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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

 ששולב בגרסת התורה והוא מסקנת העיון שבהערות   ,ביאור הפשוט  -הראשון

 .  ותירוץ בבנוי על פי רוב בדרך של קושיא , אההערות  -החלק השני
שהלומד יוכל בעצמו לדון בדיוק  ופתיחת כל המראה מקומות עם מפרשיהם כדי 

שעל כן נקרא חיבור זה חברותא, כי הכוונה    הדברים ולא יוכרח לסמוך עלי. 
בו גם הרבה   שמובלעים להיות עזר ללומד ולא ספר חידושי תורה אע"פ 

 חדושים. 

היא הקדמה לתורה שהיא מבט כללי על התורה, שאמור לקשור את     -והשלישי
   . אחד בקשרכל חלקי התורה 

 גם לבאר נושאים שבמיוחד קשים להבנה בתורה. עוד ו
כמעט ראיות למבואר  בה  ל מסקנת העיון שבהערות לכן אין עבנויה     -ההקדמה 

 בה
דרך הלימוד נ"ל לדמות למחרוזת כי כל תיבה ומשפט בתורה הן חרוז נפלא שצריך  

לעיין בו תחילה בפני עצמו ללמוד אותו היטב ולכן בזה גלשתי גם מעבר לקשר העניין 
לתורה, ואח"כ לעיין בו כיצד נקשר לתורה, וכן לעבור מחרוז לחרוז אע"פ שעדיין לא  

כך נהגתי בכל מקום שכתבתי הערה ולפי מסקנת נקשרו היטב החרוזים כולם זה לזה. ו
 ההערה ביארתי את הפשט המשולב בגרסא. 

זה למצא את החוט החזק  "ברינה יקצורו", כי עיקר ה"הזורעין בדמעה"בחי' וכל זה עדיין 
שיחרוז את כל החרוזים היטב דהיינו לתפוס את מהלך התורה באופן שכולל את כל  

וזה השתדלתי  .גביכול אין בו צורך למהלך התורה הפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכ
 לעשות אחרי לימוד כל התורה בעיון כתבתי הקדמה לתורה שהכוונה בה לבד מביאורי

העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים ופושט את כל  ,מושגים קשים להבנה
"ד בלא חידוש גם  )אמנם כיון שאין ביהמ כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. הספיקות
ועדיין אני מצפה )זו היתה כוונתי   דשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות(חבהקדמה נת

 ( להצליח יותר

 
 

בהשוואה לשאר  שהיא גרסת מוהרנ"ת שהדפיס בביתו, מוגה מהדורת תקפא המדויק,  בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן  דפי הליקוטי מוהר"ן
 . הישנים וחדשים  ובתוספת מ"מ . מהדורות

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

. )הריצ"ח במדבר  23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה 23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה   א
פ' במדבר.תשנד ולא כולם     ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד  וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי  יסודות  הרבה 

 , והוא רחום יכפר עוון.  אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דציינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ו 
 השתדלתי מאד כל ביאור להקדים לו את הקושיא המכריחה אותו וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.  ב
ה  שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופאות עיין חיי מוהר"ן  ג

   .עדין אחוז בתחילתה וכן מסתבר שמי שאמר על עצמו שזכה ליחידה דיחידה אצלו התורה והתפלה הן כל אחת ושתיהן יחד אחדות פשוטה
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 הודעה 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על י ורק כיון שציוה לעוהלוואי שגם במה שכיוון למדרגתי לא שבשתי, ובפרט אנן עומק כוונתו  מי יודעכי 
קש   הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקבים  ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ַלִים לְּ י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ם ָכל ַמה ש ּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  ּו ַמחְּ

ָכל פַּ  ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ָצה בְּ ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ָין ַהּנֹובֵּ ַמעְּ יל אֶּׁ ּכְּ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ִלש  ּתֹר וְּ ַלחְּ ים וְּ ִ דֹוש  ָבָריו ַהּקְּ דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ת  ַעם לְּ
הַ  ָהִבין ּולְּ יַדע ּולְּ ָבָריו ָצִריךְּ לֵּ יֹוִציא ִמּדְּ ַדע וְּ ּיֵּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ ה ָהעֹוָלם. וְּ ל זֶּׁ ֶּׁ ים ש  ף ַמִים ַרּבִ טֶּׁ ֶּׁ מֹו ִמש ּ ים אֲ ַעצְּ ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ יִעים ַעמְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ ִמין ש 
ָגתֹו, ֲאבָ  רֵּ ִפי ַמדְּ ַרךְּ ּכְּ ּבָ צֹות ַלֲעבֹוָדתֹו ִיתְּ ם עֵּ הֶּׁ ן מֵּ ּבֹונֵּ ִהתְּ ה ָיכֹול לְּ ָ ש  ֻהרְּ ֶּׁ ַמה ש ּ כּו'. ַרק ּבְּ י ָים וְּ ם ּתֹוָרתֹו ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיו ִמּנִ צֶּׁ ן   ל עֶּׁ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  ַהּקְּ

כּו'. א וְּ ּלָ ם אֶּׁ הֶּׁ י מֵּ ּתִ רְּ לֹא ִחּסַ ַרּבֹוַתי וְּ י מֵּ ּתִ ה ָלַמדְּ ּבֵּ ָרָכה, ַהרְּ רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ ֶּׁ מֹו ש   עכ"ל  ּוכְּ

בעיון.  ועיקר כוונת החיבור הזה הוא לבאר הפשט באופן שכל אחד יוכל ללמוד ולעורר קושיות ללימוד בעיון ולפתוח את המראה מקומות להקל על הלומד
לם הוא  ולחדש מסתמא אצ והרבה חדושים שעמלתי שעות רבות להבין ולרגע לא שכחתי את אנ"ש החריפים שאם יעיינו בזה מסתמא יהיו להם הרבה הערות, 

להקל על הרוצה ללמוד וך את הדברים רכל מעלתי עליהם היא רק הסבלנות לעמול ולטרוח הרבה שעות עמ"נ להגיש כשלחן ע דבר פשוט שמיד עלו עליו.
 . , כיון שלא מצאתי אחר שעשה זאתבעיון 

 
 התנצלות 

 ארי כבוד  אמנם מעט בברסלב העיזו לפרסם חידושיהם חלקם כדי לא להיקרא בעל המחבר וכיו"ב ת 
המבוררים לו כאחותו שאסורה לו כמבואר בשבת אלא דברים לרבים וחלקם כנראה מחשש שלא יצאו חובת הזהרת רבינו בתורה כא אות ח' שאין לדרוש 

 , מסתמא כוונתו להאמין אבל לא לדרוש ולפרסם.  ' )סוף אות ה'( שכ"א חייב להאמין בחשיבות חדושיו אקמה:, ואע"פ שהזהיר בתורה ס

ב"ב י: שעל זה  מהרש"אמפרשים רבים שהאריכו בחיוב כתיבת חידושים עיין דווקא יצא לחדש ולחלוק על אבל כיון שאמר אני חדש מלא ישן ולא ידוע שבזה 

הקב"ה דבר, ואינו כותבה ויכול לכתוב, הרי גוזל מי שגילה לו, כי לא  מי שגילה לו אות תקל  ובספר חסידיםאחז"ל פסחים נ. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו 
יד( יביא במשפט    גלה לו אלא לכתוב, דכתיב )תהלים כה יד( סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם, וכתיב )משלי ה טז( יפוצו מעינותיך חוצה, וזה שכתוב )קהלת יב

משם  שכתב בהקדמתו    לב אריה   הוסיף בשם ספרשם.    להחיד"א ברית עולם  ובביאור      ינה כותבה:על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שא
ב  בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו עולה לו במקום קרבן. ובזה פי' הרש רז"ל  

עוד עי"ש בשם ספר    .  וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבן זבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה    הנ"ל את הכתוב 

ז"ל שכל מי שמגלין לו רזי תורה מן השמים ואינו כותבו עתיד ליתן את  רבי אליעזר מגרמיזא  שם  ביד פרשת כי תשא שכתב    על התורה כתב  רבינו אפרים

ה  מלמוה"ר מרדכי הכהן מגורי האריז"ל בהקדמת ספרו בזה"ל "ניתנה רשות למי שחננו ה' קצת דעה וחכמה ובינה לבאר ולפרש    שפתי כהן   ועיין   הדין עכ"ל.

אות טו    צדוק הכהןלר'    מחשבות חרוץבספר  ועיין        .שקבלה נשמתו בסיני ואם לא יכתבם נראה לי שהוא נענש כמו הנביא שהוא כובש נבואתו שחייב מיתה 
    חיוב לפרסם כי שמא יש בדבריו איזה חידוש השייך לחלקו ולא נגלה לשום אדם והוא לכך נוצר לגלותו בעולם, ואם לא, ח"ו יצטרך להתגלגל.  שכתב שיש גם 

ולי ע"י לכן א  זי"ע שכתב בהקדמת ספרו בשם ספר תורת גיטין מאמר הקדמון שדבר טוב אחד בספר מציל על הספר כולו. עכ"ל. קהילות יעקב עוד עיין בספר 
 לו.הודעה והתנצלות הנ"ל אפשר כן לפרסם איזה חדושים גם לפחותים כמונו, ואנו תקווה שעכ"פ דבר טוב אחד יש גם בחיבור זה ויציל על הספר כו 

להוראה   ואע"פ שהרמב"ם מזהיר באגרות קדש מאמר קדוש ה' שלפני שדורש לרבים יחזור ד"פ אבל מה שכותב צריך לחזור אלף פעמים, מסתמא הכוונה 
הרת  למעשה ואע"פ שבודאי בדברי רבינו יש הוראה בקיום עצותיו ועניני השקפה למעשה, מסתמא בדרך לימוד מותר דאל"כ לא שבקת חי. ומסתמא גם הז 

 רבינו הנ"ל אפשר לפרש כך. 
את ספקותיו ולא רק דברים המבוררים כאחותו עכ"פ אם טעינו והזהרתם היא בכל עניין, אולי ראוי לכנות את הביאור חברותא, כי חברותא דרכו לומר גם 

   שאסורה.

שרשב"ג מי' הרוגי שסז שחכמים ראשונים נמנעו כדי שלא להנות מהתורה ועיין שם סימן ח'  ספר חסידיםחתימת שם המחבר היא סוגיא בפ"ע עיין עוד עניין 
לציין  בא דעלמא נהגו כן ו מאידך ר ., אמנם יש מקשים א"כ מאי משמאלה עושר וכבודלו מזכויותיו  עוד עי"ש סימן פד שמנכין  מלכות תלה בזה סיבת הריגתו 

ע"י תלמידיהם או שכל היחס לפירוש הוא כפי גדולת המחבר בחכמה ויר"ש לכן חששו שאם לא יציינו שמם לא ינהגו כובד ראש  שצויין שמם ונ"ל הטעם או 
 בדבריהם.

 בתורה של רבינו לעורר על חשיבות העיון  
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש  חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י  לְּ נֵּ ְּ עּוִרים  ש  ִ מֹד ש  ָפָריו  ִללְּ ים   סְּ ִ דֹוש  עּור, ַהּקְּ ִ ָחד ש  ּוט  אֶּׁ ש  מֹד ּפָ ִהירּות ִללְּ מְּ ה  ּבִ ּבֵּ ֹאד ַהרְּ י  מְּ דֵּ ה  ּכְּ יֶּׁ הְּ ּיִ ֶּׁ גּור ש  ָ ַעל ש  -ּבְּ
ה  עּור, ּפֶּׁ ִ ש  ָחד וְּ מֹד אֶּׁ ִעּיּון  ִללְּ דֹול ּבְּ י . ּגָ ש   ּכִ קּות יֵּ דֹול ַעמְּ ָלא ּגָ ִנפְּ ָפָריו  וְּ סְּ ן . ּבִ ַעּיֵּ ָמקֹום  וְּ ר ּבְּ ה  ַאחֵּ ַין  ִמּזֶּׁ ִענְּ ם  מֵּ קּות עֹצֶּׁ דֹול ָהַעמְּ ש   ַהּגָ ּיֵּ ֶּׁ תֹוָרתוֹ  ש  ה  ּבְּ ָ דֹוש  ַהּנֹוָרָאה  ַהּקְּ ֹאד וְּ  ַעד מְּ
ין  ין  סֹוף אֵּ אֵּ ִלית וְּ כְּ     :ּתַ

לבאר דברי רבינו בסוף תורה כה   ( חכמה ובינה אות לו) שהעיון בתורתו מסוגל לבטל הרהורים רעים כי הם באים מהמדמה ועיין ככבי אור    תורה קה תנינאועיין  
ו מסוגל שצריך לקרא שם חדש ליצה"ר דהיינו מדמה. הטעם כי המדמה הוא מדרגה שמינית ביצה"ר שנתחדשה כנגד התורה של רבינו ולפ"ז דווקא תורת רבינ 

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

 שרבינו אמר כבר נתתי לכם כח המדמה כשר וטוב וכו'.    -תקכאסימן חי"מ ועיין 

ד' )תורה    קוטיםהל ור  אי ב ועיין   אות  כפי   -( נד  אחד  שכל  ו'  אות  ועי"ש  וברור.  זך  מדמה  למוהרנ"ת  ובעיקר  לאנשיו  המשיך  שבה  נד  לתורה  בעיקר  שהכוונה 
 (בו ולעשות עמו איזה עבודה עי"ש )וכיצד ההתכללות בתורתו עיין בסוף תורה פז תנינא מש"כ רבינו דהיינו לעיין באותו מאמר ולזכות להבין  יזכה. התכללותו בו ובתורתו כן 

אות ח' שע"כ צריך מאד לחפש ולבקש מאד צדיק כזה שיכול להמשיך מדמה מבורר   שעיקר האמונה תלויה בברור המדמה ועי"ש   תורה ח' תנינא אות ז'ועיין  
 לאנשיו.

שע"י הסתכלות בצדיק והצדיק בו זוכין להתנוצצות המוחין ולשפלות )שרק היא תקום בתחית המתים( ולגדולה כפי מדרגת מוחו.   תורה עב תנינאעוד עיין  
 כז שגם ע"י לימוד ספרו מתקיים כל זה עפ"י המבואר בתורה קצב שפניו ושכלו של הצדיק נמצא בספרו. ועיין בפל"ח שם אות ב' וד' עפ"י לק"ה תפלין ו'

שרבינו שאל את רבי אהרן תלמידו שהיה הרב של ברסלב למה לא תקח את ספרי   -( סימן ב' אות טז)הובא בחכמה ותבונה    ( שיחות וספורים אות מג ) ככבי אור  ועיין  
 על דעתך איזה קשיא ואח"כ תוסיף ותעיין בו עד שתבין ותדע את התירוץ שע"ז.ותעיין בו היטב עד שיעלה 

וא"א .  ונראה פשוט כוונתו בזה שאין אחד שלא יכול למצא תועלת בספרו .  ידועים דברי רבינו שכינה בשם אפיקורס את אותם שאמרו שתורתו גבוהה מדאי 
א אמר זאת על ספרו אלא על תורותיו קודם שנעשו לספר א"כ בכל תורה בלקוטי מוהר"ן  לומר שהכוונה שכל אחד יש כמה תורות שמתאימות לו שהרי ל

צריך זהירות   עכ"פ לפ"ז .  יכול כל אחד בכל מדרגת הבנה למצא איזה תועלת נצחית ואמנם לכאורה צריך לומר זאת גם על כל חלק מתורה אבל בזה צ"ע
)רמב"ם  במציאות הנבואה ובנבואת משה  מה שנקט לשון אפיקורס דהיינו כופר   .גדולה וכל אחד לבחון עצמו אולי ח"ו הוא מאותם אלה שמכונים בפי רבינו אפיקורס

נמצא שמי שסובר שרבינו אומר    .ע רק מה שצריך לו ולא יותר תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמ ב נראה כוונתו כיון שאמר   '(,ח  'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק . 

  אחר התחיה לעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ ו הל(  ששון ושמחה יז)אמר בככבי אור זצ"ל שהיה גאון ועמקן עצום ואם תקשה שרבי אברהם בן נחמן 
שם  שך דבריו מאדרבה משם ראייה כי ה  . וא"כ מה הטענה על אזובי הקיר כמונו. אבלדבור אחד מדבריו הנוראים כפי שידע אותו אדמו"ר ז"ל עוד בזה העולם 

מזה שהיו לו כמה   שעל כל זה רבנו בעצמו הזהיר לכמה וכמה שישתדלו לחדש בתורתו כמבואר בתורה קה תנינא שאפילו אם לא יכוון לכוונתו זה טוב, ומובן 
 . כוונות בדבריו הנוראים שגם אנו נוכל לידע ולהבין בהם קצת וכו' עי"ש 

קוטי מוהר"ן רואה בחוש שהספר לא נכתב לגאונים, ולא ליודעי קבלה, ולא ליודעי כל התורה כולה, אלא לכל אדם כפשוטו ממש  י מי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ  ו  .ר של רבינו יותר מגאונים גדולים ורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספ

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו 
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון

 בספה"ק
 ליקוטי מוהר"ן

 

   :.לח: לזדף 
 
 
 הכ תורה



 מוהר"ן              אמצעותא דעלמא כד  אחוי לן מנא כה    טי           קוילז:       ל

מנא דלא  אחוי לן רש"י

הראנו כלי  :שוויא לחבלא
שאינו שווה ההפסד שהוא 

: לא 'מפסיד: בודיא, מחצל
עייל בתרעא, שהיה ארוך 
ורוחב יותר מן הפתח אייתו 
מרא וסתרו בנין הפתח 

 : והכותל עד שיכנס

 

הוספתי כמבואר לעיל בלשון רבינו ז"ל, ע"ש היטב ותבין שלא 

שום דבר כלל, כי בכלל דבריו דברי. רק חזרתי וביארתי 

הדברים קצת, לגודל עוצם עמקותם עד א"ס: ובשביל זה נעשין 

תשעה היכלין דייקא, כי המוחין הם שלש, ומחמת רדיפתם 

א כלול והכאתם בהמעכב הנ"ל, הם נכללין זה בזה, ונעשה כ"

משלש, ושלש פעמים שלש הם תשעה, וזהו בחי' תשעה היכלין 

הנ"ל: אשרי מי שיזכה לילך ולעלות בדרך הקודש הנאמר 

 :[א] בהתורה הזאת עד שיזכה להשגות אלו[

דעלמא  בתאיאמצע ,סבי דבי אתונאששאלו  וזה
היכא. זקפא אצבעתא, אמר הכא. אמרו ליה מי 

. ששאלו אותו, גויימר, אמר להו אייתו אשלי ומושח

איך משיגין אור א"ס, שהוא אמצעא דעלמא, שממנו הכל 

זה בחי' ברכות  זקפא אצבעתא:  שואבין חיות ושפע

כנ"ל. היינו שע"י [ ד] וישא אהרן את ידיו ויברכםכנ"ל, בחי' 

וא"ל הברכות מבטשין המוחין בכתר, ונעשין היכלין כנ"ל: 
ות למקום , מי הוא זה שיכנוס בהיכלי התמורמי יימר

הקליפות, להעלות משם הקדושה בבחי' קטרת כנ"ל, ושע"י 

יימר, לשון תמורה, לשון עלייתו יתעלה הברכות כנ"ל. וזה מי 

אייתו אשלי : והשיב להם, אם המר ימירנוז( )ויקרא כ
. היינו עיקר עליית הקדושה, ע"י השמחה. ולעתיד הומושחו

, ה תצאוכי בשמח [ו] בצאת ישראל מהגלות בשמחה, כמ"ש

יכם ל יד. וזה אייתו אשלי, היינו ע[ז] לגמרי ואז יכלו הקליפות

ועל כרחכם יתבטלו הקליפות. כי אתם בעצמיכם תביאו את 

. [ח] חבל נחלתוהיינו  בית ישראל מהגלות, הנקראים אשלי,

, שכ"א ואחד והביאו את אחיכם בית ישראלו( כמ"ש )ישעיה ס

הגלות, ע"י ריבוי מהעכו"ם יביאו בידם את בית ישראל מ

 אז יאמרוו( שיהי' בעת הזאת, כמ"ש )תהלים קכ השמחה

. וע"י היינו שמחים בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה וכו',

בחבל  וימדדםהשמחה יתבטלו הקליפות, בבחי' )שמואל ב ח( 

(. וזה מושחו, היינו המדידה לכלות ט) השכב אותם ארצה

 :אותם

 

וי חליה אאמרו  [י] כה
א שויא לן מנא דל

לחבלא אייתי בודי', 
פשטוהו ולא הוי עייל 
לתרעא אמר להו אייתו 
מרא סתרו היינו מנא 

 [יא] דלא שויא לחבלא
 (:)משנה סוטה מח 

ביהמ"ק בטל השמיר ונופת צופים משחרב 
 : ואמנה

, ולעלות אל [יב] כל אדם להוציא א"ע מהמדמה כי צריךא 

, [יד] ת לבשרירו. וכשנמשך אחר המדמה, זה בחי' [יג] השכל

שהוא הולך אחר המדמה שבלב. וכשיוצא משרירות הלב, 

, [טז] , זה בחי' שמיר, שעל ידו נכנע האבן[טו] לבו האבןומשבר 

וכל :  ואינו הולך אחר תאוות המדומיות, והולך אחר השכל
שלא הוציא שכלו אל הפועל, שלא השתמש בשכלו עדיין, זמן 

דמה, אז . אע"פ שכבר שבר המ[יז] אז אצלו השכל בכח

כמובא ברש"י }תכונת שכלו. כי כשזה קם זה נופל נתקומם 

, אבל השכל עדיין בכח. ואח"כ כשחוקר {[יח]ריש פ' תולדות

בשכלו ומשתמש בו, אזי השכל בפועל. וזה בחי' נופת צופים, 

שהוציא מתיקות , נופת תטופנה שפתותיךבבחי' )ש"ה ד( 

מוציא מכח  הוא בחי', שפתותיך]וזה יטשכלו מכח אל הפועל, 

כשמשיג בשכלו כל ואח"כ   : [אל הפועל, שהוא בחי' הדיבור

הנקנה, כמ"ש שכל  כמה שיש ביד אנושי להשיג, אז שכלו שב

: [כב] הנקנה, שיש שכל בכח, ושכל הפועל, ושכל [כא] המחקרים

ועיקר קיומו של אדם לאחר מיתתו, אינו אלא שכל הנקנה, וזה 

לשון קיום  כגהנ  מ  א  ה, כי נ  מ  השארותיו לאחר המיתה. וזה בחי' א  

: ושכל  , כי שכל הנקנה, הוא קיום של אדם לאחר מותו[כד] דבר

הנקנה נקרא, מה שאדם יודע הרבה דברים בידיעה אחת. כי 

קודם צריך לידע הרבה הקדמות קודם שידע איזהו דבר, ואח"כ 

כשמשיג את הדבר, משליך הקדמותיו, ויודע את הדבר בידיעה 

, כי שם היו [כה] מן המקדש יצאהחכמה  מעיןהאחת: ועיקר 

המיות וכח הדמיון. כמ"ש )תהלים מקריבין הקרבנות, שהם הב

, ששבירת הדמיון הם הקרבנות. זבחי אלקים רוח נשברהא( נ

מ"ק בטל השמיר וכו'. הובשביל זה אמרו חז"ל, כשחרב בי

 ומעין מן המקדש יצא( מ"ק, אז יתקיים )יואל דהיוכשיבנה ב

 :[כו]

, יש שם כזגהשבכל עולם ועולם ובכל מדרגה ומדר דעוב 

ובבים את דמיונות אלו. והם הם הקליפות הקודמין לפרי, וס

. וכשאדם סביב רשעים יתהלכוןב( הקדושה, בבחי' )תהלים י

לילך דרך אלו הדמיונות, לו , אז צריך כחגהנעתק ממדרגה למדר

 , אזילגה. ותיכף כשעולה להמדר[כט] ע אל הקדושהכדי להגי

, ומסבבין אותו. וצריך להכניע לאגהנתעוררין הקליפות שבמדר

 :[לב]' מקליפו 'אותם ולשבר אותם, ולטהר אותו המקו

. כי כל הנשמות [לד] זה לזה לגויןשאין שני בני אדם שודע ג 

ימית של תחתון נעשה נהם זה למעלה מזה, וזה מלבוש לזה. ופ

צה לעלות לבוש וחיצוניות לחיצוניות עליון. נמצא כשאחד רו

אזי הולך ונעתק האדם העומד  ממדרגתו למדרגה עליונה,

נה, כי היותר עליו לוהעליונה, והולך ונעתק למדרגה להגהבמדר

ואינו נעתק  :[לח] אחת לזגהא"א שיהיו שני אנשים במדר

והחיצוניות נשאר. וגם מהאדם העליון, אלא הפנימיות שלו, 

 התחתונה, אינו נעתק ועולה, אלא לטגההאדם שבמדר

הפנימיות. והפנימיות של התחתון, נעשה חיצוניות לחיצוניות 

עליונה ע"י  מאגה: ואע"פ שכבר נשבר הקליפה שבמדר[מ] ןעליו

שם. האדם העליון, אעפ"כ, כשפנימיות של העליון נעתק מ
וחיצוניות התחתון עולה, אזי  {נ"א ופנימיות התחתון}מב

הפנימיות הקליפה חוזר וניעור. כי לא נכנעת אלא לפני האור 

אפי' לפני פנימיותיו, יש כח  ,של העליון, אבל לפני התחתון

 בידה להתעורר כנגדו, 
 

                          
עיין לק"ה אישות ד' ב' שזה עיקר  א

התכלית האדם מה שבא לעולם 
. ' ע"י המבואר כאןלהכיר אותו ית

ועי"ש אות י' שגם אנשים פשוטים 
נמצא לפעמים שמגיע להם הארה 
משם וכמבואר בתורה ד' שלפעמים 
נפתח להם בתפילתם אור א"ס. עוד 
עיין לק"ה ברכת הודאה ו' סוף אות 
א' תדע ותאמין שכל הנאמר שם 
נעשה ע"י כ"א מישראל שזוכה 

 להתגבר ולעשות מצוה בשמחה.  
אמצעיתא,   -"ר ותרלדגם בדפו ב

 אמצעותא -ומתרלו 
 ומישחו -מתרצו  ג
 כנ"ל אות ד'  ויקרא ט כב ד
 ומישחו -מתרצו  ה
 ישעיהו נה יב ו

                          
עיין לק"ה הודאה ו' י' א"כ איך  ז

נזכה אנו בגלות ותירץ עפ"י תורה 
 רנ שממשיך השגחה מקץ האחרון

 לשה"כ דברים לב ט  ח
 עיין זהר בלק קצ. ט
ו לשון רבינו לא ידוע מתי תורה ז י

נאמרה מאמר זה הוא השאלה 
ותשובה השנים עשר והאחרונה 
ששאלו סבי דבי אתונה את רבי 
יהושע בן חנניה. וגרסת רבינו היא 

 גרסת העין יעקב.
אמרו לו סבי דבי אתונה לרבי  יא

יהושע בן חנניה הראנו כלי שלא 
שווה את ההפסד שגורם והביא להם 

לא נכנסה מחצלת ופרסו אותה ו
 כלי חפירהבשער אמר להם הביאו 

ותשברו את כותל הפתח הרי זה כלי 
 .שלא שווה את ההפסד שגרם

                          
ספר הברית עץ חיים שער נ' פ"י.  יב

 ' עד טזט יםח"א מאמר י"ז פרק
ועיין תורה נד אות ה' ותורה ח' 

 תנינא אות ז' ח'
עיין תורה ס' אות ו' דהיינו  יג

בלי שכל נקרא התבוננות בעבוה"ש ו
, ועיין תורה לה אות א' ד"ה השינ

 בשעת ההולדה השכל מצוצמם וכו',
ככל שיוצא ועיין תורה סא תנינא 

ממדמה לשכל כן יוצא מתחת הזמן 
  ללמעלה מהזמן

לשה"כ דברים כט יח. ירמיה יא  יד
 ח. תהלים פא יג.

 , לו כו.לשה"כ יחזקאל יא יט טו
כמבואר שם בסוטה מח: וירושלמי  טז

 סוטה פ"ט הי"ג
ביאור אגדות חז"ל ן ארץ חמדה עיי יז

)עמ' רפג על ב"ב עד.  להמלבי"ם

                          
דהיינו שכל  במהדו' ב"ב תשנ(

 , עי"ש.היולאני
בראשית כה כג עה"פ ולאם מלאם  יח

יאמץ ]גם עיין מגילה ו. עה"פ 
ביחזקאל )כו ב( אמלאה החרבה לא 
נתמלאה צור אלא מחורבנה של 
ירושלים ועי"ש שאין להאמין 

 תיהן בנויות(שירושלים וקיסרי ש
המבואר כאן בסוגרים נמצא בדפו"ר  יט

 , ובתקפא הוסיף סוגריםבלא סוגרים
 שב -, ובלוה"ת שםשוב -לדתרב כ

כוזרי  .הקדמת הרמב"ם למשניות כא
שבילי אמונה אמצע לשון ו ד' יט.

שכל האפשרי הפועל  -נתיב שישי
 .והקנוי

מהלקוחות לק"ה גבית חוב עיין  כב
 ות ג'ואפותיקי ג' א (מקרקעות)

ופירושו כך נראה לנקד מלשון אמנם  כג
 ולא מלשון אמונהבאמת 

                          
יב וגם אמנה  'כמ"ש בראשית כ כד

אחותי היא וביהושע ז' כ' אמנה אנכי 
 חטאתי

יח אלא שכתוב  'לשה"כ יואל ד כה
מבית ה' וכן לקמן רבינו מביא פסוק 
. זה בשינוי מקדש במקום בית ה'

)וכן בסנהדרין צב. מי שיש בו דעה 
  לו נבנה ביהמ"ק בימיו(כאי

 עיין לקוטי תפילות כה אות תו. כו
 מדריגה ומדריגה -מתרלו כז
 ממדריגה למדריגה -מתרלו כח
 חיי מוהר"ן יט ולק"ה מעקה ד' כט
 להמדריגה -מתרלו ל

 שבמדריגה -מתרלו לא
לק"ה גבית חוב מקרקעות  לב

ואפותיקי ג' אות ו', פע"ח שער 
התפלה פ"ז ד"ה סדר סוד עליות 

 תהעולמו
 שווין -מתרלו  לג

                          
לק"ה שומר שכר ב' י' נמצא  לד

 בשיש"ק ח"א קז
 במדריגה   -מתרלו לה
 למדריגה -מתרלו לו
 במדריגה -מתרלו לז
עיין בסוף התורה בהשמטות לאות  לח

ג' ז' ע"ז ג' ]דף לח:[. ועיין לק"ה 
ולק"ה חוקת  ,ד"ה נמצא שא"א

 העכו"ם ב' ח'. 
 שבמדריגה -מתרלו לט
ער התפלה עיין פרי עץ חיים ש מ

 פ"ה ד"ה ונבאר עתה בחי' הדבור
 שבמדריגה -מתרלו מא
נוסח זה הוכנס כאן בתרלו בסוגרים  מב

)ונראה כוונתו עפ"י הנ"ל שכשעולה 
התחתון לא עולה אלא פנמיותו. וצ"ע 

ר לתיבות דלקמן היה כיון שזה נוסח אח  
לו להעיר זאת לקמן אחרי תיבות 

 וחיצוניות התחתון עולה.

 תורה אור
א ט שמיני  ויקרא ָּׂ ש   )כב( ַוי ִּ

ם  עָּׂ יו ֶאל הָּׂ דָּׂ ַאֲהרֹן ֶאת ידו יָּׂ
רֶ  ְרֵכם ַוי ֵ את ַוְיבָּׂ ָּׂ ֹת ַהַחט  ד ֵמֲעש 

ים: מִּ לָּׂ ְ ה ְוַהש   עֹלָּׂ  ְוהָּׂ
כז )לג( לֹא בחקתי ויקרא 

ַרע ְולֹא  ין טֹוב לָּׂ ֵ ר ב  ְיַבק ֵ
ה  יָּׂ ו  ְוהָּׂ יֶרנ  ֵמר ְימִּ ם הָּׂ ו  ְואִּ יֶרנ  ְימִּ
ֶֹדש  לֹא  ְהֶיה ק  תֹו יִּ רָּׂ ְתמו  א ו  הו 

ֵאל: ג ָּׂ  יִּ
ה  ְמחָּׂ י ְבש ִּ ישעיהו נה )יב( כ ִּ

ן לו  בָּׂ ו  לֹום ת  ְבש ָּׂ ים  ֵתֵצאו  ו  רִּ ֶההָּׂ
ה  נ ָּׂ ְפֵניֶכם רִּ ְפְצחו  לִּ עֹות יִּ בָּׂ ְוַהג ְ

ף: ְמֲחאו  כָּׂ ֶדה יִּ ָּׂ ל ֲעֵצי ַהש    ְוכָּׂ
י לב האזינו  דברים )ט( כ ִּ

ֹו ַיֲעקֹב ֶחֶבל  ק ַעמ  ֵחֶלק ְיקֹוָּׂ
תֹו:  ַנֲחלָּׂ

ל  ישעיה סו יאו  ֶאת כ ָּׂ )כ( ְוֵהבִּ
ה  ְנחָּׂ ם מִּ ֹויִּ ל ַהג  כ ָּׂ ֲאֵחיֶכם מִּ

ֶרכֶ  בָּׂ ים ו  סִּ ו  ס  ד ב ַ ים ַלידֹוָּׂ ב ִּ ַבצ ַ ב ו 
רֹות ַעל ַהר  ְרכ ָּׂ ַבכ ִּ ים ו  דִּ רָּׂ ְ ַבפ  ו 
ד  ַמר ְידֹוָּׂ ם אָּׂ ַלִּ ש ָּׂ י ְירו  ְדש ִּ קָּׂ
ֵאל ֶאת  רָּׂ ש ְ יאו  ְבֵני יִּ בִּ ר יָּׂ ֲאש ֶ כ ַ
ד: ית ְידֹוָּׂ ֵ הֹור ב  י טָּׂ ְכלִּ ה ב ִּ ְנחָּׂ  ַהמ ִּ

ֵלא  ָּׂ מ  ז יִּ תהילים קכו )ב( אָּׂ
ז  ה אָּׂ נ ָּׂ ֹוֵננו  רִּ ְלש  ינו  ו  ִּ חֹוק פ  ש ְ

וֹ  ד יֹאְמרו  ַבג  יל ְידֹוָּׂ ְגד ִּ ם הִּ יִּ
ה: ֶ ם ֵאל  ֹות עִּ יל  ַלֲעש  ְגד ִּ )ג( הִּ

ינו   יִּ נו  הָּׂ ָּׂ מ  ֹות עִּ ד ַלֲעש  ְידֹוָּׂ
ים: ֵמחִּ  ש ְ
ְך ֶאת -שמואל ב ח )ב( ַוי ַ

ב  ֵ כ  ֶחֶבל ַהש ְ ֵדם ב ַ ב ַוְיַמד ְ מֹואָּׂ
ֵני  ד ש ְ ה ַוְיַמד ֵ ם ַאְרצָּׂ אֹותָּׂ
ְמלֹא ַהֶחֶבל  ית ו  מִּ ים ְלהָּׂ לִּ ֲחבָּׂ

י הִּ ד  ְלַהֲחיֹות ַות ְ וִּ ב ְלדָּׂ מֹואָּׂ
ה: ְנחָּׂ ֵאי מִּ ים ֹנש ְ דִּ  ַלֲעבָּׂ
 תורה כה

יָּׂה נצבים דברים  כט )יח( ְוהָּׂ
ה ַהז ֹאת  לָּׂ אָּׂ ְבֵרי הָּׂ ְמעֹו ֶאת ד ִּ ש ָּׂ ב ְ
לֹום  בֹו ֵלאמֹר ש ָּׂ ְלבָּׂ ֵרְך ב ִּ ְתב ָּׂ ְוהִּ
י  ב ִּ רו ת לִּ רִּ ש ְ י ב ִּ י כ ִּ ְהֶיה ל ִּ יִּ
ה ֶאת  וָּׂ רָּׂ ֵאֵלְך ְלַמַען ְספֹות הָּׂ

ה: ֵמאָּׂ  ַהצ ְ
ֶהם יחזקאל יא  י לָּׂ ַתת ִּ )יט( ְונָּׂ

ן  ֵ ה ֶאת  ש ָּׂ ַח ֲחדָּׂ ד ְורו  ֵלב ֶאחָּׂ
ֶאֶבן  י ֵלב הָּׂ רֹתִּ ֶכם ַוֲהסִּ ְרב ְ קִּ ב ְ
ר: ש ָּׂ ֶהם ֵלב ב ָּׂ י לָּׂ ַתת ִּ ם ְונָּׂ רָּׂ ש ָּׂ ב ְ  מִּ

שיר השירים ד )יא( ֹנֶפת 
ַבש   ה ד ְ ָּׂ ל  ְך כ ַ ְפתֹוַתיִּ ה ש ִּ ְֹפנָּׂ ט  ת ִּ
ֹוֵנְך ְוֵריַח  ַחת ְלש  ַ ב ת  לָּׂ ְוחָּׂ

רֵ  ְך כ ְ ְלמַֹתיִּ נֹון:ש ַ  יַח ְלבָּׂ
ה ַבי ֹום ַההו א  יואל ד יָּׂ )יח( ְוהָּׂ

עֹות  בָּׂ יס ְוַהג ְ סִּ ים עָּׂ רִּ פו  ֶההָּׂ ט ְ יִּ
ה  דָּׂ יֵקי ְיהו  ל ֲאפִּ ב ְוכָּׂ לָּׂ ה חָּׂ ַלְכנָּׂ ֵ ת 
ק  ית ְיקֹוָּׂ ֵ ב  ן מִּ ַמְעיָּׂ ם ו  יִּ ֵיְלכו  מָּׂ
ים: ט ִּ ִּ ה ֶאת ַנַחל ַהש   קָּׂ ש ְ  ֵיֵצא ְוהִּ

ים  ְבֵחי ֱאלֹהִּ תהילים נא )יט( זִּ
רָּׂ  ב ָּׂ ש ְ ַח נִּ ה רו  ֶ ְדכ  ר ְונִּ ב ָּׂ ש ְ ה ֵלב נִּ

ְבֶזה: ים לֹא תִּ  ֱאלֹהִּ
ים  עִּ יב ְרש ָּׂ בִּ תהילים יב )ט( סָּׂ
ְבֵני  ת לִּ ו  ֻרם ֻזל  ן כ ְ כו  ָּׂ ְתַהל  יִּ

ם:אָּׂ   דָּׂ

 



 .ן         לח"אחוי לן מנא כה                        מוהר                  קוטי              יל         
: ]א [ובשביל זה צריך לו לשבר אותה ולהכניע אותה מחדש

 עבודה של תורה .הם שני מיני עבודות, וחיצוניותופנימיות 
ועבודת אכילה ושתיה ושאר צרכי . מיותיפנהם , ותפלה ומצות

היינו אכילה ושתיה ,  חיצוניותגתוועבוד: ]ב [הם חיצוניות, הגוף
ומשבחת דרה היא מאי, של האדם העומד במדרגה העליונה

היינו תורה ותפלה של האדם העומד , מעבודות פנימיות, יותר
ובשביל זה פנימיות התחתון נעשה לבוש . במדרגה התחתונה
כסא כבוד מרום ) זי' ירמי(' פיוזה   : לחיצוניות העליון

זה  כבוד. לשון אתכסיא, פנימיות'  זה בחיכסא', וכו
. 'ן קרא למאניה וכורבי יוחנ) גשבת קי(ש "כמ, חיצוניות ולבוש

היינו כשנתרומם ונתעלה ממדרגה , מרום מראשון
מקום , בשביל זה. ואז נעשה מפנימיות חיצוניות, הראשונה

כי הקליפות חוזרים ,  צריך לקדש את המקום מחדש,מקדשינו
   :ל"וניעורים כנ

היינו הדמיונות , להכניע הקליפותואי אפשר ד 
אלא , הגהעות שבמדרלים והמניוהמחשבות והתאוות והבלבו

, קראו בשמו' הודו להכמובא בכוונות של . י גדולות הבורא"ע
כי נתעוררים , שזה המזמור נתקן להכניע הקליפות שביצירה

י שמזכירין גדולות הבורא "וע, נגד עשיה שעולה ביצירה
ופנימיות , כי פנימיות היצירה עולה לבריאה. ש"נכנעין ע

וההתגלות  :]ו[ ש"ירה עעשיה עולה ומלביש לחיצוניות יצ
כי עיקר . ]ז [י צדקה שנותנין לעני הגון"הוא ע, גדולות הבורא

וכסף וזהב הן הן , )ח(דולה והפאר הוא התגלות הגוונין הג
 המלובשים בכסף טוגוונין עלאין. כי גוונין עילאין בהם, הגוונין
כי שם , אין מאירין אלא כשבאים לאיש הישראלי, ]י [וזהב

' ישעי(' בבחי, רין אלו הגווניןומתנה, לים זה בזהונכל. מקומם
כי מקום הגוונין אינו אלא אצל , ישראל אשר בך אתפאר) טמ

ה מתגדל "אזי הקב, וכשמתנהרין הגוונין. איש הישראלי
ונעשה מהם , לי הכסף ולי הזהב) חגי ב(' בבחי, ומתפאר בהם

זוהר {]יב[ ' ישעו אל הכמו, אסתכלותא, ישע. ]יא [בגדי ישע
אוין תכי כולם מ, מחמת הפאר הכל מסתכלין בו. }ש" ע:יתרו צ

אזי , ם"אבל כל זמן שהכסף וזהב אצל העכו. להסתכל בו
כי אין . כי אין שם מקומם, ואינם מאירין, הגוונין נעלמים אורם

ישראל אשר בך ' בבחי, מקומם אלא אצל איש הישראלי
ין לממון ם תאיב"ובשביל זה העכו: כי שם פאר הגוונין, אתפאר
תאיבים לדינר , ם כסף וזהב הרבה"פ שיש להעכו"אע, ישראל

וזה מחמת שהכסף וזהב . כאלו לא ראה ממון מעולם, של יהודי
ואין החן שורה על ממון , אין הגוונין מאירין, שיש תחת ידם

. כי עיקר הפאר והחן לא נתגלה אלא אצל ישראל, שלהם
זהיר יג יהו) אבות פרק ב(כמו , קראים רשיםובשביל זה נ

כאלו , כי אין להם הנאה מממונם, כי הם רשים ועניים. ברשות
כי על ממונם של , ותאיבין לממון של ישראל, הם עניים

והכל תאיבין להסתכל על הפאר , הישראלי שורה והפאר והחן
, ם מקבל ממון מישראל"תיכף ומיד כשהעכו, אבל דע: והחן

 ובשביל זה .תיכף ומיד נתעלם החן והפאר בתוך הממון

ושוכח הממון , ם בכל פעם תובע ממון אחר מישראל"העכו
) שם(וזהו , ם"כי נתעלם החן כשבא ליד העכו, שכבר קיבל

 חן) 'בראשית ו(' וזה בחי: שאין מקרבין אלא בשעת הנייתן
, כסף וזהב' שהם בחי, ]טו [ידלאיןזה גוונין ע', עיני ה, 'בעיני ה

ואת , ימלך לשרהשאמר אבוזה    :שם עיקר החן והפאר
). בראשית כ (יזהנה הוא לך כסות, טזהאלף כסף נתתי לאחיך

תיכף נתגלו , ים ליד הישראל"היינו כשיצא הממון מיד עכו
שהכל , כסות עיניםהיינו , בגדי ישע' ונעשו בבחי, הגוונין

י צדקה שנותן "וע: שהכל תאיבים להסתכל בהם, מסתכלין בהם
ונעשה כל .  הגוונין ומאיריןונתגלין, נתתקן כל ממונו, מממונו

בגדי ישע ) אס' ישעי(' בבחי, לי הכסף ולי הזהב' ממונו בבחי
, ום מאתנ"זה המעות שלוקחין העכו' ואפי: מעיל צדקה יעטני

וזהו . ]יח [ונוגשיך צדקה) .ב ט"ב(ל "ש חז"כמ. נחשב לצדקה
' בחי, זה הגוונין, עיניך, עיניך ברכות בחשבון) 'שיר השירים ז(

שכל פרוטה נצטרף לחשבון , י צדקה"נתברכין ע, זהבכסף ו
ם "י הממון שבא לתוך יד העכו"ע' ואפי). ]יט [שם(גדול 

ונוגשיך ש "כמ, גם זה נחשב לצדקה, ]כ [בת רביםהנקראים 
קודם , כשעדיין על השער, על שער בת רביםוזה דווקא . צדקה

כ "אבל אח, עדיין שורה החן על הממון, ם"שבא ליד העכו
   :ל" החן כננעלם

אחוי לן מנא דלא שויא , שאמרו סבי דבי אתונאוזהו 
 ולא עייל כאהוי ופשט,אלחבלא ואייתא בודי

ואמר לון אייתו מרא וסתרי לפתח . כבלתרעא
, מה שבודה מלבו, זה בדיות הלב, בודיא' פי. עם הכותל

כשזה . ]כג [ל" הנשרירות לב' היינו בחי, ל"היינו המדמה הנ
 גהר ומתפשט על האדם שעולה ממדרובג, הכח המדמה שבלב

והקליפה הזאת שהיא המדמה לא .  עליונהכדגההתחתונה למדר
שויא לנגד עיניה ההפסד וחבלה שנפסדת כבר מהאיש שהיה 

ולא : ל" כנכ"כ היא מתגברת אח"ואעפ, במדריגה עליונה
היינו שלא יכול האיש ליכנס לשער קדושה , עייל לתרעא

 על ]כה [ועצה היעוצה. מחמת התגברות המדמה, שהיא השכל
כמו הבא , הטומאהשהוא , שהוא המדמה, סתירת הפתח, זה

לפתח ) בראשית ד(' והוא בחי, }:יומא לח{לטמא פותחין לו 
ל שהוא גדולת הבורא "י הגוונין הנ"וסתירתו ע. חטאת רובץ

. ]כז [}.זוהר משפטים קטז{כו תל כו .כותל' יוהם בח. ל"הנ
תהלים (ש "כמ, ניןגוו' שהוא בחי, ]כח [שם הקדוש' זה בחיו "כ
 ישע בגדי' שהוא בחי, וישעי. שהוא אורות הגוונין, אורי' ה) זכ

   :]ל[ ותאיבין להסתכל בו ]כט[שהכל פונין לו ל "תוהוא . ל"הנ
  :)ל" לשון רבינו ז,כ"ד ע"כ' מסי(

גה מדרלאכניע הקליפה המסבבת שבכל י להשכדגם דע ה 
היינו . ז צריך שיעורר שמחה של מצוה על עצמו"ע, ל"כנ

וזכה להתקרב , ת"י שיזכור שזכה להתקרב להשי"שישמח ע
הוא משבר , י השמחה זו"וע. ת"לצדיקים המקרבין אותו להשי

   :' בלגגהס למדרנ ונכ]לב [הקליפה

 

                                               
א

 -הדיבור ' ה ונבאר עתה בחי"ה ד"ח שער התפילה פ"עיין פע 
שצריך לזכך החיצוניות למדרגת פנמיות כדי כדי שתעלה הפנמיות 

 שלה ותיהיה היא לפנמיות
ב
 עיין לקוטי תפילות כה אות תה 
ג
  ,עבודתו - ומתרצור"בדפו,  ועבודות-לו ותרגם בתרלד 
ד
  ומשובחת- ומתרלו , ומשבחת-ר"גם בדפו 
ה
  שבמדריגה-מתרלו  

ו
 א"פרי עץ חיים שער הזמירות פ 
ז

צ לדקדק בזה ועיין היכל "ד קל שבצדקה מועטת א"ק ח"עיין שיש 
ה לשנות סדרי בראשית "נוח להקב: דף לה] ה כה[הברכה ואתחנן 

 .וי בעני הגוןמלזכות את שאינו רא
ח
 :תרומה קנב: עיין זוהר בשלח סב 
ט
  עילאין-בתרלו 

י
 'התורה נו אות  
יא
 'כ ישעיהו סא י"לשה 
יב
 עיין שמואל ב כב מב 
יג

לשון  ( הוו זהירים-ומתרצו ,  הוי זהירים–ובתרלו , ר הוי זהיר"גם בדפו 
  )המשנה הוו זהירין

                                                       
יד
  עילאין-מתרלו  
טו

 ווכן ן בעינא לקבל תלת אבהןושלשה גווני: ג רפ"זוהר חעיין  
ולעיל בתורה . ודף קכח: ודף קכו. ודף צב. ודף עח: בתיקונים דף כב

 ותורה נט ועט וסז תנינא' ותורה לח אות ז' יג אות ד
טז

הנה נתתי אלף כסף , לשרה – ומתרלו , ותרלדר"כך הלשון גם בדפו 
  )כלשון הפסוק(. לאחיך

יז
  עינים כסות-ומתרלו,  כסות- ותרלדר"גם בדפו 
יח
 ישעיהו ס יז 
יט
 :ב ט"ב 

כ
 ל שיר השירים"סוף פסוק הנ 
כא

וכן לעיל ( ופשטוהו -מתרלו,  ופשטיהו- ותרלדתקפאב, ופשטוהו-ר"בדפו 
 )בתחילת התורה ופשטוהו

כב
  לתרעא-ת שם"ובלוה,  לתרעה-בתרלד 
כג

. ירמיה יא ח. כ דברים כט יח"ל הוא לשה"בתחילת התורה וכנ 
 .תהלים פא יג

כד
  ממדריגה התחתונה למדריגה-מתרלו  
כה
 כ ישעיהו יד כו"לשה 

כו
 ,כו תל,  כותל-ת שם"ובלוה, כותל,  כותל-בתרלד 

                                                       
כז
 'ישר פרק נהעיין קב  
כח
 כו' שם הויה גמט 
כט

ש צוארך בנוי לתלפיות תל "שה. ועיין ברכות ל[ל "עיין בזהר הנ*  
 ]שכל פיות פונים

ל
 :עיין זוהר ויגש דף ר*  
לא
  מדריגה-מתרלו  
לב
 ות כה אות תדעיין תורה כד ולקוטי תפיל 
לג
  למדריגה-מתרלו  

 תורה אור
ֵסא ָכבֹוד) יב(ירמיהו יז  ּּכִ

נו ָּמרֹום ֵמִראׁשֹון ְמקֹום ִמְקָדׁשֵ ּ: 
ַּויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי) ג(ישעיה מט  ּ

ך ֶאְתָפָאר ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ָּאָתה ִיׂשְ ָ ּ:
ֶסף ְוִלי ַהָזָהב) ח(חגי ב  ִּלי ַהּכֶ

 : ְנֻאם ְיֹקָוק ְצָבאֹות
עו ְוֵאין) מב (ב כב-אלשמו ִּיׁשְ

יַע ֶאל ְיֹקָוק ְוֹלא ָעָנם  :ֹמׁשִ
ְוֹנַח ָמָצא ֵחן) ח(בראשית ו 
ֵעיֵני ְיֹדָוד  :ּבְ

ָרה) טז (בראשית וירא כ ּוְלׂשָ
ֶסף ָּאַמר ִהֵנה ָנַתִתי ֶאֶלף ּכֶ ּ
סות ְּלָאִחיך ִהֵנה הוא ָלך ּכְ ְּ ְּ
ר ִאָתך ְוֵאת ּכֹל ְֵעיַנִים ְלֹכל ֲאׁשֶ ּ

 :ָכַחתְוֹנ
יׂש) י(ישעיהו סא  ׂשֹוׂש ָאׂשִ

י אֹלַהי ּכִ י ּבֵ יֹקָוק ָתֵגל ַנְפׁשִ ּּבַ
ע ְמִעיל ְגֵדי ֶיׁשַ ִני ּבִ יׁשַ ִהְלּבִ
ָחָתן ְיַכֵהן ְפֵאר ְּצָדָקה ְיָעָטִני ּכֶ

ָלה ַתְעֶדה ֵכֶליָה ְּוַכּכַ ּ ּ: 
ת) יז(ישעיהו ס  ַּתַחת ַהְנֹחׁשֶ ּ

ְרֶזל ָא ִביאָאִביא ָזָהב ְוַתַחת ַהּבַ
ת ֶכֶסף ְוַתַחת ָהֵעִצים ְנֹחׁשֶ
ְמִתי ְרֶזל ְוׂשַ ְּוַתַחת ָהֲאָבִנים ּבַ

ִיך ְצָדָקה לֹום ְוֹנְגׂשַ ְְפֻקָדֵתך ׁשָ ְ ּ: 
ְַצָואֵרך) ה(שיר השירים ז  ּ

ֵרכֹות ן ֵעיַנִיך ּבְ ִמְגַדל ַהׁשֵ ְּכְ ּ ּ
ים ת ַרּבִ ַער ּבַ ּבֹון ַעל ׁשַ ֶחׁשְ ּבְ

ִמְגַדל ַהְלָבנֹו ַּאֵפך ּכְ ּ ְ ּן צֹוֶפה ְפֵניּ
ק  :ַּדָמׂשֶ

ֹזאת ָהֵעָצה) כו(ישעיה יד 
ל ָהָאֶרץ ְוֹזאת ַּהְיעוָצה ַעל ּכָ ּ

ל ַהּגֹוִים ַּהָיד ַהְנטוָיה ַעל ּכָ ּ ּ: 
ֲהלֹוא ִאם) ז(בראשית ד 

ֵאת ְוִאם ֹלא ֵתיִטיב ֵּתיִטיב ׂשְ
ַָלֶפַתח ַחָטאת ֹרֵבץ ְוֵאֶליך ּ ּ

ל ּבֹו ְּתׁשוָקתֹו ְוַאָתה ִתְמׁשָ ּ ּ ּ: 
ְלָדִוד ְיֹדָוד) א(תהילים כז 

ִעי ִמִמי ִאיָרא ְיֹדָוד ּאֹוִרי ְוִיׁשְ
ָּמעֹוז ַחַיי ִמִמי ֶאְפָחד ּ: 

 



 מוהר"ן                      רציצא כו כזאחוי לן מנא כה    קוטי                   יל         לח:

אפרוח   :ציצא דמייתר רש"י 

 : שמת בתוך קליפתו 

הדמיון  אששבירת אלקים רוח נשברהזבחי )שייך לאות א'( 

בחי' סמיכה על הקרבנות, כי וזה הם הקרבנות וכו' ע"ש. 

הקרבנות מביאין מבהמות שהם בחי' כח המדמה, כי הבהמה 

. וכשאדם הולך אחר המדמה שבלב [ב] יש לה ג"כ כח המדמה

המדמה, זהו מעשה   חדהיינו אחר תאוותיו ח"ו, שבאין מכ

מה ממש, כי גם הבהמה יש לה כח המדמה. וע"כ כשאדם בה

חוטא ח"ו, וכל החטאים באין ע"י כח המדמה שמשם נמשכין  

כל התאוות, ע"כ הוא צריך להביא קרבן מבהמות, וצריך 

לסמוך עליו, ולהתוודות כל חטאיו על הקרבן בשעת הסמיכה, 

א ושהגחטאים וכל כח המדמה על הבהמה ועי"ז נמשכין כל ה

ושוחטין  [ד]מדמה כנ"ל. ואח"כ תיכף לסמיכה שחיטה בחי' 

 :  הבהמה לקרבן, ועי"ז נכנע ונשבר המדמה

שם שכשאדם נעתק ממדריגה מבואר  , )שייך לאות ב' ג'(

למדריגה אז צריך לו לילך דרך אלו הדמיונות כדי להגיע אל 

ניה, אזי נתעוררין הקדושה. ותיכף כשעולה להמדריגה הש

מסבבין אותו וצריך להכניע אותם מחדש ו הגההקליפות שבמדר

וכו' ע"ש. ואע"פ שכבר נשבר הקליפה שבמדריגה העליונה 

וחיצוניות ווכו', אעפי"כ כשפנימיות של העליון נעתק משם 

ואמר אז וכו' ע"ש.  זרחתון עולה, אזי הקליפה חוזר וניעהת

בזה"ל, ובזה טועין החסידים הרבה, שפתאום נדמה להם  

רק מחמת  כלל,, ובאמת אין זה נפילה [ח] שנפלו מעבודת ה'

, ואז מתעוררין ומתגברין טגה שצריכין לעלות ממדרגה למדר

מחדש הקליפות, שהם התאוות והבלבולים והדמיונות 

והמחשבות והמניעות כנ"ל, ע"כ צריכין להתגבר בכל פעם 

הקליפות והמניעות וכו' שבכל  מחדש לחזור ולהכניע ולשבר

 :  כנ"ל , אבל באמת אין זה נפילה כללמחדש,  יגהמדרגה ומדר

נמצא  . כו'שאין שני בני אדם שווין וודע )שייך לאות ג'( 

עליונה יותר אזי  יאגהכשאחד רוצה לעלות ממדרגתו למדר

הולך ונעתק האדם העומד באותה המדריגה העליונה, והולך  

ונעתק למדריגה היותר עליונה וכו'. ואמר אז בזה"ל, וזה בחי' 

את חבירו. כי ע"י שזה האדם ד מרים ומגביה הרמה, מה שאח

התחתונה עלה מדרגא לדרגא, עי"ז הגביה והרים  יבגהשבמדר

את חבירו שבמדריגה העליונה לעלות למעלה עליונה יותר. וכן 

חבירו דחבירו הגבוה עוד יותר מחבירו, עלה עוד יותר למעלה, 

גה אחת במדריג, כי א"א שיהיו שני בני אדם וכן למעלה למעלה

שאמר מאמר הנ"ל ושם מכנה וקורא כל  אחר      : [יד] כנ"ל

תאוות היצה"ר בשם כח המדמה. אמר אז, צריכין לקרוא לו  

ולכנות לו שם אחר, היינו להבע"ד והיצה"ר צריכין לקרות 

אותו בשם אחר. דהיינו שלא לקרותו עוד בשם יצר הרע רק 

ואמר זאת בדרך שחוק, אבל הבנתי . [טו]  בשם כח המדמה

 : ה לו בזה כוונה שלימה, ולא זכיתי להבין כוונתו בזההיש

 )לשון רבינו ז"ל(            

רציצא דמיית  [טז] כו 
בבעותיה היכא נפיק  
רוחא ואמר להו  

 [יח] יזעלאבהיינו ד

יפרח ב( )תהלים ע בחי' [יט] , זה אפרוח. זה בחי' צדיק, רציצא

וסר ששאלו אותו, הצדיק שממית את עצמו, ומ [. כ] בימיו צדיק

. באיזה מן המקומות מן [כב] ובעותיה [כא] בצלותיה פשואת נ

היכא התפלה, צריך לו למסור את נפשו ביותר. והשיב להם, 
. היינו איך שיש לו להעלות ניצוצי הקדושה, היינו איך  כגעלאד

, שם [כד] שנכנסים בו מחשבות זרות, וצריך להעלותם כידוע

 : צריך לו למסור נפשו

היכא נפיק  תיהבבעו דמיית רציצא[ כה] כז 
 כועלא רוחא אמר להו בהיינו ד 

 לעבדו שכם אחד לעבודתו את כל העולם  כי למשוךא 

ויתפללו אל השי"ת  [כח] ישליכו אלילי כספם וזהבם, וכולם [כז]

לפי השלום שבדור. כי כטלבד, זה הדבר נעשה בכל דור ודור 

ע"י השלום שיש בין בני האדם, והם חוקרים ומסבירים זה לזה 

י"ז משליך כל איש את שקר אלילי כספו, ומקרב , ע[ל] תהאמ

 :[לא] א"ע להאמת

ת פנים, לבא לבחי' שלום, אלא ע"י הארואי אפשר ב 

, ויבא יעקב שלם עיר שכםג( ם. וזה )בראשית ליהדרת פנ

, הוא ע"י שכם אחד לעבדואיתערותא של בחי' )צפניה ג'( 

ם, בחי' שלום. ושלום הוא ע"י בחי' יעקב. שהוא הארת פני

וזה בחי'  .{ע"ש . פדב"מ }דיעקב כעין שופריה דאדם  שופריה

 :  מבקשי פניך יעקבד( )תהלים כ

, זה בחי' דרושי התורה. שהתורה והדרת פניםג 

הנמשכים מי"ג תיקוני דיקנא   [לג]  מדות לבנדרשת בשלש עשרה

ט( מבחי' הדרת פנים, כמ"ש )ויקרא י , [לה] לד.{זוהר אחרי סב}

 : והדרת פני זקן

הזדככות חכמתו בי"ג מדות אלו הנ"ל, כן הזדככות הולפי ד 

ב ע"ב(, הקנה קנה חכמה )קידושין ללובחי' זקן זה קול רנתו. ב

. וזה )ש"ה {רלד רלהרלב ברכות סא וע' זוהר פנחס }מוציא קול 

, זה בחי' הדרת פנים, בחי' זקן כנ"ל. מראיך הראני אתלז( ב

התורה, ל דרושי , כי הקול לפי החכמה שאת קולך השמיעני

דורש בהם את התורה. וזהו לפי השכל של י"ג מדות שהוא 

)קהלת   לטאת בעליה  חיהמלחכי החכמה , דרשוני וחיו( )עמוס ה

 : ז'(

ע"י השמעת קולו לבד בלא   יאזמקולו, וכשנזדכך ה 

 וירא. בבחי' )תהלים קו( [מא] מושיעו בעת צרתודיבור, הקב"ה 

לו, הקב"ה קושמיעת . ע"י בצר להם בשמעו את רנתם מבה'

ז( ו עכו"ם מיצר לנו. וזהו )דברים כרואה מי שמיצר לו, איזה

. שפירושים ודרושי התורה [מד]בשבעים לשון  מגביבאר היט

שמשם תוצאות הקול, על ידם היטיב לנו בכל הלשונות ובכל 

, ובאר בא"רר"ת נתם רת אשמעו בהעכו"ם. בבחי' 

 [:מה] הוא לשון פירוש ודרוש

הנ"ל א"א לבא, אלא ע"י תיקון ים ולהדרת פנ ו 

וחדוה  עוז, כשהוד והדר לפניו( יוהברית. בבחי' )ד"ה א 

 והוא, [מו] , שהוא ברית, הנקרא בועזבמקומו
 

 
  -ם, ובלוה"ת שששבירות -בתרלד א

   ששבירת
עיין ע"ח שער נ' פ"י ובספר הברית   ב

ח"א מאמר יז פרק יא. המדמה הוא  
עיין תורה יט ומנפש הבהמית שבאדם, 

  .בתחילת ההשמטות ותורה נד אות ה'
 שהיא  -ומתרלו  ,שהוא -גם בתרלד ג
 * מנחות צג. ד
   שבמדריגה -מתרלו  ה
(   ופנימיותבתשכט הוסיף כאן בסוגרים ) ו

ו עפ"י הנ"ל שרק הפנמיות  ונראה כוונת 
 עולה ונעשית חצוניות לעליון

 וניעור   -מתרלו גם בתרלד וניער ו ז
מלק"ה שלוחין ה'  עיין שיש"ק ח"א צז  ח
 יז
 ממדריגה למדריגה -מתרלו  ט
 מדריגה ומדריגה  -מתרלו  י

 ממדריגתו למדריגה  -מתרלו  יא
 שבמדריגה  -מתרלו  יב

 
 במדריגה -מתרלו  יג
ז' נמצא שא"א   לק"ה ע"ז ג'עיין  יד

   להתקרב להש"י אא"כ יעלה את חבירו 
)ועיין ככבי אור ספורים נפלאים ממלך שציוה 

ע"י  לקצור תבואה ועצת החכם לתפוס צפור
 ( שיעמדו זה על זה

ככבי אור חכמה ובינה אות לו  עיין  טו
 שיש"ק ח"ה קעז ועיין 

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו   טז
  דעאל -מתרלועל, בתרלד וגם בדפו"ר דא יז

וגרסת הגמ' דעל,   ,)גרסת עין יעקב דעאיל
בכל המהדורות  כאן ולקמן וכן תוקן 
ועיין לקמן תורה כט   (דעל -המנוקדות 

  כתב עאל. מוהרנ"תש
  א ששאלו סבי דבי אתוניא זו שאלה  יח

אפרוח שמת   –את רבי יהושע בן חנניה 
בתוך קליפתו מהיכן יוצאת רוחו ואמר  

 כן שנכנסלהם מהי
 תיקוני זוהר הקדמה ב:   יט

 
יפרח בחי' רפ"ח עיין ביאור הליקוטים   כ

   תורה כז וקהלת יעקב ערך ארז 
עיין לקוטים יקרים למגיד ממזריטש   כא

אות לא ובעש"ט עה"ת פרשת נח עמוד  
 התפילה אות מא מב מג 

תפילה בחי' ביצים עיין לק"ה ביצים   כב
.  ביצה בחי' תפילה עיין בעש"ט א'

ת פרשת נח אות קטז פירושו על עה"
 מאמר זה של רבב"ח. 

  -מתרלו גם בדפו"ר דאעל, בתרלד ו כג
 דעאל

ין  יוע , ל אות ז'עיין לקמן תורה  כד
)ד"ה כי יהיה  אגרא דכלה פרשת ראה 

 בשם הבעש"ט בך אביון( 
תורה זו לשון רבינו, לא ידוע מתי   כה

 והיכן נאמרה 
  -מתרלודאעל, בתרלד ו -גם בדפו"ר כו

 דעאל
 'ט 'לשה"כ צפניה ג כז

 
 ' כ 'לשה"כ ישעיהו ב כח
  כפי -בתרלד כט
 ערך שלום אות א'  עיין ליקוטי עצות ל

 'עיין לק"ה קרחה וכתובת קעקע ג לא
ועיין סוף תורה סב בהשמטות השייך  

 לאות ב. 
   עשרה -, ובלוה"ת שםעשרי -בתרלד לב
ברייתא דרבי ישמעאל שאומרים בסיום   לג

פרא  אמירת הקרבנות בבקר ומקורו בס
על ויקרא )תורת כהנים( יג מדות פרק א 

ים פסקא א. קיצור ביאורם נמצא במפרש
 על מסכת ברכות בין הראש למהרש"א.   

בתשכט  )זוהר אחרי סב ע"ב( ו -בתרלו לד
 תוקן

בזהר הנ"ל צריך לעיין במפרשים.  לה
ועיין שער הכוונות )ענין ויעבור דרוש 
ג( כיצד מתלבשים היג מדות רחמים ביג 

 דקנא  תקוני
   שקנה -בתרלד לו

 
 הראיני  )כלשון הפסוק( –בתשכט  לז
  -מתרלוו ,מחיה -תרלדב , מחי'-בדפו"ר  לח

 תחיה )כלשון הפסוק(
בדפו"ר החכמה מחי' את בעליו )צילום   לט
 סוף טור ד'(  50
 אז  -מתרצו אזי,  -גם בדפו"ר מ

 לשה"כ ירמיהו יד ח'  מא
בצר   'וירא ה –גם בדפו"ר ותרלד  מב

וירא בצר )כלשון  -בתרלו ובלוה"ת תרלד 
 וירא )ה'( בצר. -הפסוק( ומתרצו 

  , היטיב – ותרלו דותרל גם בדפו"ר מג
כלשון הפסוק וצ"ע כי )היטב.  –ומתרצו 

לפי המשך דברי רבינו נראה שבכוונה נקט  
  (היטיב

 * סוטה לב מובא בפרש"י שם מד
לשון ביאור ועיין תורה כ' שבאר   מה

 מרים שרש ביאורי התורה 
 ' יא אות ד תורה מו

 תורה אור 
 תורה כו 

ָיָמיו   תהלים עב )ז( ִיְפַרח ב ְ
יק ְורֹ ִלי  ַצד ִ לֹום ַעד ב ְ ב ש ָ

 ָיֵרַח: 
 תורה כז 

ְֹך ֶאל   י ָאז ֶאְהפ  צפניה ג )ט( כ ִ
ם   ָ ָרה ִלְקרֹא ֻכל  ָפה ְברו  ים ש ָ ַעמ ִ
ֶכם ֶאָחד:  ם ְיקָֹוק ְלָעְבדֹו ש ְ ש ֵ  ב ְ

י ֹום ַההו א   ַ ישעיהו ב )כ( ב 
ֹו  ַיש ְ  ִליְך ָהָאָדם ֵאת ֱאִליֵלי ַכְספ 

ר ָעש   ו   ְוֵאת ֱאִליֵלי ְזָהבֹו ֲאש ֶ
רֹות   ֵ ֹר פ  ֲחֹות ַלְחפ  ַ ת  לֹו ְלִהש ְ

ִפים:  ֵ  ְוָלֲעַטל 
בֹא   בראשית וישלח לג )יח( ַוי ָ
ר   ֶכם ֲאש ֶ ֵלם ִעיר ש ְ ַיֲעקֹב ש ָ
ן ֲאָרם   ד ַ ַ בֹאֹו ִמפ  ַנַען ב ְ ֶאֶרץ כ ְ ב ְ

ֵני הָ  ְ ַחן ֶאת פ   ִעיר: ַוי ִ
ֹור דרשו   תהלים כד )ו( ֶזה ד 

י ָפֶניָך ַיֲעקֹ יו ְמַבְקש ֵ ְֹרש ָ ב  ד 
 ֶסָלה: 

פרק יט )לב(  קדושים ויקרא 
ֵני   ְ קו ם ְוָהַדְרת ָ פ  יָבה ת ָ ֵני ש ֵ ְ ִמפ 
ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ְידָֹוד:  ֵ  ָזֵקן ְוָיֵראָת מ 

שיר השירים ב )יד( יֹוָנִתי 
דְ  ַ ֵסֶתר ַהמ  ַלע ב ְ ֶ ַחְגֵוי ַהס  ֵרָגה  ב ְ

ִמיִעיִני   ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך ַהש ְ
י קֹוֵלךְ  ָעֵרב   ֶאת קֹוֵלְך כ ִ

ַמְרֵאיְך ָנאֶוה:   ו 
י ֹכה ָאַמר ְידָֹוד   עמוס ה )ד( כ ִ

ִני ִוְחיו :  ו  ְרש  ָרֵאל ד ִ  ְלֵבית ִיש ְ
ֵצל ַהָחְכָמה   קהלת ז י ב ְ )יב( כ ִ

ַעת   ֶסף ְוִיְתרֹון ד ַ ֵצל ַהכ ָ ב ְ
ַחי ֶ   ה ְבָעֶליָה: ַהָחְכָמה ת ְ
ר   תהלים קו צ ַ ְרא ב ַ )מד( ַוי ַ

ְמעֹו ֶאת ִרנ ָ  ש ָ  ָתם: ָלֶהם ב ְ
  ( ח) כז כי תבוא דברים 

ל   ְוָכַתְבת ָ ַעל ָהֲאָבִנים ֶאת כ ָ
ֵאר   ֹוָרה ַהז ֹאת ב ַ ְבֵרי ַהת  ד ִ

 ֵהיֵטב: ס 
א טז )כז( הֹוד  -דברי הימים

ְמקֹמֹו:   ְוָהָדר ְלָפָניו עֹז ְוֶחְדָוה ב ִ
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  אחוי לן מנא אחוי לן מנא מאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 א

 
    רבינו ז"ל  ְלׁשֹוןתורה זו היא 

 אמירת התורה ומקום זמן 
 ידוע   לא

 

  פתיחה
מדרגה לדרגה ע"י שמשבר הקליפה ע"י שמחת מצוה וכאן מבאר   אפשר לעלותתבאר כיצד מבתורה כד 

 דקה ושמחה כיצד ע"י צ
.  ברשהיא בהרמה וכן שבכל עליה חוזר הקליפה להתגונראה שאפשר ללמוד מכאן לשם על אופן העליה 

בתאוות ממון וכן יסוד הנזכר  הוא כר בתורה כג שעיקר התגברות המדמה והיצה"ר זעוד חוזר כאן היסוד שנ
שחוזר המדמה  היא ע"י הירידה בתורה כב שקודם לכל עליה מדרגא לדרגא יש ירידה צורך עליה וכאן 

 ו כלל.  להתגבר כאילו עדין לא הכניעו אות

 
 והשייך לתורה ז לקוטי הלכות

מבאר שברכת הנהנין היא לשבר המדמה בשעה שמעלה את הדבר מדרגה כגון  )(  אותיות    'ג  'או"ח ב דף קז    ברכת הריח והודאה א
נה  וכן מה  לכן א"צ ברכה אחרוכיון שעלה מדרגה אבל ריח מיד עולה    מצומח למדבר ואח"כ כשנהפך לדם שוב צריך ברכה

 לומר בכניסת שבת הודו הוא לטעם זה לשבר המדמה כשעולה מדרגהשתקנו 
 ' חנוכה א  או"ח ג דף רמב  
 ' מאכלי עכו"ם ג יו"ד א דף קל     

בסוף מדבר    .העליה היא כשרוצה שגם חבירו יעלה  )ז( מבאר נפלא הקשר בין צדקה להרמה שעיקר   כד אותיות יו"ד א דף קפ    ע"ז  ג  
 מפורים  
 )ח( ענין מנין ישראל בחי' נשיאת ראש בחי' הרמה       'חוקות העכו"ם ב  יו"ד א דף ריב:  
,  )ב( צריך לכוין במו"מ שירויח כדי לתת צדקה )ג( יציאת מצרים בחי' שבירת המדמהאותיות   'ו  ' גבית חוב מקרקעות ג    חו"מ א דף סד 

ל בכח בפועל ונקנה היינו חב"ד ושכל הנקנה הוא "ז משבר המדמה. שכיאירו הגוונין שעילכן הוזהרו שישאלו כסף וזהב כדי ש
 שמברר ויודע עצה מה לעשות )ו( חטא העגל מיד אחר מתן תורה כי עלו למדרגה חדשה נתגברו הקליפות מחדש ביתר שאת 

 מקח וממכר ב     חו"מ א דף רכט
 צא מתאוות ממון  ונים רק עד כמה שיישראל מאירין הגו  )ג( שגם אצלטו אותיות  'מתנה ד     חו"מ ב דף ז:  

 ' דף רסו:  מאבד ממון חבירו ומסור ב חו"מ ב
 

 שיחות השייך לתורה זו 
ל שמדבר שם מעליה מדרגא  ", סימן כה. נשמע מפיו הקדוש בפירוש אצל המאמר הנ "אחוי לן מנא "שייך להמאמר     

וכו פעם  בכל  אחרא  דסטרא  המניעות  שמתגברים  שגם  'לדרגא  בפירוש  אז  ואמר  שה.  ממש  מי  הארץ  בתוך  וא 
ל.  ". כמבואר שם במאמר הנ 'ך מדרגא לדרגא, ואזי משתטחין כנגדו בכל פעם וכוכשנתעורר לעלות משם, ההכרח שיל

   סימן יט(   חיי מוהר"ן)  :אות ה'  מובא בליקוטי הלכות, הלכות מעקה ושמירת נפש הלכה ד
עשי חיוב  דהיינו  בביתך  דמים  תשים  דלא  הדין  מבאר  שם  מעהלק"ה  עניין  ית  מבואר  שבה  כב  תורה  עפ"י  לגגך  קה 

   גה לדרגה שמחויב שיהיה ירידה קודם עליה.העליה מדר
ה    -  אות ה'הלכות מעקה ושמירת הנפש הלכה ד    -לקוטי הלכות חו"מ   ַמְדֵרגָּ הּוא ּבְ י ׁשֶׁ ּלּו מִּ י ֲאפִּ ה, ּכִּ ל זֶׁ ם עֹוֵבר ּכָּ עֹולָּ ּבָּ ם ׁשֶׁ דָּ ל אָּ י ַעל ּכָּ ּכִּ

ה ְמֹאד ְמ  חּותָּ הֹאד וַ ּפְ ַבר ְוַגם ַעּתָּ עָּ ֶׁ ַבר ַמה ׁשּ ם עָּ ּלּו אִּ ל    ֲאפִּ כָּ י ֵכן ּבְ הּוא, ַאף ַעל ּפִּ מֹו ׁשֶׁ ֵרב  הּוא ּכְ ְתקָּ ה ְלהִּ ה ַקּלָּ נּועָּ ה ּתְ ֵאיזֶׁ ְתעֹוֵרר ּבְ ּמִּ ֵעת ׁשֶׁ
ידֹות ַהְרבֵּ  ירִּ ּיֹות וִּ ף ֲעלִּ כֶׁ תֹו ֵיׁש לֹו ּתֵ ינָּ חִּ י ּבְ ה, ֲאַזי ְלפִּ ָּ ְקֻדׁשּ ּבִּ ר ׁשֶׁ בָּ ה ּדָּ ַר ה כְּ ְלֵאיזֶׁ ְתּבָּ ֵרב ַלה' יִּ ְתקָּ ְתעֹוְררּותֹו ְלהִּ י הִּ תֹוְך  פִּ הּוא ּבְ י ׁשֶׁ ּלּו מִּ י ֲאפִּ ְך. ּכִּ

ץ רֶׁ אָּ ם גַּ   הָּ ָּ ׁשּ ים ַלֲעלֹות מִּ ְתעֹוְררִּ ּמִּ ׁשֶׁ ם ּכְ ָּ ׁשּ ם מִּ לֹום ּגַ יו, ַחס ְוׁשָּ ְחּתָּ ּתַ ּיֹות ּומִּ ְחּתִּ אֹול ּתַ ׁשְ ּלּו ּבִּ ׁש ֲאפִּ ה וְ ַמּמָּ ּמָּ אי ּכַ ַוּדַ ם ֵיׁש ּבְ י  ַכּמָּ ם ׁשָּ לִּ ה ַמְדֵרגֹות ּבְ
ל   ׁשָּ ְלמָּ מֹו  ּכְ עּור.  ַלֲעלׁשִּ ין  רֹוצִּ ׁשֶׁ ּכְ ּיּות  מִּ ַגׁשְ ּבְ ין  רֹואִּ ַדְעּתֹו  ׁשֶׁ ּבְ ֵער  ְיׁשַ ם  ן אִּ ּכֵ ׁשֶׁ ל  ּכָּ ה, מִּ ּיָּ ַלֲעלִּ ה  ּיָּ ֵמֲעלִּ ְוֵכן  ַרּבֹות  ֵיׁש ַמְדֵרגֹות  ה  ּיָּ ַלֲעלִּ ת  יִּ ּבַ ֹות מִּ

ַמיִּ  ָּ ץ ַלׁשּ רֶׁ ה ַמְדֵרגֹות ֵיׁש ֵמאֶׁ ּמָּ ם עֲ ם ַואֲ ּכַ ַמיִּ יַנת ׁשָּ ְבחִּ יַע לִּ ּגִּ ּמַ ׁשֶׁ ּלּו ּכְ ן  פִּ ּכֵ ל ׁשֶׁ ּכָּ ה, מִּ ּיָּ יַנת ֲעלִּ חִּ ן ֵיׁש ּבְ ה. ּוְכמֹו  ַדיִּ ה ְלַמְעלָּ ה ּוְלַמְעלָּ ם ְלַמְעלָּ ַמיִּ ָּ ׁשּ מִּ
רֶׁ  אָּ הָּ י  ֳעבִּ ּגּוף  תֹוְך  ּבְ ֵכן  מֹו  ּכְ יֹוֵתר,  ה  ּוְלַמְעלָּ ם  ַמיִּ ָּ ַלׁשּ ץ  רֶׁ ֵמאֶׁ ה  ַהְרּבֵ ַמְדֵרגֹות  ׁש  ּיֵ בְּ ׁשֶׁ ה  ץ  ְוַכּמָּ ה  ּמָּ ּכַ ן  ּכֵ ם  ּגַ ם  ׁשָּ ֵיׁש  אי  ֵער  ַוּדַ ְיׁשַ ם  אִּ ַמְדֵרגֹות 

פוֹ  ַמְרּתֵ ַדְעּתֹו  ּלוֹ ּבְ חִּ ְוַהּמְ ַהּבֹורֹות  ְמֵקי  ֵמעִּ ם  ָּ ׁשּ מִּ ַלֲעלֹות  ה  רֹוצֶׁ ם  אִּ אי  ַוּדַ ּבְ ה  ַהְרּבֵ ץ  רֶׁ אָּ הָּ ְמֵקי  עִּ ּבְ ּלֹות  ּוְמחִּ ּובֹורֹות  ְרּגָּ ת  ּדַ מִּ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶׁ ְכֵרַח  הֶׁ ּבְ א  ת 

א.  לְ  ב ְ ַדְרּגָּ דֹוׁש  ַהק ָּ יו  ִ ִמפ  ַמע  ִנׁשְ ןְוֶזה  לָּ ַאֲחֵוי  ה  ֹורָּ ַהת  ֵאֶצל  ֶרת    ֵפרו ׁש  ב ֶ ְתג ַ מ ִ ׁשֶ א  ְלַדְרג ָּ א  ְרג ָּ ִמד ַ ֵמֲעִלי ֹות  ם  ׁשָּ ר  ַדב ֵ מ ְ ׁשֶ כה(  ן  ִסימָּ )ב ְ א  ְמנָּ

ַעם ְואָּ  ַ ל פ  כָּ ֹות ְוכו ' ב ְ ִלפ  א ְוַהק ְ ֳחרָּ א אָּ ְטרָּ ַחת ַהס ִ ַ ט  ַ ת  אָּ ַמר אָּ ו ִמׁשְ תֹוְך הָּ הו א ב ְ ם ִמי ׁשֶ ג ַ ֵפרו ׁש ׁשֶ ָּ ז ב ְ ְתעֹוֵרר ַלֲעלֹות ִמׁש  נ ִ ׁשֶ ׁש כ ְ ָּ ֶהְכֵרַח ֶרץ ַממ  ם ב ְ
דוֹ  מֹות ג ְ ם ִמְלחָּ דָּ אָּ ן ֵיׁש ְלהָּ ֵ ַעם ַעל כ  ַ ל פ  כָּ ֹו ב ְ ֶנְגד  ִחין כ ְ ט ְ ַ ת  א ַוֲאַזי ִמׁשְ א ְלַדְרג ָּ ְרג ָּ ֵלְך ִמד ַ י ֵ ת ְלֵאיֶזה  ֹות  לֹות ו ְמִניעֹות ַרב  ׁשֶ ֶגׁשֶ רֹוֶצה לָּ ַעם ׁשֶ ַ ל פ  כָּ ב ְ

ה.  ֲעבוֹ  יל ֵמחָּ דָּ יְך ְלַהְתחִּ רִּ לֹום ְוצָּ יֹון ַחס ְוׁשָּ ּסָּ ּנִּ ל ְוֵאינֹו עֹוֵמד ּבַ ְכׁשָּ ה הּוא נִּ מָּ ְלחָּ ם ַהּמִּ ים ֵמֹעצֶׁ מִּ ְפעָּ י לִּ דֹול  ְוַגם ּכִּ קּות ּגָּ ְתַחּזְ ין הִּ יכִּ ן ְצרִּ ׁש, ַעל ּכֵ דָּ
ה ּפְ  ַכּמָּ צּום ְמֹאד ּבְ מִּ ְועָּ ל ֵעת ְלַרֵחם ַעל ַעְצמוֹ עָּ ל יֹום ּוְבכָּ כָּ ל ּפַ ים ּבְ כָּ יתֹו ְוסֹופֹו ּבְ ְכלִּ ּנּו ְוֵאיְך   ְוַלֲחׁשֹב ַעל ּתַ ּמֶׁ ה מִּ ְהיֶׁ ל סֹוף ַמה ּיִּ י סֹוף ּכָּ ַעם, ּכִּ

ּיּוַכל ֶׁ ׁשּ ַמה  ל  כָּ ּבְ ה'  ת  מֶׁ ְלחֶׁ מִּ ְלֹחם  לִּ ד  ְעּבָּ ּוְמׁשֻ ב  ְמֻחּיָּ הּוא  ה  ְהיֶׁ ּיִּ ׁשֶׁ ֵאיְך  ה  ְהיֶׁ ּיִּ י   ׁשֶׁ וְ   ּכִּ ַע  ְתַיּגֵ ּמִּ ֶׁ ׁשּ ַמה  ּה  ַעְצמָּ ּבְ ה  יעָּ ְוַלֲעלֹות  ַהְיגִּ ֵצאת  לָּ חֹוֵתר 
יתּות ַמְדֵרגָּ  חִּ ּפְ ל יוֹ מִּ כָּ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ה ְויִּ יַצּפֶׁ ַע ְוַיֲחּתֹר וִּ ְתַיּגֵ ם יִּ ַרְך ְואִּ ְתּבָּ ֵעיֵני ה' יִּ ר ְמֹאד ְמֹאד ּבְ קָּ ן יָּ ם ּכֵ ה ּגַ יֵאהוּ תֹו זֶׁ ּיֹוצִּ ַרְך ׁשֶׁ ְתּבָּ ּמְ   ם ַלה' יִּ קֹומֹות  מִּ

יִּ  אי  ַוּדַ ּבְ ם  הֶׁ ּבָּ ַפל  ּנָּ ׁשֶׁ סֹוףֵאּלּו  ל  ּכָּ סֹוף  י  ּכִּ ה,  ְלטֹובָּ יתֹו  ַאֲחרִּ ה  ה    ְהיֶׁ ְוַכּמָּ ה  ַכּמָּ ּבְ דֹוׁש  ַהּקָּ יו  ּפִּ מִּ י  ְוֵהַבְנּתִּ י  ַמְעּתִּ ׁשָּ ר  ֲאׁשֶׁ ּכַ ה  ְלטֹובָּ ַהּכֹל  ְך  ְתַהּפֵ יִּ
ים:  ים ׁשֹונִּ זִּ ה ְרמָּ  ְלׁשֹונֹות ּוְבַכּמָּ

 

 
 אתשע  סיון  -חברותא     טז אדר א' עד כג ניסן תשסה א



 מוהר"ן                                כה    תורה                    טי         קויל               2לז: דף 

ראב     ב"זנ  "בהיות  מחוץל  מעות  עם  מכתב  פעם  קיבל  ישראל,  לא -ארץ  מיד    לארץ.  הלך  רבי אברהם אלא  המתין 
ן א סימן  "פי המבואר בדברי רבינו בליקוטי מוהר-קבל את המכתב עם הכסף. ונתן טעם לדבר עלבבוקר לדואר כדי ל

העכו  לרשות  וכשעובר  חן,  יש  ישראל  ממון  שעל  ועל"כה,  שם.  עיין  אורו,  נחשך  מי -ם  להכן  כדי  הר  מידיהם  וציאו 
 ( ח"ג תקצ ק")שיש שיוחזר להם חינם האמיתי: 

 
כן בודאי דעתם חלוקה זה מזה. כי  -פי-על-באמת הצדיקים והכשרים כל אחד ואחד כוונתו רצויה לשם שמים. ואף   
בצורת-אי אדם  בני  שמשונים  וכשם  לזה.  זה  דומים  אדם  בני  שני  אין  כי  לגמרי.  שוות  דעותיהם  שיהיו  כך  אפשר  ם 

העולם לא  ניהם בדעותיהם ודרכיהם והנהגותיהם. ומיום בריאת  כן בהכרח שיהיו שינויים בי-משונים בדעותיהם. ועל
ויונקים  -על-היו עדיין שני צדיקים וכשרים אמיתיים שוים לגמרי בכל תנועותיהם אף פי ששניהם הולכים בדרך אחד 

אף אחד.  והנה-פי-על-מרב  בדרכיהם  רבים  חילוקים  יש  זגותיה כן  רבינו  שהאריך  וכמו  בגודל  " ם.  ולהפליג  לספר  ל 
ל והיה שלום  "לים שהיו סמוכים לזמנינו, כולם הם מתלמידי הבעל שם טוב והמגיד זצוקילוקים בין הצדיקים הגדוהח

כן היו מחולקים מאד בדרכיהם. שזה היה נוסע על המדינה ודורש ברבים, וזה ישב בביתו. זה  -פי -על-גדול ביניהם. ואף
  גדול, וזה התפלל בלחש עם הציבור כדרך ההמון. וזה מאד בתפילה והתפלל לפני התיבה בצעקות והתלהבות    האריך 

פי שכולם ינקו  -על-הירבה בתורה יותר וזה הירבה בצדקות ופדיון שבויים וכיוצא בזה שינויים רבים לאין מספר, אף
י מידתו וכפי שורש נשמתו. וזה עיקר שעשועיו  כפ  'האפשר שיהיו כולם שוין. כי כל אחד עובד את  -מרב אחד. כי אי

עושה יתבר מיוחד מה שאין בחברו.    ך שיש לו צדיקים וכשרים בעולם שכל אחד ואחד  נחת רוח ותענוג ושעשוע  לו 
ן א כה(. כי אין הקדוש ברוך  ". שהם כלולים מגוונין סגיאין )עיין בליקוטי מוהר "ישראל אשר בך אתפאר " שזהו בחינת  

י שרשו ברצון העליון. אבל  ד יש לו דרך ונתיב כפן סימן נד(. רק כל אח"דברים שוין )ראה שיחות הר   ה שניהוא עוש
הבעל דבר הוא מתגרה ומתקנא בחבורת הצדיקים והכשרים ומכניס בהם מחלוקת, ועיקר המחלוקת הוא מחמת שכל  

ורצונו לשם שמים. אף כוונתו  ורצונו. כי הבעל דבר  רו מתפי שאין חב-על-אחד אינו מאמין בחברו שגם  נהג כדרכו 
על דבר הוא נרגן מפריד אלוף ואיש מדנים  ה לכל אחד שחברו חולק עליו ונוטה מן האמת, כי הבמטעה הלב עד שנדמ

לחרחר ריב, כי הולך ומסכסך זה בזה והוא בין אחים יפריא, עד שלפעמים יש ששני בני אדם שניהם רוצים רצון אחד,  
יש בי-פי-על-ואף יודע שחברו רוצה  ניהם  כן  גדול מחמת שכל אחד אינו  יחד  -גםמחלוקת  ואינם מתוועדים  כן בזה, 

חברו עם  נעשה    לדבר אחד  זה  ומחמת  בזה.  רוצה  אינו  שהוא  לחברו  נדמה  זה  ומחמת  רצונו,  ופנימיות  דעתו  לגלות 
ימיות דעתו ורצונו,  רו פנ אפשר לכל אחד לגלות לחב -כך אפילו כשמתוועדים יחד אי-ביניהם מחלוקת גדול, עד שאחר
ו, שבאמת אין שום שינוי ביניהם  פידות שביניהם, אין אחד מהם יודע ומבין רצון חבר כי מחמת הקטטות והמריבות והק

 קז( ח"א ק "שישלק"ה שומר שכר ב' י' הובא ב)  ודבר זה מצוי כמה פעמים:
 
ראבר     ז" אמר  מוהר"נ  בליקוטי  המובא  זה  על  ע  תורהן  " ל  שצריכין  לככה  בשם  תה  בשם אחר,  דבר  הבעל  את  נות 

)סוכה  נב( שבע שמות יש לו ליצר הרע: רע, ערל,    ז"לעוד בשם יצר הרע עיין שם, שהנה אמרו רמדמה, ולא לקרותו  
טמא, שונא, מכשול, אבן, צפוני, שהוא כנגד השבע ספירות דקדושה שנכללים זה בזה עד ארבעים ותשע שערי קדושה  

ותש אור הצדיק הע שערשכנגדם הם ארבעים  שזכינו לקבל  כיום אחר  והנה  והקדוש  י טומאה.  רבינו הגדול  אור  וא 
כן  -ט שערי קדושה, שעל"ט שערי טומאה ולהתעלות לגמרי במ"מרי וזכה להכניע לגמרי המ ששיבר את היצר הרע לג

  " מדמה"חר, בשם  בשם אכן כעת צריך באמת לכנות את היצר  -נן כידוע, על-והיינו מח  "ן'חמ'נ " נכפל תיבת נון בשמו  
 קעז( -ק ה ")שיש ומז בשמו: שהוא כנגד אור הבינה אור נון המר

 

במה שהקפידו חז"ל לבלי לתת צדקה לעני שאינו הגון אמרו אנ"ש שעיקר השתדלותו בזה צריך להיות בעת שיש לו  
ם אין יודעין  זה א   סכום כסף נכבד לחלקו לצדקה אולם בדרך כלל כשנותנין לעני הפושט יד אין צריך לחשוש בדבר

 "ק ד קל( בברור שהוא אינו הגון חלילה.  )שיש
 עד כאן השיחות 

 
 יהלפי אותיותהתורה סיכום 

)כי  ונקנה    בפועל  בכח  בחי'  ג'  בשכל  ויש  לשכל  מהמדמה  עצמו  להוציא  שצריך  רבינו  מבאר  א  באות 
יוצא מהדמיו שכל  ל לחשוב באח"כ מתחיו)שהן הן סיבת חוזק ושרירות תאוות הלב(  נות  תחילה 

ה'   לעבודת  החדשה  השגתו  בכל  וכשהשתמש  ה'  בעבודת  בו  לחשוב  בפועל  צריך  ועדיין  אמת 
)בבחי'  שכל מעשיו הם בקנה אחד עם השגתו  עד  קיים בפועל  ומצמצם אותו לעיצות מעשיות ומ

ביאר ובבחי' הדרי בי ש  ושדעתו הי אמהותו ודרך חייכמבואר במפרשים שהכוונה    הוא היה אומר
סא(    רבנו הר"ן  תשובה(  )שיחות  דהיינו  מהותו  משנה  אזי  דעתו  שכשמשנה  השלים  הכוונה  אזי 

 לתקן מדרגתו ויכול לעלות למדרגת שכל חדש( 
 באות ב מבאר רבינו שבכל מדרגה מתעורר מחדש המדמה כקליפה סובב את הפרי    

ולמות ע"י ר עלית העהלקוח מסדהסיבה להתגברות המדמה כל פעם מחדש במשל את  באות ג מבאר רבינו
עולה  היא    ופנימיותהש הוא    אופן העליה מדרגא לדרגאהקרבנות והתפלה המבואר בכהאריז"ל ש

לונעשית   אליה  שעולה  שוב.    תחיצוניובמדרגה  להתגבר  ששם  במדמה  כח  יש  מבאר    לכן  עוד 
 חיצוניות        תורה ומצוות הן פנמיות ואכילהש

להכ רבינו שא"א  ד מבאר  הקליפבאות  מניע  לעני ות שבכל  צדקה  דהיינו  הבורא  גדולות  ע"י  דרגה אלא 
לי   והפאר כשמתגלה בחי'  עיקר הגדולה  וזהב בחי' חו"ג שהם התגלות הגוונין שזה  כי כסף  הגון 

נותן לעני הגון  שמי שמגלה שהכסף וזהב שייך להקב"ה בו הקב"ה מתפאר  )ע"י ש  הזהבהכסף ולי  
ח בזה  ויש  להקב"ה  שנותן  דהייננחשב  הגווניןו"ג  את    ו  מחזיר  שעי"ז  ומה  החסד  היא  נתינה  כי 

השפע להקב"ה זה הדין וגם מה שמחסיר מעצמו וגם מה שמונע עצמו מלתת לעני שאינו הגון( וזה  
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הפכ  הנתינה שהיא  דהיינו  כנגד העשיה שעלתה לשם  ם  המכניע את המדמה שביצירה המתגבר 
ש שהכל  שמגלה  בנתינה  שמכניס  הכוונה  להקב"ובעיקר  הגווייך  זה  ישע  ה  בגדי  נעשים  נים 

זה ממון שמגלה את הקב"ה הפך הממון שלהם שהוא   כי  ישראל  שגורמים לעכו"ם תאוה לממון 
 תכלית הסתרת הקב"ה  

לשרה  אבימלך  מאמר  ישע   ומבאר  בגדי  היינו  לה  שאמר  עינים  בממונו   שכסות  שצדקה  ומבאר 
עיניך ברכות פסוק  ומבאר    .צדקה  נחשבגשיך  גדי ישע ומבאר שגם נוקן את כל ממונו להיות במת

כי בעין תלת גוונין ובת עין רמז לפאר ששורה על הממון המתברך ע"י הפרוטה לצדקה    בחשבון
 שמצטרף לחשבון גדול. 

  דהיינו   .סתרי לפתח עם הכותלעם הפרש"י שעליו שפירש דומבאר את מאמר הסבי דבי אתונא   
צריך  וכדי לשבו אאת המדמה    ,שכלה  שהוא שער  המדמה מונע מלהכנס לתרעא  הואשהבודיא  

המתגלה ע"י   הגווניןתפארת  שהוא    ,שם הויהתל דהיינו    -כוע"י    ,לשבר את לפתח חטאת רובץ
ונה שם הויה כי  כנמצא שצדקה מ)  שהכל פונים אליהםבגדי ישע  ל  שעושה את כל ממונו   צדקה

מ כנ"ל  הקב"השהצדקה  את  דהיינו  ' בבחי  גלה  הזהב  ולי  הכסף  ה  לי  שמכנגדולות  את בורא  יע 
ית'     הפתח ע"י הכותל. וזו סתירת  המדמה ע"י שגורמת הסתכלות אל הממון שמגלה את גדולתו 

ואולי אפ"ל שהסתכלות זו אל הקב"ה שגורם הממון המתוקן הוא בעצמו יציאה ממדמה אל השכל  
הקל אעיקר  שהו  בממון  דייקא  השכי  דהיינו  הקב"ה  את  ולראות  להתגבר  מצליח  ו והיינ  כל.יפה 

הכותל.    דסתר )ע"י(  עם  לפתח  את    י  מכניע  )המערבי(  שהכותל  רמז  כאן  שיש  אפ"ל  )ואולי 
 המדמה והיצה"ר(

לעורר על עצמו  להכניע הקליפה שבכל מדרגה צריך  רבינו שכדי  בה מבאר  מוהרנ"ת  לשון  אות ה היא 
  ד ר בתורה כוהשמחה הורגת את הסט"א כמבואלהתקרב להש"י     שמחה של מצוה לשמוח שזכה

 והיא הפך תאוות הממון כמבואר בתורה כג 
ההרמה  מבארהשמטות  ב שמותיו    .  סוד  ז'  על  נוסף  מדמה  היצה"ר  את  לכנות  שצריך  החדש  השם  וסוד 

 המבוארים בסוכה נב. 
 

 עד כאן הסיכום 

 
 הקדמה 

וזה ע"י למד איך לעלות מדרגה לדרגה משכל נקנה לשכל נקנה  מנו  ברהיא שתמצית התורה   יותר  גדול 
וע"י שמחה שזכה להתקרב אליו ית' ואל  גדולת הבורא  את  שמגלה  לעני הגון  שבירת המדמה ע"י צדקה  

וכשנשבר המדמה אזי זוכה לשכל בכח וכשמתבונן בו בעבודת ה' נעשה צדיקים המקרבים אותו אליו ית'.   
למדרגה חדשה חוזר ומתגבר    ניסהכל כבשולזכור  קיים אותו נעשה נקנה. והעיקר לדעת  וכשמ  שכל בפועל

 .המדמה ונדמה כאילו לא נשבר עדין כלל

 א
 הוא היצה"ר  במדמה,יסוד הכל בתורה זו היא המלחמה התמידית 

יוולד ולפתח חטאת רובץ ומהוולדו האדם הוא בשליטת נפש הבהמית ך כל ויכול לחיות כ  ,כי אדם פרא 
 ,חייו

עד שיזכה שכל התפעלותו תיהיה רק   ,על התפעלות לבו אם לא יקום ויצא למלחמה להשליט נפש השכלית
 ממה שמביא לתכלית של כבוד שמים.  

אמנם אם ינצח וישליט נפשו השכלית על ליבו, יש בכוחו לשעבד את נפשו הבהמית והמדמה שבה להיות  
בחי'   עד  השכל  ושליח  אלוקות משרתת  מבוררמדייקא  שהן    ,אהונבו  השגות  מדמה  וביד "כמ"ש    ,כח 

 ובתורה נד אות ו' ד"ה ולהכניע.  כמבואר בתורה ח' תנינא אות ו'. "ים אדמההנביא

 ב
הלב חומד מה שעין  מאחז"ל  בבחי'    ,נראה מכלל דברי רבנו שאע"פ שהמדמה שרש לכל התאוות הרעות

בעיקר  לה מעצם עכירות וגסות הדמים  ת למעאבל עיקר התגברות המדמה בשטף גדול ובמישור קצ  ,רואה
ועבודה  היא כולה הדמיון  אבל תאוות ממון    ,כי אכילה וניאוף הן מעשה בהמה ממש  ,ממוןמתבטא בתאוות  

עצמוזרה   להבטיח  הממון  ,כיצד  הכל  ,בכח  את  שטבעה    , שעונה  מהנמלה  )לבד  לבהמה  שאין  תאווה  זו 
 ( אלא שאצלה זה טבע ולא דמיון  \בול כל חייה/ה לאכלאגור אוכל בכמות עצומה הרבה יותר ממה שבכוח

שאר תאוות כבר אין לו זמן וראש אליהן, רק  למדמה משתלט על כל מח האדם עד שאפילו  ה  ווה זבתאו
   כל כולו אחוז בחיוב נורא למלא חסרונו התמידי כמבואר בתורה כג.

 ג

 
זריזות שלה שאוספת הרבה  לך אל נמלה עצל אם אתה מתעצל מלעשות מע"ט לך ולמד מן הנמלה ה ל משלי )ו ו(  עיין הגר"א ע   ב

אע"פ שאינה צריכה אלא מעט כמה שכתוב במדרש שהיא אינו אוכלת אלא חטה ומחצה לשנה ומצאו פעם אחת בחורי הנמלה ג'  
 מאות כור זהו במע"ט.
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  \ג/ להכנעת המדמה יקריותצות עגם שתי ענותן רבינו כאן  ,לבד מעצם המלחמה נגד שרירות הלבלכן 
   .ושמחה בהש"י וזה ע"י צדקה לעני הגון

וממונו  כל  מתקן את  שעי"ז   ישע"בבחי'  ממונו  נעשה  מכיעור תאוות הממון    מתפאר בהם שהקב"ה    "בגדי 
ת  מגלה אוממון כזה  ,  \ד/ בחי' לי הכסף ולי הזהבכי מאירים בו הגוונין עילאין    ,ועי"ז הכל תאוים להסתכל בו

  .תרת גדולות הבוראהסמ  םשכל כוחהקליפות )היינו המדמה( בורא ומתבטלים  לות הגדו
ל, כי  הצדקה הוא בעצמו היציאה ממדמה לשכמעשה  ש  , נראה לבאר עומק עניין הפאר מהגוונין שבממון

 (וזה בחי' דין)ואם יתן צדקה יחסר לו,    ,דלותו כן מרויח ממוןתשכפי הש  ,בחושבעיני המדמה הגס, רואים  
במדמהגבשמתוכ ששרשו  החוש  על  שכל  ,ר  האמונה  שכל  אל  וממי  ויוצא  מהקב"ה  רק  הוא  לא השפע 

כי מעוררת בבחי' אתערותא דלתתא את    סיבה שיתרבה ממונואדרבא היא  הנתינה לא מחסירה ממנו אלא  
שמתקן את כל  )בחי' תפארת(  מעשה הצדקה הוא התכללות החסד והדין    אזי  ,( חסד  )דהינוהנתינה דלעילא  

ית'ל ממשהכ  " דהיינולי הכסף ולי הזהב" להיות ממון שמגלה  מונו  מ א שמכניע את  רשזה גדולות הבו  ,נו 
 . המדמה

 ד
הפך  ה והיא    ,בתורה כדגם  מבואר  כהורגת את הסט"א  שבהש"י,  השמחה  את    , צריך לצרף לזה תיקון נוסףו
 צבות.ת ממון כמבואר בתורה כג שתאוות ממון היא פנים חשוכות מרה שחורה וע ותאומ

 ה
גוזלים מישראל נחשב לצדקה ישראל בבחי'   )ב"ב ט(  ואפילו ממון שעכו"ם  ומאיר את הממון של  המתקן 

ו"ונוגשיך צדקה" )ועיין  דווקא כשהישראל מקבל זאת באהבה ומבין שהגוי אינו אלא שבט אפו  מסתמא  , 
גוי של  שהבחירה  תנינא  נד  שהו  תורה  דברים  יש  כי  ישראל  של  כמו  ב  אאינה  שבזה  נמצא  ו  הן(מוכרח 

 ם. הקב"ה צדיקו של עולכאילו נותן צדקה ל שמקבל עליו את הדין
הצדקה  ונ"ל תיקון  גורם  , ביסוד  החסד  מעשה  וההתפארות  \ה/ שלא  התיקון  בכוונה    ,את  שנותן  מה  אלא 

הגון בעצמו  נעשה  עי"ז  הגון  עני  אצל  שמים  כבוד  בבחי'    , להוליד  מאיר  שלו  הממון  ולי "ואזי  הכסף  לי 
 התאוות ממון שהיא חושך.  הפך    ,"הזהב
  והוא אב  ,שאע"פ שאינו עני אבל הוא ההגון ביותר  , ות ממוןי שיצא לגמרי מתאוכשנותן לצדיק אמיתוכ"ש  

מאיר הממון בגוונין בודאי  אצלו  אי אינו מלין אצלו ממון כלל כמבואר בבעל שם טוב עה"ת,  דלעניים דוו
המדמה את  המכניעין  שנותנים  ק הצדו  ,נפלאים  היה  על  לו  השורה  הדין  כל  את  הממתיק  פדיון  ממש  א 

 פ. קמבואר בתורה הממון כ

 ו
שיש לו ממון   נדמה לוכשרק  אפילו  עיקר המדמה הוא בבחי' תאוות ממון )בחי' כסף תועפות שמיד  כנ"ל  כי  

 לכן עיקר הכנעתו )עיין בזה לק"ה מתנה ד' ג'(    כבר מחשבתו מעופפת בדמיונות כיצד יעשה ממנו עוד ממון(
 כג היטב. ות ממון כמבואר בתורה וצדקה ושמחה ששתיהן הפך תאע"י 

 ז
ממתיקות ונועם הגס של תאוות עוה"ז, אל נועם הכבוד שמים הנצחי,  דהיינו    ,וכשיוצא מהמדמה אל השכל

  , ן הגס של נפש בהמיתודהיינו כיון שיצא משליטת הדמי  ,אזי השכל בכחממזונא דגופא למזונא דנשמתא,  
  (ושרירות הלב יהלקיום תאוותקיחה )שכל מהותה ל

 
ב   ג התורה  את  פותח  רבינו  כי  קשה  הוא  לכאורה  התיקון  עיקר  לפ"ז  וא"כ  נופל  זה  קם  וכשזה  זה  לעומת  זה  והשכל  שהמדמה  זה 

 להגביר השכל ואילו באות ד' ואות ה מבאר שהתיקון הוא דווקא ע"י צדקה ושמחה  

רואים מזה שעיקר השכל שמכניע את המדמה זה לא במח אלא מה שמאיר בלב כי שם עיקר פעולת הדמיון דהיינו אע"פ שמקומו  
עיקר התיקון הוא להקים שכל כזה    מה הוא במח כקליפה על השכל אבל שם עדין לא מזיק כל כך כמו בפעולתו בלב לכן של המד 

 שיאיר בלב דייקא כגון שמחה ונדיבות לב ע"י צדקה  

 ועוד דבר נפלא רואים מכאן שהצדקה והשמחה הן שכל עצום  

 וכן מבואר בתורה רכה עי"ש לגבי צדקה  ובתורה ה לגבי שמחה 

כד ששמחה בחי' קטורת וקטורת מכניע כח הסט"א  עוד להבין הקשר בין שמחה וצדקה עיין תורה יג שצדקה בחי' קטורת ועיין תורה  
 עיין מזה מה שכתבתי בהקדמה לתורה כד 

 עוד צ"ע מדוע רבינו בכתב ידו לא הזכיר ענין השמחה אע"פ שבלשון מוהרנ"ת משמע שמעכב 

"ג דהיינו הגוונין  הקב"ה בו הקב"ה מתפאר  )ע"י שנותן לעני הגון נחשב שנותן להקב"ה ויש בזה חו שמי שמגלה שהכסף וזהב שייך ל   ד
שביצירה   המדמה  את  המכניע  וזה  מעצמו(  שמחסיר  מה  וגם  הדין  זה  להקב"ה  השפע  את  מחזיר  שעי"ז  ומה  החסד  היא  נתינה  כי 

הכ  ובעיקר  כנגד העשיה שעלתה לשם דהיינו הנתינה שהיא הפכם  זה  המתגבר  וונה שמכניס בנתינה שמגלה שהכל שייך להקב"ה 
שגו  ישע  בגדי  נעשים  הפך הממון שלהם שהוא תכלית  הגוונים  ממון שמגלה את הקב"ה  זה  כי  ישראל  רמים לעכו"ם תאוה לממון 

 הסתרת הקב"ה 

ם זה קיים כאן אבל  עיין בתורה ד' תנינא שם דייקא מעשה החסד שבצדקה גורם לעורר למעלה מדת החסד כלפי הנותן ואמנם ג  ה 
בצדקה לבחי' לי    כוון מה שמ א לכן העיקר הוא  ר שע שמגלים גדולות הבו כאן שעיקר הכוונה לזכות לבחי' תיקון הממון בבחי' בגדי י 

 הכסף ולי הזהב שמתגלה ע"י מעשה הצדקה.
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דת הנתינה  י)ובעיקר מתבטא במ פשטים ולשם שמים של נפש שכליתשבה במושגים מויכול לעלות למחאזי 
 כגון הצדקה והחסד(. 

להוכואח"כ כשמתבונן בשכל   כיצד  ה'  לפועל  צזה בעבודת  נעשה  צה מעשית  בעיא  לכבוד שמים  לגרום 
   .השכל בפועל

הוא השפלות   בועיקר שה.  מיות השכלישחוקק בו את האמת פנ הנקנה שכל מקיים אותה נעשהכשו
 הנובעת מהשגת גדולתו ורוממותו ית'

מיות השכל אזי נכנע לגמרי המדמה של אותה מדרגה ואזי  יוכשזוכה לבוא לשכל הנקנה לפי מדרגתו בפנ
וצריך   יותר  חזק  המדמה  שבה  מדרגה  הנ"ל  שעולה  בדרך  שיזכה  ע"י  במדמה  מלחמה  נקנה    לכלשוב 

 במדרגה גבוהה יותר. 

 ח
 ה גורם להרבה חסידים לטעות שנפלו ממדרגתם  המדמה על העולה מדרג  ועניין זה של התגברות

אופן עלית העולמות בתפילה המבואר בפע"ח  ביאור  ב  האריז"לעפ"י  לכן מאריך כאן רבינו לבאר העניין  
פ"השער   בעשיה  ,התפלה  הן  ביצירה  ,שהקרבנות  דזמרא  בבריאהוק"  ,ופסוקי  וברכותיה  דה  יועמ  ,ש 

בתפילת  ,באצילות מעולם  והאדם  עולה  שהפנו  באופן  חילעולם  ונעשית  עולה  במדרגה  ימיות  צוניות 
 . מעלה ממנה וכו'לש

למעלה ברוחניות  הנ"ל  עלייה  נעשה  למטה  מעשינו  שע"י  כוונתו  עלינו  ונראה  ומשפיע  חוזר  זה  ומכח   ,
   למטה.

עליית סוד  גם  רבינו  מבאר  הכללית  נשמ  ועפ"ז  ישראל  בקומת  ישראל  כל למעלה,  ות  עליית  אדם   מכח 
   למטה,דרגא מדרגא ל

שכיון שלמעלה הנשמות הן קומה, באופן שכל אחת לבוש לזו שמעליה, ומקום כל אחת קבוע לה באוצר  
 הנשמות,  

 \ ו/ שא"א לשני בני אדם להיות במדרגה אחת היסודנמצא בהכרח 
 ה אחת שנמצא שם למעלה יותר כי א"א שיהיו שנים במדרג אדםהלה אזי מיד עומדרגא  שכשעולה  נמצא

צוניות המדרגה  יצוניות דחילחמיות והיא נעשית  ימה שעולה הוא רק הפנ ועפ"י כוונות האריז"ל מתבאר ש
 תה שם עלתה יותר למעלה. ימיות שהייכי הפנמיות ישעלה אליה והחצוניות שם נעשית לפנ
 ש על העולה לשם. מחד ולכן מתגברים הקליפות והמדמה ששם

   .לחם מחדש במדמהיהילת מדרגתו הקודמת וצריך ל לדמות לאדם כאילו חזר לתח םובכוח
 .\ז/ דהיינו שמתגברת עליו הנפש הבהמית ונופלת הנפש השכלית וצריך שוב לעלות ממדמה לשכל

 ואזי שוב צריך להתגבר עליו ע"י צדקה ושמחה 

 ט
  מיותישיש לשכל חיצוניות ופנמה הכוונה צ"ע 

מדרגה והעליה ממנה  כל  נמצא שקניין    , תורה ותפלהא  הימיות  יצוניות היא אכילה ופנישח  ורבנ  כי מדברי
 מיות ביחד.יצוניות והפניהחעלית  הוא 

האריז"ל עפ"י  המדרגות  לעלית  מהדימוי  שפנ  ,מאידך  עולהישמבאר  ונעשית י והח  ,מיות  נשארת  צוניות 
   נעשית לתורה. כילהנמצא כביכול שהתורה עלתה והא ,מיותיפנ

הביאור ה  ונ"ל  ע"י  בהש"י  יותשדביקותו  פנימית  ותפלה  שאכילה תורה  ונמצא  באכילתו,  מדביקותו  ר 
הן   ובהכרח שבכלים חותפלה  פניכלים שבהם מאיר השכל  יותר, יצוניים מאיר פחות מאשר בכלים  מיים 
 באותה מדרגה.  אבל הכל

מכלי   מיות יותריורה ותפלה זכים יותר ומגלים פנתי הכל  ,שבאמת הן מדרגה אחת ורק מצד הכליםדהיינו  
 .  כילההא

 נמצא בהכרח שכשעולה אזי עולות שתיהן. 
 עד שכל הנקנה  שבה ותקומת השכל שבה מדרגה מתחיל משבירת המדמה  כל פשוט שעצם קניין ו

 שאז עולה למדרגה חדשה 

 
עם הנקודה המיוחדת לה הרי  למעלה אבל משמע שזה משפיע גם למטה.    ואולי כיון שכל אחד הוא נשמה מיוחדת    עיקר הכוונה   ו 

 .דה המיוחדת לו מצד נשמתו תמיד השכל אמת מאיר לו בגוון המיוחד לו כפי הנקו 
רבינו שבכל מדרגה מתעורר מחדש המדמה כקליפה הסובב את הפרי    )לכאורה כיון    באות ב מבאר -)הערה ממהדורא קודמת(    ז 

כ כבר שיבר היצה"ר השייך לה ולא יהיה לו אלא היצה"ר השייך  שאינו עולה מדרגה אלא אחר שנעשית הקודמת נקנה אצלו וא" 
תר וכיון שכל מדרגה היא עבודה פנימית יותר הרי גם היצה"ר צריך להיות דק יותר אבל זה עיקר חידוש התורה  למדרגה גבוהה יו 

אמרו כל הגדול מחבירו יצרו  שלנו דהיינו בודיא דלא שויא לחבלא שבכל מדרגה נדמה כאילו חזר לו היצה"ר שהיה בתחילה וחז"ל  
כי להפך מהסברא הנ"ל דייקא כיון שהוא גדול יותר אפשר לתת לו יצה"ר גדול    גדול משמע שיש בחי' שאפילו חזר להיות גדול יותר 

ולפ"ז לכאורה   נמצא הבחירה שקולה  כפי הדעת שיש לאדם שתמיד  יצה"ר אלא  נותנים  מובא שלא  )בספרים  ויתגבר עליו(   יותר 
ו קנין בו ולא שייך להפילו מזה בדמיון  צרו גדול אבל א"כ צ"ע מה כן פעל עד כאן שהרי לכאורה שכל נקנה זה דבר שיש ל פשוט שי 

 בלבד דאל"ה מה הקנין בו 
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הפנ עולה  דביינמצא מה שמכנה שבעליית מדרגה,  יותר  קות  מיות, הכוונה למדרגת  הגבוה  בשכל הנקנה 

 צוניות עולה דהיינו מדרגת דביקותו באכילתו יבודאי שגם החשזכה בו. אבל 

פנ מיות של התחתון היא במדרגת החיצוניות  יומה שאמר שהיא כביכול נשארת למטה הכוונה שמדרגת 
   הזו.

 
 עליונה יותר.   דרגהמיות עולה ונעשית חיצוניות במימיות ופניצוניות נעשית פניולפ"ז מה שאמר שח
 באותה מדרגה.  ת,ומיצוניות נעשית פניי קשה וצ"ע מאי שהח

המדמה  ו על  ההתגברות  ע"י  המדרגה  שבאותה  הכוונה  עד  נראה  ויותר  יותר  הזו  המדרגה  לשכל  זוכה 
עצמו   כלפי  גם  מדרגה,  אוב שנעשית  באכילהותה  בתחילה   ,דביקותו  שהיתה  בתורה  דביקותו  כמדרגת 

 .מדרגה לה דביקותו בתורה ותפלה עוד יותר ועדין הכל באותהועו ,כשבא לאותה המדרגה
נמצא לפ"ז שגם באותה המדרגה לא בבת אחת נעשית כל תקומת שכלו ושבירת המדמה אלא מעט מעט  
משבר השכל את המדמה )השמיר את לב האבן( וכל מעט תקומת השכל נעשה מבכח לבפועל עד לנקנה  

  בר לגמרי , שזה כאשר שידביקות היותר גדולה שאפשר במדרגה זוכה לונעשה דביקותו יותר ויותר עד שזו
 את המדמה שבאותה מדרגה וזכה שכל השכל שבה נעשה אצלו נקנה. 

תורתו של אז כשרק בא למדרגה  דבקותו בשעת לימוד  אכילתו של עכשיו נעשית כדבקותו בשעת  נמצא ש
 זו. 

רגה זו, היא במדרגת דביקותו ע"י התורה ל מדנמצא שדביקותו ע"י אכילה, היותר גדולה שאפשר בשכל ש
 בשכל של מדרגה זו.  רתו עכשיו נעשית בדביקות היותר גדולה שאפשר להשיגשל אז. ותו

 ואז עולה מדרגה ושם דביקותו ע"י תורתו היא כדביקות שע"י אכילה של זה שהיה שם. 

נמצא שכשעלה   ,לאט  לאט  מיותיצוניות לפניי הנ"ל שבתוך המדרגה נעשית החעפ"  –נמצא דבר חידוש  
אין הכוונה למדרגת אכילתו שזכה    ,אכילתו של זה שעזב  רתו כמדרגתונעשית תו  ,למדרגה שלמעלה יותר

כשעזב לשם  ,לה  הגיע  כשרק  אכילתו  למדרגת  פנ  ,אלא  יותר  היא  שעזב  קודם  של  אכילתו  מיות  יאבל 
 שם. ל שהגיעמתורתו של זה 

יצוניות ששם עד שיזכה לכל השכל ששם מעט מעט וגם  ת לחנמצא שכשעולה מדרגה נעשית תורתו חצוניו
 תורתו ובאכילתו ואז יעלה. בכלית הדביקות שאפשר לזכות שם תיזכה ל . ואזעשה ממנו שכל נקנהי

אבל כדביקות אכילתו  של התחתון שעלה  מיד עולה זה שתחתיו למדרגתו שעזב ונעשית דביקות תורתו  וכן  
   הוא לכאן.לתו כשבא  כאכיאלא  של עכשיו כשעולהלא כאכילתו 

 י
 קליפת המדמה

מבו והמדבכהאריז"ל  שהשכל  בליעל  אר  ואדם  הטוב  אדם  קומות  שתי  כמו  הן  נתחברו  מה  החטא  ואחר 
 זו בזו באופן שכל מדרגה בקומת הרע היא כמו קליפה על המדרגה שבקומת הטוב.  ונתערבו
מדרגה  לפ"ז   )יהפנבכל  השכל  שהיא  הנשמה  היא  בתורהמיות  ב'לה    כמבואר  קליפת (  אות  יש  ועליה 

 (כנ"להמדמה )שנתלבש עליה בחטא 
 יצוניות בכל דבר והשכל הוא הסתכלות על הפנמיות שבכל דבר. חהמדמה היא הסתכלות על דהיינו ש

 יא 
יתגבר מיד יעלו כל אותם שמעליו ומיד  רגע שאיזה אדם עולה מדרגה  להבין לכאורה נמצא שבכל  צריך  

תחתי עולה ויגרום  ין זמן כלל להתגבר עליו, כי בכל רגע איזה פלוני מז שא. נמצא לפ"המדמהעל כולם  
 למדמה חדש לבוא. 

רק בעלית אדם בכח עצמו עולה למדרגה חדשה שבה מתגבר עליו המדמה מחדש אבל ש  לכן נראה פשוט
ל  אלא שרק בכלליות כ  ,צוניותיעשה חנמיות  יזה כסדר הנ"ל שפנ  ,יתו מרים את חבריו שמעליוימה שבעל

 דמה בכללותו כך נ"ל.ניע את המגרמה להכ  ,הכנעתו את המדמה במדרגתוש ומה עולה מכח הק

 יב 
שהנשמות למעלה מקומן קבוע באוצר הנשמות ויש להן עליה מצד שכל עבודה למטה    ונ"ל הביאור יותר

 מכניעה בכללות את האדם בליעל דהיינו המדמה שמעורב ומלביש אותן כנ"ל שזה הגורם למטה בתיקון
 . נו הארת הנשמה קודם לה קליפת המדמהשות להעלותן ממדרגה למדרגה שכל הארת שכל בהן דהייהנפ

ע"י שהרוח מאינמצא שעצם העליה מדרגה לדר וזה    להן הארת הנשמה שהיא השכל  רגה היא בנפשות 
 פה על כל מדרגת שכל חדש. יובגלל חטא וזהמת הנחש מתגבר המדמה כל פעם כקל

כל    התכללות שלעבודתו הפרטית מרים את אלה שמעליו נ"ל שזה בסוד ה חד באבל סוד ההרמה שכל א
 וצ"ע.  ישראל שבכל הכנעת מדמה פרטית נכנע גם המדמה בכללות וזה נחשב כהרמה לכל ישראל.

 יג
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תגברות  נ"ל שזה עיקר ה  ,ד ההרמה הוא בסוד הערבותומה שביאר שס  ,בלק"ה ע"ז  תנראה מלשון מוהרנ"
כמה  ה אחת ממש, ועד  עד כמה שהן קומ   ,\חהקשר בין נשמות ישראל זו לזו/בו    רהמדמה להעלים ולהסתי

 .  כמו שאוהב את עצמו  כפשוטו ממש צריכה להיותשואהבת לרעך כמוך  
דהיינו את הקשר ההדוק בין ישראל והערבות   ,והכנעת המדמה והשגת השכל היא להשיג את זה בעצמו

 חד מהם כל א ילשלהן עד שא"א לשום אחד להגיע לשלימותו ב

 יד 
 יצה"ר למדמה שם חדש 

במה ש צ"ע  הזו  אמי  אחרי עוד  התורה  דהיינו רת  חדש  ליצה"ר שם  לקרא  דרך שחוק שצריך  רבינו  אמר 
שהיה בזה כוונה עמוקה שלא ירד לעמקה. ורבי אברהם בן נחמן בככבי אור חכמה   הביןומוהרנ"ת    "מדמה"

בגמ' הנזכרים  היצה"ר  שמות  שז'  ביאר  לו  אות  ז'    סוכה  ובינה  כנגד  הם  מדותנב  ועם   שמות  יצה"ר  של 
כנגדו    ארבינו שהיה בחי' הארת הבינה שהיורה של  תה  התגלות יותר  יצה"ר גבוה  מדה שמינית התחדש 

 . והוא המדמה
 , שז' מדות היצה"ר הן יצה"ר הגשמי נמצא  ,וידוע שז' מדות ביחס לג' חב"ד שמעליהן הן כיחס החומר וצורה

 . יצה"ר רוחני בחי' מלאך  אהוני מיהשהמדמה שהוא   ואילו
יצה"ר  שגם  אע"פ  ש  נמצא  במדמה  שרשו  לבהמההגשמי  גם  יש  מדמה  של    .\ט/ הרי  שהמדמה  כיון  אבל 

יצה"ר  ששיבר  אדם  למדרגת  כשעולה  האדם  אצל  לכן  הברית(  בספר  גם  )כנזכר  יותר  משוכלל  האדם 
הוא    \י/ הגשמי היצה"ר  עיקר  ששם  רוחני  היצה"ר  עם  מלחמתו  עיקר  המבואר בחי'  אז  במצוות  המתלבש 

   .\יאבתורה א'/ 
רבינו בתורה זו, כיון שדייקא ביחס אליה אמר שצריך לכנות ליצה"ר שם חדש,  עיקר כוונת  נמצא לפ"ז ש

אע"פ    ,"מדמה" דייקאצאת מהכוונה ל  ,מבואר שעיקר דבריו בתחילת התורה שצריך לצאת ממדמה לשכל
 שגם לה יש מדמה כנ"ל.המית שהוא מנפש הב  ,שבכלליות הכוונה לכל יצה"ר

דהיינו שע"י לשון    .כי גם לבהמה יש כח המדמה  , ח המדמה הוא ע"י לשון הרע כש  \יב/ ועיין תורה נד אות ה'
 .  רע שנעשה להרואה רק את עצמה ואת , שהרע אדם יורד למדרגת בהמה

שקר  לדמיין  ליצה"ר  כח  יש  הבהמי  המדמה  כח  וע"י  יותר  משוכלל  המדמה  האדם  שאצל  ת  וטעו  אלא 
רעה  לעין  רע  ,ולגרום  קצת  שרואה  מקום  שהמדמ  ,שבכל  בא ה  ומזה  רע.  וכולו  הנגלה  אחר  הולך  נעלם 
הרע.   לשון  דחי  לדבר  אל  מדחי  מזה  לרדת  שקר  ויכול  של  להשמיד  בדמיונות  שמצווה  לו  שנדמה  עד 

 ירא שמים וכמו שמצוי הרבה בכל דור.איזה יהודי ולאבד ולהרוג 
עב שמי שהר  תורה  את  ועיין  הדינג  הוא המתקת  שלו  היצה"ר  אזי  המלך  כדוד  וידוע ששרש  היצה"ר  ים 

וא היצה"ר שנקרא רק מדמה בלא עכירות הדמים ועיין לק"ה גזלה ה'  הדינים בבינה ספירה השמינית ושם ה
  התכוון עפ"י תורה כ' ששרש היצה"ר הוא דחיקת השעה וזה נמצא גם אצל צדיקים גמורים ונראה שלזה  

נפלא צריך להעשות יאדהיינו כשיודע    .המתקת הדינים בודת הצדיקים היא  שעעב  בתורה  רבנו   זה תיקון 
מסויים דבר  קץ    ,ע"י  תורה  ועיין  הזמן.  הגיע  שכבר  לחשוב  טועה  ולא  המתאים  לזמן  ממתין  ואעפ"כ 

להוסיף דייקא ולא קאמר להחסיר יום אחד, כי    ,להוסיף יום אחד מדעתו  של צדיק האמת הוא  שהבחירה
 כוין.להוסיף אזי יש בזה יצה"ר של דחיקת השעה ואעפ"כ מחירה כשהב

 טו
ונראה שעיקר המדמה הוא ההסתרה על הקשר שבין כל ישראל ולעומת זה עיקר השכל הוא לתפוס שיש  
שכל גדול שא"א לקבל אותו אלא ע"י השכל של תפיסת הקשר ההדוק בין כל ישראל בדיוק כמו שבכל  

לבדכקערה   קטן ממנה  בתוכובבחי' הכח  כלום    אינו  ל חלקיק  ח  משהו,  לקבל  מתבטל לק  ורק מכח שכל 

 
היך עבידא הוה מקטע קופד ומחת סכינא לידוי תחזור  פ"ט הלכה ד' על הפסוק לא תקום ולא תטור אומרת הגמ'    בירושלמי נדרים   ח

ולם שלנו זה נעלם מאד עד שצריך  דהיינו וכי סל"ד שאם יד אחת של אדם תכה את חבירתה היא תחזיר לה. הרי שבע    ותמחי לידיה.
נוקם בעצמו אבל למ  לה בשרש נשמות  ע לצוות אותנו מצווה שהיא מהקשות לקיים שלא לנקום שום איש ישראל כיון שזה כאילו 

 ישראל זה ברור כשמש.

בחי' עין רואה  בר פעם את המתיקות ונועם איזה דבר ונרשם בזכרון שבמדמה וכשרואה אותו שוב ב הן ע"י שטעם כ   כי כל התאוות   ט 
 ולב חומד זה ע"י שמעלה בדמיונו את אותו המתיקות שהרגיש פעם ומתאווה אליה שוב.

צה"ר הגשמי ועל זה  יצה"ר של צדיקים שזכו לבחי' לבי חלל בקרבי הוא טעות בלשם שמים ולא נחשב לחטא ביחס לי   עיין תורה עב   י
 ינו אלא טועה )דהיינו שכל הבנתו בזה היא טעות(   נאמר כל האומר דוד חטא וכל האומר ראובן חטא ושלמה חטא א 

התורה מדבר מיצה"ר בחי' עשיו הכסיל החפץ בהתגלות ליבו והולך רק אחר הגלוי והחצוניות. אבל בסוף התורה    עי"ש שבתחילת   יא
 האי גלא שנדמה לאש לבנה ובאמת מלאך מזיק הוא ע"י שמתלבש במצוות.  בביאור מאמר רבב"ח מדבר על  

ת   יב נד עיין  ה'    ורה  ַעל    -אות  א  ּבָּ ה  ַהְמַדּמֶׁ ַהּכַֹח    -ְוַהּכַֹח  ה  זֶׁ ּה  לָּ ֵיׁש  ה  ֵהמָּ ּבְ ם  ּגַ י  ּכִּ ּיּות,  ֲהמִּ ַהּבַ ּכַֹח  הּוא  ה  ַהְמַדּמֶׁ ּכַֹח  י  ּכִּ ע,  רָּ הָּ ְלׁשֹון  ְיֵדי 
יא ּדִּ  ה. ְוַהּמֹוצִּ יו ּכַֹח הַ ַהְמַדּמֶׁ לָּ ר עָּ ּבֵ ְתּגַ ן נִּ ּיּות, ְוַעל ּכֵ ה הּוא נֹוֵפל ְלַבֲהמִּ ּיּות.ּבָּ ֲהמִּ הּוא ּכַֹח ַהּבַ ה, ׁשֶׁ  ְמַדּמֶׁ



 מוהר"ן                                כה    תורה                    טי         קויל               8לז: דף 

הכי נמי עיקר השכל הוא לתפוס עד כמה כל אחד לא יכול בלי כל אחד  ,\יג/כדי להיות כלי ומתחבר לחבריו
 \ יד/מישראל ואפילו הקטן שבהם.

 
גאותהוא  המדמה    עיקרלכן   בסוגייתוישות    בחי'  בכהאריז"ל  המבואר  אמלוך  אנא  הכלים  שביר  בחי'  ת 

 שקודם הבריאה.  
כנס בתחום  יף אחד להכבהמה שהכלל אצלה דכל דאלים גבר שלא לתת לאוזה עיקר התגברות המדמה  

המזון  ,הקיום שלה השגת  יותר  ,דהיינו  משוכללת  שנפשו הבהמית  האדם  המונע    ,שאצל  כל  גם  כולל  זה 
אוות הלב בבחי' הכסף יענה את  כל ת  כולל בכוחו אתהממון  כי    ,ממנו תאוות ליבו ובעיקר תאוות הממון

   הכל.
ע"י זביחת המדמה  הוא    \טז/ ושנאת הבצע \טו/ דייקא ושמחה שפלותהיינו רוח נשברה וה ,הקם   שכללעומתו הו

   .)והעצבות ומרה שחורה(  הרוח הגסה והגבוהה דהיינו
   .נמצא ככל שעולה מדרגה הוא בשפלות יותר ומרגיש עצמו תחת כולם יותר

 \ יז/ (עיין לק"ה ע"ז ג' ז' את כולםומרימה מעלה הייתו עליא פלותו הנמצא ש
 
 

 סיכום קצר
 להבין בקיצור את עניין העליה מדרגא לדרגא כאן 

 .   השגה בו' ית'מוחין ו דהיינו  ,שכליסוד העניין הוא שכל מדרגה היא   .א
 . כמה שמכניע את המדמה עדולשכל זוכה רק  .ב
 . ות ממון וברמאות שמתלבש במצוותהוא שרש לכל התאוות רעות ובעיקר בתאוכי המדמה  .ג
   .צדקה ושמחהגדולות הבורא ע"י ות  התגלועיקר שבירתו ע"י  .ד
וכל אדם בשבירת המדמה הפרטי שלו גורם גם להחלשת המדמה הכללי של כל קומת ישראל ולכן   .ה

השגה   יותר  לקצת  ישראל  כל  וזוכים  למעלה,  הקומה  כל  את  ומרים  דוחף  כאילו  אחד  כל  בעלית 
 .  \יחושכל/

 בעליית אדם מכח עצמו. אין הכוונה שמכח זה יתגבר עליהם המדמה כי זה שייך רק אבל .ו
 . ועבודת האדם בזה העולם הוא לעלות ממדרגת שכל למדרגת שכל גבוה יותר .ז
ועי"ז לדביקות    כי בכל מדרגה מתמעטים הלבושים )תורה לג סוף אות ב'( וזוכה להשגה ברורה יותר .ח

 . גדולה יותר
 . מיות שרבינו מכנה אכילה ותפלהית ופנצוניויולכל מדרגה יש ח .ט
שהשכ .י הוא  מדרגה  והפירוש  אותה  של  כאכילה ל  גשמית  בעבודה  שבמתגלה  ח  \יט/כפי    צוניות יזה 

 ,  השכל
 מיות השכל.  יזה פנ ומצוות והשכל של אותה מדרגה כפי שמתגלה בתפלה תורה .יא
 .\כ/ ות בתפלהולאיזה דביק ,והתגלות הכוונה לאיזה דביקות אפשר לבוא על ידו במעשה גשמי .יב

 
  ח" יצ)שמעתי מהר בביאור מדוע שנים האוחזים בכלי לא אמרינן שכל אחד עד שידו מגעת קנה  (  ' ז  ')טוען ונטען ט   וכביאור האור שמח   יג

גאות שכל חלק  שכל חלק ממנו מתבטל לחבירו על מנת להיות כלי שלם לקבל השפע והשבירה היתה    שמהות כלי הוא (  6דקה    19מט  
 ( 35דקה    2)וכן ביאר זאת יותר בתורה כואמר אנא אמלוך ורצה לקבל השפע לבדו  

ראל אין  יש אחד מישראל  שכל    , קדושה יש בו איזה נקודה    , שכל אחד מישראל אפילו הקטן שבקטנים מצד נשמתו   עיין תורה לד   יד
 .תיקון אלא ע"י כל אחד מישראל   לו   מישראל אין   ד ממנה, נמצא שכל אח   אלא ע"י שיקבל   ו חרפת לב ל תיקון  

 כמבואר באות ה'   טו 
י' המדמה הנמוך זה עיקר היצה"ר. לכן עיקר ההתגברות עליו זה בצדקה דייקא ושמחה שהן היפך התאוות  שבבח   כמבואר בפנים   טז 

ון הוא יותר רוחני מתאווה ידועה או אכילה כי ע"ז מבטח בוגד שבא מחוסר אמונה שהוא עכירות  ממון. ובאמת יצה"ר של תאוות ממ 
 מיות הגסה.הדמים הגורם לספק באמונה ולא העכירות הגורמת לעצם הבה 

וצ"ע   יז  כסדר    עי"ש  אינו  ההרמה  שכח  ולומר  לחלק  וצריך  ישראל.  בקומת  מכולם  למטה  הוא  ביותר  שהגדול  נמצא  שלכאורה 
 בקומה אלא מצד המהות כביכול יש סדר הקומה ויש סדר הנוגע להרמה שבו הגבוה הוא השפל ומרים את כולם וצ"ע.    הנשמות 

צ"ע   יח הדורות   לכאורה  ירידת  יש  למה  וכו'(   לפ"ז  אנשים  בני  אנו  מלאכים  בני  ראשונים  אם  קיב:  הדורות.    )שבת  עליית  ונ"ל  ולא 
עקבתא   נקרא  המשיח  דור  לכן  ישראל  שבקומת  יותר  נמוך  ממקום  באים  דור  כל  הן  שהדורות  אלא  הדורות  עלית  יש  שבאמת 

 דמשיחא דהיינו דור העקביים.

לא   יט  תורה  הפ   עיין  לחם  בבחי'  היא  הצדיק  שאכילת  ט'  הקב"ה אות  עם  בפנים  לפנים  באכילתו  שזוכה  סב ב ו   נים  שאכילת    תורה 
ה  ל ובתורה ה' תנינא שע"י אכי   דה יחוד קב"ה ושכינתיה ובתורה עז שהיראה באה אל האדם בשעת האכילה דייקא הצדיק נעשה על י 

ות מבואר שמי שזוכה  , עם כל זה לפי שמכנה עבודת אכילה חצני זוכה לאור הצחצחות שהוא עצום וגבוה מאד למעלה מהספירות 
 תר עיין תורה ב שזוכה לתורת ה' ממש.לכזו אכילה אזי תפילתו ותרתו היא בפנמיות השכל הרבה יו 

חידוש   כ כאן  אפשר    יש  שבתפלה  רואים  שבחוש  אע"פ  תפלה  של  פנמיות  בחי'  באותה  ומצוות  התורה  את  שמעמיד  רבינו  בדברי 
רה ומצוות, כי בתפלה פנוי לגמרי רק לכוונה וביטול ואילו במצוות עסוק גם  לזכות להרבה יותר פנמיות הרגשה בו ית' מאשר בתו 

המצוה בג בגדרי    וגדריה   שמיות  לחשוב  שצריך  בתורה  ממנה וכ"ש  המסקנה  העלאת  עוסקים    ההלכה  שאנו  שלנו  בתורה  ובעיקר 
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שזכ  .יג שלו  השכל  השגת  אזי  מדרגה  כשעולה  בתפלה  ,הנמצא  ידו  על  שזכה  הדביקות  כלפי   ,ומדרגת 
 צוניות ששם.י צוניות דחיהשגת השכל שיכול לזכות במדרגה הגבוה ממנה, הוא בבחי' ח

כן    ,וככל שיכניע אותה  ,וכשעולה לשם צריך תחילה לשבר הקליפת מדמה המלבשת את השכל ששם .יד
 פי מה שהיא, כפי השכל שזכה. ואזי אכילתו ותפלתו יאירו כל אחת ל ,וד קצת מהשכל ששםיזכה לע

  .מיות השכליצוניות השכל ובתפלתו יתגלה פני דהיינו באכילתו יתגלה ח . טו
 . עד שישבר את המדמה לגמרי ואזי יזכה לכל השכל של אותה מדרגה . טז
ויקיים  טובה ביותר לההשיתבונן בו בעבוה"ש עד שיעלה את העצה למעשה  כו .יז ידו להש"י  תקרב על 

במ  ,אותו יחקק  פניאזי  ז'(  מיות האמת שבשכלידותיו  תורה  דעת  )עיין  בבחי'  ג'(  להיות  ג'  חוב  גבית    )לק"ה 

ותורה עב תנינא(  שיתבטא בענוה ושפלות ז'  ג'  שאר  יוהוא השכל הנקנה שבכל מדרגה והוא שי  )לק"ה ע"ז 
 ממנו לאחר המיתה.  

 
 עד כאן הקדמה 

 

* 
 [כא]  כהתורה 

  בגמ' יהרבי יהושע בן חננל ו את השו"ת שהיה בין סבי דבי אתונאתורה זו היא השלישית שבה מבאר רבינ
 .  שםמאמר זה הוא השאלה ותשובה השנים עשר והאחרונה ו \כבבכורות דף ח/

 כפי שיבאר בסוף התורה  דרכו בעניין עבודת ה'כובתורה זו רבינו מבאר אותו 

וי לן מנא דלא שויא לחבלא אייתי בודי', פשטוהו ולא  חליה אאמרו 

א יעייל לתרעא אמר להו אייתו מרא סתרו היינו מנא דלא שו הוי
 [כג ]  אלחבל

: לא  'הראנו כלי שאינו שווה ההפסד שהוא מפסיד: בודיא, מחצל  :אחוי לן מנא דלא שוויא לחבלא  רש"י

 :  עייל בתרעא, שהיה ארוך ורוחב יותר מן הפתח אייתו מרא וסתרו בנין הפתח והכותל עד שיכנס
 

פסד שגורם והביא  ה את ההאתונה לרבי יהושע בן חנניה הראנו כלי שלא שוו סבי דבי  אמרו לו    -פירוש  
ותשברו את כותל הפתח    כלי חפירה )מעדר(להם מחצלת ופרסו אותה ולא נכנסה בשער אמר להם הביאו  

 . הרי זה כלי שלא שווה את ההפסד שגרם
 

זה   מאמר  דורש  שאלו ורבינו  אתונא  דבי  משווה  שסבי  שלא  כלי  ההפס  הראנו  את  עיניו  שכבר לנגד  ד 
 ש  פעם מחדהפסיד אלא חוזר ומתגבר כל 

נקראת בודיה דהיינו כי התרגום והפרוש    (תרגום  )דהיינוהביא להם מחצלת ובארמית  רבי יהושע בן חנניא  ו
היינו מיטה שעליו מתגלה בעיקר המדמה היינו  )  שלה הוא בחי' מדמה ודמיון שבודה מלבו והמחצלת היא הכלי לזה

ממש מה שהרהר ביום מחוץ לכלי הזה כי כל החלומות    ה בפועלאו בחלום שבו מתגל  שנקראת גם שכיבה דייקא  אווה הידועהבת
והתוצאה היא בדיוק    (שבילי אמונה נתיב ה' אמצע שביל ו' ד"ה וראיית קרי)  אינם מתגשמים בחלום עצמו חוץ מסוג חלום זה של קרי

הוא נברא בין השמשות  נד שרה עוד יותר בריות של אור בלי כלי כמו המדמה שמבואר בתו מאותו עניין אבל בתגבורת גדולה שנברא
    (את השונה הלכות דייקא שנצרך לו לדמות מלתא למלתא  , לכן מחפס כלי לשרות בוולכן אין לו כלי  

 
צדיקים ואילו אצל הנמוכים  גשמית כשור שנגח את הפרה שקשה מאד בעצם הלימוד להיות בדביקות וכנראה מדבר ב   בברור הלכה 

יותר ששם מדברים מ  וגדלותו.יותר אולי הכוונה לתורת הנסתר  ית'  ותפלה     מנו  ומצוות  יש חילוק בין תורה  וצריך לומר שבאמת 
 אלא שעדין צ"ע החילוק בין אכילת מצה או אכילה בסוכה לאכילת רשות.  אלא שהן בכלליות מכונות פנמיות כלפי אכילה.

מרה מאמר זה הוא השאלה ותשובה השנים עשר והאחרונה ששאלו סבי דבי אתונה את רבי יהושע בן חנניה. וגרסת רבינו היא גרסת העין  תורה זו לשון רבינו לא ידוע מתי נא   כא 
 ב.יעק 

אמר להו אייתו    ,אייתו )כל חד וחד( בודיא פשטוה לא הוה עייל בתרעא   ?   אחוי לן מנא דלא שוי חביליה   -שלנו היא    גרסת הגמ'   כב
 .מנא דלא שוו חביליה מרי סיתרוה היינו  

י ְלַחְבֵליה. אַ   עי"ש עין יעקב    היא גרסת   גרסת רבנו  וִּ א ׁשָּ ן, ְמַנא ְדלָּ ְמרּו ֵליּה ַאְחֵוי לָּ א.  אות )ה( אָּ ְרעָּ ּתַ ה ַעֵייל ּבְ א ֲהוָּ טּוהָּ לָּ ׁשְ א ּפָּ י בּוְדיָּ ְייּתִּ
ֵליה  י ְלַחּבְ וִּ א ׁשָּ א ְדלָּ ְתרּו ַהְיינּו ְמנָּ א סָּ רָּ י מָּ ַמר ְלהּו, ַאְייּתִּ    .אָּ

מבואר שאת הבודיא הם הביאו כל אחד מהם מעצמו אבל בגרסת העין יעקב ורבינו צ"ע דנקט אייתי ולא אייתו אבל    בגרסת הגמ' 
 ש ללמוד מגרסת הגמ' שהם הביאו ומה שכתוב אייתי הכונה כל אחד מהם כנ"ל בגמ' בסוגרים  מסתמא י 

 לפי הדרש שרצה לדרוש עי"ש בסוף התורה א"א ללמוד כי שם שינה לפי פרש"י ו   מגרסת רבינו 
ותשברו את    מעדר פרסו אותה ולא נכנסה בשער אמר להם הביאו  אמרו לו סבי דבי אתונה לרבי יהושע בן חנניה הראנו כלי שלא שווה את ההפסד שגורם והביא להם מחצלת ו   כג

 כותל הפתח הרי זה כלי שלא שווה את ההפסד שגרם 
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אזי אין זכר לשכל   כשהמדמה שולטוכיסה את השער השכל לאורך ולרוחב כי  ,  ופשטוהו את המדמה הנ"ל
שמגיע המדמה אצלם הוא תמיד בבחי' פשוט ופתוח ומכסה  ממילא כ)שכיון שכל חכמתם חכמות חיצניות הן רק ע"י המדמה    .ללכ

 לגמרי את שכלם( 

פרש"י   ותשברו  פטיש  הביאו  להם  ואמר  הפתח  הזה    .הכותלבנין  המעשה  את  רבינו  מביא  התורה  בסוף 
ואמר לון אייתו מרא וסתרי לפתח   –הושע ב"ח  בלשון שונה דהיינו שמחבר את פרש"י כחלק מדברי רבי י

 . לא כפשוטו שסותר גם את הכותל אלא להפך ע"י הכותל הוא סותר את הפתחדהיינו עם הכותל. 
 המדמה שפותחין להבא להיטמא    הואכי פתח 

 דהיינו הר הבית קדוש ותל היינו שהכל תאבים אליו הויה השם  גמט' הוא שו "כותל היינו כאבל 
ומשברים  ' הגונין שבשם הויה  והם בחיהזהב    הגון מתגלים הגוונין של לי הכסף וליצדקה לעני    דהיינו שע"י

המדמה כי בהתגלות השכל האמיתי אזי מתגלה השקר של הדמיון שרק מדמה כאילו יש לו מציאות את  
 ובאמת אינו כלל

 

ויהושע ב"ח ה לן מנא דלא שויא לחבלא  ו מדמה,  דיא דהיינאה להם בורמשאלת הסבי דבי אתונה אחוי 
חוזר ומתגבר עד שנדמה לאדם כאילו לא פעל כלום    שכל פעםמשמע שעיקר הבעיה של המדמה הוא בזה  

 ועוד יותר אפילו כאילו נפל ממדרגתו 
והאדם במקום ללמוד ממנו לנהוג כך גם הוא, אזי להפך נחלש כי "נדמה" לו שלא פעל כלום  ובאמת זה  

חי'  נדמה בביה נדמה כאילו לא פעלת כלום כי אין לו כח כלל רק מה שעיקר התגברות המדמה לגרום שיה
 אם תרצה אהיה בולע אותך המבואר במעשה מרב ובן יחיד 

 
ראשון   דבר  מיד  מקופל  אותו  שהביאו  ואע"פ  לפשטו.  בלא  להכניסו  דעתם  על  עלה  שלא  צ"ע  בפשט 

לבחי' השער   ברגע שמגיעים  יהיה  אין  אזי  השכל  פשטוהו. מה שמלמד שמצד מהותם  כזה שהבודיא  צד 
ויותר פשוט אצלם  נית שהיא רק ע"י המדמה.  ותם היא חכמה חיצל חכמכ  כיכי אצלם המדמה עיקר  מקופל  

 לשבר את השער מלקפל את הבודיא.  
 

וצ"ע לפי' רבנו שלא שויא היינו שחוזרת כל פעם אע"פ שכבר הכניעו אותה דהיינו זה מה שחכמי אתונה  
 בקשו שיראה להם  

והפירואולי   חוזרת  איך  א"כ  מציאות  לא  היא  המדמה  אם  שטענו  כש  שכבר נעורה  אע"פ  מחדש  פעם  ל 
   .אלא על כרחך להודות שהיא כן מציאות  ,הכניעו אותה

חנניה   בן  יהושע  זכר לשכל אמתאזי  את הדמיון  הראה להם שאע"פ שכשמביא  ורבי  נמצא אין   ,כשהוא 
  .מעיקראהתגלות שכל האמת מתגלה שאין מדמה  אעפ"כ ע"י

ומתגב המדמה  חוזר  פעם  כל  מדוע  להם  ביאר  וזה  ובזה  אבל  כי  ר.  בפתח  הוא  תמיד  רובץ  חטאת  לפתח 
 ל שמברר שהכל היה דמיון ולא מציאותבאמת הוא רק בפתח ומיד שכמתעלמים ממנו מגלים שכֶׁ 

 

 מדמה והרי מדמה אין לו כלי כמבואר בתורה נד והביא להם צ"ע שאמרו הראנו כלי 
 י  לל הפנוידוע כי כל המקום שניתן לדמיון להחשב כמציאות זה מהח ואולי כי

וברצונו לברא  ית'  היה הכל א"ס אלוקתו  וכמבואר בתחילת תורה מט עפ"י תחילת העץ חיים שבתחילה 
 עולם צמצם אלוקתו לצדדין ונשאר חלל פנוי שבו ברא את העולמות 

ינו אפשרות לדמות כאילו יש מקום ששם הוא  והביאור בזה שהחלל הפנוי הכוונה שהקב"ה נתן מקום דהי
 ון הזה נבראו כל העולמות  י הדמי"עפנוי ממנו ו

החסרון  ואולי לכן   עי"ז יש מקום למילויוחסר  וכן ידוע שכל הכלים שרשם בחלל הפנוי שע"י שהוא פנוי  
 נקרא המדמה כלי

י מניה וא"כ מציאות שא"א  אולי אפ"ל שנחלקו אם הצמצום כפשוטו שהם טענו כפשוטו וא"כ יש אתר פנו
השכל אמת אבל כשמאיר האמת מיד אין לדמיון מציאות כלל   כשנעלם   לבטלה וריב"ח ענה להם שזה רק

 כי באמת לית אתר פנוי מניה אלא שניתן מקום לטעות שהוא פנוי

 

א  עוד מבואר בספרים שגם בין כל עולם ומדרגה יש בחי' חלל פנוי כזה שכלפי המדרגה החדשה נדמה שהו
עולמות   לברא שם  וכדי  עולם חדש  עולם הוא  כל  כי  נסתלק האור לצדדין   כיםיהשיפנוי  לאותה מדרגה 

המדרגה   לפי  הבחירה  כח  ניתן  שוב  ועי"ז  פנוי  שהוא  לחשוב  מקום  שם  שניתן  פנוי  אתר  כביכול  ונשאר 
ות על החדשה והיינו לפתח חטאת רובץ שהמדמה כבר בנה שם עולמות של שקר דהיינו הסתרות והעלמ

יא שהיא המציאות הראשונית והיא בעלת  הסט"א ההאמת ועבודתינו כשמגיעין לשם לגלות האמת וטענת  
הכל  דאמת  אליבא  עכשיו  וגם  אלוקות  הכל  היה  בתחילה  כי  שלא  כנגדה  טוען  ריב"ח  והצדיק  החזקה 

 אלוקות ואתם רק דמיון פורח 
 

תבטל אותו מיד הוא חוזר ונמצא כי רצו  ולפ"ז הם טענו אראה לנו דבר שלא בטל לעולם שהרי אפילו
אמר הביאו את עצמכם ותראו   ןמציאות שא"א לבטלה והוא הבין כוונתם לכמם שהם לרמוז לו על עצ
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שאע"פ שבאמת אתם נראים כאילו אתם כל המציאות כולה אעפ"כ ברגע שישברו אתכם קצת ויתגלה  
 האמת יתברר שמלכתחילה לא היתה לכם מציאות כלל 

 
ינו מביא עוד מאמר חז"ל שלנו רבתורה במאמר סבי דבי אתונה שבו רמוז סוד התורה תח את האע"פ שפ

שבביאורו מתחיל את התורה והוא כמו הקדמה להבין את הסבי דבי אתונה כי בו מתבאר בנין הדעת ועי"ז  
 נבין כיצד הוא עומד כנגד המדמה המבואר בסבי דבי אתונה 

 \כד/(:)משנה סוטה מח

ונופת צופים  \כה/ תולעת שעל ידה נבקע האבן ירבטל השמביהמ"ק  משחרב 

 :  \כז/ צדיקים בעלי אמונה ובטחון חזק בהקב"ה ואמנה \כו/פלגת בפירותות מויקמת
ינו מדמה  ירבינו לומד מאמר חז"ל זה כמשל ליסוד שמבאר כאן בתחילת התורה שצריך לשבר לב האבן דה

גיש מתיקות רוחנית ולהוציא את השכל לפועל  הבהמי שבאדם )והמשל לזה הוא השמיר( כדי שיוכל להר
 ת צופים( עד שיעשה ממנו שכל הנקנה )והמשל לזה הוא האמנה( נופהיא ה)והמשל לזה  

 
 אאות 

 
יעקב   כד )קכב(   עין  אות  סוטה  מסכת  י      -משנה   על  ַאְנׁשֵ ְסקּו  ּופָּ ים,  צּופִּ ת  ְוֹנפֶׁ יר,  מִּ ָּ ַהׁשּ ַטל  ּבָּ ׁש,  ְקּדָּ ַהּמִּ ית  ּבֵ ַרב  חָּ ֶׁ ׁשּ ֱאַמר,    -מִּ ּנֶׁ ׁשֶׁ ה,  נָּ ֲאמָּ

ם".    )תהלים  דָּ ֵני אָּ ּבְ ים מִּ י ַפּסּו ֱאמּונִּ יד, ּכִּ סִּ ַמר חָּ י גָּ ה ה' ּכִּ יעָּ  יב( "הֹוׁשִּ

ן שמיר שבו בנה שלמה את בית המקדש שנא' והבית בהבנותו אבן  משחרב בית המקדש בטל השמיר כו': תנו רבנ   : סוטה דף מח גמרא  
ר לומר כן והלא כבר נאמר כל אלה אבנים יקרות וגו'  שלמה מסע נבנה הדברים ככתבן דברי ר' יהודה אמר לו ר' נחמיה וכי אפש 

ראין דברי רבי יהודה באבני  מגוררות במגרה אם כן מה ת"ל לא נשמע בבית בהבנותו שהיה מתקין מבחוץ ומכניס מבפנים אמר רבי נ 
כותבין  אין  הללו  אבנים  לכדתניא  ליה  מיבעי  אתא  למאי  שמיר  נחמיה  ור'  ביתו  באבני  נחמיה  ר'  ודברי  משום    מקדש  בדיו  אותן 

והן   ומראה להן שמיר מבחוץ  בדיו  כותב עליהם  עליהם באיזמל משום שנאמר במלואותם אלא  ואין מסרטין  שנאמר פתוחי חותם 

תנו  כתאינה זו שנבקעת בימות החמה ואינה חסירה כלום וכבקעה זו שנבקעת בימות הגשמים ואינה חסירה כלום    נבקעות מאליהן 

זה ברייתו כשע  יכול לעמוד בפניו רבנן שמיר  ואין כל דבר קשה  ימי בראשית נברא  במה משמרין אותו כורכין אותו    ורה ומששת 
ס  מליאה  אבר  של  באיטני  אותו  ומניחין  צמר  של  פרנדא  בספוגין  שירא  בטלה  ראשון  מקדש  משחרב  אמי  רבי  אמר  שעורין  ובי 

וזכוכ  פרנדא  שירא  בטלה  ראשון  מקדש  משחרב  הכי  נמי  תניא  לבנה  משניר  וזכוכית  הבא  קרוש  יין  אף  וי"א  ברזל  ורכב  לבנה  ית 

ילושה בדבש ושמן ולוי  מאי נופת צופים אמר רב סולת שצפה על גבי נפה ודומה לעיסה שנ   ונופת צופים:          הדומה כעיגולי דבילה: 
פיא מאי משמע  אמר שתי ככרות הנדבקות בתנור ותופחות ובאות עד שמגיעות זו לזו ורבי יהושע בן לוי אמר זה דבש הבא מן הצי 

כדמתרגם רב ששת כמא דנתזן דבריאתה ושייטן ברומי עלמא ומתיין דובשא מעישבי טורא תנן התם כל הנצוק טהור חוץ מדבש  
אי זיפים אמר רבי יוחנן דבש שמזייפין בו וריש לקיש אמר על שם מקומו כדכתיב זיף וטלם ובעלות כיוצא בדבר  זיפים והצפיחים מ 

יאמרו לשאול הלא דוד וגו' מאי זיפים אמר רבי יוחנן בני אדם המזייפין דבריהם ורבי אלעזר אומר על שם  אתה אומר בבא הזיפים ו 
 מקומן כדכתיב זיף וטלם ובעלות: 

יעקב סוטה  )קכח   עין  ים אות  ינִּ ֲאמִּ ַהּמַ ם,  דָּ ֵני אָּ ּבְ ֵאּלּו  ק,  ְצחָּ יִּ י  ַרּבִּ ַמר  )מאי "אנשי אמנה"(? אָּ ה.  נָּ ֲאמָּ י  ַאְנׁשֵ ְסקּו  ּופָּ א.  יְסקָּ ּפִּ דֹוׁש    ( שם  ּקָּ ּבַ
ר  חָּ ה ֹאַכל ְלמָּ ַסּלֹו, ְואֹוֵמר, מָּ ת ּבְ ׁש לֹו ּפַ ּיֵ י ׁשֶׁ דֹול אֹוֵמר, מִּ ר ַהּגָּ זֶׁ יעֶׁ י ֱאלִּ א, ַרּבִּ ַתְניָּ רּוְך הּוא. ּדְ י  ּבָּ ַמר ַרּבִּ אָּ ה, ְוַהְינּו ּדְ נָּ י ֲאמָּ ַטּנֵ ּקְ א מִּ ּלָּ ? ֵאינֹו אֶׁ

י ַבז ְליֹום  י מִּ יב, )זכריה ד( "ּכִּ ְכתִּ ר, ַמאי ּדִּ זָּ ְלעָּ ּלֹא    -ְקַטּנֹות"    אֶׁ ם, ׁשֶׁ הֶׁ ה ּבָּ ְיתָּ הָּ בֹוא? ַקְטנּות ׁשֶׁ יד לָּ תִּ עָּ ם לֶׁ נָּ ְלחָּ ז ׁשֻ ְזּבֵ ְתּבַ ּיִּ ים, ׁשֶׁ יקִּ ּדִּ ַרם ַלּצַ י ּגָּ מִּ
ינּו בַּ  ֱאמִּ רּוְך הּוא.הֶׁ דֹוׁש ּבָּ  ּקָּ

פתוחי חותם ואין  ור' נחמיה שמיר למאי אתא מיבעי ליה לכדתניא אבנים הללו אין כותבין אותן בדיו משום שנאמר    סוטה מח:   כה 
ומראה להן שמיר מבחוץ והן נבקעות מאליהן כתאינה זו  מסרטין עליהם באיזמל משום שנאמר במלואותם אלא כותב עליהם בדיו  

בימו  כלום שנבקעת  חסירה  ואינה  בימות הגשמים  שנבקעת  זו  וכבקעה  כלום  חסירה  ואינה  רבנן  .     ת החמה  ברייתו  תנו  זה  שמיר 
במה משמרין אותו כורכין אותו בספוגין של צמר ומניחין    נברא ואין כל דבר קשה יכול לעמוד בפניו כשעורה ומששת ימי בראשית  

   .אותו באיטני של אבר מליאה סובי שעורין 

נופת צופים   ופים: ונופת צ כנ"ל בגמ' שם    כו  גבי נפה ודומה לעיסה שנילושה בדבש ושמן   אמר רב   ? מאי  -פרש"י    .סולת שצפה על 

ודומ  נפה  בדופני  מדבקת  שומנה  שצפה: מרוב  צופים  הנפה  דבק  נופת  כו'  ביין  שנילושה  חיה  לעיסה  אמר      ים  ככרות    ולוי  שתי 

לזו  זו  עד שמגיעות  ובאות  ותופחות  בתנור  ב   -פרש"י   .הנדבקות  התנור אחת  שהיתה  בדופני  וכשמדבקין ככרות  בעיסה  מצויה  רכה 
לזו כצוף זה שגדל ומתפשט והולך ותולה באויר כן    בדופן זה ואחת בדופן זה שכנגדו והן תפוחות אצפליי"ר בלע"ז עד שמגעת פני זו 

ים הגבוהים שמשם צופה  ההר   -מן הצופים    -פרש"י   .אמר זה דבש הבא מן הציפיא   ורבי יהושע בן לוי      אלו צפות ותפוחות באויר: 
 למרחוק: 

לנוי הדור  לוותר ממונם  -פרש"י    , אמר רבי יצחק אלו בני אדם שהן מאמינין בהקדוש ברוך הוא   ופסקו אנשי אמנה: כנ"ל בגמ' שם    כז 

רבי אליעזר הגדול אומר כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו    דתניא      מצוה ולצדקה ולהוצאת שבתות וימים טובים: 
גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבא קטנות    אלא מקטני אמנה  והיינו דאמר ר' אלעזר מאי דכתיב כי מי בז ליום קטנות מי 

 קדוש ברוך הוא  שהיה בהן שלא האמינו בה 

י אֲ   על מסכת שבת   עין יעקב ועיין   ה ַאְנׁשֵ ּנָּ ּמֶׁ ְסקּו מִּ ּפָּ יל ׁשֶׁ בִּ ׁשְ א בִּ ּלָּ ם אֶׁ ַליִּ ה ְירּוׁשָּ ְרבָּ א, לֹא חָּ בָּ ַמר רָּ ֱאַמר, )ירמיה ה(  אות )צא( ְואָּ ּנֶׁ ה, ׁשֶׁ נָּ מָּ
ט, ְמ  ּפָּ ׁשְ ה מִּ ם ֵיׁש עֹוש ֶׁ א ּוְדעּו ְוגֹו' אִּ ַלם ִּ ּוְראּו נָּ ה  "ׁשֹוְטטּו ְבחּוצֹות ְירּוׁשָּ לֹונָּ ׁשְ ַעת ּכִּ ׁשְ ילּו בִּ א, ֲאפִּ ינָּ ַמר ַרב ְקטִּ אָּ י, ְוהָּ ה" ְוגֹו'. ֵאינִּ ׁש ֱאמּונָּ ַבּקֵ

ה ַאְנׁשֵ  נָּ ּמֶׁ ְסקּו מִּ ם לֹא פָּ ַליִּ ל ְירּוׁשָּ ה  ׁשֶׁ ְהיֶׁ ין ּתִּ צִּ ה קָּ ה, ְלכָּ ְמלָּ יו ֵלאמֹר, ש ִּ בִּ ית אָּ יו ּבֵ חִּ אָּ יׁש ּבְ ְתּפֹש  אִּ י יִּ ֱאַמר, )ישעיה ג( "ּכִּ ּנֶׁ ה, ׁשֶׁ נָּ נּו": י ֲאמָּ  ּלָּ
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שליטת המדמה שבלב   \לא/ מגדר בהמה   \ל/[כט]  א"ע מהמדמה  \כח/כל אדם להוציא  כי צריך

אחר המדמה, נמשך  . וכשששכלו שולט על הלב  לגדר אדם  \לג /[לב]  , ולעלות אל השכלעל השכל
בחי'   לבזה  ב  [לד]   שרירות  ת   חוזקהסתכלות  המדמה \לה/ הלבאוות  ותוקף  אחר  הולך  שהוא   ,

במח  \לו/שבלב המדמה  שמקום  שבלב  \לז/ אע"פ  מדמה  נקרא  הלב  עליו  כששולט  וכשיוצא  \לח/אבל   .
דהיינו שהמתגבר על יצרו ומשבר לב    , זה בחי' שמיר\מ/ [לט]   לבו האבןמשרירות הלב, ומשבר  

 
עצמו   כח את  וזהו    להוציא  נולד  שבה  מהמציאות  לצאת  וצריך  בהמה  נולד  שאדם  ומשמע  הבהמית  נפש  שליטת  דהיינו  מהמדמה 

בג  כמבואר  רובץ  חטאת  רבי  לפתח  והודה  לידה  או  ביצירה  באדם  שולט  יצה"ר  ממתי  ואנטונינוס  רבי  שנחלקו  צא:  סנהדרין  מ' 
שהחלל הפנוי קדם להארת האמת דהיינו החלל והמקום שניתן  דקדמא לנהורא ובחי'    שבלידה כמ"ש לפתח חטאת. וזה בחי' חשוכא 

המדמה  הוא  דמיון  הוא  הזה  החלל  ית'  ממנו  פנוי  מקום  שיש  לחשוב  מניה    אפשרות  פנוי  דלית אתר  לגלות  בעוה"ז  עבודתינו  וכל 
 ובגלוי האמת מתבטל ממילא הדמיון 

 ועיין תורה נד אות ה' ותורה ח' תנינא אות ז' ח'טז  ט עד  ז פרק  ספר הברית ח"א מאמר י"עץ חיים שער נ' פ"י.    כט 

ם המדמה הוא כלי לנבואה ואמונה תפלה  מתייחס רבינו אל המדמה שהיצה"ר בעצמו אבל עיין תורה ח' תנינא ש   כאן ובתורה נד   ל
 ביד הנביאין אדמה ועיין מזה גם בסוף תורה נד  

באריכות בספר הברית ח"א מאמר יז מפרק ט' עד טז וקיצור הדברים נראה לבאר  ו   בע"ח שער נ' פ"י מבואר בקיצור    כח המדמה   לא
נו שהנפש הבהמית נוסף בה על הנפש הצמחית  שהוא כח מכוחות הנפש הבהמית שבאדם )דהיינו שהוא כח שיש גם לבהמה( דהיי 

חיצוניים  כחות  וכח   -שני  המדמה  כח  פנימיים  כוחות  שני  ועוד  חושים  החמישה  וכח  התנועה  הוא    כח  גם  המדמה  כח  המתעורר. 
 מתחלק לשני כוחות כח המשיג וכח הזוכר.

לדמיון רוחני כדי לרשום אותו בזכרון.    יש להם שרש במח והוא כח המדמה )סה"ב שם פ"ט( שמתרגם את החוש הגשמי   ה' החושים 
ששמעתי קולו ערב שלשום    עוד בכח המדמה לשלוף דברים מהזכרון ולהרכיבם כגון שאדם לבן שראיתי אתמול הוא האדם הלבן 

ומכח זה יש במדמה גם הכח הרכבה של שקר דהיינו שנדמה לו כנ"ל ובאמת אינו כן ועוד גם יכול להמציא ע"י הרכבה דבר שנמנע  
גמרי כגון ספינה שמצייר בדמיונו במוגבל לנמצא בזכרונו )צ"ע עד כמה הוא מוגבל בזה( וברזל ומעוף הצפור בשמים ומרכיבם יחד  ל 

לרמב"ם    ונמצא  פרקים  משמונה  בפ"א  מקורה  זו  )דוגמא  וכיו"ב  באויר  עפה  ברזל  ספינת  כגון  כלל  בנמצא  שאינו  שקר  שהמציא 
שם סוף פ"י כל מה שבצבע ומדה ותמונה מושג במדמה ורק צרורות הנפרד בשכל ומלאך  הביאה בספר הברית שם ריש פ"יא( עוד  

 חושב רק בשכל ולא במדמה.
  ככל שיוצא ממדמה לשכל כן יוצא מתחת הזמן ללמעלה מהזמןה"ש כי העבודה בלי שכל נקרא שינה כמבואר בתורה ס' אות ו' ועיין תורה סא תנינא  דהיינו התבוננות בעבו   לב 

 ה יב תנינא רק תמימות ופשיטות בלי שום חכמות, ובתורה יט תנינא בלי שום חכמות כלל ועיין תור 

מהזכרון ששולף ומרכיב אבל השכל בעיקר מחדש ולא מרכיב. עוד שהמדמה    להבדיל מהמדמה שכל עסקו רק   נראה שגדר השכל   לג
 ל לגמרי מצורה וציור והרגש ומידה.  עיקרו שרש לחושים ועסקו לדמות חוש גשמי לדמיון מגושם אבל השכל עוסק רק בנבד 

יו"ד ועיין   ג    -  ליקוטי הלכות  אלילים הלכה  עבודת  ז'  הלכות  ריבית( אות  מוֹ   -)הלכות  מָּ י  ּבֹו  ּכִּ י  ּכִּ ְמֹאד,  ר  קָּ יָּ ֵאל  רָּ שְֹ יִּ ל  ׁשֶׁ ה  ָּ ְקֻדׁשּ ּדִּ ן 

ַעל   ַרְך, ׁשֶׁ ְתּבָּ ת ַהּבֹוֵרא יִּ ֻדּלַ ֵהם ּגְ ין ׁשֶׁ אִּ ּלָּ ין עִּ נִּ וָּ ין ַהּגְ ּלִּ ְתּגַ יעֹות ְוכּו',    -מִּ נִּ ֲאוֹות ְוַהּמְ ּפֹות ְוַהּתַ לִּ ל ַהּקְ ֵהם ּכָּ ה ׁשֶׁ ין ַהּכַֹח ַהְמַדּמֶׁ יעִּ ה ַמְכנִּ ְוזֹוִכין  ְיֵדי זֶׁ

א ְלֶזה הָּ ַלֲעל  ב ָּ ם ׁשֶ דָּ אָּ ל הָּ ְכִלית ׁשֶ ַ ה ְוַהת  ֲעבֹודָּ ר הָּ י ֶזה ִעק ַ ֹל, כ ִ ְכִלית ַהכ  ַ ה ת  ז ֶ י ׁשֶ ֲאִמת ִ ֶכל הָּ ֵֹ ֵד ֹות ֶאל ַהש  ם כ ְ הו א  עֹולָּ ע ׁשֶ רָּ ֶצר הָּ ר ַהי ֵ ב ֵ י ְלׁשַ
לְ  ֶכל,  ֵֹ ַהש  ֶאל  ֹות  ְוִלְזכ  ְוכו '.  ֲאוֹות  ַ ַהת  ל  כ ָּ ם  ָּ ׁש  מ ִ ׁשֶ ה  ֶ ַהְמַדמ  ַֹח  ׁשו ם  ַהכ  ֵאין  ה  ִמז ֶ ְוחו ץ  ֱאֶמת.  הָּ ֶכל  ֵֹ ַהש  ר  ִעק ַ ה  ז ֶ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתב ָּ ֹוֵרא  ַהב  ֶאת  יר  ַהכ ִ

ב ְ  א  ִנְקרָּ ְוֵאין  ה  בו נָּ ת ְ ְוֵאין  ה  ְכמָּ ִיְתַהל ֵ חָּ זֹאת  ב ְ ִאם  י  כ ִ ְוכו '  תֹו  ְכמָּ חָּ ב ְ ם  כָּ חָּ ל  ֵ ִיְתַהל  "ַאל  ֱאַמר,  נ ֶ ׁשֶ מֹו  כ ְ ל,  לָּ כ ְ ה  ְכמָּ ְוחָּ ֶכל  שֵֹ ם  ל  ׁשֵ ֵ ְתַהל  ַהמ ִ ל 
ֱאלֹ  הָּ הו א  ה'  י  כ ִ ֶבךָּ  ְלבָּ ֶאל  בֹתָּ  ַוֲהׁשֵ ַהי ֹום   ָּ ַדְעת  "ְויָּ ֱאַמר,  נ ֶ ׁשֶ ו ְכמֹו  ְוכו '".  אֹוִתי  דַֹע  ְויָּ ל  כ ֵ הו א  ַהשְֹ ה'  י  כ ִ ַדַעת  לָּ ְרֵאתָּ  הָּ ה  ָּ "ַאת  ו ְכִתיב,  ִקים". 

ְר  ַעת ִישְֹ ֶכל הו א ד ַ ֵֹ ַעת ְוַהש  ר ַהד ַ י ִעק ַ ֱאלִֹקים", כ ִ ֹות ַעל  הָּ ה.  -ֵאִלי ִלְזכ  ֵלמָּ ה ׁשְ ֱאמו נָּ ַרְך ב ֶ יר אֹותֹו ִיְתב ָּ ַרְך ו ְלַהכ ִ ַעת ַלֲעבֹד אֹותֹו ִיְתב ָּ   ְיֵדי ַהד ַ
ין   ה זֹוכִּ ל זֶׁ ה ַעל    -ַעל  ְוכָּ ּלֶׁ ְתּגַ ּנִּ ַרְך ׁשֶׁ ְתּבָּ ת ַהּבֹוֵרא יִּ ֻדּלַ ּגְ ּלּות  ְתּגַ ם   -ְיֵדי הִּ הֶׁ ּבָּ ֵאל ׁשֶׁ רָּ שְֹ ל יִּ מֹון ׁשֶׁ ַעל    ְיֵדי ַהּמָּ ין, ׁשֶׁ אִּ ּלָּ ין עִּ נִּ וָּ ּגְ ין  ּלִּ ְתּגַ ה    -מִּ ְיֵדי זֶׁ

ין  ְוזֹוכִּ ְוכּו'  ע  רָּ ר הָּ צֶׁ ַהּיֵ ל  ׁשֶׁ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָּ ֵהם  ה ׁשֶׁ ַהְמַדּמֶׁ ין  ּבֹו    ׁשֹוְברִּ ׁשֶׁ ְמֹאד,  ר  קָּ יָּ ֵאל  רָּ שְֹ יִּ ל  ה ׁשֶׁ ָּ ְקֻדׁשּ ּדִּ מֹון  ּמָּ ׁשֶׁ א,  ְמצָּ נִּ "ל.  ּנַ ּכַ ה  ַהּזֶׁ ל  כֶׁ ַהּשֵֹ ל  אֶׁ
וָּ  ין ּגְ ּלִּ ְתּגַ ַעל  מִּ ַרְך, ׁשֶׁ ְתּבָּ ת ַהּבֹוֵרא יִּ ֻדּלַ ֵהם ּגְ ין ׁשֶׁ אִּ ּלָּ ין עִּ ין    -נִּ אִּ ּלָּ ין עִּ נִּ וָּ ל ֵאין ַהּגְ "ל, ֲאבָּ ית ַהּנַ ְכלִּ ין ַלּתַ ה זֹוכִּ ם ַעל  ְיֵדי זֶׁ י אִּ מֹון ּכִּ ַהּמָּ ין ּבְ ּלִּ ְתּגַ   -מִּ

ַעל   ה, ׁשֶׁ קָּ דָּ דֹול ֵמַהּצְ ּגָּ ים ׁשֶׁ דִּ ילּות ֲחסָּ ה ּוְגמִּ קָּ ְצַות ְצדָּ ין ַעל  יְ   -ְיֵדי מִּ ין ְוזֹוכִּ נִּ וָּ ין ַהּגְ ּלִּ ְתּגַ א נִּ ְיקָּ ז ּדַ מֹונֹו. ְואָּ ל מָּ ן ּכָּ ּקֵ ְתּתַ ה נִּ ר    -ֵדי זֶׁ ּבֵ ה ְלׁשַ ְיֵדי זֶׁ
ְמבֹ  ה ְוכּו', ּכַ "ל,  ַהְמַדּמֶׁ ּנַ "ל ּכַ ה ַהּנַ ַהּתֹורָּ ר ּבְ  אָּ

 לשה"כ דברים כט יח. ירמיה יא ח. תהלים פא יג.  לד

חוזק    נתפרש בשני פירושים לשון אשורנו דהינו הסתכלות ולשון אות ש' ערך שרר(    )ספר השרשים לרד"ק בחז"ל    לשון שרירות   לה 
 ך אחר הסתכלות ליבו המתחזק עליו.ים ושניהם שייכים לכאן כי כשהולך אחר המדמה נמצא שהול י כמו שריר וק 

וזהו לשון לתור את הארץ   הליכה אחר המדמה   לו  שהוא לשון הסתכלות    היא פירוש לשרירות לב כי העינים הם כמו רגלי השכל 
 ולשון הליכה )כמובא בשם הגר"א( 

 בזכרון    חוטי החמישה חושים ובו מתרגם החוש לדמיון כפי שירשם בזכרון ונרשם ע"י המדמה   ואליו נמשכים   לז 
התאוות   לח כל  הלב    כי  את  ומעורר  תאוה אחרת  או  מאכל  כגון  דבר  מאיזה  שנרשם  התענוג  את  מהזכרון  המדמה ששולף  ע"י  הן 

ועי"ז  להיות   עליו  מתענג  עכשיו  וכאילו  התענוג  בדמיונו  מעלה  שיראה  בלא  גם  ולפעמים  חומד  ולב  רואה  עין  כחז"ל  אליו.  תאב 
 מעורר הלב לדבר.

 , לו כו יא יטלשה"כ יחזקאל    לט 

ן מִּ   )יט(  יא  פרק   יחזקאל   מ בֶׁ אֶׁ י ֵלב הָּ רֹתִּ ם ַוֲהסִּ כֶׁ ְרּבְ קִּ ן ּבְ ּתֵ ה אֶׁ ׁשָּ ד ְורּוַח ֲחדָּ חָּ ם ֵלב אֶׁ הֶׁ י לָּ ַתּתִּ ר:   ְונָּ ש ָּ ם ֵלב ּבָּ הֶׁ י לָּ ם ְונַתּתִּ רָּ ש ָּ  ּבְ

י אֶׁ  רֹתִּ ם ַוֲהסִּ כֶׁ ְרּבְ קִּ ן ּבְ ּתֵ ה אֶׁ ׁשָּ ׁש ְורּוַח ֲחדָּ דָּ ם ֵלב חָּ כֶׁ י לָּ ַתּתִּ ר: יחזקאל לו )כו( ְונָּ ש ָּ ם ֵלב ּבָּ כֶׁ י לָּ ַתּתִּ ם ְונָּ ְרכֶׁ ש ַ ּבְ ן מִּ בֶׁ אֶׁ  ת ֵלב הָּ



 מוהר"ן                                כה  תורה                      טי          קויל             13לז: דף 

שכשהיא  [מא]   נע האבןידו נכל  שע  שהיתה בבנין המקדש  על שם תולעת השמיר,  מכונה שמיר  האבן
אוכל את האבן אלא עצם המציאות שלה    מונחת על האבן האבן מתבקעת קטן שלא  דבר  דהיינו שהיא 

, כשהוא מתגלה אזי ממילא נשבר  \מב/ כשהיא מתגלה ממילא מתבטל ונשבר האבן הכי נמי השכל האמת

ואינוהמדמה מת  \מג / חר תאוות המדומיותהולך א  ,  לא  דבר  כשרואה  לשלוף עורר המדדהיינו  מה 

בוחן את הדבר    , והולך אחר השכלשיכול לקבל ממנהשזוכר  והתענוג  כרון את התועלת הגשמית  ימהז

 : עלת רוחנית המביאה כבוד שמיםולפי ת
  ולחשוב בעבודתבשכלו לחקור    \מד/ דהיינו קודם שמתבונן  שלא הוציא שכלו אל הפועלוכל זמן  

)קל"מ( את המדמהע"פ  נו אדהיי  , שלא השתמש בשכלו עדייןה'  עכור   שכבר שבר  יצה"ר  לו  ואין 
לבחון כל  שזה הקרקע שעליו יכול להתחיל    , בהמי ומגושם וכבר לא נמשך ליבו אחר תועלת ותענוג מגושם

ו בשכל  ותענודבר  לתועלת  ליבו  רוחנית  גלהמשך  ל  ,ומתיקות  שעדין  כיון  אמת   התבונןא  אעפ"כ    בשכל 

ה' השכל  בעבודת  אצלו  אז  המדמה,  אע"פ    ח.בכרק  הוא  ,  שבר  רק  שכבר  נתקומם  כי  אז 
, אבל השכל  [{מז] כמובא ברש"י ריש פ' תולדות}  \מו/. כי כשזה קם זה נופל\מה/ תכונת שכלו

 
 כמבואר שם בסוטה מח: וירושלמי סוטה פ"ט הי"ג   מא 

א   מב תורה  יעקב ש   'עיין  מכונה  את    השכל  מבקעת  השכל  שמציאות  מובן  לשמיר  ומהמשל  דרכיו  בכל  לו  ומאיר  גדול  אור  והוא 
ל את המדמה ומגלה שאין לו מציאות כלל אלא כולו דמיון גמור ועיין  המדמה לא באופן של מלחמה אלא עצם התגלות השכל מבט 

כמעביר  ופרש"י עפ"י המדרש  ויגל את האבן מעל פי הבאר    מבאר עפ"י התורה שלנו את מה שכתוב ביעקב   לק"ה מתנה ד' אות יג 
ויגל היינו שגילה   , ויגל לוגללו הרועים לשון  מפרשים לחלק בין  ב   ומובא   , הפקק מעל הצלוחית  והיינו    , שלא היה שם מכסה כלל   כי 

עי"ז כל פעם חוזר לכסות  טוען ונטען עמו ש בחי'  כי בהתגלות השכל מתברר שכל הדמיון אינו מציאות כלל. אבל גללו היינו  כנ"ל  
 את הבאר מים חיים.

אזי כשרואה    ע"ח( משמע שכל תאוה היא דמיון וצ"ע.  ונ"ל כי בכח המדמה ששם כח הזוכר )כנ"ל בשם ה   הלשון תאוות מדומיות   מג
אם היה  . אבל  כדאיתא בחז"ל עין רואה ולב חומד   אזי מעורר בלב חשק אליה ו   , מדמה את התענוג שיקבל מהתאווה הזו   דבר תאוה, 

אותה,  מתאב  היה  בשכל  אותה  דבר    בוחן  כל  של  התועלת  נבחן  השכל  מצד  ל כי  נצחי ביחס  אל    ,טוב  מדבר  לא  גשמי  עונג  אבל 
ובאמת מי שיש לו דעת צח כל שהוא היצר הרע הזה הו אאצלו שטות גדול ושגעון ואין צריך שום    –  וכן מבואר בתורה עב   השכל.

 התגברות לנצח אותו.

ג' ג' מבאר שם שהג' שכלים דהכא הם בחי' חב"ד נמצא שהשכל בפועל הוא בינה שחוקר בשכלו    ית חוב מקרקעות עיין לק"ה גב   מד
 ומבין דבר מתוך דבר  

ג  גבית    -  ליקוטי הלכות  הלכה  ואפותיקי  ג'  חוב מקרקעות  וְ   -אות  ֹפַעל  ּבְ ל  כֶׁ ְוש ֵ ֹכַח  ּבְ ל  כֶׁ ש ֵ ֵהם,  ׁשֶׁ ינֹות  חִּ ּבְ לֹׁש  ׁשָּ ּבֹו  ֵיׁש  ל  כֶׁ ל  ְוַהּשֵ כֶׁ ש ֵ
ְכרֹונָּ  זִּ ַרּבֹוֵתינּו  ְמרּו  אָּ ׁשֶׁ מֹו  ּכְ ינֹות,  חִּ ַהּבְ ל  כָּ ּבְ ת  ׁשֶׁ ּלֶׁ ְמׁשֻ ה  ַהּתֹורָּ ׁשֶׁ יַנת  חִּ ּבְ הּו  ְוזֶׁ "ל.  ּנַ ּכַ ה  ְקנֶׁ לִּ ַהּנִּ ן  ם  לָּ יב  הִּ יָּ ּדְ א  נָּ ַרֲחמָּ יְך  רִּ ּבְ פח(,  ת  ּבָּ )ׁשַ ה  כָּ ְברָּ

ה   ַהּתֹורָּ י  ּכִּ ְוכּו'.  ה  אָּ יתָּ לִּ ּתְ ַיד  ַעל  ה  אָּ יתָּ לִּ ּתְ ן  ֵהם  אֹוְריָּ ׁשֶׁ ה,  ְקנֶׁ ַהּנִּ ל  כֶׁ ְוש ֵ ֹפַעל  ּבְ ל  כֶׁ ְוש ֵ ֹכַח  ּבְ ל  כֶׁ יַנת ש ֵ חִּ ּבְ ֵהם  ׁשֶׁ "ל  ַהּנַ ינֹות  חִּ ּבְ לֹׁש  ָּ ׁשּ מִּ ה  לּולָּ ּכְ

ה   ְכמָּ יַנת חָּ חִּ י  ּבְ ּכִּ ַדַעת,  וָּ ה  ינָּ ֹכחַ ּבִּ ֶכל ב ְ ִחיַנת ש ֵ ה הו א ב ְ ְכמָּ י    חָּ ּכִּ דּוַע.  ּיָּ ּכֹחַ ּכַ יַנת  חִּ ּבְ יא  ה הִּ ְכמָּ ְלבַ   חָּ ל  כֶׁ ר  ַהּשֵֹ בָּ ּדָּ ְתּבֹוֵנן  ְלהִּ יל  ְתחִּ ּמַ ׁשֶׁ ם  ד קֹדֶׁ

ְכלֹו. ְוַעל   ש ִּ ֹכחַ   -ּבְ ל ּבְ כֶׁ יַנת ּכֹ"ַח ַמה, ַהְינּו ש ֵ חִּ הּוא ּבְ ה ׁשֶׁ ְכמָּ א חָּ ְקרָּ ן נִּ ה.  ּכֵ יסָּ פִּ ן ֵאין ּבֹו ׁשּום ּתְ י ֲעַדיִּ א ַמ"ה, ּכִּ ְקרָּ ּנִּ ֹפַעל  ׁשֶׁ ֶכל ב ְ ה הו א ש ֵ ,  ו ִבינָּ
ְתּבֹונֵ  ּמִּ ֶׁ ַהְינּו ַמה ׁשּ בָּ ּדְ ּכְ י ׁשֶׁ ל ַאף ַעל ּפִּ ר, ֲאבָּ בָּ ּתֹוְך ּדָּ ר מִּ בָּ ין ּדָּ ל ַהּפַֹעל ּוֵמבִּ ּכַֹח אֶׁ ְכלֹו מִּ יקּות ש ִּ יא ְמתִּ תֹו ּומֹוצִּ ְכמָּ חָּ יל ן ּבְ ְתחִּ ְתּבֹוֵנן    ר הִּ ן ּוְלהִּ ְלַעּיֵ

ר,   בָּ ּתֹוְך ּדָּ ר מִּ בָּ ין ּדָּ בִּ ְכלֹו ּוְלהָּ ש ִּ ֶ ּבְ ׁשֹו ַמה ׁש  ְכִלית ְמֻבק ָּ ַ יג ת  ִ ל לֹא ִהש  ְכלֹו. ְוַאַחר  ֲאבָּ ש ִ ה ִלְפעֹל ב ְ צָּ ׁשֹו ֶזה    -רָּ ְכִלית ְמֻבק ָּ ַ יג ת  ִ ז ֹוֶכה ו ַמש  ׁשֶ ְך כ ְ כ ָּ

חִ  הו  ב ְ ז ֶ ְקֶנה ׁשֶ ֶכל ַהנ ִ ִחיַנת ש ֵ ַדע ד ָּ ב ְ יג ְויָּ ִ ִהש  ֶ ַהְינו  ַמה ׁש  ה, ד ְ ינָּ ה ְוַהב ִ ְכמָּ ד ַעל ְיֵדי ַהחָּ ֹולָּ ֶכל ַהנ  ֵֹ ַעת הו א ַהש  י ד ַ ַעת, כ ִ ר ַעל ְמכֹונֹו ַעל ְיֵדי  יַנת ד ַ בָּ
ְכלֹו.   בו נֹות ש ִ  ת ְ

ְקרָּ  י מִּ ְלמּוד, ּכִּ ה, ּתַ נָּ ׁשְ א, מִּ ְקרָּ ֵהם, מִּ ה ׁשֶׁ אָּ יתָּ לִּ ן ּתְ יַנת אֹוְריָּ חִּ ה ּבְ ם ְוזֶׁ י ׁשָּ ֹכַח, ּכִּ ל ּבְ כֶׁ יַנת ש ֵ חִּ ל, ַרק    א הּוא ּבְ כֶׁ בּונֹות ַהּשֵֹ ין ּתְ א ֵאין רֹואִּ ְקרָּ ּמִּ ּבַ
וּ  ֹכַח.  ּבְ ל  כֶׁ ַהּשֵֹ ם  י ׁשָּ ַהּיֹוְצאִּ כֹות  ל ַהֲהלָּ ּכָּ ין  ׁשִּ ם ְמֹפרָּ ָּ ׁשּ ׁשֶׁ ה  נָּ ׁשְ יַנת מִּ חִּ ּבְ ה  ְוזֶׁ ַהּפַֹעל  ל  ּכַֹח אֶׁ ל מִּ כֶׁ ַהּשֵֹ יא  ין ְלהֹוצִּ יכִּ ַהּמִּ ְצרִּ ן  ן  ן מִּ ֲעַדיִּ ל  א, ֲאבָּ ְקרָּ

ּמְ  ין, ַעד ׁשֶׁ לִּ ם ְמַפְלּפְ ָּ ׁשּ ין ְלַתְלמּוד ׁשֶׁ ּזֹוכִּ ה ַעד ׁשֶׁ כָּ ַמר ַהֲהלָּ ם ּגְ ָּ ׁשּ ין מִּ ַסק  ֵאין יֹוְדעִּ ַמר ַהּפְ ין ֵליַדע ּגְ ּזֹוכִּ א, ַעד ׁשֶׁ ְלְכתָּ הִּ א ּדְ ּבָּ א ַאּלִּ תָּ ַמַעּתְ ין ׁשְ רִּ ַבּקְ
ְצוֹות ַהּת  ם מִּ ְתַנֵהג ּוְלַקּיֵ ין ֵאיְך ְלהִּ תֹו,  ּדִּ יתָּ ם ְלַאַחר מִּ דָּ אָּ ל הָּ ה ׁשֶׁ רָּ אָּ ּיּום ְוַהַהׁשְ ר ַהּקִּ ּקַ הּו עִּ ּזֶׁ ה. ׁשֶׁ ְקנֶׁ ל ַהּנִּ כֶׁ יַנת ש ֵ חִּ הּו ּבְ ּזֶׁ ה ׁשֶׁ ה  ֹורָּ ּזֹוכֶׁ ׁשֶׁ ַהְינּו ּכְ ּדְ

ה ט  ַדע ֵעצָּ ּיֵ ַהְינּו ׁשֶׁ ר ַעל ְמכֹונֹו, ּדְ בָּ יג ּדָּ ה ֵליַדע ּוְלַהּשִּ ְזּכֶׁ ּיִּ ׁשֶׁ ְכלֹו ַעד  ש ִּ ְתּבֹוֵנן ּבְ א  ְלהִּ ּלָּ ר אֶׁ ּקָּ ׁש עִּ ְדרָּ י לֹא ַהּמִּ ֲעבֹוַדת ה', ּכִּ ְתַנֵהג ּבַ ה ֵאיְך ְלהִּ ֹובָּ
ין ַעל   ּזֹוכִּ ֶׁ ַהְינּו ַמה ׁשּ ה, ּדְ ֲעש ֶׁ הּו עִּ   -ַהּמַ ּזֶׁ ֲעבֹוַדת ה' ׁשֶׁ ּבַ ְתַנֵהג  ֹות ּוְלהִּ ה ֵאיְך ַלֲעש  א טֹובָּ ה ֻעְבּדָּ יג ֵאיזֶׁ ין ּוְלַהּשִּ בִּ ְכלֹו ְלהָּ בּוַנת ש ִּ יּ ְיֵדי ּתְ ר קִּ ּום  ּקַ

ּנּו ֵעצֹות טוֹ  ּמֶׁ ר מִּ אָּ ׁשְ ּנִּ ה ׁשֶׁ ּזֹוכֶׁ ׁשֶׁ תֹו ּכְ יתָּ ם ְלַאַחר מִּ דָּ אָּ ל הָּ ה ׁשֶׁ רָּ אָּ ר ַהַהׁשְ ּקַ הּו עִּ ל. ְוזֶׁ כֶׁ "ל: ַהּשֵֹ ים ַלֲעבֹוַדת ה' ְוַכּנַ רִּ ים ְיׁשָּ כִּ  בֹות ּוְדרָּ

 האבן ששובר בלא מגע   ע"י שמאיר השכל אבל עדין לא השתמש בו רק מאיר עליו מרחוק כמו השמיר על   כי שבירת המדמה   מה 

 ל אולי אפ"ל שע"י בחי' שמיר נעשה לב נשבר שזה בחי' שכבר לא מתגאה אבל עדין לא זכה לשפלות ממש שזה עיקר השכ 

הנ"ל  להשכיל    ולפי  ממנו  מונע  ועי"ז  פנמיות  לראות  המונעות  והתאוות  הדמיון  שמבטל  השמיר  שע"י  צ"ל  התאוה  הוא  שהדמיון 
 ולפי' הנ"ל בלק"ה שבפועל הוא בינה שמבין דבר מתוך דבר צ"ל שהמדמה מטעה אותו בזה להסתכל בשכל של כל דבר.     

שנפילת המדמה מקים את השכל ואילו המשך דבריו כי כשזה קם זה נופל  שע"י ששבר את המדמה קם שכלו נמצא    צ"ע שאמר   מו 
המדמה אלא ע"י התגלות השכל  אבל באמת לפי המתבאר לקמן א"א לשבר את  .  משמע הפוך שתקומת השכל מפיל את המדמה 

שמאיר מרחוק  והיינו שתקומת השכל מפיל את המדמה והיינו דאמר לעיל שהשמיר משבר את האבן והשמיר הוא אור השכל אמת  
 כנגד לב האבן א"כ לפ"ז שפיר נקט כשזה קם תחילה 

החרבה לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים ועי"ש שאין להאמין שירושלים  בראשית כה כג עה"פ ולאם מלאם יאמץ ]גם עיין מגילה ו. עה"פ ביחזקאל )כו ב( אמלאה    מז
 וקיסרי שתיהן בנויות( 
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דבר    שהיא קבלת הקדמות מבחוץ קודם שמתבונן להבין בהן  )לק"ה גבית חוב ג' ג'(  בחי' חכמה  עדיין בכח

 .  מדמהל זהמת האמנם כבר מרגיש מתיקות החכמה ע"י שביט  ,מתוך דבר
אזי  ואח"כ   המדמה  את  ששבר  בשכלו  אחרי  ה'  כשחוקר  בגדולת  בובהתבוננות   \ מח/ ומשתמש 

כמבואר בתורה א' להסתכל בשכל של כל דבר כיצד יקרב אותי זה הדבר להקב"ה  )בהתבוננות בעבודת ה'  

שמים כבוד  השכ(להרבות  אזי  בפועל.  ,  צופיםל  נופת  בחי'  מתיקוגכשמר  וזה  וכ  תיש   להשכל 

נופת תטופנה  , בבחי' )ש"ה ד(  \מטמתיקות גשמית/מרוחנית ולא  שכלית  מתיקות  מרק  לבו  ת  התפעלו
צה  איזה עישמתבונן בשכלו כנ"ל עד שמחדש    שהוציא מתיקות שכלו מכח אל הפועל,  שפתותיך

הוא בחי' מוציא מכח אל הפועל,  ,  שפתותיך]וזה  נ,  מעשית כיצד להתקרב לה' והרבות כבוד שמים
כשהשכל הוא  זה שלרומז  שרוצה לומר ש"נופת תטופנה" הוא דייקא "שפתותיך"    [רי' הדיבושהוא בח 

מוציאות לפועל שהן אחת מחמשת מוצאות הפה  כמו שהשפתים  מתוק אצלו אזי בכוחו להוציאו לפועל  

   : בדיבור את מה שבשכלו
 

כלו והוציאו  בשתבונן ועוד ה ,ומבאר דהיינו שאחרי שיצא ממדמה לשכלכל הנקנה מה הוא ש עתה יבאר
)גבית חוב  זה שכל הנקנה. וצ"ע כי בלק"ה  כשמשיג בשכלו כל מה שביד אנושי להשיגמכח לפועל אזי 

ומבאר שם שחכמה היא שכל שיש לו בכח קודם שהתבונן בו , מבאר דהיינו דעתמקרקעות ג' ג' הנ"ל( 
צריך להוליד מההתבוננות,  קש שאותובו מוציאו לפועל ויודע הדבר על בוריו אבל אין זה המבווכשמתבונן 

ונראה ברור שכוונתו שאע"פ שבשכל הדבר ברור לגמרי אבל אין זה המבוקש אלא כשיעשה בו איזה  
  מעשה דקדושה שזה המבוקש ונראה ברור כוונתו שזה ע"י שהשכל הזה יאיר בלב איזה התפעלות דקדושה.

נראה שהדעת היא שון רבינו לש ולכן קשה, החיבור של השכל למדות שבלב  הואדעת  כן ידוע הכלל שו

   .שכל לבד
וזה בעצמו קשה לומר גם ממה שביאר רבנו ששכל הנקנה הוא מה שישאר מהאדם לנצח, ובתורה עב 

"ל שדעת היא כנ ינויתנינא מבואר שמה שיקום בתחיה זה השפלות דהיינו הדעת שבאה לביטוי בענווה, וה 
 תכלית זו דעת הכופרים כמבואר בתורה יט תנינא. לבד הוא  כשהשכל מאיר במדות. ואדרבה לומר ששכל 

ומי שהוא שלם בדעתו שהוציא אותו מכח אל הפועל והשיג   – ועיין תורה נג שם נקט כלשון המובא כאן
כשמשיג מה  . ומבואר ש' בדעתו מה שאפשר לדעת האדם להשיג בדעתו אזי הוא קרוב לדעת הקב"ה וכו

ע"י דהיינו חידוש הדעת ש הדעת היונקת מדעת הקב"ה דת  ללהו זה הקרקעשאפשר לדעת האדם להשיג 
   .)עי"ש שבארנו עפ"י תורה עב ותורה קצ( התפשטות הגשמיות ברצוא ושוב שמוליד השגות אמת חדשות

דהיינו שהשכל הזה יאיר בלב   "דירה"תנאים להולדה הזו היא בחי' ההוסיף שאחד מ)תורה נג( אלא ששם 
 לה. עד שיתבטא ביראת שמים גדו

ה שכאן מדבר על דעת שקודם ההולדה דהיינו רק מה שמברר בבינה את השגות החכמה שכבר יש לו,  ונרא
   .ע"י בטול לא"ס בלא שמוליד דעת חדש

כיון שביאר אבל נשאר קשה שלא מבאר שעיקר הדעת היא להאיר בלב כנ"ל. ונ"ל פשוט שרבנו קיצר כאן 
ועל ונקנה הנזכרים אצל המחקרים, לכן נקט  ל בכח בפ עניין השמיר ונפת צופים ואמנה שרומזים לשכ

בעניין הנקנה כלשונם שהוא שמשיג כל שביד אנושי להשיג, אבל בוודאי ואנחנו צריכים להבין מעצמינו 

 
ש ְ   -אות א    עיין תורה לה   מח ה, כְּ "יִּ ְכמָּ יַנת חָּ חִּ ּבְ הּוא  ַעל, ׁשֶׁ ּמַ ק ֱאלֹוּהַ מִּ ֵיׁש לֹו ֵחלֶׁ ֵאל,  רָּ ש ְ ּיִּ מִּ ד  חָּ ד ְואֶׁ חָּ ל אֶׁ ְוכָּ דֹוׁש" )ג(.  ֵאל ֵהם ַעם קָּ מֹו  רָּ
ּכָּ  ה  ׁשֶׁ ְרְמיָּ תּוב )יִּ ּכָּ מֹו ׁשֶׁ ית, ּכְ ים ֵראׁשִּ אִּ ְקרָּ ה נִּ ם זֶׁ ". ְוַעל ׁשֵ יתָּ ש ִּ ה עָּ ְכמָּ חָּ ם ּבְ ּלָּ ים ק"ד(: "ּכֻ ּלִּ הִּ ל  תּוב )ּתְ ית" ְוכּו'. ֲאבָּ ֵאל ַלה' ֵראׁשִּ רָּ ש ְ ׁש יִּ ב'(: "קֹדֶׁ

ילִּ  ְתחִּ ּמַ ד. ּוְכׁשֶׁ חָּ ד ְואֶׁ חָּ ל אֶׁ ל ּכָּ ם ֵאצֶׁ ל ְמֻצְמצָּ כֶׁ ה, ַהּשֵֹ דָּ ַעת הֹולָּ ׁשְ דֹול,  ּבִּ ְכלֹו הֹוֵלְך ְוגָּ ַרְך, ֲאַזי ש ִּ ְתּבָּ ם יִּ ֵ ְתּבֹוְננּות ֲעבֹוַדת ַהׁשּ הִּ ׁש ּבֹו ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ין ְלהִּ
תוּ  ּכָּ מֹו ׁשֶׁ ים  ּכְ כִּ לֹמֹה".    -ב )ְמלָּ ְכַמת ׁשְ ב חָּ רֶׁ  א ה'(: "ַוּתֵ

ל    -אות ב    ועיין תורה סב  כֶׁ ַרְך ַלּשֵֹ ְתּבָּ ם יִּ ֵ יל ַהׁשּ ְגּבִּ הִּ ֶׁ ת, ַמה ׁשּ ֱאמֶׁ י הָּ ר  ּכִּ בָּ ין ַהּדָּ בִּ ל, ְלהָּ כֶׁ ד ַהּשֵֹ ה ְלַחּדֵ דֹולָּ ה ּגְ ְצוָּ ין, הּוא מִּ בִּ ּיּוַכל ְלהָּ י ׁשֶׁ ֱאנֹוׁשִּ הָּ
ה נֶׁ  ְריֹו, ְוַעל זֶׁ יקֹורֹוס'  ַעל ּבֻ ּפִּ יב ְלאֶׁ ׁשִּ ּתָּ ֶׁ ק ב(: 'ְוַדע ַמה ׁשּ רֶׁ בֹות ּפֶׁ  ֱאַמר )אָּ

ר   -אות ד'    עיין תורה סה  ּקַ י עִּ ּכִּ ל,  כֶׁ ַהּשֵֹ ת  יא ּבַ ׁש הִּ פֶׁ ַהּנֶׁ י  ׁש, הּוא ַעל    ּכִּ פֶׁ ַהּנֶׁ ּדּול  ֵלי    -ּגִּ ׁשְ תּוב )מִּ ּכָּ ׁשֶׁ ּה, ּוְכמֹו  נָּ ּוְמַתּקְ ּה  לָּ ַגּדְ ּמְ ׁשֶׁ ל,  כֶׁ ַהּשֵֹ ְיֵדי 
ם  ל, אֲ   י"ט(: "ּגַ כֶׁ ם ַהּשֵֹ ְפּגָּ ּנִּ ׁשֶׁ ל ּכְ רֹות. ֲאבָּ ה ּפֵ ֵלמּות, ֲאַזי הּוא עֹוש ֶׁ ׁשְ ל ּבִּ כֶׁ ַהּשֵֹ ׁש לֹא טֹוב". ּוְכׁשֶׁ פֶׁ ַעת נֶׁ לֹא ּדַ ה"  ַזי הּוא  ּבְ ְמֵלחָּ י לִּ רִּ ץ ּפְ רֶׁ יַנת "אֶׁ חִּ ּבְ

ין, ַעל   יׁשִּ ְרּגִּ ּמַ ין ׁשֶׁ ּסּורִּ יַנת ַהּיִּ חִּ יחּות, הּוא ּבְ ים ק"ז(. ְוַהְמלִּ ּלִּ הִּ "ל.    -)ּתְ ּנַ ׁש ּכַ פֶׁ ְמאֹון ַהּנֶׁ יַנת צִּ חִּ "ל, ְוהּוא ּבְ ּנַ ֵלמּות ּכַ ׁשְ ל ּבִּ כֶׁ ֵאין ַהּשֵֹ  ְיֵדי ׁשֶׁ

ינוֹ   -  קצב עיין תורה   חִּ ן ּבְ ם ּכֵ ה ּגַ יֵנם ְוזֶׁ בִּ י ּתְ ּדַ ַמת ׁשַ ׁשְ ּיֹוב ל"ב(: "ְונִּ תּוב )אִּ ּכָּ ה ׁשֶׁ מָּ ל ּכְ כֶׁ יַנת ַהּשֵֹ חִּ יא ּבְ ה הִּ מָּ ׁשָּ י ַהּנְ ה, ּכִּ מָּ ׁשָּ  "  ת ַהּנְ

כָּ   -  ועיין תורה יב תנינא  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ְכמֹות, ּוְלהִּ י ׁשּום חָּ לִּ ּבְ יטּות,  ְפׁשִּ ּובִּ ימּות  ְתמִּ ּבִּ ֵליֵלְך  ֲהדּות הּוא ַרק  ַהּיַ ר  ּקָּ ם  ְועִּ ה ׁשָּ ְהיֶׁ ּיִּ ׁשֶׁ ה,  עֹוש ֶׁ ׁשֶׁ ר  בָּ ּדָּ ל 
יֵ  ם  אִּ ַרק  ַעְצמֹו.  בֹוד  ּכְ ַעל  ל  לָּ ּכְ יַח  ּגִּ ְלַהׁשְ י  ְבלִּ ְולִּ ַרְך,  ְתּבָּ יִּ ם  ֵ ל  ַהׁשּ ׁשֵ ּכָּ יִּ לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ַוֲאַזי  או,  לָּ או  לָּ ם  ְואִּ ה,  ַיֲעש ֶׁ ַרְך  ְתּבָּ יִּ ם  ֵ ַהׁשּ בֹוד  ּכְ ה  זֶׁ ּבָּ ׁש 

ם.    ְלעֹולָּ

ל.עִּ   -  וגם עיין תורה יט תנינא  לָּ ּכְ ְכמֹות  ׁשּום חָּ י  לִּ ּבְ מּור,  ּגָּ ימּות  ְתמִּ ּבִּ ם  ֵ ַהׁשּ ַלֲעבֹד  ֵלמּות הּוא ַרק  ְ ְוַהׁשּ ית  ְכלִּ ַהּתַ ר  שכאן כוונתו  )אבל נראה    ּקָּ
 צוניות כמבואר שם( י כמות חח בעיקר ל 

  ת דהיינו הרגשת מתיקו   ה קם זה נופל ז עד שאתה מבקש שיכנסו דברי תורה תבקש שלא יכנסו מעדנים והיינו כנ"ל כי כש וכתוס'    מט 
 גשמית והרגשת מתיקות רוחנית א"א לשתיהן כי זו מדמה וזה שכל.

 , ובתקפא הוסיף סוגרים יםהמבואר כאן בסוגרים נמצא בדפו"ר בלא סוגר   נ
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ועוד יותר שזה רק הקרקע   .כדברי רבינו בהרבה מקומות יראה וענווה שאין זה שלימות אלא כשמאיר בלב
 דעת ע" ביטול כנ"ל בתורה נג ותורה עב ותורה ד' אות ט'. תחדשות הלהשיג עוד יותר דעת דהיינו ה

וקיום העצות    \נא/כשמשיג בשכלו כל מה שיש ביד אנושי להשיגואח"כ   בשכל  בהתבוננות 

ממנו שכל  שהעלה  שב  שכלו  אז   , [ המחקרים  כמ"ש  ו\נג /[נבהנקנה,  בכח,  שכל  שיש  שכל  , 
ועיקר דהיינו שמאיר השכל במדות    נ"ל("ה ה)לק  דהיינו שנעשה ממנו דעת  [נד]   הנקנההפועל, ושכל  

 : בשפלות וענוה כמבואר בויקרא רבה א' טו כדמצינו במשה רבנו  הביטוי לזה הוא
דהיינו השכל שנהפך אצלו לדעת    ועיקר קיומו של אדם לאחר מיתתו, אינו אלא שכל הנקנה

 .  \נו/כמבואר בתורה עב תנינא \נה/המיתהותיו לאחר , וזה השארוענוה
, כי שכל הנקנה, הוא קיום של אדם  \נח/[נז]   לשון קיום דבר  הנָּ מְ אָּ , כי  הנ"ל  הנָּ מָּ חי' אֲ וזה ב

 : \נט/ לאחר מותו
בידיעה אחת יודע הרבה דברים  נקרא, מה שאדם  הנקנה  שהיא    ושכל  מעשית  עיצה  דהיינו 

בהתבוננ לו  שעלו  האפשרויות  כל  השכלמסקנת  קודם  ות  הקדמות  הרבה  לידע  צריך  קודם  כי   .
רק החכמה שהשיג  זהו דברשידע אי בתחילה השכל הוא  ואח"כ    , ואח"כ כשמשיג את הדברכי 

ושמתבונן עוד ומעלה העצה    ,  מתבונן בו ומעלה אפשרויות רבות של כבוד שמים שאפשר לקיים על ידו

 : \ ס/  ר בידיעה אחתמשליך הקדמותיו, ויודע את הדבהאחת הכוללת הכל אז  

 
 הזה צ"ע    הלשון   נא
 שכל האפשרי הפועל והקנוי.  -. ולשון שבילי אמונה אמצע נתיב שישי הקדמת הרמב"ם למשניות   נב 

כי יש בשכל    , והוא חלק מן השכל   , כח המדבר א"א להיות באדם כי אם מהבורא יתברך  -אמצע הנתיב הששי    -  אמונה ספר שבילי    נג

והוא    ושכל הקנוי .    הוא כח המדבר   שכל החומרי   .  המכונה לבן רשד   שכל האפשרי והם    ,   מושכלות   רגות או תקראם ג' מד   , ג' מינים
והנושא לשכל הקנוי והוא    , שהוא השכל המתפעל יהיה דמיון החומר   ושכל החומרי    ,שאבארם לפנים בסמוך   .   ושכל הפועל   העיוני 

לפעולת ההשגחה בכח המדבר והגיעו השגתו בתכלית    ושכל הפועל   , ושכל הנקנה דומה כחומר וכנושא לשכל הפועל   , השכל הנקנה
 .מדרגות השלמות אשר לאדם הוא שישיגהו והוא תכלית ההצלחה 

 ת ג'לק"ה גבית חוב מקרקעות ואפותיקי ג' או   נד

אבל במותו    , בחייורק  אותו בגי פרשו שמה שכתוב ותחסרהו מעט מאלקים דהינו שלא זכה לשער החמישים זה    ר ויקבו   צ"ע עה"פ   נה 
והיינו בגי' דהיינו בי"ג מדות של רחמים שבשע זכה   מותו  )הנ'.    ר לשער הנ'  יזכה לאחר  חייו  כל  וכן שמעתי שמה שאדם משתוקק 

ם בעוה"ב היא בין מה שקנה לבין מה שהשתוקק לקנות שכיון שכלים ממש יש לו רק על מה שקנה  ואולי מדרגת האד .   ( לעלות לשם 
  גתו הנקנית אבל כלי ההשתוקקות גם הם בחי' כלים קצת לזכות על ידם לאיזה שכר וצ"ע.לכן בזה ודאי נהנה מזיו השכינה לפי מדר 

 ם ביתר שאת ממה שבחייו.  ונראה שהם בבחי' פנימי ומקיף אלא שאחר הפטירה המקיף מאיר לאד 

כא  הכוונה שיש   ועיין תורה  ובפשטות  הפנים  נשמתו לאור  עולה  קרוביו  ימי אבלות של  הז'  ע"י  ה' שהנפטר  נרות    אות  בחי' קדוש 
לאחר מיתה ע"י קרוביו ואינו קידוש ממש אבל קצת מועיל להעלותו למקום שלא אחז בו בחיותו. אמנם צ"ע בזה אפשר שהוא אותו  

ועיין טעמי המצוות להאריז"ל    ם הראוי לו מצד שכל הנקנה שבו אלא שהאבל עליו מפריד נפשו מעוה"ז שיוכל לזכות בו.אור הפני 
 אבלות.פרשת ויחי דיני  

שכל אדם עובר עליות וירידות ועיקר הבקיאות היא לא ליסוג משכל הנקנה ולא לדמות שכבר בא על מבוקשו ברצוא    ' עיין תורה ו 
 .  דהיינו שכל בכח 

קוֹ   -עיין ריש תורה עב תנינא   נו  מָּ ל  'ּכָּ ַרְך:  ְתּבָּ יִּ ם  ֵ ַהׁשּ ל  ֵאצֶׁ ינּו  צִּ ּמָּ ׁשֶׁ מֹו  ּכְ ְפלּות,  ׁשִּ יא  הִּ ה  ֻדּלָּ ַהּגְ ר  ּקָּ דֹוׁש  ְועִּ ַהּקָּ ל  ׁשֶׁ תֹו  ֻדּלָּ ּגְ מֹוֵצא  ה  ַאּתָּ ׁשֶׁ ם 
ה  ֻדּלָּ ַהּגְ ר  ּקָּ עִּ י  ּכִּ לא(,  ה  ּלָּ )ְמגִּ נּותֹו'  ַעְנְותָּ מֹוֵצא  ה  ַאּתָּ ם  ׁשָּ הּוא,  רּוְך  ים    ּבָּ ַחּיִּ ְחיּו  ְויִּ ה  ּיָּ ְתחִּ ּבִּ ַעְמדּו  ּיַ ׁשֶׁ יד,  תִּ עָּ לֶׁ ה  ּיָּ חִּ ַהּתְ ר  ּקָּ ְועִּ ְפלּות.  ׁשִּ יא  הִּ

 ֶׁ ׁשּ ַמה  ר  ּקָּ עִּ ים,  ּיִּ ְצחִּ נִּ נִּ ה  ְהיֶׁ יִּ ד  חָּ ְואֶׁ ד  חָּ אֶׁ ל  ּכָּ ל  ׁשֶׁ ְפלּות  ִּ ַהׁשּ י  ּכִּ ד.  חָּ אֶׁ ל  ּכָּ ל  ׁשֶׁ ְפלּות  ִּ ַהׁשּ הּוא  ה  ּיָּ ְתחִּ ּבִּ קּום  ְויָּ ה  ְחיֶׁ נִּ ה  ְהיֶׁ תִּ ּיִּ עָּ לֶׁ ה  קּום  ְחיֶׁ ְויָּ יד, 
ַרּבֹוֵתינּו,   ְרׁשּו  ְודָּ ר",  פָּ ׁשְֹכֵני עָּ נּו  ְוַרּנְ יצּו  קִּ ה כ"ו(: "הָּ ְעיָּ )ְיׁשַ יַנת  ְבחִּ ּבִּ ה,  ּיָּ ְתחִּ י  ּבִּ ּכִּ יו'.  ַחּיָּ ּבְ ר  פָּ עָּ ֵכן לֶׁ ׁשָּ ה  ֲעש ֶׁ ּנַ ׁשֶׁ י  'מִּ ה ה(:  ה )סֹוטָּ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ זִּ

פְ  ִּ ה ַרק ְלַהׁשּ ְהיֶׁ ה יִּ ּיָּ ְתחִּ ה ּבִּ קּומָּ ר ַהּתְ ּקָּ יד: עִּ תִּ עָּ ה לֶׁ ּיָּ ְתחִּ קּום ּבִּ ה ְויָּ ְחיֶׁ ה נִּ ְהיֶׁ ד יִּ חָּ ד ְואֶׁ חָּ ל אֶׁ ל ּכָּ ְפלּות ׁשֶׁ ִּ ַהׁשּ  לּות, ׁשֶׁ
 נה אחותי היא וביהושע ז' כ' אמנה אנכי חטאתי יב וגם אמ   'כמ"ש בראשית כ   נז

החילוק    )כנ"ל(   יום ואמנה לשון ק   מנת בי( א )שיה"ש ד' ח' תשורי מראש אמנה פרש"י שם מראשית האמונה שה   אמנה לשון אמונה   נח
 .  גדול ביניהן כי אמונה במלכות וקיום כל דבר הוא בנצח והוד כידוע ששם מתבשל השפע ונחלט לפני שיוצא אל המלכות 

דהיינו הך כנ"ל שעיקר    ואפשר נקט השארותיו לאחר מיתה,    והכא שבתחיה יקום מהאדם רק השפלות שלו.    עיין תורה עב תנינא   נט 

השכל בחי' חכמה מה כוחי בחי' אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני כמבואר בתורה    אבל   , יא לגסות הרוח הבהמיות דהיינו המדמה מב 
 .היא רחוקה ממנו פג תנינא שזו החכמה עד כמה שמשיג ש 

ג'    ולעיל אמר   ס ג'  ביאר שג' שכלים אלו הם חב"ד כי    -שמשיג כל מה שאנוש יכול להשיג ובלק"ה גבית חוב מקרקעות ואפותיקי 
לו זה שכל בפועל    ש דש דברים עפ"י ההקדמות של חכמה שי בין דבר מתוך דבר ומח מ שכל בכח שרק יש לו ידיעות וכש חכמה היא  

   .ות זה שכל נקנה וכשנעשה דעת ומאיר במד 

מג' בחי'   -  וזה לשונו שם  ודעת.  כי התורה כלולה  בח'י חכמה בינה  בפועל ושכל הנקנה שהם  כי    הנ"ל שהם בחי' שכל בכח ושכל 
שמתחיל להתבונן דבר בשכלו. וע"כ נקרא חכמה שהוא    בחי' שכל בכח כידוע. כי חכמה היא בחי' כח השכל לבד קודם   חכמה הוא 

מה שמתבונן בחכמתו ומוציא    בכח שנקרא מ"ה כי עדיין אין בו שום תפיסה. ובינה הוא שכל בפועל. דהיינו  שכל בחי' כ"ח מה. היינו  
ל  ב אבל אע"פ שכבר התחיל לעיין ולהתבונן בשכלו ולהבין דבר מתוך דבר א   וך דבר.מת   מתיקון שכלו מכח אל הפועל. ומבין דבר 
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יצא החכמה    המעיןועיקר   שדה  \סב/[סא]   מן המקדש  בית יינו  ע"י  זה  דבר  כל  של  בשכל  להסתכל 

, שהם הבהמיות וכח הדמיון. כמ"ש )תהלים נא(  \סג / , כי שם היו מקריבין הקרבנותהמקדש
ו  דוד המלך אומר בתהלים שרוח נשברה של אדם דהיינו השפלות היא כמ,  זבחי אלקים רוח נשברה

רוח  תגברות המדמה היא גאוה והכי    נותששבירת הדמיון הם הקרבדהיינו  זבח בהמה בבית המקדש,  
גבוהה גסות וגאוה וישות הבא מהבהמיות כמו בהמה שרק לעצמה דואגת עד כדי שטורף את זולתו לקיום  

נשברהעצמו רוח  דהיינו  והגאוה  המדמה  זביחת  הן  והקרבנות  כשחרב,  חז"ל,  אמרו  זה  ובשביל   . 
.  ל כח השמיר השובר את המדמהואזי בט  כי חורבן הבית הוא נפילת השכל  ביהמ"ק בטל השמיר וכו'

, אז יתקיים ונזבח בהמות ועל ידן את הבהמיות דהיינו המדמה שבנו שגרם לחטא  וכשיבנה ביהמ"ק
 : והשכל  דהינו מעין החכמה \סה/[סד] ומעין מן המקדש יצא)יואל ד( 

 
 באות 

מה הוא התירוץ  יינו המדיהושע בן חנניא לסבי דבי אתונא דה ד הבודיא שהביא רביכאן מבאר רבינו כיצ
כי בכל מדרגה שעולה   שיראה להם דבר שלא משווה לנגדו את ההפסד שכבר הפסיד. שהקשועל הקושיא 

האדם מתגבר המדמה מחדש כאילו עדיין לא נשבר כלל. ומבאר כי כל מדרגה היא שכל חדש בעבודת ה'  
 רך המדמה. לא ד גה אהמדר  הא להגיע לשכל של אותיש אותו כקליפה על הפרי וא"והמדמה מלב

ומדרגה  ודע מדרגה  ובכל  ועולם  עולם  אלוסושבכל  דמיונות  שם  יש  הם \סז/,  והם   .

מדרגה  הקליפות הקודמין לפרי  לאותה  השייך  ה'  בעבודת  השכל  וסובבים את הקדושה,  שהוא   ,
לו  , אז צריך  סחנעתק ממדרגה למדרגה  שאדם. וכסביב רשעים יתהלכוןבבחי' )תהלים יב(  
ה אלו  דרך  הזה  דמיונותלילך  השכל  את  המלבישה  המדמה  קליפת  אל דהיינו  להגיע  כדי   ,

להמדרגה [סט]   הקדושה כשעולה  ותיכף  השכל  ע.  את  הסובבת  הקליפה  אל  בא  אזי  תחילה   ,
שבמדרגה הקליפות  אותועאנתעוררין  ומסבבין  אות\עב/,  ולשבר  אותם  להכניע  וצריך  ם,  . 

 :\עד/ [עג ' ] מקליפו 'ולטהר אותו המקו 

 
מה שראה לפעול בשכלו. ואח"כ כשזוכה    מבוקשו   כשזוכה ומשיג תכלית   השיג תכלית מבוקשו מה שראה לפועל בשכלו. ואח"כ   לא 

שהשיג וידע    "י החכמה והבינה. דהיינו מה הנקנה שזהו בחי' דעת. כי דעת הוא השכל הנולד ע   ומשיג תכלית מבוקשו זה בחי' שכל 
 דבר על מכונו ע"י תבונות שכלו.

 מביא פסוק זה בשינוי מקדש במקום בית ה'יח אלא שכתוב מבית ה' וכן לקמן רבינו    'לשה"כ יואל ד   סא 

 מי שיש בו דעה )דהיינו שכל המבטל את המדמה( כאילו נבנה ביהמ"ק בימיו עי"ש   וכן בסנהדרין צב.  סב
היו מקריבין קרבנות משמע שרק ע"י שבירת המדמה זוכה לבחי' השכל שהוא בית המקדש, ואילו לעיל אמר להפך    כי שם הלשון    סג

בשכל   להתחיל  המדמה  שצריך  את  המשבר  כלום כנ"ל  והוא  אינו  שהמדמה  מגלה  שמיר  בבחי'  השכל  הכנסת  ב   ואולי .  שהתגלות 
ועיין בהשמטה    כבר מתחיל ביטול בהבמיות ונגמר בשחיטה.יצא  כנ"ל שמעין החכמה מביהמ"ק  שהוא השכל  בהמה לבית המקדש  

ו  ופגם המדמה שלו לבהמה  ולנ"ל  בסוף התורה שע"י הסמיכה שסומך מעביר בהמיותו  גם  נזבח מהמדה שלו  אזי כששוחטין אותה 
   כבר נכנע קצת המדמה.  נראה שזה מתחיל בזה שהבהמה ובעליה באים לביהמ"ק 

 תו.עיין לקוטי תפילות כה אות    סד

ותרחם עלינו ותהיה בעזרנו שנזכה לומר ולסדר לפניך תורת כל הקרבנות      ]תו[: אות  תפילה כה    -חלק ראשון    לקוטי תפילות   עיין  סה 
ולם וקטרת ומנחות בכונה עצומה ובקדושה גדולה ונוראה. עד שתעלה אמירתנו לפניך כאלו הקרבנו כל הקרבנות כולם במועדם  כ 

ונשל  כהלכתן.  ובמקומם  ולזבח  ובזמנם  ולמלואים  ולאשם  ולחטאת  למנחה  לעולה  התורה  "זאת  שכתוב:  כמו  שפתינו  פרים  מה 
ולבטל  ולשבר  זה להכניע  ידי  ונזכה על  ותחיש    השלמים".  ותמהר  גבולנו.  ולבטלו לגמרי מעלינו ומעל  ולסלקו  כח המדמה, לגרשו 

ויוחזרו לנו שלשה דברים שנתבטלו משחרב  לגאלנו ותבנה בית מקדשנו ותפארתנו ושם נקריב לפניך כל הקרבנות שיכפרו   בעדנו. 
הח  דקדושה, למעין  השכל  ]לעלות[ אל  ונזכה  ואמנה.  צופים  ונפת  שהם השמיר  שכתוב:  בית המקדש  כמו  יהוה.  מבית  היוצא  כמה 

 ואמן:   "ומעין מבית יהוה יצא". ונזכה לעבד אותך תמיד בחכמה ובינה ודעת דקדושה ובאמונה שלמה באמת כל ימינו לעולם אמן 

 מדריגה ומדריגה  -מתרלו  סו

שזכה   סז  מי  פש   צ"ע  ונראה  מדרגה  כשעולה  מגושם  למדמה  חוזר  האם  מהמדמה  לגמרי  שיצא  בקרבי  חלל  אלא  ללבי  שלא  וט 
של   שיצה"ר  עב  ועייןתורה  כ'  תורה  עפ"י  ה'  גזלה  בלק"ה  כמבואר  השעה  דחיקת  שהיא  קליפה  בחי'  גם  יש  שלו  הגבוה  שבמדמה 

מדמים עכורים כמ שלנו אלא המתקת הדינים וכדמצינו בדוד ובת שבע שטעה בדחיקת השעה ואכלה פגה קודם  צדיקים אינו מגושם  
 הזמן.

 גה ממדריגה למדרי   -מתרלו  סח 

 חיי מוהר"ן יט ולק"ה מעקה ד'  סט 

 להמדריגה -מתרלו  ע

 שבמדריגה   -מתרלו  עא 
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 גאות 
ני בני אדם שוין וזה בגלל שכל אחד נשמתו יש לה מקום אחר וקבוע בקומת עם ן שאין שמתבאר כא .א

ישראל דהיינו החלק אלוק שלו שממנו כל השגתו בתורה והקב"ה ולכן בהכרח שכל השגתו היא בגוון  
 המיוחד לו ואין דומה לו בזה. 

י השכל הנקנה  בסולם כפהשגת אלוקות וכל אחד מישראל יש לו מקום  סולם מדרגות בעוד מבאר שיש   .ב
 שזכה בו. 

 עוד מתבאר שמה שמכניע את המדמה הוא השכל הנקנה דהיינו פנמיות השכל ולא החיצוניות .ג

 נ"ל לחדש ששכל בפועל הוא השגות אלוקות אבל שכל הנקנה הוא השפלות שזוכה על ידי אותו השכל.  .ד

תבונן בו עד שזוכה  בכח וכשמ שכל נבדל היינו שכל    תויכול להרגיש מתיקו  שיוצא ממדמהנמצא לפ"ז כ .ה
הול שה'  ית'  ומציאותו  גדולתו  פחיתותו  להא  אהשגת  תופס  זה  וכשמכח  בפועל  שכל  זה  עוד  אין  קים 

וכן מבואר בתורה עב תנינא שמה שישאר מהאדם    )עיין תורה לח אות ה'(  זה שכל הנקנה.וזוכה לבושה  
האדם לאחר מותו אינו אלא    ו שלקיומיקר  בתחיה זה רק השפלות של האדם והיינו בחי' הנ"ל שע  ויקום

 .\עהשכל הנקנה/ 

עד כמה שמדרג את עצמו בתחתית הסולם כמבואר בתורה יד מקומו בראש הסולם רק  נמצא כל אדם   .ו
וכמבואר   ה'  אות  נתן  ריש  דרבי  ב(  באבות  של  )ט  ונפשו  בירושלים  היו  שחין  מוכי  שפלה  כ"ד  משה 

שמעתי  .  \עו/ מהם מבועוד  ומהריצ"ח  שהרי  בספר  להקצין  משה  אר  ואעפ"כ  מנגע  למטה  אין  היצירה 
וכעין זה    .השפלות הגדול ביותר  אא הדעת הגדול ביותר הונמצא מבואר שדייק.  שפל יותר  החזיק עצמו
י שמצא בו  וכעין זה בתורה פב תנינא שמשה קישר עצמו גם עם המרוחק ביותר מהקב"ה ע"בתורה עט  

ת הזו נקראת דעת דייקא כמבואר שם שמשה  פלור שהשמבוא  \עז/ ובויקרא רבה )א' טו(אלוקות. עי"ש.  

 
ר מחשש יניקת הקליפות וכל תיקון המדרגה היא  ר באחו ו שע"כ תמיד בכל מדרגה שעולה תחילה הוא בבחי' אח   עיין בזה פע"ח   עב

 .עד שזוכה לבוא פב"פ ואז זוכה לשכל בשלימות ועולה מדרגה 

דע, כי בכל העולמות שהמלכות עולה מדרגה    -סדר סוד עליות העולמות חול ושבת    -פרק ז    -תפלה  שער ה   -  עיין פרי עץ חיים 
עליון לא תוכל לקבל פב"פ. וע"י תפילתינו, באה וחוזרות לפניו פב"פ.  אחר מדרגה, כשהיא עולה, עולה אב"א, לפי שגודל האור ה 

זכות תפלה באה לפניו בעת רצון. ובבוקר בתפלת שחרית תשוב  בשעת המנחה, ב   -וז"ס בערב היא באה, ובבוקר היא שבה. פירוש  
 ת פב"פ: לפניו ג"כ. הרי שני התמידים הוא פב"פ, וכל זמן שתתעלה יותר חוזרת לאחור, ובעמידה חוזר 

שכל פעם כשעולה מדרגה היא חוששת מיניקת הקליפות לכן עומדת אחור באחור לזעיר כידוע שזה מחשש יניקה מאחוריה    מבואר 
 הפנים לא שייך יניקה כי מ 

 לק"ה גבית חוב מקרקעות ואפותיקי ג' אות ו', פע"ח שער התפלה פ"ז ד"ה סדר סוד עליות העולמות   עג

ה    -  פותיקי הלכה ג אות ו גבית חוב מקרקעות וא   הלכות ליקוטי    עד ׁש ַהְמַדּמֶׁ דָּ ר ֵמחָּ ּבֵ ְתּגַ א מִּ א ְלַדְרּגָּ ְרּגָּ ּדַ ין ַלֲעלֹות מִּ יכִּ רִּ ּצְ ַעם ׁשֶׁ ל ּפַ כָּ י ּבְ ּכִּ
ְמיוֹ ׁשֶׁ  ְוַהּדִּ ּפֹות  לִּ ַהּקְ ל  ּכָּ ׁש  דָּ ר ֵמחָּ ּבֵ ר ְלׁשַ ּבֵ ְתּגַ ְלהִּ ה  ם זֹוכֶׁ דָּ אָּ ֵאין הָּ ׁשֶׁ ּכְ ים  מִּ ְפעָּ ְולִּ ְוכּו'  ּפֹות  לִּ ַהּקְ ֵעת  נֹות ְוכוּ ֵהם  ּבְ לֹום,  ְוׁשָּ ְמֹאד, ַחס  ּפֹל  לִּ ' יּוַכל 

ְוַעל   ה.  ּיָּ נִּ ְ ַהׁשּ ה  ְדֵרגָּ יְך ַלֲעלֹות ַלּמַ רִּ ּצָּ ְמרּו ַרּבוֹ   -ׁשֶׁ ן אָּ ֵאל  ּכֵ רָּ ש ְ ּיִּ ׁשֶׁ ְך  ְמׁשַ ה נִּ ּזֶׁ ַעְצְמךָּ ַעד יֹום מֹוְתךָּ ְוכּו'. ּומִּ ין ּבְ ֲאמִּ ה, ַאל ּתַ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ ֵתינּו זִּ
ְכׁשוֹ  יֵדי מִּ אּו לִּ לּו לְ ּבָּ ּדְ ּתַ ׁשְ בֹּהַ יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְולֹא הִּ ּגָּ ה  ין ַלֲעלֹות ְלַמְדֵרגָּ יכִּ יּו ְצרִּ הָּ ים יֹום ׁשֶׁ עִּ ַאְרּבָּ סֹוף הָּ ה ּבְ ה  ל זֶׁ ת ַהּכַֹח ַהְמַדּמֶׁ ׁש אֶׁ דָּ ר ֵמחָּ ּבֵ ׁשַ

ַהּמִּ  ת  אכֶׁ ְמלֶׁ ַעל  הּו  ּוָּ צִּ ה  ְלמֹׁשֶׁ ַרְך  ְתּבָּ יִּ ה'  ה  ְתַרּצָּ ּנִּ ׁשֶׁ ּכְ ז  ְואָּ לּו.  ְכׁשְ ּנִּ ׁשֶׁ ר  ַעד  ּבֵ ְלׁשַ ְזּכֹות  לִּ ֵאיְך  ה  ֵעצָּ הָּ ה  ְלמֹׁשֶׁ ַרְך  ְתּבָּ יִּ ה'  ה  ּלָּ ּגִּ ׁשֶׁ ַהְינּו  ּדְ ן,  ּכָּ ׁשְ
ׁשֶׁ  ְמיֹונֹות  ְוַהּדִּ ּפֹות  לִּ ַעל  ַהּקְ הּוא  ׁשֶׁ ה  ּוַמְדֵרגָּ ה  ַמְדֵרגָּ ל  כָּ ַעל    -ּבְ ׁשֶׁ ֵלב,  ְדַבת  נִּ ה  קָּ ְצדָּ יַנת  חִּ ּבְ הּוא  ׁשֶׁ ן,  ּכָּ ׁשְ ַהּמִּ ת  אכֶׁ ְמלֶׁ ְמאִּ   -ְיֵדי  ה  זֶׁ ין  ְיֵדי  ירִּ

ם  ָּ ׁשּ ן, ׁשֶׁ ּכָּ ׁשְ ת ַהּמִּ אכֶׁ יַנת ְמלֶׁ חִּ ר ּבְ ּקַ הּו עִּ ּזֶׁ ב ְוכּו', ׁשֶׁ הָּ ף ְוזָּ סֶׁ כֶׁ ׁש ּבְ ּיֵ ין ׁשֶׁ אִּ ּלָּ ין עִּ נִּ וָּ ים,   ַהּגְ דֹוׁשִּ ין ַהּקְ נִּ וָּ ל ַהּגְ ין ּכָּ ירִּ יּו ְמאִּ  ...  הָּ

ּכִּ ְוַעל   קֹום,  ְלמָּ קֹום  ּמָּ מִּ ר  ְדּבָּ ּמִּ ּבַ ם  הֶׁ ּמָּ עִּ הֹוֵלְך  ן  ּכָּ ׁשְ ַהּמִּ ה  יָּ הָּ ן  יּו  ּכֵ הָּ ׁשֶׁ ה  ְדֵרגָּ ַהּמַ י  פִּ ּכְ ּפֹות  לִּ ּקְ מִּ ׁש  דָּ חָּ קֹום  מָּ ְלַטֵהר  ין  יכִּ ְצרִּ יּו  הָּ ַעם  ּפַ ל  כָּ ּבְ י 
ים ַלֲעלֹות בְּ  יכִּ ל יִּ ְצרִּ עֹות ׁשֶׁ ּסָּ ֵאּלּו ַהּמַ י ּבְ ה, ּכִּ נָּ ים ׁשָּ עִּ ר ַאְרּבָּ ְדּבָּ ּמִּ ֵאל ּבַ רָּ ש ְ ֵני יִּ יַנת ַמְסֵעי ּבְ חִּ הּו ּבְ ּזֶׁ ַעם. ׁשֶׁ ל ּפַ ֵאל כְּ כָּ רָּ ל  ש ְ ּיֹות ׁשֶׁ ֲעלִּ ל הָּ ים ּכָּ לּולִּ

ׁשֶׁ  ה  ּיָּ ַוֲעלִּ ה  ּיָּ ֲעלִּ ל  כָּ ּבְ ׁשֶׁ א  ְלַדְרּגָּ א  ְרּגָּ ּדַ מִּ ַהּדֹורֹות  ל  כָּ ּבְ ֵאל  רָּ ש ְ יִּ ל  ַעל  ּכָּ ׁשֶׁ ין  נִּ וָּ ַהּגְ ְלַגּלֹות  ין  יכִּ ְצרִּ א  ְרּגָּ ּדַ ל  כָּ קֹום  ּבְ ַהּמָּ ת  אֶׁ ין  ְמַטֲהרִּ ה  זֶׁ ְיֵדי 
ׁשֶׁ  ְוכּו',  ּפֹות  לִּ ַהּקְ ן  ה מִּ ְדֵרגָּ יר הַ ְוַהּמַ אִּ ְלהָּ ֵדי  ּכְ ע  ּוַמּסָּ ע  ַמּסָּ ל  כָּ ּבְ ַעם  ּפַ ל  כָּ ּבְ ין אֹותֹו  ימִּ ְמקִּ יּו  הָּ ׁשֶׁ ן  ּכָּ ׁשְ ַהּמִּ ַמת  ֲהקָּ יַנת  חִּ ּבְ הּו  יּו  ּזֶׁ הָּ ׁשֶׁ ין  אִּ ּלָּ עִּ ין  נִּ וָּ ּגְ

ַעל   ן, ׁשֶׁ ּכָּ ׁשְ ּמִּ ין ּבַ ירִּ נֵ ְמאִּ יַנת ַמְסֵעי ּבְ חִּ הּו ּבְ ּזֶׁ ְדֵרגֹות ׁשֶׁ ל ַהּמַ ין ּכָּ ה ְמַטֲהרִּ "ל: ְיֵדי זֶׁ ּנַ ֵאל ּכַ רָּ ש ְ  י יִּ

המתים וכאן לאחר    צריכה עיון אבל בכלליות יש דמיון. אמנם בפרטיות יש לדקדק בשינוי הלשון שנקט שם בתחית   ההשוואה הזו  עה 
 מיתתו.

סבר   עו  מה  כוחות    צ"ע  מהקב"ה  מקבל  אדם  שכל  ח'  תורה  עפ"י  ג'  חוב  גבית  לק"ה  עפ"י  שמתרצים  לי  וזכור  עצמו  שיקר  לא  הרי 
חובו  ונעש  לפרוע  זכה  שפוט  ואפשר שאדם  שרשו  לפי  לעשות  ועבודה  כוחות  מקבל  כל אחד  אבל  חובו  לפרוע  וצריך  חוב  בעל  ה 

ל ודייקא ע"י שקיבל הלוואה קטנה כבר פרע אותה מה שאין כן אדם גדול שקיבל הלוואה גדולה עדיין רחוק  הרבה יותר מאדם גדו 
ה יותר מהאדם הנמוך ביותר שכיון שלא קבל דעת ושכל וכוחות בקל כבר השלים  מזה, נמצא גם משה רבנו יכול הרגיש שפל ומבוז 

 בעל חוב גדול .תפקידו ואילו משה שקיבל כוחות ודעת גדולים מאד עדיין  

ויקרא אל משה וידבר ה' מיכן אמרו כל ת"ח שאין בו דעת נבלה טובה הימנו  )טו( ד"א    -ויקרא פרשה א פסקה טו    מדרש רבה   עז 

אבי הנביאים שהוציא ישראל ממצרים ועל ידו נעשו כמה נסים במצרים ונוראות על ים  צא ולמד ממשה אבי החכמה  תדע לך שכן  

והו  מרום  לשמי  ועלה  המשכן  סוף  במלאכת  ונתעסק  השמים  מן  תורה  לו ריד  עד שקרא  ולפנים  לפני  נכנס  א(    ולא  )ויקרא  שנאמר 
כי סר לראות וגו' בסנה הפסיק אליו בין קריאה לדיבור באהל מועד אין  ויקרא אל משה וידבר להלן הוא אומר )שמות ג( וירא ה'  

בית האסורין כשהוא מצוה את השליח אינו מצוה אלא מבחוץ  בסנה מלה"ד למלך ב"ו שכעס על עבדו וצוה לחבשו ב   , כאן הפסקה 
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החזיק עצמו לא ראוי להכנס למשכן ביום הראשון שהשרה הקב"ה קדושתו בו ועל זה נאמר שכל ת"ח 
 שאין בו את הדעת הזו נבלה טובה ממנו. 

יאה מגאות )כמבואר בפנים שזבחי אלקים דהיינו נו יצדהיי  ומשמע שהשפלות היא עיקר הכנעת המדמה .ז
המדמהזבי נשברה(    חת  רוח  חדשה  היא  למדרגה  האדם  את  המעלה  עצמו  והיא  שמחזיק  ע"י  ודייקא 

 בתחתית הסולם יש בכוחו להרים את כולם.  

לו שנפל ממדרגתו  כשעולה מדרגה  אז  דייקא  ו .ח ונדמה  עליו המדמה  ומתגבר  וכמבואר בהשמטה  חוזר 
ה החסידבסוף  טועים  שבזה  שקודם העלים  תורה  כב  בתורה  זה  בהכרחוכעין  צורך    יה  ירידה  שתיהיה 
 ועיין תורה קסח לפני כבוד ענוה ולפני שבר גאון. עליה, 

של   .ט ההתכללות  מעלת  גודל  סיבת  הביאור  גם  בעצמו  זה  שוין  שנים  שאין  שמבאר  במה  שכאן  נראה 
יתו שלו  ישעלית חבירו היא על  , שמבוארודקה לחבירדהיינו הצישראל זה בזה המבואר בלק"ה ע"ז ג' ז'  

הולך בדרך האמת עד    אן שכיון שחבירו שונה ממנו אין הוצאת מהדמיו, דהיינו לשכלבעצמו ה  כי זה
להפך    אמוך ולעזור לו )כמבואר בשיש"ק ח"א סוף אות קז(, אבל השכל האמת הוכדי דמיון שאסור לת

כיון  משאפילו חבירו השונה   ודייקא אותו   אהו  רם לכל היותשמעשיו לשם שמימנו בתכלית  עני הגון 
 יתי שלי.יים ובזה דייקא תלוי עלצריך להר

של כל ישראל הן קומה אחת  . כי כל הנשמות  \פ/[עט]   זה לזה  עחשאין שני בני אדם שויןודע  

נעשה לבוש  כשעולה מדרגה  ימית של תחתון  נהם זה למעלה מזה, וזה מלבוש לזה. ופנמצא  
בקומת כנסת ישראל לכן חד מקום  כיון שאין בני אדם שוין ולכל אא  לחיצוניות עליון. נמצוחיצוניות  

העומד   האדם  ונעתק  הולך  אזי  עליונה,  למדרגה  ממדרגתו  לעלות  רוצה  כשאחד 
למדרגה   פאבמדרגה  ונעתק  והולך  אנשים    פבהעליונה,  שני  שיהיו  א"א  כי  עליונה,  היותר 
  :\פה/[פד] אחת פג במדרגה 

מהאד נעתק  הואינו  אלא  העליון,  האם  וגם  נשאר.  והחיצוניות  שלו,  דם  פנימיות 
התחתונה, אינו נעתק ועולה, אלא הפנימיות. והפנימיות של התחתון, נעשה   פוגה שבמדר

 
נים כמי שהוא מושיבו בין  אבל באהל מועד כשהוא שמח בבניו ובני ביתו שמחים כשהוא מצוה את השליח אינו מצוהו אלא מבפ 

 ברכיו וביד אדם על בנו לכך נאמר ויקרא אל משה: 
 שווין  -מתרלו    עח 

 "א קז לק"ה שומר שכר ב' י' נמצא בשיש"ק ח   עט 

י ֵכן   -  קז -א שיש"ק ח"   פ ם. ְוַאף ַעל ּפִּ ַמיִּ ם ׁשָּ ה ְלׁשֵ תֹו ְרצּויָּ נָּ ּוָּ ד ּכַ חָּ ד ְואֶׁ חָּ ל אֶׁ ים ּכָּ רִּ ׁשֵ ים ְוַהּכְ יקִּ ּדִּ ת ַהּצַ ֱאמֶׁ י    ּבֶׁ ה ּכִּ ּזֶׁ ה מִּ ה זֶׁ ם ֲחלּוקָּ ְעּתָּ אי ּדַ ַוּדַ ּבְ
ֵני   ׁשְ ֵאין  י  ּכִּ ְלַגְמֵרי  וֹות  ׁשָּ ם  עֹוֵתיהֶׁ ּדֵ ְהיּו  ּיִּ ׁשֶׁ ר  ְפׁשָּ אֶׁ י  ים  אִּ ְמׁשּונִּ ְך  ּכַ ם  צּורֹוֵתיהֶׁ ּבְ ם  דָּ אָּ ֵני  ּבְ ים  ְמׁשּונִּ ׁשֶׁ ם  ּוְכׁשֵ ה  זֶׁ לָּ ה  זֶׁ ים  ּדֹומִּ ם  דָּ אָּ ֵני  ּבְ

ְכַר  הֶׁ ּבְ ן  ּכֵ ְוַעל  ם,  ֵדעֹוֵתיהֶׁ הָּ ּבְ לֹא  ם  עֹולָּ הָּ יַאת  רִּ ּבְ ּיֹום  ּומִּ ם.  גֹוֵתיהֶׁ ְוַהְנהָּ ם  ְוַדְרֵכיהֶׁ ם  יהֶׁ ַדְעּתֵ ּבְ ם  יֵניהֶׁ ּבֵ ים  ּנּויִּ ׁשִּ ה  ְהיֶׁ ּיִּ ׁשֶׁ ים  ח  יקִּ ַצּדִּ ֵני  ׁשְ ן  ֲעַדיִּ יּו 
דֶׁ  ים ּבְ ם הֹוְלכִּ ֵניהֶׁ ְ ׁשּ י ׁשֶׁ ם ַאף ַעל ּפִּ נּועֹוֵתיהֶׁ ל ּתְ כָּ ים ְלַגְמֵרי ּבְ וִּ ים ׁשָּ יִּ ּתִּ ים ֲאמִּ רִּ ים  ּוְכׁשֵ ים ַרּבִּ ּלּוקִּ י ֵכן ֵיׁש חִּ ד ַאף ַעל ּפִּ חָּ ים ֵמַרב אֶׁ ד ְויֹוְנקִּ חָּ ְך אֶׁ רֶׁ

ם ּוְכמֹו ׁשֶׁ  גֹוֵתיהֶׁ ם ְוַהְנהָּ ַדְרֵכיהֶׁ ְזמַ ּבְ ים לִּ יּו ְסמּוכִּ הָּ ים ׁשֶׁ דֹולִּ ים ַהּגְ יקִּ ּדִּ ין ַהּצַ ים ּבֵ ּלּוקִּ ל ַהחִּ ֹגדֶׁ יג ּבְ ר ּוְלַהְפלִּ נּו ַז"ל ְלַסּפֵ יְך ַרּבֵ ֱארִּ ינּו ׁשֶׁ הֶׁ ם ֵהם  ּנֵ ּלָּ ּכֻ
ַעל  ַהּבַ יֵדי  ְלמִּ ּתַ ם -מִּ י  -ׁשֵ ּפִּ ַעל  ְוַאף  ם.  יֵניהֶׁ ּבֵ דֹול  ּגָּ לֹום  ׁשָּ ה  יָּ ְוהָּ ְזצּוַק"ל  יד  ּגִּ ְוַהּמַ ַעל  טֹוב  נֹוֵסַע  ה  יָּ הָּ ה  ּזֶׁ ׁשֶׁ ם  ַדְרֵכיהֶׁ ּבְ ְמֹאד  ים  קִּ ְמחּולָּ יּו  הָּ ֵכן 

יךְ  ֱארִּ ה הֶׁ ֵביתֹו, זֶׁ ב ּבְ ׁשַ ה יָּ ים ְוזֶׁ ַרּבִּ ַרׁש ּבָּ ה ְודָּ ינָּ דִּ ם  ַהּמְ ַלַחׁש עִּ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ה הִּ דֹול, ְוזֶׁ ּגָּ ְתַלֲהבּות  קֹות ְוהִּ ְצעָּ ה ּבִּ יבָּ ְפֵני ַהּתֵ ל לִּ ּלֵ ְתּפַ ה ְוהִּ ּלָּ ְתפִּ  ְמֹאד ּבִּ

ים,   בּויִּ ְדיֹון ׁשְ קֹות ּופִּ ְצדָּ ה ּבִּ ְרּבָּ ה הִּ ה יֹוֵתר ְוזֶׁ תֹורָּ ה ּבְ ְרּבָּ ה הִּ ְך ַהֲהמֹון, ְוזֶׁ רֶׁ דֶׁ ּבּור ּכְ י ַהּצִּ ֶזה ׁשִ ם  ְוַכי ֹוֵצא ב ָּ ָּ ל  ֻ כ  י ׁשֶ ִ ר ַאף ַעל פ  ָּ ים ְלֵאין ִמְספ  נו ִיים ַרב ִ

וִ  ם ׁשָּ ָּ ל  ֻ ְהיו  כ  י ִ ר ׁשֶ י ִאי ֶאְפׁשָּ ד. כ ִ ְנקו  ֵמַרב ֶאחָּ תֹו.יָּ מָּ תֹו ו ְכִפי ׁשֹוֶרׁש ִנׁשְ ִפי ִמד ָּ ד עֹוֵבד ֶאת ה' כ ְ ל ֶאחָּ י כ ָּ ׁש לֹו    ין כ ִ ּיֵ ַרְך ׁשֶׁ ְתּבָּ יו יִּ ֲעׁשּועָּ ר ׁשַ ּקָּ ה עִּ ְוזֶׁ
י  ד ַמה  ַצּדִּ ְעׁשּוַע ְמיּוחָּ ה לֹו ַנַחת רּוַח ְוַתֲענּוג ְוׁשַ ד עֹושֶֹׁ חָּ ד ְואֶׁ חָּ ל אֶׁ ּכָּ ם ׁשֶׁ עֹולָּ ה ּבָּ ים ַהְרּבֵ רִּ ים ּוְכׁשֵ ר  קִּ ֵאל ֲאׁשֶׁ רָּ שְֹ יַנת יִּ חִּ הּו ּבְ ּזֶׁ ֲחֵבירֹו ׁשֶׁ ֵאין ּבַ ֶׁ ׁשּ

מוהר  בליקוטי  )עיין  ין  יאִּ ַסּגִּ ין  ונִּ וָּ ּגְ מִּ ים  לּולִּ ּכְ ֵהם  ׁשֶׁ ֵאר  ְתּפָּ אֶׁ ךָּ  כה(  ּבְ סימן  דֹוׁש "ן  ַהק ָּ ֵאין  י  רו ךְ -כ ִ )ראה  -ב ָּ ִוין  ׁשָּ ִרים  ְדבָּ ֵני  ׁשְ ה  עֹושֶֹ הו א 

ד יֵ  ל ֶאחָּ ֶעְליֹון.שיחות הר"ן סימן נד( ַרק כ ָּ צֹון הָּ רָּ ְרׁשֹו ב ְ ִפי ׁשָּ ֶרְך ו ְנִתיב כ ְ    ׁש לֹו ד ֶ

ּדִּ  ֲחבּוַרת ַהּצַ א ּבַ ְתַקּנֵ ה ּומִּ רֶׁ ְתּגָּ ר הּוא מִּ בָּ ּדָּ ַעל  ַהּבַ ל  ד ֵאינֹו  ֲאבָּ חָּ ל אֶׁ ּכָּ ׁשֶׁ ת הּוא ֵמֲחַמת  ְחלֹוקֶׁ ר ַהּמַ ּקָּ ת, ְועִּ ם ַמְחלֹוקֶׁ הֶׁ יס ּבָּ ים ּוַמְכנִּ רִּ ׁשֵ ים ַהּכְ יקִּ
חֲ  ין ּבַ י ַהבַּ ַמֲאמִּ ַדְרכֹו ּוְרצֹונֹו. ּכִּ ְתַנֵהג ּבְ ֵאין ֲחֵברֹו מִּ י ׁשֶׁ ם. ַאף ַעל ּפִּ ַמיִּ ם ׁשָּ תֹו ּוְרצֹונֹו ְלׁשֵ נָּ ּוָּ ם ּכַ ּגַ ר -ַעל ֵברֹו ׁשֶׁ בָּ ל    ּדָּ ה ְלכָּ ְדמֶׁ ּנִּ ב ַעד ׁשֶׁ ה ַהּלֵ ַמְטעֶׁ

ַעל  ַהּבַ י  ּכִּ ת  ֱאמֶׁ הָּ ן  מִּ ה  ְונֹוטֶׁ יו  לָּ עָּ חֹוֵלק  ֲחֵברֹו  ׁשֶׁ ד  חָּ ַנְר -אֶׁ הּוא  ר  בָּ ה  ּדָּ זֶׁ ּבָּ ה  זֶׁ ּוְמַסְכֵסְך  הֹוֵלְך  י  ּכִּ יב,  רִּ ְלַחְרֵחר  ים  נִּ ְמדָּ יׁש  ְואִּ ַאּלּוף  יד  ַמְפרִּ ן  ּגָּ
ְפעָּ  ּלִּ יא. ַעד ׁשֶׁ ים ַיְפרִּ ין ַאחִּ דֹול  ְוהּוא ּבֵ ת ּגָּ ם ַמְחלֹוקֶׁ יֵניהֶׁ י ֵכן ֵיׁש ּבֵ ד, ְוַאף ַעל ּפִּ חָּ צֹון אֶׁ ים רָּ ם רֹוצִּ ֵניהֶׁ ם ׁשְ דָּ ֵני אָּ ֵני ּבְ ְ ׁשּ ים ֵיׁש ׁשֶׁ ל  מִּ ּכָּ ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ְלַגּלוֹ  ֲחֵברֹו  ם  עִּ ד  חָּ אֶׁ ר  ְלַדּבֵ ַיַחד  ים  ְתַוֲעדִּ מִּ ם  ְוֵאינָּ ה,  זֶׁ ּבָּ ן  ּכֵ ם  ּגַ ה  רֹוצֶׁ ֲחֵברֹו  ׁשֶׁ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ד  חָּ ה  אֶׁ ְדמֶׁ נִּ ה  זֶׁ ּוֵמֲחַמת  ְרצֹונֹו  ּיּות  ימִּ ּוְפנִּ ְעּתֹו  ּדַ ת 
ה   ה ַנֲעשָֹּ ה ּוֵמֲחַמת זֶׁ זֶׁ ה ּבָּ הּוא ֵאינֹו רֹוצֶׁ ד ְלַגּלֹות  ַלֲחֵברֹו ׁשֶׁ חָּ ל אֶׁ ר ְלכָּ ְפׁשָּ י אֶׁ ים ַיַחד אִּ ְתַוֲעדִּ ּמִּ ׁשֶׁ ּלּו ּכְ ְך ֲאפִּ ַאַחר ּכַ דֹול ַעד ׁשֶׁ ת ּגָּ ם ַמְחלֹוקֶׁ יֵניהֶׁ ּבֵ

ימִּ  נִּ ם יֹוֵדעַ ַלֲחֵברֹו ּפְ ד ֵמהֶׁ חָּ ם ֵאין אֶׁ יֵניהֶׁ ּבֵ ידֹות ׁשֶׁ יבֹות ְוַהְקּפֵ רִּ טֹות ְוַהּמְ י ֵמֲחַמת ַהְקטָּ ְעּתֹו ּוְרצֹונֹו, ּכִּ ת ֵאין ׁשּום  ּיּות ּדַ ֱאמֶׁ ּבֶׁ ין ְרצֹון ֲחֵברֹו ׁשֶׁ  ּוֵמבִּ
ר  כָּ ְלכֹות ׁשֹוֵמר שָֹּ ם הִּ ים. )ׁשָּ מִּ עָּ ה ּפְ ּמָּ צּוי ּכַ ה מָּ ר זֶׁ בָּ ם ְודָּ יֵניהֶׁ ּנּוי ּבֵ  ב, י(.  ׁשִּ

 במדריגה    -מתרלו  פא 

 למדריגה  -מתרלו  פב 

 במדריגה  -מתרלו  פג

 ולק"ה חוקת העכו"ם ב' ח'.    , ג' ז' ד"ה נמצא שא"א ע"ז  עיין בסוף התורה בהשמטות לאות ג' ]דף לח:[. ועיין לק"ה    פד

 אפשר שישב אחד אצל חברו במקום אחד בג"ע.  צ"ע עיין תורה קצא   פה 
 שבמדריגה   -מתרלו  פו



 מוהר"ן                                כה  תורה                      טי          קויל             19לז: דף 

עליון לחיצוניות  במדרגה  :  \פח[/ פז]   חיצוניות  נשארה  האדם  של  שהחיצוניות  לפ"ז  כביכול  נמצא 
ה נמצא  גבוה,  אחרת  למדרגה  עלתה  ופנמיותו  שהשגתו  תחתונה  לומר  וא"א  וצ"ע.  מדרגות  בשתי  אדם 

.  \פט/ הרי הפנמיות היא שכל הנקנה דהיינו שדייקא עולה בקנה אחד עם מעשיוממעשיו שבמדרגה אחרת  
 ועיין בהקדמה ובסיכום שלפניה נתבאר העניין. 

ע"י האדם העליון, אעפ"כ, כשפנימיות    צואע"פ שכבר נשבר הקליפה שבמדרגה  עליונה 
פה  אזי הקליוחיצוניות התחתון עולה,    {נ"א ופנימיות התחתון }צאמשם.  של העליון נעתק  

אפי'   ,חוזר וניעור. כי לא נכנעת אלא לפני האור הפנימיות של העליון, אבל לפני התחתון
 לפני פנימיותיו, יש כח בידה להתעורר כנגדו,  

 

 
 ץ חיים שער התפלה פ"ה ד"ה ונבאר עתה בחי' הדבור עיין פרי ע   פז 
ה, מתחלת הברכות עד ברוך שאמר, כי כל זה  והנה נבאר בדרך קיצור, מה שאנו עושין עת     -שער התפלה פ"ה    עיין פרי עץ חיים   פח

כי בכל העולמות יש  הוא בבחי' דעשייה. והנה כל חלק תפלה זו, היא להעלות ג"ר דעשייה במקום ג"ת דיצירה, והנה כבר הודעתיך,  
כדי שאח"כ יוכלו  פנימית וחיצונית, א"כ צריך בתחלה להאיר בג"ר דחיצונית דעשייה, כדי שיוכלו להזדכך ולהיות בחי' פנימית ממש,  

לעלות מוחין פנימית ג"ר דעשיה אל היצירה כנזכר. והנה באמת הארתו וזכוך חיצוניות ג"ר הנ"ל דעשייה, הוא ע"י ברכות של שחר,  
תו עד פרשת קרבן התמיד, כי הם מתברכין ומקבלין ברכה ושפע, שיוכלו להיות בבחי' פנימית ממש. ואח"כ ע"י פרשת קרבן  מתחל 

עולין   ומעלה אותם  התמיד,  ומקרב התחתון,  כולם,  העולמות  הוא מקרב  כי  קרבן,  נקרא  וע"כ  ביצירה,  למעלה  ג"ר דעשיה  פנימית 
 במקום העליון:  

ג"ר דעשייה ביצירה, הם נעשין בחי' חיצונית, אל החיצונית דג"ת דיצירה, כי ודאי הוא שחיצונית דיצירה,    ונמצא, כי בעליית פנימית 
ת דעשיה. ואז נשאר חיצונית ג"ת דיצירה בבחי' פנימית, ופנימית ג"ר של עשייה נעשה חיצונית אליהם. ואז  הוא יותר גדול מן הפנימי 

אל חיצונית ג"א דיצירה, שעתה חזר ונעשין פנימיות אליהם. ועולין פנימית ג"ר דיצירה,  עולין פנימית ג"ת דיצירה, להיותן חיצונית  
שעתה חזר להיות פנימית אליהם. ועולין פנימית מלכות דבריאה, ונעשה חיצונית אל    ונעשין חיצונית אל חיצונית דמלכות דבריאה, 

 חיצונית דג"ת דבריאה, שעתה חוזר להיות אליהם:  

פנ  איך  תתמה,  נעשה  ואל  דבריאה,  מלכות  פנימית  איך  כן  גם  וכן  לבד.  בריאה  של  מלכות  אל  חיצונית  נעשין  דיצירה,  ג"ר  ימית 
עם לזה, כי הנה לעולם המלכות עומדת אחורי נה"י, בסוד והנה שלשה עדרי צאן רובצים עליה, הנזכר  חיצונית אל ג"ת דבריאה. והט 

כ  נבנית קומת המלכות  ג' קוין, שמהם  בחי'  יש  בזהר שהם  וכן  ג"ר דיצירה שעלו שם.  יכולת בה, להתלבש בפנימית  יש  וע"כ  נודע. 
נה"י דבריאה העליונים  ונעשו חיצונית אל    יכולת בפנימותה להלביש את החיצונית  ג"ת דבריאה, עלו  ואח"כ פנימית  ממנה כנזכר, 

ג"ר דבריאה עלו ונעשו חיצונית אל חיצונית  חיצונית ג"א דבריאה. והפנימית ג"א נעשו חיצונית אל חיצונית ג"ר דבריאה, ופנימית  
לה, נעשו חיצונית אל חיצונית דג"ר דילה.  ג"ת דנוקבא. ופנימית ג"ת דנוקבא, נעשו חיצונית אל חיצונית ג"א דילה. ופנימית ג"א די 

לחיצונית ז"א דז"א. וכן  ופנימית ג' ראשונות שלה, עלו ונעשו חיצונית לחיצונית למלכות דז"א. ופנימית מלכות דז"א, נעשו חיצונית  
למעלה עד א"ס. וז"ש    עד"ז, עד שנעשו פנימית ג"ר דז"א, חיצונית אל חיצונית מלכות דאו"א. וכן עד"ז, עד למעלה, עד עתיק, יותר 

בזוהר פרשת בא דף כ', ובסוף פרשת פקודי, ר' אלעזר שאל לר"ש, אבא עד היכן סליק רעותא דקרבנין וכו', א"ל לעילא לעילא עד  
 כי ע"י הקרבנות, עולין העולמות ומתקשרין ונכללין עד א"ס זה בזה, ע"ד הנ"ל:    -ס וכו'. ופירושו  א" 

ולם עשייה לשאר העולמות. הא', כי הג"ר של פנימיות דעשייה, נעשין חיצונית אל ג"ת דחיצונית  נמצא עתה, כי יש ב' חלוקים, מע 
צונית לחיצונית דמלכות לבד דבריאה כנ"ל. וכן עד"ז פנימית ג"ר דבריאה,  דיצירה. אמנם הג"ר דפנימית דיצירה, אינן נעשין רק חי 

ע  וכן  דאצילות,  דנוקבא  דמלכות  חיצונית  אל  חיצונית  התפלה,  נעשין  של  הא'  חלק  כי  הוא,  והטעם  שלמעלה.  העולמות  בכל  ד"ז 
ג"  ר דעשייה לעמוד ביצירה, צריך  שהוא מתחלת הברכה עד ב"ש, הכל הוא תיקון העשיה לבד, אלא שכדי שתהיה מקום פנוי אל 

ה  ועד"ז  לשם.  שעלו  דעשייה  ג"ר  אותן  אל  פנוי  מקום  להניח  ממקומם,  למעלה  הם  גם  יעלו  דיצירה  ג"ת  המדרגות  שגם  כל  וצרכו 
 העליונות, להתעלות כולם למעלה ממקומם זו אחר זו, עד א"ס כנ"ל:  

נשלם עולם עשייה, יש בג"ר שלה כח, לעלות עד מקומם הצריך  אמנם תכלית הכל עתה אינו סיבת תיקון ג"ר דעשייה, וכיון שעתה  
נם ולכן הלוואי שעתה על ידי תיקון עולם העשיה, יהיה  להם, שהוא מקום ג"ת דיצירה. אבל שאר העולמות, עדיין לא הגיע זמן תיקו
 בהם כח לעלות ג"ר שלהם במקום מלכות לבדו, של עולם שלמעלה מהם:  

ההרמה   פט  כיצד   בסוד  מובן  מוכרח    לא  אלא  אותו.  הרים  שחבירו  בגלל  רק  חדשה  מדרגה  של  מדמה  האדם  על  יתגבר  פתאם 
ריגה, אלא שאעפ"כ יש בחינה שכל אחד שעולה מעלה את חבירו וגם זה  שהתגברות המדמה היא לכל אחד רק כשבעצמו עולה מד 

 צוניות לעיון וכו'.  י בבחי' המבוארת כאן שפניות תחתון נעשית ח 
 שבמדריגה   -מתרלו  צ

תיבות דלקמן היה לו להעיר זאת לקמן אחרי תיבות  נוסח זה הוכנס כאן בתרלו בסוגרים )ונראה כוונתו עפ"י הנ"ל שכשעולה התחתון לא עולה אלא פנמיותו. וצ"ע כיון שזה נוסח אֵחר ל   צא 
 וחיצוניות התחתון עולה. 
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מחדש אותה  ולהכניע  אותה  לשבר  לו  צריך  זה  התורה    \ב/ [א]   ובשביל  בסוף  בהשמטה  ועיין 
שבזה טועים הרבה חסידים שפתאם מתגבר עליהם המדמה ונדמה להם שנפלו ממדרגתם ובאמת אדרבה  

 :  הם עלו מדרגה
 

 מיות שבכל מדרגהיצוניות ופניעתה יבאר מה הכוונה ח
רבינו שמעמידו בדברי  חידוש  כאן  פנא  יש  בחי'  באותה  ומצוות  מיות של תפלה אע"פ שבחוש  ית התורה 

מיות הרגשה בו ית' מאשר בתורה ומצוות, כי בתפלה פנוי ירואים שבתפלה אפשר לזכות להרבה יותר פנ
בגשמיות המצו גם  עסוק  במצוות  ואילו  וביטול  לכוונה  רק  לחשוב  ו לגמרי  בתורה שצריך  וכ"ש  וגדריה  ה 

ה ובעיקר בתורה שלנו שאנו עוסקים בברור הלכה גשמית כשור שנגח  ה ממנבגדרי ההלכה העלאת המסקנ
יותר  ואילו אצל הנמוכים  וכנראה מדבר בצדיקים  את הפרה שקשה מאד בעצם הלימוד להיות בדביקות 
אולי הכוונה לתורת הנסתר יותר ששם מדברים ממנו ית' וגדלותו.  וצריך לומר שבאמת יש חילוק בין תורה  

מיות כלפי אכילה. אלא שעדין צ"ע החילוק בין אכילת מצה ישהן בכלליות מכונות פנאלא    ומצוות ותפלה
 או אכילה בסוכה לאכילת רשות.

עבודה של תורה ותפלה    ., הם שני מיני עבודותהשכל שבכל מדרגה  וחיצוניות ופנימיות  

המדרגה  ומצות,   אותה  של  השכל  מכח  בהם  שזוכה  הדביקות  פנדהיינו   ועבודת .  השכל  מיותיהם 
רשות    \ד/[ג ]  אכילה ושתיה ושאר צרכי הגוף, הם חיצוניות  אכילת  של  המגושם  דהיינו שבעסק 

ושאר צרכי הגוף הדביקות הגדולה ביותר שיכול לזכות מכח השכל של מדרגתו היא רק מחיצוניות השכל  

 :  הזה
ירה  חיצוניות, היינו אכילה ושתיה של האדם העומד במדרגה העליונה, היא מא  הת וועבוד

במדרגה  וו העומד  האדם  של  ותפלה  תורה  היינו  פנימיות,  מעבודות  יותר,  משבחת 
העליון\ז/התחתונה לחיצוניות  לבוש  נעשה  התחתון  פנימיות  זה  ובשביל  לומר    .  רוצה 

של עכשיו  שכשעולה מדרגה ועדיין לא שבר שם את המדמה אזי מדריגת הדבקות שלו שע"י תורה ותפלה  

 
 הפנמיות שלה ותיהיה היא לפנמיות כדי כדי שתעלה    שצריך לזכך החיצוניות למדרגת פנמיות   -עיין פע"ח שער התפילה פ"ה ד"ה ונבאר עתה בחי' הדיבור    א 

חיים   ועיין   ב עץ  התפלה    -  פרי  הדיבור   ד"ה ה  פרק    -שער  בחי'  עתה  פנימית    -ונבאר  יש  העולמות  בכל  כי  הודעתיך,  כבר  והנה 
  ת אח"כ יוכלו לעלו וחיצונית, א"כ צריך בתחלה להאיר בג"ר דחיצונית דעשייה, כדי שיוכלו להזדכך ולהיות בחי' פנימית ממש, כדי ש 

שחר,   של  ברכות  ע"י  הוא  דעשייה,  הנ"ל  ג"ר  חיצוניות  וזכוך  הארתו  באמת  והנה  כנזכר.  היצירה  אל  דעשיה  ג"ר  פנימית  מוחין 
מתחלתו עד פרשת קרבן התמיד, כי הם מתברכין ומקבלין ברכה ושפע, שיוכלו להיות בבחי' פנימית ממש. ואח"כ ע"י פרשת קרבן  

פנימי  עולין  למע התמיד,  ג"ר דעשיה  ומעלה אותם  ל ת  ומקרב התחתון,  כולם,  העולמות  הוא מקרב  כי  קרבן,  נקרא  וע"כ  ביצירה,  ה 
 במקום העליון: 

 עיין לקוטי תפילות כה אות תה   ג

ח   ד כה    "א לקוטי תפילות  עד שאזכה   -  ]תה[:אות  תפילה  לי,  גם במותר  ולקדש עצמי  וסיעני שאזכה לטהר  וחזקני  ואמצני    ועזרני 
גם  ו לעב  אותך  פנימיות  בדב ד  בעבודה  העבודות,  בשתי  גדול  בשלמות  שלם  להיות  ואזכה  וכיוצא.  ושתיה  אכילה  שהם  הרשות,  רי 

בשתי   וטהור  קדוש  להיות  ואזכה  הגוף.  צרכי  ושאר  ושתיה  אכילה  שהוא  חיצוניות.  ובעבודה  טובים,  ומעשים  ומצות  תורה  שהוא 
פעם בקדושה גבוה ביותר עד שיהיו נעשין בכל פעם מהחיצוניות    בכל יתבררו ויזדככו  עבודות האלו בשלמות. ושתי העבודות האלו  

יזדככו   והמצות שלי  וקדושת התורה  ומצות.  גדולה בקדושת תורה  צרכי הגוף בקדושה  פנימיות עד שתהיה אכילתי ושתיתי ושאר 
וניות פנימיות והפנימיות  חיצ ם יהיו נעשין מה בקדושה גבוה ובשלמות גדול ביותר. ואזכה לעלות בכל פעם מדרגא לדרגא. ובכל פע 

יעלה למעלה יותר. ונזכה שכל ישראל יוכללו זה בזה באהבה ואחוה ורעות ובשלום גדול עד שכל ישראל יגביהו וירימו זה את זה  
גדולה, עד שנזכה לעלות לרום המעלה העליונה של הקדושה, עד שנזכה להכלל   וממעלה למעלה בקדושה  בך  ממדרגה למדרגה 

 הי אבותינו לעולמי עד ולנצח נצחים: ואל יהוה אלהינו  

נוקט תחילה לעשות מהחצוניות פנמיות ואח"כ הפנמיות תעלה למעלה יותר נמצא שתחילה צריך לתקן תאות אכילה    מוהרנ"ת כאן 
 וכן מבואר בפע"ח הנ"ל שער התפלה לעלות גם באיכות לימוד התורה  ואח"כ יזכה  

   ן מתרצו תוק וכן   , עבודתו "ר בדפוועבודות,   -גם בתרלד   ה 

 ומשובחת   -ומתרלו   , ומשבחת -גם בדפו"ר   ו

 אפשר שגם אצל אדם אחד עבודת האכילה גדולה מהתורה האם יהיה להפך שהתורה לבוש לאכילה   צ"ע לכאורה   ז 

 במהות חיצוניות  דקות אחרונות( שלא שייך כלל לומר כי תורה היא במהות פנימית ואכילה    20)   7באריכות בשיעור    ח " יצ זה ביאר הר 

 וד שהמדרגה היא לפי ההשגת אלוקות ופשוט ששניהם עושה באותה השגת אלוקות     וע 

כתבתי  שרק    וכבר  שכתב  ומה  וחיצוניותה  בפנימיותה  עבודה  דהיינו  ביחד  ותורה  אכילה  עבוה"ש  כלליות  זה  שעולה  שמה  לעיל 
וניות במדרגה זו החדשה כלפי השגתו  חיצ ה ראשונה נחשבת  הפנימיות עולה הכוונה שכשעולה אזי עבודתו שנחשבה פנמיות במדרג

 החדשה 

ללמוד מכאן מה היא מדרגה שכל זמן שעדין לא נעשית אכילתו מאירה כמו שהאירה התורה שלו לפני כן עדין לא    נראה שאפשר 
 עלה מדרגה 

   עיין תורה יט אות ט  מאירה   מה פירוש אכילה 
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 צוניותי צוניות דחיינו חיצוניות דהי הוא לבוש לחהשייך למדרגה ההיא  בשכל    היא במדרגת הדביקות ששם 

 :   

 
יז(  וזה   )ירמי'  כסא פי'  וכו',  מרום  כבוד  לשון   כסא  פנימיות,  בחי'  זה 

הפנ  אתכסיא בחיכי  מכוסה  רבי    כבוד.  צוניותימיות  קיג(  )שבת  ולבוש, כמ"ש  חיצוניות  זה 

צוניות  ינמיות מכוסה לכן לפי החיכי בגלל שהפבגדיו מכבדי  רבי יוחנן קרא ל  יוחנן קרא למאניה וכו'

, היינו כשנתרומם ונתעלה ממדרגה  מרום מראשון.  ינו הבגדים כך מכבדים את האדםידה

צריך לקדש    , מקום מקדשינוהראשונה, ואז נעשה מפנימיות חיצוניות. בשביל זה,  

 : את המקום מחדש, כי הקליפות חוזרים וניעורים כנ"ל

 
 ד אות 

יבאר   דייקא ע"י מדמה  ה  שהכנעתעתה  ע"י צדקה לעני הגון דהיינו  וזה  היא ע"י התגלות גדולות הבורא 
אותו  שמשפיע  דהיינו  הגון  לעני  נותן  אותו  כג  בתורה  כמבואר  ביותר  הדמיון  אחיזת  שבו  הממון  שאת 

ז'/  ג'  ובלק"ה ע"ז  ית'.  ויתגלה עי"ז שהכל ממנו  ביותר  ימב  \חלמקום שיוליד כבוד שמים    ותר גם כיצד אר 
קשור הדק היטב עניין זה למה שביאר לעיל באות ג' בעניין ההרמה שעליתו תלויה בהרמת חבירו דייקא כי  
זה בעצמו הצדקה שעל ידה מרים את חבירו העני וזה והצדקה מכניעה המדמה ועולה לשכל נמצא שע"י  

ל גדול בתורה  רבין זה לזה וכלים את חבירו מתרומם גם הוא בעצמו שכל זה בחי' שישראל ערצדקה שמ
ואהבת לרעך כמוך דייקא שתרצה וחשוב בעיניך עלית חברך כמו עליה שלך. וההתכללות של האחד עם  

 .  חבירו היא עיקר הגוונים והפאר שמכניע את המדמה
)שדוחף את  )ואולי אפ"ל בענין ההרמה הנ"ל שמתרומם דייקא ורק מכח הרמת חבירו שעל כן נקרא הרמה  

העלא   חבירו( ולא  למעלה(   ה דייקא  אותו  השפלות    )שמושך  הוא  השכל  עיקר  היציאה    והיא כי  עיקר 
     בירו רק כשמרגיש עצמו למטה מכולם(מהמדמה והבהמיות דהיינו הישות והגאוה לכן בכוחו להעלות ח

 
"ל אֹות ג  -ית( אות ז'  ריב )הלכות  הלכה ג    הלכות עבודת אלילים   -  ליקוטי הלכות יו"ד   ח ַהּתֹוָרה ַהּנַ ם ּבְ ָ י ְמבָֹאר ש  ֹונֹו, ְוַדע,    'ּכִּ ְוֶזה ְלש 

ְוכּו'. ָלֶזה  ַמְלּבּוש   ְוֶזה  ה  ּזֶ מִּ ְלַמְעָלה  ֶזה  ֵהם  מֹות  ָ ש  ַהּנְ ל  ּכָ י  ּכִּ ָלֶזה,  ֶזה  ין  וִּ ָ ש  ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵני  ְ ש  ֵאין  ֶ רֹוֶצה    ש  ֶאָחד  ֶ ש  ּכְ ְמָצא,  ְד נִּ ּמַ מִּ ָגתֹו  ֵר ַלֲעלֹות 
ַהיּ  ְלַמְדֵרָגה  ק  ְוֶנְעּתָ ְוהֹוֵלְך  ֶעְליֹוָנה  ַמְדֵרָגה  ּבְ ָהעֹוֵמד  ָהָאָדם  ק  ְוֶנְעּתָ הֹוֵלְך  ֲאַזי  ֶעְליֹוָנה  ּסֹוף  ְלַמְדֵרָגה  ּבַ ם  ָ ש  ּוְמבָֹאר  ְוכּו'.  ֶעְליֹוָנה  ֹוֵתר 

יַנת ֲהָר  חִּ ה ּבְ ּזֶ ֶ ים ָלֶזה, ש  כִּ ּיָ ַ ָמטֹות ַהש ּ ְ ַהש  אֶ ּבַ ֶ ְתָקֵרב ַלה'  חָ ָמה ַמה ש ּ ר ְלָהָאָדם ְלהִּ ָ י ֶאְפש  אִּ ֶ ְמָצא, ש  ם. נִּ ָ ן ש  יּהַ ֶאת ֲחֵברֹו ְוכּו', ַעּיֵ ים ּוַמְגּבִּ ד ֵמרִּ
ּמּוָבן ּוְמבָֹאר בְּ  ם ֶאת ֲחֵברֹו, ּכַ יּהַ ּגַ ים ְוַיְגּבִּ רִּ ּיָ ֶ ש  ם ּכְ י אִּ א ּכִּ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ּדַ ַרְך ְוַלֲעלֹות מִּ ְתּבָ "ל. וְ ַהּתוֹ יִּ ין ֶזה ָלֶזה.  זֶ ָרה ַהּנַ ָרֵאל ֲעֵרבִּ שְֹ ל יִּ יַנת ּכָ חִּ ה ּבְ

יש  ֶאָחד. ְוָכל ֶאָחד  אִּ ָרֵאל ּכְ שְֹ ל יִּ י ּכָ ּתֹוָרה, ּכִּ דֹול ּבַ ָלל ּגָ מֹוָך ֶזה ּכְ יַנת ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ חִּ ה ַעד   ְוֶזה ּבְ ָ ֻדש ּ יּהַ ֶאת ֲחֵברֹו ֶאל ַהּקְ ים ְוַיְגּבִּ רִּ ּיָ ֶ יְך ש    ָצרִּ
ַלם צֶ  ְ ש  ּיֻ ֶ ְמקֹומֹו ָהָראּוי לֹו ְוָאז לֶ ש  ל ֶאָחד לִּ ְמקֹוָמן ּוַמְדֵרָגָתן ּכָ מֹות לִּ ָ ש  ל ַהּנְ ֲעלּו ּכָ ּיַ ֶ ֵלמּות, ַעד ש  ְ ש  ים ּבִּ ין    ם ֱאלֹקִּ ּקּון ְוכּו'. ְוָכל ֶזה זֹוכִּ ַלם ַהּתִּ ְ ֻיש 

ַעל    -ַעל   ֶ מֹונֹו, ש  ּמָ מִּ ין  עֹושִֹּ ֶ ש  ָוֶחֶסד  ְצָדָקה  ּלִּ   ְיֵדי   -ְיֵדי  ְתּגַ נִּ ר   ין ֶזה  ּקַ עִּ ֵהם  ֶ ש  מֹון  ּמָ ּבַ ֶ ין ש  אִּ ּלָ עִּ ין  ָונִּ ַעל    ַהּגְ ֶ ַרְך, ש  ְתּבָ יִּ ַהּבֹוֵרא  ת  ֻדּלַ ֶזה    -ּגְ ְיֵדי 
ַעל   ֶ א, ש  א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ּדַ ין מִּ ה ְועֹולִּ ין ַהְמַדּמֶ ֹוְברִּ ּוַמְגּבִּ   -ש  ים  ּוֵמרִּ א  א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ּדַ ם ֲחֵברֹו מִּ ּגַ ם ֶאת חֲ ְיֵדי ֶזה עֹוֶלה  ּגַ ְמבָֹאר  בֵ יּהַ  ה  ְוַעּתָ "ל.  ּנַ ּכַ רֹו 

ַעל   ּקּון  ַהּתִּ ר  ּקַ עִּ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִּ ֵהיֵטב,  ְנָין  ָהעִּ ר  ָ ּוַמֲעֶלה אֹותֹו    -ּוְמֻקש ּ ים  ֵמקִּ ֶזה  ּבָ ֶ ֲחֵברֹו ש  ָרֵאל  שְֹ יִּ ם  ל ֶאָחד עִּ ּכָ ה  עֹושֶֹ ֶ ְיָקא ש  ּדַ ָוֶחֶסד  ְצָדָקה  ְיֵדי 
לָּ  ין עִּ ָונִּ ּגְ ּבֹו  יר  מָ ּוֵמאִּ ּבְ ֶ ין ש  ם ֲחֵברֹו כַּ מוֹ אִּ ּגַ ֲעֶלה  ּמַ ֶ ש  ּכְ ה  ּיָ ר ָהֲעלִּ ּקַ עִּ ֶ א, ש  א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ּדַ ַלֲעלֹות מִּ ַעְצמֹו זֹוֶכה  ּבְ ּוָבֶזה  ָרֵאל  שְֹ יִּ ָלֶזה  ן  ּזֹוֶכה  ֶ "ל, ש  ּנַ

יר    -ַעל   ְלָהאִּ ָכה  ּזָ ֶ ש  מֹו  ּכְ ֶ ש  ֲחֵברֹו,  ם  עִּ ה  עֹושֶֹ ֶ ש  ְיָקא  ּדַ ָוֶחֶסד  ְצָדָקה  ָממוֹ ְיֵדי  ֲחֵברֹו  ין  נ ּבַ ָונִּ ּגְ ּבֹו  יר  ְוֵהאִּ ֶחֶסד  ַהְלָוַאת  ּבְ ְצָדָקה אֹו  ּבִּ לֹו  ַתן  ּנָ ֶ ש  ֹו 
טֹובַ  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ְ ש  ּמִּ ֶ ש  ּכְ ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ה  ּיָ ָהֲעלִּ ר  ּקַ עִּ ֶ ש  א  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ּדַ מִּ ַלֲעלֹות  זֹוֶכה  ֵכן  מֹו  ּכְ ין,  אִּ ּלָ כַּ עִּ ֲחֵברֹו  ֶאת  ם  ּגַ ְלַהֲעלֹות  ֲחֵברֹו  כָּ ת  י  ּכִּ "ל,  ל  ּנַ

וָ  ַהּגְ ֶ ש  ּכְ ם  י אִּ ּכִּ ין  ָונִּ ַהּגְ ין  ּלִּ ְתּגַ נִּ ְוֵאין  ת ַהּבֹוֵרא  ֻדּלַ ּגְ ה  ּלֶ ְתּגַ נִּ ְוֵאין  ֶזה  ּבָ ין ֶזה  לּולִּ ּכְ ָרֵאל  שְֹ "ל,  יִּ ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ּמּוָבן  ּכַ ָלֶזה,  ין ֶזה  ירִּ ּוְמאִּ ים  ְכָללִּ נִּ ין  נִּ
ם, ְונִּ  ָ בָֹאר ש  ּמְ ֶ ם ַמה ש ּ ָ ן ש  ין ֶזה בָּ ַעּיֵ י זֶ ְכָללִּ ם ֶזה, ּכִּ ין ְצָדָקה ָוֶחֶסד ֶזה עִּ ָרֵאל עֹושִֹּ שְֹ ּיִּ ֶ ש  ם. ַהְינּו, ּכְ ָ ן ש  ין ְוכּו', ַעּיֵ ָונִּ ין ֵאּלּו ַהּגְ ְתַנֲהרִּ ָרֵאל    ה מִּ שְֹ יִּ

ָונִּ  ֵאר ַהּגְ ה ּפְ ּלֶ ְתּגַ ֶהם מִּ ּבָ ֶ ָאר ש  ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ֶ ָרֵאל ֲאש  שְֹ יַנת יִּ חִּ ין ּבְ ָונִּ ן  ד  ין. ְוָכל ֶאחָ ֵהם ֵהם ַהּגְ ֶ ַאְבֵני ַהחֹש  ֹו ּבְ ְרש  ָ י ש  פִּ ֶון ְמֻיָחד ּכְ ָרֵאל ֵיש  ּבֹו ּגָ שְֹ ּיִּ מִּ
 ֶ ּוְכש  ין,  ָונִּ ַהּגְ ל  ּכָ ָהָיה  ּוָבֶהם  ַרב  ים הֹון  וִּ ָ ש  ָהיּו  י  ּכִּ ָרֵאל,  שְֹ יִּ ל  ֶ ש  ה  ָ ְקֻדש ּ ּדִּ ירּות  ִּ ֲעש  ֵהם  ֶ זֶ ְוָהֵאפֹוד ש  ין  ירִּ ּוְמאִּ ֶזה  ּבָ ֶזה  ין  ְכָללִּ ַעל  ּנִּ ָלֶזה  י  ֵד יְ   -ה 

ין זֶ  ְכָללִּ ין נִּ ָונִּ "ל. ָאז ַהּגְ ּנַ ין ּכַ ָונִּ ר ַהּגְ ּקַ ם עִּ ָ ש ּ ֶ מֹונֹו, ש  ּמָ ם ֲחֵברֹו מִּ ה ֶאָחד עִּ עֹושֶֹ ֶ ֵאר  ְצָדָקה ָוֶחֶסד ש  ּלּות ּפְ ְתּגַ ר הִּ ּקַ ין ֶזה ָלֶזה, ְוָאז עִּ ירִּ ֶזה ּוְמאִּ ה ּבָ
ֻדלַּ  ּגְ ה  ּלֶ ְתּגַ ְיָקא נִּ ין. ְוָאז ּדַ ָונִּ א נִּ ת ַהּבֹוֵרא וְ ַהּגְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ּדַ ם ֲחֵברֹו מִּ א ּוַמֲעָלה, ּגַ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ּדַ ה ְועֹוֶלה מִּ ֵהם ּכַֹח ַהְמַדּמֶ ֶ ּפֹות ש  לִּ ין ַהּקְ , ְוָאז  ְכָנעִּ

ְרגָּ  ּדַ ין מִּ ָרֵאל עֹולִּ שְֹ ּיִּ ֶ ל ַמה ש ּ י ּכָ יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ּכִּ ֵאר ּבְ ְתּפָ ל ּומִּ ּדֵ ְתּגַ ַרְך מִּ ְתּבָ א  ה' יִּ ְתרֹוֵמם  לְ א ְלַדְרּגָ ֵאר ְונִּ ְתּפָ ש  ְונִּ ְתַקּדֵ ל ְונִּ ּדֵ ְתּגַ ַמְעָלה ְלַמְעָלה, נִּ
יָרה ַהּתֹוָרה ְלַהְלוֹות ַלֲחֵברֹו ַהְלָוַאת ֵחן ָוֶחֶסד  ְזהִּ יל ֶזה הִּ בִּ ְ ש  ְבָיכֹול, יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ּובִּ ַרְך, ּכִּ ְתּבָ ְלֶוה אֶ   ה' יִּ ֶסף ּתַ ם ּכֶ ֱאַמר, "אִּ ּנֶ ֶ מֹו ש  י ְוכוּ ּכְ .  '" ת ַעּמִּ
ים יֹוֵתר מִּ  ילּות ֲחָסדִּ מִּ דֹוָלה ּגְ ְבָרָכה, ּגְ ְכרֹוָנם לִּ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ ֶ מֹו ש  ָדָקה, ּכְ ן ַהּצְ דֹוָלה מִּ יא ּגְ י ַעל  ְוהִּ ָדָקה, ּכִּ ַיד    -ן ַהּצְ יק ּבְ ְיֵדי ַהַהְלָוָאה ַמֲחזִּ

ַעל   ְרֵנס  ְתּפַ ְלהִּ ּיּוַכל  ֶ ש  יֹוֵתר  ּבְ ַהְלָוָאתֹו.ְיֵד   -ֲחֵברֹו  ְוֶחֶסד  וּ   י  טֹוָבה  לֹו  ה  עֹושֶֹ ֶ ש  ְמָצא,  נִּ "ל.  ּנַ ּכַ ין  ָונִּ ַהּגְ ין  ירִּ ְמאִּ י  ְרֵאלִּ שְֹ ַהּיִּ יש   ל אִּ ֶ ש  ְרָנָסה  ְבַהּפַ
ּמָ  ּבַ ֶ ש  ין  ָונִּ ַהּגְ ּבֹו  יר  ְוַיֲחזִּ לֹו  ם  ּלֵ ַ יש  וִּ ֲחֵברֹו  יר  ַיֲחזִּ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ּיּות.  ּוְברּוָחנִּ ּיּות  מִּ ְ ַגש  ּבְ דֹול  ירוּ ּגָ ְוָיאִּ ין  זֶ   מֹון  ָונִּ ַהּגְ ֶהָאַרת  ֵלמּות  ְ ש  ר  ּקַ עִּ ה  ּזֶ ֶ ש  ָלֶזה,  ה 

ְת  ְוהִּ ּוּוי  ֹון לִּ ּוַמְלֶוה ְלש  ם לֹוֶוה  ֵ ש  ּבְ ְקָרא  יל ֶזה נִּ בִּ ְ ש  ּובִּ ְוֶזה ָלֶזה.  ין ֶזה ָלֶזה  ירִּ ּוְמאִּ ין  ְתַנֲהרִּ ּמִּ ֶ ש  רּות,ּכְ י ַעל    ַחּבְ ין זֶ   -ּכִּ רִּ ְתַחּבְ ה  ְיֵדי ַהְלָוַאת ֵחן מִּ
י  "ל. ְוַעל  רִּ ָלֶזה ּוְמאִּ ּנַ ין ּכַ אִּ ּלָ ין עִּ ָונִּ ֵאר    -ין ֶזה ָלֶזה ַהּגְ ר ַהּפְ ּקַ ֵהם עִּ ֶ ין ש  ָונִּ יַנת ֶהָאַרת ַהּגְ חִּ ְיָקא ֶזה ּבְ ְקָרא ֵאֶצל ָהעֹוָלם "ַהְלָוַאת ֵחן", 'ֵחן' ּדַ ן נִּ ּכֵ

כְ  נּו, זִּ ם ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ָ ֵרש  ש  ּפֵ ֶ מֹו ש  ְבָרכָ ְוַהֵחן, ּכְ ם:   ה, רֹונֹו לִּ ָ ן ש  ֵעיֵני ה'", ַעּיֵ סּוק, "ֵחן ּבְ  ַעל ּפָ
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אפשר   והבלבולים  ואי  והתאוות  והמחשבות  הדמיונות  היינו  הקליפות,  להכניע 

ה' עם עמו ישראל  דולות הבורא, אלא ע"י גאליהשבא    טוהמניעות שבמדרגה  )כי    דהיינו חסדי 
שבמדת החסד מכניע אויביהם כמ"ש שב לימיני    (,\ימדת החסד נקרא גדולה כמ"ש לך ה' הגדולה והגבורה/ 

הודו לה' קראו  . כמובא בכוונות של    \יא, וכתיב ימינך ה' תרעץ אויב/עד אשית אויבך הדום לרגליך 
נבשמו המזמור  שזה  הקל,  להכניע  שביצירהיתקן  למלאכים  פות  אומרים  שאנו  שם    \ יב/ מבואר 

הקדושים הודו לה' קראו בשמו הודיעו לקלי' עלילותיו דהיינו גדולתו כדי שיפחדו ולא יתאחזו בג"ר דעשיה  

, כי נתעוררים נגד עשיה שעולה ביצירה, וע"י שמזכירין גדולות הבורא נכנעין שעלו ליצירה 
, ופנימיות עשיה עולה ומלביש לחיצוניות יצירה ירה עולה לבריאהע"ש. כי פנימיות היצ

   :\יד/ [יג ]  ע"ש
. כי עיקר הגדולה  [טו]   גדולות הבורא, הוא ע"י צדקה שנותנין לעני הגוןוההתגלות  

הכוונה    , כי גוונין עילאין בהם\יז/(, וכסף וזהב הן הן הגווניןטזוהפאר הוא התגלות הגוונין )
ל הכח העצום שבו בחי' הכסף יענה את הכל ומחמת זה  ה מאד ומזה נשתשמצד מהות הממון ששרשו גבו

זה   ודין הנכללים  והווגנין הכוונה לחסד  ע"ז ממש  והתאווה מאד לעשותו  יש התגברות המדמה  בו  דייקא 
בזה ולכן נקט רבינו כסף וזהב דייקא שהם חסד ודין אבל מצד מהותם הנ"ל כל הארתם היא רק בכח ורק 

בממון מתגלה בפועל הגוונין הנ"ל באור גדול ע"י שמגלה שכל הממון שונא בצע ומואס  אצל איש ישראל  

 
 שבמדריגה   -מתרלו    ט 

 יד הגדולה ויד החזקה הן ימין ושמאל עפ"י הזוהר    ועיין תורה מו  י
 מבאר שם שימין עיקרא דכולא כי על ידו ממתיק הדין שלמעלה ומתגבר על האויב היונק מהדין   עיין זוהר בשלח סו. יא
 דווקא ולא שאנו בעצמינו נאמר לקלי'  ם  מהמלאכי   מבקשים   צ"ע למה   יב 

החילוק  ואזי    ומה  אתפאר  בך  אשר  ישראל  בחי'  ידה  על  מעוררים  אנו  בצדקה  גם  באמת  ואולי  בעצמינו  עושים  שאנו  מצדקה 
   המלאכים מפארים את ישראל בפני הקלי' 

 פרי עץ חיים שער הזמירות פ"א   יג

הודו שאומרים קודם ב"ש כי כבר נת"ל כי על    -   פרקים:   פרק א שער הו' שער הזמירות ויתחלק לו'   -שער הזמירות    -פרי עץ חיים    יד
ידי קדיש ניתן רוח לג"ר דעשיה שעלו ביצירה. ועתה על ידי הודו שהוא מזמורים, וכל מזמור הוא ביצירה, לכן נעשו יצירה גמורה,  

מיצירה. נשמה  א"פ  בהם  עולה    אך   ויש  שלהם  ופנימיות  חיצונית  דיצירה,  דג"ר  כמבואר  למעלה,  היצירה  תעלה  קדיש  לפי שאחר 
במקום ג' האמצעים וכו', הרי חוזרים אז להיות עשיה כבראשונה, רק שהם במקום יצירה, אך אינם דבוקים ביצירה ממש כבראשונה,  

נשמה, כי יצירה מסתלק למעלה, לכן אומרים הודו קודם ב"ש,    חי' שהיו פנימית ג"ר דעשיה חיצונית לג"ר דיצירה, ואז ישארו בלי ב 
 שהוא תיקון יצירה כי אז מסתלק בחי' זו: 

הודו לה' קראו בשמו. הנה כל תיקון זה שמכאן ועד ב"ש, הכל הוא בכאן, באלו הג"ר של עשיה שעלו ביצירה. והנה מנהג אשכנז  
ל  יצירה,  נקרא  זה  שכבר  לפי  והטעם,  ב"ש.  אחר  הספרדים  כן  לאומרו  אך  ואילך.  מב"ש  שהוא  יצירה,  תיקוני  בתוך  אותו  אומרים 

אומרים אותו קודם, לפי שהנה עתה עדיין כל זה הוא תיקון עשיה, כי עדיין היצירה עצמה אינה נתקנת, ומקבלת אור רק אחר ב"ש,  
 מנהג האר"י זלה"ה: וא  לכן אומרים אותו בין יצירה לעשיה, שהוא אחר קדיש העשיה, וקודם ב"ש של יצירה. וכן ה 

והנה כוונת הודו הוא, כי הנה תחלה ע"י מעשה טלית גדול וטלית קטן, אז תקנו את הקליפות של עולם היצירה, וסלקנו אותם. והנה  
מה שעשינו אז הוא, שלא יקבלו ויאחזו הקליפות דיצירה ביצירה, אך עתה שג"ר דעשיה הם הנעשין חיצונית אל ג"ת דיצירה, וכבר  

שחיצונית היצירה מן העשיה הוא, אנו יראים שלא יחזרו הקליפות    ודאי חיצונית היצירה גדול מפנימית העשיה, וא"כ עתה כי  ידעת  
 של ג"ת דיצירה להתאחז שם,  

והודיעו עלילותיו   וכתות הקדושים, קראו בשמו של הש"י,  פי', אתם מלאכים קדושים  וכו'.  ולכן אנו אומרים הודו לה' קראו בשמו 
ם הקליפות, ועי"ז יפחדו הקליפות מהש"י, ולא יתאחזו שם בג"ת דיצירה. וכמעט כל המזמור הזה, וכל הסדר הזה עד ב"ש,  שה   בעמים 

כולו מדבר ע"ז, שיכירו העמים והגוים ואלהיהם, גדלותו ית', ולא יאחזו בג"ת דיצירה. אמנם התיקון תלוי, שלא יעלו הקליפות גם  
 שה, ואז יסתלקו הקליפות: קדו הם, ויכללו זו בזו למעלה כמו ב 

 הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו: 

והדר    -הוד   וחדוה    -זה הוד,  עוז  נצח,  היו    -זה  נה"י דיצירה אלו שהם עתה,  והכוונה, כי  ועוז דמטרוניתא.  יסוד, שהוא חדוה  זה 
אלו הקליפות. וה'    -העמים אלילים    להי תחלה ג"ר דעשייה, ולא ישלטו בהם הקליפות, אלא אדרבה, יהיה עוז והדר וחדוה. כי כל א 

נצח,    -פי', פנימית חב"ד דעשייה שעלו לחיצונית נה"י דיצירה ישארו שם, ולא יאחזו בהם הקליפות. ווהו, הוד והדר    -שמים עשה  
וחדוה   הע   -עוז  ב"ד  הוא  כי  "העם.  "את  "לשפוט  משה  וישב  וכן,  המשפט.  ממנה  כי  לאה.  ר"ת  "הארץ.  "את  "לשפוט  ן  ליו יסוד. 

 : גי' אדנ"י, יחבר לה דכורא   -שבבינה, והלל לה'. הלל  
 נו ראוי בעני הגון.עיין שיש"ק ח"ד קל שבצדקה מועטת א"צ לדקדק בזה ועיין היכל הברכה ואתחנן ]ה כה[ דף לה: נוח להקב"ה לשנות סדרי בראשית מלזכות את שאי   טו

 עיין זוהר בשלח סב: תרומה קנב: טז

ו' שמיד אחרי מתן תורה שעלו למדרגה גבוהה כל כך התגבר עליהם המדמה מאד והפיל  קוח גבית חוב מל   עיין לק"ה   יז  ג' אות  ות 
יג מיני הנדבות למשכן היו כלליות כל הגוונין ולכן נצטוו על המשכן   אותם למעשה העגל ולכן נצטוו מיד אח"כ על המשכן שכל 

ובכ  לדרגה  עליה מדרגה  היו  כל המסעות  כי  הליכתם במדבר  ד בתחילת  הגונין  ל  ע"י  והכניעו אותם  הקליפות מחדש  רגה מתעורר 

      .שהיו במשכן
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ועל כן עיקר התגלות  דהיינו חסד )השפעה( ודין )החזרה(  שייך לו ית' דהיינו שבא ממנו וצריך לחזור אליו,  

הינו הגוונין הם ע"י צדקה שהיא בעצמה מעשה חסד עם העני אבל כלפי הקב"ה היא בחי' החזרת חוב ד

דין()כי הכ  דין , אין מאירין [יט]  המלובשים בכסף וזהב   יח. וגוונין עלאין לל שכל אור חוזר הוא 
ישר א   אלא כשבאים לאיש הישראלי ומעשיו  יצרו  , כי שם מקומם.  ל-דהיינו איש המתגבר על 

ישראל  , ומתנהרין אלו הגוונין, בבחי' )ישעי' מט(  פאר הממון עם פאר ישראל  ונכללים זה בזה
מקום הגוונין אינו אלא אצל איש הישראלי. וכשמתנהרין הגוונין, , כי  ארר בך אתפאש

בהם ומתפאר  הקב"ה מתגדל  בממונם  אזי  אפילו  גדולתו  המגלים  ב(  בישראל  )חגי  בבחי'  לי  , 
נעשה בגד מפואר בגד דייקא דהיינו  כזה  מממון    \כב/[כא]   בגדי ישע, ונעשה מהם  \כ/הכסף ולי הזהב

כד וחיצוניות  על החיצלבוש  לפעול  להכניעםי    ישעו אל ה'   ישע, אסתכלותא, כמו  .ונים להפחידם 
מבואר שם בזוהר שכסף וזהב הם    \כהעיקרי הדברים שם עיין פל"ח אות ב'/{\כד/ ע"ש  : זוהר יתרו צ[}כג ]

וצריך לכלול אותן ע"י שיודע ששתיהן מהקב"ה ולזה רומז הפסוק לי הכסף  חסד ודין רומז לשתי הנהגות  
אהלל דבר ובאלקים אהלל דבר, וזה מתגלה בעיקר בהנהגת הממון שגלגל חוזר    בחי' בה'והיינו    . ולי הזהב

. וכן בעסק המו"מ צריך ית' לטובה  הוא בעולם ובין כשהוא עני ובין כשהוא עשיר צריך לדעת שהכל ממנו

 
 עילאין  -בתרלו   יח 

 תורה נו אות ה'  יט 

בֹוד ָאַמר ְידָֹוד    -  חגי פרק ב   כ ה ּכָ ת ַהּזֶ יִּ י ֶאת ַהּבַ אתִּ ּלֵ ם ּומִּ ל ַהּגֹויִּ ת ּכָ ם ּוָבאּו ֶחְמּדַ ל ַהּגֹויִּ י ֶאת ּכָ ּתִּ ְ ְרַעש  י   ְצָבאֹות: )ז( ְוהִּ ָהב  הַ   )ח( לִּ י ַהּזָ ֶסף ְולִּ ּכֶ
ן    ְנֻאם ְידָֹוד ְצָבאֹות:  ה ֶאּתֵ קֹום ַהּזֶ ֹון ָאַמר ְידָֹוד ְצָבאֹות ּוַבּמָ אש  ן ָהרִּ ה ָהַאֲחרֹון מִּ ת ַהּזֶ יִּ בֹוד ַהּבַ ְהֶיה ּכְ דֹול יִּ לֹום ְנֻאם ְידָֹוד ְצָבאֹות: )ט( ּגָ ָ  ש 

מזה ולתתו לזה ואני אתן בלב הגוים להביא אל הבית הזה כסף  לו  ביד מי שהוא שלי הוא וברשותי הוא לנט   -)ח( לי הכסף     -רד"ק 
 וזהב לרוב: 

 'לשה"כ ישעיהו סא י   כא 

ית עֹוָלם ֶאְכרֹות ָלֶהם:  ישעיה פרק סא   כב  ֱאֶמת ּוְברִּ ָתם ּבֶ י ְפֻעּלָ עֹוָלה ְוָנַתּתִּ ט ׂשֵנא ָגֵזל ּבְ ּפָ ְ ש  י ְידָֹוד ֹאֵהב מִּ י ֲאנִּ ם ַזְר   )ח( ּכִּ ּגֹויִּ ם  עָ )ט( ְונֹוַדע ּבַ
ַרְך ְידָֹוד:  י ֵהם ֶזַרע ּבֵ ירּום ּכִּ ל רֵֹאיֶהם ַיּכִּ ים ּכָ תֹוְך ָהַעּמִּ יל    ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ּבְ ע ְמעִּ ַ ְגֵדי ֶיש  י ּבִּ נִּ ַ יש  ְלּבִּ י הִּ אלַֹהי ּכִּ י ּבֵ ִּ ֵגל ַנְפש  ידָֹוד ּתָ יׂש ּבַ )י( ׂשֹוׂש ָאׂשִּ

ְעּדֶ  ה ּתַ ּלָ ֵאר ְוַכּכַ ָחָתן ְיַכֵהן ּפְ י ּכֶ ה    ֵכֶליָה: ה  ְצָדָקה ְיָעָטנִּ ּלָ יַח ְצָדָקה ּוְתהִּ ד ַיְצמִּ ן ֲאדָֹני ֱידֹוִּ יַח ּכֵ ה ֵזרּוֶעיָה ַתְצמִּ ְמָחּה ּוְכַגּנָ יא צִּ י ָכָאֶרץ ּתֹוצִּ )יא( ּכִּ
ם:  ל ַהּגֹויִּ  ֶנֶגד ּכָ

  -ו'  וכ   יאמר ישראל שוש אשיש בתשועת ה' תגל נפשי בעזר אלהי. כי הלבישני   ( בעת הגאולה ) אז    -)י( שוש אשיש    -  מצודות דוד 
כמו החתן אשר יגדיל פארו וכמו הכלה    -ר"ל סבב אותי בישע ובצדקה כלבוש המסבב את הגוף וכמעיל המעטף את הלובשו. כחתן  

 אשר תתקשט כלי תכשיטים: 
 עיין שמואל ב כב מב   כג

לי הזהב אף על גב דלי  ף ו לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב, אמר ר' יוסי מ"ט משום דכתיב )חגי ב( לי הכס   -  דף צ: זוהר יתרו    כד
אע"פ שכסף וזהב מרמז לחו"ג וסל"ד שמצוה לעשות דוגמתן למטה קמ"ל ומה שאמר לא תעשו אותי הכוונה    הכסף ולי הזהב לא תעשון אתי, אתי כלומר אותי, 

 שלא תאמר שאני שתי רשויות אחת מצד החסד ואחת דין אלא אני אחד בחי' ת"ת הכולל שתיהן 

כתיב )ירמיה י( מאין כמוך יי' גדול אתה וגדול שמך בגבורה וגו' )גדול אתה וגדול שמך(, גדול אתה היינו לי    נ"ללבאר ה  אמר ר' יצחק 
  לא מסתעפין להנהגת התחתונים   אלין תרין גוונין לא מתחזיין ולא מתפארן ,  האחוז בגבורה   וגדול שמך בגבורה, היינו ולי הזהב ,  האחוז בחסד   הכסף 
כד  גליפין באת   בר  ח אינון  מקום  באן אתר   , ד ר  בישראל   באיזה  ישראל   אתגליפו,  הנקרא  גוונין לאתפארא ,  ת"ת  הנהגת    כאן אתחזון  ידו  על  כי 

 כמה דאת אמר )ישעיה מט( ישראל אשר בך אתפאר,    התחתונים

הון דישראל מעמין  ולק שוש אשיש בה' תגל נפשי באלהי וגו' זכאה ח   עיין עיל בפסוק ובפי' המצודות שם שהבאתי  סא(   ישעיהו )   ר' יהודה פתח 
ביי' אמאי כתיב באלהי, אלא הכי אמרו   ביי', כיון דאמר  בריך הוא דכתיב שוש אשיש  בקודשא  דלהון  ותפנוקא  עעכו"ם דחדוותא 

ביי', אי בדינא תגל נפשי באלהי, מ"ט    משום דאלין ביה   למה אנו שמחים אפילו שמתנהג עמנו בדין  ישראל אי ברחמי אתי עלנא שוש אשיש 
לתועלתינו  פו אתגלי  אבל פנמיות הכוונה היא  זה רק בחצוניות  ואפילו שמתנהג בדין  ית'  בו  מדות אלו כלולות  דכתיב )שם( כי הלבישני בגדי ישע, מהו    כי שתי 

אן  כמה דאת אמר )ש"ב כב( ישעו וגו' אל יי', ישע אסתכלותא הוא, מ   ומנין שישע היינו הסתכלות  בגדי ישע, גוונין דאתגליפו לאסתכלא ביה 
דבעי לאסתכלא בי בגוונין דילי יסתכל, מאי טעמא משום דכתיב )ישעיה סא( מעיל צדקה יעטני צדקה ממש דגוונין ביה אתגליפו,  
כחתן יכהן פאר, הא גוונא חד, וככלה תעדה כליה הא גוונא אחרא, וכד גוונין מתחברן ביה שעתא אתחזיין וכלהו תאיבין לאחזאה  

בכלא    מר ר' יהודה א     ש אשיש ביי' תרין חדוון, ביי' ברחמי, תגל נפשי הא )נ"א חד חדוה( בדינא,  שו   אמר   ר' יוסי     ולאסתכלא ביה,  
חדוה על חדוה, וחדוה דציון זמין קודשא בריך הוא לאחדאה לישראל בחדוותא יתיר מכלא דכתיב )שם לה( ופדויי יי' ישובון ובאו  

ה הא תרי, ושמחת עולם על ראשם הא תלת, ששון ושמחה ישיגו הא ארבע,  ברנ ציון ברנה וגו' ופדויי יי' ישובון הא חד, ובאו ציון  
 לקבלהון דארבע זמנין דאתפזרו ישראל ביני עממיא, וכדין כתיב )שם יב( ואמרתם ביום ההוא הודו ליי' קראו בשמו וגו': 

  גדול '  וכו  שמך   וגדול   אתה   גדול '  ה  ך כמו   מאין   כתיב   יצחק   רבי   אמר :  צ   יתרו   פרשת   הקדוש   זוהר   עיין   -כה אות ב'   פרפראות לחכמה   כה 
  מתחזיין   כאן   בישראל   גליפין   אינון   כד   בר   מתפארין   ולא   מתחזיין   לא   גוונין   תרין   אלין   הזהב   ולי   היינו   שמך   וגדול   הכסף   לי   היינו   אתה 
(  א " ס   ישעיה )   כי '  וכו '  בה   אשיש   שוש   פתח   יהודה   רבי   אתפאר   בך   אשר   ישראל (  ט " מ   ישעיה )   אמרת   דאת   כמה   ואתפארו   גוונין 

  צדקה   יעטני   צדקה   מעיל   דכתיב   משום   טעמא   מאי '  וכו  איסתכלותא   ישע '  וכו   ביה   לאסתכלא   דאתגליפו   גוונין   ישע   בגדי   הלבישני 
  של   שמחה   לעורר   שצריך '  ה   באות   ל " ז   רבינו   שכתב   מה   בחינת   שזה ' ) בה   אשיש   שוש   מענין   עוד   שם   ועיין   אתגליפו   ביה   דגוונין   ממש 
 : ל" הנ   הודו   לכוונת   שמרמז   לומר   יש ,  בשמו   קראו '  לה   הודו   ההוא   ביום   ואמרתם (  ב " י   ישעיה )   כתיב   דין וכ   וסיים '(,  וכו   עצמו   על   מצוה 



 5לח.        מוהר"ן                                     כה    תורה                         קוטי        י ל                            

ד'( מו"מ  בלק"ה  )כמבואר  מדרגתו  כפי  )חסד(  בבטחון  )דין(  ההשתדלות  את  שאו  \ כו/ לכלול  לקמן  וזה  מר 
זה מהש"י  צדקה  ונוגשיך  וכשיודע שגם  דין  בה' אהלל    דהיינו  בבחי'  וגבורות  דייקא שכולל חסדים  )דעת 

אהלל( כמו הצדקה  באלקים  את הממונו  מאיר  זה  בו, כי כולם  אזי  . מחמת הפאר הכל מסתכלין 
העכו"םתמ אצל  וזהב  שהכסף  זמן  כל  אבל  בו.  להסתכל  ממון   ,אוין  בתאות  ששקועים  כיון 

כי הממון אצלם מאבד את הגוונין של לי הכסף ולי    ן נעלמים אורם, ואינם מאיריןאזי הגווני  יותרב

שיצא    . כי אין מקומם אלא אצל איש הישראליכי אינם ישראל  כי אין שם מקומם  ועוד  ,הזהב 

 , כי שם פאר הגוונין:  ישראל אשר בך אתפאר, בבחי' \כזמתאות ממון/
שיש להעכו"ם כסף וזהב הרבה, תאיבים  ון ישראל, אע"פ ובשביל זה העכו"ם תאיבין לממ

לדינר של יהודי, כאלו לא ראה ממון מעולם. וזה מחמת שהכסף וזהב שיש תחת ידם, אין  
אלא  נתגלה  לא  והחן  הפאר  עיקר  כי  ממון שלהם,  על  שורה  החן  ואין  מאירין,  הגוונין 

הו  ב(  פרק  )אבות  כמו  רשים,  נקראים  זה  ובשביל  ישראל.  ברשות.כח  יאצל  וונה הכ  זהיר 

כי הם רשים ועניים, כי אין    שרבנו מצא רמז לדבריו במה שחז"ל כינו את המלכות גויים בשם רשות
מנה שנוסף להם ממלא אותם בחסרון    להם הנאה מממונם דהיינו שכל  רוצה מאתים,  מנה  לו  יש  כי 

  לקו כשיודע שהכלשמאיר בו בחי' השמחה בח  , כאלו הם עניים, ותאיבין לממון של ישראלכפול

שורה והפאר והחן, והכל דהיינו ישראל שונא בצע  , כי על ממונם של הישראלי  ממנו ית' לטובה 
 תאיבין להסתכל על הפאר והחן:  

והפאר   החן  נתעלם  ומיד  תיכף  מישראל,  ממון  מקבל  כשהעכו"ם  ומיד  תיכף  דע,  אבל 
מישראל אחר  ממון  תובע  פעם  בכל  העכו"ם  זה  ובשביל  הממון.  הממון בתוך  ושוכח   ,

הוו )שם(  המשך מאמר חז"ל הנ"ל באבות  כבר קיבל, כי נתעלם החן כשבא ליד העכו"ם, וזהו  ש

ממון כשהוא אצל הישראלי  ההסתכלות בכשנהנין מ  שאין מקרבין אלא בשעת הנייתןזהירין ברשות  

 : 
עיני ה',    קא כידהיינו שהחן מתגלה בעין דיי  ,בעיני ה'  חןשמצא  )בראשית ו'(  בנח  הנאמר  וזה בחי'  

נ"ל    , שהם בחי' כסף וזהב, שם עיקר החן והפארלזה גוונין עלאין   \ כט/דהיינו תלת גונין שיש בעין

 
י  ....  -  )עפ"י תורה עו(  סוף אות א'   משא ומתן הלכה ד   -  ליקוטי הלכות או"ח  כו  לִּ ה ּכְ ַרְך ֲאַזי הּוא עֹוׂשֶ ְתּבָ ה' יִּ יֹוֵתר ּבַ ְטחֹונֹו ָחָזק ּבְ ּבִּ ֶ ש  י ּכְ ּכִּ

ַפע,   ֶ הַ ְלַהש ּ בּול ּוְזַמן ַעל  ּדְ ּשָ   -ְינּו ּגְ ר ַהּמַ ּקַ "ל, ְועִּ ר ְואֹור ַהחֹוֵזר ְוַכּנַ ָ ש  יַנת אֹור ַהּיָ חִּ יַנת ּכַֹח ָהְראּות ּבְ חִּ הּוא ּבְ ֶ חֹון ְלַבד ש  ּטָ ן הּוא  ְיֵדי ַהּבִּ א ּוַמּתָ
ֵלמּות. ַעל   ְ ית ַהש ּ ַתְכלִּ חֹון ּבְ ּטָ ּות ַהּבִּ יש  יכִּ   -ַרק ֵמֲחַמת ֲחלִּ ן ְצרִּ ַפע ַעל  ין מַ ּכֵ ֶ ל ַהש ּ י ְלַקּבֵ לִּ ק ַהּכְ ֵדי ְלַחּזֵ ן ּכְ א ּוַמּתָ הּוא    -ּשָ ֶ ן ש  א ּוַמּתָ ּשָ ְיֵדי ַהּמַ

ן   א ּוַמּתָ ַמּשָ עֹוֵסק ּבְ ֶ י ש  ּלּו מִּ "ל. ֲאָבל ֲאפִּ ּנַ ר ְואֹור ַהחֹוֵזר ּכַ ָ ש  יַנת אֹור ַהּיָ חִּ יַנת ּכַֹח ָהְראּות, ּבְ חִּ י    -ַעל    -ַאף  ּבְ קָּ   -ּפִּ י  ר הוּ ֵכן ָהעִּ חֹון, ּכִּ ּטָ א ַהּבִּ
ר ְוַהכָּ  ֶ י ָהעֹש  עֹוָלם, ּכִּ ּבָ ֶ ן ש  א ּוַמּתָ ּשָ ל ַהּמַ יל לֹו ּכָ ַרְך לֹא יֹועִּ ְתּבָ לּות ַלה' יִּ ּכְ ְסּתַ חֹון ְוהִּ ּטָ לֹא ּבִּ ַעת  ּבְ ֵאין לֹו ּדַ ֶ ַרְך ַרק ֵמֲחַמת ש  ְתּבָ ָפָניו יִּ ּלְ בֹוד מִּ

וּ  י ש  לִּ חֹון ְלַבד ּבְ ּטָ בִּ ק ּבְ ְתַחּזֵ ן ְוַעל  ם עֲ ְלהִּ א ּוַמּתָ ל ֵאיֶזה ֵעֶסק ּוַמּשָ ֶ ה ש  ּיָ יְך    -ׂשִּ ִּ יֹוֵתר ְוָאז ַמְמש  ְטחֹונֹו ָחָזק ּבְ ָאז ּבִּ ֶ ן ש  א ּוַמּתָ יְך ַמּשָ ן הּוא ָצרִּ ּכֵ
ְרָנָסה ַעל   "ל:   -ַהּפַ ּנַ בּול ּוְזַמן ְוכּו' ּכַ הּוא ּגְ ֶ י ש  לִּ ה ּכְ עֹוׂשֶ ֶ    ְיֵדי ש 

א    -אות ג'  תנה ומתנת שכיב מרע הלכה ד  מ   לקוטי הלכות   עיין  כז  ין ֲאָבל ֵאין ֶזה ֶאּלָ ָונִּ ּלּות ַהּגְ ְתּגַ מֹון הּוא הִּ ַהּמָ ּבְ ֶ י ש  ֱאֶמת ַאף ַעל ּפִּ י ּבֶ ּכִּ

ן ָממֹונֹו ַעל ְיֵדי צְ  ּזֹוֶכה ְלַתּקֵ ֶ ש  ם ּכְ י אִּ ין ּכִּ ָונִּ ין ַהּגְ ירִּ י ְוַגם ֶאְצלֹו ֵאין ְמאִּ ְרֵאלִּ שְֹ יש  ַהּיִּ ם.  ָדקָ ֵאֶצל אִּ ָ ן ש  ם, ַעּיֵ ָ בָֹאר ש  ּמְ ֶ מֹו ש  י ָהגּון, ּכְ ְוַעל  ה ְלָענִּ

ָראוּי ַואֲ  מוּת ּכָ לֵּ ְ ש  ן ָממֹוָנם ּבִ ין זֹוִכים ְלַתּקֵּ ן אֵּ א וַּמּתָ ַמּשָ י רֹב ָהעֹוְסִקים ּבְ ַעל ּפִ ֶׁ ן ָראוּ ֲחָכִמים ש  מוּת ּכֵּ לֵּ ְ ש  ָוִנין ּבִ ְצָלם ַהּגְ ין ְמִאיִרין אֶׁ ַעל  וְ   ַזי אֵּ
ן אַ  ְתנֹוְצצֹות הַ ף עַ ּכֵ ֵמהִּ ֹו  ְרש  ָ ש  ּבְ ְך  ָ ְמש  נִּ ְוֶזה  ַהֵחֶפץ ַלֲחֵברֹו,  ְמּכֹר  לִּ ה  ְתַרּצָ נִּ ֶסף  ַהּכֶ ל  ּבֵ ּקִּ ֶ ָעה ש  ָ ש  ּבְ ֶ י ש  ּפִּ ֵכן  ל  י  ּפִּ מֹון. ֲאָבל ַאף ַעל  ַהּמָ ּבְ ֶ ין ש  ָונִּ ּגְ

הַ  ְלַקְלֵקל  ין  יכֹולִּ וִּ ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ֶ ש  ּפֹות  לִּ ַהּקְ ְכְנעּו  נִּ לֹא  ן  ּשָ ֲעַדיִּ ָממֹונֹו  ּמַ ן  ּקֵ ּתִּ לֹא  ן  ֲעַדיִּ ֶ ש  ֵמֲחַמת  ין  ָונִּ ַהּגְ מּו  ְתַעּלְ נִּ ְך  ּכָ ַאַחר  ֶכף  ּתֵ ֶ ש  ֵמֲחַמת  ן  ּוַמּתָ א 

"ל   ֵלמּות ְוַכּנַ ְ ש  ָוִנין ְמִאיִרי ּבִּ ין ַהּגְ אֵּ ֶׁ א ְלַיד ָהַעּכוּ"ם ש  ּבָ ֶׁ מֹון ש  נוּ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלִעְנַין ַהּמָ ַתב ַרּבֵּ ּכָ ֶׁ ִמין    ן ַרק וְּכמֹו ש  ְך ִנְתַעּלְ ָעה ְוַאַחר ּכָ ָ ְלִפי ש 

ְמִאיִרין  ְך ָהַעּכוּ"ם  רֶׁ עֵּ ּבְ ֶׁ י ש  ּפִ ל ַאף ַעל  ָראֵּ ל ִאיש  ִישְֹ צֶׁ יל ֲאִפּלוּ אֵּ ן ְלַהְבּדִ מֹו כֵּ ּכְ "ל.  ּנַ ּכַ ַאַחר    אֹוָרם ְוכוּ'  ן מֵּ י כֵּ ּפִ ָוִנין, ֲאָבל ַאף ַעל  ַהּגְ ְצלֹו  אֶׁ
ָרא  ּכָ ָממֹונֹו  ן  ּקֵּ ּתִ ּלֹא  ֶׁ אֵּ ש  ד, וּי  ִמיָּ ִמין  וִּמְתַעּלְ ָמן  ְעלֵּ הֶׁ ִמּתֹוְך  ָעה  ָ ש  ְלִפי  ִמְתנֹוְצִצין  ַרק  מוּת  לֵּ ְ ש  ּבִ ְצלֹו  אֶׁ ם  ּגַ ְמִאיִרין  ּפֹות    ין  לִּ ַהּקְ ֵאין  ן  ּכֵ ְוַעל 

גְ  נִּ ן ֵאין  ּכֵ ְוַעל  ֵלמּות  ְ ש  ּבִּ ֶהם  ּבָ ין  ירִּ ין ְמאִּ ָונִּ ַהּגְ י ֵאין  ּכִּ ֶסף ְלַבד,  ַהּכֶ ְיֵדי  ין ַעל  ְכָנעִּ ח הּוא  ָמר  נִּ ּקָ ַהּמִּ ַמר  ּגְ ר  ּקַ י עִּ ּכִּ "ל.  ְוַכּנַ ֶסף  ַהּכֶ ְיֵדי  ח ַעל  ּקָ ַהּמִּ
 ִּ ים ְמש  ֵני ָמה ָאְמרּו ֲחָכמִּ ּפְ ם, ּומִּ ָ ָאְמרּו ש  ֶ "ל. ְוֶזה ש  רּור ְוַכּנַ ָלם ַהּבֵ ְ ש  ָאז נִּ ֶ ּפֹות ש  לִּ י ַהְכָנַעת ַהּקְ פִּ ְרפוּ ּכְ שְֹ ּלֹא יֹאַמר לֹו, נִּ ֶ ֵדי ש  טֶּ   יָכה קֹוָנה? ּכְ יָך  חִּ

רּו וְ  ְתּגָ ּיִּ ֶ ְהיֹות ש  ין ַעל ָידֹו, ָיכֹול לִּ ָונִּ ּלּו ַהּגְ ְתּגַ ן ָממֹונֹו ְולֹא נִּ ּקֵ ּלֹא ּתִּ ֶ י ֵמַאַחר ש  ה. ּכִּ ּיָ ֲעלִּ ת ֶזה  ּבָ י ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ יֹוֵתר, ּכִּ מֹון ּבְ ַהּמָ ּפֹות ּבְ לִּ ְתַאֲחזּו ַהּקְ יִּ
ן ָממ  ּזֹוֶכה ְלַתּקֵ ֶ י ש  ים. ּומִּ ה ֱאלֹקִּ ֵהם   ֹונוֹ ָעשָֹ ֶ ין ש  ָונִּ ין ַהּגְ ּלִּ ְתּגַ ָדָקה ֲאַזי נִּ ָכל    ַעל ְיֵדי ַהּצְ ּבְ ֶ ּפֹות ש  לִּ יַע ַהּקְ ת ַהּבֹוֵרא ַעל ְיֵדי ָממֹונֹו, ְוזֹוֶכה ְלַהְכנִּ ֻדּלַ ּגְ

ָדָקה ֲאזַ  ן ָממֹונֹו ַעל ְיֵדי ַהּצְ ֵאין ְמַתּקֵ ֶ ש  "ל. ֲאָבל ְלֵהֶפְך ּכְ ּנַ ין י נִּ ַמְדֵרָגה ַעל ְיֵדי ָממֹונֹו ּכַ ה    ְתַאֲחזִּ ָ ם ְקֻדש ּ ָ ש  ש  ּיֵ ֶ ְיָקא. ֵמֲחַמת ש  מֹון ּדַ ַהּמָ ּפֹות ּבְ לִּ ַהּקְ
ם   ָ ין ש  ָראּוי ֵהם ֶנֱאָחזִּ ין ּכָ ירִּ ֵאין ְמאִּ ֶ ש  ּכְ ֶ ם, ש  ָ מּו ש  ְתַעּלְ ּנִּ ֶ ין ש  אִּ ּלָ ין עִּ ָונִּ ֵהם ַהּגְ ֶ בֹּהַ ֶנְעֶלֶמת ש  יד ַאַחר ַהּקְ ּגָ מִּ ים ּתָ רּוכִּ י ֵהם ּכְ יֹוֵתר ּכִּ ָ ּבְ בֹּהַ  ֻדש ּ ה ַהּגָ

יֹוֵתר.   ב ּבְ ֹות ּגְ ֹו יֵּש  ּבֹו ְקֻדש ּ ְרש  ָ ש  מֹון ּבְ ַהּמָ ֶׁ ֲחַמת ש  ְך מֵּ ָ ְמש  ּנִ ֶׁ ֲאַות ָממֹון ש  רוּת ּתַ ּבְ ל ִהְתּגַ א ּגֹדֶׁ ה ּבָ ין  וִּמזֶּׁ ִ ש  ֻלּבָ ּמְ ֶׁ ִאין ש  ָוִנין ִעּלָ ם ַהּגְ הֵּ ֶׁ ֹוהֹות ְמֹאד ש 

אָ  הֶׁ ְלַגּלֹות  ה  זֹוכֶׁ ינֹו  אֵּ ֶׁ וְּכש  ל ְלתַ ַרת  ּבֹו.  נֹופֵּ ה  זֶׁ י  ְידֵּ ְוַעל  ר  יֹותֵּ ּבְ מֹון  ַהּמָ ּבְ ֱאָחִזין  נֶׁ ִלּפֹות  ַהּקְ ֲאַזי  ָהגוּן  ְלָעִני  ְצָדָקה  י  ְידֵּ ַעל  ָוִנין  ָממֹון.ַהּגְ   ֲאַות 
ים   רִּ ּבְ ְתּגַ ם ֵאין מִּ ן אִּ ּוַמּתָ א  ַמּשָ ּבְ ֶ ים ְוָהַעְולֹות ש  ּנּויִּ ִּ ְוַהש ּ ֹות  ַהַהְכָחש  ל  ּכָ ים  אִּ ּבָ ה  ּזֶ ּתַ ּומִּ ֵאין ָמעֹות  ַעל  ֶ ָאְמרּו, ש  ֶ ְוֶזה ש  לֹום.  ָ ֲאָותֹו ְלָממֹון ַחס ְוש 

י  יכִּ ָהיּו ְצרִּ ֶ ֵעת ש  ַהְינּו ּבְ ְיָקא, ּדְ ה' ּדַ ּיָ ֲעלִּ ה, 'ּבָ ּיָ ֲעלִּ יָך ּבָ ּטֶ ְרפּו חִּ שְֹ ּלֹא יֹאַמר לֹו נִּ ֶ ֵדי ש  א ְלַד קֹוֶנה ּכְ ְרּגָ ּדַ חֹוָרה מִּ ַהּסְ ּבְ ֶ יצֹוצֹות ש  א, ָאז  ְרגָּ ן ַלֲעלֹות ַהּנִּ
תּוב, ֵמָהֵאש  ָיָצאּו ְוכּו'. ְוַעל ְיֵד  ּכָ ֶ מֹו ש  , ּכְ יַנת ֵאש  חִּ יֵקי ָעְלָמא. ְוֵהם ּבְ ֵהם ַמּזִּ ֶ ּפֹות, ש  לִּ ְלטּו ַהּקְ ָ חֹוָרה: ש  ים ְוַהּסְ ּטִּ ְרפּו ַהחִּ שְֹ  י ֶזה נִּ

 רין(ו זהי )לשון המשנה הו   הוו זהירים   -הוי זהירים, ומתרצו   –גם בדפו"ר הוי זהיר, ובתרלו    כח 

 ושלשה גוונין בעינא, לקבל תלת אבהן,   -  : ג דף רפ" זוהר ח  כט



 6לח.        מוהר"ן                                     כה    תורה                         קוטי        י ל                            

ועין כזו יש בה חן והתפארות, כי בעין יש אחיזת    , כי המציאת חן היא בחי' עין טובה שרואה בזולתו טוב
לכן עין   , רע בעולםמהם נתהווה כל ההסט"א ביותר כידוע בעץ חיים שמשם יצאו אורות הנקודים שנשברו ו

לכן דייקא בעין כשהיא )יצה"ר ולשה"ר ועיה"ר(  הרע בה' הידיעה    שנקראיםהרע היא מג' הדברים היחידים  
גדולה   התפארות  יש  טובה  על  עין  שורה  החן  שלכאורה  אע"פ  בעין  מוצאים  החן  את  הקדש  בלשון  לכן 

    :\לא/ הדבר הנראה ולא בעין הרואה 
עינים    לג הנה הוא לך כסות ,  לבהאלף כסף נתתי לאחיךואת  רה,  ימלך לששאמר אבוזה  

, תיכף נתגלו הגוונין, ונעשו  י)בראשית כ(. היינו כשיצא הממון מיד עכו"ם ליד הישראל
  , שהכל מסתכלין בהם, שהכל תאיבים להסתכל בהם כסות עינים, היינו  בגדי ישעבבחי'  

  ר לשרה הנה הוא לך כסות עיניםהם אמשהגיע לאברעל הממון כ  התאם את החן השור וכשאבימלך ראה פ

 :   דהיינו בגדי ישע הנ"ל דהיינו שהתרברב בו כאילו הוא גרם לזה
ע"י שמאמין שכל השפע שלו תלוי רק בו ית' וכיון שציוה לתת צדקה ברור  וע"י צדקה שנותן מממונו,  

נתתקן  עי"ז  שפע ממנו ית',    מה שנותן אלא אדרבה ע"י הצדקה יושפע לו יותר  \לד/ ובטוח שלא יחסר לו
ממונו ומאירין\לה/ כל  הגוונין  ונתגלין  בבחי'  \לו/,  ממונו  כל  ונעשה  הזהב .  ולי  הכסף  ,  לי 

)ישעי' סא(   יעטניבבחי'  ישע מעיל צדקה  בעצמו  :  בגדי  הוא  צדקה  נותן  שמכוחו  הזה  והבטחון 
 שע"י שבא למעשה הצדקה בפועל נהפך לשכל הנקנה הנ"ל. \לזעיקר השכל הנ"ל/ 

אם אנו מקבלין זאת באהבה ע"י שמבינים שהגוי אינו לוקחין העכו"ם מאתנו,  פי' זה המעות שאו

אזי   הש"י  ביד  מקל  דהיינו    נחשב לצדקהאלא  הגון  לעני  עולם  \לחהקב"ה/ כביכול  של  . כמ"ש צדיקו 
 . \מ/[לט]  ונוגשיך צדקה( .חז"ל )ב"ב ט

 
 עילאין  -מתרלו    ל 

 בחברותא לתורה א' הערה קסה   עיין בזה  לא
 (כלשון הפסוק ).  הנה נתתי אלף כסף לאחיך לשרה,   –ומתרלו    ותרלד,  כך הלשון גם בדפו"ר   לב 

 כסות עינים   -כסות, ומתרלו   -ותרלד   גם בדפו"ר   לג

והיה    -  דעה   יורה   שו"ע עיין    לד ידה, שנאמר:  על  היזק מתגלגל  ולא  רע  דבר  ולא  מן הצדקה,  מעני  לעולם אין אדם  )ב(  רמז  סימן 
 מעשה הצדקה שלום. )ישעיה לב, יז(: 

בש"ע  לה    עיין  הצריך  עני  שמוצא  פעם  בכל  לתת  חייב  צדקה  אבל  במעשר  חייב  הריוח  חיובים  שני  הן  ומעשר  אין  שצדקה  ובזה 
ניתקן ממונו או כיון שנקט כאן צדקה צריך לתת דווקא גם צדקה לבד מהמעשר  "כ  טה וא שיעור אפילו פרו  כיון שנתן מעשר כבר 

ממונו כל  שכמה  .   ובזה אפילו מעט מתקן  הרי  שנתן  הצדקה  לפי חשבון  עיניך ברכות בחשבון שביאר שהברכה  עה"פ  ועיין לקמן 
 קן  בר מת שנותן יותר מתקן יותר וא"כ החידוש שעכ"פ אפילו פרוטה כ 

צריך תיקון ומשמע מזה שהמדמה הפגום פוגם בכל ממונו דייקא ועיין תורה רפ שהמתקת הדין ע"י פדיון נעשה    משמע שהממון   לה 
 ע"י העלאת הממון לשרשו בבינה עילאה  

בענין  ההלכה  עוד  שבסוף  בהשמטה  ג  מקרקעות  חוב  גבית  לק"ה  עיין  לכאן  השייך  הממון  ְסְמָכה    -  תיקון  נִּ ן  ּכֵ ַהּתֹוָרה  ַקבָּ ְוַעל  ַלת 
ט  ּפָ ְ ש  י ַעל ְיֵדי ַהּמִּ ְתרֹו, ּכִּ ת יִּ ַ ָרש  ּפָ ְדָרש   ּמִּ ּבַ ּמּוָבא  ַאֲחֶריָה, ּכַ ּלְ ָפֶניָה ּומִּ ּלְ ים מִּ טִּ ּפָ ְ ש  ת מִּ ַ ֹק    ְלָפָרש  ְגזֹל ְולֹא ַיֲעש  ּלֹא יִּ ֶ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ש  ין ּבֵ עֹושִֹּ ֶ ש 

ן הַ  ּקֵ ְתּתַ מ ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה נִּ הּוא  ּמָ ֶ י ש  ְרֵאלִּ שְֹ ָממֹון יִּ ם ּבְ י אִּ ין ּכִּ ירִּ ֵאיָנם ְמאִּ ֶ ין ש  ָונִּ ין ּבֹו ַהּגְ ירִּ ה. ּוְמאִּ ָ ְקֻדש ּ מֹון ּבִּ ר  ֹון ַוֲאַזי ַהּמָ ֵ ש  ָממֹון ּכָ
יַנת ְצָדקָ  חִּ ט הּוא ּבְ ּפָ ְ ש  ן ַהּמִּ ק ְוַעְוָלה. ְוַעל ּכֵ ֶ ֵזל ְועֹש  ֵאין ּבֹו ּגָ ֶ ט. ש  ּפָ ְ ש  ת ּומִּ י ּדָ ַיֲעקֹב ְוכּו'".  ה, כְּ ַעל ּפִּ ט ּוְצָדָקה ּבְ ּפָ ְ ש  ים צט(, "מִּ ּלִּ הִּ תּוב )ּתְ ּכָ ֶ מֹו ש 

 ֶ ין, ש  ָונִּ ַהּגְ ּבֹו  ין  ירִּ ּוְמאִּ ה  ָ ְקֻדש ּ ּדִּ מֹון  ַהּמָ ן  ּקֵ ְתּתַ נִּ ָיָדם  ַעל  ֶ ש  יָנה ַאַחת.  חִּ ּבְ ֵהם  ּוְצָדָקה  ט  ּפָ ְ ש  י מִּ ְוַלעֲ ּכִּ ה  ַהְמַדּמֶ ר  ּבֵ ַ ְלש  ין  זֹוכִּ ֶזה  ְיֵדי  ֶאל  לֹות  ַעל 
ה ֶתֱחֶזה וְ  ת ְוַאּתָ ַ ַלת ַהּתֹוָרה ְלָפָרש  ְסַמְך ַקּבָ ן נִּ "ל ְוַעל ּכֵ ּנַ ַלת ַהּתֹוָרה ּכַ יַנת ַקּבָ חִּ הּוא ּבְ ֶ ֶכל ש  ים  ַהּשֵֹ טִּ ּפָ ְ ש  ת מִּ ַ ְפטּו ֶאת ָהָעם ְוכּו' ּוְלָפָרש  ָ כּו' ְוש 

"ל:  ּנַ  ּכַ
מה   לו  הדין   ואולי  התגלות  בחי'  זה  לאחר  ונותן  מעצמו  ושתי    .  ד והחס   שמחסר  לאחר  שמשפיע  וחסד  מעצמו  שמחסר  הוא  דין  כי 

יותר נראה לי כנ"ל שע"י שנותן לעני הגון וכוונתו להחזיר  .   בחינות אלו הם התגלות הגוונין ונמתק כל הדין הבא לו מחמת הממון 
תורה כג כי הבכח שבו  ה כמבואר ב ונראה כי ממון בהכרח גורם כפיר .   להקב"ה זה בחי' דין כי כל החזרת שפע לשרשו הוא בקו הדין 

   להשיג כל דבר מרחיק מהש"י וכנראה שגם כאן זה עיקר הקליפות המתעוררות מחדש בכל כניסה לעולם ומדרגה חדשה

ֶדר ָאָדם, הּוא ַעל    עיין תורה רכה   לז  יַנת ּגֶ ְבחִּ ה ָאָדם" ּוכְ   -ְוָלבֹוא לִּ ית א(: "ַנֲעׂשֶ ִּ ֵראש  יַנת )ּבְ ְבחִּ יב )רּות ְיֵדי ְצָדָקה, ּבִּ ר    תִּ ֶ יש  ֲאש  ם ָהאִּ ֵ ב(: "ש 
יָמן לז(  סִּ ּבְ ְלֵעיל  ּזַֹהר )הּוָבא  ּבַ תּוב  ּכָ ֶ מֹו ש  ּכְ אן ְצָדָקה  ּכָ ְוכּו' ָמה ָהָתם ְצָדָקה ַאף  ַהּיֹום"  ּמֹו  י עִּ יתִּ ַעל  ָעׂשִּ ֶ יַנת    -.ַהְינּו ש  חִּ ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ ְצָדָקה  ְיֵדי 

"ל,   ּנַ ּבּור ּכַ יַנת ּדִּ חִּ הּוא ּבְ ֶ ָדָקה הּוא ַעל  ....         כו'....ו ָאָדם ש  ר ַהּצְ ּקַ ם    -ְועִּ י אִּ ה טֹוב", ּכִּ ה' ַוֲעׂשֵ ַטח ּבַ ים ל"ז(: "ּבְ ּלִּ הִּ יַנת )ּתְ ְבחִּ חֹון, ּבִּ ּטָ ְיֵדי ַהּבִּ
ְצָדקָ  ּנֹוֵתן לִּ ֶ ְחַסר לֹו ַמה ש ּ ּיֶ ֶ ְתָיֵרא ש ּ י מִּ ָראּוי, ּכִּ חֹון ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּכָ ּטָ קַּ ֵאין לֹו ּבִּ ָדָקה הּוא ַעל  ה, ְועִּ ה'    -ר ַהּצְ ּבֹוֵטַח ּבַ ֶ חֹון, ש  ּטָ ְיֵדי ּבִּ

יד ְולֹא ֶיְחַסר ַעל   ּלֹא ַיְפסִּ ֶ ה ְוכּו':   -ש  ָבר ַהּזֶ ְגַלל ַהּדָ ַרְך ְיָבְרכֹו ּבִּ ְתּבָ ם יִּ ֵ י ַהש ּ ָלל, ּכִּ ָדָקה ּכְ ַעל    ְיֵדי ַהּצְ ֶ ְמָצא ש  הּוא ַעל    -נִּ ֶ חֹון ש  ּטָ ְיֵדי    -ְיֵדי ַהּבִּ
ֶכל,  ין ְצָדָקה,   -ְיֵדי    -ַעל    ַהּשֵֹ  ֶזה עֹוׂשִּ

בבחי'  לח אשה    כי  בחי'  הקב"ה  שכביכול  נחוח  ריח  אשה  עה"פ  טו  בתורה  כמבואר  עני  בחי'  הוא  למעשינו  צריך  הקב"ה  שכביכול 
 המקבלת מאיתנו. ית' כדי לגלות מדת רחמנותו כשיתן לנו שכר.

 ישעיהו ס יז   לט 
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בפסוק  וזהו   ז'(רמוז  רבי  ןעיניך ברכות בחשבו  \מא/)שיר השירים  בת  כיון   עיניךכי  ,  םעל שער 

גוונין תלת  בהם  הגווניןשיש  זה  בממון  ,  המתגלה  צדקה,  ההנ"ל  ע"י  נתברכין  וזהב,  כסף  בחי'   ,
)שם גדול  לחשבון  נצטרף  פרוטה  העכו"ם  [מב]  שכל  יד  לתוך  שבא  הממון  ע"י  ואפי'   .)

על שער   . וזה דווקאונוגשיך צדקה, גם זה נחשב לצדקה, כמ"ש  [מג ]   בת רביםהנקראים  
, כשעדיין על השער, קודם שבא ליד העכו"ם, עדיין שורה החן על הממון, אבל  בת רבים

 :  אח"כ נעלם החן כנ"ל

 
כאן סיים רבינו לבאר את השגתו בתורה זו ועתה יבאר כיצד הכל רמוז בדברי רבי יהושע בן חנניא והסבי  

 הנ"ל דבי אתונה 

אתונא,  וזהו   דבי  סבי  דלא  שאמרו  מנא  לן  לחבלא  אחוי  שויא 

בודיאואיי לתרעא   מדופשטוהו   ,תא  עייל  לון  מהולא  ואמר   .
  עיין לעיל שבגמ' הלשון איתי מרא וסתרי   .אייתו מרא וסתרי לפתח עם הכותל

לסתור מה  אנתפרש  רבנו    ול  וכאן  והכותל  הפתח  בנין  פרש  פרש"י  כוללורש"י  עם  הגמ'  ובמקום    ,לשון 

והפתח הם שני דברים  דה.  ח ע"י הכותללדרוש שסותר הפתוהכותל כתב עם הכותל, כדי   יינו שהתרעא 
  לצדקה וכן הכותל אינו חלק מהפתח אלא אדרבה רומז  .שער השכל ופתח הוא היצה"ר א , תרעא היהפוכים
ואולי אפ"ל מר"א     .את הפתח שהוא המדמה  תשמשבר וצ"ע שלא מבואר מדוע אמר להביא את המרא 

 תל. -"י הכור"ת מים רוח אש והיינו הגוונין המתגלים ע

שרירות  , היינו בחי'  \מו/, זה בדיות הלב, מה שבודה מלבו, היינו המדמה הנ"לבודיאפי'  

ממדרגה [מז]   הנ"ל  לב שעולה  האדם  על  ומתפשט  גובר  שבלב,  המדמה  הכח  כשזה   .
עליונה. והקליפה הזאת שהיא המדמה לא שויא לנגד עיניה ההפסד    מחהתחתונה למדרגה 

שהי  כבר מהאיש  שנפסדת  על  \מט/ הוחבלה  אח"במדריגה  מתגברת  היא  ואעפ"כ    כ יונה, 
 כנ"ל: 

עייל לתרעא השכל, ולא  שהיא  קדושה  לשער  ליכנס  האיש  יכול  שלא  היינו   ,

 מחמת התגברות המדמה.  
אמרו  , כמו  \נא/סתירת הפתח, שהוא המדמה, שהוא הטומאההיא  על זה,    [נ]   ועצה היעוצה

 א ל אפשר לכנס בו סימן שהופתוח ובקשהפתח    נמצא היכן  :{יומא לח }הבא לטמא פותחין לו  חז"ל  
המדמה  בקליפת  סגור  הוא  השכל  אל  הפתח  אבל  לטומאה  ע"י   פתח  וזה  עליו  להתגבר  כדי  סיוע  וצריך 

 
הענין   מ לעי   צ"ע  הרי  צדקה  או נוגשיך  תחילת  הגון ל  לעני  שדווקא  מבואר  ד'  ואפילו  .   ת  לגוי  לתת  אסור  לישראל  אמנם  ואולי 

לישראל שאינו הגון כי צריך לכוין שכל השפעה תיהיה עמ"נ שתוליד כבוד שמים   אבל הכא כיון שלקח באונס מוכח שמה' יצא  
   .אינו כמו צדקה לעני הגון כפשוטו   ומסתמא בודאי הדבר לאיזה תועלת לישראל ויצא מזה כבוד שמים בסופו של דבר באיזה אופן  

הגוונין המתגלים ע"י הצדקה אמור להיות מפחיד את הקליפות כנ"ל בכוונות הודו וא"כ איך העכו"ם דייקא נוגשים ממון    וצ"ע הרי 
 .ישראל ולא מתפחדים כשרואים הגוונין עילאין 

ן   שיר השירים פרק ז  מא ֵ ל ַהש ּ ְגּדַ מִּ אֵרְך ּכְ ְך בְּ )ה( ַצּוָ ק: ֵעיַניִּ ׂשֶ ֵני ַדּמָ ָבנֹון צֹוֶפה ּפְ ל ַהּלְ ְגּדַ מִּ ְך ּכְ ים ַאּפֵ ת ַרּבִּ ַער ּבַ ַ ּבֹון ַעל ש  ְ ֶחש   ֵרכֹות ּבְ
 ב"ב ט:   מב 

 סוף פסוק הנ"ל שיר השירים   מג

 ופשטוהו )וכן לעיל בתחילת התורה ופשטוהו( -, מתרלוופשטיהו   -ותרלד   תקפאופשטוהו,ב   -בדפו"ר   מד

 לתרעה   -בתרלד   מה 

 .נקרא עולם הבד היה  עידן הדגטלי  ה תעשית הסרטים לפני  ם עולם הדמיון המפותח ביותר  שאצל   כן ידוע ו   מו 
 בתחילת התורה וכנ"ל הוא לשה"כ דברים כט יח. ירמיה יא ח. תהלים פא יג.  מז

 ממדריגה התחתונה למדריגה   -מתרלו    מח 

   .כיון שהו אאיש אחר מדוע שלא תנסה שוב   לכאורה צ"ע  מט
 יד כו   לשה"כ ישעיהו   נ

   .המעשה קשה שהתחיל בלשון תרעא וגמר בלשון פתח הרי אם הבעיה היא בתרעא למה לא שבר את התרעא   ורה בעצם לכא   נא

שבאמת רבי יהושע בן חנניא התכווין לשני דברים כי תרעא מרמז לשער השכל ואילו פתח רומז לפתח ששם החטאת    ורבינו מתרץ 
 .רובץ תמיד 
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דהיינו בפתח כל   לפתח חטאת רובץבחי' )בראשית ד(  הפתח הנ"ל הוא  , והוא  כי על ידה    צדקה

 .  להפיל לחטא רובץ המדמה מדרגה
ע"י הגוונין בהנ"ל    וסתירתו  צדקה  המתגלים  הנותן  של  והם  ממון  גדולת הבורא הנ"ל.  שהוא 

כי כ"ו    [נג ]   זה בחי' שם הקדושכ"ו  .  \נב/.{זוהר משפטים קטז}כו תל    .כותלבחי'  

וגם    , שהוא אורות הגווניןה' אורי, שהוא בחי' גוונין, כמ"ש )תהלים כז(  גמט' שם הויה הקדוש 

כי כולל כל הו' רמז ,  וישעיוהמשך הפסוק  .  ספירות שתחתיוקצוות דהיינו ה  כי שם הויה רומז לתפארת 

    :\נו/[נה]ותאיבין להסתכל בו  [נד]שהכל פונין לו ת"ל הנ"ל. והוא   ישע בגדישהוא בחי'  

 : לשון רבינו ז"ל( ,)מסי' כ"ד ע"כ
 וההמשך הוא לשון מוהרנ"ת ששמע בעל פה בשעת אמירת התורה 

 
 ה אות 

שעל כן עיקר תיקונו ע"י הצדקה הכי נמי תיקונו ע"י  הוא בתאוות ממוןעפ"י הנ"ל שעיקר התגברות המדמה  
 שמחה כמבואר בתורה כג שתאוות ממון הוא עצבות ומרה שחורה עי"ש. 

עוד הקשר בין צדקה שדיבר עליה לעיל באות ד' לשמחה שמוסיף כאן עיין תורה יג שהנדיבות לב 
רת וע"י קטורת מכניע הסט"א  ' קטווה היא בחיששמחת המצ \נז/ שבצדקה היא בחי' קטורת ועיין תורה כד

כמבואר בכתבי האריז"ל שהבאתי בקדמה לתורה כד שהס"מ בעצמו נתן למשה רבינו כשעלה למרום  
 עיצה איך לשבר את כוחו 

דע   שבכל  גם  המסבבת  הקליפה  להכניע  שיעורר  נחשכדי  צריך  ע"ז  כנ"ל,  מדרגה 

וזכה ור שזכה להתקרב  של מצוה על עצמו. היינו שישמח ע"י שיזכ  \נט/שמחה להשי"ת, 

 
תת   .קטז  משפטים זוהר    נב  מערב דשכינתא  כותל  ודאי  אה  כ"ו,  יהו"ה  ת"ל,  כ"ו  בו,  פונים  שהכל  תל  דאיהו  שם  על  דיליה,  דיורא  י 

שכינתא איהו תל דיליה, על שם )שיר ה יא( קווצותיו תלתלים שחורות כעורב, ואוקמוה על כל קוץ וקוץ תלי תלים של הלכות. )קוץ(  
 ד' מן אחד תל שהכל פונים בו, 

 שם הויה גמט' כו   נג

 ין ברכות ל. שה"ש צוארך בנוי לתלפיות תל שכל פיות פונים[ הר הנ"ל ]ועי * עיין בז   נד

 * עיין זוהר ויגש דף ר:   נה 

תנו רבנן סומא ומי שאינו יכול לכוין את הרוחות יכוין לבו כנגד אביו שבשמים שנאמר והתפללו אל ה' היה עומד    -  .ברכות דף ל   נו 
ך ארצם היה עומד בארץ ישראל יכוין את לבו כנגד ירושלים  פללו אליך דר בחוץ לארץ יכוין את לבו כנגד ארץ ישראל שנאמר והת 

שנאמר והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת היה עומד בירושלים יכוין את לבו כנגד בית המקדש שנאמר והתפללו אל הבית הזה  
הזה   והתפללו אל המקום  בית קדשי הקדשים שנאמר  יכוין את לבו כנגד  בבית המקדש  עומד בבי היה עומד  ת קדשי הקדשים  היה 

פניו   מחזיר  במזרח  עומד  נמצא  הכפורת  לפני  כאילו  עצמו  יראה  הכפורת  בית  אחורי  עומד  היה  הכפורת  בית  כנגד  לבו  את  יכוין 
למערב במערב מחזיר פניו למזרח בדרום מחזיר פניו לצפון בצפון מחזיר פניו לדרום נמצאו כל ישראל מכוונין את לבם למקום אחד  

 מאי קראה כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות תל שכל פיות פונים ימא רבי אבינא  בי אבין ואית אמר ר 
ד' שמבאר שם כל סדר התפילה ועלית העולמות איך נעשה עפ"י תורה כד  כדרך שנעשה כאן    נפילת אפים   ולק"ה   ועיין תורה כד   נז 

עול  הקרבנות  אמירת  ע"י  שתחילה  התפילה  כל  ע"י  הנ"ל  התפילה  ביצי בכוונות  עשיה  וכו'   ין  לבריאה  יצירה  עולה  פס"ד  וע"י  רה 
אמנם שם מבאר בתחילה שההתגברות על הקליפות היא ע"י קטורת וכן ע"י שמחה של מצוה וגם מבואר שם שבכל מדרגה צריך  

   לחזור להתגבר על העצבות שהיא הקליפות 
 מדריגה   -מתרלו    נח 

לומד זאת מהפסוק בגדי ישע הנ"ל הנזכר גבי צדקה ולכן  תורה שנראה ש שמוסיף כאן מוהרנ"ת עיין בתפילה על ה   ענין השמחה   נט
   כתב כאן שהשמחה היא במה שזכה להתקרב להש"י ולא כתב כמו בתורה כד שמחת מצוה כי כך משמע בפסוק הנ"ל 

שמחה  אהיה ב ותעזרני ברחמיך לגיל ולשוש ביהוה, שאזכה לששון ולשמחה דקדושה. ו   -  ]תד[:אות  תפילה כה    א " לקוטי תפילות ח 
ולצדיקים   ותמימיך  ליראיך  ולהתחבר  לעבודתך  ולהתקרב  עבדיך,  ישראל  זרע  להיות בכלל  זכיתני ברחמיך הרבים  על אשר  תמיד 
אמתיים. ויקוים בי מקרא שכתוב: "שוש אשיש ביהוה, תגל נפשי באלהי, כי הלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעטני". ותעזרני על ידי  

דמיונות והתאות והבלבולים והמניעות שבכל דרגא ודרגא, ולקדש ולטהר כל המדרגות מן הקלפות.  פות וה זה לשבר ולבטל כל הקל 
גדולה, עד   ובטהרה  עליונה הימנה בקדושה  חיש קל מהרה ממדרגה למדרגה  ולעלות בכל פעם  ולטהר עצמי תמיד,  ואזכה לקדש 

 שאזכה למדרגה העליונה למדרגת צדיקים אמתיים: 
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לצדיקים להשי"ת  \ס/ להתקרב  אותו  כח    המקרבין  משבר  מצוה  של  ששמחה  כד  בתורה  נתבאר 

 :  ב' סבס למדרגהנונכ [סא]  . וע"י השמחה זו, הוא משבר הקליפההקליפות
 

 
ושין ג' ג' שתאות ממון היא נגרמת מתאות ניאוף ותאות ניאוף א"א להתגבר אלא ע"י צדיק אמיתי נמצא  ק"ה קד בל   עפ"י המבואר   ס

 שכאן רמז לתקיון הממון בשרשו.
 עיין תורה כד ולקוטי תפילות כה אות תד   סא 

 למדריגה  -מתרלו    סב 



 מוהר"ן                                  תורה כה              קוטי                   לי                 1לח: 

 הדמיון הם הקרבנות וכו' ע"ש.   אששבירת  אלקים רוח נשברהזבחי  )שייך לאות א'( 
על הקרבנות, כי הקרבנות מביאין מבהמות שהם בחי' כח המדמה, כי    \ב/בחי' סמיכהוזה  

המדמה כח  ג"כ  לה  יש  שבאדם/   [ג ]   הבהמה  הבהמית  מנפש  הוא  שהמדמה  א'  באות  . \דכנ"ל 

דהיי הולך אחר המדמה שבלב  מכנוכשאדם  ח"ו, שבאין  זהו   חו אחר תאוותיו  המדמה, 
וכל   ח"ו,  חוטא  כשאדם  וע"כ  המדמה.  כח  לה  יש  הבהמה  גם  כי  ממש,  בהמה  מעשה 

התאוות  כל  נמשכין  שמשם  המדמה  כח  ע"י  באין  נרשם    החטאים  שבמדמה  הזוכר  בכח  כי 

חומד ולב  רואה  עין  ואזי  הזה  התענוג  את  בדמיונו  מעלה  אזי  אותו  וכשרואה  הוא צריך  ע,  התענוג  "כ 
בשעת   הקרבן  על  חטאיו  כל  ולהתוודות  עליו,  לסמוך  וצריך  מבהמות,  קרבן  להביא 

  ועי"ז נמשכין כל החטאים וכל כח המדמה על הבהמה,  שסומך בכל כוחו על הבהמה  הסמיכה
יוה"כ/  בשעיר  לכל    \הכדמצינו  פשעיהם  כל  וכו'  והתודה  וכו'  השעיר  ראש  על  ידו  שתי  את  אהרן  וסמך 

וכ ונשא/ וחטאתם  וכו'  ראש השעיר  אותן על  ונתן  עוונתם  \ו'  כל  עליו את  א בחי' מדמה  ושהז  השעיר 
וצריך  ושוחטין הבהמה לקרבן,    [ח] ואח"כ תיכף לסמיכה שחיטה  .  בבחי' מצא מין את מינו  כנ"ל

 : ועי"ז נכנע ונשבר המדמה  \ט/ קרבן נעשה בו בעצמובשה ונו שכל הנעלחשוב בדמי
 

תק ממדריגה למדריגה אז צריך לו לילך  שם שכשאדם נעואר  במ   ,  )שייך לאות ב' ג'(

אזי   השניה,  להמדריגה  כשעולה  ותיכף  הקדושה.  אל  להגיע  כדי  הדמיונות  אלו  דרך 
שבמדרגה הקליפות  ע"ש.   ינתעוררין  וכו'  מחדש  אותם  להכניע  וצריך  אותו  ומסבבין 

כשפנימיו אעפי"כ  וכו',  העליונה  שבמדריגה  הקליפה  נשבר  שכבר  העליון  ואע"פ  של  ת 
וניער יאמשם  נעתק   חוזר  הקליפה  אזי  עולה,  התחתון  ע"ש.    יבוחיצוניות  אז  וכו'  ואמר 

 
   ששבירות  -בתרלד   א 

דו לא יד  לא בבעלים שנאמר וסמך י ואין השליח סומך שאין סמיכה א אות ח ....הלכות מעשה הקרבנות פרק ג    -  רמב"ם יד החזקה   ב

שלוחו:  ולא  עבדו  יד  ולא  בעזרה שם  )     אשתו  סמיכה אלא  אין  ראש  )שם       יא(  על  ידיו  בשתי  כחו  בכל  לסמוך  הסומך  וצריך  יג( 
 הבהמה שנאמר על ראש העולה לא על הצואר ולא על הצדדין ולא יהיה דבר חוצץ בין ידיו ובין הבהמה:

הקרבן קדש קדשים מעמידו בצפון ופניו למערב והסומך עומד במזרח ופניו למערב ומניח שתי ידיו בין    וכיצד סומך אם היה   יד( שם  ) 
  שתי קרניו ומתודה על חטאת עון חטאת ועל אשם עון אשם ועל העולה מתודה עון עשה ועון לא תעשה שניתק לעשה:

....שם  )  יטה ויראה לי שאינו מתודה על השלמים אבל אומר  היה הקרבן שלמים סומך בכל מקום שירצה מן העזרה במקום שח טו( 
 דברי שבח: 

 עיין תורה יט בתחילת ההשמטות ותורה נד אות ה'.    ג

והנה כח המדמה על שהוא בו באדם מנפש החי שבו ע"כ הוא בב"ח ג"כ, ובריחת הכבש מן    -פרק יא  א מאמר י"ז  " ח   ספר הברית   ד
פרק ב'( הבט ימין וראה שמה, רק על שאינו בב"ח על אופן אחד כאשר הוא    עתי והגדתי )במאמר ט"והדוב יוכיח כאשר מאז השמ 

במדבר כי מותר האדם מן הבהמה בכל כחות נפש חיה שבו הוא כיתרון האור מן החושך עד שצד השוה שבהם אינו אלא שיתוף  

לבד:  ו   ובכן נתוסף       השם  כלל  בב"ח  שאינו  מה  עוד כח אחד  שהוא במדמה שבמדבר  נקרא כח המשער  כח המדמה    זה  שלמות 
 שבאדם, וענינו הוא כאשר אומר בפרק הבא בעזר האלהים, והוא: 

ְואֶ   ויקרא פרק טז   ה  ל  ָראֵּ ִיש ְ י  נֵּ ב ְ ֲעֹוֹנת  ל  ָ כ  ֶאת  ָעָליו  ה  ְוִהְתַוד ָ ַהַחי  ִעיר  ָ ַהש   רֹאׁש  ַעל  ָיָדו  י  ֵּ ת  ׁשְ ֶאת  ַאֲהרֹן  ְוָסַמְך  לְ )כא(  יֶהם  עֵּ ׁשְ ִ פ  ל  ָ כ  ָכל  ת 
ְוָנַתן  ֹאָתם  ָרה:   ַחט  ָ ְדב  ִ י ַהמ  ַיד ִאיׁש ִעת ִ ח ב ְ ַ ל  ִעיר ְוׁשִ ָ ח ֶאת     ֹאָתם ַעל רֹאׁש ַהש   ַ ל  ְוׁשִ ָרה  זֵּ ג ְ ֲעֹוֹנָתם ֶאל ֶאֶרץ  ל  ָ ִעיר ָעָליו ֶאת כ  ָ א ַהש   ְוָנש ָ )כב( 

ר:  ָ ְדב  ִ מ  ַ ִעיר ב  ָ  ַהש  

והכי נמי  ע"י אדם עוברת הטומאה עליו    שדבר טמא הנישא דהיינו  ונשא השעיר דהכא האם קשור ללשון טומאת משא    צ"ע לשון   ו 

 ע"י הסמיכה בכל כחו כיון שנושאת הבהמה את האדם הטמא נטמאת בטומאת עוונותיו.
 שהיא   -ומתרלו   , שהוא  -גם בתרלד   ז

 * מנחות צג.  ח 

ועיין בזה  ד אות ד'.  ויקרא א' ט' ובחינוך מצווה צה. ובחיי אדם כלל קמ עה"פ אדם כי יקריב. וברמב"ן    ב'   ' ויקרא א   כמבואר באלשיך   ט 
ובזה מתרצים מדוע  .  כיצד הכהן מעורר אותו לתשובה דבלא זה לא מועיל הקרבן   מאור ושמש פרשת קרח בשם ספר ברית מנוחה 

תים בקרבן.  , כמבואר בזבחים ט: שאין כפרה למ אעפ"כ לא מתכפר לו ע"י קרבן ,  שהנפטר צריך כפרה בכל פעם שעולה מדרגה   פ אע" 
     לי המוקדשין טו ה' וכן בגמ' תמורה כא: בדין חטאת שמתו בעליה פסולה.רמב"ם פסו וכן פסק ה 

   שבמדריגה  -מתרלו    י

 שרק הפנמיות עולה ונעשית חצוניות לעליון  (  ונראה כוונתו עפ"י הנ"ל ופנימיותכאן בסוגרים )  בתשכט הוסיף   יא 

 וניעור  -גם בתרלד וניער ומתרלו   יב 
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ה' להם שנפלו מעבודת  נדמה  החסידים הרבה, שפתאום  טועין  ובזה  ובאמת \יג / בזה"ל,   ,
כלל, נפילה  זה  למדרגה  אין  ממדרגה  לעלות  שצריכין  מחמת  מתעוררין  ידרק  ואז   ,

שהם   הקליפות,  מחדש  והבלבולים  ומתגברין  והמניעות  התאוות  והמחשבות  והדמיונות 
והמניעות  ולהכניע ולשבר הקליפות  כנ"ל, ע"כ צריכין להתגבר בכל פעם מחדש לחזור 

 : כנ"ל ,, אבל באמת אין זה נפילה כלל\טז/מחדש טווכו' שבכל מדרגה ומדרגה
 

ה  משמע שהכוונ  'ג  'געיין בלק"ה נזקי שכנים    שאין שני בני אדם שווין וכו'ודע  )שייך לאות ג'(  

בחבירו שאין  נקודה  אחד  לכל  שיש  לד  בתורה  נשמתו  למבואר  מצד  היא  זו  שנקודה  נמצא   .ומשמע 
למדרגה ממדרגתו  לעלות  רוצה  העומד    יזכשאחד  האדם  ונעתק  הולך  אזי  יותר  עליונה 

בזה"ל,  ואמר אז  וכו'.  עליונה  היותר  ונעתק למדריגה  והולך  באותה המדריגה העליונה, 
בחי מוזה  שאחד  מה  הרמה,  שבמדרגה '  האדם  שזה  ע"י  כי  חבירו.  את  ומגביה   יחרים 

התחתונה עלה מדרגא לדרגא, עי"ז הגביה והרים את חבירו שבמדריגה העליונה לעלות  
למעלה עליונה יותר. וכן חבירו דחבירו הגבוה עוד יותר מחבירו, עלה עוד יותר למעלה,  

    :[כ]   לבמדרגה אחת כנ"יטם וכן למעלה למעלה, כי א"א שיהיו שני בני אד 
כל אלה שמעליו וכיון   לכאורה יש כאן קושיא חזקה שנמצא בכל פעם שאיזה אדם עולה מדרגה מיד עולים

עליו   מתגבר  כבר  אחד  מדמה  לשבר  שהספיק  שלפני  נמצא  כנ"ל  מחדש  המדמה  מתגבר  מדרגה  שבכל 
לומר שמתגבר המדמה  מדמה חדש שאין  מוכרח  לכן  ולכעלית מדרגה אלא  ב.  מה  שעולה מכח עצמו  א 

כאן המבוארת  הרמה  ע"י  גם  שעולה  שתחתיו  אלה  האם  אחד  כשעולה  באר  לא  שגם  הטעם  שזה  ונ"ל   .
ריוח נשאר  או  פרטי בשבירת המדמה הפרטי  עולים  איכות שכל אדם  בבחי'  הזו  כיון שכל ההרמה  ונ"ל   .

ונה  הקומה. ומה שזה מכגורם החלשת הסט"א המדמה הכללי של כל קומת ישראל לכן גורם הרמה לכל  
שרק כשרוצה שגם חבירו יעלה אזי עולה ומעלה את כולם ועוד כיון )ע"ז ג' ז'(  הרמה נ"ל שרמז בזה ללק"ה  

אזי   מכולם  להרגיש למטה  כשזוכה  לכן תמיד  לעיל בהקדמה  הוא השפלות כמבואר  שעיקר שכל הנקנה 
חכם לתפוס צפור ע"י  קצור תבואה ועצת ה)ועיין ככבי אור ספורים נפלאים ממלך שציוה ל  מרים את כולם.

 שיעמדו זה על זה( 

 
היצה"ר בשם כח המדמה. אמר  אחר   וקורא כל תאוות  ושם מכנה  הנ"ל  שאמר מאמר 

אותו   לקרות  צריכין  והיצה"ר  להבע"ד  היינו  אחר,  שם  לו  ולכנות  לו  לקרוא  צריכין  אז, 
יצר הרע רק בשם כח המדמ ואמר  .  \כב/[כא]   הבשם אחר. דהיינו שלא לקרותו עוד בשם 

 :   היה לו בזה כוונה שלימה, ולא זכיתי להבין כוונתו בזהת בדרך שחוק, אבל הבנתי שזא

 
ברת הקליפה אחר שכבר שבר אותה האדם העליון אבל בענין טעות החסידים משמע  כתב שהחידוש כאן איך מתג  צ"ע בתחילה   יג

והם ל   שטועים שכיון שכבר שברו את המדמה  זה שחזר אליהם שוב כשעלו מדרגה  יודעים שזה מדמה חדש הבא  במקומם איך  א 
 ש שנדמה לקודמו.הביאור פשוט שזה בעצמו טעותם שסוברים שהיא מדמה הקודם ובאמת הוא מדמה חד   מהמדרגה ששם.  

 ממדריגה למדריגה  -מתרלו    יד

 מדריגה ומדריגה   -מתרלו    טו

הוא עניין שם הויה באחור שבכל התקדמות לאות  הזה שבכל עליית מדרגה חוזר המדמה  שהעניין  ות יט   אי"ה שער שישי א  ראיתי באיזה ספר   טז 

ש  מדרגה  בכל  הכא  נמי  הכי  הקליפות  יניקת  מחשש  לאחריו  חוזר  לעל נוסף  הוא    ות רוצה  והקליפות  המדמה  התגברות  מחמת  אזי 
 . וצ"ע.כאילו חוזר לאחור ומתחיל מחדש 

 ממדריגתו למדריגה   -מתרלו    יז

 שבמדריגה   -לו  מתר   יח 

 במדריגה  -מתרלו    יט 

 ועצת החכם לתפוס צפור ע"י שיעמדו זה על זה(   )ועיין ככבי אור ספורים נפלאים ממלך שציוה לקצור תבואה ג' ז' נמצא שא"א להתקרב להש"י אא"כ יעלה את חבירו     עיין לק"ה ע"ז   כ 

 שיש"ק ח"ה קעז ככבי אור חכמה ובינה אות לו ועיין  עיין    כא 

החי שבמדבר    -  ת ספר הברי   כב נפש  י"ז  מאמר  טז    -חלק א  הכח מדמה וה   -פרק  זה  יקרא  על דעתי    יה כאשר דמיתי למה  עלה 

ל דבריו בשתיקה אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולו, רואה בלא  שנקרא ככה משבעה משיבי טעם ואלו הם. א( על כי כל ענינו וכ 
ב   עינים, שומע בלא אזנים, עושה בלא ידים, והוא מלשון  י'(. ב( על שכל עניניו אינם  )ויקרא  והוא  וידום אהרן  פועל רק במחשבה, 

ג( על שם כחו בחלום האמת שאינו מסביר לגוף אמתת הדבר  ד'(.  )אסתר  ודוגמא בדבר    מלשון אל תדמי בנפשך  ידי משל  רק על 
רק עומד בעצמו במוח האיש, והוא מלשון    הדומה לו, והוא מלשון ואל מי תדמיוני )ישעיה מ'(. ד( על שכל ענינו אינו יוצא לזולתו 

דום )יהושע י'( כלומר עמוד במקומך. ה( על שהשכל מעכב על ידו ומפסיקו כשמתחיל לצייר ולדמות בדברים נמנעים    שמש בגבעון 
ירושלים  והוא מלשון אל תתנו דמי לו )ישעיה ס"ב( כלומר אל תתנו הפסק לו מלשום לבו על הר ציון ששמם עד יכונן ועד ישים את  

הדברים שאין יד שכלו מגיע לעכב ע"י ובאמת הדבר ההוא נכרת ואבד מן העולם ואין  תהלה בארץ. ו( על הדמותו וציורו בנמנעות  
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סימן כה שצריכין עתה לכנות את   'ן א"ל על זה המובא בליקוטי מוהר"נ ז"אמר ראבר  קעז(-ק הש")שי  עיין
שהנה   שם,  עיין  הרע  יצר  בשם  עוד  לקרותו  ולא  מדמה,  בשם  אחר,  בשם  דבר  רהבעל  )סוכה     ז"לאמרו 

שבע שמות יש לו ליצר הרע: רע, ערל, טמא, שונא, מכשול, אבן, צפוני, שהוא כנגד השבע ספירות   \כג/נב(
 דקדושה שנכללים זה בזה עד ארבעים ותשע שערי קדושה שכנגדם הם ארבעים ותשע שערי טומאה.  

לגמרי וזכה    ששיבר את היצר הרעוהנה כיום אחר שזכינו לקבל אור הצדיק הוא אור רבינו הגדול והקדוש  
כן נכפל תיבת נון בשמו -ט שערי קדושה, שעל"ט שערי טומאה ולהתעלות לגמרי במ"להכניע לגמרי המ

שהוא כנגד   "מדמה"כן כעת צריך באמת לכנות את היצר בשם אחר, בשם -נן כידוע, על-והיינו מח "ן'חמ'נ"
 אור הבינה אור נון המרומז בשמו:

ו מסוגל לבטל הרהורים רעים כי הם באים מהמדמה ועיין ככבי אור  רתשהעיון בתו  נינא ועיין תורה קה ת
חכמה ובינה אות לו לבאר דברי רבינו בסוף תורה כה שצריך לקרא שם חדש ליצה"ר דהיינו מדמה. הטעם  
כי המדמה הוא מדרגה שמינית ביצה"ר שנתחדשה כנגד התורה של רבינו ולפ"ז דווקא תורת רבינו מסוגל  

 ן את המדמה. ביותר להכניע ולתק

 שרבינו אמר כבר נתתי לכם כח המדמה כשר וטוב וכו'.    -ועיין חי"מ תקכא

באה"ל  ד'  ועיין  אות  זך    -נד  מדמה  למוהרנ"ת  ובעיקר  לאנשיו  המשיך  שבה  נד  לתורה  בעיקר  שהכוונה 

 אות ו' שכל אחד כפי התכללותו בו ובתורתו כן יזכה.   ועי"שוברור. 

ת ז' שעיקר האמונה תלויה בברור המדמה ועי"ש אות ח' שע"כ צריך מאד לחפש תנינא או  ח'ועיין תורה  
 ולבקש מאד צדיק כזה שיכול להמשיך מדמה מבורר לאנשיו.

              
 
 

 

מתה אשקלון )ירמיה מ"ז(. ז( על כח המשער שבו שהוא שלמות המדמה, ומה שידמה וישער בו מקוה  לו מציאות כלל, והוא מלשון נד 
 חסדך )תהלים מ"ח(.אלהים    פשו שכך יהיה הדבר ההוא, והוא מלשון דמינו שכך היה הדבר או קותה נ 

ע. טמא. שטן. שונא. אבן מכשול.  ויש לו שבעה שמות ליצר הרע, ואלו הן: ר   -מדרש רות מאמר ז' מדורי גיהנם    ועיין זהר חדש   כג

וכ"פ באיוב פ"ב  טן שהוא פסוק מפורש בזכריה ג' א' ב' ותהלים קט ו  דהיינו שהזוהר צרף אבן מכשול והוסיף שטן, וצ"ע איך השמיט בגמ' שם שערל. צפוני.   
 ופ"ג ובדברי הימים א כא א'  

 



 בס"ד

 הוספה ממהדורא קודמת בחקירת סוד ההרמה 
 

 לעניין ההרמה  יךיג' מה שש לשון רבנו בתורה כה אות
ה. ָלזֶׁ ַמְלּבּוׁש  ה  ְוזֶׁ ה,  ִמּזֶׁ ְלַמְעָלה  ה  זֶׁ ֵהם  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ י  ּכִ ה.  ָלזֶׁ ה  זֶׁ ִוין  ׁשָ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ ֵאין  ׁשֶׁ ה    ְוַדע  ַנֲעש ֶׁ ְחּתֹון  ּתַ ל  ׁשֶׁ ּוְפִניִמית 

ְוִחיצ הֹוֵלְך  ְלבּוׁש  ֲאַזי  ְליֹוָנה,  עֶׁ ְלַמְדֵרָגה  ְדֵרָגתֹו  ִמּמַ ַלֲעלֹות  ה  רֹוצֶׁ ָחד  אֶׁ ׁשֶׁ ּכְ ִנְמָצא  ְליֹון.  עֶׁ ְלִחיצֹוִנּיּות  ָהָאָדם  ֹוִנּיּות  ק  ְעּתָ ְונֶׁ
ׁשֶׁ  ר  ְפׁשָ ִאי אֶׁ י  ּכִ ְליֹוָנה,  עֶׁ ַהּיֹוֵתר  ְדֵרָגה  ַלּמַ ק  ְעּתָ ְונֶׁ ְוהֹוֵלְך  ְליֹוָנה,  ָהעֶׁ ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ְוֵאינֹו  ָהעֹוֵמד  ַאַחת.  ַמְדֵרָגה  ּבְ ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ ְהיּו  ּיִ

ְדֵרָגה ַהּתַ  ּמַ ּבַ ָאר. ְוַגם ָהָאָדם ׁשֶׁ ּלֹו, ְוַהִחיצֹוִנּיּות ִנׁשְ ִניִמּיּות ׁשֶׁ א ַהּפְ ּלָ ְליֹון, אֶׁ ק ֵמָהָאָדם ָהעֶׁ ְעּתָ א  נֶׁ ּלָ ה, אֶׁ ק ְועֹולֶׁ ְעּתָ ְחּתֹוָנה, ֵאינֹו נֶׁ
ִניִמ  ִניִמּיּות. ְוַהּפְ ְליֹון: ַהּפְ ה ִחיצֹוִנּיּות ְלִחיצֹוִנּיּות עֶׁ ְחּתֹון, ַנֲעש ֶׁ ל ַהּתַ  ּיּות ׁשֶׁ

ַעל    -ַעל    -ְוַאף   ְליֹוָנה  עֶׁ ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ׁשֶׁ ה  ִלּפָ ַהּקְ ר  ּבַ ִנׁשְ ָבר  ּכְ ׁשֶׁ י  ְליֹון, ַאף    -ּפִ ָהעֶׁ ָהָאָדם  י    -ַעל    -ְיֵדי  ל    -ּפִ ׁשֶׁ ִניִמּיּות  ּפְ ׁשֶׁ ּכְ ֵכן, 
ק ִמ  ְעּתָ ְליֹון נֶׁ י לֹא נִ ָהעֶׁ ּכִ ה חֹוֵזר ְוֵנעֹור.  ִלּפָ ַהּקְ ה, ֲאַזי  ְחּתֹון עֹולֶׁ ַהּתַ ְחּתֹון( ְוִחיצֹוִנּיּות  ם. )נ"א ּוְפִניִמּיּות ַהּתַ ָ א ִלְפֵני  ׁשּ ּלָ ְכַנַעת אֶׁ

ִניִמּיּוָתיו, ֵיׁש כֹּ  ְחּתֹון ֲאִפּלּו ִלְפֵני ּפְ ְליֹון, ֲאָבל ִלְפֵני ַהּתַ ל ָהעֶׁ ִניִמּיּות ׁשֶׁ ה ָצִריְך לֹו  ָהאֹור ַהּפְ ִביל זֶׁ ְגּדֹו. ּוִבׁשְ נֶׁ ָיָדּה ְלִהְתעֹוֵרר ּכְ ַח ּבְ
ר אֹוָתּה ּוְלַהְכִניַע אֹוָתּה ֵמָחָדׁש:  ּבֵ  ְלׁשַ

ִניִמּיּות.   ּפְ ה ּוִמְצוֹות, ֵהם  ּוְתִפּלָ ל ּתֹוָרה  ֵני ִמיֵני ֲעבֹודֹות: ֲעבֹוָדה ׁשֶׁ ָאר  ַוֲעבֹוַדת אֲ ּוְפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות, ֵהם ׁשְ ה ּוׁשְ ִתּיָ ּוׁשְ ִכיָלה 
ְדֵרגָ  ּמַ ּבַ ָהעֹוֵמד  ָהָאָדם  ל  ׁשֶׁ ה,  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ַהְינּו  ִחיצֹוִנּיּות,  ַוֲעבֹוַדת  ִחיצֹוִנּיּות.  ֵהם  ַהּגּוף,  ְמִאיָרה  ָצְרֵכי  ִהיא  ְליֹוָנה,  ָהעֶׁ ה 

ִניִמּיֹות, ַהְינּו ּתֹוָרה ּוְתפִ  ַחת יֹוֵתר, ֵמֲעבֹודֹות ּפְ ּבַ ְחּתֹון  ּוְמׁשֻׁ ִניִמּיּות ַהּתַ ה ּפְ ִביל זֶׁ ְחּתֹוָנה. ּוִבׁשְ ְדֵרָגה ַהּתַ ּמַ ל ָהָאָדם ָהעֹוֵמד ּבַ ה, ׁשֶׁ ּלָ
ְליֹון:  ה ְלבּוׁש ַלִחיצֹוִנּיּות ָהעֶׁ  ַנֲעש ֶׁ

 השמטה בסוף התורה  
י ַעל   ת ֲחֵברֹו. ּכִ יּהַ אֶׁ ָחד ֵמִרים ּוַמְגּבִ אֶׁ ֶׁ ִחיַנת ֲהָרָמה, ַמה ׁשּ ה ּבְ א,  ְיֵדי ׁשֶׁ   -ְוזֶׁ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ְחּתֹוָנה ָעָלה ִמּדַ ְדֵרָגה ַהּתַ ּמַ ּבַ ה ָהָאָדם ׁשֶׁ ּזֶׁ

חֲ   -ְיֵדי    -ַעל   ּדַ ְוֵכן ֲחֵברֹו  ְליֹוָנה יֹוֵתר.  ְליֹוָנה, ַלֲעלֹות ְלַמֲעָלה עֶׁ ְדֵרָגה ָהעֶׁ ּמַ ּבַ ׁשֶׁ ת ֲחֵברֹו  ְוֵהִרים אֶׁ יּהַ  ִהְגּבִ ה  בֹוּהַ עֹוד  זֶׁ ַהּגָ ֵברֹו 
ַמְדֵרָגה ַאַחת יֹוֵתר ֵמֲחֵברֹו,   ֵני ָאָדם ּבְ ֵני ּבְ ְהיּו ׁשְ ּיִ ר ׁשֶׁ ְפׁשָ י ִאי אֶׁ "ל:ָעָלה עֹוד יֹוֵתר ְלַמְעָלה, ְוֵכן ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ּכִ ּנַ  ּכַ

 
 בס"ד

   סוד ההרמה
 חקירת העניין בכללותו 

 תחילה אכתוב בקיצור את עיקר הקושיות  
 או מדרגות בגודל נשמתו כפי שנמצאים בגוף אדה"ר  באיזה סולם המדרגות מדובר כאן האם הן מדרגות בשכל .א

ר ְלָהָאָדם ְלִהְתָקֵרב  לק"ה ע"ז ג ז  מי נמצא בסולם הזה האם כל ישראל או רק אלה שמשרשו ועיין   .ב ְפׁשָ ִאי אֶׁ ִנְמָצא, ׁשֶׁ
ת ם אֶׁ יּהַ ּגַ ִרים ְוַיְגּבִ ּיָ ׁשֶׁ י ִאם ּכְ א ּכִ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ַרְך ְוַלֲעלֹות ִמּדַ ל    ַלה' ִיְתּבָ ִחיַנת ּכָ ה ּבְ "ל. ְוזֶׁ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ּמּוָבן ּוְמֹבָאר ּבְ ֲחֵברֹו, ּכַ

ּתֹוָרה, ּבַ דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ ה  זֶׁ מֹוָך  ּכָ ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבּתָ  ִחיַנת  ּבְ ה  ְוזֶׁ ה.  ָלזֶׁ ה  זֶׁ ֲעֵרִבין  ָרֵאל  כיון שמדובר בערבות ישראל הרי זה    ִיֹשְ
ילה כה  אבל מניה וביה צ"ע כי הערבות היתה בהר סיני בין כל  בכל ישראל וכן משמע גם בלקוטי תפילות סוף תפ

ישראל ואילו ואהבת לרעך דווקא נמצא יש כאן ג' דיעות או רק מי שמשרשו או רק ישראל המקיימין מצוות או כל  
 ישראל כולם אפילו הכופרים  

  לכל אחד נקודה שאין בחבירו עיין בלק"ה נזקי שכנים ג ג משמע שאין ישראל שוין הכוונה למבואר בתורה לד שיש   . ג
בגוף אדה"ר   הנשמות  כסדר  הוא  שהסולם  לומר  מוהרנ"ת  כוונת  האם  וא"כ  נשמתו  מצד  היא  זו  שנקודה      ומשמע 
וכן עיין גמ' סוטה מח שמצינו שאדם ראוי שתשרה עליו שכינה ולא שורה בגלל שהדור לא זכאי הרי שעלית היחיד  

 תלוי בכל ישראל 

שכל אחד כפי שרשו בצדיק מרגיש  לה שמשרשו קשורים לעליותו כגון בתורה סו אות א  ומאידך מצינו שדווקא א .ד
ִא  ּבְ ֲעָנִפים  מֹו  ּכְ יק  ּדִ ַהּצַ ּבְ ְמֹאד  ר  ָ ׁשּ קֻׁ ּמְ ׁשֶׁ ּוִמי  ַתְלִמיִדים,  ּבְ ֵיׁש  ִחינֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ַאְך  והירידות שלו  ַהְינּו  העליות  ּדְ ׁש,  ַמּמָ יָלן 

כָּ  ַעְצמֹו  ּבְ יׁש  ַמְרּגִ הּוא  ַאף  ׁשֶׁ יק,  ּדִ ְלַהּצַ ׁש  ּיֵ ׁשֶׁ ִויִרידֹות  ֲעִלּיֹות  ְלִמיד    -ַעל    -ל  ְלַהּתַ לֹו  ָראּוי  י  ּכִ יק.  ּדִ ַהּצַ ל  ֵאצֶׁ ֵאינֹו  ׁשֶׁ י  ּפִ
מֹו ֲעָנִפים בְּ  ָראּוי, ּכְ ת ּכָ ֱאמֶׁ ר ּבֶׁ ָ ׁשּ יק, ִאם הּוא ְמקֻׁ ּדִ ל ַהּצַ ל ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות ׁשֶׁ ַעְצמֹו ּכָ יׁש ּבְ ים  ִאיָלן.  ְלַהְרּגִ יׁשִ י ָהֲעָנִפים ַמְרּגִ ּכִ

ׁש ְלָהִאיָלן,  ּיֵ ל ָהֲעִלּיֹות ִויִרידֹות ׁשֶׁ  וכן עיין תורה קמא שדווקא זרעו מרגיש חרטה ותשובה מכח תשובתו      ּכָ

הבעש"ט   .ה בשם  מסופר  שמשרשו  אלה  של  בסולם  שמדובר  לומר  צד  דנפש  עוד  נפש  היה  מדרוביץ  יצחק  שרבי 
גרם ומסתמא בגלל שהיה הכי למטה שהרים מסות של אנשים    דעשיה והבעלי תשובה שהוא עשה אף צדיק לא 

 ומסתמא אלה שנתקרבו אליו היו משרשו  מכח זה שבעצמו התעלה
 האם רק דוחף את זה שמעליו או גם מושך ומעלה זה שמתחתיו ואת"ל שגם מושך למה לא כתב זאת רבינו  .ו

ר מצינו כזה בתורה רפב ותורה קלו שע"י שמלמד  איך שייך שאדם יעלה מדרגה שלא מכח בחירה שלו, אמנם כב .ז
 זכות על חבירו מעלה אותו מדרגה אבל צריך ביאור. 

האם פנמיות שעולה ונעשית חצוניות הכוונה לתפילה ואכילה כמבואר בפנים ותמיד התפילה עולה ונמצאת מדרגה   .ח
ותפילה אבל א"כ קשה איך  אחת למעלה כי באכילה יש יותר כח המנגד לעשותה על פי השגתו ממה שיש בתורה  

 נהפכת תפילה לאכילה ושוב חוזרת לההפך לתפילה במדרגה שלמעלה 

 או שבאמת יש שתי בחי' פנמיות וחצוניות והפנמיות שעולה הכוונה לשכל שכבר הפנים אותו   .ט

מתי אדם עולה מדרגה מעצמו האם כשרוצה כדמשמע בהשמטה או כשיוצא מהמדמה לשכל של אותה מדרגה או   .י
 כשהשלים שכל הנקנה של אות המדרגה דווקא 

עוולה   .יא לו  עשו  לכאורה  מדרגה  אותו  שהרימו  שזה  א"כ  נמצא  בחצוניות  שנמצא  מי  על  מתגברים  החצונים  הרי 
 שהגבירו עליו את החיצונים 

שייך  .יב איך  בגלל    וכן  מדרגה  עוד  יעלה  מיד  לשכל  ממדמה  לצאת  כלל  התחיל  ולא  חדשה  למדרגה  שבא  שאדם 
 שחבירו התחתון הרים אותו הרי הוא אוחז בחצוניות ואילו מה שעולה זה רק הפנמיות שבכל מדרגה

  האם כל אדם נמצא ממש רק במדרגה אחת או שיש לו בחי' שעבודתו ונמצא בכמה מדרגות,  דהיינו האם כל אדם .יג
מאיר לו מדרגת שכל אחת וכל עבודתו כולה הוא עושה בשכל הזה או שיש עבודות שכבר מקיימן בשלימות בשכל  

 גבוה ועבודות אחרות שעדין מקיימן בקושי ובשכל נמוך 



א"כ קשה    כיון שכל העולה מדרגה מעלה את אלה שמעליו האם לא שייך לעולם שאדם ישיג את חבירו במדרגה .יד
 ה שהיו נמוכים ועלו על חבריהם בהרבהשהרי בחוש רואים כאל

האם מה שמבואר שאחד שעולה מעלה את חבירו וחבירו את חבירו וכו' עד למעלה האם זה נוגע למה שמובא בגמ'   .טו
קדושין שהעושה מצוה מכריע את כל העולם לזכות ואולי באמת אין כלל עליה אלא שכל הקומה של כלל ישראל  

ה ע"י כל התגברות של איזה אחד שבקומה להחליש את היצה"ר שעי"ז נחלש  נשפע בה שפע שכל יותר ועולה מדרג
 קומת כל הסט"א  

שלימה    .טז שאינה  אע"פ  למעלה  עולה  שלו  ה'  עבודת  אלא  בעצמו  עולה  שעליון  לא  היא  ההרמה  כוונת  כל  אולי 
יבור אמת  וכדמצינו לגבי תפילה בתורה צט שתפילה אחת כראוי מעלה את התפילות הפחותות כיוצא בזה לגבי ד

שמעלה כל הדבורים עיין בתורה קיב )ד"ה ומחמת שאי אפשר לו להוציא דיבור(.  הכי נמי כל אחד שעולה מעלה  
ואולי כל   ונעשית חצוניות  זה דוחק בלשון שאמר שפנמיות עולה  עמו את עבודת ה' של כל אלה שמעליו.  אבל 

 נה לעליה  עבודת האדם השלימה שעשה נעשית בחי' פנמיות אצלו כיון שמוכ
 

 בדרך אפשר בלבד נ"ל לבאר עפ"י מה ששמעתי ומה שהבנתי 
א אדם בכל מדרגה    .א וכפי שמבואר בתורה באות  אלקות  השגות  דהיינו  בשכל אמת  נראה שהסולם הוא מדרגות 

צריך תחילה לצאת מהמדמה לעלות לשכל ורק אז זוכה לשכל בכח ואח"כ כשמשתמש בשכלו לעבודת ה' למעשה  
בפועל וכשעושה לו קנין במדותיו אזי נעשה שכל הנקנה נמצא שתינוק שנשבה הוא מי שהיה מתחת  אזי נעשה שכל  

 לסולם ועכשיו מתחיל לעלות בו 

נקודה שאין בחבירו צ"ע בזה ואולי כי   .ב זה בגלל שכל אחד יש בו  ואעפ"כ מה שא"א לשנים להיות במדרגה אחת 
כיון שכל אחד הוא נשמה מיוחדת עם הנקודה  אע"פ שהסדר בסולם הוא לפי שכל אמת שזוכה כל אחד אעפ "כ 

 המיוחדת לה הרי תמיד השכל אמת מאיר לו בגוון המיוחד לו כפי הנקודה המיוחדת לו מצד נשמתו  

ממה שרבינו אמר שרק כשעולה מדרגה מתחיל להתמודד במדמה של אותה מדרגה משמע שגם קודם שזוכה לשכל   .ג
שכמו שבכל מדרגה יש את השכל המיוחד לה כך סובב את השכל הזה  של אותה מדרגה כבר עלה עליה וגם מבואר 

עמו   התעסק  לא  שעדין  חדש  מדמה  עם  מתעסק  זו  למדרגה  שעולה  ומי  הזה  השכל  קליפת  שהוא  מיוחד  מדמה 
 במדרגה הקודמת  

הרע   .ד האדם  בליעל  אדם  קומת  יש  וכנגדה  הטוב  האדם  בחי'  של  אחת  קומה  ישראל  כל  שבודאי  שאע"פ  נראה 
האריז"ל וכל התגברות של אחד מישראל על יצרו מכניע את הסט"א וכשזה קם זה נופל דהיינו נכנע קצת  כמבואר ב

קומת האדם הרע וכ"ש מי שעולה ממש מדרגה בודאי משבר כח הסט"א וגורם עליה לכל ישראל וגם להפך כמשל  
 הזהר שכל ישראל שעובר עבירה כאילו עושה חור בספינה שכל ישראל בה.      

נ"ל ממה שרבינו מדמה עלית המדרגות לעלית העולמות המבוארת בפרי ע"ח שפנמיות של מדרגה תחתונה    אעפ"כ .ה
ע"י כל מעשה   ונעשית חצוניות לחצוניות שבמדרגה העליונה שלא מדובר רק בכלליות השבחת כל הקומה  עולה 

עולה   הקומה  כל  נ"ל שלא  וגם  כפי שיבואר בהמשך  טוב אלא בפרטיות שתחתון מעלה את העליון מדרגה ממש 
 ההכרח לזה 

נראה שכיון שכל ישראל ערבין וכל ישראל קומה אחת לכן אין קפידה שכל אחד יזכה רק מכח בחירתו אלא העיקר   .ו
 שזוכה מכח בחירה ואפשר גם מכח בחירה של חבירו 

בזה למה שכתב  מיות זו עבודת תפילה ותורה נ"ל שאין הכוונה  יצוניות זו עבודת אכילה ופנ יאע"פ שרבינו כותב שח .ז
ח ונעשית  הפנמיות  עולה  לחישכשעולה,  חיצוניות  הכוונה  העליונה אלא  בכח  יצוניות שמדרגה  לשכל  היא  צוניות 

 צוניות הכוונה כשעדין לא יצא כלל מהמדמה יצוניות לחיוח

גה  מיות הרי כשאני עולה מדריצוניות הכוונה שמה שהיה עד עכשיו במדרגה אחת נחשב אצלי פנ יוהפי' פנמיות וח .ח
צוניות דהיינו כמי שעוד  יצוניות דחימי הזה כאן רק לחי אזי כיון שבאתי למדרגת שכל גדול יותר נחשב השכל הפנ 
 לא יצא כלל ממדמה לשכל וצריך להתחיל המלחמה מחדש 

ונ"ל שאפשר שאדם ישיג את חבירו אע"פ שבאמת כשעולה גם מרים את חבריו ובזה נ"ל להציע פשרה לתרץ כי   .ט
י מי שלא  כיון שרק הפנ באמת  כי  יכול לעלות מדרגה  לא  אזי  לשכל  עדין  י צא מהמדמה  לו  אין  והוא  עולה  מיות 

 שייכות לזה אינו שייך כלל בעליה.  כך נ"ל להציע וצ"ע 

של   .י השכל  בהפנמת  ועוסקים  לשכל  יצאו ממדמה  את אלה שבמדרגתם  רק  מעלה  שעולה  אחד  שכל  לפ"ז  נמצא 
   .רואותה מדרגה לכן שייך שאדם ישיג את חבי 

   .אבל עדין צ"ע שנמצא שרק מי שיצא לגמרי מהמדמה לשכל במדרגתו יעלה .יא

נמצא שאחד שיצא ממדמה וגם זכה לשכל בכח וגם לשכל הנקנה וכיון שהשלים מדרגתו זכה לעלות מדרגה עי"ז   .יב
מעלה את כל אלה שיצאו במדרגתם ממדמה לשכל אע"פ שבמדרגתם לא זכו עדין לשכל בכח או נקנה הם כבר  

 ים מדרגה ופתאם יתגבר עליהם המדמה של מדרגה גבוהה יותר וצריכים מלחמה חדשה.  עול

נעשה עם אלה שמתחתיו   .יג רבינו כלל מה  לרמוז לזה שכל עליתו היא ע"י שמחזיק עצמו    שרצהצ"ע מדלא הזכיר 
 ושכל עליתו ע"י שידחוף אותם למעלה הפך הסט"א שחושב לעלות ע"י שמוריד את חברו מתחת לכולם 

מי שאין בו  שא  ויקררבה ריש פ'  כמובא במדרש    ,בחי' ענוה  ,ה כוחימ  ,כח מה  ,וע שזה עיקר הדעת בחי' חכמהוכיד .יד
  ,כנס לאהל מועדישעם כל גדולתו הרגיש לא ראוי לה  ,ומדבר שם ממי שאינו כמשה רבינו  .דעת נבלה טובה הימנו

  ,במלחמה הכללית של קומת כלל ישראלובפרט    ,הכנעת המדמההיא  וענוה    ,כי הגאות היא עיקר היצה"ר והמדמה
ורצון כל אחד להתבטל    , דייקא בזה יותר תלוי הכל באחדות והתכללות כל ישראל זה בזה  ,נגד קומת האדם בליעל

שביאר עפ"י האור שמח טוען ונטען, מדוע שנים אוחזים בכד לא    6דקה    19מט    ח"יצשמעתי מהר כפי  )  ,ולהכלל כל אחד מהכלל

שמהות כלי הוא שכל חלק ממנו מתבטל לחבירו על מנת להיות כלי שלם לקבל   (עד היכן שידו מגעתאמרינן שיזכה כ"א 
 . שכל חלק אמר אנא אמלוך ורצה לקבל השפע לבדו ה וותה גאיהי  ושבירת הכלים השפע 
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