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çútLéà Ik úàî äîeøz éI eç÷éå' ,øîàå àLéøa ïBrîL éaø ÈÇÇÄÄÀÀÅÈÀÈÇÀÄÀÄÀÈÅÅÈÄ
érác ïàî éàä ,'éI eç÷éå' .'éúîeøz úà eç÷z BaI epácé øLàÂÆÄÀÆÄÄÀÆÀÈÄÀÄÀÄÇÇÀÈÅ
Céøèöà ,àeä Céøa àLãe÷a déa àIczLàIe äåöîa àIczLàIÀÄÀÇÀÈÀÄÀÈÀÄÀÇÀÈÅÀÀÈÀÄÄÀÀÄ
Lð øáI déI Céøèöà àJà ,àðbîáe àéið÷éøa déa IczLé àIcÀÈÄÀÈÇÅÀÅÈÇÈÀÇÈÈÆÈÄÀÀÄÅÀÇÈ

.déIéç íeôk ,úBàé à÷ãk déa àIczLàIÀÄÀÇÀÈÅÇÀÈÅÀÅÅ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

הואבמאמר  צריך  בקרבו, תשרה  שהשכינה  שהרוצה תרומה', לי  'ויקחו הפסוק סוד את מבאר  זה
הטומאה  ורוח אחרא הסטרא את ממנו מסלק  ובזה כראוי , לקיומה ולהתכונן  המצוה על  ממון להוציא

'חינם'. הנקראים

המאמר קכז:)בפתיחת ורבי (לעיל שמעון רבי על  מסופר
האילנות  תחת אחד יום שישבו יוסי ורבי אבא  ורבי אלעזר
זה צל נאה כמה שמעון רבי ואמר גינוסר, ים יד שעל בבקעה
המקום  זה  לעטר אנו וצריכים האילנות מתוך עלינו החופה 

שלפנינו: במאמר פתח  כך ועל תורה , בדברי

ּבריׁשא  ׁשמע ֹון  ר ּבי  בתחילה,ּפתח  ואמר,- ÈÇÇÄÄÀÀÅÈÀÈÇ
בפסוק  ב)נאמר כה לי (שמות ÀÄÀÄ'ויקחּו

לּבֹו יּדב ּנּו אׁשר איׁש ּכל מאת  ÀÈÅÅÈÄÂÆÄÀÆÄּתר ּומה 
ּתרּומתי'. את  ÄÀÆÀÈÄּתקח ּו

להידבק כיצד הדרך  את ללמדנו בא זה פסוק 
בעולם שכינתו  את  ולהשרות  יתברך  בה'

נאמר כך ועל  מאןהזה, האי  לי', ÀÄÀÄÇÇ'ויקחּו
ּולאׁשּתּדלא  ּבמצוה לאׁשּתּדלא ÀÈÅÀÄÀÇÀÈÀÄÀÈÀÄÀÇÀÈּדבעי

הּוא  ּברי ּבקּודׁשא שרוצה ּביּה מי – ÅÀÀÈÀÄ
כראוי, המצוה מעשה בעשיית להשתדל
בו  להידבק הוא, ברוך  בקדוש בו ולהשתדל

הזה  בעולם הארתו את ÄÀÀÄאצטריà,ולהמשיך 
ּובמ ּגנא  ּבריקנ ּייא ּביּה י ׁשּתּדל -ּדלא ÀÈÄÀÈÇÅÀÅÈÇÈÀÇÈÈ

המצוה  במעשה בו ישתדל  שלא הוא  צריך
ללא  ובחינם  המצוה, לפני הכנה ללא בריקנות 

ממון  נׁש,áהוצאת לבר לי ּה אצטרי ÆÈÄÀÀÄÅÀÇÈאּלא
ּבי  חילי ּהלאׁשּתּדלא ּכפּום יא ֹות ּכדקא ּה ÀÄÀÇÀÈÅÇÀÈÅÀÅÅ

על כראוי, בו להשתדל לאדם לו צריך אלא -
המצוה  קודם הכנה להידור âידי ממון והוצאת

וממונו  כוחו  כפי חז"לãהמצוה, דרשו וכך  .

הכנה 
למצוה 
והוצאת
ממון 
עליה 

.àהמלכות,ברא "ג בסוד היא שהמצוה  במצוה ', 'לאשתדלא  ביאר:
בכונה  הוא ', בריך  בקודשא ביה 'ולאשתדלא  בעולם, המצוה  קיום
קודשא בזה מייחד  ונמצא  בעולם, יתברך  ה' הארת את להמשיך 

בחיי ברבנו  עוד  ראה ושכינתיה . הוא  ב )בריך כה שביאר(שמות
'ויקחו  הוא  ברוך  הקדוש  אמר זה ועל 'תרומה', נקראת שהשכינה
תרומה, נקראת  שהיא  ישראל כנסת את  אלי שיקחו תרומה', לי 

ושכינתיה. הוא בריך קודשא ולייחד 
.á, להלן.רמ"ז בהערה לשונו הובא
.â שנאמר שכך כמו ההכנה, שתקדימנה  לקדושה והגון  (עמוסראוי

יב ) מקודםד המעות  להכין ראוי  ולכן  רמ"ז. אלקיך '. לקראת 'הכון
על הקדושה תחול זה ידי ועל פלונית, למצוה מכין  אני  זה ויאמר

אצל כמו הדומם, אפילו להחיות  בקדושה כח  [שיש המעות
לקחם שכאשר מראשותיו, תחת אבינו יעקב שהניח האבנים
ואחת  אחת  שכל עד  וחיות הרגש  בהם חל מיד לצרכו והזמינם

ראשו צדיק יניח עלי  צא :)אמרה חולין היו (ראה המקדש  אבני וכן ,
העם רוב כפי ומצטמצמות לד)מתרווחות ג  נחמיה כן (ראה  ועל  ,[

הוא 'בריקניא ' ובמגנא, בריקניא ביה  ישתדל  דלא  רשב"י  אמר
בשמו  הביא וכן  רמ"ז. כסף . בלי  חנם 'ובמגנא ' ההכנה, חוסר 

דפרקא  קצט )באגרא .(אות 
.ãלהוציאלכן וצריך  אחרים, של ותפילין  טלית להניח  ראוי  אין

דפרקא  ובאגרא רמ "ז . מכספו. קצט )גם לאדם(אות יש  שאם כתב
אחרים , של  להניח  לו אסור שלו, ותפילין טלית להניח אפשרות

øôñÅÆäîåøú úùøôà"ò çë÷fäøä ÇÙÇâ
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נד .) מאדך '(ברכות ובכל  נפשך ובכל לבבך 'בכל
ה) ו ממונך(דברים בכל  -ä.

אתרי  ּבכּמה ּדא מ ּלה אֹוקימנא והריוהא - ÀÈÄÀÈÄÈÈÀÇÈÇÀÅ
כמה מקומות, בכמה זה דבר  Åיאֹותהעמדנו 

א ׁשּתּדלּותא  ההּוא נׁש ּבר ÀÅÇÇÈÇÄÀÇÀÈלמיסב 
הּוא ּברי לקחתּדקּודׁשא לאדם ונאה ראוי – ÀÀÈÀÄ

הוא, ברוך בקדוש דביקות של השתדלות אותה
ליבו, ונדיבות  כוחו כפי ממון כך  על ולהוציא

אמר דאּת שנאמרּכמה כמו יז)- טז (דברים ÀÈÀÇÀÈÅ
ּכ ידֹו ּכמ ּתנת  נתן איׁש אׁשר אלהי ה' ברּכת ÄÀÇÀÇÈÀÄÀÇÁÙÆÂÆÈÇ

' וגֹו'לå,'תרומה לי 'ויקחו שנאמר  .æוזהו ÈÀ
ממון  להוציא  צריך שאין שמבואר אחר מפסוק ומקשה 

הוא: ברוך בקדוש להידבק בשביל

ּתימא תאמר,ואי  ואם ּכתיב - הריהא - ÀÄÅÈÈÀÄ

א)כתוב נה כל(ישעיה ל ּמים ', לכּו צמא ּכל  ÈÈÅÀÇÇÄ'הֹוי
לכו  למים , המשולה לתורה ומתאווה צמא
שם וממשיך  התורה, דברי את וללמוד  לשמוע

ּכסף , לֹו אין 'ואׁשר  ואומר ׁשברּוהנביא לכּו ÇÂÆÅÈÆÀÄÀ
מחיר  ּובלא כסף ּבלא ׁשברּו ּולכּו ÆÁÙÀÄÀÀÙÆÆÀÙÀÄואכלּו,

וחלב ', ולשמוע יין לבוא יכול  הצמא שכל ÇÄÀÈÈ
וחלב  ליין שנמשלו התורה דברי ואין çאת ,
אחר, תשלום כל  או כסף  לכך  ÀÈּדהא צריך

ּבמ ּגנא  בחינם,איהּו הוא שהרי - ÄÀÇÈÈ
כסף ) בלא  א ׁשּתדלּותא (ואשתדלותה ÀÄÄÀÇÀÈואיה ּו

ה ּואּדק ּוד ׁש ּברי התורה א לימוד והרי – ÀÀÈÀÄ
הוא, ברוך  בקדוש  בדביקות השתדלות הוא
ממון  להוציא צריך  שאין בפסוק  מפורש ונמצא

כך . על

איש 
ידו כמתנת 

כסף  בלא
ובלא
מחיר

עוד ראה  במגנא', ליה  לנטלא  'אסיר הזוהר  כתב  לקמן שהרי
להלן. בהערות

.ä המצוה כי בקיום די ולא  וממון , נפש  גוף, לאדם: קניינים שלשה
[כאומרו  לשמים בכוונתו ובנפש, המצוה, מעשה  בעשיית בגוף ,
צריך אלא  הוא], בריך  בקודשא  ביה ולאשתדלא במצוה לאשתדלא 

כנאמר המצוה, על ממונו להוציא ה )גם ו ה'(דברים את 'ואהבת
הכוונה, זו ו'נפשך ' הלב, שמקורו הגוף  זה 'לבבך' וגו', בכל' אלקיך
ובסוד רמ"ז. מאדך '. 'ובכל גם אלא  בזה לך  שיספיק  תאמר ולא 
חלקי ארבעת כל נפגמו הראשון  אדם שבחטא  לבאר , כתב  הדבר
ביד ויש  נשמות, ניצוצי  בהם ונתפזרו מדבר, חי  צומח דומם העולם,
ואפילו  בהן , הנעשות  במצוות וזה  מינים, הארבעה  כל לתקן האדם
הנפש שהרי  המצוות , במעשה  תלויה הנפש  שהשלמת  ועוד בדומם.

העשי מן הנשמה היא והשלמת התורה , בלימוד  הרוח  [והשלמת ה
כן  ועל העשיה , מתחתית הם והזהב הכסף והנה והשכלה ], בעיון
אור ניצוצי  גם נשלמים בדמים שנקנית מצוה  פעולת בהעשות

המצוה. מעשה על  ונוספים ומורכבים הדמים שבאותם
.å.חז "לרמ "ז שאמרו ט :)כמו שליש(ב"ק עד  מצוה  בהידור

לא בשביל [ורק מחומש  יותר  יוציא  לא פנים כל  ועל  במצוה,
דפרקא באגרא  ממונו ]. כל להוציא  צריך  תעשה, לא  על לעבור

שיג ) מבואר(אות מצוה  קיום על ממון להוציא שיש  זה שעניין כתב
בגמרא  ט :)גם צריך(ברכות שהיה  בכך  שניזוק אמר  זירא  שר'

בכך , ניזוקת  לא  לו ואמרו המלך , את לראות כדי ממון  להוציא
האומות  מלכי  לראות  שמצוה כך , על  ממון להוציא  לאדם שראוי
יכול היה הלא והנה ישראל , מלכי  של כבודם ידע  שלעתיד  כדי
מצוה  שהיא  כיון כרחך  על אלא תשלום, ללא  המלך  את לראות
במגיד וע "ע בחנם. לעשותה ולא שכר ליתן טוב  יותר חז"ל, מדברי 

שם)תעלומה .(ברכות 
.æ,אצלו,כלומר שישכון כביכול יתברך ה' את  לקחת שרוצה מי

להשראת  יזכה ובזה  ממון, כך על ויוציא  כוחו בכל בזה  ישתדל
'ויקחו  אלא תרומה', 'ויקחו או לי' 'ויתנו נאמר לא  ולכן  השכינה,

במדרש : עוד  ראה  יז)לי '. אמור  כתיב (תנחומא  אין תרומה ויקחו
אותי קחו הקב"ה אמר  כביכול , לוקחים אותי  לי , ויקחו אלא  כאן,

רא"ג. עפ"י  ביניכם. שאדור
.ç ז .תענית
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הואבמאמר  צריך  בקרבו, תשרה  שהשכינה  שהרוצה תרומה', לי  'ויקחו הפסוק סוד את מבאר  זה
הטומאה  ורוח אחרא הסטרא את ממנו מסלק  ובזה כראוי , לקיומה ולהתכונן  המצוה על  ממון להוציא

'חינם'. הנקראים

המאמר קכז:)בפתיחת ורבי (לעיל שמעון רבי על  מסופר
האילנות  תחת אחד יום שישבו יוסי ורבי אבא  ורבי אלעזר
זה צל נאה כמה שמעון רבי ואמר גינוסר, ים יד שעל בבקעה
המקום  זה  לעטר אנו וצריכים האילנות מתוך עלינו החופה 

שלפנינו: במאמר פתח  כך ועל תורה , בדברי

ּבריׁשא  ׁשמע ֹון  ר ּבי  בתחילה,ּפתח  ואמר,- ÈÇÇÄÄÀÀÅÈÀÈÇ
בפסוק  ב)נאמר כה לי (שמות ÀÄÀÄ'ויקחּו

לּבֹו יּדב ּנּו אׁשר איׁש ּכל מאת  ÀÈÅÅÈÄÂÆÄÀÆÄּתר ּומה 
ּתרּומתי'. את  ÄÀÆÀÈÄּתקח ּו

להידבק כיצד הדרך  את ללמדנו בא זה פסוק 
בעולם שכינתו  את  ולהשרות  יתברך  בה'

נאמר כך ועל  מאןהזה, האי  לי', ÀÄÀÄÇÇ'ויקחּו
ּולאׁשּתּדלא  ּבמצוה לאׁשּתּדלא ÀÈÅÀÄÀÇÀÈÀÄÀÈÀÄÀÇÀÈּדבעי

הּוא  ּברי ּבקּודׁשא שרוצה ּביּה מי – ÅÀÀÈÀÄ
כראוי, המצוה מעשה בעשיית להשתדל
בו  להידבק הוא, ברוך  בקדוש בו ולהשתדל

הזה  בעולם הארתו את ÄÀÀÄאצטריà,ולהמשיך 
ּובמ ּגנא  ּבריקנ ּייא ּביּה י ׁשּתּדל -ּדלא ÀÈÄÀÈÇÅÀÅÈÇÈÀÇÈÈ

המצוה  במעשה בו ישתדל  שלא הוא  צריך
ללא  ובחינם  המצוה, לפני הכנה ללא בריקנות 

ממון  נׁש,áהוצאת לבר לי ּה אצטרי ÆÈÄÀÀÄÅÀÇÈאּלא
ּבי  חילי ּהלאׁשּתּדלא ּכפּום יא ֹות ּכדקא ּה ÀÄÀÇÀÈÅÇÀÈÅÀÅÅ

על כראוי, בו להשתדל לאדם לו צריך אלא -
המצוה  קודם הכנה להידור âידי ממון והוצאת

וממונו  כוחו  כפי חז"לãהמצוה, דרשו וכך  .

הכנה 
למצוה 
והוצאת
ממון 
עליה 

.àהמלכות,ברא "ג בסוד היא שהמצוה  במצוה ', 'לאשתדלא  ביאר:
בכונה  הוא ', בריך  בקודשא ביה 'ולאשתדלא  בעולם, המצוה  קיום
קודשא בזה מייחד  ונמצא  בעולם, יתברך  ה' הארת את להמשיך 

בחיי ברבנו  עוד  ראה ושכינתיה . הוא  ב )בריך כה שביאר(שמות
'ויקחו  הוא  ברוך  הקדוש  אמר זה ועל 'תרומה', נקראת שהשכינה
תרומה, נקראת  שהיא  ישראל כנסת את  אלי שיקחו תרומה', לי 

ושכינתיה. הוא בריך קודשא ולייחד 
.á, להלן.רמ"ז בהערה לשונו הובא
.â שנאמר שכך כמו ההכנה, שתקדימנה  לקדושה והגון  (עמוסראוי

יב ) מקודםד המעות  להכין ראוי  ולכן  רמ"ז. אלקיך '. לקראת 'הכון
על הקדושה תחול זה ידי ועל פלונית, למצוה מכין  אני  זה ויאמר

אצל כמו הדומם, אפילו להחיות  בקדושה כח  [שיש המעות
לקחם שכאשר מראשותיו, תחת אבינו יעקב שהניח האבנים
ואחת  אחת  שכל עד  וחיות הרגש  בהם חל מיד לצרכו והזמינם

ראשו צדיק יניח עלי  צא :)אמרה חולין היו (ראה המקדש  אבני וכן ,
העם רוב כפי ומצטמצמות לד)מתרווחות ג  נחמיה כן (ראה  ועל  ,[

הוא 'בריקניא ' ובמגנא, בריקניא ביה  ישתדל  דלא  רשב"י  אמר
בשמו  הביא וכן  רמ"ז. כסף . בלי  חנם 'ובמגנא ' ההכנה, חוסר 

דפרקא  קצט )באגרא .(אות 
.ãלהוציאלכן וצריך  אחרים, של ותפילין  טלית להניח  ראוי  אין

דפרקא  ובאגרא רמ "ז . מכספו. קצט )גם לאדם(אות יש  שאם כתב
אחרים , של  להניח  לו אסור שלו, ותפילין טלית להניח אפשרות

øôñÅÆäîåøú úùøôà"ò çë÷fäøä ÇÙÇâ

àäåàeää Lð øa áñéîI úBàé ,éøúà änëa àc äJî àðîé÷Bà ÀÈÄÀÈÄÈÈÀÇÈÇÀÅÅÀÅÇÇÈÇ
øîà zàã äîk àeä Céøa àLãe÷c àúeIczLà(æé æè íéøáã) ÄÀÇÀÈÀÀÈÀÄÀÈÀÇÀÈÅ

.'Bâå 'Bãé úðzîk Léà'ÄÀÇÀÇÈÀ
éàåáéúk àä ,àîéz(à äð äérùé)àIa eøáL eëIe ,eIëàå eøáL eëI' ÀÄÅÈÈÀÄÀÄÀÆÁÙÀÄÀÀÙ

àðbîa eäéà àäc ,'áIçå ïéé øéçî àIáe óñëàìá äúåìãúùàå) ÆÆÀÙÀÄÇÄÀÈÈÀÈÄÀÇÈÈ
(óñë.àeä Céøa àLãe÷c àúeIãzLà eäéàåÀÄÄÀÇÀÈÀÀÈÀÄ
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נד .) מאדך '(ברכות ובכל  נפשך ובכל לבבך 'בכל
ה) ו ממונך(דברים בכל  -ä.

אתרי  ּבכּמה ּדא מ ּלה אֹוקימנא והריוהא - ÀÈÄÀÈÄÈÈÀÇÈÇÀÅ
כמה מקומות, בכמה זה דבר  Åיאֹותהעמדנו 

א ׁשּתּדלּותא  ההּוא נׁש ּבר ÀÅÇÇÈÇÄÀÇÀÈלמיסב 
הּוא ּברי לקחתּדקּודׁשא לאדם ונאה ראוי – ÀÀÈÀÄ

הוא, ברוך בקדוש דביקות של השתדלות אותה
ליבו, ונדיבות  כוחו כפי ממון כך  על ולהוציא

אמר דאּת שנאמרּכמה כמו יז)- טז (דברים ÀÈÀÇÀÈÅ
ּכ ידֹו ּכמ ּתנת  נתן איׁש אׁשר אלהי ה' ברּכת ÄÀÇÀÇÈÀÄÀÇÁÙÆÂÆÈÇ

' וגֹו'לå,'תרומה לי 'ויקחו שנאמר  .æוזהו ÈÀ
ממון  להוציא  צריך שאין שמבואר אחר מפסוק ומקשה 

הוא: ברוך בקדוש להידבק בשביל

ּתימא תאמר,ואי  ואם ּכתיב - הריהא - ÀÄÅÈÈÀÄ

א)כתוב נה כל(ישעיה ל ּמים ', לכּו צמא ּכל  ÈÈÅÀÇÇÄ'הֹוי
לכו  למים , המשולה לתורה ומתאווה צמא
שם וממשיך  התורה, דברי את וללמוד  לשמוע

ּכסף , לֹו אין 'ואׁשר  ואומר ׁשברּוהנביא לכּו ÇÂÆÅÈÆÀÄÀ
מחיר  ּובלא כסף ּבלא ׁשברּו ּולכּו ÆÁÙÀÄÀÀÙÆÆÀÙÀÄואכלּו,

וחלב ', ולשמוע יין לבוא יכול  הצמא שכל ÇÄÀÈÈ
וחלב  ליין שנמשלו התורה דברי ואין çאת ,
אחר, תשלום כל  או כסף  לכך  ÀÈּדהא צריך

ּבמ ּגנא  בחינם,איהּו הוא שהרי - ÄÀÇÈÈ
כסף ) בלא  א ׁשּתדלּותא (ואשתדלותה ÀÄÄÀÇÀÈואיה ּו

ה ּואּדק ּוד ׁש ּברי התורה א לימוד והרי – ÀÀÈÀÄ
הוא, ברוך  בקדוש  בדביקות השתדלות הוא
ממון  להוציא צריך  שאין בפסוק  מפורש ונמצא

כך . על

איש 
ידו כמתנת 

כסף  בלא
ובלא
מחיר

עוד ראה  במגנא', ליה  לנטלא  'אסיר הזוהר  כתב  לקמן שהרי
להלן. בהערות

.ä המצוה כי בקיום די ולא  וממון , נפש  גוף, לאדם: קניינים שלשה
[כאומרו  לשמים בכוונתו ובנפש, המצוה, מעשה  בעשיית בגוף ,
צריך אלא  הוא], בריך  בקודשא  ביה ולאשתדלא במצוה לאשתדלא 

כנאמר המצוה, על ממונו להוציא ה )גם ו ה'(דברים את 'ואהבת
הכוונה, זו ו'נפשך ' הלב, שמקורו הגוף  זה 'לבבך' וגו', בכל' אלקיך
ובסוד רמ"ז. מאדך '. 'ובכל גם אלא  בזה לך  שיספיק  תאמר ולא 
חלקי ארבעת כל נפגמו הראשון  אדם שבחטא  לבאר , כתב  הדבר
ביד ויש  נשמות, ניצוצי  בהם ונתפזרו מדבר, חי  צומח דומם העולם,
ואפילו  בהן , הנעשות  במצוות וזה  מינים, הארבעה  כל לתקן האדם
הנפש שהרי  המצוות , במעשה  תלויה הנפש  שהשלמת  ועוד בדומם.

העשי מן הנשמה היא והשלמת התורה , בלימוד  הרוח  [והשלמת ה
כן  ועל העשיה , מתחתית הם והזהב הכסף והנה והשכלה ], בעיון
אור ניצוצי  גם נשלמים בדמים שנקנית מצוה  פעולת בהעשות

המצוה. מעשה על  ונוספים ומורכבים הדמים שבאותם
.å.חז "לרמ "ז שאמרו ט :)כמו שליש(ב"ק עד  מצוה  בהידור

לא בשביל [ורק מחומש  יותר  יוציא  לא פנים כל  ועל  במצוה,
דפרקא באגרא  ממונו ]. כל להוציא  צריך  תעשה, לא  על לעבור

שיג ) מבואר(אות מצוה  קיום על ממון להוציא שיש  זה שעניין כתב
בגמרא  ט :)גם צריך(ברכות שהיה  בכך  שניזוק אמר  זירא  שר'

בכך , ניזוקת  לא  לו ואמרו המלך , את לראות כדי ממון  להוציא
האומות  מלכי  לראות  שמצוה כך , על  ממון להוציא  לאדם שראוי
יכול היה הלא והנה ישראל , מלכי  של כבודם ידע  שלעתיד  כדי
מצוה  שהיא  כיון כרחך  על אלא תשלום, ללא  המלך  את לראות
במגיד וע "ע בחנם. לעשותה ולא שכר ליתן טוב  יותר חז"ל, מדברי 

שם)תעלומה .(ברכות 
.æ,אצלו,כלומר שישכון כביכול יתברך ה' את  לקחת שרוצה מי

להשראת  יזכה ובזה  ממון, כך על ויוציא  כוחו בכל בזה  ישתדל
'ויקחו  אלא תרומה', 'ויקחו או לי' 'ויתנו נאמר לא  ולכן  השכינה,

במדרש : עוד  ראה  יז)לי '. אמור  כתיב (תנחומא  אין תרומה ויקחו
אותי קחו הקב"ה אמר  כביכול , לוקחים אותי  לי , ויקחו אלא  כאן,

רא"ג. עפ"י  ביניכם. שאדור
.ç ז .תענית
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מצוות  לקיום התורה  לימוד בין הבדל שיש ומתרץ,
במעשה : התלויות

מאן ּכל ּדאֹורייתא, אׁשּתּדלּותא  ÆÈÄÀÇÀÈÀÇÀÈÈÇאּלא
ּבּה זכי  שלּדבעי  השתדלות אלא – ÀÈÅÈÅÈ

בה, זוכה שרוצה מי כל ÄÀÇÀÈא ׁשּתּדלּותא התורה,
מאן ּכל לי ּה, למנּדע הּוא  ּברי ÀÀÈÀÄÀÄÀÇÅÈÇּדק ּודׁשא

ּכלל אגרא  ּבלא ּביּה זכי  השתדלותּדבעי - ÀÈÅÈÅÅÀÈÇÀÈÀÈ
ולהשיגו, הוא ברוך הקדוש את  לדעת האדם של
כלום, שכר תשלום בלא בה זוכה שרוצה מי כל
בזה  ואין ומחשבה, בדיבור הוא התורה שלימוד

'המעשה' לתיקון שייך  שהוא ממון הוצאת ,èעניין 
למים ' לכו  צמא כל  'הוי הפסוק נאמר זה .éועל 

הּוא   ּברי ּדק ּודׁשא אׁשּתּדל ּותא ÂÈÄÀÇÀÈÀÀÈÀÄאבל 
ּבע ֹובדא השתדלותּדקּיימא אבל - ÀÇÀÈÀÈÈ

הוא  ברוך בקדוש בדביקות אדם של
טובים ומעשים מצוות במעשה, ,àéשתלויה

- ּובריקנּייא למ ּגנא  לי ּה לנּטלא ÈÄÀÇÀÈÅÀÇÈÈÀÅÈÇÈאסיר
ובריקנות בחינם  אותה לקחת ,áéאסור

ּכלל עֹובדא ּבההּוא  זכי ּדלא  ÀÄÀÈÈÅÀÇÈÈÀÇּבגין 
אּלא  ּדק ּוד ׁשא , רּוחא עליּה ÀÇÀÈÈÈÅÈÀÀÈÆÈלאמ ׁשכא

ׁשלים באותו ּבאגר זוכה שלא  מפני - ÇÂÇÀÄ
קדושה  רוח עליו להמשיך  כלל ,âéמעשה

בשכר  המצוה את עושה כאשר רק אלא
.ãéשלם

צריך אין
להוציא
עבור ממון
לימוד 
התורה 

אסור
לקחת

בלא מצוה 
תשלום 

.èשייכות שלימוד להם ואין וההשכלה , הרוח , שלימות הוא התורה
התורה  שעסק כתב, עוד  רמ"ז . הנפש . חיצוניות שהוא  הממון עם
היא מצוה אבל  לחיצונים, שליטה  שם שאין התפארת במידת הוא
בקניין  אחרא  הסטרא  לשבר צריך לכך  מות, יורדות שרגליה במלכות
וההשכלה, הרוח, שלימות הוא  התורה שלימוד ועוד  בדמים. המצוה

רמ"ז . הנפש . חיצוניות שהוא  הממון עם שייכות להם ואין 
.é ספריראה מח )עוד  תורה (דברים דברי  כך  לעולם, חינם מים מה

בגמרא  וע"ע לעולם. לז.)חינם .(נדרים
.àé מהרצ"א .הגהות
.áéחי בספר לכל מג )מועד  אות כג בשם(סי ' פאלאג'י הגר"ח  כתב 

על לברך  אין הקדוש  הזוהר דעת שלפי יוסף כצאן נוהג ספר
המצוות  מאותן יונקות שהקליפות  מפני  בחנם, שלוקחו אתרוג 

חמד  בשדי אך  בחנם . קצח )הבאות אות מ מערכת על(כללים הקשה 
הברכה  או המצוה  ולבטל לעכב אלו דברים נאמרו שלא  דבריו
עוד ראה כן. לעשות ראוי  לקיימו יכול  כאשר רק  אלא  זה, מפני 
כאן  הזוהר פי על  הפוסקים דברי  שהבאנו המאמר  בסוף  בהערות 

וכמ להוציאבכמה ישתדל בחינם, לקיימם שאפשר שאף מצוות ה 
המועדים תורת  בספר וע "ע עליהם. תרנו )ממון  סי' הלכות  שונה (על

מינים . ד ' מצות  לצורך מהפקר  אתרוג קטיפת על
.âéחמד על בשדי  כתב כאן הזוהר דברי  אות פי  מ מערכת (כללים

המיםקצח ) טהרת ספר  צו )בשם אות מ מערכת  טהרה שיורי )

מצוה. מאותה שכר מקבל אינו בחינם מצוה שהמקיים
פחות ובענין  היא  אם אף עליה  ששילם  למצוה עדיפות יש  אם

יאיר חות בשו"ת  ראה רלב )מהודרת, ליקח(סי' להיזהר נכון שכתב :
גונא , כהאי וכל למצה וקמח בפסח כוסות ולד' לקידוש יין מממונו
טפי מקום  מכל יותר, וטוב עדיף  לדורון לו שנשלח  שזה פי על  אף 
מסיטרא הוי דלא  מכיסו , הדבר קונה אם הוי מצוה ודקדוק  הידור
כתב  וכן מהזוהר. ראיה עוד  לנו יש  מלתא , דמסתברא ואף  דחנם,

לשמה תורה נ)בשו"ת על(סי' עדיף מכספו קנה שאדם שאתרוג 
מהודר השני והאתרוג  היות [אך  במתנה שקיבל יותר מהודר  אתרוג 
ואת  שקנה , האתרוג על שיברך  אחר וינענע השני  גם יטול יותר ,
דברי כאן עד שקנה]. באתרוג יעשה וההקפות שבהלל הנענועים

תשובה בשערי  וע"ע לשמה. סק"א )התורה תרעג  שלא(סי' שמוכח
ובשו"ת  בחינם . שקיבלו ואף יותר, עדיף המהודר אלא כן, ליה סבירא 

נתן ח )להורות אות נב סי' שיש(ח"ד  אדם  הזוהר , דברי  שלפי  כתב
אחרים של ואחד מהודר, אינו אבל שלו אחד אתרוגים, שני לפניו
בשלו, המצוה  את יקיים מצוה בשכר שחפץ מי  הנה  מהודר , והוא
במצוה  שחפץ מי  אבל  שכר, מקבל זה  ידי  שעל  מהודר, שאינו ואף 

בגמרא שאמרו וכמו יט .)עצמה, זרה ה'(עבודה את ירא איש  'אשרי 
מאוד ' חפץ  א )במצוותיו קיב מצוותיו,(תהלים בשכר  ולא 'במצוותיו' ,

יותר , מהודר חבירו דשל כיון חבירו, בשל המצוה  את יקיים זה הנה
עצמה  בהמצוה חפץ  הוא  מקום מכל שכרו, יפסיד זה ידי שעל ואף 

המצוה. בשכר ולא  ואנוהו, קלי זה ומקיים בהידור, שתהא 
.ãéבמדרש ראה א )עוד ל רבה כהנא ,(ויקרא בר  אבא  רבי אמר :

כתיב במצרים לקיחה, שכר למד  אתה  לקיחה  כב )משכר יב (שמות

גרם והוא מועט], דבר עולה אזוב  [ואגודת  אזוב' אגודת 'ולקחתם

øôñÅÆäîåøú úùøôà"ò çë÷fäøä ÇÙÇä

àøôñaérác ïàî Ik ,àkIî äîILI éàãîLà óéIBàc éLøçc ÀÄÀÈÀÇÀÅÀÄÇÀÀÈÄÀÙÙÇÀÈÈÇÀÈÅ
àçeø àéétëàIe ,àáàñî çeø dépî àøaràI àIczLàIÀÄÀÇÀÈÀÇÀÀÈÄÅÇÄÀÂÈÀÇÀÅÈÈ
øâàa déI éð÷îI éra ,déa àIczLàI érác àãáBr àeää ,àøçàÇÂÈÇÀÈÀÈÅÀÄÀÇÀÈÅÈÅÀÄÀÅÅÇÂÈ
àáàñî çeøc ïéâa ,áø ïéa øéræ ïéa ,dépî ïeráéc äî Iëa ,íéILÀÄÀÈÇÀÄÀÄÅÅÀÅÅÇÀÄÀÇÄÀÂÈ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

זוכה המצוה , על ממון מוציא  כאשר שרק ומבאר ומוסיף
ממנו  ולבטל הטומאה רוח  את  ממנו כל להעביר  את

הטמאות: הקליפות

כתוב ּדחר ׁשי וכך  שלּבספרא בספר - ÀÄÀÈÀÇÀÅ
לׁשלמההמכשפים א ׁשמדאי  ÀÄÇÀÀÈÄÀÙÙּדאֹוליף

הגדולמלּכא הבקי השדים מלך שאשמדאי, - ÇÀÈ
את לימד עליהם , וההתגברות שליטתם  באופני 

מספרו: זה כלל  המלך ּדבעי שלמה מאן  ÈÇÀÈÅּכל 
מסאבא, רּוח מ ּניּה לאע ּברא ÀÄÀÇÀÈÀÇÀÀÈÄÅÇÄÀÂÈלאׁשּתּדלא 

אחרא רּוחא שרוצה ּולאכּפייא מי כל  - ÀÇÀÅÈÈÇÂÈ
טומאה  רוח ממנו  להעביר ולכפותåèלהשתדל

האחרת הרוח ּדבעי ,æèאת ע ֹובדא ÇÀÈÀÈÅהה ּוא
ּביּה שרוצה לאׁשּתּדלא מעשה אותו - ÀÄÀÇÀÈÅ

בו, ׁשלים ,להשתדל  ּבאגר לי ּה למקני ÈÅÀÄÀÅÅÇÂÈÀÄּבעי
רב ּבין זעיר ּבין מ ּניּה, ּדיבע ּון  מה ÀÈÇÀÄÀÄÅÅÀÅÅÇּבכל

שלם בשכר אותו  לקנות צריך -æé מה בכל ,
ממנו  מעט çéשיבקשו בין ,èé הרבה בין ,ë ובזה ,

שלא  והקליפות הטומאה רוח  כל את יבטל

תשלום 
על מלא
מצוה,
כמה 
שמבקש 
המוכר

לולב  מלכים. ל "א  ביזת ועוג, סיחון ביזת הים, ביזת  לירש  לישראל
כמה  אחת  על בו, יש  מצות וכמה דמים, בכמה האדם על שעומד 
לכם 'ולקחתם להם ואומר ישראל את מזהיר משה לפיכך וכמה,
שאינם שהמצוות מבאר  שם ציון  תפארת ובפירוש  הראשון'. ביום 
הבא , לעולם רק שכרם מקום אין המשכלת בהנפש  רק נעשים
המצוות  אבל המשכלת, הנפש של  יסודה מקום הרוחני, בעולם
לאדם שעומדים מינים הד ' כמו  הגשמיים בדברים גם שנעשים
מלהתעסק זמנו מבטל שאדם תורה תלמוד או דמים, בכמה 
אמר ולכן הזה , בעולם גם שכרם וכדומה, תורה ללמוד  כדי  בפרנסתו
לולב], נטילת על שאומרים [כמו 'ונטלתם' ולא 'ולקחתם' הפסוק
קידושין], בגמ' [כמבואר  בדמים, לקיחה לשון שהוא  'ולקחתם' אלא 
גם זוכה כן ידי  על  דמים, בכמה  האדם  על עומד והלולב שהיות
משה  לנו שהזהיר מה שפיר אתי ובזה הזה, בעולם גשמית להצלחה 
שאנו  הגם בכסף , הלולב  את ליקח לנו להזהיר 'ולקחתם', בלשון
לכם' 'ולקחתם וזהו להחזיר, מנת  על  במתנה גם  חובתנו ידי יוצאים
גם טוב לרב האדם יזכה כן ידי  שעל בדמים ליקח  יותר שטוב
בשבילכם . תהיה שהלקיחה היינו 'לכם', אמר זה ועל הזה, בעולם 

.åè רמ"ז .הם לגמרי . להעבירם הוא  שהשלמות הגסות קליפות שלש

.æèבקדושה.הוא ולהכלילו לאכפייא  הוא שהעיקר  נוגה קליפת 
רמ"ז .

.æéבמדרש ראה יז)עוד לא  רבה וזהב (שמות כסף כל יעקב  'נטל :
חלקך בשביל  זה כרי טול  לעשו, ואמר  כרי , ועשה לבן מבית שהביא 

הק' השל"ה  וכתב המכפלה]'. [-מערת  ערך במערה האותיות (שער 

ולאותרנות) ממונו על לשמור לאדם שראוי  שאף ללמוד , יש שמכאן
פכים על  שחזר אבינו יעקב אצל שמצינו וכמו לצורך שלא  לפזרו

צא .)קטנים כגון (חולין  ועל  כמוהו, מאין ותרן  היה  מצוה  לצורך  מ "מ  ,
מגילה במסכת  אמרו ימים(כח .)זה שהאריך אמר הגדול נחוניא שרבי 

בשביל יבזבז כן  'על בזוהר, וכמבואר בממונו, וותרן שהיה בזכות 
לקח גמליאל רבן שהרי  דמיה, בשביל  מצוה שום להניח ואין מצוה,

זוז באלף  מא :)אתרוג ממונו'.(סוכה מחומש  יותר יבזבז שלא  ובתנאי ,
.çéכיבספר אמת 'הן כתב: יועץ הפלא  מבעל  אילים  אורות

ממונם , עליהם שחביב הללו בדורות ובפרט זאת לקיים  קשה
החפץ אבל גבולו , את  ה' הרחיב שלא  למי הפרט מן ובפרט
וה' באהבה יתן לאיש  אשר  כל קדושה, רוח ולקנות בה ' לידבק
יעוררנו  ברחמיו המקום טוב, כל יחסרו לא ה' ודורשי  לו, ישלם

לב'. נדיבות לנו ויתן  שמו כבוד דבר על 
.èéבגמרא כמו קד:)שאמרו בהמה,(מנחות שמביא עשיר קרבן על

כך ועל  מסולת , מנחה מביא  ביותר עני  שהוא  ומי עוף , מביא  ועני
'נפש ',אמרו: בה שנאמר מנחה נשתנית  מה  מפני יצחק  ר' אמר 

עליו  אני  מעלה עני, מנחה, להביא  דרכו מי הוא  ברוך  הקדוש  אמר
אמרו ועוד נפשו. הקריב קי.)כאילו 'אשה (שם הגס בשור  נאמר  :

ניחוח ', ריח  'אשה ובמנחה ניחוח', ריח  'אשה  הדק ובעוף ניחוח ', ריח
לשמים . לבו את  שיכוין ובלבד הממעיט ואחד  המרבה אחד לך לומר

הלשון [וע"ע פ "ה )בשמירת התורה שער  המדרש(ח"א פי  על שכתב
ל) רבה ויצר(שמות מצוה, לעשות  בלבו מחשב  אדם פעמים הרבה :

עד נכסיך , את  ומחסר  מצוה  לעשות לך  מה  אומר  שבתוכו הרע
מה  ראה למצוה. תן לו אומר  טוב ויצר  לבניך. תן לאחרים נותן  שאתה
לפני נר מדליק כאילו הוא  מצוה, שעושה מי  [כל מצוה' נר  'כי כתיב ,
דולק , כשהוא הזה נר  מה נר], שנקראת  נפשו ומחיה הוא  ברוך  הקדוש 
שיתן  מי  כל כך  במקומו, אורו הימנו, מדליקין  אלפים אלף אפילו

אור'. ותורה  מצוה נר 'כי  נאמר  לכך  נכסיו, את  מחסר אינו למצוה 
בריטב "א ראה מוסיפים(ביצה )גם מוסיף אם  מצוה הוצאות שכל

שבתות  מהוצאת חוץ קצובים  הוצאותיו שכל חז "ל שאמרו ומה לו,
תדיר , מצויים שהם אלו את נקטו אלא דוקא , לאו טובים, וימים

המצוות]. כל על נאמרו אלו חז "ל  דברי  אבל
.ëאומריםברא"ג ראיתי  אנשים  לקצת סמך  יש  מכאן כתב :

שכל דע אומרים היו האתרוג את קונים כשהיו האתרוגים לבעל
שמהכא ואפשר מדאי, יותר  תשאל לא  לכך  לך אתן  שתשאל מה 



øôñÅÆúååöîä ìò ïåîî úàöåäfäøä ÇÙÇ ã

àJààúeIczLà ,da éëæ érác ïàî Ik ,àúééøBàc àúeIczLà ÆÈÄÀÇÀÈÀÇÀÈÈÇÀÈÅÈÅÈÄÀÇÀÈ
àIa déa éëæ érác ïàî Ik ,déI rcðîI àeä Céøa àLãe÷cÀÀÈÀÄÀÄÀÇÅÈÇÀÈÅÈÅÅÀÈ
øéñà ,àãáBra àîéi÷c àeä Céøa àLãe÷c àúeIczLà .IIk àøâàÇÀÈÀÈÄÀÇÀÈÀÀÈÀÄÀÇÀÈÀÈÈÈÄ
IIk àãáBr àeääa éëæ àIc ïéâa ,àéið÷éøáe àðbîI déI àIhðIÀÇÀÈÅÀÇÈÈÀÅÈÇÈÀÄÀÈÈÅÀÇÈÈÀÇ

.íéIL øâàa àJà ,àLãe÷c àçeø déIr àëLîàIÀÇÀÈÈÈÅÈÀÀÈÆÈÇÂÇÀÄ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

מצוות  לקיום התורה  לימוד בין הבדל שיש ומתרץ,
במעשה : התלויות

מאן ּכל ּדאֹורייתא, אׁשּתּדלּותא  ÆÈÄÀÇÀÈÀÇÀÈÈÇאּלא
ּבּה זכי  שלּדבעי  השתדלות אלא – ÀÈÅÈÅÈ

בה, זוכה שרוצה מי כל ÄÀÇÀÈא ׁשּתּדלּותא התורה,
מאן ּכל לי ּה, למנּדע הּוא  ּברי ÀÀÈÀÄÀÄÀÇÅÈÇּדק ּודׁשא

ּכלל אגרא  ּבלא ּביּה זכי  השתדלותּדבעי - ÀÈÅÈÅÅÀÈÇÀÈÀÈ
ולהשיגו, הוא ברוך הקדוש את  לדעת האדם של
כלום, שכר תשלום בלא בה זוכה שרוצה מי כל
בזה  ואין ומחשבה, בדיבור הוא התורה שלימוד

'המעשה' לתיקון שייך  שהוא ממון הוצאת ,èעניין 
למים ' לכו  צמא כל  'הוי הפסוק נאמר זה .éועל 

הּוא   ּברי ּדק ּודׁשא אׁשּתּדל ּותא ÂÈÄÀÇÀÈÀÀÈÀÄאבל 
ּבע ֹובדא השתדלותּדקּיימא אבל - ÀÇÀÈÀÈÈ

הוא  ברוך בקדוש בדביקות אדם של
טובים ומעשים מצוות במעשה, ,àéשתלויה

- ּובריקנּייא למ ּגנא  לי ּה לנּטלא ÈÄÀÇÀÈÅÀÇÈÈÀÅÈÇÈאסיר
ובריקנות בחינם  אותה לקחת ,áéאסור

ּכלל עֹובדא ּבההּוא  זכי ּדלא  ÀÄÀÈÈÅÀÇÈÈÀÇּבגין 
אּלא  ּדק ּוד ׁשא , רּוחא עליּה ÀÇÀÈÈÈÅÈÀÀÈÆÈלאמ ׁשכא

ׁשלים באותו ּבאגר זוכה שלא  מפני - ÇÂÇÀÄ
קדושה  רוח עליו להמשיך  כלל ,âéמעשה

בשכר  המצוה את עושה כאשר רק אלא
.ãéשלם

צריך אין
להוציא
עבור ממון
לימוד 
התורה 

אסור
לקחת

בלא מצוה 
תשלום 

.èשייכות שלימוד להם ואין וההשכלה , הרוח , שלימות הוא התורה
התורה  שעסק כתב, עוד  רמ"ז . הנפש . חיצוניות שהוא  הממון עם
היא מצוה אבל  לחיצונים, שליטה  שם שאין התפארת במידת הוא
בקניין  אחרא  הסטרא  לשבר צריך לכך  מות, יורדות שרגליה במלכות
וההשכלה, הרוח, שלימות הוא  התורה שלימוד ועוד  בדמים. המצוה

רמ"ז . הנפש . חיצוניות שהוא  הממון עם שייכות להם ואין 
.é ספריראה מח )עוד  תורה (דברים דברי  כך  לעולם, חינם מים מה

בגמרא  וע"ע לעולם. לז.)חינם .(נדרים
.àé מהרצ"א .הגהות
.áéחי בספר לכל מג )מועד  אות כג בשם(סי ' פאלאג'י הגר"ח  כתב 

על לברך  אין הקדוש  הזוהר דעת שלפי יוסף כצאן נוהג ספר
המצוות  מאותן יונקות שהקליפות  מפני  בחנם, שלוקחו אתרוג 

חמד  בשדי אך  בחנם . קצח )הבאות אות מ מערכת על(כללים הקשה 
הברכה  או המצוה  ולבטל לעכב אלו דברים נאמרו שלא  דבריו
עוד ראה כן. לעשות ראוי  לקיימו יכול  כאשר רק  אלא  זה, מפני 
כאן  הזוהר פי על  הפוסקים דברי  שהבאנו המאמר  בסוף  בהערות 

וכמ להוציאבכמה ישתדל בחינם, לקיימם שאפשר שאף מצוות ה 
המועדים תורת  בספר וע "ע עליהם. תרנו )ממון  סי' הלכות  שונה (על

מינים . ד ' מצות  לצורך מהפקר  אתרוג קטיפת על
.âéחמד על בשדי  כתב כאן הזוהר דברי  אות פי  מ מערכת (כללים

המיםקצח ) טהרת ספר  צו )בשם אות מ מערכת  טהרה שיורי )

מצוה. מאותה שכר מקבל אינו בחינם מצוה שהמקיים
פחות ובענין  היא  אם אף עליה  ששילם  למצוה עדיפות יש  אם

יאיר חות בשו"ת  ראה רלב )מהודרת, ליקח(סי' להיזהר נכון שכתב :
גונא , כהאי וכל למצה וקמח בפסח כוסות ולד' לקידוש יין מממונו
טפי מקום  מכל יותר, וטוב עדיף  לדורון לו שנשלח  שזה פי על  אף 
מסיטרא הוי דלא  מכיסו , הדבר קונה אם הוי מצוה ודקדוק  הידור
כתב  וכן מהזוהר. ראיה עוד  לנו יש  מלתא , דמסתברא ואף  דחנם,

לשמה תורה נ)בשו"ת על(סי' עדיף מכספו קנה שאדם שאתרוג 
מהודר השני והאתרוג  היות [אך  במתנה שקיבל יותר מהודר  אתרוג 
ואת  שקנה , האתרוג על שיברך  אחר וינענע השני  גם יטול יותר ,
דברי כאן עד שקנה]. באתרוג יעשה וההקפות שבהלל הנענועים

תשובה בשערי  וע"ע לשמה. סק"א )התורה תרעג  שלא(סי' שמוכח
ובשו"ת  בחינם . שקיבלו ואף יותר, עדיף המהודר אלא כן, ליה סבירא 

נתן ח )להורות אות נב סי' שיש(ח"ד  אדם  הזוהר , דברי  שלפי  כתב
אחרים של ואחד מהודר, אינו אבל שלו אחד אתרוגים, שני לפניו
בשלו, המצוה  את יקיים מצוה בשכר שחפץ מי  הנה  מהודר , והוא
במצוה  שחפץ מי  אבל  שכר, מקבל זה  ידי  שעל  מהודר, שאינו ואף 

בגמרא שאמרו וכמו יט .)עצמה, זרה ה'(עבודה את ירא איש  'אשרי 
מאוד ' חפץ  א )במצוותיו קיב מצוותיו,(תהלים בשכר  ולא 'במצוותיו' ,

יותר , מהודר חבירו דשל כיון חבירו, בשל המצוה  את יקיים זה הנה
עצמה  בהמצוה חפץ  הוא  מקום מכל שכרו, יפסיד זה ידי שעל ואף 

המצוה. בשכר ולא  ואנוהו, קלי זה ומקיים בהידור, שתהא 
.ãéבמדרש ראה א )עוד ל רבה כהנא ,(ויקרא בר  אבא  רבי אמר :

כתיב במצרים לקיחה, שכר למד  אתה  לקיחה  כב )משכר יב (שמות

גרם והוא מועט], דבר עולה אזוב  [ואגודת  אזוב' אגודת 'ולקחתם
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זוכה המצוה , על ממון מוציא  כאשר שרק ומבאר ומוסיף
ממנו  ולבטל הטומאה רוח  את  ממנו כל להעביר  את

הטמאות: הקליפות

כתוב ּדחר ׁשי וכך  שלּבספרא בספר - ÀÄÀÈÀÇÀÅ
לׁשלמההמכשפים א ׁשמדאי  ÀÄÇÀÀÈÄÀÙÙּדאֹוליף

הגדולמלּכא הבקי השדים מלך שאשמדאי, - ÇÀÈ
את לימד עליהם , וההתגברות שליטתם  באופני 

מספרו: זה כלל  המלך ּדבעי שלמה מאן  ÈÇÀÈÅּכל 
מסאבא, רּוח מ ּניּה לאע ּברא ÀÄÀÇÀÈÀÇÀÀÈÄÅÇÄÀÂÈלאׁשּתּדלא 

אחרא רּוחא שרוצה ּולאכּפייא מי כל  - ÀÇÀÅÈÈÇÂÈ
טומאה  רוח ממנו  להעביר ולכפותåèלהשתדל

האחרת הרוח ּדבעי ,æèאת ע ֹובדא ÇÀÈÀÈÅהה ּוא
ּביּה שרוצה לאׁשּתּדלא מעשה אותו - ÀÄÀÇÀÈÅ

בו, ׁשלים ,להשתדל  ּבאגר לי ּה למקני ÈÅÀÄÀÅÅÇÂÈÀÄּבעי
רב ּבין זעיר ּבין מ ּניּה, ּדיבע ּון  מה ÀÈÇÀÄÀÄÅÅÀÅÅÇּבכל

שלם בשכר אותו  לקנות צריך -æé מה בכל ,
ממנו  מעט çéשיבקשו בין ,èé הרבה בין ,ë ובזה ,

שלא  והקליפות הטומאה רוח  כל את יבטל

תשלום 
על מלא
מצוה,
כמה 
שמבקש 
המוכר

לולב  מלכים. ל "א  ביזת ועוג, סיחון ביזת הים, ביזת  לירש  לישראל
כמה  אחת  על בו, יש  מצות וכמה דמים, בכמה האדם על שעומד 
לכם 'ולקחתם להם ואומר ישראל את מזהיר משה לפיכך וכמה,
שאינם שהמצוות מבאר  שם ציון  תפארת ובפירוש  הראשון'. ביום 
הבא , לעולם רק שכרם מקום אין המשכלת בהנפש  רק נעשים
המצוות  אבל המשכלת, הנפש של  יסודה מקום הרוחני, בעולם
לאדם שעומדים מינים הד ' כמו  הגשמיים בדברים גם שנעשים
מלהתעסק זמנו מבטל שאדם תורה תלמוד או דמים, בכמה 
אמר ולכן הזה , בעולם גם שכרם וכדומה, תורה ללמוד  כדי  בפרנסתו
לולב], נטילת על שאומרים [כמו 'ונטלתם' ולא 'ולקחתם' הפסוק
קידושין], בגמ' [כמבואר  בדמים, לקיחה לשון שהוא  'ולקחתם' אלא 
גם זוכה כן ידי  על  דמים, בכמה  האדם  על עומד והלולב שהיות
משה  לנו שהזהיר מה שפיר אתי ובזה הזה, בעולם גשמית להצלחה 
שאנו  הגם בכסף , הלולב  את ליקח לנו להזהיר 'ולקחתם', בלשון
לכם' 'ולקחתם וזהו להחזיר, מנת  על  במתנה גם  חובתנו ידי יוצאים
גם טוב לרב האדם יזכה כן ידי  שעל בדמים ליקח  יותר שטוב
בשבילכם . תהיה שהלקיחה היינו 'לכם', אמר זה ועל הזה, בעולם 

.åè רמ"ז .הם לגמרי . להעבירם הוא  שהשלמות הגסות קליפות שלש

.æèבקדושה.הוא ולהכלילו לאכפייא  הוא שהעיקר  נוגה קליפת 
רמ"ז .

.æéבמדרש ראה יז)עוד לא  רבה וזהב (שמות כסף כל יעקב  'נטל :
חלקך בשביל  זה כרי טול  לעשו, ואמר  כרי , ועשה לבן מבית שהביא 

הק' השל"ה  וכתב המכפלה]'. [-מערת  ערך במערה האותיות (שער 

ולאותרנות) ממונו על לשמור לאדם שראוי  שאף ללמוד , יש שמכאן
פכים על  שחזר אבינו יעקב אצל שמצינו וכמו לצורך שלא  לפזרו

צא .)קטנים כגון (חולין  ועל  כמוהו, מאין ותרן  היה  מצוה  לצורך  מ "מ  ,
מגילה במסכת  אמרו ימים(כח .)זה שהאריך אמר הגדול נחוניא שרבי 

בשביל יבזבז כן  'על בזוהר, וכמבואר בממונו, וותרן שהיה בזכות 
לקח גמליאל רבן שהרי  דמיה, בשביל  מצוה שום להניח ואין מצוה,

זוז באלף  מא :)אתרוג ממונו'.(סוכה מחומש  יותר יבזבז שלא  ובתנאי ,
.çéכיבספר אמת 'הן כתב: יועץ הפלא  מבעל  אילים  אורות

ממונם , עליהם שחביב הללו בדורות ובפרט זאת לקיים  קשה
החפץ אבל גבולו , את  ה' הרחיב שלא  למי הפרט מן ובפרט
וה' באהבה יתן לאיש  אשר  כל קדושה, רוח ולקנות בה ' לידבק
יעוררנו  ברחמיו המקום טוב, כל יחסרו לא ה' ודורשי  לו, ישלם

לב'. נדיבות לנו ויתן  שמו כבוד דבר על 
.èéבגמרא כמו קד:)שאמרו בהמה,(מנחות שמביא עשיר קרבן על

כך ועל  מסולת , מנחה מביא  ביותר עני  שהוא  ומי עוף , מביא  ועני
'נפש ',אמרו: בה שנאמר מנחה נשתנית  מה  מפני יצחק  ר' אמר 

עליו  אני  מעלה עני, מנחה, להביא  דרכו מי הוא  ברוך  הקדוש  אמר
אמרו ועוד נפשו. הקריב קי.)כאילו 'אשה (שם הגס בשור  נאמר  :

ניחוח ', ריח  'אשה ובמנחה ניחוח', ריח  'אשה  הדק ובעוף ניחוח ', ריח
לשמים . לבו את  שיכוין ובלבד הממעיט ואחד  המרבה אחד לך לומר

הלשון [וע"ע פ "ה )בשמירת התורה שער  המדרש(ח"א פי  על שכתב
ל) רבה ויצר(שמות מצוה, לעשות  בלבו מחשב  אדם פעמים הרבה :

עד נכסיך , את  ומחסר  מצוה  לעשות לך  מה  אומר  שבתוכו הרע
מה  ראה למצוה. תן לו אומר  טוב ויצר  לבניך. תן לאחרים נותן  שאתה
לפני נר מדליק כאילו הוא  מצוה, שעושה מי  [כל מצוה' נר  'כי כתיב ,
דולק , כשהוא הזה נר  מה נר], שנקראת  נפשו ומחיה הוא  ברוך  הקדוש 
שיתן  מי  כל כך  במקומו, אורו הימנו, מדליקין  אלפים אלף אפילו

אור'. ותורה  מצוה נר 'כי  נאמר  לכך  נכסיו, את  מחסר אינו למצוה 
בריטב "א ראה מוסיפים(ביצה )גם מוסיף אם  מצוה הוצאות שכל

שבתות  מהוצאת חוץ קצובים  הוצאותיו שכל חז "ל שאמרו ומה לו,
תדיר , מצויים שהם אלו את נקטו אלא דוקא , לאו טובים, וימים

המצוות]. כל על נאמרו אלו חז "ל  דברי  אבל
.ëאומריםברא"ג ראיתי  אנשים  לקצת סמך  יש  מכאן כתב :

שכל דע אומרים היו האתרוג את קונים כשהיו האתרוגים לבעל
שמהכא ואפשר מדאי, יותר  תשאל לא  לכך  לך אתן  שתשאל מה 
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במצוה  אתàëישלטו בזה ויתקן ויזכך יטהר וכן ,
מדותיו  ואת .áëנפשו

כאשר מזדמנת הטומאה שרוח הדברים, סוד  את ומבאר
האדם  אחרי היא רודפת אז כלל, עמל  ואינו בטל האדם
רב, בעמל אלא נקנית אינה  הקדושה ורוח  עמו, להיות 

לשומרה : אחריה לרדוף וצריך

ּתדיר  אזּדּמן איהּו מסאבא, ּדרּוח ÀÄÀÇÄÀÂÈÄÄÀÈÇÈÄּבגין 
ּובריקנ ּיא שרוח ּבמ ּגנא מפני - ÀÇÈÈÀÅÈÇÈ

בבטלה  בחינם, תמיד מזדמנת היא הטומאה
שום בלא באדם נדבקת שהטומאה ובריקנות,
בו  נדבקת ובטל , ריק  הוא  שאם ומאמץ, הכנה

מעצמה  אגרא,âëהטומאה ּבלא –ואז ּדבן ÀÄÀÀÇÀÈÇÀÈ

בלא  בחינם שכר, בלא באדם נקנית והיא
ומזומנת מוכנת  כהפקר , שהיא מעות, תשלום 
בלא  במקרה שהליכותיו  ריק, אדם בכל להידבק

והשתדלות, למ ׁשרי הכנה נׁשא  לבני  ÀÈÄÄÀÅÈÈÀÄÀÅואניס
נדבקתעלייהּו הטומאה שרוח ולאחר – ÈÇÀ

ממון  כך  על  שהוציאו ללא הבטלים , באנשים
אונסת היא הרי  מצדם, השתדלות  שום וללא

עליהם לשרות אותם לֹון,ãëומכריחה ÀÇÅּומפּתי
ע ּמהֹון  עמהםלדיירא שתדור אותם ומפתה - ÀÇÀÈÄÀ

ארחין ּבכּמה ּפּתּויין, בכמה ּבכ ּמה  - ÀÇÈÄÄÀÇÈÈÀÄ
דרכים בכמה ולבזבז äëפיתויים, כמוה להיותם ,

הטומאה 
מזדמנת
אצל
הבטלה 
ורודפת
אחרי
האדם 

הברית  ובספר אמך . תורת תיטוש  ואל להו, יבנפקו מאמר (ח"ב

פ "ד) הקודש בעדדרך שיתן לאדם לו שראוי  כתבו המקובלים כתב:
שיתן  ישתדל  לא  הראשון, בפעם מעמו שואל שהמוכר מה המצוה
בפיו  יאמר שלא  שכן ומכל התגרים , כדרך  ששאל ממה  בפחות לו
דבר הוא  ככה  והאומר כזה, רב  ממון בעד זה מצוה רוצה  איני 
מעלה  הוא הראשון בפעם המוכר ששואל מה והנותן  בזה, ה'
זה  וע"י להמצוה  לו שיש  יתירה חיבה על המורה מאד  גדולה 

המצות טעמי  לשון וזה מאד. גדולה  למדרגה ראה )זוכה  :(פרשת
להם , וכדומה  ואתרוג  לולב כגון מצוה, של  הדברים קניית  בענין
ששאלו  מה כל  למוכרים נותן שהיה זללה"ה [האר"י ] למורי  ראיתי 
ולפעמים השאר , על  עמהם מסרב הי ' ולא  הראשונה , בפעם ממנו
מה  שיקחו להם אומר והיה המעות  עם הכיס  לפניהם מניח  הי'

המצות. שכירות שאר על לסרב שאין  לי  ואמר שירצו,
.àë חייםוכך תוצאות בספרו חכמה הראשית  קלא )כתב :(אות 

כח את כופה הוא  ובזה  יקרים, בדמים המצוה לקנות יזהר
חרדים  בספר  כתב וכן המצוות)הטומאה . לקיום יעשה (תנאים שלא  ,

כדי כלל, יקפיד ולא  שלם, בשכר  אותה  יקנה אלא  חנם, המצוה
החיים באור ראה הטומאה . רוח ד)להעביר כא שהס"מ(שמות

האדם שעושה מצוה בדבר שלטי  לא  והם חנם, נקראים  וחילותיו,
שאין  מה בחנם, בא  טומאה דבר שכל תמצא 'וכן יקרים, בדמים 

יקרים'. ודמים גדול טורח  להם צריך וקדושה מצוה דבר כן
.áëדפרקאוזה האגרא קצט )לשון אם(אות הזוהר , מדברי נשמע :

רעות, מדות ממנו להעביר  המצות מעשה  ע"י  לפעול האדם ירצה
המדות  שכל ושנאה, וקנאה בה שמורגל ותאוה וגיאות כעס  כגון
וכשרוצה  מסאבא , הרוח  עצמו על שהשרה  מחמת לו באים רעות
מה  כל יתן מצוה איזה  כשיקנה אזי  מסאבא, הרוח ממנו להעביר 
הרוצה  שכתב: ברמ "ז  עוד ראה ראשון . בפעם ממנו שיבקשו
בעבורן  ויוציא  במצוות עין  טוב יהא  הטומאה  צדדי מכל להמלט
נמצא בזה כי  זלה"ה, הרב  של  דרכו היה וכן ישאלוהו, אשר כל 

הדומם , מרוחניות לו אפשר  שיהיה  מה כל הקדושה אל שמוסיף 
ולכן  בנפש . האחוזות  הקליפות  העברת דהיינו החומרי צד  ומזדכך 
החומריות  עם שייכות להם להיות דמים, בשם נקרא הממון 
העתיק ויצא  פרשת יואל  [בדברי  הדם. שהוא הנפש  בו ששוכנת 
ממונם שמסגלים שאלו מאליו מובן וכתב, כאן  הזוהר דברי
שאינם בוודאי  הס "א  מצד הוא השפעתם וכל הס "מ  באמצעות 
כחות  ולהכניע הקדושה  כחות  להגביר  כלום בממונם לפעול  יכולים
המאמינים יהודים אבל ר"ל, משם מושפעים שהם  אחרי הטומאה
מצד הוא  השפעתם וכל פרנסתם ומקור הקדושה ובתורתו בה'
החיצונים משליטת נשמר  להיות אצלם  יתכן שפיר  הקדושה,
להזהר האדם שצריך  פכ"ט  הישר  בקב עוד ראה ממונם. בסגולת 
או  גזל שום  הקדוש  החג לצורך  שיקנה מה  במעותיו יהיה  שלא 
שיהיה  אחרא  לסטרא  כח נותן לאו, אם כי  איסורים, משאר פרוטה 

במשהו]. אוסר  דחמץ  לן  וקיימא  בקדושה , חלק להם
.âë,' זימה 'במגנא לידי  מביאה שהבטלה  בטל , באדם פירוש ,

לומר , רצה  'ריקנייא', בו. הנכנס  הרעה רוח מפני  וזה ושעמום,
רמ"ז . להצילו. מגן  שום לו שאין קדושה , מכל  ריק שהוא  במי

.ãëכז)נאמר וכן יא רעה (משלי  ודורש  רצון יבקש  טוב 'שוחר
הגר "א  וכתב הרעה (שם)תבואנו', ואצל 'יבקש ' הטוב  אצל אמר :

אמר לכן עליו להמשיך רבה יגיעה צריך  הקדושה  כי 'תבואנו ',
אב  תיכף.יבקש, תבואנו היא  דורש הוא  כאשר הרעה ל

.äëהפסוקראה על  הגר "א  בביאור יג )עוד  ט  ֶ ֵ 'א ׁשת (משלי
כלומר הומיה ', כסילות 'אשת ּמה', ידעה  ּובל ּפתּיּות המּיה  ָ ָ ְ ָ ַ ַ ְ ָ ִ ִֹ  ְּכסילּות
תמיד , הומיה  שהיא החילוק  אך  התורה, כמו אומרת ג"כ היא  כי 
היא אבל  עוד, מזכיר ולא  ברמז  אחת פעם דברה  התורה אבל 
קשה  שהתורה 'פתיות' ועוד רגע, ובכל שעה  בכל  תמיד הומיה
היא אבל  ופרישות, וקדושה  טהרה שצריך בזוהר כמ"ש  לקנותה 
אין  טוב  לדבר כי טוב, דבר זה שיהיה אפשר ואיך  תמיד , מפתה 

פיתוי . צריך
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ובטיולים בהבלים ריק, על בחינם ממונם את
ּדי ּורי ּה,åëובאיסורים ל ׁשּוואה  לֹון ÈÅÀÇÈÈÄÄסטי

אתעמה ֹון לשים אותם מטה היא והרי – ÄÀ
בהנהגת הטומאה, כח עם שיחיו עמהם, דירתה

ומטרה  הכנה ובלא במקרה מיæëחינם, ולכן .
עליה  ממון ומוציא למצוה עצמו  את  שמכין
לרוח  אין ביגיעה, בה ומשתדל ומתאמץ
היא  והרי כלל , בו לשלוט אפשרות הטומאה

ממנו. מסתלקת
הכי  לאו  קּודׁשא הקדושה ורּוח  ורוח - ÀÇÀÈÈÈÄ

בחינם נקנית ואינה כך , ÆÈאּלא אינה
ׁשלים בהוצאתּבאגר  שלם, בשכר אלא - ÇÂÇÀÄ

סּגי,çëממון  רב -ּובאׁשּתּדלּותא ÀÄÀÇÀÈÇÇÄ

הגוף וטורח בזריזות ומרובה, רב ,èëובהשתדלות
ּובאתּדּכאּותא  ּדגרמיּה ÀÄÀÇÀÈÀÇÀÅÀÄÀÇÀÈּובאתּדּכאּותא

גופו ּדמ ׁשּכני ּה יהיה שלא עצמו, ובטהרת – ÀÄÀÈÅ
שיהיה  מקומו, של ובטהרה מנקבים, משוקץ

מטינופת נקי ּדלּבי ּהּו,ìביתו ÄÀÈÀÄÅברע ּותא
ונפשו ונפׁשיּה ליבו של וברצון -àì, ּולואי ÀÇÀÅÀÈ

ע ּמי ּה מד ֹורי ּה ּדי ׁשּוי  לי ּה, למרווח  ÀÈÄÀÄÀÇÅÄÇÅÈÅÄÅּדיכיל
להרוויח  שיוכל הלוואי אלו הכנות כל  ולאחר -

עמו. מדורו  שישים אותו
מיׁשר ּבארח  ּדיה ּדא , ּכל ועםועם - ÀÄÈÈÀÈÇÀÙÇÅÈ

האמורות ההכנות כל לאחר זה, כל
הישר, בדרך  שילך בתנאי זה הרי למעלה,

ולׂשמאלא לימינא יסטי שיזהר ּדלא  – ÀÈÄÀÅÄÄÈÀÄÀÈÈ

הקדושה 
רק  נקנית
בעמל

יגיעה  בלא
תמידית

מסתלקת
הקדושה 
מהאדם 

.åë. רמ "ז

.æë:הואברמ "ז שכן  ובריקנייא , במגנא  תדיר  שאזדמן דרכו זה
מגנא שרואה  מקום ובכל הכנה, בלי  בקרי והליכותיו אור , בלי ריק
ממונו  להוציא  ומפתהו עליו ששולט  וכו', שם שורה וריקנייא
במעשה  המוציאו כן שאין מה ובאיסורין, ובטיולים בהבלים

כנזכר . זכותו שגדול המצוות
.çë. רמ "ז
.èë. הזקןרמ "ז אדמו"ר תבטחובמאמרי אל הפסוק על דזמרה (פסוקי

בחינת בנדיבים) אצטריך  בקדושה  כי  העניין : בביאור כתב
בכדי ה', בעבודת נוקבין מיין  העלאת בבחינת  דלתתא , איתערותא
מהעולם התעוררות  [שצריך  שלמעלה שפע דוכרין מיין להמשיך 
העליונים בעולמות עליונה התעוררות  ופועלת עולה שהיא  הזה,
במגנא אבל  רוח, ואמשיך רוח  אייתי רוח  כי הזה], לעולם  להשפיע
זה  לעומת כן שאין  מה  שלמעלה, השפע ישפיע לא וריקניא 
כך כל יגיעה  מצטרך  שאין וריקנייא , במגנא הוא אחרא  בסטרא 
וכוכב  השר לו ישפיע מעט  כשיכניע תיכף  רק אמיתי , בביטול 
חנם , במצרים נאכל אשר  הדגה  זכרנו שאמרו  מה וזהו ההוא ,
יגעת  רז "ל  אמרו בקדושה אבל מצות , בלא חנם חז "ל  ודרשו
בצמח עוד  וראה תאמין. אל יגעת ולא מצאת  תאמין , ומצאת

ג )צדק קמו  מילואים אור  שממשיכים(יהל  ההמשכות כל שכתב:
אם שכתוב כמו רבה, ביגיעה הוא  דקדושה ספירות מעשר 

אלא שורה אין  סוף אין שאור  תבין , אז  וכמטמונים ככסף  תבקשנה
עכ "פ שרשה  תתאה  ויראה וכו', בחכמה דהיינו הביטול במקום 
מכוון  בחז"ל מצוה שסתם ל"ז פרק בתניא  וע"ע  עילאה . מחכמה 
אדם של ממונו כי  נפש , במסירות שניתנת מפני צדקה, מצוות  על
הממון  ואותו לחמו, יביא  בנפשו כמאמר נפש  במסירות לו בא

יע  אוהל  ובספר  נתן . נפשו את כאילו הרי  לצדקה נותנו קב כשהוא
תרומה ) וזהב (פ' כסף  להביא  התורה צותה שלכן  לבאר כתב 

ממילא לה' נדבה עליו הנאהב  דבר  האדם בתת  כי  משכן , ולעשות
מדגיש ונחושת וזהב כסף נותן שהוא ובזה עמו, ניתנת אהבתו גם
והמשכן. המקדש  לבנין החפץ על לו שיש  והמסירות האהבה את 

.ì העבודה.יסוד ושורש 
.àìו'אגרביהל ו'נפשיה ' דלביה' ש 'רעותא הגר"א כתב אור 

ועוד מאדך'. ובכל נפשך  ובכל לבבך  'בכל כנגד  הם שלים',
ומחשבה  ומעשה, דיבור במחשבה  העבודה שלימות כאן הוסיף
הדברים 'והיו כנגד  שמע, קריאת בפסוקי  רמוזים שהם אחרונה,
וסגי ', רב 'באשתדלותא אמר לבניך' ושננתם לבבך על האלה 
וכו' 'וכתבם' וכנגד  דגרמיה, 'באתדכאותא אמר 'וקשרתם' וכנגד
אחרונה  מחשבה היא שהכתיבה דמשכנא ', 'ובאתדכותיה  אמר
מחשבתו  את  ממש  בפועל  ולקיים ולעשות לכתוב רואה  שאדם

הגר "א  בביאור עוד ראה ומעשיו. ח .)דיבורו לעומק(ברכות
העניין.
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במצוה  אתàëישלטו בזה ויתקן ויזכך יטהר וכן ,
מדותיו  ואת .áëנפשו

כאשר מזדמנת הטומאה שרוח הדברים, סוד  את ומבאר
האדם  אחרי היא רודפת אז כלל, עמל  ואינו בטל האדם
רב, בעמל אלא נקנית אינה  הקדושה ורוח  עמו, להיות 

לשומרה : אחריה לרדוף וצריך

ּתדיר  אזּדּמן איהּו מסאבא, ּדרּוח ÀÄÀÇÄÀÂÈÄÄÀÈÇÈÄּבגין 
ּובריקנ ּיא שרוח ּבמ ּגנא מפני - ÀÇÈÈÀÅÈÇÈ

בבטלה  בחינם, תמיד מזדמנת היא הטומאה
שום בלא באדם נדבקת שהטומאה ובריקנות,
בו  נדבקת ובטל , ריק  הוא  שאם ומאמץ, הכנה

מעצמה  אגרא,âëהטומאה ּבלא –ואז ּדבן ÀÄÀÀÇÀÈÇÀÈ

בלא  בחינם שכר, בלא באדם נקנית והיא
ומזומנת מוכנת  כהפקר , שהיא מעות, תשלום 
בלא  במקרה שהליכותיו  ריק, אדם בכל להידבק

והשתדלות, למ ׁשרי הכנה נׁשא  לבני  ÀÈÄÄÀÅÈÈÀÄÀÅואניס
נדבקתעלייהּו הטומאה שרוח ולאחר – ÈÇÀ

ממון  כך  על  שהוציאו ללא הבטלים , באנשים
אונסת היא הרי  מצדם, השתדלות  שום וללא

עליהם לשרות אותם לֹון,ãëומכריחה ÀÇÅּומפּתי
ע ּמהֹון  עמהםלדיירא שתדור אותם ומפתה - ÀÇÀÈÄÀ

ארחין ּבכּמה ּפּתּויין, בכמה ּבכ ּמה  - ÀÇÈÄÄÀÇÈÈÀÄ
דרכים בכמה ולבזבז äëפיתויים, כמוה להיותם ,

הטומאה 
מזדמנת
אצל
הבטלה 
ורודפת
אחרי
האדם 

הברית  ובספר אמך . תורת תיטוש  ואל להו, יבנפקו מאמר (ח"ב

פ "ד) הקודש בעדדרך שיתן לאדם לו שראוי  כתבו המקובלים כתב:
שיתן  ישתדל  לא  הראשון, בפעם מעמו שואל שהמוכר מה המצוה
בפיו  יאמר שלא  שכן ומכל התגרים , כדרך  ששאל ממה  בפחות לו
דבר הוא  ככה  והאומר כזה, רב  ממון בעד זה מצוה רוצה  איני 
מעלה  הוא הראשון בפעם המוכר ששואל מה והנותן  בזה, ה'
זה  וע"י להמצוה  לו שיש  יתירה חיבה על המורה מאד  גדולה 

המצות טעמי  לשון וזה מאד. גדולה  למדרגה ראה )זוכה  :(פרשת
להם , וכדומה  ואתרוג  לולב כגון מצוה, של  הדברים קניית  בענין
ששאלו  מה כל  למוכרים נותן שהיה זללה"ה [האר"י ] למורי  ראיתי 
ולפעמים השאר , על  עמהם מסרב הי ' ולא  הראשונה , בפעם ממנו
מה  שיקחו להם אומר והיה המעות  עם הכיס  לפניהם מניח  הי'

המצות. שכירות שאר על לסרב שאין  לי  ואמר שירצו,
.àë חייםוכך תוצאות בספרו חכמה הראשית  קלא )כתב :(אות 

כח את כופה הוא  ובזה  יקרים, בדמים המצוה לקנות יזהר
חרדים  בספר  כתב וכן המצוות)הטומאה . לקיום יעשה (תנאים שלא  ,

כדי כלל, יקפיד ולא  שלם, בשכר  אותה  יקנה אלא  חנם, המצוה
החיים באור ראה הטומאה . רוח ד)להעביר כא שהס"מ(שמות

האדם שעושה מצוה בדבר שלטי  לא  והם חנם, נקראים  וחילותיו,
שאין  מה בחנם, בא  טומאה דבר שכל תמצא 'וכן יקרים, בדמים 

יקרים'. ודמים גדול טורח  להם צריך וקדושה מצוה דבר כן
.áëדפרקאוזה האגרא קצט )לשון אם(אות הזוהר , מדברי נשמע :

רעות, מדות ממנו להעביר  המצות מעשה  ע"י  לפעול האדם ירצה
המדות  שכל ושנאה, וקנאה בה שמורגל ותאוה וגיאות כעס  כגון
וכשרוצה  מסאבא , הרוח  עצמו על שהשרה  מחמת לו באים רעות
מה  כל יתן מצוה איזה  כשיקנה אזי  מסאבא, הרוח ממנו להעביר 
הרוצה  שכתב: ברמ "ז  עוד ראה ראשון . בפעם ממנו שיבקשו
בעבורן  ויוציא  במצוות עין  טוב יהא  הטומאה  צדדי מכל להמלט
נמצא בזה כי  זלה"ה, הרב  של  דרכו היה וכן ישאלוהו, אשר כל 

הדומם , מרוחניות לו אפשר  שיהיה  מה כל הקדושה אל שמוסיף 
ולכן  בנפש . האחוזות  הקליפות  העברת דהיינו החומרי צד  ומזדכך 
החומריות  עם שייכות להם להיות דמים, בשם נקרא הממון 
העתיק ויצא  פרשת יואל  [בדברי  הדם. שהוא הנפש  בו ששוכנת 
ממונם שמסגלים שאלו מאליו מובן וכתב, כאן  הזוהר דברי
שאינם בוודאי  הס "א  מצד הוא השפעתם וכל הס "מ  באמצעות 
כחות  ולהכניע הקדושה  כחות  להגביר  כלום בממונם לפעול  יכולים
המאמינים יהודים אבל ר"ל, משם מושפעים שהם  אחרי הטומאה
מצד הוא  השפעתם וכל פרנסתם ומקור הקדושה ובתורתו בה'
החיצונים משליטת נשמר  להיות אצלם  יתכן שפיר  הקדושה,
להזהר האדם שצריך  פכ"ט  הישר  בקב עוד ראה ממונם. בסגולת 
או  גזל שום  הקדוש  החג לצורך  שיקנה מה  במעותיו יהיה  שלא 
שיהיה  אחרא  לסטרא  כח נותן לאו, אם כי  איסורים, משאר פרוטה 

במשהו]. אוסר  דחמץ  לן  וקיימא  בקדושה , חלק להם
.âë,' זימה 'במגנא לידי  מביאה שהבטלה  בטל , באדם פירוש ,

לומר , רצה  'ריקנייא', בו. הנכנס  הרעה רוח מפני  וזה ושעמום,
רמ"ז . להצילו. מגן  שום לו שאין קדושה , מכל  ריק שהוא  במי

.ãëכז)נאמר וכן יא רעה (משלי  ודורש  רצון יבקש  טוב 'שוחר
הגר "א  וכתב הרעה (שם)תבואנו', ואצל 'יבקש ' הטוב  אצל אמר :

אמר לכן עליו להמשיך רבה יגיעה צריך  הקדושה  כי 'תבואנו ',
אב  תיכף.יבקש, תבואנו היא  דורש הוא  כאשר הרעה ל

.äëהפסוקראה על  הגר "א  בביאור יג )עוד  ט  ֶ ֵ 'א ׁשת (משלי
כלומר הומיה ', כסילות 'אשת ּמה', ידעה  ּובל ּפתּיּות המּיה  ָ ָ ְ ָ ַ ַ ְ ָ ִ ִֹ  ְּכסילּות
תמיד , הומיה  שהיא החילוק  אך  התורה, כמו אומרת ג"כ היא  כי 
היא אבל  עוד, מזכיר ולא  ברמז  אחת פעם דברה  התורה אבל 
קשה  שהתורה 'פתיות' ועוד רגע, ובכל שעה  בכל  תמיד הומיה
היא אבל  ופרישות, וקדושה  טהרה שצריך בזוהר כמ"ש  לקנותה 
אין  טוב  לדבר כי טוב, דבר זה שיהיה אפשר ואיך  תמיד , מפתה 

פיתוי . צריך
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ובטיולים בהבלים ריק, על בחינם ממונם את
ּדי ּורי ּה,åëובאיסורים ל ׁשּוואה  לֹון ÈÅÀÇÈÈÄÄסטי

אתעמה ֹון לשים אותם מטה היא והרי – ÄÀ
בהנהגת הטומאה, כח עם שיחיו עמהם, דירתה

ומטרה  הכנה ובלא במקרה מיæëחינם, ולכן .
עליה  ממון ומוציא למצוה עצמו  את  שמכין
לרוח  אין ביגיעה, בה ומשתדל ומתאמץ
היא  והרי כלל , בו לשלוט אפשרות הטומאה

ממנו. מסתלקת
הכי  לאו  קּודׁשא הקדושה ורּוח  ורוח - ÀÇÀÈÈÈÄ

בחינם נקנית ואינה כך , ÆÈאּלא אינה
ׁשלים בהוצאתּבאגר  שלם, בשכר אלא - ÇÂÇÀÄ

סּגי,çëממון  רב -ּובאׁשּתּדלּותא ÀÄÀÇÀÈÇÇÄ

הגוף וטורח בזריזות ומרובה, רב ,èëובהשתדלות
ּובאתּדּכאּותא  ּדגרמיּה ÀÄÀÇÀÈÀÇÀÅÀÄÀÇÀÈּובאתּדּכאּותא

גופו ּדמ ׁשּכני ּה יהיה שלא עצמו, ובטהרת – ÀÄÀÈÅ
שיהיה  מקומו, של ובטהרה מנקבים, משוקץ

מטינופת נקי ּדלּבי ּהּו,ìביתו ÄÀÈÀÄÅברע ּותא
ונפשו ונפׁשיּה ליבו של וברצון -àì, ּולואי ÀÇÀÅÀÈ

ע ּמי ּה מד ֹורי ּה ּדי ׁשּוי  לי ּה, למרווח  ÀÈÄÀÄÀÇÅÄÇÅÈÅÄÅּדיכיל
להרוויח  שיוכל הלוואי אלו הכנות כל  ולאחר -

עמו. מדורו  שישים אותו
מיׁשר ּבארח  ּדיה ּדא , ּכל ועםועם - ÀÄÈÈÀÈÇÀÙÇÅÈ

האמורות ההכנות כל לאחר זה, כל
הישר, בדרך  שילך בתנאי זה הרי למעלה,

ולׂשמאלא לימינא יסטי שיזהר ּדלא  – ÀÈÄÀÅÄÄÈÀÄÀÈÈ

הקדושה 
רק  נקנית
בעמל

יגיעה  בלא
תמידית

מסתלקת
הקדושה 
מהאדם 

.åë. רמ "ז

.æë:הואברמ "ז שכן  ובריקנייא , במגנא  תדיר  שאזדמן דרכו זה
מגנא שרואה  מקום ובכל הכנה, בלי  בקרי והליכותיו אור , בלי ריק
ממונו  להוציא  ומפתהו עליו ששולט  וכו', שם שורה וריקנייא
במעשה  המוציאו כן שאין מה ובאיסורין, ובטיולים בהבלים

כנזכר . זכותו שגדול המצוות
.çë. רמ "ז
.èë. הזקןרמ "ז אדמו"ר תבטחובמאמרי אל הפסוק על דזמרה (פסוקי

בחינת בנדיבים) אצטריך  בקדושה  כי  העניין : בביאור כתב
בכדי ה', בעבודת נוקבין מיין  העלאת בבחינת  דלתתא , איתערותא
מהעולם התעוררות  [שצריך  שלמעלה שפע דוכרין מיין להמשיך 
העליונים בעולמות עליונה התעוררות  ופועלת עולה שהיא  הזה,
במגנא אבל  רוח, ואמשיך רוח  אייתי רוח  כי הזה], לעולם  להשפיע
זה  לעומת כן שאין  מה  שלמעלה, השפע ישפיע לא וריקניא 
כך כל יגיעה  מצטרך  שאין וריקנייא , במגנא הוא אחרא  בסטרא 
וכוכב  השר לו ישפיע מעט  כשיכניע תיכף  רק אמיתי , בביטול 
חנם , במצרים נאכל אשר  הדגה  זכרנו שאמרו  מה וזהו ההוא ,
יגעת  רז "ל  אמרו בקדושה אבל מצות , בלא חנם חז "ל  ודרשו
בצמח עוד  וראה תאמין. אל יגעת ולא מצאת  תאמין , ומצאת

ג )צדק קמו  מילואים אור  שממשיכים(יהל  ההמשכות כל שכתב:
אם שכתוב כמו רבה, ביגיעה הוא  דקדושה ספירות מעשר 

אלא שורה אין  סוף אין שאור  תבין , אז  וכמטמונים ככסף  תבקשנה
עכ "פ שרשה  תתאה  ויראה וכו', בחכמה דהיינו הביטול במקום 
מכוון  בחז"ל מצוה שסתם ל"ז פרק בתניא  וע"ע  עילאה . מחכמה 
אדם של ממונו כי  נפש , במסירות שניתנת מפני צדקה, מצוות  על
הממון  ואותו לחמו, יביא  בנפשו כמאמר נפש  במסירות לו בא

יע  אוהל  ובספר  נתן . נפשו את כאילו הרי  לצדקה נותנו קב כשהוא
תרומה ) וזהב (פ' כסף  להביא  התורה צותה שלכן  לבאר כתב 

ממילא לה' נדבה עליו הנאהב  דבר  האדם בתת  כי  משכן , ולעשות
מדגיש ונחושת וזהב כסף נותן שהוא ובזה עמו, ניתנת אהבתו גם
והמשכן. המקדש  לבנין החפץ על לו שיש  והמסירות האהבה את 

.ì העבודה.יסוד ושורש 
.àìו'אגרביהל ו'נפשיה ' דלביה' ש 'רעותא הגר"א כתב אור 

ועוד מאדך'. ובכל נפשך  ובכל לבבך  'בכל כנגד  הם שלים',
ומחשבה  ומעשה, דיבור במחשבה  העבודה שלימות כאן הוסיף
הדברים 'והיו כנגד  שמע, קריאת בפסוקי  רמוזים שהם אחרונה,
וסגי ', רב 'באשתדלותא אמר לבניך' ושננתם לבבך על האלה 
וכו' 'וכתבם' וכנגד  דגרמיה, 'באתדכאותא אמר 'וקשרתם' וכנגד
אחרונה  מחשבה היא שהכתיבה דמשכנא ', 'ובאתדכותיה  אמר
מחשבתו  את  ממש  בפועל  ולקיים ולעשות לכתוב רואה  שאדם

הגר "א  בביאור עוד ראה ומעשיו. ח .)דיבורו לעומק(ברכות
העניין.
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ולשמאל , לימין יטה לאושלא ואםואי - ÀÄÈ
בזה, נזהר מּני ּה,אינו אסּתּלק  ÄÈÄÀÇÈÄÅמ ּיד
מ ּניּה ממנו ואתרחק  מסתלקת מיד  - ÀÄÀÀÇÄÅ

הקדושה  ממנו יכיל,áìומתרחקת  ÀÈÈÄולא
ּכדבקדמיתא ליּה יכוללמרווח  ואינו  - ÀÄÀÇÅÀÄÀÇÀÅÈ

שלאחר  כבתחילה, זו דביקות ולקנות להרוויח
לו  קשה מהאדם, הקדושה ממנו שמסתלקת

ולקנותה  .âìלחזור
ּכתיב  ּדא כתובועל כן ועל  לי - 'ויקחּו ÀÇÈÀÄÀÄÀÄ

צריךּתר ּומה ', קדושה, מקום  לקבוע שבכדי ÀÈ
דמים לקנותãìנתינת בשביל  מצוה דבר כל וכן ,

וביגיעה  בדמים, לקנותו צריך  בהשי "ת דביקות
שנאמרäìמרובה  וזהו איׁש',, ּכל ÅÅÈÄ'מאת

ּדאקרי שנקראמהה ּוא מאותו  איׁש,- ÅÇÀÄÀÅÄ
יצרי ּה על יצרו ּדאת ּגּבר על שמתגבר - ÀÄÀÈÇÇÄÀÅ

הקדושה, את לקנות מרובה מאןביגיעה ÀÈÇוכל
אקרי  יצרי ּה, על מיּדאת ּגּבר וכל  - ÀÄÀÈÇÇÄÀÅÄÀÅ
נקרא יצרו על  Äאיׁש.שמתגבר ביאור

הכתוב 

.áìהגמראראה על הגר "א  בביאור  ג :)עוד ירגיז(ברכות לעולם
את  רודף שיהיה  הוא  מלחמה שדרך הרע, יצר על טוב  יצר אדם
מלרדוף  ויעמוד כן יעשה  לא ואם לגמרי , שיכניעהו עד השונא 
שהשונא כשרואה  אבל הראשון , את לרדוף ויתחיל השונא  יתחזק
הרע  היצר במלחמת אבל עמו, מללחום יפסיק אז  לגמרי נכנע 
פי על  אף  לגמרי , הכניעו שכבר שנראה פי  על אף אלא כן, אינו
שנאמר ירגיז  לעולם שאמרו וזהו עמו, מלהילחם יתייאש  לא  כן

ה ) ד אמת (תהלים בשפת וע "ע תחטאו'. 'אל ואז  תמיד , רגזו 'רגזו',
וישב ) פרשת - שם(ליקוטים על  נער , נקרא  הרע  היצר  שכתב:

תמיד זריז  להיות צריך הברית שומר  להיות כי  תמיד, שמתעורר
יש זה  שעל אחד , רגע אף השי "ת עול לבטל ושלא בחריצות

בגמרא וע"ע תמיד . ער להיות וצריך בלבולים לב.)תמיד  (ברכות

ורש "י חיזוק, שצריכים מהדברים היא  'צריכין (שם)שתורה כתב 
כחו'. בכל תמיד בהן אדם שיתחזק חיזוק,

.âì.רא "ג
.ãìט )צדיקבפרי אות וישלח  צריך(פרשת קדושה  מקום לקבוע :

השם שצוה  המשכן בעשיית שהיה  וכמו ובמחיר, בכסף  להיות 
ובודאי תרומתי , את תקחו לבו  ידבנו אשר איש כל מאת  יתברך 
להיות  צריך  קדושה  מקום לקבוע רק וזהב, כסף  להקב"ה נחסר לא 
לארונה  דוד  אמר וכן המשכן. נעשה  ומזה לב, ונדבות במחיר 
[וזה  וגו'. במחיר' מאותך  אקנה  קנו כי 'לא  המקדש  מקום כשקנה

בחיי  רבנו טו )לשון כג  רצה (בראשית  ולא  היה מתנות שונא  אברהם :
וכן  צדיקים. של דרכן וכן מלא , בכסף אם כי  ממנו מתנה לקבל

בדו  ארונה מצינו מן לקבל רצה ולא הגורן שקנה  ע"ה המלך ד 
מפראג  המהר"ל  לאחי החיים בספר וע"ע  במתנה]. לו נותן  שהיה

ג ) אות פ "ח  רשות (ח"ב שאין הקרקע, לקנות  שצריך לזה  טעם
מערת  אברהם קנה ולכן  מרשותו, האדם את להוציא  למשחית 

עיגול , לשדים המשביעים השבעות בעלי יעשו ולכן המכפלה,
היחיד . לרשות  הרבים מרשות לכנוס שדים ביכולת שאין

.äìמצוה,על על ממון להוציא  החיוב בגודל כאן הזוהר  דברי  פי
בחינם , לקיימם שאפשר  שאף מצוות בכמה הפוסקים כתבו

כדלהלן : עליהם, ממון להוציא ישתדל
במדרשברית א )מילה : תצוה  אלא(תנחומה  עוד  ולא חנינא א "ר :

שלא מה שמחה של היום אותו ועושה הוצאות מוציא שהוא
כל על  והוספתי איחל תמיד  'ואני  אומר שהכתוב הוא  נצטוה ,

יד)תהלתך ' עא וממשכן (תהלים ולוה הולך  אדם אלא עוד  ולא ,
היום . אותו ומשמח עצמו

סק"ב )במג"א קדיש: קלב  על(סי ' קדיש  אומר אינו הבן שאם כתב 
אחד משיאמר במקומו קדיש  לומר  אחד  שישכור  מוטב אביו,
הביא וכן כאן, מהזוהר מקורו הביא  שם השקל ובמחצית בחנם,

חז "ל  מאמר זה  פה.)בענין  שויא .(ב"ק מגן דמגן אסיא 
העבודהעלייה ושורש  ביסוד פ"ב )לתורה: לאדם(שי "א  ראוי כתב:

ראש ביום לתורה  לעלות השנה ראש  קודם עלייה  לקנות להשתדל
כנזכר בחנם, ולא  בדמים אותה לקנות  דוקא  המצוה ועיקר השנה,

ברורה ובמשנה הקדוש . סק"ח )בזוהר תקפד המטה (סי' בשם כתב 
בימים עליה  לו שיהיה  להשתדל ה' ירא גבר לכל ראוי  אפרים:
כפי בדמים אותו יקנה מצות  שמוכרין במקומות ואף נוראים,
ממצוה  בדמים אליו שבאה  במצוה  יותר  עילוי יש  ואדרבה יכולתו,

חסד  ובאהבת כסף. אין  בחנם לו פט"ז)שבאה החפץ(ח "ב העתיק
לאותם מגולה תוכחת וזהו וכתב: הקדוש  הזוהר לשון חיים
ובית  הכנסת  בבית העליות שמוכרים בעת שדרכם האנשים 
גונא , וכהאי  ונרות לעצים המדרש , בית הוצאות  לצרכי  המדרש 
מעות  להוציא  יצטרכו שלא  כדי  לעצמן, מנין ועושין יוצאין הם
ועצים המדרש  בית להם שיש  לנפשם יחשבו שלום ובלבם זה , על
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שעיקר ידעו שלא  האנשים, אלו טועין טעות  וכמה בחנם, ונרות
לבד העליות, הקונים כי  עליה, מעות בהוצאת תלויה המצוה
וכמה  המדרש , לבית  ועצים נרות  קונים בהמעות  הלא  העליות

זה  עבור גדול  המזרזשכרם גם התורה , החזקת בכלל  זהו כי ,
הכנסת  ממעט שבזה כלל, עושה הוא יפה  לא  המנין עשית לענין
המדרש , לבית נרות  או עצים כך  אחר  חסר ואם המדרש , בית
מזה. ירחק  נפשו השומר כן על  ושלום, חס  בצוארו תלוי הקולר

דוד שמחת  זכר בספר וכלה: פע "ט )חתן ראשון כיון (מאמר  כתב:
לעשות  ראוי אינו הכלה , עם החתן  לשמח מצוה סעודת שהיא 
וכמו  בשמחתנו. זר יתערב לבל מחיר , ובלי  כסף בלי זו מצוה
נישואין  לסעודת הנקראים שהקרובים עיר באיזה ובאים שנוהגים
ובין  עני  בין  חילוק דאין מדרגתו, כפי  אחד כל סבלונות  משלחים
וראה  בחנם. המצוה  לעשות שלא  הוא טעמא חד דלכולהו עשיר ,
עשירים של בחתונות שאף  נוהגים  שבמקומו שכתב עוד שם
או  הכנסת  בית לעניי מתנדבים הדורונות, את  מקבלים שאינם
תהא שלא כדי זה וכל עניה, כלה להשיא  הגדולה ולמצוה לצרכיה

לגמרי . בחנם המצוה נעשית
חייםסנדקאות: מילה )בארחות בא(הלכות שמיני  שבליל כתב

מביא לראשונים ברית  זכרון  ובספר ליולדת , מעות ונותן הסנדק
לשמה תורה ובשו"ת כאן . מהזוהר זה  למנהג כתב :(שם)אסמכתא 

שישי הן והעליות  תורה  לספר לעלות שרוצים  סנדקים ב' יש  אם
מחייבת  הסברא  הנה  השישית, העלייה את רוצה  אחד וכל ושביעי 
לס "ת  שהעליות  מאחר  בכסף  המצוה שקנה  לסנדק קדימה  שיש
מעלה  שיש  ומאחר היום, שעושים המצוות  עבור היום להם ניתנו
לו  יש  לכן  בחינם שקיבל מחבירו יותר בכסף שקנה זו למצוה 

קדימה. דין
דפרקא מוהל: אגרא  קצט )בספר  הזוהר(אות מדברי  נשמע כתב,

ואחת  מעות, להוציא  יצטרך  אחת מצוה מצות, ב' לפניו יזדמנו אם

כגון  מעות, להוציא  שיצטרך  מצוה באותה ביותר ישתדל בחנם,
יכולת  יש  וכך כך ובין לתורה, שיעלה או  לברית, להכניס כיבוד
המצוה  ותעשה בממונו במצוה  ישתדל  בממונו, מצוה לקיים  בידו
שתראה  מה הדבר  ותתבונן אודיעך ואגב אחרים. ידי על הזאת
רעות, במדות שקועים והם מושלמים שאינם אנשים הרוב פי על
כל על לעבור  חשודים הם אשר  שבדורינו המוכסנים רוב ואפילו
הבן, את למול כגון בחנם, המצות לעשות  משתדלים התורה ,
זה, עבור עושים ומריבות קטטות וכמה תחילה, לתורה  ושיעלו
באם כי  קיטמא, מלאים כדים הם אשר תדע כזאת כשתראה
בוראם מצות  לקיים לפניהם הארץ  כל הלא למצוה, וחשקם רצונם

דפרקא  האגרא  כתב עוד  וכיוצא . חסד  וגמילות רפא )בצדקה :(אות
דמצוה  בכיבודא אותם שכיבדו בעת הקדמונים מעשה  אנשי 
מה  דבר נותנים היו לתורה , לעלות ואפילו וכיוצא, זכר בן במילת

המצוה  תהיה שלא בכדי  במגנא .לצדקה
שבתטבילה נועם בספר  שסו )במקוה: ידענא(עמ' עובדא  כתב:

יהיה  העיר  במקואות מצוה  שטבילת ברק  בבני להנהיג רצו כאשר
צריכים שמצוה באמרו איש  החזון  מרן הסכים לא  תשלום, ללא

בכסף. לקנות 
יוסףקניית בנימוקי  נב.)קבר: בקבר(ב"ב להיקבר כבוד  שאין כתב

ובירושלמי שלו, ה"ג )שאינו פ"א בהית (ערלה דיליה  לאו דאכל מאן
סופר חתם בשו"ת וע"ע שלא )לאסתכולי . סי' על(יו"ד ליקח מנהג  :

שבישראל , מעני  אפילו קבר אחוזת בעד  מה דבר פנים כל 
דמים . בלי  קבר  לפתיחת אפשר אי מליצה  דרך על ואומרים

יחיאל קידוש מעשה  בספר  ו )לבנה: אות ויצא  שמטעם(פרשת כתב 
תהא שלא  כדי  לבנה, קידוש מצות לאחר לחיים לשתות נהגו זה 

ממון. הוצאת שום ללא  בחינם, הזאת  היקרה המצוה
לשמהברכת תורה  בשו"ת נ)שהחיינו: לאדם(סי' שעדיף כתב

במתנה. שקיבל פרי  על מאשר שקנה  פרי על שהחיינו לברך 
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.Léà éø÷àÄÀÅÄ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

ולשמאל , לימין יטה לאושלא ואםואי - ÀÄÈ
בזה, נזהר מּני ּה,אינו אסּתּלק  ÄÈÄÀÇÈÄÅמ ּיד
מ ּניּה ממנו ואתרחק  מסתלקת מיד  - ÀÄÀÀÇÄÅ

הקדושה  ממנו יכיל,áìומתרחקת  ÀÈÈÄולא
ּכדבקדמיתא ליּה יכוללמרווח  ואינו  - ÀÄÀÇÅÀÄÀÇÀÅÈ

שלאחר  כבתחילה, זו דביקות ולקנות להרוויח
לו  קשה מהאדם, הקדושה ממנו שמסתלקת

ולקנותה  .âìלחזור
ּכתיב  ּדא כתובועל כן ועל  לי - 'ויקחּו ÀÇÈÀÄÀÄÀÄ

צריךּתר ּומה ', קדושה, מקום  לקבוע שבכדי ÀÈ
דמים לקנותãìנתינת בשביל  מצוה דבר כל וכן ,

וביגיעה  בדמים, לקנותו צריך  בהשי "ת דביקות
שנאמרäìמרובה  וזהו איׁש',, ּכל ÅÅÈÄ'מאת

ּדאקרי שנקראמהה ּוא מאותו  איׁש,- ÅÇÀÄÀÅÄ
יצרי ּה על יצרו ּדאת ּגּבר על שמתגבר - ÀÄÀÈÇÇÄÀÅ

הקדושה, את לקנות מרובה מאןביגיעה ÀÈÇוכל
אקרי  יצרי ּה, על מיּדאת ּגּבר וכל  - ÀÄÀÈÇÇÄÀÅÄÀÅ
נקרא יצרו על  Äאיׁש.שמתגבר ביאור

הכתוב 

.áìהגמראראה על הגר "א  בביאור  ג :)עוד ירגיז(ברכות לעולם
את  רודף שיהיה  הוא  מלחמה שדרך הרע, יצר על טוב  יצר אדם
מלרדוף  ויעמוד כן יעשה  לא ואם לגמרי , שיכניעהו עד השונא 
שהשונא כשרואה  אבל הראשון , את לרדוף ויתחיל השונא  יתחזק
הרע  היצר במלחמת אבל עמו, מללחום יפסיק אז  לגמרי נכנע 
פי על  אף  לגמרי , הכניעו שכבר שנראה פי  על אף אלא כן, אינו
שנאמר ירגיז  לעולם שאמרו וזהו עמו, מלהילחם יתייאש  לא  כן

ה ) ד אמת (תהלים בשפת וע "ע תחטאו'. 'אל ואז  תמיד , רגזו 'רגזו',
וישב ) פרשת - שם(ליקוטים על  נער , נקרא  הרע  היצר  שכתב:

תמיד זריז  להיות צריך הברית שומר  להיות כי  תמיד, שמתעורר
יש זה  שעל אחד , רגע אף השי "ת עול לבטל ושלא בחריצות

בגמרא וע"ע תמיד . ער להיות וצריך בלבולים לב.)תמיד  (ברכות

ורש "י חיזוק, שצריכים מהדברים היא  'צריכין (שם)שתורה כתב 
כחו'. בכל תמיד בהן אדם שיתחזק חיזוק,

.âì.רא "ג
.ãìט )צדיקבפרי אות וישלח  צריך(פרשת קדושה  מקום לקבוע :

השם שצוה  המשכן בעשיית שהיה  וכמו ובמחיר, בכסף  להיות 
ובודאי תרומתי , את תקחו לבו  ידבנו אשר איש כל מאת  יתברך 
להיות  צריך  קדושה  מקום לקבוע רק וזהב, כסף  להקב"ה נחסר לא 
לארונה  דוד  אמר וכן המשכן. נעשה  ומזה לב, ונדבות במחיר 
[וזה  וגו'. במחיר' מאותך  אקנה  קנו כי 'לא  המקדש  מקום כשקנה

בחיי  רבנו טו )לשון כג  רצה (בראשית  ולא  היה מתנות שונא  אברהם :
וכן  צדיקים. של דרכן וכן מלא , בכסף אם כי  ממנו מתנה לקבל

בדו  ארונה מצינו מן לקבל רצה ולא הגורן שקנה  ע"ה המלך ד 
מפראג  המהר"ל  לאחי החיים בספר וע"ע  במתנה]. לו נותן  שהיה

ג ) אות פ "ח  רשות (ח"ב שאין הקרקע, לקנות  שצריך לזה  טעם
מערת  אברהם קנה ולכן  מרשותו, האדם את להוציא  למשחית 

עיגול , לשדים המשביעים השבעות בעלי יעשו ולכן המכפלה,
היחיד . לרשות  הרבים מרשות לכנוס שדים ביכולת שאין

.äìמצוה,על על ממון להוציא  החיוב בגודל כאן הזוהר  דברי  פי
בחינם , לקיימם שאפשר  שאף מצוות בכמה הפוסקים כתבו

כדלהלן : עליהם, ממון להוציא ישתדל
במדרשברית א )מילה : תצוה  אלא(תנחומה  עוד  ולא חנינא א "ר :

שלא מה שמחה של היום אותו ועושה הוצאות מוציא שהוא
כל על  והוספתי איחל תמיד  'ואני  אומר שהכתוב הוא  נצטוה ,

יד)תהלתך ' עא וממשכן (תהלים ולוה הולך  אדם אלא עוד  ולא ,
היום . אותו ומשמח עצמו

סק"ב )במג"א קדיש: קלב  על(סי ' קדיש  אומר אינו הבן שאם כתב 
אחד משיאמר במקומו קדיש  לומר  אחד  שישכור  מוטב אביו,
הביא וכן כאן, מהזוהר מקורו הביא  שם השקל ובמחצית בחנם,

חז "ל  מאמר זה  פה.)בענין  שויא .(ב"ק מגן דמגן אסיא 
העבודהעלייה ושורש  ביסוד פ"ב )לתורה: לאדם(שי "א  ראוי כתב:

ראש ביום לתורה  לעלות השנה ראש  קודם עלייה  לקנות להשתדל
כנזכר בחנם, ולא  בדמים אותה לקנות  דוקא  המצוה ועיקר השנה,

ברורה ובמשנה הקדוש . סק"ח )בזוהר תקפד המטה (סי' בשם כתב 
בימים עליה  לו שיהיה  להשתדל ה' ירא גבר לכל ראוי  אפרים:
כפי בדמים אותו יקנה מצות  שמוכרין במקומות ואף נוראים,
ממצוה  בדמים אליו שבאה  במצוה  יותר  עילוי יש  ואדרבה יכולתו,

חסד  ובאהבת כסף. אין  בחנם לו פט"ז)שבאה החפץ(ח "ב העתיק
לאותם מגולה תוכחת וזהו וכתב: הקדוש  הזוהר לשון חיים
ובית  הכנסת  בבית העליות שמוכרים בעת שדרכם האנשים 
גונא , וכהאי  ונרות לעצים המדרש , בית הוצאות  לצרכי  המדרש 
מעות  להוציא  יצטרכו שלא  כדי  לעצמן, מנין ועושין יוצאין הם
ועצים המדרש  בית להם שיש  לנפשם יחשבו שלום ובלבם זה , על
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שעיקר ידעו שלא  האנשים, אלו טועין טעות  וכמה בחנם, ונרות
לבד העליות, הקונים כי  עליה, מעות בהוצאת תלויה המצוה
וכמה  המדרש , לבית  ועצים נרות  קונים בהמעות  הלא  העליות

זה  עבור גדול  המזרזשכרם גם התורה , החזקת בכלל  זהו כי ,
הכנסת  ממעט שבזה כלל, עושה הוא יפה  לא  המנין עשית לענין
המדרש , לבית נרות  או עצים כך  אחר  חסר ואם המדרש , בית
מזה. ירחק  נפשו השומר כן על  ושלום, חס  בצוארו תלוי הקולר

דוד שמחת  זכר בספר וכלה: פע "ט )חתן ראשון כיון (מאמר  כתב:
לעשות  ראוי אינו הכלה , עם החתן  לשמח מצוה סעודת שהיא 
וכמו  בשמחתנו. זר יתערב לבל מחיר , ובלי  כסף בלי זו מצוה
נישואין  לסעודת הנקראים שהקרובים עיר באיזה ובאים שנוהגים
ובין  עני  בין  חילוק דאין מדרגתו, כפי  אחד כל סבלונות  משלחים
וראה  בחנם. המצוה  לעשות שלא  הוא טעמא חד דלכולהו עשיר ,
עשירים של בחתונות שאף  נוהגים  שבמקומו שכתב עוד שם
או  הכנסת  בית לעניי מתנדבים הדורונות, את  מקבלים שאינם
תהא שלא כדי זה וכל עניה, כלה להשיא  הגדולה ולמצוה לצרכיה

לגמרי . בחנם המצוה נעשית
חייםסנדקאות: מילה )בארחות בא(הלכות שמיני  שבליל כתב

מביא לראשונים ברית  זכרון  ובספר ליולדת , מעות ונותן הסנדק
לשמה תורה ובשו"ת כאן . מהזוהר זה  למנהג כתב :(שם)אסמכתא 

שישי הן והעליות  תורה  לספר לעלות שרוצים  סנדקים ב' יש  אם
מחייבת  הסברא  הנה  השישית, העלייה את רוצה  אחד וכל ושביעי 
לס "ת  שהעליות  מאחר  בכסף  המצוה שקנה  לסנדק קדימה  שיש
מעלה  שיש  ומאחר היום, שעושים המצוות  עבור היום להם ניתנו
לו  יש  לכן  בחינם שקיבל מחבירו יותר בכסף שקנה זו למצוה 

קדימה. דין
דפרקא מוהל: אגרא  קצט )בספר  הזוהר(אות מדברי  נשמע כתב,

ואחת  מעות, להוציא  יצטרך  אחת מצוה מצות, ב' לפניו יזדמנו אם

כגון  מעות, להוציא  שיצטרך  מצוה באותה ביותר ישתדל בחנם,
יכולת  יש  וכך כך ובין לתורה, שיעלה או  לברית, להכניס כיבוד
המצוה  ותעשה בממונו במצוה  ישתדל  בממונו, מצוה לקיים  בידו
שתראה  מה הדבר  ותתבונן אודיעך ואגב אחרים. ידי על הזאת
רעות, במדות שקועים והם מושלמים שאינם אנשים הרוב פי על
כל על לעבור  חשודים הם אשר  שבדורינו המוכסנים רוב ואפילו
הבן, את למול כגון בחנם, המצות לעשות  משתדלים התורה ,
זה, עבור עושים ומריבות קטטות וכמה תחילה, לתורה  ושיעלו
באם כי  קיטמא, מלאים כדים הם אשר תדע כזאת כשתראה
בוראם מצות  לקיים לפניהם הארץ  כל הלא למצוה, וחשקם רצונם

דפרקא  האגרא  כתב עוד  וכיוצא . חסד  וגמילות רפא )בצדקה :(אות
דמצוה  בכיבודא אותם שכיבדו בעת הקדמונים מעשה  אנשי 
מה  דבר נותנים היו לתורה , לעלות ואפילו וכיוצא, זכר בן במילת

המצוה  תהיה שלא בכדי  במגנא .לצדקה
שבתטבילה נועם בספר  שסו )במקוה: ידענא(עמ' עובדא  כתב:

יהיה  העיר  במקואות מצוה  שטבילת ברק  בבני להנהיג רצו כאשר
צריכים שמצוה באמרו איש  החזון  מרן הסכים לא  תשלום, ללא

בכסף. לקנות 
יוסףקניית בנימוקי  נב.)קבר: בקבר(ב"ב להיקבר כבוד  שאין כתב

ובירושלמי שלו, ה"ג )שאינו פ"א בהית (ערלה דיליה  לאו דאכל מאן
סופר חתם בשו"ת וע"ע שלא )לאסתכולי . סי' על(יו"ד ליקח מנהג  :

שבישראל , מעני  אפילו קבר אחוזת בעד  מה דבר פנים כל 
דמים . בלי  קבר  לפתיחת אפשר אי מליצה  דרך על ואומרים

יחיאל קידוש מעשה  בספר  ו )לבנה: אות ויצא  שמטעם(פרשת כתב 
תהא שלא  כדי  לבנה, קידוש מצות לאחר לחיים לשתות נהגו זה 

ממון. הוצאת שום ללא  בחינם, הזאת  היקרה המצוה
לשמהברכת תורה  בשו"ת נ)שהחיינו: לאדם(סי' שעדיף כתב

במתנה. שקיבל פרי  על מאשר שקנה  פרי על שהחיינו לברך 


