המתקלא והמשפט

א

רבי נתן ,ליקוטי הלכות או"ח  -הלכות תפלת ערבית הלכה ד
כְּשׁיּשׁ בַּעַל בְּחִירָה דְּהַיְנוּ שׁיּשׁ לוֹ רְשׁוּת לַעשוֹת כִּרְצוֹנוֹ וְכִבְחִירָתוֹ נגד רְצוֹן הַבּוֹרא חַס וְשָׁלוֹם ,אָז דַּיְקָא
כְּלָלִיּוּת הַבְּרִיאָה נִפְרדת וְנִנְסרת מאִתּוֹ יִתְבָּרַךְ ,מאַחַר שׁכְּבָר ישׁ בְּרִיאָה שׁיּשׁ לוֹ כֹּחַ לַעשוֹת כִּרְצוֹנוֹ.
וּכְשׁהַבְּרִיאָה נִנְסרת מאִתּוֹ יִתְבָּרַךְ עַל  -יְדי הַבְּחִירָה כַּנִּזְכָּר לְעיל ,אזַי עִקַּר גְּמַר תִּקּוּן הַכּלִים .כִּי אָז
בְּחִינַת הַצִּמְצוּם וְהַכּלִים בִּשְׁלמוּת ,כִּי אָז דַּיְקָא הַצִּמְצוּם נִקְרָא צִמְצוּם ,מאַחַר שׁנִּתְצַמְצם אוֹרוֹ שׁהוּא
דַּעְתּוֹ וְחָכְמָתוֹ יִתְבָּרַךְ ,כָּל כָּךְ עַד שׁנִּתְהַוּה בְּרִיאָה שׁיּשׁ לוֹ כֹּחַ הַבְּחִירָה שׁיָּכוֹל לַעשוֹת כְּנגד רְצוֹנוֹ חַס
וְשָׁלוֹם .וְזה הָעִנְיָן מוּבָן מְאֹד לְמִי שׁיּשׁ לוֹ מֹחַ בְּקָדְקדוֹ .כִּי עִקַּר הַצִּמְצוּם הוּא צִמְצוּם הָרָצוֹן וְהַדַּעַת
שׁהוּא אוֹרוֹ יִתְבָּרַךְ .וְעַל  -כּן בּאמת כָּל הַבְּרִיאָה תְּלוּיָה בְּהָאָדָם כַּמְבֹאָר בְּכָל הַסְּפָרִים .כִּי כָּל הִתְגַּלּוּת
אלֹקוּת הוּא רַק עַל יָדוֹ דַּיְקָא מאַחַר שׁהוּא בַּעַל בְּחִירָה שׁעַל יָדוֹ עִקַּר גְּמַר תִּקּוּן הַכּלִים כַּנִּזְכָּר לְעיל.
וְזה בְּחִינַת מַה מַה שּׁאִיתָא בַּכְּתָבִים שׁעִקַּר כָּל הַתִּקּוּנִים תְּלוּיִים בְּתִקּוּן הַמַּתְקְלָא .כִּי עִקַּר כָּל
הַתִּקּוּנִים עַל  -יְדי הָאָדָם הַבַּעַל בְּחִירָה שׁהוּא בְּחִינַת מַתְקְלָא כַּנִּזְכָּר לְעיל:

רבי נתן ,ליקוטי הלכות או"ח  -הלכות תפלת המנחה הלכה ז
ה' יִתְבָּרַךְ רָצָה שׁיִּהְיה עִקַּר הִתְגַּלּוּת מַלְכוּתוֹ עַל  -יְדי אִתְעָרוּתָא דִּלְתַתָּא דַּיְקָא שׁהִיא עַל  -יְדי הָאָדָם
הַבַּעַל בְּחִירָה דַּיְקָא .וְעַל  -כּן לֹא נִתְתַּקְּנוּ וְלֹא נִתְקַיְּמוּ כָּל הַצִּמְצוּמִים וְהִתְגַּלּוּת אלֹקוּת שׁהָיְתָה עַל יָדָם
עַד שׁבָּא הָאָדָם .שׁזּה בְּחִינַת סוֹד וְכֹל שִיחַ הַשָּדה טרם יִהְיה בָאָרץ וְכוּ' כִּי לֹא הִמְטִיר ה' אלֹקִים וְאָדָם
אַיִן לַעבוֹד וְכוּ' כַּמּוּבָן כָּל זה בַּסְּפָרִים .שׁזּה סוֹד תִּקּוּן הַמַּתְקְלָא .כִּי עִקַּר תִּקּוּן הַמַּתְקְלָא הוּא רַק עַל -
יְדי הָאָדָם הַבַּעַל בְּחִירָה .כִּי הַבְּחִירָה בְּחִינַת מַתְקְלָא שׁהִיא בְּמִשְׁקָל מַמָּשׁ וְיכוֹל לְהַכְריעַ לְכאן אוֹ
לְהפךְ חַס וְשָׁלוֹם .וְעַל  -כּן צְרִיכִין לְהָבִין מרָחוֹק מִי שׁיּשׁ לוֹ לב לְהָבִין מִדַּעְתּוֹ בְּכִתְבי הָארִ"י זַ"ל וּבַזֹּהַר
הַקָּדוֹשׁ וּבְסִפְרי מְפָרְשׁיהם וּבִסְפָרִים שׁיָּצְאוּ לָאוֹר בְּדוֹרוֹת אלּוּ שׁכָּל סוֹדוֹת הַקַּבָּלָה הַכֹּל נאמְרוּ עַל
בְּחִינַת צלם אלֹקִים שׁנִּבְרָא בּוֹ הָאָדָם .וְכל הַצּמְצוּמים שׁל בְּחינַת חלל הַפּנוּי הַכֹּל נַעשה עם כּל
אדם בְּכל זְמַן כְּפי מַדְרגתוֹ וְכַמּוּבָן בְּהַתּוֹרָה הַזֹּאת כַּנִּזְכָּר לְעיל:
וְהִנּה מְבֹאָר בְּכִתְבי הָארִ"י זַ"ל מעִנְיַן הַצִּמְצוּמִים הַנִּפְלָאִים שׁהָיוּ מִקֹּדם ,שׁנִּקְרָאִים עוֹלַם הַמַּלְבּוּשׁ וְכוּ'
מַה שּׁלֹּא מְבֹאָר כְּלָל בְּספר הָעץ חַיִּים רַק בִּשְׁאָר סִפְרי הָאַחרוֹנִים מְבִיאִים הַרְבּה בָּזה בְּשׁם הָארִ"י זַ"ל.
וְשָׁם מְבֹאָר כַּמָּה בְּחִינוֹת צִמְצוּמִים בְּרָצוֹא וָשׁוֹב בִּבְחִינַת מָטִי וְלָא מָטִי וְכוּ' שׁהָיָה קֹדם וְכוּ' .וְהַכֹּל כָּלוּל
בְּמַה שּׁכָּתַב אדוֹננוּ מוֹרנוּ וְרַבּנוּ זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה בְּהַתּוֹרָה מישְׁרָא סִימָן ל ,וְזה לְשׁוֹנוֹ הַשָּגוֹת אלֹקוּת אִי
אפְשָׁר לְהַשִּיג כִּי אִם עַל יְדי כַּמָּה צִמְצוּמִים מעִלָּה לְעָלוּל מִשּכל עלְיוֹן לְשכל תַּחְתּוֹן וְכוּ' ,וּצְרִיכִין לָזה רַבִּי
גָּדוֹל וְכוּ' עַיּן שָׁם .וּכְלַל הַדְּבָרִים הַמְבֹאָרִים לְעִנְיַן הַצִּמְצוּמִים שׁל תְּחִלַּת הַבְּרִיאָה לְגַלּוֹת אלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ
הוּא שׁבִּתְחִלָּה צִמְצם הָאוֹר ,וְאַחַר כָּךְ הִתְחִיל לְהַמְשִׁיךְ איזה בְּחִינַת אוֹר וְאַחַר כָּךְ חָזַר הָאוֹר לִמְקוֹמוֹ
וְהִשְׁאִיר רַק איזה רְשִׁימוּ ,כִּי לֹא הָיָה אפְשָׁר עדַיִן לִסְבֹּל זה הָאוֹר .וְאַחַר כָּךְ חָזַר וְהִמְשִׁיךְ עוֹד הַפַּעַם

איזה בְּחִינַת אוֹר בְּצִמְצוּם חָדָשׁ נִפְלָא וְחָזַר וְהעְלִימוֹ שׁלֹּא יִהְיה רִבּוּי אוֹר .וְחָזַר וְהִמְשִׁיךְ הָאוֹר בְּדרךְ
נִפְלָא וְכוּ' וְכן כַּמָּה וְכַמָּה פְּעָמִים ,שׁזּה בְּחִינַת סוֹד הַטְּהִירוּ עִלָּאָה וּטְהִירוּ סְתָם וְכוּ' .וְעוֹלַם הַמַּלְבּוּשׁ
שׁקִּפּל הָאוֹר וְכוּ' עַד שׁנַּעשָה בְּחִינַת חָלָל הַפָּנוּי וְכוּ' .וְאַחַר כָּךְ הִמְשִׁיךְ אוֹר הַמְלָכִים וְלֹא יָכְלוּ לְקַבּל הָאוֹר
וְנִשְׁבְּרוּ וּמתוּ וְכוּ' עַד שׁהִתְחִיל עוֹלַם הַתִּקּוּן וְכוּ' ,וְהַכֹּל בִּשְׁבִיל הָאָדָם .כִּי כָּל הַשְּׁבִירָה וְהַמִּיתָה הָיוּ
מחמַת שׁעדַיִן לֹא הָיְתָה אִתְעָרוּתָא דִּלְתַתָּא ,כִּי אָדָם אַיִן וְכוּ' כַּנִּזְכָּר לְעיל .וְעַל כּן כְּשׁבָּא הָאָדָם הַבַּעַל
בְּחִירָה שׁנִּבְרָא בְּצלם אלֹקִים ,בּוֹ תְּלוּיִים תִּקּוּן כָּל הָעוֹלָמוֹת .וְעַל כּן נַעשִים אצל הָאָדָם כָּל הַבְּחִינוֹת
הַנִּזְכָּרוֹת לְעיל שׁהם בְּחִינַת הַצִּמְצוּמִים הַנִּזְכָּרִים לְעיל ,שׁזּהוּ בְּחִינַת מַה שּׁמְּבֹאָר בְּדרךְ כְּלָל בְּהַתּוֹרָה
הַנִּזְכּרת לְעיל שׁאוֹר לַהבִיּוּת הַלּב שׁל אִישׁ הַיִּשְרְאלִי הוּא בְּחִינַת אין סוֹף וְכוּ' ,וּצְרִיכִין לְצַמְצם וְכוּ' .וְאלּוּ
הַצּמְצוּמים בְּעַצְמן שׁצּמְצם עַצְמוֹ ה' יתְבּרַךְ בְּצמְצוּמים נפְלאים שׁוֹנים כַּנּזְכּר לְעיל כְּדי לְגַלּוֹת
אלֹקוּתוֹ יתְבּרַךְ ,כּלּם בְּהכְרחַ שׁיַּעַבְרוּ עַל האדם .כּי כּלּם לֹא היה כּי אם בּשְׁביל האדם שׁהוּא יְתַקּן
הַכֹּל עַל יְדי אתְערוּתא דּלְתַתּא דַּיְקא.
כִּי כְּלַל הַצִּמְצוּמִים הם מַה שּׁה' יִתְבָּרַךְ מַרְאה וּמאִיר פָּנָיו קְצָת ,וְאַחַר כּךְ מַסְתּיר אוֹתוֹ וְכן כַּמָּה פְּעָמִים
בְּכַמָּה בְּחִינוֹת שׁוֹנוֹת ]וּכְמוֹ שׁמְּבֹאָר בַּשִּיחָה שׁל פּוּרִים עַל פָּסוּק וְאִם מִפְּאַת פָּנָיו יִמָּרט רֹאשׁוֹ וְכוּ'[ .וּכְמוֹ
שׁכָּתוּב אָכן אַתָּה אל מִסְתַּתּר .וּכְתִיב כִּי רגַע בְּאַפּוֹ חַיִּים בִּרְצוֹנוֹ וְכוּ' ,ה' בִּרְצוֹנְךָ העמַדְתָּ לְהַרְרִי עֹז
הִסְתַּרְתָּ פָניךָ הָיִיתִי נִבְהָל .וּכְתִיב קוֹל דּוֹדִי דוֹפק וְכוּ' זה בְּחִינַת הִתְגַּלּוּת אלֹקוּתוֹ ,וְדוֹדִי חָמַק עָבָר
בְּחִינַת הַסְתָּרַת אלֹקוּתוֹ .וְזה בְּחִינַת מַה שּׁפּרשׁ רַשִׁ"י עַל פָּסוּק אַתּם נִצָּבִים הַיּוֹם כַּיּוֹם הַזּה שׁהוּא
מַאפִיל וּמאִיר כָּךְ עָתִיד לְהַאפִיל וּלְהָאִיר לָכם וְכוּ' .וְכָל זה נַעשה בְּכָל דּוֹר בְּכָל אָדָם וּבְכָל זְמַן הַכֹּל
בּשְׁביל הַבְּחירה .כִּי עַל יְדי זה עִקַּר הַבְּחִירָה עַל יְדי הַהִתְגַּלּוּת וְהַהַעְלָמָה .וּבִשְׁבִיל זה מִי שׁרוֹצה לילךְ
בְּדַרְכי ה' צָרִיךְ לִהְיוֹת בּקי בַּהלכה בּקי בְּרצוֹא וּבקי בְּשׁוֹב בָּקִי בְּעָיל בָּקִי בְּנָפִיק וְכוּ' )כְּמוֹ שׁמְּבֹאָר
בְּהַתּוֹרָה קְרָא את יְהוֹשׁעַ וְכוּ'( .כִּי כָּל הַצִּמְצוּמִים הַנִּזְכָּרִים לְעיל הוּא בְּחִינַת רָצוֹא וָשׁוֹב כַּמּוּבָן .וְכָל
הַמַּלְאָכִים וּשְרָפִים וְכוּ' כָּל הַשָּגָתָם את הַבּוֹרא יִתְבָּרַךְ הוּא בִּבְחִינַת רָצוֹא וָשׁוֹב כְּמוֹ שׁכָּתוּב )יְחזְקאל א(
וְהַחַיּוֹת רָצוֹא וָשׁוֹב ,אבָל עִקָּר הוּא הָאָדָם שׁהוּא חלק אלוֹהַּ מִמַּעַל וְנִבְרָא שׁיִּהְיה לוֹ ממְשָׁלָה עליהם .כִּי
הָרָצוֹא וָשׁוֹב שׁל הָעלְיוֹנִים הוּא בְּלִי כֹּחַ הַבְּחִירָה ,עַל כּן אין יְכוֹלִים לְתַקּן הַמִּשְׁקָל לְעָבְדוֹ בְּהַדְרָגָה וְכוּ',
עַל כּן הם רוֹעשִׁים וּבוֹערִים וּמִתְנַשְּאִים וְכוּ' .אבָל הָאָדָם שׁיּשׁ לוֹ בְּחִירָה כְּשׁזּוֹכה לְהיטִיב מַעשָיו שׁהם
גְּדוֹלי מבְחרי הַצַּדִּיקִים ,הוּא מְתַקּן הַצִּמְצוּם הַנִּזְכָּר לְעיל שׁיָּאִיר התְגַּלּוּת אלֹקוּתוֹ וּמַלְכוּתוֹ לְכל בּאי
עוֹלם בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה בִּבְחִינַת תִּקּוּן .כִּי עִקַּר הַתִּקּוּן עַל יְדי אִתְעָרוּתָא דִּלְתַתָּא שׁהוּא עַל יְדי הָאָדָם
הַתַּחְתּוֹן שׁבְּזה הָעוֹלָם דַּיְקָא וְכַנִּזְכָּר לְעיל:
וְזה נַעשה בְּכל יוֹם ויוֹם כּל יְמי עוֹלם ,שׁזּהוּ בְּחִינַת חדּוּשׁ מַעשה בְּראשׁית שׁבְּכָל יוֹם וָיוֹם שׁהוּא
יִתְבָּרַךְ מַאפִיל וּמאִיר יוֹצר אוֹר וּבוֹרא חֹשׁךְ וְכוּ' בְּחָכְמָה פּוֹתחַ שְׁעָרִים וּבִתְבוּנָה מְשַׁנּה עִתִּים וְכוּ' וְגוֹלל
אוֹר מִפְּני חֹשׁךְ וְחֹשׁךְ מִפְּני אוֹר וּמַעבִיר יוֹם וּמבִיא לָיְלָה וְכוּ' ,הַכֹּל בִּשְׁבִיל טוֹבַת יִשְרָאל לְהוֹדִיעַ אלֹקוּתוֹ
וּמַלְכוּתוֹ לְכלָּם .וְעַל כּן אוֹמְרִים כָּל זה קֹדם קְרִיאַת שְׁמַע שׁהִוא הִתְגַּלּוּת יִחוּדוֹ וּמַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעד .כִּי
עִקַּר הַשִּׁנּוּיִים הָאלּוּ שׁגּוֹלל אוֹר מִפְּני חֹשׁךְ וְחֹשׁךְ מִפְּני אוֹר וְכוּ' ,הַכֹּל נִמְשָׁךְ מִסּוֹד הַצִּמְצוּמִים הַנִּזְכָּרִים
לְעיל שׁל תְּחִלַּת הַבְּרִיאָה שׁגִּלָּה הָאוֹר וְהעְלִימוֹ וְחָזַר וְגִלָּה אוֹתוֹ בְּדרךְ חדשׁ נפְלא יוֹתר וְחָזַר וְהעְלִימוֹ

וְכן כַּמָּה פְּעָמִים ,וְהַכֹּל בִּדְרָכִים נִפְלָאִים חדָשִׁים כַּמּוּבָן בַּכְּתָבִים הַנִּזְכָּרִים לְעיל .וְכָל זה הָיָה בִּשְׁבִיל
שׁיִּהְיה נִבְרָא הָעוֹלָם וְיִתְקַיּם עַתָּה שׁעִקָּרוֹ הָאָדָם הַבַּעַל בְּחִירָה .וְעַל כּן נַעשִין עַתָּה כָּל בְּחִינוֹת
הַצִּמְצוּמִים הַנִּזְכָּרִים לְעיל.
אבָל עַתָּה הַכֹּל תָּלוּי בְּהָאָדָם שׁאלָיו נִמְסַר הַכֹּל ,בִּבְחִינַת וְהָאָרץ נָתַן לִבְני אָדָם ,שׁמָּסַר לוֹ כֹּחַ לְהַמְשִׁיךְ
אלֹקוּתוֹ וְהִתְגַּלּוּת מַלְכוּתוֹ עַל יְדי צִמְצוּמִים הַנִּזְכָּרִים לְעיל כְּפִי בְּחִירָתוֹ .כִּי נָתַן בּוֹ כֹּחַ אלֹקִי בְּלִבּוֹ שׁעַל יְדי
זה יָכוֹל לִבְעֹר עַד אין סוֹף ,אבָל צִוָּה עָלָיו שׁיְּצַמְצם הָאוֹר שׁלֹּא יַעבֹר עַל פּן יהרְסוּ וְכוּ' כַּנִּזְכָּר לְעיל .וְאַחַר
כָּךְ כְּשׁמְּצַמְצם הָאוֹר וּמהַצִּמְצוּם ישׁ אחִיזַת הַדִּינִים שׁמּהם כָּל כֹּחַ הַיּצר הָרָע שׁהוּא מַחשָׁבוֹת רָעוֹת
כַּנִּזְכָּר לְעיל .וְעַל כּן תּכף כְּשׁמְּצַמְצם הָאוֹר וְכוּ' צָרִיךְ לִזָּהר לְהִתְגַּבּר עַל הַמַּחשָׁבוֹת רָעוֹת וּלְהַמְשִׁיךְ רַק
מַחשָׁבוֹת טוֹבוֹת וְכוּ' ,עַד שׁיַּעבֹד ה' יִתְבָּרַךְ בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה שׁזּה בְּחִינַת בְּרִיאַת וְקִיּוּם הָעוֹלָמוֹת וְכוּ',
וְעַל יְדי זה יְגַלּה מַלְכוּתוֹ וְכוּ' כַּנִּזְכָּר לְעיל שׁזּה הָעִקָּר .וְאָז עִקַּר הַתִּקּוּן כְּשׁנִּתְגַּלּה מַלְכוּתוֹ יִתְבָּרַךְ עַל יְדי
בְּחִינַת אִתְעָרוּתָא דִּלְתַתָּא שׁהוּא עַל יְדי הָאָדָם הַבַּעַל בְּחִירָה כְּשׁזּוֹכה לכְנֹס וְלצאת בְּשׁלוֹם .וְאָז ישׁ
עלִיָּה גַּם לְביתָא עִלָּאָה כַּנִּזְכָּר לְעיל .וְאַחַר כָּךְ צָרִיךְ לַחזֹר וְלַעסֹק בְּתקּוּנים אלּוּ בְּמַדְרגה הַגּבֹהַּ יוֹתר
וְכוּ' וְכן מִיּוֹם לְיוֹם וּמִדַּרְגָא לְדַרְגָּא .וְזה בְּחִינַת כְּלַל חִדּוּשׁ מַעשה בְּראשִׁית שׁנַּעשה בְּכָל יוֹם שׁעִקָּרוֹ עַל
יְדי הָאָדָם שׁבִּשְׁבִילוֹ נִבְרָא וּמִתְקַיּם הַכֹּל כַּנִּזְכָּר לְעיל:

רבי נתן ,ליקוטי הלכות או"ח  -הלכות פסח הלכה ח
מַתְקְלָא ,שׁהוּא בְּחִינַת נֹגַהּ ,בְּחינַת עץ הַדַּעַת ,כִּי הַמַּתְקְלָא עוֹמדת עַל הַמַּשּׁהוּ ,דְּהַיְנוּ הַהַכְרעה
שׁמַּכְרִיעִין הַמַּתְקְלָא לְכָאן אוֹ לְכָאן שׁהוּא תְּלוּיה בְּמַשּׁהוּ ,כִּי לְשׁוֹן הַמִּשְׁקָל שָׁוה וּכְשׁמַּכְרִיעִין אוֹתוֹ
מַשּׁהוּ חוּט הַשְּעָרָה אזַי הַהַכְרָעָה לְצַד זה וְכן לְהפךְ.

ליקוטי הלכות או"ח  -ברכת הריח וברכת הודאה הלכה ד
יד( וְעִקַּר הַמְדַמּה אין לוֹ כֹּחַ כִּי אִם בַּעשִיָּה גַּשְׁמִית שׁשָּׁם ישׁ לוֹ כֹּחַ לְבַלְבּל .וְשָׁם צְרִיכִין עִקַּר הַבּרוּר
שׁל הַמְדַמּה .שׁזּה בְּחִינַת מַה שּׁכָּתוּב בַּכְּתָבִים שׁעִקַּר אחִיזַת הַקְּלִפּוֹת הוּא בַּעשִיָּה ,כִּי עִקַּר אחִיזַת
הַקְּלִפּוֹת הוּא עַל יְדי כֹּחַ הַמְדַמּה שׁהוּא בְּחִינַת נֹגַהּ ,בְּחִינַת עץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע .שׁעִקַּר אחִיזָתוֹ
בַּעשִיָּה גַּשְׁמִית דַּיְקָא .וְשָׁם צְרִיכִין עִקַּר הַבּרוּר ,כִּי דַּע כִּי כֹּחַ הַמְדַמּה הוּא בְּחִינַת הַמְמצָּע בּין גַּשְׁמִיּוּת
לְרוּחָנִיּוּת ,בּין גּוּף לְנפשׁ .כִּי כֹּחַ הַמְדַמּה הוּא בְּחִינַת תַּכְלִית הָרוּחָנִיּוּת שׁל כָּל הַגַּשְׁמִיִּים .וְהוּא תַּכְלִית
הַגַּשְׁמִיּוּת שׁל הָרוּחָנִיּוּת .וְעַל כּן הוּא בְּחִינַת הַמְמצּע שׁמְּחַבּר גַּשְׁמיּוּת וְרוּחניּוּת ,כִּי כָּל הַדְּבָרִים
הַגַּשְׁמִיִּים שׁבָּעוֹלָם אָנוּ יְכוֹלִים לְצַיְּרָם בַּמֹּחַ כְּתַבְנִיתָם וּדְמוּתָם מַמָּשׁ .וְזה הַכֹּחַ שׁמְּצַיּר כָּל הַדְּבָרִים
בַּמֹּחַ זה בְּחִינַת כֹּחַ הַמְדַמּה כִּי כֹּחַ הַשּכל הָאמִתִּי הַפְּנִימִי רָחוֹק וְנעְלָם מְאֹד מִכָּל מִיני גַּשְׁמִיּוּת .רַק
עִקַּר הַצִּיּוּר הוּא עַל יְדי כֹּחַ הַמְדַמּה כַּמְבֹאָר כָּל זה בַּסְּפָרִים .וְזה הַצִּיּוּר שׁמְּצַיְּרִין דָּבָר גַּשְׁמִי בַּמֹּחַ .זה
הַצִּיּוּר הוּא תַּכְלִית הָרוּחָנִיּוּת שׁל אוֹתוֹ הַדָּבָר ,אבָל כְּנגד הַדַּעַת זה הַצִּיּוּר הוּא בְּחִינַת תַּכְלִית
הַגַּשְׁמִיּוּת ,כִּי אַף עַל פִּי שׁאין בְּהַצִּיּוּר שׁבַּדַּעַת שׁוּם גַּשְׁמִיּוּת ,אַף עַל פִּי כן מאַחַר שׁמְּצַיּר בְּדַעְתּוֹ דָּבָר
גַּשְׁמִי הוּא נחשָׁב תַּכְלִית הַגַּשְׁמִיּוּת נגד פְּנִימִיּוּת הַדַּעַת ,אבָל נגד הַדָּבָר הַגַּשְׁמִי בְּעַצְמוֹ הוּא בִּבְחִינַת

תַּכְלִית הָרוּחָנִיּוּת .מאַחַר שׁאָנוּ מַעלִין דָּבָר גַּשְׁמִי אל הַמֹּחַ .וּמְצַיְּרִין צִיּוּרוֹ לְבַד בַּמֹּחַ בְּלִי שׁוּם גַּשְׁמִיּוּת
כְּלָל .וְהָבן הַדָּבָר היטב.
נמְצא שׁכֹּחַ הַמְדַמּה הוּא בּבְחינַת מְמצּע בּין גַּשְׁמי לְרוּחני .וְרַק עַל יְדי הַכֹּחַ הַזּה יְכוֹלִין לְהוֹשִׁיט
וּלְהוֹדִיעַ צִיּוּר דָּבָר גַּשְׁמִי לְהַמֹּחַ וְהַדַּעַת וְכַמְבֹאָר מִזּה בַּסְּפָרִים .וְעַל כּן שָׁם בִּבְחִינַת הַכֹּחַ הַמְדַמּה שָׁם
עִקַּר הַנִּסָּיוֹן וְהַבְּחִירָה שׁל כָּל אָדָם .וְשׁם עקַּר אחיזַת בְּחינַת עץ הַדַּעַת שׁהוּא בְּחינַת נֹגַהּ בְּחינַת
מַתְקְלא שׁמּשּׁם עקַּר הַנּסּיוֹן וְהַבְּחירה כַּיָּדוּעַ ,כִּי עצם הַשּכל הוּא גָּבֹהַּ מִמַּלְאָךְ וְרָחוֹק בְּוַדַּאי מִכָּל
חטְא וּמִכָּל תַּאוָה .וּמִכָּל גַּשְׁמִיּוּת הָעוֹלָם הַזּה .וּלְהפךְ גּוּף הַחֹמר הוּא בְּחִינַת בְּהמָה שׁאין לָהּ שׁוּם
בְּחִירָה .וְאין לָהּ כֹּחַ לְהַטּוֹת מִשּׁוּם תַּאוָה .וְעִקַּר הַנִּסָּיוֹן וְהַבְּחִירָה הוּא רַק מחמַת חִבּוּר הַנּפשׁ וְהַגּוּף.
וְעִקַּר הַחִבּוּר הוּא עַל יְדי בְּחִינַת הַכֹּחַ הַמְדַמּה שׁבָּאָדָם .שׁיּשׁ לוֹ כֹּחַ לִנְטוֹת לְכָאן אוֹ לְכָאן.

רבי צדוק הכהן ,דובר צדק ד
ותאנא בריש ספרא דצניעותא ספרא דתקיל במתקלא .פירוש שדבר זה הוא כלל כל הסודות לדעת
לשקול במדה ובמשקל .כמו שנאמר בבני יששכר )דברי הימים  -א י"ב ,ל"ג( יודעי בינה לעתים
לדעת וגו' .וזהו כלל התורה כולה המוגדרת במעשים מיוחדים בעולם שנה נפש .וכלל כל הבריאה.
וכמו שמובא בזוהר שם דספרא דצניעותא כולל הכל] .ושמעתי כי ליכא מידי בזוהר הקדוש דלא
רמיזי בתלמוד וחמישה פרקי דספרא דצניעותא רמוזים בחמישה פרקי מסכת מדות] .הוא גם כן
מדות ומתקלא[ פרק אחר פרק .והאידרא רבה רמוזה במסכת תמיד כולה כי שניהם אחד על דרך
הביאני המלך חדריו )שיר השירים א' ,ד'( היינו אדרא .רק ספרא דצניעותא היא חדריו היינו המדות
שיסד ה' יתברך ולכך נקרא צניעותא כי כבוד אלקים הסתר דבר .והאידרא הוא הביאני המלך
התקרבות האדם להיות כן ולבוא חדריו על ידי קרבן התמיד .וזה נקרא כבוד מלכים חקור דבר .ואין
כאן מקומו לבאר זה אבל הוא מכוון גם כן למה שכתבתי[:
ועד לא הוה מתקלא לא הוה אפין באפין .פירוש רק כטעם סיפור מאחורי הגדר דעל ידי זה נפשו
יצאה בדברו .ומלכין קדמאין מיתו .פירוש כי התחלת ההתלהבות ]כטעם מאן מלכי רבנן[ במוח ולב
מקודם היא שלא בהדרגה .ומתלהב למעלה ממדריגתו .ולכך הוא מתבטל לגמרי כי ה' יתברך עשה
האדם בעל גבול וגדר .דמטעם זה התשוקה מצומצמת וחסירה ואז ה' יתברך ממלאה בכוחו הבלתי
בעל גבול ובלי תכלית כטעם ואת דכא ושפל רוח אשכון וגו' .מה שאין כן כשמתגבר בתשוקתו
למעלה מעלה ממדריגת הגבול וההגדרה אז נפסק לגמרי כידוע כן בכל דבר:
ובתוספת ביאור כידוע מדברי הרמב"ם בשמונה פרקים ושאר חכמי קדם שבכל המדות הקצה
האחרון הוא רע .וכן בדרך משל האהבה כשהיא בתוקף בלי שום יראה בא לידי קלות ראש ועל ידי
זה ממילא תפסוק ממנו האהבה לגמרי כי מזה יוכל לבוא עד עד וכו' כמו שכתבתי במקום אחר .ועד
סוגי האהבה המתפשטות לכל מיני אהבות וחמדות העולם הזה ולכל תאוות האסורות רחמנא
ליצלן .וכן בתוקף היראה בלי שום אהבה ושמחה יוכל לבוא לידי עצבות ומרה שחורה ומזה לידי כעס
ועד עד וכו' ורציחה ועד שתתבטל ממנו אחר כך היראה מה' לגמרי .רק צריך להיות שניהם ביחד
ממוזג .כמו שאמרו בתנא דבי אליהו )פרק ג'( אני שמחתי מתוך יראתי ויראתי מתוך שמחתי .וכמו
שנאמר )תהלים ב' ,י"א( וגילו ברעדה במקום וכו' )ברכות ל' ע"ב( .וחיבורם יחד רצה לומר

ההשתמשות בכל אחד בצד הראוי לו במקום ובזמן זהו קו האמצעי .והוא התמימות אשר גם הוא
אם יהיה לבדו באדם בהעדר שני הקצוות ויתפשט עד קצהו האחרון יגיע למדריגת הפתיות והשטות
כמו שכתבתי במקום אחר ועד עד שיגיע להיות פתי יאמין לכל דבר גם בכל מיני עכו"ם שבעולם .כמו
שאמרו חז"ל על יתרו כמו שכתבתי במקום אחר .רק כאשר שלושה המדות הללו הם מתיחדים
כאחד מתפשטים בחדרי לבו אז הוא בשלימות הראוי שלא יתבטל .וזהו המתקלא שיהיה כל דבר
במדה ובמשקל שני קצוות וקו האמצעי כמו במאזנים שתי הכפות והלשון שבאמצע:
ובכל דבר יש אלו השלושה .דרך משל באהבה לבדה הם גם כן שלושה מדריגות דבכל לבבך ובכל
נפשך ובכל מאודך .וצריך להיות דייקא שלושתם ביחד כי אם בכל לבבך לגמרי אז היא האהבה
הראויה אבל בתוקף האחת לבד ולא האחרת אין מתקיים ואין כאן מקומו .ועל ידי זה יהיה במתקלא
כי בהקצוות מתנגדים ומתנהג בקו האמצעי ומזה נמשך ההגדרה בעתים וזמנים וכן במקומות
ובנפשות הכל על ידי מתקלא זו שהוא במדות ההנהגה של האדם שזה נקרא מלכין .דמלך הוא
מנהיג ומושל ואין מלך בלא עם ובהנהגה צריך להיות במתקלא .וזה נקרא תחת השמים.

מאמרי הראי"ה  /חלק ב  /הקודש והחול  /ג.
לפעמים צריכות שתי ההשקפות של חזון העולם להיות שקולות ,עומדות בכף המאזנים השוה
המעוין :השקפת הקודש העליונה ,המופיעה כדעת אלהים אמת ממקור יסוד העדן העליון ,והשקפת
החול שיכולה להיות יורדת עד המחשכים של החמרנות היותר מאופלת :והיא כפולה במחשכיה,
מפני שהיא תתאמץ עכ"פ לקחת עמה את החלק המוכרח של היסודות המוסריים ושל האושר
הפנימי הממלא את הנפש חזון .אף כי במדה מצומצמת ,אבל הוא מספיק לחיי השעה שלה ,שאין
עינה ולבה אלא לה .אבל האבן השלמה .המכרעת את הכף .תהיה תורת ד' תמימה המשיבת נפש.
וההכרעה הנאמנה הזאת תביא את האדם ואת העולם ואת כל העולמים יחד כולם למרום העליון,
העומד ממעל לכל משקל" ,לאתר דהאי מתקלא ביה תליא"" .אשרי כל חוכי לו"" .כי שם צוה ד' את
הברכה חיים עד העולם"..

אורות  /ישראל ותחיתו  /ג
נִשְׁמַת יִשְרָאל בִּמְקוֹר הַקּדשׁ הִיא .דּרךְ אמת ואמוּנָה נוֹלַדְנוּ וּבָהּ אָנוּ מִתְגַּדְּלִים .אין בָּנוּ ערָכִים
פְּרוּדִים ,הָאַחְדוּת שׁוֹכנת בָּנוּ וְאוֹר ד' אחָד חַי בְּקִרְבּנוּ .הַדִּינִים ,דִּיני תּוֹרַת אלֹהִים חַיִּים מְצַיְּנִים אוֹתָנוּ
מִכָּל עַם וְלָשׁוֹן .הַקּדשׁ הוּא פּוֹעל בְּקִרְבּנוּ פְּנִימָה ,שְׁאִיפוֹת חַיּינוּ הַכְּלָלִיּוֹת אלָיו הן הוֹלְכוֹת .ישׁ נְטִיפוֹת
שׁל קדשׁ בְּכָל עַם וְלָשׁוֹן ,אבָל ערְכי הַחַיִּים כּלָּם אינָם צוֹמְחִים מִזּה .לֹא כן בְּיִשְרָאל" .בְּכָל דְּרָכיךָ
דָעהוּ" ,שׁהִיא פָּרָשָׁה קְטַנָּה שׁכּוֹללת כָּל גּוּפי תּוֹרָה  ,17שׁיּוֹצאת אל הַפּעַל בִּיחִידי סְגלָּה ,נַחלַת הַכְּלָל
הִיא בּאמת .כָּל שְׁאִיפַת הַחַיִּים וְכָל חפץ הַחַיִּים ,הַקִּנְיָן וּתְשׁוּקוֹתָיו ,הָעשׁר וְהַכָּבוֹד ,הַמּמְשָׁלָה
וְהַהִתְרַחבוּת בְּיִשְרָאל ,מִמְּקוֹר הַקּדשׁ הם נוֹבְעִים .עַל כּן הַמִּשְׁפָּטִים הם קדשׁ קָדָשִׁים בְּיִשְרָאל ,וְעַל
כּן הַסְּמִיכָה ,שׁהִיא נוֹשאת שׁם אלֹהִים עָליהָ ,הִיא כָּל כָּךְ נְחוּצָה לָנוּ ,הִיא כָּל-כָּךְ אָפְיִית לְתֹכן לְאמּנוּ.
וְהָרִשְׁעָה הַיְּוָנִית הַסּוּרִית הִרְגִּישָׁה בַּחוּשׁ הָעִוּר שׁלָּהּ את ערךְ הַסְּגלָּה הַגְּדוֹלָה הַזּאת וְגָזְרָה עַל

הַסְּמִיכָה ,וְרַבִּי יְהוּדָה בּן בָּבָא מָסַר את נַפְשׁוֹ עָליהָ .וּפְעלַּת מְסִירַת-הַנּפשׁ הַזּאת נִשְׁארָה ,כִּי העמִיקָה
את תּכן הַחַיִּים הָאָפְיִיִּים הַמְיחָדִים שׁל קדשׁ יִשְרָאל לַד' .משׁה רַבּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם ,בְּתָפְסוֹ אִתּוֹ את כּחַ
הַמִּשְׁפָּט ,בִּתְחִלַּת יְסוֹדוֹ בָּאמָּה ,העלָה את כָּל ערְכי הַמִּשְׁפָּט עַד סוֹף כָּל הַדּוֹרוֹת לְאוֹתוֹ הַתּכן הָאלֹהִי
שׁמִּשְׁפְּטי יִשְרָאל בָּאִים אלָיו ,וּדְרִישַׁת אלֹהִים בָּאָה יַחְדָּו עִם הַמִּשְׁפָּט הַיִּשְרְאלִי" .כִּי יָבא אלַי הָעָם
לִדְרשׁ אלֹהִים ,כִּי יִהְיה לָהם דָּבָר בָּא אלַי וְשָׁפַטְתִּי בּין אִישׁ וּבין רעהוּ .וְהוֹדַעְתִּי את חקּי הָאלֹהִים וְאת
תּוֹרתָיו"  .19וּדְרִישַׁת-אלֹהִים שׁל הַמִּשְׁפָּט נִשְׁארָה סְגלָּה יִשְרְאלִית  ,20שׁהִיא מִתְגַּלָּה בָּאפִי הָאלֹהִי
הַכּוֹלל עוֹלְמי עַד וְזוֹרחַ בְּארץ-יִשְרָאל  ,21בְּארץ חבל נַחלָתוֹ ,מְקוֹם הָאוֹרָה שׁל סְגלַּת הַקּדשׁ.
הַמִּינוּת הִפְקִירָה את הַמִּשְׁפָּט ,תָּקְעָה עַצְמָהּ בְּמִדַּת הָרַחמִים וְהַחסד הַמְדמָּה הַנּוֹטלת את יְסוֹד
הָעוֹלָם וְהוֹרַסְתּוֹ .וּמִתּוֹךְ עקִירַת יְסוֹד הַמִּשְׁפָּט מִתָּכְנוֹ הָאלֹהִי תּוֹפסת אוֹתָהּ הָרִשְׁעָה הַיּוֹתר מְגשּׁמת,
וּבָאָה בְּזהמָא לַחְדּר בַּמִּשְׁפָּט הַפְּרָטִי שׁל הָאִישִׁיּוּת הַיְחִידִית וְחוֹדרת הִיא בְּהִתְפַּשְּׁטוּת גְּדוֹלָה לְנַפְשׁוֹת
הָעַמִּים ,וּבַזּה מִתְיַסּד יְסוֹד שִנְאַת לְאמִּים וְעמק-רָעָה שׁל טמְאַת שְׁפִיכַת דָּמִים ,מִבְּלִי לְהָמִישׁ את הָעל
מעַל צַוַּאר הָאָדָם .אָמְנָם עיני כָּל מכְרָחוֹת לִהְיוֹת נְשוּאוֹת לְאוֹר עוֹלָם אוֹר ד' ,אשׁר יִגָּלה עַל-יְדי מְשִׁיחַ
אלֹהי יַעקב " ,22וְהוּא יִשְׁפּט תּבל בְּצדק ,יָדִין לְאמִּים בְּמישָׁרִים" .23

ספר ליקוטי הלכות יו"ד  -הלכות גרים הלכה ג
כו( כִּי ישׁ שְׁני בְּחִינוֹת בְּמִשְׁפָּט .הָאחָד מַה שּׁהָאָדָם צָרִיךְ לִשְׁפֹּט את עַצְמוֹ בְּכָל יוֹם ,דְּהַיְנוּ לְהִתְבּוֹדד בּינוֹ
לְבין קוֹנוֹ וּלְפָרשׁ שִיחָתוֹ לְפָנָיו יִתְבָּרַךְ וְאת כָּל אשׁר עִם לְבָבוֹ יָשִיחַ לִפְני ה' יִתְבָּרַךְ וְיַחשֹׁב דְּרָכָיו וְיִשְׁפֹּט
עַצְמוֹ עַל כָּל דְּרָכָיו אִם כָּךְ רָאוּי לוֹ לַעשוֹת לְבַלּוֹת יָמָיו חַס וְשָׁלוֹם ,בִּדְרָכִים כָּאלּה וְכוּ' .וּבְחִינָה שְׁנִיָּה שׁל
מִשְׁפָּט הוּא לְכַלְכּל דְּבָרָיו בְּמִשְׁפָּט ,דְּהַיְנוּ שׁיּדַע איךְ לְדַבּר וְעִם מִי לְדַבּר וּלְהַמְשִׁיךְ בָּהם חָכְמָתוֹ וְכוּ' .וְזה
מְרמָּז בְּדִבְרי רַבּנוּ זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה בַּמַּאמָר הַנַּ"ל שׁנִּזְכָּר שָׁם שְׁתּי בְּחִינוֹת הַנַּ"ל ,כְּמוֹ שׁמְּבֹאָר שָׁם .וְאשׁ
הַמַּלְאָךְ הַזּה נַעשה מִבְּחִינַת מִשְׁפָּט שׁמְּכַלְכּל דְּבָרָיו בְּמִשְׁפָּט .שׁאָדָם שׁוֹפט את עַצְמוֹ וְכוּ' וְהם שְׁני
בְּחִינוֹת .שׁמְּכַלְכּל דְּבָרָיו וְכוּ' הוּא בְּחִינַת אַחַת ,שׁאָדָם שׁוֹפט את עַצְמוֹ הוּא בְּחִינַת שְׁנִיָּה וְכַנַּ"ל .וּבַסּוֹף
מְבֹאָר יוֹתר ,כְּמוֹ שׁכָּתוּב שָׁם ,כִּי עַל יְדי שׁמְּכַלְכּל דְּבָרָיו בְּמִשְׁפָּט עַל יְדי זה יָכוֹל לְלַמּד לְתַלְמִידִים חָכְמָתוֹ
וְכוּ' ,עַיּן שָׁם:
וְהִנּה לִשְׁפֹּט את עַצְמוֹ זה יָכוֹל כָּל אָדָם לְקַיּם כַּנַּ"ל ,אבָל בְּחִינַת שְׁנִיָּה הַנַּ"ל ,דְּהַיְנוּ לְכַלְכּל דְּבָרָיו בְּמִשְׁפָּט
כַּנַּ"ל .זה צְרִיכִין סִיּוּעַ גָּדוֹל מִלְּעלָּא שׁיִּזְכּה לַדַּעַת הַזּה .וְגַם אַחַר כָּךְ אִי אפְשָׁר לִסְמֹךְ עַל חָכְמָתוֹ וּמִשְׁפָּטוֹ
לְבַד ,כִּי ישׁ רְשָׁעִים בְּחִינַת ערב רַב שׁמְּרוֹם מִשְׁפָּטוֹ מהם שׁעִקַּר ארִיכַת הַגָּלוּת עַל יָדָם כַּמּוּבָא .וְעַל כּן
צְרִיכִין לִמְסֹר הַמִּשְׁפָּט הַזּה לַה' יִתְבָּרַךְ .וְה' יִתְבָּרַךְ יוֹדעַ תַּעלוּמוֹת וְיוֹלִיכהוּ בְּדרךְ הַיָּשָׁר בְּאֹפן שׁיִּזְכּה
לְכַוּן הַמִּשְׁפָּט היטב לידַע איךְ לְדַבּר וְכוּ' .וְהָרְשָׁעִים שׁאָסוּר לְקָרְבָם יִזְכּה לְהַכִּירָם וְלֹא יְקָרְבָם כְּלָל וְאָז
כְּשׁיִּתְתַּקּן הַמִּשְׁפָּט יִבָּנה הַבּית הַמִּקְדָּשׁ שׁהִיא בְּחִינַת היכַל הַקֹּדשׁ כַּנַּ"ל .וִיקיַּם ,כִּימי צאתְךָ מארץ
מִצְרַיִם אַרְאנּוּ נִפְלָאוֹת .זה בְּחִינַת תִּקּוּן הַפְלָאַת הַמִּשְׁפָּט ,בְּחִינַת כִּי יִפָּלא מִמְּךָ דָּבָר לַמִּשְׁפָּט ,שׁעַל יְדי
זה נעְלָם קץ הַפְּלָאוֹת:

וְה' יִתְבָּרַךְ יְרַחם עָלינוּ וְיַרְאנוּ נִפְלְאוֹת הַמִּשְׁפָּט וְאָז יְקיַּם ,צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדה וְשָׁביהָ בִּצְדָקָה בִּמְהרָה
בְּיָמינוּ ,אָמן וְאָמן:

ב

ספר לקוטי הלכות חו"מ  -הלכות נזיקין הלכה ה
)י( כִּי עִקַּר תִּקּוּן כָּל אָדָם הוּא עַל יְדי בְּחִינַת תִּקּוּן הַמִּשְׁפָּט .כִּי צָרִיךְ כָּל אָדָם לְכַלְכּל דְּבָרָיו בְּמִשְׁפָּט
שׁיִּשְׁפֹּט את עַצְמוֹ בְּכָל עת עַל כָּל דָּבָר וְכָל הַפְּגָמִים חַס וְשָׁלוֹם ,הם בְּחִינַת קִלְקוּל הַמִּשְׁפָּט שׁאינוֹ
מִתְנַהג כְּמִשְׁפַּט הַתּוֹרָה .וְעִקַּר קִלְקוּלוֹ עַל יְדי חָכְמוֹת רָעוֹת שׁל הָעוֹלָם שׁהם בְּחִינַת פְּגַם הַמִּשְׁפָּט,
דְּהַיְנוּ מַה שּׁנִּדְמה לְכָל אחָד כְּאִלּוּ ה' יִתְבָּרַךְ אינוֹ מִתְנַהג עִמּוֹ בַּמִּשְׁפָּט הַיָּשָׁר וְהַצּדק כְּאִלּוּ אִי אפְשָׁר לוֹ
לַעמֹד בַּנִּסָּיוֹן כְּפִי מַה שּׁה' יִתְבָּרַךְ מִתְנַהג עִמּוֹ .כִּי רֹב הָעוֹלָם צוֹעקִים שׁאינָם יְכוֹלִים לַעבֹד את ה' יִתְבָּרַךְ
מחמַת חסְרוֹן הַפַּרְנָסָה .נִמְצָא לְפִי דַּעְתָּם חַס וְשָׁלוֹם ,ה' יִתְבָּרַךְ מְעַוּת הַמִּשְׁפָּט נגְדָּם שׁרוֹצה שׁיַּעשֹוּ
מַה שּׁאין בְּכֹחָם לַעסֹק בְּתוֹרָה וַעבוֹדָה בְּחסְרוֹן פַּרְנָסָה כָּזֹאת ,אבָל הָאמת בְּוַדַּאי אינוֹ כן .כִּי צָרִיךְ כָּל
אחָד לְהַאמִין כִּי צַדִּיק ה' וְיָשָׁר מִשְׁפָּטָיו וּבְוַדַּאי אינוֹ בָּא בִּטְרוּנְיָא עִם בְּרִיּוֹתָיו וְאינוֹ מְבַקּשׁ מהָאָדָם
שׁיַּעשֹה מַה שּׁאין בִּיכָלְתּוֹ .וּבְוַדַּאי הוּא יִתְבָּרַךְ יוֹדעַ שׁזּה עִקַּר הַנִּסָּיוֹן שׁל זה הָאָדָם שׁיַּחטֹף עִתִּים
לְתוֹרָה וַעבוֹדָה מִתּוֹךְ דַּחקוּת הַזּה ,כְּמוֹ שׁאָמְרוּ רַבּוֹתינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה ,כָּל הַמְקַיּם את הַתּוֹרָה מעֹנִי
וְכוּ' .וְכן בְּכָל מַה שּׁעוֹבר עַל הָאָדָם.
כִּי בּאמת הָאָדָם לֹא בָּא לָעוֹלָם כִּי אִם בִּשְׁבִיל תִּקּוּן הַמִּשְׁפָּט ,דְּהַיְנוּ שׁיְּקַבּל שְֹכָרוֹ בְּמִשְׁפָּט וְלֹא יֹאכַל
נַהמָא דְּכִסּוּפָא ,כְּמוֹ שׁאָמְרוּ רַבּוֹתינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה וְזה כָּל מַעלָתוֹ עַל כָּל הַמַּלְאָכִים ,עַל כּן צְרִיכִים
לְהַאמִין שׁה' יִתְבָּרַךְ בְּוַדַּאי יָשָׁר מִשְׁפָּטָיו וְאינוֹ מְנַסּה שׁוּם אָדָם בְּמַה שּׁאינוֹ יָכוֹל לַעמֹד בּוֹ אַף עַל פִּי
שׁלְּפִי שִֹכְלוֹ קָשׁה לוֹ לַעמֹד בְּעִנְיָנִים אלּוּ שׁעוֹבְרִים עָלָיו ,אַף עַל פִּי כן צָרִיךְ לְהַשְׁלִיךְ שִֹכְלוֹ וְחָכְמָתוֹ
וּלְהַאמִין כִּי יְשָׁרִים דַּרְכי ה' וּמִשְׁפָּטָיו וּבְוַדַּאי הוּא צָרִיךְ לַעבֹר בְּזה הָעוֹלָם בְּעִנְיָנִים אלּוּ שׁה' יִתְבָּרַךְ
מִתְנַהג עִמּוֹ בַּעשִׁירוּת אוֹ בַּענִיּוּת אוֹ בְּהִתְגַּבְּרוּת הַתַּאוֹת וְהָרַעְיוֹנִים וְכוּ' וְכוּ' ,וּכְמוֹ שׁאָמְרוּ רַבּוֹתינוּ
זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה ,הִלּל מְחַיּב ענִיִּים ,יוֹסף מְחַיּב הָרְשָׁעִים ,רַבִּי אלְעָזָר בּן חַרְסוֹם מְחַיּב הָעשִׁירִים .וּבָזה
כְּלוּלִים כָּל הַמַּדְרגוֹת שׁבָּעוֹלָם ,כִּי אין עָנִי מהִלּל וְאין הִתְגַּבְּרוּת וְהִתְגָּרוּת כְּמוֹ שׁהָיָה לְיוֹסף הַצַּדִּיק וְכן
אין עָשִׁיר כְּרַבִּי אלְעָזָר בּן חַרְסוֹם .נִמְצָא שׁעִקַּר הַתִּקּוּן עַל יְדי תְּמִימוּת שׁעַל יְדי זה הַצַּדִּיק מְקַשּׁר אוֹתוֹ
לְדַרְכי תְּמִימוּתוֹ וּמַעלהוּ מִמָּקוֹם שׁהוּא שָׁם .וְאִם אַף עַל פִּי כן יִצְרוֹ מִתְגַּבּר עָלָיו בְּיוֹתר ,צָרִיךְ בְּדַרְכי
הַתְּמִימוּת לִצְעֹק מִמַּעמַקִּים וְכוּ' .כִּי הַתּוֹרָה נְעוּצָה סוֹפָהּ בִּתְחִלָּתָהּ וּתְחִלָּתָהּ בְּסוֹפָהּ וְאִי אפְשָׁר לְבָאר
לְכָל אחָד כַּמָּה וְכַמָּה הוּא צָרִיךְ לְהַשְׁלִיךְ שִֹכְלוֹ וּלְהַמְשִׁיךְ את עַצְמוֹ לְתוֹךְ דַּרְכי הַתְּמִימוּת שׁעַל יְדי זה
הַכֹּל יְכוֹלִין לַעלוֹת:

