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 מבוא לביאור
 הביאור מורכב מג' חלקים:

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

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

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

 חדושים.

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

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

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

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

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

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

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

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

 (להצליח יותר

 
 

בהשוואה לשאר שהיא גרסת מוהרנ"ת שהדפיס בביתו, מוגה מהדורת תקפא המדויק, חו מליקוטי מוהר"ן דפי הליקוטי מוהר"ן בצורת הדף נלק
 .הישנים וחדשים ובתוספת מ"מ .מהדורות
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. )הריצ"ח במדבר 23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה  א
הרבה יסודות וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי ולא כולם   ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד פ' במדבר.תשנד

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 טו:       ליקוטי                    אני ה' הוא שמי יא  תהלה לדוד יב          מוהר"ן

, שהדיבור צריך להאיר באדם, שהוא למטה במדרגה ותשכב

פחותה. וע"כ נקרא הדיבור צפרתא דקאי עד קרסוליה במיא. 

האדם, שנתהוה ממיין דוכרין ומיין נוקבין  בחי'הוא  מיא

צפרתא קאי עד קרסוליה, אצל  בחי'. והדיבור שהוא [א] כידוע

ל ותג בחי'האדם שהוא במדריגה פחותה, כדי להאיר לו ב

 : וזהו דקאי עד קרסוליה במיא כנ"ל .כנ"ל מרגלותיו וכו'

, היינו שהבינו שא"א לזכות לדיבור, ואמרינן לית מיא

י כבוד בשלימות, שיהיה האדם בעיניו אפס ואין. וזהו "אלא ע

, לשון ובעינן לנחותי :לית מיא, שהאדם יחזיק עצמו לאין

, נפשין לאקוריבשפלות, היינו להיות שפל ועניו. אך שהיה 

. היינו שהיה הענוה בשביל אוקיר אנוש מפזלשון )ישעיה יג( 

. כי מחמת שיודעין גודל ביזוי [ג] גדלות, כדי להתכבד ולהתייקר

י הענוה. "הגדלות, ע"כ הם ענווים בשביל להתכבד ולהתייקר ע

ובעינן עניוות שהוא תכלית הגדלות. וזהו,  בחי'וזהו 
כדי שעי"ז  אוקורי נפשיןל ,, להיות שפלים וענוויםלנחותי

נפק ברת  :נהיה יקרים וחשובים, כי הגאוה מבוזה מאד
לא תחותו להיות  קלא ואמר, לא תחותו להכא,

לאוקרי נפשין. שהזהירם הבת קול דשפלים בשביל זה בשביל 

שלא יהיו ענווים בשביל להתייקר ולהתכבד כי זה עניוות היא 

שבע  דנפלה חצינא לבר נגרא הא : תכלית הגדלות
שהבת קול הודיעה להם שורש  שנין, ולא מטיא לארעא

עד קצה אחרון. ולא יחותו להכא, שלא  ההגדלות, כדי שיתרחקו

מאד  [ו]יהיו ענווים בשביל גדלות, כמאמר חז"ל )אבות פ"ד(

מאד הוי שפל רוח. היינו שהודיעה להם, שהגדלות הוא 

"ש הקב"ה שהוא לבושו, כמשל  זתמנפילות ההתפארות והגאו

 בחי' חצינא חדנפלאוזה  . ה' מלך גאות לבשג( )תהלים צ

, זה הקב"ה. בר נגרא. מעמר וחצנולבוש, כמ"ש )שם קכט( 

( ., וכמאמר )חולין ס'המקרה במים עליותיוכמ"ש )שם קד( 

אלקיכם נגר הוא. מנפילת הלבוש הזה נתהוה הגדלות, שהוא 

ר חז"ל שבע בתי עכו"ם, שעי"ז גלו ישראל מארצם, כמאמ בחי'

)גיטין פ"ח.( לא גלו ישראל עד שעבדו בה שבע בתי עכו"ם. 

ובשביל זה נקרא עכו"ם בלשון תפארת, כמ"ש )ישעיה מד( 

. כי הע"ז שהוא הגדלות, הוא כתפארת אדם לשבת בית

הגדלות  בחי', זה הא שבע שניןוזהו טמנפילת התפארותו. 

 ולא מטי לארעא,שבע בתי ע"ז כנ"ל. וזהו  בחי'שהוא 

העון  ע"יהעון הזה עדיין לא חזרנו לארצינו. כי  ע"ייינו שה

שבע בתי ע"ז, עי"ז  בחי'הזה שהוא הגדלות שהוא כעובד ע"ז, 

 ע"יגלינו מארצינו כנ"ל, ועי"ז עדיין לא חזרנו לארצינו, הכל 

ולא וזהו   :(יע"ז כנ"ל ) בחי'של הגדלות שהוא  ההעון הז
ביל זה לא מטי , היינו, לא תאמר שבשמשום דנפישי מיא

לארעא, דהיינו שאין יכולין להגיע ולשוב לארץ ישראל, משום 

רבים הגוים  בחי'דנפישי מיא, מחמת שהעכו"ם הם רבים, 

אלא משום  ,[יא] מים רבים בחי')דברים ז'(, שהם  האלה
מים,  בחי', שהם רודפים אחר הכבוד, שהוא דרדיפי מיא

 ל ידיעים כט(, )תהל ה' על מים רבים אל הכבוד הרעים בחי'

רדיפת  ע"יזה אין יכולין להגיע ולחזור לארץ ישראל. היינו 

הכבוד והגדלות, כי עיקר אריכת הגלות שאין יכולין לשוב 

 :[יב] לארצינו, הוא רק מחמת עון הגדלות ורדיפת הכבוד כנ"ל

כל זה הודיעה להם הבת קול, גודל ביזוי הגדלות. כדי שיתרחקו 

בשלימות  יגי"ואז כבוד הש : נ"לעד קצה אחרון כ מהגדלות

כנ"ל.  ציפרתא הנ"ל בחי'ואז זוכין לדיבור המאיר שהוא  . כנ"ל

לשבר הגדלות והכבוד של עצמו לגמרי  אבל איך זוכין לזה

שמירת הברית בב'  ע"יושיהיה כבוד הש"י בשלימות. הוא 

יחודא עילאה ויחודא תתאה. וזהו  בחי'הנ"ל, שהם  בחי'

יחודא  בחי'היינו  ידיז שדי הואשאמר רב אשי, האי ז

יחודא עילאה ויחודא תתאה, שהם  ע"יעילאה ויחודא תתאה. ש

כנ"ל, עי"ז הכבוד בשלימות.  'בחיטושמירת הברית בב'  בחי'

שהוא הדיבור, שהוא  ,כבוד בשלימות, זוכין לציפרתא ע"יו

יחודא תתאה,  בחי'הוא  זיזכי  אמצעי בין מיא לרקיע כנ"ל. 

}בראשית במ"ר  'כנ"ל. כי אי מכנף הארץ 'בחימט"ט,  בחי'

עה שמפריש את עוף א' יש בש ([יז] בך ויקרא){[טז] רבה יט

יחודא תתאה,  בחי'השמש וזיז שמו. וזה  תכנפיו הוא מחשיך א

לאה עיחשבו מתלבש ברית  מכנף הארץ בחי'מט"ט,  בחי'

     : יחודא עלאה כנ"ל בחי', זה שדי :(יטהשמש ) בחי'שהוא 

, יחודא תתאה. הוא שמייחודא עלאה.  אני ה', וזה

כבוד בשלימות.  בחי'זה  ,וכבודי לאחר לא אתן

הדיבור, כמ"ש )תהלים קמ"ה(  בחי', זה לפסילים כותהלתי

 : , הכל כנ"ליתהלת ה' ידבר פ
 )לשון רבינו ז"ל(

 ארוממך וכו'. לדוד תהלה [כא] יב)תהלים קמה( 
חולקים על  שאנו רואים, שע"פ הרוב הלומדים מה א

, זהו מכוון [כב] על הצדיק עתק בגאוה ובוזהצדיקים, ודוברים 

הוא הצדיק  ,גדול מאת הש"י. כי יש בחי' יעקב ולבן. יעקב

המחדש חידושין דאורייתא, ולומד תורתו לשמה, וטובו גנוז 

ושמור וצפון לעתיד, כמו שאמרו רז"ל למחר לקבל שכרם 

שם זה נקרא יעקב, לשון . וע"ש ששכרו לבסוף, על {ערובין כב}

, [כד](כגולבן, הוא ת"ח ש"ד יהודי ) : עקב וסוף, שכרו לבסוף

 רמ"}שתורתו להתייהר ולקנטר. ות"ח כזה נבילה טובה הימנו 

ידוע שאינו נקרא ת"ח, אלא  וזה     :{[כה] מ"כעיין א ע ויקרא

ע"י תורה שבע"פ. כי זה שיודע ללמוד חומש, אינו נקרא ת"ח, 

קי בגמ' ופוסקים. וכשלומד בלא דעת, נקרא אלא זה שהוא ב

לבן, ע"ש ערמימיות שנכנס בו. ושונא ורודף את הצדיקים, 

, היתבכוצדיק עליון וצדיק תחתון. כי שכינתא בין תרין צדיקיא 

 צדיקים ירשו ארץ :{ויחי רמה(}כמ"ש בזוהר )ויצא דף קנג ע"ב

יק , צדיקים תרי משמע. ושני צדיקים אלו הם, זה הצד[כז]

שחידש זאת התורה שבע"פ, זה צדיק עליון. וצדיק התחתון, זה 

 .שלומד החידושין

 

                                               
 עץ חיים שער לט דרוש ו' א
 לאוקורי -בתרלד ב
  העיין ערכין טז: תוס' ד"ה וענוה שלא לישמ ג
 לאוקורי -בתרלד ד
 שיתרחקו -שתרחקו, ובלוה"ת שם -בתרלד ה
 .עי"ש פירוש המשניות לרמב"ם . לשון עד קצה האחרוןמשנה ד' ו
 והגאוה -והגאות, ובתשכט  –גם בדפו"ר  ז
 לעיל נפלה וכאן נפלא וכן הוא בכל הדפוסים ח
 וזהו -זהו, ובלוה"ת שם -בתרלד ט
 תנא דבי אליהו רבה פרק לא י

 שיר השירים ח' ז' ועיין ביאור הלקוטים אות לד. גם עיין פרש"י תהילים לב ו' *  יא
 עץ חייםה, נדפס בתחילת יין הקדמת מהרח"ו לשער ההקדמותע יב
 השי"ת -בתשכט  יג
 היא -בתרלד יד
 בחי' שהיא בחינות טו

                                                                                 
 פסקא ד' טז
 ויקרא רבה כב פסקא י'  יז
 עילאה -וכן בדפו"ר ובתרצו  יח
 ף ג: וזהר פנחס ריז.עיין זוהר שמות ד יט
 ותהילתי -מתרצו  כ

 נאמרה בשבת נחמו שנת תקסג בברסלב כא
 לשה"כ תהילים לא יט כב
 עיין זהר פנחס רנג: כג
 ' נהר ט'זחסד לאברהם מעין עיין  כד
 ועיין גם באבות דרבי נתן יא ב'. .מתנות כהונה שם פי'טו וב ויקרא רבה א' כה
 יתבא -מתרלו יתבה,  -בדפו"ר ותרלדגם  כו
 תהילים לז כט כז

 תורה אור
ישעיהו יג )יב( אֹוִקיר ֱאנֹוׁש 

ם אֹוִפיר: תֶּ ם ִמכ ֶּ דָּ ז ְואָּ ָּ  ִמפ 
ְך  לָּ ק מָּ תהלים צג )א( ְיֹקוָּ
ק ֹעז  ׁש ְיֹקוָּ בֵּ ׁש לָּ בֵּ או ת לָּ ג ֵּ
ל  ל ב ַ בֵּ ֵּ ֹון ת  כ  ר ַאף ת ִ ִהְתַאז ָּ

ֹוט: מ   ת ִ
א  ֵּ ֹא ִמל  ל  תהלים קכט )ז( ׁשֶּ

ר וְ  ֹו קֹוצֵּ ר:ַכפ  ֵּ  ִחְצנֹו ְמַעמ 
ִים  ַ ה ַבמ  רֶּ תהלים קד )ג( ַהְמקָּ
בֹו  ִבים ְרכו  ם עָּ ָּ יו ַהש   ֹותָּ ֲעִלי 

ַח: י רו  ְנפֵּ ְך ַעל כ ַ ֵּ  ַהְמַהל 
ִצים  ַרׁש עֵּ ישעיהו מד )יג( חָּ
ד  רֶּ ֶּ הו  ַבש   ֲארֵּ ו ְיתָּ ה קָּ טָּ נָּ
ה  גָּ חו  ַבמ ְ ְקֻצעֹות ו  ַ מ  הו  ב ַ ַיֲעש ֵּ

ַתְבנִ  הו  כ ְ ֲעש ֵּ הו  ַוי ַ ֳארֵּ ית ִאיׁש ְיתָּ
ִית: ת ב ָּ בֶּ ׁשֶּ ם לָּ דָּ ת אָּ רֶּ ִתְפאֶּ  כ ְ

י ֹתאַמר ז עקב  דברים )יז( כ ִ
ה  ֶּ ל  אֵּ ֹוִים הָּ ים ַהג  ְבךָּ ַרב ִ ְלבָּ ב ִ

ם: ַכל ְלהֹוִריׁשָּ ה או  יכָּ י אֵּ נ ִ ֶּ  ִממ 
ק ַעל  תהלים כט )ג( קֹול ְיֹקוָּ
ק  בֹוד ִהְרִעים ְיֹקוָּ ל ַהכ ָּ ִים אֵּ ָּ ַהמ 

ים:  ַעל ַמִים ַרב ִ
ת תהלים קמה )כא( ת ְ  ַ ִהל 

ל  ְך כ ָּ רֵּ י ִויבָּ ִ ר פ  ק ְיַדב ֶּ ְיֹקוָּ
ד: עֶּ ם וָּ ְדׁשֹו ְלעֹולָּ ם קָּ ר ׁשֵּ ש ָּ  ב ָּ

 
 תורה יב

ִוד  ה ְלדָּ ָּ ִהל  תהילים קמה )א( ת ְ
ְך  לֶּ ֶּ ֲארֹוִמְמךָּ ֱאלֹוַהי ַהמ 

ד: עֶּ ם וָּ ְמךָּ ְלעֹולָּ ה ׁשִ ְרכָּ  ַוֲאבָּ
ה  ַלְמנָּ אָּ ֵּ תהלים לא )יט( ת 
ְֹברֹות ַעל  ר ַהד  קֶּ י ׁשָּ ְפתֵּ ש ִ

ז:ַצד ִ  בו  ה וָּ ַגֲאוָּ ק ב ְ תָּ  יק עָּ
יִקים  תהלים לז )כט( ַצד ִ
ַעד  נו  לָּ כ ְ ץ ְוִיׁשְ רֶּ ִייְרׁשו  אָּ

: יהָּ לֶּ  עָּ
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מלכות פה ותורה  [א]נו שכינתא, כמ"ש יותורה שבע"פ, הי

שבע"פ קרינן לה. וכשהשכינה הנקרא תורה שבע"פ, באה 

בתוך ת"ח שד יהודי, זה נקרא גלות השכינה. ואז יש לו פה 

לומד בקדושה ובטהרה   ג. וכשאדם[ב] על צדיק עתק וכו'לדבר 

ה איזה דין ופסק שחידש איזה תנא או צדיק אחר, עי"ז נעש

. כי [ה] (. ונשיקין, זה בחי' התדבקות רוחא ברוחאדנשיקין ) י'בח

הפסק הזה, הוא דיבורו של התנא. ודיבור הוא החיות, כמ"ש 

, ותרגומו לרוח ממללא. ורוח ממללא, חיה לנפש)בראשית ב( 

באה מתורה שבע"פ, כמ"ש )שם א(  ואוהיינו הנפש חיה, ה

נא איזה  . נמצא בשעה שמחדש התתוצא הארץ נפש חיה

חידוש, ומדבר זה החידוש, זה הדיבור בעצמו, היא בחי' התורה 

. תוצא הארץ נפש חיהשבע"פ שחידש, כי משם מוצאה, כמ"ש 

נמצא עכשיו כשלומדים את החידוש הזה, וכשמכניסין הלימוד 

והחידוש בתוך פה, נמצא שמדבקין רוח הצדיק, שחידש זה 

הלומד זה החידוש  החידוש, עם רוח ממללא, היינו עם הדיבור 

נמצא  . (זדבקות רוחא ברוחא, נקרא נשיקין ) עכשיו. וזאת ההת

כשלומדין איזה הלכה שחידשו התנאים, עי"ז נתדבק רוח 

התנא עם רוח הלומד, ודומה כאלו נושק א"ע עם התנא. אבל 

ת"ח שד יהודי, כשלומד גמרא או פסק דין, עליו כתוב )משלי  

א אינו יכול לסבול רוחו של . כי התננעתרות נשיקות שונאכז( 

 "שכ , ת"ח שד יהודאין, כי מי יכול לסבול לנשק א"ע עם נבילה

צדיקים שכבר הלכו לעולמם,   ואפילו : שנבילה טובה הימנו

עי"ז נתדבק רוחם ברוחינו, כמו  , וכשאנו לומדין תורותיהן

י "שפתותיהם דובבות בקבר, וזה ע [ח]שאמרו חז"ל )יבמות צז(

    : בחי' נשיקה
וישק יעקב לרחל, וישא קולו  בחי' )בראשית כט(  וזה 
עמו  טהרש"י שצפה ברוח הקודש שאינה נכנס '. פיויבך

 כרחל לפני גוזזיהא ושהיבחי' תורה שבע"פ,  רחל לקבורה. 

והם נעשים לבושין,  , , שהכל גוזזין ופוסקין ממנה הלכות[יא]

, כמו שכתוב )ישעיה ג(  כבשים ללבושיךכמ"ש )משלי כז( 

. כשאדם כשר לומד תורת התנא, אזי ה לך קצין תהיה לנושמל

ג גדול להתנא, התנא נושק אותו, והוא נושק התנא, וגורם תענו

 וישק יעקבבקבר וכו'. וזה בחי'  יבתכמ"ש שפתותיו דובב

היא התורה שבע"פ שחידש. שנשק ודיבק  לרחל,הוא התנא. 

 , שצפה ברוח הקודשויבךאת רוחו, ברוח הקודש שבשכינה. 

והכניס בתוך התורה שבע"פ, וראה  , שלו, שהוציא מפיו

י ", נמצא שע[יג] שבגלות הזה, ע"פ הרוב הלומדים אינם הגונים

למודם שילמדו, לא תכנס רוח הקודש של רחל, של תורה 

לימודו  ע"יבקבר,  ידתבע"פ, לקבורה, שאין שפתותיו דובבש

דן על גלותו. ועוד, שלפעמים הלמ ויבךשל רשע, ועל ידי זה 

אומר איזה חידוש בשם עצמו, ולא בשם התנא, נמצא שעי"ז 

 [: טו]אינו נכנס עם התנא לקבורה, כי אין אומר בשם אומרו 

יקשה לך, הלא תיכף כשלומד הלמדן החידוש של  ואםב 

הצדיק היה לו לחזור בתשובה, ואיך מניח התורה שבע"פ את 

כי  ,לרחל ויגד יעקבתשובה ע"ז,  : הלמדן לילך ברשעתו
. פירוש, בשעה וכי בן רבקה הוא ,אחי אביה הוא

שהגיד הצדיק התורה שבע"פ, הגיד אותה בבחינות )הושע יד( 

. וזה כי אחי אביה הוא  צדיקים ילכו בם, ופושעים יכשלו בם

. וכי בן רבקה הוא ופושעים יכשלו בם, בבחי' [טז] ברמאות

ותרץ ותגד  ולא עוד,  : יזהב צדיקים ילכוהכשירה, וזה בחי' 
בא לו   : יחהב ופושעים יכשלו, היינו זאת הבחי' של אביהל

 חכמה שכנתי אניבנקל יותר, כמ"ש חז"ל )סוטה כא ע"ב( 

. כי כשאדם לומד תורה נכנס בו ערמימיות. וזה [יט] ערמה

שהתורה  ותגד לאביה. ל, כאדם שרץ במהירות ובנקותרץ

 לאביה( ותרץ ותגד)וזהו כאמגדת להלמדן ערמימיות.  כאוה

מיות בא בנקל ובמהירות יותר לאדם. כי הקדושה שהערמי

הבא לטהר מסייעין   [כב]צריך סיוע מלעילא, כמ"ש )ע"א נ"ה.(

( ובא לו  כגלו. אבל הערמימיות פותחין, יש לו פתחים הרבה )

 :[כד] בנקל

יקשה לך, אם התנא היה צדיק גמור, איך בא זה  ואםג 

ת הדבר, שאומר תורתו שיכול לסבול שני משמעות, משמעו

, ומשמעות להיפוך, דהיינו צדיקים ילכו בםטוב, דהיינו 

. אבל דע, שהתנא היה צדיק גמור, ותורתו ופושעים יכשלו בם

, זה, כי כהמיותיערמ 'זכה מבלי פסולת. ומה שנראה בה משמעו

כל העולם מקבלים פרנסתם משמאלה, כמ"ש )משלי ג'( 

בשביל זה, נפל התנא בשעת  .[כו] משמאלה עושר וכבוד

, לבחי' [כח] כחוט השערה [כז] דקהירת תורתו, לאיזה שגיאה אמ

כדי שעי"ז בחי' שמאלה, יקבל שפע ופרנסתו  [כט] שמאלה. 

משמאלה עושר ולהמשיך להם עושר וכבוד, כמ"ש  [ל] לעולם, 

. וע"ז צריך [לא] אין נפתל ועקש. אבל מצד התנא, וכבוד

הלמדן לידע קודם לימודו, שבשעה שיושב ללמוד, הצדיק 

 היושבת בגניםג"ע ציית לקליה, כמ"ש )שיר השירים ח'( שב

. (לב) )וכמובא בזוהר לך לך דף צב ע"א( חברים מקשיבים לקולך

, כשמוע לבן את שמע יעקב בן אחותוויהי וזה 

בחי'  , היינו כשהלמדן יודע שמע יעקב, שיעקב בן אחותו

כשרות, שלמד ואמר זאת התורה בכשרות לשמה, ויעקב היינו 

, ומחבק ומנשק לו. היינו וירץ לקראתו : ת לקליההתנא ציי

 :י לימודו, מתדבק רוח התנא ברוחו, זה בחי' נשיקין"שע

תוך התורה , שמביא את רוח התנא לאל ביתו לגאויב

תוצא הארץ נפש  [לה] , כמ"ש[לד] שלומד עכשיו, כי שם ביתו

, לשון ספיר ואור. שרוח התנא מאיר ויספר ללבן. חיה

שלא   לורש"יי, פאת הדברים האלה להלמדן, ומבאר לו 

שנטל ממנו ממונו. פי' שרוח לח [לז]  בא אלא מתוך אונס אחיו

התנא מודיע להלמדן, שלא בא התנא לבחי' הזאת, שיסבול 

תורתו משמעות ערמימיות, אלא מתוך אונס אחיו שנטל 

, כדי להמשיך להם שפע בשמאלה עושר וכבודממונו. כדי 

אך עצמי ובשרי אמר לבן גשמיות. כשידע הלמדן כל זה, י
 , אתה

 

 
 * בפתח אליהו  א
 עיין תורה רז  ב
 וכשהאדם  -וכשאדם ומתרצו  -גם בדפו"ר תרלד ותרלו  ג
עיין זהר פנחס דף רכ. אתא האי טולא   ד

  [ אתא ההוא טולא ויתיב ונשיק ליה] ונשיק ליה 
 '. סימן ז 'אור יקר שם שער י ועי"ש

 'עץ חיים שער לט דרוש ט ה
 היא  -הוא ובתשכט  -גם בדפו"ר תרלד תרלו תרצו  ו
 זהר משפטים קכד: תרומה קמו. פקודי רנו:  ז
רושלמי וי  :ועיין בכורות לא עיין מהרש"א שם ח

. ועיין תנחומא  שקלים ספ"ב וקרבן העדה שם
)ורשא( כי תשא ג' שזה נאמר גם בדברי אגדה ולא 

. ועיין חיד"א כסלו טבת ב' נ' בני יששכרעיין ו  רק כהלכה.
שנאמר לא רק על המחדש הלכה אלא גם )פני דוד חקת ג'( 

 האומר בשמו ונראה שרבנו לא סובר כך. 
 נכנסת  -ומתרלו ,נכנסה   -גם בדפו"ר ותרלד ט
 שהיא  -שהוא, בדפו"ר ומתרלו  -בתרלד גם  י

   לשה"כ ישעיהו נג ז' ועיין תיקון כא דף מו. יא
   דובבות  -בתרלד ומתרלו  ,דובבת -בדפו"ר ותקפא יב
עיין הקדמת מהרח"ו לשער ההקדמות בתחילת  יג

   . העץ חיים

 
   דובבות  -בתרלד ומתרלו  ,דובבת -בדפו"ר ותקפא יד
צ: ]גם עיין תורה קמה ויבמות  * עיין סנהדרין טו

צז ובכורות לא, גם עיין מגילה טו. וסוף מסכת 
כלה, וספר חרדים פרק מז א', וב"ק צו: ד"ה לא 
תחליף גברא, שו"ת חת"ס או"ח קסד, ועיין יומא  
טו. ר"י בשם חד דבי רבי ינאי, )דעת הנצי"ב ועוד 

 ששפתיו דובבות שייך גם בצדיק חי( 
 ומגילה יג: וב"ב קכג. פרש"י בראשית כט יב טז
תורה בם )ועיין  -בה בתרלד ומתרלו -בדפו"ר ובתקפא יז

ושם בתרלד  דף נא. גם שם גרס בה במקום בםנ: ו ףדלו 

 (לא תיקן
 בם   -בתרלד ומתרלו ,בה -בדפו"ר ותקפא יח
 יב  'משלי ח יט
 היא  -הוא, ובתרלד ומתרלו  -גם בדפו"ר כ

ת  ואינו בלוח השמטוהוספת מורנ"ת בתקפא,   כא

   מחקו את הסוגרים. במהדו' משך הנחל, דפו"ר מ
ציין ליומא לח ובתורה קיב גם  'ובתורה ט כב

 למנחות כט: ועיין גם שבת קד: 
עיין שבת קד. תוס' ד"ה אית ]ופרדס רמונים שער  כג

ותורה קיב שם כתב רבינו  'כב פ"ד[ ]ועיין תורה ט
 יש לי פתחין הרבה[ 

 
תדלות אבל לטומאה א"צ הש עיין זוהר ח"ב קכח:  כד

 . לטהרה צריך הרבה וכולי האי ואולי
לא ברור,  -בתרלו ,ערמימיות  -גם בדפו"ר ותרלד  כה

 ערמומיות   -ומתרצו
 'גועיין פל"ח אות  עיין בבא בתרא כה: שבת סג. כו
 תצג ןוחיי מוהר"ן סימ ח'ז' ואות עיין פל"ח אות  כז

 ' ושיחות הר"ן סימן ד תצד תצה
 שם שופטים כ' ז' עפרש"י לשה"כ  כח
* כדי שעי"ז יקבל שפע ופרנסה כך מועתק  כט

 בפל"ח 
 לק"ה ת"ת ג' ד' ל

 לשה"כ משלי ח' ח' לא
ובשביל זה טוב ללמוד     .ובזהר פנחס ריג  לב

פוסק עם באר הגולה כדי להזכיר שם התנא  
  או הפוסק שחידש זה הדין כדי לדבק רוחו 
   ברוחו של זה הצדיק שחידש זה הדין וכנ"ל 

   עיין שיחות הר"ן עוו

של דפו"ר,  מוהרנ"ת בלוח ההשמטות כתב הוספה זו 

, אבל הביאה בלקוטי עצות ובתקפא לא העתיקה

תרלו הועתק כהערה למטה מו , תלמוד תורה אות טו.

 
ובתרלד לא העתיקה  בהמשך למ"מ בזהר פנחס הנ"ל.

 .כלל

  -בלוח השמטות דפו"ר הנ"ל ומתרצו ,ריחולדבק  -בתרלו

   רוחולדבק 

שחידש זה הדין כמבואר  -הנ"ל בלוח השמטות דפו"ר

 וכנ"ל שחידש הדין  -תרלושם ע"ש, מ
)כלשון  ויביאהו  -ומתרלו ,ויבא -גם בדפו"ר ותרלד לג

 (הפסוק
עיין בעש"ט עה"ת שלח אות א' בדבור הצדיק  לד

והלימוד בחי' השתטחות על   שבספרו טמון חיותו
 קברו 

 בראשית א' כד  לה
 פרש"י  -מתרצו  לו
 .עיין פל"ח אות ג' לז
 ושנטל  -בתרלו לח

 תורה אור 
יֶצר ְיקָֹוק  ב בראשית  )ז( ַוי ִּ

ן  ים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר מִּ ֱאלֹהִּ
ַמת  ש ְ יו נִּ ָ ַאפ  ח ב ְ ַ פ  ָהֲאָדָמה ַוי ִּ

ה:  י ָהָאָדם ְלֶנֶפש  ַחי ָ ים ַוְיהִּ  ַחי ִּ
ֹאֶמר  א בראשית  )כד( ַוי 

ה   ֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפש  ַחי ָ ים ת  ֱאלֹהִּ
ֵהָמה ָוֶרֶמש   יָנה  ב ְ ְוַחְיתֹו   ְלמִּ
י ֵכן:  יָנה  ַוְיהִּ  ֶאֶרץ ְלמִּ

ְצֵעי  ִּ ים פ  משלי כז )ו( ֶנֱאָמנִּ
יקֹות  רֹות ְנש ִּ אֹוֵהב ְוַנְעת ָ

ֹוֵנא:  ש 
ק  (יא)כט ויצא בראשית  ַ ש   ַוי ִּ

א ֶאת קֹלֹו   ָ ש   ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ַוי ִּ
  : ְבך ְ  ַוי ֵ

א  (ז)ישעיהו נג  ש  ְוהו  ג ַ נִּ
ש  ֶ  יו כ ַ ִּ ח פ  ַ ְפת  ה  ַנֲעֶנה ְולֹא יִּ

ְפֵני  ְכָרֵחל לִּ ָבל ו  ַבח יו  ֶ ַלט 
יו:  ִּ ח פ  ַ ְפת   ֹגְזֶזיָה ֶנֱאָלָמה ְולֹא יִּ

ים משלי כז  ָבש ִּ )כו( כ ְ
ים:  דִּ ו  ֶדה ַעת  יר ש ָ ְמחִּ ָך ו  ְלבו ש ֶ  לִּ

יש   ֹש  אִּ ְתפ  י יִּ ישעיהו ג )ו( כ ִּ
ְמָלה ְלָכה   יו ש ִּ ית ָאבִּ יו ב ֵ ָאחִּ ב ְ
ָלה   ְכש ֵ ַ נו  ְוַהמ  ָ ְהֶיה ל  ין ת ִּ ָקצִּ

ַחת ָיֶדָך:  ַ  ַהז ֹאת ת 
ד  (יב)כט ויצא בראשית  ג ֵ ַוי ַ
יָה  ַיֲעקֹב ְלרָ  י ָאבִּ י ֲאחִּ ֵחל כ ִּ

ָרץ  ְבָקה הו א ַות ָ י ֶבן רִּ הו א ְוכִּ
יָה:  ד ְלָאבִּ ג ֵ ַ  ַות 

י ָחָכם ְוָיֵבן  הושע יד )י( מִּ
ים  רִּ י ְיש ָ ה ָנבֹון ְוֵיָדֵעם כ ִּ ֶ ֵאל 
ים ֵיְלכו  ָבם   קִּ ְרֵכי ְיקָֹוק ְוַצד ִּ ד ַ

לו  ָבם:  ש ְ כ ָ ים יִּ עִּ ֹפש ְ  ו 
י ָחְכָמה   משלי ח )יב( ֲאנִּ

ַכְנת ִּ  ֹות  ש ָ מ  י ָעְרָמה ְוַדַעת ְמזִּ
 ֶאְמָצא: 

ים  (טז)משלי ג  אֶֹרְך ָימִּ
ר  מֹאוָלה  עֹש ֶ ש ְ יָנה  ב ִּ ימִּ ב ִּ

 ְוָכבֹוד: 
ְמֵרי   ל אִּ ֶצֶדק כ ָ משלי ח )ח( ב ְ

 : ש  ק ֵ ל ְועִּ ְפת ָ ֶהם נִּ י ֵאין ב ָ  פִּ

ֶבת  ֹוש ֶ שיר השירים ח )יג( ַהי 
ים   יבִּ ים ַמְקש ִּ ים ֲחֵברִּ נ ִּ ג ַ ַ ב 

י: ְלקֹוֵלְך ַהש ְ  ינִּ יעִּ  מִּ
י  ( יג)כט ויצא בראשית  ַוְיהִּ

ַמע ַיֲעקֹב   מַֹע ָלָבן ֶאת ש ֵ ש ְ כִּ
ְקָראתֹו   ָרץ לִּ ן ֲאחֹתֹו ַוי ָ ב ֶ
יֵאהו    ק לֹו ַוְיבִּ ֶ ק לֹו ַוְיַנש   ַוְיַחב ֶ
ל   ר ְלָלָבן ֵאת כ ָ ֵ יתֹו ַוְיַספ  ֶאל ב ֵ

ה:  ֶ ים ָהֵאל  ָברִּ  ַהד ְ
ֹאֶמר   בראשית א )כד( ַוי 

ֹוֵצא הָ  ים ת  ה  ֱאלֹהִּ ָאֶרץ ֶנֶפש  ַחי ָ
ֵהָמה ָוֶרֶמש  ְוַחְיתֹו   יָנה  ב ְ ְלמִּ

י ֵכן:  יָנה  ַוְיהִּ  ֶאֶרץ ְלמִּ
ֹאֶמר  כט ויצא בראשית  )יד( ַוי 

י   רִּ ְבש ָ י ו  לֹו ָלָבן ַאְך ַעְצמִּ
ֹו חֶֹדש   מ  ב עִּ ש ֶ ה ַוי ֵ ים: ָאת ָ  ָימִּ



 מוהר"ן                         תהלה לדוד יב                               קוטי   י:    לטז

וישב דהיינו שיתקשר הלמדן עם התנא בהתקשרות גדול. 
, ויתיישב בדבר עם רוח התנא, איך לחזור עמו חדש ימים

, לחדש ימיו שעברו בחשך, בבחי' )תהלים קג( [א] בתשובה

. אבל ת"ח שד יהודי, אינו רואה כל [ב] תתחדש כנשר נעוריכי

 האחי את. ויאמר לו בן אחותו גיעקב שמעאלה, ואינו שומע 

, שלבן חושב ואומר שגם התנא לא אמר תורתו אלא [ד]

בערמימיות, ואין בה שום צד כשרות, וחושב שהוא אחיו 

ברמאות, שכולו רמאות ח"ו, ואינו רוצה לחזור בתשובה, ודובר 

 :[ה] עתק בגאוה ובוזעל צדיק 

, שהקב"ה מפיל איזה צדיק וי"שזה מכוון מאת השודע ד 

הלמדן דובר רעות על הצדיק, כדי  גדול בפיו של הלמדן. היינו

שהצדיק יקח התורה שבע"פ, היינו השכינה מהגלות שבפה 

הלמדן. ומעלה אותה לשרשה, ממדרגה למדרגה. מתחילה 

. כמ"ש זווגאח"כ לבחי' נישוק, ואח"כ לבחי' זלבחי' חיבוק, ו

, בתחילה היא ירוקה השרון אני חבצלת)שיר השירים ב'( 

, [ח]א ע"א אמור דף קז ע"א(כדף ר כחבצלת )עיין בזוהר ויחי

כמ"ש )מגילה יג( אסתר ירקרוקת היתה. וזה בחי' חיבוק, 

. כי השמחה בא מהלב, כמ"ש )תהלים ד'( [ט] וימינו תחבקני

, [יא] , ששם יין המשמח[י]. והלב הוא בינה נתת שמחה בלבי

. ויין ישמח לבב, בחי' )שם קד( [יב] שהוא עלמא סתימא

פה הלמדן, שהלמדן דובר עליו עתק. והוא והצדיק שנופל לתוך 

מבין שאלו הדברים שהלמדן דובר עליו, הם צירופים מאותיות 

שבתורה שבע"פ. ומבין מאיזה הלכות נעשו הדיבורים אלו, 

 [יג]ומקבל אותם בשמחה ובאהבה, כמ"ש חז"ל )שבת פח ע"ב(

הנעלבים וכו' שמחים ביסורים ועושים מאהבה. ואהבה 

וימינו חרפה באהבה, זה בחי' חיבוק, שהצדיק מקבל את ה

אני מעלה לבחי'  יד[הוא]י השמחה ששמח ביסורין, ". ועתחבקני

. ואז הוא שמחה בלבי נתת, לבחי' לב, כמ"ש חבצלת השרון

, [טז] , שבבחי' תורה שבע"פ הנקראת צורצור לבבי [טו]בבחי' 

אלמלא לא הכה  [יז]כמובא בתיקונים )תיקון כא דף מג ע"א(

צריכין לטרוח כ"כ בתורה  יחע"ה את הצור לא היומשה רבינו 

, שאברהם הוא וירק את חניכיושבע"פ. וזה בחי' )בראשית יד( 

נמשך מבינה, בחי' ימין, בחי' חיבוק. וירק, זה בחי' קו הירוק, ש

זה בחי' חסדים, כמובא  ,. וחניכיו[כ](יטומקיף את כל העולם )

, ששמן [כב] לשון חניכתו {[כא] ב"ר לך לך פ' מג}במדרש 

, בחי' אסתר אני חבצלתמבחי' אברהם כשמו. היינו שקו הירוק 

 ועיקר : י חיבוק ימין", זאת עלייה יש לשכינה, עכגתוקירקר

וגם אמנה  [כה], שאז ראויה לזווג, כמ"ש [כד] י חכמה"בניינה ע

, ואז ותהי לי לאשה שאז אחותי בת אבי אך לא בת אמי וכו'

אמור דף ק' ע"ב, ר' אבא )כמובא בזוהר כוהיא ראויה לזווג 

מלכא בשלח ליה לר' שמעון אמר אימתי זווגא דכנסת ישראל 

פירוש (. ואיתא ב[כז] ע"ש וגם אמנה וכו'קדישא שלח ליה 

 ,י החכמה"ע כטאו, שהנשיקין ה[כח] ספרא דצניעותא

עליונים שהן נצח והוד עליונים, לבחי'  לםישפתימכשנתעוררים 

, אזי נתעוררין נצח והוד זווג, לבחי' התדבקות רוחא ברוחא

תחתונים לזווג, לאתדבקא גופא בגופא. נמצא כשהצדיק 

משכיל בחכמתו, ויודע מאיזה צירופין של תורה שבע"פ, נעשה 

אלו הצירופין,  דאלו הצירופין שהלמדן דובר עליו. והצדיק לומ

שהיה מקודם שנתקלקל. כשיש לו  [לא] ועושה מהם צירוף הלכה

חכמה הזאת, השכינה היא מבחינות י ה"זאת החכמה, אזי ע

, שפתותיו שושנים, מבחי' נשיקין, בחי' [לב] העמקים שושנת

בחי' אתדבקות רוחא ברוחא. ואז מתעורר זווגא דגופא בגופא, 

דיקיא יתבא, בין צדיק עליון שהוא התנא צשהשכינה בין תרין 

ובין צדיק התחתון,  ,שחידש זאת התורה, ועכשיו משפיע בה

, כדי [לג] ה, ומעלה להשכינה מיין נוקביןהלומד להתור

י בחי' נשיקין, ", עשפתותיו שושניםשתתדבק. וזה )ש"ה ה'( 

, לשון מעבר לעבר. היינו שנוטף להשכינה נוטפות מור עובר

, מצדיק עליון ומצדיק תחתון. וזה )שם ז'( 'ריח טוב משני עברי

נתנו , היינו שני הצדיקים, [לד] , ששני דודיםהדודאים נתנו ריח

       לה             : ריח
                                                   

יז שד הוא הורמ לורש"י

[ לז] כדאמרינן בסנהדרין
 .דהורמיז לחתתאיומפלגך 

ני יאקופא דשורא על ש
החומה והאי עובדא להודיע 

שמרחם  הקב"הצדקותיו של 
על בריותיו ואינו נותן רשות 

שלא לצאת לאלו להזיק וגם 
ט פרשא. יורה .בדרך יחידי
ה יל ליולא יכ .לפי תומו

מיהו לטשד רץ ביותר השהיה 
 .ן לכךיהפרש לא היה מתכו

כף וסרגא ומסרגין שהיה א
תרי מ .דותינתונין על הפר

גשרי דדונג. שם אותו נהר 
והיו רחוקים זה מזה, והשד 

 .דה זוידה זו לפרימדלג מפר
 'תרתי כסי דחמרא. שניה

יהו וין והוה מורק תרויי 'מלאי
ביחד זה בתוך זה בהדי דקא 

טפה  'ור ואין נשפך אפיומש
פ שהיה אותו היום "אחת ואע

סערה שהיו עולים יורדי  רוח
הים באניות עד לב השמים 
ויורדים עד תהומות מכח 

לא נפלה  מאואעפ"כהרוח 
 יעלו שמים וגו' .טפה לארץ

פסוק הוא גבי יורדי הים 
 הבי י'שמע .[מב] בתהלים

מלכא  מגליה הימלכא וקטל
של שד  מדדשידא שאין דרכו

אדם והרגוהו  להראות לבני
מפני שהיה מגלה סודם. 

מלכא קיסר שהיה ירא שלא יטול מלכותו שהיה אותו  הואית דאמרי בי
 : דה, והיה דר בין האנשיםישד מאדם שבא על ש

 

  ברשד הוא.  מופירש"י הורמיז מההאילדידי חזי לי 
 

                          
כיצד דורש על לבן שנעשה בע"ת  א

קוטים שמטבע הטוב יעיין ביאור הל
להמשך לשרשו מוכרח גם הרע 
)קליפת נגה( הנאחז בו להמשך אל 
הקדושה, )ולפעמים ח"ו להפך(. ועיין 

ורה ויצא עה"פ את צאן רקנטי על הת
 כי ע' פנים לתורה. -לבן אחי אמו

איזה התחדשות יש לנשר עיין  ב
פרש"י ומצודות שם ועיין מצודות 

 טז 'על מיכה א
  . מתרצו נמחק תיבת יעקב ג
עי"ש בפסוק טו שהוא לשון  ד

 תימה הכי אחי אתה
 תהלים לא יט ה
 -וכן הגרסא בדפו"ר ומתרצו  ו

 השי"ת 
 זיווג -ומתרצו  ,וגזו בדפו"ר גם ז
הכוונה שהזוהר בויחי נכפל  ח

בפרשת אמור. ועיין גם ספר 
המפואר לרבי שלמה מולכו 

 בביאורו לברכת אשר צג וכו'.

                          
 שיר השירים ב' ו' וח' ג' * ט
 * פתח אליהו י

עיין פרדס רמונים לרמ"ק  יא
שער כוונות פרק כא  'שער ח

 ברכת השחר הנותן לשכוי בינה
 מאועיין לקמן תורה 

קוטים כי תשא עה"פ יספר הל יב
 ויקח מידם

מסכת דרך ארץ פ"ב יומא כג.  יג
 גיטין לו:

ומעלה, ובתקפא מחק ו'  -בדפו"ר יד
  .סוגריםוהוסיף הוא ב

 כו גהלים עת*  טו
 'אות ב 'עין תורה כ טז
 בדפים שלנו דף מד. יז
 היה -תרלו ב יח
 חגיגה יב. יט
 תיקונים דף י. כ

 פסקא ב' כא
 'ח 'משנה גיטין ט כב

                          
 -דפו"ר ותקפא ותרלו ותרצו כג

 -ומתשכט בתרלד ירקרקות, 
 ירקרוקת

תקונים דף ט: ודף סא:, זוהר  כד
ח"ג )רע"מ( דף רמ"ח. וזוהר  
ח"ג דף רנו: ורנח. בחכמה יסד 
ארץ, אבא יסד ברתא. ושער 

 הפסוקים משלי ג' יט.
 יב '* בראשית כ כה
 הערת מורנ"ת בתקפא כו
ין בשער מאמרי רשב"י יוע כז

לספד"צ פ"א ד"ה ודע כי  פירוש
 'חיבוק. ובפרדס רמונים שער ח

ובאור יקר פ' אמור סוף  ,ספכ"א
 סימן ט'

שער מאמרי רשב"י פי' לספרא  כח
)מהדורת דצניעותא בסוף פ"א 

ירושלים תשיט דף לב ובמהדורא 
 –מנוקדת עם הגהות עמ' קמז( 

 והנישוק על ידי חכמה
 היא -תשכט ב כט

                          
ים, משפתי – ותרלד בדפו"ר גם ל

 השפתים -ומתרלו 
עיין סוף תורה סב בהשמטות  לא

 ד"ה ג"ז שייך לעיל
 '* שיר השירים ב לב
ותורה  הפירוש עיין תורה קפה לג
 עה
 תלדות מדרש נעלם דףזוהר  לד

 א"ת הדודאים אלא הדודים,  :קלד
גם  –א –הערות במאמר רבב"ח  לה

 -ומתרלו ,ונקיט -בדפו"ר ותרלד
תרגום עפ"י רשב"ם  -בונקט.  

מר רבב"ח נראה לי שד בן א
והוא היה  ,ת-שידה ששמה לילי

 ,רץ על שיני חומת העיר מחוזא
והראו לו כדי שידע צדקת 
הקב"ה ששומר העיר מהשדים 
ועוד שידע שלא לצאת לדרך 

והיה השד רץ על החומה  ,יחידי
כל כך מהר יותר ממהירות הסוס 

פעם אחת ראיתי  ,שרץ למטה

                          
אותו על שני גשרים שחצו את 

שתי חיות הר ששמו דונג והיו נ
פרדה על כל גשר ועליה דהיינו 

אוכף וסרגא והשד היה מדלג מזו 
לזו ומזו לזו ומחזיק שתי כוסות 
מלאות ביין בידו ומרוקן בבת 
אחת מזו לזו ולא נטף אפילו 
טיפה לארץ אע"פ שהיה אותו 
יום רוח סערה עד שבים היו 
האניות עולות עד לב השמים 

ום ושמע מלך ויורדות עד התה
השדים שנגלה השד לבני אדם 
וגילה בזה סודם והרג אותו ויש 
אומרים שחשש שיקח ממנו 
המלוכה כי היה מאדם שבא על 

 שידה
 רשב"ם -בתשכט  לו
 סנהדרין לט. לז
 לתתאי -בתשכט  לח
 ומיהו -בתשכט  לט
 אתרי -בתשכט  מ

                          
 -, ובלוה"ת שםואע"פ -בתרלד מא

 ואעפ"כ 
 תהילים קז כו מב
 חק תיבת ליהבתשכט מ מג
 דרכה -בתרלד מד
 ,ותרלד וכן הגרסא בדפו"ר מה

 האי תתיב נמחקומתרלו 
 -בתשכט פירוש רש"י,  -מתרלו מו

 פי' ר"ש

 תורה אור
ּטֹוב  יַע ּבַ ּבִּ ש ְׂ תהלים קג )ה( ַהּמַ
י:  כִּ עּוָריְׂ ר נְׂ ׁשֶ ּנֶ ׁש ּכַ ַחּדֵ תְׂ ֵיךְׂ ּתִּ  ֶעדְׂ

י בראשית ויצא כט  הִּ )יג( ַויְׂ
מַֹע ָלָבן ֶאת שֵׁ  ׁשְׂ ַמע ַיֲעקֹב כִּ

ָראתֹו  קְׂ ָרץ לִּ ן ֲאחֹתֹו ַוּיָ ּבֶ
יֵאהּו  בִּ ק לֹו ַויְׂ ֶ ַנׁשּ ק לֹו ַויְׂ ַחּבֶ ַויְׂ
ל  ָלָבן ֵאת ּכָ ר לְׂ ַסּפֵ יתֹו ַויְׂ ֶאל ּבֵ

ה:  ים ָהֵאּלֶ ָברִּ )יד( ַוּיֹאֶמר ַהּדְׂ
י  רִּ ש ָ י ּובְׂ מִּ לֹו ָלָבן ַאךְׂ ַעצְׂ
ים:  ּמֹו חֶֹדׁש ָימִּ ב עִּ ׁשֶ ה ַוּיֵ ָאּתָ

י )טו( ַוּיֹאֶמר לָ  ַיֲעקֹב ֲהכִּ ָבן לְׂ
ם  ּנָ י חִּ נִּ ּתַ ה ַוֲעַבדְׂ י ַאּתָ ָאחִּ

ָך: ּתֶ רְׂ ּכֻּ ש ְׂ י ַמה ּמַ יָדה ּלִּ  ַהּגִּ
ָנה  ָאַלמְׂ תהלים לא )יט( ּתֵ
רֹות ַעל  ֶקר ַהּדֹבְׂ ֵתי ׁשָ פְׂ ש ִּ

יק ָעָתק ּבְׂ   ַגֲאָוה ָובּוז:ַצּדִּ
י  שיר השירים ב )א( ֲאנִּ
ת  ּנַ רֹון ׁשֹוׁשַ ָ ֶלת ַהׁשּ ֲחַבּצֶ

ים:  ָהֲעָמקִּ
מֹאלֹו  שיר השירים ב )ו( ש ְׂ

י: ֵקנִּ ַחּבְׂ ינֹו ּתְׂ ימִּ י וִּ רֹאׁשִּ ַחת לְׂ  ּתַ
ָחה  מְׂ ה ש ִּ תהלים ד )ח( ָנַתּתָ
ם  ירֹוׁשָ תִּ ָגָנם וְׂ י ֵמֵעת ּדְׂ ּבִּ לִּ בְׂ

 ָרּבּו:
ח  ּמַ ש ַ ן יְׂ ַייִּ תהלים קד )טו( וְׂ
ים  נִּ יל ּפָ הִּ ַהצְׂ ַבב ֱאנֹוׁש לְׂ לְׂ
ַבב ֱאנֹוׁש  ֶלֶחם לְׂ ֶמן וְׂ ָ ׁשּ מִּ

ָעד: סְׂ  יִּ
י תהלים עג  ֵארִּ ָלה ׁשְׂ )כו( ּכָ

י  קִּ ֶחלְׂ י וְׂ ָבבִּ י צּור לְׂ ָבבִּ ּולְׂ
עֹוָלם: ים לְׂ  ֱאלֹהִּ

ַמע  ׁשְׂ בראשית לך לך )יד( ַוּיִּ
ֶרק  יו ַוּיָ ה ָאחִּ ּבָ ׁשְׂ י נִּ ָרם ּכִּ ַאבְׂ
מָֹנה  יֵדי ֵביתֹו ׁשְׂ לִּ יָכיו יְׂ ֶאת ֲחנִּ
ּדֹף ַעד  רְׂ לֹׁש ֵמאֹות ַוּיִּ ר ּוׁשְׂ ָעש ָ

ן:  ּדָ
ַגם  בראשית וירא כ )יב( וְׂ

וא ַאךְׂ ָאמְׂ  י הִּ י ַבת ָאבִּ ָנה ֲאחֹתִּ
ה: ָ ׁשּ אִּ י לְׂ י לִּ הִּ י ַוּתְׂ ּמִּ  לֹא ַבת אִּ

ָחָיו  שיר השירים ה )יג( לְׂ
לֹות  ּדְׂ גְׂ ם מִּ ֲערּוַגת ַהּבֹש ֶ ּכַ
ים  ּנִּ תֹוָתיו ׁשֹוׁשַ פְׂ ים ש ִּ ָקחִּ ֶמרְׂ

פֹות מֹור עֵֹבר:  ֹנטְׂ
ים  שיר השירים ז )יד( ַהּדּוָדאִּ
ל ָתֵחינּו ּכָ ַעל ּפְׂ נּו ֵריַח וְׂ  ָנתְׂ

ים  נִּ ׁשָ ם יְׂ ים ּגַ ים ֲחָדׁשִּ ָגדִּ מְׂ
י ָלךְׂ  ּתִּ י ָצַפנְׂ  :ּדֹודִּ

ם  ַמיִּ תהילים קז )כו( ַיֲעלּו ׁשָ
ָרָעה  ם ּבְׂ ׁשָ הֹומֹות ַנפְׂ דּו תְׂ ֵירְׂ

מֹוָגג: תְׂ  תִּ

שאמר רבב"ח  וזה

לדידי חזי לי הורמיז 
בר ליליתא, דהוה קא 
רהיט אקופא דשורא 

ורהיט פרשא  ,דמחוזא
כי רכיב סוסיא 

. 'יכיל לימתתאי, ולא 
זימנא חדא הוי מסרגין 
ליה תרתי חיותא, 
וקיימין אתרי גשרי 
דדונג. ושוור מהאי 
להאי, ומהאי להאי. 

תרי כסא  אטיונק
דחמרא בידיה, ומורק 
מהאי להאי, ולא נטפי 
מינייהו נטפא לארעא. 
ואותו היום יעלו שמים 

הוה,  ירדו תהומות
ושמעית מלכותא 

 :[ב] וקטליה
 



 מוהר"ן         יז.               אשרי העם יג   תהלה לדוד יב                     ליקוטי               

, זה ת"ח שד יהודאין. וזה בר ליליתא, כמובא ליליתא

במדרש )שוחר טוב תהלים יט( איך ידע משה בין יום ללילה 

כשהיה ברקיע, ומובא, כשלמד עמו תורה שבע"פ ידע שהוא 

והוה לילה. וזה בר ליליתא, שעיקר הלמדן מתורה שבע"פ. 
יהודאין , זה צדיק הדור. שת"ח שד רהיט אקופא דשורא

' זת הצדיק הדור שנמשל לחומה, כמאמר חז"ל )ב"ב רודף א

, ורהיט פרשאת"ח אין צריך לנטירותא ע"ש.  א(אע"

, זה התנא שחידש זאת התורה פרשא ,לפי תומו ב"יפירש

לאור תעלומה. גם אותו רודף, אבל  גוהוציאופירשה אותה יפה, 

וזאת  ,לפי תומו. כי ת"ח שד יהודי, אינו מכוין לרדוף את התנא

, כי כי רכיב סוסיא מתתאיפה נעשה ממילא. הרדי

י שלומד תורת התנא, עי"ז מחזיר נפשו של התנא "הלמדן ע

לתוך גופו של התנא. החזרת נפש לגוף, כמו רכיבת הסוס, 

(. וזה מתתאי, כי התחתונים גורמים דשהסוס טפילה לו )

בלימודם להרכיב נפש התנא על סוסו, על גופו, כמ"ש שפתותיו 

'. אבל ולא יכיל לו, שהתנא לא יכול לסבול דובבות וכו

, ונעתרות נשיקות שונא, כי נבילה טובה הימנו, הנשיקותו

ואם יקשה לך, איך הוא אינו מחזיר תורתו  : והתנא בורח ממנו

של התנא ללמדן למוטב, ואדרבא שנתוסף לו גדלות ביותר. 

ואיך בא זה, שמתורה הקדושה של התנא, יכול הלמדן להכשל. 

נא חדא הוי מסרגין ליה תרתי מיזץ ע"ז, ותיר
, כי לפעמים התנא נופל לאיזה שגיאה דקה מן הדקה, חיותא

כדי שעי"ז ימשיך לעולם תרתי חיותא. כי יש שני מיני חיות, 

עושר  בשמאלה. וחיות גשמי, אורך ימים בימינהחיות רוחני, 

. והתנא מחמת דביקותו העצומה בחיות הרוחני, אינו וכבוד

"ע ח"ו מכל וכל מחיות הרוחני. ומחמת שהוא נפל מתיר א

קיימין , בשביל חיות גשמי. [שלא לשמה]ולבחי' הלימוד 
, כמו אדם אתרי גשרי דדונג, ושוור מהאי להאי

שעומד על גשר של שעוה, ואינו יכול לעמוד, קופץ על גשר 

השני. ומחמת שגם השני של שעוה, קופץ על הראשונה. קופץ 

נא עיקר לימודו תמיד לשמה. ומחמת מהאי להאי, כן הת

אותו ללימוד שלא  זשצריך להמשיך חיות גשמי לעולם, מפילין

לשמה, אזי נוטלין ממנו לימוד בחי' לשמה, ושוור מלשמה 

שוור וקופץ משלא  ,לשלא לשמה. ומחמת קדושתו ופרישותו

לשמה ללשמה. כי זאת הבחי' אצלו כמו גשר של דונג, שאין 

. שוור לתוך לשמה, ומלשמה מחמת הכרח יכולים לעמוד עליו

אצלו עכשיו כמו  חאילטובת העולם, שוור מהגשר הזאת, שה

גשר של דונג, ושוור מזה לזה, ומזה לזה. ועי"ז יש בתורתו בחי' 

ונקיט תרי כסא התיקון לכל הנ"ל,  : ופושעים יכשלו בם
שני בחי' יין, בחי' תורה שבע"פ,  ט, כי ישדחמרא בידי'

)אסתר א'(. ובחי' בינה לבא שמחת הלב,  לכות רביין מבחי' 

, ומורק מהאי להאי, גם הוא בחי' יין. [י] ויין ישמח לבב

כנ"ל.  וירק את חניכיו, בבחי' יאלהאי מהאי ,שימשיך קו ירוק

וזה חיבוק, שיקבל באהבה את הרדיפה, וישמח ביסורין. עי"ז 

אני  [יג] תורה שבע"פ היא בבחי' חיבוק, בבחי' יבהשכינה שהוא

ולא וזה  ., ירוקה כחבצלת, שיהיה החיבוק בשלימותידחבצלתכ
ואותו היום יעלו שמים  ,נטפא מינייהו לארעא

, היינו שהשכינה ישבה בין תרין הוה [טו] ירדו תהומות

, זה בחי' ירדו תהומות. יעלו שמיםצדיקיא, צדיק עליון זה בחי' 

כנ"ל.  נוטפות מור עוברצדיק תחתון. זה בחי' נשיקין, בחי' 

י ", ענוטפות מור עוברועל ידי מה נעשית בחי' נשיקין, בחי' 

היינו שישכיל  ושמע מלכותא וקטליה,החכמה כנ"ל. וזה 

. וישכיל [טז] וישמע את התורה שבע"פ הנקרא מלכות פה

מצירופיו היוצאים מת"ח שד יהודי, ישמע וישכיל בשעה 

די, היוצאים מפה ת"ח שד יהו יזששומע החירופין והגידופים

ישמע תורה שבע"פ. עי"ז קטליה, כי עיקר חיות של הקליפות 

כל זמן שהיא אינה  ,[כ] יטאינם אלא מניצוצי השכינה יחוהשדין

ויש לה איזה חסרון, אזי יש להם חיות. כשמעלין  כאבשלימות

וכשנבנית כג ,[כב] אותה לבחי' חכמה, ששם עיקר בניינה

 : בשלימות, עי"ז וקטליה לשד יהודי

 "ש, כמכהרבובי. תהלה לשון ע[כד] לדודתהלה  פ"וז

, זה בחי' תורה דוד. [כו] ובמלאכיו ישים תהלה)איוב ד'( 

ונתערבב לצירופים  כזשבע"פ. היינו כשהתורה שבע"פ נופלת

 ,, התרוממות שלהאלוקי המלךכחארוממך אחרים כנ"ל. 

, המלך)תהלים נב(  ,כל היום לחסד א, בחי' כטאלוקיי "ע

 פש כמלך במלחמה )ספר יצירה פ"ולבחי' בינה לבא. שהלב בנ

, היינו אח"כ מעלה את התורה שבע"פ ואברכה שמך(. [ל]

אן. כי החכמה, לבחי' חכמה כנ"ל הנקרא ברוך ע"ש ריבוי דברכ

 : (לאהיא מקור הברכה )
 

 . העם יודעי תרועה וכו' אשריט( )תהלים פ [לב] יג
 

השגחה שלימה, א"א אלא עד שישבר תאוות  להמשיךא 

בזוהר )פינחס דף  י צדקה. כי איתא"בירתה הוא עממון. וש

רוחא נחית לשכך חמימא דליבא, וכד נחית רוחא  ([לג] ע"א דרכ

. רוחא, זה בחי' צדקה, [לד] דליואי בא מקבל ליה בחדוה דנגונאל  

, על ידו מקררין חמימות תאוות ממון. [לו] רוח נדיבה להאישה

, שהרוח ממעט תאות נגידים יבצור רוחוזה בחי' )תהלים ע"ו( 

אי, זה בחי' משא ומתן באמונה, והנגידות והעשירות. נגונא דלי

הנגינה זה המשא . כי [לח] אץ להעשירואינו  [לז] ששמח בחלקו

. חדוה, זה שאו זמרה ותנו תוףא( , כמ"ש )שם פ[לט] ומתן

עם  , שמקשר חימום הלב[מ] וזה בחי' קטרת : ששמח בחלקו

ג( , וזה בחי' )דברים ללב קטרת ישמחז( הרוח. וזה )משלי כ

י בחי' קטרת הנ"ל, נתבטל בחי' "שע, ישימו קטרה באפך

. וזה בחי' התגלות משיח, בזעת אפך תאכל מא()בראשית ג

ביום  מד(, כמ"ש )ישעיה ב'[מג] יתבטל חמדת הממון מבשאזי

 ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואלילי

 

                                         
 בתקפא )ב"ב ח' ע"ב( ובתשכט תוקן א
 פיר"ש -בתשכט  ב
 ה ציא -בתרלו ג
 פנחס רכח ע"ב [רע"מ]עיין זהר  ד
 וצ"ע אולי נשיקותיו בכל הנוקדים נשיָקתו ה
 והרנ"ת בתקפא מ ו
 מפילים -בתרלד ז
 שהוא -, ומתרלושהיא -לדתרדפו"ר ובגם  ח
 שיבתרלד נמחק תיבת  ט
 תהילים קד טו י

 מתרצו נשמט תיבת להאי יא
 שהיא -תרלדב יב
 שה"ש ב' א' יג
חבצלת  -ומתרלו  ,כחבצלת –גם בדפו"ר ותרלד  יד

 )כלשון הפסוק( 
 לשה"כ תהילים קז כו טו
 פתח אליהו טז
 והגידופין -בתרלד יז
 תוקן. , ובלוה"ת שם תיבת והשדין חסר -בתרלד יח

                                         
  השכינה -, ובלוה"ת שם הקדושה -בתרלד יט
פרי עץ חיים שער ק"ש פ"ג, ילקוט ראובני  כ

 בראשית אות תקג, עמק המלך טז יח. 
 בשלימות -בשלמות, ובלוה"ת שם -בתרלד כא
 .כנ"ל אות ד' עי"ש כב
 כשנבנית -בתרלד כג
 תהילים קמה א'. כד
 עירבוב -ערבוב, ובלוה"ת שם -בתרלד כה
כנראה עפ"י קהלת ב' בינו שם באיוב זה פירוש ר כו

באך סב' לשחוק אמרתי מהולל ועפ"י ישעיה א' כב 
 מהול ביין 

 נפלה -בתרלד כז
 אלהי -בתרלד כח
 אלהי -בתרלד כט
 משנה ד' ל

עיין זהר תרומה קסב. האזינו רפט.  לא
]מח  ובבחיי פרשת ויחי]דף קכ:[  ובתיקון ע'

 ]טז לג[ ופרשת בשלחג[ 

                                         
נת תקס"ד שחל אז ביום נאמרה בראש השנה ש לב

שבת וביום ראשון. ולא נודע לנו שיחות השייכים 
)כמבואר  לשון רבינו ז"לתורה זו  למאמר זה )פל"ח(

^ עיין בסוף הספר כל  בתורה יד סוף אות יא(
 התורה הזאת מכת"י רבינו ז"ל בעצמו בנוסח אחר.

)ושם העיר מוהרנ"ת שהנדפס כאן הוא לשונו 
פל"ח  ןעייו) (אמר בלשה"קש שנכתב ע"י אחר מפיו

תורה יב אות ב' שלשון רבינו הכוונה שכתב בעצמו אבל ע"י 
לחלק בין שאמר ויש , לא נחשב לשון רבינושתרגם אחר 

]עיין פל"ח  (באידיש והכותב תרגם לבין שאמר בלשה"ק
יא ושיש"ק ח"ה אות כא שכנראה בכוונה כאן אות 

 . [ממה שכתב בעצמושינה רבינו הנדפס כאן 
 רע"מ שם ]ועי"ש שרבינו כאן שינה מלשונו[ לג
הרוח יורד להחליש חמימות הלב וכאשר  -תרגום לד

 יורד הרוח הלב מקבלו בחדוה של ניגון הלווים
 שהוא -שהיא ומתרצו  -גם בדפו"ר תרלד ותרלו לה
 לשה"כ תהילים נא יד לו
 אבות ד' א' לז
 'לשה"כ משלי כח כ לח
  ן ג' ה'יעיין לק"ה שותפ לט
 ה.  יומא כו. קטורת מעשרת עשירות דקדוש מ

                                         
 בתקפא )בראשית לג( ובתשכט תוקן  מא
 שאז -תרלדב מב
 ספורי מעשיות סוף מעשה יב מבעל תפילה מג
 בתקפא )ישעיהו ג( ובתשכט תוקן  מד

 תורה אור
ְכֵלי  קֹות ב ִּ אסתר א )ז( ְוַהש ְ
ים ְוֵיין  ֹונִּ ים ש  לִּ כ ֵ ים מִּ ָזָהב ְוֵכלִּ

ְך: לֶּ ֶּ ַיד ַהמ   ַמְלכו ת ָרב כ ְ
ן ח  תהלים קד )טו( ְוַייִּ ַ מ  ְיש ַ

ים  נִּ ָ יל פ  ְלַבב ֱאנֹוש  ְלַהְצהִּ
ם ְלַבב ֱאנֹוש   חֶּ ן ְולֶּ מֶּ ָ ש   מִּ

ְסָעד:  יִּ
י  שיר השירים ב )א( ֲאנִּ

ת  נ ַ ֹוש ַ רֹון ש  ָ ת ַהש   לֶּ ֲחַבצ ֶּ
ים:  ָהֲעָמקִּ

ד  ה ְלָדוִּ ָ ל  הִּ תהלים קמה )א( ת ְ
ְך  לֶּ ֶּ ְמָך ֱאלֹוַהי ַהמ  ֲארֹומִּ

ד: ְמָך ְלעֹוָלם ָועֶּ  ַוֲאָבֲרָכה ש ִּ
ֲעָבָדיו ֹלא איו ב ד )יח( ֵהן ב ַ

ֳהָלה: ָ ים ת  ְבַמְלָאָכיו ָיש ִּ ין ו   ַיֲאמִּ
ל  ֵ ְתַהל  תהלים נב )ג( ַמה ת ִּ
ל  ד ֵאל כ ָ סֶּ ֹור חֶּ ב  ָרָעה ַהג ִּ ב ְ

 ַהי ֹום:
ֵרי ָהָעם  (טז)תהלים פט  ַאש ְ

אֹור  ָעה ְיֹקָוק ב ְ יֹוְדֵעי ְתרו 
ן: כו  ֵ יָך ְיַהל  נֶּ ָ  פ 

ְבֹצר רו חַ   תהלים עו )יג( יִּ
ץ: ים נֹוָרא ְלַמְלֵכי ָארֶּ ידִּ  ְנגִּ

נֹות  יש  ֱאמו  משלי כח )כ( אִּ
יר ֹלא  ָרכֹות ְוָאץ ְלַהֲעש ִּ ַרב ב ְ

ה: קֶּ נ ָ  יִּ
ְמָרה  או  זִּ תהלים פא )ג( ש ְ
ל: ם ָנבֶּ ים עִּ ֹור ָנעִּ נ  ְתנו  ֹתף כ ִּ  ו 

ת  ְקֹטרֶּ ן ו  מֶּ משלי כז )ט( ש ֶּ
ק ֵרֵעהו  ֵמֲעַצת  תֶּ מֶּ ח ֵלב ו  ַ מ  ְיש ַ

: ש   ָנפֶּ
)י( לג וזאת הברכה  דברים

יָך ְלַיֲעֹקב ְותֹוָרְתָך  טֶּ ָ פ  ש ְ יֹורו  מִּ
ָך  ֶּ ַאפ  ימו  ְקטֹוָרה ב ְ ָרֵאל ָיש ִּ ש ְ ְליִּ

ָך: חֶּ ְזב ְ יל ַעל מִּ  ְוָכלִּ
יָך  (יט)בראשית ג  ֶּ ֵזַעת ַאפ  ב ְ

ל  ְבָך אֶּ ו  ם ַעד ש  חֶּ ֹאַכל לֶּ ת 
י  ְחת ָ כ ִּ ה ֻלק ָ נ ָ ֶּ מ  י מִּ ָהֲאָדָמה כ ִּ

ל עָ  ה ְואֶּ ו ב:ָעָפר ַאת ָ ש  ָ  ָפר ת 
י ֹום ַההו א  ישעיהו ב )כ( ב ַ
יֵלי  יְך ָהָאָדם ֵאת ֱאלִּ לִּ ַיש ְ
ר  יֵלי ְזָהבֹו ֲאש ֶּ ֹו ְוֵאת ֱאלִּ ַכְספ 
ֹר  ֲחֹות ַלְחפ  ַ ת  ש ְ ו  לֹו ְלהִּ ָעש 

ים: פִּ ֵ רֹות ְוָלֲעַטל  ֵ  פ 

 



 מוהר"ן                               תורה יב             ליקוטי                                  1טו: 

  תהלה לדוד תהלה לדוד מאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א

נו   ְלׁשֹון ֵּ     ז"ל ַרב 

 זמן אמירת התורה 
בשבת  תורה   בברסלב  נאמרה  יב 
 קיץ שנת תקס"ג  בנחמו 

 

 פתיחה
י, ודי  -דש  שמאיר לו שם  ,ע"י ענוה ושמירת הבריתאחרי שדיבר בתורה יא מענין הדיבור המאיר לתשובה  

באלוקותו   שלימה  ,ת'ילו  לתשובה  התורה  דבורי  ע"י  לעמקה  ועי"ז  ,וזוכה  התורה  אינו  כשו  ,לתבונות  ח"ו 

פך ממש, מי שלומד  איך להירבינו  מבאר  בתורה זו  .   אמיתי  דיבורל  םכליאזי אין לו  שומר הברית ומתגאה  
בר  גתמעל שם יצרו הרע ש  ,נקרא ת"ח שד יהודי  , אלא להתייהר ולקנטר  ,בלא דעת  בפרט גמראו  ,תורה

  פה לא מקבל ממנה  ואזי לא רק שהתורה לא מחזירה אותו בתשובה, א  ,קבל ביאורי תורתומ  מנוומ  ,עליו
  הלומדלכן    ,כיוון שהחכמה שוכנת בקליפת הערמהומבאר שלחרף ולגדף את הצדיק יסוד עולם דייקא.   

נתפס לחיצוניות בו הערמומיות לרעה  ,שלא לשמה  כי  .  ומתגברת  יש בכוונה    ,לםלצורך פרנסת העוועוד 
  , למצא חסרון בתנא שחדש אותהו  שמפיל  ,לא דעתושמאל זה נעשה מכשול למי שלומד ב  ,שמאל בתורה

 לבזות את הצדיק הדור.  ונעשה לו פהועי"ז מתגבר יצרו 
מי ובעניין  מתחילת פרשת ויצא בעניין יעקב רחל ולבן. םזה הנושא בקיצור נמרץ ומתבארים בה פסוקי 

 שפתיו דובבות בקבר. שאומרים הלכה בשמו
 

 לקוטי הלכות
 אות אחת יו"ד ח"ב דף נט: תלמוד תורה א  

)ג( עפ"י מה שבאר לעיל באות ב שהקושי להבין סוגיא והקושי למוד לשמה הכל בא  ח אותיות   יו"ד ח"ב דף ס: תלמוד תורה ג   

והיה צריך להמשיך מבחי' שמאל    שבתורה עפי"ז מבאר חטא משה כי היה צריך להמשיך מים שזה פרנסה לעדה מבחי' השמאל  
סבר שכיוון שהוא כ"כ קדוש א"א לו ליפול לשמאלה של תורה כדי להמשיך פרנסה    של התורה והתורה שבע"פ היא הצור משה

בחי' שמאל בחורב עי"ז כאן בקדש כבר לא היה צריך    אלא ע"י הכאה כפי שצווה בחורב  והיה טעות כי מאחר שכבר נתעורר
 ק מאד ולהמתיק אותו בימין כפי שיתבאר לקמן באות ה אלא לעורר שמאל ד

ים החכמה דהיינו    )ד(  י"ס היא קריעת  ונפילה לשמאל כי קריעת  ים סוף בעצמה גם הייתה בחי' המשכת תורה  מבאר שקריעת 
מת  עה בגשמיות היא רק תוצאה של קריעה ברוחניות שעשו יבשה וסלקו כל חכלהמשיך חכמה וחידושי תורה שבע"פ כי הקרי

זה מה שנאמר עליהם סרו מן הדרך אלה ואלה עובדי  עצמם כדי שלזכות לחכמת התורה אבל לצורך פרנסה נפלו קצת לשמאל ש
 ע"ז  ועי"ז זכו שוב לפרנסה של ביזת הים 

  שהתורה שבע"פ דהיינו הדיבור והשכינה היה אצלו בגלות ומכח זה קיבל   מוהרנ"ת מבאר כאן שפרעה היה בחי' לבן בחי' התחש"י
ומשה שנכנס אצלו וכו'   ה'  ואמר מי  גנות על צדיקו של עולם  ולגלות לו    כח לדבר  זה בחי' התורה שמנסה להחזירו בתשובה 

ונעשה לו פה לומר מי    האמת שיש הש,י והוא הבעל בית על ישראל והעולם אבל הוא לא רוצה להתדבק בימינה אלא בשמאלה
ת זה  רבינו  שו נתפס פרעה ואולי כי זה שישראל שהם בחי' הדיבור היה בגלוה' שאשמע בקולו   וצ"ע איזה שמאל היהי בשמה  

היה בחי' שמאל שנראה כאילו אין מושיע לישראל  וזהו שכתוב בתיקונים שהעבודה קשה היא בחי' קושי הלימוד תורה כמובא  
היה רק כדי להמשיך להם פרנסה  ם הקושי ללבן הלכה   וישראל שנעשו עבדים זה בחי' השמאל שבתורה זה שם שה קש ולבנים ה

 ה משכנתה וכו' כמש" שבאמת יצאו ברכוש גדול ששאלה אש
ולכאורא קשה הלא עיקר המזונות והפרנסה הוא משמאל. בחי' משמאלה עושר וכבוד כנ"ל. ואיך אמר כאן. שהמזונות ממזל  )ה(  

עשירות ופרנסה הוא רק שם בבחי' עתיקא  שהוא עתיקא. הלא שם אין שום שמאל כלל. אך באמת עיקר שורש השפע של  העליון  
שייך לקרותו בשם עשירות כי שם כולא ימין ושם השפע הקדושה כולא חד ואין בה שום ציור  שהוא מזלא אבל שם בשרשו אין  

ו ומצוחצח  צח  אור  תורה  רק  הוא  עשירות  השפע של  גם  אזי  ושם  ולשמאל  לימין  השפע  כשנמשך  אזי  השפע  למטה כשנמשך 
ל פרנסה. אבל תיכף כשיפול לבחי'  מאל לעשירות ופרנסה.   ומחמת זה צריך הצדיק ליפול לבחי' שמאל בשבינצטיר השפע בש

ולא ישאר בידו  שמאל תוכל הס"א להתגבר ויתאחזו בו ח"ו ואזי זה וזה לא יתקיים בידו. כי אח"כ ישללו הם בעצמם השפע ממנו.  
זונותיו כקי"ס כנ"ל. וע"כ א"א להשיג פרנסה דקדושה לעולם. כ"א  מאומה. וע"כ באמת קשה מאד להשיג פרנסה בבחי' קשין מ 

א צדיק גדול כ"כ עד שיכול לעלות עד עתיקא קדישא. וזה הצדיק שזוכה לבחי' זו הוא יכול להכלל שמאלא בימין כי אע"פ  כשהו
א עתיקא. ששם כולא  ע שבאמת גם השמאל הוא ימין כי הוא יודע שורש ימין ושמאל בשרשם שהושהוא נופל לשמאל הוא יוד

 חד כולא ימינא. ושם עיקר שורש ההשפעה. 
וע"כ זה הצדיק אינו יורד לשמאל כ"א לצייר השפע שם לעשירות. אבל אח"כ תיכף הוא חוזר משמאל לימין וכולל שמאל בימין.  

 יצאו ברכוש גדול.    דושה גדולה. כי הוא מוציא כל העשירות משמאל לימין. בבחי' ואחרי כןוממשיך תורה ופרנסה לעולם בק
)ז( אע"פ שבהכרח ליפול קצת מעט לבחי' שמאלה הוא רק דק מן הדק. אבל כשיעסוק בשביל ממון ממש לקבל שכר על הלימוד  

חנם והפרנסה ממילא תבא. ע"י הצדיק הדור האמתי  בזה יתאחזו מאד ח"ו. וזה וזה לא יתקיים בידו כנ"ל. ע"כ צריך ללמוד רק ב
 למוד לשמהממזל העליון.     )ח( ביאור לעולם ילמד שלא לשמה שמתוך זה יבוא ל שזוכה להמשיך הפרנסה

מבאר ענין  "וישק יעקב לרחל" שהעלה את בחי' רחל שהיא התורה שבע"פ מבית לבן      כ אותיות  יו"ד ח"ב דף רסח: ראשית הגז ה  

ק,  וכמובא ברש"י שנשק ליעקב לחפש מרגליות  ע שהוא לבן הארמי דנבילה טובה הימנו( שהוא הת"ח ש"י הדובר על הצדי)שכידו
יק היא בשביל ממון כי סובר ש"אחיו הוא ברמאות",  ויעקב מיד בבואו כשנשק לרחל העלה אותה את  בפיו כי סובר שתורת הצד

 
 ה אייר תשעג                כסלו תשסב א
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מידואהתורה שבע"פ שבגלות אצל לבן לבחי' נשיקין,   הז'  כל  בחי'  בירור  דהיינו אחרי  הגוף  זיווג  לבחי'  שנים  , וכל עבודתו אצל לבן  ותחרי שבע 
 הייתה לברר ולהעלות בחי' תורה שבע"פ מבית לבן וכן כל הפרשה נדרשת לפי התורה הזו, עי"ש.  

הנ" ההלכות  בירור  בענין  הי'  הכל  סוף  ועד  מתחלה  לבן הארמי  יעקב עם  של  העסק  כל  כי  ג  אות  ההתנגדות של  שם  ל לבטל 
ז  ן ביהמ"ק ואריכות הגלות בעו"ה שהכל על ידי מחלוקת ושנאת חינם שעי" המתנגדים והחולקים שמשם כל קלקול הדורות וחורב

נחרב הביהמ"ק ועדיין מתארך הגלות בעו"ה. וכל המחלוקת נמשך מההתנגדות שנמשך ע"י שלומדים שלא לשמה רק בשביל ממון 
מת וכשרי הדור כ"ש שם  ה רק בחי' השמאל וכו' עד שנעשה להם פה לדבר עתק בגאוה על הצדיקי אוכבוד עד שרואים בהתור

' ויגד יעקב לרחל וכו'. ומזה נוכל להבין רמזים שכל שאר הפרשה נאמרה על  שביאר כל זה על הפרשה של וישק יעקב לרחל וכו
החולק והמתנגד בחי' לבן הוא מחמת העשירות שנמשך    זה ועל כן טרח יעקב לברר כל העשירות מלבן דייקא. כי כל נפילתו של

 נ"ל.  משמאל של התורה כ

עוד מבאר שם אותיות ה' ו' י' מעשה האתון של בלעם  שם אות ח ט' מעשה עשו ויעקב ומדוע רצה יצחק לברך את עשו דווקא    
אות טו משסי בנ"י לברר ההלכות       אות יב מעשה פנחס וזמרי  אות יג מעשה יהודה ותמר אות יד מעשה המלאך שבא ליהושע   

 אות יז עד כ הלכות נדוי וחרם  

 
 שיחות השייך לתורה זו 

( לדוד"  "תהלה  ר  -מאמר  ָּ ְזכ  ַהנ ִּ תקס"ג  שנת  נחמו  בשבת  נאמר  י"ב(  תורה  ח"א,  פירוש  -ליקו"מ  בתוכו  והמתיק  יל,  ְלעֵּ
'. נחמו, נחמו, היינו: תרין צדיקים: צדי ' כמבואר בלשון החברים.  הפסוק: "נחמו נחמו עמי" ְוכו  ק עליון וצדיק תחתון ְוכו 

ְכרֹונוֹ   כך כשנתן-אך אחר ה, כי מאמר ז-להעתיק את המאמר הזה מכתיבת ידו זִּ כָּ ְברָּ ְכרֹונוֹ לִּ ה,  -ה הוא לשון רבינו זִּ כָּ ְברָּ לִּ
ר ָּ ְזכ  ַהנ ִּ נחמו"  ו-כנדפס אצל המאמר בתחילתו, השמיט פירוש הפסוק "נחמו  יל,  כוונתו-ְלעֵּ יודע  ְכרֹונוֹ   ה'  )-זִּ ה:  כָּ ְברָּ   -לִּ

 סעיף ר"א(.  ; מובא בשיש"ק ח"א, אות א' פל"ח תו' זו

' שהצדיק    -שיחות הר"ן, סימן ע"ו שייך למאמר "תהילה לדוד" סימן י"ב למה שנאמר "ועל זה צריך הלמדן לידע ְוכו 
', עיין שם. ובשביל זה טוב ללמוד פוסק עם הבאר הגולה כד י להזכיר שם התנא או הפוסק  בגן עדן ציית לקליה" ְוכו 

 הצדיק שחידש זה הדין כמבואר שם, עיין שם:  שחידש זה הדין כדי לדבק רוחו ברוחו של 

ְכרֹונוֹ   -חיי מוהר"ן, סעיף ל"ה   -איש אחד היה אצלו בימי נעוריו של אותו האיש פה ברסלב, ואז נתקשר מאוד לרבינו זִּ
ְכר  ה בתשוקה גדולה, ושמע אז מרבינו זִּ כָּ ְברָּ ה דברי תורה נפלאים היינו התורה "תהילה לדוד" ְוכו  -ֹונוֹ לִּ כָּ ְברָּ ליקוטי    -' )לִּ

ְכרֹונוֹ   מוהר"ן ח"א, סימן י"ב(, ועוד דיבורים נפלאים. ואמר לו  ה אני יודע שבימים הבאים לא תיסע אצלי  -רבינו זִּ כָּ ְברָּ לִּ
)וכן היה שאחר ְכרֹונוֹ -ולא תהיה מקורב שלי  זִּ ה(, אך אף -כך לא היה עוד אצל רבינו  כָּ ְברָּ יועיל לך מה  -פי-על-לִּ כן 

וא  טובה סחרה" תיכף כשטועמין  שטעמת עתה מעט מדברי.  כי  "טעמה  ט(:  לא,  )משלי  אז הפסוק  לו  התורה של  מר 
 הצדיק, שוב "לא יכבה בלילה נרה", הנדפס בליקוטי א' סימן רפ"ה:  

לאיש כשר. כי צריך שיהיה לו ירידה גדולה  עכשו בעתים הללו קשה מאד מאד שיהיה מעות    - שיחות מוהר"ן אות ד
שיג מעות. כי  מעות. ואפלו אחר הירידה חס ושלום מעבודתו יתברך עדין לאו כל אחד ממאד, חס ושלום, עד שישיג  

 :גם הרשעים וקלי עולם לאו כל אחד משיג מעות, אבל איש כשר באמת רחוק מאד שיהיה לו עשירות
תיות  העשירות בעמקי הקלפות בבחינת: "ותרד פלאים", )איכה א ט( פלאים או  כי דע, שמיום שחרב בית המקדש נפל 

ונפלאה. על כן בהכרח שיהיה לו חס ושלום ירידה    אלפים. הינו שהאלפים של עשירות ירד פלאים, דהינו ירידה גדולה
ה לו מאד שיהיה  גדולה מאד קדם שבא לעשירות דהינו אלפים מזומנים ועדין הוא ספק כנ"ל. אבל איש כשר באמת קש

ואנשים כש גם צדיקים  פי שנמצאים  על  ואף  וגם  לו עשירות,  מאד.  וקשה מאד  כבד  אבל הוא  שיש להם מעות,  רים 
לצדיקים הוא מזיק להם לעבודתם. גם באמת, אף על פי שיש להם איזה מעט עשירות, אבל אף על    העשירות שיש להם

עולם שיש להם אלפים ורבבות אדומים מזומנים, כי עכשו קשה  פי כן אין להם עשירות גדול מזומן כמו שיש להקלי  
 :שיהיה להכשרים עשירות כנ"לוכבד מאד 

וכמו שאומרים בשם רבי נחמן זקני זכרונו לברכה )ח( שאמר על מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )שבת סג.(: "ארך  
וד ליכא? ואמרו כל שכן עשר וכבוד! ואמר רבי  ימים בימינה" ואמרו רבותינו, זכרונם לברכה, ארך ימים איכא עשר וכב

עשר וכבוד אבל לא  הוא רק כל שכן, הינו שבודאי הוא קל וחמר וכל שכן שראוי שיהיה להם  נחמן זכר צדיק לברכה ש
   בפרוש. כי אף על פי כן אין להם מזומנים כמה אלפים אדומים, וכנ"ל )ט(:

ם להקשות קושיות הרבה על הצדיקים ובפרט עליו שהיו מקשים  לענין הקושיות שדרך העול   -  חיי מוהר"ן סימן תצג 
ו פרנסה ועשירות". כי העשירות  ידי הקושיות שמקשים עלינו יש לנ -"הלא על  –בה, ענה ואמר בדרך צחות  קושיות הר

ם-ידי קושיות. כי רבותינו-והפרנסה של הצדיקים העוסקים בתורה לשמה הוא רק על ְכרֹונָּ ה אמרו אורך -זִּ כָּ ְברָּ ימים    לִּ
ע איכא  ימים  אורך  בימינה  והקשו:  וכבוד.  עושר  ובשמאלה  וכבוד.  בימינה  עושר  שכן  כל  והשיבו:  ליכא.  וכבוד  ושר 

הקושיא  -נמצא שעל רבותינוידי  היו  לא  אם  כי  לשמה.  בתורה  המיימינים  להצדיקים  והכבוד  העושר  נמשך  -דייקא 
ם ְכרֹונָּ וכ-זִּ עושר  היה שום  זו לא  קושיא  ה מקשים  כָּ ְברָּ רק  לִּ היא  בוד להצדיקים כפשוטו של מקרא שנראה שבימינה 

אבל   ימים  על-עלאורך  ליכא  וכבוד  עושר  איכא  ימים  אורך  שהקשו  הקושיא  נמ-ידי  זה  והכבוד  ידי  העושר  שך 
שעל נמצא  וכבוד.  עושר  שכן  כל  שם  שתירצו  כמו  עיקר  -להצדיקים  כי  פרנסה  להצדיקים  יש  דייקא  הקושיות  ידי 

 ידי קושיות:  -ים עלהעושר והכבוד להצדיק

סימן תצד בדרך  -על-ואף  -  שם  אמר  אלו  שדברים  דפי  באמת  אבל  ווערטיל  שקורין  זה  צחות  בענין  ויש  בגו.  ברים 
עמקות גדול וסוד עמוק מאוד כי כל הדיבורים שלו, אפילו דברי צחות שלו שאומר שקורין ווערטליך, יש בכולם סודות  

א ואפילו  מאוד.  ועמוקות  נוראות  נפלאים  עצומות  רמזים  קצת  בהם  להבין  יכול  קצת  אמיתי  שכל  לו  שיש  פשוט  דם 
ְכרֹונוֹ ונ  ה(: עיין  -וראים. )אמר המעתיק )הרב מטשערין זִּ כָּ ְברָּ י"ב, במאמר "תהלה לדוד", ובליקוטי הלכות תלמוד    תורהלִּ

ר ָּ ְזכ  יל(: -תורה הלכה ג', )המיוסדת על התורה הזאת(, ותבין קצת דברי צחות ַהנ ִּ  ְלעֵּ

ְכרֹונוֹ   -  סימן תצהשם   זִּ ה אמר פעם אחת ו-וכבר סיפר שהבעש"ט  כָּ ְברָּ וערטיל והיו מחייכין בעולם האצילות. היינו  לִּ
 ידי הווערטיל שלו:  -גם בעולם האצילות עד שגם שם היו מחייכין עלשהביא שמחה 

יב   הפל"חתורה  וכגירסת  ג'  ר,    -  אות  מו  ג ָּ יק  ַצד ִּ ה  יָּ הָּ א  נ ָּ ַ ַהת  ׁשֶׁ ע,  ד ַ ל  ה   ]ֲאבָּ ָּ ב  ה  ְראָּ נ ִּ ֶׁ ׁש  ַמה  ו  ת;  ֹסלֶׁ ְ פ  י  לִּ ב ְ מִּ ה  ָּ ַזכ  תֹו  ְותֹורָּ
ים  מַ  לִּ ם ְמַקב ְ עֹולָּ ל הָּ ָּ י כ  ה, כ ִּ זֶׁ ו ת,  י  מִּ עו ת ַעְרמו  מָּ בֹוד"  ׁשְ ר ְוכָּ ה  עׁשֶׁ ֹמאלָּ ְֹ ש  י ג, טז(: "מִּ לֵּ ׁשְ תו ב )מִּ ָּ כ  מֹו ׁשֶׁ , כ ְ ה  ֹמאלָּ ְֹ ש  ם מִּ תָּ סָּ ְרנָּ ַ פ 
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ׁשְ  א ב ִּ נ ָּ ַ ַפל ַהת  ה נָּ יל זֶׁ בִּ ׁשְ ַֹ ב ִּ חו ט ַהש  ה כ ְ ק ָּ ה ד ַ יאָּ גִּ ה ׁשְ יזֶׁ תֹו ְלאֵּ ֹורָּ יַרת ת  ַעל  ַעת ֲאמִּ י ׁשֶׁ דֵּ , כ ְ ה  ֹמאלָּ יַנת ש ְ ְבחִּ ה, לִּ ה ְיקַ   -ֲערָּ י זֶׁ ל  ְידֵּ ֵּ ב 
בֹוד"(.   ר ְוכָּ ה  עׁשֶׁ ֹמאלָּ ְֹ ש  ב: "מִּ תו  ָּ כ  מֹו ׁשֶׁ בֹוד, כ ְ ר ְוכָּ ם עׁשֶׁ הֶׁ יְך לָּ ְלַהְמׁשִּ ם, ו  ה ְלעֹולָּ סָּ ַפְרנָּ ַפע ו   ׁשֶׁ

ג.( "אמר רב ששת מאי דכתיב אורך  רז"ל )שבת דף סהקושיא בזה מפורסמת, כי הלא אמרו    -ת לחכמה אות ג'  פרפראו
כיון   "בתמיה,  רש"י:  ופירש  ליכא".  וכבוד  עושר  איכא,  ימים  אורך  בימינה  וכבוד, אלא  עושר  בשמאלה  בימינה  ימים 

', נמצא הרי    שכן עושר וכבוד, אלא למימינים בה אורך ימים-דאיכא אורך ימים, כל ְוכו  איכא, כל שכן עושר וכבוד" 
רבותינו   בדברי  כל-זכרונם מבואר  בימינה  שגם  ואם-לברכה  וכבוד,  עושר  דאיכא  צרי-שכן  למה  ליפול  כן  הצדיק  ך 

כחוט השערה לבחינת שמאלה בשביל להמשיך עושר וכבוד, מאחר שגם בימינה של תורה איכא עושר וכבוד. ושמעתי  
ְכרֹונוֹ מפי אדוני אבי זקני   ה )-זִּ כָּ ְברָּ ְכרֹונוֹ רבי אהרן הרב מברסלב( שהקשה זאת לפני רבי   -לִּ ה, וגם אמר על  -נו זִּ כָּ ְברָּ לִּ

ְכרוֹ  זִּ רבינו  לפני  תירוץ  ְכרֹונוֹ -נוֹ זה  זִּ רבינו  ושבחו(   =( וקלסיה  ה,  כָּ ְברָּ נראה  -לִּ ולכאורה  כל הענין.  אך שכחתי  ה,  כָּ ְברָּ לִּ
בדברי  מבואר  זה  על  שהתירוץ  דעתי,  ְכרֹונוֹ   לעניות  זִּ ללבן-רבינו  "ויספר  שכתב  במה  כך  אחר  זה  באות  ה  כָּ ְברָּ את    לִּ

', פירוש שלא  הדברים האלה" )בראשית כט, יג(, פירש רש"י: "שלא בא אלא מתוך א ונס אחיו, ושנטל ממנו ממונו" ְוכו 
בשמאלה עושר  בא לבחינה הזאת שיסבול תורתו משמעות ערמימות אלא מתוך אונס אחיו, ושנטל ממנו ממונו כדי  

כלל מבואר  אינו  אחיו"  אונס  "מתוך  תיבת  ולכאורה  התגברות  וכבוד,  בזמן  הגלות  בזמן  עכשיו  כי  הוא,  הענין  אך   ,
', הם נוטלין כל השפע, וישראל ניזונין רק מתמצית כמבואר בזוה"ק )ח"ב דף קנב:(, ועיקר אחיזתם הוא  שליטת עשו ְוכו  

ועל ולא מימינה,  כן אי אפשר ע-מסטרא דשמאלה כידוע,  וכבוד, רק משמאלה של תורה  כשיו להמשיך שפע עושר 
לברכה שלא בא אלא מתוך אונס  -נםר מובן ממילא קצת, ואי אפשר להאריך בזה(, וזה מדוקדק בדבריהם זכרו )והדב

ה  אחיו ושנטל ממנו ממונו, היינו שנטל הוא כל השפע שלו, ובשביל זה מוכרח הצדיק עכשיו ליפול קצת לבחינת שמאל
 דייקא, בכדי להמשיך משם שפע גשמיות של עושר וכבוד:  

-שמעתי מהרב החסיד רבי יחיאל מיכל דורפמן שליט"א בטעם הדבר שאמרו חכמינו זכרונם  -  ות שעא שיש"ק ח"ו א 
ְכרֹונוֹ  ה בתורה י"ב(: "תלמיד חכם שלומד להתיהר ולקנטר, 'נבלה טובה הימנו'.  -לברכה )הובא בדברי רבינו זִּ כָּ ְברָּ כי  לִּ

התלמיד חכם הזה המתיהר והמקנטר מפיץ  נבלה אף שמסרחת עומדת במקומה ואינה מפשטת ומפזרת סרחונה, אולם  
 להלן הלאה והלאה סרחונו. 

מתרחקים   וממילא  כל,  בפני  נבלותה  על  ומכרזת מעצמה  מודיעה  גלויה  המונחת  שהנבלה  עוד:  אחר שמעתי  ובאופן 
נבלות מכסה  חכם  התלמיד  כן  שאין  מה  ועלממנה,  הבריות,  את  ומרמה  ומטעה  דרבנן,  באיצטלא  טובה  -ו  נבילה  כן 

 :  הימנו

 

 יה סיכום התורה לפי אותיות

מבאר   א'  לבן  באות  בחי'  רשע  למדן  ויש  כשר  למדן  בחי'  תחתון  צדיק  ויש  יעקב  בחי'  עליון  צדיק  שיש 
ונושק    דברי תורה של התנא העליון בשם אמרם, מתעורר ובא רוחו של התנאבפיו  וכשלמדן כשר לומד  

בת ועי"ז נעשה כאילו התנא חוזר לחיים בבחי'  ואזי התורה שבע"פ שלומד היא בין תרי צדיקיא יוש  עימו,
אבל  שפתו בקבר.  דובבות  כי תיו  אליו  התנא  רוח  באה  לא  אזי  דעת  בלא  שלומד  רשע  הוא  כשהלמדן 

לו    א בקבר ויש נעתרות נשיקות שונא וגם כיון שלא אומר את החדוש בשם אמרו לא דובבות שפתי התנ
  עולמות. סיד ממנו הלמדן להיות חי בשניפצער גדול מזה שמ

ב' מבאר מדוע התורה של הצדיק עליון שכולה קדש ואמת אינה מחזירה את הלמדן בתשובה ומבאר  באות  
 מכשול למי שלומד בלא דעת.לכיון שיש בה בחי' שמאל, שנעשה 

מבאר ג'  י  באות  השלם  הצדיק  של  שבתורה  יתכן  גם כיצד  תורתו  שיסבול  אפשרות  דהיינו  שמאל,  ש 
שלא    . למכשול  ך שתיהפ משמעות   של  השערה  לכחוט  התנא  את  מפילין  לעולם  פרנסה  שלצורך  ומבאר 

 . לשמה דהיינו לשמאל שמשם הפרנסה ועי"ז נעשה שמאל בתורה
היר  ומזשלומד תורה מי התנא שחדש אותה כי עי"ז בא רוחו של התנא    עוד מבאר שוב לדעת קודם בשעה

ומאיר לו כיצד לחדש ימיו רנסה  ך לפהצור אונס  אותו מהשמאל שבתורה ע"י שמבאר לו שהוא רק מחמת  
 בתשובה.  

מה שאמר בתחילת התורה שזה מכוון גדול מהש"י מדוע דווקא למדנים דהיינו לומדי גמ' באות ד' מבאר  
כנ"ל נפלה אצלם התורה    הם ביותר מחרפים ומבזים את הצדיק, ומבאר שזה כיון שע"י שלמדו בלא דעת

צ אצלם  ונהפכו  בגלות  השכינה  הצדיקפי רוידהיינו  על  ובוז  עתק  לדברי  צדיק    .ה  צריך  משם  ולהעלותה 
וידע  האלה בזיונות  ישבכוחו לקבל את הב ,  זיונותילב  נהפכואיזה הלכות  אהבה ושמחה ועוד גם שישכיל 

ית' דהיינו יחוד קב"ה ושכינתיה, ותחילה  חוד עימו  יוהביאור בזה כיון שעלית המלכות למקומה הכוונה לי
ח לבחי'  להעלותה  שמקבלצריך  ע"י  והצדיק  השלם.  יחוד  גם  נעשה  ואזי  לנישוק  ואח"כ  יסורים  יה  יבוק 

בלב )שהיא  ושמחה  'ימין(  )בחי  הבינה  באהבה  אל  עי (  דהיינו  לחיבוק  אותה  ית'מעלה  החכמה  מו  וע"י   .
     שמשכיל כנ"ל מעלה אותה לבחי' נישוק.

 

 דמה הק

 ר. "ר לבזות את הצדיק הגדול שבדובתורה זו מבאר רבינו מדוע לומדי גמרא ופוסקים יש להם יצה



 מוהר"ן                               תורה יב             ליקוטי                                  4טו: 

רבנו שדייקא מכח התורה נעשה להם הערמומיות לחרף. ועוד  קושיא זו מתחזקת עוד יותר במה שמבאר  
הסיב שזו  דעת,  בלא  הלומדים  לפושעים  מכשול  שהוא  שמאל  צד  בתורה  יש  לא  שבכוונה  שהתורה  ה 

 ה.א שחדש אות מחזירה אותם בתשובה, אלא אדרבה מוצאים בה סיבה לבזות את התנ

שמה ועי"ז  והטעם לזה כי לצורך פרנסת העולם מפיל הקב"ה את התנא לכחוט השערה של לימוד שלא ל
 .כבר יש בתורתו אפשרות לסבול משמעות ערמומיות למי שלומד בלא דעת

מדוע מחר יותר קשה  זה  התנא  ולפי  של  בתורה  ושמאל  ערמומיות  מוצאים  הרי  דווקא את הצדיקים  פים 
 ר. בר שכבר נפטר, ומדוע נעשה להם עי"ז יצר גדול לחרף דייקא את הצדיק הדושעפ"ר מדו

עוד מבאר רבנו כיצד למדן כשר לומד תורה ואיזה תועלת ונחת רוח עושה בלימודו לתנא שחדש התורה  
של הלמדן    ורשעותחזור בתשובה ולחדש ימיו ובזה מתבארת עוד יותר  ועוד כיצד התנא מאיר לו כיצד ל

בלא שום   שלומד  בלא  דהיינו  את    דעת,  ומפיל  פוגם  כמה  ועד  ולקנטר,  להתייהר  אלא  ית',  אליו  חיבור 
עתק   ומדבר  כשמוסיף  שכן  וכל  הצדיק.  את  ויבזה  שיחרף  בלא  גם  בגלות  שבע"פ  תורה  שהיא  השכינה 

 . בגאווה ובוז על הצדיק

בעו לקבל  מאד שבכוחו  גדול  צדיק  מבאר שרק  שייד  גם  ועוד  ובשמחה  באהבה  צרופי  זיונות  מאיזה  ודע 
נעש יכול להוציא את המלכות מהגלות  ויזיו הבתורה שבע"פ  כזה  וחרופים שמחרפים אותו, רק צדיק  נות 
ק יצה"ר גדול לבזות דווקא את הצדי  ד יהודיועל כן בכוונה עושה הקב"ה שיהיה לת"ח ש  .שבת"ח שד יהודי

וישכיל מאיזה צרופי תורה שבע"פ    ,יםיקבל הצדיק באהבה ושמחה את הייסורכש הדור הגדול החי, כי עי"ז  
יגרום לתנא    , יאמר החידוש בשם אומרוכשקב"ה ושכינתיה, ועוד גם    חודייליעלה את המלכות ממנו    ,נעשו

 .שיהיו שפתיו דובבות בקבר

 בתורה זו מדבר רבנו מהתועלת שבמחלוקת על הצדיק ותועלת שיש שמאל בתורה רק 

לעולםרבנו מבאר שכיוון ש פרנסה  קמח  צריך  אין  כי אם  )אבות(,  תורה  בתורה  אין  כשתנא מחדש  לכן   ,
ש לבחי'  השעה  כחוט  אותו  מפיל  פרנסה  אמהקב"ה  נמשך  ועי"ז  לשמה,  שלא  של  דקה  לבחי'  דהיינו  ל 

הדקהולעולם.   ואזי  בחי'  כנ"ל  הצדיק  את  לבזות  לשמה  שלא  שלומד  לת"ח  גורמת  יודע   הזו  כשהצדיק 
 .  זו ומתקנהה נו את תורה א מממוצי אמאיזה הלכות עשה פה לרשע הו

דייקא עי"ז יש תיקון לפגם בתורה שעשה הקב"ה    ,נמצא שרק ע"י שהלמדנים מחרפים את הצדיק הגדול 
 . שיהיה שמאל ומכשול בתורה, וגרם שעי"ז יהיו למדנים שיפילו את השכינה בגלות ,לצורך פרנסת העולם 

הלהביא מפי  השכינה  את  שמוציא  שע"י  מוסיף  הליקוטים  שנפלו ור  ניצוצות  עוד  בזה  מוציא  הרשע  מדן 
 .  \ב/ ודםאצלו גם ק

 שר התורה ק
הדורות  בכל  הנלחם  יעקב  בחי'  דהיינו  ולבן,  יעקב  מלחמת  היא  כאחד  זו  תורה  כל  הקושר  שעניין  נראה 
לתקן ולבנות את השכינה הקדושה היא רחל, הבת הקטנה השוכנת בין הקליפות ונופלת בפיהם של כל מיני 

רתם שע"י הלומדים שאינם הגונים, דהיינו נגד לבן גם שבירת הכלים שקודם הבריאה וגם שבילבן, ולתקן  
)בחי' האי גלא דמתחזי כצוציתא חיוורא המבואר  הוא הת"ח ש"י קליפת נגה הערמומית שנראה כלפי חוץ צדיק ולבן  

  ואין עיצהלם להרגו ולהשמידו ולאבדו(  המתלבש המצוות, ובפרט בעניין המחלוקת על הצדיק ש"מצוה" אצבתורה א' והיא קליפת  
כדי שעי"ז הלמדן הרשע יצא לחלוק    ,לגלות את הלמדן הרשע אלא ע"י שמפילים את הצדיק לשמאל קצת
צוצות השכינה שאצלו שבלע מכבר ניעליו ואזי ניתן יהיה להוציא את השכינתא בגלותא שאצלו ועוד כל  

 ולתקנה.

 עד כאן הקדמה 

 * 
 
 
 
 
 

 
ד גם כל מה שכבר היה  "א כשגורמים לה להקיא את הקדושה שבלעה מקיאה עו עה"פ חיל בלע ויקיאנו שהסט   ועיין תורה ח' תנינא   ב

 בלוע אצלה גם קודם שהתגברה כל כך  על הקדושה.

ביאר רבנו עוד תועלת כגון לצורך הבחירה ולהרחיק רשעים, וגם לתועלת הצדיק כמבואר במקום אחר עה"פ    אמנם בתורות אחרות 
י המחלוקת מסתלקים ממנו המקטרגים, ועוד ביאר בכמה מקומות גודל מעלת המחלוקת  "צופה רשע לצדיק" לשון ציפוי ומגן, שע" 
 שופט את עצמו ובא לשפלות.להרים את האדם למדרגות גבוהות. שעי"ז  
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 )לשון רבינו ז"ל(

   [ג ]  יבתורה 
 מה(  ים ק)תהל

 ארוממך וכו'. לדוד תהלה

 
 אאות 

הלומדים  מה הרוב  רואים, שע"פ  דייקא  שאנו  חכמים  תלמידי  הצדיקים,   דהיינו  על  חולקים 

, כגון משה  מהם  \ד/ דהיינו שבודים עליו דברים רעים שאין בו אפילו משהו  ודוברים על הצדיק עתק
בו ועה בתכלית ואעפ"כ רבים מישראל חשדו  דירבינו שמבואר בתורה עב תנינא שהיה פרוש מהתאוה ה

, זהו \ז/ עיין תורה כח  \ו/ [ה]  ובוז   )דהיינו פגם הברית כמבואר בתורה יא ג' ותורה קל(  בגאוה  באשת איש
 . \ח/מכוון גדול מאת הש"י

להבין   ארוכה  הקדמה  מקדים  שלועתה  הגדול  עפ"י   המכוון  בפירוש  העניין  יבאר  ד'  ובאות  בזה  הש"י 

זו  הוא    הקדמה  העניין  ולבוקיצור  יעקב  בחי'  יש  צדיק  ידהי  ןכי  יש  לעולמו  נו  נסתלק  שכבר  עליון 
ויש ת"ח שלומד אותה שלא לשמה ויצה"ר לבזות את הצדיק   ,שחידש תורה שבע"פ  ועי"ז מקבל עי"ז כח 
יש תיקון לתורה שבע"פ   דייקא  ובזה  ע"י הזו  האמיתי החי בדורו  כי  שהיא השכינה שנפלה אצלם בגלות 

זיונות עי"ז מעלה את השכינה  ימאיזה הלכות נעשו הב  זיונות באהבה ושמחה וגם יודע יצדיק מקבל הבשה
ז(מפה הלמדן ליחוד עם הקב"ה וגורם שעשועים גדולים להקב"ה עי"ז   , ועוד גם גורם לצדיק  )לק"ע מחלוקת 

בקבר/ דובבות  שפתותיו  שיהיו  יה  \טעליון  לשד  וקטלה  הרבב"ח  ביאור  בסוף  עיין  שע"י עוד  משמע  ודי 
וצ"ע    אזי כיון שאין לשד יהודי יניקה מהקדושה הוא מת.   ,שבפה הלמדןשהצדיק מוציא השכינה מהגלות  

 
 נאמרה בשבת נחמו שנת תקסג בברסלב   ג

' ואם לא כולו מקצתו.  עיין  מאיתנו. ואע"פ דאיתא במועד קטן יח: אין אדם נחשד אא"כ עשאו וכו   ומופלג   עתק לשון דבר שנעתק   ד

דא צריך לאודע לחברים העוסקים ביחודו של עולם, אף על פי שאמרו בגמרא )מ"ק די"ח ע"ב(    כגון   -ה בעש"ט עה"ת פרת קרח אות  
שלא הרהר   ביה מששא, אף בדבר  לית  ושונאים, אבל אויבים דאפקו לקלא,  זהו כשהוא שלא מחמת אויבים  וכו',  נחשד  אין אדם 

גלגו  קדו בשום  לרבינו אלקי  שעשו  כמו  ויאמרו,  צדיק  על  יקטרגו  ותלמידו  ל, הרשעים  הימים הבעש"ט  ורבינו אור שבעת  מורנו  ש 
 רבינו דוב בער וכיוצא:  

 לשה"כ תהילים לא יט   ה 

ז:   נקט לשון הכתוב  ו  בו  ה וָּ ַגֲאוָּ ק ב ְ תָּ יק עָּ ְֹברֹות ַעל ַצד ִּ ר ַהד  קֶׁ י ׁשָּ ְפתֵּ ה ש ִּ ַלְמנָּ אָּ ֵּ    תהילים לא )יט( ת 

סרה דבר שאינו כמו ויעתק משם )בראשית    -עתק  מבקש רעתך.    שאומרות לשאול עלי דוד   -)יט( הדוברות על צדיק עתק    -רש"י  פ 

ודונש פתר אותו לשון דבר גדול וקשה כמו עתקו וגם גברו חיל )איוב כ"א(, הון עתק )משלי ח'(, ולמכסה עתיק )ישעיה כ"ג(    י"ב(, 
 )סא"א(: 

כח   ז  א   עיין תורה  הַ   -'  אות  י  ְראֵּ יִּ ים  ְרפִּ ְוַהְמחָּ ים  ַהְמַבז ִּ ים  דִּ ְתַנג ְ ִּ י  ַהמ  כ ִּ ין.  אִּ דָּ ְיהו  ין  דִּ ׁשֵּ ים  מִּ ֲחכָּ י  ידֵּ ְלמִּ ַ ת  מִּ ה  ֹורָּ ת  ים  לִּ ַקב ְ ְ מ  ׁשֶׁ ֲחַמת  מֵּ ה  זֶׁ ם  ֵּ ׁש 
ְנפ  ה  ֹורָּ ת  ם  הֶׁ לָּ ׁש  י ֵּ ׁשֶׁ ין,  דִּ ֵּ ַהׁש  מֵּ ם  תָּ ֹורָּ ת  ים  לִּ ְמַקב ְ ם  הֵּ ין  אִּ דָּ ְיהו  ין  דִּ ׁשֵּ ים  מִּ ֲחכָּ י  ידֵּ ְלמִּ ַ ב ִּ ת  יב  תִּ כ ְ ו   ל  אֵּ ין  ְבַאְלפִּ ו  ים.  לִּ ְנפו  ין  ְמַאְלפִּ ה  לָּ לֹמֹה  ו  ׁשְ

 ָּ ְקֻדׁש  ם ב ִּ הֶׁ ה לָּ כָּ לֹמֹה זָּ י ׁשְ ף". כ ִּ לֶׁ אָּ ה וָּ ָּ ׁש  ירֹו ֲחמִּ ׁשִּ י  ל ַוְיהִּ ׁשָּ ים מָּ פִּ ת ֲאלָּ לׁשֶׁ ר ׁשְ ֵּ ים א' ה'(: "ַוְיַדב  כִּ ין  )ְמלָּ אִּ דָּ ין ְיהו  דִּ ים ׁשֵּ מִּ י ֲחכָּ ידֵּ ְלמִּ ַ ל ת  ה, ֲאבָּ
י  לִּ ו  ְמַקב ְ ב  ל ד ִּ ָּ ה כ  יל זֶׁ בִּ ׁשְ בִּ ֹות. ו  פ  לִּ ְך ַהק ְ רֶׁ ם ד ֶׁ הֶׁ "ל: ן מֵּ ין ַהנ ַ ו  ַאְלפִּ ל  אֵּ ה  מֵּ ְרׁשָּ י ׁשָּ ים, כ ִּ אִּ ְפלָּ ים נִּ מִּ ְטעָּ ה ו  יצָּ ְמלִּ ל ו  ׁשָּ ְך מָּ רֶׁ ם ד ֶׁ י       רָּ ידֵּ ְלמִּ ַ ו  ַהת  ל  ְואֵּ

ה ז'(:  ְעיָּ ם )ְיׁשַ יהֶׁ ֱאַמר ֲעלֵּ ים, נֶׁ מִּ ׁשִּ   ֲחכָּ ם ַהְלאֹות ֲאנָּ ֶׁ כ  ַעט מִּ ים". כ ִּ "ַהמ ְ ם ֱאלֹקִּ י ַתְלאו  ג ַ י ים כ ִּ ׁשִּ ים ֲאנָּ עִּ ם,  י ְמַיג ְ תָּ ם ְותֹורָּ ׁשָּ רו  מֹע ד ְ ׁשְ ים לִּ אִּ ָּ ב  ם ׁשֶׁ
ם   ְוהֵּ ַלֲעבֹד.  יְך  אֵּ ה'  ת  אֶׁ ַדַעת  לָּ בֹואו   י ָּ ׁשֶׁ ַהְינו   ם,  דָּ יָּ ַעל  ת  לֶׁ ֹועֶׁ ת  הו   יזֶׁ ְלאֵּ בֹואו   י ָּ ׁשֶׁ ים  בִּ חֹוׁשְ ים  ׁשִּ ים  ַוֲאנָּ יגִּ ִֹּ ַמש  ין  אֵּ ים  ׁשִּ ֲאנָּ י  הָּ כ ִּ ת,  לֶׁ ֹועֶׁ ת  ׁשו ם 

י  ידֵּ ְלמִּ ַ ו  ַהת  ל  ל אֵּ ם ׁשֶׁ תָּ ֹורָּ י ַתְלאו    ת  א. ְולֹא עֹוד, כ ִּ בָּ י טָּ ֲהוֵּ א  א לָּ יׁשָּ ב ִּ י מִּ ֹוב, כ ִּ ְך ַהט  רֶׁ דֶׁ ם ב ְ דָּ אָּ ת הָּ יְך אֶׁ ַֹח ְלַהְדרִּ ה  כ  ין לָּ ים אֵּ מִּ ים    ֲחכָּ ם ֱאלֹקִּ ג ַ
עוֹ  ֲעזֹר לָּ ַ ל  ְך הו א מִּ רו  ָּ דֹוׁש ב  ה ַהק ָּ ו  לֹואֶׁ ל  אִּ דָּ כ ְ י אָּ נֵּ ו  ב ְ ל  ה אֵּ י זֶׁ ַעל ְידֵּ א ׁשֶׁ ְמצָּ ים אֹותֹו. נִּ לֹום,  ְבדִּ ים, ַחס ְוׁשָּ בִּ דֹולֹות, ְוחֹוׁשְ ירֹות ג ְ ְכפִּ ים ב ִּ ם נֹוְפלִּ

ְמ  ים ו  ְרפִּ ְמחָּ ", ו  דו  י ה' לֹא ְיַכב ְ ְראֵּ ת יִּ ה "אֶׁ י זֶׁ ם". ַעל ְידֵּ דָּ י אָּ נֵּ ה ב ְ ַמֲעשֵֹּ ים ב ְ לֹקִּ ין אֶׁ בִּ ה ְולֹא יָּ ְראֶׁ ׁשִּ "לֹא יִּ א  ַבי ְ ְקרָּ ה נִּ ׁשָּ ו  ה ב  יל זֶׁ בִּ ׁשְ בִּ ם. ו  ים אֹותָּ
ה זָּ  ַע ט'(: ֲעבֹודָּ ב )הֹוׁשֵּ תו  ָּ כ  מֹו ׁשֶׁ ה, כ ְ ירֹות:   רָּ פִּ ַהכ ְ ה מֵּ ף ַנֲעשֶֹׁ רו  ה ְוַהחֵּ ׁשָּ ו  י ַהב  ת", כ ִּ ׁשֶׁ ְזרו  ַלב  נ ָּ  "ַוי ִּ

ה   ונראה שכוונת   -מ"ק    ח דהיינו שהפגם עצמו  גדול  תיקון  הכוונה שזה  גדול  מכוון  הדיבורי עתק  רבינו שזה  ע"י  רק  כי  התיקון  וא 

ולתקן  וכו' כמבואר    האלו אזי אפשר לחזור  גדול הזה של השמאל שבתורה כי הצדיק ע"י שמקבל את היסורים באהבה  את הפגם 
באות ד' איך שמתקן ומחזיר את קלקול צרופי ההלכות שנעשו לגידוף הוא מחזיר אותם לבחי' הלכות דהיינו בנין השכינה עד לבחי'  

הוא חוזר ומהגידוף עצמו מחזיר אותו להלכה ולומד אותו  וד עד שממש מה שהלמדן תחש"י מנע מהתנא להשפיע לשכינה עכשיו  יח 
    .  בשם התנא שחידש ומעלה מ"ן לשכינה ונעשה שפתי התנא דובבות בקבר ונעשה יחוד דגופא פב"פ לשכינה 

י  ם בשכינה דייקא הפושעים יכשלו בם על ידם נעשה תיקון לזה כ היינו שאע"פ שלצורך הפרנסה יש שמאל ופג  וזהו המכוון הגדול 
 .ע"י שמחרפים הצדיק הוא יכול להחזיר ולבנות השכינה וליחד אותה ולתקנה 

הוא שבעוה"ב אין שום אפשרות לעלות מדרגה אלא רק    ( בני יששכר ה   שביאר כפי  ) יתבאר באריכות לקמן וקיצור העניין    עניין זה   ט 
וזוכה עי"ז לעוד חלוקא דרבנן  "י שאדם כשר לומד תורת הנפטר נחשב כמו שהנפטר בעצמו לומד בע מכח מעשים בעוה"ז וע  וה"ז 

דהיינו כלים להשגות בעוה"ב ומכח זה עולה מדרגות. וזה עניין כל מה שעושים לעילוי נשמת הנפטר הכוונה כנ"ל שבעוה"ז נעשה  
 ה"ב.ו בע איזה דבר שבקדושה לכבודו עי"ז נעשה לו עוד כלים להשגות  



 מוהר"ן                               תורה יב             ליקוטי                                  6טו: 

האם הכוונה כפשוטו כיון שלא חפץ להעלות נגה לקדושה אזי מת ממש או כיון שמת היצה"ר שבו אזי חוזר  

 .  בתשובה
תורתו  ,יעקב ולומד  דאורייתא,  חידושין  המחדש  הצדיק  ושמור    הוא  גנוז  וטובו  לשמה, 

לעתיד כ\י/וצפון  שכרם  ,  לקבל  למחר  רז"ל  שאמרו  כב}מו  ששכרו \יא/{ערובין  וע"ש   .
וכיון שכל מחשבותיו בחייו היו   \יב/לבסוף, על שם זה נקרא יעקב, לשון עקב וסוף, שכרו לבסוף

גנוז בהם טובו הזהילכן כל ח  ,רק על העתיד לבא אותם לעשות כל  שמעוררים את הלומד    ,דושי תורתו 
י שלומד תורה של  לא חוזר בתשובה ע"גם לבן  דוע א"כ  יבאר מאות ב'  ב. ולקמן  לשם שמים ועוה"ב  מעשיו
ומבאר טעם שיש שמאל בתורה, ונראה שכאן כבר רמז קצת לבאר מדוע נמשך אל השמאל שבה    .יעקב

מי כי  בעוהדדייקא  דווקא עכשיו  רוצה שכרו  יעקב  נלמד שלבן הפך  לומד להתייהר   ,"זיעת ההפכים  לכן 

  : וה"זו לקבל כבוד בעניידייקא דה
הוא ת"ח ש"ד )   \יג/ ולבן,  ש  \טז/ \טו/(ידיהודי  ויצה"ר  קדוש  מלאך  יצ"ט  לו  יש  יהודי  כל  כי  ד -דהיינו 

גוי-מש  להבדיל  .\יז/ יהודי ש  \יח/ ד  גמור,  רע  יהודי-שהוא  נגה  \יט/ד  מקליפת  האדם  \כ/ הוא  בכח  שיש   ,

 
 ה סא תנינא כי כשקשור בדעתו לעתיד לבחי' עוה"ב אזי הוא מעל הזמן ויהיה בעניו כימים אחדים  עיין תור   וזה בחי'   -מ"ק  י 

אמר רבי אילא לשונאיו הוא דלא יאחר אבל יאחר לצדיקים גמורים והיינו דאמר רבי יהושע בן    " לא יאחר לשנאו " –  .ערובין כב   יא

אמר רבי חגי    .למחר לקבל שכרם לוי מאי דכתיב אשר אנכי מצוך היום לעשותם היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם  
   אלא ארך אפים לצדיקים ארך אפים לרשעים: ארך אף מבעי ליה    " ארך אפים " ואיתימא רבי שמואל בר נחמני מאי דכתיב  

ת,  שלאחר מיתה לעתיד לבוא, אם בא לקיים מצות אינו מועיל, דמי שטרח בערב שבת יאכל בשב   -ולא למחר לעשותם    -רש"י  פ 
 כדאמר במסכת עבודה זרה: 

י   -ח"ו אות רנ    ועיין שיש"ק איש תם יושב אהלים    וכתיב ביעקב   יב ְמרו  ַאְנׁשֵּ נו  ב ְ -אָּ לֹומֵּ ם ַמה הו א  ׁשְ ה 'ת ָּ דָּ ַהג ָּ ַ ים ב  אֹוְמרִּ ֶׁ ת ַעל ַמה ׁש  ַצחו 
ם = הָּ  י 'ת ַ ם', כ ִּ ַבת 'ת ָּ תֵּ ה ב ְ ׁשָּ ְבַהְדג ָּ קֹול ו  ים אֹותֹו ב ְ אֹוְמרִּ ר', ׁשֶׁ ם  אֹומֵּ ז ַעל עֹולָּ ֵּ ם", ְוַהְינו  ְלַרמ  א הו א "ׁשָּ ְסיָּ ְלׁשֹון רו  ן ב ִּ ם, ְוכֵּ ו  ְרג  ַ ְלׁשֹון ת  ם' ב ִּ תָּ

א ְוַהְינו   ָּ ר. ַהב  ם', ַמה הו א אֹומֵּ יד. ְוַהְינו  'ת ַ תִּ עָּ ינֹו לֶׁ יק ד ִּ יְך ַיְצד ִּ ַמה ְואֵּ ר", ו  ם ַמה הו א אֹומֵּ  "ׁשָּ

עבר  ת ד ממש שהרי הוא יהודי אלא שנ -תיבות. שרצה לומר שאין הכוונה שהוא ש   מוהרנ"ת כתב ש"ד כאילו שזה ראשי   צ"ע מדוע   יג
 ד מחמת רשעותו.-בו ש 

ה מאי עביד מההוא דורנא למלכא דאכיל על פתורא דקרבין על פתוריה מכל מין ומין סלת ובינוני ופסולת  קב"   עיין זהר פנחס רנג:   יד
ת על ידי ממנן דיליה. ומההוא נהמא דאיהו סלת דמלכא אכיל איהו מני  ואיהו פליג מפתוריה לכל מארי סעודתא לכל חד כדקא יאו 
ריח נחוחי דהיינו אשי יי' ונחלתו יאכלון )ודא הוא ההוא דאתמר ביה לכו  למיהב לאינון דרחימין גביה הה"ד את קרבני לחמי לאשי  

ט  הדעת  דעץ  מסטרא  אבל  דחיי.  דאילנא  מסטרא  איהו  האי  מסכתי(  ביין  ושתו  בלחמי  למלאכים  לחמי  בינוני  למיהב  מני  ורע  וב 
ל הפרשים של המלך רוצה לומר את המלאכים שהם הפרשים  שמשמשים את את הסוסים ש   ופסולת לשדין ומזיקין דאינון משמשין לסוסוון ולפרשיין דמלכא.

  והשליחים של המלך ב"ה.
ה ז"א מקבל מן השפע הנמשך ע"י מעשיהם של הצדיקים הנקראים אשי ה'  נמשל הוא כי כמה מיני מעשים יש בבני ישראל של צדיקים ובינונים ורשעים והנ ה

וא מצד עולם האצילות אבל משפע הבינוני שהוא מצד מלאך מט"ט דיצירה מצוה לתת למלאכים  שהם בנים למקום לכן מצוה לתת להם מזה השפע וזה השפע ה
 ד קליפת נוגה והם קרובים אל הקדושה לכן הם משמשים את המלאכים כדלקמן ומשפע הפסולת שהוא מצד הס"מ דעשיה מצוה לתת לשדים ולמזיקים שהם מצ

כמבואר בגמ' חולין קה: ההוא בר שידא שבבית רב  כמלאכים משמשין לון שדים יהודאי    יםקדוש ואוף הכי דפרשין דמלכא הוו מארי משנה דאינון  

ואית שדין ומזיקין     י להורות על קרבתם לקדושה -להם הארה מיוד של השם שד   שנתוספה דאינון רשימין באות שדי )ס"א באת י'(     פפא פרש"י שהיה משמשו 
  בגמרא חגיגה טז. עכו"ם וזה לעומת זה עשה האלקים.  ובגין דא אמרו מארי מתניתין  דאתקריאו שדים    מג' קליפות טמאותמסטרא דמסאבו  

השרת   כמלאכי  דלהון  מין  חד  מינייהו.  מינין  ג'  חדאינון  תלמידי  משמשים  שרת כי  כמלאכי  שהם  אדם    כמים  כבני  תניינא  הבינוניםומין  ומין    הם 
כבעירן   הטמאיםתליתאי  השדים  באוריית   והם  חכימין  בהון  פה. אתקרי  ואית  ודבעל  דבכתב  נקראיםא  שידא    והם  מג.  יוסף  עירובין  בגמ'  נזכר 

ם הרב דומה למלאך יי' צבאות תורה יבקשו מפיהו.  א   בגמ' חגיגה טו:על שם דאוליד ליה שד ולאו למגנא אמרו מארי מתניתין    ופסחים קי.
השרת למלאכי  הדומים  השדים  מאלו  תורה  דברי  שומעים לפעמים  היו  יהודאין  ואש .    לכן  וכל משפחתיה הא אוקימנא דאינון שדין  מדאי מלכא הוא 

   הוידע אמר לאשמדאי שמא דמרך עליך ונכנע אליו כמסופר בגמ' גיטין סח. שבניהו בן יובשמהן דאורייתא.   שנכנעים בכח התורהדאתכפיין באורייתא  
  נתיב מצותיך   פר ס אות ד' בשם    המקור חיים רת  פרשת קרח אות ג' שהשונאים הם מרוחו של הצדיק ועי"ש הע   בעש"ט עה"ת   עיין   טו 

באורייתא דבעל פה בכמה לית בכו מאן דיתער לגבה לרצאה לה לגבי בעלה, צווחין בכל יומא ולילה    -נתיב התורה שביל א' אות י"ג כתב וז"ל 

ם שדין יהודאין שתורתן מהשפה ולחוץ כדואג  קושיין בלא לב ולב, וצווחין בה ככלבין, כגוונא דגיהנם )תיקונים שבס"ס זוהר חדש דק"ג ע"ד( והם ה
עכבין הגאולה, שעושין כל מיני  ואחיתופל, והם הם הרודפין ומצערים הצדיקים בכל מיני ליצנות והיתול, כמו שהיה בימי מרן, ועד היום, והם הם המ

עת על הצדיקים, דורשי יחודו יתברך שמו באור    שחוק מדברי הצדיקים, והמלעיג על דברי חכמים שבכל דור נופל וכו', ועוד רשעים העומדים בכל 
לזה ה  לירד  רצתה  לא  אמר, שנשמתו  זי"ע[  ]הבעל שם טוב  אליעזר  בן  ישראל  הרב  אלקי  עד שמרן  יה,  להבת שלהבת  הנחשים  אש  מפני  עולם, 

לו  ונתנו  חלילה,  עד שיתבטל  כך  כל  דעתו  יחלישו  חלילה, שלא  מפניהם  לקום  יוכל  דור, שלא  בכל  צדיקים   השרפים שיש  נשמות  גבורים  ששים 
 לשמרו ואחד מהם היה הגאון מאיר נתיבים וכדומה. 

הענין,  תבין  בני  מר   ואתה  בדברי  מבואר  והענין  מיצרו,  יותר  לאדם  שונא  אין  מן  כי  שיוצא  ניצוץ  כל  כי  הצלם,  בשער  האר"י  ן 
ונתקן על ידי תורה ומצות ואחר כך חוזר לסוד    הקליפות מן הצלם רע, צריך שיהיה מקודם בבחינת צלם, צורה שאינה מתוקנת עדיין, 

גרמיה לטוב, והיצר הרע של א  וזהו )עי' בזוהר תצוה דקפ"ד ע"א( למנדע טוב ולמנדע רע ולמיהדר  דם שהוא שד,  נשמה פנימיות, 
לבחינת נשמה,    הוא גם כן קומה שלימה, אלא שיש בו טוב ורע, והצדיק מתקנו ועושה ממנו יצר טוב מלאך קדוש, ואחר כך חוזר הכל 

הכל קשר אחד, יצרים שבאדם עם הנפש ווח ונשמה, הכל אחדות אחד להתענג בנועם השם יתברך, ולכל נשמה גבוה וקדושה יש  
י  וניצוצין,  נשמות  ורוחו  הרבה  נפשו  משורש  ויש שהם  טוב,  יצר  בבחינת  שהם  ויש  הרע,  יצר  בבחינת  יהודאין  עדיין שדין  שהם  ש 

ועל הצדיק מוטל   יש בו כח  ונשמתו,  לגמרי עד שחוזר למלאך קדוש, אזי  יצרו הרע  וכשהצדיק מתקן  לתקן הכל להחזירם למוטב, 
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דהיינו סור מרע את הרע ועשה אותו מלאך טוב ]עיין    עשה טוב לתקן גם אותן שדין יהודאין, אבל מחמת שאין צדיק בארץ אשר י 

ה'[ ואי אפשר כל זמן שהוא חי שיתקן לגמרי  , ולכן מתגרין בו אותן שדין יהודאין מקנאתו על שהוא מתוקן  לעיל פ' תרומה בהגה 
ויקבל בשמחה, כי הרבה טובות    והם עדיין בחשכות ומזלייהו קא חזי להו. ולכן עצה היעוצה לצדיק, כשיעמדו עליו גלי הים ישתוק 
יחודים שלו, כי כמה ענינים מסר  עושין לו, ובזה שמחלישין דעתו שומרין את הצדיק, שלא יהיה שום יניקה לקליפות מאור תורתו ו 

  לנו האר"י שלא יתגרו הקליפות ברוחניות, שהם גם כן מקנאין על האדם ורוצים להפילו, עד שאמר מרן הריב"ש טוב דא שווער איך 
ורגע   עת  ומתיירא בכל  ברוך הוא בעצמו  מפי שרף אלא מפי הקדוש  ולא  מפי מלאך  ושומע תורהלא  אייך שיש איש אחד בעולם 

יפ  גדולה שיש  שלא  י"ד[. כי אתה תסבור אחי שהמלחמה  ואות  י"ב  פ' נצבים אות  ]עיין לקמן  ר"ל,  ילו אותו לנוקבא דתהומא רבה 
או  נואף  יהיה  שלא  הוא,  הזה,  בעולם  החשכות    לאדם  להמתיק  המלחמה  עיקר  אלא  לכבוש,  קטן  לתינוק  הנקל  זהו  וכיוצא,  גנב 

דות טובות הכנעה ולהנצל מגאוה שהוא עבודה זרה ממש, וכיוצא מן המדות טובות,  והמסכים, ולקבל יסורין באהבה, ולזכך מדותיו מ 
עומד בסכנה כשנכ  ואדם  ואור אלוהי,  נפשו דבקות אהבה  על  ולחקור להאיר  לנוקבא  ולדרוש  נופל  ופנייה  גאוה  חלילה במעט  של 

והשונאים המצערין או  לך המצירים  עושין  טובות  ואתה אחי ראה כמה  ר"ל,  כי אז תלך לבטח  דתהומא רבה  ומחלישין דעתך,  תך 
נהג שבכל כחו עשה טובות לשונאיו להעלותם, ואתה אחי אם   וכן מרן הקדוש הריב"ש טוב  ודורונות היה לך לשלוח להם,  דרכך, 
כחך   ובכל  שמח,  בלב  שתיקה  העצה  ולכן  המתה,  נפשך  וחלק  קללת  נפשך  את  אבל  הנקל,  זהו  ולהענישם,  להמיתם  בהם  תתגרה 

יתברך לתקנם ותאהוב אותם כבבת עין, אבל יש רע גמור וממילא יהיה כלה ואבד, אבל זה לא נמסר לך חלילה אלא  תבקש מאל  
 לבוחן לבות וכליות.

ר"ת    טז  יהודי  שנוגה    -  תחש"י תלמיד חכם שד  זו"ן  סוד  שהם  ועורות תחשים מבאר המתוק מדבש  עה"פ  קמז:  דף  ח"ב  זוהר  ועיין 

מצד חציים הפנימי שהוא צד הטוב דנגה ואינם נאחזים לגמרי מצד חציים החיצון שהוא הרע    דאצילות והם נאחזים בקדושה קצת 
ה ותלד גם היא את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מעכה.  דנגה )רמ"ק מק"מ ומפרשים( עוד מבאר שם את הפסוק ופלגשו ושמה ראומ 

ואח  בו  כל פסולת החסד שהיה  נתן בה את  הגר שאברהם  היא  שם שראומה  נחור לפלגש  ומבאר  שגרש אותה לקח אותה אחיו  ר 
א  מדת ההשפעה ועל כן בצד הקליפה הי   א שחסד הי וידוע      ומכח פסולת החסד הנ"ל הולידה לנחור את תחש שהוא פסולת החסד.

י  ניאוף נמצא התחש"י הנ"ל לבד שהוא קליפת נגה יש בו גם חסד דקליפה דהיינו פגם הברית שעל כן הוא שונא את הצדיק דייקא כ 
צדיק הו אמאן דנטר ברית. ועי"ז נמשך אחר צד הרע שבנגה ונעשה לומד עמ"נ להתייהר ולקנטר )שגם זה מצד פגם הברית כמבואר  

   וף ופגם הברית בחי' אחת( בתורה יא אות ג' ותורה קל שניא 

היו לו שש משזר ועורות    מ"ד( כדי לכסות בכסויה דהיינו עורה את אהל מועד. וד' כסויים ד  שנבראה לשעתו )לח   תחש הוא בריה 
המקום   ועל  בעולם  השכל  והארת  הדעת  בחי'  על  הכסויים  והם  כסויים(.   ג'  רק  שהיו  )י"א  תחשים  ועורות  מאדמים  ואילים  עיזים 

   תורה והלכה לישראל,  ואהל מועד מקבל מהצדיק כמ"ש "ויבוא משה אל אהל מועד" )זהר פיקודי ועיין תורה סז ח"ב(   שממנו תצא 
א תחש לרמז לבחי' התחש"י הנ"ל שמכסה ומעלים אור הדעת והצדיק בעולם ומהפך הלכות לחירופים .ואולי כיסוי התחש  ואולי נקר 

כדי  הקדוש  הדעת  צמצום  בחי'  הוא  מועד  הדין    באוהל  ומגביר  התחש"י  יונק  הזה  הצמצום  שמבחי'  ,אלא  אור  ריבוי  יהיה  שלא 
 להסתרה והעלמה על הצדיק והאמת.

ז  -  ם חסד לאברה עיין    יז  יצה"ר      -  ' ט  נהר   'מעין  כי  ודאי,  שד  המחטיאו,  בגופו  אחד  שד  נקרא  שהוא  יצה"ר  ואדם  אדם  לכל  ויש 
ו מאיזה קליפה, כן הוא הכנתו לענייני העולם, ולכן יש בני אדם שחומרם  והשדים מחצב שלהם אחד, והנה יצה"ר זה לפי המחצב של 

 ה"ר מאיזה קליפה: זך מוכן לשכל, ויש שחומרם עכור, הכל לפי בחינת יצ 

אמנם    .ם שאין לשדים גוף כיון שנולדים מז"ל בלא נוק' והם שדים ונגעים מזיקי עלמא ש סוכות דרוש ז' מבואר    עיין שער הכוונות   יח

הם נבראים מז"ל של עכו"ם, ואילו שד  מזיקי עלמא  שיחת שדים לר' צדוק ש ס רנג. מבואר שיש חילוק ומדרגות בהם ועיין  בזוהר פנח 
מ  ישראל יהודי  של  כלל    .ז"ל  מזיק  שלא  ומשמע  בגמ'  שמסופר  שידא  יוסף  יש  כי  בחינות  כמה  יש  עצמו  יהודי  שד  שבחי'  ומשמע 

 נה משמע שהם טובים.        להיפך עזר לחכמים וכן כאן המשמשים למארי דמש 

לומר שזה תלוי בלמדן עצמו  ונ"ל ששד יהודי שהוא קליפת נוגה כמה שיהיה טוב אבל הרי הוא לא מלאך אלא שד לכן צריך    -מ"ק  
 שאם לומד לשם שמים אזי משמש אותו שד יהודי טוב ואם לומד לא לשם שמים אזי משמש אותו שד יהודי לא כל כך טוב כנ"ל.     

אחרי מות מז ט"א כתוב בשעתא דאתי בן נש לעולם נותן בו הקב"ה ג' שמות שם אמיתי ושם אחר משד יהודי שנקרא    חדש ובזהר  
ר שנקרא חושך וזהו שכתוב "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע" כי חיים הם משם הויה,  חול ושם אח 

 עשו וישמעאל.     וטוב הוא בחי' שד יהודי בחי' קליפת נוגה.   וטוב הוא טוב העוה"ז, ומוות ורע הם קליפת  

ין עי"ש אות ג' בפירוש רבינו על ויספר ללבן את הדברים האלה  שלפעמים תורת הצדיק כן מטה אותו לימ לקמן  בתורה    וכן משמע 
 קוטים שם.י ועיין בביאור הל 

ז  -  חסד לאברהם עיין    יט  ה בלי הצטרפות הקדושה אליה, יש בה קצת הכנה והכל לפי  ודע כי יש בקליפה בעצמ   -  'נהר ט   -  'מעין 
גס ועב וחושק התאוות הגשמיות והמדות המכוערות, וזה    מחצב יצה"ר, כי יש שיצה"ר מוכן לקבל כל חכמה וחשק בה, ויש שיצה"ר 

וזה יראה שמשורש  שפירשו רז"ל בענין השדים הפשוטים שהם נחצבים מהקליפות ואין הרכבתם כבני אדם ועכ"ז יש בהם חכמים,  
בידיעה:  וחשק  בתכונתה טבע  יש  בתורה     הקליפה בעצמה  יהפכהו להתחכם  בקל  זו  מקליפה  יצה"ר באדם  ת"ח  וכשיתגלגל  ויהיה 

יתחכם בחכמת חיצוניות, בתכונה   ובענייני הקדושה לפחות  יחפוץ לעסוק בתורה  וקורבתו אל הידיעה, ואם לא  בתורה מפני דקותו 
טבע  דברים  שהם  שמחצב  וכיוצא,  מפני  וזה  החכמה,  בעסק  אלא  יצה"ר  יפתהו  לא  שהרי  אדם,  בני  בפני  להתגאות  בהם  ידע  יים 

 : היצה"ר ממחצב הדק החושק בחכמה

ג' בחינ  בנשמה  ת בשדים עצמם ו ודע שיש  ובשבים הדבקים  וכיוצא,  הפילסופים תוכניים  ובבני אדם הבלתי שבים  , תלמידי חכמים 
ך מנחש למטה דהיינו מטטרו"ן כנזכר. ויש אחרים שבשדים עצמם הם כבהמה שאינם רודפים  ת"ח העוסקים בתורת ה', והיצ"ר נהפ 

מאומה, זה לסיבת היות מחצב שלהם רע, ומפחיתות ועביות המחצב שלהם אינם חושקים  אלא אחר ההיזק והקלקול ואינם יודעים  
מב  יצה"ר  וכשמתגלגל  וכיוצא.  והמשגל  והמשתה  רודפים אחר המאכל  רק  הא'  בכל חכמה  בחינות,  ב'  יש בהם  בבני אדם  זו  חינה 

גסים בשכלם, טורחים טורח מרובה להשיג וההבנה,  והם ת"ח קשה העיון  נושאים סבל    השבים בתשובה  והם כחמורים  דבר מועט, 
מדות מגונות שבהם, ויש שאינם    עבודתם כמשא כבד, עד שמשברים הקליפה הגסה מעליהם, וטורחים כמה טרחות להטהר מכמה 

חושקים    שבים  מגונות,  מדות  בעלי  חכמה,  עסק  אוהבים  ואינם  בה,  והעוסקים  התורה  שונאים  רעות  שמדותיהם  הארץ  עמי  והם 
 ה והמשגל והם שרץ ובנותיהם שקץ. אמנם בחינת השבים היא כמו שזכרנו. וזמש"ל: המאכל והמשת 
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תוהל למוד  ע"י  לקדושה  לחעלותו  מנת  על  דהיינו  לשמה  כבודרה  ולהרבות  בתשובה  אבל ,  שמים  זור 

דהיינו שלא רק שלומד שלא    \כא/ שתורתו להתייהר ולקנטרדהיינו    ,תלמיד חכם שלומד שלא לשמה
אלא להתגאות ולבזות אחרים שהוא חכם    ,\כב/אלא שלומד שלא מתוך רצון לשוב בתשובה כלל  ,לשמה

דק במצוות , ולפעמים הוא ירא שמים גדול שמדקד יהודי-מכונה ש  כןל  ,מהם, עי"ז מגביר כח היצה"ר שבו
שחלקו על משה   דתן ואבירםקרח וכדמצינו ב  ,הרבה ורק על הצדיק חולק ומחרף וכועס תמיד בגאוה ובוז

נבילה  .רבנו כזה  הימנו    \כג/ות"ח  ע  ויקרא  }מ"רטובה  עא  שם    מ"כיין  כהונה   \כה/[{כד] מתנות 

 
י שמתלבש במצוות וזה נמשך ע"י שד יהודי כמ"ש  יין נסך ד' ו'  עיקר כח היצה"ר להחטיא את האדם הוא ע"   קוטי הלכות י ל עיין    כ

משם נמשך הטעותים וכל הבלבולים שבעולם כי הם  בזהר שיש שדין יהודאין והם יונקים מבחי' נגה שהוא בחי' עץ הדעת טוב ורע ש 
 מבחי' להט החרב המתהפכת לכמה גוונין בלי שיעור וכו'.

בוד אבל לקנטר מדוע מה הריוח שלו בזה. והביאור שמעתי פעם בעניין  להתייהר מובן שכוונתו ללמוד כדי לקבל כ   צ"ע בשלמא   כא
ויצה"ר ולשון הרע. וביאר הריצ"ח מדוע לשון הרע כל כך רע כי הלשון  ג' דברים שקראו להם חז"ל הרע בה' הידיעה והם עין הרע  

פלת חבירו וזה צד הרע שבעצם  הרע הוא מה שרוצה להשפיל את חבירו שבמקום לעסוק בהגבהת עצמו רוצה להיות גבוה ע"י הש 
ורה אלא גם רוצה להראות שכל  ינו שלא מספיק לו שיהיה מעלתו מצד ידיעת הת י הכי נמי זה הלומד כדי לקנטר דה   רע בה' הידיעה.

בזה  ממנו  פחותים  האדומי   האחרים  בדואג  ראש    כדמצינו  נעשה  ואמנם  להתייהר  דהיינו  ולחוץ  מהשפה  שתורתו  בגמ'  שמבואר 
ואע  אדומי  סנהדרין  נקרא  גם  עוד  בזה  הסתפק  לא  בהלכה  פ"כ  כל  פני  מסלקו  שמאדים  היה  עימו  ונותן  נושא  שהיה  מי  שכל 
ד'(  )מדרש שוחר   בתשובותיו  נב  קושיו   , טוב  היה מקשה  חריפותו  ממנו    ת דהיינו שבגודל  כדי להראות לשני שהוא פחות  רק  חזקות 

ן מדובר שהרע שבנגע התגבר עליו מאד ולא ניכר הטוב, אמנם לקמן  נמצא שאע"פ שתחש"י הוא קליפת נגה אבל כא   .והיינו לקנטר 
 תשובה אלא שמתגבר עליהם אח"כ הרע שבו.  יתבאר שכשלומד את תורת התנא אזי נופלים בו הרהורי אות ג'  

התוס' בפסחים   כפי שנתבאר באריכות   כב עפ"י  ג' בפל"ח שם  בג  נ:   בתורה  סתירה  יז.מ'  שהקשו  א  הלומד של   אמר רבא   שבברכות 
נב לש  שלא  מוטב  נ: רא  מה  שלא לשמ   ואיך אומר בפסחים  שילמד  יבוא ללמוד לשמה מוטב  לשמה    ואור"י דהתם   .ה שמתוך שלא 

לכן מוטב לו שלא נברא אבל    כדי להתיהר ולקנטר ולקפח את חביריו בהלכה ואינו לומד ע"מ לעשות מיירי כגון שלומד    יז( )בברכות  
קנט שללמוד לש ו   וך עצלות.בפסחים מדובר שאין מתכוין לרעה אלא מת  עיין בתורה  וצריך  הביאור  וקשה  גבוהה  מה היא מדרגה 

אזי    , מד עמ"נ לחזור בתשובה ולהתקרב אליו ית'ה מעפרה או עכ"פ לו ת נ מה שכי ק ו לכן מי שרוצה ללמוד לשמה לא   ,להיות ראוי לה 
שסובר    , אבל מי שהוא זקן וכסיל   , לשמה וכו'אפילו שלא מצליח כיון שפנימיות מחשבתו לשוב, עליו נאמר לעולם ילמד אדם שלא  

 טר.  זה הוא הלומד רק עמ"נ להתייהר ולקנ  , שהוא כבר צדיק ואין לו צורך לשוב בתשובה 

וקשה להבנה  אבל למעשה   .עצם ההגדרה של ת"ח ש"י   זו היא  כי מצינו צדיקים עצומים שכל מעשיהם לשם    , העניין מאד מורכב 
ואע"פ  ל   כן   שמים  ביטול  של  אותו  בעניין  ורדפו  אותו  וביזו  חרפו  גם  ועוד  נכשלו  להיכנס  צדיק  לנו  ואין  הדורות.  בכל  מצינו  וכן 

להביט על אחרים כלל, אלא רק להתפלל שלא ניהיה מהם ומחסדיהם, אלא נזכה לאמונת חכמים    בחקירות בזה ולא לעיין בזה ולא 
 פשוטה ולהיות מהנלוים לצדיק ודבקים בו בלא להסתכל לחוץ כלל.

 ה"ל יא נקט נבלה מלשון נבל גלגול לבן הארמי הנ"ל  ועיין לק"ה ראשית הגז הלכה ה אות ב' ד'  וכן רמוז לקמן בב   ין מי הנחל עי   כג
 ועיין גם באבות דרבי נתן יא ב'.  .מתנות כהונה שם   פי'טו וב   ויקרא רבה א'  כד

וידבר ה'" מכאן אמרו כל ת"ח שאין בו דעת  "ויקרא אל משה    במדרש ויקרא רבה פ"א אות טו עיין     -נבלה טובה הימנו   -מ"ק    כה 

ולמד ממשה רבינו אבי החכמה אבי הנביאים שהו  צא   , לך שכן  טובה הימנו, תדע  לפני  נבלה  נכנס  ולא  וכו'  ציא ישראל ממצרים 
 ולפנים עד שקרא לו השי"ת.

בו שיקול הדעת ורוח נכון הנה הוא    לכאורה צ"ל נמלה טובה הימנו.   ולגרסתנו יש לומר כי מאחר שאין   -שם   המתנות כהונה ופירש  
יה בשם אדם יקרא ובלעדה הוא  מכחש ועושה פלסתר תורת אלוקיו אשר בקרבו, אשר היא הבסיס ועיקר צורתו האנושית אשר על 

נשאר על חומרתו חומר ולא אדם וכו' עי"ש. "וככל שצורת הכלי דקה וגבוהה במעלה, באבדונה ובהפרדה נשאר חומר הנושאו יותר  
 ושפילה"   גרוע 

אזי   משמע  כשחסר  לכן  נברא  שלזה  וכיוון  אדם  שם  לו  שנותנת  האנושית  לצורה  ובסיס  נכון  ורוח  הדעת  שיקול  היא  גם    שענווה 
 במעלת חי אינו, אלא גרוע מחי שמת ללא תיקון של שחיטה שמטמא במגע ובמשא.           

שלא יניח אדם עטרה מעצמו בראשו אבל אחרים יניחו לו    "ושנא את הרבנות" כיצד מלמד   באבות דרבי נתן פרק יא אות ב' איתא  
דברי תורה למה הוא דומה לנבלה מושלכת בדרך כל  שנאמר במשלי "יהללך זר ולא פיך" אמר רבי עקיבא כל המגביה עצמו על  

ע  בן  לו  לפה",    אמר  יד  זמותה  אם  בהתנשא  נבלת  "אם  שנאמר  והולך  ממנה  ומתרחק  חוטמו  על  ידו  מניח  ושב  דרשהו  עובר  זי 
 מעינינו )דהיינו לטובה( וכו',     רבי יוסי אומר רד מטה למעלה וכו'    

  ועיין תורה ב'    י' שמירת הברית, משמע שהתחש"י חשיב כנבלה שריחה רע זה בגלל פגה"ב( בסוף ריח בחי' טהרה בח   ועיין תורה ב' ) 
שבגלל שאין בו יראת שמים לכן מגביה עצמו ולכן גורם    חוטם בחי' יראת שמים כמ"ש והריחו ביראת ה ואולי לזה מרמז רבי עקיבא 
 את האף שלא להיות מושפע ממנו למי שסמוך לו פגם ביראת שמים לכן ראוי להרחיק ממנו ועל ידו לסתום  

 אבדה נפשה הבהמית באונס אבל הוא מאבד בידים נפש השכלית.  הנבלה נבלה טובה כי    -  מהרי"ל דיסקין 

לומדים   בנבלה  שגרוע  שהזיקה נראה שמה  בנגיעה   , מר"ע  רק  למרחוק   , לא  גם  צריך    , אלא  כי  יותר  גרוע  דעת  בו  שאין  ת"ח  ובזה 
 לשמור ממנו יותר מרחק.

לו, כי איך משמע מכאן שכל כך גרוע מי    וונת המדרש  "מכאן אמרו" דהיינו ממה שמשה לא נכנס מעצמו עד שיקרא כ   בין וצריך לה 
 שאינו בר דעת כמשה רבינו.

ענן מלא את המשכן וא"כ לא יכל משה לבא כמ"ש בסוף שמות.    ותירץ שזה שמשה תפס שהמשכן מלא  הרי ה   השפת אמת הקשה  
תו, לא להכנס אף שהיה גדול מכלם ולכאורה מי ראוי אם לא הוא וכמובא שהענו מכיר ערכו, אעפ"כ  וותנו זה עיקר הדעת דהיינו ענ 

 הרגיש שהמשכן מלא כבוד ה' ואינו יכול להכנס.
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ענוה   בו  להבין שאפילו אדם שהגיע    ,רבינוה  ושפלות של משמשמעות המדרש שם שתלמיד חכם שאין 
ה נוראה   ,מעלותלשלמות  בושה  להרגיש  צריך  ית'  אעפ"כ  רגע  ,ממנו  ראוי    ,בכל  שאינו  להיות ולהרגיש 

עד שקרא לו הש"י    להכנס,  אע"פ שנצטווה  ,כדמצינו במשה רבנו שלא נכנס למשכן  .מהנכנסים למשכן ה'
עליו נאמר כנ"ל שנבלה טובה  גם    ,אצל ת"ח  \כו/דהיינו הענוה   . ורבינו לומד משם שכל פגם הדעת שיכנס
הם הבלים ועיין תורה מג שדבור של רשע בר דעת כמו מנבילה. יוצא ממנו ההריח  מ, וע"כ צריך להתרחק ממנו וממנו

ת נ', אמנם שם  , וכן מבואר בשיחות הר"ן אות קו ובליקוטי עצות אמת ואמונה אומוליד ניאוף אצל השומע אותוואוירים ארסיים ש
שהמדברים סרה על הצדיק באמת רצונם    \כז/ בשיחות הר"ן אות לחמים שאין להם אמונה בה', אבל כבר נבאר  מדבר מתלמידי חכ

, וכ"ש מי שאין בו  הש"ימדבר על  על הצדיק כ  ערך צדיק אות קיט שהמדבר  עפ"ז כתב בלקוטי עצותו   .ל הש"י אלא שבושים עלדבר  

 :        דעת כנ"ל אמונתו חלשה מאד
נקרא    וזה שאינו  אינו  ידוע  חומש,  ללמוד  שיודע  זה  כי  שבע"פ.  תורה  ע"י  אלא  ת"ח, 

דהיינו בלא חיבור אליו    \כח/ נקרא ת"ח, אלא זה שהוא בקי בגמ' ופוסקים. וכשלומד בלא דעת

לימוד בתשובה  ,\כט/ ית' ע"י  לשוב  רצון  בלא  דהיינו    , נקרא לבןדהיינו  על שם  , ע"ש  \ל/הרמאיהארמי 

מגושם שיש באדם לחשוב ולתכנן  חשיבה  כח  היא    \לב/  \לא/מיותכי ערמו  שנכנס בוורמאות  ות  ימיערמ

 
שפירש עפ"י הידוע שמשה בעלה דמטרוניתא ועד העלות הענן היא מתקשטת בתורה ומצוות של בני ישראל ואין    רכה היכל הב ועיין  

 בהעלות הענן שאז סרו הקליפות.  ז אלא ראוי לבא א 

ג' הקב"ה שונאן    -וז"ל    –  כנס לבית חבירו אלא כשמזמינו.י למדו מכאן שאין ראוי לה   ובמדרש  וכן בגמ' ערבי פסחים אמר רשב"י 
 אני איני אוהבן וא' מהם הוא הנכנס לביתו בלי להקיש בדלת קודם.  ו 

להניח על ראשו בלי בושה כי כל מצווה היא בחי' כניסה לקודש פנימה  ילין ו אמר בתורה עב ח"ב איך מעיז לחטוף תפ   וזהו שרבינו 
 וצריך להרגיש שהענן מלא את המשכן.

שיש לדימוי הזה חשיבות,  ואולי כנ"ל לענין שמירת מרחק כמו מריח רע    מה שרבינו מדגיש הענין שנבלה טובה הימנו משמע   וצ"ע 
ניאו  גורם  ניאוף לא טבעי כלל בכל  ף לשומ וכנ"ל עפ"י תורה מג שדיבור של רשע  גרם  ומבואר שם בתורה שהדיבור של בלעם  ע 

 ישראל  וכן משמע ברמב"ן עי"ש.

ו   ועוד לרמוז  לא היה גדול ממנו כ"ש כל אחד אחר שלא יחשוב שראוי, ועיקר  למדרש שיש בו ק"ו אם משה שהיו לו כל המעלות 
 ום מעלה להחשב משהו וכ"ש לדבר על אחרים.ועיל ש הדעת הוא לדעת שהשי"ת "נמצא מאד" )תהילים( וכלפיו לא מ 

 שרבינו בחר בנבלה לרמז לבחי' לבן ונבל הכרמלי שהיה גלגולו ששניהם חלקו על צדיק הדור יעקב ודוד.    עוד אפשר 

'ב'ל'  . כי נ ובכל דור ודור, עומד עלינו קליפת הלבן המוב"פ, המבקש לעקור את הכל   -  (קטע שמיני ד"ה והמלחמה )  ביאור הליקוטים ין  עי 
הוא ]כמובא מזה בדברי מהרנ"ת שעל התורה הזאת בשם האריז"ל[ ונבילה שהיא בהמה מתה, אינה מסרחת בריחות רעות כמוהו. כי  

ז  לעומת  זה  ההיפך  לגופו,  הוא תכלית  נפשו  נחזר  אז,  גם  כי  מיתתו.  גם אחר  הרוחני,  בהחיות  ימים  הזוכה לאורך  יעקב,  מבחינת  ה 
 ק שפתותיו שושנים המוב"פ, וגם בזיווג הדודאים נתנו ריח טוב וערב לאין גבול עיין היטב בפנים.  בנישו   להתענג מזיו השכינה, 

כי צרעת באה על גסות הלב כמבואר  ה בשם מרגריתא טבא המובא בילקוט האורים  בגליון עלים לתרופ מדוע נבלה טובה ממנו ראיתי    עוד פירוש 
מסתלקת   בערכין  חכמתו  בפס   והמתגאה  זה    מצא נ   חים, כמבואר  מסתמא  דעה  בו  שאין  חכמתו  ה בגלל  ש ת"ח  ממנו  הסתלקה  גאות 
חמורה מנבילה וזהו שאמר  חמורה מטומאת נבילה כמבואר במסכת כלים פ"א במדרגות הטומאה צרעת    כנ"ל, וצרעת צרעת  וענשו  

   .   באהל אבל פחות חמורה מצרעת בזה שלא מטמאה    א, כי נבלה אע"פ שגם היא מטמאה במש נבילה טובה ממנו  

)כן משמעות דברי רבנו בתורה    אליו ית' ומתבטא בהרגשת ענוה ושפלות מרוב השגת רוממותו ית' וקטנות עצמו.  הדעת לשון חבור   כו 
ועיין ערכי הכנויים לרמ"ק )הפרדס פרק כג( ערך ענוה היא    עינים לרבי נחום טברסקי פ' בראשית( עב תנינא ומפורש בספר מאירת  

 עת.בתפארת ובה מתעלם הד 

מוהר"ן ש   כז  לח    -  יחות  שהותרה    -אות  האפיקורסות  נתפשט  עכשו  כי  ט(  עג  )תהלים  בארץ".  תהלך  ולשונם  פיהם  בשמים  "שתו 
ירא  כל  ועל  הצדיקים  כל  על  סרה  לדבר  העולם: הרצועה  כל  על  משגיח  שאינו  העולם  כל  נגד  לשונו  שפושט  מי  כמו  והוא  ה'.       י 

, אך שהם בושים לדבר בפיהם על השם יתברך על כן הם מהפכין אפיקורסות  ך בעצמוובאמת זה האפיקורסות הוא נגד השם יתבר 
לה בשמים, כי עקר דבריהם נגד  שלהם לדבר על העולם. וזהו "שתו בשמים פיהם", שבאמת מה שמדברים בפיהם הוא באמת למע 

, על כן לשונם תהלך בארץ  ו יתברך השם יתברך כביכול כנזכר לעיל, אך "לשונם תהלך בארץ", שמחמת שבושים לדבר בפיהם נגד 
 שפושטין לשונם נגד העולם כנ"ל. אבל באמת "שתו בשמים פיהם" כנ"ל: 

וכאן אומר שרק לומד בלא דעת דהיינו בלא חיבור אליו ית',  אמר שלומד עמ"נ לקנטר שזה ממש רשעות ורוע גדול    צ"ע דלעיל   כח
עת עי"ז נכנס בו הערמומיות שבתורה ועי"ז נופל יותר ללמוד  ד בלא ד ונראה לבאר שכאן מבאר כיצד מתחילה נפילתו וזה ע"י שלומ 

, ומה  ינו לימוד להתייהר עוד יש לומר כמבואר במקום אחר שהענוה היא הביטוי של דעת נמצא שלימוד בלא דעת הי   עמ"נ לקנטר.
 .ול.בין הגד שגם מקנטר זה סניף של עמ"נ להתייהר כי רוצה להראות לכולם שלא מבינים עמ"נ שימצא הוא המ 

ועי"ז מתהפכים הצרופים    וכיוון שתורה   כט  מפיל את השכינה בגלות  נמצא שהלומד בלא דעת  שבע"פ היא השכינה כמבואר לקמן 
 ז על הצדיק כמבואר לקמן.ונעשה לו פה לדבר עתק בגאווה ובו

 כמבואר בב"ר סג ד'    ל

ותר שיש לאדם עוד קודם למדמה לכן נקרא גם  סיסי בי לכח חשיבה הב   -הגדרת המושג ערמה נראה שהכונה מה היא?    ערמומיות   לא

לפעמים   תרגומו  לכן  לב  שישימו  בלי  אדם  בני  על  ולהערים  לרמאות  יודע  האדם  זה  שכל  ידי  ועל  )מהר"ל(  היולאני  בנכילו  שכל 

רו"  ין לאשו הפך ה"פתי מאמין לכל דבר וערום יב   והמלבי"ם פירש שהוא כח בנפש לשקול כל דבר טרם העשותו ולפעמים בחכמתא,  
דהיינו שבוחן את הדבר תחילה. )נראה שזהו שאמרו חז"ל איזהו חכם הרואה את הנולד נמצא שאני חכמה שכנתי ערמה דהיינו הכח  

לראות כמה מהלכים קדימה שוכן בכח הזה הבסיסי שהוא הכח לשקול דבר טרם העשותו( מהר"ל  לראות את הנולד בחכמה דהינו  
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כי רמאות א"א אלא ע"י שתחילה מראה    , כמה מהלכים קדימה, וכח חשיבה זה מפותח ביותר אצל הרמאים
עצמו שהכל בסדר ורק כמה מהלכים אח"כ מכשיל את האדם ברמאותו. וכשאדם לומד תורה מתחזק אצלו  

ים קדימה, וזה צורך גדול בלימוד התורה, אבל מי שלא חפץ לשוב ע"י כח הזה לחשוב ולתכנן כמה מהלכ
כי נעשה מוכשר עוד יותר לרמאות, ועל כן היצה"ר לרמאות מתגבר   ,התורה אזי כח זה נהפך אצלו לרעה

  עלה ובוז  תק בגאווולדבר ע  ,להוכיח מהגמ' ופוסקים רשעות הצדיקאצלו. וכשהוא ת"ח אזי עוד יותר יודע  

הצדיקים, שני  . ושונא ורודף את  \לג/ שגם זה מתכונת הערמומיות לשון ערימה  ולהגדת  בתקיפו  ,הצדיק
לצדיק    םגורם ייסורי בשם עצמו    הצדיק  ושידאומר חו כפי שיתבאר שכיון שלומד לא לשמה  צדיק עליון  

התורה את  שחדש  ו  העליון  בקבר  דובבות  שפתותיו  שתהינה  ממנו  מונע  דהיינו כי  תורתו  שמפיל  עוד 

, וטעם שדווקא רודף את הצדיק  שמבזה ומחרף אותו תמיד  כפשוטו  וצדיק תחתון  .בפיו  גלותל השכינה  
לעיל   ומבואר  ,ות"ח ש"י לומד להתייהר כנ"ל דהיינו גאווה  ,נ"ל כיון שצדיק מאן דנטר ברית  ,יותר מאחרים

שונא גם את מי שהוא מרכבה    ,שהוא פגום בבריתבתורה יא אות ג' שניאוף וגאווה עניין אחד הם, וכיון  

 .  ומתוקן ביותר בברית
 

את הצדיקים   לרדוף  כח  מקבל  דייקא  עי"ז  גמרא  שלומד  חכם  תלמיד  ע"י שהוא  דייקא  כיצד  יבאר  עתה 

שכינתא  הנ"ל   שבע"פ  כי  צדיקיא  תורה  תרין  ] יתבלדבין  צדיקים  [להה  שני  בין  יושבת  ,  השכינה 
)ויצא דף קנג ע מבאר ,  [לח]   צדיקים ירשו ארץעל הפסוק    \ לז/ :{ויחי רמה}\לו/("בכמ"ש בזוהר 

 
היולאני וכתב שהיולאני הוא הערמה. וצ"ע בזה כי ערמה באה עם החכמה ואילו הבינה  יא שכל  כתב על בינה יתירה שבאשה שה 

לה   ונראה כוונתו שיש  יש בה דייקא בלא חכמה שע"כ אסור למדה חכמה.  מטבעה ערמה שאינה מזיקה אבל כיון שחכמה  יתירה 
מ  רמאית  שנעשית  עד  הערמה  ביותר  בה  מתגבר  חכמה  לומדת  עם  אזי  בערמה  ט משכנה  כי  אל  אד  ולא  הערמה  את  מקבל  בעה 

לשכל   מוכרח  העיוני  השכל  כי  לבאר  נראה  החכמה  ע"י  דווקא  מתגברת  הערמה  מדוע  להבין  העניין  בעיקר  בה.  השוכנת  החכמה 
הערמה )מהר"ל( לכן בלימוד החכמה בהכרח להשתמש בערמה כדי לברר את החכמה עד שיתפוס אותה בכלי השכל  הגופני שהיא  
מ  לכן  כח העיוני,  כוונת    תגבר  עומק  להבין  ופלפול  חקירה  בדרך  שהוא  הגמרא  בלימוד  דווקא  וזה  דייקא,  החכמה  בלימוד  הערמה 

 המקורות לכל זה עיין בסוף התורה הוספה לאות א'   קיאות בלבד.החומש, אבל בלמוד חומש לבד אין חקירה כל כך אלא לימוד ב 
ר ולהבין את התורה שבכתב וכח זה הוא כח של חריפות ופלפול  אדם לבר כי תורה שבע"פ הוא הכח שניתן ל   –  ערמומיות   -מ"ק    לב

וזהו ע"י כח   נוקבא שעושה מטיפה אחת קומה שלימה  ניתן להרחיב דברים בחי'  הבינה שיכול מפסוק אחד  והבנת דברים שעל ידו 
 י ערמומיות של היצה"ר.   כיר נכל כגון "והיו לטוטפות בין עיניך" להוציא ספרים שלימים של הלכות. וכן בכח זה בעצמו יכול לה 

לשמה  על    וכשלומד  ולהתגבר  שבע"פ  בתורה  לחדש  דהיינו  לקדושה  רק  שבע"פ  תורה  הלימוד  ע"י  שמקבל  זה  בכח  משתמש  אזי 
 אותו וכן להיות עומד על דעתו כנגדו שלא להיגרר אחריו.   היצה"ר ולהכיר רמ 

כח הזה של הערמומיות, והתורה לא מועילה אלא להיפך  א ע"י ה שלא לשמה אזי להיפך היצה"ר מתגבר יותר דייק   אבל כשלומד 
 " וזהו  ולהרשיע אחרים.  הרעים  וחריף להצדיק מעשיו  דעתו  על  עומד  יותר  ידה, שנעשה  על  לו ערמומיות  שכנתי  נוסף  אני חכמה 
ש בתורה  וכה לחד ערמה" שחכמת התורה שוכנת בתוך ערמה, דהיינו שהקליפה של החכמה היא הערמה, שדייקא על ידי הערמה ז 

ַון  הוא הפרי שזוהי החכמה שהוא כח מה, מה אני, כח   דהיינו להשיג יותר חכמה שהיא יותר הבנת רצון הבורא בכל דבר אבל המכו 
חתיכת תורה שזהו כל עבודתינו בתורה, ומצוות הוא לעשות כלי לחתיכת אלוקות בעוה"ז וכל כלי ולבוש    הביטול להשי"ת שיש בכל 

לנו ע"י שיופשט וישאר האלוקות שעל ידו יהיה הנועם.  אבל כח מה דהיינו ביטול הוא אור אין סוף שאינו  עוה"ב ש כזה הוא יהיה ה 
ששם  מצוות  או  תורה  כגון  כלי  איזה  ידי  על  אלא  להשי"ת,   מתגלה  הביטול  הז   מתגלה  השגת    ו והאלוקות  עוד  דהיינו  חכמה  היא 

 אלוקות שמביאה לביטול להשיג מה כוחי.

מה אזי כח ההבנה הזה והפלפול והחריפות שזוכה ע"י התורה הוא בעצמו גורם לו להיות גאוותן שזה נקרא  שלא לש   אבל כשלומד 
נעשה עומד על דעתו כי קוד  כיוון שבכוחו הוא  ועכשיו שנעשה  ערמומיות  והאמין לאחרים  כך  ולא סמך על עצמו כל  פתי  ם היה 

אבל כשלא משתמש בכח הזה לקדושה אזי הכח הזה בעצמו גורם לו  לאחרים  למדן נעשה ערום ומבין וסומך על עצמו ואינו מתפתה  
עצמי   מדאי  לבטחון  סותרים  יותר  יותר  שהם  וצדיקים  גדולים  על  ובפרט  אחרים  על  ולדבר  פיו  הגאווה  לפעור  דהיינו  מהותו  את 

עצמה שנופל בה היא  הגאות ב ומציאותם כיראי שמים היא כתוכחה שאינה נסבלת אצלו וכדי להצדיק עצמו יותר מדבר עליהם. ו 
ממה שלא קשור לפנימיות שהיא החכמה אלא לחיצוניות שהיא הערמומיות שמַכַסה אותה ומזה בא גם שבצדיק רואה רק חיצוניות  

מוצא בתורת הצדיק ראיות לסברתו שיש שמאל בצדיק כמו שנמצא אצל הרבה    ולא את הפנימיות  גם  כי  יותר  ומבואר שעוד     .
 תאוותם בתורת הצדיק.ראיות ל שמוצאים היתר ו 

הצדיק כיוון שלשון הרע פירושו שמוצא נקודת חולשה או אפילו  בחי'  לשון הרע על כל אדם בעצם הוא דיבור על    דיבור   ובאמת 
 ועל ידי שמדבר בה מחשיב אותה ומחשיך ומכסה את כל הטוב שנמצא באותו אדם דהיינו הבחי' צדיק שבו.  רעה אצל השני  

שערמה גם לשון ערימה כמ"ש נערמו מים נצבו כל נד והתרגום חכימו מיא נמצא שדייקא מים שטבעם  צ"ב(    8)לג   ח שמעתי מהריצ"   לג
מיוסף הצדיק   שלמדו  נהפכו בכח התקיפות  והגררות  דהיינו  התמסרות  וינוס"  "הים ראה  )כדאיתא במדרש  נגרר אחר תאותו  שלא 

בהם תקיפות ועז ונצבו כמו נד. וזה עניין התקיפות שיש לערמומי  ונעשה    שראה את "וינס יוסף"( וזה בחי' שכל הערמה שנכנס במים 
 לעמוד ולחרף צדיקים ולדבר עליהם עתק בגאווה ובוז.

 א יתב  -מתרלו  יתבה,    -בדפו"ר ותרלד גם   לד

 עיין תורה רז   לה 

ֵרין   אֹוִליַדת  ָרֵחל   -זוהר ויצא דף קנג:    לו  יִקים   ת ְּ ָהִכי  ַצד ִ ֲחֵזי  וְּ ָהא,  לה   ראוי  וכך   צדיקים  שני  הולידה  רחל   ִאתְּ ה   ד ְּ ָ ִמט  ין  ש ְּ ֵרי  ב ֵ יֵקי   ת ְּ ָבא  ַצד ִ ִמין  ָיתְּ ָעלְּ   הרי   כי (  ל "אוה   ג"ה)   לְּ

כְּ   לעולם  צדיקים   שני   בין   יושבת  שמטה  הנקראת   המלכות  יִקים   ִתיב ד ִ ו    ַצד ִ ש  יק   הצדיקים '  ב  הם  ואלו ,  ארץ   הנקראת   המלכות   את   יורשים   צדיקים'  ב'  פי  ָאֶרץ   ִיירְּ עֵ   ַצד ִ   ודיס  יָלא לְּ

יק ,  יוסף  שהוא   שלמעלה   א" ז  של  ַצד ִ א   וְּ ַתת ָ   ביסודה   שעיקרה   המלכות   של   פש הנ   הוא   הרוח   וזה),  הראשון  ביחוד   דמלכות   ביסוד   א "ז  בה   דשבק   רוחא   ההוא   סוד   והוא   למטה   צדיק   הוא   ובנימין  לְּ
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רבים  צדיקים  הזוהר   שניםכי    תרי משמעלשון  רבים  ושני צדיקים אלו הם, זה המיעוט  צדיק  . 
 . שחידש זאת התורה שבע"פ, זה צדיק עליון. וצדיק התחתון, זה שלומד החידושין

 

 
יק   כי  ואמר (,  א "לז  אותם   ומעלה ,  אלו  ן "מ  ידי   על  מתקשטת   והמלכות ,  טובים  ומעשים  במצות   עבודתם ו   תורתם   י "ע   ן "מ  שיעלו   הזה   שבעולם   הצדיקים  על   הממונה   הראש   הוא   הרוח   וזה ,  גופה  בכל   ומתפשטת  ֵעיָלא   ַצד ִ יה    לְּ   ִמנ ֵ
ָדן ִאין  ַמִיין  ָנגְּ ָ יק ,  ד" מ  בסוד   למלכות  העליונים  המים  ויורדים  נמשכים  ממנו ,  שלמעלה  א" ז  לש   מהיסוד  ִעל  א   ַצד ִ ַתת ָ יה  ,  דנוקבא  שביסוד  הרוחא'  בחי  שהוא   בנימין  סוד  שהוא   לְּ   ִמנ ֵ
ָעא א   ָנבְּ ב ָ י  ַמי ָא   נו קְּ ַגב ֵ כו ָרא  לְּ א   דְּ ת ָ ִתיאו בְּ ִלים  ב ְּ יק  למלכות  שיש  יהר,  שלימה  בתשוקה  א " לז  ן" מ  הנוקבא  ומעלה  נובעת  ידו  על  ש ְּ ָרא  ַצד ִ טְּ יק  ָדא  ִמס ִ ַצד ִ ָרא  וְּ טְּ   צדיק  ָדא  ִמס ִ

ָמה   כי,  רוחא   ההוא  סוד  בנימין  שהוא   ה מט  מצד  וצדיק  א"דז   היסוד '  בחי  יוסף   שהוא  מעלה   מצד כו ָרא  כ ְּ דְּ ֵעיָלא  ד ִ ין   ָיִתיב   לְּ ֵרי   ב ֵ ֵבי  ת ְּ   נקבות  שתי   בין   יושב  למעלה   א"שז   כמו  נו קְּ

א  ָנֵמי   ָהִכי,  למלכות   ומשפיע   מבינה  מקבל   א"ז  ל" ר,  למלכות  בינה  בין ב ָ א  נו קְּ ַתת ָ ָבא  לְּ ין  ָיתְּ ֵרי  ב ֵ יֵקי  ת ְּ   יוסף   סוד  שהם  צדיקים  שני  בין  יושבת  מטה ל  א" דז  הנוקבא  כן  כמו  ַצד ִ

ַעל ,  הזה  שבעולם   הצדיקים   של  ן " המ  את   מעלה   שבנימין  י "ע   ד "המ  טפות  את   א "דז   מיסוד  שמקבלת  ל" ור,  ובנימין א   וְּ ָיִמין   ֹוֵסף י  ד ָ ֵרין   ו ִבנְּ יִקין  ת ְּ הו    ַצד ִ   ובנימין  יוסף  כן  ועל   ִנינְּ

ֶמה    ָזָכה   יֹוֵסף ,  צדיקים  נקראים   שניהם  יקצַ   ֵוי לְּ ֵעיָלא   ד ִ ִגין  לְּ ָנַטר   ב ְּ יָמא   ָאת  ד ְּ   כי ,  פוטיפר  באשת   בנסיון   ועמד  קודש   ברית   אות   את   ששמר  לפי  למעלה   צדיק   להיות   זכה   יוסף   ָקיְּ

ָיִמין , אמו   מרחל  למעלה  א "דז וד ביס  לעלות   זכה ז "עי נְּ יק   ִאיהו   ב ִ א  ַצד ִ ַתת ָ ִאתְּ , לקמן   שמפרש  מהטעם  למטה   צדיק   הוא  ובנימין  לְּ רָ לְּ ה   אַעט ְּ ָ ִמט  ין ש ְּ ֵרי  ב ֵ יֵקי   ת ְּ   שתתעטר כדי  ַצד ִ

יק  יֹוֵסף   בין  והיינו,  צדיקים  שני  בין  השמטה  סוד  שהיא  המלכות ד ִ ָיִמין  ַהצ ַ יק  ו ִבנְּ ד ִ   ן" המ   את   יורש   דלעילא   הצדיק '  פי   ארץ   ירשו   צדיקים   ,הפסוק  פירוש   זה  ולפי) .  ַהצ ַ
 (   מ" ומק  ג "ורא ק "רמ) . ( מלכות ה   מקבלת ש   השפע  את   יורש   דלתתא   וצדיק,  המלכות   לו  שמעלה 

ַהאי   עוד   ואמר   -זוהר ויחי דף רמה:    לז וָנא   כ ְּ וְּ א   כן   כמו ,  הצדיקים  נשמות   י "ע   היא   האהבה   שהתעוררות   כמו   ג ַ ת ָ יאו בְּ א דְּ   ת ִ ב ָ י   נו קְּ ד ֵ ִמש ְּ ִאין   ַמִיין  לְּ ָ ת  ַ ִאין   ַמִיין   ָלֳקֵבל   ת  ָ   ִעל 

א  ִאיהו    ָלאו  עצמו  דהיחו   עתבש  ד" המ  כנגד  ן "מ   להעלות  המלכות  של  התשוקה  הֹון  ֶאל ָ ַמתְּ ִנש ְּ יַקי ָא   ב ְּ ַצד ִ ִאין,  ן" מ  בסוד  בה   העולות  הצדיקים   נשמות  י"ע   אלא  אינה  ד ְּ ָ ו ן  ַזכ    ִאינ 
יַקי ָא הַ   ַצד ִ ָמא   אי ב ְּ ָמא   ָעלְּ ָעלְּ ָאֵתי  ו בְּ יהו  ,  הבא   ובעולם  הזה  בעולם  להצדיקים  אשרי  דְּ ֲעַליְּ יִמין  ד ַ ִאין  ָקיְּ ָ ַתת ָ   ִעל  ,  והתחתונים   העליונים  מתברכים  ידם  ועל  עומדים  שעליהם  ִאיןוְּ

ַעל  א  וְּ יק  כן  ועל  ד ָ ַצד ִ סֹוד   וְּ ִתיב   עֹוָלם  יְּ ָתם   כ ְּ   ומיסד  בה   משפיע   שהוא  לפי   עולם   הנקראת   המלכות   של  יסוד   דהיינו   עולם  יסוד  קראשנ   דאצילות   העליון  צדיק  על  לפרשו   שאפשר  סְּ

ָרָזא  ומפרש .   ן" מ  בסוד  בה  שעולות  לפי  המלכות  שהוא  העולם  יסודי  כן  גם  שהם  הצדיקים   נשמות  על  ו דהיינ  ןהתחתו   צדיק  על  לפרשו  אפשר  וכן,  אותה א  וְּ כל ָ ,  הוא  הכל  של  והסוד   ד ְּ

יק  כ" שמש ֵעיָלא   סֹוָדאיְּ   ִאיהו  ,  ַצד ִ ִאיהו  ,  צדיק  הנקרא   א"דז   העליון  היסוד  הוא  ִדלְּ סֹוָדא   וְּ א  יְּ ַתת ָ ֶנֶסת ,  הזה  שבעולם   הצדיקים   נשמות   שהם  התחתון   יסוד  והוא   לְּ ָרֵאל  ו כְּ   ִיש ְּ
ִליַלת כ ְּ יק   ִאתְּ ד ִ ֵעיָלא  ִמצ ַ א   ִמל ְּ ת ָ ַ יק  ומפרש ,  ן "מ   בה   עלה המ  התחתון   ומצדיק   ד" מ  בה  המוריד  העליון  מצדיק  נכללת  המלכות   הרי   ו ִמת  ָרא   ֵמַהאי  ַצד ִ   מצד   הוא   א" דז  היסוד  ִסטְּ

יק ,  מעלה ַצד ִ ָרא   ֵמַהאי   וְּ ִתין   ושניהם ,  מטה  מצד   הוא   הזה   ולם שבע   הצדיק   ונשמת   ִסטְּ ִתיב   הו א   ָהָדא  אותה   יורשים   ָלה    ַירְּ יִקים,  ִדכְּ ו    ַצד ִ ש  ו    ומפרש   ָאֶרץ   ִיירְּ ש  אי   ָאֶרץ   ִיירְּ   ַוד ַ
 . ארץ  הנקראת תהמלכו  את  יורשים הם
 תהילים לז כט   לח 



 1טז.        מוהר"ן                                       יב  תורה                            קוטי   יל                     

כי השכינה היא אלקותו ית' הנמוכה השוכנת עמנו והיא תורה שבע"פ   נו שכינתאיותורה שבע"פ, הי
כפי  שבכתב  התורה  את  ולפרש  ולחדש  לדרוש  ישראל  לחכמי  הקב"ה  שמסר  בתורה  חלק  אותו  דהיינו 
ת השגתם, ואיתא בזוהר שהקב"ה והתורה אחד נמצא שמסירת התורה היא מסירת אלוקותו ית' בבחי' הנגלי

כנ"ל השכינה  דהיינו  שלו  כמ"ש  והנמוכה  אליהו  [א],  פתח  הנקראת  הזוהר  פה  בהקדמת   \ב/ מלכות 
 ותורה שבע"פ קרינן לה. 

יהודי שד  ת"ח  בתוך  באה  שבע"פ,  תורה  הנקרא  תורה  ידה  וכשהשכינה  לומד  כשהוא  ינו 

ל  , שכיון שהוא לומד בלא דעת כנ"ל  , זה נקרא גלות השכינהשבע"פ קב"ה הרי  הדהיינו בלא חיבור 

לדבר   \ג/. ואז יש לו פהגלות  וזו  ,מהקב"ה  ,שבלימודו הוא מנתק את התורה שבע"פ שהיא השכינה כנ"ל
כפי שנתבאר לעיל שכיון שמשכן החכמה בערמה לכן הלומד שלא לשמה מתגברת    על צדיק עתק וכו'

הקדמה  באר לקמן בוכפי שית  \ד/ ומתגבר יצרו לדבר על הצדיקים דייקא  להיות כשרון לרמאותבו הערמה  

 . \ה/ אות ד'ל
עי"ז   ווכשאדם ופסק שחידש איזה תנא או צדיק אחר,  דין  ובטהרה איזה  לומד בקדושה 

בין הצדיק העליון שחדש את ההלכה בחייו ונסתלק, לבין הצדיק החי הלומד    \ח/ (זנשיקין )   י'נעשה בח

 
 * בפתח אליהו   א

כי בפה מתגלה מחשבת האדם נמצא שהפה הוא המדרגה האחרונה בחינת המלכות שהיא המדרגה    , מתייחסת לפה דייקא   המלכות   ב
נוק' שבה מתגלה הא  ובה מתגלות הספירות כי היא בחי'  פה  האחרונה שבספירות  וכך הוא הדבור  ורות הנעלמים העליונים ממנה. 

 שבאדם.

 אות ב' שאצל צדיק אזי להפך ממש שכשנופל אפילו מעט לאיזה מחשבת גאוה אזי אין לו פה לדבר כלל.  ין לעיל תורה יא י ע   ג
ים קמ"ה(  -  עיין תורה רז   ד ּלִּ הִּ תּוב )ּתְּ ּכָּ ֶׁ מֹו ש  ּכְּ בּורֹות  ּגְּ יַנת  חִּ ּבְּ ים ֵהם  ּבּורִּ ַהּדִּ ל  בּורֹות  ּכָּ ּגְּ ַהה'  ֶׁ ים ש  בִּ תָּ ּכְּ תּוב ּבַ ּכָּ ֶׁ מֹו ש  רּו", ּוכְּ ַדּבֵ ךָּ יְּ תְּ בּורָּ : "ּוגְּ

ינַ  חִּ ים ֵהם ּבְּ ּבּורִּ ל ַהּדִּ ּכָּ ֶׁ א ש  צָּ מְּ ה, נִּ אֹות ַהּפֶׁ ם ה' מֹוצָּ ה ֵמהֶׁ ַנֲעשֶֹׁ ה וְּ ַהּפֶׁ ין ּבְּ אִּ יֹוצְּ ין וְּ עִּ ַעת ּבֹוקְּ ּדַ ּבַ ֶׁ ּתָּ ש  ַהַהמְּ ם, וְּ יקָּ ּתִּ ַהמְּ יךְּ לְּ רִּ צָּ בּורֹות, וְּ ה הּוא  ת ּגְּ קָּ
יַנת הַ  חִּ ֵהם ּבְּ ֶׁ ים ש  ּבּורִּ ין ַהּדִּ יקִּ ּתִּ ה ַממְּ ֵדי זֶׁ ים, ַעל יְּ רִּ ַדּבְּ ּמְּ ֶׁ ים ש  ים טֹובִּ ּבּורִּ דִּ ה וְּ ּמּוד ַהּתֹורָּ ֵדי לִּ בּורֹות: ַעל יְּ  ּגְּ

דוֹ    גְּ ם לִּ עֹולָּ ה הָּ זֶׁ ים ּבְּ אִּ ֵהם ּבָּ ן, וְּ לָּ צְּ א לִּ נָּ ֹות, ַרֲחמָּ ש  בּורֹות קָּ ין ּגְּ אִּ ים יֹוצְּ מִּ עָּ פְּ ּלִּ ֶׁ ַדע ש  ין,  וְּ אִּ ּיֹוצְּ ֶׁ ש  ן ּכְּ דֹול, ַעל ּכֵ ַעת ּגָּ ם ּדַ הֶׁ ש  לָּ ּיֵ ֶׁ ֵלי ַהּדֹור ֵמֲחַמת ש 
ּדִּ  ם  ֵמהֶׁ ה  ַנֲעשֶֹׁ וְּ ה,  ֵמַהּפֶׁ ין  אִּ יֹוצְּ וְּ ין  עִּ ּבֹוקְּ ם  ָּ ש  וְּ ים,  דֹולִּ ַהּגְּ ַדַעת  ּבְּ ים  אִּ ּבָּ ֹות,  ש  קָּ בּורֹות  ּגְּ לֹום,  ָּ ש  וְּ ינַ ַחס  חִּ ּבְּ ֵהם  ים  ּבּורִּ ַהּדִּ ַוֲאַזי  "ל.  ּנַ ּכַ ים  ת  ּבּורִּ
לֹום, ֵמֲחמַ  ָּ ש  וְּ ֹות, ַחס  ש  ַהּקָּ בּורֹות  ַהּגְּ ים  יקִּ ּתִּ ֵאין ַממְּ ֶׁ ש  ּוכְּ ם,  יקָּ ּתִּ ַהמְּ אֹות לְּ רְּ יךְּ לִּ רִּ צָּ ֹות, וְּ ש  בּורֹות קָּ ז  ּגְּ ֵהם אָּ ֶׁ ם אֹו ש  יקָּ ּתִּ ַהמְּ ּכַֹח לְּ ם  הֶׁ ֵאין לָּ ֶׁ ת ש 

ז   אָּ מּו  גְּ ּפָּ ֶׁ ש  ֵמֲחַמת  ם,  יקָּ ּתִּ ַהמְּ לְּ ר  ָּ ש  פְּ אֶׁ י  אִּ ֶׁ ש  ה  ַטּנָּ קְּ ה  ֵרגָּ ַמדְּ ים  ּבְּ ֹוגִּ ש  וְּ ים  מִּ ּפֹוגְּ ֵהם  ים  מִּ עָּ פְּ לִּ ים  דֹולִּ ּוגְּ ים  יקִּ ַצּדִּ ּלּו  ַאפִּ י  ּכִּ א,  ֵחטְּ וָּ ם  גָּ ּפְּ ה  ֵאיזֶׁ ּבְּ
ים   יקִּ ּתִּ ַממְּ ם  ֵאינָּ זֹו,  ה  ינָּ חִּ בְּ ּבִּ ז  אָּ ֵהם  ֶׁ ש  ּוֵמֲחַמת  ז(,  ת  לֶׁ )קֹהֶׁ כּו'  וְּ ץ"  רֶׁ אָּ ּבָּ יק  ַצּדִּ ֵאין  י  "ּכִּ ר,  בָּ ּדָּ ה  ֵאיזֶׁ ֵהם  ּבְּ ֶׁ ש  ֹות  ש  ַהּקָּ בּורֹות  ַוֲאַזי  ַהּגְּ ים,  ּבּורִּ ַהּדִּ
ּבוּ  ּדִּ ים  ּבּורִּ ַהּדִּ ֵאּלּו  ּבְּ ר  ַדּבֵ לְּ ין  ילִּ חִּ ַמתְּ ֲאַזי  ֹות,  ש  קָּ בּורֹות  ּגְּ ֵהם  ֶׁ ש  ים  ּבּורִּ ַהּדִּ ים  יקִּ ּתִּ ַממְּ ם  ֵאינָּ ֶׁ ש  אֹו  ּכְּ ט,  רָּ ַהּפְּ ַעל  אֹו  ל  לָּ ַהּכְּ ַעל  ים  עִּ רָּ ים  רִּ

י  ּבּורִּ ַהּדִּ ל  ּכָּ ַוֲאַזי  ַהּדֹור  יק  ַצּדִּ ַעל  ין  רִּ ַדּבְּ ּמְּ ֶׁ לֹום: ש  ָּ ש  וְּ ַחס  ַהּדֹור,  יק  ַצּדִּ ַעל  ים  לִּ נֹופְּ וְּ ים  אִּ ּבָּ ֹות  ש  קָּ בּורֹות  ּגְּ ֵהם  ֶׁ ש  ם  הֶׁ ּלָּ ֶׁ ש  הזה    ם  הלמדן  )ק"ו אם 
 שנפלו לו הדברים האלה הוא רשע בר דעת שבוודאי לא מנסה כלל להמתיקם אזי מדבר עתק בבוז וגאוה על הצדיק הדור כמבואר אצלנו בתורה יב( 

יק ַהּדוֹ    ּדִּ ַהּצַ כַ וְּ ם לְּ ן אֹותָּ הּוא ּדָּ ֶׁ ֵדי ש  ַעל יְּ "ל, וְּ ים ַהּנַ ּבּורִּ ֵהם ַהּדִּ ֶׁ ֹות ש  ש  בּורֹות קָּ יק ֵאּלּו ַהּגְּ ּתִּ ַהמְּ אֹות לְּ רְּ יךְּ לִּ רִּ יו,  ר צָּ לָּ ים עָּ רִּ ַדּבְּ ּמְּ ֶׁ ה ש  זֶׁ כּות ּבָּ ף זְּ
ד'(   אות  יב  אצלנו בתורה  ם, )כמבואר  יקָּ ּתִּ ַממְּ ה  זֶׁ ּובָּ ד  סֶׁ חֶׁ י  ַלּפֵ ּכְּ ה  ַמּטֶׁ הּוא  ֶׁ ש  א  צָּ מְּ ם    נִּ לָּ ַקּבְּ מְּ יו,  לָּ עָּ ים  רִּ ַדּבְּ מְּ ֵהם  ֶׁ ש  ים  ּסּורִּ ַהּיִּ ל  ַקּבֵ ּמְּ ֶׁ ש  ֵדי  יְּ ַעל  אֹו 

"ל  ּנַ ֹות ּכַ ש  בּורֹות ַהּקָּ ֵהם ַהּגְּ ֶׁ ם ש  הֶׁ ּלָּ ֶׁ ים ש  ּבּורִּ ן ּדִּ ם ּכֵ יק ּגַ ּתִּ ה הּוא ַממְּ ֵדי זֶׁ ה, ַעל יְּ ַאֲהבָּ    .ּבְּ

ַהמְּ  לְּ ַהּדֹור  יק  ַצּדִּ ּבְּ לֹום,  ָּ ש  וְּ ַחס  ּכַֹח,  ֵאין  ם  ל אִּ ים  ֲאבָּ אִּ ּבָּ ֶׁ ש  "ל  ַהּנַ בּורֹות  ַהּגְּ ֵאּלּו  ֵדי  יְּ ַעל  לֹום,  ָּ ש  וְּ ַחס  ֹאד,  מְּ תֹו  ֵרגָּ דְּ ּמַ מִּ ּפֹל  לִּ יּוַכל  ֲאַזי  ם,  יקָּ ּתִּ
ַהּגְּ  ֵאּלּו  ת  קֶׁ ּתֶׁ ַממְּ תֹו  מָּ ְּ ש  נִּ קּותֹו  ּלְּ ּתַ סְּ הִּ ֵדי  יְּ ַעל  ז  אָּ וְּ ה,  זֶׁ ֵדי  יְּ ַעל  לֹום,  ָּ ש  וְּ ַחס  ק,  ּלֵ ּתַ סְּ ּיִּ ֶׁ ש  אֹו  יו,  לָּ ש  עָּ ַהּקָּ קּות בּורֹות  ּלְּ ּתַ סְּ הִּ ה  יָּ הָּ ה  ּזֶׁ ּומִּ "ל,  ַהּנַ   ֹות 
יּו כַּ  הָּ מֹו  ְּ ח ש  ּמַ יִּ "צ  ַ ל ַהש ּ י ֵאצֶׁ ּכִּ מֹו,  ְּ ח ש  ּמַ יִּ "צ  ַ ה ַהש ּ ֲעשֵֹ ּמַ ק מִּ ּלֵ ּתַ סְּ ּיִּ ֶׁ ַמר ש  י אָּ ּכִּ ם טֹוב,  ֵ ַעל ש  ה  ַהּבַ עָּ טְּ הִּ ֶׁ ים ש  גִּ לָּ ים ֻמפְּ דִּ לֹומְּ וְּ ַהּדֹור  דֹוֵלי  ּגְּ ה  ּמָּ

ֵהם יָּ  ם, וְּ סָּ ֻפרְּ מְּ ם ּכַ ֹות  אֹותָּ ש  בּורֹות קָּ ם ּגְּ הֶׁ א לָּ ּבָּ ֶׁ ה ֵמֲחַמת ש  יָּ ה הָּ זֶׁ ה, וְּ ַעל ּפֶׁ ּבְּ ֶׁ ה ש  ַלל ּתֹורָּ עֹות ַעל ּכְּ רּו רָּ ּבְּ דִּ ל וְּ לָּ ן ַהּכְּ אּו מִּ ם  צְּ יקּו אֹותָּ ּתִּ מְּ לֹא הִּ וְּ
ים נָּ  ּבּורִּ ֵאּלּו ַהּדִּ ל, וְּ לָּ ים ַעל ַהּכְּ עִּ ים רָּ ּבּורִּ רּו ּדִּ ּבְּ ן ּדִּ ַעל ּכֵ "ל, וְּ יַנת ַהּנַ חִּ ה  ֵמֲחַמת ּבְּ יָּ ה, הּוא הָּ כָּ רָּ בְּ רֹונֹו לִּ כְּ ם טֹוב זִּ ֵ ַעל ש  ַהּבַ דֹול ַהּדֹור, וְּ לּו ַעל ּגְּ פְּ

ַמר:  אָּ ֶׁ ש  ה,  כָּ רָּ בְּ לִּ רֹונֹו  כְּ זִּ טֹוב,  ם  ֵ ש  ַעל  ַהּבַ ם  ֵ ש  ּבְּ ים  רִּ אֹומְּ ֶׁ ש  מֹו  ּוכְּ ק,  ּלֵ ּתַ סְּ נִּ ה  ּזֶׁ ּומִּ ַהּדֹור,  דֹול  ַהּגְּ ז  יְּ     אָּ ַעל  ּבֹו  לִּ ּבְּ ים  בִּ קָּ נְּ ֵני  ְּ ש  לֹו  ֲעשֹּו  ּנַ ֶׁ ֵדי  ש 
"ל:  ַכּנַ ק וְּ ּלֵ ּתַ סְּ ה נִּ ּזֶׁ מֹו. ּומִּ ְּ ח ש  ּמַ "צ יִּ ַ ל ַהש ּ ֶׁ ה ש  ֲעשֶֹׁ  ַהּמַ

חָּ    ר אֶׁ בָּ מֹו, הּוא ּדָּ ַעצְּ יק ַהּדֹור ּבְּ ּדִּ ים ַעל ַהּצַ רִּ ַדּבְּ ּמְּ ֶׁ ש  ה, אֹו ּכְּ ַעל ּפֶׁ ּבְּ ֶׁ ה ש  ים ַעל ּתֹורָּ רִּ ַדּבְּ ּמְּ ֶׁ ש  י ּכְּ ,  ּכִּ ש  ה הוּא  ד ַמּמָּ ל ּפֶׁ עַּ ּבְּ ֶׁ ר ּתֹוָרה ש  ּקַּ י עִּ לוּי  ּכִּ ּתָ

ּתוֹ  הַּ הוּא  ֶׁ ש  ָבא',  ָיתֵּ א  יָּ יקַּ ּדִּ צַּ ין  רֵּ ּתְּ ין  ּבֵּ א  ּתָ ינְּ כִּ ְּ 'ש  קנג:(:  א  צֵּ יֵּּ וַּ ר  )זֹהַּ תוּב  ּכָ ֶׁ ש  מֹו  ּכְּ ּדֹור,  הַּ יק  ּדִּ צַּ ן  ּבְּ יֵּּ )עַּ ר  חֵּ אַּ ָמקֹום  ּבְּ ּמוָּבא  ּכַּ ה  ּפֶׁ ל  עַּ ּבְּ ֶׁ ש  ָרה 
י"ב(.   יָמן  סִּ ּבְּ ד  ָדוִּ לְּ ה  ּלָ הִּ ּתְּ ּתֹוָרה  הַּ כָּ ּבְּ חָּ יד  מִּ לְּ ַהּתַ ֵכן  ה  וְּ ּמָּ 'ּכַ כב:(:  )ַמּכֹות  ה  כָּ רָּ בְּ לִּ ם  רֹונָּ כְּ זִּ ַרּבֹוֵתינּו,  רּו  מְּ אָּ ֶׁ ש  מֹו  ּכְּ ה,  ַהּתֹורָּ מֹו  ַעצְּ ּבְּ הּוא  ם 

ם, ֲאַזי הוּ  הֶׁ ּלָּ ֶׁ ים ש  ּבּורִּ ּדִּ יק  ּתִּ יק ַממְּ ּדִּ ַהּצַ ֶׁ ש  ּכְּ ל  כּו', ֲאבָּ וְּ א'  תָּ י אֹוַריְּ ּמֵ ּקַ מִּ י  מִּ יְּ קָּ ּדְּ כּו'  וְּ ֵאי  ָּ ש  ּפְּ ה ֵמַהּדִּ טִּ עֹושֶֹׁ וְּ קֹום  א חֹוֵזר  מָּ ּבְּ א  ּמּובָּ ּכַ ה  ים ּתֹורָּ ּבּורִּ
ה  ן י"ב(: ַוֲאַזי עֹושֶֹׁ ימָּ סִּ ם ּבְּ ָּ סּוק:   ַאֵחר )ש  ה מט:( ַעל ּפָּ ה )ֻסּכָּ כָּ רָּ בְּ ם לִּ רֹונָּ כְּ רּו ַרּבֹוֵתינּו, זִּ מְּ אָּ ֶׁ מֹו ש  ים, ּכְּ ד ַלֲאֵחרִּ ַלּמֵ נּו לְּ ד, ַהיְּ סֶׁ תֹוַרת    ּתֹוַרת חֶׁ "וְּ
עַ  ַהּלֹוֵמד  ה  'זֶׁ ּה"  ֹונָּ ש  לְּ ַעל  ד  סֶׁ נִּ חֶׁ וְּ ּה,  ּמָּ עִּ ים  ֲאֵחרִּ ד  ַלּמֵ לְּ לֹו  ר  ָּ ש  פְּ ֵאּלּו אֶׁ ים  ּבּורִּ ּדִּ מִּ ה  ּתֹורָּ ים  עֹושִֹּ ֶׁ ש  ּכְּ אי  ַוּדַ ּבְּ י  ּכִּ ּה',  דָּ ַלּמְּ לְּ ת  נָּ מְּ הּוא  ל  ֶׁ ש  א  צָּ מְּ

ם:  יקָּ ּתִּ ה ַממְּ זֶׁ ד, ּובָּ סֶׁ  ּתֹוַרת חֶׁ

בר עליו רבינו בהתחלה כי רק עי"ז  שהלכה עצמה שלמד אותה דייקא הוא מהפך לגידוף ודייקא זה המכוון הגדול שדי   מבואר ם  ש   ה 
 יכול הצדיק לחזור ולתקן הפגם הזה ע"י שחוזר ומהפך הגידוף להלכה 

 וכשהאדם   -וכשאדם ומתרצו    -גם בדפו"ר תרלד ותרלו    ו 
 אור יקר שם שער י סימן ז עי"ש    [ אתא ההוא טולא ויתיב ונשיק ליה ]   עיין זהר פנחס דף רכ. אתא האי טולא ונשיק ליה  ז 

רכ.    פנחס זוהר    ח אתר    -דף  בכל  דתנינן  גביינו  דאיהו  יאיר  בן  פנחס  לרבי  אתר  "פנו  וכו'.   ליה"  ונשיק  ויתיב  טולא  ההוא  "אתא 
 דצדקיא אתחדש ביה מלתא דאורייתא כד איהו בההוא עלמא פקיד לההוא אתר ואייתי לגביה".   



 2טז.        מוהר"ן                                       יב  תורה                            קוטי   יל                     

רוח הצדיק העליון    \י/[ט]   א. ונשיקין, זה בחי' התדבקות רוחא ברוחוכפי שיבאר לקמן  אותה בעוה"ז

. כי עם רוח הבל פיו של הצדיק התחתון הלומד את החדוש הזה  \יא/ המתעורר ובא ומתלבש בהלכה שחדש
הזה  העליון  הפסק  הצדיק  דיבורו של התנאשחידש  הוא  כדבור  ,  כתב  גם  זה  ודיבור  \יב/ולעניין   .

לנפש חיה, ים ויהי האדם  ויפח באפיו נשמת חי  \יג /)בראשית ב(בבריאת האדם  הוא החיות, כמ"ש  
שנפח בו הש"י ומאן דנפח מתוכו   \יד/ א הנפש חיה שבאדםהו  דהיינו כח הדבור  ותרגומו לרוח ממללא 

. ורוח ממללא, היינו הנפש  \טז/נמצא שכח הדבור הוא כח אלוקי  \טו/נפח כמבואר שם ברמב"ן  ועצמו

 
אותה קדושה אצולה מנשמתו של זה שחידש אותה,  כי המקום נתקדש ע"י התורה שלומדים בו ו   -באור יקר שם    הרמ"ק ופירש שם  

ואם גם הם חידושיו שחידש אזי עוד יותר, והקדושה אחוזה במציאות נשמתו וכו' עי"ש וכביכול מציאות ניצוץ נשמתו שם, ואם יהיה  
כי  קימ"ל  ירוץ שם דהא  והצדיק  על קדושה  הענין קדושה  יוסיף  אז  חידש שם  ואותם דברים שהוא  שפתותיו    ממש אותה המימרא 

דובבות בקבר ונשמתו מתעוררת ורצה אל מקום חידושו ומוצא שם אלו שהם אותם שעוררוהו וכו', והיינו טולא )דהיינו צילו של רבי  
 דנשיק ליה שנתחדש ונתגלה להם יותר, מפני שהם עסקו בדבריו ממש.  פנחס בן יאיר( 

 , מסתמא יום השנה לפטירתו.שעוד יותר במקום שחידש חידושו ובפרט בזמנים ידועים   ומשמע שם 
 עץ חיים שער לט דרוש ט   ט 
ועתה נבאר ענין זווג דנשיקין הנה כבר נת"ל בדרוש ג' איך יש ב' מיני זווגים הא' הוא זווג העליון רוחני    -שער לט דרוש ט    -עץ חיים    עיין  י

ם נעשים למעלה ואין זווג בעולם שלא יקדים אליו זווג העליון דנשיקין ונקרא זווג דנשיקין והב' הוא זווג תחתון גופני דיסוד ביסוד וב' הזווגים האלו ה 
בפ' נרמז  זה  זווג  ענין  נשיקו דרחימותא   והנה  וכו'  נשיקה  בר  רחימו דדביקותא דרוחא ברוחא  פיהו דלית  מנשיקות  ישקני  על פסוק  תרומה דקמ"ו 

מאמר הזה שם ותחלה צריך שתדע שיש חילוק בין מ"נ של זווג תחתון אל  אתפשט לד' רוחין כו' ומאן איהו אהבה כו'. ובמ"ש כאן יתבאר לך פי' ה 
הנשיקין כי המ"נ הם בחינת א' שהדכורא נותן בה מ"ד והיא מעלת מ"נ אבל הנשיקין הם כפולים לכן נעשה מהם ארבע רוחין והם תרין דדכורא  

ה הוא ענין הנשיקין והוא שהזווג תחתון נקרא זווג גופני ויש בו ותרין דנוקבא שהם מתערבין של זה בזה ושל זה בזה כמ"ש בע"ה. ונבאר תחלה מ
ה"ח   של  התפשטות  מאותו  רק  עצמו  הדעת  ממוח  נמשכת  אינה  מזריע  שהזכר  החסדים  שטפת  במ"א  מ"ש  עם  ובפרט  הזרע  טפת  שהוא  ממשות 

ו כנזכר אצלינו ונמצא שזווג התחתון עיקר והוא מז"ת המתפשטים בו"ק, ומיעוטן הם אותן הבאים מדעת עצמו ואלו י' טפין שזרק יוסף מבין צפרני ידי 
ה אל  אבל זווג העליון דנשיקין הוא מהג' העליונים שבו שמזדווגים עם ג"ר שבה כמ"ש בע"ה והענין שכל נשיקה הוא מבחי' הבל הפה היוצא מן הריא

אמנם אותו אור שהיה נמשך מאותן הג"ר שבראש אל הגוף הגרון שהוא בינה כנודע שכל הז' הבלים מבינה שהיא הגרון נפקו נמצא שכחם הוא מז"ת 
דז"א   קודם שיכנסו בפנימיות הגוף שבז"ת יוצא דרך פה לחוץ בסוד הבל וכנגדן ז' תיבות בפסוק ישקני מנשיקות פיהו וגו' וביאור הדבר שהנה חו"ב

הוא בתוך הפה כנודע אצלינו שהחיך הוא חכמה והגרון הוא  הם דוגמת או"א ממש והם מזדווגים בסיום ג"ר ע"י הדעת המחברם ואמנם סוד חיבור זה 
אמא והלשון הוא הדעת המזווגן ושם מזדווגים יחד וכבר נתבאר זה במ"א והנה אע"פ שאלו הם הזכר והנקבה הכל נקרא הבל א' בלבד והוא שהנה  

ועד"ז יש גם כן בפה הנקבה בחו"ב שלה ואלו הם תרין   הכל הוא בז"א עצמו וגם שהם או"א כחדא נפקין ומכ"ש חו"ב דז"א דכולם נחשבים בחי' זכר
י  רוחין א' זכר ואחד נקבה וכמ"ש פרשה תרומה דלית רחימו בדביקותא רוחא ברוחא בר נשיקו שהנה זווג התחתון הוא אתדבקותא גופא בגופא גופנ 

בהבל רוחא דפה דילה. ועתה נבאר איך כל א' מאלו   בסוד טפת זרע כנ"ל אך זווג זה הוא רוחניות בלבד רוחא ברוחא שהם רוחא דהבל הפה דיליה
הוא נותן  התרין רוחין נחלק לשנים כמ"ש בפ' תרומה ד' רוחין אינון בנשיקה וכל חד וחד כלול בחבריה כו' פי' שהזווג התחתון אינו נכפל הנ"ל שהרי  

ה הזכר. ונמצא שבנשיקות הזכר יש בו ב' בחי' א' הוא ההבל  מ"ד והיא מ"נ אבל כאן הוא הזווג כפול שכמו שהזכר נושק פה הנוקבא גם היא נושקת פ
וכעד"ז   זכר  ושרשו הוא  ונעשה בחי' נקבה  והב' מה שנתערב עם ההבל של הנוקבא תוך פיה  והוא שורש ההבל עצמו  עצמו שנמשך ע"י הנשיקה 

נתערב עם הבל של הזכר שניתן בו מפי הנוקבא הנשיקות הנוק' אל הזכר שהרי כשנושקת אותו בהכרח נשאר בה שורש הבל של הנשיקה והב' מה ש
 .אליו ונעשה בחי' זכר ושרשו היא נוקבא והרי נתבאר ענין ד' רוחין דאית בנשיקין 

ונ"ל ששם הוא משל לעניין    עיין לקמן  יא בביאור הרבב"ח ד"ה כי רכיב סוסיא מתותיא, שם משמע שרוח התנא חוזר לגופו בקבר, 
אר שאינו כפשוטו ממש, וכאן עיקר כנ"ל שרוחו מתלבש בדברי תורתו הנלמדים ע"י צדיק תחתון.  שפתותיו דובבות בקבר דלקמן יתב 

 וכביאור הרמ"ק לעיל על זוהר פנחס רכ.
כתב הוא בחי' דיבור דהיינו נפש כמו הדבור שהוא בחי' נפשי יצאה בדברו. ועיין הקדמה לתורה נה שהיא    גם ש   עיין תורה קעג   יב

 מרה ע"י רבנו.תורה שנכתבה ולא נא 

ש  ַחּיָּ ( ז )   בראשית ב  יג  פֶׁ נֶׁ ם לְּ דָּ אָּ י הָּ הִּ ים ַויְּ ַמת ַחּיִּ ְּ ש  יו נִּ ַאּפָּ ח ּבְּ ּפַ ה ַוּיִּ מָּ ֲאדָּ ן הָּ ר מִּ פָּ ם עָּ דָּ אָּ ת הָּ ים אֶׁ ה ֱאלֹהִּ הֹוָּ ר יְּ יצֶׁ  :  הַוּיִּ

 ללא: )ז( וברא יי אלהים ית אדם עפרא מן אדמתא ונפח באנפוהי נשמתא דחיי והות באדם לרוח ממ   -תרגום אונקלוס  
ואמר כי הוא נפח  ,  כי הזכיר בה שם מלא ,  ויפח באפיו נשמת חיים ירמוז לנו הכתוב הזה מעלת הנפש יסודה וסודה (  ז )   -ן  " ועיין רמב 

חיים  נשמת  התנועה  ,  באפיו  בנפש  רמז  כאשר  היסודות  מן  בו  באה  לא  כי  כ ) להודיע  א  השכלים  (,  לעיל  מן  בהשתלשלות  לא  גם 
ונשמת שדי  (  איוב לב ח ) כי הנופח באפי אחר מנשמתו יתן בו וזהו שנאמר  ,  מפיו דעת ותבונה ,  גדול אבל היא רוח השם ה ,  הנבדלים 

ואמונה      : תבינם אמת  בדרך  הבינה  מיסוד  היא  בספרי  ,  כי  מאמרם  מטות ) והוא  פרשת  המלך (  ריש  בחיי  כנשבע  שבועות  ,  נדרים 
ספר  ) ובמדרשו של רבי נחוניא בן הקנה  (  ב ד ל " מ ) נפשך וגומר  וחי  '  חי ה   אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר ,  כנשבע במלך עצמו 

 : שנאמר וינפש ומכאן תבין דברת שבועת אלהים והמשכיל יבין ,  מלמד שיום השבת מקיים כל הנפשות ,  מאי וינפש (  הבהיר אות נז 
בור הוא הנפש בעצמו  לא הביא את הפסוק נפשי יצאה בדברו כמו שהביא במכה מקומות אחרים. עיין תורה קעג הד   צ"ע מדוע   יד

וכו'. כעשר מקומות שרבינו מביא פסוק זה בלקוטי מוהר"ן. לא, לז, מו, נא, עה, עח, פא, קעג, קעח, וצח תנינא.    כמ"ש ונפשי יצאה 
 ונראה הטעם כיון שכאן מדבר מרוח דייקא שהיא למעלה מנפש כי היא חיות גבוהה יותר בחי' מוחין וצ"ע.

היא    -  כלשון הרמב"ן   טו  ותבונה ,  רוח השם הגדול אבל  וזהו שנאמר  ,  מפיו דעת  יתן בו  מנשמתו  ח ) כי הנופח באפי אחר  (  איוב לב 
 : ונשמת שדי תבינם 

בזה מה שבארנו בתורה ח' אות ג' עניין הרוח חיים שהיא מילוי החסרונות בחי' דעת קנית מה חסרת שהיא מנשימת הקב"ה    עוד עיין 
 שנמשכת בתוכו ע"י האנחה מבינה עילאה.

ח"א פ"ג עפ"י הסוד ומבואר  (  לרבי יעקב מאיר )   טל אורות   עומק סוד הדיבור עיין בספר שגם הוא נקרא מדבר.  ולהבין    ואפילו בגוי  טז 
אינו ענין טכני   שם שכח  גר   כדעת   בלבד   הדיבור  חיך  שינים מחתכות את הקול.  המחקרים שה' מוצאות הפה שהם לשון שפתים  ון 

בבחי' אורות וכלים    האותיות נעלמים בנשמה כזיו השמש בשמש ומשתלשל ויורד   הנשמה אשר   בכח הרצון של   ענין אלוקי הוא    אלא 
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יינו ארץ עליונה  דה  תוצא הארץ נפש חיה  \ יח/באה מתורה שבע"פ, כמ"ש )שם א(  יזא וחיה, ה
)אבל מארץ תחתונה דהיינו מלכות    \יט/שהיא בינה משם יוצא תורה שבע"פ והרוח ממללא של דבור קדוש

. עיין לקמן אות ד' יתבאר שתורה שבע"פ באה מצור עליון בחי'  כנ"ל  \כיוצא נפש חיה כפשוטו של מקרא(/
עילאה/  בינה  דהיינו  לבבי  בתורה    \כאצור  מ  כ'וכמבואר היטב  ביאורי שהכאת  להוציא  היה  שה את הצור 

מעצמו נופח    ,ביהודי שמדבר דבור קדוש  הקב"הוכן הרוח ממללא שנופח    .\כב/בע"פשדהיינו תורה    התורה

 . תבונה דייקא דהיינו בינה ,בבחי' מפיו דעת ותבונה כנ"ל ברמב"ן ,בו
היא   בעצמו,  הדיבור  זה  החידוש,  זה  ומדבר  חידוש,  איזה  התנא  שמחדש  בשעה  נמצא 

דהיינו שהחדוש אינו המצאה    ,מבחי' צור לבבי כנ"ל  התורה שבע"פ שחידש, כי משם מוצאהבחי'  

, כמ"ש  שלו אלא המשכה שממשיך מלב עליון שהיא הצור שבו שרש התורה שבע"פ וכמבואר בתורה כ'

 
ונעשים  ולה' מוצאות הפה  ויורד לה' מוצאות המחשבה  ואור הנשמה   למחשבה  וצורה דהיינו הבל הלב  וגם הבל הלב    בבחי' חומר 

וכו' עי"ש   הוא  הגשמי  רוחני המתלבש באמ"ר  רוח  כן .  אש מים  הנברא מדוע    כי אם לא  לו   ע"י   אדם  היצירה אין  כח הדיבור    ספר 
 ש.עי" 

 היא   -הוא ובתשכט    -גם בדפו"ר תרלד תרלו תרצו   יז 

י ֵכן:   בראשית א   יח הִּ ּה ַויְּ ינָּ מִּ ץ לְּ רֶׁ תֹו אֶׁ ַחיְּ ׂש וְּ מֶׁ רֶׁ ה וָּ ֵהמָּ ּה ּבְּ ינָּ מִּ ה לְּ ש  ַחּיָּ פֶׁ ץ נֶׁ רֶׁ אָּ ים ּתֹוֵצא הָּ ר ֱאלֹהִּ    )כד( ַוּיֹאמֶׁ

ארץ נפש חיה. דרשו חז"ל )בראשית רבה ז, ה( זה רוחו של אדם הראשון, ואמר זה על הנפש הבהמית  )כד( תוצא ה   -  רבנו בחייועיין  
שבאדם שאין לה חלק עם העליונים אלא היא חוזרת לעפר תיכף במות הגוף כרוח הבהמה, שכתוב בה )קהלת ג, כא( ורוח הבהמה  

 ץ הנזכרת בפסוק ראשון שהיא ארץ החיים: היורדת היא למטה לארץ, או הכוונה על נפש החכמה ויהיה פירוש האר 

ויקרא דף יט.  ועיין   ַהִהיא   -זוהר  א   ב ְּ ָּ ת  עְּ ִחית   ש ַ א   נָּ נָּ א ,  ַחד   ֲענָּ חָּ דָּ ל   וְּ כָּ ו ן   לְּ   אותם   כל   את   ודחה (,  המלכות   מהארת )  אחד   ענן   ירד   שעה   באותה   רו ִחין   ִאינ 

א ,  האדם   את  מסבבים   שהיו   הרוחות ָּ ת  עְּ ש ַ א   ו בְּ ִתיב   ד ָּ ֹוֵצא ,  הבינה   שהוא   ם " אלהי   ַויאֶמר   רנאמ   זו  שעה   ועל  כְּ ֶרץ   ת  אָּ ה   ֶנֶפש  ,  המלכות   שהיא   הָּ   של   נפשו   היא   ַחי ָּ

א ,  ונקבה   מזכר   כלולה   שהיתה   הראשון   אדם  הָּ א   וְּ נָּ א   אֹוִקימְּ ב ָּ נו קְּ ַרת   ד ְּ ַעב ְּ א   ִמן   ִאתְּ כו רָּ   א " מז   האדם   נפש   את   קבלה   המלכות   שהיא   שהנוקבא   ביארנו   והרי   ד ְּ

ם   ֶנֶפש    ַההו א   ִמן   ונתעברה  דָּ אָּ ִהיא ,  הראשון   אדם   של   ההיא   נפש   מן   ד ְּ יַקת   וְּ ִ א   ַההו א   ַאפ  א   רו חָּ בָּ ש ְּ נָּ יה    לְּ ם   ב ֵ דָּ אָּ   לנשב   ההוא   הרוח   את   הוציאה   והמלכות   ב ָּ

ִליל ,  באדם   אותו  ָּ ֵרין   כ  ִרין   ִמת ְּ א   ִסטְּ קָּ דְּ ֵזי   כ ִ א ,  כראוי  ונקבה   מזכר   צדדים   משני   כלול   והיה   חָּ דָּ ִתיב   הו א   הָּ ח   ִדכְּ ַ פ  ָּ   ַוי ִ ַאפ  ַמת   יו ב ְּ ים   ִנש ְּ ִהי   ַחי ִ ם   ַויְּ דָּ אָּ ֶנֶפש    הָּ   לְּ
ה  ֶנֶפש    דהיינו  ַחי ָּ ה   לְּ ש    ַחי ָּ ָּ ק   ו ַמאן ,  חיה   נקראים   שניהם   כי ,  דמלכות   נפש '  ומבחי   א " דז   נפש '  מבחי '  פי   ַממ  ַ פ  ַ ת  ִאסְּ ַהאי   ד ְּ   היתה   אדם   נפש   אם ,  בזה   שמסתפק  ומי   ב ְּ

ִגין ,  ממלכות   או  א " מז  א   ב ְּ לָּ ַדע   ד ְּ ה   ִאי   יָּ ה   ִהיא   זוֹ   ַחי ָּ ה   ַחי ָּ אָּ ָּ ת  ַ ה   אוֹ   ת  ה    ַחי ָּ מָּ ש ְּ ֵאל   ד ִ רָּ   ששמה   חיה   או,  ממלכות   תחתונה   חיה   היא   זו  חיה   אם   יודע   שאינו   לפי   ִיש ְּ

א   אוֹ   דהיינו,  א " מז   שהיא   כלומר ,  ישראל  כו רָּ א   ִמד ְּ בָּ ו קְּ ל ,  ממלכות   או  א" מז   או   אֹו ִמנ  א   כי,  מבואר   הדבר   ֲאבָּ ִתיב   לָּ ֶנֶפש    כְּ ה ' הַ   לְּ   המורה ',  ה   בתוספת   כלומר   ַחי ָּ

א ,  הידועה   חיה   על  ֶנֶפש    כתוב  ֶאל ָּ ה   לְּ ם   ַחי ָּ תָּ ַמע ',  ה   בלי   סְּ ַמש ְּ א   ד ְּ ל ָּ   דו   וחוה   אדם   נבראו   ולכן ,  ממלכות   ובין   א " מז   בין ,  מכולם   כלולה   היתה   זו   שנפש   שמשמע  כ 
 . ואזיל   כדמפרש   פרצופים 

גוי, כאן רוצה לומר שדיבור קדוש הוא בא מתורה  שמדבר מרוח ממללא שהיא הנפש חיה שנפח הקב"ה בכל מדבר אפילו    אע"פ   יט 
דבורו הוא מהויפח   וכן ישראל המדבר דברים בטלים או תורה שלא לשמה אזי כח  שגוי  ונ"ל החילוק  כל דיבור,  שבע"פ אבל לא 

נא בן  הראשון שנעשה באדם הראשון. אבל ישראל המדבר בקדושה היא נפיחה חדשה שנופח הקב"ה בו מעצמו בבחי' מאמר רבי חני 
ולד הכבש   דהיינו  אלפיך"  "שגר  פירוש שלוחה כמ"ש  )שגורה  מקובלת,  יודע אני שהיא  בפי  לד:( אם שגורה תפלתי  )ברכות  דוסא 
מח   בתורה  וכמבואר  מגרונו  מדבר  שהקב"ה  דהיינו  ית'  ממנו  שלוח  כשהדבור  דהיינו  שם(  בפרש"י  כמבואר  לחוץ  מהרחם  נשלח 

 ממש שמדבר מגרונו.  שדבור בבחי' כל עצמותי הוא דבור ה'  

אות ב' שע"כ שמי שנכנס בלבו אפילו מעט גאוה כבר אין לו כלי דבור קדוש ואינו יכול לדבר, וכמעשה דלוי בר    ועיין לעיל תורה יא 
 סיסי עי"ש.

מר  פרשו שפסוק זה מדבר ברוחו של אדם הראשון שיצאה מהארת המלכות )כי ארץ בחי' מלכות(, והכי נמי יש לו   במדרש ובזוהר   כ
ע"י יעקב אבינו צדיק תחתון שהיה לבן מחרף ואומר שממון בפיו והוא רמאי  שנפשות ישראל בתחילת הוצאתם מקליפת לבן הארמי  

חילה בבחי' "נפש חיה" דהיינו כבשים  כמוהו, ותחילה היו בתוך התורה שבע"פ שנפלה בגלות אצל לבן  ויעקב אבינו הוציאן משם ת 
רחל    ורק אח"כ הוציא אותן בבחי' נפשות ישראל יב שבטים מבנות לבן פל ושמר עליו בבית לבן.  וצאן לבן שיעקב אבינו רעה וטי 

   )כמבואר לקמן שרחל תורה שבע"פ( ולאה והשפחות שהן בחי' מלכות תורה שבע"פ,  

הליקוטים עיין  ו  מההתחלה.    ביאור  חמישי  קטע  כמה    -תחילת  ונחלפו  נתערבבו  המוב"פ,  המלכות  של  וערבובה  וכמה  ומתהלתה 
ניצוצי נפשותיהם, לצאת ולהיות בבחינת בהמות וחיות ממש, ]והעיקר בבחינת הרחלים והכבשים, כמובא מזה בהלכות ראשית הגז,  
זה   כל  כי  ישראל,  נפשות  לענין  המוב"פ,  חיה  נפש  הארץ  תוצא  הנ"ל,  הכתוב  ענין  יותר  מבואר  זה  שלפי  הזאת[.  התורה  שעל 

מקוד  שהתחיל  הנ"ל,  וגלותה  המיעוט  מערבובה  משמעות  בו  שהיה  בעצמו,  יתברך  השם  של  הדיבור  ידי  על  העולם,  בריאת  ם 
והערבוב. שבאמת גם זה היה מכוון גדול מאת השם יתברך ]כמובא מזה במקום אחר ועיין היטב בפנים[, כי על ידי זה יצא אל הפועל  

   ה.שסוף כל סוף, תאיר ותתמלא יותר על ידי ז בחינת השמאל ]של קומתה[ המוב"פ,  

שייכת רק לישראל שרק ישראל מסר להם הקב"ה את התורה לחדש ולבאר בה כפי השגתם. על כן רק כשהתחילו    ותורה שבע"פ 
נפשות ישראל לצאת מהעלם אל הגילוי שזה התחיל בי"ב השבטים שהוציא יעקב אבינו מבית לבן הארמי כי אצלו היתה השכינה  

מנו היא בחי' תורה שבע"פ וממנה צריך היה לצאת עם ישראל ואמנם ממנה יצאו עיקר  ומלכות ה' בגלות. ולקמן יבאר רבינו שרחל א 
 צדיק עליון ותחתון כמבואר בזוהר שיוסף ובנימין הם צדיק תחתון ועליון 

על פסוק זה תוצא הארץ נפש חיה שמבאר שני ביאורים בזה או דקאי אנפש בהמית והארץ התחתונה או על נפש    עיין רבינו בחיי    כא
 מה והארץ העליונה ארץ החיים. עי"ש.   החכ 

ּצּור לֹא ֲהֵוי    -ת"ת הלכה ג' )על תורה זו( אות ג'    ועיין מזה גם בלק"ה   כב ה ּבַ ֶׁ ה מֹש  ּכָּ ֵלא לֹא הִּ מָּ לְּ ה, אִּ כָּ רָּ בְּ ם לִּ רֹונָּ כְּ רּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ מְּ אָּ ֶׁ הּו ש  זֶׁ וְּ
א. ּמּובָּ ה, ּכַ ַעל ּפֶׁ ּבְּ ֶׁ ה ש  יַנת ּתֹורָּ חִּ י ַהּצּור הּוא ּבְּ א. ּכִּ ּמּובָּ כּו', ּכַ א וְּ תָּ ַמַעּתְּ ְּ ש  ן ּבִּ נָּ ֵחי ַרּבָּ  ַטרְּ
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נפש חיה בינה  תוצא הארץ  שהיא  עליונה  שמגלה   ,ארץ  מנשמתו  דהיינו  בתורה  חלקו  שהוא  דהיינו 

 . יה אומר שדרשו בעלי המוסר שאת עצמו הוא אומרבבחי' הוא ה
נמצא עכשיו כשלומדים את החידוש הזה, וכשמכניסין הלימוד והחידוש בתוך פה, נמצא 

, עם רוח ממללא, היינו  שבא ומתלבש בדברי החדוש  שמדבקין רוח הצדיק, שחידש זה החידוש
עכשיו  החידוש  זה  הלומד  הדיבור  בעוה"זכי    עם  כאן  עליוןתו  כשלומדים  צדיק  שחדש  בא   ,רה 

ומתחבר לרוח פיו של הצדיק התחתון הלומד בפיו את דבר    \כג/ ר תורתווביומתלבש רוח הצדיק העליון בד

, נמצא כשלומדין איזה הלכה  \כה/(כד. וזאת ההתדבקות רוחא ברוחא, נקרא נשיקין )התורה

 
על זהר פנחס רכ. ועיין לקמן ד"ה ויהי כשמוע לבן שמע יעקב בן אחותו וירץ לקראתו ויחבק לו וינשק לו ויביאהו אל    כנ"ל ברמ"ק   כג

רה שחידש. דהיינו שכשלמדן כשר לומד חדוש תורה של צדיק עליון הוא מביא  ביתו וכו' ושם מבאר רבנו שביתו של יעקב הוא התו 
 שם לבן הוא ת"ח כשר( ש את רוח הצדיק עליון לתוך חדוש התורה )ועי"ש  

 זהר משפטים קכד: תרומה קמו. פקודי רנו: כד

ה  -קכד:  זוהר משפטים  כה  ַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ְוגֹו'  ִהנ ֵּ י ,  לפרש פסוק זה  כדיָאנִכי ׁשֹולֵּ ַתח  ַרב ִ ָ ִנילפרש מש"כ   הקדים ִיְצָחק פ  קֵּ ָ יקֹות   ִיׁש  ׁשִ   ִמנ ְ
יהו  ְוגֹו'   ִ ל    ָאְמָרה   שפירושו פ  ָראֵּ ֶנֶסת ִיש ְ ה   שהיאכ ְ ַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ְוגֹו'    ִהנ ֵּ ילפרש פסוק זה,    כדי ָאנִכי ׁשֹולֵּ ַתח    ַרב ִ ָ לפרש    הקדיםִיְצָחק פ 

ִנימש"כ   קֵּ ָ יקֹות   ִיׁש  ׁשִ ל    ָאְמָרה   שפירושויהו  ְוגֹו'  פ ִ   ִמנ ְ ָראֵּ ֶנֶסת ִיש ְ ִני לז"א    השכינה  שהיאכ ְ קֵּ ָ ,    ִיׁש  יהו  ִ יקֹות פ  ׁשִ ִניַטֲעָמא ִיׁש ָ   ַמאי   ושואלִמנ ְ   קֵּ
ִני ,  גמור כתוב ישקני כי נשיקה אינה יחוד    למה יה     ֶיֱאָהבֵּ י לֵּ עֵּ איהיה צריך לומר שמורה על היחוד,    יאהבניִמב ָ ַ נִ   ַאמ  קֵּ ָ כתוב ישקני,    מהל  י ִיׁש 

א ומתרץ   ָ יקֹות    ֶאל  ְנׁשִ ִניַנן ַמאי  ת ְ ואמר    אלאָהִכי  הנשיקות,  ענין  למדנו מהו  ָתא כך  קו  ָחא    ַאְדב ְ רו  ב ְ ָחא  רו  ע"י    רוח   התדבקותד ְ כי  ברוח, 
י הנשיקה פה אל פה מתדבקים ב' רוחות של זו"ן זה עם זה,   ְבִגינֵּ ה    ד ִ ֶ פ  יָקה ב ַ ָהא הנשיקה הוא בפה  זה ענין    שבשבילָכְך ְנׁשִ ָתא    ד ְ ָמא ַאְפקו  ו  פ 

א   ָחא הו  רו  ְמקֹוָרא ד ְ ָתא    ְוַעל הרוח,    שלהפה הוא המוצא והמקור    כי ו  ֲחִביבו  ָמא ב ַ פו  יִקין ב ְ א ְנׁשִ ִקיןכן הנשיקות הם בפה באהבה,    ועל ד ָ   ְוַדב ְ
ָחא  רו  ָחא ב ְ ָלא זו"ן רוח ברוח בסוד יחוד דנשיקין    ודבקיםרו  א ִמְתפ ָ  ד ְ א ִמן ד ָ ן ד ָ  נפרדים זה מזה.    שאינם ְרׁשָ

יָקה    ְוַעל  ְנׁשִ ב ִ יה   ָמתֵּ ִנׁשְ ָנִפיק  א ַמאן ד ְ יצאה בנשיקה,    ועלד ָ ַבק כן מי שנשמתו  ַאֲחָרא    ִמְתד ְ ָחא  רו  ָחא ברוח אחר    מתדבק  הוא ב ְ רו  ָלא    ב ְ ד ְ
יה   ַרׁש ִמנ ֵּ ָ תשוב אל   והרוח)קהלת יב ז( )בסוד מש"כ דבוקים לעולם בשכינה,  נשאריםהצדיקים שאינו נפרד ממנו היינו רוח השכינה, כי  ברוחִמְתפ 

יָקה    ְוַהְיינו  "ם הוא המלכות(,  אלהיהאלהי"ם אשר נתנה, ושם   י ְנׁשִ א    ְוַעל כן נקראת מיתת נשיקה שהיא בחי' דביקות,    ועלִאְקרֵּ   ָאְמָרה ד ָ
ל   ָראֵּ ֶנֶסת ִיש ְ קֵּ כן אמרה השכינה לז"א    ועל כ ְ ָ יהו     ִני ִיׁש  ִ יקֹות פ  ׁשִ ָקא   דהיינוִמנ ְ ָלא    ְלַאְדב ְ ָחא ד ְ רו  ָחא ב ְ ִרישׁ רו  ְ א    ִיְתפ  א ִמן ד ָ להדביק    כדי ד ָ

 רוח שלי עם רוח שלך שלא נפרד זה מזה לעולם.  

,  'ט רוש  דט"ל  ער  מאמר הבא נקדים בקיצור מש"כ האריז"ל בע"ח ש  להבין  -סוף ע"א )עם ביאור המתוק מדבש(   זוהר תרומה דף קמו
הוא יחוד חו"ב דנוקבא עצמה מנה ובה, וזה נקרא יחוד עליון דג"ר, והוא ע"י    וכןכי ענין הנשיקין הם סוד יחוד חו"ב דז"א עצמו מניה וביה,  

ל זו"ן,  הוא הדעת המיחדם, ועל ידי יחוד זה יוצא הבל ורוח, לכן מוצא זה הרוח הוא בפה ש  והלשוןהחיך שהוא החכמה וע"י הגרון שהוא הבינה,  
 שלו עם הרוח שלה ורוח שלה עם רוח שלו כדלקמן.   הרוחוכשנושקים זה את זה מתדבק 

ההבל    שורשאיתא שם, כי כשז"א נושק את הנוקבא מתעוררים בפיו ההבלים שיצאו מיחוד החו"ב שלו, ורוח אחד נשאר בתוך פיו, והוא    ועוד
ושרשה מז"א, וכן על דרך    נוקבאהנוקבא ומתערב עם ההבל שבפיה ונעשה בחי'    עצמו שנמשך מהג"ר שלו, הב' הוא ההבל שנכנס בתוך הפה של

' ההבל היוצא מתוך פיה ונכנס לתוך פה דז"א  ובזה יש ב' בחינות כשהנוקבא נושקת את ז"א, בחי' א' ההבל שנשאר בתוך פיה והוא שורש ההבל,  
   דנשיקין שמתדבקים יחד בעת היחוד.   ביחודשיש ומתערב עם ההבל שלו ונעשה בחי' דכר, הרי ד' רוחין שהם ד' הבלים 

ָבר שאמר    וזה ר    ד ָ ִניאחר על מש"כ    פירושַאחֵּ קֵּ ָ יהו     ִיׁש  ִ יקֹות פ  ׁשִ ִאיהו     ַמאי  ושואלִמנ ְ א ד ְ ֹלמה ַמְלכ ָ יל ָקא ָחָמא ׁשְ ין    ָאעֵּ ֵּ ְרִחימו  ב  י ד ִ ֵּ ִמל 
ָאה   ת ָ ַ ָאה ְלָעְלָמא ת  ָ בין    ראה שלמה המלך שהוא  מהָעְלָמא ִעל  ועורר דברי אהבה  ז"א לבין עולם התחתון שהוא    עולםהביא  העליון שהוא 

ָתא המלכות,   ירו  יַנְייהו     ְוׁשֵּ ֵּ יל ב  ָאעֵּ ְרִחימו  ד ְ א ד ִ ְחת ָ ב ַ ׁשְ תו  ִני ד ְ קֵּ ָ ראה שתחילת השבח של אהבה שהביא ביניהם הוא סוד הנשיקין,    ומהִאיהו     ִיׁש 
א   ומתרץ  הבה הנזכרים בשיר השירים.   המלך בדברי א  שלמהור"ל מה היתה כונת   ָ ה  ְוָהִכי ִאיהו     ֶאל  כך העמידו החברים ענין    אלאָהא אֹוְקמו 

הוא,   וכך  ית זה  לֵּ ָחא    ד ְ ת רו  יקו  ְדבֵּ ד ִ ָחא   :[ קמו]דף  ְרִחימו   רו  יָקה    ב ְ ְנׁשִ ר  ע"  כי ב ַ דנוקבא אלא  ברוח  דז"א  הרוח  דבקות  של    יאין אהבה 
יָקה נשיקה,   ְנׁשִ פו    ו  ִאיהו  היא בפה בסוד יחוד חיך וגרון,    והנשיקהָמא  ב ְ יה     ד ְ ילֵּ ַמְפָקנו  ד ִ ָחא ו  רו  ָעא ד ְ ו  הרוח והמוצא    של  ומקורמבוע    שהואַמב 

א ְלָדא    ְוַכד שלו,   ִקין ד ָ ָקן "ן נושקים זה לזה,  וכשזו ָנׁשְ ב ְ ין ַוֲהוֹו ַחד    ִמְתד ַ ֵּ ִאל  ין ב ְ ֵּ ִחין ִאל  ו ונעשים בחי' אחת,  הרוחות אלו עם אל  מתדבקיםרו 
ין וב' ההבלים נעשים בחי' אחת,   הנוקבא ר"ל שמתדבק הבל הפה דז"א עם הבל הפה של  ְכדֵּ  זו"ן הם באהבה אחת.    ואזִאיהו  ְרִחימו  ַחד   ו 

ון  המאמר הבא נזכר מלת רוח על כל פרט, לפי שאנו עומדים עתה בהיכל הרצ  בהמשך  -)עם ביאור המתוק מדבש(   זוהר פקודי דף רנו. 

   כאן את כל הפרצופים וכל המשכות המוחין בשם רוח.   מכנהשהוא היכל הת"ת הנקרא רוח, לכן 

ָרא לענין הראשון, ואמר    וחוזר ו  ָרן    ִקׁש  ְ יָכִלין ָהָכא ִמְתַקׁש  י הֵּ ָכל ָהנֵּ מתקשרים כאן בהיכל הרצון, על    הבריאהשל כל היכלות של עולם    הקשר ד ְ
חַ ו כי בהיכל זה יש  דברי   ומפרשידי היחוד הנעשה שם,   א  רו  ִאיהו  ְלַתת ָ ַח ד ְ רחל    שהיאהעומד להעלות ולקבל רוח    רוח, ְדָקְייָמא ְלִקְבָלא רו 

א  ְוַהאיהנמצאת למטה בהיכל אהבה,   ָ יל  ָחא ְדִאיהו  ְלעֵּ ָאה  ָקְייָמא הרוח שהוא למעלה בהיכל הרצון,   וזה רו  ָ ַח ִעיל  ָלא רו  עומד לקבל   הוא ְלַקב ְ
ָכל שהוא הארת המוחין דאימא,    רוח העליון ִחין ָקְייִמין    ד ְ יה  רו  ֵּ הרוחות שהם הו"ק דז"א קיימים ומושרשים בו, ומפרש מי הוא הרוח    שכל   ב 

א   ואמר העומד בהיכל הרצון,  ִחין  ד ָ ַח ֶאְמָצִעיָתא ְדָכל רו  ִאיהו  רו    יהו  ְואִ "ק, הו יעקב שהוא רוח אמצעי של כל הרוחות שהם  זהוִאיהו  ַיֲעקב ד ְ
ִתיָתָאה   יָכָלא ׁשְ ן הלוקח את היכל הששי שהוא היכל הרצון הזה ושולט בו,    והוא ָנִטיל ַהאי הֵּ ו  ִאינ  יִקין    ב ְ ידי היחוד דנשיקין עם רחל,    עלְנׁשִ

ָקא כדי   ב ְ ָחא    ְלִאְתד ַ רו  ָחא ב ְ ָמה העליון של יעקב,    ברוחרוח התחתון של רחל    להתדבקרו  ִני מר שרחל אומרת ליעקב  שנא  כמו ְדַאת ְ ָאַמר    כ ְ קֵּ ָ   ִיׁש 
שִׁ  יהו     יקֹות ִמנ ְ ִ ואמר כי    יחוד   בסודפ  ָאה    ְוָכל דנשיקין.  ָ ִעל  ָאה ב ְ ָ ת  ַ ָחא, ת  רו  ָחא ב ְ ָקא רו  ב ְ יָקה ִאיהו  ְלִאְתד ַ   רוחנשיקה היא להתדבק    כלְנׁשִ

ין ברוח, דהיינו רוח התחתון בעליון,   ֵּ ְבִאל  חָ   ו  ק רו  ַ ל  ַ יִקין ִאְסת  א  ְנׁשִ ָ יל  ְלעֵּ ָחא ד ִ רו  ָקא ב ְ ב ְ א ְלִאְתד ַ ְלַתת ָ הנשיקין מתעלה רוח שלמטה    ובאלו א ד ִ
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א נושק  כאלו  ודומה  הלומד,  רוח  עם  התנא  רוח  נתדבק  עי"ז  התנאים,  עם  שחידשו  "ע 
 התנא. 

נעתרות נשיקות   \כו/ אבל ת"ח שד יהודי, כשלומד גמרא או פסק דין, עליו כתוב )משלי כז(
. כי התנא אינו יכול לסבול רוחו של ת"ח \כזוהינם כמשא לצדיק/   ,מרובות  פרש"ינעתרות    שונא

יכול לסבול לנשק א"ע עם נבילה לכן לא   שנבילה טובה הימנו  "שכ  ,שד יהודאין, כי מי 
ולא  באה   נשיקין  זיווג  נעשה  ולא  ת"ח ש"י  ע"י  נלמדים  תורתו כשהם  בדברי  עליון להתלבש  רוח הצדיק 

   :ליון בקבר כפי שיתבאר עדובבות שפתי הצדיק 
רוחם    \כח/ ואפילו נתדבק  עי"ז  תורותיהן.  לומדין  וכשאנו  לעולמם,  הלכו  צדיקים שכבר 

צז( )יבמות  חז"ל  שאמרו  כמו  דוב   \ל/[כט] ברוחינו,  בקברשפתותיהם  הכוונה    \לא/ בות  שאין 

 
ָחא    ְוַכד שהוא רחל להתדבק ברוח שלמעלה שהוא יעקב,   ָקן רו  ב ְ ָחא ִמְתד ַ רו  ין רוח ברוח בסוד יחוד דנשיקין,    וכשמתדבקים  ב ְ דֵּ ָאה    כ ְ ָ ָחא ִעל  רו 

יהארת המוחין דאימא שהורדנו לז"א על ידי קריאת שמע,    א שהו העליון הסתום    וחר   אז ְסִתיָמָאה   ארֵּ ֶאְמָצִעיָתא    ׁשָ ָחא ד ְ   על   שורהַעל ַהאי רו 
ָחא    ְוַעד רוח האמצעי שהוא יעקב,   רו  ָחא ב ְ ָקא רו  ב ְ ָחא ברוח, עד אז    רוחשלא נתעורר יעקב להתדבק    ועדָלא ַאְתַער ְלִאְתד ַ ָאה ָלא    רו  ָ ִעל 

ָחא ד ְ  ְרָיא ַעל רו     )שע"ר ומק"מ ומפרשים(  שהוא רוח האמצעי.   יעקבהעליון של הארת אימא אינו שורה על  רוחֶאְמָצִעיָתא ׁשַ
יקֹות ׂשֹוֵנא:  )  כז פרק  משלי   כו  ִּ ש  רֹות נְּ ּתָּ ַנעְּ ֵעי אֹוֵהב וְּ צְּ ים ּפִּ נִּ ֱאמָּ  ו( נֶׁ

ה כי עשו שליחותם והועילו לזה כי  האוהב הפוצע לאהובו למען יישר לכת הנה הפצעים הם נאמנים המ   -)ו( נאמנים    -  דוד   מצודות 
 בעבורם ייטיב דרכו אבל מן השונא אפי' הנשיקות מרובות המה והנם למשא הואיל ואין בהם תועלת: 

נעתרות לשון הפך, כדאמרינן במסכת סוכה )יד, א( ויעתר לו, מה עתר זה מהפך את    -נשיקות שונא    ונעתרות   -  .רש"י תענית דף כ
 מי נעתרות לשון רבוי וייתור, אינקרי"ש בלעז, כמו העתרתם עלי דבריכם )יחזקאל לה(: התבואה פורקא בלעז, אי נ 

י   -משפטים קכד: הנ"ל    כמבואר בזוהר   כז  ְבְך    ַרב ִ א ֶאת קֹולֹו ַוי ֵּ ָ ש   ל ַוי ִ ק ַיֲעקב ְלָרחֵּ ַ ׁש  ִתיב ַוי ִ ָדה ָאַמר, כ ְ אי  שואל ְיהו  ַ ָכה    ַאמ    מהָקא ב ָ
בכיתו   סיבת  ומת  של היתה  א רץ  יעקב,  ָ ָבָכה    ֶאל  ו  ל  ְלִמְסב ַ א  ִלב ָ ָיִכיל  ָלא  ה   ב ָ ָחא  רו  ד ְ ָתא  קו  ב ְ ִאְתד ַ גודל התעוררות    אלא ב ְ   האהבה מחמת 

יָמא ָהא ְכִתיב    ְוִאיכשנתדבק רוחו בה לא היה יכול לבו לסבול את גודל האהבה ובכה,   הו  הלא כתוב גם בעשו    תאמר  ואם תֵּ קֵּ ָ ׁש  ו     ַוי ִ ְבכ    וכי ַוי ִ
ִניַנן היתה ביניהם אהבה ודבקות, והרי    גם שם ד    ת ְ אי ָנקו  ַ הו  ַאמ  קֵּ ָ ׁש  א למה נקוד על מלת וישקהו,    למדנו   ַוי ִ ָ ָלל    ֶאל  ָחא כ ְ יה  רו  ֵּ ק ב  ָלא ִאְתַדב ַ ד ְ

א  ְוַעל בו רוחו כלל,   נתדבק בא להורות שלא  אלא ֹונֵּ יקֹות ש  רֹות ְנׁשִ א ְכִתיב ְוַנְעת ָ על  למשאומות למרובות והנם )פי' נשיקות של שונא ד ד ָ
רש"י(,   א    ַמאי  ושואלהאדם,  ֹונֵּ ש  יקֹות  ְנׁשִ רֹות  ואמר    מהְוַנְעת ָ א פירושו,  ָ ָתא    ֶאל  ֲחִביבו  ב ַ יק  ָנׁשִ ד ְ באהבה,    אלא ַמאן  שנושק  ַבק מי    ִמְתד ָ

ָתא   ֲחִביבו  ָתא ד ַ יקו  ְדבֵּ יה  ב ִ חֵּ רו  יה  ב ְ חֵּ מַ ,  אהבהרוחו ברוחו בדביקות של    מתדבקרו  ָתא    אן ו  ֲחִביבו  יק ב ַ ָלא ָנׁשִ   ָלאו שאינו נושק באהבה,    ומי ד ְ
ָתא הו   יקו  ְדבֵּ רֹות    א ב ִ א ְוַנְעת ָ ָ רֹות    ַמאיאלא ונעתרות, ושואל    בדבקות  אינוֶאל  ָתא מלשון ריבוי וגדולה, והיינו    שהואפירושו, ואמר    מהַנְעת ָ ו  ס    ג ַ

יָקה   א ְנׁשִ ַההו  יה  ב ְ חֵּ ִביק רו  ָלא ד ָ ָלל    ְוָלא מתדבק רוחו באותה הנשיקה,    אינו   זשמתגאה עליו ושונאהו וא  תגסו ד ְ יה  כ ְ ֵּ ק ב  ב ַ מתדבק    ואינוִאְתד ַ
יבו כלל,   ְבִגינֵּ ִתיב    ו  כ ְ ִניכתוב    זה  ובשבילָכְך  קֵּ ָ יהו     ִיׁש  ִ יקֹות פ  ׁשִ דנשיקין,    בסודִמנ ְ א יחוד  הו  ָחא    ד ְ ָתא רו  קו  בֵּ ָחא ד ְ רו  דבקות רוח    שהוא  ב ְ

 .   ברוח
ואפילו משמע כל שכן כשלומדים תורה של צדיק חי שנעשה עי"ז זיווג נשיקין, ובחי' שפתותיו דובבות וצ"ע הרי אינו    צ"ע הלשון   כח

 בקבר. וראיתי באיזה ספר בשם הנצי"ב ששפתותיו דובבות שייך גם בצדיק חי וצ"ע הכוונה בזה.  

לחדש  בסו   ונ"ל  המבואר  עפ"י  אמיתי,  לי  שנראה  ביאור  אלוקות  בזה  שבישראל  בפחות  מוצא  היה  רבנו  תנינא שמשה  פב  תורה  ף 
שעי"ז יתקשר עימו וסמיך ליה שם שגם כשעלה למדגות גבוהו ביותר מצא אלוקות משמע שזה תלוי בזה שדייקא ע"י שהיה במדרגה  

אר מים חיים שם אות ק'.  בראשית אות קכא ובב גבוהה מאד לכן מאידך גם קישר עצמו לפחות שבישראל דייקא. ועיין בעש"ט עה"ת  
יוסף מפולנאה תלמיד הבעש"ט( שמסתמא שמע זאת ממנו.  צדיק קטן אוהב רשע קטן    (  )בשם מדרש פנחס בשם רבי גדליה מליניץ בשם רבו המוכיח )רבי יעקב 

בזה כי הצדיק  בחוש אצל הרב רא"ב( ונ"ל לבאר    י )וכן ראית גדול ומשיח ילמד זכות גם על רשע גמור.  אוהב גם רשע  גדול  צדיק  ו 
מחשבתו תמיד בעוה"ב כנ"ל שיעקב נקרא על שם העקב והסוף דהיינו עוה"ב, ואיתא בתורה כא בשם הבעש"ט היכן שאדם חושב  
)ועיין   יצרו,  את  הכניע  כי  מועטת  שלו  שהבחירה  נמצא  האמת,  בעולם  דהיינו  בעוה"ב,  הוא  בחייו  שהצדיק  נמצא  נמצא.  הוא  שם 

שיש יצה"ר לאדם. ועיין תורה פג תנינא שהצדיק בחי' שבת כי נתבטל יצרו( ועל כן עבודתו את הש"י  תורה מט תנינא מעלה גדולה כ 
יש בה בחי' שהקב"ה עובד את עצמו, נמצא שהוא כבר בבחי' שנסתלק מעוה"ז. אבל ע"י שמקשר עצמו עם רשע אזי כמו מתעבר בו  

זה   טוב  הרשע  שעושה  כלמה  כי  הרשע  של  יצרו  עם  הש"י  את  דובבות  ועוב"ד  שפתיו  בחי'  בחי'  שנעשה  נמצא  הצדיק  של  מכוחו 
בקבר. והכי נמי כשאנו לומדים תורתו אזי נעשה כן כי אנו עם יצה"ר ומתלבש בנו לעורר אותנו לעבוה"ש, נמצא שעל ידנו הצדיק  

 חי בשני עולמים.  

, ואילו צדיק חי מבואר כנ"ל שאוהב את  דלקמן אומר שהצדיק עליון לא סובל את הרשע כמ"ש נעתרות נשיקות שונא   עוד יש להעיר 
הרשע. ולכאורה אפשר לחלק שרשע שהצדיק אוהב הוא רשע למקום אבל אוהב את הצדיק, ואילו נעתרות נשיקות שונא הכוונה  
הצדיק   את  אלא  ממש  שונא  ואינו  תומו  לפי  רק  עליון  הצדיק  את  רודף  הלמדן  שהרי  נראה  לא  אבל  הצדיק,  את  ששונא  ללמדן 

 כן צדיק תחתון אינו שונא את הרשע שחולק עליו אלא אדרבה משתדל לאהוב אותו ולקרבו ולתקנו. וצ"ע.התחתון. ו 
 עיין מהרש"א שם וירושלמי שקלים ספ"ב וקרבן העדה שם ובעש"ט עה"ת פרשת שלח אות א'  כט 

ורבי יוחנן מ''ט קפיד    . .....יקפד אזל ר' אלעזר אמר לשמעתא בי מדרשא ולא אמרה משמיה דר' יוחנן שמע רבי יוחנן א -  יבמות צו:   ל
ה{ אגורה באהלך עולמים וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים אלא  -כולי האי דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב }תהילים סא 
עון  שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה''ז דאמר רבי יוחנן משום רבי שמ ]צז.[  אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם יהי רצון  

בן יוחי כל ת''ח שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר אמר ר' יצחק בן זעירא ואיתימא שמעון נזירא מאי  



 6טז.        מוהר"ן                                       יב  תורה                            קוטי   יל                     

 
י{ וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים ככומר של ענבים מה כומר של ענבים כיון שמניח  -קראה }שיר השירים ז 

 אף תלמידי חכמים כיון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעוה''ז שפתותיהם דובבות בקבר:    אדם אצבעו עליו מיד דובב 

רי בעל עין יעקב ובעל יפה מראה שהאריכו בזה וכתבו שהוא רחוק מההיקש כי שפתי  ב וזה לשונו: ועיין בזה בד   שם   מהרש"א ועיין  
אומר כי אין רחוק מן השכל כי הענין מבואר כי הדיבור כח    המת איך יתנועעו וכו' וכ"ש אחר עבור זמן וישוב אל עפר וכו' עי"ש ואני 

הנשמה ע"י כלי הגוף וכל דיבור משובח מוליד כח רוחני בדומה משובח, ובאומרו בשם אומרו אותו כח רוחני שנולד כבר הוא מעורר  
ומבי  כבר  הם בקבר  כי  גם  בעוה"ז,  שהם השפתיים  הדיבור  וכלי  בעוה"ב  הנשמה  עולמות,  בב'  המונח  מולידיו  הטוב  מיין  הדמיון  א 

 בבור הוא רוחש ודובב ע"י כח האצבע המעוררו כן השפתיים גם כי מונחים בבור שחת רוחשים ע"י כח המעוררו ודו"ק.

שם כתב: תורה לא שייך בה מיתה וכשאומרים הלכה משמו אזי הוא מתחבר אל החיים ע"י התורה שהיא חיים ונמשך חיים    והמהר"ל 
 שו שבקבר.לכח הדברי שהוא נפ 

רבי אידי סרסיה דרב ששת הוה שמעה מיניה אזל אמרה בי מדרשא ולא אמרה משמיה שמע רב ששת איקפד אמר    -  בכורות לא.
ה{ אגורה באהלך  -מאן דעקיץ ליעקציה עקרבא ורב ששת מאי נפקא ליה מינה דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב }תהילים סא 

עו  בשני  לגור  לאדם  איפשר  וכי  יוחנן  עולמים  ר'  דאמר  הזה  בעולם  מפי  שמועה  דבר  יאמרו  עולם  רבונו של  דוד  למים אלא אמר 
משום ר' שמעון בן יוחי כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר ואמר רבי יצחק בר זעירי  

ישנים ככומר של ענבים מה כומר של ענבים כיון  י{ וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי  -מאי קראה }שיר השירים ז 
   דאדם נוגע בו דובב אף תלמידי חכמים כיון שאדם אומר דבר שמועה מפיו דובבות שפתיו בקבר 

אף דוד ביקש עליה רחמים שנאמר "אגורה באהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה" וכי עלתה על    ירושלמי שקלים סוף פ"ב   ועיין 
חי   שיהא  דוד  של  ובבתי  דעתו  כנסיות  בבתי  נאמרין  דברי  שיהיו  אזכה  רבש"ע  הקב"ה  לפני  דוד  אמר  כך  אלא  לעולמים  וקים 

מדרשות.  שמעון בן נזירא בשם ר' יצחק אמר כל ת"ח שאומרים דברי הלכה מפיו בעוה"ז שפתיו רוחשות עמו בקבר שנאמר "חכך  
מניח אדם אצבעו עליו מיד דובב אף שפתותיהם של צדיקים כיוון  כיין הטוב וגו' דובב שפתי ישנים", מה כומר של ענבים זה כיוון ש 

שאומרים דבר הלכה מפיהם של צדיקים שפתותיהן מרחשות עמהן בקבר. )עד כאן הוא גם הלשון בגמ' יבמות צז אבל שם הלשון  
י  נזירא אמר כהדין דשתי קונדיטון.   רבי  הגמרא שם: מה הנאה לו? בר  ושואלת  צחק אמר כהדין דשתי  דובבות במקום מרחשות( 

חמר עתיק אע"ג דשתי ליה טעמי בפומא. רב גידל אמר האומר שמועה בשם אומרה יראה בעל השמועה כאילו עומד לנגדו שנאמר  
 "אך בצלם יתהלך איש".

מי    שם דהחילוק בין קונדיטון לחמר עתיק הוא אם כל אדם כשאומרים שמועתו בשמו מרחשן שפתותיו או דווקא   קורבן העדה ועיין  
 שגם היה צדיק ועשה מעשים טובים כמו יין קונדיטון שמוסיפים בו תבלינים ועי"ז הוא נותן טעם טוב.

 )הובא לעיל בעניין הנשיקין( וביאור הרמ"ק שם    .כ   עיין בזהר פנחס דף 

 זה נאמר גם על דברי הגדה ולא רק בדברי הלכה.   –' )ורשא( כי תשא סימן ג  מדרש תנחומא ועיין  

תנחו  רבי  )קהלת ה(, פתח  לו לישון  יאכל והשבע לעשיר איננו מניח  אמר  .......מא בר אבא מתוקה שנת העובד אם מעט אם הרבה 
להם בעשירי תורה אני מדבר ולא בעשירי ממון, כיצד היה אדם גדול ועשיר בתורה למד תלמידים הרבה ורבץ תורה ברבים ושבע  

מנ  שהעמיד  התלמידים  אין  מת  שהוא  פי  על  אף  התורה  ובהלכה  מן  ובתלמו'  בתורה  תלמידיו  ועוסקין  יושבין  אלא  לישון  לו  יחין 
ואגדות ואומרים תלמידיו הלכות ושמועות משמו ומזכירין שמו בכל שעה ואין מניחין אותו לישון בקבר, וכן אמר רשב"ל אמר רבי  

השירים=   =שיר  )שה"ש  שנאמר  בקבר  לישון  אותו  מניחין  תלמידיו  אין  רשב"י  אמר  וכן  הוי  עקיבא  ישנים,  שפתי  דובב  והשבע  ז( 
 .לעשיר איננו מניח לו לישון 

 שזה נאמר לא רק על מחדש ההלכה אלא גם על האומר בשמו ונראה שרבנו לא סובר כך.  –אות ג'  פרשת חקת    עה"ת   פני דוד חיד"א בספרו  ועיין  

הר  ימים.  שבעת  יטמא  באהל  אשר  וכל  האהל  אל  הבא  כל  באהל  ימות  כי  אדם  התורה  זאת  בראשו  ג(  בראשון  מאירות  פנים  ב 
בהקדמתו פירש זאת התורה יש לה מעלה אדם כי ימות אף שמת הוא באהל בית המדרש דאומרים שמועה מפיו ושפתותיו דובבות  

ז"ל:  ויראה לפרש שארית הכתוב על פי זה דהנה מוכח מהש"ס דאף האומר שמועה מפי חכם שאמר משם      בקבר עד כאן דבריו 
לם שפתותיהם דובבות. ואמרו בירושלמי דשקלים פ"ב כהדין דשתי קונדיטון ויש מי שאמר כהדין דשתי חמרא  אחר והאחר מאחר כ 

עתיקא ופירש הרב קרבן העדה דמי שהמשיל שפתותיו דובבות כהדין דשתי קונדיטון שהוא יין עם בשמים סבר דלזכות לזה צריך  
ורה לחוד סגי עכ"ד ויש לי קצת להכריע כמ"ד כשתי חמרא עתיקא  תורה ומעשים טובים. ומ"ד כהדין דשתי חמרא עתיקא סבר דת 

ממ"ש בפ' חלק דא"ל הקדוש ברוך הוא לדוד הע"ה שיאמרו שמועה מפי דואג בבית המדרש ולא רצה דהע"ה והרי דואג לא היה לו  
דמספר   דאז"ל  ועוד  לכהנים  דרצח  מלבד  מצוה  מכבה  ועבירה  ש"ד  ג"ע  כע"ז  דשקול  לה"ר  בעל  והיה  חליפין  מע"ט  עושה  לה"ר 

ויש   דובבות.  שפתותיו  למעלת  דאהני  דמשמע  משמו  שמועה  אומרים  היו  הע"ה  דוד  מתרצה  היה  ואלו  הנדבר  בעבירות  זכיותיו 
לדחות. ועתה נבא לדרכנו כל הבא אל האהל כלומר לא תסבור דלמעלת שפתותיו דובבות שאמרתי אדם כי ימות הוא באהל )כמו  

החידוש בתורה מדעתו והלכה זו העלה מפי עצמו אמרה היולדה והמחזיקה לא היא אלא כל הבא אל    שפי' הרב הנז'( צריך שיהיה 
זו   האהל הגם שאינו מחדש רק אומר מפי אחרים שהוא בא אל האהל לבד ולא חידש רק נתעסק באהל התורה הוא זוכה למעלה 

באהל הכל לאתויי מי שאין לו מ"ט וזהו משמעות    ושפתותיו דובבות. וכל אשר באהל גם מי שאין לו מעשים טובים וז"ש כל אשר 
נמי כל אשר באהל בין יש לו מ"ט בין אין לו אשר באהל תורה סגי. וכי תימא מאחר דאחרי מות בעל תורה חיה יחיה למה ימות  

טמא בעה"ז    ובפרט העוסק בתורה לשמה. לז"א יטמא ז' ימים כלומר בעודו בעה"ז שבעה עשריות ימים ר"ל שנים והם ע' שנים הוא 
 והמות יפריד הטומאה ודטבא ליה עביד ליטהר לאור באור החיים: 

ראיתי  ספר    עוד  מאירות בשם  אזי    פנים  גלי  שמיא  דקמי  כיון  המימרא  את  שחדש  החכם  שם  מזכיר  שלא  אע"פ  שבדיעבד  שכתב 
אבל מרבנו לא משמע    .הגדולים   שם ספרו  חיד"א ב . וכן בספר חסידים שסז. וה טז וכן היערות דבש ח"א דרוש  שפתיו דובבות בקבר.  

 כך.

דם את שמו ועי"ז לא זוכה שיאמרו שמועותיו בשמו אלא בכינוי ואינו מועיל כמו  שע"י תאווה למחלוקת מאבד א   תורה קמה   עיין עוד  
חצי לשון הפס  בידו"  תאוותו  וחצי  מת  חז"ל  "אין אדם  דורש שם מאמר  ורבינו  בר"מ שנקרא אחרים.  הוריות  גמ'  בסוף  וק  שמצינו 

וזהו אין אדם מת אלא חי בשני עולמות  רק אם    "רובו בעלי חיצים" דהיינו בעלי מחלוקת,  זה  ע"י שאומרים שמועותיו בשמו אבל 
 תאוותו לחצי היינו למחלוקת היא בידו דהיינו שאוחז תאוותו למחלוקת בידו.   
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שהרי   אלעפ"ר  בגשמיות  הצדיק  של  רוחו  ובא  שחוזר  אלא  עפר  להיות  שפתים  דהיינו  חזרו  דברי   גופו 

,  ונעשה כאילו הצדיק חוזר לחיות בעוה"ז  (דהיינו קברו  שלו)שהם כמו קסטא דחיותא    הנלמדים  \לב/תורתו
את התורה  שחידש    עם רוחו של הצדיק  כנ"ל רוח דבורו של הלומדרוחא ברוחא    י בחי' נשיקה"וזה ע

 :    שלומד
 

הנ"ל רמוז בפסוק וישק יעקב לרחל, ותחילה מבאר למה רומז יעקב ולמה  ןעתה יבאר כיצד סוד הנשיקי 
 רומזת רחל, ואח"כ חוזר ומביא את הפסוק הזה לבאר למה בכה יעקב אבינו. 

מו עם התורה שבע"פ עצמה ולא עם התנא שחידש  משמע שלא  צ"ע שכאן מבואר דבר חדש שהרי יעקב הוא התנא שחידש ונושק עצ
 רק הלומד את תורת התנא נושק עמו אלא גם התנא שמחדש נושק עם התורה שבע"פ עצמה וצ"ע איזה רוח פה יש לה 

זור גם  וצ"ע משמע שוישק יעקב לרחל זה בחי' שחידש אז תורה ומיד בכה שרוב הלומדים את התורה הזו לא יהיו הגונים ולכן לא יח
 אחר פטירתו להתחבר ברחל בבחי' שפתיו דובבות 

 וצ"ע האם הכוונה שכל תנא שמחדש תורה הוא בבחי' נושק ומשפיע לשכינה
הראשונים   הנשיקין  של  התעוררות  בחי'  הם  שנעשים  הנשיקין  אזי  הזה  החידוש  את  תחתון  צדיק  כשלומד  שאח"כ  הכוונה  והאם 

 שבשעת החידוש תורה 

 
שכלב הלך ונשתטח על קברי אבות עיין שם, ובדורות  ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. פירש רש"י    -  ' שלח אות א   פ'   בעש"ט עה"ת ועיין  

ת  דברי שום  דבריו,  האחרונים, כשלומדים  ומדבר  הלומד  והאדם  ומוחין שלו,  חיות  הוא  ההוא  וחכם מדברי הקדמונים, שהדבר  נא 
דברים, שלכך  מדבק ומכניס חיות ומוחין שלו לתוך הדיבורים, ונקרא אתדבקות רוחא ברוחא, ולכך מחיה אותו, שמכניס החיות בה 

השתטחות על קברי צדיקים, כי דיבורי הצדיק שם הוא קבור    אמרו )יבמות צ"ז א( שפתותיו דובבות בקבר, ואפשר לומר כי זהו בחינת 
וטמון החיות שלו כאמור, וזה הלומד, בהכנסו עם החיות ומוחין שלו לתוך החיות ומוחין של הצדיק שטמן בדבריו, נקרא אתדבקות  

זו השתטחות על קברי  פתותיו דובבות בקבר, כנודע זה מדברי הבעל שם טוב נשמתו בגנזי מרומים, ונקרא בח רוחא ברוחא, וש  ינה 
 הצדיקים שהן דבריהם שלומד ומזכיר היום הלומד ולכך מחיה מוחין של אותו הצדיק, והבן: )מאור עינים בריש ליקוטי מסכת שבת( 

ראיתי  ספר    עוד  ל   ברית אברהם בשם  מי  פ' בראשית שדן  בין  לחלק  וכתב  דובבות  גם לשפתיו  זוכה  תורה אם  בלומדי  גבי התומך 
ילתו עד שהלומד נקרא על שם תומכו כמו במשנה שמעון אחי עזריא לבין כל תומך אחר כיששכר וזבולון שכיון שלא  שתמך בו מתח 

 מזכירים שמו לא זוכה לשפתיו דובבות אע"פ שבשכר הלימוד הם שוים.

יששכר עיין    לא כסלו  מאמ   בני  חודש  ב    -רי  מאמר  תורה    -טבת  שבת   -'  נאות  אור  בהפטרת  ז[  ]ג  זכריה  נאמר    בנבואת  חנוכה, 
במדריגה   תמיד  שעומד  עומד,  נקרא  המלאך  בזה  פירשו  הנה  האלה,  העומדים  בין  מהלכים  לך  ונתתי  יהוצדק  בן  ליהושע  הנבואה 

ה  ומצות  ועבודה  שמוסיף אומץ בתורה  כל מה  כן הצדיק  שאין  בזה הפסוק  אחת, מה  ופירשו  נקרא מהלך,  ולך ממדריגה למדריגה 
דק שיהיה מהלך בין העומדים הם המלאכים, אבל אעפ"כ יקשה מהו הלשון ונתתי לך מהלכים, הוה  הנ"ל שהבטיחו ליהושע בן יהוצ 

 ליה למימר ותהיה מהלך בין וכו', אבל אומרו ונתתי לך מהלכים משמע מהלכים אחרים זולתו.

יוחנן על תלמידו ר' אלעזר שלא אמר שמ והנראה לפרש עפ"  ]יבמות צו ב[ שהקפיד ר'  ועה מפיו, והקשה שם  י מה שאמרו בגמרא 
מאי ]טעמא קפיד[ כולי האי, ותירצו דעל דבר זה ביקש דוד גם כן אגורה באהלך עולמים ]תהלים סא ה[ בשתי עולמות, דכשיאמרו  

דובב שפתי ישנים, עיין שם בגמ', והנה מהראוי לדעת מהו הנאה להנפטר  שמועה מפיו שפתותיו דובבות בקבר כדכתיב ]שה"ש ז י[  
 דובבות )הגם שאמרו שם בגמ' ככומר של ענבים, אינו מובן, עיין שם ברש"י ובתוספות(.  אשר שפתותיו 

שהאדם מרבה  [, ממילא כל מה  .והנראה דהנה כתיב היום לעשותם ]דברים ז יא[, ודרשו בו היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם ]ע"ז ג
העולם הזה הנה יתדן למיתן שכר כפי רבות תורתו, אבל    ללמוד תורה בעולם הזה אזי יתרבה שכרו לעולם הבא בגן עדן, ובצאתו מן 

ומחדשים רזין דאורייתא, אין בזה   גם כן הנשמות לומדים תורה  )הגם שבעולם הבא בגן עדן  יותר  אין לו עוד קווי שיתרבה שכרו 
[,  : ות ]עי' תיקו"ז קא שלומדים בגן עדן בלא גוף של עולם העשיה הנה אדרבא זה הוא שכר הרוחניי של הנשמ   תוספת שכרו, דהתורה 

זוכים לחזות בנועם י"י זיו השכינה בהשגת רזין דאורייתא, ואין על ידי לימוד זה תוספת שכר בכל פעם, רק מה שלומד האדם בהיותו  
ניתוסף שכרו בכל פעם(, ועל כן כל ימי ח  יי האדם בעולם הזה נקרא מהלך, מה שאין כן בצאתו מן העולם הזה נשאר עומד,  בגוף 

 לו עוד קווי שיתעלה במדריגה בכל פעם ויתוסף שכרו, רק כפי הנפסק עליו בעת צאתו בזה המעמד נשאר עומד.שאין  

ו מקבל טומאה, ואפקא לה מן  [ אמרו על הזוג והעינבל )הוא פעמון שמקשקש ומשמיע קול( שהוא טמא היינ :והנה בגמרא ]שבת נח 
באש, רצ"ל אפילו כלי שאינו ראוי להשתמש רק לדיבור היינו שמשמיע  כל דבר אשר יבא באש ]במדבר לא כג[ אפילו דיבור יבא  

]נט א[   ואמרו שם  חזי,  קול, מיקרי כלי, ואמרו כשניטל הפנימי המקשקש החיצון טמא עדיין דעדיין כלי הוא, ואמרו בגמרא למאי 
, ומיקרי עושה מעין מלאכתו הראשונה,  "כ אליבא דר' יוחנן( לפי המסקנא שכן ראוי להקישו על גבי כלי חרס עיין שם ברש"י)הוא ג

הגם שעושה מלאכתו על ידי דבר אחר מיקרי עושה מעין מלאכתו ושם כלי עליו, נמצא בנידון דידן, הגוף כל מה שמדבר בתורה  
בתו  אשר  הפנימיית  הנשמה  ע"י  הזה  והנה  בעולם  לדיבור,  ראוי  אינו  שוב  הפנימיית  כשניטל  אבל  פעם,  בכל  אומץ  מוסיף  כו 

ידיו אומרים שמועות מפיו הנה שפתותיו דובבות ומיקרי עושה מעין מלאכתו הראשונה על ידי דבר אחר וכלי מיקרי, נמצא  כשתלמ 
ם הבא ויתעלה בכל פעם רוחו ונשמתו בגן  מיקרי בכל פעם שהגוף לומד ממש בדיבור בעולם הזה וניתוסף לו בכל פעם שכרו בעול 

ע"ה,  המלך  דוד  עליו  שנתחבט  הוא  וזה  שלא    עדן,  על  יוחנן  ר'  מאד  הקפיד  )ולזה  מפיו,  שמועות  שיאמרו  עולמים,  באהלך  אגורה 
הם   שעדיין  הזה  בעולם  תלמידיך  היינו  הבא  )בעולם  מהלכים  לך  ונתתי  יהוצדק  בן  ליהושע  שהבטיח  וזה  מפיו(,  שמועות  אמרו 

"כ כשיאמרו תלמידיך המהלכים שמועות  מהלכים נתתי אותם לך היינו גם אתה מהלך על ידם כשתהיה( בין העומדים האלה )אעפי 
 מפיך תהיה גם אתה מהלך ונסוע ממדריגה למדריגה( הבן הדבר.  

הם ביתו ועיין תורה קצב  הם בחי' גופו כמבואר בבעש"ט עה"ת הנ"ל וכן מבואר לקמן בביאור הרבב"ח שדברי תורתו    דברי תורתו   לב
 ששכלו ודעתו ונשמתו בדברי תורתו עי"ש.
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לבן  הכתוב בפרשבחי'    וזה בת  וראה את רחל  לחרן  יעקב  ויצא שכשהגיע  וישק  )בראשית כט(  ת 
עמו   לדה רש"י שצפה ברוח הקודש שאינה נכנס  '. פי\לג / יעקב לרחל, וישא קולו ויבך

אבל האמת יעקב כלל לא    ,דהיינו אע"פ שהרועים שהיו שם נדמה להם כמעשה של קל שבקלים  לקבורה
וידע שגם    ,שהיא השכינה  (המבואר בכתבי האריז"ל) ף רחל  התכווין לרחל הגשמית אלא ראה בה את פרצו

ולא רק שלא היה בזה     ,הוא בעצמו בחי' פרצוף יעקב המבואר שם והתכווין לזיווג הנשיקין המבואר שם
אלא עוד שזכה לרוח הקודש עי"ז וראה מה שיהיה לעתיד.  עוד נראה שהנשיקין היה ע"י    ,שום גשמיות

 . כדלקמן \לה/ השכינה חידוש הלכהבחי'  רחל שהיא בחי' שגזז מ

 [ לז] א כרחל לפני גוזזיהושהלובחי' תורה שבע"פ,  רחל כיצד רמוז בזה עניין הנ"ל כי ומבאר רבנו
שמניחה לגזוז    \לטשלעתיד הגויים ישבחו את ישראל שהם כמו רחל דהיינו כבשה/   \לח/ כלשון ישעיהו הנביא

צמרה הזוהר/יובת  ,ממנה  לרמוז    \מקוני  זה  פסוק  כמו  שהכל  נדרש  הם  אותה  ופוסקין  הלומדים  גוזזין 

 
בתחילת אות ד' מבאר את הפרשה הזו עפ"י לק"ה ראשית הגז ה'  מוישק עד שיצא והוציא את כלל ישראל    יקוטים עיין ביאור הל   לג 

 .  מלבן 
 נכנסת -ומתרלו   ,נכנסה  -גם בדפו"ר ותרלד   לד

ַיֲעקֹב בראשית    לה  ק  ַ ש ּ ַוּיִּ יא(  :   )כט  ּךְּ בְּ ַוּיֵ קֹלֹו  ת  אֶׁ א  ָּ ׂשּ ַוּיִּ ֵחל  רָּ ּכִּ   לְּ ֵחל  רָּ לְּ ַיֲעקֹב  ד  ּגֵ ַוּיַ ד  )יב(  ּגֵ ַוּתַ ץ  רָּ ַוּתָּ הּוא  ה  קָּ בְּ רִּ ן  בֶׁ י  כִּ וְּ הּוא  יהָּ  בִּ אָּ י  ֲאחִּ י 
 : יהָּ בִּ אָּ ֶׁ   לְּ ַנש ּ ק לֹו ַויְּ ַחּבֶׁ אתֹו ַויְּ רָּ קְּ ץ לִּ רָּ ן ֲאחֹתֹו ַוּיָּ ַמע ַיֲעקֹב ּבֶׁ ֵ ת ש  ן אֶׁ בָּ מַֹע לָּ ְּ ש  י כִּ הִּ ים    ק לוֹ )יג( ַויְּ רִּ בָּ ל ַהּדְּ ן ֵאת ּכָּ בָּ לָּ ר לְּ ַסּפֵ יתֹו ַויְּ ל ּבֵ יֵאהּו אֶׁ בִּ ַויְּ

אֵ  ה: הָּ  ּלֶׁ

וישא קולו או ויגד וכו' הם דברי חידוש הלכה שגזז ממנה אז והם הדברים ששמע לבן כמ"ש וישמע את שמע יעקב דהיינו    וצ"ע אולי 
    , כנ"ל שהגזיזה מרחל היא בחי' שמשפיע לה ו   '.בתורה כ ששמע את השמועה שאמר גם ויגד הוא לשון זיווג בחי' ברית כמבואר  

יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי אחי אביה הוא והלא בן אחות אביה הוא אלא אמר לה מינסבא    ויגד    -  וב"ב קכג.  מגילה יג:   ועיין
דיקי לסגויי ברמיותא אמר  לי אמרה ליה אין מיהו אבא רמאה הוא ולא יכלת ליה אמר לה אחיו אנא ברמאות אמרה ליה ומי שרי לצ 

   .שאמר כי אחי אביה הוא חידש הלכה שמותר לשקר לרמאי ואולי אפ"ל שכאן כ    .לה אין עם נבר תתבר ועם עקש תתפל 
 שהיא   -שהוא, בדפו"ר ומתרלו   -בתרלד גם    לו 

 לשה"כ ישעיהו נג ז' ועיין תיקון כא דף מו.  לז 

על העם הזה שהכירו אותו כשפל ביותר עליו נגלה ה' ית' בנסים גדולים    מדבר על זמן הגאולה שהגויים יתמהו שדווקא   הפרק שם   לח
שראל נדמו להם כיונק בזוי בלא תואר ולא הדר נבזה וחדל אישים וידוע חולי ונראה היה שהקב"ה מסתיר פניו מהם וע"כ  כאלה, כי י 

הו  לנו שהאמת שדייקא  יתברר  ועתה  מואס בהם.  סברנו שהקב"ה  כי  ישראל  סבלו  לא החשבנו את  וע"י  וסובל מחטאינו  הנבחר  א 
שאחת סוטה מהדרך כולן טועות אחריה. ואנחנו עוד גרועים יותר שכולנו טעינו גם  נתכפר לנו. וטעם שטעינו כי היינו כצאן הזה שכ 

שגוזזים  וככבשה  לטבח  העיניים בשתיקה כשה המובל  מקבלים את  היו  ישראל  לנו. אבל  לכפר  ישראל  נתייסרו  זה  ועל    מעצמינו, 
לֹ   -צמרה ממנה ששותקת ולא פותחת פיה להתלונן. וזהו   ה וְּ הּוא ַנֲענֶׁ ׂש וְּ ּגַ לֹא  נִּ ה וְּ מָּ ֱאלָּ יהָּ נֶׁ זֶׁ ֵני ֹגזְּ פְּ ֵחל לִּ רָּ ל ּוכְּ ַבח יּובָּ ה ַלּטֶׁ ֶׁ ׂשּ יו ּכַ ח ּפִּ ּתַ פְּ א יִּ

יו:  ח ּפִּ ּתַ פְּ      יִּ

עינויי הגוף אם דל הוא ואין ידו משגת. ולא  בעבור זה היה נלחץ לקחת עשרו או היה הוא נענה ב   -)ז( נגש והוא נענה    מצודות דוד 
יובל    להתלונן ולהתרעם על הדבר   -יפתח פיו   יוסיפו סרה. כשה לטבח  והיה כשה המובא אל הטבח וכרחל העומדת    -כי פחד פן 

ולא  לפני הגוזז צמרה שהרחל היא נאלמה ולא תצעק בקולה והשה לא יפתח פיו וכן לא התלונן המעונה הנמשל לשה המובל לטבח  
 התרעם המנוגש הנמשל לרחל הגזוזה: 

זה   כמ"ש   לט  לח(  )בראשית לא  ללבן  יעקב  א'    שאמר  ט'  ב"ק  ועיין משנה  ועיזך לא שיכלו.  רחילך  שנה אנכי עמך  ַהּגֹוֵזל    -עשרים 

עֻ  ה מְּ רָּ ַזל ּפָּ ה. ּגָּ ֵזלָּ ַעת ַהּגְּ ְּ ש  ם ּכִּ ּלֵ ַ ש  ים, מְּ דִּ גָּ ן ּבְּ אָּ ר, ַוֲעׂשָּ מֶׁ ים, צֶׁ לִּ ן ּכֵ אָּ ים, ַוֲעׂשָּ ה,  ֵעצִּ דָּ לְּ יָּ ת, וְּ רֶׁ עוָּנה, ּבֶׁ ל טְּ עוֹ   ָרחֵּ ה הָּ רָּ ֵמי פָּ ם ּדְּ ּלֵ ַ ש  ּה, מְּ זָּ זָּ ת  ּוגְּ דֶׁ מֶׁ

ֵמי   ז.ֵליֵלד, ּדְּ זֵּ ּגָ ת לִּ דֶׁ ל ָהעֹומֶׁ ה,    ָרחֵּ דָּ לְּ יָּ לֹו וְּ צְּ ה אֶׁ רָּ ַעּבְּ תְּ נִּ ה, וְּ רָּ ַזל ּפָּ ָזָזהּ ּגָּ לֹו וּגְּ צְּ ֲעָנה אֶׁ טְּ נִּ ל, וְּ ל ָרחֵּ לָּ ה ַהּכְּ ה. זֶׁ ֵזלָּ ַעת ַהּגְּ ְּ ש  ם ּכִּ ּלֵ ַ ש  ים  , מְּ נִּ לָּ זְּ ל ַהּגַ , ּכָּ
ה:  ֵזלָּ ַעת ַהּגְּ ְּ ש  ין ּכִּ מִּ ּלְּ ַ ש   מְּ

, עד  ולתרץ שבכל מקום שנזכר במאמרים הבאים ענין "הלכה", הכונה על מאמר תנא או אמורא שבש"ס שיש לפלפל בו להקשות    דע  –  תיקון כא דף מו.  מ
ַסק   שיוצאת ממנו הלכה פסוקה.   ְ הִמכ ַ נקראת פסק הלכה    השכינהִאְתְקִריַאת    פ  ָ ְדִלין    ִאית אופנים,    מכמהְגָווִנין    מ  ַ ת  א ְדִמׁשְ י ָנׁשָ נֵּ אֹוַריְ ב ְ ה   יָתאב ְ ֶ ִדְבַעל פ 

ָמה    השכינה    כיִלׁשְ וכונתם לתקון  פה לשמה,  שבעל  בתורה  אדם שעוסקים  בני  פה,    הנקראת  יש  ןתורה שבעל  ו  ה     ְוִאינ  ָמנו ת ְלַגב ָ י או  ֲעלֵּ בעלי    והםב ַ כמו 
הגר"א(  ותה,  אומנים הבונים א יִפי  ְוָפְסִקין)ה"ג  ק ִ ַ ְסָלִעין ת  ִרין ו  טו  ה  ֲאָבִנין כ ְ אש, ור"ל    להבותבה אבנים כהרים וסלעים חזקים, בבחינת קול חוצב    וחוצביםן  ב ָ

ְלָבַתר שמקשים בתורה שבעל פה קושיות חזקות,   ָפְסִקין לֹון    ו  ִנין,  קושיות שחצבו והקשו בה    ואחרד ְ כַ   ְמַתק ְ ִקין  לֹון ב ְ רו  ה פֵּ ָ ומתרצים אותם בכמה    מתקניםמ 
ַמר    ַוֲעַלְייהו  תרוצים,   ְבֶנה    ֲאָבִניםנאמר    הםועליִאת ְ מֹות ת ִ לֵּ יַנְייהו     ְוָעְבִדין  ומפרשׁשְ ֵּ ְלַמְטרֹוִניָתא ְלַדְייָרא ב  א ו  ה ִבְנָיִנין ְלַמְלכ ָ ָ מ  הֹון כ ַ ובונים    ועושיםב ְ

 )הגר"א ובל"ר(    לזו"ן, שידורו ביניהם בסוד היחוד.  כמה בנינים להמלך והמלכה דהיינו  בהם

ָסקֹות    ְוִאית  ְ ןהלכות שבש"ס,    פסקי  וישפ  ו  ִאינ  ַמְטרֹוִניָתא    ד ְ ין ד ְ ׁשִ ה ִסְטִרין    ְוָחְתִכין,  המלכות מתקנים לבושים להמלכה שהיא    שבהםְלבו  ָ   וחותכים לֹון ְלַכמ 
קושיות,   כמה  ור"ל שמקשים בהם  צדדים,  ִנין   ְלָבַתר ו  אותם לכמה  ִקין    ְמַתק ְ רו  ה פֵּ ָ ַכמ  אותם    ואחרלֹון ב ְ ומיישבים  מתקנים  גורמים  כך  ובזה  תרוצים,  בכמה 

ָאה הֹון   ְלִאְתַחז ָ א   ַמְטרֹוִניָתאב ְ אתתראה מקושטת בעליית מ"ן לפני המלך ז"א לצורך היחוד,    שהמלכותֳקָדם ַמְלכ ָ ַההו  ְרִאיהזמן אומר ז"א    באותוִזְמָנא   ב ְ  ִתיהָ ו 
ֹור המלכות מקושטת,    את ִרית עֹוָלם    ִלְזכ  שה  כדיב ְ הברית  שיתייחד  ואמר    היסוד וא  לזכור  שהיא המלכות,  "עולם"  ין עם  ֵּ ָכֲהָנא    ְוִאל  ין ד ְ ׁשִ ן ְלבו  ו    ואלו ִאינ 

כנגד   הכהן, דהיינו    הלבושיםלבושי המלכות הם  ןשל  ו  ִאינ  ע   שהם  ד ְ י ָלָבן    ַאְרב ַ ְגדֵּ ע ת השם הוי"ה,  ד' אותיו  כנגד ב ִ י ָזָהב    ְוַאְרב ַ ְגדֵּ ד' אותיות השם    כנגד ב ִ
   )ז"מ ובל"ר(   אלו השני שמות על ידי לימוד פסקי הלכות.   אדנ"י, שמיחדים את

ָסקֹות    ְוִאית  ְ ין פסקי הלכות,    וישפ  ֵּ ִאל  י ְתִריִסין    מֵּ ָקאזה בהלכה,    אתבמגינים ומנצחים זה    םבעלי מלחמה המחזיקי   מאלוָמארֵּ א  אַ   ד ְ י ִמְדָרׁשָ   שבאיםְתָיין ְלבֵּ
ָפְסִקין לבית המדרש ללחום במלחמתה של תורה,   הֹון ְוָחְתִכין    ד ְ ְנהֹון    ב ְ ִליׁשָ ובפלפולם,    שפוסקיםב ְ ן וחותכים בהם בלשונם, דהיינו בלימודם  ו  ִאינ  ְמִחין   ד ְ רו    כ ְ
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אים ממנה חדושי תורה שזה כמו גזיזת הצמר  יכי בלימודם תורה שבע"פ מחדשים בה ומוצ  ממנה הלכות

 לתקן את המלכות ככלה לחתן כמבואר בתקוני הזהר  נעשים לבושין  החדושי תורה  והם  ,\מא/ מהכבשים

כבשים    \מב/ כמ"ש )משלי כז(לכות נעשים לבושין  ומביא רבנו ראיה לדברי התקונים הנ"ל שהה,  הנ"ל
הפשט שצמר הכבשים ממנו עושים לבושים ורבינו דורש כנ"ל שהצמר רמז להלכות שמוציא    ללבושיך

 \מג /כמו שכתוב )ישעיה ג(ראיה שלבוש רומז להלכה  הו,  מתורה שבע"פ המכונה רחל דהיינו כבשה 
כנ"ל  יינו הלכהשמלה לשון לבוש ד  שמלה לך קצין תהיה לנו ישעיהו  ה  בדברי הנביא  כמבואר שם 

 .  עליהם מושל שיחפשו מי שיודע קצת הלכה כדי לעשותושיבוא יום 
 

 מדוע בכה יעקב אבינו דווקא בשעה שנשק לרחל עתה יבאר 

וגורם תענוג  נושק התנא,  והוא  נושק אותו,  אזי התנא  לומד תורת התנא,  כשאדם כשר 
דובבת  שפתותיו  כמ"ש  להתנא,  וכו'בקב  מדגדול  נשיקין  ר  דהיינו  דייקא  בחי'  שפתותיו  וזה   .

ע"י   ,הצדיק עליון  היא התורה שבע"פ שחידש  לרחל,.  צדיק עליון  הוא התנא  וישק יעקב

דהיינו האופן שהתנא מחדש בתורה זה ע"י שמדבק   שנשק ודיבק את רוחו, ברוח הקודש שבשכינה
וכנ"ל שבשכינה,  הקדש  ברוח  חי  רוחו  נפש  הארץ  ותוצא  של    ה( )עה"פ  דבורו  הוא  רוח  שהחדוש  דהיינו  התנא 

, ויבך. )בחי' לב עליון( שממנה גוזזים הלכות כנ"ל בא מהתורה שבע"פ שהיא השכינהממללא של הצדיק, 

  והכניס בתוך התורה שבע"פ   ,שצפה ברוח הקודש שלו, שהוציא מפיו  כיון  יעקבועל כן בכה  
בחי' שכינה  מלב עליון  שממשיך  יינו תורה שבע"פ  )דה רוח הקדש    הוא ע"יהחדוש שמחדש התנא  כי    דהיינו

הוא  כנ"ל(  מדברת מגרונו   נמצא שהחידוש של התנא  פה תורה שבע"פ,  וכשמדבר אותו מכניסו למלכות 

 
החיצונים,    כרמחים  שהםְוַסְייִפין   את  בהם  להרוג  וכןוחרבות  הגר"א  יןלהלאה(    )ה"ג  ֵּ יִפין    ְוִאל  ק ִ ַ ת  ָיין  ְרׁשָ ָ פ  ן  ו  הר   כפרשיםהם    ואלוִאינ  סוסים,  חזקים  על  וכבים 
יִחין ַמג ִ א  ד ְ ת ָ ׁשְ ֶ ְבַיב  א ו  ָ ןמלחמה בים וביבשה, ומפרש    שעושים ְקָרָבא ְבַימ  ו  ִאינ  התורה שבכתב שבז"א שיש בו שבע ספירות שהם סוד    שהםאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב   ד ְ

ה    ְואֹוַרְייָתא ימים,    שבעה ֶ  )ז"מ ובל"ר(    יחודם.   אתטל מהם כחות החיצונים המעכבים  שבעל פה שבמלכות שהיא בחינת יבשה, לב   ותורהִדְבַעל פ 

עיין רע"מ פרשת צו דף כז: שהת"ח הלומדים תורה ומקשים קושיות ומתרצים הוא    -פסק אתקריאת מכמה גוונין   –  עיין באר לחי רואי 
ין לון ומפרקין לון בכמה  האומנים העושים מלבושים להכלה לקשטה שמחתכין ופסקין לה בכמה פסקות ולבתר מתקני כדרך החייטים  

 פרוקין כל אומן ואומן לפום אורחיה וכן הוא בלימוד התורה הקדושה.  

בחי' בנאים שבונים  שמבאר שהג' סוגי אומנים המבוארים כאן הם לומדי המשנה להבין טעמיה ולתרץ הקושיות שבה והם    עוד עי"ש 
בגדי כלה כנגד ד' אותיות הויה   ויש המפלפלים בתורה שבע"פ    בחי' בית לשכינה ויש לומדי הקבלה שהם בחי' חיטים המתקנים ד'

 שהם בחי' לוחמים הלוחמים ומכניעים את הקליפות בחי' שומרי בית המלך  והכל נצרך לבית המלך    

 הר בענין זה  ואני קצרתי מאד  בפנים כמה מראי מקומות בז   בבאל"ר עיין  

זה בחי'  על סוסים למה שנזכר לקמן בביאור הרבב"ח ענין שפתיו דובבות ש אפשר לרמז בסוג השלישי שמכונים פרשים    וצ"ע אולי 
 חיבור הסוס ורוכבו וצ"ע  

ניתן דייקא לכהן איש  מבואר שגיזת הכבשים כפשוטו הוא גם בחי' גיזת הלכות מהשכינה ולכן    ' ראשית הגז הלכה ה   עיין לק"ה   מא
דייקא בכבשים יש חשש נטיה לשמאל כי כתוב בהן שמעשירות את  החסד כדי שיהיה בבחי' לימוד לשמה להטות לימין של תורה כי  

בעליהן הרי שהן מצד עצמן בחי' עשירות שהוא בשמאל   ולכן דייקא בזמן גיזת הצאן היה העימות עם לבן שאז ברח ממנו יעקב   
נב  נעשה וכן לדוד עם  דייקא  ע"י הלימוד  דור  וכן בכל  גיזת הצאן  לבן היה דייקא בזמן  גלגול  נגד הצדיק    ל שהוא  ללבן לדבר  פה 

 .הדור 

 עפ"י תורה ז תנינא    ' שם הלכה ב עפ"י תורה נד והלכה ג  ועיין עוד 

ים:  משלי כז     מב  ה ַעּתּודִּ דֶׁ יר ׂשָּ חִּ ךָּ ּומְּ ֶׁ בּוש  לְּ ים לִּ ׂשִּ בָּ  )כו( ּכְּ

השדה נקצרת בכל  גיזת הכבשים יהיה לצורך מלבושך והעתודים יהיו לך בערך שדה כי כמו תבואת    -שים  )כו( כב   -  דוד   מצודות 
ואף המה   ולדות הרבה  ומולידים  נקבותיהם  ומעברין  קיימים  והעתודים  גיזת העתודים תתמיד  כן  עומדת  לעולם  והארץ  ושנה  שנה 

 קיימים לבעליהם: 

יש  ּבְּ   ישעיהו ג'     מג  ּפֹׂש אִּ תְּ י יִּ ה  )ו( ּכִּ לָּ ֵ ש  כְּ ַהּמַ נּו וְּ ה ּלָּ יֶׁ הְּ ין ּתִּ צִּ ה קָּ כָּ ה לְּ לָּ מְּ יו ׂשִּ בִּ ית אָּ יו ּבֵ חִּ : אָּ ךָּ דֶׁ ַחת יָּ א ַבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר לֹא    ַהּזֹאת ּתַ ָּ ׂשּ )ז( יִּ
ם:  ין עָּ צִּ י קְּ יֻמנִּ ׂשִּ ה לֹא תְּ לָּ מְּ ֵאין ׂשִּ ם וְּ חֶׁ י ֵאין לֶׁ ֵביתִּ ה חֵֹבש  ּובְּ יֶׁ הְּ  אֶׁ

פוש איש באחיו בבית אביו לאמר עשיר אתה בתורה ומחוורת היא בידך כשמלה. קצין  כאשר ית   -)ו( כי יתפש איש באחיו    -  "י רש פ 
לנו  תה  הזאת    -יה  והמכשלה  יודע    -ותלמדנו.  שאתה  הוא  ידיך  תחת  בטהרה  או  בטומאה  בהיתר  או  באיסור  בה  נכשלים  שאנו 

מחוסר לחם תחת ידיך להספיקני ולכך  להורות לנו, דבר אחר שמלה לך להלביש ערום והמכשלה )פיילנצ"א בלע"ז( מחסרוני שאני  
 שמלה ומה טיבי לקצין:    קצין תהיה לנו והוא משיב בביתי אין לחם ואין 

אין ישא אלא לשון שבועה הוא ישבע להם לא אהיה חובש לא אהיה מחובשי בית המדרש ובביתי אין לחם    -)ז( ישא ביום ההוא  
ולא טעם אגדה, דבר אחר   לפי פשוטו לא אהיה חובש לא אהיה שופט שהוא חובש את הנדונים  ושמלה אין בידי לא טעם משנה 

 בבית הסוהר: 
   דובבות  –דובבת,  בתרלד ומתרלו    -"ר ותקפאבדפו   מד
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מבינה עליון  מלב  לגילוי  רוח הקדש שממשיך  דהיינו  פה  המלכות  צפה  ,  \מה/ אל  הזו  הקדש  וראה וברוח 
, ע"פ הרוב  \מז/לפים שנה דהיינו אחרי חורבן בית שניכבר כמעט א  \מו/ שבו אנו נמצאים  שבגלות הזה

י למודם שילמדו, לא תכנס רוח הקודש של רחל, ", נמצא שע\מח/הלומדים אינם הגונים
גורם  ,  דברי תורתו  םדהיינו לגופו שה   , לקבורהשחידש התנא  של תורה שבע"פ דהיינו   שאין ועי"ז 

שצפה יעקב   לימודו של רשע, ועל ידי זה  ע"יוג נשיקין הנ"ל  וכי אין זיבקבר,   מטשפתותיו דובבת

שבכה בפרט על החידוש הזה שעכשיו גזז שמותר לשקר   ,אולי אפ"ל עפ"י הנ"ל. \נ/ ויבך על גלותו כל זה
לרמאי ובכה על זה שהתלמידים שאינם הגונים ילמדו מכאן לשקר גם במקום שאסור ועיין ספר המידות  

 . מהבל פיו של השקרן נברא היצה"ר
שלפעמים הלמדן אומר איזה חידוש בשם עצמו, ולא בשם התנא, נמצא שעי"ז ,  \נא/ועוד

אומר  הלמדן  , כי אין  אפילו ע"י מי ששומע את החידוש הזה מהלמדן  אינו נכנס עם התנא לקבורה
  ושום אדם לא אומרו בשם אומרו   ואזי נשכח מהעולם שחידוש זה נתחדש ע"י התנא  \נג /[נב]בשם אומרו  

: 

 
 באות 

צ"ע דאיתא בתורה ז' שדברי הצדיק כלה  כאן שיש בתורת הצדיק בחי' פושעים יכשלו בם ורבינו מבאר 
קמן אות ג' שרק  לבתורה קצב שתורתו בלא תערובת כלל ועיין מבואר וכן  זרע קדש משמע בלא שמאל

ללימוד נראה בתורתו משמעות ערמומיות ולא שבאמת יש בה וצ"ע שהרי לקמן מבאר שהפילו את התנא 
ה ועי"ז נעשה בה שמאל וצ"ל שלא הפילו ממש אלא לבחי' נדמה והתחש"י ע"י מדמה פגום  שלא לשמ

 . דהיינו לערמה שהיא משכן החכמה דהיינו חיצוניות נתפס לנדמה דווקא

 
נמשך  פ בספר האותיות שבס   וכשהוא כתוב   מה  וכשלומד הלמדן את החידוש אזי  הן בחי' קסטא דחיותא דהיינו בחי' קבר הצדיק,  ר 

בזוהר  חי' דובבות שפתיו בקבר שעי"ז הוא כמו חי בשני עולמים כנ"ל. ומובא שהבעש"ט למד  לקסטא דחיותא זו רוח התנא ונעשה ב 
וצפה על ידי ברוח הקדש ונראה דהיינו רוח הקדש שהכניס התנא במלכות פה כנ"ל ונשאר רושם וקיסטא דחיותא מהרוח הקדש הזו,  

 וצדיק יכול לעורר אותה ביותר ולצפות בה למרחוק.

רבינו וביזו אותו רבים    בינו הגלות הזה הוי כמורה באצבע על עכשיו. אבל צ"ע בזה. כי מצינו שחלקו על משה שנקט ר   נ"ל כיון   מו 
ולמדנים גדולים, ומסתמא היה כמבואר כאן שמצאו ערמומיות בתורתו כנ"ל, אמנם באמת בעקבתא דמשיחא גברה הסתרה ונתמעט  

 הרח"ו בהקמה לשער ההקדמה בתחילת ע"ח, וצ"ע.הדעת מאד ורבים גדולים שלומדים בלא דעת כמו שכותב המ 

ן בית שני היה בשנת ג' אלפים תתכ"ח. נמצא שיעקב אבינו בכה מה שיהיה בגלות שתיהיה  בשנת ב' אלפים קפ"ה וחורב   זה היה   מז 
 אחרי אלף שש מאות ארבעים ושלש שנים.  

מדו   כמבואר   מח חיים שתמה  העץ  בתחילת  ונדפס  ההקדמות  לשער  המהרח"ו  שרוב  בהקדמת  כיון  הטעם  והבין  הגלות  מתארכת  ע 
 עצמם וכו' עי"ש.      הלומדים ואפילו ראשי ישיבות לומדים לכבוד 

   דובבות  –דובבת,  בתרלד ומתרלו    -בדפו"ר ותקפא  מט 

 גלותו לכאורה צ"ל גלותה. ואולי כי גלותה ממנו היא גם גלותו ממנה.  צ"ע מדוע   נ
ש  ונא לכן אין זיווג נשיקין וממילא כבר לא דובבות שפתיו בקבר ואיזה חסרון נוסף י ועוד הרי כיון שנעתרות נשיקות ש   צ"ע מאי   נא

במה שלא אומר בשם אומרו. ואולי רוצה הכוונה כי אם היה אומר בשם אומרו אזי אע"פ שבעצמו לא היה גורם לשפתותיו דובבות  
דובבות בקבר וע"י שלא ומר בשם אומרו אזי נמנע  אבל מי שהיה שומע ממנו ואומר בשם אומרו היה כן גורם לשפתותיו של הצדיק  

 מהצדיק גם זה.
שו"ת חת"ס    צ: ]גם עיין תורה קמה ויבמות צז ובכורות לא, גם עיין מגילה טו. וסוף מסכת כלה, וספר חרדים פרק מז א', וב"ק צו: ד"ה לא תחליף גברא, * עיין סנהדרין    נב

   נאי, )דעת הנצי"ב ועוד  ששפתיו דובבות שייך גם בצדיק חי[ או"ח קסד, ועיין יומא טו. ר"י בשם חד דבי רבי י 

ב ששפתותיו דובבות בקבר שייך גם בצדיק חי עיין לעיל ד"ה ואפילו צדיקים שכבר הלכו לעולמם עיין מה  בשם הנצי"   מה שמצאתי 
 שכתבתי בזה בהערה שם.

בב שפתי ישנים ודילמא רחושי מרחשן שפוותיה בעלמא  הכתובים דכתיב וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דו   מן -  סנהדרין צ:   נג 

יוחנן מש  יוחנן דאמר רבי  בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר שנאמר    הלכה בשמו ום רבי שמעון בן יהוצדק כל מי שנאמרה  כרבי 
תים מן  מקרא זה אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת להם לכם לא נאמר אלא להם מיכן לתחיית המ   ם דובב שפתי ישנים עד שאמר לה 

 .התורה 

 עפר, מכלל שיחיו:  פרונמיי"ש בלעז, כלומר נעות ומתנודדות שפתי ישיני  - דובב - "י רשפ

 שפתותיהן נעות מעט בתוך הקבר אבל אין חיין ויוצאין לאויר העולם, וכר' יוחנן וכו':  -שפוותיה בעלמא  מרחשן 

 ות לא ביבמות צז שאומרים דבר שמועה מפיו    וכן הלשון בבכור   וצ"ע הלשון 
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לחזור    ואם לו  היה  הצדיק  של  החידוש  הלמדן  כשלומד  תיכף  הלא  לך,  יקשה 

   :ו, ואיך מניח התורה שבע"פ את הלמדן לילך ברשעת\נד/ בתשובה

ע"ז בתורה  תשובה  יעקב  בהכתוב   , רמוז  הוא  ,לרחל  ויגד  אביה  אחי  בן    ,כי  וכי 
. פירוש, בשעה שהגיד הצדיק התורה שבע"פ, הגיד אותה בבחינות )הושע  רבקה הוא

ה'    \נה/יד( דרכי  ישרים  בםכי  יכשלו  ופושעים  בם,  ילכו  אע"   צדיקים  ישרה  דהיינו  דרך  שהיא  פ 

כי אחי אביה הוא  רמוז בדרשת חז"ל על הפסוק  . וזה  \נו/ נדמה לובאמת הפושע נכשל בה במכשולות ש
בם.  דהיינו  ,  [נז]   ברמאותדהיינו   יכשלו  ופושעים  הכוונה  בבחי'  הוא  וזה  רבקה  בן  דהיינו  וכי 

   :נחה הכשירה, וזה בחי' צדיקים ילכו ב

  : נטה , היינו זאת הבחי' של ופושעים יכשלו בותרץ ותגד לאביהעוד,  די בזה אלא  ולא  

אני   \ס/כמ"ש חז"ל )סוטה כא ע"ב(כי חכמת התורה מלובשת בערמה  בנקל יותר,  ללמדן    בא לו
ערמה שכנתי  ערמימיותנמצא  .  [סא]  חכמה  בו  נכנס  תורה  לומד  כשאדם  כח    \סב/כי  היא 

אצל  ביותר  מפותח  זה  חשיבה  וכח  קדימה,  מהלכים  כמה  ולתכנן  לחשוב  באדם  שיש  מגושם  החשיבה 
י שתחילה מראה עצמו שהכל בסדר ורק כמה מהלכים אח"כ מכשיל את  הרמאים כי רמאות א"א אלא ע"

 
עצות   נד לקוטי  ו   עיין  הרבה  תורה  לומדים  כמה  שיש  מה  הלשון  שם  יא  אות  על  תשובה  חולקים  ואדרבה  בתשובה  חוזרים  אינם 

הלומדים   רוב  שעפי  אמר  התורה  בתחילת  לעיל  ואילו  מועטים  שהם  משמע  כמה  שיש  שכתב  מה  וצ"ע  וכו'.  מחמת  זה  הצדיקים 
שמכ  אמר  ששם  לחלק  ונראה  הצדיקים.  על  שמכלל  חולקים  אומר  כאן  אבל  הרוב  הם  הלומדים  אזי  הצדיקים  על  החולקים  לל 

 ק מיעוט נעשה רשע שחולק על הצדיקים.הלומדים תורה ר 

ם   )י(   הושע יד   נה  לּו בָּ ְּ ש  ּכָּ ים יִּ עִּ ְּ ם ּוֹפש  כּו בָּ ים ֵילְּ קִּ ַצּדִּ ק וְּ קֹוָּ ֵכי יְּ רְּ ים ּדַ רִּ ָּ ש  י יְּ ֵעם ּכִּ ֵידָּ בֹון וְּ ה נָּ ֵבן ֵאּלֶׁ יָּ ם וְּ כָּ י חָּ  : מִּ

ויוכל האדם להבין מתוך בינתו גם בדברים שאין לו    מי חכם. החכמה היא המקובלת, והבינה היא מה שאדם מוציא דבר מתוך דבר,  -  מלבי"ם  ועיין
והמוחשות, אמנם בדבר שאין לשכל מבוא  קבלה מרבותיו, כמו ההיקשים השכליים שיעשה האדם עפ"י הדברים הבנוים על המושכלות ראשונות 

ובלות שקבל בדרכי החכמה כמו הפנת  נהגת ה' והשגחתו וכל עניני האלהות א"א שיבינם האדם משכל אם לא יש לו הקדמות מקבהם, כמו לדעת ה
וכבר התבאר   ויבן את אלה.  מי חכם  וז"ש  יוכל להבין דבר מתוך דבר מדברים שקבל בחקי החכמה,  ואז  והאמונות שקבל מפי הנביאים,  התוריות 

, אבל חוקי החכמה לא ידעם  פתי הדעת, כי גדר הדעת הוא דבר שיש לו בו ידיעה ברורה, כמו דברים שהשיג בחושיו אצלנו שאין על חקי החכמה מו 
ם מעצמו רק מי שהוא נבון וחקר בחקי החכמה להבין דבר מתוך דבר הוא יגיע בם לכלל דעת שידע ידיעה ברורה, ועז"א נבון וידעם והוא כי ישרי 

שאין השגחה ושכר ועונש,  ם על ההשגחה ממה שרואים צדיק ורע לו ורשע וטוב לו שידמה לנו רוע הסדר בהנהגה ו דרכי ה', שכל התלונות שמתלונני 
  מי שהוא מקובל בחקי החכמה שה' משגיח ושדרכיו טוב וחסד ורחמים אז יבין וידע שדרכי ה' מצד עצמם המה ישרים, ושרוע הסדר הנדמה לנו הוא 

כים שאינם מישרים רכים הישרים מצד שלא ייטיבו צעדיהם בדרך הישר ובכ"ז אין חסרון בהדרך, רק בההולמצד המונהגים, שהפושעים יכשלו בהד 
  צעדיהם ללכת בדרכי יושר, אבל הצדיקים הם ילכו ולא יכשלו, ואמר זה נגד המתלוננים על הגלות ועל עונשי ה' את עמו שנראה כאילו עזבם אל 

 כל הוא בהשגחה ודרכי ה' ישרים צדיק וישר הוא:המקרה וההפקר, שהחכמים והמבינים ידעו שה 

 הפרנסה דרכי ה יש בהם כבר סיבת מכשול מצד עצמם ולכאורה אין זה יושר.    כי לפי רבינו לצורך   לכאורה צ"ע  נו 

שיש שני סוגי יושר דהיינו שהאמת לאמיתה היא שרק הדרך להקב"ה היא הישרה אבל יש עוד סוג יושר והוא שהיושר    ונראה לתרץ 
 ייב בחירה ובבחירה אזי היושר הוא שיהיו שתי דרכים שוות  מח 

רך היושר האמיתי היא בעצמה מוליכה את הולך בה ישר אבל דרך היושר של הבחירה היא שהאדם ההולך  הוא שד   דהיינו שהחילוק 
ק הכניס בה דמיון  הוא זה שצריך לשמור על היושר ואעפ"כ מפלאי הבחירה היא שהקב"ה עשה גם את דרך הבחירה ישרה לגמרי ור 

 . כאילו יש עוד דרך והבחירה היא להתפתות או לא לדמיון הזה 

 רש"י בראשית כט יב ומגילה יג: וב"ב קכג.פ   נז 
 בם )ועיין תורה לו דך נ: ודף נא. גם שם גרס בה במקום בם ושם בתרלד לא תיקן(  -בה בתרלד ומתרלו   –בדפו"ר ובתקפא    נח

 בם    -בה בתרלד ומתרלו    –בדפו"ר ותקפא    נט 

למד את בתו תורה מלמדה תיפלות: תיפלות ס"ד אלא  בן עזאי חייב אדם ללמד את וכו' ר' אליעזר אומר כל המ   אומר   : סוטה דף כא   ס
תיפלות  למדה  כאילו  עמו      .אימא  נכנסה  כיון שנכנסה חכמה באדם  דר"א דכתיב אני חכמה שכנתי ערמה  מאי טעמא  אבהו  א"ר 

רה מתקיימין  ליה מיבעי ליה לכדרבי יוסי בר' חנינא דא"ר יוסי בר' חנינא אין דברי תו   בדי אי ע ורבנן האי אני חכמה מ      .ערמומית 
אלא במי שמעמיד עצמו ערום עליהן שנאמר אני חכמה שכנתי ערמה א"ר יוחנן אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו  

 כמי שאינו שנאמר והחכמה מאין תמצא:  

 ינה ערמומית ועושה דבריה בהצנע:  א מב שמתוכה הי   -  כאילו   -"י  רש פ 

י להרע כיון שלומד בלא דעת וכ"ש אשה שמצד טבעה דעתה קלה. ודווקא כגון  דלקמן שטעם שלמדן נעשה ערמומ   הביאור נראה 
 גמרא אוסר ללמדן ששם יש ערמומיות לצורך הלימוד אבל תורה שצריכות ללמוד אין בה חשש זה.

 משלי ח יב   סא

  לא לשמה שמאל שיש בתורה מחמת שהפילו את התנא למעט מהמעט של לימוד ש שהמכשול הוא ה מבאר    באות ג'  צ"ע דלקמן   סב 
משמע שאם לא היה שמאל בתורה אזי היא לא הייתה    לצורך הפרנסה לעולם, וכאן מבואר שהוא מחמת שהחכמה שוכנת בערמה.

בערמה  לומר שוכנת  ויש  ל   .   אם  נתפסת כי  היתה  אזי  בתורה  היה שמאל  טו   א  כי  בלא  ערמה  צריך  היה  לא  ואזי  קושיא  ובלא  רח 
דאמר   מאן  ולהיות  לעמוד  הכח  היא  שיש  הערמה  בגלל  רק  זה  מעצמי  ולבאר  קושיות  לתרץ  הצורך  כל  אבל  תורה  דברי  המבאר 

 . וכן מבואר גם בלק"ה תלמוד תורה ג' ג'.שמאל בתורה 
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האדם ברמאותו. וכשאדם לומד תורה מתחזק אצלו כח הזה לחשוב ולתכנן כמה מהלכים קדימה, וזה צורך  
גדול בלימוד התורה, אבל מי שלא חפץ לשוב ע"י התורה אזי כח זה נהפך אצלו לרעה כי נעשה מוכשר 

להוכיח מהגמ'  כן היצה"ר לרמאות מתגבר אצלו. וכשהוא ת"ח אזי עוד יותר יודע  עוד יותר לרמאות, ועל  
ובוז   בגאווה  עתק  ולדבר  הצדיק  רשעות  מתכונת הערמומיות ופוסקים  זה  שגם  יותר  בתקיפות  הצדיק  על 

הוא רמז לזה שהשמאל ותרץ,  שכתוב  . וזה  \סד/ ועיין לעיל בתחילת התורה הארכנו בזה.  \סגלשון ערימה/ 

ואע"פ שבאמת תורת התנא היא כולה רק כשרות    ל כאדם שרץ במהירות ובנקא לו בנקל  שבתורה ב
הנדמה   "כאעפ  ,ואילו הערמומיות שבה היא שנדמה ע"י שניתן מקום לסבול שני משמעות כמבואר לקמן

המדמה אחר  שהולכים  לפושעים  הכשרות  את  ומסתיר  סובב  הוא  לאביה  וזהו  .  הזה  דהיינו  ותגד 

בא ונדמה לו  דהיינו שבנקל    ערמימיות  \סו/ אביה  בחי' לבן  מגדת להלמדן  סהא וה  בחי' רחל  שהתורה

)וזהו ותרץ ותגד( לאביה  סח.  כאילו גם התנא אמר תורתו בערמומיות  , \סז/ דן שלומד בלא דעתלמהל
 שהערמימיות בא בנקל ובמהירות יותר לאדם.  דהיינו 

תמיד  כי   הכלל  מלעילאזה  סיוע  צריך  נ"ה\סט/הקדושה  )ע"א  כמ"ש  לטהר    \עא/[ע] .(,  הבא 
, על כן הלומד בדעת דהיינו שרוצה ע"י הלימוד לחזור  ועל כן צריך להמתין כמבואר בתורה ו' מסייעין לו

לסיעתא דשמיא שיזכה  ועקשנות עד  כוונה  . אבל  בתשובה צריך התמדה  בלא  דהיינו  דעת  בלא  הלומד 

אזי   בתשובה  זה  \עב/הערמימיותלחזור  ערמומי,  להיות  שכל  הגמ'כו  דהיינו  כמו  פותחין,    ונת  דהיינו 

 
ו כל נד והתרגום חכימו מיא נמצא שדייקא מים שטבעם  שערמה גם לשון ערימה כמ"ש נערמו מים נצב צ"ב(    8)לג   שמעתי מהריצ"ח   סג

ה  נהפכו בכח  והגררות  דהיינו  התמסרות  וינוס"  "הים ראה  )כדאיתא במדרש  נגרר אחר תאותו  שלא  מיוסף הצדיק  שלמדו  תקיפות 
ות שיש לערמומי  נכנס במים ונעשה בהם תקיפות ועז ונצבו כמו נד. וזה עניין התקיפ ח הערמה  שראה את "וינס יוסף"( וזה בחי' שכ 

 לעמוד ולחרף צדיקים ולדבר עליהם עתק בגאווה ובוז.

מוסיף   סד ספורנו    ואני  עיין  לעיל.  הבאנו  שלא  מה  עוד  ערום"  כאן  היה  "והנחש  הפסוק  תמונת  ז על  המוביל  הדמיוני  כח  "כי  "ל 
 גדול".  התענוגים אל הכח המתאווה היה חזק בהם יותר מבשאר החיות כאמרם ז"ל כל הגדול מחבירו יצרו 

שה מוביל אל כח המתאווה תאווה גשמית ומואס  משמע מדבריו שהערמומיות הוא מדמה שאינו מבורר וע"י שנתפס לחיצוניות נע 
 בשכל.

דמשנקבעו בלב    -"י  רשפ   אמר רבי יוחנן זה המטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חברו     ?היכי דמי רשע ערום :  סוטה דף כא   עוד עיין

זכ ערמותוהדיין שערי  והרי  קשין לסלקן  זה  של  ל   ר' אבהו .    יותיו לדבריו  זה הנותן דינר לעני  לו  אומר  זוז דתנן מי שיש  השלים לו מאתים 

אמר    רבי אסי .   זוז לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני היה לו מאתים חסר דינר אפילו אלף נותנין לו כאחת הרי זה יטול   ם מאתי 
   .מכרו ים מועטין דאמר רבי אסי א"ר יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה שמכרו  רבי יוחנן זה המשיא עצה למכור בנכס 

וירד הראשון ומכר ואכל השני  אביי   אמר זה המשיא עצה למכור בנכסים כרבן שמעון בן גמליאל דתניא נכסי לך ואחריך לפלוני 

אמר רב ששת זה    רב יוסף בר חמא .    א מה ששייר ראשון מוציא מיד הלקוחות דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר אין לשני אל 
ראו ועשו כמוני ולכו בדרכי לא נתכוון זה אלא להראות עצמו כחסיד בעיני הבריות ואין    -אחרים באורחותיו    המכריע  -"ירשפ   המכריע אחרים באורחותיו

  שקרא אמר זה    עולא .     רים יקל לעצמו ומחמיר לאח אמר רב הונא זה המ   רבי זריקא      תוכו כברו אלא שלא ידקדקו אחריו לבדוק בתועבותיו:
 ושנה ולא שימש תלמידי חכמים: 

 חמש ראשונות הן שמתכנן רשע  וכנ"ל בביאור המלבי"ם וצ"ע ב' אחרונים מדוע נקרא ערום   , מהו רשע ערום   עות ן שבע ד יש כא 

  מופשט מלבוש   שפי' הקשר בין ערמה לערום  דהיינו    לשון ערום צ"ע  גם  
 היא   -וא, ובתרלד ומתרלו  ה  -גם בדפו"ר   סה 

 בחי' לבד מהפשט לבן הוא אבי רחל   צ"ע באיזה   סו 
 פושעים יכשלו בה משמע שהם כבר פושעים קודם שנכשלו וצ"ע שכאן משמע שהערמומיות שבתורה היא שגורמת להם.    מדכתיב   סז 

הו   גם צ"ע  וצ"ע כי השמאל  ג'  לקמן באות  א בחי' לימוד שלא לשמה  דמשמע לקמן שהערמומיות היא השמאל שבתורה שיתבאר 
דהיינו הלמוד שלא לשמה הוא שגרם לתורה שלא תיהיה באה    ואילו הערמומיות היא החריפות לרמאות, ונראה לבאר שהשמאל 

בשפע השגה אלא בדרך של עבודה קשה ללבן סוגיא ע"י קושיא ותירוץ )שזה בחי' הכאת הצור של משה כמבואר בלק"ה ת"ת ג' ג'  
ימוד עמ"נ לשוב  שהיא תתלבש בתוך ערמומיות שהיא הכלי לליבון סוגיא. אלא שפושעים שאינם חפצים בל עי"ש( ועל כן ההכרח  

 בתשובה הם יכשלו בערמומיות שנעשית אצלם כלי לרמאות, ותקיפות לבזות את הצדיק.   
 דפו"ר  ואינו בלוח השמטות מ הוספת מורנ"ת בתקפא,     סח

 מלעלות כי לרדת עוזרת משיכת הארציות   נשתלשל בגשמיות שנקל יותר ליפול   מזה אולי    סט 
 למנחות כט: ועיין גם שבת קד:   ציין ליומא לח ובתורה קיב גם   'ובתורה ט  ע

נה   עא זרה דף  למטרא    -  .עבודה  דכי מצטריך עלמא  באתרין  כוכבים  עבודת  בית  יהודה האיכא  לרב  יצחק  רב  בר  רבא  ליה  אמר 
טרא שחטו לה גברא ואתי מטרא אמר ליה השתא אי הוי שכיבנא לא אמרי  מתחזי להו בחלמא ואמר להו שחטו לי גברא ואייתי מ 

אמר רב מאי דכתיב אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים מלמד שהחליקן בדברים כדי לטורדן מן העולם והיינו  לכו הא מלתא ד 
 תו: ייעין או דאמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן בא לטמא פותחין לו בא לטהר מס 

 נקט ערמימיות לומר שהיא הטומאה גרסת הגמ' הבא לטמא פותחין לו, ורבנו    –אבל ערמומיות פותחין לו    עב
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בשבת זו  גמרא  על  התוס'  הרבה  \עגקד/   שפרשו  פתחים  לו  אל    (עה)   \עד/יש  מהקדושה  בהם  לצאת 

 :ובמהירות [עו]  ובא לו בנקל הטומאה

 
 גאות 

שיכול    ואם תורתו  שאומר  הדבר,  זה  בא  איך  גמור,  צדיק  היה  התנא  אם  לך,  יקשה 

כ  שני משמעות  \עז/לסבול תורתו  שבאמת  אפשרות  דהיינו  גם  בתוכה  סובלת  היא  אבל  טוב  רק  ולה 

רע משמעות  בה  יש  כאילו  בם לדמות  ילכו  דהיינו צדיקים  טוב,  לשם    , משמעות  שהלומד  דהיינו 

מוצא בה דרך תשובה    , ומשמעות להיפוך, דהיינו ופושעים יכשלו בם שמים כדי לחזור בתשובה 
ולקנטר   להתייהר  אלא  דעת  בלא  שהלומד  שיש  דהיינו  לו  ועקמומיותנדמה  ערמומיות  דע, בה  אבל   .

כמבואר בתורה ז' עצת הצדיק כלה זרע אמת,    שהתנא היה צדיק גמור, ותורתו זכה מבלי פסולת

קצב   בו שום  ובתורה  ואין  רק אמת  הוא  מפי הצדיק  שרק  דהיינו  . ומה שנראה  תערובתהדבור שיוצא 

ו ונראה  לחיצוניות  תמיד  ונתפס  פגום  שלו  שהמדמה  למי  רלנדמה  ,  עחמיות יערמ  'בה משמעוואה  כן 
של    זה, כי כל העולם מקבלים פרנסתם משמאלההסיבה לזה שיש אפשרות כזו בתורה של הצדיק  

 \ פגשבת סג:/ ואע"פ שמבואר בגמ'    [פב]  \פא/משמאלה עושר וכבוד  \פ/, כמ"ש )משלי ג'(\עט/ התורה

 
לקיש דאמר ריש לקיש מאי    .שבת דף קד   עג לריש  וליעול בהך מסייע ליה  ליעייל  ביה  דאי הדר  דקו"ף תלויה  ומאי טעמא כרעיה 

   אותו.  ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן בא  

בא ליטהר מסייעין אותו שפותחין לו פתח ליכנס    .כלומר יש לו פתחים ליכנס   -פותחין לו  אית דגרסי בא ליטמא      -  תוספות ועי"ש  
 פי מפותחין: ולהנהו דגרסי בא ליטמא פותחין לו צריך לומר דמסייעין אותו הוי ט   .והיינו דומיא דלעיל דשביק ליה פתח ליכנס 

מה   עד וא"צ הרבה    צ"ע  יוצא מאחד  לצאת  הרוצה  הרי  פתחין  לו  הרבותא בהרבה  יש  תירוצים  הכוונה להרבה  ונראה  לצאת.  כדי 
 להתיר לעצמו הטומאה.

 ותורה קיב שם כתב רבינו יש לי פתחין הרבה[   'עיין שבת קד. תוס' ד"ה אית ]ופרדס רמונים שער כב פ"ד[ ]ועיין תורה ט  עה 
 לטומאה א"צ השתדלות אבל לטהרה צריך הרבה וכולי האי ואולי   והר ח"ב קכח: עיין ז   עו 

פירוש שאע"פ שלקמן מבאר שהצדיק נפל לשגיאה דקה של לימוד שלא לשמה כדי להמשיך פרנסה    -  שני משמעות   לסבול יכול    עז 
שו  בחי' שמאל בתורתו, אין הכוונה, שמאל ממש, כי באמת אין בדברי הצדיק  נעשה  ועי"ז  ולא  לעולם  ם עקמומיות כמבואר לקמן 

כמ  אמת  זרע  וכולה  קצב  בתורה  כמבואר  כלל  תערובת  לסבול  שום  שיכול  באופן  תורתו  שאמר  לשון  נקט  ולכן  ז',  בתורה  בואר 
ורק   עקמומיות  אין בה שום  והכוונה, שבאמת  נקט לשון שנראה בה משמעות ערמומיות,  ולקמן  יש בה עקמומיות,  משמעות כאילו 

רה של הצדיק רואה את  קליפת נגה וע"י שהמדמה שלו פגום נמשך לראות הכל דבר את החיצוניות, לכן גם בתו   ללמדן רשע שהוא 
בתוך   שוכנת  הזכה  התורה  דהיינו שחכמת  אני חכמה שכנתי ערמה,  וכמ"ש  ולא את החכמה,  דהיינו את משכן החכמה  החיצוניות 

ערמוניות. וזה בחי' שבבריאת העולם צמצם אלוקותו ועשה חלל    דמיון של ערמה, שעי"ז יש מקום לרשע שיהיה נדמה לו שיש בה 
ובאמת החלל הוא רק דמיון, שנתן מקום לטעות ולחשוב שיש איזה מקום שאין בו אלוקותו האין סופית. ואיש  פנוי ובו ברא עולם,  

המלב  מהחיצוניות  ולהתעלם  שבו  החכמה  את  ולראות  דבר  שבכל  והפנימיות  בשכל  להסתכל  צריך  כמבואר  ישראלי  אותו  שת 
 בתחילת הספר בתורה א'.    

 ערמומיות   -ומתרצו לא ברור,  -בתרלו  , ערמימיות   -גם בדפו"ר ותרלד   עח

 )מועתק לקמן( ת"ת ד' ה'    עיין לק"ה   עט 
ים }   משלי ג'   פ  יִּ נִּ ּפְּ יא מִּ ה הִּ רָּ קָּ ים )טו( יְּ ינִּ נִּ ּפְּ ּה: מִּ וּו בָּ ְּ ש  יךָּ לֹא יִּ צֶׁ ל ֲחפָּ כָּ י   { וְּ ימִּ ּבִּ ים  מִּ ךְּ יָּ בֹוד: )טז( ֹארֶׁ כָּ ר וְּ ֶׁ ּה עֹש  מֹאולָּ ׂשְּ ּה ּבִּ ֵכי    נָּ יהָּ ַדרְּ כֶׁ רָּ )יז( ּדְּ

ל נְּ  כָּ לֹום: ֹנַעם וְּ ָּ יהָּ ש  יבֹותֶׁ    תִּ

ולמשמאילים בה שעוסקי' בה שלא לשמה    -)טז( בימינה    -  רש"י  וכבוד  וכ"ש עושר  ימים  ועוסקים בה לשמה אורך  למיימינים בה 
 מ"מ עושר וכבוד יש: 

שמדבר  השמח בחלקו וכן כבוד יש בצד הקדושה כבוד אלקים כמבואר בתורה ו', אבל כאן כיון  דאיתא באבות איזהו עשיר    אע"פ   פא
 בשמאלה של תורה ולצורך פרנסה מוכרח שהכוונה לעושר גשמי וכבוד מלכים.

עושר היינו פרנסה אבל כבוד מה צורך בו עד שמשמים מפילין את התנא לשמאל כדי להביאו לעולם. וצ"ל שעיקר    צ"ע בשלמא 
   הוא בשמאל כמ"ש בפסוק.  וונה הוא העושר וכיון שיש שמאל לצורך הפרנסה אזי הכבוד ממילא בא עימו כיון שגם הכ 

על הפסוק הזה שמהתורה מקבל כל אדם את חפצו הלומד לשמה היינו הרוצה אורך ימים היינו עוה"ב מקבל, והלומד    עיין הגר"א 
 שלא לשמה היינו שרוצה כבוד ועושר מקבל.

 ועיין פל"ח אות ג'  א בתרא כה: שבת סג.עיין בב   פב
אמר רבא בר רב שילא ואמרי לה אמר רב יוסף בר חמא אמר רב ששת מאי דכתיב אורך  על הפסוק ומקורו בשבת סג.    וכן בפרש"י  פג 

כן  ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד אלא בימינה ארך ימים איכא עושר וכבוד ליכא אלא למיימינין בה אורך ימים איכא וכל ש 
   .עושר וכבוד למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכא 

בתמיה כיון    -  עושר וכבוד ליכא      של תורה, שמפשפשין טעמיהן בדקדוק ובוררין, כימין המיומנת למלאכה:   -ין  למיימינ  -  פרש"י 
ין קמח אין תורה, וכבוד היינו כבוד אלקים ולא כבוד  , ומסתמא כיון שצריך פרנסה שאם אצ"ע מדוע הוא ק"ו   דאיכא אורך ימים, כל שכן עושר וכבוד:
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וכבוד עושר  יש  שבימינה  כחוט השערקשה  ו.  שכ"ש  ליפול  הצדיק  צריך  למה  כן  לבחינת שמאלה,  אם  ה 
וכבוד עושר  להמשיך  הפל"חבשביל  ביאר  ג'  ,  לכן    \פד/ אות  השמאל  דהיינו  עשו  שליטת  בגלות  שעתה 

מהשמאל לקבל  ה'  .ההכרח  אות  עי"ש  גשמי  \פה/ עוד  לעשירות  השפע  שיתגשם  שיהיה    \פו/שכדי  מוכרח 

משמים  תבאר שי)בביאור הרבב"ח(  ולקמן  בשביל זה, נפל    . (כי ממנה כל השפע לעולם)שמאל בתורה  

של בחי' לימוד    [פז]   התנא בשעת אמירת תורתו, לאיזה שגיאה דקה כחוט השערהאת    מפילין

לשמה שמאלה. דהיינו  ,  \פט/  \פח/ שלא  שעי"ז  [צ]   לבחי'  שפע    \צא/כדי  יקבל  שמאלה,  בחי' 

 
שאין יגעים בה כל צרכן, אי נמי מיימינין בה עוסקין לשמה,    -  למשמאילין בה      קים הוא בימין ולא בשמאל.מלכים, אמנם צ"ע כי כבוד אל 
 שני היגיעה היא לכוין לשם שמים.  צ"ע לפירוש ראשון לימין זוכים רק ביגיעה גדולה להבין הסוגיא. ולפירוש      משמאילים שלא לשמה: 

 ד לשמה דהיינו שהשמאל שבתורה הוא הגורם שלא ללמוד לשמה  שכותב שהיגיעה היא כדי ללמו   לקוטי הלכות עיין 

וע"כ אסור לקבל שכר על לימוד התורה כי צריך לעמול בתורה ביגיעה גדולה כשרז"ל אדם כי    -הלכה ג אות ב    תלמוד תורה   לק"ה 
בתורה, עמלים דייקא    התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. וכמ"ש אם בחקותי תלכו ע"מ שתהי' עמלים ימות באוהל אין  

ועיקר העמל והיגיעה שצריכין לעמול ולהתייגע הרבה בתורה הוא רק בשביל לברר עסק התורה שיהי' הלימוד לשמה לעשות נחת  
להתייהר ולקנטר ח"ו. ולא יעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור  רוח ליוצרו ית' ולא יהי' לימודו ח"ו בשביל תועלת עצמו  

 .פ"ד( ..וכו' עי"ש באריכות בה וכו' )אבות  

שהקשה זאת לפני רבינו ז"ל, וגם אמר על זה תירוץ לפני  )רבי אהרן הרב של ברסלב(  ושמעתי מפי אדוני אבי זקני ז"ל    -  ותירץ הפל"ח   פד
ות זה  תי כל הענין ולכאורה נראה לעניות דעתי שהתירוץ על זה מבואר בדברי רבינו ז"ל בא רבינו ז"ל וקלסיה רבינו ז"ל, אך שכח 

אחר כך במה שכתב ויספר לו את הדברים האלה, פירש רש"י שלא בא אלא מתוך אונס אחיו ושנטל ממנו ממונו וכו', פירש שלא בא  
ל ממנו ממונו כדי בשמאלה עושר וכבוד, ולכאורה תיבת  לבחי' הזאת שיסבול תורתו משמעות ערמימות אלא מתוך אונס אחיו, ושנט 

מבואר   אינו  אחיו  אונס  השפע  מתוך  כל  נוטלין  הם  וכו',  עשו  שליטת  התגברות  בזמן  הגלות  בזמן  עכשיו  כי  הוא  הענין  אך  כלל, 
כן אי אפשר עכשיו  ועל  כידוע  הוא מסטרא דשמאלה  ועיקר אחיזתם  בזוה"ק,  רק מתמצית כמבואר  ניזונין  להמשיך שפע    וישראל 

ואי אפשר להאריך בזה(, וזה מדוקדק בדבריהם ז"ל שלא  עושר וכבוד, רק משמאלה של תורה ולא מימינה )והדבר מובן ממילא קצת  
בא אלא מתוך אונס אחיו ושנטל ממנו ממונו, היינו שנטל הוא כל השפע שלו, ובשביל זה מוכרח הצדיק עכשיו ליפול קצת לבחינת  

 .המשיך משם שפע גשמיות של עושר וכבוד שמאלה דייקא, בכדי ל 

שמיום שחרב בית    )בשיחות הר"ן אות ד'( וסעד לדברינו אלה ממה שאמר רבינו ז"ל,  ויש עוד סמך    –מבאר יותר    עוד שם באות ד' 
ות  המקדש נפל העשירות בעמקי הקליפות, בבחינת ותרד פלאים אותיות אלפים וכו', ועל כן קשה לאיש כשר באמת שיהיה לו עשיר 

נ  וכו' מוהר"ר  זקינו הקדוש  והביא שם מה שאמר  וכו'  וכבוד,  גדול מאלפים הרבה מזומנים  ז"ל על מאמר רז"ל כל שכן עושר  חמן 
מבואר להדיא שאף על פי    .כי אף על פי שהוא כל שכן אין להם מזומנים וכו'   , אבל לא בפירוש   ,ואמר ר' נחמן ז"ל שהוא רק כל שכן

ה גם עשירות  אף על פי כן עכשיו שנפל העשירות קשה מאוד שיהיה להמימינים ב   , דאיכא עושר וכבוד שבוודאי גם בימינה כל שכן  
אם כן יש לומר שמפני כך מוכרח הצדיק עכשיו ליפול לבחינת שמאלה דייקא בכדי להמשיך עושר וכבוד לישראל במזומן    .רב מזומן 

 קצת גם כן כנ"ל: 

צת, נראה על פי מה שהביא רבינו ז"ל במאמר לשמש סימן מ"ט, כי באורייתא של  לבאר הדברים ביותר ק   -  עיין פל"ח אות ה'   פה 
יש ימין ושמאל ובשמאלה עושר וכבוד, אבל בעתיקא לית שמאל ולית עושר תמן )ועיין אידרא נשא דף קכ"ט לית שמאלה    עכשיו 

כל שכן דאיכא עושר וכבוד אך המובן    בהאי עתיקא סתימאה כולא ימינה וכו'( ולכאורה גם שם יש להקשות כנ"ל, הא גם בימינא 
משם שפע גשמיות במכל שכן, אך הזוכה למדריגת ימין אינו עולה על מחשבתו כלל    משם הוא כי אף על פי שבוודאי יכולין להמשיך 

  שיהיה חפץ בשפע גשמיות, מאחר שיכול להמשיך משם שפע רוחניות של אורך ימים, שאין להשפע גשמיות שום ערך כלל כנגד אור 
וכבוד מחליף שם על שפע רוחניות וגם זה  השפע רוחניות, על כן הוא ממשיך משם רק שפע רוחניות, וגם השפע גשמיות של עושר  

מובן בדברי רבינו ז"ל בכמה מקומות במאמר צוית צדק סימן כ"ג ובמאמר סוד כוונת המילה סימן ס"ג ובסימן ר"מ ד"ה כל השפעות  
ליפול כחוט   ועיין בליקוטי הלכות הלכ ועל כן מוכרח הצדיק  גשמיות כנ"ל  ות  השערה לבחינת שמאלה, בכדי להמשיך משם שפע 

מזלא ששם   שנקרא  עתיקא  רק מבחינת  כן  גם  נמשך  ופרנסה  שורש השפע של עשירות  שעיקר  שם,  ג' מבאר  הלכה  תורה  תלמוד 
וגם שפע העשירות הוא  ואין בהשפע שום ציור כלל,  כולא חד  כנ"ל, אך שם  ימינא  ולמטה כשנמשך    כולא  ומצוחצח,  רק אור צח 

לעש  בשמאל  השפע  נצטייר  אז  ולשמאל  לימין  לצייר  השפע  בכדי  שמאלה  לבחינת  ליפול  הצדיק  צריך  זה  ומחמת  ופרנסה,  ירות 
השפע שם לעשירות אבל אז כשנופל לבחינת שמאל תוכל הסטרא אחרא להתגבר חס ושלום, ולהתאחז בהשפע ולהמשיך לעצמם  

לעולם בקדושה גדולה  ם, על כן צריך לחזור תיכף משמאל לימין ולאכללא שמלא בימינא, ואז ממשיך הפרנסה  כל השפע חס ושלו 
 ע"ש שהאריך בזה בדברים נפלאים: 

שזה שעצמו שליטת עשו מה שבני אדם חפצים בגשמיות אבל כשאין שליטה לעשו אזי העושר הוא כחז"ל אזהו עשיר    נ"ל כוונתו   פו 
 (.]דף סא סוף טור ב'[ ההסתפקות, שמקבלים מהתורה )עיין תורה נד אות ג' השמח בחלקו דהיינו מדת  

 שופטים כ' ז' עפרש"י שם לשה"כ   פז 

בפל"ח   פח כמבואר    כמבואר  בימינה  כ"ש  וכבוד  עושר  בשמאלה  אם  להקשות  הצדיק  במחשבת  מפילין  שמשמים  שהכוונה  ח'  אות 
 א רק בבחי' אורך ימים בימינה. עי"ש בפל"ח.קושיא זו בגמ' שבת סג. אבל הצדיק בעצמו לא חפץ כלל בזה אל 

 שבה לשמאל הרי יש משמאילין בה שמהם יש מספיק פרנסה צריך להפיל את המיימינים    וצ"ע מדוע 

 איך מועיל שלא לשמה להמשיך פרנסה הרי כל שפע הבא מלמעלה הוא ע"י עלית מ"ן ואיזה מ"ן הם כשלומד שלא לשמה       וצ"ע 

ולא כמו שנראה בפשטות מפשט  התירוץ מבואר בלק"ה ת"ת   ואות ה שבאמת משמאלה לגמרי אין פרנסה כלל  הפסוק  ג' אות ד 
 עי"ש 

תנינא  ב'  תורה  משמע    ועיין  וא"כ  אורייתא  לתמכי  הממון  חסרון  השלמת  ועי"ז  חסד  נמשך  הת"ח  הלכות שמחדשים  שע"י  ג'  אות 
 נו נמשך ממון לעולם  שמהימין נמשך הממון  ואולי מכאן ראיה שדווקא שמאל של המימינין ממ 
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לעולם שע"י    ופרנסתו  הכוונה  לעולםבפשטות  גשמית  פרנסה  יושפע  שבתורה  מועתק  השמאל  וכן   ,

כמבו קרמרבפל"ח  הרב  בהערת  ועי"ז   \צג / [צב] ,אר  לשמאל  בא  השפע  שתחילה  משמע  רבנו  לשון  אבל 
כי השפע בשרשו הוא רוחניות במקום שאין שם שמאל ובהשתלשלות להתגשם  אות ה'  בפל"ח  ועיין    לעולם

שמאל לבחי'  להורידו  תחילה  צריך  וכבוד  בעוה"ז  עושר  להם  כמ"ש  מהשמאל  \צד/ולהמשיך   ,

 
קלין כפול מכל לידה ומבאר כי שורש הממון בעתיק ותחילה צריך  ובלק"ה שם מדוע לתאוות ממון צריך לצעוק קמ    ועיין תורה כג 

ונראה לתרץ דהתם מדבר   וכבוד איך השמאל מגיע לעתיק    וא"כ צ"ע איך משמאלה עושר  ואח"כ מימין לשמאל  להמשיך בימין 
ה  עם  שבא  כשר  יש בממון  בחי'  הוא  תורה  של  של שמאלה  ממון  אבל  השמח בחלקו  בבחי' איזהו עשיר  השמור    מוחין שלו  עושר 

 לרעתו בחי' ממון חסר שיש לו מנה רוצה מאתים 

כי כח האש שבה עולה להחיות עולמות    , שתורה לשמה כראוי עולה למעלה ונעשה ממנה שפע גשמיות ורוחניות   ועיין תורה קנט   פט
יורד להחיות עוה"ז  בפרנסה עליונים וכח המים   אש ומים שבה טל  אבל תורה שלא לשמה לא עולה כלל אלא נעשה מה       .שבה 

ג' מדרגות בני"א  לצדיקים טל תורה חידושי תורה  ולבינונים חידוש חשק לתורה      -ומתפזר בזה העולם ונעשה ממנו ג' דברים לפי 
   .ולמי שלא קשור לתורה נעשה אצלו חשק ללט מלאכות 

כח המים ואש שיש בתורה זה בעצם    האם כח המים בתורה הוא בחי' ההפלה לשמאל או שיש כאן בחי' אחרת    דלכאורה   א"כ   וצ"ע 
 דת למקום נמוך במי שמשפיל עצמו ר התורה שכתוב הלא כה דברי כאש וכתוב שנמשלה למים שיו 

ה' מבואר שזו עבודה קשה מאד שרק צדיקים    שם שכח המים לבדו ממשיך פרנסה לעולם ואילו בלק"ה ת"ת ג' אות ד'   וצ"ע דמשמע 
 מהשמאל עי"ש.  גדולים יכולים לעמוד בה להמשיך הפרנסה 

 * כדי שעי"ז יקבל שפע ופרנסה כך מועתק בפל"ח   צ

 צ"ע דלכאורה תיבת זה מיותרת.    לשון רבנו   צא
 לק"ה ת"ת ג' ד'  צב

פי מה שהביא רבינו ז"ל במאמר לשמש סימן מ"ט, כי  אך לבאר הדברים ביותר קצת, נראה על    -אות ה'    עיין פרפראות לחכמה   צג
אל ובשמאלה עושר וכבוד, אבל בעתיקא לית שמאל ולית עושר תמן )ועיין אידרא נשא דף קכ"ט  באורייתא של עכשיו יש ימין ושמ 

א עושר וכבוד  לית שמאלה בהאי עתיקא סתימאה כולא ימינה וכו'( ולכאורה גם שם יש להקשות כנ"ל, הא גם בימינא כל שכן דאיכ 
יות במכל שכן, אך הזוכה למדריגת ימין אינו עולה על  אך המובן משם הוא כי אף על פי שבוודאי יכולין להמשיך משם שפע גשמ 

מחשבתו כלל שיהיה חפץ בשפע גשמיות, מאחר שיכול להמשיך משם שפע רוחניות של אורך ימים, שאין להשפע גשמיות שום ערך  
שם על שפע  ת, על כן הוא ממשיך משם רק שפע רוחניות, וגם השפע גשמיות של עושר וכבוד מחליף  כלל כנגד אור השפע רוחניו 

ז"ל בכמה מקומות במאמר   זה מובן בדברי רבינו  ועל כן מוכרח    , ר"מ ד"ה כל השפעות תורה  וב   ותורה סגכ"ג    בתורה רוחניות וגם 

גש  כחוט השערה לבחינת שמאלה, בכדי להמשיך משם שפע  כנ"ל הצדיק ליפול  ג'    בליקוטי הלכות ועיין           .מיות  תלמוד תורה 
של עשירות ופרנסה נמשך גם כן רק מבחינת עתיקא שנקרא מזלא ששם כולא ימינא כנ"ל, אך שם    מבאר שם, שעיקר שורש השפע 

ול  לימין  השפע  כשנמשך  ולמטה  ומצוחצח,  צח  אור  רק  הוא  העשירות  שפע  וגם  כלל,  ציור  שום  בהשפע  ואין  חד  אז  כולא  שמאל 
שמאלה בכדי לצייר השפע שם לעשירות אבל אז  נצטייר השפע בשמאל לעשירות ופרנסה, ומחמת זה צריך הצדיק ליפול לבחינת  

כשנופל לבחינת שמאל תוכל הסטרא אחרא להתגבר חס ושלום, ולהתאחז בהשפע ולהמשיך לעצמם כל השפע חס ושלום, על כן  
מלא בימינא, ואז ממשיך הפרנסה לעולם בקדושה גדולה ע"ש שהאריך בזה בדברים  צריך לחזור תיכף משמאל לימין ולאכללא ש 

 ם: נפלאי 

סוף אות ד' ואות ה' מבאר איך הצדיק ממשיך פרנסה מהשמאל כי בשמאל לגמרי אין פרנסה ועוד הרי    ' גהלכה    עיין לק"ה ת"ת   צד
   כתוב שמזוני תלוי במזל  וכתוב שפרנסה קשה כקריעת ים סוף

י   -  סוף אות ד'  ג'  לק"ה ת"ת חִּ ּבְּ ךְּ מִּ ָ ש  מְּ ָנָסה נִּ רְּ ּפַּ הַּ ֶׁ י ש  ל ּפִּ ף עַּ ת אַּ ֱאמֶׁ י ּבֶׁ מֹאל  ּכִּ ָלל שְּ כְּ ּנִּ ֶׁ ש  ם ּכְּ י אִּ ָנָסה ּכִּ רְּ ּפַּ יךְּ הַּ ִּ ש  מְּ הַּ ר לְּ ָ ש  פְּ י אֶׁ ן אִּ י כֵּ ל ּפִּ ף עַּ מֹאָלה אַּ נַּת שְּ

מֹאָלה ּבִּ  ּיוּת שְּ ָללִּ ּכְּ עֹות מִּ ּפָ ְּ ש  הַּ ל הַּ ין ּכָ כִּ ָ ש  מְּ ם נִּ ָ ש ּ ּמִּ ֶׁ ין. ש  ָימִּ מֹאל לְּ ּבְּ ינַּת שְּ חִּ בְּ לֹום, לִּ ָ ש  ס וְּ ל חַּ ּנֹופֵּ ֶׁ ש  י ּכְּ , ּכִּ דוּעַּ ּיָ יָנא ּכַּ י  ימִּ ָלל, ּכִּ ָנָסה ּכְּ רְּ יֶׁה לֹו ּפַּ הְּ אי ֹלא יִּ ּדַּ וַּ י ּבְּ רֵּ מְּ גַּ
ע,  פַּ ֶׁ ּ ש  ב הַּ ּכֵּ עַּ תְּ ל ָיָדם נִּ עַּ ֶׁ ים ש  רִּ ים ֲאחֵּ הוּא ֱאֹלקִּ ֶׁ ָרא ָאֳחָרא, ש  טְּ ּסִּ ת הַּ יזַּ מֹאל ֲאחִּ ּשְּ תּוב, וְּ  מִּ ּכָּ ֶׁ מֹו ש  יֶׁ ּכְּ הְּ לֹא יִּ ם וְּ ַמיִּ ָּ ת ַהש ּ ַצר אֶׁ עָּ ים וְּ ים ֲאֵחרִּ ם ֱאלֹקִּ ּתֶׁ ם ַוֲעַבדְּ ּתֶׁ ה  ַסרְּ

יוֹ  לְּ עֶׁ ַפע הָּ ֶׁ ַהש ּ ר  ַטּיֵ צְּ נִּ ם  ָּ י ש  ּכִּ ם,  ָּ ַפע ש  ֶׁ ַהש ּ ר  ַצּיֵ לְּ ַרק  מֹאל  יַנת שְּ חִּ בְּ לִּ ּפֹל  לִּ יךְּ  רִּ צָּ ֵאין  י  ּכִּ כּו'.  וְּ ר  טָּ לִּ מָּ ם  ָּ ת ש  רֶׁ ַטּיֶׁ צְּ נִּ ּיּור.  צִּ ּום  ּה ש  ּבָּ ֵאין  ֶׁ ה ש  ירּות  נָּ ִּ ֲעש  יַנת  חִּ בְּ
ף ַלֲחזֹר  כֶׁ יךְּ ּתֵ רִּ ךְּ צָּ ל ַאַחר ּכָּ ה, ֲאבָּ סָּ נָּ נָּ ּוַפרְּ רְּ ר ַהּפַ ּקַ י עִּ ם, ּכִּ עֹולָּ ה לָּ סָּ נָּ רְּ ַהּפַ ירּות וְּ ִּ ֲעש  יךְּ הָּ ִּ ש  ַהמְּ ּיּוַכל לְּ ֶׁ ֵדי ש  ין ּכְּ מִּ יָּ מֹאל ּבְּ לֹל שְּ כְּ לִּ ין וְּ מִּ יָּ הּוא לְּ ֶׁ ין, ש  מִּ ֵדי יָּ ה ַעל יְּ סָּ

 ֶׁ מֹו ש  ד, ּכְּ סֶׁ יַנת חֶׁ חִּ ּדוֹ ּבְּ ם ַחסְּ עֹולָּ י לְּ ר ּכִּ שָּ ל ּבָּ כָּ ם לְּ חֶׁ ים קלו( ֹנֵתן לֶׁ ּלִּ הִּ תּוב, )ּתְּ  :ּכָּ

י אִּ   -ה שם אות   א ּכִּ תָּ ּלְּ א מִּ יָּ לְּ א ּתַ כּותָּ זְּ או ּבִּ זֹוֵני לָּ י ּומְּ ֵני ַחּיֵ ה, ּבָּ כָּ רָּ בְּ ם לִּ רֹונָּ כְּ רּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ מְּ אָּ ֶׁ הּו ַמה ש ּ זֶׁ א בַּ וְּ יתָּ אִּ א. וְּ תָּ ּלְּ א מִּ יָּ לְּ א ּתַ לָּ ַמּזָּ נּו  ם ּבְּ ַהיְּ , ּדְּ דֹוש  ּזַֹהר ַהּקָּ
יַנת ַעּתִּ  חִּ הּוא ּבְּ ֶׁ יֹון ש  לְּ עֶׁ ל הָּ ּזָּ ּמַ יַנת מִּ ּבַ חִּ מֹאל, ּבְּ ּשְּ ה הּוא מִּ סָּ נָּ רְּ ַהּפַ זֹונֹות וְּ ר ַהּמְּ ּקַ ה ֲהלֹא עִּ ֶׁ ש  ה קָּ אֹורָּ כְּ לִּ זֹונֹות. וְּ ים ַהּמְּ לּויִּ ם ּתְּ ָּ א ש  "ל. יקָּ ּנַ בֹוד ּכַ כָּ ר וְּ ֶׁ ּה עֹש  מֹאלָּ ּשְּ

א ַמר ּכָּ ֵאיךְּ אָּ ם ֵאין  וְּ ָּ א, ֲהלֹא ש  יקָּ הּוא ַעּתִּ ֶׁ יֹון, ש  לְּ עֶׁ ל הָּ ּזָּ ּמַ זֹונֹות מִּ ַהּמְּ ֶׁ מֹאל ן ש  א ֵלית שְּ ינָּ מִּ א יְּ א ּכֹּלָּ יקָּ דֹוש  ַהאי ַעּתִּ ּזַֹהר ַהּקָּ א ּבַ יתָּ אִּ ֶׁ מֹו ש  ל. ּוכְּ לָּ מֹאל ּכְּ ּום שְּ ש 
 ָּ ש ּ ירּות מִּ ִּ ֲעש  הָּ זֹונֹות וְּ ַהּמְּ ֶׁ אן ש  ַמר ּכָּ ֵאיךְּ אָּ ן. וְּ ּמָּ ר ּתַ ֶׁ ֵלית עֹש  נָּ וְּ ירּות ּוַפרְּ ִּ ל ֲעש  ֶׁ ַפע ש  ֶׁ ש  ַהש ּ ֹרֶׁ ר ש  ּקַ ת עִּ א? ַאךְּ ֱאמֶׁ קָּ יְּ הּוא  ם ּדַ ֶׁ א ש  יקָּ יַנת ַעּתִּ חִּ בְּ ם ּבִּ ָּ ה הּוא ַרק ש  סָּ

ַפע ַהּקְּ  ֶׁ ם ַהש ּ ָּ ש  ין וְּ מִּ א יָּ ם ּכֹּלָּ ָּ י ש  ירּות, ּכִּ ִּ ם ֲעש  ֵ ש  רֹותֹו ּבְּ קְּ ךְּ לִּ ּיָּ ַ ֹו ֵאין ש  ש  רְּ ָּ ש  ם ּבְּ ָּ ל ש  א, ֲאבָּ לָּ ה ַמּזָּ ָּ יר  ֻדש ּ ִּ ל ֲעש  ֶׁ ַפע ש  ֶׁ ם ַהש ּ ם ּגַ ָּ ש  ּיּור. וְּ ּום צִּ ּה ש  ֵאין ּבָּ א ַחד וְּ ּות  ּכֹּלָּ
שְּ  לִּ ין וְּ מִּ יָּ ַפע לְּ ֶׁ ךְּ ַהש ּ ָּ ש  מְּ ּנִּ ֶׁ ש  ַפע ֲאַזי ּכְּ ֶׁ ךְּ ַהש ּ ָּ ש  מְּ ּנִּ ֶׁ ש  ה ּכְּ ַמּטָּ ח. ּולְּ צָּ ֻצחְּ ה אֹור ַצח ּומְּ ירוּ הּוא ַרק ּתֹורָּ ִּ מֹאל ַלֲעש  שְּ ַפע ּבִּ ֶׁ ר ַהש ּ ַטּיֵ צְּ ה. ּוֵמֲחַמת זֶׁה  מֹאל ֲאַזי נִּ סָּ נָּ ת ּוַפרְּ

מֹאל ּבִּ  יַנת שְּ חִּ בְּ ּפֹל לִּ יק לִּ ּדִּ יךְּ ַהּצַ רִּ ַאֲחזּו ּבוֹ צָּ תְּ יִּ ר וְּ ּבֵ ּגַ תְּ הִּ א לְּ ֳחרָּ א אָּ רָּ טְּ מֹאל ּתּוַכל ַהּסִּ יַנת שְּ חִּ בְּ ּפֹל לִּ ּיִּ ֶׁ ש  ף ּכְּ כֶׁ ל ּתֵ ה, ֲאבָּ סָּ נָּ רְּ יל ּפַ בִּ ְּ זֶׁה  ש  ה וָּ לֹום, ַוֲאַזי זֶׁ ָּ ש   ַחס וְּ
ד יָּ ם ּבְּ ַקּיֵ תְּ לוּ לֹא יִּ לְּ ְּ ש  ךְּ יִּ י ַאַחר ּכָּ כּו', ּכִּ ֵרג וְּ ַקטְּ ית הּוא ַהמְּ סִּ י הּוא ַהּמֵ ת  ֹו, ּכִּ ַצר אֶׁ עָּ כּו'. וְּ ם וְּ ּתֶׁ ַסרְּ יַנת וְּ חִּ בְּ ה. ּבִּ אּומָּ דֹו מְּ יָּ ֵאר ּבְּ ָּ ש ּ לֹא יִּ ּנּו וְּ ּמֶׁ ַפע מִּ ֶׁ ם ַהש ּ מָּ ַעצְּ  ֵהם ּבְּ

ם ּבְּ  דָּ אָּ רֹון לָּ תְּ ת א( ַמה ּיִּ לֶׁ יַנת )קֹהֶׁ חִּ בְּ כּו' ּבִּ ם וְּ ַמיִּ ָּ ה,ַהש ּ יֵפי ַהּתֹורָּ נּו ֲחלִּ ַהיְּ , ּדְּ ש  מֶׁ ֶׁ ַחת ַהש ּ ֲעמֹל ּתַ ּיַ ֶׁ לֹו ש  ל ֲעמָּ ּה.    כָּ מָּ ְּ ש  ֵאינֹו עֹוֵסק לִּ ֶׁ ש  נּו ּכְּ ם, ַהיְּ ָּ "י ש  ִּ ֵרש  ַרש  ּפֵ ֶׁ מֹו ש  ּכְּ
לוֹ  ֲעמָּ א ּבַ ּשָּ ה לֹא יִּ אּומָּ ן ֵיֵלךְּ ּומְּ א ּכֵ ר ּבָּ ֶׁ ֲאש  מֹו ּכַ ַאת ַעצְּ יל ֲהנָּ בִּ ְּ ש  ה ּבִּ ּתֹורָּ תֹו ּבַ נָּ ַכּוָּ ה וְּ ּתֹורָּ ַמל ּבַ עָּ ֶׁ ל ש  מָּ עָּ י הֶׁ רּוַח, ּכִּ ֲעמֹל לָּ ּיַ ֶׁ רֹון לֹו ש  תְּ י     ּוַמה ּיִּ ּה לֹא ּדַ מָּ ְּ ש  ּלֹא לִּ ֶׁ ש 

סָּ  נָּ רְּ ר ַהּפַ אָּ ְּ ש  י נִּ ים, ּכִּ אֹובִּ ַעס ּוַמכְּ יו ּכַ מָּ ל יָּ כָּ ה וְּ כָּ ה לֹא זָּ סָּ נָּ ַפרְּ ם לְּ ה. ּגַ ל ּתֹורָּ ֶׁ ּה ש  רָּ תְּ כִּ ה לְּ כָּ ּלֹא זָּ ֶׁ לֹום, וּ ש  ָּ ש  ם ַחס וְּ לָּ צְּ ם  ה אֶׁ אִּ "ל. וְּ ּנַ לֹו ּכַ ֲעמָּ א ּבַ ּשָּ ה לֹא יִּ אּומָּ מְּ
 ְּ ש  ה ַרק לִּ ּתֹורָּ ּשְּ ַיֲעסֹק ּבַ ה מִּ סָּ נָּ רְּ ר ַהּפַ ּקַ י עִּ ה, ּכִּ סָּ נָּ רְּ ה לֹו ּפַ יֶׁ הְּ ן לֹא יִּ ם ּכֵ ה ּגַ ּקָּ ן ַהּדַ ה מִּ ּקָּ ּלּו ּדַ ה ֲאפִּ יאָּ גִּ ְּ ּום ש  י ש  לִּ ּה ּבְּ ּה.מָּ   מֹאלָּ

יג פַּ  ַהּשִּ ֹאד לְּ ה מְּ ֶׁ ש  ת קָּ ֱאמֶׁ ן ּבֶׁ ַעל ּכֵ "ל. וְּ וְּ ּנַ יַעת ַים סּוף ּכַ רִּ קְּ יו ּכִּ זֹונֹותָּ ין מְּ ִּ ש  יַנת קָּ חִּ בְּ ה ּבִּ סָּ נָּ ם  רְּ י אִּ ם. ּכִּ עֹולָּ ה לָּ ָּ ֻדש ּ קְּ ה ּדִּ סָּ נָּ רְּ יךְּ ּפַ ִּ ש  ַהמְּ יג ּולְּ ַהּשִּ ר לְּ ָּ ש  פְּ י אֶׁ ן אִּ ַעל ּכֵ
 ֶׁ א, ש  ָּ יש  א ַקּדִּ יקָּ כֹול ַלֲעלֹות ַעד ַעּתִּ ּיָּ ֶׁ ךְּ ַעד ש  ל ּכָּ דֹול ּכָּ יק ּגָּ הּוא ַצּדִּ ֶׁ ש  עֹות כַּ ּכְּ ּפָּ ְּ ל ַהַהש  ש  ּכָּ ֹרֶׁ ם ש  ָּ ש ּ ֶׁ יֹון ש  לְּ עֶׁ ל הָּ ּזָּ יַנת ַהּמַ חִּ ם הּוא ּבְּ ָּ ֵאין ש  א וְּ ינָּ מִּ א יְּ ם ּכֹּלָּ ָּ ש  "ל. וְּ ּנַ

ּכִּ  ין,  מִּ יָּ ּבְּ א  מֹאלָּ ֵלל שְּ ּכָּ הִּ כֹול לְּ יָּ זֹו הּוא  ה  ינָּ חִּ בְּ ה לִּ ּזֹוכֶׁ ֶׁ יק ש  ּדִּ ה ַהּצַ זֶׁ וְּ מֹאל  שְּ ין לִּ מִּ יָּ ין  ּבֵ ּלּוק  חִּ ּום  ּפִּ ש  ַעל  ם  י ַאף  ּגַ ת  ֱאמֶׁ ּבֶׁ ֶׁ יֹוֵדַע ש  מֹאל הּוא  שְּ הּוא נֹוֵפל לִּ ֶׁ י ש 
מֹאל הּוא יָּ  ם ַהּשְּ ָּ ש  א. וְּ ינָּ מִּ א יְּ א ַחד ּכֹּלָּ ם ּכֹּלָּ ָּ ש ּ ֶׁ א. ש  יקָּ הּוא ַעּתִּ ֶׁ ם ש  ָּ ש  רְּ ָּ ש  מֹאל ּבְּ ין ּושְּ מִּ ש  יָּ ֹרֶׁ י הּוא יֹוֵדַע ש  ין, ּכִּ יק  מִּ ּדִּ ה ַהּצַ ן זֶׁ ַעל ּכֵ ה. וְּ עָּ ּפָּ ְּ ש  ַהַהש  ֹרֶׁ ר ש  ּקַ ֵאינֹו   עִּ

ירּות, ֲאבָּ  ִּ ם ַלֲעש  ָּ ַפע ש  ֶׁ ר ַהש ּ ַצּיֵ ם לְּ י אִּ מֹאל ּכִּ שְּ קְּ יֹוֵרד לִּ ם ּבִּ עֹולָּ ה לָּ סָּ נָּ ה ּוַפרְּ יךְּ ּתֹורָּ ִּ ש  ין ּוַממְּ מִּ יָּ מֹאל ּבְּ כֹוֵלל שְּ ין וְּ מִּ יָּ מֹאל לְּ ּשְּ ף הּוא חֹוֵזר מִּ כֶׁ ךְּ ּתֵ ה  ל ַאַחר ּכָּ ָּ ֻדש ּ
ירּות מִּ  ִּ ֲעש  ל הָּ יא ּכָּ י הּוא מֹוצִּ ה, ּכִּ דֹולָּ דֹול. ּוכְּ ּגְּ ֻכש  ּגָּ רְּ אּו ּבִּ ַאֲחֵרי ֵכן ֵיצְּ יַנת וְּ חִּ בְּ ין. ּבִּ מִּ יָּ מֹאל לְּ ה. ּשְּ ּתֹורָּ ים ּבַ יּו ֲעֵמלִּ הְּ ּתִּ ֶׁ ת ש  נָּ ֵלכּו. ַעל מְּ ֻחּקַֹתי ּתֵ ם ּבְּ תּוב, אִּ ּכָּ ֶׁ מֹו ש 
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השפע לעולם הוא ע"י התורה, לכן רק ע"י שיש בחי' שמאל בתורה אפשר    וכל  משמאלה עושר וכבוד

 . שימשך לעולם שפע גשמי
 . שום עקמומיות ותערובת תורתודהיינו שאין ב \צו/ [צה]  אבל מצד התנא, אין נפתל ועקש

ועל כן הרוצה ללמוד בדעת ולחזור בתשובה ע"י לימודו צריך לגרום זיווג רוח ברוח עם התנא שחדש את  

וע"ז צריך הלמדן לידע קודם לימודו, שבשעה שיושב ללמוד, הצדיק שבג"ע ציית  ורה  הת
לימודושמק[  צז]   לקליה לקול  מקשיבים  יב  חברים  בגנים  היושבת  ח'(  השירים  )שיר  כמ"ש   ,
לקול הלימוד    \צט/ יםיבדהיינו כנסת ישראל היושבת ולומדת תורה אזי צדיקים שבגן עדן מקש  \צח/לקולך  

שלומד הלמדן פסק של התנא אזי התנא מקשיב כ דהיינו מיד    \ק/ך לך דף צב ע"א()וכמובא בזוהר ל
ומקשר    ,רומאבל רק כשלומד לשם שמים וגם אומר הפסק בשם אוכי להקשיב תמיד התנא מקשיב,    ,לקולו

לקמן()  עצמו לצדיק הזה ונושק עימו ומאיר לו כיצד לשוב בתשובה  \קא/כמבואר  כפי שיתבאר לקמן,   ,אזי בא 

ויהי וזה    .(קג )  בשם אומרו  ויאמר אותודע הלמדן מי חדש פסק זה  ישידהיינו שחשוב מאד    \קב/טובלכן  
 

ין בַּ  זִּ ֱאחָּ ּפֹות ַהּנֶׁ לִּ יַזת ַהּקְּ ֵרש  ֲאחִּ גָּ ֵרר ּולְּ בָּ "ל ַלֲעמֹל לְּ ּנַ א ּכַ קָּ יְּ ים' ּדַ ֵמיכֶׁ 'ֲעֵמלִּ ְּ ש  י גִּ ַתּתִּ נָּ "ל, ֲאַזי 'וְּ ּנַ כּו' ּכַ ה וְּ ק ַהּתֹורָּ ֵעסֶׁ ן הָּ מֹאל מִּ ה ַעל  ּשְּ סָּ נָּ רְּ ר ַהּפַ ּקַ י עִּ ם', ּכִּ ּתָּ עִּ ם ּבְּ
"ל: ּנַ ה ּכַ ֵדי זֶׁ  יְּ

ּלְּ  א מִּ יָּ לְּ ּתַ א  יקָּ ַעּתִּ ּבְּ  , דֹוש  ַהּקָּ ּזַֹהר  ּבַ א  יתָּ אִּ וְּ י.  ֵאלָּ ַעק  צְּ ּתִּ ַים סּוף, ַמה  יַעת  רִּ קְּ ּבִּ ֱאַמר  ּנֶׁ ֶׁ הּו ש  זֶׁ נּו לַ וְּ ַהיְּ ּדְּ ַים סּוף,  יַעת  רִּ קְּ לִּ ּכֹות  זְּ לִּ ר  ָּ ש  פְּ י אֶׁ אִּ ֶׁ נּו ש  ַהיְּ א,  ם תָּ יָּ ֲעבֹר 
ים  ידֹונִּ ם ַהּזֵ יִּ ן ַהּמַ ֵצל מִּ ּנָּ הִּ כּו' ּולְּ יו וְּ זֹונֹותָּ ין מְּ ִּ ש  יַנת קָּ חִּ ה. ּבְּ סָּ נָּ רְּ יךְּ ּפַ ִּ ש  ַהמְּ לֹום ּולְּ ָּ ש  ה ּבְּ מָּ כְּ ם עַ   ַהחָּ י אִּ ּיֹות ּכִּ נִּ ַהּפְּ ּפֹות וְּ לִּ ֵהם ַהּקְּ ֶׁ א ש  הּוא ּכֹּלָּ ֶׁ א ש  יקָּ יַנת ַעּתִּ חִּ ֵדי ּבְּ ל יְּ

כְּ  ה נִּ ֵדי זֶׁ ַעל יְּ ֶׁ א. ש  ינָּ מִּ "ל:יְּ ּנַ יַעת ַים סּוף ּכַ רִּ יַנת קְּ חִּ הּוא ּבְּ ֶׁ ה ש  ָּ ֻדש ּ קְּ ה ּדִּ סָּ נָּ ַפרְּ ין לְּ ה זֹוכִּ ֵדי זֶׁ ַעל יְּ ֶׁ ין, ש  מִּ יָּ מֹאל ּבְּ ל שְּ  לָּ
 לשה"כ משלי ח' ח'  צה 

י    משלי   צו  ֵרי פִּ מְּ ל אִּ ק ּכָּ דֶׁ צֶׁ : פרק ח )ח( ּבְּ ש  ּקֵ עִּ ל וְּ ּתָּ פְּ ם נִּ הֶׁ    ֵאין ּבָּ

והגר"א פירש שבתורה אין ערבוב דברים זרים     כמו ועם עקש תתפתל )תהלים י"ח(: עקמימות    -מצודות ציון )ח( נפתל  וכן ה   פרש"י 
 עי"ש.

 תלמוד תורה אות יג שגם צריך לקשר את עצמו עם התנא או הצדיק שחדש וגילה זאת התורה שלומד.  עיין לקוטי עצות   צז 

ואילו  הפסוק    צ"ע פשט   צח ולומדת  בגן התורה  בגנים היא כנסת ישראל היושבת  רבינו שהצדיק עליון בג"ע מקשיב  שהיושבת  לפי 
 , אזי בגנים מקשיבים לקולה.דהיינו לומדת   , לקולה משמע שהפסיק אחרי היושבת ורוצה לומר כשכנסת ישראל יושבת 

נו שתנא מקשיב לקולו אבל היושבת בגנים מדובר בלמדן וכמבואר בתורה  במה שהביא פסוק זה רק ללמוד ממ   רבנו   כוונת ש   ואפשר 
ֶׁ ח' אות ז'   ּקּוֵני ש  תִּ ּבְּ תּוב  ן -ּכָּ ּקּון י"ד, כט:(: 'ּגַ ה ֵהם  -זַהר )ּתִּ ַהּתֹורָּ ים ּבְּ ינִּ בִּ ים ּומְּ נִּ ַעּיְּ ֵאל ַהמְּ רָּ ׂשְּ מֹות יִּ ְּ ש  נִּ ן, וְּ ּגַ ֵראת  קְּ ה נִּ י ַהּתֹורָּ א', ּכִּ תָּ א אֹוַריְּ ּדָּ
ֲעׂשָּ  יַנת  חִּ ים? הּוא מִּ ּבְּ ֵדלִּ ּגְּ ֵהם  ן  ּוֵמַאיִּ ן  ּגָּ ּבַ יאּו  בִּ רְּ תְּ אִּ ּדְּ ין  אִּ ָּ ש  ּודְּ ין  יר בִּ ִּ )ש  תּוב  ּכָּ ֶׁ ש  מֹו  ּכְּ ה,  מָּ כְּ א חָּ ּדָּ ן,  יָּ עְּ ן    -ּמַ ּוֵמֵהיכָּ ים"  ּנִּ ּגַ ַין  ים ד(: "ַמעְּ ירִּ ִּ ַהש ּ

ה,  ּלָּ פִּ ן? הּוא ֵמַהּתְּ יָּ עְּ יַנת ַהּמַ חִּ הּוא ּבְּ ֶׁ ל ש  כֶׁ ֵ ַהׂשּ ה וְּ מָּ כְּ ין ַהחָּ לִּ ַקּבְּ  מְּ
  והר משמע שמקשיבים לכל תורה ואילו משמע שדווקא בחצות מקשיבים ולפי רבנו משמע שמקשיבים תמיד. גם בז   צ"ע כי בזוהר   צט 

ואולי באמת מחצות מקשיבים לכולם ותמיד מקשיבים ללומד תורתם ודווקא    לפי רבינו כל צדיק מקשיב למי שלומד תורתו דייקא.
 .כפי שיתבאר לקמן   ומאירים כיצד לחדש ימיו ולשוב בתשובה כשמזכיר שם, ואזי בא רוחם נעשה נשיקין  

מתערין סטרא דצפון אתער ברוחא קם בקיומיה    הם המלאכיםבפלגות ליליא כד צפורין    -  אור המתוק מדבשובי  זהר לך לך דף צב.  ק 

צדיקיא   עם  לאשתעשעא  בנמוסוי  קב"ה  אתער  כדין  ואתבסם,  ושכיך  רוחא  בההוא  ובטש  דרום  דבסטר  דעדן, שרביטא  אז    בגנתא 
מנוח כביכול מעצבונו על חרבן בית המקדש כי אם כשהוא משתעשע עם נשמותיהם של  מתעורר הקב"ה לנהוג במנהגו להשתעשע עם הצדיקים בג"ע כי אין לו  

)ולפי האריז"ל ענין השעשוע הוא סוד היחוד של יעקב ולאה שבחצות לילה( לאשתעשעא    בההוא שעתא זכאה חולקיה דבר נש דקאים   הצדיקים 

המקדש מלך ביאר שכאן הכוונה לזעיר )יעקב( ורחל שאין להם  צדיקיא    , דהא קב"ה וכל כי עי"ז מתחבר עם הצדיקים שבג"ע באותו שעשועבאורייתא  

בתורה בלילה  מכאן נלמד שצריך לעסוק  דבגנתא דעדן כלהו צייתין לקליה    יחוד אז, יורדים לבריאה לג"ע עליון לשמוע קול העוסקים בתורה אחר חצות

רם היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיע בקול  יג(  ח  )שיר  רםני  , הה"ד  בקול  חד  ,  שתלמד  עוד אלא דקב"ה משיך עליה  ולא 

בו כדי להיות נשמר בעולם הזהחוטא דחסד   ונרשם  למהוי )ד"א ל"ג תדיר( נטיר בעלמא, דהא עלאין ותתאין נטרין ליה, הדא הוא  ,  ביום 

 מי אזי ביום אמשיך עליו חוט של חסד דהיינו שהקב"ה אומר ע"י ששירו עי מב ט( יומם יצוה יהו"ה חסדו ובלילה שירה עמי. דכתיב )תהלים  

רוצה לומר אפילו בעודו בעוה"ז )כעין  א"ר חזקיה, כל מאן דאשתדל בהאי שעתא באורייתא, ודאי אית ליה חולקא תדיר בעלמא דאתי,  
 .   ראה בחייך( מה שאמרו חז"ל ברכות יז. עולמך ת

יובן  מאי טעמא תדיר,    שאל את רבי חזקיהאמר רבי יוסי   הכי אוליפנא, דכל    רבי חזקיהא"ל  .    שיש לו חלק בעוה"ב בעודו בעוה"ז באיזה אופן 

יותר ממה שמקבלים מו"ק ד אשתקיין יתיר    הו"ק של המלכותפלגות ליליא כד קב"ה אתער בגנתא דעדן, כל אינון נטיען דגנתא     ז"אדהיינו 

[ נחל קדומים   ,  דהיינו או"א דלא מתפרשין לעולם קן מימוי לעלמין  דלא פס   מצד אמאנחל עדנים    אבא  מצד מההוא נחלא דאקרי ] דף צב: 

דהיינו שהוא  כביכול ההוא דקאים ואשתדל באורייתא, כאילו ההוא נחלא אתרק על רישיה ואשקי ליה בגו אינון נטיען דבגנתא דעדן,  

ל וכלהו צדיקייא דבגו גנתא דעדן  )אמר רבי יוסי( ולא עוד אלא הואי .   ל את השפע העליון וממנו נשפעים כל התחתונים הראשון בעוה"ז המקב

 צייתין ליה, חולקא שויין ליה בההוא שקיו דנחלא, אשתכח דאית ליה חולקא תדיר בעלמא דאתי.  
  בליקוטי עצות תלמוד מבואר  ן  א בהתקשרות גדול. וכ עה"פ עצמי ובשרי אתה דהיינו שיתקשר הלמדן עם התנ   לקמן בריש דף טז:  קא

יג.  ומאי התקשרות   תורה  שצריך לצייר בדעתו דמות הצדיק ועיין    ועיין תורה קצב שהיא בחי' הסתכלות    ין תורה ד' עי תורה אות 

הצדיק.    קלה  את  שיאהב  היא  נ"ל ה ו שהתקשרות  מלשו   כלל  התקשרות  ומחובר   ן לשון  קשור  שירגיש  דהיינו  וחיבור  לצדיק,    קשר 
 בקשר עין השכל וקשר אהבה.  

ב הרי כשלא אומר בשם אומרו גורם צער לצדיק העליון ולא דובבות שפתיו בקבר  מוהרנ"ת בהשמטה, וצ"ע מדוע רק טו   כן לשון   קב
 כנ"ל בסוף אות א'.  
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יודע שמע יעקב,  כשמוע לבן את שמע יעקב בן אחותו דהיינו  , היינו כשהלמדן 

שלמד ואמר זאת התורה בכשרות לשמה,  דהיינו  בחי' כשרות,  דהיינו    , בן אחותוהוא  שיעקב  

היינו התנא ציית לק לווירץ לקראתואזי    :  ליהויעקב  ומנשק  ומחבק  ללמדן  ,  . \קד/ התנא 

ועי"ז    : , זה בחי' נשיקיןשל הלמדן  מתדבק רוח התנא ברוחואזי  ,  של הלמדן  י לימודו "היינו שע 

ויביאהו    קהאויב הפסוק  את רוח התנא לתוך התורה הלמדן  שמביא  דהיינו  ,  אל ביתולשון 

שרוח שנתבאר לעיל באות ב'    הארץ נפש חיה תוצא    [קז]  , כמ"ש\קו/שלומד עכשיו, כי שם ביתו
ארץ העליונה שהיא לב עליון שרש  מדהיינו    ,ממללא של הצדיק עליון היינו נפש חיה באה מתורה שבע"פ

, נמצא שביתו של רוח של הצדיק הוא בתורה שבע"פ  כמבואר גם בתורה כ'  ביאורי התורה בבינה עילאה
באה  שחידש היא  משם  שח  שהרי  שביארנו  חדשה  )ועי"ש  ממללא  רוח  בחי'  הוא  תנא  של  אמיתי  דוש 

שמשגר הקב"ה בפיו בבחי' שכינה מדברת מגרונו וכמבואר בתורה יא שתורה אמיתית יש לה כלי דיבור 

 . מיוחדים שהתנאי להם היא שפלות ושלימות בכבוד שמים(

לשון  ויספר  דהיינו שיעקב סיפר ללבן,  ,  ויספר ללבןתקיים בו בחי'  מוכשהלמדן לומד בכשרות אזי  

ואור.   לו  דהיינו  ספיר  ומבאר  להלמדן,  מאיר  התנא  האלה שרוח  הדברים  ,  את 

אחיו  קחרש"ייפ אונס  מתוך  אלא  בא  התנא  שקט  דהיינו  שלא  שרוח  פי'  ממונו.  ממנו  נטל 

ערמימיות משמעות  תורתו  שיסבול  הזאת,  לבחי'  התנא  בא  שלא  להלמדן,  כנ"ל    מודיע 

זה  ,  שיש בה ערמומיות  עתלמי שלומד בלא דנדמה  נראה וששהסיבה     \ קי/אלא מתוך אונס אחיואין 
גידל אותו   שנטל ממונו וכיון שיעקב  יעקב  בנו אליפז להרוג את  עפ"י הפשט הכוונה לעשו ששלח את 

ורבנו מבאר שרבב"ח רמז בזה הסיבה  .  ריחם עליו והסכים רק לקחת כל ממונו שיתקיים בו העני חשוב כמת
רה של התנא זה רק מאונס בני עשו שעכשיו בגלות הם נוטלין השפע  שנדמה שיש שמאל וערמומיות בתו

, וכיון שאחיזתם היא בשמאל לכן א"א להמשיך היום בגלות  גשמיות וישראל נזונין רק מהתמצית שנשאר

בתורה שמאל  שיש  ע"י  אלא  גשמי  שמאלשפע  לבחי'  התנא  את  מפילין  לכן  בשמאלה   שיהיה   כדי  , 
כשידע הלמדן כל זה, יאמר לבן  אזי  וך להם שפע גשמיות.  כדי להמשידהיינו  עושר וכבוד,  

 ,אך עצמי ובשרי אתה
 

 
    זה הדין כדי לדבק רוחו ברוחו של זה הצדיק שחידש זה הדין וכנ"לובשביל זה טוב ללמוד פוסק עם באר הגולה כדי להזכיר שם התנא או הפוסק שחידש       .ובזהר פנחס ריג  קג

 "ן עו עיין שיחות הר 
ובתרלד    תרלו הועתק כהערה למטה בהמשך למ"מ בזהר פנחס הנ"ל. מ ו   אבל הביאה בלקוטי עצות תלמוד תורה אות טו.דפו"ר ובתקפא לא העתיקה  מוהרנ"ת בלוח ההשמטות  כתב  הוספה זו  

   לא העתיקה כלל

   רוחו  -ומתרצו   דפו"ר   בלוח השמטות  , ריחולדבק    –ו  בתרל 

 , וכנ"לשחידש הדין   –תרלו  הדין כמבואר שם ע"ש, מ   שחידש זה  -דפו"ר   בלוח השמטות

. וצ"ע כי רוב הספרים שמביא  כי רוב באר הגולה הם שמות ספרים ולא מחברים וצ"ל שלפי הספר ידע המחבר ויאמר שמו בפיו   צ"ע 
ומא בשם אמרו  דשו הדין אלא רק הכריעו כמו מי לפסוק. ועיין לעיל שיש בזה מחלוקת אם גם שפתי ה הם כגון טור וש"ע שלא ח 

דובבות דעת החיד"א שכן עי"ש. אבל מרבינו משמע שלא וכמבואר בתורה קמה שאפילו כשמזכירו בכינוי לא מועיל. ולפ"ז צ"ע מה  
 שאנו מזכירים מחברים על שם ספרם כגון החפץ חיים וחזו"א.  

ז יבואר היטב מדוע שינה רבינו בהמשך  שאע"פ שהפשט בתורה מדובר בלבן רבנו דורש דקאי על יעקב התנא. ולפ"   כך נ"ל פשוט   קד
 וגרס ויבא במקום ויביאהו כי מדובר ביעקב שבא ולא בלבן שהביא את יעקב כפי הפשט.

 (זה המגיה ובכוונה שינה רבנו מלשון הפסוק וצ"ע נ"ל שטעה ב  ויביאהו )כלשון הפסוק   –ויבא ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד    קה 

שהתנא כביכול קבור בדברי תורתו שהם בחי' קברו. עי"ש.   עוד אולי רומז רבנו למבואר  עה"ת פרשת שלח אות א'    כנ"ל בבעש"ט   קו 
הבנאים    במשנה מקוואות פ"ט משנה ו רבב חוצץ בבגד בחז"ל שתלמיד חכמים נקראים בנאים כמ"ש אל תקרי בניך אלא בוניך וכן  

 ו של עולם   לרבי יוסי אפילו רק מצד אחד ופירש הרע"ב בנאים הם הת"ח שעוסקים בבניינ 
 בראשית א' כד   קז 
 פרש"י   -מתרצו   קח

 ושנטל  -בתרלו  קט 

ו ממונו  פירש שלא בא לבחי' הזאת שיסבול תורתו משמעות ערמימות אלא מתוך אונס אחיו, ושנטל ממנ מה ש   –אות ג'    עיין פל"ח   קי

י עכשיו בזמן הגלות בזמן התגברות  אך הענין הוא כ         .לכאורה תיבת מתוך אונס אחיו אינו מבואר כלל עושר וכבוד,   כדי בשמאלה 
שליטת עשו וכו', הם נוטלין כל השפע וישראל ניזונין רק מתמצית כמבואר בזוה"ק, ועיקר אחיזתם הוא מסטרא דשמאלה כידוע ועל  

בוד, רק משמאלה של תורה ולא מימינה )והדבר מובן ממילא קצת ואי אפשר להאריך  כן אי אפשר עכשיו להמשיך שפע עושר וכ 
זה  בזה  ובשביל  כל השפע שלו,  הוא  היינו שנטל  ממונו,  ממנו  ושנטל  מתוך אונס אחיו  שלא בא אלא  ז"ל  מדוקדק בדבריהם  וזה   ,)

גשמיו  שפע  משם  להמשיך  בכדי  דייקא,  שמאלה  לבחינת  קצת  ליפול  עכשיו  הצדיק  וכבוד מוכרח  עושר  של  ד'  ת  אות  שם  ועיין   .
 שמבאר יותר והעתקנו זאת לעיל.
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גדול.   בהתקשרות  התנא  עם  הלמדן  שיתקשר  ימיםדהיינו  חדש  עמו  דהיינו  ,  וישב 

בתשובה לחזור  איך  התנא,  רוח  עם  בדבר  בחשך, \ב/   [א]   ויתיישב  שעברו  ימיו  לחדש   ,
קג( )תהלים  נעוריכי  \ג /בבחי'  כנשר  להתחיל    [ד]  תתחדש  תמיד  היא  התשובה  עיקר  כי  דהיינו 

 . \ה/ לעבוד את השם ית' כאילו עדיין לא התחיל מעולם ,מחדש
בן אחותו. ויאמר לו אחי  ויעקב אבל ת"ח שד יהודי, אינו רואה כל אלה, ואינו שומע שמע 

, שלבן חושב ואומר שגם התנא לא אמר תורתו אלא בערמימיות, ואין בה שום [ז]   אתה
צד כשרות, וחושב שהוא אחיו ברמאות, שכולו רמאות ח"ו, ואינו רוצה לחזור בתשובה,  

 \ט/ כנ"ל בתחילת התורה שדייקא מכח התורה שבע"פ שלומד  [ח]   בר על צדיק עתק בגאוה ובוזודו
הצדיק על  לדבר  פה  לו  בערמומיות    ,נעשה  בו  נכנס  ולקנטר  להתייהר  אלא  דעת  בלא  שלומד  כיון  כי 

 :שבתורה ועי"ז מהפך צרופי התורה לדברי עתק ובוז ודייקא על הצדיק האמת הגדול החי בדורו 

 
 דאות 

רבנו ביאר  ג'  באות  כאן  התורה  עד  בתחילת  שאמר  גדולה   מה  כוונה  בזה  דווקא מדוע    משמים  שיש 
ובוז  מחרפים  התלמידי חכמים   וביאר כיון שלומדים תורה שבע"פ  את הצדיק ומדברים עליו עתק בגאווה 

עי"ז    כי  מכוון משמים  זהומבאר שהצדיק  דווקא את  מחרפים  מדוע  שהיא מלובשת בערמומיות. ועתה יבאר  
 יש תקנה לתורה שנפלה עי"ז בגלות שאפשר להצדיק לעלותה ולגאול אותה מהם. 

להחזיר  מבאר  ו שכדי  דהרבינו  אל  ינו  יהתורה  מהגלות  הקב"ה,השכינה  עם  ליחוד  דהיינו  ג'    מקומה  יש 
 שלבים והם חיבוק ונישוק וזיווג  

היא  אזי כיון שאהבה    ,הלמדןל  ובוז שעתק  מדבורי ה  ם שיש לויסוריהאת  באהבה  חיבוק הוא ע"י שמקבל  
אזי כיון ששמחה היא בלב בחי'  וע"י ששמח ביסורין    .עי"ז נעשה בחי' ימינו תחבקניאזי    ,בחי' חסד בחי' ימין

בחי' תורה שבע"פ לבחי' לב בחי' שמחת  דהיינו  מעלה את המלכות  לכן עי"ז    ,יין המשמח שהוא בבינה ליבא
   יד ימין שמקיף ומקרב את השכינה אל הלב.דהיינו  , וימין ולב הם בחי' חיבוק .לב

את השכינה  הצדיק  מעלה    הבוז,בחכמתו מאיזה הלכה נעשה הדיבור הזה של  הצדיק  ואח"כ ע"י שמשכיל  
בחי' שפתים בחי' נו"ה עליונים כמבואר בזהר שהזיווג לא יתכן אלא ע"י הארת החכמה  ל  ,עוד לבחי' נישוק

אבל בבחי' חיבוק לבד דהיינו    יא נבנית בשלימות ומוכנה לזיווג.ועי"ז ה  בז"א שאז מאירים חסדים במלכות
לכן רק ע"י שיש לו זאת החכמה שיודע לחזור ולצרף    . מלכות מאירים הגבורותבהארת הבינה בז"א אזי  

מאיר ואזי    ,להלכה שבה פגם הלמדן וממנה קיבל כוחו לחרף  ןלהחזירומדבורי העתק שהם שברי אותיות  
ת השכינה מבחי' חבצלת השרון דהיינו הארת הבינה בחי' חיבוק ימין לבחי' שושנת מעלה אבה גם חסדים ו

   .העמקים דהיינו הארת החכמה בחי' זיווג נשיקין
  , דגופא  אדהיינו זיווג  " נוטפות מור עובר"מתעורר בחי'  ע"י בחי' נשיקין דהיינו "שפתותיו שושנים" אזי  ואז  

אזי אומר אותה בשם    ,מחזיר אותו להיות הלכה  ,ך לחירוף כי ע"י שמחזיר הצדיק את ערבוב ההלכה שנהפ 
ושפתיו   ,התנא שחידש אותה ומשפיע בשכינה  גורם שבא התנא  כי  מתקן מה שמנע הלמדן תחש"י  ועי"ז 

 . ונעשה בחי' זיווגא דגופא לשכינה ,דובבות בקבר והשכינה בין תרי צדיקיא יתבא דהיינו הצדיק והתנא

 
הרע )קליפת נגה( הנאחז בו להמשך אל הקדושה, )ולפעמים ח"ו להפך(. ועיין רקנטי על התורה ויצא עה"פ    כיצד דורש על לבן שנעשה בע"ת עיין ביאור הלקוטים שמטבע הטוב להמשך לשרשו מוכרח גם   א 

 כי ע' פנים לתורה.   -את צאן לבן אחי אמו 

 שכשלומד תורה בשפלות אזי התורה שמוציא בפיו מאירה לו היכן לעשות תשובה.  עיין תורה יא   ב
ט    תהילים   ג ַ יַע ב  ב ִּ ש ְׂ ַ י: פרק קג )ה( ַהמ  כִּ ָריְׂ עו  ר נְׂ ׁשֶ נ ֶ ַ ׁש כ  ַחד ֵ תְׂ ֵיךְׂ ת ִּ    ֹוב ֶעדְׂ

נעוריכי    -  רש"י  כנשר  חוזר    -תתחדש  שכשמזקין  נשר  מין  על  אגדה  מדרש  ויש  לשנה,  משנה  ונוצה  כנפיו  שמחדש  הזה  כנשר 
 לנערותו: 

מנע   -  רד"ק  כה(, רטפש בשרו  לג,  )איוב  שכתוב  כמו  ומתחלף,  עם הבריאות מתחדש  נעוריכי,  כנשר  עלומיו.  תתחדש  לימי  ישוב  ר 
ובאומרו כנשר, אומרים כי הנשר מתחלף מעשר לעשר שנים, וכן כתב רבי סעדיה גאון כי הנשר יעוף על כל העופות ויעלה מאד על  
פני רקיע השמים ויקרב לחום האש היסודי ויפיל עצמו בים מרוב חום ויתחדש ויעלה אבר וישוב לימי עלומיו, וכן כל עשר שנים עד  

שיגיע למאה יעלה כמנהגו ויפול בים וימות שם. ומה שנאמר תתחדש, לשון נקבה, טעמו על תולדות הנעורים שהיא הליחה  מאה, וכ 
 והרטיבות, וכן אמר, רטפש בשרו מנער, שפירושו רטוב ופש: 

 טז   'איזה התחדשות יש לנשר עיין פרש"י ומצודות שם ועיין מצודות על מיכה א   ד

 סוד הזקנה דקדושה סוד העיוור מז' בעטלערס.  אות ג'   עיין בזה בתורה ס'   ה 
   .  מתרצו נמחק תיבת יעקב   ו

 עי"ש בפסוק טו שהוא לשון תימה הכי אחי אתה   ז

 תהלים לא יט   ח 

ועיין פל"ח אות ט' שמבאר לפי דרכו שהשמאל שבתורה היא שמפילין במחשבת התנא את הקושיא עושר    -מהתורה נעשה לו פה    ט 
 מכח הקושיא הזו נעשה לו פה להקשות קושיות על הצדיק.וכבוד בימינה ליכא? לכן  
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שהלמ מה  גדול  מכוון  שזה  מתקן נמצא  עי"ז  כי  הצדיק התחתון,  את  דווקא  לחרף  יצרו  מתגבר  דן הרשע 
ש הפגם  את  שהצדיק  ע"י  לשמה נעשה  שלא  ללימוד  העליון  הצדיק  את  לעולם  הפילו  הפרנסה    ,לצורך 

של דהיינו פגם בתורה שבע"פ, שעי"ז השכינה בגלות בפיו    ,עי"ז נעשה בתורתו בחי' פושעים יכשלו בםש
שפתי הצדיק בקבר. אבל ע"י שהלמדן מחרף את הצדיק תחתון, מעלה הצדיק את    ועי"ז לא דובבותהלמדן,  

ועי"ז  צדיקים  תרי  בין  להיות  השכינה  שחוזרת  השלם  זיווג  עד  ונישוק  לחיבוק  שבפיו  מהגלות  השכינה 
 .  דובבות שפתי הצדיק עליון בקבר ונעשה יחוד קב"ה ושכינתיה

שכינה בין תרי צדקיא לימוד תורה דהיינו לגרום לבחי'  שיכול לעשות כל אדם ובפרט הצדיק ע"י  נמצא מה  
הצדיק    ,יתבא עושה  מזה  יותר  והרבה  וחכמה.זה  ושמחה  באהבה  בזיונות  שמקבל  קבלת   ע"י  שע"י  אלא 

הבזיונות באהבה עוד גם מתקן את הפגם שיש בתורת הצדיק עליון לצורך הפרנסה, מה שלא נעשה ע"י  
     לימוד לבד.

מאת  ודע   מכוון  היינו  יי "הששזה  הלמדן.  של  בפיו  גדול  צדיק  איזה  מפיל  שהקב"ה   ,

בלב   נותן  התורה שבע"פ,  להיות  הלמדן  שהקב"ה  יקח  כדי שהצדיק  על הצדיק,  רעות  דובר 
שלשם הפיל אותה הלמדן הלומד בלא דעת אלא להתייהר   היינו השכינה מהגלות שבפה הלמדן

השמאולקנטר במכשול  יכשלו  פושעים  בו  שנתקיים  ע"י  כנ"ל,  העולם  פרנסת  לצורך  בתורה  שיש  .  ל 
חיבוק\יא/ומעלה אותה לשרשה, ממדרגה למדרגה מקרב    . מתחילה לבחי'  ימינו  שביד  בחי' 

, ואח"כ כפי שיתבאר  דהינו בחי' זיווג רוחין ברוחין  , ואח"כ לבחי' נישוקכפי שיתבאר  אותה אל ליבו
 .  דהיינו יחוד קב"ה ושכינתיה יבלבחי' זווג 

מעלה   חיבוק  ובתחילה  לבחי'  ב'(אותה  השירים  )שיר  השרון  \יג /כמ"ש  חבצלת  שושנת   אני 

א  כהיא ירוקה כחבצלת )עיין בזוהר ויחי דף רקודם הזיווג אזי השכינה  בתחילה  דהיינו  ,  העמקים 
רומז שהשכינה מקבלת מבינה דהיינו בחי' חיבוק   אמור דף קז ע"א( שמובא שם גם בפרשת    \יד/ע"א

 
 השי"ת    -וכן הגרסא בדפו"ר ומתרצו  י

ד' שהתיקון שנעשה ע"י הצדיק שמוציא את המלכות שנפלה בפיו של הלמדן הוא תיקון נפלא שמתקן    עיין ביאור הליקוטים אות   יא
בקליפות קודם שנפלה ועכשיו עם עלייתה עולים גם הם. כי    ומעלה אותה עוד יותר ממה שהיתה כי מוציא עי"ז עוד ניצוצות שהיו 

ומכשול   שמאל  נעשה  ידה  שעל  כזו  לטעות  השלם  הצדיק  את  הקב"ה  מפיל  מדוע  קשה  כנ"ל  עצום  תיקון  בזה  שיש  בלא  באמת 
ם של האמהות  לפושעים עד שעי"ז נופלת השכינה בגלות. ובזה מבאר כיצד יעקב אבינו ע"י הירידה לבית לבן העלה ניצוצות נפלאי 

ירידה צורך עליה שהעליה אינה למקום שנפל ממנו כי ע"י הירידה מלקט  וכנסת ישראל שנפלו שם.   )וכבר נתבאר במקום אחר שזה כלל בכל 

 נצוצות רבים שעי"ז העליה היא למקום גבוה הרבה ממה שהיתה( 

כי הלא    ביאור הליקוטים עיין   יש להתפלא קצת בדבריו הקדושים.  כלל  והנה, לכאורה  צריך  מאחר שהתנא לטובת עצמו לא היה 
עד   לשמה[  ]לא  שמאלה  בשגיאות  מלמעלה  אותו  יורידו  וכבוד,  עושר  להם  להמשיך  העולם  שלטובת  שייך  איך  והכבוד,  העושר 
שישתלשל מזה מכשול הפושעים, להוריד השכינה בגלות צירופיהם הרעים, עד שכביכול יצטרך השם יתברך בכוונה מכוונת, ליתן  

בישוב הפליאה הזאת. נשימה נא    ולרמז קצת     בם, להוציא הצירופים הרעים בדברי חירופין על הצדיק הדור, עיין היטב בפנים:  בלב 
את לבינו לאות ד', ובהכתובים שמבאר מקודם בענין יעקב ורחל ולבן. ואחר כך כתב: אבל תלמיד חכם שד יהודי וכו', ויאמר לו אחי  

 רה שבעל פה, שהיא השכינה, מגלותה שאצל לבן, ומעלה אותה וכו', לבחינת זיווג וכו'.  אתה וכו', כדי שהצדיק יקח התו 

ומבואר להמעיין, מלשונו הקדוש, שמרמז על אודות שאר הכתובים שבענין יעקב הנ"ל, שהשתדל להוציא מלבן את האמהות שהיו  
 ה יותר בבחינתה כמובן בפנים.  ועיקר עבודתו היתה בשביל רחל, שהית    בבחינת השכינה והארץ המוב"פ כידוע.  

וכל בירורם היה על ידי הקו הנמשך מבינה, ועבר מחסד עד מלכות כמובן בפנים, ]דרך כל השבע ]מדות ו[שנים כידוע[. ועל זה עסק  
המוב"פ. הדודאים  שבסוד  וזיווג,  ונישוק  חיבוק  בבחינת  נפשותיהם,  ניצוצי  משם  שהעלה  עד  המוב"פ,  הכבשים  במרעה  מרמז    גם 

אחרשה וזה  בתורה  נזכרים  תחתון  דודאים  ובנימין  עליון  יוסף  הצדיקים  שני  בחי'  שהם  ובנימין  מיוסף  לבד  כולם  השבטים  כל  .     לידת  עד שיצאו מהם 
 נפשות ישראל, שזה ענין הכתוב, תוצא הארץ נפש חיה המוב"פ:  

לגל  השכינה  לנפילת  העולם  פרנסת  בשביל  לגרום  כאן לקושיתו לעיל למה  אותה למצבה  נראה שהתירוץ  רק מחזיר  אזי לא  אותה  ומעלה  שכשחוזר  ות  מתרץ 
 הקודם אלא מעלה בזה נצוצות הקדושה לבנין השכינה שהיה בקליפות מאז הבריאה 

 זיווג   -ומתרצו   , בדפו"ר זווג גם   יב 

ים:   שיר השירים   יג ת ָהֲעָמקִּ נ ַ רֹון ׁשֹוׁשַ ָ ֶלת ַהׁש  י ֲחַבצ ֶ  פרק ב )א( ֲאנִּ

   נאה משושנת ההרים לפי שמרטבת תמיד שאין כח החמה שולט שם:   -ה. שושנת העמקים  היא שושנ   -חבצלת    -רש"י  

 הוא הורד וכן חבצלת השרון )שיר השירים ב(:   -כחבצלת  עה"פ תפרח    על ישעיה פרק לה פסוק א   מצודות ציון ועיין  

ירש הערוך  ועיין ברכות מג: שיש  שחבצלת היא הוורד.  ועיין תרגום על חבצת להשרון שתרגם נרקום וכן פ   וכן פירש שם הרד"ק 
נרקום גינה מברכים עליו עצי בשמים ונרקום מדבר עשבי בשמים. ובפרדס רמונים לרמ"ק כג ח' כתב שהיא גדלה על המים ומעלה  

 ריח טוב.

כמה חביבה  שמעון פתח ואמר, )שיר ב א( אני חבצלת השרון שושנת העמקים,    רבי   ( עם ביאור המתוק מדבש)  –.  דף רכא   ויחי זוהר    יד

, וכמה  לעורר רצונו להשפיע לה תמיד  , והיא משבחת ליה תדיר כשמעלה לפניו מעשים טובים של בני ישראל  כנסת ישראל קמי קב"ה, דקב"ה משבח לה 
תדיר לקב"ה, זכאה חולקיהון דישראל דאחידן ביה בעדבא דחולקא קדישא, כמה דכתיב    המלכותמשבחין ומזמרין אזמינת ליה    מלאכים
 לב ט( כי חלק יהו"ה עמו וגו'.    ם י )דבר 
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כי אסתר היא בחי' השכינה    \טז/ אסתר ירקרוקת היתה  \טו/"ש )מגילה יג(כמוזה בחי'  ,  כפי שיתבאר
היתה  מה שאמרה הגמ' שו  .כל דור השכינה נקראת על שם צדקת הדורבש  בחיי מוהר"ן סימן תקסגכמובא  

מבין(שרומזת ללב    ירקרוקת זה רמז לבינה ובה הלב  ליבא  בינה    וספירת הבינה רמוזה בצבע   )כמ"ש בפתח אליהו 
, ונראה עפ"י הסוד רומז שבזמן של אסתר \יח/הוא נקרא ירוק  םשג וזהב  וה  וכשעהכוונה לצהוב  ו  \יז/ ירוקה

 
,  לשון שירה  , השרון עומדת בנויה ע"י שמקבלת מבינה הנקראת גן עדן עליון  אני חבצלת השרון, דא כנסת ישראל דקיימא בשפירו דנוי בגנתא דעדן 

 ,  ז"א  דהיא שרה ומשבחת למלכא עלאה 

דהיינו מבינה שיא מקור של ז'    משקיו דנחלא עמיקא, מבועא דנחלין   , דבעיא לאתשקאה שרון מלשון שורין את הדיו   דבר אחר אני חבצלת השרון 

 השרון כערבה(.    ה , כמה דאת אמר )ישעיה לה ז( והיה השרב לאגם, )שם לג ט( )והי תחתונות שהם ז' נחלים ספירות

דכלא   ונקראת בעמיקתא  דקיימא  העמקים,  אמא   שושנת  דרך  מאבא  דם  שמקבלת  ד דהיינו  כמה  עמקים,  אינון  מאן  א(  ,  קל  )תהלים  אמר  את 
יהו"ה  נקראים עמקים  ממעמקים קראתיך  ואמא  ונשקית   , חבצלת השרון, חבצלת, אבא  ולא פסקין    שנשפעת  מההוא אתר דשקיו דנחלין נפקין 

יא  שהוא סוד י' שה  דהיינו שמקבלת גם מאבא  , שושנת העמקים, שושנה מההוא אתר דאקרי עמיקא דכלא סתים מכל סטרין דהיינו מבינה  לעלמין

 .  סתומה מכל צד כי אין בה השגה

ירוקא כחבצלת, דטרפין דילה ירוקין, לבתר שושנת, סומקא    יתא בקדמ   אומר  לתרץ איך מכנה אותה חבצלת ושושנה אע"פ שהן בגוונין מחולפין תא חזי  
 ,  רמז לשש קצוות של השכינה , שושנה בשית טרפין רמז שנמתקו דיניה בחסדים הלבנים  בגוונין חוורין 

כאל בחסד גוון לבן  ולפעמים ע"י גבריאל  ישלפעמים מנהגת את העולם ע"י משושנת דאשתניאת מגוונא לגוונא ושניאת גוונהא    שושנה מלשון השתנות  ועוד

 .בגבורה גוון אדום וכיו"ב בשאר מלאכים 

יה במלכא באינון נשיקין  אקרי חבצלת, בתר דאתדבקת ב   דהיינו ז"א  שושנת, בקדמיתא חבצלת, בעדנא דבעיא לאזדווגא ביה במלכא 
)שיר ה יג( שפתותיו שושנים, שושנת העמקים, דהיא משנייא גוונהא זמנין לטב וזמנין לביש, זמנין לרחמי    ב אקרי שושנת, בגין דכתי 

 זמנא לדינא.

ראו  לה הדסה וקרי לה אסתר תניא רבי מאיר אומר אסתר שמה ולמה נקרא שמה הדסה על שם הצדיקים שנק   קרי   -  מגילה יג.  טו 
הדסים וכן הוא אומר והוא עומד בין ההדסים רבי יהודה אומר הדסה שמה ולמה נקראת שמה אסתר על שם שהיתה מסתרת דבריה  
וגו' רבי נחמיה אומר הדסה שמה ולמה נקראת אסתר שהיו אומות העולם קורין אותה על שום   שנאמר אין אסתר מגדת את עמה 

קצרה היתה אלא בינונית כהדסה רבי יהושע בן קרחה אמר אסתר ירקרוקת היתה וחוט  אסתהר בן עזאי אומר אסתר לא ארוכה ולא  
   יה של חסד משוך על 

 יפה כלבנה: דהיינו ירח,    -  אסתהר     בין הצדיקים שגלו לבבל, ובשכינה משתעי קרא:   -ההדסים אשר במצולה    בין   -  "י רש פ 

      ש ברוך הוא, לכך נראית יפה לאומות ולאחשורוש: מאת הקדו   -חוט של חסד משוך עליה    אלא   כהדסה זו:   -היתה    ירקרוקת 

 כי לפרש"י ירקרוקת הכוונה כהדסה דהיינו הדס שהוא ירוק כעשב השדה     צ"ע 

אסתר ב' אות סה על ויהי  אומן את הדסה שמקשים שירוק אין באדם לכן מוכרח שהכוונה לירוק כזהב עוד מביא קושית    עיין תו"ש 
תאר   יפת  והנערה  שכתוב  נעשית  הגר"א  למלך  לבוא  שנצטוותה  הצער  שמחמת  אלא  יפה  הייתה  שבאמת  ומתרץ  מראה  ויפת 

ולמאן דאמר    תנו   -  .מגילה דף טו ועיין    .ירקרקת  ואסתר  ואביגיל[  ]רחב  )ואביגיל רחב(  יפיפיות היו בעולם שרה  נשים  רבנן ארבע 
 . י אסתר ירקרוקת היתה מפיק אסתר ומעייל ושת 

ז"ל  לרבי שלמ   -  ספר המפואר   עיין   טז  וכו'  –ה מולכו  יופי     -בביאור ברכת אשר צג  שושנת העמקים על שם שהכלה הכלולה בכל 

וחבצלת הוא הנקרא חבאק, והוא ירוק  נקראת בשם זה, וכמו שאמרה על עצמה )שה"ש ב, א( אני חבצלת השרון שושנת העמקים,  

יג,  )מגילה  ירקרוקת היתה  המלך שלמה. דבר אחר אני חבצלת השרון שהיא  א(, השרון, שהיא מזמרת ושרה לפני    על שם אסתר 
עומדת לקבל מים חיים מהלבנון כענין שכתוב )עי' ישעיה לה, ז( והיה השרון לאגם. שושנת העמקים ויש בה ששה עלין כנגד הכלה  

זו משונה בגווניה לבן  ונקראת שושנה, מה שושנה  ואדום    שהיא כלולה מששה קצוות. העמקים שהיא מהעומק העליון ושם היתה. 
ואח"כ שושנה   כי טעם שנקראת בתחלה חבצלת  ודע  זה, אף היא משונה במדותיה פעם דין פעם רחמים.  זה לגוון  ומתהפכת מגוון 
)כמ"ש במדרש שהש"ר שם( יש לה סוד והוא כי קודם התחברה עם המלך נקראת כן ולפיכך ירוקה, ואחר חוט של חסד משוך עליה  

   בסוד )שה"ש ה, יג( שפתותיו שושנים.בשבתה עם המלך, ואז נקראת שושנה  

חבצלת יסוד דמלכות קודם הזווג שאז קצוותיה ירוקים אסתר ירקרוקית כחבצלת, ונקראת    -ה " שבת קדש פ   -  ספר חמדת ימים ועיין  
השרון כי היא משוררת תמיד לבעלה ואח"כ נקראת שושנה כמ"ש בזוהר פ' אמור ק"ו, בביאור הכתוב אני חבצלת השר"ון שושנת  

 העמקים.

כל אבן דגוון דילה חוור נטילת מחסד, ואיהי סגולה דיליה רחימו, ורזא דמלה ואהבת עולם אהבתיך על כן    -דף י'.    עיין תקוני זוהר   יז 
משכתיך חסד, אבנא סומקא נטילת מן גבורה, וסגולה דילה למהוי אימתו מוטלת על בריין דעלמא, אבנא כלילא מתרין גוונין חוור  

כל עלמא: מודא דאמצעיתא,  וסומק איהו מע  ירוק דאסחר  שנקראים    ירוק כזהב מסטרא דאימא עלאה, דאיהי תשובה קו  זו"ן  את  שמקיף 

 עולם.  )ואולי אבן כזו מסוגלת לתשובה( 

היינו כמ"ש בע"ח סוף רק ב' משאר סדר האצילות למהרח"ו כי זהב     -ירוק כזהב מסטרא דאמא עלאה   –  ועי"ש פירוש באר לחי רואי 
   .  עיין זהר ויקרא דף טו: וטז. דאמא עלאה אקרי תשובה עי"ש   -דאיהו תשובה .    ינה כמ"ש מצפון זהב יאתה עי"ש הוא בב 

עיין ע"ח פ"י משער מ"נ ומ"ד, ופ"ד משער סדר אבי"ע. ובפע"ח פ"ג שער תפילת ר"ה ופרק ח' משער    –קו ירוק דאסתחר כל עלמא  
 ל עלמא באריכות.הסליחותמה שכתב שם בביאור ענין הקו הירוק דאסתחר כ 

לא: ד"ה הירוק ככרתי.  וכן מבואר בתיקונים דף י. הנ"ל שירוק דבינה הוא צבע זהב. אבל שם בדף יא סוף    כמבואר בתוס' סוכה   יח
ע"א מבאר שקו ירוק המקיף את העולם הוא ירוק כקליפת האגוז החיצונה וידוע שהיא ירוק ממש ולא צהוב.  וכן משמע שם בדף מט.  

 היא בחי' בינה דקליפה בחי' קו ירוק המקיף את העולם וצ"ע.שמרה ירוקה  
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חיבוק בחי'  עד  ואסתר  מרדכי  ע"י  השכינה  עלתה  הגלות  בזמן  שהיה  אע"פ  אזי  בחי' המלכה  וזה   .
 . [כ] וימינו תחבקני  כמ"ש , כי חיבוק הוא שמקרב אותה אל ליבו ביד ימינו \יט/ חיבוק

אוהצדיק   השכינה  מעלה  דהיינו  ת  הבוז  אל  לבינה  בדברי  הלמדן  לו  שעושה  ביסורים  ששמח  ע"י  ליבו 

עליו   כי השמחה בא מהלב, כמ"ש )תהלים ד'( נתת שמחה בלבי. והלב הוא בינה  שדובר 
דהיינו שמי ששותה יין    [כג ]  , ששם יין המשמחבינה ליבא ובה הלב מבין  \כבכמבואר בפתח אליהו/   [כא]

בינה הוא    [כו]  , שהוא עלמא סתימא(\כה/ )וכמבואר גם בתורה מא  \כד/ הארת הבינהמזוכה לשמחה  כראוי אזי  
ת  ש)כי בהרג  לכן זוכים אליו לא ע"י מהלכי שכל אלא ע"י שמחת הלב  דז"א  עולם נסתר ומכוסה בחי' כתר

, בחי' ממה שבמח שבו נתפס רק מהלכי שכל והם נמוכים יותר(   \כז/ הלב אפשר שיאירו אורות גבוהים יותר
 . \כח/קד( ויין ישמח לבב )שם 

שהלמדן דובר עליו עתק. והוא מבין שאלו הדברים  ע"י  והצדיק שנופל לתוך פה הלמדן,  
ומבין מאיזה הלכות נעשו  שהלמדן דובר עליו, הם צירופים מאותיות שבתורה שבע"פ. 

 
רשב"י   עיין   יט  מאמרי  פ   -  שער  דצניעותא  ספרא  וקאמר      -א  " פירוש  שושנה  וזמנין  חבצלת  זמנין  לה  קארי  אמאי  מפרש  והש' 

מטה  ל בה ממקומה שהוא  דבקדמיתא כחבצלת דענפין ירוקין והכונה היא כי קודם הזווג יש חיבוק ונישוק והחיבוק הוא כשהזכר אוחז  
מן היסוד ומעלה אותה בין זרועותיו עד בינה שהוא סמוכה לזרועותיה ומשים שמאלו תחת לראשה )ע"ג( בסוד היין המשמח הבא  
מבינה לעורר הזווג וזמ"ש לקמן בעדנא דבעיא לאזדווגא במלכא כי אין התעוררו' לזווג כי אם מצד השמאל הבא מבינה בסוד היין  

שכר והוא המעורר את אהבה ואז הם קצוותיה ירוקין שמקבלת מבינה שהיא קו ירוק כנודע וזמ"ש אסתר ירקרוקית  המשמח ולא המ 
 היתה כו' ואז היא בעייא לאשקאה משקיו דנחלין בסוד עלייתה עד הבינה כדפרישית: 

 *שיר השירים ב' ו' וח' ג'  כ 

 * פתח אליהו   כא 

וכתב המתוק מדבש שם הנה מוח הבינה שמקומה למעלה בצד שמאל בראש נגד    א ובה הלב מביןהוא בתיקוני זהר דף יז. בינה ליב פתח אליהו    כב 
 החכמה שבצד ימין מיחס אותה ללב לפי שעיקר גילוי אורות הבינה מתגלים בלב שהוא גם כן בצד שמאל תחת מוח הבינה ובה הלב מבין. 

 ברכות דף סא. הלב מבין   וכן איתא 

 לחי רואי שם וגם מציין שם לע"ח פ"ד משער פרצופי זו"ן    דף כח. ובבאר   גם עיין תיקון יג 
דע כי הלא נודע כי לב מבין ונודע שהוא סוד בינה ובמ"א    -הלב של אדם דז"א מה ענינו.    ענין    שער לא פרק ד מ"ק    -עץ חיים  

שים וחשובים הם בסוד  מצינו שהוא הת"ת ובמ"א מצינו שהוא במלכות והכל א' אמנם תחלת ענינו כי הלא נודע שכל האברים רא 
ספירה כנודע כי הראש הם ג"ר והזרועות והגוף הם ג' אמצעיות והרגלים והיסוד    ם הי"ס כנודע. אך הלב לא מצינו לו שום כינוי בשו 

והענין כי הנה הנה"י דאבא מתלבשים תוך נה"י אמא וכולם מתלבשים תוך ז"א     הם ג"ת ואמנם מצינו שהלב בו חיות האדם תלוי.  

כנודע ואמנם   שיוצאים אלו    עד מקום החזה עד שם כל האורות סתומים הם ושם בחזה מתגלין  והארה הראשונה  ואמנם ההפגעה 
צה מתוך היסוד דאמא אשר תחלה היו שם צרים ונוגשים ודחוקים ועתה שיוצאים בהפגעה ראשונה מאירין באור  האורות בכח במרו 

נמרץ וגדול מאד שם תירף בצאתן ועושין שם רושם גדול מאד ושם נרשמים האורות דאו"א כולם כאחד אור נפלא וחזק מאד וקרוב  
מ   ל א  קטן  יותר  ודאי שהוא  במוחין אך  עיקר  מעלת האור שהניחו  הוא  לכן המוח האדם  האדם  לב  נקרא  הארה  וזאת  מנו במעלה 

נמצא כי קיבוץ אותן האורות במקום יציאתן הראשונה שהוא בחזה אותו הקיבוץ המתרשם שם נעשה  האדם והלב שני לו כנודע.  

זה הוא כפי חשבון האורות  קריאתו בשם  רוחני מאד כמו המוחין וז"ס הלב אמנם    בר ואין בו איברים ועצמות כי אינו רק ד   בחי' הלב 

 המתקבצין שם והם הארות דאו"א שהם ל"ב אורות.
 שער כוונות ברכת השחר הנותן לשכוי בינה ועיין לקמן תורה מא עיין פרדס רמונים לרמ"ק שער ח פרק כא    כג

במוחין    מידות היא ב השמחה    כד היא בחב"ד שבמח  ולא  במידות  אע"פ שבינה  בינה המאירה  לבחי'  ליבא ב   וזהו הכוונה  דהיינו    ינה 
 שלא שייכת למוחין שהם בחי' קר ויבש בחי' חם ולח,  כי שמחה היא בחי' התפעלות    בינה המאירה בלב.

ידוע בינה דינים מתערין מסטראה )והיא גופא רחמים(. לכן שם סוד    אשר   -ועיין מבוא לחכמת הקבלה ח"ב שער ו' פתח ו'    עי"ש   כה 
לב מבין, כמובא  בכל זאת משמח. לכן בבינה סוד שמחת הלב כנודע בינה דרגא דלבא ובה ה אודם של דין, ו   -יין המשמח, פירוש יין  

 .בפתיחת אליהו ז"ל 

   לרבי יצחק חבר נתיב פרצופי לאה ורחל פתח ו' עניין העקביים דלאה ותיקונם.  גם עיין פתחי שערים 
 ספר הלקוטים כי תשא עה"פ ויקח מידם   כו

 ות נכונות יותר מאיש כי היא בחי' לב שאשה יר"ש יש לה הרגש   וזהו שמצינו   כז 
י "כ  ומש  -זוהר משפטים קכד:  עיין    כח ן    כ ִּ יִּ י ָ ֹוֶדיָך מִּ ים ד  ן    ַמאי   שואל טֹובִּ ֵעי ָהָכא ַייִּ יב    ְוָהא צריך להזכיר כאן יין,    למהב ָ ה   ְוַגם כתוב    והריְכתִּ ֶ ן    ֵאל  ַייִּ ב ְ

גו  ְוגֹו'   יב ' בעבור שכרות היין שגו בדעתם,  פיש ָ ה ו ָבֶניָך  ַייִּ   ו ְכתִּ ָ ת ְ ַאת  ש ְ ֵ ָכר ַאל ת  ן    ַמאי כן    אם טוב לעבודת השם,    אינושהיין    הרין ְוש ֵ   למהַטֲעָמא ָהָכא ַייִּ

י הוצרך להזכיר כאן יין, ומתרץ   יא חִּ   ַרב ִּ י ֵיָנה  שהוא הדביקות עצמה יותר    דודיךאומרת כי טובים    שהשכינהָאַמר    י ָ אֹוַרְייָתא    מִּ "א  שאני מקבלת מז  מהארותד ְ

י שהוא סוד תורה שבכתב.   ה ָאַמר    ַרב ִּ י ָ ְזקִּ א ואמר, כי    פליגחִּ יב    ד ָ ְכתִּ ן שכתוב    זהוד ִּ ח ְלַבב ֱאנֹוש     ְוַייִּ ַ מ  המשמח את לב ז"א,    מבינה' יין הוא שפע הנמשך  פי ְיש ַ

יב    ְוַעל  א ְכתִּ י זה כתוב שהשכינה אומרת לז"א    ועל ד ָ וֹ   כ ִּ ים ד  ן    ֶדיךָ טֹובִּ יִּ י ָ ן המשמח הנמשך לך מהבינה, ובהיותך ממשיך לי מאותו היין, אז נגילה  היי  מצד '  פי מִּ

א    ְלֶחְדָווָתא "ש  וז  ונשמחה בך בסוד היחוד, ב ָ לִּ ן הבא לשמחת הלב של ז"א,    מייןד ְ יִּ י ָ ַחד ֵ   מִּ א    י ד ְ ל ָ כ  יר מִּ י ַית ִּ מכל השמחות, כי    יותרהיין המשמח אותי    מזהלִּ
 עי"ז נגילה ונשמחה בך. 
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ובאהבה בשמחה  אותם  ומקבל  אלו,  ע"ב(\כט/ הדיבורים  פח  )שבת  חז"ל  כמ"ש   \לא/[ל] , 
וכו' ונישוק    עי"ז מעלה את השכינה מהגלות  שמחים ביסורים ועושים מאהבה   הנעלבים  לחיבוק 

 .  כפי שהולך ומבאר
 \לב/וימינו תחבקניכמו שכתוב  ואהבה שהצדיק מקבל את החרפה באהבה, זה בחי' חיבוק,  

וע\לג / ביסורין,  ".  השמחה ששמח  אני  לד[ הוא] י  לבחי'  השרון  מעלה  שהיא    חבצלת  שכיון 

נמצא שהאהבה    כמ"ש נתת שמחה בלבי  ששם השמחה  לבחי' לב,דהיינו  ,  ליבאירוקה רומזת לבינה  
שמקבל את היסורים היא בחי' יד ימין והשמחה היא לב וביחד האהבה והשמחה הם חיבוק דהיינו שבימין 

 . מביאה אל ליבו
יינו דה  צור לבבי,  \לו/[לה] בבחי'    היינו המלכות כשהיא עולה לבינה ע"י בחי' חיבוק אזי היא  ואז הוא

כמבואר בתורה   [לז]ששם שרש ביאורי התורה  שבבחי' תורה שבע"פ הנקראת צור שחוזרת לשרשה

ע"א(\לח/ כ' מג  דף  כא  )תיקון  בתיקונים  כמובא  רבנו    \מ/[לט] ,  משה  כדי   \מא/בסלעשהכאת  היה 

 
מ   צ"ע   כט לאהבה  שרבינו  כאן שמחה  ומקדים שמחה אע"פ שהגמ' הקדימה אהבה  קדים  גם שבגמ' שמצטט מהפך את הסדר  ועוד 

לשמחה. וצ"ע מדוע שהרי מיד כשמבאר העניין מקדים רבינו לבאר תחילה עניין האהבה ואח"כ השמחה וכן הסדר שתחילה מקרב  
    אותה בימין דהיינו אהבה אל ליבו דהיינו שמחה.

ללב  מבאר  בביאור הפסוק מבאר אלקי המלך    וכן בסוף התורה  שעי"ז מעלה  ואח"כ שמחה  דהיינו שקודם אהבה  ולב  חסד  דהיינו 
 .שהוא המלך 

 .עיין לקמן וירק את חניכיו וירק בחי' בינה בחי' שמחה וחניכיו בחי' אברהם בחי' חיבוק הרי שקודם השמחה לאהבה   ולעומת זה 

 בסוד החיבוק שהוא בסוד המקיפים. ואולי תיתרץ קושיא בחבירתא.ועיין לקמן מה שהקשינו היכן מזכיר רבינו  
 מסכת דרך ארץ פ"ב יומא כג. גיטין לו:   ל 

פח   לא עליהן הכתוב אומר    תנו   -  : שבת דף  ביסורין  ושמחין  עושין מאהבה  ואינן משיבין  עולבין שומעין חרפתן  ואינן  עלובין  רבנן 
 .רתו ו הביו כצאת השמש בגב ו וא 

 ט את הגמרא שלא כסדר אלא מקדים שמחה לאהבה.כנ"ל שרבינו מצט   צ"ע 

דצניעותא שמציין שם    סוד החיבוק   לב ובפירוש הספרא  ק:  הזוהר אמור  בביאור  לקמן  יותר  מבואר  יתבאר  צ"ע ששם  עכ"פ  ועי"ש 
עי"ש. המשמח  יין  בחי'  הממותקות  הגבורות  שהם  דייקא  שמאל  ראשי  תחת  שמאלו  בסוד  הוא  כמה    שהחיבוק  חוזר  שרבינו  וצ"ע 

 פעמים כאן שהחיבוק בסוד ימינו תחבקני.

הוא בחי' שמקיף את השכינה וכמבואר בכוונות האריז"ל לסוכה שתי דפנות ושלישית טפח מבאר שהם בחי' חיבוק    צ"ע כי חיבוק   לג
המקיף    בשני פרקי היד וכף היד שמקיף בהם את השכינה. וא"כ איזה בחי מקיף יש בחסד. ואולי החסד רק מעורר בחי' יד ימין אבל 

 הוא הבינה כידוע שאורות הבינה הם בחי' מקיף. וכן מבאר לקמן עה"פ וירק את חניכיו שבינה יוצא ממנה קו ירוק שמקיף את העולם.

כיון שגם   והטעם  כפי שהקשינו שם,  כנ"ל  חיבוק  הנכון של  הפך הסדר  לאהבה  רבינו את השמחה  מקדים  מדוע  יתבאר  בזה  ואולי 
 ב בבחי' ימינו תחבקני באהבה היוצאת מהלב ומקיפה את המלכות לקרב ביד ימינו אל לב. וצ"ע.האהבה היא יוצאת מהשמחת ל 

 ומעלה, ובתקפא מחק ו' והוסיף הוא בסוגרים.    –בדפו"ר    לד

 כו   גהלים ע ת *    לה 

עֹוָלם:   תהילים פרק עג   לו  ים לְׂ י ֱאלֹהִּ קִּ ֶחלְׂ וְׂ י  ָבבִּ ר לְׂ י צו  ָבבִּ לְׂ ו  י  ֵארִּ ׁשְׂ ָלה  ָ כ  מדביקותו בהקב"ה דהיינו בחי' תיקון המלכות ע"י  דוד המלך מדבר    )כו( 
  שממליך את הקב"ה בכל ליבו בחי' צור לבבי שהעלה את המלכות לבחי' לב

ר' חייא היכן מצינו שהקב"ה נקרא לבן של ישראל מן הדין קריא צור לבבי וחלקי אלהים    אמר   -רמז רעא  ד  " ירמיהו פ   ילקוט שמעוני
 לם לעו 

דורש  ב   ורבינו  מלכו שע"י השמחה  בחי'  ליבא יסורין מעלה את התורה שבע"פ שהיא  בינה  לבחי'  לב  לבחי' שמחת  לבינה    ת  דהיינו 
 ששם שורש התורה שבע"פ 

 'אות ב   'עין תורה כ   לז

ים חַ אות    כ   עיין תורה   לח רִּ ו  ב  ד ִּ מֹו  ַעצְׂ יךְׂ לְׂ ׁשִּ ַהמְׂ ה לְׂ ָ ל  חִּ ת ְׂ יךְׂ מִּ ָצרִּ ֹוָרה,  ַהת  ֵרי  או  ֵ ב  יךְׂ  ׁשִּ ַהמְׂ לְׂ רֹוֶצה  ׁשֶ י  מִּ ו  ר  ]ב[  ו  ב  ַהד ִּ וְׂ "ל.  נ ַ ַ כ  ַגֲחֵלי ֵאׁש  כ ְׂ ים  ִּ מ 
י": ָבבִּ ר לְׂ ים ע"ג( "צו  ל ִּ הִּ יַנת )ת ְׂ חִּ יֹון, ב ְׂ ב ָהֶעלְׂ ֵ ל  ךְׂ מִּ ׁשָ מְׂ ם       נִּ ֵ רו  ַרֲחֵמי ַהׁש  מְׂ כְׂ תֹו נִּ ָ ל  פִּ ֵדי ת ְׂ ַעל יְׂ , וְׂ ַרךְׂ ָ ב  תְׂ ם יִּ ֵ ֵני ַהׁש  פְׂ ה לִּ ָ ל  פִּ תְׂ יחֹו ב ִּ ֹךְׂ שִֹּ פ  ׁשְׂ יךְׂ לִּ ָצרִּ וְׂ

ַרךְׂ ָעלָ  ָ ב  תְׂ ֵדי הַ יִּ ַעל יְׂ ים, וְׂ רִּ ו  ב  יֹון ד ִּ ב ָהֶעלְׂ ֵ ל  ע מִּ ָ פ  ׁשְׂ נִּ ב, וְׂ ֵ ל  ַ ים הו א ב  ר ָהַרֲחמִּ ק ַ י עִּ יֹון, כ ִּ ח ֵלב ָהֶעלְׂ ת ָ פְׂ נִּ ן  יו, וְׂ ֵ ם כ  ֹוָרה ג ַ ֵרי ַהת  או  ֵ יךְׂ ב  ׁשִּ ר ַממְׂ ו  ב  ד ִּ
יַנת   חִּ בְׂ ר, ב ִּ ו  ב  ם ַהד ִּ ָ ׁש  ִּ מ  יַנת ֶסַלע, ׁשֶ חִּ "ל הו א ב ְׂ ֵלב ַהנ ַ ם. וְׂ ָ ׁש  ַתח  מִּ ָ ים ק"ה(: "פ  ל ִּ הִּ יַנת )ת ְׂ חִּ בְׂ ר, ב ִּ יַנת צו  חִּ ֶסַלע הו א ב ְׂ ֶסַלע'. וְׂ י ב ְׂ ֵ ל  ה י"ח(: 'מִּ ָ ל  גִּ )מְׂ

רִּ  ו  ב  יַע ד ִּ ִּ פ  ַמׁשְׂ ים ו  ַרֲחמִּ ָמר ב ְׂ כְׂ ב נִּ ֵ ַהל  י", וְׂ ָבבִּ ר לְׂ יַנת "צו  חִּ יַנת ֵלב, ב ְׂ חִּ הו א ב ְׂ ם", וְׂ בו  ָמיִּ זו  ר ַוי ָ ם צו  יַנת )ׁשָ חִּ בְׂ ים, ב ִּ ִּ י    ים ַחמ  ב ִּ רְׂ קִּ י ב ְׂ ב ִּ ל"ט(: "ַחם לִּ
לֵ  ׁשְׂ )מִּ יַנת  חִּ בְׂ ב ִּ ֹוָרה,  ַהת  ֵרי  או  ֵ ב  ל  ָ כ  ים  בִּ תו  כ ְׂ ה  ַהז ֶ ב  ֵ ַבל  ו  י",  ׁשֹונִּ לְׂ ב ִּ י  ת ִּ רְׂ ַ ב  ד ִּ ֵאׁש  ַער  בְׂ תִּ י  יגִּ ֲהגִּ ַ ח  ב  ק ַ לִּ רֹוֶצה  ׁשֶ י  מִּ ו  ָך".  ֶ ב  לִּ ַח  לו  ַעל  ֵבם  תְׂ ָ ג(: "כ  י 

ח ֵמַהל ֵ  ק ַ יךְׂ לֹו לִּ ר, ָצרִּ או  ֵ "ל:ֵאיֶזה ב  נ ַ ַ ה כ  ׁשָ ַבק ָ ה, ב ְׂ ָ ל  פִּ תְׂ "ל ב ִּ ָבֵאר ֵאיֶזה       ב ַהנ ַ יל לְׂ חִּ תְׂ ַ מ  ֹוָרה, קֶֹדם ׁשֶ י ַהת  ׁשֵ ָפרְׂ ְׂ מ  ל ֶאָחד מִּ ָ יךְׂ כ  יל ֶזה ָצרִּ בִּ ׁשְׂ בִּ ו 
י  ָהֶעלְׂ ֵלב  עֹוֵרר  לְׂ ֵדי  כ ְׂ  , ַרךְׂ ָ ב  תְׂ יִּ ם  ֵ ַהׁש  ֵני  פְׂ לִּ תֹו  ָ ל  פִּ ת ְׂ ֹךְׂ  פ  ׁשְׂ לִּ ה  ָ ל  חִּ ת ְׂ מִּ לֹו  יךְׂ  ָצרִּ ר,  או  ֵ יל  ב  חִּ ַיתְׂ ךְׂ  ָ כ  ַאַחר  וְׂ ֵאׁש,  ַגֲחֵלי  כ ְׂ ים  רִּ ו  ב  ד ִּ ָעָליו  יַע  ִּ פ  ַהׁשְׂ לְׂ ֹון 

ֹוָרה:  ֵרי ַהת  או  ֵ נו  ב  בו  ֵמיָמיו, ַהיְׂ זו  ר ַוי ָ ו  ח ַהצ  ת ָ פְׂ ךְׂ נִּ ָ י ַאַחר כ  ָבֵאר, כ ִּ  לְׂ
 בדפים שלנו דף מד.  לט 

ים שכתוב    ומה   -תיקון כא דף מד.    תיקוני הזוהר   מ י"ם    מֹוְסֵדי   ְוָהֵאיָתנִּ אִּ נ ָ ַ ו ן ת  ינ  ין אִּ ֵ ל  ין הם התנאים,    אלוָאֶרץ, אִּ ֵ ל  ו ְך    ְואִּ פ  הִּ י"ם ב ְ ֵאיָתנִּ ים  אִּ נ ָ ַ ת 
איתני"ם,    כי   ַאְתָוון   ע"א(   מד )דף   הם  אותיות  בהפוך  תנאי"ם  ו ן אותיות  ינ  ָוהֹוד    ְואִּ בנצח    כיֶנַצח  מושרשים  עמהם,    והוד התנאים  כלול  היסוד  וגם  דז"א 

את קומת המלכות הנקראת עולם, והתנאים הם מבחינת מוחין דגדלות דהויו"ת,    לבנותשבתורתם מסייעים לנצח הוד ויסוד דז"א    לפיָלם  עוֹ   ֵאיָתֵני ונקראים  



 מוהר"ן                               יב   תורה                             קוטי    יל               6טז: 

 
ְנָי"א    ְוָהא כי    ואמרדגדלות,    ליחוד הגורמים בתורתם   ַ ו ְך ַאְתָוון ת  פ  הִּ ְמַסי ֵיעַ היא תני"א,    אותיותמלת אית"ן בהפוך    והנהֵאיָת"ן ב ְ ָגלו ָתא    ה  ֵלי   דִּ לו    שמסייעב ְ

ַמר    ַוֲעָלה  ולבנות את פרצוף המלכות,    ולתקןבגלות, כי התנאים שבנצח הוד ויסוד דז"א, הם מסייעים בתורתם לז"א לגדל   ת ְ ֶבָך    ֵאיָתן המלכות נאמר    ועל אִּ מֹוש ָ
)   הנה"י דז"א ומקבלת הארת היסוד שלו הנקרא גם כן איתן   באחורי' את יושבת תמיד  פי ותשב באיתן קשתו(,  )בסוד  כד(  ים בראשית מט  ָך    ְוש ִּ נ ֶ ַלע קִּ ֶ ס  המלכות    ואזב ַ

 )שע"ר וז"מ(     ז"א בסוד היחוד.   עםנקראת בבחינת סלע עד שהתנאים בונים אותה בפרצוף שלם, ותחזור פב"פ  
ם    ְוַהאי  ם ְזֵעיר ש ָ ין ְזֵעיר ש ָ ִּ פ  ין טִּ ִּ פ  א טִּ ה  ֶאל ָ ינ ָ יק מִּ )במ"ר יט  שם ומעט שם, כמאמר חז"ל    מעטיצא ממנו אלא טפות טפות מים  זה לא    וסלעֶסַלע ָלא ָנפִּ

אלא טפות טפות, וסודו הוא שמשה רבינו גרם אז יחוד של היסוד דקטנות, שהוא סוד המטה    מהסלע הכה בסלע פעם ראשונה, לא יצאו מים רבים    כשמשהה(  

ה ,  רק כפי יגיעתו בתורה  משיגאלא מעט מעט, ור"ל שכל אחד    עם המלכות, לכן לא יצאה מן המלכות שהיא סוד תורה שבעל פה  שנתיחד  ָ ַמֲחלֹוקֹות ַעל    ְוַכמ 
ין   ִּ פ  ין טִּ ֵ ל  א    ו ַמאן ,  בבחינת קטנות שהם דינים, לכן מתרבה המחלוקת על כל הלכה והלכה  שיוצאות  מחלוקות יש על אלו הטפות, ור"ל לפי  וכמהאִּ ים ד ָ רִּ   ומיג ָ

ים ַהמ    את המחלוקת, ואמר  הגורםהוא   ַמר   אלו הם  ומפרש  ֹורִּ ת ְ אִּ הֹון    ד ְ ע"ב(,  בהם    שנאמרב ְ לא  ל )במס' ברכות דף  ֹוֶרה   כ ָ יָתה    ַהמ  יב מִּ ֹו ַחי ָ ְפֵני ַרב  ב ִּ   כיֲהָלָכה 

בעצמה,   הכל"ה  סוד  שהיא  הלכ"ה  ומורה  קטנות,  בבחינת  הוא  ה  על תלמיד  אחיזת  שגרם  מיתה לפי  חייב  לכן  היסוד דקטנות,  של  יחוד  גורם  זה  קליפות  ידי 
 שאין שם אחיזת הקליפות.   דגדלות, אבל אם היה מביא את ההלכה בפני רבו שהוא בבחינת גדלות, אז היה גורם יחוד של יסוד  דמותאבמלכות, שהם דרגא  

ין  א    ו ְבגִּ ְמעו  זה נאמר    ובשביל ד ָ ים    ש ִּ ֹורִּ יַנְייהו  ,  רבםהתלמידים המורים הלכה בפני    שהםָנא ַהמ  ֶרם )לפנינו בפסוק(  שהם גרמו, כי  נאמר    ובשבילם  ו ְבגִּ ה    ַוי ָ מש ֶ
ם   ֲעָמיִּ ַ הו  פ  ֵ ַמט  ַלע ב ְ ֶ ְך ֶאת ַהס  ם היסוד דקטנות, ועל ידי זה יצאו פעם ראשונה רק טפין טפין של מימי התורה,    של יחוד    וגרםֶאת ָידֹו ַוי ַ אִּ ה     ד ְ ָלא ְדָמָחא ב ָ

ֲהוֹו    ָלא נמשך אור גדול בתורה שבעל פה, ואז    והיהה היה נעשה היחוד ביסוד של הגדלות,  לא שהיה מכה בסלע, אלא היה מדבר אל הסלע, על ידי ז  שאם
ה   ֶ ְבַעל פ  אֹוַרְייָתא דִּ ין ב ְ ין ְוָאמֹוָראִּ אִּ ָרֵאל ְוַתנ ָ ש ְ ין יִּ היו צריכים לטרוח כלל ישראל והתנאים והאמוראים בתורה שבעל פה, שהיא בחינת המלכות    לאָטְרחִּ

י  יהִּ אִּ , כי כל קושיא ומחלוקת היא מצד הקליפות  לבאסוד הסלע, ואז היו לומדים את התורה בלי שום טורח וקושיא ומחלוקת, כעין שיהיה לעתיד    אשהי  ֶסַלע   ד ְ

א המתעוררות מצד הקטנות,   ֹו    ֶאל ָ ַמר ב  ת ְ ם נאמר בו    אלאאִּ ֶ ְרת  ב ַ ַלע    ְודִּ ֶ משך למלכות הארת  סוד יחוד של היסוד דגדלות הנקרא דבור, ואז היה נ   שהואֶאל ַהס 

ָלא היה נותן את מימי התורה בשפע רב    ואזֵמיָמיו    ְוָנַתן ,  דגדלותמוחין   הֹון    ְוָהָיה )ה"ג הגר"א(  טֹוַרח,    ב ְ ְתַקי ֵים ב ְ דו  עֹוד    ְוֹלא מִּ את רעהו וגו', כי    אישְיַלמ ְ

א    ַוֲהָוה כלם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם,   ַמי ָ יק  ָלא התורה    מימייוצאים    והיוָנפִּ ָיא ו ַמֲחלֹוֶקת, ו ְפַסק    ב ְ "ל שהיה נובע מעין החכמה בלא הפסק,  ור ֻקש ְ

ין  גִּ א    ב ְ ָ יְנת  כִּ ש ְ ַמר ד ִּ ת ְ ה     ְדאִּ ֵאש  ְנֻאם יהו"ה    ֲהֹלא שנאמר בהשכינה    ולפיב ָ ָ י כ  דגדלות הנקרא דבור,    היסוד כאש, דהיינו על ידי    ם"ל על ידי דברי ר כה ְדָברִּ

ָרֵאל    ֲהָוה רא הוי"ה,  צריכים ליחדה עם בעלה הנק  ש ְ יִּ ד ְ פו ֵמיהֹון  ְרָיא ב ְ השכינה שורה בפיהם של ישראל, לגלות להם סודות התורה מצד היחוד    היתה  ואזש ַ

י העליון של פה אל פה,   יהִּ אִּ ְבַעל אֹוַרְייָתא    ד ְ ה    דִּ ֶ י המלכות נקראת תורה שבעל פה, וטעם הדבר    כיפ  יהִּ אִּ "ל ס'  עַ ותיות  סוד הסלע, שהיא א  היא  כיֶסַלע    ד ְ
ו ן   והיינו ינ  אִּ ֹות    ד ְ ְכת  ֶ ין ַמס  ת ִּ י רומזים על ששים מסכתות של התורה שבעל פה,    שהםש ִּ ָהכִּ יהו     ד ְ לכן היא נקראת סל"ע לפי שהיא מאירה    כיַע"ל ס'    ֶסַלע אִּ

 )ז"מ(  בתורה שבעל פה. 

א עוד את פגם ההכאה, ואמר    ומפרש ָ יְנת  כִּ ש ְ ָרא    ד ִּ נ ָ ְבָכל השכינה היתה נוחה על סלע הגשמי,    יכ ֲהָוה ָנח ַעל טִּ יְך הו א ְלֶמֱעַבד    ד ִּ רִּ א ב ְ ָבֵעי ֻקְדש ָ ֲאַתר ד ְ
א רבים לכלל ישראל,    מיםבכל מקום שהקב"ה רוצה לעשות נס, כמו כאן בנתינת    כיֵנס   ָ יְנת  כִּ ַמת ְלַההו א ֲאַתר    ש ְ מקדימה לנוח באותו המקום,    השכינהַאְקד ִּ

ן    ְוֵכיָון שראל,  הנס לי  יעשהכדי שבכחה   ָ מ  ַ א ֲהָוה ת  ָ יְנת  כִּ ש ְ ַלע    ָלא שהשכינה היתה שם,    וכיוןד ִּ ֶ ְקָלָנא למשה להכות בסלע,    לוהיה    לאֲהָוה ֵליה  ְלַמָחָאה ַבס    ד ִּ
ן   ָ מ  ַ א ַדֲהַות ת  ָ יְנת  כִּ ש ְ ָלא )ה"ג הגר"א(  היה קלון לשכינה שהיתה שם,    כיֲהַוות לִּ א  ֲהָוה ָלה  ֵחיָלא ְלֵמיַהב מַ   ד ְ נראה כאילו לא היה לה כח לתת מים בלי    שהיהי ָ

יהו     ְוָדא הכאה,   י,    ַעל השכינה    שאמרהמה    וזהואִּ ם אֹותִּ ֶ ת  ש ְ ד ַ ר ֹלא קִּ ם ֹלא ֶהאֱ   ַיַען כתוב    ועוד ֲאש ֶ ֶ י    ַמְנת  נִּ יש ֵ י ְלַהְקד ִּ שלא יכנס    עליוידי זה נגזר    ועל ב ִּ

   )ז"מ ומפרשים(     לארץ ישראל שהיא בחינת המלכות. 

ין ו   א    ְבגִּ ק שהכה משה בסלע,    ובשביל ד ָ ַ ל  ַ ְסת  ַלע    אִּ ֶ ן ַהס  א מִּ ָ יְנת  כִּ י לקלון כנזכר,    להמן הסלע משום שהיה    כינההש  נסתלקהש ְ יהִּ אִּ '  יהיא סוד אות    השכינה  ד ְ
ן מיטטרו"ן   שמי בקרבו, וכשהכה משה את    כי  )שמות כג כא(היא החיות ונשמת מלאך מט"ט, בסוד מש"כ    ספירות' המלכות דאצילות שהיא כלולה מעשר  פימִּ

ַאר ,  ממנוגרם ליחוד של קטנות, אז נאחזו הקליפות במט"ט, לכן חיותו הפנימית שהיא השכינה נסתלקה    הסלע ָ ת  ש ְ ה    ְואִּ מט"ט יבשה,    ונשארמטטרו"ן ְיֵבש ָ
 , קדושהבסוד אחיזת הקליפות שהם יבשות בלי לחלוחית של  

ה  ביאור  רואי  עיין  לחי  הסלע ובגי  -כאן  באר  את  משה  ויך  היחוד    –  ניהו  שמנעו  בנשמתו  נשרשים  שהיו  התלמידים  שע"י  כלומר 
וכמ"ש בזהר בראשית דף כח:   ומה"ט הוצרך להכות את הסלע  והיה רק בבריאה שהיא במטטרו"ן  השלם שהיא במלכות דאצילות 

והיינו שעי"ז נעשה יחוד דיסוד רק עם  שבגיניהו שערב רב עבר משה מאמר הקב"ה וחב בסלע דמחא ביה דאינון גרמו כל דא עי"ש  
 המלכות דבריאה שהוא במטטרו"ן בסוד סלע המחלוקת וכדמפרש ואזיל.

וכו'  בה  מחא  לא  וכמ"ש     -  דאם  סגי  בדברים  בפיוסא  שם  דמלכא  ברתא  סוד  דאצילות  במלכות  השלם  היחוד  היה  שאם  כלומר 
 ברע"ב פרשת כי תצא דף רעט.

וכו'  ישראל  טרחין  הוו  כדי  והיינ    -לא  הוא  הלכה  לברר  התורה  בנגלות  העיון  שענין  הלימוד  הנהגת  שער  בפרע"ח  רבינו  כמ"ש  ו 
לשבר הקליפה שהיא סוד הקושיות שבהלכה ולכן צריך שיטריח האדם את עצמו להקשות בכח להסיר הקש והתבן מהלכ"ה שהוא  

קליפה בהלכה ןלא הצריכו לטרוח לברר הלכה  אותיות הכל"ה העליונה עי"ש ולזה אמר הכא כי לוליא הערב רב לא היה תערובת ה 
לסלק ממנה הקליפה אבל ע"י הערב רב שנתערב נצוצי הקדושה בעמקי הקליפות כמ"ש בליקוטי תורה פרשת מקץ בפסוק לכו אל  

 יוסף ע"כ הוצרך להכות בסלע שהוא ענין הטרחא לברר הלכה ע"י קושיות ומחלוקת תנאים ואמוראים 

היינו דעיקר סוד התורה שבע"פ הוא בדיבור פה ששם הוא השראת השכינה בסוד מלכות פה תורה    –  הוה שריא בפומיהון דישראל 
שבע"פ קרינן ליה שלזה זכה משה בסוד פה אל פה אדבר בו וכמ"ל ריש תיקון יח דף לא: עי"ש ולזה אמר דשריא בפומיהון דישראל  

חס דף רכט: ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו אלין  גם עתה כשלומדים התורה שבע"פ לשמה כראוי וכמ"ש ברע"מ פרשת פנ 
דמשתדלין בה לשמה נפיק לון מיא דאורייתא מתיקין וכו' ואלין דלא משתדלין בה לשמה נפיק לון מיא מרירין דאתמר בהון וימררו  

 את חייהם בעבודה קשה דא קושיא בחומר דא ק"ו ובלבנים דא בליבון הלכה עי"ש    
לב  התיקונים מדב   צ"ע   מא פ"ו בשער  יהודה על ע"ח  כק הבאתי ראיה מבית לחם  ובתורה  ורבינו מביא ממנו ראיה לצור  ר מהסלע 

וידוע שלאה עלמא   שצור הוא בחי' לאה וסלע הוא בחי' רחל. ובפרט שרבנו בתורה כאן בפירוש מדבר על צור לבבי דהיינו בינה 
   על סלע לדברי רבינו כאן שמדבר מצור דווקא.דאתכסיא היא בבינה וא"כ לכאורה אין ראיה מהתיקונים שמדבר  

 במעשה הטעות של משה בקדש שלא נזכר שם צור אלא סלע והוציא טיפין טיפין ונעשה מזה באר בקדש   חקת   ת ועיין בפרש 



 מוהר"ן                               יב   תורה                             קוטי    יל               7טז: 

במי  אלמלא לא הכה משה רבינו ע"ה את הצור  להוציא להם מימי ביאורי התורה כדאיתא שם  

וה לדבר אל  וכי נצט  \מג/ צריכין לטרוח כ"כ בתורה שבע"פ  מבלא היו בפרשת חקת  מריבה כדאיתא  
מי באר מרים דהיינו ביאורי התורה בלא מהסלע  להם    נשפעהיה    ואם היה עושה כןהסלע דברי תחנונים  

 . \מד/ינו בלא שיצטרכו להכות בה להסיר הקליפותיטורח כלל דה
בחי'   שיצא  וזה  קודם  אבינו  אברהם  על  שכתוב  לוט  מה  את  יד(להציל  את    \מה/)בראשית  וירק 

והיא בחי' מלכות שנפלה בגלות אצל ארבעת המלכים ואברהם    \מו/ כי נשמת משיח היתה אצל לוט  חניכיו,

איש חסד כמ"ש שאברהם הוא    ע"י  והצליח להעלותה עד בחי' חיבוקאבינו רצה להחזיר אותה למקומה  

וחיבוק הוא שמקרב  .  א בימין כמ"ש וימינו תחבקנישהו  בחי' ימין, בחי' חיבוק"חסד לאברהם" דהיינו  

שהיא   , שנמשך מבינה הנ"ל  וירק, זה בחי' קו הירוקבימינו את המלכות אל ליבו כנ"ל וזהו שכתוב  

דהיינו   \נ/ [מט]\מח/(מז, ומקיף את כל העולם ) בחי' לב כדאיתא בפתח אליהו בינה ליבא ובה הלב מבין

נק  \נאאת השכינה/  כי המלכות  זה בחי' חסדים, כמובא במדרש    ,. וחניכיו\נב/ראת עולםבחי' חיבוק 

 
פי"ז שבמעשה הכאת משה בצור בחורב מזכיר רק צור ולא סלע )וכתב שם המב"ן שע"י ההכאה נמשכו נהרות    ועיין פרשת בשלח 

 ידים  עד רפ 

 שרבינו כותב שסלע הוא בחי' צור   ועיין תורה כ' 

יהודה  דור המדבר היה    אבל בבית לחם  ואחרי שנולדו  דור המדבר  הוליד  ולאה  יעקב  שזיווג  ומבאר שם  הנ"ל מבואר שיש חילוק 
 הזיווג כדי להמשיך להם מים במדבר ואז הוציא להם מהצור וע"י הכאה דייקא והצור הוא בחי' לאה  

 נפטרו דור המדבר אז נעשה המשכת המים ע"י זיווג יעקב ורחל ואז הוציא להם מים מהסלע דייקא שהוא בחי' רחל  ש   אבל אחר 

היה צריך לדבר אל הסלע    ומבואר כאן  ואעפ"כ  יצירה בחי' סלע המחלוקת  בסוף התיקונים הנ"ל שהסלע בחי' מלכות דבריאה או 
ע"י הש  צריך להעשות  שהיה  נס  על  ולסמוך  היוד  היפך הסברא  נסתלקה  וע"י ההכאה  יוד דמיטטרו"ן  בחי'  טינרא  על  דיתבא  כינה 

   .הנ"ל בחי' השכינה ונעשה חילול ה' שלא נתקיים הציווי לדבר אל הסלע 
 היה  -תרלו ב   מב 

וגרם לכל הדורות הוצאת ביאורי התורה מסלע עליון באותו אופן של    צ"ע מדוע   מג הפגם בהוצאת מי באר מרים מהסלע השפיע 
 הסלע במי מריבה בקדש.    קטנות מן 

בשבחי האריז"ל שהשקה את מהרח"ו כוס ממי מרים שבכנרת ועי"ז למד ממנו בשנה את כל כתבי האריז"ל מה שגאונים  כדאיתא    מד
 בכל הדורות לקח להם שנים רבות.

שהפילו אותו.  ועיין לק"ה תלמוד תורה  בחי' השמאל  זה  משה בסלע  של  עניין ההכאה  ג' שמבאר  רו    -  שם וז"ל     ג' אות  ָאמְׂ ׁשֶ ֶזהו   וְׂ

', כ ַ  כו  ָתא וְׂ ַמַעת ְׂ ׁשְׂ ָנן ב ִּ ָ ֵחי ַרב  ו ר לֹא ֲהֵוי ַטרְׂ צ  ַ ה ב  ה מֹׁשֶ כ ָ ָמֵלא לֹא הִּ לְׂ ָרָכה, אִּ בְׂ רֹוָנם לִּ כְׂ ֹוֵתינו  זִּ ַאת ַרב  ָ ַהכ  ָבא. וְׂ ו  מ  ַ ה, כ  ֶ ַעל פ  ב ְׂ ֹוָרה ׁשֶ יַנת ת  חִּ ו ר הו א ב ְׂ י ַהצ  ָבא. כ ִּ ו  מ 
ו ר ֶזה ב ְׂ  צ  ַ ה ב  נו  ָהיָ מֹׁשֶ ֵ ה ַרב  ֹׁשֶ מ  ֵמֲחַמת ׁשֶ ַע, ו  דו  י ָ ַ בו רֹות כ  גְׂ ים ו  ינִּ יַנת ד ִּ חִּ ָאה, ב ְׂ ָ יַנת ַהכ  חִּ וא ב ְׂ הִּ מֹאָלה, ׁשֶ יַנת שְׂ ָנָסה  חִּ רְׂ ַ יל פ  בִּ ׁשְׂ מֹאָלה ב ִּ יַנת שְׂ חִּ בְׂ ֹל לִּ פ  ָרח לִּ ה ֻמכְׂ

רְׂ  ַ יךְׂ ָלֶהם פ  ׁשִּ ַהמְׂ יָרם לְׂ עִּ בְׂ ו  קֹות ָהֵעָדה  ַהׁשְׂ יַנת לְׂ חִּ ב ְׂ וא  הִּ ם,  ׁשֶ ֲעַמיִּ ַ הו  פ  ֵ ַמט  ב ְׂ ַלע  ֶ ה ֶאת ַהס  כ ָ הִּ וְׂ יֵדי ָטעו ת  א לִּ ָיָדם ב ָ ַעל  ָאז  ָעָליו  ֲערו   רְׂ ֹורֹו עִּ ד  ֵמֲחַמת ׁשֶ ו  ָנָסה 
י לא הָ  ַלע, כ ִּ ֶ ם ֶאל ַהס  ֶ ת  רְׂ ַ ב  דִּ ַרךְׂ ָאַמר לֹו, וְׂ ָ ב  תְׂ י ה' יִּ מֹאָלה, כ ִּ יַנת שְׂ חִּ יֹוֵתר ב ְׂ ר ב ְׂ ֵ ב  ג ַ תְׂ הִּ נו  ׁשֶ ַהיְׂ ׁש, ַרק ָיה ָצרִּ ד ְׂ ָ א ַממ  ד ָ ֻעבְׂ לֹום, ב ְׂ ׁשָ מֹאָלה ַחס וְׂ יַנת שְׂ חִּ עֹוֵרר ב ְׂ יךְׂ לְׂ

ל פ ַ  ַפע ׁשֶ ׁשֶ וְׂ ם  יךְׂ ַמיִּ ׁשִּ ַהמְׂ יךְׂ לְׂ רִּ צ ָ י ׁשֶ ִּ ַאף ַעל פ  וְׂ ה  ֶ ַעל פ  ב ְׂ ֹוָרה ׁשֶ הו א ת  ַלע, ׁשֶ ֶ ַנַחת ֶאל ַהס  ר ב ְׂ ֵ ַדב  מֹאָלה  לְׂ יַנת שְׂ חִּ ֵדי ב ְׂ יְׂ ךְׂ ַעל  ׁשַ מְׂ ֶזה ָהָיה נִּ ָנָסה  ק.  רְׂ ן ַהד ַ ק מִּ ד ַ
ָסַבר   ן  ֵ כ  ַעל  ַבד,  לְׂ ם ה'  ׁשֵ לְׂ ָנתֹו ָהָיה  ו ָ ַ כ  ָכל  וְׂ ה  ָ ֻדׁש  ַהק ְׂ ית  לִּ ַתכְׂ ב ְׂ ָקדֹוׁש  ָהָיה  נו   ֵ ַרב  ה  ֹׁשֶ מ  ׁשֶ ֵמֲחַמת  יל  ו  בִּ ׁשְׂ ב ִּ מֹאָלה  יַנת שְׂ חִּ בְׂ לִּ ֹל  פ  לִּ ֹאֶפן  ׁשו ם  ב ְׂ לֹו  ר  ׁשָ ֶאפְׂ י  אִּ ׁשֶ

ָאה מַ  ֵדי ַהכ ָ ם ַעל יְׂ י אִּ ָנָסה כ ִּ רְׂ ַ ךְׂ ָהָיה פ  ָ ֶבֱאֶמת לֹא כ  '. ו  כו  ו ר וְׂ צ  ַ יָת ב  כ ִּ הִּ , וְׂ ַרךְׂ ָ ב  תְׂ הו  ה' יִּ ו ָ צ ִּ אׁשֹון ׁשֶ ַעם ָהרִּ ַ פ  ַ ָהָיה ב  מֹו ׁשֶ ׁש כ ְׂ ָ ה,    מ  ַרב ָ י, ַאד ְׂ ו, כ ִּ ׁשָ ַרךְׂ ַעכְׂ ָ ב  תְׂ צֹון ה' יִּ רְׂ
ֱאֶמת ֶ ֹוָרה ָהָיה ב  ו ת ַהת  ל  ג ַ תְׂ ת הִּ ַ ל  חִּ תְׂ נו  ב ִּ אׁשֹון, ַהיְׂ ַעם ָהרִּ ַ פ  ַ ם ָלֵעָדה ב  יךְׂ ַמיִּ ׁשִּ ַהמְׂ ֵדי לְׂ מֹאָלה כ ְׂ יַנת שְׂ חִּ וא ב ְׂ הִּ ָאה ׁשֶ ָ יַנת ַהכ  חִּ עֹוֵרר ב ְׂ ֵדי לְׂ ו ר כ ְׂ צ  ַ ֹות ב  ַהכ  ֵרַח לְׂ ,  ַהֶהכְׂ

יְׂ  ין ד ַ יכִּ רִּ ָנָסה צְׂ ַפרְׂ ין לְׂ יכִּ רִּ צ ְׂ ׁשֶ מֹאָלה כ ְׂ יַנת שְׂ חִּ עֹוֵרר ב ְׂ תְׂ ָבר נִּ כ ְׂ ךְׂ ׁשֶ ָ ָנָסה, ֲאָבל ַאַחר כ  רְׂ ַ נו  פ  ַהיְׂ ָאז   ָקאד ְׂ וְׂ יָנה  ימִּ מֹאָלא ב ִּ ָלָלא שְׂ ַאכְׂ ו לְׂ מֹאָלה  יַנת שְׂ חִּ יק ב ְׂ ת ִּ ַהמְׂ לְׂ
רֹות ׁשֶ  ַהֻחמְׂ יֹות וְׂ ׁשְׂ ֻ ל ַהק  ין כ ָ כִּ ׁשָ מְׂ ו ר נִּ צ  ַ ה ב  ַאת מֹׁשֶ ָ ֵדי ַהכ  ן ַעל יְׂ ֵ ַעל כ  ָנָסה. וְׂ רְׂ ַ ין פ  יכִּ ׁשִּ ָקא ַממְׂ יְׂ י ד ַ גִּ ְׂ יַנת ַהׁש  חִּ ב ְׂ ין מִּ כִּ ׁשָ מְׂ ם נִּ ָ ל  ֻ י כ  ֲהָלָכה, כ ִּ ַ הו א ב  יק ׁשֶ ד ִּ ל ַהצ ַ ָאה ׁשֶ

פ ֹ  ה לִּ יַנת מֹׁשֶ חִּ הו א ב ְׂ יק ָהֱאֶמת, ׁשֶ ד ִּ ָרח ַהצ ַ כְׂ ֻ מ  מֹאָלה ׁשֶ יַנת שְׂ חִּ הו א ב ְׂ ו ר, ׁשֶ צ  ַ ה ב  ַאת מֹׁשֶ ָ יַנת ַהכ  חִּ "ל: ב ְׂ נ ַ ַ ָנָסה כ  רְׂ ַ יל פ  בִּ ׁשְׂ ם ב ִּ ׁשָ      ל לְׂ

 רך ביגיעה גדולה להבין סוגיא בתורה שבע"פ.שמבאר באריכות כיצד השמאל שבתורה היא סיבת הצו   ועיין שם אות ב' 
רְׂ   בראשית יד   מה  לׁש ֵמאֹות ַוי ִּ ׁשְׂ ר ו  מָֹנה ָעש ָ יֵדי ֵביתֹו ׁשְׂ לִּ יָכיו יְׂ ֶרק ֶאת ֲחנִּ יו ַוי ָ ה ָאחִּ ָ ב  ׁשְׂ י נִּ ָרם כ ִּ ַמע ַאבְׂ ׁשְׂ ן: )יד( ַוי ִּ ֹף ַעד ד ָ  ד 
 ממנו משיח בן דוד שיבא במהרה בימינו.כידוע שממנו יצאו המואבים שמהם יצאה רות שמצאצאיה יצא דוד המלך    מו 
 חגיגה יב.  מז

ישת חשך סתרו סביבותיו,    ( תהלים י"ח) קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו, שממנו יצא חשך. שנאמר    -תנא: תהו    .חגיגה דף יב   מח
   ואבני בהו.ונטה עליה קו תהו   ( ישעיהו ל"ד ) אלו אבנים המפולמות המשוקעות בתהום, שמהן יוצאין מים, שנאמר    -בהו  

 למדת שקו החשך מקיף את השמים: -ישת חשך סביבותיו  -  רש"י פ 
 תיקונים דף י.  מט 

ָהב    ָירֹוק   -תיקון ה' דף י.    נ  ז ָ ַ ְטָרא שגוונה ירוק כזהב,    ואבןכ  ס ִּ ָאה    מִּ ָ ל  א עִּ ָ ימ  י מצד אימא עלאה שהיא הבינה,    שורשהְדאִּ יהִּ אִּ ו ָבה    ד ְ ש  היא נקראת    כית ְ

ל    ָירֹוק   ַקו מקפת על הכל, לכן    היאהגוונים בסוד אור חוזר, שאז    תשובה, בסוד תשובת ַאְסַחר כ ָ   שמקיףהמקיף את כל העולם, ור"ל    ירוק  קוסוד    היא  ָעְלָמא ד ְ
    )רמ"ק ובל"ר ומפרשים(עולם.    הנקראיםאת זו"ן  

ק אע"פ שכל רצונו רק רוחניות אבל לצורך  שהשכינה נקראת כל העולם על כן הצדי (  בתחילת ביאורו קטע שביעי)  עיין ביאור הליקוטים   נא
העולם מניח שיפילו אותו לשמאל לצורך העולם וכן הקב"ה בבריאת העולם לצורף העולם נפל כביכול לשגיאת מיעוט הירח לצורך  

" ]כמובן בפנים  כי כל אשר נמצא בעולם, הכל היה מן הארץ והשכינה כידוע, שמחמת זה נקראה בשם "כל העולם   -העולם וזה לשון הביאהל"ק  

ליאתינו בסוד החיבוק המרומז בהכתוב וירק את חניכיו וכו' שהוא קו הירוק, הנמשך מבינה, ומקיף את "כל העולם"[. שלפי כל זה תבין מרחוק בישוב פ
וד. כי אף על פי הנ"ל, מה שמוכרחים הצדיקים להשתדל בטובת כלליות נפשות ישראל וכל העולם, המוכרחים להחיות הגשמי ופרנסת העושר והכב

הוא   השלימות,  עיקר  אבל  ושתיה.  לאכילה  כך  כל  מוכרחים  יהיו  לבל  בפנים[  היטב  ]עיין  ברקיע  משה  כמו  כמוב"פ,  שמים  יעלו  נשמתם,  שמצד 



 מוהר"ן                               יב   תורה                             קוטי    יל               8טז: 

כי חניכתו פירושו שם לוי   , ששמן אברהם כשמו\נו/ [נה]   לשון חניכתו  \נד/[{נג ]   ב"ר לך לך פ' מג}
וכגון תלמידי אברהם, וכיון שנקראו על שם אברהם איש החסד רומזים גם הם לחסד דהיינו ימין בחי' וימינו  

המלכות כשמאיר בה  בחי'    היינו שקו הירוק מבחי' אני חבצלת  ו, ויקרוזהו וירק את חניכי   .תחבקני

כנ"ל   נחתו, בחי' אסתר ירקרקירוקה כחבצלת בחי' קו ירוק היוצא מבינה מקיף את העולםהיא    \נז/ הבינה

, זאת עלייה  \נטלבחי' חיבוק/בגלות  להעלות את השכינה    ו היא ומרדכיבחי' השכינה וזכ  שאסתר המלכה
  : חיבוק ימיןי "יש לשכינה, ע

בזוהר    [ס]   י חכמה"עשל המלכות הוא  בניינה    ועיקר ובסוד דאיתא  יסד ארץ  בסוד הפסוק בחכמה 

ברתא יסד  בזה,  אבא  מקבלתכש  הביאור  המלכות  אזי  החכמה  הארת  מקבל  היא    ממנו  ז"א  ואזי  חסדים 
נישיקין  נבנית בשלימות וזה נעשה ע"י שהצדיק הג  ועולה לבחי'  ליחוד השלם,  דול שהוא מרכבה  ומוכנה 

ולז"א   בו החכמה  מאיר במלכות חסדים   אל אזי הומשכיל בחכמתו להחזיר את הגידוף להלכה כנ"מאיר 

נישוק לבחי'  קומתהו  ועולה  בפנים  נשלמת  פנים  עימו  לזווג  ועומדת  ראויה  חיבוק    שאז  בבחי'  )אבל 

וזה רמוז  ,  חוד פנים בפנים(דהיינו כשז"א מקבל מבינה גבורות ממותקות ומאיר במלכות אין זה מספיק לי

לא מדוע אמר על שרה שהיא אחותו  בבמה שאמר אברהם  אותו  כשירד    \סב/[סא]כמ"ש  ימלך כששאל 
אברהם אבינו מחמת הרעב לגרר וחשש שיהרגוהו ובקש משרה שתאמר שהוא אחיה וכששאל אבימלך את  

י בת אבי אך לא  וגם אמנה אחות  והוסיף לומר  אברהם מדוע הטעה אותו אמר לו שחשש שיהרגוהו
  , דהיינו שאמר לו שבאמת אין זה שקר כי מצד אביו היא אחותו   בת אמי וכו', ואז ותהי לי לאשה  

מבחי' אמא  מקבלת  המלכות  שכש  "בת אבי היא ותהי לי לאשה"בזוהר שיש כאן רמז במה שאמר    וביארו

שאז    שית אשה דהיינואזי נע  מהחכמה המכונה אבאדהיינו מבינה אזי לא ראויה לזיווג אבל כשמקבלת  
, ר' אבא שלח ליה לר' שמעון אמר  \סד/)כמובא בזוהר אמור דף ק' ע"בסג היא ראויה לזווג  

 
מהשגיאה   הנמשכת  כנ"ל,  המוב"פ  והשגיאה  השמאל  בבחינת  שעיקרה  כנ"ל,  השכינה  בבחינת  הזה,  עולם  שהיא  והעולם,  בהארץ  כשנתאחדים 

ונה שבדיבור השם יתברך, שהיה בו משמעות המיעוט והערבוב כידוע, ואף על פי כן היה באמת בזה מכוון גדול מאת השם יתברך, למסור  הראש 
  וליתן אותה בהארץ לבני אדם דייקא, שהם יתקנו אותה ]וכמוב"פ לענין העלאת השכינה, שאף על פי שגם בתחילה מעלה אותה יעקב הצדיק בבחינת 

 בל אחר כך, דייקא בהתגברות לבן, ויאמר הכי אחי אתה וכו', מעלה אותם גם בבחינת הזיווג[.וישק וכו'. א
סוד למה הבינה נקראת  בביאור    –דף סד עמוד א    -שער ההקדמות  פרשת נח תוספתא בדף נט: עה"פ נח נח. וב   שער מאמרי רשב"י   נב

 ם, בסוד מן העולם ועד העולם: ונודע כי הנקבה נקראת עול ....  -  סמ"ך, והתבונה מ"ם סתומה כנז"ל: 
 פסקא ב'  נג

 .חניכיו בעלי חניכתו שמם אברם כשמו   -וירק את חניכיו    -  בראשית פרשה מג פסקה ב   מדרש רבה   נד
 משנה גיטין ט' ח'  נה 

ר,     -ח'   ' פרק ט   משנה גיטין   נו  ׁשֵ ָ , כ  יָכָתה  יָכתֹו ַוֲחנִּ ַתב ֲחנִּ ָ  שם לווי של משפחה:   -חניכתו    -ופרש הברטנורא    כ 
 בז"א גבורות ממותקות מהבינה והוא מאיר אותן בה אזי היא עולה לבחי' חיבוק.  כוונה שמאיר ה   נז 
 ירקרוקת  -ירקרקות, בתרלד ומתשכט  -דפו"ר ותקפא ותרלו ותרצו   נח 

 היתה במחשבתה תמיד דבוקה בעוה"ב שהוא בינה ששם הקו ירוק רומז גם לזה ש   נראה שירקרוקת  נט 
 ג )רע"מ( דף רמ"ח. וזוהר  ח"ג דף רנו: ורנח. בחכמה יסד ארץ, אבא יסד ברתא. ושער הפסוקים משלי ג' יט.תקונים דף ט: ודף סא:, זוהר ח"   ס

 יב   '* בראשית כ   סא 

כ   סב ה:   בראשית פרק  ַהז ֶ ָבר  ַהד ָ ֶאת  יָת  ָעש ִּ י  כ ִּ יָת  ָראִּ ָמה  ָרָהם  ַאבְׂ ֶאל  יֶמֶלךְׂ  ֲאבִּ ֹאֶמר  ַוי  י   )י(  ת ִּ ָאַמרְׂ י  כ ִּ ָרָהם  ַאבְׂ ֹאֶמר  ַוי  ַאת    )יא(  רְׂ יִּ ֵאין  ַרק 
י:  ת ִּ ׁשְׂ ַבר אִּ י ַעל ד ְׂ נִּ ה ַוֲהָרגו  קֹום ַהז ֶ ָ מ  ַ ים ב  ה:   ֱאלֹהִּ ָ ׁש  אִּ י לְׂ י לִּ הִּ י ַות ְׂ ִּ מ  וא ַאךְׂ לֹא ַבת אִּ י הִּ י ַבת ָאבִּ ָנה ֲאחֹתִּ ַגם ָאמְׂ  )יב( וְׂ

 הערת מורנ"ת בתקפא  סג

י   -  : זוהר אמור דף ק   סד ְמעֹון    ַרב ִּ י ש ִּ ַלח ֵליה  ְלַרב ִּ א ש ָ ְכֶנֶסת יִּ ָאַמר אבא שלח לשאול מרבי שמעון,    רביַאב ָ ו ָגא ד ִּ ו  ָרֵאל , ֵאיָמַתי זִּ א    ש ְ יש ָ א ַקד ִּ ַמְלכ ָ ב ְ
ז"א, כלומר איזה בחינות מוחין צריך להיות לז"א    מתי שיוכל להתייחד עם המלכות,    כדיהוא היחוד של כנסת ישראל שהיא המלכות, עם המלך הקדוש שהוא 

ַלח  י    ָאְמָנה   ְוַגם   באבא, תשובת שאלתך נרמזת במה שכתו   בילרשמעון    רביֵליה     ש ָ י    ַבת ֲאחֹותִּ י לִּ הִּ י ַות ְ מ ִּ יא ַאְך ֹלא ַבת אִּ י הִּ ה ָאבִּ ָ ש   רבי אבא    כששמע,  ְלאִּ

רבי שמעון   יש  תשובת  ְתְרגִּ א    אִּ ַאב ָ י  אבא,    נתרגשַרב ִּ ים רבי  ָכה    ָארִּ ב ָ ובכה,    והריםָקֵליה   ו צִּ ְוָאַמר קולו  ב  י  ַרב ִּ י  ַרב ִּ ַווי  ,  ַווי  א  יש ָ ַקד ִּ רבי מאור    רבייָנא 

אוי,   אוי  יה     ַווי הקדוש  נ ֵ מִּ ו ק  פ  ת ִּ ד  ַ כ  כשתצא    אויְלָעְלָמא  הֹון    ַווי ,  ממנולעולם  נ ְ מִּ ק  ַ ל  ַ ְסת  ת ִּ ד  ַ כ  ָעְלָמא  ב ְ יהֹון  ד ִּ בעולם    ואויְלָדָרא  שיהיה  ההוא  לדור 

ֲארו ן כשתסתלק מהם,   ָ ת  ש ְ ָנְך    ְויִּ ין מִּ  יתומים ממך.     וישארוַיְתמִּ

א    ָאַמר  י ַאב ָ יא ְלַרב ִּ י ָ י חִּ ְבָלְך ַמאי ָקָאַמר    ַהאי ממנו,    שאל ֵליה  ַרב ִּ ַלח ְלקִּ ש ָ רבי אבא, רמז לי בזה    לו  ָאַמר ,  לךהשיב לך רבי שמעון בזה הפסוק ששלח    מהד ְ

אי כי   יָתא    ַוד ַ ַמְטרֹונִּ א ב ְ ַמְלכ ָ ו ו ָגא ד ְ א שהיא המלכות,    המלכהא ז"א עם  שאין יחוד של המלך שהו  ודאיָלאו זִּ ָאה    ֶאל ָ ָ ל  א עִּ ַנֲהָרא ֵמַאב ָ ְמָנא ד ְ זִּ בזמן    אלאב ְ

יה  ָקֵריַנן    ְוַכד , כי רק המוחין דאבא דוחים את החיצונים ואז יכול להיות יחוד פב"פ,  דאבאשז"א מאיר מאבא עלאה, דהיינו כשמקבל גם מוחין   נ ֵ ְתַנֲהָרא מִּ אִּ
ָהא ז"א מאבא, אנו קוראים אותו קדש כמו אבא,    שמאירוכ"ז(  ד )ה"ג  ֵליה  קֶדש    א ַנְטָלא ַהאי    ד ְ י ַאב ָ ב ֵ וֵגי    ו ְכֵדין ,  המוחין מבית אבא הוא מקבל את    כימִּ ו ְ ְזד ַ מִּ

ֲחָדא   ַ ין זו"ן מתייחדים יחד פב"פ, ומפרש    ואזכ  גִּ מַ   ב ְ א ד ְ ְקֵרי    ְלכ ָ יב קדש,    נקראשהמלך שהוא ז"א    לפיקֶדש  אִּ ְכתִּ ָרֵאל ַליהו"ה    קֶדש    ד ִּ ש ְ היינו ז"א,    וישראל יִּ

יל  ָנטִּ קְ   ד ְ אִּ ֵדין קדש שהוא אבא,    שנקראשמקבל את המוחין ממקום    לפיקֶדש     ֵרי ֵמֲאַתר ד ְ י אומר ז"א על המלכות    אז כ ְ יא ַאְך ֹלא ַבת אִּ   ֲאחֹותִּ י הִּ י ַבת ָאבִּ   מ ִּ
ָהא   דהיינו א    ד ְ ַאב ָ י  ב ֵ ָמא מִּ א    ש ְ הזה    כיד ָ שם  הוא  אבא  גם המלכות מקבלת חסדים ממנו,  מבית  אז  המוחין מאבא,  כשז"א מקבל  כי  אחותי,  היא    ולכןשל 
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(. ואיתא \סו/ [סה]   מלכא קדישא שלח ליה וגם אמנה וכו' ע"שבאימתי זווגא דכנסת ישראל  
על  בפירוש   דצניעותאהאריז"ל  רשב"י    ספרא  מאמרי  ה\סח/[סז] בשער  שהנשיקין  י  "ע  סטא ו, 
זווג   עם ישפתימכשנתעוררים  דהיינו  החכמה.   לבחי'  עליונים,  והוד  נצח  שהן    עליונים 

נתעוררין  דהיינו  ,  הנשיקין אזי  ברוחא,  רוחא  התדבקות  והוד  גם  לבחי'  היסודנצח   \עא/ ועמהם 

   תחתונים לזווג, לאתדבקא גופא בגופא.
 דיקים מרכבתו של מקום( )כחז"ל צ ועתה יבאר כיצד כל זה נעשה ע"י הצדיק הדור שהוא בחי' מרכבה לז"א

אלו   נעשה  שבע"פ,  תורה  של  צירופין  מאיזה  ויודע  בחכמתו,  משכיל  כשהצדיק  נמצא 
לומ והצדיק  עליו.  דובר  שהלמדן  בשפתיו(    דהצירופין  מהם)בקול  ועושה  הצירופין,   אלו 

  דהיינו שחוזר ולומד את ההלכה בשם התנא שחדש אותה  שהיה מקודם שנתקלקל [עב] צירוף הלכה

בז"א  י החכמה הזאת,  ". כשיש לו זאת החכמה, אזי עהקלקול של התחש"ילתקן   מאירה החכה 

מבחי' נשיקין, דהיינו  ,  [עג ]   השכינה היא מבחינות שושנת העמקיםוממנו חסדים למלכות שעי"ז  
שושנה  בחי' שפתותיו שושנים נקראת  השכינה  ידו  שעל  השפתיים  זיווג  דהיינו  ,  דהיינו  נשיקין  בחי' 

אתדבקות מתעורר    בחי'  ואז  ברוחא.  תרין גם  רוחא  בין  שהשכינה  בגופא,  דגופא  זווגא 
כשלומדים  בין צדיק עליון שהוא התנא שחידש זאת התורה, ועכשיו  דהיינו  דיקיא יתבא,  צ

הוא   ומעלה להשכינה מיין  \עה/להתורה  \עד/ובין צדיק התחתון, הלומד  ,משפיע בהאותה   ,
, כדי להבין את דברי התורה של התנאת בלימודו להקב"ה ודהיינו רצון וכסופים לעשות נח  [עו]   נוקבין

 
א    ְוָלא נקראת אחותו של ז"א,   ָ ימ  י אִּ ב ֵ מאימא והמלכות מקבלת את הגבורות, אז    המוחיןלא כשהיא בחי' אחות מבית אימא, דהיינו כשז"א מקבל את    אבל מִּ

א    ְוַעל עדיין אין יחוד פב"פ,   י וַ   כן  ועל ד ָ הִּ ה    ת ְ ָ ש   י ְלאִּ וָגא   דהיינולִּ ו ְ ְזד ַ ֲחָדא    ְלאִּ ַ ְמָנא כאחד,    להתייחד כ  זִּ ְמָנא ָאֳחָרא    ב ְ זִּ א ְוָלא ב ְ הזה ולא בזמן אחר,    בזמןד ָ

ְמָנא   דהיינו זִּ א    ב ְ ַאב ָ י  ב ֵ מִּ ָנְטָלא  מאבא,    בזמן ד ְ המוחין  את  מקבל  ְמנָ   ְוָלא שז"א  זִּ א    א ב ְ ָ ימ  אִּ י  ב ֵ מִּ ָנְטָלא  שמקבל  בזמ   ולאד ְ מאימא,    אתן    ְויֹום המוחין 
ה ָאסו ר   ָ ט  יש  ַהמ ִּ מִּ ַתש ְ ים אֹוַכח, ד ְ ו רִּ פ  ין הכפורים מוכיח שתשמיש המטה אסור בו,    ויוםַהכ ִּ גִּ ו ו ָגא   ב ְ זִּ ַכח    ד ְ ת ְ ש ְ ָהא שאז לא נמצא יחוד זו"ן,    לפיָלא אִּ י    ד ְ ב ֵ מִּ

א   י ַאב ָ ב ֵ א ָנְטָלא ְוָלא מִּ ָ ימ   )שע"ר ומק"מ ומפרשים(   אלא מאימא, והמלכות מקבלת ממנה את הגבורות הממותקות.    מאבאח המוחין  אז אין ז"א לוק  כיאִּ

 ספכ"א ובאור יקר פ' אמור סוף סימן ט'  'ועין בשער מאמרי רשב"י פירוש לספד"צ פ"א ד"ה ודע כי חיבוק. ובפרדס רמונים שער ח   סה 

מפרש אמאי קארי לה זמנין חבצלת וזמנין שושנה    תא והש   -א  " פ סוף  סמוך ל   -פירוש ספרא דצניעותא   -  שער מאמרי רשב"י עיין    סו 
ממקומה   בה  אוחז  כשהזכר  הוא  והחיבוק  ונישוק  חיבוק  יש  הזווג  קודם  כי  היא  והכונה  ירוקין  דענפין  כחבצלת  דבקדמיתא  וקאמר 

ת לראשה בסוד היין המשמח  מטה מן היסוד ומעלה אותה בין זרועותיו עד בינה שהוא סמוכה לזרועותיה ומשים שמאלו תח ל שהוא  
הבא מבינה לעורר הזווג וזמ"ש לקמן בעדנא דבעיא לאזדווגא במלכא כי אין התעוררו' לזווג כי אם מצד השמאל הבא מבינה בסוד  
אסתר   וזמ"ש  כנודע  ירוק  קו  שהיא  מבינה  שמקבלת  ירוקין  קצוותיה  הם  ואז  אהבה  את  המעורר  והוא  המשכר  ולא  המשמח  היין 

 כו' ואז היא בעייא לאשקאה משקיו דנחלין בסוד עלייתה עד הבינה כדפרישית:   ירקרוקית היתה 
 והנישוק על ידי חכמה   –שער מאמרי רשב"י פי' לספרא דצניעותא בסוף פ"א )מהדורת ירושלים תשיט דף לב ובמהדורא מנוקדת עם הגהות עמ' קמז(    סז

דצניעותא   -  שער מאמרי רשב"יעיין    סח לסוף    -פירוש ספרא  קצוות התחתונות    -רק א  פ סמוך  מקום לשלשה  בחיבוק אין  כי  ודע 
טרפין אבל   שית  בחבצלת  הזכיר  ולפיכך לא  וימינו תחבקני  בסוד שמאלו תחת לראשי  והגוף  הזרועות  בסוד  החיבוק  כי  נה"י  שהם 

נצח   מתעוררים  כנודע  השפתים  והם  העליון  והוד  נצח  ידי  על  ברוחא  רוחא  לאתדבקא  לזה  זה  שנושקין  התחתונים  בנשיקין  והוד 
לפעול פעולתם ואות ברית קדש נכנס במקומו ואז היא בשית טרפין שש קצוות ותקרא שושנה על שם שש קצוותיה וז"ש שפתותיו  
שושנים בסוד הנשיקין והנה כאשר נצח והוד העליונים פועלים לאתדבקא רוחא ברוחח ע"י הנשיקין כנז' בפ' תרומה כן התחתונים  

רוחא   לאתדבקא  ידי  פועלים  על  החיבוק  והנה  נשיקין  באינון  במלכא  ביה  דאתדבקת  בתר  לקמן  וזמ"ש  ולויות  איש  כמער  ברוחא 
הבינה כדפרישית והנישוק על ידי חכמה כי אין זווג אלא מצד החכמה וכמ"ש בפ' אמור וגם אמנה אחותי בת אבי היא כו' כמבואר  

 הת"ת אז היא כשושנה סומקא בגוונין חיוורין:   שם וכאשר יזדווגו ויתמזג האודם שהוא המלכות עם הלובן שהוא 
 היא   -תשכט  ב   סט 

 השפתים   -משפתיים, ומתרלו   –גם בדפו"ר ותרלד    ע

את  כידוע    עא להוציא  הכח  אבל  והחיבור  ההקשרות  סוד  הוא  שהיסוד  חסידות  עפ"י  והביאור  יסוד  הוד  נצח  בסוד  הוא  זיווג  שכל 
 .דהיינו יציאה ממקום למקום   ם בחי' כח ההליכה וההולכה השפע ממשפיע למקבל הוא בסוד הרגלין נצח והוד שה 

 עיין סוף תורה סב בהשמטות ד"ה ג"ז שייך לעיל   עב 

 '* שיר השירים ב   עג

הזו  משמע   עד ההלכה  את  ולומד  הצדיק  בחי'    , שכשחוזר  הוא  שהלימוד  כתב  א  באות  הרי  וצ"ע  נשיקין  ולא  דגופא  זיווגא  כבר  זה 
 נשיקין 

אבל בחי' ההשפעה של התנא    , כי עצם הלימוד ברוח ממללא זה אתדבקות רוחא ברוחא בחי' נשיקין נעשים שניהם    כשלומד ש   ונראה 
ע"י שעולה הלימוד למעלה והתנא    , שהנשיקין מיד מעוררים בחי' זיווגא דגופא   וכנ"ל    .והעלאת מ"ן של הצדיק זה בחי' זיווגא דגופא 

 כנ"ל וישב עמו חדש ימים דהיינו לחדש ימיו בתשובה  צמו  מאיר במלכות ללומד איך לתקן את מידת המלכתו את הש"י על ע 

 הלשון להתורה צ"ע   עה 
 הפירוש עיין תורה קפה ותורה עה   עו
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המיין  שתתדבק שע"י  לומר  בעלה    רוצה  לפני  השכינה  מתקשטת  עליון(  נוקבין  צדיק  לעוררו )בחי' 

 . להשפיע
דהיינו   ,שפתותיו שושניםדהיינו שע"י  )ש"ה ה'(  רמוז בפסוק שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר  וזה  

בנשיקין,    י בחי' "ע דגופא  נוטפות מור עובר, לשון מעבר לעברחי'  נעשה  זיווגא  . היינו  דהיינו 
טוב ריח  להשכינה  הקטורת(  שנוטף  ממיני  בושם  שהוא  המור  עברי  )ריח  עליון  'משני  מצדיק   ,

  תחתון. צדיקומ
שני הצדיקים,    היינו  ,[עז]   דודים   שנישדהיינו    ריח,ו  נתנם  הדודאי  ז'(  )שםרמוז גם בפסוק  וזה  

  : נתנו ריח
 

כל המבואר בתורה זו רמז רבה בר בר חנה בגמ' בבא בתרא דף עג. בסיפור סתום.  והרבה מפרשים ניסו  
כוחם לבאר דבריו, אולם רק רבינו מבאר הדברים בשם אמרם כפי שגילה לו רבב"ח בעצמו כמבואר בחיי  

 מוהר"ן סימן ה'. 

 - הבבליתלמוד  וזו גרסת .המעשה השלישי שסיפר רבב"ח בגמרא בבא בתרא דף עגוהוא  
בר לילית כי קא רהיט אקופיא דשורא דמחוזא ורהיט  פרשא  כי  רכיב  הורמין  אמר  רבה  לדידי  חזי  לי   

וקיימן אתרי  גישרי  דרוגנג   ליה תרתי כודנייתימתתאיה  ולא יכיל ליה זמנא חדא הוה מסרגאן     חיותא
בידי ונקיט תרי מזגי דחמרא  ומהאי להאי  ולא   ושואר מהאי להאי  ומהאי  להאי   ומוריק מהאי  להאי   ה 

נטפא  ניטופתא  לארעא ואותו היום }תהלים ק"ז{ יעלו שמים  ירדו  תהומות הוה עד דשמעו בי מלכותא  
 וקטלוהו  

   -אות )נ( שם גרסת רבינו היא גרסת העין יעקב 
ר ִלְיִליָתא,  ה, )בר ּבר חנה( ְלִדיִדי ֲחִזי ִלי הֹוְרִמין ּבַ א,  ָאַמר ַרּבָ ְרׁשָ ָמחֹוָזא, ּוְרֵהיט ּפַ ׁשּוָרא ּדְ י[ ַקא ַרֵהיט ַאקּוֵפיּה ּדְ )דהוה( ]ּכִ

י )חיותא( ]ּכוּ  ְרּתֵ אן ֵליּה ּתַ ֵאי, ְוָלא ָיִכיל ֵליּה. ִזְמָנא ֲחָדא ֲהָוה ְמַסְרּגָ ּתַ י ָרִכיב )סוסיא( ]ַחיּוָתא[ ִמּתַ ְדַנְייִתי[, ְוָקְייָמן ַאְתֵרי  ּכִ
( )דדונג(  ִרי  ׁשְ ֵמַהאּגִ ּומֹוִריק  ְבָיֵדיּה,  ַחְמָרא  ּדְ ]ַמְזִגי[  )כסי(  ֵרי  ּתְ ְוַנִקיט  ְלַהאי,  ּוְמַהאי  ְלַהאי  ְמַהאי  ַוור  ְוׁשָ ָנג[,  רּוּגְ ְלַהאי  ּדְ י 

ַמִים יֵ  הֹומֹות" ֲהָוה,  ]ּוְמַהאי ְלַהאי[ , ְוָלא ַנְטָפא )מינייהו ניטפא( ]ְנטּוְפָתא[ ְלַאְרָעא, ְואֹותֹו ַהּיֹום, )תהלים קז( "ַיֲעלּו ׁשָ ְרדֹו ּתְ
ְמעּו ֵבי ַמְלכּוָתא[, ְוַקְטֵליּה:    ׁשְ  )ושמעת מלכותא( ]ַעד ּדִ

רהיט    וזה קא  דהוה  ליליתא,  בר  הורמיז  לי  חזי  לדידי  רבב"ח  שאמר 

פרשא כי רכיב סוסיא מתתאי, ולא יכיל    ורהיט  ,אקופא דשורא דמחוזא
וקיי'לי חיותא,  תרתי  ליה  מסרגין  הוי  חדא  זימנא  גשרי  .  אתרי  מין 

תרי כסא דחמרא בידיה,   אטידדונג. ושוור מהאי להאי, ומהאי להאי. ונק
יעלו   היום  ואותו  לארעא.  נטפא  מינייהו  נטפי  ולא  להאי,  ומורק מהאי 

                   : הוה, ושמעית מלכותא וקטליה שמים ירדו תהומות
                                                  עח 

אקופא דשורא על  .דהורמיז  פבתתאי ומפלגך  \פא/ [פ] הורמיז שד הוא כדאמרינן בסנהדרין עטרש"י

שמרחם על בריותיו ואינו נותן רשות לאלו   הקב"הני החומה והאי עובדא להודיע צדקותיו של  יש
שד רץ ביותר  הה שהיה  יל ליולא יכ  .ט פרשא. לפי תומוי ורה  .להזיק וגם שלא לצאת בדרך יחידי

תרי גשרי  פד   .דותיכף וסרגא נתונין על הפר ו מסרגין שהיה א  .ן לכךיהפרש לא היה מתכומיהו  פג
 

 זוהר תלדות מדרש נעלם דף קלד: א"ת הדודאים אלא הדודים,    עז

 ונקט.    –ומתרלו   , ונקיט –גם בדפו"ר ותרלד    –א    –הערות במאמר רבב"ח    עח 

 רשב"ם   -בתשכט    עט 

 סנהדרין לט.  פ 

אמר ליה ההוא אמגושא לאמימר מפלגך לעילאי דהורמיז מפלגך לתתאי דאהורמיז אמר ליה אם כן היכי שביק     -  .סנהדרין לט   פא
 .ליה אהורמיז להורמיז לעבורי מיא בארעיה 

  -דאהורמיז    )עג, א(:שד, כדאמר הורמיז בר לילתא, בבא בתרא  -דהורמיז    מכשף, ויודע אני על ידי כישוף דמחצייך ולמעלה:  -אמגושא  -פרש"י 
)אמר לו היאך שביק( אהורמיז להורמיז לאעברא מיא סרוחים בארעיה, אם כן היאך מניח אהורמיז   -והיכי שביק ליה      הקדוש ברוך הוא קרי הכי:

 להעביר מים בארצו, שכל מה שאדם מכניס דרך פיו מוציא דרך הנקבים התחתונים:

אל"ף ובתרא באל"ף ור"ת גריס תרוייהו בלא אל"ף אלא קמא הורמיז בזי"ן כמו )ב"ב דף ח. ושם( איפרא בקונטרס גרס קמא בלא  -דהורמיז  -תוספות 
 הורמיז שהוא לשון חן מאת המקום איפרא כמו )ב"מ דף קיט.( אפריון נמטייה ובתרא הורמין בנו"ן כמו הורמין בר לילתא )ב"ב דף עג.(:

 לתתאי   -בתשכט    פב 

 ומיהו   -בתשכט    פג



 מוהר"ן                                יב   תורה                               קוטי    יל                11טז: 

תרתי כסי דחמרא.    .דה זו ידה זו לפרידדונג. שם אותו נהר והיו רחוקים זה מזה, והשד מדלג מפר
והוה מורק תרו   'מלאי  'שניה זה בהדי דקא משוייין  זה בתוך  ואין נשפך אפיויהו ביחד  טפה    'ור 

סערה שהיו עולים יורדי הים באניות עד לב השמים ויורדים עד    שהיה אותו היום רוח  פ"אחת ואע
הרוח   מכח  לארץ  פהואעפ"כ תהומות  טפה  נפלה  הים    . לא  יורדי  גבי  הוא  פסוק  וגו'  שמים  יעלו 

  של שד להראות לבני   פחמלכא דשידא שאין דרכו   פזליה   הימלכא וקטל  הבי  י'שמע  [.פו]   בתהלים
מלכא קיסר שהיה ירא שלא יטול מלכותו   המגלה סודם. ואית דאמרי בי  אדם והרגוהו מפני שהיה

 :  דה, והיה דר בין האנשיםישהיה אותו שד מאדם שבא על ש

ת, והוא היה רץ על שיני -אמר רבב"ח נראה לי שד בן שידה ששמה לילי  -  תרגום הגמרא עפ"י רשב"ם
ר מהשדים ועוד שידע שלא לצאת לדרך  חומת העיר מחוזא, והראו לו כדי שידע צדקת הקב"ה ששומר העי

יחידי, והיה השד רץ על החומה כל כך מהר יותר ממהירות הסוס שרץ למטה, פעם אחת ראיתי אותו על  
שני גשרים שחצו את נהר ששמו דונג והיו שתי חיות דהיינו פרדה על כל גשר ועליה אוכף וסרגא והשד 

אות ביין בידו ומרוקן בבת אחת מזו לזו ולא נטף אפילו היה מדלג מזו לזו ומזו לזו ומחזיק שתי כוסות מל
עד   ויורדות  השמים  לב  עד  עולות  האניות  היו  שבים  עד  סערה  רוח  יום  אותו  שהיה  אע"פ  לארץ  טיפה 
התהום ושמע מלך השדים שנגלה השד לבני אדם וגילה בזה סודם והרג אותו ויש אומרים שחשש שיקח 

 דה ממנו המלוכה כי היה מאדם שבא על שי

ר  ומבאר רבינו ר ב ַ ה ב ַ ָאַמר ַרב ָ ֶ ר ִליִליָתא-ְוֶזה ש  בר ליליתא הכוונה לת"ח שנקרא כן על שלומד   ָחָנה: ְלִדיִדי ָחֵזי ִלי הו ְרִמיז ב ַ

ָמחֹוָזא,  גמרא שנקראת לילה ושד הכוונה שהת"ח היה מקבל ביאורי תורתו משד יהודי ו ָרא ד ִ ש  ו ָפא ד ְ ֲהָוה ָקא ָרֵהט ַאק  והתחש"י ד ַ

א    הנ"ל היה רודף את הצדיק שנמשל לחומה לישראל ָ ָרש  ָ ולפי תומו רודף התחש"י גם את התנא שאת תורתו לומד שנקרא  ו ְרֵהט פ 

ֵאי    פרשא כי מפרש את התורה שבכתב   ָ ת  ַ א ִמת  ָרֵכב סו ַסי ָ י  כשלומדים התחתונים תורת התנא חוזר רוחו לגופו כרוכב על סוס  כ ִ

    התנא לא יכול לסבול נשיקת הלמדן תחש"י, ְוָלא ָיִכיל ֵלה  קברושפתיו דובבות ב

י ִחי ו ָתא  ואם יקשה לך מדוע לא מחזירה התורה את התנא בתשובה התירוץ ֵ ְרת  ַ   שלפעמים נופל התנא ִזְמָנא ֲחָדא ֲהֵוי ְמָסְרִגין ֵלה  ת 

ליפול לבחי' שמ רוצה  גשמי אבל התנא לא  גם שפע  כדי להמשיך  תורה לכןלשגיאה דקה  דֹוַנג      אלה של  ד ְ ֵרי  ְ ש  ג ִ ֵרי  ַאת ְ ְוָקְיִמין 
כשמפילין אותו לשמאל הוא נמצא שם כמו על גשר דונג שא"א לעמוד עליו לכן מיד חוזר לימין אלא שכיוון שמפילין אותו מיד חזרה  

ֵור ֵמַהאי ְלַהאי ו ֵמַהאי לְ הרי שגם הימין אצלו כמו גשר דונג שא"א לעמוד עליו ַ  ַהאי,  , ְוש 

יֵדה    והתיקון לזה הוא ַחְמָרא ב ִ ָסא ד ְ ֵרי כ ָ תורה שבע"פ נקראת יין מלכות רב ושמחת הלב בינא ליבא נקראת יין המשמח ועל  ו ְנַקט ת ְ

דהיינו שממשיך קו ירוק מהלב לתורה ומהתורה ללב ע"י שמקבל את הרדיפה באהבה ואת היסורים בשמחה  ו מֹוֵרק ֵמַהאי ְלַהאי    ידי

ְיהו  ַנְטָפא ְלַאְרָעא  השכינה לבחי' חיבוק  עולה דהיינו שחוזרת השכינה להיות בין שני הצדיקים ומשפיעים דרכה זה  , ְוָלא ָנְטִפי ִמנ ַ

הֹומֹות ֲהָוה    לזה בבחי' שפתותיו מור עובר שפתותיו דייקא דהיינו נשיקין ַמִים ֵיְרדו  ת ְ ָ נה  דהיינו שחוזרת השכיְואֹותֹו ַהי ֹום ַיֲעלו  ש 

עליון   צדיקים  בין שני  והוא  להיות  יעלו שמים  ירדו תהומות,  הוא  תחתון  הבחי'  ו ְקַטֵלה     ע"יבחי'  ַמְלכו ָתא  ְמֵעת  ִ שצדיק  דהיינו  ְוש 
ע"י  ו ,  ועי"ז מעלה את השכינה לזיווג נשיקין  ומשכיל בחכמתו מאיזה הלכות נתהפכו תחתון שומע הבזיונות שנעשו מהתורה שבע"פ  

כי כל חיותו מהשמאל שיש בתורה שבע"פ דהיינו    ועי"ז אין לשד יהודי חיות והוא מת.    ומוכנה לזיווג השלם  לכותהחכמה נבנית המ
 מנצוצי השכינה שאינם בשלימות. 

   ברשד הוא.  צפירש"י  הורמיז פטהאילדידי חזי לי 
 

 
 רי את  -בתשכט    פד

 ואעפ"כ   -, ובלוה"ת שם ואע"פ  -בתרלד  פה 
 תהילים קז כו   פו

 בתשכט מחק תיבת ליה   פז

 דרכה  -בתרלד   פח 

 תיבת האי   נמחקוכן הגרסא בדפו"ר ותרלד, ומתרלו   פט 

 פי' ר"ש   -בתשכט  פירוש רש"י,   -מתרלו  צ
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לילה כי תורה שבע"פ    , זה ת"ח שד יהודאין. וזה בר ליליתאליליתא דהיינו שהת"ח נקרא בן 

לילה נקראת  שבכתב  תורה  ג'(  כלפי  תורה  ידע  )עיין  איך  יט(  תהלים  טוב  )שוחר  במדרש  כמובא   ,
משה בין יום ללילה כשהיה ברקיע, ומובא, כשלמד עמו תורה שבע"פ ידע שהוא לילה.  

לילהדהיי  וזה בר ליליתא בן  נקרא הת"ח  כן  תורה שבע"פ  ,  נו שעל  בן של  שעיקר וזה טעם שנקרא 

שבע"פ  מתורה  ת"ח  הלמדן  נקרא  לא  חומש  רק  שיודע  שמי  רהיט  .  כנ"ל  רץ   השדוהוה   היה 

דשורא  ראש,  אקופא  העיר    על  הדורחומת  צדיק  דור  זה  באותו  שד  דהיינו  .  שחי  שת"ח 

ת"ח אין    \ב/ א( א' ע"זאמר חז"ל )ב"ב  יהודאין רודף את הצדיק הדור שנמשל לחומה, כמ
הטובים  צריך לנטירותא   ומעשיהם  תורתם  חכמים  כי  תלמידי  חומהשל  כמו  לעיר  .  ע"ש  הם שמירה 

גם   פרש    ורהיט פרשא ועוד  על  )ורץ  רוכב  את    (וססדהיינו  ורודף  רץ  הכוונה שהלמדן  רבינו  ולפי 

פירשהפרשא תומו  ג "י,  התנא  פרשא  ,לפי  זה  עליון  ,  ופירשה    שחידשצדיק  התורה  זאת 

והוציא  יפה,  תעלומה  דאותה  התורה    לאור  תעלומות  לאור  ומוציאה  מפרשת  שבע"פ  תורה  כי 

, אבל לפי תומו. כי ת"ח שד יהודי, אינו מכוין לרדוף  הת"ח שד יהודי   . גם אותו רודףשבכתב
  להתייהר ולקנטר לא נעשה בלא לדעת אלא  כיון שלומד    את התנא. וזאת הרדיפה נעשה ממילא

הכשר  , כי הלמדן  כי רכיב סוסיא מתתאי.  ע"י לימודו  זיווג נשיקין ולא דובבות שפתי הצדיק

והבלא    \ה/דהיינו דברי תורתוי שלומד תורת התנא, עי"ז מחזיר נפשו של התנא לתוך גופו  "ע

של התנא. החזרת נפש לגוף,    \ו/דהיינו מעט חיות השורה בעצמותיו שבקברו)קסטא דחיותא(  דגרמי  
דהיינו שזה נעשה מכח הלמדן   . וזה מתתאילרוכב  \ח/(זמו רכיבת הסוס, שהסוס טפילה לו )כהיא  

על גופו, כמ"ש  דהיינו  , כי התחתונים גורמים בלימודם להרכיב נפש התנא על סוסו,  שלמטה 
שכיון   אבל ולא יכיל לו  וכל זה בלמדן כשר אבל למדן שד יהודי עליו נאמרשפתותיו דובבות וכו'.  

של הת"ח שד    טשהתנא לא יכול לסבול נשיקותו  כיוון ,  א דעת לא מרכיב רוח התנא בגופושלומד בל

הימנויהודי טובה  נבילה  כי  כנ"ל  ,  דעת  בלא  שלומד  נאמר  ,  כיון  נשיקות שונא,  ועליו  ונעתרות 
  ,אמר לעיל שהת"ח שד יהודי רודף לפי תומו את הצדיק העליוןוהיינו ד  בורח ממנוצדיק עליון    והתנא

בכוונה  שאין   ממש  שרודף  במקום  ,הכוונה  בפיו  בגלות  תורתו  שמפיל  גדול  צער  לו  שגורם  לגרום  אלא 

   :שיהיו שפתיו דובבות וכו' 
הרי הצדיק תורתו    תורתו של התנא ללמדן למוטבדהיינו  ואם יקשה לך, איך הוא אינו מחזיר  

הכיצד יתכן   , ואדרבאמההיא תחזיר אותו בתשובה שלי  ,כולה זרע אמת ועל כן ראוי שכל הלומד אותה

גדלות ביותר. ואיך בא זה,  על ידה  שנתוסף לו  שלא רק שלא מחזירה את הלמדן בתשובה עוד גם  

מנא חדא הוי  יז,  רבב"ח  שמתורה הקדושה של התנא, יכול הלמדן להכשל. ותירץ ע"ז
חיותא תרתי  ליה  מן פירוש  ,  מסרגין  דקה  שגיאה  לאיזה  נופל  התנא  לפעמים  כי 

 
 ' ע"ב( ובתשכט תוקןבתקפא )ב"ב ח   א 

אמר ריש לקיש רבנן לא צריכי נטירותא    חייב ת"ח לשלם הוצאות בנית החומהאדרבנן    יהודה נשיאה רמא דשורא   רבי   -  בבא בתרא ז:   ב
דכתיב אספרם מחול ירבון אספרם למאן אילימא לצדיקים דנפישי מחלא השתא כולהו ישראל כתיב בהו כחול אשר על שפת הים  

ירבון וק"ו ומה חול שמועט מגין על הים מעשיהם    חול יקים עצמם מחול ירבון אלא הכי קאמר אספרם למעשיהם של צדיקים מ צד 
של צדיקים שהם מרובים לא כל שכן שמגינים עליהם כי אתא לקמיה דרבי יוחנן אמר ליה מאי טעמא לא תימא ליה מהא אני חומה  

כמג ושדי  תורה  זו  חומה  אני  כמגדלות  ח ] דלות  ושדי  ושדי    אלו [  .דף  ישראל  כנסת  זו  חומה  אני  רבא  כדדרש  לה  סבר  ור"ל  ת"ח 
 .כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות 

 פיר"ש   -בתשכט    ג

 ה ציא   -בתרלו   ד

 ]כנ"ל באות א' דף טז.[   ' שדברי תורתו של הצדיק הם בחי' קברו שלח אות א   פ'   בעש"ט עה"ת כמבואר ב   ה 
 ו: כנ"ל בשם מהר"ל על יבמות צ   ו 
 פנחס רכח ע"ב ]רע"מ[  עיין זהר  ז

ֶאֶרת   סּוס "ן  ו טטר מ   וזה שאמר כי  -   מ פנחס רכח: " זוהר רע   ח ִתפְּ ֵביהּ ,  "ט הוא הסוס של תפארת הרוכב עליו מט  ּדְּ ין    ּדְּ ש ִ ַלּבְּ אן ִמתְּ ִפירָּ ל סְּ "ט  במט  כיּכָּ

כִ   מתלבשים כל הספירות, פעם התפארת ופעם היסוד ופעם המלכות, ופעם כולם ביחד, הָּ א ִאיהּו    י וְּ גּופָּ א    ּכְּ תָּ מְּ ִנש ְּ הוא מט"ט להם כגוף לנשמה, לכן    וכךלְּ

 . מצד הגוף   הנשמהישתנה שם תפארת בו לפ"ת, כעין שמשתנה  
 וצ"ע אולי נשיקותיו  בכל הנוקדים נשיָקתו  ט 
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כי יש שני מיני דהיינו  , כדי שעי"ז ימשיך לעולם תרתי חיותא.  וד שלא לשמהשל לימ  הדקה
רוחני,  אחת  חיות,   שכתוב  חיות  גשמי,  כמו  וחיות  בימינה.  ימים  שכתוב  אורך  בשמאלה כמו 

עושר וכבוד. והתנא מחמת דביקותו העצומה בחיות הרוחני, אינו מתיר א"ע ח"ו מכל וכל  
הרוחני.   עמחיות  מפיל  הקב"ה  לשמה  אבל  שלא  ללימוד  מאד  מועט  לרגע  נפל  וד  שהוא  ומחמת 

קיימין אתרי גשרי ועל כן הוא בבחי'  , בשביל חיות גשמי.  [שלא לשמה]ילבחי' הלימוד  
הוא ,  דדונג, ושוור מהאי להאי תורה  כשמחדש  העליון  כמו אדם שעומד    דהיינו שהצדיק 

לעמוד יכול  ואינו  גשר של שעוה,  הגשר  על  הו,  על  כן  ומחמת   קופץ  אעל  השני.  גשר  על 
, כן התנא  מזה לזהדהיינו    קופץ מהאי להאיוכך  שגם השני של שעוה, קופץ על הראשונה.  

מפילין לעולם,  גשמי  חיות  להמשיך  שצריך  ומחמת  לשמה.  תמיד  לימודו  אותו    יאעיקר 
  ע"י מחשבה זרה שמכניס במחשבתו   ללימוד שלא לשמה, אזי נוטלין ממנו לימוד בחי' לשמה

על    ,שכל חפצו רק לשמה , ושוור מלשמה לשלא לשמה. ומחמת קדושתו ופרישותוארכפי שיתב

כי זאת הבחי'  כן   וקופץ משלא לשמה ללשמה.  הוא  שוור  לימוד שלא לשמה  אצלו כמו  של 
דונג של  עליו\יב/ גשר  לעמוד  יכולים  שאין  מיד  .  \יג /,  כן  ומלשמה  על  לשמה,  לתוך  שוור 

אצלו עכשיו כמו גשר של    טואיר הזאת, שהמהגש  \יד/ מחמת הכרח לטובת העולם, שוור
שמפילין אותו לרגע מועט של לימוד שלא לשמה כדי שיהיה  דונג, ושוור מזה לזה, ומזה לזה. ועי"ז  

עי"ז   וכבוד,  עושר  ובשמאלה  בחי'  גם  בםבתורתו  יכשלו  ופושעים  בחי'  בתורתו  השמאל    יש  כי 

   :לא לשמה כמותם שבערמומיות ושבתורה נדמה לפושעים שהצדיק גם הוא לומד 

)תרגום והחזיק שתי    ונקיט תרי כסא דחמרא בידי'  רמז רבב"ח בתיבות  התיקון לכל הנ"ל,

בידיו( יין  יין, בחי' תורה שבע"פ,    טזכי ישפירוש  ,  כוסות  יין מלכות רב שהיא  שני בחי'  בחי' 
נמצא   , גם הוא בחי' יין.[יז]  ויין ישמח לבבשהיא  )אסתר א'(. ובחי' בינה לבא שמחת הלב,  

יין רומז למלכות שהיא השכינה ולבינה שהיא בחי' לב   )תרגום    ומורק מהאי להאיששתי כוסות 

מה , בבחי'  יחלהאי  מהאי ,שימשיך קו ירוקמורק רמז לקו ירוק שרומז לבינה והכוונה , ושופך מזו לזו(

המדרש    הפשט עפ"י  וירק את חניכיו כנ"לשכתוב באברהם שקודם שיצא למלחמה להציל את לוט אזי  
תלמשהחזיר    הוא את  עימויבתשובה  שבאו  יא  דיו  בתורה  את    , וכמבואר  שתיקן  הכוונה  כאן  רבינו  ולפי 

. וזה וכפי שנתבאר לעיל שוירק רומז לבינה וחניכיו לחסד דאברהםהשכינה והעלה אותה עד לבחי' חיבוק  
אל ליבו לבחי' בינה רבה  את השכינה ומקהקב"ה  כנ"ל שע"י בחי' אהבה שהיא חסד בחי' ימין מחבק    חיבוק

ע"י    מעוררוזה  ,  ליבא התחתון  הרדיפההצדיק  את  באהבה  יהודי  שיקבל  שד  הת"ח  אותו  , שרודף 

 
 והרנ"ת בתקפא  מ   י

 מפילים   -בתרלד  יא 
גשר של    צ"ע   יב  וב בה תהילים יט מתוקים מדבש ותהילים קיט מה  ולא גשר רעוע ואולי לרמוז שמדובר בתורה שכת   ה ו שע שנקט 

נמלצו אמרתך מדבש לפי ודונג הוא הכלי שבו נעשה הדבש אלא שהדבש לא מתמצה מהדבורה אלא רק עובר דרכה אבל הדונג  
  מיות התורה שהיא הדבש ובה אין שמאל, כי י מתמצה ממנה  ואולי הוא רמז שימין ושמאל שבתורה שניהם רק חיצוניות וכלי לפנ 

ובשמאל היא  י ח  וצורך לימוד החכמה  היא קדושה  וערמה בימין  כנ"ל כמ"ש אני חכמה שכנתי ערמה,  צוניות החכמה היא הערמה 
 טומאה וגורמת לבזות צדיקים 

קופץ    צ"ע   יג שאל הלישמה  נתבאר  לעיל  כי  רבינו מהמכוון,  שינה  קצת  בלשון רבב"ח  עניין המבואר בתורה  להלביש  נראה שכדי 
ון שלא רוצה בשלא לישמה, אבל אל השלא לישמה מפילין אותו. נמצא אליבא דאמת מה ששוואר מהאי להאי,  הצדיק מעצמו כי 

אין הכוונה שמעצמו קופץ מכאן לכאן, אלא שהצדיק תמיד קופץ אל הלישמה ומיד דוחפים אותו ללא לישמה לצורך הפרנסה ומיד  
ע לפ"ז רק הגשר של שלא לישמה הוא כמו דונג שא"א לעמוד עליו  הוא חוזר וקופץ ללישמה ושוב דוחפים אותו לשלא לישמה. וצ" 

כי הצדיק לא יכול ללמוד שלא לישמה, אבל הגשר של לישמה אינו של דונג שהרי מצד עצמו יכול לעמוד שם אלא שלא נותנים לו  
 כי צריך פרנסה.

דוחפים את הרוצה ללמוד לישמה אל שלא  אפשר לומר שעל כן קשה מאד ללמוד לישמה כי לצורך הפרנסה נקבע שתמיד    עוד אולי 
 לישמה, ועל כן רק מי שכוחו גדול לחזור ללישמה מצליח ללמוד לישמה.

 לעיל אמר שמפילין אותו וכאן משמע שקופץ מעצמו.    צ"ע   יד
 שהוא   -, ומתרלושהיא  -תרלד דפו"ר ו ב גם    טו
 ש י בתרלד נמחק תיבת   טז
 תהילים קד טו   יז

 מתרצו נשמט תיבת להאי   יח 
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ימינו תחבקני ימין בחי'  ובוז  , וישמח ביסורין ואהבה בחי' חסד בחי'  , ושמחה שמייסר אותו בדברי עתק 

ליבא בינה  בחי'  המשמח  יין  חיבוק,  תורה ש  יטעי"ז השכינה שהוא ואזי  .  בחי'  בע"פ היא בבחי' 
חבצלת  כאחבצלת כאני    [כ]   בבחי' נקראת  היא  אזי  חיבוק  בבחי'  כשהיא  שהשכינה  ירוקה  דהיינו   ,

  .שיהיה החיבוק בשלימותדהיינו , רמז לבינה שהיא בחי' קו ירוק כחבצלת

אבל נטפא דרך    הל"ק(א)בידהיינו לסט"א    לארץ דייקא לא נטפא  ולא נטפא מינייהו לארעאוזה  

ותחתוןהשכי עליון  צדיק  בין  לעבר  מעבר  ירדו    דהיינו  ,נה  שמים  יעלו  היום  ואותו 
צדיק עליון זה בחי' יעלו  כי  , היינו שהשכינה ישבה בין תרין צדיקיא,  הוה  [כב]   תהומות

תחתון.    שמים צדיק  בחי'  זה  תהומות,  ירדו  מינייהו  .  בחי'  נטפא  נשיקין,  בחי'  שפתותיו  זה 

 נוטפות מור עובר כנ"ל. 
צדיק תחתון  ה  שמשכילי החכמה  "ידי מה נעשית בחי' נשיקין, בחי' נוטפות מור עובר, ע  ועל

ושמע מלכותא כנ"ל. וזה    נהפך ע"י הלמדן לדבורי עתק ובוזמאיזה צרופי תורה    לשמוע הבזיונות
 [כג ]  התורה שבע"פ הנקרא מלכות פה"מלכותא" דהיינו  היינו שישכיל וישמע את    וקטליה,

הלמדן לפה  בשעה    .שנפלה  וישכיל  ישמע  יהודי,  שד  מת"ח  היוצאים  מצירופיו  וישכיל 
והגידופים החירופין  עי"ז   כדששומע  תורה שבע"פ.  ישמע  יהודי,  שד  ת"ח  מפה  היוצאים 

כל זמן    [,כז]  כואינם אלא מניצוצי השכינה   כהקטליה, כי עיקר חיות של הקליפות והשדין 
אינה בשלימות  חסרון  כחשהיא  איזה  לה  הלימוד    ויש  כנ"למחמת  לשמה  להם  שלא  יש  אזי   ,

  ,אזי נשלמת קומתה ואין בה חסרון  [כט]   חיות. כשמעלין אותה לבחי' חכמה, ששם עיקר בניינה
דהיינו את היצה"ר של התלמיד חכם שביזה אותו    וכשנבנית בשלימות, עי"ז וקטליה לשד יהודיל

י תלוי בו מסתבר שאם ירצה  כח יצרו הרע ואזכיון שאין לו יניקה מהשכינה שהיא התורה שבע"פ מתבטל  

 : ישוב בנקל אלא שעפ"ר כיון שרגיל להגרר אחר יצרו מסתבר יותר שיפול לחלשות בלא חיות

 
 ה הזו ר ובו רמוזה כל התו הר לבאר את הפסוק שבו פתח את התור עתה חז

ע[לא]  תהלה לדוד  פ"וז לשון  תהלה  כמלברבוב י.  ד'("ש  ,  ישים    \לג /)איוב  ובמלאכיו 

כמ"שדהיינו    [לד]   תהלה מהול  ערבוב  שבע"פדוד.  \לו/מים ב  \לה/ שבאך  תורה  בחי'  זה  בחי'   , 

 
 שהיא   -תרלד ב  יט 
 שה"ש ב' א'  כ 

 חבצלת )כלשון הפסוק(    -ומתרלו   ,כחבצלת  –גם בדפו"ר ותרלד    כא 

 לשה"כ תהילים קז כו   כב 

 פתח אליהו   כג
 והגידופין  -בתרלד  כד
 , ובלוה"ת שם תוקן.  תיבת והשדין  חסר   -בתרלד  כה 
   השכינה  -הקדושה, ובלוה"ת שם    -בתרלד  כו
 אות תקג, עמק המלך טז יח.    פרי עץ חיים שער ק"ש פ"ג, ילקוט ראובני בראשית   כז

 בשלימות  -בשלמות, ובלוה"ת שם  -בתרלד  כח 
 .כנ"ל אות ד' עי"ש  כט 

 כשנבנית   -בתרלד  ל 
 תהילים קמה א'.  לא 

 עירבוב   -ערבוב, ובלוה"ת שם  -בתרלד  לב 
 .רש"י פרש לשון הוללות ומלבי"ם לשון יהל אור וי"מ הוללות וסכלות   צ"ע   לג
 י קהלת ב' ב' לשחוק אמרתי מהולל ועפ"י ישעיה א' כב סבאך מהול ביין  כנראה עפ" זה פירוש רבינו שם באיוב    לד

 מאיזה שרש נקרא המוהל את התינוק להכניסו בברית המילה.  צ"ע   לה 
ִים:   ישעיה פרק א   לו  ּמָ ְך ָמהּול ּבַּ ְך ָהָיה ְלִסיִגים ָסְבאֵּ ְסּפֵּ    )כב( ּכַּ

לסיגים    -  רש"י פ  היה  כספך  ומצפין    -)כב(  נחשת  מעות  עושין  מים  שהיו  מהול  סבאך  בהם.  להונות  בכסף  שלכם    -אותן  משקים 
 מעורבים במים כדאיתא בפסיקתא, מהול מעורב ואין לו דמיון במקרא ומ"א פותר לשחוק אמרתי מהולל )קהלת ב' ב'( מעורבב: 
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כידוע שדוד המלך תיקן את ספירת המלכות בשלימות עד שזכה להיות רגל רביעית במרכבה ,  \לז/ המלכות

כשהתורה שבע"פ  שתהלה לדוד רומז  . היינו  עילאה דהיינו מלכות ה' אחרונה שבשם ד' אותיות הויה 
 כנ"ל. ע"י שנופלת לפה הלמדן הרשע  פים אחרים ונתערבב לצירו לחנופלת 

המלךלטארוממך   שלההיינו  ,  אלוקי  להוציא   התרוממות  המלכות  ולבנותה    השל  מהגלות 

כי  )תהלים נב(    , \מא/ כל היום  בחי' חסד אלדהיינו  ,  מאלוקי י  "עזה    ,לקומה שלימה בלא חסרון

  .בחי' וימינו תחבקני ,בחי' ימין ,בחי' אהבה ,ל רומז לחסד-שם א
דהיינו לבינא שהיא בחי' לב כמ"ש בפתח אליהו בינא ליבא ובה הלב   לבחי' בינה לבא רומז  ,  המלך

 (.  [ מב]  שהלב בנפש כמלך במלחמה )ספר יצירה פ"ו ונקרא מלך כיון. מבין
אח"כ מעלה את התורה שבע"פ לבחי' חכמה  כי  היינו  רמז לזיווג הנשיקין  ,  ואברכה שמך

ועל כן    מד\/(מג ריבוי דברכאן. כי החכמה, היא מקור הברכה ) הנקרא ברוך ע"ש  לחכמה  כנ"ל  
הש"י מת י ולימה בלא חסרון ואזי אין יניקה לת"ח ש"שונעשית קומה  ,ע"י החכמה מתברכת ונבנית המלכות

חיות   ,כנ"ל לו  אין  כבר  כי  אזי מת  ואם מסרב  לו לשוב בתשובה  יותר  בנקל  ואזי  יצרו הרע  דהיינו שמת 

 : מהסט"א
 

 

 
בדבריו הקדושים על  והנה, בהאות ד' נראה מבואר לכל מעיין, שסמך עצמו     -קטע רביעי וחמישי ד"ה והנה    עיין ביאור הליקוטים   לז 

שהיא   כידוע[  הלבנה  ]שבנוגה  המוב"פ  דוד  המלכות  ספירת  אודות  על  הקדושים  דבריו  וכל  אמת,  ספרי  בשאר  מהם  שמובא  מה 
התורה שבעל פה והשכינה, שכל נפשות ישראל יוצאות מאתה ]וגם נפש הצדיק העליון באה משם, אך נשמתו מעולה עוד במעלה  

 ישראל כולא חד, והנפשות האלה, הן הן ההלכות הנגזזות מאתה המובא בפנים מגיזי ההלכות.  יתירה כידוע[, כי אורייתא ו 

 וגם היא בעצמה, כל שלימות לבנונית אורה, ]הוא[ בבירור גיזוזי הלכותיה בהשלמה המוב"פ.  

ו  בהמות  בבחינת  ולהיות  לצאת  נפשותיהם,  ניצוצי  וכמה  כמה  ונחלפו  נתערבבו  המוב"פ,  וערבובה  ]והעיקר  ומתהלתה  ממש,  חיות 
בבחינת הרחלים והכבשים, כמובא מזה בהלכות ראשית הגז הלכה ה, שעל התורה הזאת[. שלפי זה מבואר יותר ענין הכתוב הנ"ל,  
ידי   על  העולם,  בריאת  מקודם  שהתחיל  הנ"ל,  וגלותה  מערבובה  זה  כל  כי  ישראל,  נפשות  לענין  המוב"פ,  חיה  נפש  הארץ  תוצא 

בעצמו, שהיה בו משמעות המיעוט והערבוב. שבאמת גם זה היה מכוון גדול מאת השם יתברך ]כמובא מזה    הדיבור של השם יתברך 
]של קומתה[ המוב"פ, שסוף כל סוף, תאיר ותתמלא   הפועל בחינת השמאל  יצא אל  זה  ידי  ועיין היטב בפנים[, כי על  במקום אחר 

 יותר על ידי זה.
 נפלה  -בתרלד  לח 
 אלהי   -בתרלד  לט 
 להי א  -בתרלד  מ

שם בסוף המאמר התרוממות שלה על ידי אלקי בחינת חסד אל כל היום וכו' ולכאורה אינו מובן, ויש לפרש    -אות יג    עיין פל"ח   מא
על פי הידוע ומבואר בכתבים ומובן גם בזוה"ק פרשה לך לך צ"ד )ובסבא משפטים דף צ"ו צ"ז ובפירוש הרמ"ז שם(, כי שם אלוה  

חסד אל כל היום, שנעשה לבוש לאותיות וא"ו ה"א ושם אל יוצא משם ס"ג שבבינה, עיין בספר  שרשו הוא שם אל שהוא בחינת  
ו"ה   ידו נשלם אותיות  על  כל היום, כי  עדן שער האותיות בענין שם אל שסוד חסד אל  גן  ועיין בשערי  ז"ל  ערכי הכינויים לרי"צ 

נ"ל נמצא מבואר כי שורש שם זה הקדוש הוא מבחינת חסד  שבשם הוי"ה ואותיות מ"י שבשם אלקים, וע"ש גם כן מסוד שם אלוה ה 
 אל וכו' כנ"ל ועל פי המסורה כתוב כאן שם זה בוא"ו ה"א: 

 משנה ד'  מב 
 ]טז לג[  ופרשת בשלח ]מח ג[  ובבחיי פרשת ויחי ]דף קכ:[  עיין זהר תרומה קסב. האזינו רפט. ובתיקון ע' מג

זָּאוחין ללאה, ואמר כי  מפרט את המשכות המ  ועתה  -  עיין זהר תרומה קסב.  מד רָּ א  וְּ רּוךְּ זה הוא כי מלת    סוד   ּדָּ אברוך שם וכו',    של   ּבָּ א  ּדָּ קּוּדָּ נְּ זָּא ּדִ  רָּ
ה  אָּ ִאיהוּ הסוד של נקודה העליונה שהיא החכמה,    זהו  ִעּלָּ רּוךְּ   ּדְּ ל מקור הברכות,    יאנקראת ברוך לפי שה  שהיא  ּבָּ כָּ אן  ּדְּ כָּ רְּ ִעין  ּבִ בְּ ן  נָּ ּמָּ ת  הברכות נובעו  שכל   ִמּתַ
ִאי משם,   רּוךְּ   וְּ ֵרי ּבָּ ֵתי ִאקְּ אָּ א ּדְּ מָּ לְּ א עָּ  ָלאוברוך כי על ידה מתגלות הברכות לזו"ן והוא העיקר, ואמר    נקראתתאמר שעולם הבא שהוא סוד הבינה    ואם  ֵתימָּ
אהדבר כך,    איןָהִכי   הָּ ַכר   ּדְּ ה ִאיהּו ּדְּ אָּ ה ִעּלָּ קּוּדָּ א המקור והמשפיע,    העליונה שהיא החכמה היא בחי' זכר שהוא  הנקודה  כי  נְּ מָּ לְּ א   עָּ ּבָּ ֵתי נּוקְּ אָּ הבינה    אבל   ּדְּ

ה   ִאיהוּ החכמה שהיא כלי ובית קבול להברכות, לכן    של היא בחי' הנוקבא   כָּ רָּ ִאיִהי ּבְּ רּוךְּ וְּ בריכה המקבלת    לשוןנקראת ברוך ובינה נקראת ברכה, והיא    החכמה ּבָּ
ומפרש   המים,  רּוךְּ את  ַכר   ּבָּ המשפיע,    הוא  ּדְּ רָּ החכמה  ה ּבְּ א   כָּ ּבָּ השפע,    היא  נּוקְּ המקבלת  ַעל הבינה  א   וְּ ה   ּדָּ אָּ ִעּלָּ ה  קּוּדָּ נְּ ִאיהּו  רּוךְּ  סוד    ועל   ּבָּ הוא  ברוך  כן 

 החכמה שלאה מקבלת עתה. 

יקר תרומה סימן  וכו'     -  יח עמוד סא   עיין אור  רזא  היות    –ברוך דא  ואם  ברוך שהוא מקור הברכות  והטעם שנקרא  הינו החכמה 
הוא  מקור אמיתי  הברכות אתה א"כ    שהכתר  גילוי  תאמר אם אחר  ואם  כדפי'  נקודה  שהיא  ע"י החכמה  ואינו משפיע אלא  נעלם 

גילוי הברכות לספירות ולזה אמר שאינו שיש ברוך מקור ויש ברכה כלי בית קיבול לברכות ולמעלה   נייחס שם זה לבינה שממנה 
ברכ  והמלכות  מקור  היסוד  ומטה  בר)י(כה  בריכה  והבינה  מקור  ברכה מעלה  החכמה  נקבה  וה'  ומטה  ברוך מעלה  נקו'  שי'  בענין  ה 

 ומטה ומפני שזכר ונקבה לא יצדק בעצם למעלה מצד עצמם זה לזה יצדק, וזהו שאמר נקודה עלאה איהו דכר וכו' ....


	א שער והתנצלות ד' עמודים לפני שער של כל תורה וכל כרך
	א שער לכריכה לקוטי מוהר''ן מבואר חברותה ללימוד בעיון
	ריק
	ג דף ראשון ודף התנצלות לכל כרך

	א שער לחברותא
	דף יהטו עמוד ב ב''פ ולד ולו
	דף יוטז עמוד א ב''פ ולד ולו
	דף יוטז עמוד ב ב''פ ולד ולו
	דף יז עמוד א ב''פ ולד ולו
	תורה יב דף יהטו עמוד ב מבואר10
	תורה יב דף יוטז עמוד א מבואר15
	תורה יב דף יוטז עמוד ב מבואר10
	תורה יב דף יז עמוד א מבואר4



