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פרק א

משביעים  דנדה2]  ג'  פרק  [בסוף  תניא1 
ואפילו  רשע,  תהי  ואל  צדיק  תהי  אותו 
אתה  לך צדיק  העולם כולו אומרים  כל 

היה בעיניך כרשע.

משביעים  לעולם  בא  שהאדם  קודם 
אותו3 תהי צדיק ואל תהי רשע. ובנוסף על 

כמו  ולא  "תניא",  הגירסא  רבינו  שנקט  מה   (1
הערה  (ראה  שמלאי"  ר'  "דרש  דנדה  בפ"ג  שהוא 
כ"ק  בשם  רבי,  בית  (בספר  בזה  הביאור  ידוע   ,(2
בנוגע  המקובלים  שכתבו  דרך  על  הצ"צ)  אדמו"ר 
ישנה  כי  "תניא",  בתיבת  ג"כ  שמתחיל  לאידרא 
הלומדים  בלב  ותקועה  "תניא"  שנקראת  קליפה 
גאוה  דרך  דאורייתא  רזין  מלימוד  אותם  ומונעת 
הוא  וביטולה  התורה.  בפשטי  לכם  די  לומר  ובוז 
על ידי לימוד רזין דאורייתא, וזהו שמרמז הרשב"י 
במה שהתחיל את האידרא בתיבת תניא. וזוהי גם כן 

כוונת רבינו בהתחלת ספר התניא.

ספר  ולימוד  איתן,  אותיות  הוא  תניא  איתא:  עוד 
כמבואר  שבנשמה,  ה"איתן"  את  מעורר  התניא 
עניינו באריכות בלקוטי תורה פ' ראה (והוא בחינת 
בתיבת  ספרו  את  רבינו  פתח  ולפיכך  היחידה). 

"תניא". וכך ג"כ נקרא הספר - "ספר התניא".

בשם  זה  מאמר  מובא  שם  בנדה  והנה  ב.  ל,   (2
ברייתא  שהיא  נוקט  כאן  ורבינו  שמלאי",  ר'  "דרש 
הגמרא  שמביאה  ב  עא,  ביבמות  הוא  וכן  ("תניא"). 
בילקוט  הוא  (וכן  "והתניא"  בלשון  הנ"ל  המימרא 

שמעוני פ' תזריע). 

לעולם,  בואה  קודם  לנשמה  השבועה  בעניין   (3
(בשין  משֹביעים   - "שובע"  מלשון  שהוא  מבואר 
יוכל  ידם  שעל  כוחות  לו  ונותנים  אותו  שמאלית) 

הנהגתך  כאשר  גם  עוד:  אותו  משביעים  כך 
תהיה באופן כזה שכל הרואים אותך יאמרו 
בעיני  מקום  מכל  אתה,  צדיק  שבוודאי 

עצמך היה כרשע.

ב'4]  פרק  תנן [אבות  דהא  להבין  וצריך 
ואל תהי רשע בפני עצמך5.

רשע  תהי  "ואל  המשנה  דברי  את 
(ומובא  הרמב"ם  מפרש  עצמך"  בפני 
ואם  לרשע.  עצמך  תחזיק  לא  בברטנורא): 
כן, איך משביעים את האדם שיהיה בעיניו 
לו  שאין  אומרת  המשנה  כאשר  כרשע, 

לאדם לחשוב כן.

פירושים6. עוד  ישנם  זו  במשנה  אמנם, 
ולכן מוסיף ומקשה:

לבבו  ירע  כרשע  בעיניו  יהיה  אם  וגם 
ויהיה עצב ולא יוכל לעבוד ה' בשמחה 

ובטוב לבב.

תהי  ואל  צדיק  "תהי   - בעולם  שליחותו  את  למלא 
מכ"ק  לתניא"  והערות  ב"קיצורים  (ראה  רשע" 
ד"ה  יד.  מאמר  "ומעיין"  קונטרס  הצ"צ.  אדמו"ר 
ועשית חג שבועות דשנת תרח"צ. ד"ה פדה בשלום 

תש"כ).

4) משנה יג.

5) התירוץ על קושיא זו - להלן פרק יג.

6) ע"ש עוד ברע"ב, ובפירש"י.
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צדיק  לו  וטוב  צדיק  בגמרא:  ופירשו 
גמור, צדיק ורע לו צדיק שאינו גמור.

בגמרא מבואר ש"צדיק וטוב לו" ו"צדיק 
(שמבחינת  מדרגה  באותה  אינם  לו"  ורע 
צדקותם הם שווים, רק שלזה טוב ולזה רע), 
צדיק   - "צדיק"  של  מדרגות  שתי  אלו  אלא 
צדיק  שהוא  מפני  זהו  בגשמיות  לו  שטוב 
צדיק  שהוא  מפני  זהו  לו  ורע  וצדיק  גמור, 
לו  וטוב  לרשע  בנוגע  הוא  וכן  גמור.  שאינו 
בעולם  לו  שטוב  רשע  שיש  לו,  ורע  ורשע 
 - לו  ורע  רשע  ויש  גמור,  רשע  שאינו  מפני 

רשע גמור.

וברעיא מהימנא פ' משפטים11 פי' צדיק 
ורע לו שהרע שבו כפוף לטוב וכו'.

הרעיא מהימנא מוסיף על הגמרא הנ"ל. 
היינו, כי מהגמרא משמע ש"צדיק וטוב לו" 
מדרגת  על  תארים  אינם  לו"  ורע  ו"צדיק 
האדם, אלא פירוש צדיק וטוב לו הוא צדיק 
צדיק  שהוא  מפני  (וזהו  בעולם  לו  שטוב 
גמור), וצדיק ורע לו - שרע לו בעולם (מפני 
לפירוש  אמנם,  גמור);  שאינו  צדיק  שהוא 
הוא  לו"  ורע  "צדיק  הרי  מהימנא,  הרעיא 
בו  שיש  שהרע  האדם,  מדרגת  על  תואר 
כלל  רע  בו  שאין  צדיק  וישנו  לטוב,  כפוף 
ונקרא צדיק וטוב לו. וכן הוא בנוגע ל"רשע 
ו"רשע  לרע,  כפוף  שבו  שהטוב   - לו"  וטוב 

ורע לו" - שכולו רע.

שני  יש  מדרגה  שלכל  נמצא  זה  פי  ועל 
שאינו  "צדיק  הוא  לו"  ורע  "צדיק  תארים: 
גמור",  "צדיק  הוא  לו"  וטוב  "צדיק  גמור", 
גמור",  שאינו  "רשע   - לו"  וטוב  "רשע  וכן 

"רשע ורע לו" - "רשע גמור"12.

11) זהר חלק ב קיז, ב.

12) ולהלן בתניא יתבאר עניינם של שני התארים 
שבכל מדרגה.

הדבר  הרי  מהמשנה  הקושיא  על  בנוסף 
קשה גם מסברא, שהרי עיקר גדול בעבודת 

ה' הוא לעבוד בשמחה.

ואם לא ירע לבבו כלל מזה, יכול לבוא 
לידי קלות ח"ו7.

שמחזיק  פי  על  שאף  בעצמו  יחליט  אם 
לו  איכפת  לא  מקום  מכל  כרשע,  עצמו  את 
יכול  כזו  מהחלטה  הרי   - מזה  צער  לו  ואין 
העבירות  שחומרת  היינו  קלות,  לידי  לבוא 
נעשית אצלו קלה. והרי ליהודי וודאי צריך 

להיות איכפת מזה שהוא רשע8.

ה'  בגמרא  מצינו  הנה  כי  הענין  אך 
לו,  ורע  צדיק  לו,  וטוב  צדיק  חלוקות: 

רשע וטוב לו, רשע ורע לו, ובינוני.

מובאים  ראשון9  פרק  ברכות  בגמרא 
ורע  צדיק  לו,  וטוב  צדיק  חילוקים:  ארבעה 
לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו; ושם בברכות 
צדיקים  שיש  מבואר,  תשיעי10  פרק  סוף 
שתי  מצירוף  כן,  ואם  ורשעים.  בינונים 

הגמרות נמצא שיש חמשה חילוקים.

וסוף לא  פרק  להלן   - זו  קושיא  על  התירוץ   (7
פרק לד.

בלי  גם  הרי  להקשות:  מקום  יש  לכאורה   (8
הברייתא "היה בעיניך כרשע" ישנה קושיא הנ"ל - 
כאשר אדם עשה עבירה הרי יכול לבוא לעצבות ולא 
יוכל לעבוד את ה' בשמחה, ואם יחליט שלא איכפת 
הברייתא  בלא  באמת,  אך  קלות.  לידי  יבוא  הרי  לו 
צריך  איך  קושיא  כל  אין  כרשע"  בעיניך  "היה 
להיות הסדר בעבודת ה', כי מי שחטא באמת צריך 
בתשובה  ויחזור  לבבו  וירע  כרשע  עצמו  להחזיק 
וישוב לעבוד את ה' בשמחה. אבל בברייתא מבואר, 
שלעולם (גם אחר התשובה) עליו להחזיק את עצמו 
כרשע, ואם כן, לא יוכל לעבוד ה' בשמחה או שיוכל 

לבוא לידי קלות חס ושלום.

9) ז, א.

10) סא, ב.
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הבינוני.  מדרגת  מהות  להבין  וגם 
ומחצה  זכיות  מחצה  אינו  שבודאי 
בעצמו  רבה  טעה  איך  כן  שאם  עונות, 
פסיק  דלא  ונודע  בינוני,  שהוא  לומר 
פומיה מגירסא עד שאפילו מלאך המות 
לא היה יכול לשלוט בו, ואיך היה יכול 

לטעות במחצה עונות ח"ו.

יכל  לא  המוות  שמלאך  מסופר  בגמרא17 
פומיה  פסיק  "דלא  משום  ברבה  לשלוט 
מסוימת  פעולה  לעשות  והוצרך  מגירסא", 
כדי שיוכל להגיע אליו, ע"ש. וכיון שתורתו 
של רבה היתה במדרגה ובקדושה כזו - איך 
עוונות.  מחצה  בו  שיש  לומר  שטעה  יתכן 
ובהכרח לומר שמדרגת הבינוני היא מדרגה 

נעלית.

ועוד שהרי בשעה שעושה עונות נקרא 
תשובה  עשה  אח"כ  [ואם  גמור  רשע 

נקרא צדיק גמור].

האדם  נקרא  מצב  באיזה  מובן  אינו 
"בינוני", שהרי בשעה שהוא עושה עוונות18 

שם,  הגמרא  מהמשך  לזה  וראיה  אמיתי.  עניין  הם 
שהשיבו לו חבריו "בראתי לו תורה תבלין", משמע 
תבלין.  שיש  אלא  רשעים",  "בראת  בטענתו  שצדק 
וכן מוכח גם מגמרא סוטה (כב, א) בדברי ר' יוחנן 
שאמרה  כו'"  מבתולה  חטא  יראת  "למדנו  שאמר 

"רבש"ע בראת צדיקים בראת רשעים".

17) בבא מציעא פו, א.

שעשה  קודם  הנה  החטא,  מעשה  אחר  וגם   (18
כי  עוונות",  שעושה  "בשעה  הדבר  נקרא  תשובה 
חס  יעשנו  לידו  יבוא  אם  הרי  התחרט,  שלא  מאחר 
מתעסק  שעדיין  עוונות",  "עושה  והיינו  ושלום, 
שנקראים  עדות  לפסולי  בנוגע  הדין  הוא  וכן  בהם. 
עשו  שלא  זמן  כל  החטא,  מעשה  אחר  גם  רשע 
שנעשה  שהכתם  חסידות,  פי  על  הוא  וכן  תשובה. 
ובמילא  תשובה,  שיעשה  עד  נשאר  החטא  ידי  על 
נשאר גם שם "רשע" עליו (לקוטי ביאורים בשם כ"ק 

אדמו"ר זי"ע).

ובגמרא סוף פרק ט' דברכות13: צדיקים 
הרע  יצר  רשעים  כו',  שופטן  טוב  יצר 
שופטן, בינונים זה וזה שופטן וכו', אמר 
רבה כגון אנא בינוני, אמר ליה אביי לא 

שביק מר חיי לכל בריה וכו'.

בצדיקים, הרי היצר טוב הוא בעל הדעה 
הרע,  היצר   - ברשעים  אצלם,  (שופט) 
רבה  והביא  שופטן".  וזה  "זה   - ובבינונים 
אביי  לו  וטען  עצמו,  ממנו  לבינוני  דוגמא 
בריה",  לכל  חיי  מר  שביק  "לא  תלמידו 
בעולם"  גמור  צדיק  אין  בינוני  אתה  "שאם 

(כפירוש רש"י).

ולהבין כל זה באר היטב.

רבה  בין  כאן  המחלוקת  מהי  מובן  אינו 
סבר  ואביי  בינוני  שהוא  סבר  רבה   - ואביי 
מחלוקת  תיתכן  וכיצד   - צדיק  הוא  שרבה 

בזה.

פרק  [ב"ב  איוב  שאמר  מה  להבין  וגם 
צדיקים  בראת  עולם  של  רבונו  א'14] 
בראת רשעים כו', והא "צדיק ורשע לא 

קאמר"15.

איוב טען שלאדם לא מגיע שכר או עונש 
כיון שזהו מצד הבריאה שבראו הקב"ה צדיק 
מובנת,  אינה  איוב  של  זו  וטענה  רשע.  או 
שהרי מבואר בגמרא (נדה טז, ב) שהמלאך 
איך  הקב"ה  את  שואל  ההריון  על  הממונה 
יברא הוולד - גיבור או חלש, טיפש או חכם, 
עשיר או עני, אבל "צדיק ורשע לא קאמר", 

שזה תלוי בבחירת האדם16.

13) סא, ב.

14) טז, א.

15) התירוץ על זה - להלן פרקים יד, כז.

איוב  שדברי  מבאר  אכן  שם  ב"ב  במהרש"א   (16
אינם כפי האמת, אבל רבינו כאן מפרש שדברי איוב 
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וגו'  בזה  ה'  דבר  כי  רז"ל25  דרשו  שעליו 
הכרת תכרת וגו', ופשיטא דמקרי רשע 
על  כן  ואם  דרבנן.  איסור  מעובר  טפי 
ביטול  עון  אפילו  בו  אין  הבינוני  כרחך 
בעצמו  רבה  טעה  הכי  ומשום  תורה, 

לומר שהוא בינוני.

ביטול  עוון  אפילו  בו  אין  הבינוני 
לומר  בעצמו  רבה  טעה  ולכן  תורה26, 
פומיה  פסיק  ש"לא  אף  בינוני  שהוא 
וכן  בזה,  שלם  הבינוני  גם  כי  מגירסא", 
טוב.  ועשה  מרע  שבסור  העניינים  בכל 
והחילוק בין בינוני לצדיק הוא רק בעניינים 
וכדלהלן27. ללבם,  הקשורים  הפנימיים 

25) סנהדרין צט, א. ובשו"ע רבינו הל' ת"ת (פ"ג 
עוסק,  ואינו  בתורה  לעסוק  לו  שאפשר  וכל  ה"ו): 
עליו הכתוב אומר כי דבר ה' בזה וגו', כלומר שדבר 
ה' אינו יקר וחשוב בעיניו כל כך לעסוק בו וכאילו 

מתלוצץ מדברי תורה.

ביטול  עוון  אפילו  בו  "שאין  במ"ש  הכוונה   (26
ועליו  חמור,  דבר  הוא  תורה  ביטול  (והרי  תורה" 
שהוא  שאף  היא  כו'")  תכרת  "הכרת  רז"ל  דרשו 
דבר שקשה מאד להינצל ממנו, כנראה במוחש (וכן 
אמרו רז"ל בב"ב (קסד, ב) שביטול תורה אין אדם 
ניצול ממנו בכל יום. וזהו גם מ"ש בברכות (ה, א) 
"פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה"), מכל מקום, 
מביטול  גם  בתכלית  ונזהר  ביותר  מתאמץ  הבינוני 
תורה (וכמ"ש העיון יעקב בב"ב שם, שאם מתאמץ 
יוכל להינצל מביטול תורה. וראה חדא"ג מהרש"א 

שם).

בלבו  יש  הרע,  יצר  בו  יש  הבינוני  פירוש:   (27
רצון  על  מלעבור  נשמר  הוא  שלפועל  אלא  רע, 
כלל.  הרע  ויצר  תאוות  אין  הצדיק  אצל  אבל  ה', 
ובצדיק עצמו שתי מדרגות: צדיק וטוב לו - שאין 
לו רע כלל, וצדיק ורע לו - שהרע כפוף לטוב, היינו 
שלא רק בנוגע לפועל כפוף הרע לטוב (שזה קיים 
שבלבו  הרע  אפילו  אלא  בינוני)  אצל  גם  בשלימות 
כפוף לטוב ואין נרגשות בלבו תאוות, אך זהו מצד 
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20) כ, א.

21) יב, א.
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רשעים תועבה. וראה מ"ש בזה בלקוטי שיחות חלק 

ו ע' 328 (נדפס גם באגרות קודש חלק ד ע' קפ).
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והא דאמרינן בעלמא דמחצה על מחצה 
מקרי בינוני ורוב זכיות מקרי צדיק,

תשובה  הלכות  (רמב"ם  מקומות  בכמה 
פ"ג ה"א) מבואר, שמי שיש לו מחצה זכיות 
ומחצה עוונות נקרא בינוני, ומי שיש לו רוב 

זכיות נקרא צדיק.

ועונש,  שכר  לענין  המושאל  שם  הוא 
לפי שנדון אחר רובו, ומקרי צדיק בדינו 

מאחר שזוכה בדין.

"צדיק",  של  האמיתי  התואר  שם  זה  אין 
ועונש  שכר  לעניין  מדובר  שכאשר  אלא 
ב"שם  צדיק  נקרא  זכיות  רוב  לו  שיש  מי   -
המשמעות  את  מבטא  (שאינו  המושאל" 
כדי  אחר  ממקום  "הושאל"  אלא  האמיתית, 
להסביר פרט מסויים29). כי האדם נידון אחר 
רוב מעשיו, וכשיש לו רוב זכיות הוא זוכה 
לעניין  בשייכות  וצדיק  זכאי  ונקרא  בדין, 

הדין.

אבל לענין אמיתת שם התואר והמעלה 
צדיקים  חלוקות  ומדרגות  מעלת  של 
ובינונים - אמרו רז"ל30 צדיקים יצר טוב 
בקרבי",  חלל  "ולבי  שנאמר31  שופטן 

שאין לו יצר הרע כי הרגו בתענית.

אצל צדיק רק היצר הטוב אומר דעה, כי 
אין לו יצר הרע32. וזהו "ולבי חלל בקרבי" - 

29) כמו רגל הכסא, ש"רגל" הוא שם לאבר מאברי 
הגוף, אלא שהושאל לכסא משום שלרגל הכסא יש 

דמיון לרגל האדם.

30) ברכות סא, ב הנ"ל.

31) תהלים קט, כב.

32) וכן הוא גם בצדיק שאינו גמור, שאינו מרגיש 
וכמו  לטוב,  כפוף  שבו  הרע  כי  הרע  היצר  את 

שיתבאר בפרקים הבאים.

צדיק  שאינו  רבה  סבר  אלו  דרגות  וכלפי 
אלא בינוני28.



הגהה: ומ"ש בזהר חלק ג' דף רל"א כל 
שממועטין עונותיו וכו'.

הוא  לו  ורע  שצדיק  מבואר,  שם  בזהר 
שאפילו  ונמצא,  עוונותיו.  שממועטים  כל 
מועטים,  שהם  אלא  עוונות,  לו  יש  הצדיק 

וזהו להיפך ממה שנתבאר כאן.

ומיישב:

אבל  לאליהו.  המנונא  רב  שאלת  היא 
צדיק  פירוש   - שם  אליהו  תשובת  לפי 
מהימנא  ברעיא  כמ"ש  הוא  לו  ורע 

פרשה משפטים דלעיל.

רק  הוא  לו  ורע  בצדיק  שם  הזהר  פירוש 
מה  לפי  אבל  המנונא,  רב  ששאל  מה  לפי 
שענה לו שם אליהו הנביא הרי פירוש צדיק 

ורע לו הוא "שהרע שבו כפוף לטוב".

ושבעים פנים לתורה.

שגם  לומר  המנונא  דרב  שקס"ד  מה 
ראיות  כמה  שישנן  הגם  עוונות,  יש  בצדיק 
שבעים  הרי   - וכנ"ל  כן  לומר  אפשר  שאי 
כן  גם  שזה  המנונא  רב  וסבר  לתורה,  פנים 
הוא  לו  ורע  שצדיק  פנים -  מהשבעים  אחד 

מי שממועטים עוונותיו.

עד כאן ההגהה.



28) גם לפי ביאור זה במהות מדרגת הבינוני, הנה 
באמת טעה רבה, כי היה במדרגת צדיק. אלא שלפי 
החילוק  הרי   - הבינוני  במדרגת  שם  שיתבאר  מה 
מה  בזה;  טעות  ותיתכן  דק  חילוק  הוא  לצדיק  בינו 

שאין כן במחצה עוונות אי אפשר לטעות כלל.
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"ולבי חלל בקרבי". וכן מובן מהפסוק "צדיק 
אחד  צדיק  ישנו  דור  בכל   - עולם"  יסוד 

בלבד שהוא יסוד העולם36.

אך ביאור הענין, על פי מה שכתב הרח"ו 
שער  חיים  הקדושה37 [ובעץ  בשער  ז"ל 
נ' פרק ב'] דלכל איש ישראל אחד צדיק 
וכדכתיב38  נשמות,  שתי  יש  רשע  ואחד 

ונשמות אני עשיתי,

מלפני  רוח  "כי  נאמר  בישעיה  בפסוק 
עשיתי"  אני  ונשמות  יחיד]  [לשון  יעטוף 
אדם  על  מדובר  כאשר  שגם  נראה  שמזה   -
יחיד יש בו שתי נשמות. והן "נפש האלקית" 

ו"נפש הבהמית", וכמו שיבאר39.

יותר  נעלית  מדרגה  הוא  עולם"  יסוד  "צדיק   (36
מצדיקים סתם. שהרי "צדיקים שהם מועטים" ישנם 
כמה בכל דור ודור (ואפילו צדיקים במדרגת צדיק 
מועטים"  והם  עליה  בני  "ראיתי  וכמאמר  גמור, 
י),  פרק  כדלהלן  גמור,  צדיק  על  מוסב  זה  ותואר 
(וכן  עולם"  יסוד  "צדיק  מדרגת  היא  מזה  ולמעלה 
שתי   - מימרות  שתי  שהם  ב  לח,  ביומא  משמע 

מדרגות).

37) חלק א שער א־ב.

38) ישעיה נז, טז.

"נפש   - נפשות  שתי  שיש  היא  רבינו  לשון   (39
האלקית" ו"נפש הבהמית", ולא כלשון הרגיל "יצר 
טוב ויצר הרע". ובאמת, נקודה זו היא יסוד כל דרך 

העבודה המבוארת בספר התניא. 

לדברים  (שמושכו  טוב  יצר  רק  אלו  אין  פירוש: 
טובים),  לא  לדברים  (שמושכו  הרע  ויצר  טובים) 
אלא שתי נפשות - שני סוגי חיים. ישנו סוג חיים של 
חיים   - אחרים  חיים  וישנם  גופניים,  חיים   - קליפה 

של אלקות. 

צדיק  בין  המדרגות  חילוקי  יותר  מובנים  ובזה 
ובינוני: החילוק ביניהם הוא לא רק במעשה בפועל 
בין  בפועל  הבדל  שאין  לעיל  הוכיח  שכבר  (כפי 
לא  או  הרע  יצר  לו  יש  אם  רק  ולא  לצדיק),  בינוני 
חיים.  של  אחרים  סוגים  הם  אלא  הרגו),  (שהצדיק 
בקדושת  ונכללה  הבהמית  הנפש  את  הפך  הצדיק 

הרגו  כי  שם,  איננו  הרע  והיצר  ריקן  שליבו 
על ידי עבודתו33.

זו,  למדרגה  הגיע  שלא  מי  כל  אבל 
אינו  עונותיו  על  מרובים  שזכיותיו  אף 

במעלת ומדרגת צדיק כלל.

כלל,  צדיק  אינו  התואר  לשם  בנוגע 
[ולאמיתו  גמור  שאינו  צדיק  לא  ואפילו 
ונקרא  אינו  בינוני  אפילו  הרי  דבר,  של 
רשע, מאחר שיש לו עוונות. אלא שכאן בא 
בשם  צדיק  שנקרא  למה  שבניגוד  להדגיש, 
התואר  שם  לאמיתת  ביחס  הרי   - המושאל 

והמעלה אינו צדיק כלל].

הקב"ה  ראה  במדרש34  רז"ל  אמרו  ולכן 
בצדיקים שהם מועטים עמד ושתלן בכל 
דור ודור וכו', וכמ"ש35 וצדיק יסוד עולם.

על  מרובות  הזכיות  שבה  זו  מדרגה 
ואילו  רבים,  יהודים  אצל  ישנה  העוונות 
הכוונה במאמר "צדיקים שהם מועטים" היא 
 - צדיק  שם  אמיתת  של  הנעלית  למדרגה 

33) בתהלים מפרש רש"י ב' פירושים על "חלל": 
ב)  הרע.  היצר  את  שהרג  הרוג,  מלשון  חלל  א) 

מלשון חלל ריק.

מאמרי  נקראו  "מדרש"  בשם  ב.  לח,  יומא   (34
חז"ל הדורשים ומפרשים את הפסוקים, וגם מאמרי 
חז"ל אשר בש"ס, ולכן קורא למאמר חז"ל זה בשם 

מדרש. 

כאן:  "במדרש"  תיבת  בהוספת  בדיוק  והביאור 
עפ"ז יתורץ מה שבכמה מקומות בש"ס פירוש צדיק 
בחלק  שהוא  כפי  צדיק  תואר  כי  בדינו.  צדיק  הוא 
שהמשפט  מעלה,  של  דין  בבית  (וכן  וההלכה  הדין 
הוא  אכן  שבתורה)  וההלכה  הדין  פי  על  הוא  שם 
כאשר רובו זכויות, מה שאין כן "במדרש" שעניינו 
הוא  "צדיק"  הכינוי  הפסוקים,  את  ולדרוש  לפרש 
דווקא על מי שאין לו יצר הרע (לקוטי שיחות חלק 

ד ע' 1236).

35) משלי י, כה.
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ונקראת ג"כ "סטרא אחרא" - צד אחר, שהוא 
היפך צד הקדושה.

להחיות  האדם  בדם  המתלבשת  והיא 
בדם  הבשר  נפש  כי  וכדכתיב44  הגוף 

היא.

האדם  של  בשר)  (חיי  הגשמית  החיות 
הבשר),  נפש  (שנקראת  זו  נפש  מצד  היא 

המתלבשת בדם45 להחיות הגוף46.

וממנה באות כל המדות רעות, מארבע 
יסודות רעים שבה.

מארבעה  מורכב  גשמי  דבר  שכל  כשם 
עץ  עפר47 (לדוגמא:  מים  רוח  אש  יסודות - 
מורכב מאש רוח מים עפר. וכאשר שורפים 
הרוח  באש,  נכלל  שבו  האש  הרי  העץ  את 
עולה בעשן, הלחלוחית שבעשן היא מיסוד 
יסוד  הוא  הנשאר  והאפר  שבעץ,  המים 
ארבעה  בו  יש  רוחני  דבר  כל  כך  העפר), 
מורכבת  הנפש  בענייננו:  וכן  יסודות. 
נפש  שהיא  וכיון  רוחניים,  יסודות  מארבעה 
רעים  שבה  היסודות  ארבעת  הרי  דקליפה 

ובאות מהם מידות רעות.

דהיינו - כעס וגאוה מיסוד האש שנגבה 
למעלה.

44) יז, יא.

45) ראה בכוזרי מאמר שני סי' כו. ספר המאמרים 
תרנ"ט ע' קה.

נאמר  (וכן  מוסבר  בחסידות  מקומות  בכמה   (46
באגרת התשובה) שאמיתת חיותו של כל יהודי היא 
האלקית  שמנפש  אפשר  שאי  אלא  האלקית,  מנפש 
תומשך בצורה ישירה חיות גשמית של הגוף, ולכן 
בזה  עוד  וראה  הבשר.  נפש  ידי  על  החיות  נמשכת 

להלן פרק כט בהערה 4.

פ"ד,  התורה  יסודי  הלכות  ברמב"ם  כמבואר   (47
ונמצא הרבה בזהר וכן במדרש.

שהן שתי נפשות.

מה שנתבאר שלכל אחד יש "שתי נשמות" 
"נשמה"  במדרגת  שהן  לומר  הכוונה  אין 
(כידוע שישנן חמש מדרגות: נפש רוח נשמה 
זוכה  אחד  כל  לא  כי  וזאת,  ויחידה).  חיה 
וכמה  כמה  אחת  ועל  "נשמה"40,  למדרגת 
אינה  וודאי  שמהקליפה  הבהמית  הנפש 
ומה  "נפש"41.  היא  אלא  "נשמה",  במדרגת 

שישנו אצל כל איש ישראל הן שתי נפשות.

הנפשות.  שתי  של  עניינן  מה  ויבאר 
בפרק זה מבאר עניינה של נפש אחת, נפש 
של  עניינה  את  יבאר  ב  ובפרק  הבהמית, 

הנפש האלקית42.

נפש אחת מצד הקליפה וסטרא אחרא.

"קליפה" היא המסתירה על הפרי, וכך גם 
ברוחניות ברא הקב"ה כוחות המסתירים על 
החיות האלקית הפנימית שישנה בכל דבר43. 

נפש האלקית, ועתה גם חייו הגשמיים הם חיים של 
הם  האמיתיים  שחייו  הגם  הרשע,  ולאידך,  אלקות, 
חיים של אלקות, וכמו שיתבאר בהערה 46, הרי אין 

זה בגילוי, וחייו בגילוי הם חיים בשריים וגופניים.

היחוד  שער  בהקדמת  ולהלן  בכ"מ.  כמבואר   (40
צריך  לזה  כי  לזה  זוכה  אדם  כל  לא  והאמונה: "אך 
זיכוך החומר במאד מאד וגם תורה ומעשים טובים 
הרבה לזכות לנשמה עליונה שלמעלה ממדרגת רוח 

ונפש כמ"ש בר"ח שער האהבה".

 - עשיתי"  אני  "ונשמות  בפסוק  שנאמר  ומה   (41
כי שם מדובר על "אני עשיתי", הנשמה כפי שהיא 
למעלה, ששם היא באמת במדרגת נשמה, וכן הוא 
גם בשורש הנפש הבהמית; אבל כפי שנמשכת אחר 

כך לירד בגוף האדם בפועל הרי היא בדרגת נפש.

נכנסת  בתחלה  באדם:  הסדר  כן  גם  הוא  וכן   (42
הנפש הבהמית (יצר הרע "אקדמיה טעניתיה") ורק 
אחר כך מתגלית הנפש האלקית; ותחלת ההתגלות 

- בברית מילה וכו', עד שנעשה בן י"ג שנה.

43) ראה תורה אור סוף ד"ה ויהי בשלח (סא, ד).
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היסודות  מכל  יותר  בכבדות  שהוא  העפר 
ובלי תנועה50.

ישראל  כל  שבטבע  טובות  מדות  וגם 
בתולדותם כמו רחמנות וגמילות חסדים 
באות ממנה, כי בישראל נפש זו דקליפה 
טוב,  ג"כ  בה  שיש  נוגה  מקליפת  היא 

והיא מסוד עץ הדעת טוב ורע.

לא  חסדים51  וגומלי  רחמנים  הם  ישראל 
רק מצד נפש האלקית שבהם אלא גם מצד 
בין  החילוק  מלבד  הבהמית52.  הנפש  טבע 
נפש  יש  שביהודי  העולם  לאומות  ישראל 
עוד  ב),  פרק  (כדלהלן  אלקית  נפש  נוספת, 
זאת יש חילוק ביניהם - גם הנפש הבהמית 

בעבודה,  גדול  יסוד  והוא  בזה,  עניין  ועוד   (50
דהנה העפר הוא העיקר בכל דבר שמורכב מארבעת 
היסודות. וכמו שאנו רואים בחוש, שכאשר שורפים 
איזה דבר וכלו ארבעת היסודות שבו אף על פי כן 
העפר נשאר, כך העצבות היא היסוד והמקור לכל 
 - זה  בעניין  וראה  לרש"ג.  תניא  (ביאור  רע  מיני 

מאמרי אדמו"ר האמצעי על נ"ך, עמוד ל).

הביישנות.  מדת  את  כאן  מזכיר  אינו  רבינו   (51
מצד  אינה  באמת  הביישנות  מדת  כי  לבאר,  ויש 
טבע ישראל בתולדותם, כי מצד טבעם הנה אדרבה 
מתן  שבשעת  אלא  שבאומות,  עזים  הם  ישראל   -
תורה התישה התורה כוחם והכניעה לבם, כמבואר 
בנדרים  הגמרא  ע"ז  ומביא  שם,  יבמות  במהרש"א 
עמדו  שלא  בידוע  פנים  בשת  לו  שאין  מי  "כל 
במתן  שנאמר  מהפסוק  והוא  סיני",  בהר  אבותיו 
הבושה.  זו  פניכם" -  על  יראתו  תהיה  תורה "למען 
ולכן, כשמדבר כאן אודות מידות טובות שבטבע כל 

ישראל בתולדותם, אינו מזכיר את מדת הבושה.

אין  שאם  א)  עט,  (יבמות  בגמרא  מ"ש  וזהו   (52
שייך  שאינו  הוכחה  זו  הרי  אלו,  סימנים  שלושה 
לאומה הישראלית. כי אם היו מצד הנפש האלקית 
מצד  שזהו  יתכן  שהרי  הוכחה,  זו  אין  עדיין  בלבד 
הנפש הבהמית המסתירה על הנפש האלקית; אלא 
(לקוטי  הבהמית  הנפש  מצד  גם  שהם  כרחך  על 

ביאורים).

טבע האש לעלות למעלה, וכן הוא עניין 
הגאוה,  של  תוצאה  הוא  והכעס  הגאוה. 
איננו  גם  הוא  מתגאה  אינו  כשאדם  שהרי 

כועס כשעושים נגד רצונו48.

ותאות התענוגים מיסוד המים, כי המים 
מצמיחים כל מיני תענוג.

את  מביאים  המים   - שבגשמיות  כשם 
בהם  שיש  הצמחים  שכל  התענוג,  עניין 
גם  הוא  כן  המים,  ידי  על  גדלים  תענוג 
מיסוד  באה  לתענוגים  התאוה   - ברוחניות 

המים.

ודברים  והתפארות  וליצנות  והוללות 
בטלים מיסוד הרוח.

ודברים  התפארות49  ליצנות,  הוללות, 
תוכן.  כל  בהם  שאין  רוח  דברי  הם  בטלים 
תאות  כמו  הבהמית,  נפש  ענייני  שאר 
בטל  דבר  זהו  האמת  פי  על  הרי  התענוגים, 
וריק, אבל האדם המתאוה מרגיש בזה איזה 
 - כו'  וליצנות  הוללות  כן  שאין  מה  תוכן; 
והתעסקות  תוכן,  בהם  שאין  הוא  גדרם  כל 
משיכה  לו  שיש  בגלל  היא  בהם  האדם 

להתעסק בדברי רוח כאלו.

ועצלות ועצבות מיסוד העפר.

כבדות  של  בטבע  הן  ועצבות  עצלות 
יסוד  כטבע  למטה,  האדם  את  ומושכות 

הוא  למעלה"  "שנגבה  רבינו  מ"ש  זה,  ולפי   (48
ששייך  פשוט   - הכעס  ואילו  גאוה,  על  רק  ביאור 
במ"א  אך  ורתיחה.  אש  תכונתו  שהרי  האש,  ליסוד 
בו  יש  עצמו  בכעס  שגם  יותר,  בעומק  זה  מבואר 

התכונה של "עולה למעלה".

49) התפארות היא מה שמתפאר ומתרברב בפני 
לגדול,  עצמו  את  שמחשיב  הגאוה  ואינה  אדם,  בני 

שהיא מיסוד האש.

105 פרק א

טוב  אין  העולם  אומות  שבנפשות  כיון 
שהם  רואים  שאנו  הטוב  גם  הרי  כלל56, 
שאין  מה  עצמם57.  בשביל  הוא  עושים 
נפשו  מצד  אפילו  טוב  העושה  יהודי  כן 
אלא  עצמו  בשביל  זה  אין  בלבד -  הבהמית 

בשביל טובת הזולת58.

56) ואין זה בסתירה למה שיש להם בחירה ושכר 
ועונש, כי בוודאי יכולים הם לעשות טוב אלא שאין 
ומעוררת  שתובעת  טוב  של  נפשית  תכונה  מצד  זה 
אותם להטיב. ואם יש להם התעוררות נפשית - הרי 
זה רק מצד סיבות אחרות ומתכונות וטבעים אחרים 

- להתייהר או כדי שתמשך מלכותם כו'.

57) כן הוא על הרוב, אלא שישנם חסידי אומות 
העולם שנפשותיהם ממדרגה עליונה יותר ויש בהם 

טוב, כמבואר בסידור עם דא"ח שער חג המצות.

58) וגם כאשר עושה להתייהר, הרי מכל מקום יש 
אצלו גם כוונה בשביל הטוב של הזולת, וגם אם לא 
נשלמה כוונתו להתייהר הוא כן שמח בטוב שעשה. 

וראה רש"י בבא בתרא י, ב.

שבישראל היא מקליפה נעלית יותר, קליפת 
נוגה, שיש בה גם טוב.

הן  העולם  אומות  נפשות  כן  שאין  מה 
טוב  בהן  שאין  טמאות  קליפות  משאר 
שער  חיים  בעץ  שכתוב  כמו  כלל53, 
האומות  דעבדין  טיבו  וכל  ג'.  פרק  מ"ט 
בגמרא54  וכדאיתא  עבדין,  לגרמייהו 
על פסוק55 וחסד לאומים חטאת - שכל 
צדקה וחסד שאומות העולם עושין אינן 

אלא להתייהר כו'.

53) מה שכתוב שבשאר קליפות טמאות אין בהן 
טוב כלל - היינו בעצמן, אבל יש בהן ניצוץ אלוקי 
בהן  גלות  בבחינת  שהוא  אלא  אותן,  המחיה  שהוא 
ואינו מאיר ומתגלה. וכן מה שכתוב לעיל שבקליפת 
נוגה יש בה גם כן טוב - היינו מצד תכונתה בעצמה, 

לבד מהניצוץ אלקי שיש בה כמו שיש בכל דבר.

54) בבא בתרא י, ב.

55) משלי יד, לד.
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54) בבא בתרא י, ב.

55) משלי יד, לד.


