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 התגלות כח המלכותפרק א': 

לקראת חג הסוכות עלינו להבין מה החלק המיוחד בעבודת ה' שנתחדש בימים אלו, לאחר כל העבודה 

 .רה את העבודה בכל חלקי הנפשוהגדולה של הימים הנוראים שבהם השלמנו לכא

 :שכותבלסוכות( בחידושיו )מביאלא נפתח את הנושא בדבריו של בעל הקדושת חלקת יהושע 

זצלה"ה כי ]לך ה' החסד[ כי אתה תשלם  בערעל פי אמרי הרבי ר'  ישבו בסוכות,כל האזרח בישראל 

ועיקר עול מלכות שמים שלא יהיה כפות באחרא )עי' זוה"ק  שנותן לנו בחינת מלכות, ,לאיש כמעשהו

וזה זוכין על ידי מצות סוכה כאמא דמסככת על בנאה, סוכה מלשון שבעה ]רועים ושמונה  ,ח"ג קח.(

, מלשון כי ]שרית[ "כל האזרח בישראל"סוכה זוכים  צותה נב:( בסוכה תשבו כי על ידי מסוכנסיכים[ )

 עם אלקים ועם אנשים ותוכל.

. כדי להבין מהו כוח לישראל המלכות מסירת כחאנו לומדים מכך, שבחג הסוכות יש כח מיוחד 

 –)אשר על כך נאמר  א שונה ממושלומלך ובמה ה מהותו שלת ה', נברר בתחילה מהו המלכות בעבוד

. בסה"ק איתא כי מושל הוא בעל כרחם של העם, ומלך הוא ברצונם של כי לה' המלוכה ומושל בגוים(

מושל הוא אדם שאינו מוכרח למלוכה מעצמו ורק  –העם. בעומק יותר נגדיר זאת במילים אחרות 

לו בעצמותו,  שבעל כרחם של אחרים משל, מדין כל דאלים גבר. מלך הוא מי שהמלוכה שייכת

 ובמציאותו ניכר לעם כי הוא מלך, אשר הוא נישא בכל מהותו מעם העם.

ובעבודת ה' החילוק בין אדם שזכה לספירת המלכות לאדם שלא זכה לה, הוא שאדם שיש לו מידות 

מסויימות בעבודת ה', אזי יתכן שבכל מצוה ומצוה שעלה בלבו לעשותו או מצות חובה שנתחייב בה, 

לו מלחמות בנפשו אם לעשותה אם לאו. והטעם הוא מפני שכל מידה ומידה יש לה מידות  תמיד יהיו

הנוגדת לה, למידת החסד יש את מידת הגבורה המתנגדת לה וכן איפכא למידת הגבורה יש את מידת 

החסד המתנגדת לה. אבל מי שזכה למידת המלכות, יש לו תמיד הרגשה בנפשו שאינו יכול לעשות 

הבורא ב"ה ומוכרח הוא לעשות רצונו, לא מצד יראת העונש אלא מצד הנפש עצמה אחרת מרצון 

שמכרחת את עצמה ואינה רואית ברירה אחרת לפניה, והיא ההרגשה של אדם שעומד לפני המלך וכל 

 מהותו מתבטלת לפניו.

חד, כוחה של מידה זו באה כידוע ממידת היסוד, והיא המידה של התאספות כל כוחות הנפש לענין א

להוציאו לפועל ולעשותו, מכח ההרגשה הברורה שכל החיות והתענוג תלויים בענין זה, ואדם שזכה 

למידה זו ומרגיש איך שכל חיותו תלויה בהתקשרות של נפשו להקב"ה אז יש לו בקל את כוח המלכות 

קשר בל שהוא כח ההכרעה וההוצאה לפועל. וכידוע שמידות היסוד ומידות המלכות קשורים זה בזה ב

 ינתק.
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ענין זה אנו רואים בפועל בעניני העולם:  לפעמים אנו רואים בני אדם היושבים יחד ומתעסקים במשא 

ומתן באיזה ענין אם כך הוא או כך הוא, וכן מה לעשות אם כך יש לעשותו או באופן אחר. והנה יש בן 

בשלימות והאדם הזה מביע אדם מהיושבים שם שיש לו מידת היסוד דהיינו שמקושר מאוד לרגשותיו 

דעתו באופן נחרץ וגמור כאילו אין כלל צד אחר. ואז היושבים שם מקבלים את דבריו כאילו באמת אין 

 צד אחר, וכולם נמשכים אחר דעתו. 

מציאות זו היא כוחה של מידת היסוד של התקשרות כל האיברים לענין אחד, והתקשרות כל המידות 

כל היושבים במקום יש להם מידות אחרות שונות זו מזו, אזי כאשר יש למציאות אחת, ולכן גם כאשר 

בן אדם ביניהם שיש לו מידת היסוד בקדושה או בקלי' ח"ו או בעניני העולם שהם מקליפת נוגה ]כאשר 

 אין הם לשם שמים[, אזי כאשר יביע דעתו, מיד ימשכו מידותיהם של כולם אחריו.

יביע דעתו בדיבור מפורש, אז ימשכו כולם אחריו, וכח זה הוא  אמנם כל זה הוא רק אם אותו בן אדם

מפני שהדיבור הוא מספירת המלכות והוא יציאת כוחות הנפש לפועל, ולכן הדיבור יש לו כוח מיוחד 

להמשיך את דעת כולם אחריו. וענין זה נפעל בפרטות גם בכל אדם ואדם שבכל עת שיש לו מחשבות 

מר כאחד משני צדדי הספק בפיו אז יקל עליו לקבוע בלבו גם כן כדיבור של ספק לכאן לכאן, אז אם יא

 זה שאמר בפיו.

ענין זה של מלכות אנו מוצאים גם כאן במקומו של אדם. לכל אדם יש כוח מלכות פרטי, הגורם לכך 

אפילו כשאינו נמצא שם, ימשך אחר  –שאם יש לו דעה תקיפה באיזה נושא, אז כל מי שיהיה בביתו 

יו בקל, וענין זה הוא בדוק ומנוסה, שכאשר אדם מדבר דרשה במקום שהוא הבעל הבית שם, דיעות

אזי יתקבלו דיעותיו בחוזק לאין ערוך מאשר היו נשמעים במקום אחר. וענין זה אנו רואים לא רק בביתו 

רו של אדם ממש, אלא כל מי שיהיה לצידו של האדם בד' אמותיו יהיה נמשך אחרי מידותיו, כמו שאמ

 חז"ל ד' אמות מקומו של אדם.

מעתה נזכה להתחיל להבין מה היתה המעלה המיוחדת של בית המקדש ששם שרתה השכינה הקדושה 

מלכותו של הקב"ה. כאשר ישראל היו בדרגה עליונה, שלא קלקלו את מעשיהם, אז זכו שהם עצמם  –

היו ביתו של הקדוש ברוך הוא, היינו שנרגש בנפשותיהם ממש רצון השם יתברך, ומכיון שכל דבר 

ברוחניות מוכרח להיות כמוהו בגשמיות ממש, אזי יחד הקב"ה לענין זה את המשכן ואח"כ את בית 

קדש, ששם יהיה מקום אשר כל הנמצא שם ירגיש מציאות הקב"ה בחוש ממש, וכמו שאמר הגר"א, המ

כי גם אם יוכל להשיג מהותו של תנא ואמורא, לעולם לא יוכל להשיג ולהבין מהותו של אדם פשוט 

בזמן בית המקדש הראשון. וענין זה היה בכללות גם בהר הבית ובכללות יותר בדרגה קטנה יותר 

 לים, ובדרגה נמוכה יותר בארץ ישראל.בירוש

והנה כל ענין מוכרח להיות בעולם שנה ונפש. וכבר ביארנו היכן הוא ה"בית" של הקב"ה בבחינת 

במקום, דהיינו בבית המקדש, אשר בעוה"ר עדיין לא נבנה, אבל יש לנו בתי כנסיות ובתי  –עולם 

ה" יש ענין של בית, והוא חג הסוכות. מדרשות שהם בבחינת בית מקדש מעט. אמנם גם בבחינת "שנ

וכלשון הקדושת חלקת יהושע )שם בהמשך הוא להכנס לרשותו של הקב"ה, אשר ענינה של הסוכה 
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דעל ידי תורה קנין אחד )אבות פ"ו משנה י'( דהיינו שיצא מרשות  ",ולמקנהו עשה סוכותהדברים(: "

 עכלה"ק. ."שות של השם יתברךהסטרא אחרא לרשות הרבים כמו שיוצאין מן הבית לסוכה לר

ענינה של הסוכה היא שהאדם יוצא מרשותו ונכנס ל"רשות" של הקב"ה, ונעשה בבחינת אורח של 

הקב"ה. האדם מגיע לדרגה שכבר אינו עובד את הקב"ה רק על ידי הבנתו והקשר שלו עם הקב"ה, 

באופן אחר מרצון השם אלא הוא נכנס למציאות חדשה של מלכות שמים שמרגיש שאינו יכול לעשות 

 יתברך. הוא נעשה קנינו של הקב"ה, אשר הוא "קונה הכל".

 כוונת הולכה והובאה: פרק ב' 

נתבאר בכתבי האר"י כי אופן הנענועים הוא לא על ידי כסכוס כלל אלא על ידי הולכה והובאה ג' 

פעמים לכל ו' רוחות שהם כנגד ו' מידות הנמשכים מהדעת, ובכל הובאה יש לקרב את הד' מינים אל 

כנגד המלכות שהיא השכינה הקדושה השורה בנפשו של האדם המקבל על עצמו עול החזה שמכוון 

 מלכותו יתברך.

זי"ע כפי שנתקבל  המגיד ממעזריטשוענין זה נתבאר בפרטות יותר בכתביו של שליח המלך הלא הוא 

[ ( כוונת הלולב פרצוף ]השכינה83ביד תלמידו האלוקי המגיד מקוזניץ זי"ע וזלה"ק )כתבי קודש ע' 

ובהלב ממליכין אותו יתברך, וכונת הנענועין כי זעיר אנפין הם ישראל  ,מתחיל מהחזה, כי שם הלב

אשר בך אתפאר, ואשר היה להם אהבות גרועות בלבם ובהנענוע מעלה אהבה רעה בהשכל ושם 

 הבורא יתברך להמליכו.  תתברר ומשיב בדעתו מה לי לאהוב דברים גשמיים? טוב לי לאהוב העבדו

זי"ע וזלה"ק "נראה לי שמקבל זה אהבה מוחין ואחר כך מחזיר הד'  המגיד מקוזניץכך מוסיף מרן  ועל

מינם להחזה פירוש משפיע זה האהבה להנוקבא פירוש שמקבל  על עצמו להמשיך הבורא יתברך בזה 

האהבה, וכן באהבת היראה ובהאהבת ההתפארות ומחזיר כולם להנוקבא פירוש להלב לעבדו יתברך 

 ה ודי למבין".בז

מרן  שורש נשמות ישראל הכולל את כולם  של האי שלוחא דמלכא וענין זה הוא כידוע מיסודי משנתו

מי שרחוק הבעל שם טוב הקדוש אשר האיר לנו את סוד עבודת הניצוצין באהבה רבה, לומר אין לך 

, כי כל אדם באיזה מצב שהוא יכול ברגע אחד להעלות כל תאוותיו לקדושה על ידי קבלת עול מהמלך

מלכות שמים, ובדרך ממילא כל תאוותיו נתהפכים לקדושה, ואדרבה מי שמשוקע באהבה יותר אם 

מתהפכת ממילא  מקבל על עצמו עול מלכות שמים אזי זדונות נעשים לו כזכויות והאהבה שאוהב

וכל התענוגים שבעולם הם רק הארה קלה חיצונית  ,לאהבה רבה בתענוגים למי שהוא שורש חיותו

 הניצוצות המשוקעים בקליפות ומדמים לאדם שיש בהם חיות.מ

ומשל זה למה הדבר דומה, למלך שראה את בנו משוקע בעפר ומשחק לעשות צורות בעפר, מיד גחן 

עצמו לבנו ועשה לו בעפר שמשחק בו צורה של ארמון יפה ונחמד למאוד  המלך ממקום כבודו והשפיל
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בכמה קומות גדולות מפוארות בכל מיני צורה ודמיון, ובזה נתן לו המלך מקום להתבונן איך יש ארמון 

 אמיתי במציאות שיש בו כל התענוגים והמעדנים בפועל ממש.

ענוגים העליונים, אבל אין התענוגים בעצם והנה כל התאוות שבעולם הזה הם בבחינת משל ודמיון לת

המעשים הגשמיים כלל, כי התענוג הזה שבגשמיות הוא דמיון בלבד וראיה גדולה לדבר היא העלם 

התענוג מיד לאחר עשיית המעשה הגשמי, כי הרי זה כבן המלך שרואה את צורת ארמון המלך בעפר, 

הלא כמה כסיל  ,שבעפר ויקחה בשתי ידיוואם שטותו מתגברת עליו אזי מיד יחשוק באותה הצורה 

וטיפש בן המלך הזה שבוחר בעפר שאין בו כלום כלל וכלל, במקום להבין שהעפר הוא דמיון של הבל 

הכינו משרתי המלך כל מיני מעדני עולם לבן המלך אמיתי והמפואר של אביו המלך, שבו לארמון ה

 אם רק יכנס בהיכל המלך ויטעום מתענוגים אמיתיים.

ויקח את המראות , (ל"שפיג –מראה )אות הצובאות ון במרי שראה צורת ארמהרי זה כמשל מו

מיד נעלמה הצורה ממנו כי לא היתה המראה אלא  ממקומה, הצובאות לביתו ומיד בהרימו את המראה

משל ודמיון לארמון ובנטלו את המראה ממקום שהיתה מכוונת אליו מיד נעלמה הצורה. כך כל ענין 

ון כנגדו למעלה ברוחניות, כמו למשל האכילה משולה לבשרא דתורא בעוה"ז הוא משל לענין המכו

הם סוגיות התלמוד הבבלי והיין משול ליינה של תורה, ומי שמשתכר ביין של הבל כמה טיפש הוא כי 

אבל מי שאוכל לשם שמים ומכוון באכילתו להעלות ניצוצות הקדושה  אינו מבדיל בין האמת לדמיון.

ל ידי השתמשו בדברים הגשמיים לכבוד המלך ב"ה אז הוא מיחד את הצורה העולים על ידי ברכתו וע

ביוצרה ואוכל קמעא ומתברך במעיו יען כי זו האכילה מכוונת כנגד השורש שהוא המשפיע חיות 

 להמשל.

עבודת הנענועים, כי בכל מידה ומידה אנו מבררים אותה על ידי הדעת, שנמשך והנה כל זה הוא יסוד 

עבודת הלולב שמורה על חוט השדרה הממשיכה מהדעת אל כל איברי הגוף, ואנו נוטלים עלינו על ידי 

את הדעת העליון הזה אשר אנו מקבלים בחג הסוכות ומתבוננים בפרטי המידה הזאת למה נהיה 

ככסילים וכשוטים ללכת אחרי מידות נפולות כשאנו נכנסים בחג הסוכות לארמונו של המלך היא 

פפת אלינו אור הנועם העליון אשר הקב"ה פורס עלינו בימים אלו לכל ימות הסוכה העליונה החו

השנה, ובכל מידה ומידה אנו ממשיכים להלב ומקבלים על עצמינו עבודה למעשה לקבל על עצמינו 

 עול מלכות שמים.

וענין זה נעשה על ידי הנענוע, שהוא המשכת מהדעת שהוא שורש אור היסוד והזיווג, דהנענוע הוא 

הלא  - התעוררות החיות הפנימית שבאדם, והיא בהיות האדם מכיר את שורש חיותו מהיכן באה

מהכתר העליון הקב"ה הממשיך חיות ותענוג אמיתי לבני ישראל, וכמו שאנו רואים שכשאדם מתמלא 

חיות הוא מתנועע בחזקה וכידוע שזה אחד מהסימנים בין בני ישראל לאומות העולם, שאומות העולם 

של חסידי אומות עסקם בע"ז שלהם ואפילו בעת שעוסקים לפעמים מעוטות במחשבת הבורא למ בעת



 6 תשבו    בסוכות 
 

עים כלל אלא ידמו כאבן, אבל בני ישראל מתנועעים תמיד בעבודת ה', ומקובל העולם אינם מתנענ

מצדיקים שעיקר דרך הנענוע בתורה ותפילה הוא מלמעלה למטה ולא אל הצדדים, כי הנענוע בא 

ות והתענוג מהמוח לאיברי הגוף לאמור כל עצמותי תאמרנה מי כמוך, כי העבודה היא מהמשכת החי

להמשיך את האור מהדעת אל כל המידות עד שיהיו כל המידות מתבררים ומזדככים באור הדעת 

 לאמור לכה נעבדה לה' אלקינו כי טוב לנו בו נחסה ונתלונן כל ימי חיינו בזה ובבא.

שמחים וענין זה הוא "וישא יעקב את רגליו" שהוא יעקב אור הדעת הנושא את הרגלים, ובימים אלו אנו 

עד שאמרו בגמרא לא ראינו שינה בעינינו מרוב החיות והתענוג שבימים אלו  ורוקדים בשמחת הקב"ה

הנמשך מהדעת העליון, וכמבואר בסה"ק סוד הריקודים שהוא להעלות הרגלים שהם המידות 

תחתונות )נצח הוד( שמקבלים חיות דווקא על ידי המשכת אור הדעת למטה עד שמאיר אפילו בחלק ה

הנפש התחתון של האדם בבחינת הרגלים מלשון "הרגלים" )כמבואר בס' המגיד מקוז'ניץ(, ואפילו 

כי משם  שמחת בית השואבהבמקום החושך הזה אנו ממשיכים את אור הדעת הזה, למה נקרא שמה 

רוח הקודש, היא רוח החיות הנכנסת בכל חלקי הנפש ובמידת הנצח לנצח על מלאכת בית ה'  שואבים

ולנצח היצר הרע העומד עלינו להרגנו, ועתיד הקב"ה לשחטו במהרה בימינו ולהעביר רוח הטומאה 

מן הארץ, וכן אנו מאירים במידת ההוד להודות לו תמיד על כל חסדיו המרובים עלינו המתפשטים 

 הנפש עד חלק התחתון ביותר שהיא ענין תיקון השלם התלוי בתיקון הרגלים. בעומק 

 

 לצד מעלה יםכוונת הנענוע: פרק ג'

 קפיצהוהמורה על תנועה של  מעלהמצינו בכוונות הלולב דהאר"י הק' שהנצח הוא הגבהת הלולב לצד 

, עלינו להקדים איזה ענין במילי דעלמא, אשר ממנו נבין למילי הניצוחכדי להבין את ענין והתרוממות, 

הוא בין כל המדינות, כי בכל מלחמה יהיה דשמיא, בבחינת מבשרי אחזה אלוק. דהנה כלל מוסכם 

אשר יהיה, אין להשמיד להרוג ולאבד את השבויים אשר נשבו מהמדינה הלוחמת עמם, וכן הסכימו 

כשיפלו ביד  כל המדינות, דטובת כל מדינה היא לעשות כן כדי שלא ינהגו כן בשבויים שלהם לרעה

 .אויביהם

חיל עם הלוחם למען אותה המדינה, יש במלחמתו והסברא בזה הוא לכאורה, משום דסוכו"ס כל 

נאמנות לאותה המדינה שלשמה הוא לוחם, למלכו או לעמו, והגם שאפשר שמדינתו עושה איזה עולה 

 שהיא, הרי החיל את תפקידו ומלאכתו הוא עושה בנאמנות ואין להענישו באכזריות.

 גודל העוולה כשעושה רמיה שלא בשליחות מלכו

נצטווה, אשר לא עשה את תפקידו בשם מדינתו, אבל אם החיל עושה את תפקידו  וכל זה באם החיל

שם מדינתו, דהיינו שמחליף מדי הצבא שלו למדים של הצבא של המדינה הנלחמת עמו, בכדי בשלא 
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לרמותה ולרגל אחריה בדמותם שהוא מאוהביה, אזי אין הכלל הנ"ל תקף, ורשאים לעשות עמם 

 מבלי לתת דין וחשבון.ם ולאבדם השמידכרצונם ל

 אין רמיה גדולה מהשתמשות בשם השונא 

והסברא בזה הוא בכפליים: הא' דכשאין הוא הולך בשם מדינתו אין לו את ההגנה של הצדק שהולך 

דרמיה כזאת  ועוד והוא העיקר, הב' ואז יש לעשות עמו דין ומשפט ולא עם מלכו, בשליחות מלכו,

בהם הוא נלחם, ולהשתמש בשמה כדי למגרה ולהשפילה, אין לך לרמות ולומר בשם אותה המדינה ש

גדולה מזאת, ומגודל הכלימה וההשפלה נתעורר באויביו מידת הניצחון לנצחו  וחוצפה השפלה

 ולכלותו ג"כ לגמרי.

 גודל תרמית היצר הרע

למה עתיד הקב"ה  1הקדוש מקשה הבעל שם טובוהנה כל זה ויותר מזה הוא תרמית היצר הרע, דהנה 

שה שנצטווה מאת הקב"ה, וגם הוא שליחא דרחמנא, ולשחוט את יצר הרע והלא הוא את תפקידו ע

ומת' הבעש"ט הק' דהיצר הרע מחויב מיתה על כך שאינו אומר לאדם לעבור הרע בעיני ה', אלא מסית 

שאינו עושה כשליחות  )והרי זה דומה לטעם הא' דהשליח אותו כי הוא הטוב בעיני ה' ומצוה הוא עושה

 .(ועתיד להענש על כך מלכו אין לו הגנת מלכו

כאשר האדם יתבונן בזה, עד כמה שהיצר הרע מבלבלו אמנם שורש מידת הניצוח הוא מצד טעם הב', ו

ועומד על נפשו ברמיה תמיד בכל עת ושעה לכלותו ולהעבירו מהעולם לגמרי, ויכיר בזה כי היצר הרע 

מנוול מתועב "באמת שונא נפשו, אזי ירעים עליו בלשונות של חימה גדולה הנדמה לו כאוהב הוא 

 .2" ויתרעם עליו בחימה גדולה על חוצפתו ורשעותו הגדולהמשוקץ ומתועב

, דלא רק שמרמה לאדם לומר היצר הרעושקר צביעת היא בכפליים ולא זאת בלבד, אלא יותר מכך 

שהוא כאילו ונדמה לאדם  ,רצונו של האדם עצמושהעבירה היא מצוה, אלא שמדמה לאדם שהרע הוא 

                                                           
ז"ל פירוש הגמרא דשבת דף ע"ה )ע"א( שוחט משום  הבעל שם טובאורח לחיים פרשת לך לך: והנה שמעתי בשם 1 

דבעי לומר מאי מחייב, רב אמר משום צובע כו', ופירשו התוספות אשוחט דעלמא קאי, ומה בעי תוספות בזה, אלא 

דרך רמז דקאי על מלאך המות, דלעתיד ישחוט אותו השי"ת )סוכה נב, א; ב"ב טז, א(, ואמר משום מאי מחייב, הלא 

 :ברא אותו השי"ת להסית לבני אדם כדי שיהא שכר ועונש, ואם כן עושה רצון קונו, ומשום מאי מחייב

מות ששוחט לכל עלמא משום מאי מחייב, הלא וזהו שפירשו התוספות אשוחט דעלמא קאי, רצה לומר על מלאך ה

נברא בשביל זה להסית לבני אדם, ואמר רב דחייב משם צובע, רצה לומר שצובע עצמו ומסית לבני אדם שיעשה מצות 

ומראה להם פנים כאלו עושים מצות, והוא לא נברא אלא להסית לבני אדם שיעברו עבירות, ולא שיצבע את עצמו כמו 

 : ב ומסית לעשות מצות, ובשביל זה לא נברא ועל כן חייב, ודברי פי חכם חןאוהב נאמן איש טו

זי"ע )ליקוטי אמרים פכ"ט(: וגם ירעים עליה ]=על הנפש הבהמית[, בקול רעש ורוגז להשפילה  התניאוכלשון הבעל 2 

המית שהיא יצרו הרע כמאמר רז"ל לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע שנאמר רגזו וגו' דהיינו לרגוז על נפש הב

בקול רעש ורוגז במחשבתו לומר לו אתה רע ורשע ומשוקץ ומתועב ומנוול וכו' ככל השמות שקראו לו חכמינו ז"ל 

היה הוה ויהיה בשוה גם במקום זה שאני עליו כמו  ממלא כל עלמיןה אור אין סוף ב"ה באמת "עד מתי תסתיר לפני

אין סוף ב"ה לבדו קודם שנברא העולם בלי שום שינוי, כמו שנאמר "אני ה' לא שניתי" כי הוא למעלה מהזמן שהיה אור 

 וכו' ואתה מנוול וכו' מכחיש האמת הנראה לעינים דכולא קמיה כלא ממש באמת בבחינת ראייה חושיית" עכלה"ק.

http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%9F_%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%91%22%D7%94
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%9F_%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%91%22%D7%94
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%90_%D7%9B%D7%9C_%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9F
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%90_%D7%9B%D7%9C_%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9F
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וכאילו הרע הוא באמת דבר נעים אשר הוא עצמו מתאוה לו, ובאמת משל  ,עצמו הנפש המתאוה לרע

, 4אוכלים אותם הנמלים , שכאשר3פטריות, כי יש מין בזמנינו למה הדבר דומה, שאמרו חכמי הטבע

עצמה בידים, על ידי שתעלה  את להמיתמכריחה , וממש הנמלהומחשבת  למוח פטריותזי נכנס כח הא

לאילן אחד ותתקע ראשה באילן עד שתמות, ועל ידי גופה המחובר לאילן תשוב ותצמח הפטריה 

, ונמצא שהפטריה ממש מרמה את הנמלה להתאוות למוות כפשוטו על מנת להגשים את 5מחדש

 "רצון" הפטריה.

 ברעגודל רשעות היצר הרע שמדמה לאדם שהוא רוצה 

גדולה שאין כמוה לרוע ולאכזריות בעולם  רשעהוכן ממש הוא ביצר הרע, שהיצר הרע עושה לאדם 

 כלל, שהוא כביכול חודר למוח האדם, ונותן לו הרגשה מדומה כביכול יש תענוג וחיות בעשיית הרע,

וק אשר הוא באמת מציאות המוות ממש שהוא הריח הרע, תויותר מזה, כאילו הוא עצמו חפץ לעשו

מאלוקים חיים. וכאשר האדם יעמיק במחשבתו הענין בזה, איך שהרע הוא מות ממש, ויוכיח על זה 

המציאות שידוע לכל אדם שכאשר נכשל באיזה חטא קטנה או גדולה במילוי תאותו בהיתר או רח"ל 

ון באיסור אזי מיד לאחר שממלא תאותו הולך לו התענוג ונעלם לו, והרי זה הוכחה ברורה כי הדמי

, ומיד 6שנדמה לו כאילו יש תענוג באותו הענין היה ממש שקר שדימו לו במראית עינים ולא אמת הוא

כשמילא אחר רצון היצר הרע וכבר אין נצרך לו היצר הרע אזי הולך ממנו התענוג, וכמה חימה וכעס 

ממש  ימלא האדם כנגד היצר הרע בהתבוננו ברשעות היצר הרע איך שמפתהו ומרמה ועושה ממנו

 ליצנות ללעג ולקלס.

 ההתרוממות שבנפש מכח תאוות הניצוח

שהם הימין קו של הנפש, והוא מצד  ההתרוממותהוא כח ש הנצחכח ועל ידי התבוננות זו מתגלה באדם 

וחיזוק כוחות הנפש התרוממות שתוכן שלשתם הוא )חח"ן(,  'נצח'חסד' ' 'חכמהאלו 'שלשה ספירות 

 .יםעל ידי החסד

במדריגות זו למעלה מזו, באופן שאין כל מפסיק בין  ועל ידי כח הנצח יכול אדם לעלות מעלה מעלה

אלא כעולה בכבש חלק שאין  מדרגה למדריגה, דהיינו שאין לו ירידה והפסקה בין מדריגה למדריגה,

כמו שנרמז במשנה בפרק איזהו מקומן ו בו הגבהת הרגלים, ועולה בו ביושר מהארץ עד ראש המזבח,

                                                           
 בשם טומנטולה.3 
 ( הניזונה מרקבובית עלים. foetensmegaloponera)  -מסוג הנקרא "הנמלה הריחנית" 4 
( בתאילנד העושות פעולה כיוצא בזה ophiocordyceps unilateralisוכן יש פטריות אחרות בשם פטריית זומבי )5 

 להכנס למוח הנמלה ולגרום שתטפס על עלים מסוג מסוים במקום מסויים שם הם מתות ומגופם נעשה אותם פטריות. 
בדמיונות  ,ולכן מלאך המות דומה מפני ששולט על האדם בהיותו קשורד"ה מה(:  תהילים) אור עיניםמכמובא בסה"ק 6

וכן יראת העונש נמצא כשהאדם  ,על דרך משל עיקר האהבה והיראה היא להבורא אבל אהבת עולם הזה הוא דמיון
י ה' עזרתה לי כמעט שכנה נמשך אחר הדמיון ונשקע בו אז שולטין עליו הדינים ומלאך דומה וזהו )תהלים צ"ד, י"ז( לול

כי באמת יובן על פי הנ"ל שהוא כחוטא דקיק בין , דומה נפשי ואמר בזוהר כחוטא דקיק דאית ביני ובין סטרא אחרא כו'
 .מדותיו ונתבאר זה הדבר כמה פעמיןבכי המשכיל יכול להבין על ידי דמיון כל הדמיונות להתקשר בהשם ו ,זה לזה
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"עלה  מכוונת המשנה שבה נאמר אשר כנגד מידה זו, (אשר כל משנה ממנה היא כנגד מידה אחרת)

 בכבש", ועל ידי כח הנצח יכול לתקן את כל הקרנות כמ"ש שם.

רעהו את כח הנצחון, ש בירו להרגו ולכלותו, ואזי אם יש בנפויסוד תנועה זו מתגלה כשאדם קם על ח

אזי כוח זה נותן לו רצון הפכי לנצח אותו ולכלות אותו לגמרי, דהיינו שלא רק ימלט מפניו, אלא אדרבה 

מנצל הוא את כח החיות אשר בו שמחליט דעליו לבחור בחיים או במות, ואזי מתעוררים בו כוחות 

שיאמר חבירו אף בענין אחר שאינו  וכל מהנעלמים לנצח את חבירו לגמרי שלא ישאר ממנו שום זכר, 

 .קשור למלחמתם יאמר ההפך בדווקא

 כח הניצוח הוא ביטול הדינים בשרשם

והנה מידה זו ללכת בכל התוקף הוא באמת לכאורה מצד הקליפה, וכידוע ששבירת הכלים היה בשל 

ה עם מידתה בתכלית התוקף תגברהאר"י שכל מידה ה כמבואר בכתבי הכח הנקרא "אנא אמלוך",

בלי שום נתינת מקום למידה אחרת. ומידת הנצח שענינה ללכת בכל התוקף נגד כח הרע מבלי שום 

אבל שואבת את כוחה מכח זה של אנא אמלוך, כלל, ולעשות בכל דבר ההפך מכח הרע,  טענה ומענה

כן צריך להיות, מכיון שכל יסוד הרע הוא חוצפה ועזות, כמו שכתב האר"י הק' שכנגד כח הרע הזה 

נמשלו האותיות "שטן עז גץ", כי הוא כנגד העזות והחוצפה שברע, מכל מקום במידה זו הותרה 

ת, מכיון שענינו של תאוות הניצוח והתוקף והחוצפה והעזות שבה הוא הוא ניצוח כח החוצפה והעזו

הרע, ואין הדינים מתבטלים אלא בשרשם, ולכן ניצוח כח הרע והעזות הוא דווקא על ידי העזות 

שבקדושה, ובכך לוחם ה"אנא אמלוך" האמיתי דקדושה )שמשם נשתלשל האנא אמלוך דטומאה( 

 בכח הרע.

יש לו  בד בבדסור לאדם ללכת בכח הנצח אלא אם וההוד הם תרין רעין דלא מתפרשין, דאולכן הנצח 

ביטול גמור להקב"ה, וכגודל הביטול להקב"ה כן מותר לו ללכת בניצוח, ואז לא יהיה הניצוח והחוצפה 

מצד הסט"א, ומכאן מוסר השכל לתלמידיו של צדיק גמור שהולך בכח הניצוח שיזהרו שלא יפלו בכח 

אז סכנה הוא ללכת בכח  ,שנמצא בכח החוצפה והעזות, דאם אין להם אותו הביטול להקב"ההסט"א 

 הניצוח דקדושה שמשם יכול להשתלשל כח הטומאה.

 

 

 

 

 

 


