
ְלׁשֹון ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה
ְלַחָּבָלא.  ָׁשְוָיא  ְּדָלא  ָמָנא  ָלן  ַאֲחֵוי  ֵלּה,  ָאְמרּו 
ְלַתְרָעא.  ָעֵיל  ֲהֵוי  ְוָלא  ְּפַׁשטּוהּו,  ּבּוְדָיא.  ַאְיִתי 
ָאַמר ְלהּו, ַאְיתּו ָמָרא ִסְתרּו. ַהְינּו ָמָנא ְּדָלא ָׁשְוָיא 

ְלַחָּבָלא: 

ַרִׁש"י: 
ַאֲחֵוי ָלן ָמָנא ְּדָלא ָׁשְוָיא ְלַחָּבָלא, ַהְרֵאנּו ְּכִלי ֶׁשֵאינֹו 
ָלא  ַמְחֶצֶלת:  ּבּוְדָיא,  ַמְפִסיד:  ֶׁשהּוא  ַהֶהְפֵסד  ָׁשֶוה 
ַהֶּפַתח:  ִמן  יֹוֵתר  ְוָרָחב  ָאֹרְך  ֶׁשָהָיה  ְּבַתְרָעא,  ָעֵיל 

ַאְיתּו ָמָרא ְוִסְתרּו, ִּבְנַין ַהֶּפַתח ְוַהֹּכֶתל ַעד ֶׁשִּיָּכֵנס: 

ְונֶֹפת  ִמיר  ַהּׁשָ ָּבַטל  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ָחַרב  ִמּׁשֶ
צּוִפים ַוֲאָמָנה )ִמְׁשָנה סֹוָטה מ"ח(: 

א.
ֵמַהְמַדֶּמה,  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלהֹוִציא  ָאָדם  ָּכל  ָצִריְך  ִּכי 
ֶזה  ַהְמַדֶּמה,  ַאַחר  ּוְכֶׁשִּנְמָׁשְך  ַהֵּשֶֹכל.  ֶאל  ְוַלֲעלֹות 
ַהְמַדֶּמה  ַאַחר  הֹוֵלְך  ֶׁשהּוא  ֵלב,  ְׁשִרירּות  ְּבִחיַנת 
ִרירּות ַהֵּלב, ּוְמַׁשֵּבר ִלּבֹו ָהֶאֶבן,  ֶׁשַּבֵּלב. ּוְכֶׁשּיֹוֵצא ִמּׁשְ
ֶזה ְּבִחיַנת 'ָׁשִמיר', ֶׁשַעל ָידֹו ִנְכָנע ָהֶאֶבן, ְוֵאינֹו הֹוֵלְך 

ַאַחר ַּתֲאוֹות ַהְמֻדִּמּיֹות, ְוהֹוֵלְך ַאַחר ַהֵּשֶֹכל.

ֶׁשֹּלא  ַהֹּפַעל,  ֶאל  ִשְֹכלֹו  הֹוִציא  ֶׁשֹּלא  ְזַמן  ְוָכל 
ְּבֹכַח, ַאף  ַהֵּשֶֹכל  ֶאְצלֹו  ָאז  ֲעַדִין,  ְּבִשְֹכלֹו  ִהְׁשַּתֵּמׁש 
ְּתכּוַנת  ִנְתקֹוֵמם  ָאז  ַהְמַדֶּמה,  ָׁשַבר  ֶׁשְּכָבר  ִּפי  ַעל 
ָּפָרָׁשה ּתֹוְלדֹות(,  ֵריׁש  ְּבַרִׁש"י  )ַּכּמּוָבא  נֹוֵפל'  ֶזה  ָקם,  'ְּכֶׁשֶּזה  ִּכי  ִשְֹכלֹו, 
ֲאָבל ַהֵּשֶֹכל ֲעַדִין ְּבֹכַח. ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשחֹוֵקר ְּבִשְֹכלֹו 
'ֹנֶפת  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ְּבֹפַעל.  ַהֵּשֶֹכל  ֲאַזי  ּבֹו,  ּוִמְׁשַּתֵּמׁש 
יִרים ד'(: "ֹנֶפת ִּתֹּטְפָנה ִשְֹפתֹוַתִיְך",  צּוִפים', ִּבְבִחיַנת )ִׁשיר ַהּׁשִ
]ְוֶזה:  ַהֹּפַעל,  ֶאל  ִמֹּכַח  ִשְֹכלֹו  ְמִתיקּות  ֶׁשהֹוִציא 
ַהֹּפַעל,  ֶאל  ִמֹּכַח  מֹוִציא  ְּבִחיַנת  הּוא  'ִשְֹפתֹוַתִיְך', 

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהִּדּבּור[: 

ְּבַיד  ֵּיׁש  ּׁשֶ ַמה  ָּכל  ְּבִשְֹכלֹו  ְּכֶׁשַּמִּשֹיג  ָּכְך  ְוַאַחר 
ְּכמֹו  ַהִּנְקֶנה.  ֵשֶֹכל  ָׁשב  ִשְֹכלֹו  ָאז  ְלַהִּשֹיג,  ֱאנֹוִׁשי 
ֶׁשָּכְתבּו ַהְּמַחְּקִרים, ֶׁשֵּיׁש ֵשֶֹכל ְּבֹכַח, ְוֵשֶֹכל ַהֹּפַעל, 
ְוֵשֶֹכל ַהִּנְקֶנה. ְוִעַּקר ִקּיּומֹו ֶׁשל ָאָדם ְלַאַחר ִמיָתתֹו, 
ְלַאַחר  ַהְׁשָארֹוָתיו  ְוֶזה  ַהִּנְקֶנה,  ֵשֶֹכל  ֶאָּלא  ֵאינֹו 
ִקּיּום  ְלׁשֹון  ֲאָמָנה  ִּכי  ֲאָמָנה,  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ַהִּמיָתה. 
ְלַאַחר  ָאָדם  ֶׁשל  ִקּיּום  הּוא  ַהִּנְקֶנה,  ֵשֶֹכל  ִּכי  ָּדָבר, 

מֹותֹו. 

ַהְרֵּבה  יֹוֵדַע  ָאָדם  ּׁשֶ ַמה  ִנְקָרא,  ַהִּנְקֶנה  ְוֵשֶֹכל 
ַהְרֵּבה  ֵליַדע  ָצִריְך  ֹקֶדם  ִּכי  ַאַחת.  ִּביִדיָעה  ְּדָבִרים 

ַהְקָּדמֹות ֹקֶדם ֶׁשֵּיַדע ֵאיֶזהּו ָּדָבר, ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשַּמִּשֹיג 
ַהָּדָבר  ֶאת  ְויֹוֵדַע  ַהְקָּדמֹוָתיו,  ַמְׁשִליְך  ַהָּדָבר,  ֶאת 

ִּביִדיָעה ַאַחת. 

ִּכי  ָיָצא,  ַהִּמְקָּדׁש  ִמן  ַהָחְכָמה  ַהַּמְעַין  ְוִעַּקר 
ְוֹכַח  ַהַּבֲהִמּיּות  ֶׁשֵהם  ַהָּקְרָּבנֹות,  ַמְקִריִבין  ָהיּו  ָׁשם 
רּוַח  ֱאֹלִקים  "ִזְבֵחי  נ"א(:  )ְּתִהִּלים  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהִּדְמיֹון. 
ִביַרת ַהִּדְמיֹון ֵהם ַהָּקְרָּבנֹות. ּוִבְׁשִביל  ִנְׁשָּבָרה", ֶׁשּׁשְ
ֵּבית  'ְּכֶׁשָחַרב  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו,  ָאְמרּו  ֶזה 
ִמיר ְוכּו', ּוְכֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש,  ַהִּמְקָּדׁש ָּבַטל ַהּׁשָ

ָאז ִיְתַקֵּים )יֹוֵאל ד'(: "ּוַמְעָין ִמן ַהִּמְקָּדׁש ֵיֵצא".

ב.
ּוַמְדֵרָגה,  ַמְדֵרָגה  ּוְבָכל  ְועֹוָלם  ֶׁשְּבָכל עֹוָלם  ְוַדע 
ַהּקֹוְדִמין  ַהְּקִלּפֹות  ֵהם  ְוֵהם  ֵאּלּו,  ִּדְמיֹונֹות  ָׁשם  ֵיׁש 
י"ב(:  )ְּתִהִּלים  ִּבְבִחיַנת  ה,  ַהְּקֻדּׁשָ ֶאת  ְוסֹוְבִבים  ַלְּפִרי, 
'ָסִביב ְרָׁשִעים ִיְתַהָּלכּון'. ּוְכֶׁשָאָדם ֶנְעָּתק ִמַּמְדֵרָגה 
ַהִּדְמיֹונֹות,  ֵאּלּו  ֶּדֶרְך  ֵליֵלְך  לֹו  ָצִריְך  ָאז  ְלַמְדֵרָגה, 
ה. ְוֵתֶכף ְּכֶׁשעֹוֶלה ְלַהַּמְדֵרָגה,  ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ֶאל ַהְּקֻדּׁשָ
ֲאַזי ִנְתעֹוְרִרין ַהְּקִלּפֹות ֶׁשַּבַּמְדֵרָגה, ּוְמַסְּבִבין אֹותֹו. 
ּוְלַטֵהר אֹותֹו  אֹוָתם,  ּוְלַׁשֵּבר  אֹוָתם  ְלַהְכִניַע  ְוָצִריְך 

ַהָּמקֹום ִמְּקִלּפֹות.

ג.
ָּכל  ִּכי  ָלֶזה.  ֶזה  ָׁשִוין  ָאָדם  ְּבֵני  ְׁשֵני  ֶׁשֵאין  ְוַדע 
ָלֶזה.  ַמְלּבּוׁש  ְוֶזה  ִמֶּזה,  ְלַמְעָלה  ֶזה  ֵהם  ַהְּנָׁשמֹות 
ְוִחיצֹוִנּיּות  ְלבּוׁש  ַנֲעֶשֹה  ַּתְחּתֹון  ֶׁשל  ּוְפִניִמית 
ַלֲעלֹות  רֹוֶצה  ְּכֶׁשֶאָחד  ִנְמָצא  ֶעְליֹון.  ְלִחיצֹוִנּיּות 
ִמַּמְדֵרָגתֹו ְלַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה, ֲאַזי הֹוֵלְך ְוֶנְעָּתק ָהָאָדם 
ְוֶנְעָּתק ַלַּמְדֵרָגה  ָהעֹוֵמד ַּבַּמְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה, ְוהֹוֵלְך 
ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ֶׁשִּיְהיּו  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּכי  ֶעְליֹוָנה,  ַהּיֹוֵתר 

ְּבַמְדֵרָגה ַאַחת. 

ַהְּפִניִמּיּות  ֶאָּלא  ָהֶעְליֹון,  ֵמָהָאָדם  ֶנְעָּתק  ְוֵאינֹו 
ֶׁשַּבַּמְדֵרָגה  ָהָאָדם  ְוַגם  ִנְׁשָאר.  ְוַהִחיצֹוִנּיּות  ֶׁשּלֹו, 
ַהְּפִניִמּיּות.  ֶאָּלא  ְועֹוֶלה,  ֶנְעָּתק  ֵאינֹו  ַהַּתְחּתֹוָנה, 
ְוַהְּפִניִמּיּות ֶׁשל ַהַּתְחּתֹון, ַנֲעֶשֹה ִחיצֹוִנּיּות ְלִחיצֹוִנּיּות 

ֶעְליֹון: 

ֶׁשַּבַּמְדֵרָגה  ַהְּקִלָּפה  ִנְׁשַּבר  ֶׁשְּכָבר  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ֵכן,  ִּפי  ַעל  ַאף  ָהֶעְליֹון,  ָהָאָדם  ְיֵדי  ַעל  ֶעְליֹוָנה 
ם )נ"א ּוְפִניִמּיּות  ְּכֶׁשְּפִניִמּיּות ֶׁשל ָהֶעְליֹון ֶנְעָּתק ִמּׁשָ

ַהְּקִלָּפה  ֲאַזי  עֹוֶלה,  ַהַּתְחּתֹון  ְוִחיצֹוִנּיּות  ַהַּתְחּתֹון1( 
ָהאֹור  ִלְפֵני  ֶאָּלא  ִנְכַנַעת  ֹלא  ִּכי  ְוֵנעֹור.  חֹוֵזר 
ֲאִפּלּו  ַהַּתְחּתֹון  ִלְפֵני  ֲאָבל  ָהֶעְליֹון,  ֶׁשל  ַהְּפִניִמּיּות 
ְּכֶנְגּדֹו.  ְלִהְתעֹוֵרר  ְּבָיָדּה  ֹּכַח  ֵיׁש  ְּפִניִמּיּוָתיו,  ִלְפֵני 
ּוְלַהְכִניַע אֹוָתּה  ְלַׁשֵּבר אֹוָתּה  ָצִריְך לֹו  ֶזה  ּוִבְׁשִביל 

ֵמָחָדׁש.

ֲעבֹודֹות.  ִמיֵני  ְׁשֵני  ֵהם  ְוִחיצֹוִנּיּות,  ּוְפִניִמּיּות 
ְּפִניִמּיּות.  ֵהם  ּוִמְצוֹות,  ּוְתִפָּלה  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ֲעבֹוָדה 
ֵהם  ַהּגּוף,  ָצְרֵכי  ּוְׁשָאר  ּוְׁשִתָּיה  ֲאִכיָלה  ַוֲעבֹוַדת 

ִחיצֹוִנּיּות. 

ֶׁשל  ּוְׁשִתָּיה  ֲאִכיָלה  ַהְינּו  ִחיצֹוִניֹות,  ַוֲעבֹודֹות 
ְמִאיָרה  ִהיא  ָהֶעְליֹוָנה,  ַּבַּמְדֵרָגה  ָהעֹוֵמד  ָהָאָדם 
ּתֹוָרה  ַהְינּו  ְּפִניִמּיֹות,  ֵמֲעבֹודֹות  יֹוֵתר,  ּוְמֻׁשַּבַחת 
ַהַּתְחּתֹוָנה.  ַּבַּמְדֵרָגה  ָהעֹוֵמד  ָהָאָדם  ֶׁשל  ּוְתִפָּלה, 
ְלבּוׁש  ַנֲעֶשֹה  ַהַּתְחּתֹון  ְּפִניִמּיּות  ֶזה  ּוִבְׁשִביל 

ַלִחיצֹוִנּיּות ָהֶעְליֹון.

ִּכֵּסא  ְוכּו',  "ִּכֵּסא ָכבֹוד ָמרֹום"  )ִיְרְמָיה י"ז(:  ְוֶזה ֵּפרּוׁש 
ֶזה  ָּכבֹוד  ִאְתַּכְסָיא.  ְלׁשֹון  ְּפִניִמּיּות,  ְּבִחיַנת  ֶזה 
יֹוָחָנן  'ַרִּבי  קי"ג(:  )ַׁשָּבת  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ּוְלבּוׁש,  ִחיצֹוִנּיּות 
ָקָרא ְלָמאֵנּה' ְוכּו'. ָמרֹום ֵמִראׁשֹון ַהְינּו ְּכֶׁשִּנְתרֹוֵמם 
ְוִנְתַעֶּלה ִמַּמְדֵרָגה ָהִראׁשֹוָנה, ְוָאז ַנֲעֶשֹה ִמְּפִניִמּיּות 
ִחיצֹוִנּיּות. ִּבְׁשִביל ֶזה, ְמקֹום ִמְקָּדֵׁשנּו, ָצִריְך ְלַקֵּדׁש 
ּוְנעֹוִרים  חֹוְזִרים  ַהְּקִלּפֹות  ִּכי  ֵמָחָדׁש,  ַהָּמקֹום  ֶאת 

ַּכַּנ"ל: 

ד.
ַהִּדְמיֹונֹות  ַהְינּו  ַהְּקִלּפֹות,  ְלַהְכִניַע  ֶאְפָׁשר  ְוִאי 
ְוַהְּמִניעֹות  ְוַהִּבְלּבּוִלים  ְוַהַּתֲאוֹות  ְוַהַּמֲחָׁשבֹות 
ַּכּמּוָבא  ַהּבֹוֵרא.  ְּגֻדּלֹות  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  ֶׁשַּבַּמְדֵרָגה, 
ַּבַּכָּונֹות ֶׁשל 'הֹודּו ַלה' ִקְראּו ִבְׁשמֹו', ֶׁשֶּזה ַהִּמְזמֹור 
ִנְתַקן ְלַהְכִניַע ַהְּקִלּפֹות ֶׁשַּבְיִציָרה, ִּכי ִנְתעֹוְרִרים ֶנֶגד 
ְּגֻדּלֹות  ֶׁשַּמְזִּכיִרין  ְיֵדי  ְוַעל  ַּבְיִציָרה,  ֶׁשעֹוָלה  ֲעִשָֹּיה 
ַהּבֹוֵרא ִנְכָנִעין, ַעֵּין ָׁשם. ִּכי 'ְּפִניִמּיּות ַהְיִציָרה עֹוֶלה 
ַלְּבִריָאה, ּוְפִניִמּיּות ֲעִשָֹּיה עֹוֶלה ּוַמְלִּביׁש ְלִחיצֹוִנּיּות 

ְיִציָרה' ַעֵּין ָׁשם: 

ְוַהִהְתַּגּלּות ְּגֻדּלֹות ַהּבֹוֵרא, הּוא ַעל ְיֵדי ְצָדָקה 
הּוא  ְוַהְּפֵאר  ַהְּגֻדָּלה  ִעַּקר  ִּכי  ָהגּון.  ְלָעִני  ֶׁשּנֹוְתִנין 
ְּגָוִנין  ַהְּגָוִנין,ִּכי  ֵהן  ֵהן  ְוָזָהב  ְוֶכֶסף  ַהְּגָוִנין.  ִהְתַּגּלּות 
ְוָזָהב,  ְּבֶכֶסף  ַהְמֻלָּבִׁשים  ִעָּלִאין  ּוְגָוִנין  ָּבֶהם.  ִעָּלִאין 
ֵאין ְמִאיִרין ֶאָּלא ְּכֶׁשָּבִאים ָלִאיׁש ַהִּיְשְֹרֵאִלי, ִּכי ָׁשם 
ַהְּגָוִנין,  ֵאּלּו  ּוִמְתַנֲהִרין  ָּבֶזה,  ֶזה  ְוִנְכָלִלים  ְמקֹוָמם. 
ֶאְתָּפָאר",  ְּבָך  ֲאֶׁשר  "ִיְשָֹרֵאל  מ"ט(:  )ְיַׁשְעָיה  ִּבְבִחיַנת 
ַהִּיְשְֹרֵאִלי.  ִאיׁש  ֵאֶצל  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ַהְּגָוִנין  ְמקֹום  ִּכי 
ּוְכֶׁשִּמְתַנֲהִרין ַהְּגָוִנין, ֲאַזי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמְתַּגֵּדל 
ּוִמְתָּפֵאר ָּבֶהם, ִּבְבִחיַנת )ַחַּגי ב(: "ִלי ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהָּזָהב, 
ְּכמֹו  ִאְסַּתְּכלּוָתא,  'ֶיַׁשע',  ֶיַׁשע".  ִּבְגֵדי  ֵמֶהם  ְוַנֲעֶשֹה 

ַהֹּכל  ַהְּפֵאר  ֵמֲחַמת  ָׁשם(  ַעֵּין  צ:  ִיְתרֹו  )ֹזַהר  ה'"  ֶאל  "ִיְׁשעֹו 
ִמְסַּתְּכִלין ּבֹו, ִּכי ֻּכָּלם ִמְתַאִּוין ְלִהְסַּתֵּכל ּבֹו. ֲאָבל ָּכל 
ְזַמן ֶׁשַהֶּכֶסף ְוָזָהב ֵאֶצל ָהַעּכּו"ם, ֲאַזי ַהְּגָוִנין ֶנֱעָלִמים 
ֵאין  ִּכי  ְמקֹוָמם.  ָׁשם  ֵאין  ִּכי  ְמִאיִרין,  ְוֵאיָנם  אֹוָרם, 
ְמקֹוָמם ֶאָּלא ֵאֶצל ִאיׁש ַהִּיְשָֹרֵאל, ִּבְבִחיַנת: 'ִיְשָֹרֵאל 

ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר', ִּכי ָׁשם ְּפֵאר ַהְּגָוִנין.

ּוִבְׁשִביל ֶזה ָהַעּכּו"ם ְּתֵאִבין ְלָממֹון ִיְשָֹרֵאל, ַאף 
ְּתֵאִבים  ַהְרֵּבה,  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ְלָהַעּכּו"ם  ֶׁשֵּיׁש  ִּפי  ַעל 
ְלִדיָנר ֶׁשל ְיהּוִדי, ְּכִאּלּו ֹלא ָרָאה ָממֹון ֵמעֹוָלם. ְוֶזה 
ַהְּגָוִנין  ֵאין  ָיָדם,  ַּתַחת  ֶׁשֵּיׁש  ְוָזָהב  ֶׁשַהֶּכֶסף  ֵמֲחַמת 
ְוֵאין ַהֵחן ׁשֹוֶרה ַעל ָממֹון ֶׁשָּלֶהם, ִּכי ִעַּקר  ְמִאיִרין, 
ַהְּפֵאר ְוַהֵחן ֹלא ִנְתַּגֶּלה ֶאָּלא ֵאֶצל ִיְשָֹרֵאל. ּוִבְׁשִביל 
ֶזה ִנְקָרִאים ָרִׁשים, ְּכמֹו )ָאבֹות ֶּפֶרק ב(: ֱהֵוי ָזִהיר ָּבָרׁשּות'. 
ֲהָנָאה ִמָּממֹוָנם,  ָלֶהם  ֵאין  ִּכי  ַוֲעִנִּיים,  ָרִׁשים  ִּכי ֵהם 
ְּכִאּלּו ֵהם ֲעִנִּיים, ּוְתֵאִבין ְלָממֹון ֶׁשל ִיְשָֹרֵאל, ִּכי ַעל 
ְוַהֹּכל  ְוַהֵחן,  ַהְּפֵאר  ׁשֹוֶרה  ַהִּיְשְֹרֵאִלי  ֶׁשל  ָממֹוָנם 

ְּתֵאִבין ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהְּפֵאר ְוַהֵחן.

ָממֹון  ְמַקֵּבל  ְּכֶׁשָהַעּכּו"ם  ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ַּדע,  ֲאָבל 
ְּבתֹוְך  ְוַהְּפֵאר  ַהֵחן  ִנְתַעֵּלם  ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ִיְשָֹרֵאל, 
ַהָּממֹון. ּוִבְׁשִביל ֶזה ָהַעּכּו"ם ְּבָכל ַּפַעם ּתֹוֵבַע ָממֹון 
ִּכי  ִקֵּבל,  ֶׁשְּכָבר  ַהָּממֹון  ְוׁשֹוֵכַח  ִמִּיְשָֹרֵאל,  ַאֵחר 
ֶׁשֵאין  )ָׁשם(:  ְוֶזהּו  ָהַעּכּו"ם,  ְלַיד  ְּכֶׁשָּבא  ַהֵחן  ִנְתַעֵּלם 

ְמָקְרִבין ֶאָּלא ִּבְׁשַעת ֲהָנָיָתן. 

ְוֶזה ְּבִחיַנת )ְּבֵראִׁשית ו(: "ֵחן ְּבֵעיֵני ה'" ֵעיֵני ה', ֶזה ְּגָוִנין 
ַהֵחן  ִעַּקר  ָׁשם  ְוָזָהב,  ֶּכֶסף  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ִעָּלִאין, 

ְוַהְּפֵאר. 

ֶּכֶסף  ָהֶאֶלף  "ְוֶאת  ְלָשָֹרה:  ֲאִביֶמֶלְך  ֶׁשָאַמר  ְוֶזה 
ַהְינּו,  כ(.  )ְּבֵראִׁשית  ְּכסּות"  ָלְך  הּוא  ִהֵּנה  ְלָאִחיְך,  ָנַתִּתי 
ֵּתֶכף  ַהִּיְשְֹרֵאִלי,  ְלַיד  ַעּכּו"ם  ִמַּיד  ַהָּממֹון  ְּכֶׁשָּיָצא 
ַהְינּו  ֶיַׁשע',  'ִּבְגֵדי  ִּבְבִחיַנת  ְוַנֲעֹשּו  ַהְּגָוִנין,  ִנְתַּגּלּו 
'ְּכסּות ֵעיַנִים', ֶׁשַהֹּכל ִמְסַּתְּכִלין ָּבֶהם, ֶׁשַהֹּכל ְּתֵאִבים 

ְלִהְסַּתֵּכל ָּבֶהם.

ְוַעל ְיֵדי ְצָדָקה ֶׁשּנֹוֵתן ִמָּממֹונֹו, ִנְתַּתֵּקן ָּכל ָממֹונֹו, 
ְוִנְתַּגִּלין ַהְּגָוִנין ּוְמִאיִרין. ְוַנֲעֶשֹה ָּכל ָממֹונֹו ִּבְבִחיַנת: 
ֶיַׁשע  "ִּבְגֵדי  )ְיַׁשְעָיה ס"א(:  ִּבְבִחיַנת  ַהָּזָהב',  ְוִלי  ַהֶּכֶסף  'ִלי 

ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני". 

ֵמִאָּתנּו,  ָהַעּכּו"ם  ֶׁשּלֹוְקִחין  ַהָּמעֹות  ֶזה  ַוֲאִפּלּו 
ֶנֱחָׁשב ִלְצָדָקה. ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
"ֵעיַנִיְך  ז(:  יִרים  ַהּׁשִ )ִׁשיר  ְוֶזהּו  ְצָדָקה.  ט(:  ְונֹוְגַשִֹיְך  ַּבְתָרא  )ָּבָבא 

'ֶּכֶסף  ְּבִחיַנת  ַהְּגָוִנין,  ֶזה  'ֵעיַנִיְך',  ְּבֶחְׁשּבֹון"  ְּבֵרכֹות 
ְוָזָהב', ִנְתָּבְרִכין ַעל ְיֵדי ְצָדָקה, 'ֶׁשָּכל ְּפרּוָטה ִנְצָטֵרף 
ְלֶחְׁשּבֹון ָּגדֹול' )ָּבָבא ַּבְתָרא ָׁשם:(. ַוֲאִפּלּו ַעל ְיֵדי ַהָּממֹון ֶׁשָּבא 
ְלתֹוְך ַיד ָהַעּכּו"ם, ַהִּנְקָרִאים ַּבת ַרִּבים, ַּגם ֶזה ֶנֱחָׁשב 
ִלְצָדָקה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ְונֹוְגַשִֹיְך ְצָדָקה". ְוֶזה ַּדְוָקא, 
ַער, ֹקֶדם ֶׁשָּבא  ַעל ַׁשַער ַּבת ַרִּבים, ְּכֶׁשֲעַדִין ַעל ַהּׁשַ
ְלַיד ָהַעּכּו"ם, ֲעַדִין ׁשֹוֶרה ַהֵחן ַעל ַהָּממֹון, ֲאָבל ַאַחר 

ָּכְך ֶנֱעָלם ַהֵחן ַּכַּנ"ל.

ריכוז כל המילים תורה כה עם הדגשים במילים המקבילות
המקבילות בתורה כה

ָמָנא )שאלת סבי דבי אתונא( – מאניה )אות ג(

)מאמר  משחרב   – אתונא(  דבי  )סבי  ִסְתרּו 
הגמרא( לשבר )אות ב' ג'( רוח נשברה )אות ג'(

עד ֶׁשִּיָּכֵנס )רש"י על הגמרא(: להוציא את עצמו, 
וכשיוצא משרירות לב )אות א'( מעיין מבית ה' 
יצא )אות ב'( כשיצא הממון מיד עכו"ם  )אות ד'( 
לא יכול האיש ליכנס לשער הקדושה )אות ד(    

ב(  )אות  יתהלכון  רשעים  סביב  א(  )אות  הולך 
צריך לו לילך )שם( הולך ונעתק )אות ג(

שנפלו  להם  שנדמה  א(  )אות  נופל   זה 
)סוף התורה( אין זה נפילה )שם(

)שם(  קם  זה  א'(  )אות  שכלו  תכונת  נתקומם 
ג( לפתח  )אות  היינו כשנתרומם  מרום מראשון 

חטאת רובץ )אות ד(

כשחוקר בשכלו )אות א( כמו שכתבו המחקרים 
)אות א(

מתיקות שכלו )אות א( פרי )אות ב(

שרירות )אות א( קיום )אות א'( 

)שם(  הקדמותיו  משליך  א'(  )אות  הקדמות 
קליפות הקודמין לפרי )אות ב(

בריאה  יצירה  עשיה  ב(  )אות  ועולם  עולם  בכל 
)אות ד(

נתעוררין )אות ב( חוזר ונעור )אות ג( נתעוררים 
)אות ד( שיעורר שמחה של מצווה )אות ה(

האור הפנימיות )אות ג( מאירה ומשובחת )שם( 
הגוונין מאירין )אות ד(

קרא למאניה מכבדותא )אות ג( צריך לקרוא לו 
ולכנות לו )סוף התורה(

מסתכלין )אות ד(  ראה )שם(

שמזכירין גדולות הבורא )אות ד'( ושוכח הממון 
שיזכור  ידי  על  שישמח  ד(  )אות  קיבל  שכבר 

)אות ה(

תאוות )אות א' אות ד'( מתאוין )אות ד'( ותאבין 
לממון )אות ד( 

המקום )אות ד( מקום הגוונין )אות ד'(

תרעא  ד'(  )אות  שער  ד(  )אות  רבים  בת  שער 
)אות ד'( פתח )אות ד(

ָקל ָחְכָמתֹו  ֶפֶלס ּוִמׁשְ ר ּבְ ָלל השני: הוא ֲאׁשֶ ַהּכְ
ּבּור ְוִדּבּור,  ל ּדִ  ְורּוַח ָקְדׁשֹו, ָמָנה ְוָסַפר ּכָ

ר ּוַמה ְלַהֲאִריְך  ְכָתב, ַמה ְלַקּצֵ ֶפה ְוֵהן ּבִ  ֵהן ּבְ
ר. ר ּוַמה ְלַיּתֵ ַמה ְלַחּסֵ

)מתוך הח"י כללים( 
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והתבוננות בליקוטי מוהר"ן

ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו ָסֵבי ְּדֵבי ַאּתּוָנא: ַאֲחֵוי ָלן ָמָנא ְּדָלא 
ָעֵיל  ְוָלא  ּוְפַׁשטּוהּו,  ּבּוְדָיא  ְוַאְיֵתי  ְלַחָּבָלא.  ָׁשְוָיא 
ִעם  ַלֶּפַתח  ְוַסְתִרי  ָמָרא  ַאְיתּו  ְוָאַמר לֹון,  ְלַתְרָעא. 
ּבֹוֶדה  ַהֹּכֶתל. ֵּפרּוׁש: ּבּוְדָיא, ֶזה ְּבָדיֹות ַהֵּלב, ַמה ּׁשֶ
ִמִּלּבֹו, ַהְינּו ַהְמַדֶּמה ַהַּנ"ל, ַהְינּו ְּבִחיַנת ְׁשִרירּות ֵלב 
ט  ַהַּנ"ל. ְּכֶׁשֶּזה ַהֹּכַח ַהְמַדֶּמה ֶׁשַּבֵּלב, ּגֹוֵבר ּוִמְתַּפּׁשֵ
ְלַמְדֵרָגה  ַהַּתְחּתֹוָנה  ִמַּמְדֵרָגה  ֶׁשעֹוֶלה  ָהָאָדם  ַעל 
ָׁשְוָיא  ָלא  ַהְמַדֶּמה,  ֶׁשִהיא  ַהֹּזאת  ְוַהְּקִלָּפה  ֶעְליֹוָנה. 
ְלֶנֶגד ֵעיֶניָה ַהֶהְפֵסד ְוַחָּבָלה ֶׁשִּנְפֶסֶדת ְּכָבר ֵמָהִאיׁש 
ֶׁשָהָיה ְּבַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ִהיא ִמְתַּגֶּבֶרת 

ַאַחר ָּכְך ַּכַּנ"ל: 

ִלָּכֵנס  ָהִאיׁש  ָיכֹול  ֶׁשֹּלא  ַהְינּו  ְלַתְרָעא  ָעֵיל  ְוָלא 
ִהְתַּגְּברּות  ֵמֲחַמת  ַהֵּשֶֹכל,  ֶׁשִהיא  ה  ְקֻדּׁשָ ְלַׁשַער 
ַהֶּפַתח,  ֶזה:  ְסִתיַרת  ַעל  ַהְיעּוָצה  ְוֵעָצה  ַהְמַדֶּמה. 
ֶׁשהּוא ַהְמַדֶּמה, ֶׁשהּוא ַהֻּטְמָאה, ְּכמֹו: 'ַהָּבא ִלָּטֵמא 
"ַלֶּפַתח  ד(:  )ְּבֵראִׁשית  ְּבִחיַנת  ְוהּוא  ל"ח:(,  )יֹוָמא  לֹו'  ּפֹוְתִחין 
ַחָּטאת רֹוֵבץ". ּוְסִתיָרתֹו ַעל ְיֵדי ַהְּגָוִנין ַהַּנ"ל, ֶׁשהּוא 
ְּגֻדַּלת ַהּבֹוֵרא ַהַּנ"ל:  ְוֵהם ְּבִחיַנת ּכֹוֶתל 'כו' 'תל' )ֹזַהר 
ִמְׁשָּפִטים קט"ז.(. כ"ו ֶזה ְּבִחיַנת ֵׁשם ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 

)ְּתִהִּלים כ"ז(: "ה' אֹוִרי" ֶׁשהּוא אֹורֹות  ְּגָוִנין, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ַהְּגָוִנין. "ְוִיְׁשִעי" ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִּבְגֵדי ֶיַׁשע ַהַּנ"ל. ְוהּוא 
ֵּתל ֶׁשַהֹּכל ּפֹוִנין לֹו )ֹזַהר ָׁשם(, ּוְתֵאִבין ְלִהְסַּתֵּכל ּבֹו )מסימן 

כ"ד עד כאן לשון רבינו ז"ל(: 

ה.
ֶׁשְּבָכל  ַהְמַסֶּבֶבת  ַהְּקִלָּפה  ְלַהְכִניַע  ֶׁשְּכֵדי  ַּדע,  ַּגם 
ֶׁשל  ִשְֹמָחה  ֶׁשְּיעֹוֵרר  ָצִריְך  ֶזה  ַעל  ַּכַּנ"ל,  ַמְדֵרָגה 
ִמְצָוה ַעל ַעְצמֹו. ַהְינּו ֶׁשִּיְשַֹמח ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְזֹּכר ֶׁשָּזָכה 
ַלַּצִּדיִקים  ְלִהְתָקֵרב  ְוָזָכה  ִיְתָּבַרְך,  ם  ְלַהּׁשֵ ְלִהְתָקֵרב 
ם ִיְתָּבַרְך. ְוַעל ְיֵדי ַהִּשְֹמָחה זֹו,  ַהְמָקְרִבין אֹותֹו ְלַהּׁשֵ

הּוא ְמַׁשֵּבר ַהְּקִלָּפה ְוִנְכָנס ְלַמְדֵרָגה ְׁשִנָּיה.

)ַׁשָּיְך ְלאֹות א(: 'ִזְבֵחי ֱאֹלִקים רּוַח ִנְׁשָּבָרה', 
ְוֶזה  ָׁשם.  ַעֵּין  ְוכּו'  ַהָּקְרָּבנֹות  ֵהם  ַהִּדְמיֹון  ִביַרת  ֶׁשּׁשְ
ְּבִחיַנת ְסִמיָכה ַעל ַהָּקְרָּבנֹות, ִּכי ַהָּקְרָּבנֹות ְמִביִאין 
ַהְּבֵהָמה  ִּכי  ַהְמַדֶּמה,  ֹּכַח  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ִמְּבֵהמֹות, 
ַאַחר  הֹוֵלְך  ּוְכֶׁשָאָדם  ַהְמַדֶּמה.  ֹּכַח  ֵּכן  ַּגם  ָלּה  ֵיׁש 
ְוָׁשלֹום,  ַחס  ַּתֲאוֹוָתיו,  ַאַחר  ְּדַהְינּו  ֶׁשַּבֵּלב,  ַהְמַדֶּמה 
ִּכי  ְּבֵהָמה ַמָּמׁש,  ַמֲעֵשֹה  ֶזהּו  ַהְמַדֶּמה  ִמֹּכַח  ֶׁשָּבִאין 
ְּכֶׁשָאָדם  ֵּכן  ְוַעל  ַהְמַדֶּמה.  ֹּכַח  ָלּה  ֵיׁש  ַהְּבֵהָמה  ַּגם 
ֹּכַח  ְיֵדי  ָּבִאין ַעל  ַהֲחָטִאים  ְוָכל  ְוָׁשלֹום,  חֹוֵטא, ַחס 
ֵּכן הּוא  ַעל  ַהַּתֲאוֹות,  ָּכל  ִנְמָׁשִכין  ם  ֶׁשִּמּׁשָ ַהְמַדֶּמה 

2  עיין לעיל באות ג’ בהערה שם

ָעָליו,  ִלְסֹמְך  ְוָצִריְך  ִמְּבֵהמֹות,  ָקְרָּבן  ְלָהִביא  ָצִריְך 
ּוְלִהְתַוּדֹות ָּכל ֲחָטָאיו ַעל ַהָּקְרָּבן ִּבְׁשַעת ַהְּסִמיָכה, 
ְוָכל ֹּכַח ַהְמַדֶּמה  ִנְמָׁשִכין ָּכל ַהֲחָטִאים  ְיֵדי ֶזה  ְוַעל 
ַעל ַהְּבֵהָמה, ֶׁשִהוא ְּבִחיַנת ְמַדֶּמה ַּכַּנ"ל. ְוַאַחר ָּכְך 
ְלָקְרָּבן,  ַהְּבֵהָמה  ְוׁשֹוֲחִטין  ְׁשִחיָטה.  ִלְסִמיָכה  ֵּתֶכף 

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְכָנע ְוִנְׁשָּבר ַהְמַדֶּמה: 

)ַׁשָּיְך ְלאֹות ב' ג'(: ְמֹבָאר ָׁשם, ֶׁשְּכֶׁשָאָדם 
ֶּדֶרְך  ֵליֵלְך  לֹו  ָצִריְך  ָאז  ְלַמְדֵרָגה,  ִמַּמְדֵרָגה  ֶנְעָּתק 
ְוֵתֶכף  ה.  ַהְּקֻדּׁשָ ֶאל  ְלַהִּגיַע  ְּכֵדי  ַהִּדְמיֹונֹות  ֵאּלּו 
ִנָּיה, ֲאַזי ִנְתעֹוְרִרין ַהְּקִלּפֹות  ְּכֶׁשעֹוֶלה ְלַהַּמְדֵרָגה ַהּׁשְ
אֹוָתם  ְלַהְכִניַע  ְוָצִריְך  אֹותֹו,  ּוְמַסְּבִבין  ֶׁשַּבַּמְדֵרָגה 
ֵמָחָדׁש ְוכּו' ַעֵּין ָׁשם. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּכָבר ִנְׁשַּבר ַהְּקִלָּפה 
ֶׁשַּבַּמְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה ְוכּו', ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְּכֶׁשְּפִניִמּיּות 
)ּוְפִניִמּיּות2(  ְוִחיצֹוִנּיּות  ם  ִמּׁשָ ֶנְעָּתק  ָהֶעְליֹון  ֶׁשל 
ַהַּתְחּתֹון עֹוֶלה, ֲאַזי ַהְּקִלָּפה חֹוֵזר ְוֵנעֹור ְוכּו' ַעֵּין ָׁשם. 
ְוָאַמר ָאז ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון:  ּוָבֶזה טֹוִעין ַהֲחִסיִדים ַהְרֵּבה, 
ּוֶבֱאֶמת  ה',  ֵמֲעבֹוַדת  ֶׁשָּנְפלּו  ָלֶהם  ִנְדֶמה  ֶׁשִּפְתֹאם 
ַלֲעלֹות  ֶׁשְּצִריִכין  ֵמֲחַמת  ַרק  ְּכָלל,  ְנִפיָלה  ֶזה  ֵאין 
ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ְוָאז ִמְתעֹוְרִרין ּוִמְתַּגְּבִרין ֵמָחָדׁש 
ְוַהִּדְמיֹונֹות  ְוַהִּבְלּבּוִלים  ַהַּתֲאוֹות  ֶׁשֵהם  ַהְּקִלּפֹות, 
ְוַהַּמֲחָׁשבֹות ְוַהְּמִניעֹות ַּכַּנ"ל, ַעל ֵּכן ְצִריִכין ְלִהְתַּגֵּבר 
ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש ַלֲחֹזר ּוְלַהְכִניַע ּוְלַׁשֵּבר ַהְּקִלּפֹות 
ְוַהְּמִניעֹות ְוכּו' ֶׁשְּבָכל ַמְדֵרָגה ּוַמְדֵרָגה ֵמָחָדׁש, ֲאָבל 

ֶּבֱאֶמת ֵאין ֶזה ְנִפיָלה ְּכָלל ַּכַּנ"ל.

)ַׁשָּיְך ְלאֹות ג(: ְוַדע ֶׁשֵאין ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם 
ִמַּמְדֵרָגתֹו  ַלֲעלֹות  רֹוֶצה  ְּכֶׁשֶאָחד  ִנְמָצא  ְוכּו',  ָׁשִוין 
ָהָאָדם  ְוֶנְעָּתק  הֹוֵלְך  ֲאַזי  יֹוֵתר  ֶעְליֹוָנה  ְלַמְדֵרָגה 
ְוֶנְעָּתק  ְוהֹוֵלְך  ָהֶעְליֹוָנה,  ַהַּמְדֵרָגה  ְּבאֹוָתּה  ָהעֹוֵמד 
ַלַּמְדֵרָגה ַהּיֹוֵתר ֶעְליֹוָנה ְוכּו'. ְוָאַמר ָאז ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון:  
ֶאת  ּוַמְגִּביַּה  ֵמִרים  ֶאָחד  ּׁשֶ ַמה  ֲהָרָמה,  ְּבִחיַנת  ְוֶזה 
ֲחֵברֹו. ִּכי ַעל ְיֵדי ֶׁשֶּזה ָהָאָדם ֶׁשַּבַּמְדֵרָגה ַהַּתְחּתֹוָנה 
ָעָלה ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא, ַעל ְיֵדי ֶזה ִהְגִּביַּה ְוֵהִרים ֶאת 
ֲחֵברֹו ֶׁשַּבַּמְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה, ַלֲעלֹות ְלַמֲעָלה ֶעְליֹוָנה 
ֵמֲחֵברֹו,  יֹוֵתר  עֹוד  ַהָּגבֹוַּה  ַּדֲחֵברֹו  ֲחֵברֹו  ְוֵכן  יֹוֵתר. 
ָעָלה עֹוד יֹוֵתר ְלַמְעָלה, ְוֵכן ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ִּכי ִאי 

ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהיּו ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם ְּבַמְדֵרָגה ַאַחת ַּכַּנ"ל.

ָּכל  ְוקֹוֵרא  ְמַכֶּנה  ְוָׁשם  ַהַּנ"ל,  ַמֲאָמר  ֶׁשָאַמר  ַאַחר 
ָאז:  ָאַמר  ַהְמַדֶּמה.  ֹּכַח  ְּבֵׁשם  ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ַּתֲאוֹות 
ְצִריִכין ִלְקֹרא לֹו ּוְלַכּנֹות לֹו ֵׁשם ַאֵחר, ַהְינּו ְלַהַּבַעל 
ַאֵחר,  ְּבֵׁשם  ִלְקרֹות אֹותֹו  ְצִריִכין  ָהָרע  ְוַהֵּיֶצר  ָּדָבר 
ְּדַהְינּו ֶׁשֹּלא ִלְקרֹותֹו עֹוד ְּבֵׁשם ֵיֶצר ָהָרע, ַרק ְּבֵׁשם 
ֹּכַח ַהְמַדֶּמה. ְוָאַמר ֹזאת ְּבֶדֶרְך ְשֹחֹוק, ֲאָבל ֵהַבְנִּתי 
ֶׁשָהָיה לֹו ָּבֶזה ַּכָּוָנה ְׁשֵלָמה, ְוֹלא ָזִכיִתי ְלָהִבין ַּכָּוָנתֹו 

ָּבֶזה.

את  לגלות  אפשר  ידה  שעל  הדרכים  מן  אחת 
הלשונות  הם  קודשו,  בדברי  הטמונים  הקשרים 
שונים  בהקשרים  עצמם  על  שחוזרים  והעניינים 

ואפילו הפוכים.

"ַהּתֹורֹות  אבל  גדול,  במשקל  הם  רבינו  דברי  כל 
ֶׁשְּיכֹוִלים  ָאַמר  ְּבַעְצמֹו  ַהְּקדֹוָׁשה,  ִּבְלׁשֹונֹו  ֶׁשִּנְכְּתבּו 
ְלַדְקֵּדק ָּבֶהם ְּכמֹו ַּבִּמְקָרא, ִּכי ֵיׁש ָׁשם ַּכָּונֹות ַהְרֵּבה 
ִּכי ִלְפָעִמים הּוא חֹוֵזר ְוכֹוֵפל ַהְּדָבִרים ֶׁשִּנְדֶמה ֶׁשהּוא 
ֵיׁש ָׁשם  ִּכי  ָּבֶזה  ְלַדְקֵּדק  ֵיׁש ָׁשם  ּוֶבֱאֶמת  ֹצֶרְך,  ְלֹלא 

ַּכָּוָנה ְּגדֹוָלה".

'מניה  חומר  כמין  מתבארים  רבינו  דברי  כידוע 
רעיון  עניין,  להבין  דרך  שום  אין  לפעמים  וביה', 
או מושג, המוזכרים בתחילת התורה, אלא על ידי 

הקשרו של אותו עניין בהמשך התורה. 

שסוללים  קשרים  אותם  את  לגלות  הדרך  אבל 
להיפך,  וכן  בין תחילת התורה להמשכה  שבילים 
הפוכים  או  זהים  לשונות  גילוי  ידי  על  נעשית 

בהקשרם.

כ"ה.  תורה  מתוך  כזו  אחת  לשון  לדוגמא  ניקח 
על  היא  הקליפות  שהכנעת  אומר  רבינו  ד'  באות 
ידי התגלות גדולות הבורא, ורבינו נוקט את הלשון 

'שמזכירין גדולות הבורא'.

אחר כך באות ה', רבינו חוזר ואומר לכאורה עצה 
ישמח  שהאדם  הקליפות,  להכנעת  לגמרי  אחרת 
שמחה של מצוה. אך גם שם רבינו חוזר על הלשון 
להשם  להתקרב  שזכה  שיזכור  ידי  על  'שישמח 

יתברך'.

בשני  עצמו  על  שחוזר  זיכרון,  לשון  רואים  אנו 
מקומות שונים, לכאורה לא באותו הקשר ועניין. 

הללו  העניינים  שתי  את  כשמחברים  דווקא  אבל 
נזכר  שהאדם  מה  גם  שבאמת  מבואר  בתורה, 
הזכרת  בעצמו  זה  ולצדיקים  לה'  בהתקרבותו 

גדולת הבורא.

את  מזכיר  רבינו  כאשר  שגם  מבואר  זה  לפי  וכן 
גם  בוודאי  'שכחה',  לשון  שהיא  ההפוכה,  הלשון 
המוזכרים  הזיכרון  ענייני  לכל  קשורה  זו  לשון 
ששוכח  הגוי,  על  השכחה  התגברות  כי  בתורה, 
בכל פעם את הממון שקיבל )כמו שמוזכר בלשון 

רבינו( זה היפך הזיכרון בגדולות הבורא.

מהנפלאות  קטנה  דוגמה  הבאנו  רק  כאן,  עד 
מי  כל  ובאמת  הקדושה.  לשונו  תחת  שמוסתרים 
מטמונים  יגלה  הללו,  בדברים  במתינות  שיעיין 

ואוצרות נפלאים שאינם נראים בלימוד רגיל.

לדקדק בלשונו

lb046277313@gmail.com 
04-627-73-13

טעמו וראו כי טוב ה'
קו לסלסל בתורתו

ק  ֹ ְלַדְקּדֵ
נו

ֹ
ְלׁשו ּבִ

תורה כה - אחוי לן מנא

 גילוי הקשרים הטמונים בלשון קדשו 
 על ידי הדגשת המילים המקבילות המופיעות 
בהטיות שונות ובכוונת מכוון לכל אורך התורה 

ֶהם ַטַעם ִנְפָלא ְוָחָדׁש ּוָמתֹוק ַלֵחְך ּוֵמִאיר  ה מֹוֵצא ּבָ ְסָפָריו ַאּתָ ֵמׁש ּבִ ה ְמַמׁשְ ַאּתָ ֶ ְוָכל ַמה ּשׁ
ֶהם  ק ּבָ כֹוִלים ְלַדְקּדֵ ּיְ ַעְצמֹו ָאַמר ׁשֶ ה ּבְ דֹוׁשָ ְלׁשֹונֹו ַהּקְ בּו ּבִ ְכּתְ ּנִ ֵעיַנִים ְמֹאד. ּוִבְפָרט ַהּתֹורֹות ׁשֶ

ְדֶמה  ּנִ ָבִרים ׁשֶ י ִלְפָעִמים הּוא חֹוֵזר ְוכֹוֵפל ַהּדְ ה ּכִ נֹות ַהְרּבֵ ּוָ ם ּכַ י ֵיׁש ׁשָ ְקָרא, ּכִ ּמִ מו ּבַ ּכְ
דֹוָלה. ָנה ּגְ ּוָ ם ּכַ י ֵיׁש ׁשָ ֶזה ּכִ ק ּבָ ם ְלַדְקּדֵ הּוא ְללֹא ֹצֶרְך, ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ׁשָ ׁשֶ

 )חיי מוהר"ן שסב(


