ממונו  מתקן  כשאין  להיפך,  אבל 
ע״י הצדקה, אזי נתאחזין הקליפות בהממון דייקא, מחמת שיש 
שם,  שנתעלמו  עילאין  הגוונין  שהם  נעלמת,  גבוה  קדושה  שם 
כרוכים  הם  כי  ביותר,  שם  נאחזין  הם  כראוי  מאירין  שכשאין 
תמיד אחר הקדושה הגבוה ביותר. ומזה בא גודל התגברות תאוות 
גבוהות  קדושות  בו  יש  בשורשו  שהממון  מחמת  שנמשך  ממון, 
לגלות  זוכה  וכשאינו  בו,  שמלובשין  עילאין  הגוונין  שהם  מאוד, 
הארת הגוונין ע״י צדקה לעני הגון, אזי הקליפות נאחזין בהממון 

ביותר, ועי״ז נופל לתאוות ממון.

בעיני ה׳. עתה חוזר רבינו לריש דבריו באות זו, ומבאר בפסוק ׳חן  חן 
והפאר  החן  עיקר  שהם  ה׳׳,  ׳עיני  הם  העילאין  שהגוונין  ה׳׳,  בעיני 
שבכל דבר. וזלשה״כ בבראשית (ו, ה–ח): ַוַּיְרא ה׳ ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם 
ָּבָארֶץ ְוָכל ֵיצֶר ַמְחְׁשבֹת ִלּבֹו מ‰) ַרק ַרע ָּכל ַהּיֹום: ַוִּיָּנֶחם ה׳ ִּכי ָעָׂשה 

ֵחן  ָמָצא  ְונַֹח  וגו׳:  ָּבָארֶץ  ָהָאָדם  ֶאת 
ויינחם.  (שם):  ופירש״י  ה׳:  ְּבֵעיֵני 
ממידת  מקום  של  מחשבתו  נהפכה 
רחמים למידת הדין, עלה במחשבה 
שעשה  באדם  לעשות  מה  לפניו 
בארץ. וכן כל לשון ׳ניחום׳ שבמקרא, 
לשון נמלך מה לעשות. וביאר הרמב״ן 
(שם): וטעם ׳ונח מצא חן בעיני ה׳׳, 
נאים  לפניו  מעשיו  כל  שהיו 
בעיני  חן  מצאת  ׳כי  וכן  ונעימים, 

ואדעך בשם׳ (שמות לג), והזכיר זה כנגד מה שאמר בדורו שהיו 
כל מעשיהם לעצבון לפניו יתברך, ואמר בו שהיה לחן בעיניו מו), 
׳צדיק  היה  כי  האלקים,  לפני  טוב  היה  מדוע  סיפר  כן  ואחר 
ה׳,  זכה למצוא חן בעיני  נח ע״ב), שנח  בזהר (בראשית,  תמים׳.  ואיתא 
משום שאע״פ שבני האדם חטאו לפני השי״ת, הוא טרח בעבודת ה׳, ובפרט 
קרון  אתייליד,  כד  נח  חזי,  יטתא  הקרבנות מז):  הקרבת  סוד  את  שידע 
ליה על שמא דנחמה, ולהוי שמא גרים. אבל קב״ה לאו הכי, נ״ח 
בהיפוך אתוון ח״ן, כמה דאת אמר ׳ונח מצא חן׳. אמר רבי יוסי, 
חן היינו נח, בצדיקיא שמיהון גרים לטב, בחייביא שמיהון גרים 

לביש. בנח כתיב ׳ונח מצא חן בעיני ה׳׳, ְּבֵער בכור יהודה אתהפכו אתווי לביש, ע״ר ר״ע, (בראשית לח) ׳רע בעיני ה׳׳. תא חזי, כיון 
למהך  דלא  בגין  דמאריה,  בפולחנא  ואשתדל  גרמיה  גניז  והוה  קב״ה,  קמי  חטאן  דאינון  נשא  דבני  עובדיהון  חמא  נח,  דאתייליד 
באורחייהו. וכי תימא במה אשתדל, בההוא ספרא דאדם וספרא דחנוך, והוה אשתדל בהו למפלח למריה. תא חזי דהכי הוא, דהא נח 
מנא הוה ידע לקרבא קרבנא למריה, אלא בגין דאשכח חכמתא על מה מתקיים עלמא, וידע דעל קרבנא מתקיים, ואלמלא קרבנא לא 

הוו קיימי עילאי ותתאי. ועי׳ בספר הליקוטים (בראשית ו) המבאר את הקשר והשייכות שבין ענין החן לעיניים דייקא. 
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õ מט) בבחי' המובא לעיל (בסוף אות ג') 'כבוד זה חיצוניות ולבוש, כמ"ש ר"י קרא למאניה מכבדותיה', היינו שהכסף והזהב הם לבושים לגוונין עילאין המאירים בהם.מסילת הקשרים
נ) וע"פ קשרי המאמר יתכן לומר, שדייקא ע"י שמתגברים על הקליפות, אזי מתגבר אורם של הגוונין עילאין המאירים ב'בגדי ישע', (שהם בחי' 'כסות עיניים'), 

וכעין המובא לעיל באות ב', 'שצריך לו לילך דרך אלו הדמיונות וכו'', שהם בחינת העכו"ם, היינו שעי"ז מגלה את הגוונין עילאין שהיו נעלמים שם, בבחי' הקליפה הקודמת לפרי.

הסתכלות    
הוא  בדבר  'הסתכלות'  ענין 
(חי'  הדבר  אל  השתוקקות 

אגדות למהר"ל, חולין צא:).

'הסתכלות' היא ראייה  לשון 
במדבר  חכמים  (שפתי  שכלית 

כד, כ). 

באורייתא  אסתכל  קב״ה 
מסתכל  נש  בר  עלמא,  וברא 
עלמא  ומקיים  באורייתא  בה 

(זהר תרומה קסא:).

על  מורה  'הסתכלות'  לשון 
גדול  והתבוננות  העיון  רוב 

(פרד"ר כב, ד).

בהסתכלות  כח  קצת  מצינו 
העין כנראה בחוש העין בטבע, 
כענין ביצת בת היענה, שנולד 
זמן  הסתכלותה  ע"י  האפרוח 
מה, בלתי שתשב על הביצים 
העופות,  שאר  כמו  לחממם 
ממשית  כח  היות  יורה  וזה 
חיים  (עץ  העיניים  בהסתכלות 

ח, א).

על  להסתכל  כשרוצים 
התכלית, שהוא כולו טוב, כולו 
עיניו,  אחד, צריך לסתום את 
ולכוון ההסתכלות אל התכלית. 

(ליקו"מ סה, ג).

כלי,  עושה  הסתכלות 
מקודם  כי  וזמן.  גבול  דהיינו 
גבול,  ראותו הדבר, הוא בלא 
לו  נעשה  הדבר  וכשרואה 
מעלת  בחי'  וזהו  וכו'.  גבול 
הבטחון. כי הבטחון הוא בחי' 
וצופה  שמסתכל  הסתכלות, 
בעיניו להשי"ת לבד ובוטח בו, 
ישברו'.  אליך  כל  'עיני  בבחי' 
כי ע"י ההסתכלות בבטחון ג"כ 
וזמן  גבול  דהיינו  כלי,  עושה 

(ליקו"מ עו).

ראייה  לשון  הוא  ׳אשרי׳ 
הקליפה  היפך  והסתכלות, 
שעיקר כוחה מקלקול הראות, 
מראות',  עיניו  'ותכהין  מבחי' 
בבחי' 'יהי מאֹרֹת' חסר, ודרשו 

רז"ל 'דא לילית' (ליקו"מ רה).

מדריגה  הוא  הסתכלות 
ומי  החכמה,  של  התחתונה 
שהוא 'טוב עין', דהיינו חכמה 
בדבר  מסתכל  כשהוא  טובה, 
כי  דבר.  באותו  ברכה  מביא 
כשמסתכל בדבר, יודע שהדבר 
ההוא כאין נגדו יתברך, דהיינו 
ואין בלתי  שהוא באמת אפס 
אלקותו יתברך השרוי בתוכה 
כזה  ההסתכלות  ע"י  וכו'. 

ממשיך חיות יותר לאותו דבר 
מאלקותו יתברך. וכן להיפך מי 
שהוא רע עין, כשהוא מסתכל 
מה  ומתמיה  ההוא  הדבר  על 
נאה דבר זה, ועושה אותו דבר 
נרגן  והוא  עצמו,  בפני  לדבר 
הסתכלותו,  ע"י  אלוף  מפריד 
מהשורש  דבר  אותו  נפסק 
ומהחיות דהיינו האלקות, ועי"ז 

בא עין הרע (בעש"ט, רות, א). 

איזה  חושב  אדם  ח"ו  אם 
מחשבה זרה או שהוא מסתכל 
הוא  אזי  רע,  הסתכלות  איזה 

מגרש ומרחק את הפנים ממנו, וההסתכלות והרהורים רעים נקראים 'אלקים אחרים' (נועם אלימלך, שופטים).    חייב אדם להקביל פני רבו ברגל ושבת, כי ע"י שמסתכל ברבו נתוסף לו בהירות, שהסתכלות על איש צדיק גורם לאדם קדושה (קדושת לוי, פורים).    
'פנים אל פנים', כפי הפנים והצורה שפונים אליו ית"ש ככה מגלה הצורה. וידוע שההסתכלות הוא קצת דביקות במראה, כענין אשה נדה, שנעשה כתם במראה במקום מבטה כנ"ל, כן בוודאי להיפך כשרואין ומסתכלין בו בגוון טוב ובהיר, מביאין בו יותר בהירות. 
ככה כשמזככין בני ישראל מעשיהם ומטהרין רמ"ח איבריהם ושס"ה גידיהם, אזי המה מרכבה אליו ית', וכביכול נצטייר בציור ודיוקן אדם (עבודת ישראל, נשא).    יש ב' בחי' הסתכלות, שהם ההערות ליראת ה'. אחד כשרואה בשכלו רוממות הבורא ב"ה מעולם 

השפל ולמעלה וכו', ויש עוד בחי' הסתכלות, כשרואה כל הנבראים בעולם השפל מעכבר ועד ארי ועד אדם, כולם יראים זה מזה, מצד התפשטות יראה מעילא לתתא, כי 'מלכותו בכל משלה' (דגל מחנה אפרים, בלק).

וזה שאמר אבימלך לשרה, הנה נתתי אלף כסף לאחיך. וכעין זה מובא 
בליקו״ה (חו״מ גב״ח מקרקעות ואפותיקי ג, ג) שגם גאולת ישראל ממצרים 
היתה דייקא ע״י הכסף וזהב שבא ליד ישראל ממצרים, וז״ל: וזה בחינת קבלת 
התורה אחר יציאת מצרים, כי יציאת מצרים הוא בחינת שבירת המדמה, 
בטל,  כח  כח המדמה, שהוא  בחינת  ופרעה, שהם  בחינת מצרים  שהוא 
רבינו  כפירוש  וכו׳׳,  ׳למה תפריעו את העם  כמ״ש  בחינת פרעה,  שזהו 
גדול,  לרכוש  זכו  ממצרים  כשיצאו  כן  ועל  סד).  (סי׳  אחר  במקום  ז״ל 
העם  באזני  נא  ׳דבר  כמ״ש  מאוד,  משה  את  זה  על  הזהיר  והשי״ת 
וזהב והעשירות  כי הכסף  וכו׳׳,  ושמלות  זהב  וכלי  וכו׳ כלי כסף  וישאלו 
היה עיקר הגאולה,  עי״ז  יציאת מצרים,  ישראל בשעת  ליד  הגדול שבא 
שהיא שבירת המדמה, שזה עיקר הגאולה, לשבר המדמה שהוא בחינת 
התורה,  קבלת  בחינת  שהוא  השכל  אל  ולזכות  ומצרים,  פרעה  גלות 
שבשביל זה יצאו ממצרים, כמ״ש ׳בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את 
שבירת  בחינת  הוא  מצרים  שיציאת  נמצא,  הזה׳.  ההר  על  האלקים 
הזהירם  כן  על  כנ״ל.  התורה  קבלת  שהוא  השכל  אל  ולזכות  המדמה, 
השי״ת שישאלו כלי כסף וכלי זהב וכו׳, כדי שיבוא הממון אל הקדושה, 
כדי להאיר הגוונין עילאין שיש בכסף וזהב המאירין אצל איש הישראלי 
כנ״ל,  מצרים  יציאת  בחינת  שהוא  המדמה  שבירת  עיקר  שעי״ז  דייקא, 

ואז זכו אח״כ אל קבלת התורה שהיא השכל דקדושה. 

עינים. ומובא בזה בליקו״ה (חו״מ מאבד ממון חבירו ומסור ב, ח): וזה  כסות 
טו)  (במדבר  כמ״ש  עיניים,  בחינת  הם  ציצית  כי  ציצית,  בחינת 
תאבין  הכל  כי  אסתכלותא,  ישע׳,  ׳בגדי  בבחינת  הם  כי  אותו׳.  ׳וראיתם 
להסתכל בהם, בחינת ׳כסות עיניים׳, כמו שמבואר שם. וזהו בחינת תכלת, 
כי תכלת הוא התחברות שחור ולבן, בחינת כלליות הגוונין (כמובא בליקו״מ 
סי׳ י״ח). ועל כן המצוה הוא ׳וראיתם אותו׳, כי הכל תאבין להסתכל בהם 
כי  המזיקין,  מן  שמירה  הם  הציצית  כן  ועל  כנ״ל.  יחד  הגוונין  כשנכללין 
נכנעים  עי״ז  ישע,  בגדי  בחינת  עילאין,  גוונין  בחינת  שהם  הציצית  ע״י 
לדרגא.  לעלות מדרגא  זוכין  ואזי  מזיקי עלמא,  והדמיונות שהן  הקליפות 
צדקה  ליתן  צריכין  גם  ותפילין,  בציצית  הוא  תיקון התִפלה  עיקר  כן  ועל 
קודם התִפלה, כי בשעת התִפלה עולין מדרגא לדרגא כידוע, שזהו עיקר 
ע״י  יתברך  הבורא  גדולת  לגלות  מקודם  צריכין  כן  ועל  התִפלה,  תיקון 
הגוונין  שיתנהרו  כדי  קודם,  צדקה  ליתן  צריכין  כן  ועל  הגוונין,  התגלות 
׳בגדי ישע,  ואזי כשמתנהרין הגוונין הם נעשין בבחינת  וזהב,  שיש בכסף 
נתגלין  ואזי  כנ״ל,  ציצית  בחינת  וזהו  עיניים׳,  ׳כסות  בחינת  צדקה׳,  מעיל 
כי תפילין הם  ׳פאר׳,  בחינת תפילין שנקראין  וזהו  הגוונין בעצמן,  אורות 
גוונין  כל אלו הבחינות שהם בחינת הארת  כן  ועל  אורות הגוונין בעצמן. 
עילאין, עי״ז דייקא יכולין להתפלל התִפלה כתיקונה ולהעלות כל העולמות 

מדרגא לדרגא, כי עיקר כל העליות ע״י התגלות הגוונין כנ״ל.

ילקוט הנחל

עכו״ם  מיד  הממון  כשיצא 
וכתב  הישראלי.  ליד 
ה):  ב,  וממכר  מקח  (חו״מ  בליקו״ה 
של  המעות  שגם  אע״פ  באמת 
כדי  תיקון  כן  גם  צריך  ישראל 
כנגד  אעפ״כ  הגוונין,  בו  שיאירו 
קדוש  ישראל  ממון  בוודאי  העכו״ם 
מאוד בבחינת הארת הגוונין ׳כיתרון 
כמובן  ב),  (קהלת  החושך׳  מן  האור 
בכמה מקומות, שאפילו האור שאין 

בו כח להאיר ביום, כגון הנר, אעפ״כ בלילה ובחושך הוא מאיר 
ממון  בוודאי  כן  ועל  החושך׳.  מן  האור  ׳כיתרון  בבחינת  מאוד, 

ישראל כנגד העכו״ם הוא מאיר מאוד בבחינת הגוונין הנ״ל.

הנה נתתי אלף כסף לאחיך, הנה הוא לך כסות עינים. רבינו דורש בזה שהכסף שנתן אבימלך לאברהם, הוא בבחי׳ הממון שיוצא מיד העכו״ם 
ליד הישראלי, שאז נתגלין בו הגוונים, (שזה ההיפך מהממון שעובר מיד ישראל ליד העכו״ם, הנזכר לעיל, שאז נתעלם החן והפאר בתוך הממון). 
והנה ע״ד הפשט מקרא זה נאמר בעת שהשיב אבימלך את שרה לאברהם, אחר שלקחה לביתו, כדכתיב בבראשית (כ, יד–טז): ַוִּיַּקח ֲאִביֶמלֶ צֹאן ּוָבָקר 
ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹת ַוִּיֵּתן ְלַאְבָרָהם ַוָּיֶׁשב לֹו ֵאת ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו: ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמלֶ ִהֵּנה ַאְרִצי ְלָפנֶי ַּבּטֹוב ְּבֵעינֶי ֵׁשב: ּוְלָׂשָרה ָאַמר ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאלֶף 
ְּכסּות   ָל הּוא  ִהֵּנה   ְלָאִחי ֶּכֶסף 
ּכֹל  ְוֶאת   ִאָּת ֲאֶׁשר  ְלכֹל  ֵעיַנִים 
לאברהם.  ויתן  (שם):  ופירש״י  ְונָֹכַחת: 
ולשרה  עליו.  ויתפלל  שיתפייס  כדי 
אמר. אבימלך, לכבודה כדי לפייסה, 
נתתי  זה,  כבוד  לך  עשיתי  הנה 
ממון לאחיך שאמרת עליו אחי הוא, 
כסות  לך  הזה  והכבוד  הממון  הנה 
יכסו   .אית אשר  לכל  עיניים מט). 
שאילו  יקילוך,  שלא  עיניהם 
לומר,  להם  יש  ריקנית  השיבותיך 
לאחר שנתעלל בה החזירה, עכשיו שהוצרכתי לבזבז ממון ולפייסך, 
יודעים יהיו שעל כרחי השיבותיך וע״י נס. ואת כל. ועם כל באי 
דברים  ולהראות  להתווכח  פה  פתחון  לך  יהא  ונוכחת.  העולם. 
דברים.  בירור  פירושו  מקום  בכל  ׳תוכחת׳  ולשון  הללו.  ניכרים 
ואונקלוס תרגם בפנים אחרים וכו׳, הנה הוא לך כסות של כבוד על העיניים שלי ששלטו בך.  ואיתא בבראשית רבה (נב, יב): הנה נתתי אלף 
כסות שהיא עשויה עיניים עיניים. רבי ברכיה  א״ר יוחנן, עשה לה כסות, שיהיו הכל מביטין בה ולא בנֹויה. כסות עיניים.  לאחיך.  כסף 
אמר, עשאה מטרונה, כסות שהיא מכוסה מן העין. ופירש העץ יוסף (שם): א״ר יוחנן עשה לה כסות. פירוש, עשה לה כסות חשוב מן האלף 
כסף, שיהיו הכל מביטים בכסות החשובה ולא בנויה, כי יאמרו שהלבוש גורם את היופי. כסות עיניים. היינו מסוה חשוב שהוא מעשה 
אורג העשוי נקבים נקבים, לבל יוכלו להביט בהוד יופיה. עשאה מטרונה. בילקוט גרס ׳נטל לבוש מלכות והלבישה ועשאה מלכה מטרונה. 
למה, שלא יתבע אדם אותה, אלא יהיו שומעים שהיא מלכה ומתייראים לתבוע אותה, והיא כמכוסה מן העין׳. ופירש המהרז״ו (שם): 
עיניים עיניים. כסות מלא צבעים יפים, ע״ד ׳ועינו כעין הבדולח׳, שפירושו, ומראיתו, וכן ׳כעין חשמל׳.  ומובא בפירוש הרמ״ד וואלי 
לבוש  תעשה  ידיהם  שעל  כדי  בתחילה,  לו  שנתן  המתנות  מלבד  שרה,  בשביל  לאברהם  שנתן  כסף׳ ממש  ׳אלף  הוא  הפשט  (שם): 
נאה לעצמה ולשפחותיה. והלבוש נאה נקרא ׳כסות עיניים׳, לפי שכל עיניים צופים לראותו, כמו שפירשו רז״ל על ׳פתח עיניים׳, 
לבוש אל הקדושה ממש נ),  נעשים  לפי שהבירורים המובאים מתוך הקליפה  לפי פשוטו. אבל הסוד הוא,  והוא הפירוש האמיתי 
וכבר ידוע שהלבושים בלבד הם המתגלים אל התחתונים, כי הקדושה המתלבשת בתוכם היא נעלמת מן העין, ולכן לאלו הלבושים 

קראם הכתוב ׳כסות עיניים׳, ונמצא בכך שסודו מכוון אל פשוטו.
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ּב
עצה ותושיה

˙ן  ו ˘נ  ‰ ˜„ ˆ ע"י 
ן  ˜ ˙ ˙ נ ו  נ ו מ מ מ
ן  ונ˙‚úי ו,  נ ממו  úכ
(˜יˆור ומ‡ירין  ‰‚וונין 

úי˜ו"מ כ‰, ז).

ּב 
ואני תפלה

 ‰ ָ̃ „ָ ¿ּ̂ ‰ַ כ…ַח  ו¿ כּו˙  ז¿ ƒּוב
 ú ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי˙ י ָך ּב≈ ú ַעּמ¿ ú ּכָ ∆ ׁ̆
ר  ּב≈ ַ ׁ̆ ¿ú ּו  נ ָ̇ ‡ו…  ‰ ּכ∆ ַז ¿ּ̇
ּו,  נ ָּ̇ ƒ‡ מ≈ ן  ָממו… ֲ‡ַו˙  ַּ̇
 ú ∆ ׁ̆  ‰ ָב י ƒ„ נ¿ ַח  ּו ר ‰ָ ו¿
ך¿  ַ ׁ̆ ‰ ֻימ¿ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ‰ ָ̃ „ָ ¿ּ̂ ‰ַ
ימּו˙  ƒֲחמ ך¿  ּכ≈ ַ ׁ̆ י ƒו ינּו  ≈úָע
ַו˙  ‡ֲ ַּ̇  , ן מו… ָמ ַו˙  ‡ֲ ַּ̇
ירּו˙,  ƒ ׁ̆ ֲע ‰ָ ו¿ י„ּו˙  ƒ‚ ּנ¿ ‰ַ
ר  ע≈ ו… ּב ב  ≈úּ ‰ַ ∆ ׁ ּ̆  ‰ ַמ
 ,‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ן  ָממו… ¿ú  ‰ ַ‡ּו∆ ¿̇ ƒּומ
ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ úָם  עו… ר ּב¿ ≈ ׁ ּ̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ¿ú
יך¿  ƒú ¿ ׁ̆ ‰ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿  . úּו… ∆ ׁ̆
 ‡…úּ ∆ ׁ̆ ָזָ‰ב,  ו¿ ף  ס∆ י כ∆ ≈úי ƒú ¡‡
ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ּום  ׁ̆ נּו  ּב≈ ƒú ‰ ב¿ י∆ ¿‰ ƒי
úֲַ‰בּו˙  ¿̇ ƒ‰ ו¿ ימּו˙  ƒַוֲחמ
 ‰ י∆ ¿‰ ƒנ ַר˜   ,úúָ ּכ¿ ן  ָממו… ¿ú
י„.  ƒמ ָּ̇ נּו  ≈̃ ¿ú ח∆ ּב¿ ים  ƒח מ≈ ¿ׂ̆
ַמ‰  ּב¿ ים  ƒ̃ ּפ¿ ַּ̇ ס¿ ƒמ  ‰ י∆ ¿‰ ƒנ ו¿
ּו  נ ָ̇ ‡ו… ן  נ≈ חו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ∆ ּׁ̆
 ˙ ∆‡  ,˙ ע≈  úָכ ּב¿ יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿
י  ƒפ ּכ¿ ָח„  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡  ú ּכָ
ן  ≈ּ̇ ƒנ  ‡…ú ו¿ ב,  ַ‰ּטו… ָך  נ¿ ˆו… ר¿
ינו…  ≈‡ ∆ ׁ ּ̆ ַמ‰  ּב¿  úúָ ּכ¿ ינּו  ינ≈ ע≈
 ‡…ú ו¿ מ…„  ַנח¿  ‡…ú ו¿ נּו.  ָúּ ∆ ׁ̆
ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  úָכ ¿ú  úúָ ּכ¿  ‰ ַ‡ּו∆ ¿̇ ƒנ
 ˙ יו… ¿‰ ƒú ‰ ּכ∆ ז¿ ƒינּו, ַר˜ נ ע≈ ר≈ ¿ú
י„  ƒמ ָּ̇ נּו  ≈̃ ¿ú ח∆ ּב¿ ים  ƒח מ≈ ¿ׂ̆

˙ (úי˜ו"˙ י‚). מ∆ ¡‡ ּב∆

ן  ≈ּ̇ ƒú ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ֲעז…ר úָנּו  ַ̇ ו¿
ים  ƒנ ר ּפָ ב∆ ס≈ ‰ ּב¿ ּב≈ ‰ ַ‰ר¿ ָ̃ „ָ ¿̂
ים  ƒּונ‚‰ֲ ים  ƒּי ƒֲענúַ  ,˙ ָיפו…
נּו  ַזּכ≈ ¿̇ ּו  .˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ים  ƒר ≈ ׁ̆ ּוכ¿
ר  ָז כ¿ ‡ַ ‰ָ ּו  נ ּב≈ ƒú ר  ּב≈ ַ ׁ̆ ¿ú
 ‡…ú ו¿ ַרֲחָמנּו˙,  ¿ú כו…  ָ‰פ¿ ¿úּו
ן,  ב∆ ∆‡ ּכָ  ‰ ∆ ׁ̆ ָ̃ נּו  ּב≈ ƒú  ‰ י∆ ¿‰ ƒי
ב  ≈ú ך¿  úֲַ‰פ… נּו  ר≈ ַעז¿ ַּ̇ ַר˜ 
ם,  ƒי ּמַ ּכַ ַרך¿  ב  ≈ú ¿ú ן  ב∆ ∆‡‰ָ
ים  ƒּי ƒֲענ  úַע ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ם  ַרח≈ ¿ú
ים  ƒּי ƒּ̇ ƒים ֲ‡מ ƒר ≈ ׁ̆ ים ּכ¿ ƒּונ‚‰ֲ
ָר‡ּוי,  ּכָ  ú „ו… ָ‚ּ ַרֲחָמנּו˙  ּב¿
ם  ּכָ ר¿ ָ̂  ú ּכָ ם  ∆‰úָ  ˙ ≈̇ úָ
ַסר  ח¿ ר י∆ ∆ ׁ̆ ָרם ֲ‡ סו… י ַמח¿ ≈„ּ

ם (úי˜ו"˙ ח"ב, טז). ∆‰úָ

מהו  יוחנן,  רבי  אמר  כ 

תעשר׳,  ׳עשר  שנאמר 
שתתעׁשר.  בשביל  עׂשר 
בנו  את  יוחנן  רבי  מצא 
לקיש.  ריש  של  הקטן 
לי  תאמר  לו,  אמר 
הילד,  לו  אמר  פסוקך. 
לו  אמר  תעשר׳.  ׳עשר 
׳עשר תעשר׳.  ומהו  ר״י, 
עׂשר  הילד,  לו  אמר 
בשביל שתתעׁשר. אמר לו 
ר״י, מהיכן זאת לך. אמר 
לו הילד, לך ותבדוק זאת. 
מותר  וכי  ר״י,  לו  אמר 
הרי  הקב״ה,  את  לנסות 
ה׳׳.  תנסו את  ׳לא  נאמר 
אמר  כך  הילד,  לו  אמר 
מזו  חוץ  הושעיא,  רבי 

(המשך במילוא״ח).

וע"י צדקה שנותן מממונו נתתקן כל ממונו. וראינו לציין שכעין בחינה זו 
כאמר  ע״ב):  (ח  תענית  כדאיתא במסכת  נתינת מעשר,  במצות  גם  מצינו 
רבי יוחנן, מאי דכתיב ׳עשר תעשר׳, עשר בשביל שתתעשר. אשכחיה רבי 
יוחנן לינוקא דריש לקיש. אמר ליה, אימא לי פסוקיך. אמר ליה, ׳עשר 
תעשר׳. אמר ליה, ומאי ׳עשר תעשר׳. אמר ליה, עשר בשביל שתתעשר. 
לנסוייה  שרי  ומי  ליה,  אמר  נסי.  זיל  ליה,  אמר  לך.  מנא  ליה,  אמר 
׳לא תנסו את ה׳׳. אמר ליה, הכי אמר רבי הושעיא,  להקב״ה, והכתיב 
חוץ מזו, שנאמר ׳ָהביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי 
ובחנוני נא בזאת אמר ה׳ צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים 
והריקותי לכם ברכה עד בלי די׳. מאי ׳עד בלי די׳. אמר רמי בר חמא 
עשר  (שם):  בתוספות  ומובא  ׳די׳.  מלומר  שפתותיכם  שיבלו  עד  רב,  אמר 
׳היוצא השדה שנה שנה׳, כלומר אם לא  תעשר. והכי נמי איכא בהגדה, 
תעשר שדך כהוגן לא יהיה לך אלא היוצא מן השדה, כלומר לא יעשה 
שדך אלא כפי מעשרות שהיו קודם לכן, דהיינו היוצא מן השדה, כלומר 
(עי׳  אחד  באדם  ומעשה  השדה.  מן  למעשר  להוציא  רגיל  שהיית  מה 
והיה אותו  כור,  לו שדה שעשתה אלף  והיה  יז) שהיה עשיר,  לא,  שמו״ר 
עשיר נוטל ק׳ כורין למעשר ומפריש כל שנה ושנה, וכן עשה כל ימיו. 
לך  מוריש  שאני  זו  ששדה  דע  בני,  לו,  ואמר  לבנו  קרא  למות  כשחלה 
עושה בכל שנה ושנה אלף כורין, היזהר שתפריש ק׳ כורין כאשר עשיתי. 
כאשר  כורין  אלף  השדה  ועשה  במקומו,  הבן  ועמד  האיש,  אותו  ומת 
היה עושה בחיי האב, והפריש ממנה ק׳ כורין. בשנה שניה נסתכל וראה 
נתמעט  אחרת  לשנה  יפריש.  שלא  ואמר  גדול,  דבר  היה  שמעשר  הבן 
קרוביו שכך  ושמעו  עליו,  נצטער  כורין.  כי אם מאה  ולא עשה  השדה, 
מיעט ולא הפריש מעשר. באו כולם אצלו מלובשים לבנים ושמחים. אמר 
להם, כמדומה לי שאתם שמחים בקלקלתי. אמרו לו, נצטער עליך כי גרמת 

לך כל הרעה הזאת, ומפני מה לא הפרשת מעשר כראוי היטב. בוא וראה, כי מתחילה כשבא השדה לידך היית בעל הבית, והקב״ה כהן, שהיה המעשר 
חלקו ליתן לעניים, ועכשיו שלא הפרשת חלקו לו, היה הקב״ה בעל הבית, ואתה כהן, שאין שדך עושה מה שהיה עושה מתחילה אלף כורין, והפריש לך 
מאה כורין. והיינו דכתיב (במדבר ה) ׳ואיש את קדשיו לו יהיו׳, כלומר כשאינו מפריש כהוגן, לא יהיה לו אלא הקדשים, כלומר המעשר, ועל זה אמרו 
לאו שאין אתה  ואם  כלומר  ׳היוצא מן השדה׳,  נתן האופניאל פירש  וה״ר  וכו׳.  לו אלא אחד מעשר׳  יהיה  לסוף בא שלא  ׳המעכב מעשרותיו,  חכמים 

מפריש העישור יהיה לאותו היוצא לשדה, דהיינו עשו הרשע, כלומר שיקחוהו העובדי כוכבים נ‡). 
צדקה שנותן מממונו נתתקן כל ממונו, ונתגלין הגוונין ומאירין. ומובא בספר קה״י (ערך צלם), שע״י הצדקה שנותן, נמשך על האדם צלם אלקי, וזה  וע"י 
דאדם  מדיוקנא  דיוקניה  אשתני  לא  עניים  על  שחס  ומה  הצדקה  שע״י  מבואר  ע״ב)  (יג  בהקדמה  בזהר  וז״ל:  הקליפות,  מן  אותו  שמציל  מה 
הראשון, וכתב דהכי אשכח בספרא דשלמה מלכא, ובזה פירשנו המדרש (ב״ר א, יד) ׳כי הוי״ה יהיה בכסלך׳ (משלי ג), את נתת מכיסך צדקה ׳ושמר 
׳אין חיה  רגלך מלכד׳ מן המזיקין. כמבואר בזהר (שם) כשהמזיקין רואים דיוקן אדם אזי מתייראים ממנו נב), כמו שאמר במסכת שבת (קנא ע״ב) 
מושלת באדם אלא אם כן נדמה לו כבהמה׳, וע״י צדקה אינו משתנית דיוקנו כנ״ל, ולכך הוא נשמר מהמזיקין. וזהו פירוש המדרש (במדב״ר יא, ה) 
לרעתו, כמו  לאדם הוא  נותן  דיש לפעמים שהעושר שהקב״ה  (שער הכניעה פ״ד)  בחובת הלבבות  וישמרך, מן המזיקין׳. דאיתא  ה׳, בממון.  ׳יברכך 
שאמר (קהלת ה) ׳עושר שמור לבעליו לרעתו׳, והסימן אם העושר הוא לטובתו, הוא כשהוא טרוד בה לפרוע החובות הבורא ממנו (היינו לעשות בהן 
מצוות) ולחונן עניים, זה הוא סימן שהוא ברכה וטובה מאת השי״ת. וזה ׳יברכך ה׳, בממון׳, שהממון שלך יהיה ברכת ה׳ שתעשה ממנו צדקה, ואז 
יב):  ומובא בזה בספר התניא (אגרת הקודש,  וע"י צדקה שנותן מממונו וכו׳ ונתגלין הגוונין ומאירין.  ׳וישמרך, מן המזיקים׳.    ישתנה דיוקנך,  לא 
׳והיה מעשה הצדקה שלום, ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם׳. להבין ההפרש שבין ׳מעשה׳ ל׳עבודה׳, ובין ׳שלום׳ ל׳השקט ובטח כו׳׳, ע״פ מה 
שאמרו רז״ל (דברים רבה ה) על פסוק ׳עושה שלום במרומיו׳, כי מיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש, ואין מכבין זה את זה, כלומר שמיכאל שר 
של חסד הנקרא בשם מים, היורדים ממקום גבוה למקום נמוך, והוא בחינת ההשפעה והתפשטות החיות מעולמות עליונים לתחתונים, ובחינת אש 
נגדיות  מידות  והן  ורב,  עצום  בצמצום  רק  להשפיע  שלא  למעלה,  ממטה  החיים  השפעת  והסתלקות  הגבורה  בחינת  היא  למעלה,  לעלות  שטבעה 
והפכיות זו לזו, והיינו כשהן בבחינת מידות לבדן. אך הקב״ה עושה שלום ביניהם, דהיינו ע״י גילוי שמתגלה בהן הארה רבה והשפעה עצומה מאוד 
מאור א״ס ב״ה, אשר כשמו כן הוא, שאינו בבחינת מידה ח״ו, אלא למעלה מעלה עד אין קץ, אפילו מבחינת חב״ד מקור המידות, ואזי המידות 
נגדיות של מיכאל וגבריאל נכללות במקורן ושורשן, והיו לאחדים ממש, ובטלים באורו יתברך המאיר להם בבחינת גילוי, ואזי מתמזגים ומתמתקים 
הגבורות בחסדים ע״י בחינה ממוצעת, קו המכריע ומטה כלפי חסד, היא מידת הרחמים הנקראת בשם ׳תפארת׳ בדברי חכמי האמת, לפי שהיא 

מילואי חכמה
וע"י צדקה שנותן מממונו נתתקן כל ממונו. ומובא בליקו״ה (חו״מ גב״ח 
ארץ,  דרך  עם  תורה  ׳טוב  בחינת  וזה  ב):  ג,  ואפותיקי  מקרקעות 
השכל  הוא  התורה  כי  פ״ב).  (אבות  וכו׳׳  עוון  משכחת  שניהם  שיגיעת 
דקדושה, כי עיקר החכמה והשכל הוא התורה הקדושה, הנקראת ׳ראשית 
חכמה׳ (תהלים קיא), ׳ראשית דעת׳ (משלי א), אבל אי אפשר לזכות לתורה 
והקליפה  המדמה  תחילה  כשמשברין  אם  כי  דקדושה,  השכל  שהוא 
הקודמת לפרי בכל דרגא ודרגא כנ״ל, וזה אי אפשר כי אם ע״י הגוונין 
המאירין בכסף וזהב וכו׳ כנ״ל. וזהו בחינת דרך ארץ, שהוא משא ומתן, 
כי עיקר המשא ומתן דקדושה צריך שיהיה בכוונה זו, שיכוון שיזכה ע״י 
משא ומתן זה להרויח ממון, כדי שיוכל לעשות ממנו צדקה, ולהחזיק ידי 
ממונו,  ע״י  הבורא  גדולת  שיתגלה  כדי  הגונים,  ועניים  חכמים  תלמידי 
לדרגא  מדרגא  לעלות  עי״ז  שיזכה  כדי  כנ״ל,  בהם  שיאירו  הגוונין  ע״י 
כנ״ל. כי כל אחד מישראל אי אפשר לו להיות עומד על מדריגה אחת, 
שרוצה  פעם  ובכל  למדריגה,  ממדריגה  פעם  בכל  שיעלה  צריך  ובהכרח 
והדמיונות  אזי מתגברין בכל פעם הקליפות  לעלות ממדריגה למדריגה, 
שבממון  הגוונין  הארת  ע״י  אותם  להכניע  וצריך  כנ״ל,  מדריגה  שבכל 
כדי  ומתן,  משא  דהיינו  ארץ,  בדרך  גם  לעסוק  צריך  כן  על  דקדושה. 
וזהב, כדי שיזכה עי״ז לשבר הקליפה  שיזכה להאיר הגוונין שיש בכסף 
׳טוב  וזהו  כנ״ל.  דקדושה  לתורה, שהוא השכל  יזכה  ואז  לפרי,  הקודמת 
תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון׳, כי התורה הוא השכל 
דקדושה, שהוא היפך המדמה שהם תאוות הבהמיות, שמשם כל העוונות 
רחמנא ליצלן, אבל צריכין לזה דרך ארץ שהוא משא ומתן, שעי״ז מגלין 
הגוונין שיש בכסף וזהב, שעיקר הכנעת המדמה שהוא בחינת עוון, הוא 

עי״ז כנ״ל. וזהו ׳שיגיעת שניהם משכחת עוון׳ כנ״ל.

ילקוט הנחל

וע"י צדקה שנותן מממונו נתתקן כל ממונו. וביאר הפל״ח (כה, 
ג): עיקר התגלות הגוונין הוא רק בממון של צדקה, כי ע״י 
צדקה נתגלה שיודע ומאמין שהממון הוא רק של השי״ת, בבחינת 
׳לי הכסף וכו׳׳, ועל כן הוא נותן אותו לצדקה לשם השי״ת ולעשות 

ממילא  שעי״ז  רק  ית׳,  רצונו  בזה 
הצדקה  ע״י  כי  ממונו,  כל  נתתקן 
של  הוא  נתגלה שמאמין שכל ממונו 
הגוונין  נתגלין  עי״ז  כן  ועל  השי״ת, 

ומאירין בכל ממונו, ונעשה כל ממונו בבחי׳ ׳לי הכסף ולי הזהב וכו׳׳. 
צדקה שנותן מממונו נתתקן כל ממונו. ומבואר בליקו״ה  וע"י 
(יו״ד ע״א ג, ד) שעיקר אחיזת המדמה הוא בתאוות ממון, ולכך 
וז״ל:  הממון,  תאוות  של  זלע״ז  שהיא  צדקה,  ע״י  דייקא  נעשית  הכנעתו 
אחר  הרודפים  העולם  רוב  שסובלין  והמרירות  העבדות  עיקר 
הממון, שהם עבדים לעצמן ומשעבדים עם עצמם בקושי, וממררין 
את חיי עצמן בעבודה קשה בחומר ובלבנים, שבונין לעצמן בניינים 
ובכל  בהם,  עצמן  חיי  למרר  כדי  ורעמסס,  פיתום  כמו  גדולים 

עבודה קשה בשדה, שהם נעים ונדים תמיד על פני השדה בדרכים 
רחוקים, וסובלים מרירת השעבוד מאוד מאוד, מה שהם בעצמם 
גלות  בחינת  שהוא  המדמה,  מכח  בא  והכל  בעצמן.  משעבדים 
מצרים בכל אדם ובכל זמן, שזה המדמה מטעה ומבלבל את האדם 
בו  ומשעבד  ובמותרות,  בתאוות 
כי עיקר  וכו׳,  ובעבודה קשה  בפרך 
המדמה  בבחינת  והיגיעות  העבדות 
כנ״ל. ועיקר התיקון של גלות מצרים 
הוא ע״י בחינת יוסף, כמבואר בדברי רז״ל בכמה מקומות, שעיקר 
גאולת מצרים היה ע״י יוסף, כמ״ש ׳ויקח משה את עצמות יוסף 
עימו וכו׳׳, היינו כי יוסף הוא בחינת צדקה לעניים הגונים, כמ״ש 
׳ויכלכל יוסף את אחיו׳. ועל כן נקרא יוסף הצדיק, בחינת ׳צדיק 
חונן ונותן׳, היינו שאי אפשר להינצל ממרירות השעבוד של בלבול 
בצדקה  ע״י שמרבין  כי אם  מצרים,  גלות  בחינת  שהוא  המדמה, 
לעניים הגונים, ואז נתתקן כל ממונו ומאירין הגוונין שבכסף וזהב, 

שהם גדולת הבורא יתברך, שעי״ז נכנע המדמה כנ״ל.
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õ נ‚) בבחי' הצדקה לעני הגון, שעל ידה דייקא נתגלים גדולות הבורא ונכללים הגוונים זה בזה.מסילת הקשרים

ּב 
ואני תפלה

יָך  ַרֲחמ∆ נּו ּב¿ ָ̇ ‰ ‡ו… ַזּכ∆ ¿̇ ּו
 ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ≈ּ̇ ƒú ם  י ƒּב ַר ‰ָ
ין  ƒמ ז¿ ַ̇ ו¿ ים.  ƒנ ָ‚ּ‰ֻ ים מ¿ ƒּי ƒֲענúַ
ים  ƒּי ƒַוֲענ ַוח,  ר∆ ּב¿ ן  ָממו… úָנּו 
ם.  ∆‰ ּבָ  ˙ ו… ּכ ז¿ ƒú ים  ƒנ ‚ּו ‰ֲ
ב,  ט ָ‡‰≈ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒך¿ מ ∆ú ע…ז מ∆ "ו¿
ים,  ƒר ָ ׁ̆ י מ≈  ָּ̇ נ¿ ַנ ּכו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ
ַיֲע˜…ב  ּב¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ּו ט  ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ
ָך  ּמ¿ ƒמ י  ƒּכ  . ָ̇ י ƒׂ̆ ָע  ‰ ָּ̇ ‡ַ
 ." úָך¿ ּנּו  ַ̇ ָנ ָך  ¿„ ּיָ ƒּומ  ú…ּכ‰ַ
ם  ƒע  ˙ ו… ˜ „ָ ¿̂  ‰ ∆ׂ̆ ו… ע
נּו  ּמָ ƒע  ‰ ≈ׂ̆ ֲע ר,  ָׂ̆ ּבָ  ú ּכָ
נּו  ָ̇ ‡ו…  ‰ ּכ∆ ַז ¿̇ ּו  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂
 úúַ כ¿ ƒּב  ˙ יו… ¿‰ ƒú יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿
יר ר…ַע  ƒס ָ̇ ו¿  .‰ ָ̃ „ָ ¿̂ י  ≈ׂ̆ עו…
ן  ≈ּ̇ ƒú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ַמַען  ¿ú נּו,  ָבב≈ ¿ú
ר  ב∆ ס≈ ּב¿ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ּב¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂
ַרע  י≈  ‡…ú ו¿  ,˙ ָיפו… ים  ƒנ ּפָ
ַח  …̇ ּפָ  . úו… נּו  ≈ּ̇ ƒ̇ ּב¿ נּו  ָבב≈ ¿ú
 ˙ ≈̇ úָ , נּו úו… ˙ ָי„≈ ח ‡∆ ַּ̇ פ¿ ƒנ
רו…  סו… י ַמח¿ ≈„ּ ן  יו… ב¿ ∆‡ י ו¿ ƒָענ ¿ú
 ˜ ָנפ≈ ו¿  , úו… ַסר  ח¿ י∆ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ
ר…ם  ע≈ ו¿ ּו,  נ ≈ ׁ̆ פ¿ ַנ ב  ע≈ ָר úָ
ָבר  ָ„ּ‰ַ úúַ ¿‚ ƒּוב .„ ∆‚ ‰ ּבָ ַכּס∆ נ¿
ינּו  ≈‰…ú ¡‡ יי  נּו  כ≈ ָבר¿ ¿ּ̇  ‰ ַ‰ּז∆

(úי˜ו"˙ ב).

מילואי חכמה
הוי״ה  שם  סתם  ולכן  לחו״ג,  המרמזים  ואודם,  לובן  גוונין,  מב׳  כלולה 
שכאן  לפי  בזוה״ק,  כמ״ש  התפארת,  מידת  על  מורה  התורה  שבכל  ב״ה 
הוא בחינת גילוי אור א״ס ב״ה, הארה רבה ביתר שאת משאר מידותיו 
ורבה  הארה  גילוי  לעורר  דלעילא,  אתערותא  והנה  יתברך.  הקדושות 
היא  הנ״ל,  שלום  לעשות  ב״ה,  א״ס  מאור  הנ״ל  עצומה  והשפעה 
ורחמים  וחסד  חן  חיים  והשפעת  הצדקה נ‚)  במעשה  דלתתא,  באתערותא 
מודעת  והנה  וכו׳.  שפלים  רוח  ולהחיות  כלום,  מגרמיה  ליה  דלית  למאן 
וגומלי חסדים, מפני היות נפשותיהם  זאת שישראל בטבעם הם רחמנים 
נמשכות ממידותיו יתברך, אשר החסד גובר בהן על מידת הדין וכו׳. והנה 
הצדקה הנמשכת מבחינה זו נקראת בשם ׳מעשה הצדקה׳, כי ֵׁשם ׳מעשה׳ 
והיא דבר ההווה  נופל על דבר שכבר נעשה, או שנעשה תמיד ממילא, 
והרחמנות הוטבעה בנפשות כל  ואף כאן הרי מידת החסד  ורגיל תמיד, 
כמ״ש  יתברך,  ממידותיו  והשתלשלותן  בריאותן  מעת  מכבר,  ישראל  בית 
׳ויפח באפיו׳ וכו׳. אך לשון ׳עבודה׳ אינו נופל אלא על דבר שהאדם עושה 
ביגיעה עצומה נגד טבע נפשו, רק שמבטל טבעו ורצונו מפני רצון העליון 
כאן  ואף  כו׳.  הנפש  מיצוי  עד  ובתִפלה  בתורה  עצמו  לייגע  כגון  ב״ה, 

במצות הצדקה, ליתן הרבה יותר מטבע רחמנותו ורצונו, וכמ״ש רז״ל על 
פסוק ׳נתון תתן׳, ׳אפילו מאה פעמים וכו׳׳. וז״ש ׳והיה מעשה הצדקה׳, 
שגם הצדקה הנקראת בשם ׳מעשה׳ ולא בשם ׳עבודה׳, אעפ״כ באתערותא 
רבה  בהארה  ב״ה  א״ס  אור  גילוי  מעורר  דלעילא  אתערותא  דלתתא 
והשפעה עצומה, ונעשה שלום במרומיו, וגם בפמליא של מטה. ומבאר שם 
האדם,  טבע  ובביטול  במסירות  כשנעשית  הצדקה,  מצות  מעלת  גבי  דבריו  בהמשך 
במאוד  מעלתה  וגדלה  יקרה  מאשר  הנה  ׳עבודה׳,  בבחינת  הצדקה  וז״ל: 
ב״ה,  העליון  רצון  מפני  הגופני  ורצונו  טבעו  מבטל  בהיותו  מאוד, 
ואתכפיא סט״א, ואזי אסתלק יקרא דקב״ה כו׳, וכיתרון האור מן החושך 
דווקא כנודע, אי לזאת אין הרע יכול להיות עוד חוזר וניעור בקלות כל 
׳השקט  וז״ש  וימשיכנו על עצמו ח״ו.  יעוררנו  כך מאליו, רק אם האדם 
שמריו׳,  על  ׳שוקט  מח)  (ירמיה  מלשון  הוא  ׳השקט׳  עולם׳.  עד  ובטח 
והיין  לגמרי,  למטה  ונופלין  היין  מן  לגמרי  נפרדים  שהשמרים  דהיינו 
למעלה זך וצלול בתכלית. ועל דרך זה הוא בעבודת הצדקה. השמרים הן 
בחינת תערובת רע שבנפשו, נברר ונפרד למקורו ושורשו, וכמ״ש ׳ותשליך 

במצולות ים כל חטאותם׳, מעט מעט עד שנופל למטה.

מוהרנ״ת  וביאר  ישע.  בגדי  בבחי׳  וכו׳  ממונו  כל  ונעשה 
זה  שענין  ד)  ב,  ומסור  חבירו  ממון  מאבד  (חו״מ  בליקו״ה 
נעשה כשממשיכים את קדושת שבת לימי החול, כי הגוונין העילאין הם בחי׳ 
דעת, ובשבת מאירה הדעת, ועיקר עבודתנו היא להמשיך דעת זו לששת ימי 

וזהב,  בכסף  מאירה  היא  שאז  החול, 
בדברי  איתא  וז״ל:  ישע,  בגדי  ונעשים 
ח״ב  (ליקו״מ  אחר  במקום  ז״ל  רבינו 

מה), שהרשעים מוליכין אותם סביב סביב הקדושה, בבחינת ׳סביב 
רשעים יתהלכון׳. כי שבת הוא בחינת הנקודה הפנימית, וממנה 
בזהר,  כמובא  ימים  הששה  בחינת  שהם  העיגולים,  יונקים 
והקליפות מוליכין את הרשעים סביב סביב הנקודה, ואין מניחים 
זמן שהם עדיין בתוך העיגולים  וכל  וכו׳,  לפנים  אותם להתקרב 
עדיין יש להם תקוה להתקרב, אפילו פושעי ישראל כל זמן שלא 
יצא מן העיגולים לגמרי ח״ו וכו׳, אבל מי שכבר יצא לגמרי ח״ו 
מן העיגולים, כגון משומדים, אזי אי אפשר לו להתקרב כלל וכו׳, 
החול  ימי  ששת  של  הפנימית  הנקודה  שהוא  ושבת,  עי״ש. 
שמקבלים ויונקים ממנה, היא בחינת אורות הגוונין, כי שבת הוא 
הנ״ל,  הגוונין  בחינת  שהם  עין,  ובת  דעינא  גוונין  תלת  בחינת 
בחינת  הנ״ל,  במאמר  שם  שמבואר  כמו  עיניים,  בחינת  שהם 
׳כסות עיניים׳ עי״ש, כי עיקר הגוונין עילאין הם מאירין בשבת. 
ועל כן אוכלין בשבת שלושה סעודות, דאברהם יצחק ויעקב כלולין 
בהן, שהם אורות הגוונין כידוע, ועל כן ע״י שבת, ע״י השלושה 
כי עיקר  בזהר,  יומין, כמו שאיתא  כל שיתא  סעודות, מתברכין 
הברכה הוא ע״י אורות הגוונין כשמאירין, בבחינת ׳עינייך ְּבֵרכֹות 
וכל  ממונו  כל  נתברך  דייקא  ואז  שם,  שמבואר  כמו  בחשבון׳, 
מעשה ידיו, וזה נמשך ע״י שבת שאז עיקר הארת הגוונין כנ״ל. 
שמבואר  כמו  החול,  בימי  שעושין  הצדקות  כל  עולין  בשבת  כי 
בדברי רבינו ז״ל במקום אחר, בבחינת ׳שמש בשבת צדקה לעניים 
מאירין  עי״ז  דייקא,  בשבת  שמאירה  הצדקה  וע״י  עי״ש,  וכו׳׳ 
הגוונין המלובשין בכסף וזהב כנ״ל, ועי״ז נמשך ברכה לכל ששת 
ימי החול וכו׳. ועל כן בשבת היא שביתה ממלאכה ועובדין דחול, 
שטורחין בכל ששת ימי החול בשביל פרנסה ובשבת הוא שביתה, 
כי עיקר הטרחא שטורחין בשביל ממון ופרנסה בששת ימי החול, 

זה מחמת שאין הגוונין מאירין אז כל כך, ועל כן צריכין לטרוח 
אחר הממון, בבחינת ׳שטו העם ולקטו, בשטותא׳. כי הגוונין הם 
בחינת הדעת, כי שם שורשם כמובא במקום אחר, ובשבת מאיר 
הדעת, ואז נתגלין אורות הגוונין, ואז היא שביתה לגמרי, ואז אין 
פרנסה  בשביל  כלל  לטרוח  צריכין 
שהם  הממון  שורש  כי  וממון, 
בשבת,  מתגלין  הם  עילאין  הגוונין 
הגוונין  מתברכין  כי  החול,  ימי  לכל  ברכה  נמשך  כן משבת  ועל 
המלובשין בכסף וזהב ע״י שבת כנ״ל. אבל בשבת בעצמו אין שום 
עסק בממון ומשא ומתן כלל, כי אז מאירין הגוונין בעצמן, ואז 
ומשם  כנ״ל,  רק מאירין בעצמן  כלל,  אין מתלבשין עצמן בממון 
להמשיך  ישראל  עבודת  ועיקר  וכו׳.  יומין  שיתא  כל  מתברכין 
הקדושה של שבת לששת ימי החול, דהיינו להמשיך אורות הגוונין 
המאירין בשבת שיאירו גם בימי החול, שאז הם מלובשין בכסף 
׳ויהי  בחינת  שזהו  ידינו,  מעשה  בכל  ברכה  יומשך  ועי״ז  וזהב, 
נועם׳ שאומרים במוצאי שבת, להמשיך הקדושה של שבת לששת 
ידינו  ׳ומעשה  בבחינת  ידינו,  מעשה  נתברכין  שעי״ז  החול,  ימי 
החול,  בימי  בהממון  הגוונין  שיתגלו  וכשזוכין  וכו׳׳.  עלינו  כוננה 
ויכולין  יתברך  גדולת הבורא  נתגלה  אז  כנ״ל,  שזה עיקר הברכה 
הגוונין  שיתגלו  כשזוכין  אז  כי  כנ״ל.  לדרגא  מדרגא  לעלות 
בהממון, אז אין לו שום תאוות ממון, כי התגלות הגוונין שבממון 
הוא היפך תאוות ממון, ואז נשלח ברכה בכל מעשה ידינו כנ״ל.  
ישראל  שזהו שורש החילוק שבין  לבאר  אות ה) הוסיף  (שם  דבריו  ובהמשך 
חד.  כולו  הנ״ל  הגוונין  ואורות  ושבת  ישראל  כי  וז״ל:  לעכו״ם, 
והעכו״ם הם ההיפך מכל זה, בבחינת ׳המבדיל בין קודש לחול, 
ימי  לששת  השביעי  יום  בין  לעמים,  ישראל  בין  לחושך,  אור  בין 
האור  עיקר  שהם  הגוונין,  אורות  בחינת  זה  ׳אור׳  המעשה׳. 
שבת,  בחינת  הקדושה,  עיקר  וזה  הנ״ל,  במאמר  כמובן  המאיר, 
׳ישראל אשר בך אתפאר׳ כנ״ל. והעכו״ם  בחינת ישראל, בבחינת 
ימי  ששת  בחינת  חושך,  בחינת  הם  כי  זה,  מכל  מובדלין  הם 
המעשה ממש, שאין בהם קדושת שבת אורות הגוונין כלל, כי אין 
של  הקדושה  שהם ממשיכין  ישראל,  אצל  אם  כי  מאירין  הגוונין 

שבת גם בימי החול כנ״ל.
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õ ולגדול, כך גם האדם שרוצה לעלות מדריגה, צריך מסילת הקשרים יתכן לרמז בפסוקים אלו, שבדומה לצמחים, המוכרחים להירקב באדמה בשביל לצמוח  ובקשרי המאמר  נ„) 
לעבור דרך הקליפות שמתעוררות כנגדו, וע"י עצות הצדקה והשמחה במצוות (המרומזות בפסוקים אלו), ביכולתו להכניעם.   נ‰) כפי שפועל כח המדמה, שהוא 

בבחי' העכו"ם, שאצלם נחשכים כל הגוונין, ונשאר החיצוניות בלבד.   נו) בבחי' העצה המובאת להלן באות ה', שע"י השמחה מכניע את הקליפות. 

בגד / לבוש 
הגוף  לבושי  בין  הבדל  יש 
ארוג  בגד  סתם  כי  והנשמה, 
דווקא מחוטין הרבה, כי חוט 
להתכסות,  כדי  בו  אין  אחד 
כן,  אינו  הנשמה  מלבוש  אבל 
אלא אפילו בחוט אחד יש בו 
במדבר  יקר  (כלי  לכסותה  כדי 

טו, לח).

ולבוש,  כסות  בין  הבדל  יש 
למידת  תפור  שה'לבוש' 
מורה  וה'כסות'  המתלבש, 
שאינה  אף  בה  שמתכסה 

כמידתו (מלבי"ם ישעיה נ, ג). 

והמעלות  המידות  קנייני  כל 
המתעצמים בנפש נקראו בשם 
לבושים, שבם תתלבש הנפש, 
ע"י  בנפש  יתעצמו  והקניינים 
שיתרגל  שמתוך  הפעולות, 
להיות  ישובו  טובים  במעשים 
בנפשו, שתתלבש  קנין תמידי 
בהם תמיד (מלבי"ם משלי לא, יג).

בזהר ויקהל, כי יש שני מיני 
מהמעשה  לנשמה.  מלבושים 
של המצוות, ומכוונת המצוות 

(ש"ך עה"ת שמות כח, ז).

לבוש  הם  גרים  נשמות 
לנשמ"י (מגלה עמוקות, ויצא). 

הנמשכים  נהורין  שע"ח  סוד 
מסוד הפנים, אלו המלבושים 
ו'מעיל  ישע'  'בגדי  נקראים 
לנשמה  ישע'  'בגדי  צדקה'. 
לנפש  צדקה'  ו'מעיל  ולרוח, 

(רמ"ז על הזהר, אמור פח:). 

שכינתו  משרה  הקב״ה 
נמצא  מישראל.  כ"א  בתוך 
'לבוש'  נקרא  מישראל  כ"א 

(ליקו"מ צד). 

על  מרמזים  אדם  בגדי 
מידותיו של אדם (ספר המדות, 

בגדים א). 

בחינות  וכמה  כמה  יש 
לבושין,  יש  כי  בלבושין. 
ולבושין על לבושין וכו' וכו'. כי 
גם האורות העליונים הם בחי' 
לבושין כנגד האור הגבוה מהם, 
וכן לעילא ולעילא עד א"ס וכו', 
הקדושות  הנשמות  ואפילו 
הם  בערכנו,  האור  עצם  שהם 
ג"כ בחי' לבושין לגבי האורות 
שאיתא  כמו  מהם,  הגבוהים 
'לבושין תקינת להון דמינייהו 
נשא'  לבני  נשמתין  פרחין 

(ליקו"ה כלאי בגדים ד, ב). 

האדם  גוף  התלבשות  סדר 
גוף  כי  זה,  סדר  על  הוא 
האדם החומרי של ד׳ יסודות 
הגוף  זה  ובתוך  ארמ"ע,  הוא 
מצד  הבהמי  נפש  מתלבש 
מקליפות  ְלבּוׁש  ובתוכו  הרע, 
נוגה, טו"ר, מלאך טוב יצה״ט 
ומלאך רע יצה״ר, ובתוכו נפש 
טהורה מאופנים דעשיה (תוי"י, 

וישלח, ג).

׳בשלום׳ אותיות 'מלבוש'. ע"י 
בחי'  מקיפים,  בחי'  המלבוש, 
ויו"ט, נכנע בחי'  לבושי שבת 
אחיזה  שום  להרע  ואין  הרע, 
וזהו השלום האמתי. אך  ח"ו, 
החילוק שבין 'מלבוש' ל'בגד', 
כי  'בגידה',  היא מלשון  דבגד 
מדריגה הזאת היא אינה גדולה 
כמו בחי' מלבוש, שאין להרע 
שבבחי'  אלא  בו,  אחיזה  שום 
קודש'  'בגדי  שנקראת  זו 
ח"ו,  לאחוז  הרע  בחי'  יכולין 
ואינה שמירה מעולה כמו בחי' 
מלבוש, בחי' לבושי שבת (אמרי 

פנחס, שער א, רנה).    

הספרים כתבו כי יש מלבוש 
הנק' 'אור פני אל', כמספר מלבו"ש. והנה המלבוש הזה נעשה מאותיות התורה שהם חיים וקיימים, אורות עליונים רוחנים וקדושים מאוד, כמ"ש 'הוד והדר לבשת עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה'. ואמר זה על התורה הקדושה, הם אורות עליונים רוחנים, 
ָבן  כשלומד אותם האדם לשמה אז נתהווה ונרקם ונעשה מהם המלבוש הזה (אוהב ישראל, ליקוטים, חיי שרה).    זה שאמרו בני לבן 'ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד'. כבוד היינו לבוש, כי 'ר' יוחנן קרא למאני מכבדותא', היינו שהניצוצות הקדושים אשר הוציא ִמלָּ

והעלה אותם למעלה, עשה מהם לבושים בעולמות עליונים, כמבואר בספה"ק, שבעליות העולמות הפנימיות של עולמות התחתונים נעשה לבושים בעולמות העליונים (מאור ושמש, ויצא). 

בגדי ישע. וכתב בליקו״ה (יו״ד ע״א ג, יז): כל מה שנתגלין פאר הגוונין 
יותר ונכנע הרע שבמדמה יותר, אזי השמחה נגדלת יותר ויותר. 
כי פאר הגוונין הם עיקר גדולת הבורא יתברך כנ״ל, וכל מה שנתגלה 
זה  כי  ביותר,  גדולה  השמחה  בוודאי  יותר,  יתברך  וגדולתו  תפארתו 
יתברך נו),  ותפארתו  גדולתו  כשנתגלה  השמחות,  שבכל  השמחה  עיקר 
נרננה׳  ׳לכו  ובמזמור  בשמו׳,  קראו  לה׳  ב׳הודו  רבים  בפסוקים  כמ״ש 
שאומרים בכניסת שבת, מעוצם השמחה שתהיה לעתיד שתתגלה גדולתו 
ה׳  בגויים  ויאמרו  ותגל הארץ  ׳ישמחו השמים  יתברך, כמ״ש  ותפארתו 
עד  אלו  המזמורים  מהתחלת  וכן  שם.  רבים  בפסוקים  וכן  וכו׳׳,  מלך 
יתברך,  גדולתו  מהתגלות  השמחה  גודל  ענין  על  מיוסדים  כולם  סוף, 
ה׳׳,  גדול  אל  כי  לו  נריע  בזמירות  וכו׳  נריעה  לה׳  נרננה  ׳לכו  כמ״ש 
כל  וכן  אחר),  במקום  ומבואר  (כידוע  שמחה  בחינת  הם  וזמרה  ורינה 
המזמורים מדברים שם מגדולת הבורא יתברך, ומעוצם השמחה שצריכין 
מלך  ה׳  וכו׳  בה׳  צדיקים  ׳שמחו  כמ״ש  יתברך,  ובשמו  בגדולתו  לשמוח 
שבת,  בכניסת  שאומרים  נרננה׳  ׳לכו  מזמורי  אלו  כי  וכו׳׳.  הארץ  תגל 
נתייסדו גם כן להכניע המדמה שמתגבר כשעולין אל הקדושה, דהיינו 
כן  על  שבת,  לקדושת  ולעלות  החול  ימי  מששת  לצאת  שצריכין  מחמת 
כדי  יתברך,  הבורא  מגדולת  שמדברים  אלו  המזמורים  לומר  נתייסד 
שנתייסד  כמו  לדרגא,  מדרגא  כשעולים  שמתגברים  הקליפות  להכניע 
יתברך,  בו  ומגודל השמחה  יתברך  הבורא  מגדולת  ׳הודו׳ שמדבר  לומר 
בחינת  וזה  הנ״ל.  וכנ״ל בהתורה  ליצירה  לעלות מעשיה  שצריכין  מחמת 

וכו׳׳,  אתה  עוזמו  תפארת  כי  ירומו,  ובצדקתך  היום  כל  יגילון  ׳בשמך 
שע״י ההתפארות שנתגלה, עי״ז נמשך שמחה, בחינת ׳בשמך יגילון כל 
פאר  שהוא  ההתפארות  עיקר  כי  ירומו׳,  ׳ובצדקתך  וזהו  וכו׳׳.  היום 
נפשי  תגל  בה׳  אשיש  ׳שוש  וזהו  וכנ״ל.  צדקה  ע״י  נתגלה  הגוונין, 
מעיל  ישע,  ׳בגדי  יעטני׳.  צדקה  מעיל  ישע  בגדי  הלבישני  כי  באלקי, 
היטב  כמבואר  צדקה,  ע״י  שנתגלין  הגוונין  פאר  בחינת  זה  צדקה׳, 
נפשי  תגל  בה׳  אשיש  ׳שוש  ועי״ז  עי״ש,  זה  פסוק  על  הנ״ל  בהתורה 

באלקי׳, כי עיקר הגדלת השמחה הוא עי״ז כנ״ל.
מעיל צדקה. ומובא בכוכבי אור (סיפורים נפלאים): המעשה שסיפר רבינו 
רב  היה  אחת  שפעם  כומר),  של  (מלבוש  ורענדא  מהטענדא  ז״ל 
יתומה,  כלה  הכנסת  או  שבויים  פדיון  עבור  נדבות  לקבץ  שהלך  אחד 
והיה צריך איזה מאות אדומים, ובא לגביר אחד ותבעו. ואמר לו הגביר, 
כאשר יש אצלו ׳טענדא ורענדא׳ שאם ילבש אותה, וילך כל הרחובות של 
העיר לבוש כך, אז יתן לו כל הכסף הנצרך לו לצדקה הנ״ל. והסכים על 
ממנו  ביקש  ואח״כ  להצדקה.  הנצרך  הכסף  ממנו  ולקח  כך,  ועשה  זה 
שיתן לו במתנה המלבוש הנ״ל, ונתן לו. וקודם פטירת הרב הניח צוואה, 
לו.  עשו  וכן  התכריכין,  לו  יעשו  ורענדא׳)  (ה׳טענדא  המלבוש  שמזה 
החתיכה  ועשו  הזה,  המלבוש  הספיק  שלא  מהרגל  קטנה  חתיכה  ונשאר 
קברו,  את  לפנות  שהכריחו  סיבה  היה  שנים  הרבה  ולאחר  אחר.  מדבר 
ולא שלטה בו רימה, מלבד החתיכה קטנה  ומצאו שכל הגוף היה שלם 

של הרגל שלא היה מלובש מה׳טענדא ורענדא׳. 

ילקוט הנחל

בגדי ישע מעיל צדקה יעטני. וכתב בליקו״ה (חו״מ חזקת מטלטלין 
האור  צמצם  השי״ת  וז״ל:  הלבושים,  פנימיות  גבי  ד–ה)  ד, 
כי  מאורו,  ולינוק  להתקיים  שתוכל  כדי  העולם,  לטובת  בלבושין 
בלבושין  האור  שצמצם  מחמת  אבל  לקבל.  אפשר  אי  האור  ריבוי 
האור  ונתכסה  נתעלם  עי״ז  אלו, 
בכמה כיסויים ולבושים עד אין קץ, 
כאילו  לטעות  הטועה  שיכול  עד 
וכמו  ח״ו,  כלל נ‰)  פנימיות  בו  ואין  עיקר  הוא  הלבוש  חיצוניות 
שאיתא בזהר הקדוש, דטפשאי לא מסתכלין אלא בלבושין וכו׳. ומי 
שטועה בזה ח״ו הוא כופר בכל התורה כולה רחמנא ליצלן, ומשם 
כל כח היצה״ר. כי עיקר היצה״ר נמשך בשורשו מכפירות, שנמשכין 
להתקיים  העולם  שתוכל  הצמצומים  ע״י  שנתהוו  הדינים  מתוקף 
על  אם  כי  מסתכלין  כשאין  אבל  וכנ״ל,  בהפנימיות  כשמאמינים 
הלבוש ח״ו מתגברין הדינים, ומשם כל כח היצה״ר. אבל הצדיקים 
והכשרים הנלווים אליהם מסתכלים רק על הפנימיות, ומתייגעים 
בפנימיות  שמשיגים  מה  שמשיגים  עד  ועבודות  יגיעות  בכמה 
הלבושים, שהוא בחינת השגות חכמות התורה הקדושה, ועדיין הם 
מאמינים שיש עוד פנימיות דפנימיות, רזין דרזין עד אין קץ וכו׳. 
ועל כן עיקר תאוות ממון, שזה העיקר שמבלה ימי האדם שטרוד 
כל ימיו בפרנסתו, עד שיש שבאים לידי גזילות והכחשות ליגע ח״ו 
בממון חבירו ע״י עורמות ותחבולות, הכל הוא ע״י פגם הלבושין 
הנ״ל, כי באמת מלובש בהממון גוונין עילאין מאוד, אך שנתעלם 
ונתכסה ונתלבש מאוד מאוד. כי גם התורה הקדושה היא בחינת 
כי  וכו׳,  לבוש  הוא  הפנימיות  וגם  התורה,  פנימיות  כנגד  לבושין 
שכן  וכל  שכן  מכל  מאוד,  מאוד  ונעלם  סתום  יתברך  אורו  עצם 
בדברים חיצונים שהם ממון וחפצים, אע״פ שיש בהם גוונין עילאין, 
ריבוי  עוצם  ע״י  מאוד  מאוד  שם  ונעלמים  סתומים  הם  אבל 
וחיצונים  גשמיים  בלבושין  נתלבשו  התורה  שאותיות  עד  הלבושים, 
כאלו שהם הממון והחפצים. וכל הגזילות וההכחשות נמשכין עי״ז, 
ע״י הכפירות, שאינו מאמין בפנימיות הלבושין כנ״ל. כי אם היה 
עילאין,  גוונין  גדול,  אור  בהם  נעלם  שבאמת  בפנימיות  מאמין 
בוודאי לא היה מתאווה לממון הגשמי, מכל שכן שלא היה בא לידי עורמה ומרמה ליגע בממון חבירו ח״ו. ועל כן נקראים ע״פ רוב 
הגזילות על שם פגם הבגדים, כמ״ש (מלאכי ב) ׳וִכָּסה חמס על לבושו׳, וכתיב (איוב כד) ׳ערום ילינו בלי לבוש׳, וכן הרבה, וזהו בחינת ׳ובגד 
בוגדים בגדו׳ (ישעיה כד), שנקראת הגזילה בשם ׳בגד׳, כי עיקר הגזילות והרמאות נמשכין מפגם הבגדים והלבושין כנ״ל. ועל כן מצות צדקה 
שהוא ההיפך מגזילות, והוא עיקר תיקון תאוות ממון, נקראות כמה פעמים על שם תיקון הבגדים, כמ״ש (יחזקאל יח) ׳ועירום יכסה בגד׳, 
וכתיב ׳כי תראה ערום וכיסיתו וכו׳׳, וכן הרבה. וזהו בחינת גודל מעלת המצוה של הלבשת ערומים, והעיקר לעשות מלבוש נאה להַצדיק, 

או על כל פנים להכשרים הנלווים לצדיקי אמת, כי עי״ז מתקן הלבושין הנ״ל, שבהם תלויים תיקון כל העולמות כנ״ל.

זו,  אות  בתחילת  נזכר  זה  פסוק  יעטני.  צדקה  מעיל  ישע  בגדי 
בדברי הזהר מפרשת יתרו, המובא בד״ה ׳וגוונין עילאין המלובשים 
׳מעיל  המילים  את  גם  לדרוש  רבינו  מוסיף  וכעת  עי״ש,  וכו׳׳,  וזהב  בכסף 
צדקה יעטני׳. הנה ע״ד הפשט פסוק זה נאמר בנבואה על הגאולה העתידה, 

בעת שישבחו ישראל את ה׳ על החסד וגם 
בישעיה  וזלשה״כ  עימם.  שעשה  הדין  על 
ָּתֵגל  ַּבה׳  ָאִׂשיׂש  ׂשֹוׂש  י–יא):  (סא, 

ַנְפִׁשי ֵּבאַקי ִּכי ִהְלִּביַׁשִני ִּבְגֵדי יֶַׁשע ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני ֶּכָחָתן ְיַכֵהן 
ֵזרּוֶעיָה  ּוְכַגָּנה  ִצְמָחּה  ּתֹוִציא  ָכָארֶץ  ִּכי  ֵכלֶיָה:  ַּתְעֶּדה  ְוַכַּכָּלה  ְּפֵאר 
וביאר  ַהּגֹוִים:  ָּכל  נֶגֶד  ּוְתִהָּלה  ְצָדָקה  ַיְצִמיַח  ֱאִקים  ה׳  ֵּכן  ַתְצִמיַח 
המצו״ד (שם): שוש אשיש. אז יאמר ישראל, שוש אשיש בתשועת ה׳, 
בישע  אותי  סיבב  ר״ל  וכו׳.  הלבישני  כי  אלקי.  בעזר  נפשי  תגל 
ובצדקה, כלבוש המסבב את הגוף, וכמעיל המעטף את הלובשו. 
כחתן. כמו החתן אשר יגדיל פארו, וכמו הכלה אשר תתקשט כלי 
תכשיטים. כי כארץ. כמו הארץ מוציאה צמחה אחר שנרקב ונפסד 
הגרגיר הזרוע, וכמו הגינה המצמחת הדברים הנזרעים בה אחר 
ההפסד נ„), כן יצמיח ה׳ לישראל צדקה והילול. והמלבי״ם (שם) ביאר: 
גדרו,  ה׳ששון׳  וז״ל:  א).  לה,  (ישעיה  מבואר  הבדלם  אגיל.  שוש, 
כד)  (ישעיה  כמו  השמחה,  להוראת  שיעשה  החיצונים  הסימנים 
׳משוש כינור׳, ׳משוש תופים׳ וכו׳, ו׳גיל׳ גדרו בייחוד, שמחת הלב 
ומעיל  בגד  בין  וההבדל  מעיל.  בגדי,  טובה פתאומית.  בשורה  על 
כן  ועל  בגדיו,  על  מלמעלה  המעיל  וז״ל:  יז).  נט,  (ישעיה  מבואר 
כח):  (א,  הצל״ח  בדרושי  ומובא  מלמטה.  והבגד  ׳עטייה׳,  בו  נאמר 
שאר  בין  הפרש  הנה  צדקה׳,  ו׳מעיל  ישע׳  ׳בגדי  הדברים  כפל 
אבר  מכסה  מלבוש  כל  המלבושים  שאר  כי  למעיל,  המלבושים 
וכתונת  הרגליים,  ואנפילאות  הידיים,  את  ידיים  בתי  מיוחד, 
לגוף, וכן כולם. אבל מעיל הוא עוטה כל הגוף ואיבריו, ונקרא 
׳גלימא׳ שנעשה כגולם. והנמשל, מכל מצוה נעשה בגד להנשמה, 
הצדקה,  מצות  ע״י  אבל  המצוה,  פעל  שבו  אבר  לאותו  והיינו 

מחיה נפש המקבל קומה שלימה.

(ישעיה סא)
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õ נז) וע"פ דבריו, יתכן לקשר את שתי העצות המובאות במאמר שעל ידם מכניעים את הקליפות, שהן הצדקה לעני הגון, ושמחת המצוות, מסילת הקשרים
שכאשר העכו"ם לוקחים ממון ישראל, ואעפ"כ ישראל מקבלים גזירותיו בשמחה, אזי זה נחשב להם לצדקה, ודו"ק.   נח) וע"פ דבריו שהצדקה 
היא בבחי' הקרבנות, יתכן לבאר את עניין הכנעת הקליפות והמדמה הנעשה ע"י הצדקה, כי מבואר לעיל (אות א) שע"י הקרבנות היו מכניעים את המדמה.   נט) בבחי' 'לי 
הכסף ולי הזהב' הנזכר לעיל, שהוא ענין גווני הכסף והזהב (חסד וגבורה) המאירים ונכללים זה בזה, שעל ידם נכנעים הקליפות.   ס) וכדביאר מוהרנ"ת שהגוונין העילאין 
שבממון שהעכו"ם נוגשים אותנו, נלחמים עם העכו"ם ומפילים אותם, ומוציאים מהם את כל הניצוצות שבלעו מכבר. עי' בדבריו המובאים בנח"נ ד"ה 'ונוגשיך צדקה'. 

כפו  מכם,  בבקשה  כא 

צדקה,  לתת  זה  את  זה 
תרבה  לא  שהמלכות  כדי 
(המשך  מיסים  עליכם 

במקו״ח).

מילואי חכמה
ואפילו זה המעות שלוקחין העכו״ם מאתנו נחשב לצדקה. והמהר״ל 
בספרו נתיבות עולם (נתיב הצדקה ד) הרחיב לבאר את הטעם שנחשב 
כי  מבואר,  זה  דבר  צדקה.  ונוגשיך  שנא׳  כצדקה  לנו  נחשב  אעפ״כ  וז״ל:  לצדקה 
הצדקה מכפר, כי ממון של אדם כפרתו, כי הממון הוא כגופו נחשב וכמו 
אל  שנותן  דהיינו  השי״ת,  אל  נפשו  נותן  כאשר  ולפיכך  למעלה.  שמבואר 
לעני,  נותן  כאשר  נפשו  כפרת  נחשב  וזה  דל׳,  חונן  ה׳  ׳מלוה  כי  העני, 
ונוטלים ממונו,  באים  ואפילו אם העכו״ם  אל השי״ת.  נתן  כאילו  שנחשב 
כאשר  שעשו  כמו  נפשו,  ונוטלין  העכו״ם  באים  אילו  כמו  קצת  זה  נחשב 

וזהו  נפש,  נטילת  קצת  נחשב  ממון  נטילת  וכך  שמד,  בגזירת  נפשם  נטלו 
לנו  שנחשב  שהטעם  עג)  (דרשה  המנחה  תורת  בספר  מובא  וכן  עליהם.   כפרה 
וז״ל:  בשמחה,  גזירותיו  את  מקבלים  שעמ״י  בזה  מתכבד  ית׳  ששמו  הוא  לצדקה 
הצדיקים מצפין ומקווים לישועתו, לאכול פירות טרחם ועמלם ושמחת קבלת 
גזירת שמים בסבר פנים יפות, ובזה יהיה להם שכר הרבה, כי צדקה היא 
להם, דכתיב ׳ונוגשיך צדקה׳. וזו הצדקה למה, בשביל ששם השי״ת מתקדש 
כשישראל מקבלין גזירותיו בשמחה, והוא מתכבד, כי זהו כבוד שמים. ולפי 

שהם מכבדין אותו בזה, הוא מכבד אותם ונותן להם המון גויים.

המעות שלוקחין 
העכו״ם

כל  לשלם  האומות  עתידין 
מישראל  שלוקחים  הכסף 
הטורים  (בעל  כפליים  כפלי 

בראשית מג, טו).

באים  העכו"ם  אם  אפי׳ 
ונוטלים ממונו, נחשב זה קצת 
כמו אילו באים העכו"ם ונוטלין 
נפשו, כמו שעשו כאשר נטלו 
נפשם בגזירת שמד, וכך נטילת 
נפש  נטילת  קצת  נחשב  ממון 

(נתיבות עולם, נתיב הצדקה ד).

מפתגמי  דמתרפין  אינון 
אורייתא לע"ז, דיהבי לעובדי 
דילהון,  ממונא  עכו"ם 
לאתגברא בהון וארפון ידיהון 
באורייתא  דעסקין  מאלין 
עימהון,  טיבו  למעבד  לשמה 
לון  ואפילת  יקומון  לא  אלין 
ארעא, כאיתתא עוברא דמפלת 
נפלים, ודא איהו 'וארץ רפאים 

תפיל' (תיקוז"ח קיז.).

הצדיקים  עושים  כן  גם  וזה 
בחייהם בעוה"ז, כי הם גולים 
להוציא  כדי  האומות  אצל 
סוד  וזהו  הניצוצות.  אותם 
הפסוק 'עת אשר שלט האדם 
ששולטים  לו',  לרע  באדם 
האומות בישראל, כדי שישראל 
יוכלו להוציא מתחת ידם אותם 
הנותנים  הם  אשר  הניצוצות 
הקליפות  כי  להקליפה,  חיות 
שער  המלך,  (עמק  מתים  הם 

ו, מג).

שיש  והטובות  השלימות  כל 
אינו  באמת  עכשיו,  לעכו"ם 

כלום (ליקו"מ כא, בסופה).

השפע  רוב  בעוה"ר  עכשיו 
אצל העכו"ם, נמצא שהעכו"ם 
ישראל  של  השפע  אוכלין 

(ליקו"ה פקדון ה, לה).

ממון  שמוסר  המסור,  פגם 
של ישראל ביד עכו"ם ומוסר 
הכשר  ישראל  איש  את 
במשפטיהם, הוא פוגם ביותר, 
ישראל  ממון  שמוסר  מחמת 
שנקראים כולם צדיקים, שע"י 
והוא  האמונה,  נמשך  ממונם 
שהם  העכו"ם,  ביד  מוסרם 
הקדושה  מהאמונה  ההיפך 

(ליקו"ה נזיקין ה, ז).

והאומות  הקליפות  אין 
אלא  חיות  ומקבלים  יונקים 
מבחי'  להם  הנמשכת  מהארה 
אחוריים דקדושה, כמאן דשדי 
זאת  גם  ואף  כתפיה,  בתר 
רבים  ומסכים  צמצומים  ע"י 
הארה  שנתלבשה  ועצומים, 
ומשפעת  עוה"ז,  בחומריות 
וכל  וכבוד  עושר  להאומות 
משא"כ  גשמיים.  תענוגים 
פנים  מבחי'  יונקים  ישראל 
העליונים, כמ"ש 'יאר ה' פניו 
לפי  ואחד  אחד  כל  אליך', 
שורש נשמתו עד רום המעלות 

(מקור מים חיים, בראשית, קד).

כי  נבג"מ,  הבעש"ט  אמר 
אפילו עכו"ם שאכל מין מאכל 
שמלובש בו ניצוץ הקודש ובכח 
שירות  עשה  ההיא  האכילה 
בצד  עלייה  נעשה  לישראל, 
מה להניצוץ ההוא, אף שאינו 
ֲאָכלוֹ (מאור  כ"כ כמו בישראל שֶׁ

עיניים, מטות). 

הפל״ח  וביאר  זה המעות שלוקחין העכו״ם מאתנו.  ואפילו 
(כה, ג): שע״פ רוב נותנים זה הממון להעכו״ם גם כן 
רק בשביל השי״ת, בשביל קיום דת ישראל וכיוצא, ועל כן נחשב 

גם כן לצדקה, כמ״ש (ישעיה ס) ׳ונוגשייך צדקה וכו׳׳.
ונוגשיך צדקה. ומבואר בליקו״ה 
(יו״ד ע״א ג, יד): עיקר 
ומתפשט  שמתגבר  המדמה  הכנעת 
שהוא  ודרגא,  דרגא  בכל  מאוד 
ע״י  הוא  כנ״ל,  עמלק  המן  בחינת 

הגוונין  מתגלין  שעי״ז  צדקה,  ע״י  שזוכין  דקדושה  עשירות 
שבממון, שהם גדולת הבורא יתברך שמו כנ״ל וכו׳. וידוע כי את 
זה לעומת זה עשה אלקים, וכמו שע״י עשירות דקדושה מתגברים 
על המדמה כנ״ל, כמו כן להיפך ח״ו, כשהסט״א מתגברת ונמשך 
כל העשירות וריבוי הגוונין אצלם, אזי הם מתגברים מאוד ע״י 
ריבוי העשירות שכבשו אצלם. וזה בחינת מרירת הגלות של עכשיו, 
שכל הגדולה והעשירות הוא אצלם ועי״ז הם מתגברים מאוד, אבל 
באמת כל התגברותם הוא לפי שעה, אבל לסוף הם נופלים עי״ז 
עילאין  הגוונין  כי  לרעתו׳.  לבעליו  שמור  ׳עושר  בבחינת  בעצמו, 
העכו״ם  אצל  כבוש  כשהממון  להאיר  יכולים  אינם  שבממון 
והרשעים, ואלו הגוונין בעצמם נלחמים עמהם ומתגברים עליהם 
זהו  כי  ומוציאין מהם כל הניצוצות שבלעו מכבר,  ומפילין אותן, 
בחינת  וזה  כידוע.  לו׳  לרע  באדם  האדם  שלט  אשר  ׳עת  בחינת 
העשירות  כי  וכו׳׳,  כסף  הברזל  ותחת  זהב  אביא  הנחושת  ׳תחת 
זה  וארנונות,  המיסים  ריבוי  ע״י  מישראל  עכשיו  כובשים  שהם 
הממון בעצמו שלוקחין מישראל ינקום בהם ויתגבר עליהם, ויוציא 
מהם כל העשירות בכפלי כפליים וכנ״ל. וכן מרומז בדברי רבינו 
ז״ל בהתורה הנ״ל, שע״י המיסים והנתינות שהם גובים מישראל, 
עי״ז בעצמו הם נכנעין ונופלין. כי מבואר שם בתורה הנ״ל, שכל 
בחינת  צדקה,  בחינת  הם  מישראל  שגובין  והנתינות  המיסים 
נמצא  עי״ש.  וכו׳  הגוונין  ג״כ  מתגלין  ועי״ז  צדקה׳,  ׳ונוגשייך 
שע״י המיסים שגובים מישראל, עי״ז דייקא מתגלין הגוונין, וע״י 
בהמדמה,  אחיזתם  העכו״ם  כי  מפלתם.  הוא  הגוונין  התגלות 
וכשנכנע  כנ״ל,  לבהמה  נמשלין  הם  כי  הבהמיות,  כח  שהוא 
אזי  דייקא,  המיסים  גיבוי  ע״י  שמתגלין  הגוונין  ע״י  המדמה 
נופלים כל העכו״ם שאחיזתן מהם וכו׳. כי כל זה הוא בחינת ׳עת 
על  התגברותם  גודל  שע״י  לו׳,  לרע  באדם  האדם  שלט  אשר 
ישראל, ששם פאר  ועשירות  ועיקר התגברותם על ממון  ישראל, 
הגוונין וכנ״ל, אזי אלו הגוונין שאינם יכולים להאיר אצלם, והם 
שם בגלות בהעלם ובהסתר גדול, הם מתגברין ומלקטין ומבררין 
עד  חיותם  מהם  ומוציאין  שבלעו,  הקדושה  ניצוצות  כל  מהם 

שנכנעין ונופלין עי״ז בעצמו וכנ״ל.

ונוגשיך צדקה. כדאיתא במסכת ב״ב (ט ע״א): א״ר אלעזר, גדול 
מעשה  ׳והיה  שנאמר  העושה,  מן  יותר  הְמעשה 
הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם׳. זכה, ׳הלא 
פרוש לרעב לחמך׳. לא זכה, ׳ועניים מרודים תביא בית׳. אמר להו 
כאבמטותא  מחוזא,  לבני  רבא 
מינייכו, עושו בהדי הדדי, כי היכי 
וא״ר  במלכותא.  שלמא  לכו  דליהוי 
אדם  קיים,  שביהמ״ק  בזמן  אלעזר, 
שוקל שקלו ומתכפר לו, עכשיו שאין 
עובדי  באין  לאו  ואם  מוטב,  צדקה  עושין  אם  קיים,  ביהמ״ק 
שנאמר   לצדקה,  להן  נחשב  ואעפ״כ  בזרוע.  ונוטלין  כוכבים 
את  הְמַעִׂשים  טורח  הצדקה.  מעשה  (שם):  ופירש״י  צדקה׳.   ׳ונוגַׂשִי
חבריהם, מדלא כתיב ׳והיתה הצדקה שלום׳. זכה. למזל טוב. עניים 
צריכין.  זו ממשלת רומי, שצועקת תמיד, הבו הבו שאנו  מרודים. 
וביאר המאירי (שם): צריך אדם להעיר את עצמו על הצדקה, ושלא 
יקשה בעיניו על חסרון ממונו, ויזכור שבזמן שביהמ״ק קיים היה 
נותן שקלו ומתכפר לו, עכשיו הצדקה עומדת לו במקומו, ויתבונן 
שכן  ואחר  ולתשחורות,  למיסים  ממונו  לנכות  מעותד  אדם  שכל 
ראוי לו ליתן חלקו למי שגמלו כל טובו בשמחה ובטוב לבב, שאם 
משתדל  אינו  ואם  להשלימו,  בידו  הוא  אף  לכבודו  ממונו  יחסר 
אמרו,  ודרך הערה  למקום.  יש  דובים  כמה  להרבות ממונו  אלא 
באות  העולם  אומות  זכה  לא  לעניים,  הולך  ממונו  חסרון  זכה 
למלכות  שנותנים  שהממון  לכך  טעמים  כמה  נותן  וכעת  בזרוע.  ונוטלות 
נחשב לנו לצדקה, וז״ל: ויש מפרשים על זה מה שכתבנו בענין ִעּׂשּוי 
המס  גוביינת  שאף  ור״ל  בצדקה,  להם  נחשב  שאעפ״כ  הצדקה, 
חלק  שמנכה  והוא  צדקה,  צד  בו  יש  בנאמנות,  נותנו  כשהוא 
ויש  מתרחמין.  והעניים  פניו  נושאים  כך  שמתוך  או  העניים, 
בשמחה,  אותו  כשמקבלין  לצדקה  להם  נחשב  שהוא  בו  מפרשים 
וסובלים עול גלותם לכבוד ה׳ נז). וביאר המהרש״א (שם): לא זכה ועניים 
מה  לבית,  תכניסן  בעם,  הרודים  המלך  חיל  דהיינו  כו׳.  מרודים 
(דגזירת המלכות היתה, שצריך  שהטיל המלך עליך לתת להם מזונות 
העם לפרנס את חיילי המלך שבדרכים). עכשיו שאין ביהמ״ק קיים אם עושין 
צדקה מוטב כו׳. דאכילת עניים היא תחת אכילת מזבח, כמ״ש ׳פתח 
במזבח וסיים בשולחן, בזמן שביהמ״ק קיים מזבח מכפר, ועכשיו 
השולחן מכפר׳ נח). ואעפ״כ נחשב להן לצדקה כו׳. מפני שעכו״ם נוטלין 
מן העשיר תחת העני, וק״ל. והבן יהוידע (שם) ביאר עוד בזה: אמרו 
רז״ל (ויק״ר לד) ׳זכה, לרעבונו של יעקב, לא זכה, לשבעו של עשו׳. 
כך  וע״י  עשו,  קליפת  הצדקה מחליש  על  זה המעשה  נמצא  לכן 
זוכה לשלו״ם, שהוא מספר עש״ו. ולזה אמר ׳כי היכי דלהוי לכו 
שלמא במלכותא׳, דהיינו שלום במלכותא הוא עשו. או יובן בס״ד 
על  רומז  שהשלום  פ״ח,  דף  ז״ל  עין  בת  הרב  שכתב  מה  ע״פ 
במרומיו׳,  שלום  ׳עושה  יובן  ובזה  עי״ש,  וגבורה  חסד  התחברות 
רוצה לומר השלום, שהוא התחברות חסד וגבורה, עושהו במרומיו, הם השמים שהם מאש ומים, חסד וגבורה דרים ומחוברים יחד, 
וכן המעשה מתעורר ומתגלה בו חסד וגבורה יחד, כי יתמלא חסד על העני דחס עליו, ומידת גבורה על העשיר, לעשות אותו בעל 
כרחו, לכן יזכה לשלום שהוא התחברות חסד וגבורה נט). ונ״ל עוד ׳דלהוי לכו שלמא במלכותא׳, חיבור היסוד הנקרא ׳שלום׳, במלכות 
דקדושה. וראינו להרחיב גבי לשה״כ ׳ונוגשיך צדקה׳, הנזכרת בנבואה דלעת״ל, כאשר ישראל ישובו לארצם ולתפארתם, וכל הגויים יכירו בגדולתם, ותחת כל 
ָּכל   ַרְגַלִי ַּכּפֹות  ַעל  ְוִהְׁשַּתֲחוּו   ְמַעַּנִי ְּבֵני  ְׁשחֹוַח   ֵאַלִי ְוָהְלכּו  יד–יז):  (ס,  בישעיה  וזלשה״כ  כפליים.  כפל  הגויים  ישיבו  בגלות,  מישראל  שגזלו  מה 
ָזָהב  ְוַׂשְמִּתי ִלְגאֹון עֹוָלם וגו׳: ַּתַחת ַהְּנחֶֹׁשת ָאִביא  ְוֵאין עֹוֵבר  ִיְׂשָרֵאל: ַּתַחת ֱהיֹוֵת ֲעזּוָבה ּוְׂשנּוָאה  ִצּיֹון ְקדֹוׁש  ְוָקְראּו ָל ִעיר ה׳   ְמַנֲאָצִי
ובמפרשיו, ותמצא  כולו  ְצָדָקה: ועי״ש בפרק   ְונְֹגַׂשִי ָׁשלֹום   ְפֻקָּדֵת ְוַׂשְמִּתי  ַּבְרזֶל  ָהֲאָבִנים  ְוַתַחת  ְנחֶֹׁשת  ָהֵעִצים  ְוַתַחת  ֶכֶסף  ָאִביא  ַהַּבְרזֶל  ְוַתַחת 
רמזים רבים מענייני המאמר. ופירש המצו״ד (שם): תחת הנחושת. במקום הנחושת שנטלו האומות ממך אביא במקומו זהב וכו׳. ושמתי פקודתך 
שלום. ר״ל תחת הפקידים שהיו נותנים עליכם לגבות המס, אשים עליך שלום, כי לא יבואו עוד בתגר לגבות המס, כי אם יבואו לשאול 

בשלומך. ונוגַׂשִי. במקום הנוגשים את הכסף יבואו לעשות עימך צדקה ס). 
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õ ס‡) רבינו מפרש ש'עיניים' הם הגוונים, וברש"י מובא שהם בחי' חכמת החכמים (שהם 'עיני העדה'). והדברים עולים בקנה אחד, כדכתב מוהרנ"ת בליקו"ה (מאבד מסילת הקשרים
ממון חבירו ומסור ב, ד) ש'הגוונין הם בחי' הדעת'. (ראה כלל י"א, שפירושו הפנימי של רבינו מחובר ומיוחד גם עם פירוש הפשוט).   סב) בבחי' 'עיני ה'', הנזכר 

לעיל על הפסוק 'חן בעיני ה''.

הצדקה  שמצות  ל),  הקודש,  (אגרת  בתניא  ומובא  בחשבון.  ברכות  עיניך 
מקשרת ומאחדת אור האין סוף עם תכלית העשיה הגשמית ושמה שלום 
בינהם, וז״ל: מודעת זאת מה שאמרו רז״ל ׳כל הרגיל לבוא לביהכ״נ ויום 
אחד לא בא, הקב״ה שואל עליו, שנאמר, מי בכם ירא ה׳ וכו׳׳. וכן בכל 
המצוות, ובפרט מצות הצדקה ששקולה כנגד כל המצוות, הגם שהיא בלי 
נדר ח״ו, אעפ״כ כל החיל אשר נגע יראת ה׳ בליבם, לא יאתה לנפשם 
להפריש  שנה  מדי  הורגלו  כבר  מאשר  בקודש,  מגרעות  לתת  האלקית 

ממאודם, להחיות רוח שפלים ונדכאים דלית להון מגרמיהון, היא בחינת סוכת דוד הנופלת וכו׳, לקומם ולרומם וכו׳, למהוי אחד באחד וכו׳, והכל 
׳אימתי גדול ה׳, כשהוא  רז״ל  וכו׳׳, על דרך מאמר  ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול  ׳כל פרוטה  רז״ל  ולפי החשבון, כמאמר  וכו׳,  לפי רוב המעשה 
בעיר אלקינו וכו׳׳, היא בחי׳ ומקום החשבון, כמ״ש ׳עינייך ברכות בחשבון׳. והמֻכוון כנודע, כי באתערותא דלתתא המשכת חיים חן וחסד במעשה 
אשר  ב״ה,  א״ס  החיים  מחיי  עליון  ורצון  וחסד  חן  והמשכת  הארת  הוא  פניו,  ה׳  יאר  דלעילא  אתערותא  יפות,  פנים  וסבר  הטוב  ברצון  הצדקה 
לגדולתו אין חקר והשגה כלל, אל בחינת ׳מלכותך מלכות כל עולמים׳, עלמא דאתגליא המחיה כל הברואים שבכל ההיכלות עליונים ותחתונים, שהן 
בבחינת מספר וחשבון, כמ״ש ׳אלף אלפים ישמשוניה׳, וזהו חשבון גדול, שע״י רוב מעשה הצדקה שלום. כי פירוש ׳שלום׳ הוא דבר המחבר ומתווך 

ב׳ קצוות הפכיים, שהן קצה השמים לעילא, בחינת ׳ולגדולתו אין חקר׳, וקצה השמים לתתא, המתלבש בבי״ע, בחינת גבול ומספר, וד״ל.

מילואי חכמה

צדקה 
העושה  גדול  אלעזר,  א״ר 
הקרבנות,  מכל  יותר  צדקה 
ומשפט  צדקה  'ֲעשֹׂה  שנאמר 
נבחר לה' ִמזַָּבח'. וא"ר אלעזר, 
גדולה גמילות חסדים יותר מן 
לכם  'זרעו  שנאמר  הצדקה, 
וקצרו לפי חסד'. אם  לצדקה 
ספק  אוכל  ספק  זורע,  אדם 
ודאי  קוצר,  אדם  אוכל,  אינו 
אוכל. וא"ר אלעזר, אין צדקה 
משתלמת אלא לפי חסד שבה, 
לצדקה  לכם  'זרעו  שנאמר 

וקצרו לפי חסד' (סוכה מט:).

שקולה צדקה נגד כל המצוות 
כולן (ב"ב ט.).

נקראים  צדקה  הנותנים 
פרנסים להקב"ה, שנאמר 'ִהנך 
הצדקה,  במתן  רעייתי'  יפה 
חסדים.  בגמילות  יפה'  'הנך 
פרנסים.  אלא  'רעייתי'  ואין 
כשאתם  עליכם  אני  מעלה 
מפרנסים את העניים, כביכול 
(שה"ש  מפרנסים  אתם  לי 

זוטא א).

במצות  להיזהר  אנו  חייבין 
צדקה יותר מכל מצוות עשה, 
אברהם  לזרע  סימן  שהצדקה 
ידעתיו  'כי  שנאמר  אבינו, 
בניו  את  יצוה  אשר  למען 
כסא  ואין  צדקה'.  לעשות 
האמת  ודת  מתכונן  ישראל 
עומדת אלא בצדקה, שנאמר 
'בצדקה תכונני'. ואין ישראל 
בצדקה, שנאמר  נגאלין אלא 
ושביה  תיפדה  במשפט  'ציון 
מתנות  החזקה  (יד  בצדקה' 

עניים י, א). 

מצות הצדקה הוא סוד חיבור 
והבאת  וייחודם,  הספירות 
(שערי  לצדק  צדיק  בין  שלום 

צדק ב).

וע"י  'צדק',  נקרא  המלכות 
שנותן לעני, שהוא בחי' מלכות 
שנקראת עניה, ממשיך לה ה' 
וזה  'צדקה'.  ונקראת  חסדים, 
דאשלים  'מאן  בזהר  שאמר 
למסכנא אשלים ליה אות חד 
(אות ה') ואתעביד צדקה'. ולזה 

כח  'גדול  שאמרו  רז"ל  כיוונו 
מתנות עניים, שמהפכת מידת 
הוא  צדק  כי  לרחמים',  הדין 
דין, וע"י מתנות עניים נקראת 
צדקה רחמים (קה"י, צדקה).    מה שמזונותיו מצומצמין, הוא מחמת התגברות הקליפות על הנפש וכו', וע"י שמתגברים הקלפות עליה, הם יונקים ממנה ומחסרים אורה, ועי"ז אין לו ממון. אבל ע"י צדקה, הוא מוציאה מבין הקליפות. כי 'צדקה תציל 
ממוות', היינו ממה שהיה מקודם 'רגליה יורדות מוות'. ועל כן ע"י צדקה יוכל לתקן ממונו (ליקו"מ סט).    צדקה היא תיקון הברית. כי פגם הברית הוא, כי הוא היה צריך להשפיע בקדושה למקום שצריך להשפיע, והוא סילק ההשפעה משם, והמשיכה 
ח"ו למקום אחר, ועל כן התיקון ע"י הצדקה, שעי"ז חוזר ומשפיע לשם אל הקדושה (ליקו"מ רסד).    סגולת כח הצדקה להרחיב ולפתוח הפתח יותר ויותר, שכשעושין איזהו פתח באיזה עבודה ונותנין צדקה, אזי הצדקה פותחת ומרחבת הפתח יותר 
ויותר, כי צדקה היא ההתחלה של כל ההתחלות, כי היא פותחת ומרחבת כל הפתחים (ליקו"מ ח"ב ד, ב).    בתחלה כשמתחילין להתנדב לצדקה, אזי צריכין לשבר את האכזריות שלו להפכו לרחמנות, וזהו עיקר עבודת הצדקה. כי מי שהוא רחמן 
בטבעו ונותן צדקה מחמת רחמנות שבטבעו, אין זה עבודה, כי יש גם כמה חיות שהם רחמנים בטבעם, רק עיקר העבודה לשבר האכזריות להפכו לרחמנות (ליקו"מ ח"ב ד, א).    עיקר הצדקה להחזיק הת"ח המולידים הלכות, שזה בחי' הקמת המשכן 
שעוסקים הצדיקים בחי' משה בכל דור ודור (ליקו"ה אפוטרופוס א, לז).    הצדקה עולה יפה אפילו כשאין נותנין לשם שמים, כי טרם הכל ניזון העני, ומחיה את נפשו בצדקה וכו'. על כל פנים 'ויקחו לי תרומה', שיראה המקבל צדקה לקבל אותה לשם 
שמים, שלא לקבל הצדקה לשם מותרות ח"ו, רק לאשר מצטרך להחיות נפשו ונפשות ביתו, כל אחד לפי אשר יאות ונכון לו (בעש"ט, תרומה, א).    ע"י שהוא נותן צדקה למטה, גורם שהקב"ה נותן צדקה לכל ישראל. וזהו 'צדק צדק תרדוף', כשאתה 
נותן צדקה תהא כוונתך שצדק זה ירדוף הצדק העליון לעוררו (נועם אלימלך, ליקו"ש).    הצדקה צריך ליתן להעני בשמחה גדולה, כדכתיב 'ואל ירע לבבך וגו''. ושמעתי מהרה"ק מו"ה מנחם מענדל זלה"ה מפריסטיג, שאמר שראה בספר קדמון, שעל 

כן לא מברכים ברכה על הצדקה כמו על שאר המצוות, מפני שצריך ליתן בשמחה, והמון עם רובא דרובא אינם נותנים בשמחה, על כן אין מברכין על הצדקה (מאור ושמש, פינחס). 

ע״י צדקה. וביאר ביקרא דשבתא (כה): וזה בחינת (תענית ח)  נתברכין 
הקדוש  בזהר  וכמבואר  לעניים׳,  צדקה  בשבת  ׳שמש 
ובתיקונים (תיקון כא, דף נח) שעונג שבת הוא בחינת צדקה לעניים. ובמה 
שמפזרין מעות להוצאות שבתות עי״ז מאירין הגוונים עילאין שיש בכסף 
ולי הזהב׳. כי שבת בעצמו הוא בחינת  ׳לי הכסף  וזהב, בבחינת (חגי ב) 

עיני ה׳, בחינת תלת גוונין דעינא ובת עין, שזה בחינת הגוונין הנ״ל.

ילקוט הנחל

ומבואר  צדקה.  ע״י  נתברכין 
ג,  ע״א  (יו״ד  בליקו״ה 
צריך  ומתן,  במשא  כשעוסק  ד): 
שיהיה כל כוונתו כדי לגלות גדולת הבורא יתברך ע״י הממון שלו, 
ששם מלובשין גוונין עילאין וכו׳ וכנ״ל. וזה יזכה ע״י שישים כל 
ליבו ודעתו על הצדקה, להרבות בצדקה לעניים הגונים מממונו, 
גדולת  לגלות  דייקא  הממון  ע״י  ויזכה  ממונו,  כל  יתתקן  ואז 
אבל  וכנ״ל.  השכל  אל  ולעלות  המדמה  ולהכניע  יתברך,  הבורא 
שהוא  ממון,  לתאוות  נופל  אזי  ח״ו,  צדקה  נותן  כשאינו  להיפך, 
בחינת  שזהו  וכו׳,  המדמה  מבלבול  שנמשך  ממש,  זרה  עבודה 
אבל  וכנ״ל.  ממון  בתאוות  המשוקעים  כל  של  היגיעות  מרירת 
כשנותן צדקה אזי נתתקן ממונו, ומאירין הגוונין עילאין וכו׳, ואז 
נכנע המדמה וכו׳, שיוצא ממרירות הגלות של תאוות ממון וכנ״ל, 
כי זוכה להיות שמח בחלקו, וכמו שאמר רבינו ז״ל בסימן י״ג על 
מאמר הזהר הקדוש (פינחס רכד) ׳רוחא נחית לשכך חמימא דליבא 

וכו׳׳ (רוח יורדת לקרר חמימות הלב), עי״ש.

מוסיף  אך  לצדקה,  בחשבון  עולה  הוא  שגם  העכו״ם,  ליד  שבא  הממון  גבי  זה,  בפסוק  השגתו  את  רבינו  מלביש  כעת  ברכות בחשבון.  עיניך 
בשיר  וזלשה״כ  אורם.  נעלם  אח״כ  אך  העכו״ם,  ליד  שבא  קודם  דווקא  בו),  מאירים  שהגוונים  (היינו  הזה  הממון  על  שורה  שהחן  ומבאר 
(שם):  ופירש״י  ַדָּמֶׂשק:  ְּפֵני  צֹוֶפה  ַהְּלָבנֹון  ְּכִמְגַּדל   ַאֵּפ ַרִּבים  ַּבת  ַׁשַער  ַעל  ְּבֶחְׁשּבֹון  ְּבֵרכֹות   ֵעיַנִי ַהֵּׁשן  ְּכִמְגַּדל   ַצָּואֵר ה):  (ז,  השירים 
צווארך. ההיכל והמזבח שהם זקופים וגבוהים, ולשכת הגזית גם היא שם, עשויים לחוזק ולמגן כמגדל השן. עינייך. כבריכות אשר בעיר 

עינייך  כן  מים,  המושכות  חשבון, 
כשהם  חכמייך  רבים,  בת  שער  על 
בת  העיר  ירושלים,  בשערי  יושבים 
רבת עם, ועסוקים בחשבון תקופות 

ומזלות, חכמתם ובינתם לעיני העמים, מושכות כבריכות מים ס‡). 
הלבנון  יער  בית  ׳זה  במדרש  ראיתי  דמשק.  פני  צופה  הלבנון  כמגדל 
שעשה שלמה, שהעומד עליו צופה ומונה כמה בתים יש בדמשק׳. 
ירושלים  לבוא שערי  צופות פני דמשק, מצפות  פנייך  דבר אחר, 
עד דמשק, שעתידה להרחיב עד דמשק.  וביאר הרמ״ד וואלי (שם) 
׳עכו״ם  ד״ה  להלן  (ועי׳  הטומאה  מדריגת  שער  הוא  רבים׳,  בת  ש׳שער 
הנקראים בת רבים׳), וז״ל: עינייך ברכות בחשבון. כי העיניים רומזים אל 
ההשגחה סב) כידוע. ומ״ש ברכות בחשבון. שגם הברכות יהיו כפולים, 
והטובות האלו, תהיינה  והברכות  כחשבון הרעות שעברו עליהם. 
לעיניה של הנוק׳ דמסאבותא, כדי שתבוש ותיכלם על כל הרעות 
רבים. בגין  בת  שער  וז״ש על  שעשתה לישראל כשהיו תחת רשותה. 
איהי  קדישא  שמלכותא  כשם  מסאבין,  דרגין  דכל  תרעא  דאיהי 
תרעא דכל דרגין קדישין, כי גם את זה לעומת זה עשה האלקים. 
רזא דא  ועל  נקראים רשות הרבים,  ידוע, דדרגין מסאבין  וכבר 

מִצדה.  נמשך  שבר  שכל  לפי  שב״ר,  ר״ת  הם  ר׳בים  ב׳ת  ש׳ער  האלו  שהִמלות  ותראה  רבים׳.  בת  שער  ׳על  כתיב 

(ז (שה״ש  
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מסילת הקשרים
והנביא מדמה כלי מלחמה אלו לכח  נוצחים את האויבים במלחמה.  ידם  וכובע, שעל  ילבש כביכול מגן שריון  גבי הקב"ה, שהוא  יז)  (נט,  זה נאמר בישעיה  ס‚) פסוק 
הצדקה, שעל ידה מכניעים את האויבים והקליפות, כמובא במאמר.    ס„) ודו"ק וראה, ששני הפסוקים מהם הגמרא לומדת את ענין הפרוטות המצטרפות לחשבון גדול, 
עוסקים בבגדים דייקא, ובשניהם הדגש הוא על הבגד העשוי מחלקים קטנים המצטרפים יחד. ויתכן לרמז בזה על 'בגדי ישע', דרכם מאירים הגוונים הפרטיים (בחי' כסף, 
ובחי' זהב), ומתנהרים יחד ל'גדולות' ופאר, היינו לחשבון גדול, 'גדול' דייקא.    ס‰) ועי' בנח"נ (בסוף המאמר) ד"ה 'וזה בחי' הרמה', שם מבאר מוהרנ"ת שכל ישראל 
הם כאיש אחד, ועל כן עיקר התיקון הוא דייקא ע"י צדקה וחסד, שבזה מעלה את חבירו, ורק עי"ז יכול לעלות גם בעצמו, שכל זה הוא בבחי' 'הרמה' המובא במאמר, 
שכאשר אחד עולה אזי כולם עולים וכו'. וע"פ המובא כאן מבואר, שזה שורש ההבדל שבין ישראל לבין העכו"ם שהם רבים ומפורדים ביניהם, בבחי' 'בת רבים' דייקא, 
ולעומתם עמ"י הוא בבחי' אחדות, וכל אחד תלוי ומשפיע על חבירו.   סו) ובקשרי המאמר דו"ק וראה, שמרומז בדבריו לעלייה מדרגא לדרגא, הנעשית ע"י הצדקה.

מילואי חכמה
ט  (ב״ב  חיים  תורת  בספר  בזה  ומובא  פרוטה נצטרף לחשבון גדול.  שכל 
ע״ב): לפי שהקב״ה זורע צדקות הוא, שהנותן מנה לצדקה מעלה 
שכרו  לאדם  ומשלם  ושנה,  שנה  בכל  פירות  עושה  היא  כאילו  עליו 
וטעמא  השנים.  רוב  לפי  פירותיהן  פירות  והפירות  הקרן  בעוה״ב 
להרויח  יכול  היה  נתנה  לא  אילו  לצדקה,  מנה  דהנותן  משום  דמילתא, 
ושנה.  שנה  בכל  פירות  ועשתה  בריבית,  או  בפרקמטיא  בה  ולהשתכר 
לכך שורת הדין הוא, שהקב״ה זורע ומשלם קרן ופירות. והך טעמא לא 
אדם  דיכול  כדפרישית,  אחת  בבת  מנה  חצי  או  מנה  בנותן  אלא  שייך 
פרוטה  בנותן  אבל  מנה,  בחצי  וכן  במנה,  הלוואה  או  סחורה  לעשות 
ובהלוואה  בסחורה  משתכר  אדם  דאין  טעמא,  האי  שייך  לא  פרוטה 
שכר  אלא  יקבל  ולא  זורעה  הקב״ה  דאין  אמינא  והוה  אחת,  בפרוטה 
להדדי,  הפרוטות  מצרף  שהקב״ה  הכתוב  אשמעינן  בלבד,  שנתן  הקרן 
היה  בעי  דאילו  טעמא,  ומהאי  נמי,  זורען  גדול  לחשבון  עולין  וכשהן 

קובץ הפרוטות על יד והוה מרויח בהן. 
(ליקוטים):  לוי  קדושת  בספר  ומובא  גדול.  לחשבון  נצטרף  פרוטה  שכל 
ע״ב)  ט  (ב״ב  ז״ל  אומרם  דרך  על  סא).  (ישעיה  יעטני  צדקה  מעיל 
מצטרף  וקשקשת  קשקשת  כל  שריון  מה  לשריון,  התורה  נמשלה  ׳למה 
לחשבון גדול, כך הצדקה של כל פרוטה ופרוטה מצטרף לחשבון גדול׳. על 
דרך משל, מי שנותן פרוטה לעני ומשלים לו שיעור חסרונו בזה הפרוטה, 
הוא  כאילו  לו  ונחשב  הנותן סו),  האדם  מתעלה  זו  הפרוטה  ע״י  כן  אם 
נותן כל הסעודות והצטרכות להעני. וזהו (ישעיה מט) ׳מי ילד לי את אלה׳, 

כלומר מי ילד לי מצוה גדולה כזה במה שנתתי פרוטה לעני. 
בבחי׳  היא  שרה״ר  יג)  כד,  (דרוש  הצל״ח  בדרושי  ומובא  רבים.  בת  שער 
בספרי  כמבואר  היחיד׳  ׳רשות  נקרא  הקדושה  וז״ל:  הקליפה, 
מ״ה,  שם  אותיות  עשר  וגובהו  הוי״ה,  אותיות  ד׳  רוחבו  המקובלים, 
כשאדם  ותיכף  יתהלכון׳.  רשעים  ׳סביב  הרבים׳,  ׳רשות  נקרא  והקליפה 
יוצא מהקדושה הוא נופל בקליפה, והעולם הזה פתוח, כל הרוצה לצאת 
ייצא  שלא  להיזהר  האדם  צריך  כן  ועל  לו׳,  פותחין  ליטמא  ׳בא  ייצא, 
החוצה מגדר הקדושה.  וכן מובא בזה בספר קה״י (ערך רשות הרבים): רשות 
בטורי  שהן  הקליפות  מתחילין  ששם  עשיה,  יצירה  בריאה  הן  הרבים 
דפירודא. ועל כן נקרא בריאה ׳שער בת רבים׳. גם הסט״א נקרא רשות 

הרבים, הרי בתר טורי דפירודא, ומהם באים המון עמים רבים.

חן   
כל אדם  בר פפא,  חמא  א״ר 
שיש עליו חן בידוע שהוא ירא 
שמים, שנאמר 'חסד ה' מעולם 
ועד עולם על יראיו' (סוכה מט:).

הן,  יוחנן, שלשה חינות  א״ר 
חן מקום על יושביו, חן אשה 
מקחו  על  מקח  חן  בעלה,  על 

(סוטה מז.).

דבריו  שייטבו  הוא  החן 
הכל,  בעיני  מעשיו  ויוכשרו 
ומשבחין  מאשרין  הכל  ויהיו 
ובמה  מעשיו.  כל  על  אותו 
יזכה לקניית החן הזה, במידת 
הענוה, כשיקנה הענוה אז יזכה 
חן'  יתן  'ולענווים  הה"ד  לחן, 

(תורת המנחה ה).

חן  למצוא  שצריך  אמת  הן 
ושכל טוב בעיני אלקים ואדם, 
חן  למצוא  הוא  העיקר  אבל 
ולא שיכעיס את ה'  ה',  בעיני 
בעיני  חן  למצוא  כדי  חלילה 
(פלא  בורים  כמה  כמנהג  אדם 

יועץ, חן).

ע"י  בתפארת  החן  עיקר 
המוחין שלו, 'חכמת אדם תאיר 

פניו' (קה"י, חן).

וחשיבות  חן  בעוה"ר  עכשיו 
כי  נפל,  ישראל  של  האמיתי 
והחן  החשיבות  עיקר  עכשיו 
התורה  ע"י  אבל  אצלם.  הוא 
של  והחשיבות  החן  נתעלה 
נקראת  התורה  כי  ישראל, 
חן',  ויעלת  אהבים  'איילת 
'שמעלה חן על לומדיה'. ועי"ז 
נתקבלין כל התִפלות והבקשות 

(ליקו"מ א).

ונרשם מקום  נחקק  החן  ע״י 
בלב המתבקש לקבל הבקשה, 
דבריו  נתקבלו  החן  ע"י  כי 

(ליקו"מ א).

של  והיופי  החן  הוא  הצדיק 
העולם (ליקו"מ ח"ב סז).

ישראל  החן דקדושה של  כל 
נמשך ממשה, שעליו נאמר 'כי 
מצאת חן בעיני'. וע"י מציאת 
של  מידות  י"ג  המשיך  חן 
נא  אם  'ועתה  כמ"ש  רחמים, 
מצאתי חן בעיניך וכו' הודיעני 
נא את דרכיך', ואז הודיעו ע"י 
(ליקו"ה  י"ג מידות של רחמים 

בר' השחר ה, צח).

שהתינוק  הדברים  כל  למה 
נאה  והוא  חן  לו  יש  עושה 
מפני  הכל,  על  ומתקבל 
אדם  וכן  פנייה.  בלי  שעושה 
הוא  פנייה  בלי  דבר  שעושה 
הכל, אפילו  על  ומתקבל  נאה 
שיעשה העוויות משונות (אמרי 

פנחס, שער ז, קא).

פרוטה נצטרף לחשבון גדול. וביאר בזה באורח מישור (כה): יש לבאר  כל 
עם  ומתחבר  מצטרף  לצדקה,  שנותנים  פרוטה  שכל  רמז,  בדרך 
ולברר  ולצרף  הגוונין,  את  שם  גם  להאיר  אחר,  ממון  של  גדול׳  ׳חשבון 
המדריגות  שבכל  והמדמה  והחיצוניות  הלבושים  בחי׳  כל  את  ולתקן 
שבעולם. וכן הוא גם בענין הנפשות, שאצל ישראל כל הנפשות קשורים 
שנשמה  בזמן  ולכן  לזה׳,  זה  ערבים  ישראל  ׳כל  בבחינת  יחד,  ומחוברים 
אחת עולה, היא מעלה עימה את כל הנשמות שמעליה, וזה ג״כ מחמת 
שמצטרפים  ע״י  מתחזקים  שהגוונין  ישראל,  בנפשות  שנמצאים  הגוונין 
יחד הגוונין של העשיר  נכללים  כי  וגם מזה נמשך מעלת הצדקה,  יחד. 
הגוונין  אין  העכו״ם  אצל  זה  ולעומת  ביותר.  מאירים  ועי״ז  והעני, 
מאירים, ולכן כל אחד הוא בפני עצמו, ואין אחד מרים את חבירו, ולכן 

נקראים ׳בת רבים׳. 
שער בת רבים. ומובא בקובץ יד הנחל (כה): הנה שרבינו מגלה שגם  על 
מכאן  עולה  וממילא  לצדקה,  נחשב  העכו״ם  יד  לתוך  שבא  הממון 
שגם הוא פועל את גילוי גדולות הבורא, ומכניע את הקליפות וכו׳. אך 
ליד  שבא  קודם  וכו׳  רבים  בת  שער  על  ש׳דווקא  ומגלה  רבינו  מוסיף 
וראינו  החן׳.   נעלם  שורה החן על הממון, אבל אח״כ  העכו״ם, עדיין 
ידה  שעל  ביאר  רבינו  הגון,  לעני  הצדקה  שלגבי  השאלה,  את  לעורר 
וגם שעי״ז נתתקן כל ממונו  ולא נעלם אורם,  מאירים הגוונים בממון, 
של נותן הצדקה ונעשים בגדי ישע, ועל כן מובן שעי״ז נכנעים הקליפות 
וכו׳, אך לגבי הממון שבא ליד העכו״ם, כיצד זה מועיל לאדם להכניע 
והארת  החן  נעלם  העכו״ם  ליד  בא  כשהממון  מיד  הרי  הקליפות,  את 
המדמה  התגברות  שעיקר  אפשר,  בדרך  לבאר  ויתכן  שבו.   הגוונים 
שעי״ז  מדריגה,  לעלות  שרוצה  לאדם  הגוונים  בהחשכת  הוא  והקליפות 
שבאמת  הגוונים  את  לגלות  הוא  התיקון  כן  ועל  וכו׳,  מתייאש  הוא 
ע״י  זה  אחד  אופנים.  בשני  להיעשות  יכול  זה  וגילוי  אצלו.  גם  קיימים 
הצדקה,  מנותן  גבוהה  במדריגה  שהוא  לומר  שיתכן  הגון,  לעני  הצדקה 
יש  בוודאי  אצלו  שגם  לאדם  ויזכירו  שבממון  הגוונים  יאירו  אצלו  ולכן 
מה  וזה  וכו׳,  הקליפות  מול  מתמודד  כעת  שהוא  אף  מאירים,  גוונים 
שיועיל לו להכניעם. ואופן נוסף, הוא בממון שבא ליד העכו״ם, שהוא 
במדריגה נמוכה מנותן הממון, ועל כן במעבר הממון אליו קורה בדיוק 
לנותן  טובה  היא  זו  פעולה  אך  אצלו.  אורם  נעלם  והגוונים  להיפך, 
והראיה,  מאירים,  גוונים  יש  אצלו  גם  שבאמת  מגלה  היא  כי  הממון, 

שנעלמו אורם כשהעביר את הממון ליד העכו״ם. ולכן גם פעולה זו מחזקת את נותן הממון, להיזכר בגווניו המאירים, ולהכניע עי״ז את הקליפות.

ילקוט הנחל

לכך  כראיה  הובאה  זו  גמרא  פרוטה נצטרף לחשבון גדול.  שכל 
שהמלה ׳חשבון׳ מרמזת לענין הצדקה. וז״ל הגמרא במסכת ב״ב (ט 
צדקה׳:  ׳ונוגשיך  ד״ה  במקו״ח  לעיל  המובאת  הסוגיא  המשך  שהיא  ע״א), 
אמר רבא וכו׳, מאי דכתיב ׳וילבש צדקה כשריון׳ ס‚), לומר לך, מה 

וקליפה  קליפה  כל  זה  שריון 
צדקה  אף  גדול,  לשריון  מצטרפת 
כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון 
מהכא,  אמר  חנינא  רבי  גדול. 
מה  צדקותינו׳,  כל  ִעִּדים  ׳וכבגד 
בגד ס„) זה כל נימא ונימא מצטרפת 
פרוטה  כל  צדקה  אף  גדול,  לבגד 
ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. ועי׳ 
׳ע״י  ד״ה  ד׳)  אות  (בריש  במקו״ח  לעיל 
מובא  שם  הגון׳,  לעני  שנותנין  צדקה 

(שם):  ופירש״י  לעניים הגונים.  ובפרט  גבי מעלת הצדקה  זו,  המשך גמרא 
וכבגד עידים. מקיש צדקה לבגד, צדקת הצדיקים לבגד הגון. וביאר 
בזה המהר״ל בחידושי אגדות (שם): מאי שריון וכו׳. פירוש דבר זה, כי 
כאשר האדם עושה המצוה הזאת מצוה יחידית, וכאשר עושה 
עוד מצוה היא ג״כ יחידית, ואין ב׳ המצוות מצטרפים להיות 
כך,  אינו  הצדקה  אבל  מצוות.  שני  הם  רק  גדולה,  אחת  מצוה 
זהובים,  נותן היום פרוטה ולמחר פרוטה ועד אלף  רק כאשר 
אצל השי״ת אינו נחשב שנתן כך וכך פרוטות, רק אצל השי״ת 
נחשב כי עשה צדקה גדולה אלף זהובים, כי הצדקה מצטרפת 
משאר  יותר  הצדקה  במצות  מיוחד  זה  ודבר  גדול.  לחשבון 

המצוות, שאם הוא מצות לולב, הרי המצוה שיש ליטול הלולב 
ביום פעם אחת, וכן שאר מצוות, ואף אם היא מצוה שיכול 
ממנה  ולתת  שעה  כל  עיסה  לעשות  שיכול  שעה,  כל  לעשות 
היא  ועיסה  עיסה  כל  כי  צירוף,  כאן  אין  זה  כל  עם  חלה, 
בפני עצמה, ואין מצטרף לחשבון 
שנותן  מה  כל  הצדקה  אבל  גדול, 
והיא  צדקה,  שם  עליו  יש  צדקה 
מצטרפת  ולכך  אחת,  צדקה 
לחשבון גדול. ודבר זה ענין מופלג 

כאשר תבין ההבדל. 
הנקראים בת רבים.  העכו"ם, 
את  בזה  להביא  וראינו 
על  ג)  (תהלים  שוח״ט  המדרש  דברי 
הפסוק ׳רבים אומרים לנפשי אין ישועתה 
דאמר  כמה  העכו״ם,  אומות  אלו  ׳רבים׳,  וז״ל:  סלה׳,  באלקים  לו 
׳הוי המון עמים רבים׳.  ובפירוש הרמ״ז על הזהר (בלק,  יז)  (ישעיה 
קפד ע״ב) ביאר את סוד הענין, וז״ל: כל הריבוי הוא מצד הדין, כי 
העולם  אומות  ולכן  סלע.  יפוצץ  כפטיש  ומחלק  מבדיל  הוא 
נקראים ׳רבים׳, להיותם נמשכים מן הגבורות והדינים. וגם אמרו 
בזהר פרשת יתרו (סח ע״ב) ׳מאוד, דא סטרא דשמאלא׳, כי מצד 
החסד הוא הייחוד והאחדות ס‰).  ובקה״י (ערך רבים) מובא בזה, וז״ל: 
רבים, הן הרשעים ואומות העולם, הואיל ומתרחקים מן השורש 
הן מתרבים. על כן הצדיקים מועטים ורשעים רבים, כמו שכתב 

הרבינו תם בספר הישר.
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ירבעם  זו נאמרה על החג שבדה  לשון  לציין שמעין  וראינו  שבודה מלבו.  מה 
מליבו, לאחר שנתפצלו יהודה וישראל לשתי ממלכות, כדכתיב במלכים א (יב, 
ַּבחֶֹדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ַּבֲחִמָּׁשה  ֵאל  ְּבֵבית  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ַוַּיַעל  לג): 
ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ַוַּיַעל  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָחג  ַוַּיַעׂש  ִמִּלּבֹו  ָּבָדא  ֲאֶׁשר  ַּבחֶֹדׁש  ַהְּׁשִמיִני 
ובו  חודש האסיף,  הוא  להם  דרש  השמיני.  בחודש  (שם):  ופירש״י  ְלַהְקִטיר: 
ראוי החג להיות. בדא מליבו. לשון כזב. וביאר המצו״ד (שם): אשר בדא מליבו. 
אשר המציא ממחשבות ליבו, אשר לא כדת.  וכן מובא בזה בספר השורשים 
אל  הזה  הלשון  וסמך  מליבו.  כיזב  אשר  עניינו  בדא.  בדא):  (ערך  לרד״ק 

הלב, כי ענין מציאת הכזב במחשבת הלב, ואח״כ יוציאנו בפה.

מילואי חכמה

מדריגה 
לנפש.  יש  מדריגות  ד׳ 
שקועה  שהיא  הא',  המדריגה 
והשגתה  הגופניות  בתאוות 
חלושה. המדריגה הב', בהגיעו 
יתחזק  שאז  מצוות,  לכלל 
משתדלת  והיא  השגתה  כח 
טובים.  ובמעשים  במצוות 
האדם  בהגיע  הג',  המדריגה 
והוא  השכל  שלימות  לזמן 
המדריגה  שנה.  מ'  בן  בהיותו 
הד', בהגיעו לימי הזקנה שהם 
וחושך  הרעה'  'ימי  נקראים 
והשתדלותו  עסקו  וכל  לגוף, 
אינו אלא בדרכי הנפש, שהם 
זמן  והוא  והתִפלה,  העבודה 
דבוק  שהוא  בהקב"ה  החשק 

בו בסוף (כד הקמח, רשות). 

'איה'  ששאלת  אומר,  ליבי 
מקומית  שאלה  אינה  ו'איו' 
לומר איפה הוא או היא, אלא 
לשון  כי  המדריגות.  שאלת 
מקום מורה על המדריגה, ולא 
הוא  מקום  באיזה  כלל  שאלו 
או היא, אלא שאלו על מקום 
בענין  ומעלתם  מדריגתם 
יקר  (כלי  הטובים  מעשיהם 

בראשית יח, ט).

נקרא האדם מהלך,  בעוה״ז 
ממדריגה  נעתק  שהוא 
לך  'ונתתי  כמ"ש  למדריגה, 
ַמְהְלִכים בין העומדים האלה', 
כי המלאך נקרא עומד, כי הוא 
אבל  אחת,  במדריגה  עומד 
יקר  (כלי  מהלך  נקרא  האדם 

ויקרא יח, ד).

מדריגה  כל  העולמות,  כל 
כערך  הוא  מחבירו  הגבוה 
מדריגה  לגבי  לגוף,  הנשמה 

שלמטה ממנו (מעלות התורה).

יש  ומדריגה  מדריגה  כל  בין 
בחי' אמצעי, כמו 'אדני השדה' 
שהוא חיה בין הצומח והבע"ח, 
הדומם  בין  אמצעי  והספוג 
והצומח, וכן האלמוגים. והקוף 
אמצעי בין הבע"ח לאדם (שער 

המצוות, עקב).

בשם  נתכנו  מדריגות  ד׳ 
העוה"ז,  שלימות  א'  עוה"ב. 
בהשי"ת,  הדביקות  דהיינו 
תיכף  לאדם  שבא  עוה"ב  ב' 
אחר מותו, שמתדבק בגן עדן 
תחתון ועליון, ג' כשבא משיח, 
ויש הזוכה  ד' תחיית המתים. 
זוכה  ואין  ראשונה  למדריגה 
לשניה, ויש שזוכה אף לשניה 
ואין זוכה כו' (של"ה פסחים, מצה 

עשירה ד). 

המדריגה  עולה  תִפלה  בכל 
העליונה שבהם, שהוא העליון 
במחצב  נדבק  היום,  באותו 
המלאכים, וכן מיום ליום (תורת 

חכם צב:). 

התלבשות  סוד  כי  נודע 
מתלבשת  מדריגה  שכל  הוא 
במדריגה שלמטה ממנה, והנה 
המדריגה התחתונה של מעלה 
של  העליון  בחלק  מתלבשת 
המדריגה שלמטה (קה"י, שכינה).

להעלות  שרוצים  מה  כל 
עליונה,  מדריגה  לאיזו  לאדם 
מתחילה,  נידון  להיות  צריך 
כנודע ממעשה דחסיד שהסיח 
דעתו באמירת 'ולא ניגע לריק'. 
והטעם, שצריך להיות מתחילה ע"י אתערותא דשמאל (קה"י, סוכות).    כל מה שאדם הולך ממדריגה למדריגה, הוא מתקרב יותר אל השי"ת, ויכול לידע את השי"ת בהבנה יתירה. כי כל מה שהמדריגה יותר עליונה, נתמעטו הלבושים ונתמעט הצמצום, ואז 
הוא מקורב יותר אל השי"ת, ויכול לאהוב את השי"ת באהבה יתירה (ליקו"מ לג, ב).    ידוע שיש לכל בחינה ומדריגה בפני עצמה כל המדריגות (ליקו"ה מאכלי עכו"ם א, ז).    אין שנים שווין במדריגה אחת, רק כל אחד יש לו בחי' ומדריגה בפני עצמו 
(תוי"י, מצורע, א).    בכל מדריגה ומדרגה שהוא בא לה, צריך לידע וליתן לב שעדיין הוא בח' בת ונוקבא, שלא השיג עדיין כלום, כי השי"ת אין סוף ב"ה ועבודתו אין סוף. ואז יכול לילך ממדריגה למדריגה במעלות רמות (דגל מחנה אפרים, חיי שרה).    

צריך האדם לישא את נפשו ולהעלותה למקורו ושורשו, בפרט הבעל תשובה שהיתה נפשו מקודם בשאול תחתית ר"ל, וצריך להוציאה משם ולהעלותה ממדריגה למדריגה עד השי"ת. ואמנם הגם שיכול להיות להאדם נשיאות נפשו לה' בפעם א' עד 
מדריגה העליונה, ע"י החרטה והתשובה שבלב באמת, עכ"ז א"א להתקיים כך לעולם, והוא נופל ממדריגה זו מחמת שעדיין לא עשה תשובה גמורה, ועדיין אינו נקי מהעבירות שבידו מקודם (אוהב ישראל, יתרו).    כמו שמשה לא היה ניגש לדבר עם 

השכינה עד שקדמתו קריאה, כמו כן צריך האדם הרוצה לעלות אל ה' ממדריגה למדריגה, להמתין בכל מדריגה שיקדימו לו קריאה מן השמים ויתנו לו אות (אוהב ישראל, ליקוטים, ויקרא).    

אחוי לן מנא דלא שויא לחבלא. ומובא בזה בדרכי נועם (שיעורים, כה): 
זאת הקושיה מסבבת את כל מי שמנסה לעלות מדרגא לדרגא. 
ומתפשטת  חוזרת  היא  הקליפה,  את  מכניע  שאדם  כמה  כל  שהרי 
מרגיש  אדם  ואז  אותה,  היכה  שכבר  כמה  כלל  לה  אכפת  ולא  לנגדו, 
שעדיין לא פעל כלום, וזהו בעצמו הדמיון שמסבב את המדריגה. ועל 
פעם  כל  שהרי  כלומר  ופשטוהו׳,  בודיא  ׳אייתי  יהושע,  ר׳  עונה  כך 
נפילה אלא עלייה  זו  וזו הראיה שאין  הסט״א מביאה דמיונות חדשים, 
מצטרפת,  פרוטה  וכל  נכנע,  כבר  הקודם  הדמיון  כי  חדשה,  למדריגה 
גבי  כה)  (שיעורים,  נועם  בדרכי  מובא  ועוד  לגמרי.   המדמה  ייכנע  ולבסוף 
׳אייתו מרא׳: נראה לרמז ש׳מרא׳ הוא גדולות הבורא, מרא דכולא עלמא.
כשזה הכח המדמה שבלב גובר ומתפשט על האדם. ומובא בעלים לתרופה (מכתב רצג, יום ה׳ ואתחנן ת״ר): והנה אהוביי אחיי ורעיי, אוהבים דבקים 
מאח וכו׳, אם כי מכבר ידעתי והאמנתי ודיברתי הרבה בזה שאורו הקדוש לא יכבה ח״ו בשום אופן, ומים רבים לא יוכלו לכבות אור אמת 
ונורא ונשגב מאוד מאוד כזה ונהרות לא ישטפוהו, עם כל זה עתה בעיַני ראיתי קצת, והיותר אני מאמין בעזרת השי״ת, על כן לא אוכל  קדוש 
להתאפק מלספר לכם מעט דמעט, כדי להיות מודה על העבר ולצעוק לעתיד לבוא, כי עדיין אנו צריכין ישועות רבות וחסדים גדולים ונפלאים, כל 
אחד ואחד בכלליות ובפרטיות. כי עדיין הצד השני, הנקרא בלשון קבלה סט״א, אורב וחותר בכלליות ובפרטיות על כל אחד ואחד, ועושה את שלו 
ותאוות  ובלבולים  ומניעות  הסתרות  לשבר  אפשר  שאי  נדמה  פעם  בכל  אשר  עד  ח״ו,  ח״ו  ברשתו  ולתפוס  ולחתור  לארוב  לו,  שאפשר  מה  בכל 
וסכסוכים ועיכובים וטרדות וכו׳ וכו׳ כאלה, וכמו שפירש על ׳פשטוהו ולא עייל לתרעא וכו׳ וכו׳׳ ובמקומות אחרים. מי יתן שיזכה כל אחד לקיים 
ולשמוח במה שזכה  ולהתפאר  וכו׳,  וכו׳׳, דהיינו להרבות בצדקה לעניים הגונים הדבקים  לן מנא  ׳אחוי  העצות הנאמרים שם בסימן כ״ה בהתורה 

להתקרב למקום שנתקרב, שע״י כל זה נתגלין הגוונין עילאין שהם גדולת הבורא יתברך וכו׳ וכו׳.

ילקוט הנחל

מה שבודה מלבו. וכתב בליקו״ה (חו״מ מתנה ד, טו): עיקר השכל 
הוא אמת, דהיינו להשיג ולהבין כל דבר לאמיתתו, וכשאין 
מבין בחכמתו ושכלו אמיתת הדבר, אע״פ שאומר בזה הענין כמה 
של  אמיתתו  על  עמד  שלא  מאחר  כלל,  חכמה  זה  אין  שכליות, 

אם  הדאקטיר,  הרופא  כגון  דבר. 
שצריכין  שכליות  כמה סברות  יאמר 
אם  חולאת,  איזה  לרפואת  זה  סם 
לו,  מועיל  אינו  זה  סם  באמת 
אדרבא יזיק לו, אין חכמתו נחשבת 
נפש  שהמית  מאחר  כלל,  לחכמה 
נאמר  כזאת  חכמה  ועל  בחכמתו, 
ועל  ׁשֹוְבָבֶת׳.  היא   ודעת  ׳חכמת
בתחילת  שישכיל  החכמה,  עיקר  כן 
אחרית  על  לעשות,  שירצה  דבר  כל 
יעשה  ולא  מזה,  יצמח  ומה  הדבר 
שום  מפיו  יוציא  ולא  דבר  שום 
עליו  לחזור  אח״כ  שיצטרך  דיבור 
׳מעולם  רז״ל  וכמ״ש  ח״ו,  וְלַׁשנותו 
לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי׳. וזה 
את  הרואה  חכם  ׳איזהו  בחינת 
דבר  בכל  לראות  שצריך  הנולד׳, 

שרוצה לדבר או לעשות, מה יהיה נולד מזה, שלא יצטרך לחזור 
ולהתחרט עליו בעוה״ז או בעוה״ב. נמצא שעיקר החכמה והשכל 
הם  השינויים  כל  ועיקר  וחזרה.  שינוי  שום  בו  ואין  אמת,  הוא 
הטעותים  כל  מצויים  שם  כי  מבורר,  שאינו  המדמה  בבחינת 
הדבר,  זה  למכור  שצריך  כך  לו  נדמה  בתחילה  כי  והשינויים, 

ואח״כ מתהפך סברות המדמה, ומתחרט על זה וכיוצא בזה.
וכתב  הכח המדמה שבלב גובר ומתפשט על האדם.  כשזה 
כל  שממנו  המדמה  אחיזת  שעיקר  ח)  ג,  ע״א  (יו״ד  בליקו״ה 
הפגמים והחטאים, הוא בזמן דייקא, וז״ל: כי איתא בליקוטי תניינא סימן 
והכלל, שעיקר  וכו׳׳.  ׳השי״ת הוא למעלה מהזמן  לשונו,  וזה  ס״א 
השכל  שאז  בחלום,  כן  ועל  וכו׳.  הדעת  חסרון  מחמת  הוא  הזמן 
לזמן ארוך  נדמה שעה קלה  אזי  לו רק כח המדמה,  ואין  נסתלק 
מאוד וכו׳. כי בחלום נדמה שעוברים שבעים שנה ברבע שעה, אבל 

כשנתעוררים מהשינה וחוזרים מהמדמה אל השכל, אז מבינים שזה 
הזמן שנדמה לשבעים שנה בחלום, באמת לא היה רק רבע שעה, 
רק שבעים שנה ממש הם שבעים שנה, אבל בשכל הגבוה משכלנו 
גם אלו השבעים שנה הם רק רבע שעה וכו׳. וכן יש שכל עוד גבוה 
יותר ויותר וכו׳, עד שיש שכל אמיתי 
גבוה כל כך, ששם מתבטל כל הזמן 
לגמרי ונכללין בבחינת למעלה מהזמן, 
ודעתך  שכלך  ושים  היטב.  עי״ש 
להבין דבר זה היטב היטב, כי הוא 
ענין נפלא ונורא מאוד מאוד. נמצא 
שעיקר הזמן הוא רק בכח המדמה, 
מה  וכל  הזמן,  נקטן  בשכל  אבל 
נתמעט  יותר,  גבוה  לשכל  שעולה 
ונתבטל הזמן לגמרי כנ״ל, שזה עיקר 
הוא  התכלית  עיקר  כי  התכלית, 
לכלול בהשי״ת שהוא למעלה מהזמן, 
שזה זוכין ע״י שלימות השכל דייקא, 
כי ע״י  שזוכין ע״י שבירת המדמה, 
יתברך,  בו  נכללין  האמת  השכל 
כמאמר החכם ׳אילו ידעתיו הייתיו׳, 
כא  (סי׳  אחר  במקום  שמבואר  כמו 
שבו  נמצא, שכשמגביר המדמה על השכל,  וכו׳.  עי״ש  ליקוטי ח״א) 
עיקר אחיזת הזמן, בזה תלוי כל הפגמים שבעולם. כי כל הפגמים 
והחטאים הכל מכח המדמה, שמשם כל התאוות כנ״ל, ועיקר כל 
והחטאים ח״ו הם רק ע״י התגברות הרע הנאחז בהזמן  התאוות 
דייקא, שכלול מרע וטוב, מבחינת ימי טוב וימי רע, בחינת ׳ביום 
טובה היה בטוב וביום רעה וכו׳׳, שהם כ״ח עתים, עתים לטובה 
ולהיפך, בחינת פגם עץ הדעת שנאמר בו ׳ביום אכלך ממנו וכו׳׳, 
׳ביום׳ דייקא, כי עיקר התגברות המסית ע״י הרע הנאחז בהזמן 
כל  וזה  כלל.  רע  שום  ואין  טוב  כולו  מהזמן  למעלה  כי  דייקא, 
שישתדל  לו,  הקצובים  והימים  בהזמן  העולם  בזה  האדם  עבודת 
שעיקרו  הזמן  לבטל  שיזכה  דהיינו  השכל,  אל  מהמדמה  לצאת 
יתברך  בו  ונכלל  הזמן,  נתבטל  ששם  השכל  אל  ולעלות  בהמדמה, 

שהוא למעלה מהזמן, שזהו כלל כל התורה והמצוות.

לן  אחוי      וזהו 
מנא דלא שויא לחבלא, ואייתא בודיא, 
לון,  ולא עייל לתרעא. ואמר  ופשטוהו 
.הכותל עם  לפתח  וסתרי  מרא  אייתו 
בודיא 
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õ סז) צריך ביאור, שהרי רבינו הביא ראיה מהגמרא ממי שבא ליטמא, אף שבמאמר רבינו מדבר על מי שבא ליטהר ורוצה לעלות מדרגא לדרגא, ודו"ק.  מסילת הקשרים

ּב 
ואני תפלה

ם ָעúַי  ים, ַרח≈ ƒַרֲחמ ‡ ָמל≈
ים  ƒח ָ̇ ַ‰ּפ¿  ú ּכָ י  ƒú ח  ַ̇ ּופ¿
 ,‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿ּ̃ ‰ַ ú ∆ ׁ̆ ים  ƒָער ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ו¿
ם  ∆‰ ּבָ ס  נ… כ¿ ƒú י  ƒנ ר≈ ז¿ ָע ו¿
ָר‰.  ≈‰ ú מ¿ ַ̃  ׁ̆ י ƒח ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆
 ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ƒּב  ˙ ּבו… ַ‰ר¿ ¿ú י  ƒנ ַזּכ≈ ו¿
 ˙ ָ„˜ו… ¿̂  ‰ ∆ׂ̆ עו… י„.  ƒמ ָ̇
 ‰ ≈ׂ̆ רּוַח, ֲע ר ו¿ ָׂ̆ ú ּבָ ם ּכָ ƒע
ם  ּי≈ ַ̃ ¿ú י  ƒנ ַזּכ≈ ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ י  ƒּמ ƒע
מּו˙  ≈ú ¿ ׁ̆ ƒּב  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ַו˙  ¿̂ ƒמ
ָך  נ¿ ˆו… ר¿ ƒּכ  ú „ו… ָ‚ּ ר  ּו ּז ƒפ ּב¿
יב  ƒח ר¿ ַ̇ ו¿  .˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ב  ַ‰ּטו…
 ú ∆ ׁ̆ ים  ƒח ָ̇ ּפ¿ ‰ַ  ú ּכָ י  ƒú
י  ƒú חּו  ¿̇ ƒּפ"  .‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿ּ̃ ‰ַ
ָבם  ָ‡ב…‡   ˜ ∆„ ∆̂ י  ֲער≈ ַ ׁ̆
ַער úַיי  ַ ׁ ּ̆ ‰ַ ‰ ‰ ָיּ‰. ז∆ ∆„ ‡ו…
י  ח≈ ¿̇ ƒּו ּפ‡ ¿ׂ̆ ּנָ ƒ‰ ם ו¿ יכ∆ ≈ ׁ̆ ים ָר‡ ƒָער ¿ ׁ̆ ‡ּו  ¿ׂ̆ úָם. " עו… ¿ú ם י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַער ָס‚ּור ּב ַ ׁ̆ ּום  ׁ̆ ין  ר ‡≈ ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒּי ƒּ̇ ƒים ָ‰ֲ‡מ ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ כּו˙ ַ‰ ז¿ ƒַער, ּב ַ ׁ̆  ˙úַי ƒע ˙ נ¿ ע≈ ַער ּב¿ ַ ׁ̆ ח úָנּו  ַ̇ ים", ּפ¿ ƒֻמנ ר ‡¡ …מ≈ ׁ̆ י˜  ƒ„ּ ַ̂ י  ָיב…‡ ‚ו… ים ו¿ ƒָער ¿ ׁ̆ חּו  ¿̇ ƒּפ . ים ָיב…‡ּו בו… ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂
úָ‰" (úי˜ו"˙ ח"ב, „). „ ס∆ בו… ך¿ ַ‰ּכָ ∆ú ˙ ‰ּו‡ מ∆ ָב‡ו… ¿̂ „, יי  בו… ך¿ ַ‰ּכָ ∆ú ‰ מ∆ י ‰ּו‡ ז∆ ƒמ .„ בו… ך¿ ַ‰ּכָ ∆ú ָיב…‡ מ∆ úָם ו¿ י עו… ח≈ ¿̇ ƒּו ּפ‡ ¿ׂ̆ ם ּו יכ∆ ≈ ׁ̆ ים ָר‡ ƒָער ¿ ׁ̆ ‡ּו  ¿ׂ̆ ָחָמ‰.  ¿ú ƒר מ ּבו… ƒ‚ּ ר יי ּבו… ƒ‚ ּזּוז ו¿ ƒיי ע ,„ בו… ך¿ ַ‰ּכָ ∆ú ‰ מ∆ י ז∆ ƒמ .„ בו… ך¿ ַ‰ּכָ ∆ú ָיב…‡ מ∆ úָם ו¿ עו…

חזקיה  רבי  פתח  כב 

ישראל  אשריהם  ואמר, 
מכל  בהם  בחר  שהקב״ה 
וקרא  האומות,  שאר 
להם קודש, שכתוב ׳קודש 
ישראל לה׳׳. מהו ׳קודש׳, 
הוא שלימות הכל, שנקרא 
וממקום  עליונה,  חכמה 
משחת  שמן  נמשך  זה 
קודש בשבילים מסויימים, 
בינה  הנקרא  למקום 
יוצאים  ומשם  עליונה, 
לכל עבר,  ונחלים  נביעות 
לאותה  שמגיעים  עד 
הנקראת זאת, וממקום זה 
מתעוררת הרוח הקדושה. 

כג ׳הבא ליטהר מסייעין 

אותו, בא ליטמא פותחים 
וראה, מלאכים  ובוא  לו׳. 
קדושים ומלאכים טמאים 
בכל  האדם  עם  הולכים 
אדם  אם  שהולך.  מקום 
מזדווגים  אזי  הוא,  זכאי 
קדושים  מלאכים  לו 
מקום  בכל  עליו  וישמרו 
׳כי  שכתוב  זהו  שהולך, 
לשמרך  לך  יצוה  מלאכיו 
בכל דרכיך׳, ואם לא, אזי 
המלאכים  ממנו  יסתלקו 
עליו  וישלטו  הקדושים, 
הטמאים  המלאכים 
לגיהנם.  אותו  וינהיגו 
ובזו השעה נאמר ׳קראתי 
ואין עונה׳, בשעת דוחקו. 
רוח  עליו  ששולט  ובשעה 
או  חולאים  או  טומאה 
אומות  עליו  שולטים 
עליו  נאמר  העולם, 
מעבור  לך  בענן  ׳סכותה 
עוד  עליו  ונאמר  תִפלה׳, 

׳גם תִפלתו תועבה׳.

כד ומה טעם תלויה רגלו 

שאם  לרמז  הה״א.  של 
יחזור האדם בתשובה, אזי 
יכניסוהו. ומדוע לא יעלה 
מפני  כבר.  הפתוחה  בזו 
שלא יסתייע לו לעלות בה 

(המשך במילוא״ח).

מילואי חכמה
ליטמא פותחין לו. עיין מעלה במקו״ח ד״ה ׳הבא ליטמא פותחין לו׳  הבא 
מטמאין  מלמטה  עצמו  מטמא  ש׳אדם  ע״ב)  (לח  ביומא  הגמרא  דברי 
אותו מלמעלה׳, וביאר זאת הריטב״א (שם) בזה״ל: מטמאין אותו מלמעלה. כלומר 
על  עומד  ׳והשטן  ג)  (זכריה  כדכתיב  להטעותו,  משטינים  הרבה  שיש 
המלאכים  אותו  מקדשין  מלמטה,  עצמו  מקדש  ואם  ְלִׂשטנו׳.  ימינו 
כג ׳הבא  ע״א):  ס  מות,  (אחרי  חדש  בזהר  וכדמצינו  מלמעלה.  הקדושים 
ליטהר מסייעין אותו, בא ליטמא פתחין לו׳. ותא חזי, מלאכין קדישין 
זכאה  נש  בר  דאזיל. אם  בכל אתר  נש  בר  אזלין עם  ומלאכין מסאבין 
וינטרון ליה בכל אתרא דאזיל, הדא  הוא, אזדווגו ליה מלאכין קדישין 
ואם  דרכיך׳,  בכל  לשמרך  לך  יצוה  מלאכיו  ׳כי  צא)  (תהלים  דכתיב  הוא 
מסאבין  מלאכין  עליה  וישלטון  קדישין,  מלאכין  מיניה  יסתלקון  לאו, 
ואנהיגו ליה לגיהנם. ובהאי שעתא ׳קראתי ואין עונה׳ (ישעיה נ), בשעת 
תועבה׳.  תִפלתו  ׳גם  תִפלה׳,  מעבור  לך  בענן  ׳סכותה  העולם,  אומות  עליה  שלטין  או  מרעין,  או  מסאבא,  רוח  עליה  דשליט  ובשעתא  דוחקו. 
ליטמא פותחין לו. ומצינו ענין זה גם במסכת במנחות (כט ע״ב) גבי רמזי אותיות לשון הקודש, וז״ל הגמרא: מפני מה נברא העולם הזה בה״א. מפני  הבא 
שדומה לאכסדרה, שכל הרוצה לצאת, ייצא. כדומאי טעמא תליא כרעיה. דאי הדר בתשובה, מעיילי ליה. וליעייל בהך. לא מסתייעא מילתא. 
כדריש לקיש, דאמר ריש לקיש, מאי דכתיב ׳אם ללצים הוא יליץ, ולענווים יתן חן׳, בא ליטהר, מסייעין אותו, בא ליטמא, פותחין לו. ומאי טעמא 
אית ליה תאגא. אמר הקב״ה, אם חוזר בו, אני קושר לו קשר. ופירש״י (שם): שדומה לאכסדרה. שפתוח מתחתיו. שכל הרוצה לצאת. ממנו לתרבות רעה, 
יוצא. מעלין ליה. בפתח העליון, בין רגל שבתוכו לגגו. ולעיילו בהך. פתח התחתון דנפיק ביה. לא מסתייעא מילתא. דהבא ליטהר בעי סיוע מפני יצה״ר, 
יליץ. (אותו) כלומר פותח לו להיות לץ. מסייעין אותו. אלמא בעי סיוע. אית ליה תגא. לה״א, כתר קטן בסוף  הלכך עבדי ליה סיוע פתח יתירה. הוא 
גגו דה״א. ומובא בתוספות (שבת קד ע״א) שישנן ב׳ גרסאות, ׳פותחין לו׳ ו׳פתחין לו׳, וכתבו ש׳פתחין לו׳ היינו ש׳יש לו פתחים׳, וז״ל: אית דגרסי בא ליטמא פתחין 
לו. כלומר יש לו פתחים ליכנס, ׳בא ליטהר מסייעין אותו׳, שפותחין לו פתח ליכנס, והיינו דומיא דלעיל דשביק ליה פתח ליכנס. ולהנהו דגרסי ׳בא 
ליטמא פותחין לו׳, צריך לומר ד׳מסייעין אותו׳ הוי טפי מ׳פותחין׳.  וביאר בפרד״ר (שער כב, ד) ההבדל שבין ׳פתחים לו׳ לבין ׳מסייעין לו׳, וז״ל: ׳הבא 
אדם  כשבא  כי  הטעם,  אלא  מסייעין׳.  ליטהר  ׳הבא  כדאמר  ׳מסייעין׳  אמר  לא  למה  פירוש,  ׳פתחים׳,  מאי  לו׳.  פתחין  ליטמא  בא  וכו׳  ליטהר 
ליטהר אז פותחין לו פתחים יותר מן הראוי, כענין ׳ויעתר לו ה׳׳ (בראשית כה), ׳ויחתור לו׳, שפתח לו פתח (עי׳ זהר תולדות, קלז ע״א), וכן במנשה 
נפתחים מעצמם,  לו אלא הפתחים  אין פותחים  ליטמא  ׳מסייעין׳, אבל כשבא  וזהו  (עי׳ סנהדרין קג),  לו הקב״ה פתח מתחת כסא הכבוד  שחתר 

שבהם ייצא אם ירצה, וזהו ׳פתחים לו׳, ר״ל, יש לו פתחים פתוחות שבהם ייצא. 

הבא ליטמא פותחין לו. וביאר באורח מישור (כה): היינו שנפתח לו עולם 
לשני  משמש  פתח  שאותו  למרות  והנה  מדומות.  תאוות  של 
הצדדים, לקדושה ולהיפך, עכ״ז יש הבדל בצורת שני הפתחים. שהמדמה 
דקדושה, הוא מצייר את האמת כמות שהוא, דהיינו שמביא לאדם את 
אבל  והבלים,  בדיות  שום  מעצמו  מוסיף  ואינו  דבר,  בכל  שיש  האלקות 
כשהמדמה מתקלקל, הוא מתפשט בעצמו, ומצייר מעצמו בדיות ושקרים 
לראות  ניתן  שלא  חלל הפתח, עד  כל  ומסתיר את  תאוות מדומיות,  על 
ובזה  הפתח.  את  ו׳סותם׳  שמתפשט  ה׳בודיא׳,  ענין  וזה  האמת.  את 
יתיישב מה שמחליף פירוש הפתח, פעם בקדושה ופעם של טומאה, וגם 
שהמדמה  מפרש  ופעם  פתח,  הוא  שהמדמה  מפרש  שפעם  מה  מתורץ 

הוא מחצלת שסותם את הפתח. 

ילקוט הנחל

לשער  ליכנס  יכול האיש  שלא 
השכל,  שהיא  קדושה 
וביאר  המדמה.  התגברות  מחמת 
(יו״ד ע״א ג, ג): כי זה עיקר  בליקו״ה 
שבא  האדם  של  והתכלית  העבודה 
היצה״ר,  לשבר  כדי  העולם,  לזה 
כל  שמשם  המדמה,  הכח  שהוא 

התאוות וכו׳, ולזכות אל השכל, להכיר את הבורא יתברך, שזה עיקר 
השכל האמת, וחוץ מזה אין שום חכמה ואין תבונה ואין נקרא בשם 
שכל וחכמה כלל, כמ״ש ׳אל יתהלל חכם בחכמתו וכו׳ כי אם בזאת 
יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי וכו׳׳, וכמ״ש ׳וידעת היום והשבות 
אל לבבך כי ה׳ הוא האלקים׳, וכתיב ׳אתה הראת לדעת כי ה׳ הוא 
ע״י  לזכות  ישראלי,  דעת  הוא  והשכל  הדעת  עיקר  כי  האלקים׳. 
הדעת לעבוד אותו יתברך, ולהכיר אותו יתברך באמונה שלימה. 

זכאין אינון ישראל דקב״ה  וכו׳,  כבפתח רבי חזקיה ואמר  (אחרי מות, סא ע״א):  הזהר  דברי  בזה את  לציין  וראינו  שהיא השכל.  קדושה 
אתרעי בהו מכל שאר עמין, וקרא להו קודש, דכתיב (ירמיה ב) ׳קודש ישראל לה׳׳ וכו׳. מאי ׳קודש׳, שלימותא דכולא, דאיקרי 
חכמה עילאה, ומהאי אתר נגיד משח רבות קדישא בשבילין ידיען, לאתר דאקרי בינה עילאה, ומתמן נפקין מבועין ונחלין לכל עבר, עד 
דמטו להאי זאת, ומאתר דא איתער רוח קדישא. וביאר המתוק מדבש (שם): מאי קודש. איזה פרצוף נקרא קודש. שלימותא דכולא דאיקרי חכמה 
בשלימות  שהוא  הפרצוף  עילאה. 
עליונה,  חכמה  הנקרא  הגמורה, 
ושפע  קדושה  אבא המשפיע  והיינו 

לכל הפרצופים שתחתיו.
רבינו  לו.  פותחין  ליטמא  הבא 
שהמדמה  ראיה  כעת  מביא 
מלשון  פתח,  בחי׳  הוא  הטומאה)  (שהוא 
הגמרא במסכת יומא (לח ע״ב) המבארת 
ולא  עוזרים  לא  אך  לכך,  לו את הפתח  פותחים  להיטמא, אמנם  שמי שבא 
מונעים זאת ממנו, ולעומתו מי שבא להיטהר מוסיפים ומסייעים בידו. וז״ל 
הגמרא: אמר ריש לקיש, מאי דכתיב ׳אם ללצים הוא יליץ ולענווים 
יתן חן׳, בא ליטמא סז) פותחין לו, בא ליטהר מסייעין אותו. תנא 
בא  ואפרסמון,  נפט  מוכר  שהיה  לאדם  משל  ישמעאל,  רבי  דבי 
למדוד נפט, אומר לו, מדוד אתה לעצמך, בא למדוד אפרסמון, 
אומר לו, המתן לי עד שאמדוד עימך, כדי שנתבסם אני ואתה. 
תנא דבי רבי ישמעאל, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, שנאמר 
ְוִנְטֵמֶתם בם׳, אדם מטמא עצמו  ׳ולא ִתטמאו בהם  ׳וִנַּטְמֶטם׳. תנו רבנן,  ׳ְוִנְטֵמאֶתם׳ אלא  ְוִנְטֵמֶתם בם׳, אל תקרי  ׳ולא ִתטמאו בהם 
מעט, מטמאין אותו הרבה, מלמטה, מטמאין אותו מלמעלה, בעוה״ז, מטמאין אותו לעוה״ב. תנו רבנן, ׳והתקדשתם והייתם קדושים׳, 
אדם מקדש עצמו מעט, מקדשין אותו הרבה, מלמטה, מקדשין אותו מלמעלה, בעוה״ז, מקדשין אותו לעוה״ב. ופירש״י (שם): אם ללצים 
הוא יליץ. ׳אם ללצים׳ הוא בא להתחבר, ׳הוא יליץ׳, לא ימנעוהו ולא יעזרוהו. אם לענווים. הוא בא להתחבר, יתן לו חן, מי שבידו ליתן. 
בא. הלוקח למדוד נפט, מפני שריחו רע אומר לו המוכר, מדוד לעצמך. מטמטמת. אוטמת וסותמת מכל חכמה. ונטמתם. חסר א׳. מטמאין 
׳והייתם  והתקדשתם. מעט,  ׳ונטמתם׳.  ואם תיטמאו, סוף  והכי קאמר קרא, אל תיטמאו בהן,  ליטמא הרבה,  הרבה. מניחין אותו  אותו 
קדושים׳ הרבה, הבא ליטהר מסייעין אותו. ועי״ע מטה במילוא״ח ד״ה ׳הבא לטמא פותחין לו׳. וביאר בזה בעיון יעקב שעל העין יעקב (שם): בא 
ליטמא פותחין לו. כי אין צריך לעזר וסיוע, דהכי אמרינן ׳יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקב״ה עוזרו וכו׳׳. משא״כ להיפך, 
לפי  גם  עליו.  ומתגבר  בגופו  יצה״ר  נכנס  לו  רובץ׳, מיד שפותחין  ׳לפתח חטאת  כתיב  ומהאי טעמא  וסיוע.  עזר  צריך  ליטהר  הבא 

המשל דתנא דבי רבי ישמעאל, לכך אינו מסייע לו, שלא יהא הוא המחטיא, משא״כ לטובה.

,עייל לתרעא ולא 
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õ סח) ויתכן לרמז בזה, שבעת שנגזר על האדם לצאת ממעי אמו לאויר העולם, אזי שם בפתח המדריגה נמצא היצה"ר, ומשכחו את כל התורה שכבר למד במדריגות מסילת הקשרים
הקודמות שהיה בהן.   סט) ודו"ק וראה, שהכותל המערבי הוא השריד של ביהמ"ק, שעל ידו מכניעים את הקליפות והמדמה, כי בביהמ"ק 'היו מקריבין הקרבנות, שהם 
הבהמיות וכח הדמיון' (לעיל אות א'). וענין זה עולה בקנה אחד עם מה שמבואר בזהר זה גבי ה'כותל', שעל ידו מכניעים את הקליפות, כי הוא ייחוד תפארת ומלכות, היינו שהגוונין עילאין (שהם 
בבחי' השם הקדוש כ"ו, הוי"ה, שהוא בבחי' התפארת), מאירים בבגדי הישע (שהם כלי המלכות), ועי"ז סותרים את הפתח.   ע) היינו שאף הצדיק נקרא כותל, כי ע"י ה'צדיק יסוד עולם', נעשה ייחוד 
תפארת ומלכות, היינו שמתגלים דרכו הגוונין עילאין. וענין זה רמוז לעיל במאמר, שע"י הצדקה לעני הגון, מתגלים הגוונין עילאין, היינו גדולות הבורא, ויתכן לומר שהעני הגון הוא בבחי' הצדיק 
ביחס לנותן הצדקה, ודו"ק.   ע‡) בבחי' הנאמר לעיל ש'הכל תאבין להסתכל על הפאר והחן'.   עב) היינו שכל פיות העולם משבחים ומתפללים דרכו להקב"ה, בבחי' הזכרת גדולות הבורא, שעי"ז 
נכנעים הקליפות.   ע‚) ועיין לעיל בריש אות ד' בדברי הזהר מפרשת יתרו על הפס' 'לי הכסף ולי הזהב', שם מבואר שחסד וגבורה הן הן הגוונים המתייחדים ומאירים, בבחי' 'ישראל אשר בך אתפאר'.

האדם  שבא  בשעה  כה 

לעולם, מיד מזדמן איתו 
לו  שהוא מקטרג  יצה״ר, 
לאדם תמיד, כמו שנאמר 
׳לפתח חטאת רובץ׳. מהו 
׳חטאת רובץ׳, זה היצה״ר, 
׳חטאת׳,  קראו  ג״כ  ודוד 
נגדי  ׳וחטאתי  שכתוב 
תמיד׳, מפני שהוא גורם 
לו לאדם בכל יום לחטוא 
הזה  ויצה״ר  בוראו,  לפני 
מיום  מהאדם  סר  אינו 

שנולד האדם לעולם. 

לו  שאין  העוה״ז,  כו 

היסוד,  על  אלא  קיום 
יסוד  ׳וצדיק  שכתוב  זהו 
השכינה  מדור  עולם׳. 
כותל  הוא  התחתונה 
שהוא  שם  על  המערבי, 
כ״ו  בו,  פונים  תל שהכל 
ודאי  כ״ו,  יהו״ה  ת״ל, 
שהשכינה היא התל שלו. 

ענין  אותו  הוא  כז ששם 

והמחשבות  העיניים  שכל 
עולים אליו. 

׳כמגדל  ואמר,  פתח  כח 

בנוי  צווארך  דויד 
לתלפיות, אלף המגן תלוי 
עליו כל שלטי הגיבורים׳. 
ביהמ״ק  זהו  ׳צווארך׳, 
עומד  שהוא  התחתון, 
העורף  כמו  יפה  בתיקון 
הוא  הצוואר  מה  לגוף. 
כך  הגוף,  כל  של  היופי 
הוא ביהמ״ק שהוא היופי 
׳בנוי  העולם.  כל  של 
שכל  תל  לתלפיות׳, שהוא 
היו מתבונים  בני העולם 
העמדנוהו,  וכך  בו. 
שכל  תל  ׳תלפיות׳, 
משבחות  העולם  פיות 

ומתפללות אליו. 

חטאת רובץ. ומובא בזה בעץ חיים (שער נ, ג) גבי היצ״ט והיצה״ר  לפתח 
׳לפתח  נאמר  שעליו  יצה״ר,  נקרא  והגוף  הלבוש  וז״ל:  שבאדם, 
בקלי׳  אשר  הגבורות  מצד  לנפש  הנעשה  הלבוש  כי  נמצא  רובץ׳.  חטאת 
קליפות  מלאים  עדיין  והם  נזדככו,  לא  עדיין  כי  היצה״ר,  הם  נוגה, 
וסיגים, ונקרא שד. אך בבוא היצ״ט, שהוא לבוש החסדים, תיכף בצאתן 
מקלי׳ נוגה הם נקרא יצ״ט, כי כבר נתרחקו מן הרע ואין הרע שולט 
כנודע,  הגבורות  הממתקין  חסדים  דוגמת  ואז  חסדים,  הם  כי  בהם, 

נקראים  שניהן  ואז  רע״ז,  דף  תצא  פ׳  כנזכר  למלאך,  משד  ליה  לאחזרא  ויכול  היצה״ר,  את  ממתיק  היכנסו  אחר  יצ״ט  כן  ונקבה,  זכר  הם  יען 
היטב,  זה  סוד  והבן  טוב.  למלאך  חוזר  ובהסיר ממנו הרע שבה,  שד,  אלא שנעשית  היא  כי אך הגבורה טהורה  מלאכים השומרים את האדם, 
הרמוז פרשת וארא דף כ״ו ע״ב על ׳בכל לבבך, דא יצ״ט ויצה״ר, דא ימינו ודא שמאלא כו׳׳. הרי מבואר כי הם החו״ג הנקרא ימינא ושמאלא, 
והרי מובן בביאור איך היצה״ר יכול להיות טוב גמור כמו יצ״ט ממש.   לפתח חטאת רובץ. ומובא ברמתים צופים (על תנד״א, פ״א) שהיצה״ר תוקף 
את האדם כפי מדריגתו, וז״ל: ׳לפתח חטאת רובץ׳, היינו לפי הפתח שיש בליבך כך הוא החטאת הרובץ, כמאמרם ז״ל (עירובין נג.) ׳ליבן פתוח כפתחו 

של אולם׳. וזהו ׳אליך תשוקתו׳, כפי מה שאתה במדריגתך אם גדול ואם קטן, כך הוא תשוקתו של היצה״ר גדולה או קטנה.
כו תל. ובספר באר מים חיים (פ׳ בחקותי, כו, ג) מובא בשם האריז״ל שתיבת ׳כותל׳ רומז לייחוד חסדים וגבורות ע‚), וז״ל: מבואר בדברי מרן הרב האר״י 
הוי״ה  השמות  ייחוד  אל  ורומז  ת״ל,  כ״ו  הוא  כותל  כי  הכותל׳,  אל  פניו  שיחזיר  צריך  ׳המתפלל  ע״ב)  ה  ברכות  (עי׳  אומרם  בפירוש  ז״ל 
ואלהי״ם. כי כ״ו הוא חושבן הוי״ה, ות״ל הוא מספר ה׳ פעמים אלהי״ם. והמתפלל צריך שיחזיר פניו אל הייחוד הזה, לשים כוונתו לייחד 

השמות הללו ייחוד גמור, להמתיק הדינים בחסדים, לאכללא שמאלא בימינא.

מילואי חכמה

כ״ו שם הקדוש 
(יהו״ה)

א״ל הקב"ה למשה, שמי אתה 
אני  מעשי  לפי  לידע,  מבקש 
הבריות  את  דן  כשאני  נקרא. 
וכשאני  אלקים,  נקרא  אני 
נקרא  אני  עולמי  על  מרחם 
הוי"ה, שאין הוי"ה אלא מידת 

הרחמים (שמו"ר ג, ו). 

שם בן ארבע אותיות נאמר על 
שהוא ההוויה, שאין לו התלות 
ולפיכך  אפס,  וזולתו  בזולתו, 
נקרא בשם הוי"ה, שהוא ההווה 
הוא  הזה  ושם  בעצמו.  בלבד 
באות היו"ד, מפני כי מורה על 
מן  ונבדל  נסתר  שהוא  נסתר, 
הנמצאות (גור אריה שמות ג, יד). 

שהוא  'הוה'  הוא  השם  זה 
וכן  'יהיה',  וכן  הזמן,  אמצע 
'היה' שהוא עבר, והוא התחלת 
הזמן וסוף הזמן, ובו שם הויה, 
ר"ל שהוא כל חלקי הזמן (חי' 

אגדות למהר"ל, ר"ה טז.). 

האדם מצוה, באותו  בעשות 
שורה  המצוה  שנעשית  אבר 
כי  יתברך,  הוי"ה  שם  בו 
המצוה היא אותיות שם הוי"ה, 
והוא סוד עלמא  חציה מגולה 
סוד  מכוסה  וחציה  דאתגליא, 
אותיות  כי  דאתכסיא,  עלמא 
מ"צ בא"ת ב"ש הם י"ה, ודבר 
ידוע הוא כי הקב"ה הוא שמו 
ושמו הוא, בסוד אומרו 'ה' אחד 
ושמו אחד' (אוה"ח ויקרא יח, ד).

כל ישראל הם ענפי שם הוי"ה, 
דכתיב 'כי חלק ה' עמו' (אוה"ח 

ויקרא יט, יח).

כי זה השם יהו"ה הגדול  דע 
קו  המקובלים  אותו  קורין 
האמצעי. והטעם, לפי שהשם 
שבו  הגדול  הדגל  הוא  הזה 
יתאחזו כל סדרי המרכבה וכל 
מלמעלה  בין  הקודש,  שמות 
בין מלמטה בין מן הצדדין. ובו 
לפי  כולן,  הספי'  כל  יתאחזו 
שהוא עומד באמצע ונוטה לכל 
הצדדים, ומתאחד בהם וכולן 

מתאחדים בו (שערי אורה ה). 

הייחוד  על  מורה  הזה  השם 
הגמורים  והרחמים  השלם 

(פרד"ר כא, טו). 

שם הוי"ה ב"ה שהוא בחי' 'זה 
נקודה  בחי'  זה  לעולם',  שמי 
אלקים  'כבוד  בחי'  העליונה, 
הסתר דבר', ושם אדנ"י בחי' 
נקודה  בחי'  זה  זכרי',  'זה 
התחתונה, שהוא בחי' התגלות 
מלכות יתברך, שע"י שנכללין 
יחד,  ב' שמות אלו  ונתייחדין 
בחי' נקודה התחתונה ונקודה 
העליונה, עי"ז נעשה בחי' אדם 

(ליקו"ה שבת ז, לד).

יש ד' עולמות אצילות, בריאה, 
ד'  ושורשם  עשיה.  יצירה, 
ד'  בחי'  שהם  הוי"ה  אותיות 
שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, בחי' 
טעמים, נקודות, תגים, אותיות. 
יסודות  הד'  נמשכין  ומהם 
שהם  עפר,  מים,  רוח,  אש, 
בחי' דומם, צומח, חי, מדבר, 
שכנגד זה הם ד' חלקי התִפלה, 
כי קרבנות בעשיה וכו' (ליקו"ה 
פסח ראשי פרקים, א).    כל אחד 

כפי השגתו את אמיתתו יתברך, כן נתגלה לו סוד שם משמותיו יתברך כפי ההשגה שהשיג. כי יש שבעה שמות שאינם נמחקים, ויש ביניהם כמה דרגות. ושם הוי"ה הוא למעלה מכולם, כי הוא בחי' שם העצם (ליקו"ה ריבית ה, לא).     אפילו שם הוי"ה 
הנקרא בספרים שם העצם, שמורה שמהווה כל הוויות, עם כל זה גדלותו ובהירותו מרומם ומתנשא למעלה ראש, אפילו משם העצם, כי מי הוא הנותן חיות בד' אותיות אלו, הלא הכל הוא מאיתו יתברך שמו וכו'. וזהו 'ה' שמך לעולם', ר"ל אפילו 
מה שאנו קורין ותופסין לקרות בשם העצם הוי"ה ב"ה אינו רק 'לעולם', שיהיו בני אדם יכולין לקרותך בשם, להמשיך השגחתך עליהם, ובאמת הוא יתברך גבוה מכל השמות (בעש"ט, שמות, יד).    כל בחי' הניסים הנגלים מכונים על שם ה' הוי"ה 
המהווה את כל, משא"כ שם אלהי"ם המורה על הקימוץ והטב"ע שגימ' אלהי"ם (באר מים חיים, לך לך).    שם הוי"ה מורה על שהוא ית' היוה כל הויות וכל הנבראים הנמצאים בהעולמות העליונים והתחתונים. אפילו הברואים הנמצאים בעמקי שאול 
תחתית, הכל הוא מאיתו ית', שבראם והיוה אותם. ואם היה נקרא בעוה"ז ככתיבתו המורה שהיוה כל ההויות, יותן ח"ו כח להקליפות והחיצונים, לאשר גם המה הוויות ונבראים בעולם. לזאת נקרא בעוה"ז בשם אדנ"י, המורה על שהוא ית' אדון 
כל ומלכותו בכל משלה. אמנם לעתיד לבוא אשר האלילים כרות יכרתון, אז ייקרא השם הוי"ה ב"ה ככתיבתו (אוהב ישראל, ואתחנן).    שם הוי"ה ב"ה כולו רחמים, כי שם זה הוא רק שם עצם להבורא ב"ה וברוך שמו, ואין לשום נברא שם זה שיכול 

לקרוא ח"ו איזה נברא בשם הוי"ה, אפילו מלאכים הקדושים אינם נקראים בשם קדוש הזה, כי הוא מורה שמהווה כל הוויות שבעולם, על כן שם הוי"ה הוא כולו רחמים (מאור ושמש, משפטים).

את  שהוציא  המלך,  שלמה  כה):  (שיעורים,  נועם  בדרכי  וביאר  כותל . 
השמיר מהקליפות והשדים, תיקן את הדומם באבני הקודש של 
ביהמ״ק, כי במשכן תיקנו רק את העצים שבקרשי המשכן, אבל במקדש 
שבנוי  המערבי,  כותל  וזה  האבן׳).  ׳לב  את  (היינו  האבן  את  גם  תיקנו 
כלליות הגוונין שמאירים  זה כ״ו תל,  כותל  כלל.  מאבנים שאינם אבנים 

במלכות, אלא שיש הסתרה נוראה, לכן נדמה שזה אבן. 

ילקוט הנחל

ָיִמים  ִמֵּקץ  ַוְיִהי  ג–ז):  (ד,  בבראשית  כתיב  רובץ.  חטאת  לפתח 
ַוָּיֵבא ַקִין ִמְּפִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה ַלה׳: ְוֶהבֶל ֵהִביא ַגם הּוא 
ִמְּבכֹרֹות צֹאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן ַוִּיַׁשע ה׳ ֶאל ֶהבֶל ְוֶאל ִמְנָחתֹו: ְוֶאל ַקִין ְוֶאל 
ָקִין  ֶאל  ה׳  ַוּיֹאֶמר  ָּפָניו:  ַוִּיְּפלּו  ְמאֹד  ְלַקִין  ַוִּיַחר  ָׁשָעה  א  ִמְנָחתֹו 

 :ָפנֶי ָנְפלּו  ְוָלָּמה   ָל ָחָרה  ָלָּמה 
א  ְוִאם  ְׂשֵאת  ֵּתיִטיב  ִאם  ֲהלֹוא 
 ְוֵאלֶי רֵֹבץ  ַחָּטאת  ַלֶּפַתח  ֵתיִטיב 
וביאר  ּבֹו:  ִּתְמָׁשל  ְוַאָּתה  ְּתׁשּוָקתֹו 
כלומר  תיטיב.  אם  הלא  (שם):  הרשב״ם 
כי  עוונות  תעשה  שלא  תיטיב,  אם 

אם מעט. שאת. תוכל לסבול עוונותיך, ולא יכבידו עוונותיך עליך. 
תעשה  ואם  כלומר  רובץ,  [תהיה]  חטאתך  לפתח  תיטיב.  לא  ואם 
עוונות הרבה, תהיה רובץ תחת החטאת והעוון שלא תוכל לשאת 
ולסבול אותם. וכן פירש הרד״ק (שם): לפתח חטאת רובץ. לפתחך יהיה 
חטאת רובץ, שִּתָּכשל בו תמיד בצאתך ובבואך, כלומר, העוון אשר 
בו  נגף קבוע בפתחך, שתכשל  כאילו אבן  בו תמיד,  ִּתָּכשל  עימך 
תמיד בצאתך ובבואך. ובאומרו ׳חטאת׳ לשון זכר, שאמר ׳רובץ׳, ר״ל 
והוא השטן.   והוא הנחש,  יצה״ר,  והוא  זה הדבר הגורם החטאת 
ואיתא בזה בילקו״ש (בראשית רמז לח): אמר שמואל, יצה״ר כמין חיטה 
הוא רובץ על מפתחי הלב, שנאמר ׳לפתח חטאת רובץ׳. עד שהולד 
ויאמר  ׳ויורני  כולה, שנאמר  במעי אמו מלמדין אותו כל התורה 
מלאך  בא  העולם  לאור  שיצא  וכיון  וגו׳׳,  ליבך  דבַרי  יתמוך  לי, 
וסוטרו על פיו, ומשכח כל התורה, שנאמר ׳לפתח חטאת רובץ׳ סח).  
ועוד איתא בזהר (וישלח, קסה ע״ב) שענין ׳לפתח חטאת רובץ׳ מרמז על כך 
שהיצה״ר מזדמן לאדם מיד בלידתו (לעומת היצה״ט שמגיע לאדם רק בהיותו 
בן י״ג שנים), ומוסיף הזהר שכשם שהיצה״ר נולד באדם, כך הוא חוזר וניעור 
בכל יום בחייו (בבחינת המדמה החוזר וניעור בו כשעולה מדרגה לדרגה), וז״ל: 
כהבשעתא דבר נש אתי לעלמא, מיד אזדמן בהדיה יצה״ר, דאיהו 

׳לפתח  ד)  (בראשית  אמר  דאת  כמה  תדיר,  נש  לבר  ליה  מקטרג 
חטאת רובץ׳. מאי ׳חטאת רובץ׳, דא יצה״ר, ודוד הכי נמי קרייה 
׳חטאת׳, דכתיב (תהלים נא) ׳וחטאתי נגדי תמיד׳, בגין דאיהו עביד 
ויצה״ר דא לא אתעדי  ליה לבר נש כל יומא למחטי קמי מריה, 
מבר נש מיומא דאתייליד בר נש לעלמין. וביאר המתוק מדבש (שם): 
לפתח חטאת רובץ. שמיד בצאתו מפתח רחם אמו, היצה״ר שולט בו 

(כמבואר במס׳ סנהדרין דף צא ע״ב). 

רע״מ  בזהר  כדאיתא  לו.  פונין  שהכל  ת״ל  והוא  וכו׳  תל  כו 
(משפטים, קטו ע״ב): כועלמא דין, דלית ליה קיומא אלא על 
יסוד, הדא הוא דכתיב (משלי י) ׳וצדיק יסוד עולם׳ וכו׳. שכינתא 
תתאה כותל מערבי דיורא דיליה, על שם דאיהו תל שהכל פונים 
ודאי  כ״ו,  יהו״ה  ת״ל,  כ״ו  בו, 
ופי׳  דיליה סט).  תל  איהי  שכינתא 
ליה  דלית  דין  המתוק מדבש (שם): עלמא 
שהיא  המלכות  יסוד.  על  אלא  קיומא 
אלא על  קיום  לה  אין  עולה״ז  סוד 
התחתונים  מעשה  ע״י  כי  היסוד, 
בו, העולם  הצדיקים האחוזים  ובכח  צדיק העליון,  מעוררים את 
מייסד  והיסוד  עולם׳.  יסוד  ׳וצדיק  כמ״ש  עומד,  השכינה  שהוא 
את המלכות, שהיא סוד עוה״ז. שכינתא תתאה כותל מערבי דיורא דילה. 
כי השכינה הנמצאת ושורה בתחתונים, כותל המערבי שהוא סוד 
היסוד שבמערב הוא הדירה שלה. דאיהו תל שהכל פונים בו. היסוד 
נקרא כותל ע), על שם שהוא תל שכל התחתונים פונים אליו, לקבל 
נקראים  ומלכות  תפארת  גם  נוסף,  ובאופן  ומזונם.  חיותם  שפע 
כות״ל, כי כות״ל הוא נוטריקון כ״ו ת״ל, דהיינו יהו״ה כ״ו, כ״ו 
ו׳תל׳ נקראת השכינה,  גימטריא הוי״ה, ששם זה הוא בתפארת, 
כי השכינה היא התל של ז״א, שעל ידה מתגלה מה שסתום בו. 
ובפרד״ר (שער כג, כותל) ביאר את דברי הזהר, וז״ל: כותל. הרמז בו אל 
פירוש  וזה  הצדיק.  ע״י  המלכות  בהיותו מתייחד עם  התפארת 
ות״ל  התפארת,  אל  בו  שהרמז  ד׳,  בן  שם  בחשבון  היא  כ״ו, 
שעל  הצדיק,  עם  המלכות,  שהוא  אליו,  פונים  שהכל  תל  הוא 
(המלכות)  היא  גם  שנקראת  ובוודאי  שניהם.  מתייחדים  ידו 
׳כותל׳, בהיות לה כל הכבוד הזה דווקא. ואיתא בזה עוד בתיקו״ז 
כזדתמן איהו ההוא דכל  בו,  תל שהכל פונים  (תיקון ע, קכ ע״ב): 
עיינין ע‡) ומחשבתין סלקין לגביה.  וכן איתא עוד בזה בזהר (ויגש, רט 
ע״ב): כחפתח ואמר, (שה״ש ד) ׳כמגדל דויד צווארך בנוי לתלפיות, 
דא  ׳צווארך׳,  וכו׳.  הגיבורים׳  שלטי  כל  עליו  תלוי  המגן  אלף 
כקדלא  דשפירו  בתיקונא  קאים  דאיהו  דלתתא,  מקדשא  בית 
לגופא. מה צוואר איהו שפירו דכל גופא, הכי נמי בי מקדשא 
׳בנוי לתלפיות׳, תלא דכל בני עלמא  איהו שפירו דכל עלמא. 
פיות  דכל  תל  ׳תלפיות׳,  אוקמוה,  והכי  ביה.  מסתכלן  הוו 

דעלמא משבחן ומצלאן לגביה עב).

   (ד (בראשית   
     
תל כו  כותל    
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מסילת הקשרים
ע„) בבחי' 'מקום מקדשנו', שעל ידו מטהרים את הקליפות, כי בו מקריבים את הקרבנות, שהם כח הדמיון, וכמבואר בהמשך הפסוקים, שההתגברות על האויבים נעשית 
בכח הקרבנות, כדכתיב 'ועתה ירום ראשי על אויבי סביבוַתי ואזבחה באהלו זבחי תרועה'.    ע‰) וזה בחי' הכנעת הקליפות שבמדריגה ע"י גדולות הבורא, ועיין לעיל 

במקו"ח ד"ה 'כו תל', בדברי הזהר (משפטים) המבאר שענין 'כ"ו תל' הוא ייחוד תפארת ומלכות, כמובא כאן בדברי הרמ"ד.

נ״ר.  כ״ו  ִּכנור,  כט 

יהו״ה,  שהוא  הקב״ה 
אורי  ׳יהו״ה  בו  שנאמר 
וישעי׳, מאיר ב׳נר׳ שהיא 
המצוה  והיא  השכינה, 

שלו, ושמח בה. 

מילואי חכמה
ת״ל שהכל פונין לו. ואיתא בזה במסכת ברכות (ל ע״א): תנו רבנן,  והוא 
אביו  כנגד  ליבו  יכוון  לכוון את הרוחות,  יכול  ומי שאינו  סומא 
את  יכוון  לארץ,  בחוץ  עומד  היה  ה׳׳.  אל  ׳והתפללו  שנאמר  שבשמים, 
עומד  היה  ארצם׳.  דרך  אליך  ׳והתפללו  שנאמר  ישראל,  ארץ  כנגד  ליבו 
בארץ ישראל, יכוון את ליבו כנגד ירושלים, שנאמר ׳והתפללו אל ה׳ דרך 
ליבו כנגד ביהמ״ק,  יכוון את  בירושלים,  העיר אשר בחרת׳. היה עומד 
ליבו  את  יכוון  בביהמ״ק,  עומד  היה  הזה׳.  הבית  אל  ׳והתפללו  שנאמר 
כנגד בית קדשי הקדשים, שנאמר ׳והתפללו אל המקום הזה׳. היה עומד 
עומד  היה  הכפורת.  בית  כנגד  ליבו  את  יכוון  הקדשים,  קדשי  בבית 
עומד  נמצא  הכפורת.  לפני  כאילו  עצמו  יראה  הכפורת,  בית  אחורי 
מחזיר  בדרום  למזרח,  פניו  מחזיר  במערב  למערב,  פניו  מחזיר  במזרח 
פניו לצפון, בצפון מחזיר פניו לדרום, נמצאו כל ישראל מכוונין את ליבם 
׳כמגדל  קראה,  מאי  אבינא,  רבי  ואיתימא  אבין  רבי  אמר  אחד.  למקום 

דויד צווארך בנוי לתלפיות׳, תל שכל פיות פונים בו. 
לבית  נכנס  אדם  (פ״נ):  הישר  קב  בספר  בזה  ומובא  שהכל פונין לו.  ת"ל 
כי  וכו׳,  הכותל  אל  פניו  ומהפך  העמוד  אחורי  ומתפלל  הכנסת 
תיבת ׳כותל׳ הוא סוד נפלא, הובא בתיקוני זהר שהוא תיבות כ״ו ת״ל, 
ר״ל כ״ו הוא שם ה׳, ׳תל׳ קאי על ביהמ״ק שהוא כותל מערבי, ׳תל שכל 
הכ״ו  אל  פניו  כשיהפוך  בזה  לכוון  האדם  צריך  ולכן  לשם׳.  פונין  פיות 
ת״ל, ואח״כ יתפלל בהכנעה ובאימה. כי כותלי בית הכנסת הם קדושים 
לנשק  כשר  מנהג  ולכך  תמיד.  עליהם  חופפת  השכינה  ואור  מאוד, 
הכותלים של בית הכנסת, מחמת הקדושה, וראיה ממדרש ילקוט יחזקאל, 
מפלטין  שיצא  למלך  משל  י),  (יחזקאל  הבית  מפתן  מעל  ה׳  כבוד  ׳ַוֵּיֵצא 
הוי  ביתי,  שלום  הוי  ואמר,  בעמודים,  בכתלים מגפף  מנשק  והיה  שלו, 
הוי  בביהמ״ק,  ומגפפת  מנשקת  השכינה  היתה  כך  שלי.  פלטין  שלום 
שלום ביתי ומקדשי׳. ועכשיו בגלות הזה הבתי כנסיות הן דירות השכינה, 
ועל כן צריכין אנו לנהוג בבתי כנסיות שלנו כבוד וקדושה, ולא להראות 
בהן קלות ראש כמש״ל, וכל המתפלל באימה וביראה ובכוונת הלב, זוכה 

לחזות בנועם ה׳ ולבקר בהיכלו, אמן.

ז) שכל האותיות  ב,  ומסור  חבירו  (חו״מ מאבד ממון  בליקו״ה  ומובא  אורי.  ה' 
הוא  הכתב  וז״ל:  הגוונין,  בחי׳  שהם  ה׳,  שמות  בבחי׳  הם  בתורה  הכתובות 
בבחינת התפארות, כלליות הגוונין. כי עיקר הכתב הוא שחור על גבי לבן, 
שזהו  אחר,  במקום  כמובא  לבנה,  אש  גבי  על  שחורה  אש  בחינת  שהוא 
כלליות  בחינת  זה  ולבן  שחור  וכשנתחבר  וכו׳׳,  ונאוה  אני  ׳שחורה  בחינת 
הגוונין, שנכללין הגוונין זה בזה, שזה עיקר בחינת הפאר, כמבואר במאמר 
הנ״ל. כי שחור ולבן הם עיקר שורש כל הגוונין, כי הם בחינת זהב וכסף, 
כי ׳האי שחור, אדום הוא וכו׳׳ (נדה יט), ועיקר כלליות הגוונין, שזה עיקר 
הפאר כנ״ל, הוא כשנכלל יחד שחור ולבן, שזהו בחינת הכתב שחור על גבי 
לבן, וזהו בחינת ׳שחורה אני ונאוה׳, שזהו בחינת הכתב כנ״ל. וזהו ׳ונאוה׳, 
כי זהו עיקר הנוי והחן והפאר כנ״ל. כי האותיות שכותבין, כל אות ואות 
יש לה גוון מיוחד כידוע, וע״י הכתב מתחברים כמה וכמה אותיות ונעשין 
בחינת  וזה  וכו׳,  גמר הפרשה  עד  לזה  זה  התיבות סמוכין  כל  וכן  תיבה, 
כלליות הגוונין, שהגוונין שהם האותיות נכללין זה בזה. וכל זה ע״י השמות 
הקדושים שיש בתוך הכתב. כי עיקר הקדושה ע״י השמות, וגם כל אותיות 
זה  ה׳  ושם  דקב״ה,  שמא  אורייתא  כי  שמות,  בחינת  הם  כולם  התורה 

בחינת כלליות הגוונין, בחינת ׳ה׳ אורי׳, כמבואר שם במאמר הנ״ל.
ת"ל שהכל פונין לו. וביאר באורח מישור (כה): כ״ו זה בחינת שם הוי״ה, 
בבחינת  הגוונין,  מאירים  ששם  התפארת,  מידת  של  השם  שהוא 
׳ישראל אשר בך אתפאר׳, ת״ל הוא בחינת הכלי (מידת המלכות) שמלביש 
את הגוונין, וע״י הצדקה מייחד את הכ״ו עם הת״ל, ונעשה צירוף של 
באור  הגוונים  מאירים  ומזה  ישע,  למלבוש  הממון  נעשה  ומזה  כות״ל, 
גדול ונפלא שהכל תאבים לראותו, ושום מדמה אין יכול להסתירם. ועיין 
בתורה ד׳ תניינא, שגם שם מבואר שהצדקה מרחיבה את הפתח, ומסייע 
לאדם להתחיל עובדא דקדושה. וזה מציל את האדם מן הטעות והיאוש, 
שנדמה לו שנפל, כי בעת שנתגלין הגוונין זוכה האדם להבחין שאין שום 
נתעוררים  תאוה,  איזה  שבירת  ומכל  עלייה  מכל  כי  שנאבד,  טוב  דבר 
שמתרבים  בעת  דייקא  הוא  הגוונין  הארת  ויקר  חדשים.  גוונין  ונתגלים 
הגוונים ונכללים יחד זה בזה, ומריבוי השבירות והעליות נצטרפים הרבה 
גוונין ומאירים ביותר, וע״י הצדקה נתברך ומאיר לעיני האדם התועלת 

והחשבון של כל העליות ושבירות התאוות שזכה במשך כל הימים, וזה בחינת מ״ש בצדקה שכל פרוטה ופרוטה נצטרף לחשבון גדול.  ועוד מובא בזה 
לנו רק  נשאר  ונתעלמו הגוונין,  כי אחר שנחרב ביהמ״ק  (רע״מ משפטים קטו ע״ב), שענין תל הוא הצדיק.  בזוה״ק  מובא  (שיעורים, כה):  נועם  בדרכי 
מאירים  שעי״ז  הבורא,  גדולות  נתגלה  אצלם  כי  בצדיקים,  ומקושרים  אוחזים  שאנו  בחינת מה  וזה  השכינה,  נותרה השראת  הכותל המערבי, ששם 

הגוונים שבשם הוי״ה, ובכוחם אנו יכולים גם בירידה של הגלות להכניע את המדמה, ולגלות שאין זה נפילה כלל. 

ילקוט הנחל

שהשם  לכך  כראיה  הן  זה,  פסוק  דורש  רבינו  וישעי.  וכו׳  אורי  ה' 
הקדוש הוי״ה (שם כ״ו) הוא בחי׳ אורות הגוונין, שזה בחי׳ ׳ה׳ אורי׳, 
׳וישעי׳.  במלה  הרמוזים  אלו,  אורות  מאירים  דרכם  ישע  הבגדי  לענין  והן 
וזלשה״כ בתהלים (כז, א–ד): ְלָדִוד ה׳ אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי ִאיָרא ה׳ ָמעֹוז 

ְמֵרִעים  ָעַלי  ִּבְקרֹב  ֶאְפָחד:  ִמִּמי  ַחַּיי 
ֵהָּמה  ִלי  ְואְֹיַבי  ָצַרי  ְּבָׂשִרי  ֶאת  לֱֶאכֹל 
ַמֲחנֶה  ָעַלי  ַּתֲחנֶה  ִאם  ְוָנָפלּו:  ָכְׁשלּו 
א ִייָרא ִלִּבי ִאם ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה 
ְּבֹזאת ֲאִני בֹוֵטַח: ַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת 
ה׳ ע„)  ְּבֵבית  ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש  אֹוָתּה  ה׳ 
ּוְלַבֵּקר  ה׳  ְּבנַֹעם  ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ְיֵמי  ָּכל 

צרה,  בעת  לי  מאור  ה׳  הלא  אורי.  ה׳  (שם):  המצו״ד  ופי׳  ְּבֵהיָכלֹו: 
א״כ ממי אירא. והרמ״ד וואלי בביאורו לפסוק זה כתב, דקאי על ההארה 
הנמשכת אל המלכות מהתפארת, שעל ידה נכנעים החיצונים הנאחזים בה, 
שם  הוא  שהתפארת  ידוע  וגו׳.  אירא  ממי  וישעי  אורי  ה׳  לדוד  וז״ל: 
הוי״ה ממש, שנמשכים ממנו ב׳ תועליות אל המלכות, שהם האור 
והישועה. האור, בגין דלית לה מגרמה כלום, כסיהרא דלית לה 
בה,  המתאחזים  החיצונים  מן  והישועה,  שמשא.  מן  אלא  נהורא 
שלא יתגברו עליה יותר מדי, כי השם הקדוש הוא שמשבית את 
הזה  המזמור  שהתחיל  הטעם  וזהו  גאותם.  את  ומכניע  שאונם 
׳ה׳ אורי וישעי ממי אירא׳, שהכל מובן יפה במה  כענין אומרו 
בחינת  שהוא  לפי  בשרי.  את  לאכול  מרעים  עלי  בקרוב  שכתבנו ע‰). 
העצמּות, שאין בו מגע יד אל החיצונים, כי אע״פ שמניחים להם 
מן  יניקה  אליהם  מניחים  שאין  בוודאי  הלבושים,  מן  יניקה 
העצמות, שהרי כשבאים לינוק מצדו, מיד נכשלים ונופלים.  ואיתא 
לצדיקים  המאיר  ה׳  אור  על  נאמר  זה  שפסוק  תשו)  רמז  (תהלים  בילקו״ש 
ונעלם מהרשעים, ואפשר שהוא ענין הגוונים המאירים אצל האיש הישראלי 

הכתוב  שאמר  זה  וישעי.  אורי  ה׳  לדוד  וז״ל:  העכו״ם,  אצל  נעלמים  אך 
הנר  את  מדליק  אדם  שבעולם  בנוהג  לאש׳.  ישראל  אור  ׳והיה 
אוהבי  שהוא  פלוני  לומר,  יכול  שמא  שלו,  בפלטין  או  במבוי 
ישתמש לאורו ופלוני שהוא שונאי אל ישתמש, אבל הקב״ה אינו 
האור,  את  ברא  הוא  אלא  כן, 
לעתיד  לאורו  רואין  אינם  והרשעים 
ישמח  צדיקים  ׳אור  שנאמר  לבוא, 
אומר  הוא  וכן  ידעך׳,  רשעים  ונר 
טוב,  כי  האור  את  אלקים  ׳וירא 
לצדיקים  הבדילו  אלקים׳,  ויבדל 
מנה  לו  שהיה  למלך  משל  לעתיד. 
יפה, אמר, זו לבני, וכן הוא אומר ׳אור זרוע לצדיק׳. אמר דוד 
אור  אותו  מביא  שאני  חייך  הקב״ה,  אמר  לנו׳,  ויאר  ה׳  ׳אל 
יכסה  החשך  הנה  ׳כי  שנאמר  האלילים,  לעובדי  וחושך  לישראל 
הדבר,  על  תמה  אתה  ואם  ה׳׳.  יזרח  ׳ועלייך  ישראל  אבל  ארץ׳, 
אפילה  חושך  ׳ויהי  שנאמר  בעוה״ז,  דוגמתו  הקב״ה  הראה  כבר 
וגו׳ ולכל בני ישראל היה אור במושבותם׳. וכן אתה מוצא כשרדפו 
אמר  והחושך׳.  הענן  ׳ויהי  שם,  כתיב  מה  ישראל,  אחר  מצריים 
דוד, אני אומר מזמור על אותו אור, ׳לדוד ה׳ אורי וישעי ממי 
אירא׳.  והנה ראינו לציין בזה גם את דברי התיקו״ז (תיקון כא, נב ע״א) 
גבי  וז״ל  כ״ו,  השם  ובין  וישעי׳  אורי  ׳ה׳  הפסוק  שבין  הקשר  את  הדורש 
יהו״ה,  דאיהו  קב״ה  נ״ר.  כ״ו  כטִּכנור,  וכנור׳:  בנבל  ׳הללוהו  הכתוב 
שכינתא,  דאיהי  ב׳נר׳  נהיר  וישעי׳,  אורי  ׳יהו״ה  ביה  דאיתמר 
מצוה דיליה, וחדי בה. ופי׳ המתוק מדבש (שם): קב״ה דאיהו יהו״ה. 
הקב״ה שהוא ז״א, שבו השם הוי״ה שמספרו כ״ו. יהו״ה אורי וישעי 
האור  והוא  אור׳,  ׳ותורה  ו)  (משלי  כמ״ש  אור,  נקרא  ז״א  וכו׳. 

הנותן ישע להמלכות, לכן הוא מאיר בנ״ר שהיא השכינה.

(תהלים      
      (כז
ת"ל      
(זוהר שם)

(מסימן כד עד כאן לשון רבינו ז״ל)
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ּב 
ואני תפלה

 úי ƒ‚úָ יָך ַרֲחמ∆ י ּב¿ ƒנ ר≈ ַעז¿ ַ̇ ו¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ י,  י ּבַ  ׂ̆ ּו ׂ̆ úָ ו¿
 ‰ ָח מ¿ ƒׂ̆ ¿ú ּו ן  ו… ׂ̆ ָׂ̆ ¿ú
 ‰ י∆ ¿‰ ∆‡ ו¿  . ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ
 ú ַע  „ י ƒמ ָּ̇  ‰ ָח מ¿ ƒׂ̆ ּב¿
יָך  ַרֲחמ∆ ב¿ י  ƒנ ַ̇ י ƒּכ ƒז ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ
 úúָ כ¿ ƒּב  ˙ יו… ¿‰ ƒú ים  ƒּב ַר ‰ָ
ָך,  י ∆„ ָב ֲע  ú ≈‡ ָר ¿ׂ̆ ƒי ע  ַר ז∆
ָך,  ¿̇ „ָ úֲַעבו… ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ ¿ú ּו
ָך  י ∆‡ ר≈ י ƒú ר  ּב≈ ַח ¿̇ ƒ‰ ¿ú ּו
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ¿ú ּו ָך  י מ∆ י ƒמ ¿̇ ּו
י  ƒּב ם  ּיַ ֻ̃ י ƒו ם.  י ƒּי ƒּ̇ ƒמ ‡ֲ
 ׂ̆ ו… ׂ̆ " ˙ּוב  ּכָ ∆ ׁ̆ ָר‡  ¿̃ ƒמ
י  ƒ ׁ̆ ַנפ¿  ú ≈‚ ָּ̇ יי,  ּבַ  ׂ̆ י ƒׂ̆ ‡ָ
י  ƒנ ַ ׁ̆ י ƒּב ¿ú ƒ‰ י  ƒּכ ‡ú…ַ‰י,  ּב≈
 ‰ ָ̃ „ָ ¿̂  úי ƒע ע, מ¿ ַ ׁ̆ י∆ י  ≈„ ¿‚ ƒּב
י  ≈„ י¿  úי ַע ƒנ ר≈ ַעז¿ ַ̇ ו¿ י".  ƒָעָטנ י¿
 ú ּכָ  ú ַבּט≈ ¿úּו ר  ּב≈ ַ ׁ̆ ¿ú  ‰ ז∆
 ˙ ו… נ ו… י מ¿ ƒ„ּ ‰ַ ו¿  ˙ ו… ּפ ƒú ¿ּ̃ ‰ַ
ים  ƒú ּו ּב ¿ú ƒּב ‰ַ ו¿  ˙ ֲ‡ו… ַּ̇ ‰ַ ו¿
 ‡ ָ‚ּ ר¿ ַ„ּ  úָכ ּב¿ ∆ ׁ̆  ˙ יעו… ƒנ ַ‰ּמ¿ ו¿
ר  ַט‰≈ ¿úּו  ׁ̆ ≈„ּ ַ̃ ¿úּו  ,‡ ָ‚ּ ַ„ר¿ ו¿
ן  ƒמ  ˙ ו… ‚ ר≈ ¿„ ּמַ ‰ַ  ú ּכָ
 ׁ̆ ≈„ּ ַ̃ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿  .˙ ּפו… ƒú ¿ּ̃ ‰ַ
י„,  ƒמ ָ̇ י  ƒמ ¿̂ ַע ר  ַט‰≈ ¿ú ּו
 ׁ̆ י ƒַעם ח ּפַ  úָכ ּב¿  ˙ úֲַעúו… ו¿
 ‰ ‚ָ ר≈ ¿„ ּמַ ƒמ ָר‰  ≈‰ מ¿  ú ַ̃
 ,‰ ּנָ ימ∆ ָנ‰ ‰≈ יו… ¿ú ָ‚‰ ע∆ ר≈ ַמ„¿ ¿ú
 ‰ ָר √‰ ָט ב¿ ּו  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆  „ ַע  ,‰úָ „ו… ¿‚ּ
 , ‰ ָנ ו… י ¿ú ע∆ ‰ָ  ‰ ‚ָ ר≈ ¿„ ַמ ¿ú
ם  י ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂  ˙ ‚ַ ר≈ ¿„ ַמ ¿ú

ים (úי˜ו"˙ כ‰). ƒּי ƒּ̇ ƒמ‡ֲ

מצוות  תרי״ג  וכל  ל 

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

אבר (המשך במילוא״ח).

הברית  בספר  בזה  ומובא  עצמו.  על  מצוה  של  שמחה  שיעורר  צריך 
בכל  ותשמח  ותפנק  שתשתעשע  אתה  צריך  יט):  יד,  מאמר  (ח״ב, 
מצוה ומצוה, באשר כי המה תלויים ועומדים באיברים דמלכא קדישא, 
פיקודין  תרי״ג  ל ׳וכל  ז״ל  ע)  ותיקון  יח  (תיקון  בתיקונים  שאמרו  כמו 
דאורייתא אינון תליין בהני איברים דגופא דמלכא. אית פיקודין דתליין 
ברישא דמלכא, ואית בעיינין, ואית באודנין כו׳. ולכל פיקודא דשריא על 
דהוי״ה,  שמא  איהו  מיניה  ולגאו  ידיע,  שם  ליה  אית  ואבר  אבר  כל 
דאיהו נשמתא דההוא אבר׳, עכ״ל וכו׳. וכל מצוה מן המצוות או מידה 
מן המידות שמזכה אותך ה׳ בה ונותן לך כח וחיל לעשותם, תשמח בה 
ותשמח  בה  ותפנק  תגיל  הזאת,  טובה  במתנה  אותך  שזיכה  מאוד  עד 
שמחה רבה, כי אלה המצוות והמידות הן הן הדודים שאתה מקבל ממנו 
בהם  לענג  תיקח  עריבתם  ואת  ה׳,  על  תתענג  ובהם  ידם  ועל  יתברך, 
כדבש לפה, והן הן בעצמן הדודים אשר ה׳ אלקיך שואל מעימך, ועליך 
אי אפשר  כי  ה׳.  ידיד  ידם תהיה  ועל  בך,  תשוקתו בעבורם להשתעשע 

מילואי חכמה

שמחה של מצוה  
להתפלל  עומדין  אין  ת״ר, 
מתוך  ולא  עצבות  מתוך  לא 
ולא  שחוק  מתוך  ולא  עצלות 
קלות  מתוך  ולא  שיחה  מתוך 
ראש ולא מתוך דברים בטלים, 
מצוה  של  שמחה  מתוך  אלא 

(ברכות לא.).

לקטרג,  חפצה  כשהסט״א 
צריך לעמוד עליה בדבר שהוא 
מתנגד אצלה ממש, לכך נאמר 
היא  הסט"א  כי  'ושמחת', 
עצבון, ובכח השמחה של מצוה 

היא נכנעת (רמח"ל, דברים).

האריז"ל,  רבינו  סודו  גילה 
חכמה  להשגת  שזכה  שמה 
הכל  רוה"ק,  והשגת  נפלאה 
היה בשביל שהיה שמח שמחה 
ובקיימו  בתורה  בעוסקו  רבה 
שום מצוה, יותר ממוצא שלל 
של  שמחה  ששכר  נמצא  רב. 
שבכל  וידוע  מצוה.  מצוה, 
מצוה ומצוה לפום צערא אגרא, 
כן לענין השמחה, האיש אשר 
הוא מר נפש מקורות הזמן, אם 
ותִפלות  בתורה  עוסקו  בעת 
יפנה  ובשבת  ומצוות  וברכות 
ורוגזו  עוצבו  וישכח  לבבו 
שכרו  יגדל  בעושיו,  וישמח 
שקט  שהוא  ממי  ויותר  יותר 

ושאנן (פלא יועץ, שמחה).

מפרשי  מצוה',  של  ׳שמחה 
בשמחת  ז"ל  הראשונים  לה 
עונג שבת ועונג יו"ט (בן יהוידע 

שבת ל:).

א״א להיות דבוק בתורה, כ"א 
שעי"ז  מצוה,  של  שמחה  ע"י 
מתרחב ליבו ומתגבר על הדם 

שבכבד (אור תורה, פד).

הזאת,  במדריגה  שהוא  מי 
שעושה המצוה בשמחה גדולה 
בשום  רוצה  שאין  עד  כך,  כל 
שכר עוה"ב בשבילה, הוא יכול 
לידע בין קודם גזר דין לאחר 

גזר דין (ליקו"מ ה, ב).

אין  אור  להשיג  אפשר  אי 
ולא  מטי  בבחי'  אפילו  סוף 
מטי, אלא ע"י עשיית המצוות 
בשמחה. כי ע"י שמחת המצוה 
נשלם הקדושה, ומעלה החיות 
בבחי'  שבקליפות,  והקדושה 
כי  הקטורת.  סמני  עשר  אחד 
מותרות,  בחי'  הם  הקליפות 
נמצא  וכו'.  עצבות  בחי'  והם 
כשעושה המצוה בשמחה, אזי 
מעלה השכינה, שהיא המצוה, 
מבין  הלב,  שמחת  שהיא 

הקליפות (ליקו"מ כד, ב).

היא  התורה  קבלת  עיקר 
כמ"ש  מצוה,  של  השמחה 
ראשם',  על  עולם  'ושמחת 
הכתרים  שני  על  נאמר  שזהו 
קבלת  בשעת  ישראל  שזכו 
התורה כשאמרו 'נעשה ונשמע' 

(ליקו"ה חלה ג, ב).

בריאת העולם היה רק  עיקר 
לזכות  הזה,  התכלית  בשביל 
לשמחה של מצוה הנ"ל, דהיינו 
שמחה  להאדם  שיהיה  לזכות 
מהמצוה עצמה, עד שלא ירצה 
שום עוה"ב (ליקו"ה העושה שליח 

לגב"ח ב, ח).

ענין שמחה של מצוה, כי הנה 
ההעלם.  גילוי  הוא  השמחה 
שיושב  שדרכו  המלך  וכמשל 
כבודו  כל  כי  חדרים,  בחדרי 
שמחתו  בזמן  אך  פנימה, 
מתראה ומתגלה לעין כל. והנה 
נעלה,  מאוד  שורשן  המצוות 
מבחי' כתר שלמעלה מהחכמה, 
אך עצמיות הכתר אינו מתגלה 
כלל וכו'. אך ע"י השמחה בקיום 
גילוי  המצוה, השמחה מעורר 
ממשיך  עי"ז  לכן  הפנימיות, 
הכתר  פנימית  בחי'  גילוי 

(ליקוטי תורה, שה"ש).

מובא  המאמר  קשרי  וע״פ  עצמו.  על  מצוה  של  שמחה  שיעורר  צריך 
בגדי  הלבישני  כי  בה׳  אשיש  ׳שוש  הפסוק  (כה):  דשבתא  ביקרא 
שמעורר  שע״י  המאמר,  בסוף  בפנים  שמובא  מה  בחינת  זה  וכו׳׳,  ישע 
ולכנוס  המדמה  לשבר  כן  גם  זוכה  וכו׳,  מצוה  של  שמחה  עצמו  על 
השמחה  גודל  בחינת  וזה  וכו׳.  בה  לכנוס  שרוצה  העליונה  למדריגה 
מה  בחינת  וזה  הקדוש,  בזוהר  כמבואר  קודש  בשבת  לשמוח  שצריכין 
׳ושמח  שמתפללין  וזהו  וכו׳׳.  שבת  שומרי  במלכותך  ׳ישמחו  שאומרין 
נפשנו בישועתך וטהר ליבנו לעבדך באמת׳, כי ע״י השמחה זוכין לטהר 
וזוכין לבחינת שכל  את הלב מאחיזת המדמה, שהוא בחינת שרירות לב, 
תפוחין  חקל  בחינת  כן  גם  שזה  ואפשר  הנקנה.  ושכל  בפועל  ושכל  בכח 
כנגד  היינו  בחינות,  ג׳  כנגד  שהם  האריז״ל  בכתבי  שמבואר  קדישין, 
בחינת נה״י (זה בחינת שכל בכח), וכנגד חג״ת (זה בחינת שכל בפועל, 
כי חג״ת זה בחינת כלי המעשה), וכנגד חב״ד (זה בחינת שכל הנקנה, 

שהוא בחינת שלימות הידיעה והשכל).

ילקוט הנחל

שיעורר שמחה של מצוה על עצמו וכו׳. וביאר בעצות  צריך 
שהתאוות  מנת  על  עצה  יש  עוד  ח):  (התחזקות  המבוארות 
להיבטל  שלא  יתגברו,  אם  ואף  יתגברו,  לא  והמניעות  הדמיונות 
מפניהם, וע״י כך לא ליפול מן המדריגה, והיא לשמוח עם כל 
מעט  עם  היינו  טובה,  נקודה 
כך  כל  וצריך  בו.  המצויה  היהדות 
לשמוח בזה, כמו ששמחים עם רכוש 
גם  בזה.  וכיוצא  כסף  היינו  גשמי, 
יהודי  שנולד  במה  לשמוח  צריך 
ומקורב לאנשי אמת, שהם מדריכים אותו בדרך האמת. כי ע״י 
ההתחברות לאנשי אמת שמלמדים אותו ללכת בדרך האמת והישר, 
ששמח  השמחה  וע״י  תמיד.  ביהדות  להתחזק  גדולה  תקוה  יש 
עי״ז  האמיתיים,  ולמקורביו  האמת  לצדיק  ובקרבתו  ביהדותו 
שוברים את כל הקליפות, היינו את המניעות, התאוות והדמיונות, 

המתגברות בכל מדריגה, ומתחזקים ביהדות תמיד.
צריך שיעורר שמחה של מצוה על עצמו וכו׳. ובליקו״ה (יו״ד 
חוקת העכו״ם ב, ב–ד) ביאר ענין זה לעובדא ולמעשה, וז״ל: כח 
שהוא  נוגה,  בחינת  ורע,  טוב  הדעת  עץ  בבחינת  הוא  המדמה 
לפעמים נכלל בטוב ולפעמים להיפך, כי הוא בחינת דמיון, ולמקום 
הוא  של האדם  והנסיון  הבחירה  ועיקר  נכלל.  עצמו שם  שמדמה 
לברר  המדמה,  כח  לברר  להתגבר  אחד  כל  וצריך  המדמה,  בכח 
אנו  כן  ועל  שבו.  הרע  ולהפיל  בקדושה,  נכלל  שיהיה  שבו  הטוב 
מצווין להתדמות ליוצרנו יתברך, כמו שאמרו רז״ל ׳הידבק במידותיו, 
מה הוא רחום אף אתה רחום וכו׳׳, וכן להתדמות לתלמידי חכמים 
להשי״ת  במידותיו  עצמו  שמדמה  ע״י  כי  לכשרים,  ולהתחבר 
באמת  להיכלל  זוכה  עי״ז  שבדור,  אמיתיים  ולכשרים  ולצדיקים 
יחד בהשי״ת, כי הכל תלוי בבירור המדמה, שהוא עיקר  עמהם 
הנסיון והבחירה. וזה בחינת מה שמובא בדברי רבינו ז״ל בשיחות 
באמת  זוכין  עי״ז  בתִפלה,  רוגז  לעצמו  שעושין  (עד), שע״י  הר״ן 
להתפלל בחמימות והתלהבות דקדושה, וכן ע״י שעושין עצמו כאילו 
זוכה לשמחה באמת, וכמו כן בכל הדברים וכו׳  הוא שמח, עי״ז 
בקדושה,  המדמה  שנכלל  המדמה,  בירור  בחינת  זה  כי  עי״ש. 
שמדמין עצמן לדברים שבקדושה, אע״פ שבתחילה אין לו מידה זו 
ומרגיל עצמו במידות  ומנהיג עצמו  באמת, אעפ״כ מדמה עצמו 
זוכה  אלו והנהגות אלו הישרות של אנשים כשרים באמת, ועי״ז 
זה  בענין  מאוד  חזק  להיות  וצריכין  באמת.  הטוב  לכל  אח״כ 
בזה  מרגיל  שהוא  רב  זמן  שזה  לו  שנדמה  אע״פ  גדול,  ועקשן 
שהוא  מה  טוב  זה  גם  אעפ״כ  באמת,  לטוב  זכה  לא  ועדיין 
מדמה עצמו ומרגיל עצמו בהטוב. וגם כי אי אפשר להאדם לידע באמת מתי הוא זוכה לטוב, כי לפעמים ידמה להאדם שהוא רחוק 
מאוד מטוב, וזה בעצמו טוב, וכן להיפך. על כן הוא מחוייב תמיד לחבר עצמו לאנשים כשרים ואמיתיים, ולילך בדרכיהם ולהתדמות 
למעשיהם, כי זה בעצמו טוב מה שזוכה להתחבר עמהם, אפילו אם ח״ו לא יזכה להיות כמותם, אבל באמת אם יהיה חזק בוודאי 
יזכה להיות כמותם ולהיכלל בהם וכנ״ל.  וזה שהזהירה התורה ׳ולא תחנם׳, ׳לא תתן להם חן׳, שאסור לומר ׳כמה נאה עכו״ם זה 
וכו׳׳, כי אסור לפאר אותם בשום דבר, כי עיקר ההתפארות והגוונין הוא רק אצל ישראל, בחינת ׳ישראל אשר בך אתפאר׳. וכשמפארין 
ומשבחין את ישראל, ומגדילין ומחבבין החן וההנהגות של ישראל עם קדוש הנבחר מכל העמים, עי״ז נתגלין הגוונין וההתפארות של 
ישראל, וע״י התגלות הגוונין שהיא התגלות גדולת הבורא יתברך, עי״ז עיקר הכנעת המדמה, כמבואר שם במאמר הנ״ל, שעיקר הכנעת 
המדמה הוא ע״י התגלות גדולת הבורא יתברך, שהוא ע״י התגלות הגוונין. וזה שאמר רבינו ז״ל, שע״י השמחה ששמחין על שזכה להיות 
וכו׳ עי״ש. כי ע״י שמשמח  מזרע ישראל ולהתקרב לצדיקים אמיתיים, עי״ז משברין המדמה, שהם המניעות שבכל מדריגה שבקדושה 
עצמו בשמחת ישראל על שזכה להיות מזרע ישראל, עי״ז נתגלה החן וההתפארות והגוונין של ישראל, שזהו עיקר גדולת הבורא יתברך, 
וע״י התגלות הבורא עי״ז נכנעין המניעות שהם כח המדמה, כי באמת אינם מניעות כלל, רק שהם נדמים למניעות עד שקשה לשברם. 
אבל ע״י שמפארין ומשבחין ומחבבין החן והחשיבות וההתפארות של ישראל, ומשמחין עצמן בזה שלא עשני גוי, עי״ז נתגלין ההתפארות 

של ישראל, בחינת ׳ישראל אשר בך אתפאר׳, שהם הגוונין עילאין, שהם גדולת הבורא יתברך, שעי״ז עיקר הכנעת המדמה כנ״ל. 

שמחה של מצוה. וראינו להרחיב בזה, ולהביא את דברי רבינו בחיי 
׳תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלקיך בשמחה ובטוב  על הפסוק 
יאשימנו הכתוב בעבדו השי״ת  וז״ל:  מז),  כח,  (דברים  כל׳  לבב מרוב 
השמחה  על  האדם  שחייב  לפי  בשמחה,  העבודה  היתה  ולא 

בהתעסקו במצוות, והשמחה במעשה 
מלבד  עצמו,  בפני  מצוה  המצוה, 
לו  יש  המצוה  על  לו  שיש  השכר 
יעניש  כן  ועל  השמחה,  על  שכר 
המצוה  עבודת  שעובד  למי  בכאן 

בשמחה  המצוות  אדם  שיעשה  צריך  ולכך  בשמחה,  עשאה  כשלא 
יתחייב  נשא):  לפ׳  (הקד׳  בחיי  רבינו  בזה  כתב  ועוד  שלימה.   ובכוונה 
האדם להיותו שמח במצוות, כשיעשה אותן או יראה אחרים עושין 
וכו׳. וידוע כי השמחה במעשה המצוות מצוה בפני עצמה, וכשם 
שהמצוה עבודה להשי״ת, כך השמחה על המצוה נקראת עבודה, 
וכן כתיב (דברים כח) ׳תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלקיך בשמחה׳, 
והוא שכתוב (תהלים ק) ׳עבדו את ה׳ בשמחה׳, ביאר כי השמחה 
שלימות העבודה. ועל כן היה ענין השיר במקדש ובמשכן בשיר 
הפה והכלי, שהוא מביא נפש האדם לדרך השמחה, ומכאן אמר 
הכתוב בלויים ׳לעבוד עבודת עבודה׳, ודרשו חז״ל (ערכין יא.) ׳אי 
זו עבודה לעבודה, הוי אומר זה השיר׳. כי היו הלויים מוזהרין 
להיות  כדי  הקרבן,  מצות  על  השמחה  ולעורר  לשורר  ומֻצווים 
מעשה המצוה בשמחה.  ובשער רוה״ק (עם פי׳ יוס״ד, ט ע״א) להאריז״ל, 
או  ומצוה,  מצוה  כל  קיומו  בעת  האדם  צריך  בזה:  עוד  מובא 
לב,  וטוב  להיותו שמח  התִפלה,  כשמתפלל  או  בתורה,  בהתעסקו 
יותר מכאשר מרויח או מוצא אלף אלפים דינרי זהב, וכמו שמצינו 
(ברכות ל ע״ב) על החכם ההוא אביי ע״ה, דהוה קאים קמיה דרבה 
פירוש  וזהו  וכו׳.  מנחנא  קא  תפילין  ואמר  טובא,  בדח  קא  והוא 
לבב  ובטוב  בשמחה  אלקיך  ה׳  את  עבדת  לא  אשר  ׳תחת  הפסוק 
יותר מכאשר תרויח רוב כל  מרוב כל׳ (דברים כח), פירוש, תשמח 
ממון שבעולם, וזה ׳מרוב כל׳, פירוש, יותר מכאשר הוא רוב כל. 
גם מידת העצבות בעצמה היא מידה מגונה מאוד, ובפרט הרוצה 
להשיג חכמה ורוח הקודש. ואין דבר גורם מניעת ההשגה, אפילו 
אם יהיה ראוי אליה, כמו (שיש בו) מידה של העצבות. והעד בזה, 
(מל״ב  כנגן המנגן׳  והיה  לי מנגן,  ׳ועתה קחו  מה שאמר הכתוב 
ג).  וכתב בזה השל״ה (פ׳ עשרה מאמרות, מאמר ג–ד): העידו תלמידי 
בשביל  היה  הקודש  לרוח  שזכה  מה  שאמר,  הנ״ל  האר״י  האלקי 

שהיה שמח מאוד שמחה גדולה בקיום המצוות.
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ּב 
ואני תפלה

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

(úי˜ו"˙ כ„).

מילואי חכמה
להשיג קרבתו יתברך ולדבק בו כי אם דווקא על ידם לא בזולתם, על כי 
המה עבותות אהבה שלו, והמה אמצעים המניעים והמגיעים את האדם 
ובהם  ידם  לכן אם האדם על  יתברך, והמה חבלי הדביקות.  אל אהבתו 
המצוות  אלה  בזולת  אם  אבל  נעים,  אף  דודו  יפה  יתענג,  שדי  על 
והמידות מתברך בלבבו לאמר, אני אזכיר בזכרוני את שמו תמיד באהבה, 
אלקים  קרבת  להשיג  אפשר  ואי  וכו׳,  כלל  מועיל  בה  אין  לו,  יבוזו  בוז 

בזולתם, אף כי נפתולי אלקים ודביקותו עימו יתברך.
במסילת  בזה  ומובא  להשי״ת.  להתקרב  שזכה  שיזכור  ע״י  שישמח 
והוא מה  בעבודה,  גדול  עיקר  היא  השמחה  (פי״ט):  ישרים 
שדוד מזהיר ואומר (תהלים ק) ׳עבדו את ה׳ בשמחה בואו לפניו ברננה׳, 
בשמחה׳,  וישישו  אלקים  לפני  יעלצו  ישמחו  ׳וצדיקים  סח)  (שם  ואומר 
מצוה׳.  של  שמחה  מתוך  אלא  שורה  השכינה  ׳אין  ל)  (שבת  רז״ל  ואמרו 
ועל הפסוק שזכרנו למעלה ׳עבדו את ה׳ בשמחה׳, אמרו במדרש (ילקו״ש 
תהלים תתנד) ׳א״ר אייבו, כשתהיה עומד להתפלל, יהא ליבך שמח עליך, 
שאתה מתפלל לאלקים שאין כיוצא בו׳. כי זאת היא השמחה האמיתית, 
שיהיה ליבו של אדם עלז על שהוא זוכה לעבוד לפני אדון יתברך שאין 
והיקר  האמיתי  השלימות  שהם  ובמצוותיו,  בתורתו  ולעסוק  כמוהו, 
נרוצה  אחריך  ׳משכני  א)  (שה״ש  החכמה  במשל  שלמה  ואמר  הנצחי. 
הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך׳, כי כל מה שזוכה האדם ליכנס 
יותר לפנים בחדרי ידיעת גדולתו יתברך, יותר תגדל בו השמחה, ויהיה 
ציון  בני  בעושיו  ישראל  ׳ישמח  קמט)  (תהלים  ואומר  בקרבו,  שש  ליבו 
אמר  גדול,  שיעור  הזאת  המעלה  אל  הגיע  שכבר  ודוד  במלכם׳.  יגילו 

(שם קד) ׳יערב עליו שיחי אנכי אשמח בה׳׳.
ע״י שיזכור שזכה להתקרב להשי״ת. והנה הזיכרון הוא בכח  שישמח 
המדמה, וראינו להרחיב ולהביא בזה מספר הברית (ח״ב, מאמר יד, 

ד) מעין עצה מעשית לעורר ע״י כח הזיכרון והמדמה דקדושה, שה׳ שורה מעל ראש 
האדם, שע״י יבוא לידי אהבת ה׳, וז״ל: קורא חביב, שים ליבך לכל אשר אני 
מראה אותך, איעצך ויהי אלקים עימך. תדמה בנפשך בכח המדמה שבך, 
ששם הוי״ה ב״ה בד׳ אותיותיו, כמו שהוא נכתב בתורה, מאיר על ראשך, 
זורח הוא שם כמראה אש אוכלת, חופף עליו כל היום וכל הלילה, שום 
כי  לא שמעת,  ידעת אם  כי הלא  וקיים תמיד.  חי  אל  עליך מלך  תשים 
שם הוי״ה ב״ה באמת הוא הוא אלקים חיים ומלך עולם, אשר מלכותו 
מלכות כל עולמים וממשלתו בכל דור ודור עד נצח נצחים. ותדע כי הוא 
ויטוש  ישראל,  אלקי  ונקרא  העולם,  והיה  אמר  אשר  היוצר  והוא  הבורא 
מלאכי  מעלה  המוני  קודש,  מרבבות  ואתא  ממעל  בשמים  כבודו  משכן 
צבאות שרפים ואופנים כרובים והחיות, לשכון את דכא ושפל כמוך, מבקש 
ואליך  רעייתו  אתה  בסודך,  להיות  דודך,  חשק  חברתך,  מתאווה  אהבתך, 
עליך,  ולשוש  בך  ולשמוח  ולתפארת,  ולתהלה  לשם  בך  להתפאר  תשוקתו, 
עין  ואחריו בטובת עוה״ב, שהיא טובה אשר  לך בטובת עוה״ז  ולהיטיב 
כי  הצלחה,  אחריה  שאין  הצלחה  והיא  השיגה,  לא  ורעיון  ראתה,  לא 
תדמה  כזאת  ואם  עולמים.   תשועת  וישועתה  נצחיית  הצלחה  הצלחתה 
לבטח,  שלם  בלב  עוונותיך  כל  על  וחרטה  בתשובה  שתשוב  אחר  בנפשך, 
תדע שכן הוא בפועל, כי כך הבטיחנו יוצרנו, כנאמר ׳וה׳ עליהם ייראה׳ 
וכתוב  (ישעיה ס),  ייראה׳  וכבודו אליך  ה׳  יזרח  ׳ועלייך  ונאמר  (זכריה ט), 
בעין  עין  היה  לראות,  לעין  רשות  נתנה  ׳אלמלי  ז״ל  מנוחה  ברית  בספר 
לו, והחיות אשר  נראה איך כסא הכבוד עומד על ראש כל צדיק ממעל 
הנה מרובעות פנים נושאות את הכסא׳, עכ״ל. ולכן אל יהיה כח המדמה 
ה׳  את  וזכרת  והקדושים,  הנביאים  בדברי  תאמין  אבל  קלה,  בעיניך  זו 
עליך  גבר  חסדו  לעולם  וכי  טוב  כי  לך,  ראשך ממעל  על  אלקיך השורה 
בחסד עליון בל ימוט עולם ועד, אז בלי ספק שתאהב אותו אהבה עזה.

וכתב  וכו׳.  להשי״ת  להתקרב  שזכה  שיזכור  ע״י  שישמח 
להבנת  יסודית  הקדמה  ז–י)  ד,  מתנה  (חו״מ  בליקו״ה 
פנימיות עצה זו, וכיצד לקיימה למעשה, ע״י שיזכור בכל עת גודל חסדו של 
הנקודות  בכל  מאוד  וישמח  אמת,  לצדיקי  וֵקרבֹו  עימו,  עשה  אשר  השי״ת 

ומבאר  מעודו,  השי״ת  שזיכהו  טובות 
זו,  עצה  גם  שבאמת  בדבריו,  מוהרנ״ת 
רבינו  שביאר  בבחי׳ העצה הראשונה  היא 

תורה  של  העבודה  כל  וז״ל:  הבורא,  גדולות  התגלות  היינו  במאמר, 
ומצוות שציווה אותנו לעשות בזה העולם, הם רק הכנות שצריכין 
אנו להכין את עצמנו לקבל מתנת ידו הטובה שהוא יתברך רוצה 
קלים  ומצוות  התורה  כל  באמת  כי  לעתיד.  ברחמיו  לנו  ליתן 
ונעימים לעשותם, כמ״ש ׳דרכיה דרכי נועם וכו׳׳, ומן הדין אין 
מתנת  רק  הוא  שיתן  טוב  השכר  וכל  שכר,  עליהם  לקבל  ראוי 
חינם, כמ״ש ׳ולך ה׳ החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו׳, וכל 
ממנו  חינם  מתנת  ידם  על  לקבל  הכנות  בחינת  רק  הם  המצוות 
שאנו  ע״י  למשל  כגון  המצוה.  אותה  של  השכר  שהוא  יתברך, 
הציצית  באור  להתעטף  עצמנו  מכינים  אנו  עי״ז  ציצית,  לובשין 
מכינים  אנו  תפילין  מצות  ע״י  וכן  וכו׳,  דרבנן  לחלוקא  ולזכות 
עצמנו להתעטר בכתרי דמלכא, שהם אורות התפילין בשורשם. כי 
ונורא כזה בשביל  בוודאי ע״פ דין אין מגיע להאדם שכר נפלא 
שיקבל  השכר  וכל  לעשותם,  ונעימים  קלים  שהם  ותפילין,  ציצית 
עלינו  חמל  ברחמיו  שהשי״ת  רק  חינם,  מתנת  רק  הוא  עבורם 
כדי  הקדושות,  המצוות  אלו  העולם  בזה  לעשות  עלינו  וציווה 
שיהיה לנו כלים וכח לקבל מתנת חינם שלו, וכן בשארי המצוות. 
שלא  כדי  לעשות,  שלא  אותנו  הזהיר  תעשה  לא  המצוות  כל  וכן 
גודל  בחינת  וזהו  וכו׳.   דמלכא  להילולא  ח״ו  מלוכלכים  נבוא 
וליראים  לצדיקים  התקרבות  שהוא  ממנה,  לַמְעָלה  שאין  הַמֲעָלה 
וכשרים אמיתיים. כי הצדיקים האמיתיים הם מודיעים לנו בכל 
פעם אוצרי מתנותיו הטובים שהוא יתברך רוצה ליתן לנו ברחמיו, 
ומודיעים לנו בכל עת איך להכין את עצמנו לקבלם, ונותנים לנו 
עד  שנכשלנו  מה  מכל  ולבושינו  עצמנו  ולטהר  לנקות  איך  עצות 
הנה. כי כל צדיק הדור הוא בחינת משה, אשר השי״ת מודיע על 
׳יודיע  כמ״ש  לנו,  ליתן  שרוצה  טובות  המתנות  כל  את  לנו  ידו 
להודיעם  אבותינו  את  ציווה  ׳אשר  וכתיב  וכו׳׳,  למשה  דרכיו 
לבניהם׳. כי הצדיק האמת שבכל דור הוא חופר בארות ומעיינות 
ליטהר  שיוכלו  באופן  פוסקין,  שאינם  הישועה  מעיינות  חדשות, 
בהם כל הפגומים והמלוכלכים והמתועבים שבעולם, ולהתרפאות 
ולהתרחץ  ונפש,  בגוף  רעים  ומכאובות  חולאים  מיני  מכל  בהם 
ולהתבשם על ידם בכל מיני ריחות טובות. כי השי״ת מודיע דרכי 

ממשיך  יתברך  הוא  כי  האמת,  לצדיק  הנפלאים  וחסדיו  טובו 
ודור.  ועושה חסד חינם בכל דור  ודור,  חסדים חדשים בכל דור 
כי אפילו בכל יום ויום נמשכין חסדים חדשים, כמ״ש ׳חסדי ה׳ 
אמונתך׳,  רבה  לבקרים  חדשים  רחמיו,  כלו  לא  כי  תמנו  לא  כי 
שהחסדים  שם  שפירש״י  וכמו 
מתחדשים בכל בוקר, מכל שכן בכל 
ושנה,  שנה  ובכל  חודש  ובכל  שבוע 
מכל שכן בכל דור ודור. כי סוף כל סוף חסדו יתגבר עלינו, עד 
שסבלנו,  והמצוקות  הצרות  מכל  ויגאלנו  צדקנו  משיח  לנו  שיביא 
בפרט בעתים הללו, המקום ירחם. ובוודאי כל שנה וכל יום שבא 
הגדול  חסד  עליו  ונמשך  לביאת משיח,  יותר  קרוב  הוא  מאוחר, 
׳ועושה חסד למשיחו׳. אך כל אלו  שממשיך משיח צדקנו, כמ״ש 
החסדים הגדולים שהוא יתברך רוצה להמשיך עלינו בכל עת, אין 
מי שיידע מהם כי אם הצדיק האמת, וכל מי שמקורב אליו הוא 
אפילו  עי״ז  אשר  חקר,  אין  עד  הגדול  וטובו  רחמיו  לו  מודיע 
חינם  אוצר מתנת  לקבל  עצמו  את  להכין  יכול  שבגרועים  הגרוע 
שלו. והעיקר הוא האמונה והרצון, שיידע האמת באמונה שלימה 
על מה אתי בהאי עלמא, ואז בוודאי ירצה וישתוקק תמיד לשוב 
אליו יתברך, ויחתור בכל כוחו להתקרב לאנשים נאמנים שיודעים 
לחזקו ולייעצו עצות אמיתיות ונכונות, כפי מה שקיבלו מרבותיהם 
כי  אלקינו  ואל  וירחמהו  ה׳  אל  לשוב  יזכה  אשר  עד  הקדושים, 
ירבה לסלוח.    וכל זה כלול ומרומז בסוף התורה הנ״ל, מ״ש שם 
שכדי להכניע הקליפות שבכל מדריגה הוא ע״י שמחה של מצוה, 
וכו׳  ולצדיקים  להשי״ת  להתקרב  שזכה  הגדול  חסדו  שיזכור  ע״י 
כנ״ל עי״ש. כי כל מי שרוצה לגשת אל הקודש להתקרב להשי״ת 
ולתורתו, מתגברין ומתפשטין נגדו בכל פעם מאוד מאוד, וכל מה 
בבחינת  ויותר,  יותר  כנגדו  מתפשטין  ולהתגבר,  להתחזק  שרוצה 
׳פשטוהו ולא עייל לתרעא׳ הנאמר בהתורה הנ״ל, שהסט״א שהם 
הדמיונות והתאוות והבלבולים והמניעות וכו׳ וכו׳, מתפשטים נגדו 
בכל פעם מאוד מאוד, ואינם מניחין אותו לכנוס לשערי הקדושה. 
ומחמת זה רבים נכשלו ונפלו. כי בתחילה התחילו קצת להתקרב 
להשי״ת ועסקו בתורה קצת וכו׳, אבל אח״כ ע״י עוצם ההתפשטות 
וכו׳,  והבלבולים  והתאוות  המניעות  של  הנ״ל  וההשתטחות 
שהתפשטו כנגדם מאוד בכל פעם, עי״ז טעו בעצמן כאילו אפס 
תקוה ח״ו, ונתרחקו כמו שנתרחקו. ובאמת טעו הרבה בזה, כמו 
שאמר אז אדמו״ר ז״ל שבזה טועין החסידים הרבה, מה שסוברין 
שהתגברות התאוות נגדם הוא מחמת שנפלו ממדריגתם, לא כן 
עי״ז  לדרגא,  מדרגא  לעלות  שצריכים  מחמת  אדרבא,  הוא, 
כך  כל  וכו׳  והתאוות  הדמיונות  כנגדם  ומתפשטים  מתגברים 
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ּב
עצה ותושיה

ú‰כנע˙  עˆ‰  ועו„ 
‰˜úיפו˙ ‰נ''ú, ˘י˘מח 
וי˘י˘   úוי‚י עˆמו   ˙‡
 , ‰ ב ו ט ‰ ו  ˙ „ ו ˜ נ ב
ו˙  ú‰י כ‰  ˘ז במ‰ 
י˘ר‡ú ú‰˙˜רב  מזרע 
˘זכ‰  ובמ‰  ú‰˘י"˙, 
‡מ˙  ú‡נ˘י  ú‰˙˜רב 
וˆ„י˜י ‡מ˙ ‰מ„ריכין 
ב„רך  ‡ו˙ו  ומוúיכין 
ז  " עי ‡˘ר  ‰‡מ˙, 
י‰י‰ ‡יך ˘י‰י‰ י˘ úו 
˙˜ו‰ טוב‰ úנˆח. וע"י 
מ˘בר  ‰ז‡˙  ‰˘מח‰ 
 úבכ˘  ú''נ‰ ‰מניעו˙ 
ונכנס úמ„רי‚‰  „ר‚‡, 
úי˜ו"מ  ˆור  (˜י ‰˘ני‰ 

כ‰, ח).

ּב 
ואני תפלה

ף  ּכַ ƒ‡ יי,  ם  ≈„ּ ַ̃ ‡ֲ  ‰ ּמָ "ּבַ
ר  ָפ‡≈ י י¿ ƒם". מ י ָמרו… ≈‰…ú‡ ≈ú
י  ƒמ  ú ≈úּ‰ַ י¿ י  ƒמ ר  ≈„ּ‰ַ י¿ י  ƒמ
ר  ַסּפ≈ י י¿ ƒַח מ ּב≈ ַ ׁ̆ י י¿ ƒמ ú ≈úַּמ י¿
י  פ≈ ¿ú‡ַ ף  ∆ú ∆‡ י  ƒּנ ƒמ ַ‡ַח˙ 
 ˙ בו… ָב ר¿ י  ּב≈ ƒר ו¿ ים  ƒפúָ‡ֲ
ים  ƒּס ƒנ  ˙ בו… ַ‰ּטו… ים  ƒָעמ ּפ¿
ם  ƒע  ָ̇ י ƒׂ̆ ָע ∆ ׁ̆  ˙ úָ‡ו… פ¿ ƒנ ו¿
 ‡…ú ּו.  נ ּמָ ƒע ו¿ ּו  נ י ≈̇ בו… ‡ֲ
 ˙ ָביו… נ¿ י  ≈úי ≈‡  ú ּכָ י˜ּו  ƒּפ ַיס¿
 ˙ ַח ‡ַ  ‰ ָ„ּ ֻ̃ נ¿ ר  ≈‡ ָב ¿ú
 ú ּכָ ƒמ ם,  ַ‰ּיָ ן  ƒמ  ‰ ּפָ ƒט ּכ¿
ים  ƒּס ƒּנ‰ַ ו¿  ˙ בו… ַ‰ּטו… ּבּוי  ƒר
 ˙ ו… ú ו… „ ¿‚ּ  ˙ ו… ‡ úָ פ¿ ƒּנ ‰ַ ו¿
נּו,  ּמָ ƒע ָ̇ י ƒׂ̆ ָע ∆ ׁ̆  ˙ ָר‡ו… נו… ו¿
 „ ָח ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡  ú ּכָ ם  ƒע
 ,˙ ּו ּי ƒט ָר פ¿ ƒּב  ú ≈‡ ָר ¿ׂ̆ ƒּי ƒמ
 ú ּכָ ƒנּו מ ָ̇ ָ̇ ‡ו… ‡ ≈̂ ר ‰ו… ∆ ׁ̆ ‡ֲ
 ,˙ ֲ‰מו… ú ַ‰ּזֻ ּכָ ƒּומ ˙ ‡ו… מ¿ ַ‰ּטֻ
ָך  י מ∆ ֲח ַר ּב¿ ּו  נ ָּ̇ ב¿ ַר ≈̃ ו¿
 , ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ו¿  ú „ו… ָ‚ּ‰ַ ָך  מ¿ ƒ ׁ̆ ¿ú
 ˙ ַ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב ּו  נ ָּ̇ ס¿ ַנ כ¿ ƒ‰ ו¿
 ‰ ∆ׂ̆ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,ú ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי
 ˙ ָר‡ו… נו… ˙ ו¿ úו… „ו… ¿‚ּ ˙ ֻעúּו… ּפ¿
ב  ≈ ׁ̆ חו… ו¿ ם,  ָויו… ם  יו…  úָכ ּב¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ן  פ∆ …‡ ּב¿  ˙ בו… ָ ׁ̆ ַמֲח
י  ≈„ ָך, ּכ¿ ¿̇ „ָ ב úֲַעבו… ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ ¿ú
ַמַען  ¿ú ,‰ ם ַ‰ּז∆ ּיו… נּו ּכַ ≈̇ ַחּיו… ¿ú
ים,  ƒּי ƒּ̇ ƒמ‡ֲ ים  ƒַחּי ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ
 . ' כו ו ים  ƒּי ƒח ¿̂ ƒנ ים  ƒּי ַח ¿ú
ָעַבר  ∆‰  úַע  ‰ ∆„ מו… י  ƒנ נ¿ ƒ‰ ו¿
 ‡ ≈úָמ  .‡ ַ‰ּבָ ¿ú  úַע  ˜ ע≈ ˆו… ו¿
ים  ƒב ַחּיָ ¿ú ú מ≈ ַ‰ּ‚ו… ים,  ƒַרֲחמ
ב,  י ָכú טו… ƒנúַָמ ¿‚ּ ∆ ׁ̆  ˙ בו… טו…
 ˙ ַ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב י  ƒנ ַּ̇ ס¿ ַנ כ¿ ƒ‰ ו¿
י  ƒנ ַ̇ י ƒׂ̆ ֲע  ‡…ú ו¿  ú ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי
ז…‡˙   „ עו… ַטן  ¿̃ ƒּ̇ ַו י,  ו… ‚ּ
ָעúַי   ָּ̇ ַספ¿ ‰ו… ו¿ ָך,  י ינ∆ ע≈ ּב¿
 ‰úָפּו ָב‰ כ¿ ב, טו… „ ָוטו… ס∆ ח∆
י  ƒּכ ¿úי ַמ ƒנ ָּ̇ ַרב¿ ≈̃ ˙, ו¿ ∆ú ֻכּפ∆ ּומ¿
ים  ƒר ≈ ׁ̆ כ¿ ּו ם  י ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ¿ú
 . ם י ƒּי ƒּ̇ ƒמ ‡ֲ ‰ָ ם  י ƒ‡ ר≈ י ƒו
ב,  ‡ טו… ≈úים ָמ ƒַרֲחמ ‡ ≈úָמ
 ˙ ‡ו… ַ‰ר¿ ¿ú ָ̇ úּו… ƒר ַ‰ח ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ
י  ƒנ ב≈ ר¿ ָ̃ ¿ú י  úַָע ָך  י ָס„∆ ֲח
י  ƒנ ימ≈ ƒע ַ‰ט¿ ¿úּו י  ƒנ יע≈ ƒ„ ‰ו… ¿úּו
י„ּו˙  ƒ„ בּו˙ י¿ יו נ…ַעם ֲער≈ ƒּז ƒמ
 ˙ ַ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ י˜ּו˙  ƒ̇ ימּו˙ מ¿ ƒע נ¿
ים  ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ
ָנ‡  מּו  ¡‰ י∆ ן  ּכ≈ ים,  ƒּי ƒּ̇ ƒמ‡ֲ‰ָ
יָך  ע∆ מ≈ ן  ֲ‰מו… ָנ‡  רּו  מ¿ כ¿ ƒי ו¿
ם  ַרח≈ ¿̇ ּו ָעúַי,  ָך  י ַרֲחמ∆ ו¿
 ,‰ ָּ̇ ַע מ≈ י  ƒנ יע≈ ƒ ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָעúַי 
 ˙ ו… ׂ̆ úֲַע ו¿ מ…ר  ¿ ׁ̆ ƒú י  ƒנ ַזּכ≈ ¿̇ ּו
י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ  ú ּכָ  ˙ ∆‡ ם  ּי≈ ַ̃ ¿ú ּו
 ‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ם ַ‰ ָ̇ ָר ו… ּ̇ מּו„  ¿ú ַ̇
úָנּו  úּּו  ƒ‚ ו¿ יעּו  ƒ„ ‰ו… ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ
ים  ƒּי ƒּ̇ ƒמ ‡ֲ ‰ָ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ

(úי˜ו"˙ ח"ב, ב).

מילואי חכמה
בשלח,  (פ׳  הקדוש  השל״ה  וביאר  הוא משבר הקליפה.  זו,  השמחה  וע"י 
ואחת  אהובה  אחת  נשים  שתי  לאיש  תהיין  ׳כי  הפסוק  על  ד)  אור  תורה 
שנואה׳ (דברים כא), שיש ב׳ בחינות בקליפות, וכנגדם ב׳ בחינות בהכנעתן, האחת, 
רומזת  ׳השנואה׳  וז״ל:  שמחה,  ע״י  השניה,  והבחינה  ודמעות,  נשבר  לב  ע״י 
תואר.  היפת  והיא  היא מחל״ת המחוללת,  וה׳אהובה׳  ללילי״ת המייללת, 
ואמר במלחמת הרשות, שהיא ארץ העמים, ושם ינוחו ביותר הקליפות, 
אמר ׳וראית בשביה אשת יפת תואר׳. הענין, כי תיקון להכניע הקליפות 
ההם, הוא מצד עשות הטוב רומז לפעולתם, דהיינו להכניע לילי״ת הוא 
ואז  דמעות,  שערי  ובתִפלה  וההכנעה,  בלב  וצער  ותעניתים  בסיגופים 
לשמוח  מצוה,  של  בשמחה  הוא  מחל״ת  את  ולהכניע  לילי״ת,  נכנעת 
במצוות ולשמוח בשבתות וימים טובים, ולשמח עניים וחתן וכלה, ולשמוח 
בידיעת הבורא ובהשגת קצת מסודותיו וכו׳. ועל אלו שני עניינים, ׳עבדו 
מחל״ת.   לבטל  בשמחה׳  ה׳  את  ו׳עבדו  לילי״ת,  לבטל  ביראה׳  ה׳  את 
אותיות  מחשב״ה  אמת):  שפת  ד״ה  (ליקוטים,  אפרים  מחנה  בדגל  ומובא 
׳כי בשמחה תצאו׳ (ישעיה נה) מכל הקליפות ומן הגלות.  וזהו  בשמח״ה, 
אינו  המחשבה,  מעולם  בא  הכל  כי  שלימה  באמונה  לב  ונותן  והמבין 
וממילא  השמחה,  עולם  עליו  ומעורר  בשמחה,  הכל  ומקבל  כלל  מתעצב 
ממשיך שמחה עליו ועל כל הדברים ועל כל העולם, ויתפרדו מעליו כל 
פועלי אוון, ומוחלין לו על כל עוונותיו. וכן מובא בזה בתולדות יעקב יוסף 
עצבות  וז״ל:  רוחנית,  בשמחה  דייקא  היא  האמיתית  שהשמחה  ד)  בהר,  (פ׳ 
יעוצה  וקליפות החומר מעכב שמחת הנשמה בעשיית המצוה, לכך עצה 
שהוא  לארץ,  ושביתה  נייחא  שיעשה  הכוונה  לה׳׳.  שבת  הארץ  ׳ושבתה 
לשמוח  הנשמה  תוכל  ועי״ז  מגשמי,  בשמחה  לשמוח  והגוף,  החומר 
(היינו  לעשותן בשבת  צריך  אלו  בחינות  כי שתי  לה׳׳,  ׳שבת  וזהו  ברוחני. 
ביאור  זלה״ה  ממורי  ששמעתי  כמו  ברוחני),  לשמוח  וכן  מהגשמי,  לשבות 

פסוק ׳ושמרו בני ישראל את השבת׳, והבן.

להתקרב לצדיקים המקרבין אותו להשי״ת. וכתב בליקו״ה (חו״מ  וזכה 
וכו׳׳,  אלקים  ראה  ַּכַּפי  יגיע  ואת  עניי  ׳את  וזהו  יד):  ד,  מתנה 
יגיע כפיו, כי  ָעְניֹו ואת  היינו שהצדיק האמת אומר שהשי״ת ראה את 
הוא בעצמו יגע וטרח הרבה מאוד בשביל הצאן הזה, להוציאם מהמדמה 
ניצחו  לא  שהם  אע״פ  כן  ועל  להשי״ת.  לקרבם  השכל,  אל  להעלותם 
לרדוף  המדמה,  בחינת  ללבן,  כח  יש  שעדיין  עד  כראוי,  המלחמה 
אחריהם ולהשיגם, ואעפ״כ השי״ת חמל על היגיעות והטרחות והמסירת 
נפש של הצדיק האמת, שמסר נפשו מאוד בשביל כל אחד ואחד, ועי״ז 
השי״ת בעצמו לוחם עם לבן ומגרשו מצאן יעקב, בחינת ׳את עניי ואת 
יגיע כפי ראה אלקים ויוכח אמש׳. וזה שאמר יעקב ללבן ׳מה פשעי ומה 
לבן  עם  מריב  האמת  הצדיק  שיעקב  היינו  אחרי׳,  דלקת  כי  חטאתי 
הארמי (שהוא בחי׳ המדמה) ואומר לו, מה פשעי ומה חטאתי, היינו איזה 
חטא ופשע מצאת בי בעצמי אשר אתה רודף אותי, הלא אין לך שום כח 
וקטרוג עלי, כי תהלה לאל אני זך ונקי וצח לגמרי מכל חטא ופשע, כי 
׳כי  וכו׳,  וכו׳  עין  כהרף  אפילו  כלל  העולם  בזה  הסתכלות  שום  לי  אין 
אחיזה  שום  בי  אין  כי  ביתך׳,  כלי  מכל  מצאת  מה  ֵּכַלי,  כל  את  ִמַּׁשְׁשָּת 
אחי  נגד  כה  ׳שים  לגמרי,  לגמרי  מהמדמה  נקי  אני  כי  ממך,  ונגיעה 
ואחיך ויוכיחו בין שנינו׳, היינו שאמר שהוא מרוצה לעמוד לדין לפני כל 
מי שירצה, הן לפני אחיו של יעקב הן לפני אחיו של לבן, היינו הן לפני 
אותן שהם מסטרא דקדושה, הן לפני אותן שהם מסט״א, מסטרא דלבן, 
כי לפני כולם יצדק בדין, כי כולם לא יוכלו למצוא בו שום שמץ ושום צד 
אחיזה משום ריח של איזה תאוה ומידה שבעולם הנמשכת מכח המדמה, 
גדולות  וטרחות  יגיעות  לי  היו  גם  אף  לגמרי,  וצח  וזך  נקי  אני  כי 
בעבודת השי״ת בשביל כלל ישראל, בחינת ׳הייתי ביום אכלני חורב וקרח 
ובלילה,  ביום  ותִפלה  ותורה  בהתבודדות  הרבה  וטרחתי  שיגעתי  בלילה׳, 
בתוך שדות ויערים, בתוך חרב וחמימות גדול ובעת הקור והקרח בלילה, 
גדולות  ביגיעות  וטרחתי  ויגעתי  בהתבודדות,  יחידי  בדרך  הלך  אז  שגם 
ניצחו  לא  עדיין  שהנפשות המתקרבין  אע״פ  כן  על  ישראל,  נפשות  אליו  לקרב  בשביל  השי״ת,  בשביל  הכל  מעיני׳,  שנתי  ׳ַוִּתַּדד  ה׳,  בעבודת  מאוד 
יעמוד בעזרי עד  כי השי״ת בעצמו  להצילם ממך,  יגן עליהם  וכח אבותי הצדיקים האמיתיים  כוחי  כי  לך כח לעשות להם מאומה,  אין  המלחמה 
מאותן  וכו׳׳,  תצמח  מארץ  ׳אמת  כמ״ש  עולם,  באי  לכל  האמת  התגלות  מהם  שיצמח  עד  להשי״ת,  כולם  לקרבם  שהתחלתי  מה  עמהם  שאגמור 

שמונחים עד הארץ, מהם דייקא יצמח האמת לכל באי עולם, כי ׳שפת אמת תיכון לעד׳, וקושטא קאי.
הקליפה ונכנס. ומובא בליקו״ה (יו״ד מאכלי עכו״ם ג, ב–ז): ועל כן נאמר במזמורים של קבלת שבת, שהם מדברים מגדולת הבורא כדי להכניע  משבר 
הדמיונות שרוצים להתגבר כשעולים מדרגא לדרגא, דהיינו מששת ימי החול לשבת, כי אז עולים כל העולמות למעלה ממדריגתן כידוע, ואז 
צריכין להכניע הקליפות שלא יתאחזו, שהם הדמיונות הנ״ל, ועל כן אומרים אז מזמורים של גדולת הבורא מן ׳לכו נרננה וכו׳׳, כי ע״י התגלות גדולת 
יוצאת אש מלפניו, ומכניע  ׳אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו׳, כי ע״י התגלות גדולתו יתברך  נזכר באלו המזמורים  הבורא הם נכנעים כנ״ל, ועל כן 
נכנע  שאז  בשבת,  הוא  הכנעת המדמה  כן מחמת שעיקר  ועל  וכו׳.  צריו׳  סביב  ׳ותלהט  וזהו  הנ״ל,  הקליפות  הנ״ל, שהם  כל הדמיונות  ושורף  ומשבר 
הסט״א לגמרי, כי אז בערב שבת יוצאת שלהובא דאשא על ראש הקליפות להכניעם כידוע, שזהו סוד רחיצת חמין בערב שבת כידוע, כמובא בדברי רבינו 
ז״ל (סי׳ יט), כי עיקר התגלות גדולת הבורא הוא בשבת, שאז לובש כביכול בגדי גאוותו, כמ״ש ׳ה׳ מלך גאות לבש׳. על כן תבשיל של שבת ריחו נודף, 
כי בשבת משתנה הטעם לטוב, כי אז נכנע המדמה לגמרי, שעי״ז עיקר התגלות הטעם הטוב הנמשך מן הקדושה, בחינת ׳טעמו וראו כי טוב ה׳׳ וכנ״ל.

ילקוט הנחל

(כמבואר שם בסוף). אך עיקר העצה לזה, שיזכיר את עצמו בכל 
גמוליו,  כל  ישכח  ואל  השי״ת,  של  הגדול  וטובו  חסדו  גודל  עת 
ויזכור היטב את כל החסד הגדול שעשה השי״ת עימו, ולא עשהו 
וישמח  אמת,  מצדיקי  היונקים  ותמימים  להישרים  וֵקְרבֹו  גוי, 

שזיכהו  טובות  הנקודות  בכל  מאוד 
יזכה להתגבר  ועי״ז  השי״ת מעודו, 
בכל פעם, נגד גודל ההתפשטות של 
דרגא  בכל  שמתפשטים  הקליפות 
עליהם.  לבטח  ויעבור  ודרגא, 

עצה  שגם  נמצא  הנ״ל,  שבתורה  ז״ל  אדמו״ר  בדברי  וכשנדקדק 
נגד  שלהתגבר  שם,  שכתב  הראשונה  עצה  בחינת  הוא  הזאת 
שהוא  הבורא,  גדולת  התגלות  ע״י  הוא  דרגא  שבכל  הקליפות 
בחינת הכוונות של ׳הודו׳, שאז עולין מעשיה ליצירה, ואז מזכירין 
הנ״ל,  השניה  העצה  בחינת  בעצמו  וזהו  עי״ש.  הבורא  גדולת 
שזוכרין  מה  כל  כי  יתברך.  הגדול  וטובו  בחסדו  לשמוח  דהיינו 
ומגלין חסדו וטובו יתברך, נתגלה גדולתו ותפארתו יתברך יותר 
החסד  בחינת  הוא  בראשית  יוצר  של  גדולתו  עיקר  כי  ויותר. 
מידת  כי  ודור,  דור  בכל  עת  בכל  עימנו  עושה  שהוא  הגדול 
החסד נקרא ׳גדּולה׳, כמ״ש ׳לך ה׳ הגדולה׳, זה חסד כידוע, וכל 
כן  על  יותר.  יתברך  גדולתו  נתגלה  יותר,  חסדו  שנתגלה  מה 
עצמו  את  ומזכיר  ישראל,  בשמחת  עצמו  את  משמח  כשאדם 
הגדול  וטובו  בחסדיו  ומאמין  עימו,  שעשה  ונפלאותיו  חסדיו 
שעדיין יש לו תקוה תמיד, כאשר הודיעונו צדיקים האמיתיים, 

כנ״ל,  גדולתו  עיקר  זה  כי  יתברך,  הבורא  גדולת  נתגלה  עי״ז 
כנגדו,  שמתפשטים  שבמדריגה  הקליפות  ומשבר  מכניע  ועי״ז 
והכלל,  פעם.   בכל  וכן  השניה,  למדריגה  ולבוא  לבטלם  וזוכה 
שיעור,  בלי  הוא  יתברך  וטובו  שחסדו  ולהאמין  לידע  שצריכין 
כמ״ש ׳חסדי ה׳ כי לא תמנו כי לא 
ההרים  ׳כי  וכתיב  רחמיו׳,  כלו 
וחסדי  תמוטינה,  והגבעות  ימושו 
התקוה  וכל  ימוש׳,  לא  מאיתך 
ממנו  לקבל  מצפין  שאנו  לעוה״ב 
יתברך, הכל הוא רק מתנת חינם, רק שהוא ברחמיו רוצה שנכין 
יש  ורגע  ושעה  עת  בכל  כן  על  הטובה.  מתנתו  לקבל  עצמנו 
בידינו להתחיל מעתה להכין עצמנו לקבל טובו וחסדו, והעיקר 
וזה יש  וכו׳,  ז״ל שעיקר הוא הרצון  ע״י הרצון, כמ״ש אדמו״ר 
בעצמם  ההכנות  שגם  עד  כך,  כל  גדול  חסדו  כי  תמיד.  בידינו 
הוא נותן לנו במתנת חינם, כאשר אנו רואין בחוש, שהוא עוזר 
לנו בכל יום להניח טלית ותפילין, ולקרות ק״ש פעמיים בכל יום, 
מה שאין אנו ראויים לזה כלל, כאשר יודע כל אחד בנפשו, וכן 
בשארי מצוות. על כן ראוי לנו בכל עת להודות לו ולברכו על כל 
ולבטוח  עימנו,  לעשות  עתיד  ואשר  עימנו  עושה  אשר  החסד 
בחסדו ולצפות לישועתו ולשמח נפשנו מאוד בכל זה, ועי״ז נזכה 
בכל  נגדנו  שמתפשטין  ההתפשטות  גודל  על  פעם  בכל  להתגבר 
ורחמיו  חסדיו  גודל  ע״י  יתברך  אליו  להתקרב  שנזכה  עד  עת, 
המרובים והגדולים שאינם תמים ואינם כלים לעולם, אמן ואמן.
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õ עו) ומלכות עכו"ם דאז היתה יוון, וסבי דבי אתונא היו מחכמיה, והם בבחי' המדמה.מסילת הקשרים

מילואי חכמה
ב) שהיוצא  (ז,  בויקרא רבה  ובאופן דומה מצינו  אלקים רוח נשברה.  זבחי 
משרירות לבו ושב בתשובה, זה בחינת הקרבנות, וז״ל: ׳זבחי אלקים רוח 
נשברה וגו׳׳. זבדי בן לוי ור׳ יוסי בן טרטס ורבנן, חד אמר, אמר דוד 
לפני הקב״ה אני כבשתי את יצרי ועשיתי תשובה לפניך, אם אתה מקבלני 
בתשובה, הרי יודע אני ששלמה בני עומד ובונה את ביהמ״ק ובונה את 
המזבח ומקטיר עליו את הקרבנות שבתורה, מן הדין קריא ׳זבחי אלקים 
עליו  שמעלין  תשובה  עושה  שהוא  למי  מנין  אמר,  וחרנא  נשברה׳.  רוח 
כאילו עלה לירושלים ובנה את ביהמ״ק ובנה את המזבח ומקריב עליו כל 

הקרבנות שבתורה, מן הדין קריא ׳זבחי אלקים רוח נשברה׳. 
יש לה ג״כ כח המדמה. בספר הברית ביאר את תכונות נפש החי  הבהמה 
ובבעלי החיים, ושם מובא שאחד מכוחות אלו  שהטביע השי״ת באדם 
׳להוציא את עצמו מהמדמה  ד״ה  א׳,  אות  בריש  במילוא״ח  (עי׳  ׳כח המדמה׳  הוא 
בין  שיש  העצום  החילוק  אף  על  והנה,  זה).  לענין  יסודי  מבוא  הבאנו  שם  וכו׳׳, 
האדם ובין בעלי החיים, עכ״ז גם בבהמה קיים כח זה, כמובא בספר הברית (ח״א, 
ג״כ  והם  חיצונים  הם  ההרגשות,  המה  אשר  החושים,  ב):  טו,  מאמר 
פנימיים. החיצוניים בכללם, אשר המה הה׳ חושים באיברי הגוף המיוחד 
אפס  החי.  של  החיצוניות  פנימיות  לבחינת  ונמנה  ׳ֶהְרגש׳,  נקרא  להם, 
נקרא  שורשם,  שהוא  במוח  אשר  חושים  הה׳  המה  בכללם  הפנימיות 
׳מדמה׳, ונמנה בין כוחות הפנימיות של החי. הפנימיות של נפש החי, אף 
הוא נחלק לפנימיות וחיצוניות. חיצוניות של הפנימיות נקרא ׳כח המדמה׳, 
ופנימיות של הפנימיות נקרא ׳כח המעורר׳. וכח המדמה זה שהוא חיצוניות הפנימיות, הוא גם כן מתחלק לפנימיות וחיצוניות. חיצוניותו נקרא ׳משיג׳, 
וכן שאר  ובשעה שהאוזן שומעת,  רואה  כלומר בשעה שהעין  הוא במוח עצמו ממש בשעת המעשה,  כאילו  במוח,  ומדמה ההרגש  ר״ל מה שמשיג 
המוחשים. אמנם פנימיותו נקרא ׳זוכר׳, והוא הכח אשר בו יזכור רשימות המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים החיצונים, כלומר אף בשעה שאין 
אבר החיצון המיוחד אליו פועל הרגשתו, מתדמה לו במוחו כאילו עתה משיג המוחש ההוא, וזוכר אותו במתכונתו ושיעורו ממש. ודע איש חכם קורא 
משכיל, שיש בכח המדמה בכללו להרכיב את המוחשים קצתן על קצתן, הן בחיצוניותו, שהוא בעת השגתו את המוחשים, ר״ל בשעה שנשך הדוב את 
הכבש, אז השיג בדמיונו צורת הדוב וכאב הנשיכה, הן בזכרונו זאת אחרי כן. על כן כשהכבש רואה פעם אֵחר את הדוב, תיכף יכיר שזה הוא הנושכו, 
וזוכר את הכאב, ומיד יברח מפניו. וזה לך האות שמרכיב את המוחשים בכח הזוכר שבו ג״כ, כי בריחת הכבש מן הזאב לא יוכיח, מפני שיראתו אותו 

הוא בטבעו, אף גם שלא ראה זאב מימיו, כיראת העכבר את החתול, אמנם התברר ויוכח אמת ע״י הכבש בבורחו מן הדוב שנשכו כבר.

קרבנות     
אדם  בני  שמעשי  בעבור 
ובדיבור  במחשבה  נגמרים 
כאשר  כי  ה'  ציווה  ובמעשה, 
יחטא יביא קרבן, ויסמוך ידיו 
ויתוודה  המעשה,  כנגד  עליו 
וישרוף  הדיבור,  כנגד  בפיו 
באש הקרב והכליות שהם כלי 
והכרעיים  והתאוה,  המחשבה 
אדם  של  ורגליו  ידיו  כנגד 
ויזרוק  מלאכתו,  כל  העושים 
דמו  כנגד  המזבח  על  הדם 
אדם  שיחשוב  כדי  בנפשו, 
חטא  כי  אלה  כל  בעשותו 
וראוי  ובנפשו,  בגופו  לאלקיו 
גופו,  ויישרף  לו שיישפך דמו 
לולא חסד הבורא שלקח ממנו 
הזה,  הקרבן  וכופר  תמורה 
שיהא דמו תחת דמו, נפש תחת 

נפש וכו' (רמב"ן ויקרא א, ט).

הטעם שהקרבן בא על השוגג 
חטא  אם  כי  המזיד,  על  ולא 
בשוגג, לא חטא בחלק השכלי 
שבו, שהוא חלק אלוק בעולמו, 
ואז נשאר כבהמה, וכשמקריב 
קרבן מזכיר גם כן שמה שחטא 
שבו,  הבהמית  בחלק  עשה 
דעת,  בלא  חוטא  הגוף  שהרי 
ולכן מתכפר בבהמה שאין לה 
עם  יחטא  כאשר  דעת. אמנם 
ששכלו  בחטאו  והראה  שכלו 
תולה בגופו, לא נאות לו לכפר 

בקרבן (תורת העולה ח"ב, ג).

הקירוב  זולת  קרבן  אין  כי 
לצאת  יתברך,  בו  והדיבוק 
יתברך,  אליו  לשוב  החטא  מן 
וזהו לשון קרבן התקרבות אל 
השי"ת ע"י הקרבן (גבורות ה' ח).

בקרבנין אע"ג דקרבנין כולהו 
כולא,  נטיל  איהו  ליהו"ה, 
ופליג קרבנין למשיריין דיליה. 
אינון  לכלבים,  פליג  מינהון 
להון  דיהיב  פסולין,  קרבנין 
ולמשרייתיה,  כלב  לסמא"ל 
דיוקנא  נחית  הוה  דא  ובגין 
לשדים,  ומינהון  דכלבא, 
ומינהון  כבעירן,  בהון  דאית 
כבני  ומינהון  כמלאכי השרת, 
נשא. לאינון דעובדהון כשדים 
אלין  לשדים,  קרבנהון  פליג 
פליג  כמלאכין  דעובדיהון 
(זהר  למלאכים  דלהון  קרבנין 

בהר קי.).

שיהא  המקריב  לכוון  צריך 
הקרבן ההוא תמורתו. מתחילה 
לוקח הבהמה ומשליכה לארץ 
כאילו  לנפשו  ודומה  בחזקה, 
וכשמתוודה  עצמו,  השליך 
עוד  סקילה.  שחייב  מודה 
כאילו  ודומה  הבהמה,  שוחט 
שהוא  ומודה  עצמו,  שוחט 
בעת  כי  וחנק,  הרג  חייב 
ידו  תוקף  הבהמה,  ששוחט 
לשחטה, וחונקה מעט בתקיפת 
השחיטה שלא ישהה, הרי הרג 
וחנק. אחרי כן שורפה, ודומה 
כאילו נשרף, ומודה שהוא חייב 
והקב"ה  ומתוודה,  שריפה, 

מקבלו (רקנאטי, ויקרא).

היו  בקרבנות  בביהמ״ק 
מינים,  הארבעה  כל  מתקנים 
ובוידוי,  התשובה  עם  האדם 
עצמם,  בקרבנות  חי  הבעל 
ובמנחות,  בנסכים  הצומח 
הדומם על כל הקרבנות תקריב 

מלח (ליקוטי תורה, בראשית). 

המעשה  למה  טעם  ליתן  יש 
ביותר  נקרא  הקרבן  של  הזה 
המצוות,  מעשי  מכל  'עבודה' 
כגון עשיית סוכה וכל עבודת 
מעשי  שכל  ונראה,  המצוות. 

המצוות הם בחוץ ממנו, אמנם מעשה הקרבן העיקר הוא עבודת עצמו, ההתעוררות שמתעורר בעצמו (להתבונן במה שנעשה בקרבן ראוי שייעשה בו), להיות עבד נאמן להשי"ת, ומיניה וביה הוא העבדות (של"ה תענית, סוד התענית).    כשמתייגעים ולהוטים לעשות 
איזה עבודה או לקדש עצמו באיזה קדושה, אע"פ שאינם יכולים לגמור כראוי, זה הוא בחי' קרבנות, בבחי' 'כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה', ואיתא בתיקונים שזה בחי' תִפלה, שהיא בחי' קרבנות (שיהר"ן יב).    הקרבנות הם בחי' תיקון הברית, כי 
באים להכניע ולהעביר רוח הבהמיות כנ"ל, על כן אינו מרוצה לקרבן עד יום השמיני, בבחי' מילה, שהוא תיקון הברית, שמצוותה ביום השמיני (ליקו"ה שחיטה ב, ז).    כל הקרבנות הם בחי' תִפלה. כי התִפלה היא במקום קרבן, ועיקר הקרבנות היא זריקת הדמים על 
המזבח, והדמים הם בחינת דינים. ועל כן הקרבנות הם בבחי' תִפלה, בבחי' דין של הבעל כח, שהם בחי' הכהנים, שהם אנשי חיל גיבורי כח, שעי"ז מבררין ומוציאין כל החיות של הסט"א שנתערב שם ע"י החטאים שעליהם בא הקרבן (ליקו"ה דברים היוצאים מן החי 
ב, ג).    עיקר עבודת הקרבנות הוא בחי' התגלות הרצון שהיה בביהמ"ק. כי כל הקרבנות הם נדבת לב, בחי' רצון, ועל כן נאמר בכל הקרבנות 'לרצונכם תזבחוהו', כי ע"י הקרבן מעלין מבהמה לאדם כידוע, היינו שמבררין ומעלין בחינת עשיה שהוא בחי' בהמיות, 

מעלין אותה לבחי' רצון שהוא בחי' דעת, בחי' אדם (ליקו"ה ערב ג, כג).    הקרבנות מרמזים על ניסי השתנות הטבע, כי קרבנות באים לרוב על השתנות השנים והמועדים (קדושת לוי, וישלח).    נודע שהקרבן תחת האדם כענין נפש תחת נפש, ויש מיני קרבנות 
המרמזים לנשמה עם הגוף יחד, כמו שָלמים, שהדם והחלב לגבוה והבשר לבעלים, וקרבן עולה מכפר על הנשמה לבד, לכן כולו כליל אין לגוף בו חלק כלל, ולכן אמרו רז"ל שעולה מכפרת על הרהור הלב, הוא מחשבה, דהיינו הנשמה (ערבי נחל, כי תשא).    ענין 

הקרבנות, שהכהן המשיך החיות אל הבהמה, עד שיבוא בקרבה קצת רצון, שתרצה להעלות על המזבח ותבחר בזה, דוגמת הדבר שמצינו באליהו שברח הפר ובא אצלו (מאור ושמש, בראשית).

המדמה  בכח  שהמלחמה  א–ב)  א,  חנוכה  (או״ח  בליקו״ה  ומובא  המדמה.  כח 
השלילי היא בבחי׳ מצוות החנוכה, וז״ל: וזה בחינת חנוכה, שהוא הארה 
התחלת  על  מרמזת  והוא  בספרים),  שמובא  (כמו  השנה  מכל  ראשונה 
חינוך האדם בעבודה, וזהו לשון ׳חנוכה׳, שאדם מתחנך בעבודת השי״ת. 
מלחמה  מתחילה  לו  כשיש  אם  כי  השי״ת,  בעבודת  להתחיל  אפשר  ואי 
לשבר כח המדמה כנ״ל. וזהו בחינת מלחמת עכו״ם שהיה קודם חנוכה, 
שהיא מלכות עכו״ם הרשעה, שרצו להשכיח תורת ה׳ ולהעבירם על חוקי 
האדם  על  שמתפשט  הבהמיות  כח  המדמה  עו),  כח  בחינת  שזה  רצונו, 
ורוצה למונעו ולהעבירו מתורת ה׳ ח״ו, כמ״ש (דניאל יח) ׳ְוַהָּצִפיר ַהָּׂשִעיר 
וכו׳׳. ואח״כ כשזוכה להתגבר על מלכות הרשעה הנ״ל ולשבר כח המדמה 
השכל,  אל  לעלות  שזוכין  דהיינו  חנוכה,  נר  להדליק  מתחילין  אז  כנ״ל, 
שהוא בחינת נר הדולק, כמובא במאמר ׳פתח ר׳ שמעון׳ (בסי׳ ס׳). ובכל 
יום מוסיף והולך, כי אסור לעמוד על מדריגה אחת, רק צריך להוסיף 
ויום  יום  בכל  והולך  מוסיף  שכלו  ושיהיה  ויום,  יום  בכל  בנפשו  קדושה 
וכו׳. וזה שאומרים הלל בחנוכה, זה בחינת שבח השי״ת כדי לגלות גדולת 
הבורא יתברך שמו, כדי להכניע כח המדמה, שמתפשט בכל פעם שרוצין 
מעות  ליתן  שמרבין  הצדקה  בחינת  וזהו  כנ״ל.  לדרגא  מדרגא  לעלות 
התגלות  ע״י  מדריגה  שבכל  המדמה  כח  לשבר  כדי  לעניים,  חנוכה 

הגוונין, שהוא בחינת גדולת הבורא, שנתגלין ע״י צדקה כנ״ל.

ילקוט הנחל

חוקת  (יו״ד  בליקו״ה  ודרש  הקרבנות.  הם  הדמיון  ששבירת 
תרומה  השקל  ׳מחצית  בחינת  וזה  ו):  ב,  העכו״ם 
לה׳׳. כי בחינת המדמה הוא בחינת עץ הדעת, בחינת נוגה, שהוא 
על  בו  עומד  שהאדם  מחצית,  בחינת  והנסיון,  המתקלא  עיקר 

מכריעו  מחציתו  והנסיון,  המשקל 
המשקל,  כדרך  לכאן  ומחציתו  לכאן 
וזה  ורע,  טוב  מעורב  הוא  כי 
השקל׳  ׳מחצית  השקל׳,  ׳מחצית 
להכריע  אחד  כל  וצריך  דייקא. 
המדמה  להגביה  לטוב,  המשקל 
השקל  ׳מחצית  בחינת  להשי״ת, 
נתינת  ע״י  נעשה  וזה  לה׳׳.  תרומה 

מחצית השקל על קרבנות הציבור ועל נדבת המשכן, שזה בחינת 
ואזי  המדמה,  נכנע  שעי״ז  כנ״ל,  הגוונין  נתגלין  שעי״ז  צדקה, 
נופל הרע שבו והטוב נכלל בקדושה. ועל כן היו לוקחין השקלים 
בחינת  הם  קרבנות  כי  המשכן,  נדבת  ועל  הציבור  קרבנות  על 
פסוק  על  הנ״ל  במאמר  ז״ל  רבינו  שפירש  כמו  הדמיון,  שבירת 
בחינת  זה  המשכן,  נדבת  בחינת  וזה  נשברה׳.  רוח  אלקים  ׳זבחי 
התגלות הגוונין, כי כל הגוונין עילאין היו כלולין במשכן, בחינת 

׳כסף וזהב ותכלת וארגמן וכו׳׳.
מאבד  (חו״מ  בליקו״ה  וכתב  הדמיון הם הקרבנות.  ששבירת 
ז״ל  רבינו  שכתב  וזה  ט):  ב,  ומסור  חבירו  ממון 
רוח  שהוא  המדמה  שבירת  היה  שבביהמ״ק  הנ״ל  במאמר 
הבהמיות, כי שם היו מקריבין הקרבנות וכו׳ עי״ש. כי בביהמ״ק 
וכו׳,  ותכלת  ונחושת  וכסף  זהב  עילאין,  הגוונין  כל  כלולים  היו 
שם  ועי״ז  בביהמ״ק,  כלולים  היו  שכולם  הגוונין,  כל  כלל  שהם 
בחינת הכנעת המדמה  כל הקרבנות, שהם  היו מקריבין  דייקא 
והקליפות, כי עיקר הכנעתם ע״י התגלות הגוונין הנ״ל. ועל כן 
שם  כי  וכו׳׳,  ועלית  ׳וקמת  כמ״ש  הארצות,  מכל  גבוה  ביהמ״ק 
כל העליות של הקדושה. כי כל העליות כולם מדרגא לדרגא הם 

ע״י הביהמ״ק, ששם הוא בחינת כלליות הגוונין, שעי״ז מכניעין 
רוח  המדמה,  כח  בחינת  שהם  ודרגא,  דרגא  שבכל  הקליפות 
וזה  כנ״ל.  לדרגא  מדרגא  לעלות  יכולין  ועי״ז  כנ״ל,  הבהמיות 
זכורך את פני ה׳ אלקיך  כל  ייראה  ׳שלוש פעמים בשנה  בחינת 
וכו׳ ולא ייראו פני ריקם׳. כי שלוש 
יצחק  אברהם  כנגד  הם  רגלים 
ויעקב, שהם בחינת כלליות הגוונין, 
כי עיקר הגוונין הם תלת בחינות, 
צריכין  ואז  כידוע,  אבות  שלושה 
אז  כי  ה׳,  פני  את  ולראות  לעלות 
בהשלוש רגלים נתגלה כביכול בחינת 
פני ה׳, שזהו בחינת הארות הגוונין 
שהם בחינת פאר, שזהו בחינת יעקב, שהוא בחינת פנים, בחינת 
כל  הארת  ששם  בביהמ״ק,  ההתגלות  ועיקר  הגוונין.  כלליות 
מממונו  להביא  צריך  כי  ריקם,  ה׳  פני  ייראו  לא  אך  הגוונין, 
הקרבנות  אלו  וע״י  וכו׳׳,  ה׳  כברכת  ידו  כמתנת  ׳איש  קרבנות 
שמביא כל אחד מממונו ויגיע כפו, עי״ז נתתקן כל ממונו כמו 
ואזי  כמובא,  קרבן  בחינת  כן  גם  הוא  צדקה  כי  צדקה,  ע״י 
מאירין הגוונין שיש בכסף וזהב, ועי״ז זוכה כל אחד לפי בחינתו 
ע״י  מאירין  עילאין  הגוונין  כי  ה׳,  פני  את  וֵלָראות  לעלות 
ממונו  כל  נתתקן  שעי״ז  מממונו,  אחד  כל  שמביא  הקרבנות 

ומאירין הגוונין המלובשים שם כנ״ל.
ד):  ג,  חדש  (יו״ד  בליקו״ה  וכתב  מביאין מבהמות.  הקרבנות 
הקרבנות הם בחינת התעלות הנפש מבהמה לאדם, 
מגוף לנפש וכו׳, שגם ע״י שחיטת חולין נתעלה גם כן הנפש מחי 
למדבר, מבהמה לאדם, מכל שכן ע״י קרבנות עצמן. כי זה עיקר 
כוונת כלל כל הקרבנות, כדי להעלות הנפש מחי למדבר, מבהמה 
לאדם. ועל כן כשאדם חוטא ונמשך אחר תאוות הגוף, על כן צריך 
להביא קרבן בהמה, שעי״ז חוזר ומכניע בחינה בהמה, בחינת גוף, 

ומעלה הנפש לבחינת אדם, בבחינת ׳אדם כי יקריב׳.

   זבחי  א׳)  לאות  (שייך 
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ּב 
ואני תפלה

י  ƒנ ע≈ י ƒ ׁ̆ ˙ו… ו¿ י  ƒנ ר≈ ַעז¿ ַ̇ ו¿
ַח  כ… י  ƒú ן  ≈ּ̇ ƒ̇ ו¿ י  ƒנ ּכ≈ ַז ¿̇ ּו
ַח  ּכ… ‰ַ  ˙ ∆‡ ר  ּב≈ ַ ׁ̆ ¿ú
ַח  כ…  ‡ ‰ּו ∆ ׁ̆  ‰ ּמ∆ „ַ מ¿ ‰ַ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆  , ˙ ּו ּי ƒמ ‰ֲ ּבַ ‰ַ
 ú ּכָ  ˙ ∆‡ ר  ּב≈ ַ ׁ̆ ¿ú ָר‰  ≈‰ מ¿
י.  ƒּ̇ ƒ‡ ˙ מ≈ ּיו… ƒמ‰ֲ ֲ‡ו̇… ַ‰ּבַ ַּ̇ ‰ַ
ים  ƒ̇ עּו ַ‰ּטָ ן  ƒמ י  ƒנ ר≈ מ¿ ¿ ׁ̆ ƒ̇ ו¿
ַח  כ… י  ≈„ י¿  úַע ים  ƒ‡ ּבָ ‰ַ
 ‰ ע∆ ט¿ ∆‡  ‡…úּ ∆ ׁ̆  ,‰ ַ„ּמ∆ ַ‰מ¿
י  ≈„ úָם ַעú י¿ עו… ¿ú ˙ מ∆ ן ָ‰‡¡ ƒמ
 ‰ ַ„ּמ∆ ú ּכ…ַח ַ‰מ¿ ∆ ׁ̆ עּו˙  ַ‰ּטָ

ם (úי˜ו"˙ נ„). úו… ָ ׁ̆ ַחס ו¿

לא פתח רבי חגאי ואמר, 

׳את  הכתוב  פירוש  מה 
וגו׳׳,  לִאשי  לחמי  קרבני 
קרבן  זה  קרבני׳,  ׳את 
לכפר  שקרב  בהמה,  של 
הבהמה  דם  האדם,  על 
האדם,  דם  על  מכפר 
בשר  על  הבהמה  ובשר 
הקרבנות  כל  כי  האדם, 
על  אלא  קרבים  לא 
על  לכפר  כלומר  הבשר, 
וכך שמעתי  בשר האדם. 
האדם  אם  להקשות, 
חטא, בהמה מה חטאה, 
כי  ׳אדם  אמר  שהקב״ה 
וגו׳׳,  קרבן  מכם  יקריב 
מדוע. אלא הקב״ה עשה 
ואת  האדם  בני  רוח  את 
והבדילם  הבהמה,  רוח 
׳רוח  נאמר  ולכן  מזו,  זו 
היא  העולה  האדם  בני 
הבהמה  ורוח  למעלה 
היורדת היא למטה׳, ודאי 
שמובדלים הם זה מזה.

דרש מוהרנ״ת  הולך אחר המדמה. ובליקו״ה (יו״ד ע״א ג, יח)  וכשאדם 
ובתוך דבריו ביאר  את ענין התפשטות המדמה, עם ענייני פורים, 
את  הבאנו  בזה,  זה  בלולים  והדברים  ומאחר  הפשט,  ע״ד  במאמר  נקודות  גם 
שבכל  שבמדמה  הרע  בחינת  הוא  הרשע  המן  וז״ל:  יחד,  גם  תמציתם 
המדריגות כולם, כי הוא מזרע עמלק, שהוא כלול מכל הרע והקליפות 
דרגא  בכל  כי  עמלק׳.  גויים  ׳ראשית  בבחינת  כולם,  המדריגות  שבכל 
שבכל  הרע  מכל  כלול  הרשע  והמן  המדמה,  ומתפשט  מתגבר  ודרגא 
המדריגות וכנ״ל. והוא התגבר אז על ישראל בהתגברות גדול מאוד, כי 
יכולים להתגבר כי אם  כח המדמה, שהם הקליפות שבכל דרגא, אינם 
כנגדה.  להתגבר  באדם  ובחירה  כח  יש  ואזי  שבקדושה,  המדריגה  כפי 
ורצה  המדריגות,  שבכל  שבמדמה  מהרע  כלול  היה  הרשע  המן  אבל 
ממנו.  הגבוהות  שבמדריגות  הרע  בכח  מישראל  אחד  כל  על  להתגבר 
הקליפה  כנגד  לעמוד  התחתונה  שבמדריגה  באדם  כח  אין  ובוודאי 
וכמה  שבכמה  הקליפות  כנגד  שכן  מכל  ממנו,  הגבוה  שבמדריגה 
שבכל  הרע  שהוא  שמו,  ימח  הרשע  והמן  ממנו.  הגבוהות  מדריגות 
שבכל  הרע  בכח  מישראל  אחד  כל  על  להתגבר  רצה  המדריגות, 
כנגדו,  לעמוד  אפשר  בלתי  היה  כן  ועל  מהם.  כלול  שהיה  המדריגות 
כמ״ש ׳לולי ה׳ שהיה לנו בקום עלינו אדם׳, ודרשו רז״ל ׳ומנו, המן׳. כי 
איתא בדברי רבינו ז״ל, שבני אדם יכולין למנוע מהקדושה יותר מהבעל 
דבר, שהוא היצה״ר, כי היצה״ר של אדם אינו רק כפי מדריגתו, שכל 
אחד יש לו יצה״ר מאיזה עולם כפי מדריגת האדם, אבל בן אדם כלול 
הנפלא  הנס  תוקף  וזהו  וכו׳.  יותר  למנוע  כח  לו  יש  כן  על  מהכל, 
הנס  נפלאות  מתוקף  הספרים  בכל  כמבואר  פורים,  של  מאוד  והנורא 
הגדול הזה הגדול מכל הניסים, ו׳כל המועדים בטלים וימי הפורים לא 
כנגד המן, מחמת שהתגבר  לעמוד  בלתי אפשר  היה  אז  כי  נתבטלים׳, 
על  השי״ת  חמל  כן  על  המדריגות.  שבכל  הרע  בתוקף  אחד  כל  נגד 
ישראל ועשה להם נס נפלא, ע״י ששלח להם אז מושיע ורב את מרדכי 
התגלות  מקדושת  כלול  היה  מרדכי  כי  מהמן,  ההיפך  שהיה  היהודי, 
הגוונין עילאין שבכל המדריגות. כי בכל דרגא ודרגא, כשצריכין להכניע 
הרע שבמדמה, צריכין לגלות הגוונין שהם גדולת הבורא יתברך, ובוודאי 
הגוונין.  לגלות  צריכין  כן  כמו  אליה,  לעלות  שצריכין  המדריגה  כפי 
וכו׳.  כולן  המדריגות  שבכל  הגוונין  התגלות  מקדושת  כלול  היה  ומרדכי 

כנגד  אפילו  מישראל,  אחד  כל  כנגד  דור  בכל  מתגבר  שהמן  כמו  כי 
ודמיונות  ופיתויים  הסתות  בכח  כנגדו  מתגבר  הוא  במעלה,  הקטן 
ומניעות ובלבולים בלי שיעור, הנמשכין ממדריגות הגבוהות ממנו הרבה 
הרבה, כמו כן שולח השי״ת בכל דור צדיק שהוא בחינת מרדכי, שכלול 
מכל המדריגות שבקדושה, שיש לו כח להאיר אפילו בהפחות שבפחותים, 
ממנו  גבוהות  ממדריגות  הנמשכת  מאוד,  מאוד  ועצומה  נפלאה  הארה 
הרבה מאוד, ועי״ז הוא מצילו מקליפת המן, שרוצה להתגבר כנגדו בכח 
לכל  שיש  המלחמה  עיקר  זאת  כי  וכו׳.  ממדריגתו  הגבוהות  הקליפות 
לו  שיש  הרעים  ותאוותיו  שלו  היצה״ר  שמלבד  ודור,  דור  בכל  אדם 
מעצמו, שצריך מלחמה גדולה והתגברות גדול לעמוד כנגדם, נוסף על 
זה עומדים נגד כל אחד בני אדם הרבה הרוצים למונעו מדרך החיים. 
ויש בענין זה שינויים הרבה לאין מספר, כי לפעמים הבעל דבר מתלבש 
לחלוק  בליבו  שמכניס  צדיק,  באיזה  ולפעמים  כשר,  באיש  אפילו  עצמו 
הרבה  העולם  מבלבל  דבר  הבעל  כי  בו,  לכנוס  שרוצה  הישר  דרך  על 
הצדיקים  לנו  שהורו  הישר  הדרך  על  הוא  התגרותו  ועיקר  דור,  בכל 
השֵלמים הגדולים במעלה ביותר, שהם כלולים מכל המדריגות שבקדושה, 
כאלו  גדולים  צדיקים  על  לחלוק  דייקא,  אדם  בבני  עצמו  מתלבש  והוא 
ועל הדרכים ישרים ונכונים שגילו בעולם, ומהפך האמת ומתגבר עי״ז 
על האדם הקטן במעלה, בסברות וקושיות ובלבולים הנמשכין ממדריגות 
הגדול  הצדיק  בכח  לא  אם  כנגדו,  לעמוד  קשה  שעי״ז  הגבוהות ממנו, 
מכל  שכלול  ראש׳,  ׳בשמים  בחינת  מרדכי,  בחינת  שהוא  במעלה 
ממדריגות  ועצומה  נפלאה  הארה  בנו  שמאיר  שבקדושה,  המדריגות 
הגבוהות למעלה למעלה יותר, שעי״ז יש לנו כח אפילו להקטן שבקטנים 
מרדכי,  בחינת  הצדיקים,  קדושת  כי  הרבים.  המונעים  כנגד  לעמוד 
מתבטלת  ששם  הקדושה,  תכלית  עד  המדריגות  כל  על  למעלה  עולה 
שם  יש  ודרגא  דרגא  שבכל  לעיל  מבואר  כי  לגמרי.  שבמדמה  הקליפה 
אזי  לדרגא,  מדרגא  לעלות  רוצה  וכשאדם  אלו,  וקליפות  דמיונות 
מתגברים מחדש הקליפות שבמדריגה וכו׳ כנ״ל. אבל יש צדיקים גבוהים 
שיברו  כבר  כי  העליונה,  הקדושה  בתכלית  שנכללו  עד  כך,  כל  במעלה 
הקדושה  תכלית  בתכלית  נכללו  שכבר  עד  ודרגא,  דרגא  שבכל  הקליפות 
קדושת  בחינת  וזה  לגמרי,  הקליפות  כל  ביטול  הוא  ששם  העליונה, 

מרדכי היהודי כנ״ל, וזאת ההארה מתגלה בפורים.

ילקוט הנחל

המדמה שבלב. וביאר בליקוטי אבן (ברכות השחר ב): כל החטאים 
היצה״ר,  מטעה  אחד  לכל  כי  המדמה.  ע״י  הוא 
מה  לעשות  גדול  איסור  זה  שאין  בתחילה  אחד  לכל  ומראה 
שמפתהו ומסיתו, כי לכתחילה אינו אומר לו לעשות תיכף עבירה 
גדולה, אבל ימצא לו היתרים, ואלו 
יותר  מאוד  גרועים  הם  ההיתרים 
אינו  עליהם  כי  גדולה,  מעבירה 
מהיתר  ואח״כ  בתשובה,  חוזר 
ברשתו,  שנופל  עד  לאיסור  מסיתו 
יצה״ר,  של  דרכו  ׳כך  רז״ל  כמ״ש 
היום אומר לו כך ולמחר אומר לו 
׳הוי  כמ״ש  וכו׳׳,  שאומר  עד  כך, 
וכעבות  השוא  בחבלי  העוון  מושכי 
אחד  כל  וצריך  חטאה׳.  העגלה 
לפשפש במעשיו מאוד ולפלס דרכיו בכל שעה ורגע, אם כך ראוי 
לו לעשות, ואם יש בו רצון השי״ת באמת, ולא יטעה את עצמו, 
וצריך לבקש ולהתחנן לפני השי״ת בכל עת שיעזרהו להינצל מזה, 
שהוא  שכחה,  לבחינת  נופל  המדמה  ע״י  כי  למדמה,  יפול  שלא 
מיתת הלב, שהוא התרחקות מהשי״ת, שמת ליבו בקרבו, והבעל 
דבר מטעה אותו שאי אפשר לו לשוב להשי״ת עוד, מאחר שכבר 
לו  וממציא  השי״ת,  את  בהם  עבד  ולא  משנותיו  הרבה  עברו 
חטאיו ואומר לו, איך אפשר לך לשוב הלא כבר באת בימים וכבר 
הרגלת בדרכיך אשר לא טובים, ויש לך הרבה מניעות, וגם ׳אם 
לך  יועיל  ומה  עוונך׳,  נכתם  בורית,  לך  ותרבה  בנתר  תכבסי 
מעתה. אבל באמת אינו כן, כי חסדי ה׳ כי לא תמנו כי לא כלו 
רחמיו, כי האדם איך שהוא, משם יכול לדבק את עצמו בהשי״ת. 

מבואר  הקרבנות  וסוד  טעם  הנה  מבהמות.  קרבן  להביא  צריך 
בזה.  מהנאמר  מעט  להביא  וראינו  פרד״ס),  (בדרך  רבות  בפנים 
כתיב בריש ספר ויקרא (א, ב): ׳אדם כי יקריב מכם קרבן לה׳, מן הבהמה 
מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם׳. ופירש בתורת משה להאלשיך (שם): 

׳אדם כי יקריב מכם׳ ממש, תחילה 
קרבן  עשות  טרם  לה׳׳,  ׳קרבן 
בהמתו, שיכוון כאילו את עצמו הוא 
קונו  בו  ובחר  יתן  ומי  מקריב, 
לקרבן, וייכנע בחושבו כי אליו יאתה 
ההקרבה בעצם וראשונה. ואח״כ ע״י 
את  כי  ויכוון  שיקדים  זו  הקדמה 
יאתה  אליו  כי  מקריב,  הוא  עצמו 
בבהמה,  יעשה  כאשר  בו  לעשות 
וייכנע בתשובה שלימה, ויקרב אל ה׳ 

לתקן אשר נתרחק בחטאו, אז ע״י כן בהקריבכם מן הבהמה כו׳, 
אני מעלה עליכם כאילו תקריבו שתי קרבנות.  ואיתא בזה בזהר סתרי 
בחי׳  (שהיא  נוגה  מקליפת  היא  ע״א), המבאר שהבהמה  פט  לך,  (לך  תורה 
וז״ל:  המדמה,  מכח  ששורשם  האדם,  חטאי  על  מכפרת  היא  ולכן  המדמה), 
לאפתח רבי חגאי ואמר, מאי דכתיב (במדבר כח) ׳את קרבני לחמי 

לִאשי וגו׳׳, ׳את קרבני׳, דא קרבן בשרא דאתקרב לכפרא, דמא על 
על  אלא  לאו מתקרבין  קרבנין  דכל  בגין  בשרא,  על  בשרא  דמא, 
והכי שמענא, אי בר נש חטא, בהמה  בשרא, לכפרא על בשרא. 
מה חטאת, דקב״ה אמר (ויקרא א) ׳אדם כי יקריב מכם קרבן וגו׳׳, 
אמאי. אלא קב״ה עבד רוח בני נשא ורוח הבהמה, ואפריש דא מן 
דא, ובגין כך (קהלת ג) ׳רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח 
(שם):  וגו׳׳, ודאי מתפרש דא מן דא. ופירש המתוק מדבש  הבהמה 
ר״ל לכפר על האדם שחטא.  בשרא.  על  אלא  לאו מתקרבין  קרבנין  דכל 

רוח בני נשא ורוח הבהמה. הקב״ה ברא רוח בני אדם מצד הקדושה העולה למעלה, ורוח הבהמה מצד קליפת נוגה, היורדת למטה לקליפה.  
בין הנפש הבהמית שבאדם  יסודי  ישנו קשר  יחזקאל) בסוד הקרבנות, שמלבד חובת הבאת הקרבן ככפרה לחטא,  ישר (מרכבת  וביאר האריז״ל בספר אדם 
ובעלי החיים, וע״י הבאת הבהמה לקרבן, נמשך לנפשו ַזּכו ת וניקוי, ז״ל: העכירות של נפש הבהמית שבאדם וכו׳, הוא גורם לו לחטוא. ומי גורם 
לו עכירות בתחילה בנפש הבהמית שבאדם, ודאי שנמשך לה מנפש הבהמית שבבעלי חיים, שהיא חיצוניות נפש הבהמית שבאדם. ולכן 
כשאדם חוטא הוא מקריב קרבן נפש הבהמית של הבעלי חיים, שהם גרמו לו לחטוא, ונחית אש גבוה ושורף אותו העכירות, ואז שורש 

נפש הבהמית שבאדם נמשך לה ַזּכות וניקוי, כי הכל משורש אחד חוצבו, ומתכפר האדם. והבן זה היטב סוד הקרבנות.
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õ לא מסילת הקשרים 'תיכף' לסמיכה, כדי שהקליפה  כן צריך שהשחיטה תהיה  ועל  ג).  (אות  וניעור' הנאמר על הקליפות, כמובא לעיל  'חוזר  עז) בבחי' 
תחזור להתעורר כנגד השב בתשובה. וראינו להוסיף ולהעיר לב הלומדים, שהמלה 'תיכף' חוזרת מספר פעמים במאמר, הן באות ב' 'ותיכף 
כשעולה להמדריגה, אזי נתעוררין הקליפות שבמדריגה ומסבבין אותו, וצריך להכניע אותם ולשבר אותם', והן באות ד' 'תיכף ומיד כשהעכו"ם מקבל ממון מישראל, 

תיכף ומיד נתעלם החן', ואז הקליפות חוזרות להתעורר, והעכו"ם תובע שוב ממון אחר מישראל. 

ּב 
ואני תפלה

ָבב  ≈ú "ֲחַכם  י  י  ‡ ָ‡ּנָ
ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  , " ַח ּכ…  ı י ƒּמ ‡ַ ו¿
ָך  ּמ¿ ƒבּוָנ‰ ע ¿ּ̇ ‰ַ ו¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿
ן  י ≈‡ ָך  ¿̇ ָנ בּו ¿̇ ƒú ו¿ ַב„,  ¿ú
ים  ƒֲחָכמ‰ַ  úָכ ו¿ ר,  ּפָ ס¿ ƒמ
ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆  ú ּכָ ƒמ ע,  ַמּ„ָ י  ƒú ב¿ ƒּכ
ַע˙  ַ„ּ ƒמ ָער  ב¿ ƒנ ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆  úָכ ו¿
י  ƒנ ר≈ ‰ו… ו¿ י  ƒנ ּכ≈ ַז י,  ƒנ מו… ּכָ
יַ„ע  ≈ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ י  ƒנ ≈„ úַּמ¿ ו¿
 ,úúָ ַע ּכ¿ ≈„ י יו… ƒינ ≈‡ ∆ ׁ̆  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆
 ˜ ַחּז≈ ¿̇ ƒ‰ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ ן  פ∆ …‡ ּב¿
יי   ˙„ַ ֲעבו… ּבַ  ‰ ז∆ י  ≈„ י¿  úַע
 úי ƒח ¿̇ ‰ַ ¿ú ּו ַעם,  ּפַ  úָכ ּב¿
ין  ּב≈  , ׁ̆ „ָ ָח מ≈  ˙ ע≈  úָכ ּב¿
ן  י ב≈ ּו  ‰ ּיָ ƒú ֲע  ˙ ַנ י ƒח ב¿ ƒּב
ַחס   ‰ „ָ י ƒר י¿  ˙ ַנ י ƒח ב¿ ƒּב
ך¿  י ≈‡  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם,  ו… ú ָ ׁ̆ ו¿
 ˜ ַחּז≈ ¿̇ ƒ‰ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡  ,‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆
ם  ַע ּפַ  úָכ ּב¿  ú י ƒח ¿̇ ‰ַ ¿ú
ים  ƒָבר ¿„ּ‰ַ  úָכ ו¿  . ׁ̆ ָחָ„ מ≈
 ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  נ¿ ˆו… ר¿ ם  ≈‰ ∆ ׁ̆
úֲַעס…˜  ו¿ ם  ָ̇ ו… ׂ̆ úֲַע  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡
 ,ú „ו… ָ‚ּ מּו˙  ≈ú ¿ ׁ̆ ƒּב ם  ∆‰ ּבָ
 , ú ו… „ ָ‚ּ  ˙ ּו ˜ ּז¿ ַח ¿̇ ƒ‰ ּב¿
 , ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ם  ≈ú ָ ׁ̆ ב  ≈ú ּב¿
י  ƒ̇ ‡ו…  ú ּב≈ ¿úַב ¿ú  úיּוַכ  ‡…ú ו¿
úָם,  עו… ּבָ ∆ ׁ̆ ר  ָב ָ„ּ ּום  ׁ̆
י  ַ̇ ו… נ ו… ֲע ּו  ú כ¿ ּו י  ‡ …ú ו¿
ים  ƒּב ֻר מ¿ ‰ַ ו¿ ים  ƒמ ˆּו ֲע ‰ָ
 ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒú ֲח ‰ַ ¿ú  „ …‡ מ¿
 úúָ ּכ¿ ם  úו… ָ ׁ̆ ו¿ ַחס  י  ƒּ̇ ע¿ ַ„ּ
úָם,  עו… ּבָ ∆ ׁ̆ ָבר  ָ„ּ ּום  ׁ̆ ּב¿
ין  ƒב‡ָ ו¿ ין  ƒח ַ‡ב¿ ו¿ ַ„ע  ≈‡ ַר˜ 
ַע  ≈„ יו… י  ƒינ ≈‡ ∆ ׁ̆  úי ƒּכ ¿ׂ̆ ‡ַ ו¿
úָם  עו… ּבָ  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ּנַ ַמ‰   úúָ ּכ¿
ַר˜  י,  ƒ„ ּמָ ƒע  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ּנַ ּוַמ‰ 
י  ƒ„ ָי  ‡ ָ̂ מ¿ ƒּ̇ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ú…ּכ
ים  ƒָבר ¿„ּ י  ƒח כ… ּב¿  ˙ ו… ׂ̆ ֲע úַ
úָם  ָ‰עו…  ‰ ז∆ ּבָ  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב ∆ ׁ̆
ם  ָ̇ ו… ׂ̆ úֲַע  ‰ ּכ∆ ז¿ ר, ‡∆ ב≈ ָ‰עו…
 ú ≈úּ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ¿ú ּו מּו˙,  ≈ú ¿ ׁ̆ ƒּב
ע̃…  ¿̂ ƒú ע̃… ו¿ ז¿ ƒú ˜ ו¿ ַחּז≈ ¿̇ ƒ‰ ¿úּו
יך¿  ≈‡  ‰ י∆ ¿‰ ƒי י„,  ƒמ ָ̇ יָך  ∆ú ≈‡

‰ (úי˜ו"˙ ח"ב, ב). י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆

שה  או  כשב  אותו  לב 

שמקריבים,  בהמה  או 
שמקריבים  לפני  צריך 
המזבח,  גבי  על  אותו 
כל  את  עליו  לפרש 
החטאים ואת כל הרצונות 
עליו,  ולהתוודות  הרעים 
נקרא  הזה  הקרבן  ואז 
של  הוידוי  ע״י  בהמה 
וההרהורים  החטאים  כל 
הקרבן  כמו  הרעים, 
עליו  שנאמר  לעזאזל, 
כל  את  עליו  ׳והתוודה 
עוונות בני ישראל וגו׳׳.  

עלה  ומשה  ד״ה  יתרו,  (פ׳  לוי  בקדושת  ומובא  מחמת שצריכין לעלות.  רק 
אל האלקים): צריך לדעת שעינינו רואות לפעמים שקשה מאוד לצדיק 
דומה  זה  שדבר  והענין,  הדבר.  תמוה  ולכאורה  ב״ה,  הבורא  את  לעבוד 
למלך שיש לו עבד נאמן שעובד אותו בשלימות, והמלך רוצה שיהיה לזה 
העבד תענוג גדול, מראה לו מדריגה קטנה קודם למדריגה גדולה, בכדי 
יותר גדול כשיגיע למדריגה גדולה מזו. כך  לו בכל פעם תענוג  שיהיה 
אצל הצדיק, הקב״ה עושה זאת בכוונה שלא יוכל לעמוד תיכף במדריגה 
וברוך  ב״ה  הבורא  מעבודת  גדול  תענוג  אח״כ  לו  שיהיה  בכדי  גדולה, 
שמו כשיבוא למדריגה גדולה מזו, ומשום הכי מסתיר הקב״ה את עצמו 
מעבודת הצדיק, כי תענוג תמידי אינו תענוג, והבורא יתברך עשה זאת 

בכדי שיבוא לצדיק תענוג גדול עד אין שיעור.

מילואי חכמה

סמיכה / שחיטה 
בקרבנות

לא יכפר אם לא ע"י  הקרבן 
בליבו,  והרהור  ּוִוידוי  סמיכה 
חי  בבעל  נעשה  אשר  כל  כי 
ההוא כן היה ראוי שיעשה לו 
לבעליו, וע"י הכניעה מתקבל 
הקרבן כאילו את עצמו הקריב 

(אלשיך ויקרא י, ו).

הסמיכה מורה על ענין השפע 
העולה  (תורת  מלמעלה  היורד 

ח"ב, כב).

להאציל  הוא  הסמיכה  טעם 
'ונרצה  וזהו  וכו'.  חטאו  עליה 
לו', כי מידת הדין תתרצה לו 
'א"ר  בירושלמי  ואמרו  בזה. 
שהוא  מי  כל  אבא,  בר  יוסי 
אין  שחיטה,  לסמיכה  תוכף 
פסול נוגע באותו קרבן' (רקנאטי 

ויקרא א, ד).

התעלות  בחי'  הוא  שחיטה 
הנפש, להכניע רוח הבהמיות, 
הגוף,  בחי'  בהמה,  בחי' 
ולהעלות הנפש שבחי למדבר, 
תורה  בחי'  אדם,  בחי'  שהוא 

(ליקו"ה שחיטה ד, א).

כשאחד מישראל נפל באיזה 
חטא ח"ו, היה מביא קרבן אל 
הכהן, והיו סומכים על הקרבן 
עוונותיהם,  כל  ומתוודים 
על  העוונות  כל  נמשכו  ועי"ז 
הבהמה, וכשלקחה הכהן, היה 
תיכף נופל  ונתבטל הרע, שהם 
והעוונות, כי הרע נפל ונתבטל 
שהוא  חסד,  איש  הכהן  כנגד 
הצדיק  בחי'  כח,  גיבור  בחי' 
שזכה לכפות את יצרו (ליקו"ה 

חנוכה ג, ד).

הדומם  כל  מקריב  בקרבן 
בחי'  שהם  מדבר,  חי  צומח 
התחתונים, להשי"ת. כי מקריב 
החי, והעצים הם צומח, והמלח 
הסומך  והאדם  הדומם,  הוא 
(אגרא  המדבר  הוא  כוחו  בכל 

דכלה, ויצא).

ותבין  יא):  מכתב  (ח״א,  צדיק  בשערי  ומובא  זה נפילה כלל.  אין  ובאמת 
בזה יקירי, שאין זה מן החסרון בעבודת השי״ת מה שלפעמים 
בלתי  כי  עלייה,  צורך  ירידה  נקרא  זה  אדרבא,  החשק,  פתאום  נאבד 
אפשר לעלות במעלות סולם עבודת השי״ת בלתי ירידה קודם כל עלייה, 
מנא׳,  לן  ׳אחוי  כ״ה  סימן  ח״א  בליקו״מ  רביז״ל  בדברי  היטב  וכמבואר 
עי״ש בההשמטות השייך לאות ב׳ ג׳. בוא וראה חביבי יקירי, כמה וכמה 
ירידות ונפילות עברו על רביה״ק זיע״א כשהתחיל ליכנס בעבודת השי״ת, 
כמבואר מזה בשבחי הר״ן עי״ש ועוד בכמה מקומות, והעיקר מה שזכה 
ושיחה  באמונה  כוחו  בכל  שהתחזק  ע״י  רק  הוא  וגדולתו,  מעלתו  לעוצם 
ונתעלה בכל  ועי״ז עלה  ליפול ביותר,  נתן את נפשו  ולא  לבין קונו,  בינו 
פעם ביותר, עד שזכה למה שזכה, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב.

ילקוט הנחל

בעצות  וביאר  ה׳.  מעבודת  שנפלו  להם  נדמה  שפתאום 
לעלות  הזוכה  זה  אדם  ה):  (התחזקות  המבוארות 
שצריך  היינו  עלייה,  לצורך  ירידה  לרדת  קודם  חייב  במדריגתו, 
ליפול מהרגשיו והתעוררותו הקודמים שהיו לו בעבודת ה׳. על כן 

בדעתו  להיחלש  שאסור  לזכור  צריך 
להתרפות  ואסור  ירידה,  בעת 
על  העוברת  ירידה  כל  כי  לגמרי, 
להתחזק  באמת  שחפץ  האדם 
הן  בגשמיות  ירידה  הן  ביהדות, 
לבחון  נסיונות  רק  הן  ברוחניות, 
ואם  מיהדות.  יתרחק  לא  אם  אותו 
עצמו  לאחוז  כוחו  בכל  מתגבר 
ביראת ה׳ וקיום התורה אפילו בעת 
הירידה  לו  תהפוך  אזי  ירידה, 
בספרי  (כמבואר  גדולה,  לעלייה 
וכל  רבים).  במקומות  ז״ל  רבינו 
היהדות  בדרכי  ללכת  החפץ  יהודי 
צריך  כמה  עד  להבין  יכול  באמת, 
התורה,  וקיום  ה׳  בעבודת  להתחזק 
מדעתו  פעם  אף  ליפול  ואסור 
בבריאות  ביהדות,  הירידות  מחמת 
הגוף, פרנסה וכו׳. ואם יתחזק ולא 
יתבטל בשום אופן מחמת הירידות, 
שמתגברים  והבלבולים,  המניעות 
כנגדו ורוצים להרחיקו מיהדות, גם 
שיעבור,  מה  ח״ו  עליו  יעבור  אם 
הירידות  שכל  יעזרהו,  השי״ת  אזי 
היינו  גדולות,  לעליות  יתהפכו 
ברוחניות, שיזכה להרגיש אורות בכל 

להתעוררות  ויזכה  בהם,  חש  לא  נפילתו  שעד  טובות,  המידות 
וקיום התורה, שעד הנה לא הכיר, ובגשמיות,  חדשה ביראת ה׳ 
כמבואר  גדולות,  לישועות  וייסוריו  צרותיו  את  השי״ת  לו  יהפוך 
בליקוטי הלכות. גם מבואר שם בענין ההתחזקות, עד כמה צריך 
שום  ומפני  מניעה  שום  מפני  להיבטל  ולא  להתחזק  אדם  כל 
ירידה, מחמת שכל אדם שנפל במדריגות שפלות, נדמה לו כי כל 
ענייני ההתחזקות המבוארים בספרי אמת, אינם אמורים בעבורו 
אלא עבור אנשים גדולים העולים ומתעלים מדרגא לדרגא. אבל 
ענייני  כל  כי  ולהאמין  לדעת  צריך  רק  כך,  הדבר  אין  באמת 
כי  ביותר.  והגרוע  הקטן  האדם  עבור  אפילו  נאמרו  ההתחזקות 
השי״ת טוב לכל, וחפץ כי הקטן והגרוע מכל ישוב אליו, כי זאת 

התכלית של כל אדם, ובשל תכלית זו נברא בעולם.

כל  נמשכין  ועי״ז  וכו׳  ולהתוודות  עליו  לסמוך  וצריך 
לציין  וראינו  וכל כח המדמה על הבהמה.  החטאים 
שעיר  בפרשת  נאמר  הבהמה,  על  וכו׳  החטאים  הימשכות  של  זה  שענין 
המשתלח, כדכתיב בויקרא (טז, כא–כב): ְוָסַמ ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשֵּתי ָיָדיו ַעל 
ָעָליו ֶאת  ְוִהְתַוָּדה  ַהַחי  ַהָּׂשִעיר  רֹאׁש 
ָּכל  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעֹונֹת  ָּכל 
ִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם ְוָנַתן אָֹתם ַעל 
ִעִּתי  ִאיׁש  ְּבַיד  ְוִׁשַּלח  ַהָּׂשִעיר  רֹאׁש 
ַהִּמְדָּבָרה: ְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל 
ֶאת  ְוִׁשַּלח  ְּגֵזָרה  ֶארֶץ  ֶאל  ֲעֹונָֹתם 
ַהָּׂשִעיר ַּבִּמְדָּבר: וכתב הכלי יקר (דברים 
וז״ל:  הקרבנות,  בכל  הוא  שכן  ב)  לב, 
כשאדם מביא קרבן וסומך ידו עליו 
כל  כאילו  דומה  עליו,  ומתוודה 
עוונותיו נשואים באותה בהמה, כמו 
כל  את  עליו  השעיר  ׳ונשא  שנאמר 
עוונותם׳.  וכן איתא בזה בזהר (נח, סד 
או  אמרא  או  כשבה  לבההוא  ע״ב): 
עד  אצטריך  דקרבין,  בהמה  ההיא 
דלא יתקריב על גבי מדבחא לפרשא 
רעותין  וכל  חטאין  כל  על  עלה 
וכדין ההיא  עלה,  לאתוודאה  בישין 
אינון  בגו  בכולא  בהמה  אתקרי 
כגוונא  בישין,  והרהורין  חטאין 
׳והתוודה  דכתיב  דעזאזל,  דקרבנא 
עליו את כל עוונות בני ישראל וגו׳׳.  
לרמ״א  העולה  תורת  בספר  ביאר  וכן 
שיהיה  השי״ת  רצה  והנה  א):  (ח״ב, 
כדי  הקרבן,  הקרבת  התשובה  עם 
שיתיישב יותר בלב החוטא שכבר נתכפר לו אותו החטא. כי לא 
יתנקה  ואח״כ  רשע  האדם  שיהיה  האנשים,  המון  אצל  יצוייר 
מרשעו, בתשובתו בלבבו בזולת מעשה כלל, ולזה ציווה ה׳ יתעלה 
שיעשה אלו הקרבנות בבית הנכבד אשר בו שכינתו, וע״י הנכבד 
הנבדל לעבודת ה׳ יתעלה, להשלים הכפרה לחוטא עם התשובה. 
וציווה מפני זה שיסמוך שתי ידיו על ראש קרבנו, ויתוודה עליו 
עוונותיו, ליישב בלבבו שאותם החטאים כאילו נעתקו ממנו ובאו 
על ראש הבעל חי ההוא, שבאופן עשיית הקרבנות הערה להיישר 
האדם לעבודת ה׳ יתעלה, ולהרחיקו מההליכה אחר יצרו הרעה.

לסמיכה שחיטה. כדאיתא במשנה במנחות (ט, ח): סמיכה  תיכף 
שוחטין,  שסומכין  ובמקום  ידיים,  בשתי  הראש  על  וכו׳ 
ותיכף לסמיכה שחיטה. וביאר בפיהמ״ש להרמב״ם (שם): ותיכף לסמיכה 
שחיטה. שתהא סמוכה לה, שלא יהא ביניהם איחור.  וביאר בתורת 
משה להאלשיך (ויקרא א, ג) גבי הטעם לתכיפות השחיטה לסמיכה, וז״ל: אומרם ז״ל ׳תיכף לסמיכה שחיטה׳, מה ענין צורך התכיפות ההוא וכו׳. 
והוא, כי כאשר יסמוך החוטא את ידיו על ראש קרבנו, וישוב אל ה׳ מליבו ויתוודה עוונו, אז בסמיכתו את ידיו בתשובה ּוִוידוי על 
ראש קרבנו, יסיר ויפשיט מאיתו חלאת טומאת חטאתו אשר חטא, והכח הטמא אשר ברא יסור ממנו, ויתלבש בבעל חי ההוא. ועל 
כן נצטווינו מיד תיכף לסמיכה שחיטה, בל יהיה הפסק מההשראה בבעל חי אל התשת כוחו, פן ישוב לאיתנו עז) ע״י צד הרהור זר, 

כי אם להחל מיד להכניע הכח הטמא ההוא, ואותו הכח הוא המתמרק ונאכל מאכולת אש על גבי המזבח.
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õ חבירו ˘‰י‰ עומ„ ב‡ו˙‰ עצה ותושיהú פי בחינ˙ו, בז‰ עו˘‰ טוב‰ ‚םú מ„רי‚‰ ‰˘ני‰ ‰‚בו‰ יו˙רú ‰úפעם עו úכ˘מ˙חז˜ ומ˙‚בר ומ˘בר ‰מניעו˙ וכו', ובכ
‰מ„רי‚‰ ˘‰ו‡ נכנס ב‰ ע˙‰. כי חבירו יוˆ‡ ממנ‰ ועוú ‰úמ„רי‚‰ יו˙ר עúיונ‰. כי ‡י ‡פ˘ר ú˘ני בני ‡„ם ˘יעמ„ו במ„רי‚‰ ‡ח˙ (úי˜ו"ע, ‰˙חז˜ו˙ ט).

ּב 
ואני תפלה

 ˙ יו… ¿‰ ƒú ú…ַ‰י  יי ‡¡ י  ƒנ ר≈ ָעז¿ ו¿
 ˜ ָז ָח ו¿  ı י ƒּמ ‡ַ ו¿ ף  י ƒּ̃ ַּ̇
 ú‡ַ ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו… ּבַ
ם  úו… ָ ׁ̆ ו¿ ַחס   ú…ּפ ƒú י  ƒנ יח≈ ƒּנ ַּ̇
י  ƒנ יכ≈ ƒú ¿ ׁ̆ ַּ̇  ú‡ַ" úָם.  עו… ¿ú
ָך  ¿ ׁ̆ ¿„ ָ̃ ַח  רּו ו¿ ָך  י נ∆ ָפ ¿úּ ƒמ
 .' וכו י"  ƒּנ ּמ∆ ƒמ ח  ַּ̃ ƒּ̇  ú‡ַ
רּו  מ¿ כ¿ ƒי ו¿ מּו  ¡‰ י∆ יי,   ‡ ָ‡ּנָ
יָך  ∆̇ ינו… ƒיָך ַוֲחנ ַרֲחמ∆ יָך ו¿ ע∆ מ≈
י  ƒנ רו… כ¿ ƒָיב…‡ ז ‰ ו¿ ∆úַיֲע ָעúַי, ו¿
ם  ַרח≈ ו¿ ָב‰,  טו… ¿ú יָך  ָפנ∆ ¿ú
ים,  ƒַרּב‰ָ יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ ָעúַי 
 ú ‡ַ ו¿ י  ƒנ ח≈ י ƒּנ ַּ̇  ú ‡ַ ו¿
ַחס  ַע  ≈ּ̃ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ¿ú י  ƒנ ≈ ׁ̆ ּט¿ ƒּ̇
 ˙ מו… ˜ו… ַ‰ּמ¿ úּּו  ≈‡ ּב¿ ם  úו… ָ ׁ̆ ו¿
ם  י ƒú ָפ ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ו¿ ם  י ƒכ מּו ּנ¿ ‰ַ
 .‰ ּנָ ≈‰ ַע„  י  ƒ̇ ‡ ּבָ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ
ú…ַ‰י  ¡‡ יי  י  ƒנ ב≈ ז¿ ַע ַּ̇  ú‡ַ
 ú‡ַ" י.  ƒּנ ּמ∆ ƒמ ַח˜  ר¿ ƒּ̇  ú‡ַ ו¿
 ú‡ַ ו¿  ,‰úָּוˆ מ¿ י  ƒנ úָע≈ ב¿ ƒּ̇
יָ‰".  ƒּפ ר  ≈‡ ּב¿ ָעúַי  ַטר  ¿‡ ∆ּ̇
ַעַפר  ּומ≈ י,  ƒנ ימ≈ ƒ̃ ‰ֲ ַו י  ƒנ ָחּנ≈
י  ƒ̇ úּו פ¿ ƒ ׁ̆ ם  ∆̂ ע… ּומ≈ י  ƒ̇ úּּו ַ„ּ
ָר‡  ¿̃ ƒמ ם  ּיַ ֻ̃ י ƒו י.  ƒנ מ≈ מ¿ רו… ¿ּ̇
ָך  ּמ¿ ƒע „ ר≈ י ‡≈ ƒּוב "ָ‡נ…כ˙ ּכָ ∆ ׁ̆
ָך  ¿úַע‡ַ י  ƒנ…כ‡ָ ו¿ ָמ‰  ַרי¿ ¿̂ ƒמ
 ‰„ָ י ƒר י¿ ‰ַ ו¿  ,"‰…úָע ם  ַ‚ּ
 .‰ ּיָ ƒúֲע‰ָ י˙  ƒú כ¿ ַּ̇  ‰ י∆ ¿‰ ƒי
úַח  ¿ ׁ̆ ּו ָעúַי,   ú…ַוֲחמ חּוס 
ין  ƒימ ƒי ּב ƒנ כ≈ מ¿ ¿̇ ƒ̇ ָך ו¿ ¿̇ ּוָע ׁ̆ י¿
ם  ∆̂ ע… ּב¿ י  ƒנ ָע„≈ ס¿ ƒ̇ ו¿ ָך,  ∆̃ ¿„ ƒ̂
י„  ƒמ ָ̇  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ָך,  ¿̇ úָ מ¿ ח∆
 ú כ∆ ≈ׂ̆ י כ…ַח ו¿ ƒú ן ≈ּ̇ ƒ̇ ו¿ י,  ƒּמ ƒע
 ú‡ַ ו¿ י„.  ƒמ ָּ̇ ָך  ּב¿ ז  ח… ¡‡ ∆ú
ם  úו… ָ ׁ̆ ו¿ ַחס   ú…ּפ ƒú י  ƒנ יח≈ ƒּנ ַּ̇
ָר‡  ¿̃ ƒמ ם  ּיַ ֻ̃ י ƒו úָם,  עו… ¿ú
 ‡…ú  ú ּפ… ƒי י  ƒּכ" ˙ּוב  ּכָ ∆ ׁ̆
 " ָי„ו… ך¿  מ≈ סו… יי  י  ƒּכ  ,úיּוָט

(úי˜ו"˙ ו).

נפילה  
׳אל תשמחי אויבתי לי', למה, 
'כי נפלתי קמתי', תיכף לנפילה 
קימה. רבי שמואל אמר לה מן 
הדא, 'כי שבע יפול צדיק וקם' 

(שוח"ט כב).

דחז״ל, אומות העולם בנפילה 
אחת ואין להם תקומה, שנאמר 
'שם נפלו פועלי אוון דוחו ולא 
יכלו קום', אבל ישראל נופלין 
כמה נפילות ויש להם תקומה, 
אויבתי  תשמחי  'אל  שנאמר 
לו כי נפלתי קמתי' (רבינו בחיי 

דברים כט, ט).

מוכנים לנפילה מצד  ישראל 
עצמם, אם לא כי השי"ת אשר 
הוא מעמיד אותם, וזולתו ית' 
אין קיום ישראל (נצח ישראל יג).

׳נפלה לא תוסיף' לנפול, 'קום 
כשהנפילה  ישראל'.  בתולת 
הנו"ן, אז  היא מאוד עד שער 
ובזה  ישראל',  בתולת  'קום 
אוֹל מצאוני', והכוונה  'ְמָצֵרי שְׁ
שמתוך  כדי  היתה  מהשי"ת 
היא  אמצא',  ויגון  ש'צרה 
ה'  לקרוא בשם  אותם  תעורר 

(פנים יפות שמות ב, כג).

הקימה  היא  הנפילה  סיבת 
(של"ה תענית, מטות מסעי ו).

ומצד  הדין,  מצד  הנפילה 
(קה"י,  הנופלים  סומך  הוי"ה 

סמך).

את  שעובד  שהצדיק  ידוע 
ובשכל  גדול  בדביקות  ה' 
לאיזה מדריגה  כשנופל  גדול, 
שזאת  אע"פ  ממנה,  פחותה 
בה,  עכשיו  שהוא  המדריגה 
לערך  גדולה  מדריגה  היא  גם 
מחמת  אבל  הצדיקים,  שאר 
שלפי ערכו הוי לה נפילה, הוא 
בזה המדריגה כאילו  מתבייש 

חטא איזה חטא (ליקו"מ לח, ז).

מאוד  להשכיל  האדם  צריך 
הנפילות  כל  כי  זה,  דבר  על 
שבדעתו, אע"פ שהוא מחמת 
באמת,  שעשה  רעים  מעשים 
שבדעתו  הנפילה  עכ"ז 
והעצבות והמרה שחורה שנופל 
עליו עי"ז, הכל הוא רק מעשי 

בע"ד (ליקו"מ רפב).

באמת אין שום נפילה בעולם 
מקום,  בכל  השי"ת  כי  כלל, 
כבודו'.  הארץ  כל  'מלא  כי 
אך כשיש לו גדלות, אז אומר 
יכולין  והוא  אני  'אין  הקב"ה 
וכו''. נמצא שכל הנפילות הם 

ע"י גדלות (חיי"מ תקסב).

עיקר הנפילה הוא דייקא כדי 
שיתחילו לחיות מחדש, דהיינו 
חיותו  ויחדש  ויתחיל  שיחזור 

ומוחו (ליקו"ה תפילין ה, כב).

עיקר הנפילה של כל אחד הוא 
ע"י פגם הברית, שבא מאהבת 
הנפולין, שבאים ע"י בחי' פגם 

המשפט (ליקו"ה ר"ח ו, כ).

יש שני בחינות נפילה ושפלות. 
היינו  ממש,  נפילה  בחי'  הא' 
שנשקע מאוד בתאוות גשמיות 
ממש וכו'. הב' על דרך הכתוב 
'כי נפלתי קמתי', היינו שתמיד 
הוא רואה את נגעיו ופחיתות 
לה',  עבודתו  ומיעוט  ערכו 
מאוד  נכנע  הוא  זה  ובעבור 
בתשובה  ושב  הבורא,  מלפני 

שלימה (בת עין, פסח).

ומובא  ולשבר הקליפות.  ולהכניע  לחזור  בכל פעם מחדש  להתגבר 
אחר  כן  על  ה):  ג,  ואפותיקי  מקרקעות  גב״ח  (חו״מ  בליקו״ה 
מעשה העגל נצטוו על מלאכת המשכן. כי הדבר תמוה מאוד, איך באו 
ישראל לידי עוון זה אחר קבלת התורה, שזכו אז למדריגה גבוה ועליונה 
מאוד מאוד, להשגת נבואה פנים בפנים וכו׳, ואיך יבואו אח״כ לידי חטא 
לדרגא  מדרגא  לעלות  שצריכין  פעם  בכל  כי  הנ״ל,  ע״פ  הוא  אך  כזה. 
מתגבר מחדש המדמה, שהם הקליפות וכו׳, ולפעמים כשאין האדם זוכה 
להתגבר לשבר מחדש כל הקליפות והדמיונות וכו׳, יוכל ליפול מאוד ח״ו 
בעת שצריך לעלות למדריגה השניה. ועל כן אמרו רז״ל ׳אל תאמין בעצמך 
בסוף  זה  מכשול  לידי  באו  שישראל  נמשך  ומזה  וכו׳׳.  מותך  יום  עד 
ולא  ויותר,  יותר  גבוה  למדריגה  לעלות  צריכין  שהיו  יום,  הארבעים 
השתדלו לשבר מחדש את הכח המדמה, עד שנכשלו. ואז כשנתרצה השי״ת 
למשה ציוהו על מלאכת המשכן, דהיינו שגילה השי״ת למשה העצה איך 
ע״י  שהוא  ומדריגה,  מדריגה  שבכל  והדמיונות  הקליפות  לשבר  לזכות 
הגוונין  מאירין  שעי״ז  לב,  נדבת  צדקה,  בחינת  שהוא  המשכן,  מלאכת 
עילאין שיש בכסף וזהב וכו׳, שזהו עיקר בחינת מלאכת המשכן, ששם היו 
שנאמרו  דברים  עשר  שלושה  בחינת  שזהו  הקדושים,  הגוונין  כל  מאירין 
שהם  וכו׳׳,  וארגמן  ותכלת  ונחושת  וכסף  ׳זהב  שהם  המשכן,  במלאכת 
כלליות כל הגוונין הקדושים, שכולם היו מאירין ע״י מלאכת המשכן, ע״י 
הצדקה ונדבת לב של כל אחד מישראל, ועי״ז זוכין לשבר הקליפות שבכל 

דרגא ודרגא. ועל כן היה המשכן הולך עמהם במדבר ממקום למקום, כי 
שהיו  המדריגה  כפי  מקליפות,  חדש  מקום  לטהר  צריכין  היו  פעם  בכל 
צריכים לעלות בכל פעם, שזהו בחינת מסעי בני ישראל במדבר ארבעים 
שנה. כי באלו המסעות של ישראל כלולים כל העליות של כל ישראל בכל 
לגלות  צריכין  דרגא  שבכל  ועלייה  עלייה  שבכל  לדרגא,  מדרגא  הדורות 
שזהו  וכו׳,  הקליפות  מן  והמדריגה  המקום  את  מטהרין  שעי״ז  הגוונין, 
ומסע,  מסע  בכל  פעם  בכל  אותו  מקימין  שהיו  המשכן,  הקמת  בחינת 
כל  מטהרין  שעי״ז  במשכן,  מאירין  שהיו  עילאין  הגוונין  להאיר  כדי 

המדריגות, שזהו בחינת מסעי בני ישראל כנ״ל.
וזה בחי׳ הרמה, מה שאחד מרים ומגביה את חבירו. מובא בזה במעדני 
הענין  שזה  ז״ל,  בנדר  יצחק  לוי  ר׳  מהרה״ח  שמעתי  ו):  (כה,  מלך 
שעולה ע״י עלייתו של חבירו, הוא פועל ביותר דייקא בעת שהם חברים 
בעבודת השי״ת וכו׳, אבל כשאין הם חברים בעבודת השי״ת, אין עליית 
אחד מגביה את חבירו כל כך, אע״פ שכל הנשמות אחת גבוהה מחבירתה. 
אֵחר  ובאלישע  גדול  כהן  ביוחנן  וכן  בקורח,  מצינו  איך  כן,  לא  אם  כי 
באחדות  קשור  כשאחד  דייקא  בעיקר  שפועל  בהכרח  אבל  וכו׳,  שנפלו 
שייגע  אחד  שכל  (שכב),  בחיי״מ  רבינו  שאמר  מה  נבין  ובזה  בחבירו. 
מחמת  והיינו  לתיקונו.  יבוא  שיהיה,  כמו  שיהיה  אפילו  לאנשיו,  ויתחבר 
כמה  ביניהם  נמצאים  בוודאי  לצדיק,  המקורבים  באנ״ש  כי  הנ״ל,  טעם 
וכמה כשרים אמיתיים, וע״י התחברותו אליהם, יעלוהו גם ע״י עליותיהם. 

ילקוט הנחל

אבל באמת אין זה נפילה כלל. וביאר בעצות המבוארות (התחזקות 
ו): צריך לדעת, שכל פעם לפני שזוכים להתקרב להשי״ת, 
בלבולים,  רעות,  מחשבות  והדמיונות,  התאוות  ביותר  מתגברות 
הקדושה,  לשערי  להיכנס  לאדם  נותנים  שאינם  ונסיונות,  מניעות 

היהדות  מן  להרחיקו  ומטרתם 
באמת  עצמו  מלהחזיק  ולהפריעו 
כראוי. ומחמת זאת טועים החסידים 
גדולה,  טעות  האמיתיים  והכשרים 
תאוות,  כי  פתאום  רואים  כאשר 
מניעות, בלבולים ודמיונות מתגברים 
בא  זה  כל  כי  וחושבים  עליהם, 
מאחר  ממדריגתם,  שנפלו  מחמת 
התגברו  לא  הקודמות  שבפעמים 
אבל באמת  כך.  כל  אלה  כל  עליהם 
אדרבא,  ח״ו,  נפילה  זה מחמת  אין 
מדרגא  לעלות  שצריכים  מחמת 
השי״ת  אל  להתקרב  היינו  לדרגא, 
ביותר, בשל כך מתגברים עליהם כל 
ועקמומיות הלב  התאוות, הבלבולים 
נסיון  מחמת  רק  זאת  וכל  וכו׳, 
לבוחנו אם יתחזק כראוי. על כן צריך 
בכל פעם להתחזק מאוד שלא ליפול 

מיהדות מחמת  להתרחק  ולא  הנ״ל,  מן הדעת מחמת ההתגברות 
ובתִפלה  אמיתיים  ברצונות  להתחזק  רק  וכו׳,  המניעות  קושי 
מפני  להתבטל  ולא  לעמוד  שיוכל  באמת,  להשי״ת  ותחנונים 
הנסיונות, ולהתחזק ביהדות בכל כוחו באמת, כל אחד לפי מדריגתו.
כאשר  ט):  (התחזקות  המבוארות  בעצות  וביאר  הרמה.  בחי׳  וזה 
מתגברים ושוברים את המניעות ואת הנסיונות ועולים בדרגה, 
זו,  לחבר שעמד בדרגה  לפי בחינתו, עי״ז עושים טובה  איש איש 
זה עולה  כי חבר  צריך עתה לעלות לשם,  ִמַדרגתו  שהאדם הנמוך 
לעמוד  יכולים  אינם  אנשים  שני  כי  יותר,  גבוהה  למדריגה  עתה 
בדרגה אחת. וזה שנקרא ׳הרמה׳, היינו העלאה, שאחד מגביה את 
יותר. נעלה  למדריגה  החבר  זוכה  לדרגתו,  עלייתו  שע״י  חבירו, 
וזה בחי׳ הרמה. וביאר בליקו״ה (יו״ד ע״א ג, ז) כיצד ענין ה׳הרמה׳, 
מקושר בקשרי המאמר עם עצת הצדקה, וז״ל: אין הגוונין עילאין 
וגמילות חסדים שגדול  מתגלין בהממון, כי אם ע״י מצות צדקה 
מהצדקה, שעי״ז נתתקן כל ממונו, ואז דייקא נתגלין הגוונין וזוכין 
עי״ז לשבר המדמה וכו׳, כמבואר בהתורה הנ״ל כנ״ל. כי מבואר 
שם בהתורה הנ״ל אות ג׳ וזה לשונו ׳ודע, שאין שני בני אדם שווין 
זה לזה, כי כל הנשמות הם זה למעלה מזה וזה מלבוש לזה וכו׳. 
נמצא, כשאחד רוצה לעלות ממדריגתו למדריגה עליונה, אזי הולך 
למדריגה  ונעתק  והולך  עליונה,  במדריגה  העומד  האדם  ונעתק 
לזה,  השייכים  בהשמטות  בסוף  שם  ומבואר  וכו׳׳.  עליונה  היותר 

שזה בחינת הרמה, מה שאחד מרים ומגביה את חבירו וכו׳, עי״ש. 
נמצא, שאי אפשר להאדם להתקרב להשי״ת ולעלות מדרגא לדרגא, 
בהתורה  ומבואר  כמובן  חבירו,  את  גם  ויגביה  ְּכֶׁשָּיִרים  אם  כי 
׳ואהבת  בחינת  וזה  לזה׳,  זה  ערבין  ישראל  ׳כל  בחינת  וזה  הנ״ל. 
לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה׳. כי 
כל ישראל כאיש אחד, וכל אחד צריך 
אל  חבירו  את  ויגביה  ֶׁשָּיִרים 
אלקים  צלם  שיושלם  עד  הקדושה, 
הנשמות  כל  שיעלו  עד  בשלימות, 
למקומן ומדריגתן, כל אחד למקומו 
וכו׳.  התיקון  יושלם  ואז  לו,  הראוי 
וחסד  צדקה  ע״י  זוכין  זה  וכל 
נתגלין  שעי״ז  מממונו,  שעושין 
הגוונין עילאין שבממון, שהם עיקר 
שוברין  שעי״ז  יתברך,  הבורא  גדולת 
לדרגא,  מדרגא  ועולין  המדמה 
מדרגא  חבירו  גם  עולה  שעי״ז 
לדרגא, ומרים ומגביה גם את חבירו 
הענין  ומקושר  מבואר  ועתה  כנ״ל. 
היטב, כי בוודאי עיקר התיקון ע״י 
צדקה וחסד דייקא שעושה כל אחד 
מקים  שבזה  חבירו,  ישראל  ִעם 
ומעלה אותו ומאיר בו גוונין עילאין שבממון ישראל, ובזה בעצמו 
חבירו  גם  כשמעלה  העלייה  שעיקר  לדרגא,  מדרגא  לעלות  זוכה 
כנ״ל, שזוכה לזה ע״י צדקה וחסד דייקא שעושה עם חבירו, שכמו 
חסד,  בהלוואת  או  בצדקה  לו  שנתן  ממונו  בחבירו  להאיר  שזכה 
והאיר בו גוונין עילאין, כמו כן זוכה לעלות מדרגא לדרגא, שעיקר 
העלייה הוא גם כן כשמשתדל בטובת חבירו להעלות גם את חבירו 
כנ״ל. כי כל ישראל כלולין זה בזה, ואין נתגלה גדולת הבורא ואין 
כמובן  לזה,  זה  ומאירין  נכללים  כשהגוונין  אם  כי  הגוונין  נתגלין 
אלו  ומתנהרין  בזה  זה  ׳ונכללין  שם  מ״ש  עי״ש  הנ״ל,  בהתורה 
הגוונין וכו׳׳ עי״ש. היינו, כשישראל עושין צדקה וחסד זה עם זה, 
כי ישראל הם הם הגוונין, בחינת ׳ישראל אשר בך אתפאר׳, שבהם 
כפי  מיוחד  גוון  בו  יש  מישראל  אחד  וכל  הגוונין,  פאר  מתגלה 
שורשו באבני החושן והאפוד, שהם עשירות דקדושה של ישראל, כי 
היו שווים הון רב ובהם היה כל הגוונין, וכשנכללין זה בזה ומאירין 
ששם  מממונו,  חבירו  עם  אחד  שעושה  וחסד  צדקה  ע״י  לזה  זה 
עיקר הגוונין כנ״ל, אז הגוונין נכללין זה בזה ומאירין זה לזה, ואז 
הבורא,  גדולת  נתגלה  דייקא  ואז  הגוונין,  פאר  התגלות  עיקר 
ונכנעין הקליפות, שהם כח המדמה, ועולה מדרגא לדרגא, ומעלה 
גם חבירו מדרגא לדרגא, ואז השי״ת מתגדל ומתפאר ביותר ויותר. 
נתגדל  למעלה,  למעלה  לדרגא  מדרגא  עולין  שישראל  מה  כל  כי 

ונתקדש ונתפאר ונתרומם השי״ת כביכול יותר ויותר. 
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הבעל דבר /
היצה״ר 

רע,  ליצה"ר,  לו  יש  שמות  ז׳ 
מכשול,  שונא,  טמא,  ערל, 
אבן, צפוני. ת"ר, 'ואת הצפוני 
יצה"ר  זה  מעליכם',  ארחיק 
שצפּון ועומד בליבו של אדם 

(סוכה נב.).

הוא  יצה"ר,  הוא  שטן,  הוא 
מלאך המוות (ב"ב טז.).

הוסיף הקב"ה יצה"ר לטובתו 
ולרעתו, כדי לנסותו בין טו"ר. 
בשביל  היצה"ר,  היה  לא  ואם 
עוסק  היה  לא  המוות  אימת 
בפו"ר, ולא היה בונה בנין, ואם 
יתגבר ביצ"ט לכבוש את יצה"ר 
שלא יחטא, כי ישתמש ביצרו 
ה',  ביראת  הכל  לעשות  הרע 
ואשרי  אשריו  טובתו,  היא  זו 
שער  צדיקים,  (אורחות  יולדתו 

כח).

סערה  'רוח  נקרא  היצה״ר 
'לעשות  והוא  דברו',  עושה 
דברו' של השי"ת, שלכך נברא 

(פנים יפות בראשית ד, ז).

המסית  הנחש  הוא  יצה״ר 
לבני אדם. ולמה נקרא 'נחש', 
מה הנחש הולך עקלתון ואינו 
יצה"ר  כך  ישרה,  בדרך  הולך 
ולא  רע  בדרך  לאדם  משטין 

בדרך ישר (ז"ח בראשית כד.).

ויצה"ר,  יצה"ט  הוא  ׳הצלם׳ 
והם המלאכים שבאדם עצמו, 
והוא הבל  ואינו האדם עצמו, 
הכלי  תוך  המתלבש  דגרמי 
שהוא הגוף. ולכן נקרא 'צלם', 
כי הוא דבר ממוצע בין הצורה 

והחומר  (עץ חיים כו, א). 

כעס  כגון  רעות,  מידות  כל 
נמשכים  מהם  כולם  וכיוצא, 
נפש  והם  הנפש,  לפגם 
המתאווה והחומדת, לכן נקרא 

יצה"ר (עץ חיים נ, ז). 

לא נברא אלא לשרת  יצה״ר 
הנברא  הנחש  כמו  הנשמה, 
כקליפת  והיינו  לשרת האדם, 
מוח  שמירת  לתועלת  האגוז 
לשרת  היצה"ר  וכן  הפנימי, 
הנשמה כלי מוכן לעבודתו, וכן 
כאומרו  'עבד',  הכתוב  קראו 
(חסד  עבדו'  ִמנוער  'ְמַפנֵּק 

לאברהם ז, ט). 

מגושמים,  נמוכים  בנ"א  יש 
כן  גם  הוא  שלהם  שהיצה"ר 
והרוב  ומגושם,  נמוך  יצה"ר 
הדמים  הם  שלהם  היצה"ר 
שבחלל  הדם  היינו  בעצמם, 
בתוקפו  שהוא  השמאלי, 
יצה"ר  בחי'  שיש  רק  וכו'. 

שהוא מלאך הקדוש, ואעפ"כ 
להתגבר  וצריך  יצה"ר,  הוא 
היינו  ממנו,  מאוד  ולהימלט 
בחינות גבורות, בחינות דינים. 
וזה הבר דעת, יש לו זה היצה"ר 

(ליקו"מ עב).

כפירות,  אחר',  'אל  נקרא 
שנמשכין כוחם מהצמצום של 
נשתלשלין  ומשם  הפנוי,  חלל 
כל  של  כוחותם  כל  ונאחזין 
התאוות והמידות רעות (ליקו"ה 

שלוחין ד, ה). 

הוא  דיצה"ר  הזביחה  ענין 
לעתיד  הרע  ממנו  שיסתלק 
מכל וכל, וישאר מלאך קדוש, 
קדוש  מלאך  היה  באמת  כי 
מקדושתו  שנפל  אך  מקודם, 
להיות  יוחזר  ולעתיד  כנודע, 
נעשה  זה  וכל  קדוש.  מלאך 
ודור  דור  שבכל  מעט,  מעט 
הרע  את  ממעטים  הצדיקים 
ע"י  אותו  וממתיקים  שבו, 
(מאור  שורשו  ששם  התורה 

עיניים, בראשית). 

בבחי'  שקוע  האדם  בהיות 
מעשיו  שעושה  דהיינו  עקב, 
התקשרות  בלא  הגשמיים 
אז  י',  אות  המורה  החכמה 
שולט  היצה"ר,  הוא  הנחש 
(אור  בתורה  בעסקו  אפילו 

המאיר, חקת).

מכתב  (ח״ו,  צדיק  בשערי  בזה  ומובא  חבירו.  את  ומגביה  מרים  שאחד 
רפא): ודע, כי לבעבור זאת הפקיר רבינו הקדוש וכל הנלווים 
אליו באמת כל ענייני עוה״ז והכבוד המדומה, בכדי להכניס דעת קדוש 
בשילוב  וערכו  מעלתו  עוצם  מישראל  ואחד  אחד  כל  שיבין  בעולם,  זה 
ע״י  חבירו  את  גם  להרים  יכוון  אחד  ושכל  חבירו,  וערך  מעלת  עוצם 
עבודתו את השי״ת, וכמובא בהתורה ׳אחוי לן מנא׳ בליקו״א סימן כ״ה, 
בחינת  ׳וזה  הלשון  בזה  שכתב  מה  התורה  שבסוף  בההשמטות  עי״ש 
אחד  בלב  יש  ח״ו  ואם  חבירו׳.  את  ומגביה  מרים  שאחד  מה  הרמה, 
משהו תרעומות על חבירו, יקיים ׳לא תשנא את אחיך בלבבך׳, רק ידבר 
ולהשגיח  טעם,  של  בדברים  בנחת  עליו  תרעומתו  לפניו  ויפרש  אליו 
כי  השלום,  ח״ו  לקלקל  שלא  דעת,  ברוב  דיבוריו  שיהיו  פקיחא  בעינא 
הקלקול נעשה מהר, והתיקון לאט לאט כידוע, וכמבואר מחטאי הדורות.
ודע,  נד):  מכתב  (ח״ב,  צדיק  בשערי  ומובא  המדמה.  כח  וכו׳  היצה"ר 
אשר כל אלו המציקים להקדושה ומעיקים להשכינה הקדושה, 
המונעים ומעכבים את בני אדם מלהתקרב אל האמת, ומחלישים דעתם 
חלקם  ובתמים,  באמת  ית״ש  לעובדו  הקודש,  אל  לגשת  הרוצים  אלו  של 
מרוב  אשר  שינה,  בחינת  שהוא  הכוזב,  הדמיון  הוא  זדון,  תחת ממשלת 
העוונות רחמנא ליצלן ניתן רשות לכח הדמיון המטעה, שהוא הבעל דבר, 
להשתרר  עי״ש,  בסופו  מנא׳  לן  ׳אחוי  בהתורה  כ״ה  בליקו״א  כמבואר 
בסיבוביו  ולגלגלם  לסובבם  רשותו,  תחת  ולכבשם  עליהם  ולהשתלט 
ולא  חלים  שלא  עד  ותרדמה,  בשינה  ולהפילם  ליצלן,  רחמנא  ובגלגוליו 

מרגישים מה שהם מקלקלים והיכן הם בעולם. 
בחינת  וזה  א):  ב,  העכו״ם  חוקת  (יו״ד  בליקו״ה  בזה  ומובא  המדמה.  כח 
הדברים,  בכל  מהם  להתרחק  וצריכין  בחוקותיהם,  ללכת  האיסור 
שום  הדבר  בזה  שאין  אע״פ  שבעולם,  דבר  בשום  להם  להתדמות  שלא 
איסור מצד עצמו, אעפ״כ אסור להתדמות להם בשום ענין שבעולם וכו׳. 
ליתן כח ח״ו להכח המדמה. כי  ׳להתדמות׳ להם דייקא, כדי שלא  שלא 
ז״ל,  רבינו  בדברי  כמובא  והמידות,  התאוות  כל  של  הרע  הם  העכו״ם 

ויכולין  ח״ו,  המדמה  מתגבר  עי״ז  דבר,  בשום  להם  כשמתדמין  כן  ועל 
לבוא ח״ו עי״ז לידי דעותיהם, כמ״ש ׳ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם׳. 
להתרחק  צריכין  כן  ועל  כנ״ל,  בהמדמה  נאחזת  היא  הסט״א  עיקר  כי 
מהם מאוד מאוד בכל הדברים, רק צריכין להתדמות בכל הדברים ובכל 
המנהגים ובכל המלבושים לישראל עם קדוש, כי עיקר החן וההתפארות 
והחשיבות האמיתי הוא רק אצל ישראל, בחינת ׳ישראל אשר בך אתפאר׳, 
ישע׳,  ׳בגדי  בחינת  הם  ישראל  של  ומלבושים  סגיאין,  בגוונין  דכלולין 
בחינת לבושי ההתפארות, בחינת ׳הוד והדר לבשת׳, כי יש בהם כל מיני 
דייקא,  ישראל  במלבושי  להתלבש  צריך  כן  ועל  התפארות.  מיני  וכל  חן 
רז״ל  כמ״ש  האמיתיים,  והצדיקים  החכמים  לדרכי  דבר  בכל  ולהתדמות 
ע״י  כי  יחכם׳.  חכמים  את  ׳הולך  וכמ״ש  חכמים׳,  בתלמידי  ׳הידבק 
שמדמין עצמם במעשיהם ובהנהגותיהם לדרכי הכשרים האמיתיים, עי״ז 

זוכין להיכלל בהם, ולסוף יהיה באמת כמותם.
ח):  (כה,  עמוקים  במים  ומובא  לו שם אחר.  ולכנות  לו  לקרוא  צריכין 
נבין  בנח״נ)  מעלה  (המובאים  אברהם  רבי  מו״ה  דברי  ע״פ 
(אות  בחיי״מ  כמבואר  ׳ברסלב׳,  החסידות  שם  קבע  שרבינו  במה  פלאות 
מבשרכם  האבן  לב  ׳והסירותי  לו)  (יחזקאל  בפסוק  מרומז  ש׳ברסלב׳  שלט) 
ונתתי לכם לב בשר׳, ואיתא במדרש (ב״ר לד) ׳אל תקרי בשר אלא בֵֹסר׳, 
שבלב  שהמדמה  מבואר  המאמר  בתחילת  כי  ׳ברסלב׳.  אותיות  בסר׳  ׳לב 
בשר,  לב  בחינת  הוא  בקדושה  דלעומתו  זה  לפי  ומובן  האבן,  לב  נקרא 
בינה  מידת  להאיר  לעולם  שבא  רבינו,  של  מידתו  שזוהי  ליבא׳,  ׳בינה 
׳ברסלב׳.   בשם  רמוז  וזה  אבן.  לב  המדמה,  את  להכניע  בשר,  לב  ליבא, 
וכן מובא בזה בגנזי אבא (ב, לא): כידוע שיש להיצה״ר ז׳ שמות, והם כנגד 
מתגבר  דמשיחא  בעקבתא  עכשיו  אבל  רועים.  ז׳  מידות,  ז׳  קדושת 
שצודין  למילתא,  מילתא  מדמה  דבר,  מתוך  דבר  מבין  בבחינת  היצה״ר 
ומדמות, שמבלין  ומראות מחזות  בבתי טיאטראות ע״י תמונות  הנפשות 
ימיהם בבחינת ׳בודיא׳, בדיות הלב, ואין עצה רק להתחזק בבחינת בינה 

דקדושה (היינו בכוחו ועצותיו של רביה״ק).

ילקוט הנחל

חוקת  (יו״ד  בליקו״ה  וכתב  חבירו.  את  ומגביה  מרים  שאחד 
העכו״ם ב, ז–ח) שענין זה מרומז בתורה גבי מנין בנ״י, וז״ל: 
וזה בחינת ׳כי תשא את ראש בני ישראל׳, ׳כי תשא׳ דייקא, בחינת 
נשיאת ראש, דהיינו כשעולין מדרגא לדרגא ורוצין לנשא את ישראל 

׳ונתנו  אזי  לדרגא,  מדרגא  שיעלו 
צדקה,  היינו  נפשו׳,  כופר  איש 
שבכל  המניעות  מכניעין  שעי״ז 
דרגא, שהם באין ע״י המדמה כנ״ל, 
ואז ׳ולא יהיה בהם נגף וכו׳׳, שעי״ז 
שנתגלין הגוונין ע״י השקלים, עי״ז 
שהם  והקליפות  המדמה  מכניעין 
סטרא דמותא, וזוכין לשכל דקדושה 
׳החכמה  כמ״ש  חיים,  בחינת  שהוא 
תחיה׳. כי עיקר החיים הוא השכל, 
עיקר  כי  נצחיים.  חיים  שהוא 
השארתו של אדם לאחר מיתתו הוא 
רק השגת השכל הנקנה, שזוכין ע״י 
שבירת הדמיון, כמבואר שם במאמר 
כן  ועל  היטב.  זה  כל  עי״ש  הנ״ל, 
היתה עיקר המצוה של שקלים בעת 
שהיו מונין את ישראל, כי המנין של 
ראש,  נשיאת  בחינת  הוא  ישראל 
בחינת עליית מדרגא לדרגא הנאמר 
מדרגא  כשעולין  כי  הנ״ל.  במאמר 
לדרגא אזי כל אחד ואחד מרים את 

חבירו, כי פנימיות התחתון עולה לעליון, וכן פנימיות העליון עולה 
למעלה יותר, וכן למעלה למעלה, כמבואר שם היטב עי״ש, וכמו 
שאמר רבינו ז״ל אז בפירוש, שזה בחינת הרמה (בל״א הייבין), מה 
כוללין  אזי  ישראל  את  וכשמונין  וכו׳,  חבירו  את  מרים  שאחד 
ומרימין ומנשאין ומקשרין אחד לחבירו וחבירו לחבירו. כי זה עיקר 
בחינת המנין, לקשרם ולחברם זה בזה, שיעלה כל אחד למדריגת 
חבירו, וחבירו יעלה יותר, וכן למעלה מעלה, כדי שיוכללו זה בזה, 
ראש׳,  ׳נשיאת  המנין  נקרא  כן  ועל  שכינה.  עליהם  שתשרה  כדי 
המנין  ע״י  כי  לפקודיהם׳,  ישראל  בני  ראש  את  תשא  ׳כי  כמ״ש 
שהיו  עת  בכל  כן  ועל  כנ״ל.  וכו׳  ודרגא  מדרגא  ראשם  מנשאין 
ישראל לעלות מדרגא לדרגא, מנאום. כי כשיצאו ממצרים  צריכין 
וביקש  המשכן  כשנבנה  אח״כ  מנאום,  בעגל  כשנפלו  מנאום, 
הם  הנ״ל  כל  כי  שפירש״י,  כמו  מנאום  שכינה  עליהם  להשרות 
יציאת מצרים, שיצאו ממ״ט  בחינת עליות מדרגא לדרגא, בחינת 

וכן אחר מעשה העגל, שהיו  שערי טומאה למ״ט שערי קדושה. 
וכן  בקדושה,  לכנוס  זו  מטומאה  ולהיטהר  ולעלות  לצאת  צריכים 
אח״כ כשנבנה המשכן והיו צריכין לעלות למדריגות גבוהות שתשרה 
עליהם שכינה, ועל כן מנאום בכל פעם, שהוא בחינת נשיאת ראש 
אז  לדרגא  מדרגא  וכשעולין  כנ״ל. 
כנ״ל,  המדמה  ביותר  מתעורר 
שהוא סטרא דמותא ח״ו כנ״ל. על 
ביותר  להתגבר  אז  צריכין  כן 
שהוא  דמותא,  סטרא  להכניע 
השקלים,  ע״י  נעשה  וזה  המדמה. 
נתגלין  שעי״ז  צדקה,  בחינת  שהם 
תשא  ׳כי  בחינת  וזה  כנ״ל.  הגוונין 
וכו׳ ונתנו איש כופר נפשו לה׳ ולא 

יהיה בהם נגף וכו׳׳ כנ״ל.
לו  ולכנות  לו  לקרוא  צריכין 
ראבר״נ  וכתב  שם אחר. 
נלע״ד  לו):  ובינה  (חכמה  אור  בכוכבי 
חז״ל  שאמרו  מה  ע״פ  וכו׳  לרמז 
לו  יש  שמות  ׳שבעה  נב)  (סוכה 
ליצה״ר כו׳׳, וידוע ליודעי חן שהם 
זה  כי  כנגד השבע מידות דסט״א, 
שבע  כנגד  אלקים  עשה  זה  לעומת 
כמובן  בהקדושה,  הנמצאים  מידות 
כל זה בספרי אמת, והנה עד הנה 
לא היה בעולם כי אם הארת השבע 
ולהאירם  להמשיכם  רועים  השבעה  אותם  שהשיגו  האלה  מידות 
עלינו, על כן לא היה כנגד זה כי אם שבעה כוחות היצה״ר, שהם 
לעולם,  ז״ל  אדמו״ר  משבא  אבל  לו,  שיש  שמות  שבעה  בחינת 
בינה  שהיא  השמינית,  המידה  עלינו  ולהופיע  להאיר  והתחיל 
עילאה, שהשיגּה בתכלית השלימות שאין שלימות אחריו וכו׳, על 
של  השמינית  המידה  גם  מאוד  ועצמה  גברה  זה  לעומת  זה  כן 
הסט״א, שהיא בחינת מדמה, כי בינה דקדושה הוא בחינת מבין 
דבר מתוך דבר, וזה לעומת זה בינה דסט״א הוא בחינת מדמה 
דבר לדבר בשוא והבל.  ועוד מובא שם (שיחות וסיפורים יב): ובירידת 
יקרות  ותחבושות  ברפואות  העולם,  לזה  נפשות  הרופא  הצדיק 
מחלות  זה  כנגד  נתחדשים  מעולם,  עדיין  נתגלו  שלא  ונפלאות 
לעמוד  ביכולת  ושאין  בעולם,  עדיין  היו  שלא  חדשים  ומכאובים 
וירדו  שנתחדשו  הצדיק,  ורפואות  בסגולות  לא  אם  כנגדם,  כלל 
כנגדם באלה העתים. והבלתי מתרפא בהם, אבדה תקוותו ח״ו.
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