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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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון

 בספה"ק
  ליקוטי מוהר"ן

 

   .:כ :.יט: יחדף 
 
 
 יד תורה



 מוהר"ן                   אשרי יג להמשיך שלום יד              יקוטי      ל         יח:

, היינו עד דחזינן בי מרבעתא דכוכבא זוטא

ארחי , זה בחי' זווג, כמ"ש מרבעתאשגרמנו זווגא עלאה. 

בא זוטא, כמובא . שכינתא נקראת בשעת זווג כוכ[א] ורבעי

איתעבידת נקודה זעירא מגו  [ב]א ע"א(בזוהר )בלק דף קצ

והוה כמבזר  : מתא כדין אתחברא בבעלה ע"שירח
, כמובא בזוהר דחרדלא גריווא ביזרא ןיארבעג

האי חיה כד איתעברא אסתתמת ולא  [ד])פינחס דף רמט ע"ב(

כדין  לאולדא עד דאתיא נחש ונשיך בערייתא היכילת

שתית לדמא. וזה בחי' ביזרא  ואואתפתחת ונפיק מינה דמא וה

דנפיק מינה מחמת  [ז] דחרדלא היינו בחי' טפת דם כחרדל

בית זרע. ואח"כ י "רשחהנשיכה בבית הזרע. ביזרא פי' 

הזאת היא התורה כנ"ל. והתורה הזאת היא  טולדההאולידת, וה

הולכת דרך ארבעים יום, היינו בחי' שאר חיותא שהם 

ארבעים, עשרה לכל סטר, כמובא שם )בדף הנ"ל(. וזה בחי' 

, בחי' ארבעין חיותא, שהם ארבעים יום של יארבעין גריוא

 ,ינן מהבלאהוה מקלואי דלינן טפי    :[יא] התורה
צדיקים  יש הבל אשר נעשה על הארץ אשר ישכי )קהלת ח'( יב

י ההבל הזה רבים "וע ,אשר מגיע עליהם כמעשה הרשעים וכו'

. ואי דלינן [יד] , שרואים צדיק ורע לו רשע וטוב לו[יג] נתפקרו

, מהבלא, טוהרבה נפשות, אזי בוודאי הוה מקלינן לשון קולא

ורמיא   : קשה על העולם מהבל הזה, ולא היה הבל הזה כ"כ
, חברתי, מי שבקית מידי גלא קלא לחברתה

. בעלמא דלא שטפתיה, וניתי אנא וניחרביה

י "היינו כשאח"כ, כשכל אלו הנפשות חוזרים מעיבור הנ"ל, וע

אלו לאלו,  טזםזה. ואז מעוררילהכלליות נתוסף בהם אהבה זה 

איזה ואומרים זה לזה, ומזכירין זה את זה. אחי, שמא שבקת 

מושלת עליך, ואין אתה יכול יזמדה בעולם הזה, שעדיין היא 

. היינו אסייע לך, יחוניתי אנא וניחרביה : להתגבר עליה

פוק חזי לכלות את המדה הזאת ממך. והשיב לו, 
ראה כמה שהוא החכם הנ"ל.  ,[יט] גבורתא דמרך

, כדאפי' כמלא חוטא דחלא לית דעבר, כחו גדול

מן  כבחב החוט לא יכולתי לצאת חוץאפי' כמלא רו "ירשכא פי'

החול. פי' את שואלת אותי, שמא שבקתי מדה בעולם, שעדיין 

לא תקנתי אותה. תדע חברתי, שעדיין אני משוקע בכל 

התאוות, ועדיין לא יצאתי מן החול אל הקודש אפי' כמלא חוט. 

, היינו דעבר ליתובוודאי מי שהוא במדרגה כזאת, בוודאי 

פוק חזי (. ואעפ"כ, כד)[כג]ות עיבור הנ"ל ינשא"א לו לבא לבח
, היינו כח החכם, שכ"כ כחו חזק, שאפילו גבורתא דמרך

 :[כה] נפש שלי העלה בעיבור

יודעי  :זה בחי' השגחה אשרי העם, [כו] וז"פ
(, שהוא בחי' צדקה, כמ"ש )תהלים כז, זה בחי' יעקב )תרועה

 ,הוויותכח, זה בחי' ה' :משפט וצדקה ביעקב אתה עשיתצט( 

, זה בחי' השכל, כמ"ש )קהלת ח'( באור פניך :בחי' חסדים

מהלך  [כט] אלו הנפשות, בחי' יהלכון,. חכמת אדם תאיר פניו

 : נפש
כת"י רבינו ז"ל ששייך להתורה הנ"ל, אך לאעוד מצאתי )ל

הנייר ולא נכתב שם רק סופו של ענין וחסר  לבמצאתי רק קצה

 : התחלת הענין. וזהו(

, זה [לד] כל בשר יחדיויה טנת"א כנ"ל, בחי' רא לגשהיאהתורה 

[ לו] לוקח נפשות חכםכולם בבחי'  [לה] בחי' לקיטת הנפשות

י רוח נדיבה כנ"ל. ", כל זה נעשה ע[לז] כי פי ד' דברכנ"ל. 

   : )עד כאן לשונו ז"ל( : זו צדקה בפיך[ לח], כשחז"ל פי ד'שהוא 

ר ונגלה כבוד ה' וראו כל בש [לט] ומובן הדבר, שמביא המקרא

. ומבאר כל המאמר הנ"ל שהוא מפורש יחדיו כי פי ה' דבר

 : [מ] בפסוק זה. אך בעו"ה חסר פי' רישי' דקרא

 

 מבבחודש שופר בכסא תקעוא( )תהלים פ  [ מא] יד
 .וכו'[ מג]

שלום בעולם, צריך להעלות כבוד הקב"ה  להמשיךא 

ליראה את השם ח( רשו, היינו ליראה, כמ"ש )דברים כלש

  : הנכבד

. [מד] ת חסדתורי "להעלות את הכבוד, אלא ע "אואב 

ט ע"ב( זהו הלומד תורה על מנת , אחז"ל )סוכה מותורת חסד

 [מה]ט ע"א(ר כבודו, כמובא בזוהר )יתרו דף סללמדה. כי זה עיק

בשעתא דשאר עכו"ם אתיין ואודן לקוב"ה, כדין אסתלק 

. כמו גבי יתרו [מז] עילא ותתא מוואתייקר שמא דקוב"ה

, עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים [מח] מר יתרובשעתא דא

כדין אסתלק ואתייקר שמא דקוב"ה. נמצא זהו כבודו, כשבני 

 , מקרבין את עצמן לפנים מהקדושהמטאדם שהם מחוץ לקדושה

שמגיירין, הן בעלי תשובה, שגם הם היו מבחוץ,  נא. הן גרים[נ]

 : וכשמקרבין ומכניסים אותם לפנים, זהו כבודו

הכבוד בגלות, כי עיקר הכבוד אצל העכו"ם, ואנחנו  ועכשיו

כבודו מבין  שיתגלה נבאי ישראל שפלים ונבזים. ולעתיד לבבנ

יטו  כי אז, [נג] ונגלה כבוד ה' וכו'( םהחשך, כמ"ש )ישעיה מ

לכו ונלכה  [נה] אז יאמרו בגוים, [נד] לעבדו שכם אחד כולם

ג( אל מ, כמ"ש )יחזק[נו] וכבוד נקרא אור )שם ב'(. באור ה'

 :והארץ האירה מכבודו

לקרב את הגרים עם בעלי התשובה, אלא  ואי אפשר ג 

, שצריך יפוצו מעינותיך חוצהעל ידי תורה. כמ"ש )משלי ה'( 

. [נז] להם הדרך ילכו בהלהשקות אותם שהם מבחוץ, להודיע 

 וזהו:  אין כבוד אלא תורה [נח]וזה שאמרו חז"ל )אבות פ' ו'(

אלו  [נט], ואחז"ל )ב"מ פ"ה.(יקר מזוללאם תוציא ו( )ירמיה ט

, יקרסקרא מוציא ן בני אדם לעבודת הש"י. כי זהו נשמקרבי

רם על ג( : וזה )תהלים קי , מזילותא דגלותאמזוללהיינו כבוד, 

על ומשבחין ליה, אזי  סאן, היינו כשהעכו"ם מודכל גוים ה'

 , אזי השמים כבודו
 

                           
וכתיב במדבר כג י' ומספר רבע  א

 ישראל
ב

סימן ד'  'אור יקר כרך יד שער ח 

דף קמו ושער הכונות תפילין דרוש 
 'ה
ג

 בדפו"ר ארבעין בתקפא כתוב ארבע ן 
ד

אור יקר שער י' סימן יז עמ' רלז,   
ובלשם , יבשער הכוונות פסח דרוש 

 'ענף ב 'ב דרוש ה"הדע"ה ח-שבו ואחלמה

  '.סימן ז
 יכלית -בתרלד ה
ו

)ובלוח דמא  תוהוא שתי -בדפו"ר 

תקונים של דפו"ר ציין שצ"ל לדמא( 

לא ברור שני של שתית ' בדפו"ר ת)

והוא  -(, בתרלדהואפשר לקרא שתי

שתית  והיא –מתרלו שתיא לדמא, ו

ה )כנראה כיון ששתית לשון נקב לדמא

אבל צ"ע כי מבואר שם במפרשים 

שהחיצונים יונקים מהסיגים דהיינו 

הדם, ולפ"ז הנחש שותה את דם. ועיין 

בגרסת הכת"י שבסוף הספר גם שם 

כתוב והוא שתית לדמה וכן בגרסת 

                           
כת"י המיוחס בטעות נוסחאות ה

 למוהרנ"ת
ז

לשון חז"ל שאפילו טיפת דם נדה  
עיין נדה טז: ושם כחרדל מטמאה 

 סו.
ח

 ר"ש -בתשכט  
ט

 -וההולדה, ומתרצו  –גם בדפו"ר  

 והתולדה
י

 גריווא -גם בדפו"ר גריוא ומתרצו  
יא

 שמות כד יח 
יב

  כי -, ובלוה"ת שםפי' -בתרלד 
יג

עיין פל"ח אות י' ביאור העניין  
יב  'עיין לק"ה ר"ח ווהקשר להנ"ל, ו

שקושיא זו שרש לכל עקמומיות 

. . ועיין תורה נה אות ג' ד'הלב
רה נו ]דף סז.[ ותורה ה' תנינא ותו

 אות טו ]דף יא.[
יד

 ברכות ז. 
טו

 קולה -בתרלד 
טז

 מעוררין -בתשכט  
יז

 -, ובלוה"ת שםמוטלת -בתרלד 

 מושלת
יח

 ונחרביה -בתרלד 

                           
יט

 פי' צא תראה גבורת אדונך 
כ

 דעבר  -, ובלוה"ת שםדעבד -בתרלד 
כא

 ר"ש -בתשכט  
כב

 -ובלוה"ת שם ,לצאת מן -בתרלד 

 לצאת חוץ 
כג

יין גרסת תורה זו בסוף הספר ע 
שם משמע חידוש גדול יותר שאפילו 
מי שכן יצא מכל התאוות רק נשאר 

בו כחוט השערה מהחול זה מעכבו 
 מלבוא בעיבור.

כד
עיין זהר ויקהל דף קצה: ודף  

 ריג:
כה

עיין לק"ה קריאת התורה ו' לז  
גודל החיוב להכלל ולקשר עצמו עם 

 הציבור המקושר לצדיק האמת וכו'
כו

 תהילים פט טז הנ"ל 
כז
 ]דף פח:[ עיין תיקון נה 
כח

 -ההוויות, ובלוה"ת שם -בתרלד 

 הוויות
 קהלת ו' ט' כט
ל

. בתרלד רנ"ת בתקפאההוספה של מו 

 אינה מוקפת סוגרים.
לא
 כת"י  -בכ"י, ובלוה"ת שם -בתרלד 

                           
לב
 קצה -, ובלוה"ת שםקצת -בתרלד 
לג
 שהוא -בתרלד 
לד

 ישעיהו מ' ה' 
לה

עם בחי' בשר תורה כב אות ו' ה 
 כלפי הצדיק

לו
 הנ"ל 'משלי יא ל 
לז

 סוף הפסוק הנ"ל כל בשר יחדיו 
לח

ובתוס' בראש השנה ו. כמבואר  

שבפיך הכתוב בדברים כג כד שם 
ישעיהו דכתיב בלרבות צדקה כנדר 

 יצא מפי צדקה מה כג
לט

 ישעיהו מ' ה' 
מ

^ עיין בסוף הספר בנוסח אחר של  
כתב יד רבינו ז"ל בעצמו מובא כל 

 פסוק הזה.ה
]עיין שם שכת"י הנ"ל הוא העתק 

 ממנו ורק חסר תיבות באמצע[
מא

לשון רבינו ז"ל נאמרה בשבת  
 חנוכה תקסד

מב
משך הנחל תיקן כסה כאן ובכל  

הקרן מהדו' ו.המקומות שהחליף רבינו 

הורוביץ החדשים תיקן בכולם כלשון 

  .רבינו

                           
מג

"פ בלקוטי מוהר"ן חפסוק זה חוזר  
 ק"מ תנינא תורהובל דף יט:בו כאן

]דף  ח' ]דף ז: יא:[ ה' ]דף א. ג.[ א'
ג.  מדףבכל המקומות לבד  טו: יט.[

 .החליף רבינו כסא במקום כסה

. שכסה לשון כסאועי"ש פרש"י 
כלשון רבינו נמצא בהרבה ספרי ו

כגון פרי הארץ מכתב ט' חסידות 

ומאור ושמש אור המאיר אמרי פנחס 
 צ"ע כי אע"פ שכותב רבנו)ו ועוד רבים.

תורה גם עיין כסא בא' דורש מלשון כסוי. ו

 שדורש כסא לשון כסוי(אות ה' ו' 
מד

 לשה"כ משלי לא כו 
מה

 עי"ש גם סז: וסח. 
 דקוב"א -בתרלד מו
מז

בשעה שעובדי ככבים  –תרגום  
ומזלות באים ומודים להקב"ה אז 

עולה ומתכבד שמו של הקב"ה 
 למעלה ולמטה. 

מח
 שמות יח יא 
 -"ת שם, ובלוהלקדושא -בתרלד מט

 לקדושה

                           
נ

עיין לקוטי עצות כבוד אות ד' שם  
עקר הכבוד כשהרחוקים  -הלשון

 ביותר מקרבין את עצמן להש"י.
בדפו"ר כאן ובכל התורה הזו במקום  נא

עצמם תחת כנפי  המכניסין גרים כתוב

ובלוח טעויות כאן ציין השכינה. 

ועיין שצריך לתקן בכל התורה הזו 

 תורה יז אות ד'
נב

 בואל -מתרצו  
נג

 זהר סוף משפטים דף קכו. 
נד

 * צפניה ג ט' 
נה

 תהילים קכו ב' 
נו

ראשית חכמה שער היראה פ"ב  
 ד"ה עוד בחינה ג'

נז
 לשה"כ שמות יח כ' 
נח

תנא דבי אליהו רבה פרק ב ד"ה  
 הבו לה'

נט
 תוספתא הוריות ב' ג' 

, ובלוה"ת יקרנשמט תיבת  -בתרלד ס

 שם תוקן
סא

 -מודן, בתרלד -גם בדפו"ר ותרלו 

 מודין -ומתרצו ובלוה"ת שם ונין, מ

 תורה אור
ר  קהלת ח )יד( ֶיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ
ר ֵיׁש  ֶרץ ֲאׁשֶ אָׂ ה ַעל הָׂ ַנֲעש ָׂ
יַע ֲאֵלֶהם  ר ַמג ִּ ים ֲאׁשֶ יקִּ ַצד ִּ
ים  עִּ ׁשָׂ ֵיׁש רְּ ים וְּ עִּ ׁשָׂ רְּ ה הָׂ ַמֲעש ֵ כ ְּ
ה  ַמֲעש ֵ יַע ֲאֵלֶהם כ ְּ ג ִּ ַ מ  ׁשֶ
ם ֶזה  ג ַ י ׁשֶ ת ִּ ַמרְּ ים אָׂ יקִּ ד ִּ ַהצ ַ

ֶבל  :הָׂ
ם  עָׂ ֵרי הָׂ תהלים פט )טז( ַאׁשְּ
אֹור  ק ב ְּ ֹקוָׂ ה יְּ עָׂ רו  ֵעי תְּ יֹודְּ

ן: כו  ֵ ַהל  ֶניךָׂ יְּ ָׂ  פ 
ֹעז ֶמֶלךְּ  תהלים צט )ד( וְּ
 ָׂ ת  ֹוַננְּ ה כ  ָׂ ֵהב ַאת  ט אָׂ ָׂ פ  ׁשְּ מִּ
ַיֲעֹקב  ה ב ְּ קָׂ דָׂ צְּ ט ו  ָׂ פ  ׁשְּ ים מִּ רִּ ֵמיׁשָׂ

: יתָׂ ש ִּ ה עָׂ ָׂ  ַאת 
י  מִּ ם ו  כָׂ ֶהחָׂ י כ ְּ קהלת ח )א( מִּ

ר ד ָׂ  ׁשֶ ֵ ם יֹוֵדַע פ  דָׂ ַמת אָׂ כְּ ר חָׂ בָׂ
א: נ ֶ ׁשֻׁ יו יְּ נָׂ ָׂ ֹעז פ  יו וְּ נָׂ ָׂ יר פ  אִּ ָׂ  ת 

ֵאה  קהלת ו )ט( טֹוב ַמרְּ
ם ֶזה  ֶפׁש ג ַ ךְּ נָׂ ם ֵמֲהלָׂ ֵעיַניִּ

ַח: עו ת רו  רְּ  ֶהֶבל ו 
בֹוד  ה כ ְּ לָׂ גְּ נִּ ישעיהו מ )ה( וְּ
י  ו כ ִּ ד ָׂ ר ַיחְּ ש ָׂ ל ב ָׂ או  כָׂ רָׂ ק וְּ ֹקוָׂ יְּ

ר: ס ֵ ב  ק ד ִּ ֹקוָׂ י יְּ ִּ  פ 
י (ל)משלי יא  רִּ ְּ יק ֵעץ  פ  ַצד ִּ

ם: כָׂ ׁשֹות חָׂ פָׂ ֹלֵקַח נְּ ים וְּ  ַחי ִּ
 (כד)כג כי תצא דברים 

יתָׂ  ש ִּ עָׂ ֹמר וְּ ׁשְּ ֶתיךָׂ ת ִּ פָׂ א ש ְּ מֹוצָׂ
ק ֱאֹלֶהיךָׂ  ָׂ ַליֹקוָׂ ת  ַדרְּ ר נָׂ ֲאׁשֶ כ ַ

: ס יךָׂ פִּ ָׂ ב ְּ ת  רְּ ב ַ ר ד ִּ ה ֲאׁשֶ בָׂ דָׂ  נְּ
י  ת ִּ עְּ ב ַ ׁשְּ י נִּ ישעיהו מה )כג( ב ִּ
ֹלא  ר וְּ בָׂ ה ד ָׂ קָׂ דָׂ י צְּ ִּ פ  א מִּ צָׂ יָׂ

ֶרךְּ יָׂ  ֶ ל ב  ַרע כ ָׂ כְּ י ת ִּ י לִּ ב כ ִּ ׁשו 
ׁשֹון: ל לָׂ ַבע כ ָׂ ָׂ ׁש   ת ִּ

 
 תורה יד

עו  ַבֹחֶדׁש  קְּ תהלים פא )ד( ת ִּ
: נו  יֹום ַחג ֵ ֶסה לְּ ֵ כ  ר ב ַ  ׁשֹופָׂ

ה  (כו)משלי לא  חָׂ תְּ ָׂ יהָׂ פ  ִּ פ 
תֹוַרת ֶחֶסד ַעל  ה וְּ מָׂ כְּ חָׂ בְּ

: ה  ׁשֹונָׂ  לְּ
ה יח יתרו  שמות ָׂ )יא( ַעת 

דֹול יְּ  י גָׂ י כ ִּ ת ִּ ַדעְּ ל יָׂ כ ָׂ ק מִּ ֹקוָׂ
דו   ר זָׂ ר ֲאׁשֶ בָׂ י ַבד ָׂ ים כ ִּ ֱאֹלהִּ הָׂ

 ֲעֵליֶהם:
בֹוד  ה כ ְּ לָׂ גְּ נִּ ישעיהו מ )ה( וְּ
י  ו כ ִּ ד ָׂ ר ַיחְּ ש ָׂ ל ב ָׂ או  כָׂ רָׂ ק וְּ ֹקוָׂ יְּ

ר: ס ֵ ב  ק ד ִּ ֹקוָׂ י יְּ ִּ  פ 
ֹךְּ  צפניה ג פ  ז ֶאהְּ י אָׂ )ט( כ ִּ

ֹרא  קְּ ה לִּ רָׂ רו  ה בְּ פָׂ ים ש ָׂ ֶאל ַעמ ִּ
ד בְּ עָׂ ק לְּ ֹקוָׂ ם יְּ ׁשֵ ם ב ְּ ָׂ ל  ֶכם כֻׁ ֹו ׁשְּ

ד:  ֶאחָׂ
ֵלא  ָׂ מ  ז יִּ תהלים קכו )ב( אָׂ
ז  ה אָׂ נ ָׂ ׁשֹוֵננו  רִּ לְּ ינו  ו  ִּ חֹוק פ  ש ְּ
ק  ֹקוָׂ יל יְּ ד ִּ גְּ ם הִּ ֹויִּ רו  ַבג  ֹיאמְּ

ה: ֶ ם ֵאל  ֹות עִּ  ַלֲעש 
כו   ית ַיֲעֹקב לְּ ֵ ישעיהו ב )ה( ב 

ק: ֹקוָׂ אֹור יְּ ה ב ְּ כָׂ ֵנלְּ  וְּ
בֹוד  ה כ ְּ נ ֵ הִּ יחזקאל מג )ב( וְּ

ֵאל ב ָׂ  רָׂ ש ְּ ֶרךְּ ֱאֹלֵהי יִּ ד ֶ א מִּ
ם  קֹול ַמיִּ קֹולֹו כ ְּ ים וְּ דִּ ַהק ָׂ

ֹבדֹו: כ ְּ ה מִּ ירָׂ ֶרץ ֵהאִּ אָׂ הָׂ ים וְּ  ַרב ִּ
ֹנֶתיךָׂ  יְּ צו  ַמעְּ פו  משלי ה )טז( יָׂ

ם: יִּ ֵגי מָׂ לְּ ַ ֹחבֹות פ  רְּ ה ב ָׂ צָׂ  חו 
ה יח יתרו  שמות ָׂ ת  ַהרְּ זְּ הִּ )כ( וְּ

ֶאת  ים וְּ ק ִּ ֶהם ֶאת ַהחֻׁ ֶאתְּ
ֶהם ֶאת  ָׂ לָׂ ת  הֹוַדעְּ ֹוֹרת וְּ ַהת 

ֶרךְּ  ה  ַהד ֶ ֲעש ֶ ַ ֶאת ַהמ  ה  וְּ כו  בָׂ ֵילְּ
ן: ו  ר ַיֲעש   ֲאׁשֶ

ַמר  ֹה אָׂ ֵכן כ  ירמיהו טו )יט( לָׂ
ַני  פָׂ ךָׂ לְּ יבְּ ב ַוֲאׁשִּ ׁשו  ָׂ ם ת  ק אִּ ֹקוָׂ יְּ
ֹוֵלל  ז  ר מִּ קָׂ יא יָׂ ֹוצִּ ם ת  אִּ ֲעֹמד וְּ ַ ת 
ה ֵאֶליךָׂ  ָׂ בו  ֵהמ  ׁשֻׁ ֶיה יָׂ הְּ י תִּ פִּ כ ְּ

ב ֲאֵליֶהם: ׁשו  ה ֹלא תָׂ ָׂ ַאת   וְּ

 



 מוהר"ן      יט.                        להמשיך שלום יד    י                             ליקוט         

אורזילא בר יומא,  1רש"י

בן יום א' דאותו  [2] ראם

כהר תבור כן  .היום נולד

בי מרבעתא  .גדול 3נולד

מקום הנחת ראשו  'דרישי
 רמא .כששוכב על הקרקע

כופתא הטיל ריעי סכרא 
הריעי לירדנא לפי שעה עד 

 :הו המים מעט מעטשמסמסו

להתעוררות  לבא ואי אפשר:  נתעלה הכבוד מהחושך

 ,התשובה, הן לרשעי ישראל, הן לגרים, אלא על ידי התורה

, יפוצו וכו' חוצה [א] שמאירין להם אל מקום שהם שם. כמ"ש

, כנגד [ב] חוצה דייקא. כי התורה הם ששים רבוא אותיות

. ויש לכל הנשמות שרש למעלה [ג] ששים רבוא נשמות

ב"ר פרשה }לו במחשבה תחלה ב"ה, כי ישראל עדקבמחשבה 

(. וכשנתעוררים הגרים ) די זווג הנשמות, נבראים נשמת". וע{א'

י אותיות התורה שהוציא מפיו, ומתנוצצים זה לזה, "הנשמות ע

י הזווג של התנוצצות "זה בחי' זווג שזה מקבל הארה מזה, וע

גם הפושעי  : הנשמות שבמחשבה, נבראים נשמות גרים

כי נקרא פושעי ]וראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, יש

ראל נקר' עכ"פ עליו עדיין, מאחר שישראל, נמצא ששם י

, אע"פ שחטא ישראל הוא )סנהדרין [ישראלשנקרא פושעי 

י "יש לו אחיזה ושרש במחשבה עליונה. וע ,[ז] מד.(

 ,התנוצץ גם שרש נשמתו, בין שאר השרשים ,ההתנוצצות

י הארה "הפושעי ישראל משרש נשמתו, וע ומגיע הארה לזה

 : הזאת חוזר בתשובה

א.( מפני מה ת"ח אין בניהם שאמרו חז"ל )נדרים פ וזהד 

ובפרט  ,ת"ח, מפני שלא ברכו בתורה תחלה. שצריך כל אדם
בשרש הנשמות. היינו  ,ת"ח, לברך ולהאיר בלימוד תורתו

, כי שם שרשינו. נמצא כשמביא הארה [ח] במחשבה תחלה
ברכה לתוך תחלת המחשבה, ועל ידו מתנוצצין ומתברכין ו

הוא ממשיך  הנשמות. נמצא כשממשיך נשמה לבנו, בודאי
ז גם בנו יהי' ת"ח. אבל כשאין מאיר 'נשמה בהירה וזכה, ועי
י לימודו, אז כשממשיך נשמה לבנו, "ומברך את התחלה, ע

, ואינה מאירה, מפני אני ישינההנשמה היא בבחי' )ש"ה ה'( 
זה לא יהיה בנו ת"ח. וזה מפני שלא ברכו בתורה תחלה, היינו 

 : שרש הנשמות. בבחי' ישראל עלה במחשבה תחלה

, כמו [ט] פלותי ש", אלא עואין אדם זוכה לתורהה 

. שישבר גאוותו [יא] וממדבר מתנה [י]ד.(שאמרו חז"ל )עירובין נ
מד' בחינות שפלות. כי צריך אדם להקטין את עצמו, לפני 

. [יב] כערכו, ולפני קטנים ממנולים ממנו, ולפני בני אדם גדו
שהוא בעצמו קטן שבקטנים, וצריך להקטין א"ע כנגד  םולפעמי

. וידמה בעיניו שהוא למטה ממדרגתו, בבחי' [יג] מדרגת עצמו
 :שבו איש תחתיו יד(טז)שמות 

         טו                                                       

שאמר רבה בב"ח  הוז

לדידי חזי לי אורזילא בר 
ר תבור והר היומא, דהוי כ

תבור כמה הוי, ארבעה 
פרסי. ובי משכא 

, תלתא פרסי. טז'דצווארי

ובי מרבעתא דרישיה, פרסא ופלגא, ורמא 
 :[יז] כופתא, וסכרא לירדנא

 

, היינו בחי' כבוד, שהוא בעכו"ם אורזילא בר יומא

היינו בחי' כבוד, כמ"ש  ,אור זילא, אורבזילותא. וזה 

, כי לא יתגלה יומא בר. ולמה נקרא והארץ האירה מכבודו

הכבוד אלא בביאת משיחינו. וכתיב ביה אימתי יבא מר היום, 

(, ובכל .ח)כמשארז"ל סנהדרין צ[ יח] תשמעו היום אם בקולו

, יטוהוה כהר תבוריום מוכן הכבוד לצאת מזילותא. 

. כפי כותוודם משבר גאשראה שהעלאת הכבוד, תלוי בזה שא

י "השתברות גאותו, כן הוא העלאת הכבוד. כי כבודו נתעלה ע

י שפלות, כמ"ש "התורה כנ"ל, ואין אדם זוכה לתורה אלא ע

לשון גדלות, כמ"ש  הר תבור, הר. וזה מתנה וממדברחז"ל 

והר  : שבירה כאלשון ותבור,. העמדת להררי עוז)תהלים ל'( 
יינו ארבע בחי' שפלות . התבור כמה הוה ארבע פרסי

, שצריך להקטין, לפני צדיקים, בינונים, רשעים, ולפני [כב] הנ"ל

מדרגת עצמו, ושידמה בעיניו כאלו לא בא עדיין לפני מדרגתו 

שהוא בה. וזה הר תבור ארבע פרסי, ששבירת הגדלות הם 

, א דצוואריה תלתא פרסיכומש : בארבע בחי' הנ"ל

, הם ג' [כג] דל בהםזה בחי' הדברים שדרך בני אדם להתג

אל יתהלל דברים. וצריך לשמור א"ע מהם, כמ"ש )ירמיה ט'( 

, והם ג' בחי', חכם גבור עשיר. והגדלות בחכמתו וכו' חכם

 תדברו בצווארה( , בבחי' )תהלים ע[כד] רא משכא דצוואראנק

, זה בחי' זווג פרסא ופלגא ',דרישי 'ומרבעת : עתק

, כמ"ש [כה] ן זווג, לשו'מרבעתהנעשה בראשית המחשבה. 

 ה. ועל ידי זווג הזה, נעשה פרסארחי ורבעי [כו]ט()שם קל

, זה רמז על המשכת הנשמות לבניהם, זה כזופלגא. פרסה

שהנשמות מתנוצצין  ,מכונה בשם פרסה שלימה. והתנוצצות

 םומולידיכחומאירין ומעוררין את הפושעי ישראל בתשובה, 

ן הם רחוקים נשמות גרים, זה מכונה בשם פלגא. כי עדיי

מהקדושה מאד, ויכול להיות להם מניעות רבות. וצריך להם 

יגיעות רבות, כדי להפשיט מהם הבגדים צואים שהלבישו, 

כי אלו הבגדים  .[כט] הבגדים הצואים הסירוכמ"ש )זכריה ג'( 

הצואים, הם מונעים אותם מלחזור לקב"ה, והם מפסיקים, כמו 

הר, וצריך להשליך נהר המפסיק שא"א להלוך דרך אותו הנ

י ", ערמא כופתא וסכרא לירדנאהבגדים הצואים וזה 

שמפשיטין ומשליכין מעליהם הבגדים הצואים נתבטלים כל 

וסכרא המבדילים בינם לבין הקדושה. וזה  'המניעות והמסכי
. ובשביל [ל] , כי הירדן מפסיק בין קדושת א"י לח"ללירדנא

זה נקראים בשם פלגא, כי עדיין צריך להשליך מהם הבגדים 

הצואים, כדי להסיר המפסיקים והמונעים והמסכים המבדילים 

בינם לבין הקדושה. אבל אלו הנשמות שת"ח ממשיכין לבניהם 

 זה מכונה בשם פרסה שלימה.כנ"ל, 
 

                                               
 טז 'משלי ה א
תורה שלימה  ,פני יהושע קדושין ל' ,'נהר ט 'חסד לאברהם מעין ב ב

 .מילואים לפ' שמיני אות יב דף רפו
 הקדמות יח לא לח שער הגלגולים ג
ן תחת נשמת המכניסים עצמ -בדפו"ר ,נשמות -מתרלוו ,נשמת -גם בתרלד ד

 כנפי השכינה
עי"ש גם דף קסז: ועיין שער הגלגולים ] עיין זהר שלח דף קסח. ה

הקדמה לד וביאור בני אהרן שם אות ז' והקדמה יב וביאור בני"א שם 
 .אות יד

 הוספת מוהרנ"ת במהדורת תקפא ו
 ש"ע או"ח סימן נה ז
בלוח השמטות מדפוס ראשון הנמצא בסוף ספורי מעשיות הישן יש  ח

בשיחות הר"ן אות קלב  הובא בקיצורה ארוכה השייכת לכאן השמט
לברך את  מועילותמצית דבריו שגם האכילה בקדושה באותו יום 

 וכן מבואר בדעת קדושה להרמב"ן פ"ד. .ההתחלה
בברייתא דרבי בע"ז כ: נמצא שפלות מביאה ליראה הנ"ל וכן איתא  ט

 פנחס בן יאיר ענוה מביאה ליראה ועיין תורה קמח
 נדרים נה. י

 במדבר כא יח יא
קסח מאן דאיהו רב איהו דף עיין שיש"ק ח"ג אות קלח וזהר שלח  יב

 ועיין תפארת ישראל אבות ד' ד'.זעיר 

                                                        
 עיין לק"ה ערלה ה' ד' )רא"ב( קטן ממה שהוא חושב שיאמין שהוא יותר יג
 בתקפא )שמות יג( ובתשכט תוקן יד
יין זבחים קיג: ע 2  רשב"ם -בתשכט  1 –הערות השייך לפרש"י  טו

 (כן היה )כגרסת רשב"ם בגמרא -בתשכט  3רש"י ותוס' שם  
 -ובכל המנוקדים ,דצווארי -מתרלובתרלד ובתקפא דצווארי', בדפו"ר  טז

אֵרּה ַצוְּ  דְּ
וזה שאמר רבה בר בר חנה ראיתי ראם בן יומו שהיה גדול כהר  יז

ארו תבור והר תבור כמה היה ארבע פרסאות )טז קלומטר( ואורך צוו
הטיל צואה ום משכב ראשו היה פרסה וחצי והיה שלש פרסאות ומק

  לתוך הירדן ונסתם הירדן.
 תהילים צה ז' יח
 תביר -תרלו ב יט
 גאותו -מתרלו  כ

 לשין -בתקפא  כא
 פי'ה ב' רע"ב שם פרוס 'פרסי לשון פרוסה עיין משנה מנחות ז כב

 שבור וחתוך.
 'במדבר רבה כב ו כג
 טז תרגום יונתן ורד"ק שם  'ישעיהו געיין  כד
 פי' .בעהועיין סוכה כג. דלמא ר משנה פאה ח' א' וברטנורא שם כה

)כי רבע בלשון תרגום לשכב פי' מקום שכיבתה דהכא מרבעת כן רבצה. ו
 והיינו לשון זיווג כמ"ש שמות כב טו( 

                                                        
 פרש"י שם ועיין נדה לא. כו
פרסא  -, מתרלופרסה ופלגא פרסא -לדתרבפרסה ופלג' פרס',  -בדפו"ר כז

 ופלגא ופרסה

 ומולידין -מתרצו  כח
 זהר פנחס ריד. כט
בבא מציעא פד. שר"ל נכנס רמז בועיין  'ו 'ים אעיין משנה כל ל

 לקדושה ע"י שעבר את הירדן

 תורה אור
משלי ה )טז( ָיפּוצּו ַמְעְיֹנֶתיָך 

ְלֵגי ָמִים: ְרֹחבֹות ּפַ  חּוָצה ּבָ
ָנה  שיר השירים ה )ב( ֲאִני ְיש ֵ
י ֵער קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק  ְוִלּבִ
ְתִחי ִלי ֲאֹחִתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי  ּפִ
י ִנְמָלא ָטל  ּרֹאש ִ ִתי ש ֶ ַתּמָ

 ָלְיָלה:ְקֻוּצֹוַתי ְרִסיֵסי 
ֵאר  במדבר חקת כא )יח( ּבְ
רּוָה ְנִדיֵבי  ִרים ּכָ ֲחָפרּוָה ש ָ
ֲעֹנָתם  ִמש ְ ְמֹחֵקק ּבְ ָהָעם ּבִ

ָנה: ר ַמּתָ ְדּבָ  ּוִמּמִ
י  שמות בשלח טז )כט( ְראּו ּכִ
ן  ת ַעל ּכֵ ּבָ ַ ְיֹקָוק ָנַתן ָלֶכם ַהש ּ
י  ִ ש ּ ִ ּיֹום ַהש ּ הּוא ֹנֵתן ָלֶכם ּבַ

בּו  יו ֶלֶחם יֹוָמִים ש ְ ְחּתָ ִאיש  ּתַ
ּיֹום  ֹקמֹו ּבַ ַאל ֵיֵצא ִאיש  ִמּמְ

ִביִעי: ְ  ַהש ּ
י הּוא  תהלים צה )ז( ּכִ
ֱאֹלֵהינּו ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו 
ֹקלֹו  ְוֹצאן ָידֹו ַהּיֹום ִאם ּבְ

ָמעּו:  ִתש ְ
ְרצֹוְנָך  תהלים ל )ח( ְיֹקָוק ּבִ
ְרּתָ  ה ְלַהְרִרי ֹעז ִהְסּתַ ֶהֱעַמְדּתָ

 ִייִתי ִנְבָהל:ָפֶניָך הָ 
ירמיהו ט )כב( ּכֹה ָאַמר ְיֹקָוק 
ָחְכָמתֹו ְוַאל  ל ָחָכם ּבְ ַאל ִיְתַהּלֵ
ְגבּוָרתֹו ַאל  ּבֹור ּבִ ל ַהּגִ ִיְתַהּלֵ

רֹו: ָעש ְ יר ּבְ ל ָעש ִ  ִיְתַהּלֵ
ִרימּו  תהלים עה )ו( ַאל ּתָ
אר  רּו ְבַצּוָ ַדּבְ רֹום ַקְרְנֶכם ּתְ ַלּמָ

 ָעָתק:
ִחי ְוִרְבִעי תהלים קלט )ג( ָארְ 

ה: ְנּתָ ָרַכי ִהְסּכַ  ֵזִריָת ְוָכל ּדְ
ַען ַוּיֹאֶמר ֶאל  זכריה ג )ד( ַוּיַ
ָהֹעְמִדים ְלָפָניו ֵלאֹמר ָהִסירּו 
ָגִדים ַהּצִֹאים ֵמָעָליו ַוּיֹאֶמר  ַהּבְ
י ֵמָעֶליָך  ֵאָליו ְרֵאה ֶהֱעַבְרּתִ

ש  ֹאְתָך ַמֲחָלצֹות:  ֲעֹוֶנָך ְוַהְלּבֵ
  
 



 להמשיך שלום יד                         מוהר"ן                           יט:        ליקוטי

היכא דנשקי ארעא  1"ירש

ורקיעא מקום גבוה הי' שם 
שנושקים יחד זה לזה ולאו היינו סוף 
העולם דהא מהלך העולם ת"ק שנה 

 3של עולם 2אמציעותאהוי וא"י 
 יושבי על טבור הארץ [4] דכתיב
סילתאי  .מקומו של רבב"ח והיינו

דהדר חוזר כדאמרינן  .סל לחם שלי
 ' :קבועי 'גלגל חוזר ומזלו[ 5] 'בפסחי

 

, כבדהו בכסות [א] וכבדתו וזה : כי אין להם מסכים המבדילים

 ([ג] ט.. שבת קיולקדוש ה' מכובד וכו'וק כשדרז"ל על פס)בנקי 

כסות נקי, היינו להשליך הבגדים הצואים. כי זה עיקר כבוד 

, להחזיר בני אדם בתשובה, [ד] אם תוציא יקר מזוללהש"י, 

 ין הם באים תחת כנפיולהמשיך נשמות הגרים. וגרים שמתגייר

 ו"כמובא בהקדמת הזוהר ד}השכינה, ובשביל זה נקרא גר צדק 

)יתרו בר"מ דף צ"ג ע"א( כסות נקי, דא  בזוהר. וזה שמובא {[ה]

, בבחינות )תהלים [ו] הנקראת מצוה כנפי מצוה. היינו שכינה

, שזה עיקר כבודו, שיכניס וכבדתו. וזהו כל מצותיך צדקט( קי

 : זהשכינה כנ"ל גרים תחת כנפי

ו, יכול לידע העלאת הכבוד לשרש נתלפי בחי וכל אחד ו

היראה. לפי הכבוד שמכבד את יראי ה', כן עלה הכבוד 

ואת יראי ה' ו( ו. כי שם שרש הכבוד, בבחי' )שם טלשרש

ו, הוא נת. כי כל זמן שהכבוד הוא בגלות, כ"א לפי בחייכבד

בוד, כן הוא מכבד מזלזל ביראי ה'. וכל אחד לפי תקונו את הכ

 :[ח] יראי ה'

הדבר, שיכבד יראי ה' בלב שלם. כמ"ש חז"ל  ועיקרז 

ויראת  [ט] )קידושין ל"ב ע"ב( דבר המסור ללב, נאמר בו

בשפתיו ט( עיקר הכבוד, כמו שכתוב )ישעיה כ . ושםמאלקיך

 :כבדוני ולבו רחק ממני

הכבוד לשרשו, היינו ליראה כנ"ל. ואז נשלם  כשמחזיר ח

לום ששני מיני שלום, יש  ויש : היראה, ואז זוכה לשלום פגמי

. כי תחלה צריך אדם לראות שיהיה שלום בעצמיו, [י] בעצמיו

אין שלום בעצמי ום, כמ"ש )תהלים לח( לכי לפעמים אין ש

זוכה לשלום בעצמיו. כמ"ש בזוהר  י היראה,". ועמפני חטאתי

, יאאבאתרא דאית דחילא תמן תשתכח שלימת .{טיתרו ע}

כשיש שלום בעצמיו,  :[יב] כי אין מחסור ליראיוד( כמ"ש )שם ל

, בבחי' [יד] י היראה"יכול להתפלל. כי עיקר התפלה ע יגיאז

, [טו] . כי התפלה במקום קרבןאשה יראת ה' תתהללא( )משלי ל

. אשר בו מום לא יקרב כלא( ובקרבן כתיב ביה )ויקרא כ

י יקרב לעבוד וכשאין בו מום, היינו באתרא דאית דחילא, אז

וחנה מדברת על  ,עבודתו תמה. וזה שכתוב בחנה, )שמואל א'(

. על ידי היראה, זכתה לתפלה, כי עיקר היראה הוא בלב לבה

זוכה לשלום הכללי, היינו שלימות העולמות,  ,י תפלה"כנ"ל. וע

 כי ע"ש זה תפלה נקרא קרבן, ע"ש קירוב העולמות לשלימותן

 :[טז]
    יז                                                      

שאמר  [יט] וזה יחט

ה, רבה בר בר חנ
 כאיאמר לי הה

טייעא, תא ואחוי לך 
היכי דנשקי ארעא 

אזלי . כאידורקיע בהד
וחזאי, דעביד כוי 

ואנחתיה בכוותא , כבלתאייכוי. שקליתא לס

ולא אשכחיתה , כגתאו. בהדי דמצלינ' בע'דרקיע
גלגלא דרקיע הוא אמרי איכא גנבי הכא. א"ל 

 : לה כדומשכח למחר כי השתאדהדר. נטר עד 
 [כה]
 

 .זה בחי' שלום בעצמיו ארעא ורקיעא,דנשקי 

 [כו]זה בחי' נשמה. כמ"ש  רקיעא,זה בחי' גוף.  ארעא,

זה הגוף  ואל הארץזה הנשמה, יקרא אל השמים מעל 

 עבידי כוי,)סנהדרין צ"א ע"ב(. וכשיש ביניהם שלום, עי"ז 

וכוין פתיחין ליה תפלה כנ"ל, בבחי' )דניאל ו'(  עי"ז נעשה

ואנחי' בכוותא  כחלסלתאי ושקלית :[כז] בעליתי'
יומא }זה פרנסה, כמו מי שיש לו פת בסלו  דרקיע, סלתא,

. היינו, שלא רצה לעסוק בשום עסק מעסקי עוה"ז, רק :{עד

בשביל נשמתו. גם כל תפלותיו, לא היו אלא בשביל לקשר 

תפלות המפורשים בתפלה שהם לצורך הגוף,  נשמתו. אפי' אלו

כגון רפאינו וברך עלינו ושאר צרכי הגוף, לא היה כוונתו של 

רבב"ח בשביל גופו, אלא בשביל נשמתו, שהיה מכוין לפרנסת 

ושקלית לסלתאי ואנחי' נשמתו ולרפואתה. וזה 
ששקל לתפלה שהוא לצורך הגוף, ואנחי' בכוותא דרקיע, 

מתו. כי ממילא כשנתקן שם ברוחניות, בתפלה, הכל לצורך נש

בעותי לא  ועד דמצלינא : נתקן גם בגשמיות
, היינו אח"כ, לא מצא כדי פרנסתו. אע"פ שתיקן כט'אשכח

אמר איכא ברוחניות, אעפ"כ לא נמשך לו שפע בגשמיות. 
גלגלא שגונבים השפע שלי. השיב לו,  גנבא הכא,

, [ל] הגורמתהיינו גילגולין דנשמתין, היא  דרקיע דהדרא.

 [לא]שאין לצדיק כדי פרנסתו, כמ"ש גבי ר' פדת )תענית כ"ה.(

אי בעית דאיחרוב עלמא ואפשר דאיברית בשעתא דמזונא 

, איתא במדרש )בראשית פ' קנים תעשה לתיבה [לג] וזה :(לב)

נים מטהרין את המצורע, אף תיבתך מטהרתך. (, מה ק  [לד] אל

, ומפריד בין איש [לה]ו()משלי י נרגן מפריד אלוףהמצורע, זה 

 נים מטהרים אותו. וק  {:זערכין ט} [לו] בדד ישבואשתו, ועי"ז 

, מתקנין את [לח] , אף תיבתך, היינו תיבת התפלה[לז]

כל העולמות, וזה בלטהמחלוקת, ועושה שלום הכללי, שלום 

 :שמסיימין התפלה בשלום

ב( לשון שלום, כמ"ש )ישעיה כ תקעו [מא] פי' וזה מי

ת בהתפארו בחדש שופרמב : מקום נאמןותקעתיו יתד ב

או בעלי  םי התקרבות הגרי"חדש. היינו התעלות כבודו ע

זה בחי' יראה שהוא שרש הכבוד. וכסא לשון  בכסא, :תשובה

ויראת  [מד] . שזה בחי' דבר המסור ללב נאמר בומגהתכסיא

 : , שזה הדבר מכוסה מעין כל[מו]}בבא מציעא נח{מה מאלקיך

כי יום הוא בחי' אור, כמ"ש  ,יתזה בחי' שלום ב ליום,

. ואור הוא שלום בית, ויקרא אלקים לאור יום)בראשית א'( 

היום, כי  ( נר שבת קודם לקידוש:ג)שבת כ שאמרו חז"לכמו 

  שלום בית
 

                           
א

 * ישעיהו נח יג 
ב

 ביאור של מוהרנ"ת בתקפא 
ג

 עיין גם שבת קיג. 
ד

ירמיהו טו יט הנ"ל בתחילת  
  התורה

ה
כנראה טעות וצ"ל דף יג. גם  

 עיין זהר ח"ג יד.
ו

שער כג לרמ"ק פרדס רמונים  
 פרק יג ערך מצוה

ז
בתרלד נשמט תיבת כנ"ל  

 ובלוה"ת שם תוקן
ח

 עיין כתובות קג סוף ע"ב 
ט

פסוק יד לב ופרק ויקרא יט  
 כה פסוק יז לו מג

י
בין גוף לנשמה כמבואר לקמן  

ועיין תורה כב אות ה' דבקה 

                           
. ועיין לקמן אות יג עצמי לבשרי

 .שהוא גם בין היסודות
 שלימותא -ובתרל יא
יב

 לק"ה חו"מ הרשאה ג' כ' 
ובכור בהמה טהורה ג' כב. 

 ועי"ש שיראה בחי' בטחון.
יג

 אז -ומתרצו ,אזי -גם בדפו"ר 
יד

 רב: ברכות לו וזהר ויקהל 
טו

 * ש"ע או"ח צח ד' 
טז

סוף ע"ב,  'זהר ויקרא דף ד 
המבואר בספר עבודת הקדש 
. לרבי מאיר אבן גבאי ח"א פ"ו

 }שערי אורה סוף שער ב'.
יז

 1הערות השייכות לפרש"י  
 -בתשכט 2רשב"ם  -בתשכט

העולם היא  -בתשכט 3אמצעיתו 
 5 יחזקאל לח יב 4 )כגרסת הגמ'(

 צד: פסחים

                           
יח

 אות ט נוסף בתרלו 
יט

המעשה החמש עשרה והאחרון  
 בבבא בתרא עד. שסיפר רבב"ח

כ
 ,ההיא -גם בדפו"ר ותרלד 

 ההוא -מתרלו
כא

מחוק ונדמה שכתוב  -בתקפא 
בדפו"ר  ,אהדדי -בתרלד, בהדרי

 בהדדי -מתרלוו
כב

 ,לסילתאי -גם בדפו"ר ותרלד 
 לסלתאי -מתרלו

כג
בתרלד  ,בעותא -דפו"ר ותקפא 

 בעיתא -וומתרל
כד

 ומשכחת -בתרלד 
כה

 -תרגום וביאור עפ"י רשב"ם  
אמר רבב"ח אמר לי סוחר 
ישמעאלי בא ואראך את המקום 
שנושקים שמים וארץ דהיינו 
שהראה לו מקום בארץ שהיה 

                           
גבוה כל כך שהגיע עד השמים 
ונשק אותם והיה זה בארץ 
ישראל ואין הכוונה שהראה לו 
את סוף העולם ששם גם נושקים 

ם וארץ שהרי להגיע לשם שמי
הוא מהלך ר"ן שנה שהרי העולם 
כולו הוא תק שנה וא"י 
באמצעיתו והלכנו לשם וראיתי 
שנעשה שם חלונות ולקחתי הסל 
לחם שלי והנחתי אותו בחלון 
הרקיע ובזמן שהתפללתי רציתי 
לקחת את הסל ולא מצאתיו 
אמרתי שמא יש כאן גנבים אמר 
לי הסוחר לא אלא שגלגל הרקיע 
הסתובב ועימו המזלות הקבועים 
בו ואם תחכה למחר בזמן הזה 

 תמצא אותו היכן שהנחת אותו.
כו

 'ד '* תהילים נ 

                           
כז

לכן תפלה מכונה חלונות ועיין  
 ספר המדות תפלה מד

כח
 לסלתא ושקלת -בתרלד 
 בעיתי לא אשכחי -בתרלד כט
ל

זהר ח"ג דף רטז: תיקון סט דף  
 צט: וק.

לא
 :עיין זהר פנחס רטו רטז 
לב

 תיקון סט דף ק: 
לג

 יד '* בראשית ו 
לד

 פסקא ט' 
לה

 עי"ש ביאור הגר"א 
לו

 ופרש"י שם ויקרא יג מו 
לז

 ויקרא יד ב' 
לח

עיין לעיל תורה ט' ולקמן  
 יבקתורה 

לט
 כל -בתשכט  

                           
מ

 אות י' נוסף מתרלו 
מא

הנ"ל בתחילת  'תהילים פא ד 
 התורה

מב
 בחודש -בתרלו 
 אתכסיא -בתרלד מג
מד

לב ויקרא יט פסוק יד ופסוק  
ויקרא כה פסוק יז ופסוק לו 

 ופסוק מג
 נמחק הציון הזה -בתשכט מה
מו

 קדושין לב: ב"מ נח: 

 תורה אור
יב  ש ִ ָּ ישעיהו נח )יג( ִאם ת 
ֶציךָּ  ְגֶלךָּ ֲעׂשֹות ֲחפָּ ת רַּׁ ב ָּ ַּׁ ִמש  
ת  ב ָּ ַּׁ ש   אתָּ לַּׁ רָּ י ְוקָּ ְדש ִ יֹום קָּ ב ְ
ד  ק ְמֻכב ָּ ֹעֶנג ִלְקדֹוש  ְיֹקוָּ

ֹו ֵמֲעׂשֹות ד ְ  ְדת  ֶכיךָּ ְוִכב ַּׁ רָּ
ר: בָּ ר ד ָּ ֵ ב  צֹוא ֶחְפְצךָּ ְודַּׁ  ִממ ְ

ן  עַּׁ ַּׁ תהלים קיט )קעב( ת 
ל ִמְצֹוֶתיךָּ  י כָּ ֶתךָּ כ ִ ֹוִני ִאְמרָּ ְלש 

ֶדק:  צ ֶ
יו  ֵעינָּ תהלים טו )ד( ִנְבֶזה ב ְ
ד  ֵ ב  ק ְיכַּׁ ס ְוֶאת ִיְרֵאי ְיֹקוָּ ִנְמאָּ

ִמר: ע ְוֹלא יָּ רַּׁ ע ְלהָּ ב ַּׁ  ִנש ְ
ל ויקרא יט )יד(  ֵ ל  ֹלא ְתקַּׁ

ן ֵחֵרש  וְ  ֵ ר ֹלא ִתת  ִלְפֵני ִעו ֵ
ֱאֹלֶהיךָּ ֲאִני  ֵ ֵראתָּ מ  ֹל ְויָּ ִמְכש 

ק:  ְיֹקוָּ
י  י ֹאֶמר ֲאֹדנָּ ישעיהו כט )יג( וַּׁ
ִפיו  ה ב ְ ז ֶ ם הַּׁ עָּ ש  הָּ י ִנג ַּׁ ן כ ִ עַּׁ יַּׁ
ק  ֹו ִרחַּׁ ִני ְוִלב  דו  ב ְ יו כ ִ תָּ פָּ ִבׂשְ ו 
ת  ם ֹאִתי ִמְצוַּׁ תָּ ִהי ִיְראָּ ת ְ י וַּׁ נ ִ ֶ ִממ 

ה: דָּ ָּ ים ְמֻלמ  ש ִ  ֲאנָּ
ים לח )ד( ֵאין ְמֹתם תהל

לֹום  ְעֶמךָּ ֵאין ש ָּ ֵני זַּׁ ְ ִרי ִמפ  ְבׂשָּ ב ִ
אִתי: ָּ ט  ֵני חַּׁ ְ י ִמפ  מַּׁ ֲעצָּ  ב ַּׁ

ק  תהלים לד )י( ְיראו  ֶאת ְיֹקוָּ
יו: ְחסֹור ִליֵראָּ י ֵאין מַּׁ יו כ ִ  ְקֹדש ָּ

ֵחן  ֶקר הַּׁ משלי לא )ל( ש ֶ
ק  ת ְיֹקוָּ ה ִיְראַּׁ ָּ ִֹפי ִאש   י  ְוֶהֶבל הַּׁ

ל: ָּ ל   ִהיא ִתְתהַּׁ
ל כא אמר  ויקרא י כָּ )יח( כ ִ

ב  ם ֹלא ִיְקרָּ ֹו מו  ר ב  ִאיש  ֲאש ֶ
ֻרם אֹו  חַּׁ אֹו חָּ ֵ ר אֹו ִפס  ִאיש  ִעו ֵ

: עַּׁ רו   ׂשָּ
ה ִהיא -שמואל נ ָּ א א )יג( ְוחַּׁ

ֶתיהָּ  פָּ ק ׂשְ ה  רַּׁ ל ִלב ָּ ֶרת עַּׁ ֶ ב  ְמדַּׁ
ֵמעַּׁ  ָּ ה  ֹלא ִיש   עֹות ְוקֹולָּ נ ָּ

ה: ֹרָּ כ  ֶבהָּ ֵעִלי ְלש ִ ְחש ְ י ַּׁ  וַּׁ
ל יחזקאל לח )יב( לִ  לָּ ֹלל ש ָּ ש ְ

ל  ְדךָּ עַּׁ יב יָּ ש ִ ז ְלהָּ ֹבז ב ַּׁ ְולָּ
ף  ָּ ם ְמֻאס  ֹבת ְוֶאל עַּׁ בֹות נֹוש ָּ ֳחרָּ
ֵבי  ן ֹיש ְ ה ִמְקֶנה ְוִקְניָּ ֹוִים ֹעׂשֶ ִמג 

ֶרץ: אָּ ו ר הָּ ב  ל טַּׁ  עַּׁ
א ֶאל  תהלים נ )ד( ִיְקרָּ
ִדין  ֶרץ לָּ אָּ ל ְוֶאל הָּ ִים ֵמעָּ מַּׁ ָּ ש   הַּׁ

ֹו: מ   עַּׁ
ִדי  ִני ֵאל כ ְ דניאל ו )יא( ְודָּ

ל יְ  א עַּׁ בָּ תָּ ים כ ְ י ְרש ִ ע ד ִ דַּׁ
ן ֵלה   ִתיחָּ ְ ין פ  ו ִ ְיֵתה  ְוכַּׁ ְלבַּׁ
ֶלם ְוִזְמִנין  ש ְ יֵתה  ֶנֶגד ְירו  ִעל ִ ב ְ
ל  ֵרְך עַּׁ א ב ָּ א הו  ה ְביֹומָּ תָּ לָּ ת ְ
ם  מֹוֵדא ֳקדָּ א ו  ֵ ל  ְמצַּׁ ְרכֹוִהי ו  ב ִ
ֵבד  א עָּ י ֲהוָּ ל ֳקֵבל ד ִ ֵהה  כ ָּ ֱאלָּ

ה: ס נָּ ת ד ְ ְדמַּׁ  ִמן קַּׁ
ה ְלךָּ )יד ונח  בראשית ( ֲעׂשֵ

ה  ֲעׂשֶ ַּׁ ים ת  ת ֲעֵצי ֹגֶפר ִקנ ִ בַּׁ ֵ ת 
ִית  ה  ִמב ַּׁ ָּ ֹאתָּ ְרת  פַּׁ ה ְוכָּ בָּ ֵ ת  ֶאת הַּׁ

ֶֹפר: כ  ץ ב ַּׁ ִמחו   ו 
כֹות  ֻ ְהפ  ַּׁ משלי טז )כח( ִאיש  ת 
ְפִריד  ן מַּׁ דֹון ְוִנְרג ָּ ח מָּ ַּׁ ל  ְיש ַּׁ

ף: ו  ל   אַּׁ
ל ְיֵמי יג תזריע  ויקרא )מו( כ ָּ

ֵמא  א טָּ ֹו ִיְטמָּ ע ב  גַּׁ נ ֶ ר הַּׁ ֲאש ֶ
ֲחֶנה  ַּׁ מ  ץ לַּׁ ב ִמחו  ד ֵיש ֵ דָּ הו א ב ָּ

בֹו: ס  מֹוש ָּ
ֹחֶדש   תהילים פא ְקעו  בַּׁ )ד( ת ִ

: נו  ג ֵ ֶסה ְליֹום חַּׁ ֵ כ  ר ב ַּׁ ֹופָּ  ש 
יו  ְעת ִ ְתקַּׁ ישעיהו כב )כג( ו 
א  ֵ ה ְלִכס  יָּ ן ְוהָּ קֹום ֶנֱאמָּ מָּ ֵתד ב ְ יָּ

ִביו: בֹוד ְלֵבית אָּ  כָּ
א ֱאֹלִהים א בראשית  ְקרָּ י ִ )ה( וַּׁ

אֹור יֹום וְ  ה לָּ ְילָּ א לָּ רָּ ְך קָּ ֹחש ֶ לַּׁ
ְיִהי ֹבֶקר יֹום  ְיִהי ֶעֶרב וַּׁ וַּׁ

ד: פ  ֶאחָּ

 



 מוהר"ן         כ.                     להמשיך שלום יד    טי                           ליקו              

ח.( עבודה. כמ"ש חז"ל )פסחים קי , זה בחי' תפלהחגינו : קודם

למה נסמכה פרשת עכו"ם למועדים לומר כל המבזה את 

המועדות כאלו עובד ע"א. נמצא שמירת המועד, זה בחי' 

י תפלה יבא "וע [.א]עבודה תמה. ואין עבודה אלא תפלה 

, מי שרוצה להמשיך שלום הכללי, נמצאלשלום הכללי כנ"ל: 

י היראה, הוא "יך להעלות הכבוד לשרשו, היינו ליראה. ועצר

י "לום בית, הוא זוכה לתפילה. ועי ש"זוכה לשלום בית. וע

 : תפלה, הוא זוכה לשלום הכללי

טוב התורה, שייך על פסוקים אלו. )תהלים קמה(  זאת ביא

, זה בחי' טוב ה' לכל . ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו וכו'

שהקב"ה טוב לכל, הן לרפואה, הן תפלה. שמאמין בה', 

כשמאמין כך, בוודאי יהיה עיקר  ,לפרנסה, הן לכל הדברים

השתדלותו בתר קוב"ה ולא ירדוף אחר תחבולות רבות. כי מי 

. ותשאין מאמין בהקב"ה צריך להשתדל אחר תחבולות רב

, [ג] למשל כשצריך לרפואה צריך להשתדל אחר עשבים רבים

כים לו, אינם בנמצא במדינתו. ולפעמים אלו עשבים הצרי

טוב והעשבים הנמצאים, אינם טובים למכתו. אבל הקב"ה, 

, כמ"ש [ו] תמיד , והוא בנמצא[ה] המכות לרפאותם [ד] לכל

. ועל ידי [ז] מי כה' אלקינו בכל קראינו אליו)דברים ד'( 

, היינו מעשיו ורחמיו על כלהתפלה, זוכה לשלום הכללי. וזה 

שך על כל הברואים. וכל הברואים ירחמו שרחמי השי"ת, יתמ

וגר א( יהיה שלום ביניהם. כמ"ש )ישעיה י. ו(ט)חאחד על חבירו 

, כי יהיה זאב עם כבש ונמר עם גדי וכו' לא ירעו ולא ישחיתו

, כמו שאמרו חז"ל מעשיו ורחמיו על כלוזה ישלום ביניהם. 

א ע"ב( כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן )שבת קנ

 יגרשוואח"כ מפ :[יב] ורחמך ונתן לך רחמים [יא] כמ"ש השמים

י שלום בית, יהא שלום בעצמיו, ". עידלהיהפסוק, איך יזכה לתפ

, מעשיך זה בחי' כל מעשיך יודוךבין גופו ונפשו כנ"ל. וזה 

נפש.  , חסידיך, זה בחי'וחסידיך יברכוכהעשיה בחי' גוף. 

רש ומפטזואח"כ  : טודיאיש חס גומל נפשוא( כמ"ש )משלי י

יעלה כבוד השי"ת לשרש י ש"הפסוק, איך יזכה לשלום בית, ע

, שיתגלה כבוד מלכותך יאמרוראים גבורות. וזהו היראה, הנק

 , וגבורה זה בחי'וגבורתך ידברוכבודו ויתעלה לשרשו. וזהו 

 ואלקים עשה שיראו מלפניוט.( , כמ"ש חז"ל )ברכות נ[יז] יראה

 : רעם גבורותיו מי יתבונןוו( אלו רעמים, וכתיב )איוב כ [יח]
 : ב עד כאן, לשונו ז"ל(")מסימן ייט

, שמצותה להדליק סמוך [כא] מצות נר חנוכה וזה בחי' כיב

(. כי הדלקת הנר, הוא בחי' הארת הכבוד, כג)כבלפתח הבית 

כנ"ל. וע"כ מצותה להדליק [ כד] והארץ האירה מכבודובחי' 

(. היינו כהיראה ) סמוך לפתח הבית, דא פיתחא עילאה, בחי'

להחזיר הכבוד לשרשו, דהיינו ליראה כנ"ל. ואימתי עולה 

הכבוד, כשמחזירין בני אדם בתשובה, ועושין בעלי תשובה 

וגרים, שזה עיקר כבודו כנ"ל. וזהו שזמן הדלקת נר חנוכה 

הכוכבים, עד שתכלה  שהוא הארת הכבוד, הוא משעת יציאת

ציאת הכוכבים, . י{ובשו"ע סי' תרע"ב :שבת כא}רגל מן השוק 

. דהיינו שהם כוכביםהכומצדיקי הרבים ב( י)דניאל  זה בחי'

מצדיקי הרבים, ועושין בעלי תשובה וגרים. שעי"ז מאיר הכבוד 

וחוזר לשורשו שהוא היראה כנ"ל. ועי"ז זוכין לשלום ונתבטל 

השוק הוא )כזהמחלוקת כנ"ל. וזהו עד שתכלה רגל מן השוק, 

חי' נרגן מפריד אלוף הנ"ל. דהיינו מקומות החיצונים(. רגל זה ב

 ומרגלים ומדברים רכילות כחןבעלי לשון הרע ומחלוקת, ההולכי

ולשון הרע ועושין מריבה ומחלוקת בין אדם לחבירו ובין  [כט]

. וזהו שצריכין לא רגל על לשונוו( )תהלים ט איש לאשתו, בחי'

נר חנוכה סמוך לפתח, דהיינו להאיר הכבוד,  ללהאירלהדליק ו

להחזירו לשרש היראה כנ"ל. עד שיזכה לשלום, ויבטל ויכלה ו

. וזהו עד שתכלה רגל מן השוק, שיתבטל הנרגן מפריד אלוף

, ויתרבה [לא] בעלי לשון הרע ורכילות אשר רגל על לשונם

לה, ועי"ז זוכין יהשלום זוכין לתפ י"וע       :השלום בעולם

לשלום הכללי, לשלום הכללי, שלום בכל העולמות. ואזי כשזוכין 

אזי יתבטל כל המו"מ מן העולם. כי כל המו"מ שבעולם הוא 

מהעדר השלום. כי א"א שיהיה רצון המוכר והקונה שוה, כי זה 

רוצה למכור וזה רוצה לקנות. ואם היה רצונם שוה, לא היה 

אפשר שיהיה נעשה שום מו"מ. נמצא שכל המו"מ והסחורות, 

לום בין הרצונות. וזה , שאין שלבתוי בחי' מחלוק"הוא רק ע

ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי ג( )בראשית י בחי'

כמו  ,[לג] . כנעני, בחי' סוחרוהכנעני אז בארץ .מקנה לוט

. היינו כנען בידו וכו'ב( על פסוק )הושע י[ לה]רש"י לדשפירש 

והכנעני , על ידי זה, ויהי ריב וכו'י בחי' ריב ומחלוקת, בחי' "ע

י"ז יש סוחרים ומו"מ בעולם. אבל לעתיד לבא , עאז בארץ

וגר זאב עם כבש  [לו] שיהיה השלום המופלא בעולם, כמ"ש

ולא יהיה  [לז]ד(י ה, אזי יתבטל המו"מ, כמ"ש )זכריונמר עם גדי

כנ"ל. וזהו ג"כ בחי' עד שתכלה רגל מן השוק, היינו  כנעני עוד

ו שמצוה להדליק נר חנוכה, עד שתכלה רגל מן השוק, היינ

י החזרת הכבוד כנ"ל. עד שיתבטל כל "בחי' שלום שנעשה ע

המו"מ כנ"ל, וזהו עד שתכלה רגל מן השוק, שלא ישאר שום 

 לח : רגל בשוק, כי יתבטל כל המו"מ על ידי השלום כנ"ל

( לפי הכבוד שמכבד יראי ה' כן עלה הכבוד [מ] )שייך לעיל לטיג

כי כל זמן שהכבוד הוא בגלות, כ"א לפי בחינתו, כן  .לשרשו

הוא מזלזל ביראי ה', וכל אחד לפי תקונו את הכבוד, כן הוא 

י הכבוד שמכבד יראי ה', "ועי"ז, היינו עמכבד יראי ה' וכו'. 

שהוא בחי' החזרת הכבוד לשרשו, דהיינו ליראה, עי"ז זוכין 

ט ע"ב( קילעיל היטב. וזהו שארז"ל )שבת  לשלום, כמבואר

המבזה ת"ח אין רפואה למכתו, כי המבזה ת"ח ומזלזל יראי ה', 

נמצא שפוגם בכבוד ואינו מחזירו לשרש היראה, ואזי אין זוכה 

י בחי' "לשלום, וע"כ אין רפואה למכתו. כי כל החולאת באין ע

 ,מחלוקת, כי כל החולאת הם בחי' מחלוקת, שאין שלום בעצמיו

 ה, ואיןוהיסודות מתגברין זה על ז

 

                                              
א

סוף תיקון נא דף פז. ועיין  '.פרשת עקב פיסקא התענית ב. וספרי  
 ופרש"י על ברכות ל: ד"ה עבדו את ה' דף רכג.חס וזוהר רע"מ פנ

ב
 נוסף בתרלו אות יא 
ג

ואות יא.  'טאות תנינא ' א רלא ותורה ועיין תורה עיין זוהר יתרו פ: 
 ותורה ה' תנינא אות א'.

ד
 תהלים קמה ט' הנ"ל 
ה

 ערובין נד. אר"י ברבי חייא 
ו

 תהילים מו ב'לשה"כ  
ז

דף ] 'ט הלכה אפ"ירושלמי ברכות ו. דברים רבה ואתחנן ב' י'עיין  
 ד"ה אמר רב ענן [ יג:

ח
נשמטה בפנים מ"מ הזה נמצא בתרלו רק למטה ואילו האות השייכת לו ה 

 ובתשכט ציין אותה כאן
ט

 ]* צ"ל לג אות ג'[עיין בראשית רבה פ' לב  
 זה -בתרלד י

יא
 דברים יג יח 
יב

 עיין תורה קיט 
יג

 מפרש -מפורש, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד 
יד

 תפלהל -מתרצו  
טו

)ואפשר כוונת רבנו  חסד -ד ותשכטחסיד, ובתרל -גם בדפו"ר תרלו ותרצו 

 ( יבכרוך חסידךלכפרש"י שם ועוד שהיא ראייה 
טז

 מפרש -מפורש, ומתרלו -גם בדפו"ר ותרלד 

                                                       
יז

 והם גמט' שווה. נצוצי אורות על זהר ח"ג דף פ: 
יח

 קהלת ג' יד 
יט

 מוהרנ"ת בתקפא 
כ

 אות יב נוסף מתרלו 
כא

 גלק"ה בציעת הפת ה' אות יג עד יח ואמצע אות כעיין  
כב

נשמטה בפנים המ"מ הזה נמצא בתרלו רק למטה ואילו האות השייכת לו  

נכון לציין אותה ז' תיבות קודם. וצ"ע  רל יותונ" .ובתשכט ציין אותה כאן

 נמצא מ"מ הזה. תרלו לאמהדו' ו שהיא ההעתק של "שבמהדו' תשכ
כג

 ]צ"ל תרעא סעיף ה[  שבת כא: ובש"ע סימן תרעב 
כד

 יחזקאל מג ב' 
כה

ובהקדמת הזהר דף ז: [ .נו]דף  זהר חדש פרשת תשאעיין  
 ודף יא:

כו
 ככוכבים -גם בדפו"ר הכוכבים, בתרלד ומתרלו 
כז

 הוספת מוהרנ"ת בתקפא לתיקון לשון הדפו"ר ועי"ש דף כו: 
כח

 ההולכים -מתרצו  
כט

 ויקרא יט טז פרש"י שם 
ל

 להאיר ולהדליק )וצ"ע איך יאיר קודם שידליק( -מתרצו  
לא

 טו הנ"ל לשה"כ תהלים 
לב

 מחלוקת -מתרצו  
לג

 פסחים נ. 
 נמחק תיבת רש"י -בתרלד לד

                                                       
לה

 מצודות ציון שםו 
לו

 הנ"ל 'ישעיהו יא ו 
לז

 עפרש"י שם 
לח

 אינו בדפו"ר עד כאן בדפו"ר וההשמטה מכאן עד ד"ה יסוד העניין 
לט

 אות יג נוסף בתרלו 
מ

 אות ו' 

 תורה אור
 ְידָֹודתהלים קמה )ט( טֹוב 

ֹל ְוַרֲחָמיו עַ  יו:ַלכ  ל ַמֲעש ָ  ל כ ָ
דֹול  י גֹוי ג ָ י מִּ דברים ד )ז( כ ִּ
ים ֵאָליו  ים ְקרֹבִּ ר לֹו ֱאלֹהִּ ֲאש ֶׁ

ָכל ָקְרֵאנו   ְידָֹודכ ַ  ֱאלֵֹהינו  ב ְ
 ֵאָליו:

ם ישעיהו יא  )ו( ְוָגר ְזֵאב עִּ
ץ  ְרב ָ י יִּ דִּ ם ג ְ ש  ְוָנֵמר עִּ בֶׁ ֶׁ כ 
ו  יא ַיְחד ָ ְמרִּ יר ו  ְכפִּ ל ו  ְוֵעגֶׁ

ם:ְוַנַער ָקטֹן ֹנֵהג   ב ָ
)ט( לֹא ָיֵרעו  ְולֹא שם 

י  י כ ִּ ָכל ַהר ָקְדש ִּ יתו  ב ְ חִּ ַיש ְ
ת  ָעה אֶׁ ץ ד ֵ  ְידָֹודָמְלָאה ָהָארֶׁ

ים: ם ְמַכס ִּ ם ַלי ָ יִּ ַ מ   כ ַ
)יח( ְולֹא יג ראה דברים 

ם  ן ַהֵחרֶׁ ָמה מִּ ָיְדָך ְמאו  ק ב ְ ְדב ַ יִּ
ב  ו  ֹו  ְידָֹודְלַמַען ָיש  ֵמֲחרֹון ַאפ 

ים ַחְמָך  ְוָנַתן ְלָך ַרֲחמִּ ְורִּ
יָך: ע ַלֲאבֹתֶׁ ב ַ ש ְ ר נִּ ֲאש ֶׁ ָך כ ַ ֶׁ ְרב   ְוהִּ

יש  משלי יא  ֹו אִּ ֵֹמל ַנְפש  )יז( ג 
י:  ֵארֹו ַאְכָזרִּ ד ְועֵֹכר ש ְ  ָחסֶׁ

ל  י כ ָ י כ ִּ קהלת ג )יד( ָיַדְעת ִּ
ים הו א  ה ָהֱאלֹהִּ ר ַיֲעש ֶׁ ֲאש ֶׁ
ה ְלעֹוָלם ָעָליו ֵאין  ְהיֶׁ יִּ
ְגרֹעַ  ו  ֵאין לִּ נ  ֶׁ מ  מִּ יף ו   ְלהֹוסִּ

ְראו   י ִּ ֶׁ ה ש  ים ָעש ָ ְוָהֱאלֹהִּ
ָפָניו: ל ְ  מִּ

ה ְקצֹות איוב כו  ֶׁ ן ֵאל  )יד( הֶׁ
ָרָכו } ָרָכיוד ְ ָבר ד ְ ץ ד ָ מֶׁ ֵ ַמה ש   { ו 

רָֹתו  בו  ֹו ְוַרַעם ג ְ ַמע ב  ש ְ נִּ
רֹוָתיו} בו  ֹוָנןג ְ ְתב  י יִּ  :{ מִּ

ה  (ב)יחזקאל פרק מג  נ ֵ ְוהִּ
ְך  רֶׁ ד ֶׁ א מִּ ָרֵאל ב ָ ש ְ בֹוד ֱאלֵֹהי יִּ כ ְ

ם הַ  קֹול ַמיִּ ים ְוקֹולֹו כ ְ דִּ ק ָ
בֹדֹו: כ ְ יָרה מִּ ץ ֵהאִּ ים ְוָהָארֶׁ  ַרב ִּ

ים  דניאל יב לִּ כ ִּ ש ְ ַ )ג( ְוַהמ 
יֵקי  ַמְצד ִּ יַע ו  זַֹהר ָהָרקִּ רו  כ ְ ַיְזהִּ
ד: ים ְלעֹוָלם ָועֶׁ ֹוָכבִּ כ  ים כ ַ  ָהַרב ִּ

)ג( לֹא ָרַגל ַעל תהילים טו 
ה ְלֵרֵעהו  ָרָעה  ֹנֹו לֹא ָעש ָ ְלש 

ְרפ ָ  א ַעל ְקרֹבֹו:ְוחֶׁ  ה לֹא ָנש ָ
י יג לך לך  בראשית )ז( ַוְיהִּ

ְקֵנה ַאְבָרם  ין רֵֹעי מִּ ֵ יב ב  רִּ
י  ַנֲענִּ ְקֵנה לֹוט ְוַהכ ְ ֵבין רֵֹעי מִּ ו 

ץ: ָארֶׁ ב ב ָ י ָאז יֹש ֵ ז ִּ רִּ ְ  ְוַהפ 

ָידֹו הושע יב  ַנַען ב ְ )ח( כ ְ
ֹק ָאֵהב: ְרָמה ַלֲעש   מֹאְזֵני מִּ

ל סִּ  יר זכריה יד )כא( ְוָהָיה כ ָ
ש   ָדה קֹדֶׁ יהו  בִּ ם ו  ַלִּ ש ָ ירו  ב ִּ

ל  ְידָֹודלַ  ָבאו  כ ָ ְצָבאֹות ו 
לו   ְ ש   בִּ ם ו  ים ְוָלְקחו  ֵמהֶׁ ַהז ְֹבחִּ
י עֹוד  ה ְכַנֲענִּ ְהיֶׁ ם ְולֹא יִּ ָבהֶׁ

ֵבית  י ֹום  ְידָֹודב ְ ַ ְצָבאֹות ב 
א:  ַההו 

 



 מוהר"ן                 להמשיך שלום יד אור הגנוז טו                      קוטי   יל   כ:   

. וע"כ [א] מתנהגים בשלום במזג השוה, ועי"ז בא חולאת כידוע

כשמבזה ת"ח ופוגם בשלום, ע"כ אין רפואה למכתו כנ"ל. כי 

שלום שלום לרחוק י השלום כנ"ל, בבחי' "עיקר הרפואה ע

  :{ישעיה נז} ולקרוב אמר ה' ורפאתיו

מאמר רז"ל [ ב]גם בעת אמירת התורה הנ"ל הזכיר רבינו ז"ל 

ואיני זוכר מה  {עובש"ע סי' תר :שבת כא}ידין בחנוכה אין מספ

הסתלקות  דוהנלע"ד, כי ההספד הוא בשביל לתקן]גשפירש בו. 

את  מצדיק 'י הסתלקות הצדיק הזה שהי"הכבוד שנפגם ע

הרבים שעי"ז עיקר הארת הכבוד כנ"ל. וכשארז"ל הספידא 

 . וע"כ בחנוכה אין:{ומסנהדרין }יקרא דחיי או יקרא דשכבי 

 .לעיל      :[נר חנוכה כנ"ל "ימספידין בו, כי אז מאיר הכבוד ע

י ענוה זוכין לכבוד. "ע , כיה{ומשלי ט} ולפני כבוד ענוהוזהו 

י גרים ובעלי "שעיקר התעלות הכבוד הוא ע [ו] כמבואר לעיל

א ולתורה א" .י תורת חסד וכו'"תשובה שעושין. וזה זוכין ע

ר לעיל. נמצא שא"א לזכות י ענוה וכו' כמבוא"לזכות כ"א ע

 : כנ"ל[ ז] ולפני כבוד ענוהי ענוה, וזהו "לכבוד דקדושה כ"א ע

הענין ה' דברים, להחזיר כבוד ליראה, ויראה אל הלב,  יסוד

בני אדם בתשובה, שזה  להחזיר :ושלום הכללי, ושלום הפרטי

, אתוון קרי. הוא תיקון [ח] כנ"ל מזולל יקראם תוציא בחי' 

 :[ט] דדין דדין כאתוון

 

 : )לשון רבינו ז"ל(

תהיו לי ממלכת כהנים ואתם )שמות יט( [ י] טו
 :וכו'

, היינו סודות [יא] טעם אור הגנוז שרוצה לטעוםמי א 

 התורה שיתגלה לעתיד, צריך להעלות מדת היראה לשרשה.
היראה, בבחי' משפט. כמ"ש )משלי מעלין את  ובמה ביב

 "שא בחי' יראה, כמ. וארץ, הומלך במשפט יעמיד ארץט( כ

ט את כל עסקיו, כמו . היינו שישפוארץ יראה)תהלים ע"ו( 

, היינו שישפוט וידין יכלכל דבריו במשפט יגב(ישכתוב )שם ק

בעצמו כל עסקיו. ובזה יסיר מעליו כל הפחדים, ויעלה בחי' 

יראה ברה ונקיה. ותשאר אך יראת ה', ולא יראה אחרת. כי 

 י דנין ושופטין אותו למעלה. כיכשאין אדם דן ושופט א"ע, אז

. {[יד] מ"ר שופטים פ' ה'}אם אין דין למטה יש דין למעלה 

וכששופטין את האדם במשפט דלעילא, אזי הדין נתלבש בכל 

, לעשות בזה [טו] הדברים. וכל הדברים נעשים שלוחים למקום

למשפטיך ( .א. כמ"ש חז"ל )נדרים מ[טז] משפט כתובהאיש 

לעשות דין בזה האדם. אבל כששופט  בדיךהכל ע, אזי [יז] עמדו

ואין היראה מתלבש  ,א"ע, וכשיש דין למטה אין דין למעלה

, כי הוא בעצמו נתעורר. וזהו [יח] בשום דבר לעורר את האדם

ם אורחותיו )כשדרז"ל סוטה ה' , מי שש  ם דרךוש  )תהלים נ'( 

ואלה א( נו ששופט אורחותיו, כמ"ש )שמות כהיי [יט]ע"ב(

זה  [,כא] אראנו בישע אלקים(. עי"ז כ) שר תשיםהמשפטים א

. היינו בחי' את האלקים יראב( בחי' יראה, כמ"ש )קהלת י

מתחלה . כי [כב] י משפט"עולה מהקליפה ומהאומות, ע יראה

מפחד א"ע מאיזה דבר  כגאדםהיתה נתלבש בקליפה, וזהו ש

משר או מגנבים ושאר פחדים, זה הוא שהיראה נתלבש בזה 

לא היה נתלבש היראה בזה הדבר, לא היה כח  הדבר. כי אם

 :[כד] בזה הדבר להפחיד את האדם

שמנצפ"ך  [כה] כמ"ש בעה"ח : : היראה הוא דעת ושורשג 

 ה' ודעת תאז תבין יראכמ"ש )משלי ב'(  :בדעת דז"א כואיה

ולא ט( יקר הדעת הוא בלב, כמ"ש )דברים כוע : אלקים תמצא

, כמ"ש חז"ל )קידושין יקר היראה. גם שם ענתן לכם לב לדעת

. היינו [כז] ויראת מאלקיך ב ע"ב( דבר המסור ללב נאמר בול

יראת  ליראה את השם הנכבד [כח] שידע ממי יתיירא, היינו
 : (להרוממת )כט

, כמ"ש [לא] לבחי' דעת זוכה להשגת התורה וכשמגיעד 

, ששכונת התורה אצל בר אני חכמה שכנתי ערמה)משלי ח'( 

אבל . )דניאל ב'( יב חכמתא לחכימיןיהדעת, כמ"ש קוב"ה 
יש שני בחינות תורה, יש בחי' נגלה, ובחי' נסתר. אבל לבחי' 

. אבל בזה העולם זוכה לבאאינו זוכה אלא לעתיד לב נסתר

. ולתפלה זוכה [לה] במסירת נפש [לד]לגלהיי תפ"לבחי' נסתר ע

י תורה שבנגלה. כי התורה שהיא בנגלה, היא בחי' סיני, "ע

עדיף,  לוברכות ס"ד.( סיני ועוקר הרים הי מיניהוכמ"ש חז"ל )

. והתורה [לח] , כי הכל צריכין למרי חיטייא[לז] והשיבו סיני עדיף

שבנגלה הכל צריכין לה, אבל התורה שבנסתר זעירין אינון 

. ובחי' סיני הוא בחי' שפלות, כמ"ש חז"ל )סוטה [לט] דצריכין לה

אלא על הר ה'( שהניח הקב"ה כל ההרים, ולא נתן התורה 

השפל אין  מבלתישתפ [מא]. וחז"ל אמרו )שם ע"ב([מ] סיני

. ועל ידי לב נשבר וכו'נמאסת, כמו שכתוב )תהלים נ"א( 

שמבטל כל גשמיותו ואין גבול. מגתפלה שהיא במסירת נפש, 

וכשאין גבול, אזי יכול להשיג התורה שלעתיד, שהיא אינה 

 : גבול, ואין נתפסת בגבול
 מד                                                    

 שאמר [מו] וזה מהה

לדידי חזי לי  מזרבב"ח
ההיא אקרוקתא דהוי כי 
אקרא דהגרוניא ואקרא 
דהגרוניא כמה הוי 

 מחשקנצאיאתא פ שיתין בתי אתא תנינא בלעה

יתיב באילנא תא חזי  מטסליקובלעה לתנינא 
. אמר רב פפא בר 'כמה נפיש חילא דאילנ

 [נ]: תם לא הימניההדהוי  שמואל אי לאו
 

היראה  נבצפרדע. וזה בחי' עלית נא"יפי' רש אקרוקתא

 לשרשה, היינו דעת. כי צפרדע היא 

 

                          
עיין שערי קדושה א' א'. משנת  א

בה פ"א אות א'. חסידים מסכת ההרכ
ובספר בוצינא דנהורא לרבי ברוך 
ממזבוז )עמ' יז במהדו' תש"י( 

ועיין  ותפארת יהונתן במדבר כה יב
לקמן תורה נו אות ח' ]דף סו: טור 

 ב'[
 קלבסימן עיין שיחות הר"ן  ב
 מוהרנ"ת בתקפא ג
 תיבת לתקן נמחק -בתרלד ד
נדפס הציון הזה לקמן בסוף  -בתרלו ה

 עבר לכאןהקטע ובתשכט הו
 באות ב' ו
עיין תורה קסח ותורה טז תנינא  ז

וספר המידות כבוד אות ח' ולק"ע 
 גאוה כז )עפ"י טז תנינא(

 אות ג'ירמיהו טו יט הנ"ל ב ח
עיין בעש"ט עה"ת כי תצא אות  ט

וזוהר ח"ב דף קצז: בהגהות  יג.
 מהרח"ו אות י'

                          
 אמרה בעיר זלאטיפעליאתורה זו נ י

 לא ידוע מתי)טוז"כ( 
הלקוטים תחילת תורה  ביאורעיין  יא

 שיש"ק ח"א אות רמוטו הובא ב
 ובאמונת אומן מכתב כו

לא אות ב'  -ותרלו ותרצובתקפא  יב

מתחיל בשורה חדשה אלא המשך שורה 

. וכן הוא בתרלד אלא שמחק את קודמת

 הוא בתחילת קטע. -, ובתשכטהאות ב'
  תוקןמתרצו בתקפא )תהלים קמב( ו יג
יין זהר משפטים פסקא ה' שם וע יד

מתחילת  'קכג: ובאור יקר שם שער ו
 ,'ולק"ה תפילין ג ,עמ' רנט 'סימן ג

 ותורה קסט. ,'ז 'ושליחות והרשאה ג
לז ח', ורבינו לשון רש"י איוב  טו

וחינוך רלו ורמ. יט,  'בחיי דברים י
 ועיין לקוטי עצות יראה אות ד'

 'לשה"כ תהילים קמט ט טז
 תהילים קיט צא יז
 ה הרשאה ג' ב'עיין לק" יח

                          
 ובמועד קטן ה. יט
]פסקא  עיין בראשית רבה פ' כו כ
 ושמות רבה משפטים פ' ל ו[

 ]פסקא יג[
הוא סיפא של הפסוק שם דרך  כא

 הנ"ל
שתחילה ' ה' געיין לק"ה הרשאה  כב

צריך לשפוט עצמו כדי שלא ילבש 
היראה בדבר תחתון ואם כבר התלבש 
צריך לשפוט עצמו שאין ראוי 

 ממנו ית'להתיירא אלא 
 שהאדם -בתשכט  כג
משמע שלא האדם ) עיין תורה קנד כד

ועיין תורה מג  מפחד אלא הדבר מפחיד
אולי שם ועיין תורה קפה תנינא משמע להפך 

ועיין שיחות הר"ן סימן  זה החילוק בין יראה לפחד
 ועיין ש"ע או"ח ד' יט( פג
 'דרושי הצלם שער כה דרוש ב כה

  םועי"ש בסוף בכלל י' מהחי כללי

                          
 -ומתרלו  היא - ותרלד בדפו"ר גם כו

 הוא
ויקרא יט פסוק יד לב ופרק כה  כז

 פסוק יז לו מג
 דברים כח נח כח
הרוממת, בתרלד  –גם בדפו"ר  כט

 הרוממות -ומתרלו 
 עיין לקמן תורה קנד ל

  'א 'לק"ה הרשאה געיין  לא
 לבוא -מתרצו לב
 תפלה -ומתרלו  תפילה -בדפו"רגם  לג
. אות ב' לק"ה תפלה ג' אמצע לד

ועיין של"ה הק' מסכת תמיד נר 
 מצוה אות ח'

 עיין תורה מו תנינא ושם נרשם לה
 מינייהו -ומתרצו ,מיניהו -בדפו"רגם  לו
 הוריות יד. לז
 ב"ב קמה: ועיין עיון יעקב שם לח
 עיין זהר אחרי מות דף עג. לט
 'פרשת יתרו יט כ מ

                          
גם עיין זהר בשלח סא. יתרו פו.  מא

)משה שה תורת מחלק אור ישרים 
 -נב: דף סימן קכה חיים קליינמאן( 

בשם הבעש"ט שהוא המפתח הכולל 
. , יותר מכל הכוונותלכל השערים

  הובא בילקוט דברי חכמים אות שנח.
 -ומתרצו  שתפילת,  -בדפו"רגם  מב

 שתפלת
צ"ע כך הגרסא בכל המהדו' ו מג

צ"ל מבטל דאל"ה נראה  לכאורה

 כמשפט חסר
גם  -א -שנויי נוסחאות ברש"י מד

גם  -בדפו"ר רש"י ובתשכט רשב"ם. ב

פישקנצא ומתרלו  -ותרלד בדפו"ר

בתקפא בדפו"ר אח'  -פושקנצא.  ג

 ,ומתרלו אחדאחר  -ותרלד
 אות ה' נוסף מתרלו מה
זה המעשה החמישי שסיפר רבב"ח  מו

בגמ' ב"ב עג: וכבר פירשו רבינו 
ן אבאופן אחר לעיל בתורה ג' וכ

                          
עשיות מסיים רבינו לבאר כל מ

רבב"ח ועיין חיי מוהר"ן אות ה 
שאמר שמבארם בשם אמרם ועיין 

  פרפראות לחכמה כאן
 , רבה בר בר חנא -בדפו"ר מז
 פישקנצא, -ותרלד בדפו"ר גם מח

 פושקנצא -ומתרלו 
 -ובתשכט  סליק -ותרלד בדפו"רגם  מט

 וסליק
תרגום אמר רבה בר בר חנא אני  נ

ראיתי צפרדע גדולה כמו העיר 
הגרוניא שהיו בה שישים אקרא של 

בתים ובא נחש ובלע את הצפרדע 
ובא עורב ובלע את הנחש ועלה 
וישב על ענף של אילן אמר רב פפא 
בר שמואל אם לא שהייתי שם לא 

 הייתי מאמין.
 בדפו"ר רש"י ובתשכט תוקן ר"שגם  נא
 עליית -בדפו"ר עלית ומתרלוגם  נב

 תורה אור
ישעיהו נז )יט( ּבֹוֵרא נוב 

לֹום ִניב  לֹום ש ָ ָפָתִים ש ָ ש ְׂ
קָֹוק  רֹוב ָאַמר יְׂ ַלּקָ ָלָרחֹוק וְׂ

ָפאִתיו:  ּורְׂ
קָֹוק  ַאת יְׂ משלי טו )לג( ִירְׂ
ֵני ָכבֹוד  ִלפְׂ ָמה וְׂ מּוַסר ָחכְׂ

 ֲעָנָוה:
ירמיהו טו )יט( ָלֵכן ּכֹה ָאַמר 
ָפַני  ָך לְׂ יבְׂ ּוב ַוֲאש ִ ש  קָֹוק ִאם ּתָ יְׂ

ִאם ּתֹוִציא ָיָקר ִמּזֹולֵ  ֲעמֹד וְׂ ל ּתַ
ה ֵאֶליָך  בּו ֵהּמָ ֻׁ ֶיה ָיש  ִפי ִתהְׂ ּכְׂ

ּוב ֲאֵליֶהם: ה לֹא ָתש  ַאּתָ  וְׂ
 תורה טו

ם  ַאּתֶ שמות יתרו יט )ו( וְׂ
גֹוי  ֶלֶכת ּכֲֹהִנים וְׂ יּו ִלי ַממְׂ הְׂ ּתִ
ר  ָבִרים ֲאש ֶ ה ַהּדְׂ ָקדֹוש  ֵאּלֶ

ָרֵאל: ֵני ִיש ְׂ ר ֶאל ּבְׂ ַדּבֵ  ּתְׂ
ט  ּפָ ִמש ְׂ משלי כט )ד( ֶמֶלךְׂ ּבְׂ

רּומֹות ַיֲעִמיד אָ  ִאיש  ּתְׂ ֶרץ וְׂ
ה: ֶסּנָ  ֶיֶהרְׂ

ַמִים  ָ תהילים עו )ט( ִמש ּ
ָאה  ין ֶאֶרץ ָירְׂ ּתָ ּדִ ַמעְׂ ִהש ְׂ

ָקָטה: ש ָ  וְׂ
תהילים קיב )ה( טֹוב ִאיש  
ָבָריו  ל ּדְׂ ּכֵ ַכלְׂ ֶוה יְׂ חֹוֵנן ּוַמלְׂ

ט: ּפָ ִמש ְׂ  ּבְׂ
ֶטיָך  ּפָ ִמש ְׂ תהלים קיט )צא( לְׂ

י ַהּכֹל ֲעָבֶדיָך: דּו ַהּיֹום ּכִ  ָעמְׂ
תהילים נ )כג( זֵֹבַח ּתֹוָדה 
ֶאּנּו  ֶרךְׂ ַארְׂ ם ּדֶ ש ָ ִני וְׂ ָדנְׂ ַכּבְׂ יְׂ

ע ֱאלִֹהים: ֵיש ַ  ּבְׂ
ה  ֵאּלֶ שמות משפטים כא )א( וְׂ
ים  ש ִ ר ּתָ ִטים ֲאש ֶ ּפָ ש ְׂ ַהּמִ

ֵניֶהם:  ִלפְׂ
ָבר ַהּכֹל  קהלת יב )יג( סֹוף ּדָ
ֶאת  ָרא וְׂ ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים יְׂ ִנש ְׂ

י זֶ  מֹור ּכִ ֹוָתיו ש ְׂ ל ִמצְׂ ה ּכָ
 ָהָאָדם:

ַאת משלי ב  ִבין ִירְׂ )ה( ָאז ּתָ
ָצא: מְׂ ַדַעת ֱאלִֹהים ּתִ קָֹוק וְׂ  יְׂ

לֹא  דברים כי תבוא כט )ג( וְׂ
קָֹוק ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת  ָנַתן יְׂ
מַֹע  ַנִים ִלש ְׂ ָאזְׂ אֹות וְׂ ֵעיַנִים ִלרְׂ וְׂ

ה:  ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ
דברים כי תבוא כח )נח( ִאם 

ֹות ֶאת מֹר ַלֲעש  ל  לֹא ִתש ְׂ ּכָ
תּוִבים  ֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַהּכְׂ בְׂ ּדִ
ם  ֵ ָאה ֶאת ַהש ּ ִירְׂ ֶפר ַהזֶּה לְׂ ּסֵ ּבַ
קָֹוק  ה ֵאת יְׂ ַהּנֹוָרא ַהּזֶ ד וְׂ ּבָ כְׂ ַהּנִ

 ֱאלֶֹהיָך:
ָמה  משלי ח )יב( ֲאִני ָחכְׂ
ִזּמֹות  ַדַעת מְׂ ָמה וְׂ י ָערְׂ ּתִ ַכנְׂ ש ָ

ָצא:  ֶאמְׂ
ֵנא  ַהש ְׂ הּוא מְׂ דניאל ב )כא( וְׂ

א וְׂ  ַנּיָ ִכין ִעּדָ ה ַמלְׂ ּדֵ ַהעְׂ א מְׂ ַנּיָ ִזמְׂ
ָתא  מְׂ ִכין ָיֵהב ָחכְׂ ָהֵקים ַמלְׂ ּומְׂ
ֵעי  ָידְׂ ָעא לְׂ ּדְׂ יִמין ּוַמנְׂ ַחּכִ לְׂ

 ִביָנה:
ֵחי ֱאלִֹהים  תהלים נא )יט( ִזבְׂ
ה  ּכֶ ִנדְׂ ר וְׂ ּבָ ָרה ֵלב ִנש ְׂ ּבָ רּוַח ִנש ְׂ

ֶזה:  ֱאלִֹהים לֹא ִתבְׂ
  
 

כאקרא  .אקרוקתא צפרדע א"ירש

 .כאותה כרך דהגרוניא גדול הי'
ואקרא דהגרוניא כמה הוי שיתין 

אתא תנינא,  .בתי תלמודא קאמ"ל
, עורב בשקנצאיפ .רבה קאמ"ל

כדרך  גרבאילנא על ענף אח .נקיבה
 לא הימני לא האמנתי. .העופות

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון

 בספה"ק
  ליקוטי מוהר"ן

 

   .:כ :.יט: יחדף 
 
 
 יד תורה
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  מאמר להמשיך שלום מאמר להמשיך שלום 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א

 זמן אמירת התורה 
פרשת  חנוכה    \ב/ שניהנאמר בשבת 

טבת   ב'  חנוכה  זאת   שנתמקץ 

  (חי"מ נט) סדתק

 
 פתיחה

רבי מלמד  זו  לרצון  בתורה  בטלות  כולן  שיהיו  מדותיו  בין  דהיינו  בעצמיו  שלום  הפרטי  לשלום  זוכים  כיצד  נו 

זוכים   , ומבאר שזה ע"י שלימות היראה  .ו רוצה לעשות רצון הקב"הבדהיינו שהאדם בכל לי  ,הקב"ה וליראה 

)לק"ה שוכ  ,ע"י דעת ד'(כי השלום תלוי בדעת  זוכים ע"י תורה  ,ר ב'  צריך   כי תחילה  ,בשני מישורים  ולדעת 

 דהיינו   ,להתעורר בתשובה וזה נעשה ע"י צדיקים גדולים שזכו לנשמה קדושה ע"י שאביהם ברך בתורה תחילה

שעי"ז בכח לימוד התורה ממשיך ברכה    ,שזכה לתכלית השפלות  ,אותם ע"י שהיה בעצמו צדיק גדול  שהוליד

המחשבה התור  , לתחילת  קדושהשרש  נשמה  לבנו  והמשיך  ישראל,  נשמות  משרש  ששם  בחי'  ה  הנקראת   ,

רה שלו עולה עד שגם לימוד התו  ,וצדיק כזה אפשר שיזכה לתכלית השפלותבלא בגדים צואים,    ,פרסה שלימה

שבבינה החמישים  שער  ישראל  ,עד  נשמות  ושרש  התורה  שרש  מעור  ,ששם  ועי"ז    רועי"ז  הנשמות  הנוצצות 

שיתעוררו לתשובה, ואח"כ ע"י   וגם כל אחד מישראל  ,בורא נשמות גרים וגם התעוררות בנשמות פושעי ישראל 

   .'תורת חסד מלמד להם דעת עד שזוכים ליראה שלימה, שזה עיקר כבודו ית

דהיינו כמה שהוא רחוק יותר ומתקרב זה כבודו ית'   ,הוא קרוב רחוקים  'שעיקר כבודו ית  ,חשוב  ויש בזה דיוק

וכו'  \גיותר/ יתרו  אתי  כד  בזוהר  הוא    ,כמבואר  ית'  כבודו  עיקר  גם  שיראו אבל  עשה  והאלקים  בחי'  היראה 

לום הוא ע"י שיעלה  התורה בלשון שהש  כי עיקר כבוד המלך היא היראה מפניו, וזה שפותח רבנו אתמלפניו,  

יחד,   עלית את הכבוד לשרשו ביראה, שכלל בזה את שני הדברים  ידו  את היראה ואת הקרוב רחוקים שעל 

  הכבוד.

מיות התורה מכח השפלות שלהם שהיא  ימצא שהצדיקים זוכים בפנ נ ומכח היראה שלימה זוכים לשלום הנ"ל.  

זוכים   ,ת מדרגת עצמו, כי לתורה הנ"ל של צדיקיםקטנים ועוד גם תחבד' מדרגות דהיינו שמרגישים הקטן שב

ם  קטן שבקטני  מרגישדהיינו ש  ,עד שמבטל כל חומריות  ,השפלותולתורה במתנה זוכים רק ע"י תכלית    ,במתנה

גם קטן ממה ש אזי דיין חושב עצמו.  עועוד  כנ"ל,  לימוד תורה  וע"י שהם מקרבים רחוקים בשתי בחינות של 

   .לימות היראהזוכים לש

מתו אינה כל כך בקדושה ויש לו בגדים צואים אזי אע"פ שגם הוא צריך לעבוד על שפלות בד' בחי'  אבל מי נש

ליראה עי"ז לשלום, אבל א"א שיזכה אלא ע"י שמתקרב  הז לתורי"וע לזה  ועי"ז  זכה  וגם מאד    ,לצדיק שכבר 

מאד. עצומים  נפש  כחות  בעלי  רק  בשלימות,  לזה  שיזכה  פוטר  בלא  קשה  לא  יותר מחייב  אדרבה    אאל   ,זה 

 וכפי מה שיזכה לזה בעוה"ז כך יזכה בעוה"ב. ,להשתדל כפי כוחו לתקן עצמו

ויכול  אזי  שלום בעצמיו,  ל  ומי שזוכה זוכה לשלום ש,  להתפלל תפלה בשלימותנקרא שלם בלא מום  ידה  על 

 דא עילאה. יחו בחי'דהיינו לדביקות והתכללות בו ית' בתכלית בהכללי בין העולמות 

 
 ו ת על תורה זליקוטי הלכו

   (מט אותיות )או"ח ח"ב דף נה: בציעת הפת ה  

 ( ז אותיות ) יו"ד ח"א  דף ד.  שחיטה ג

שבעשו היו הרבה נשמות לכן מכוחן התגבר בכיבוד  באות ד' מבאר     (ד אותיות)יו"ד  ח"ב  דף מא.  כיבוד אב ואם ג   
 פו עליהם גרים וכו' עי"שאו"א ולכן גלו ישראל אצלו כדי שיתווס

 ח"ב  דף קכח: שילוח הקן ג  "דיו
 ( יט אותיות)יו"ד ח"ב  דף   קעד: ערלה ה  

ע"י קנין סודר מבאר  בגלל שכל המו"מ הוא ממחלוקת לכן אינו נגמר אלא     (ד אותיות) חו"מ ח"א  דף קצ: שותפים ב  
גרים    עשית  ומו"מ בקדושה הוא בחי'צוצות קדושים בכל דבר  ישמו"מ בקדושה הוא תיקון המחלוקת כי יש נ 
 תרי עדיף מזל הוא שורש הנשמות וע"י שותפות מתנוצצים זל"ז   וקנין סודר בחי' תיקון הבגדים )ד( מזלא דבי 

 ]חו"מ ח"ב  דף נט. פריקה וטעינה א[ 

דף   ח"ב   אפוטרופוסחו"מ  אותיות)א    קח  והצדיק מקרב    ( ב  הלבוש שקיבל מאו"א  ממנו את  רחוקים  העוונות מאבדים 
הבגד את  ממנו  מכבדי  ומפשיט  בבחי'  זוכה  רחוקים  המקרב  וכל  כאביו  ונעשה  לבוש  לו  ונותן  הצואים  ים 

 ים לו הנפשות שקירב בגדי כבוד  אכבד שנעש

 
 תשעד יוהנסבורג ' אלול  עד טא סיון   -חברותא  .     סיון תמוז אב תשסב ובהם מחי עד כה סיון תשסב אצל רבינו   -לצות לו   א

מקץ. עוד גם כי מבואר בסוף התורה שרבנו  שבת  ב הוא  חרון  נר א אזי  ו   ,וישב שה היא  בשבת אזי הפר הוא  ראשון  חנוכה ה   כי כשנר   ב
 בכט כסלו ולפ"ז בשבת ראשון עדין לא נפטר.  שנפטר   , רמז על הסתלקות רבי גדליה מליניץ 

 לקמן בהקדמה עפ"י לק"ה כבוד או"א   כפי שיתבאר   ג
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 בנים זה בחי' קרוב רחוקים הולדת  )ה אותיות(חו"מ ח"ב  דף קעד  שוכר ב 

 
 תמצית התורה לפי אותיות

לום וחוזר שלב שלב אחורה שכל שלב הוא הכנה  ו שמתחיל מהתכלית שזוכין לשהתורה בנויה מהסוף להתחלה דהיינ
קודם וזוכין לו ע"י השלב הבא שידובר בו וכל זה עד השלום בעצמיו אבל אח"כ מוסיף עוד שני    לשלב שדיבר ממנו

בעצמיו ואח"כ  נו תפילה ושלום כללי. דהיינו שהתורה כמו מחולקת לשנים תחילה מהלך איך זוכים לשלום  שלבים דהיי 
 ים עד השלום הכללי ולכן גם רבב"ח רמז את שני החלקים האלו בשתי מעשיות נפרדות  עוד מהלך להשל

 באות א מבאר רבינו להמשיך שלום ע"י עלית הכבוד ליראה 
ה  שעלית  רבינו  מבאר  ב  הוא  באות  הכבוד  עכשיו  אבל  רחוקים  קרוב  ע"י  הוא  הכבוד  כי  חסד  תורת  ע"י    לאצכבוד 

 עכו"ם  ה
אירה להם היכן שהם שם ע"י שגורמת התנוצצות וזיווג  וקים הוא ע"י תורה כי היא מ באות ג מבאר רבינו שקרוב רח 

ויוצא שהם  מהיכן  הרחוקים  ומתקרבים  גרים  נשמות  ונבראים  ישראל  לפושעי  ומגיע  מזילותא    הנשמות  יקר 
 דגלותא 

ת, דהיינו ע"י  רה את ההתחלה את שורש הנשמובאות ד' מבאר רבינו שהרוצה שבנו יהיה תלמיד חכם צריך לברך בתו
לגרום התנוצצות הנשמות    התורה כנ"ל שגורמת התנוצצות הנשמות.  ומבואר שעל פי רוב הת"ח לא זוכים לזה

 ע"י לימוד התורה 
 כה ע"י שפלות בד' בחינות  ומבאר המעשה דרבב"ח  באות ה מבאר רבינו שלתורה זו 

 י ה' מכבד את יראהוא עד כמה  לשרשו ביראה וד באות ו מבאר רבינו שהמבחן לעלית הכב
 באות ז מבאר רבינו ושיכבדם בלב שלם דייקא 

ויש שני  באות ח מבאר רבינו שכשחוזר הכבוד לשרשו דהיינו ליראה אזי נשלמים פגמי היראה ואזי אין מחסור ליראיו  
ל  עצמיו ואזי אין בו מום ויכומיני שלום דהיינו בעצמיו וכללי ובאתר שיש יראה שם יש שלימות והיינו שלום ב

 להתפלל וע"י שלימות התפילה זוכה לשלום הכללי 
תיבת   כך  אלוף  מפריד  הנרגן  את  מטהרים  קינים  מה  לתיבה  תעשה  וקינים  השני  הרבב"ח  את  רבינו  מבאר  ט  באות 

 ת שלום כללי התפילה מתקנ 
 באות י מבאר רבינו את הפסוק תקעו בחדש שופר 

דהיינו בחי' שלימות    טוב ה' לכליושבי ביתך לפי התורה שלנו    יקים אותיות ט' י' כ'  באשרבאות יא מבאר רבינו  ג פסו

  יודוך כל מעשיך היינו שלום כללי שע"י התפילה    ורחמיו על כל מעשיוהתפילה שכל השתדלותו רק בתפילה  

כבוד מלכותך יאמרו  י  היינו נפש לעשות שלום ביניהם דהיינו שלום בעצמיו זה ע"  וחסידך יברכוךינו בחי' גוף  הי

 לעלות את הכבוד לשרשו ביראה שהיא בחי' גבורהך ידברו וגבורת
 באות יב מבאר רבינו מצוות נר חנוכה 

 וקת באות יג מבאר רבינו שהמבזה ת"ח אין רפואה למכתו כי כל החלאים ע"י מחל

 

 שיחות השייך לתורה זו 

       שבת חנוכה ב' טבת תקסדנאמרה ביד  תורה  

 ן בחנוכה   יץ ונרמז כאן בסוף התורה שאמר אין מספידיבי גדליה מלינכסלו( נפטר ר ובאותה עת )כט

ר' גדליה מליניץ היה תלמידו של הר"ר יהודה לייב המגיד מפולנאה תלמיד הבעש"ט והוא יזם את הדפסת הספר שבחי  
 ב י מוהר"ן קכיכשחלק הזקן משפולי על רבינו החזיק הוא עם רבינו כמבואר בח ו     .הבעש"ט

ָיהו  זֵ ַהת  זאת   ַדלְּ י ג ְּ ָסם מֹוֵרנו  ָהַרב ַרב ִ ֻפרְּ ַטר ָהַרב ֶהָחִסיד ַהמְּ אֹותֹו ָהֵעת ִנפְּ ָאז ב ְּ וְּ ה  ָ ת ֲחֻנכ  ָ ב  ַ ש  ָרָכהֹוָרה ָאַמר ב ְּ יק ִלבְּ ,  ֶכר ַצד ִ
ית-ַאב ֵ פ ֵ -ב  ֹוָרה ֶהסְּ אֹוָתה  ַהת  ָרַמז ב ְּ ת ִליִניץ )רסו( וְּ ַ ִהל  קְּ ין ד ִ י הִ ד ִ "ל כ ִ ָהַרב ַהנ ַ ,  ד לְּ ֹוֵתינו  רו  ַרב  ָאמְּ ֶ ֹוָרה ַמה ש  תֹוךְּ ַהת  יר ָאז ב ְּ כ ִ זְּ

יִדי ִ פ  ָרָכה )רסז(: 'ֵאין ַמסְּ רֹוָנם ִלבְּ ֶ ִזכְּ ו ָקש  ָ ש  ַעכְּ ֶ ם ָאַמר ָאז ש  ה' ג ַ ָ ֲחֻנכ  ַ ֹוָרה  ן ב  ה לֹוַמר ת  ֶ יק ָקש  ק ַצד ִ ֵ ל  ַ ת  סְּ נ ִ ֶ ש  י כ ְּ ֹוָרה, כ ִ ה לֹוַמר ת 
י כ ָ  ק ִע כ ִ ֵ ל  ַ ת  ִנסְּ יק  ֶ ל ַצד ִ ש  כְּ ו  ֹוָרה,  ַהת  ֵחֶלק ב ְּ יק ֵיש  לֹו  ַצד ִ וְּ יק  ל ַצד ִ ָ י כ  ֹוָרה כ ִ ַהת  ש  לֹו ב ְּ י ֵ ֶ קֹו ש  ל ֶחלְּ ָ ל  ם כ  ָ ק ִעם כ  ֵ ל  ַ ת  ִנסְּ ק  ֵ ל  ַ ת  סְּ נ ִ

י ֵ  ֶ קֹו ש  ֹוָרה ַעלֶחלְּ ַהת  ֹוָרה-ש  לֹו ב ְּ ה ָאז לֹוַמר ת  ֶ ן ָקש  ֵ  ( קלב סימןשיחות הר"ן ) .כ 

רוֹ -ל מאמר רבותינומה שכתוב שם באות ד' ע ָרָכה מפני מה תלמידי חכמים אין בניהם תלמידי-ָנםִזכְּ על    –חכמים    ִלבְּ
רֹונוֹ  ָרָכה עוד בזה: כי ההולדה נמשכת כפי המאכלים ש-שלא ברכו בתורה תחילה; שמעתי ממנו ִזכְּ '.  ִלבְּ כו  אכל תחילה וְּ

ילה וכל עסקיו  וקודם לההולדה. דהיינו האכ  וצריך כל אדם לברך ולקדש את בחינת התחילה, דהיינו מה שהוא תחילה
'. עד שימשיך ההולדה בקדושה ובטהרה כראוי. וזהו על שלא ברכו בתורה תחילה   כו  ו בקדושת  שלא ברכו וקידש  -וְּ

ר  התורה את התחילה, דהיינו מה שהוא תחילה ַ כ  זְּ נ ִ ַ ֵעיל. כי צריך לברך ולקדש את בחינת תחילת  -וקודם לההולדה כ  לְּ
רההולדה הַ  כ ָ זְּ ֵעיל בתורה, וא-נ ִ רלְּ ַ כ  זְּ נ ִ ַ ֵעיל: )-ז יהיה גם בנו תלמיד חכם וכ   סימן קל"ב(.   שיחות הר"ןלְּ

י ֵ ש  שבקט -ַאנְּ קטן  שהוא  "ולפעמים  ה'(:  )בסעיף  רבינו  בדברי  מבארים  היו  לֹוֵמנו   ְּ כנגד  ש  עצמו  את  להקטין  צריך  נים, 
ע שיהיה  שייך  איך  קשה  שלכאורה   ,' כו  וְּ עצמו"  שמדריגת  מאחר  ממנו,  יותר  ושפל  ופירשו,  ניו  שבקטנים,  קטן  הוא 

וד יותר ויותר, וע"כ  שהכוונה הוא כי באמת הוא קטן שבקטנים מחמת השגתו הוא, אבל לפי השגת הצדיק הוא קטן ע
פלות יותר ויותר, כי גם כשהוא קטן שבקטנים צריך להקטין עצמו יותר מחמת שפלותו  גם אצלו בעצמו שייך בחינת ש 

רֹונוֹ השגתו של הצדיק: )הרה"ח ר' לפי  ָרָכה -לוי יצחק בנדר ִזכְּ  מעדני מלך(.    -ִלבְּ
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 הקדמה  

 שמונה שלבים  מוהרנ"ת מונה מהלך התורה 
ַמה   ִפי  ֲאָותו  כ ְּ ג ַׁ ר  ב ֵּ ַׁ ש  מ ְּ ֶּׁ זֹוֶכה    ש   ן הו א  ֵ ָרהלְּ כ  ַעלתו  וְּ ֵדי-.  זֹוֶכה  -יְּ ִקיםֶזה  חו  רְּ ב  ָקרֵּ ַעל  לְּ ֶ ש  ַרךְּ  ָ ב  ִיתְּ ם  ֵ ַהש   ֵדי-לְּ ֶזה  -יְּ

ל   ד ֵ ג ַ נִ ִנתְּ עַׁ וְּ ךְּ תְּ רַׁ ב ָ דו  ִיתְּ בו  ה כ ְּ ֶּׁ ַעל ל  ֹו וְּ ש  רְּ ָ ש  בֹוד לְּ ָ ַמֲעֶלה ַהכ  ֵדי-. ו  ָאהֶזה  -יְּ ִירְּ ה לְּ כֶּׁ ַעלזו  ֵדי-. וְּ לֹום-יְּ ְּ -ֶזה זֹוֶכה  ִלש 

" ִית   ַ ב ַׁ ב  ם  לו  ָ ַעל  ֲעָצָמיו" ש  וְּ ד(  ל"ח  ים   ִ ִהל  ֵדי-)ת ְּ זֹוֶכה  -יְּ הֶזה  ִפל ָ ַעלִלתְּ וְּ ֵדי-.  זֹוֶכה  זֶ -יְּ כ ְּ ה  הַׁ ם  לו  ָ ש   לֹום    ָלִלילַׁ ָ ש 
ָכל ָהעֹוָלמֹות:   לק"ע גאווה יד( ' עפ"י אות חקיצור לק"מ השלם )ב ְּ

שתלוי    א כבודו שהיאבל בתורה רבינו מבאר מהסוף להתחלה בשני שלבים שמתחיל משלום שתלוי ביראה  
מדרגות כי  קים יש בהם כמה  ומבאר שקרוב רחותורה שתלוי בשפלות.  תורת חסד וע"י  בקרוב רחוקים ע"י  

ביהם לא ברך בתורה תחילה לכן נולדו עם בגדים צואים  ש גר ויש בעל תשובה ובעל תשובה יש שכיון שאי
בגדים צואים שהם הגאווה והישות    ויש פושעי ישראל וקורב רחוקים הוא ע"י הצדיקים כי כיון שאין להם

ת עצמם עי"ז זוכים  יינו להרגיש אפילו תחת מדרגעי"ז זוכים בקל יותר לשפלות עד כדי ביטול החומר דה
נשמות  ס"ר  שרש  הוא  שם  בינה  שבשערי  החמישים  שער  עד  לעלות  בכוחה  כזו  ותורה  במתנה.  לתורה 

ותיות והתנוצצות שמעוררת את נשמות ישראל  ל המשרשות בס' רבוא אותיות התורה ולגרום זיווג אישרא
ג'( כי היא פועלת על המרוחק    עיינותיך חוצה )כמבואר באות לשוב אליו ית'. ועל תורה כזו נאמר יפוצו מ

נו ללמדו כיצד  היכן שהוא וכשהוא בא ומתקרב אזי צריך ללמוד עימו תורת חסד )כמבואר באות ב'( דהיי
דהיינו גדולת ורוממות הקב"ה עד שמביאו ליראה ויראה היא עיקר  להתנהג כרצונו ית' ולמדו דעת אמת  

 אזי יש שלום.  כבודו ית'. וכשיש יראה

ה הצדיק שנולד בקדושה ואביו המשיך לו נשמה קדושה בלא בגדים צואים,  ר העבודה עושנמצא שאת עיק
להתג היא  העבודה  עיקר  אבל  הצואים  בגדיו  להפשיט  מאד  להשתדל  צריך  אחד  כל  על  ובוודאי  בר 

 תיחה לתורה( )עיין מזה עוד לעיל בפ  קרבות לצדיק הזה שכבר זכה לזה.תהמניעות שיש לו על הה

להחזיר את  היראה    ,תב מהלך התורה בחמש שלבים ושם מונה שלב שחסר כאןורנ"ת כבסוף התורה מוה
ודווקא    , אי ה'שהמבחן על יראת שמים הוא אם מכבד יר,  אל הלב. ונראה כוונתו למבואר באות ו' ואות ז'

לשון להחזיר את היראה  וצ"ע כי מלשון שיכבדם בלב שלם משמע בלא פניות אבל מ  שמכבדם בלב שלם.
הל בשכל  אל  אלא  בלב  שאינה  יראה  שיש  משמע  מצד  ב  רק  אבל  ה'  ליראי  כבוד  של  מעשים  שעושה 

 שבשכלו מבין שצריך לכבדם ואינו בלב שלם בהתפעלות הלב. 

עוד  שיש    לשלום בעצמיו, ומהלך זה רמז רבב"ח במעשה אחד. עוד מבאר רבנועד כאן נתבאר כיצד זוכים  
ואותו רמז רבב"ח במעשה שני. ומתבאר בו   נו בין העולמותהנקרא שלום כללי דהיי  יותר  גבוה  שלום  סוג

עולם   תפלה שמחברת  להתפלל  שיכול  מום  בלא  הנקרא שלם  הוא  אזי  הנ"ל  בעצמיו  לשלום  שזכה  שמי 
 הבא לעולם הזה.  

 התכלית שעליה מדבר רבינו בתורה זו 
בין עולמות. וזה    י כמ"ש וגר זאב עם כבש שלוםהתכלית כאן הוא השלום שיהיה לעתיד לבוא שלום כלל

 יכול רק צדיק גמור שזכה לשלום בעצמיו כנ"ל.  

והחילוק בין שלום בעצמיו לשלום הכללי נראה לי שהוא בחי' החילוק שבין יחודא תתאה ליחודא עילאה  
טול הישות  בתורה יא. והביאור כי יחודא תתאה הוא ביטול הרצון לגמרי לרצונו ית' אלא שהוא לא ביש

נמצא שאני   גם  לגמרי  היא  עילאה  יחודא  לרצונו, אבל  לגמרי  רצוני  אני מבטל  נפרדת אבל  כישות  קיים 
ום רצון שאני וממילא אין לי שית'  לות בו  כלל ישות נפרדת אלא התכלשאין לי    ביטול הישות לגמרי עד

 צריך לבטל. 

טל המשא ו כי תתבטל המחלוקת עד שיתבזהו שמבואר באות יא שלעתיד לבוא כל הבריות ירחמו זו על זו
שני אנשים שזה רוצה את הפרה וזה רוצה את החמור  אין לזה ביאור איזה מחלוקת יש בין  ולכאורה    .ומתן

כרח שכיון שכל אחד עושה זאת מחמת אהבת  ונושאים ונותנים ביניהם ומחליפים ברצון ושמחה, אלא מו
כי כל אחד הוא ישות  ו כמוהו עדיין יש בחי' מחלועצמו זה בחי' מחלוקת, ואפילו אם אוהב את חבר קת, 

מבואר שם  לעצמו, כי רק כשכל אחד רוצה את טובת חבירו זה ביטול המחלוקת לגמרי. וזה יהיה לעתיד וכ
ירחמו   הבריות  כל  אזי  דעה  הארץ  אצלו שכשתמלא  בטל  אזי  כללי  לשלום  שזוכה  מי  נמצא  זה.  על  זה 

ואזי בתפילתו כבר זכה לשלום בעצמיו  כזה יכול לזכות רק מי ש  לוםוש  המחלוקת ועי"ז בטל המשא ומתן.
 . שיזכה להכלל בו לגמרי התמה זוכה שהקב"ה יתן בו דעת כזו של עוה"ב

ואהבת לאבל שלום בעצמיו הוא   כמוך בחי'  דייקא,    ,רעך  לרצון הש"י כמוך  לגמרי  רצונו  דהיינו שמבטל 
אהבת לרעך כמוך,  וי'  בבח כי כל מדה בטלה לחברתה    ,הן מחלוקתינוגם כל מדותיו אין ב  .מחמת האהבה

מבטלות    שזודהיינו   ואעפ"כ  הגבורה  מדת  נשארת  וזו  מדת האהבה  הטבעי שלהן    הרצוןכל  את  נשארת 
 . , ונמצא שהן מתבטאות רק לשם שמיםלרצונו ית'
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מקום    ן רבנו בתחילת התורה להמשיך שלום בעולם וכו'. הלשון להמשיך משמע שהשלום נמצא באיזהלשו
לכ להמשיכו  שצריך  נמצא אחר  המהות  על  מלמד  שהשם  וידוע  שלום,  הקב"ה  של  ששמו  ואיתא  אן. 

יינו לחבר הפכים כמבואר בתורה פ', א"א אלא ע"י  שהקב"ה הוא בעצמו השלום, והיכן שרוצים שלום, דה
לא מצא    נמשיך את הקב"ה למקום שבו רוצים שיהיה שלום. בסוף הש"ס סוף מסכת עוקצין אומרת הגמ'ש

כלי לברכה, אבל ממה שנתבאר שהוא מחבר הפכים,  א השלום, לפ"ז השלום הוא  הקב"ה כלי לברכה אל
 נראה יותר מדוייק שהוא הכח המחבר חלקים להיות כלי, לברכה.  

אתערותא דלתתא צריך כדי לזכות לשלום דהיינו שפלות שעי"ז תורתו  וכבר נתבאר לעיל כמה עבודה ב
אם ליראה, ורק ע"י שלימות היראה אפשר להמשיך  ריך ללמדם תורת חסד עד שמבימקרבת רחוקים ואזי צ

 את הקב"ה שעי"ז נעשה שלום אמיתי בלב. 

ומהשווו מהגדולים  עצמו  )להשפיל  מדרגות  בד'  היא השפלות  לשלום  והקרקע  ומהקטנים  ההתחלה  לו  ים 
  שאע"פ שמהות  פירושמדותיו,    ואזי יש לו שלום בכל  \דממנו ותחת מדרגת עצמו( עד שמבטל כל חמריותו/

ישות לעצמה, וטבעה לבטא עצמה בכל עז והשתלטות, אבל מכח השלום שמאיר בה היא    כל מדה שהיא
 שהוא רצונו ית'.  \המבטלת רצונה לבטא עצמה, ומתבטאת רק כרצון הנשמה/

קטן ומתבטלו כי ע"י היראה האדם מרגיש  יראה,  זוכים ע"י  כזו שהיא שלום בעצמיו  כי    לשלימות  ישותו 
ה את  מאפסת  שלום. היראה  של  כלי  להיות  להצטרף  יכול  ואזי  ארץ,  אפסי  כל  אותו  יראו  כמ"ש    אדם 

 צמה לא מאפסת אלא את מי שכבר זכה לשפלות בתכלית.ואעפ"כ מבואר שהיראה בע 

שכב שאע"פ  ישותו נמצא  כל  נתבטל  שעי"ז  עצמו  מדרגת  תחת  גם  יותר  ועוד  שבקטנים  הקטן  מרגיש  ר 
יקרב אותו לתורה ללמדו רוממות הקב"ה כדי שיזכה ליראה, מבואר לגמרי, עדיין צריך שהצדיק    וחומריותו

כשהיא   אלא  לשלום  כלי  אינה  לעצמה  והשפלות  הקב"ה.  שהביטול  לאור  כלי  להיות  כל מכוונת  אם  כי 
לכן אע"פ שכבר זכה לשפלות בתכלית כנ"ל רק  יא לא לשם שמים אין בה שום ערך וחשיבות,  שפלותו ה

הזו   השפלות  כל  את  של  כשמכווין  השלום  את  להמשיך  ראוי  נעשה  אז  רק  הרוממות  ביראת  שתתבטא 
 . הקב"ה עליו

א  אבל למעשה אינו כן כי ל  ,שתכלית השפלות כנ"ל היא הקרקע להכל  כך נראה מהלך התורה כפשוטו
אותה   מעלים  אח"כ  ורק  לשם שמים  שלא  על שפלות  רבות  שנים  ברשעים שעובדים  כאן  לכבוד  מדובר 

וכפי כך מקרב את  בכל המישורים ביחד וכפי השפלות שכבר זכה כך זוכה לתורה  שמים, אלא העבודה היא 
רק אחרי אבל לקרב רחוקים ע"י שבתורתו יתנוצצו שרש נשמותיהם כנ"ל זה באמת    .עצמו, וזוכה ליראה

 .שכבר זכה בעצמו לתכלית השפלות

יש אפשר  לפ"ז  ו כך  שפלות  מדרגות  ד'  שיש  מדרגו   שכמו  וד'  בתורה  מדרגות  מדרגות ד'  וד'  ביראה  ת 
 בשלום.   

 ד' מדרגות של שלום 
יש שלום נראה לומר ש כי  ד' מדרגות  הן  ולכאורה  וצריך לעלות בהן מדרגא לדרגא  יש מדרגות  בשלום 

 ון ויש שלום מחלט.  מאונס ויש שלום מרצ
וישנאו כמ"ש "  \ולהיות אפילו שנאה/ כי יש שלום בלא דיבור כמבואר בתורה נז, ובאמת אינו שלום ויכול  

ותו ולא יכלו דברו לשלום" וזה אינו שלום אלא ויתור מחוסר ברירה. )ולא עלינו יש לא מעט אפילו בני א
 אבל גם אין ביניהם שום אהבה(   זוג שחיים בשלום בלא דיבור דהיינו שאינם רבים אף פעם

צריך את החבר  החבר גורמת, אלא כיון שאני  ויש שלום של שותפים דהיינו שלום מרצון אבל לא אהבת  
ע  איזה  לעשות  בכוחו  אין  לבדו  אחד  שותפים שכל  שני  כמו  צורך,  נמצא  לאיזה  יחד,  מתחברים  לכן  סק, 

 כי תמצי לזה.  שאני אוהב את עצמי ואת הדבר השלישי ואילו החבר רק הי
ת לרעך כמוך" ואנו כמו ויש שלום מאהבת החבר אלא שאני אוהב את עצמי כמו את החבר, כמ"ש "ואהב

 . \זחציים של דבר אחד, ואע"פ שיש לי רצון אחר אני מבטל רצוני מחמת האהבה/ שני 

 
 ול לגאווה.ר שישמע שבחיו ולא יפ יינו כל הרגשת ישות, אזי אי אפש שעד שאדם מבטל כל חומריותו דה   כמבואר בתורה ד'   ד
כגון מדת החסד אם אדם עושה חסד כיון שמתחשק לו או שלבו מתמלא רחמים על איזה בריה מסכנה, זה בא מצד טבע  הכוונה    ה 

לו היא שכל מדה רוצה לבטא  המדה הזו לבטא את עצמה, לכן גם גוי עושה זאת, וזה לא נקרא שלום במדות, כיון שכלליות המצב ש 
אין לו מלחמה ביניהן. אבל כשעושה חסד באופן שכל הסיבה לפעולתו היא רק כי זה רצון הקב"ה    כפי טבעה וגם כשבפועל עצמה  

 זה ביטול הישות של המדה, וזה נקרא שלום במדותיו.
שה ימים  שונא כל שלא דבר עמו של ד עליו(  )לרבי יהודה השונאו פסול להעי   : סנהדרין דף כז הוא שנאה עיין משנה    בלא דיבור   ו 
 )לו חכמים( לא נחשדו ישראל על כך.איבה. אמרו  ב 
יא   ז  תורה  שתי    עיין  לה  יש  הש"י  אהבת  דהיינו  מלכותו(  כבוד  שם  וברוך  ישראל  שמע  )בחי'  עילאה  ויחודא  תתאה  יחודא  שיש 

 רצונו ית'.הבה אין לי שום רצון כלל רק את  מדרגות הנמוכה היא שאני מבטל רצוני מפני רצונו והעליונה היא שמרוב א 
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אלא את  ויש שלום שאני אוהב את החבר יותר מעצמי ומלכתחילה אני לא מעורר בעצמי שום רצון אחר  
ים עד שכל אחד רוצה  רצון חבירי וזה בחי' התכללות בחבר בחי' יחודא עילאה שיש אהבה גדולה בין השנ

 .\חובת חבירו גם על חשבון טובת עצמו/ רק את ט

ונתבאר לעיל שהשלום תלוי בשפלות. ונראה לפ"ז שד' מדרגות השלום הן בחי' ד' מדרגות שפלות הנ"ל, 
מו מגדולים ממנו ומשוים ומקטנים ותחת מדרגת עצמו. כי מגדולים ממנו  שמבואר בתורה יד להשפיל עצ

פני הגדלות. וכנגד שוים לו זה בחי' שותפים. וכנגד קטנים  ונס כי טבע הקטנות להתבטל לזה בחי' שלום מא
כנגד מדרגת עצמו זה שמבטל עצמו לגמרי ואין ממנו זה בחי' ואהבת לרעך כמוך, )בבחי' יחודא תתאה(. ו

 . \ט/ א רק את רצון החבר, )בחי' יחודא עילאה(לו אל

 צ"ע מדוע התורה תלויה בשיבור הגאווה 
ג'  הוא ע"י תורה ותחילה באות ב'  ו מבאר כאן שקרוב רחוקים  ינרב מבאר שנעשה ע"י תורת חסד ובאות 

מבאר שזה ע"י תורה שזוכים לה במתנה ע"י שפלות. ונראה לחלק שתורת חסד היא הלכות ועיין תורה ב'  
מרעהו למס  כמ"ש  חסד,  ממנו  מונע  כאילו  מלשמשו  מתלמידו  המונע  כל  מאחז"ל  ב'  אות  חסד.    תנינא 

זו צריכה שפלות אבל לא תכלית השפלות שמבאר אצלינו ושימוש חכמים הוא הלכ וגם תורה  ות עי"ש. 
לות.  לדמות מילתא למילתא צריך סיעתא דשמיא וזה ע"י שפבאות ה'. כי גם בלימוד הלכות לכוין לאמת  

שאול ודוד ואעפ"כ  וכמו שמספרת הגמ' על דואג ואחיתופל שהיו גדולי וחכמי הדור ראשי סנהדרין בזמן  
 . \יל שלא היה להם יראת שמים ועל כן כל תורתם מהשפה ולחוץ/ העידו חז"

אבל יש תורה שזוכים בה רק צדיקים שזכו לשפלות בתכלית הביטול ועל תורה זו נאמר יפוצו מעיינותיך 
ם. כי ה כי תורה כזו בכוחה לעורר רחוקים היכן שהם נמצאים גם בלא שיבואו או שאתה תלך אליהחוצ

החמישים של הבינה ששם היא שרש התורה שבה משרשים נשמות ישראל וע"י   תורה כזו עולה עד שער
ישראל נשמות גרים וגם נעשה ע"י התנוצצות נשמות פושעי    תורה זו מתנוצצים הנשמות ונעשה זיווג ונולד

צריך לעורר    שעי"ז נעשה בלבם התעוררות לתשובה.  נמצא שבאמת היא קודמת לתורת חסד כי תחילה
 ובה ורק אח"כ אפשר שיבואו וילמדו תורת חסד. את הרחוקים לתש

 בהשוואה לתורה יז ועניין עשית גרים  
 חשון תשעו. י'  -הגה

הוא  שער הגלגולים הק' לד שהגר מצד מהותו  עפ"י  אות ו'  בנים ועיין בתורה יז  עניין עשיית גרים עיין בפ
במקומו   וזר  גר  נקרא  שכבר  שאע"פ  נגה  הגויים,  קליפת  של  הגמור  לרע  עצמה  ביחס  לקרוע  בכוחה  אין 

ועל כן שולח לך הצדיק נפש שבורא ע"י זיווגי הנשמות בשרש התורה ונפש זו מושכת   ,מהרע שדבוק בה
לה קצת שייכות לגר היא בעצמה בדרגה נמוכה מאד, אמנם  אמנם גם נפש זו כדי שיהיה    את הגר להתגייר,

נו שקיבל נפש מהמלכות הנקראת צדק.  מורה ואזי נקרא גר צדק דהייאחרי שמתגייר מקבל נפש ישראל ג
עצום  ו אהבה  כח  היא  מהצדיק  שקיבל  הגר  שנפש  דהיינו שאע"פ  כספחת  גרים  קשים  חז"ל  אמרו  זה  על 

עדיי מהסט"א  עצמה  לקרוע  אותה  המנוגע  שמושך  כיחס  האמיתית  ישראל  נפש  מקדושת  רחוקה  היא  ן 
 ת הגר צדק. חטיא ארמת להו והיא ג בצרעת לאדם טהור.

הגרים המבואר כאן שהוא תורת חסד הוא מתיקוני קליפת נגה של הצדיק להעלותה  וב עשיית  נמצא שהקר
 מהקליפות של העכו"ם. 

ויים והעכו"ם מבואר בתורה יז באופן שונה כי עניין זה כיצד הצדיק שולח נפש לגר כדי למשכו מטומאת הג
וא ניצוץ נשמות ישראל שעלו ות מישראל נכבש אצלם טוב שהשם מבאר שע"י שהגויים גוזרים ביטול מצו

 
זה תתורץ הקושיא שמקשים על אהבת דוד ויהונתן מדוע רק את יהונתן אהב כך הרי לכאורה חייב לאהוב כך כל אחד  שב נראה    ח

 מישראל כמ"ש ואהבת לרעך כמוך. ונראה לומר כנ"ל שאהבת דוד ויהונתן היתה אהבת החבר יותר מאת עצמו.
 ד   לכות שוכר הלכה ב אות חשן משפט )ח"ב דף קעד( ה   הלכות   עיין ליקוטי   ט 
שע' פנים של תורה הם זה לעומת זה ביחס לע' מדות רעות. וגם זה צ"ע א"כ לאיזה פנים בתורה הכוונה. ועל כן נראה    ועיין תורה לו  י 

הנפש   שמאיר את  דהיינו לאור התורה מה  לפנימיות התורה  הכוונה לפשט התורה, אלא  שאין  דהיינו שאפשר  פשוט  מכח הפשט, 
את  הגאו   לדעת  ובגלל  התורה  דבר  כל  מתוך  דבר  מבין  שבזה  ומה  שבמדמה  בזכרון  שנרשם  מה  אלא  נשמתו  מאור  לא  היא  וה 

בפלפול ואע"פ שגם זה חשוב לדעת ההלכה מה מותר ואסור, אבל אין זה העסק בחלקי שבתורה שהוא חלק נשמתי, וגם מסתמא  
ל  אין  גסה  רוח  בו  שיש  מי כיון  לדמות  יודע  ולא  המדמה  ברור  שז ו  כראוי,  למילתא  בשפלות,  לתא  שתלוי  המדמה,  בברור  תלוי  ה 

ממילא גם בהלכה יש לו טעויות. ועיין בזה תורה יא אות ב' מעשה מלוי בר סיסא ומבואר שם שדבורי תורה צריכים להאיר לאדם  
כמבואר שם, הוא כבר    ל גאווה כגון מחמת כבוד שעשו לו היכן לעשות תשובה עד כדי כך שצדיק אם נכנס בו אפילו הרהור קל ש 

לא יודע להשיב על שאלות בפשט התורה כמבואר שם, כי אין כוונתו בתשובותיו סתם להורות הלכה, אלא כוונתו לכוין לתשובה  
היה אומר  חז"ל "הוא  )בבחי' לשון  יצאה בדברו  נפשי  בבחי'  בדבור  ותצא  בנפשו  נשמתו שתאיר  ר"מ  שהיא הארה מאור  כפירוש   "

 היה אומר(  מלובלין שאת עצמו  

כאן שכל התורה השייכת לאדם היא אור נשמתו, שעל כן כל יהודי הוא אות בתורה שהיא אחד עם הקב"ה ועם כלל    אר ונ"ל כמבו 
כלל הזה  ישראל )זוהר ויקרא עג. ישראל והקב"ה והתורה אחד( ע"כ הם שישים רבוא אותיות, )וצ"ל שכל אחת כלולה מכולן כידוע ה 

ה כולה בבחי' פן אחד שבה השייך לו מתוך הע' פנים שאמנם גם הוא כלול מכל  ריך לקיים את כל התור ברוחניות שע"כ כל אחד צ 
הע' כנ"ל(. וכפי השפלות של האדם כן מאירה לו התורה שהיא אור נשמתו בנפשו וצריך לדבר את אור נשמתו המאיר בנפשו, בבחי'  

 נפשי יצאה בדברו.
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נשכח  בתחילה מעורר חרטות אצל הגר אבל הרע שבגר מתגבר עליו וכובש אותו עד שבמחשבה תחילה ו
לט  ומעלת  ממנו שנפל  המלך  בן  )בחי'  רבינו(  העצומה,  של  במעשה  המסופר  בן  שהוא  צדקה עות  וע"י 

דבורי ואזי  וזך  נח  אורי  נעשה  למר  לישראל  הולכים  הצדיק  של  הפך אמונה  אצלו  שנכתב  הגר  עד  חוק 
ועי"ז מאיר בו בחי' תפילין של הקב"ה וע"י זוכה ליראת שמים ועי"ז לאהבת  אמונתו ומזכיר לו את מעלתו  

 גויים ומתגייר.  ועי"ז קורע את עצמו מהטומאת הה' 

 –מדוע ע"י קרוב רחוקים נתעלה כבודו 
א בחי' שכלול בו נמצא שהוא קרוב  יו ביותר הוכי הקרוב אלאם ב' א'(  אב ו  )כבוד הפשט הפשוט מבואר בלק"ה  

לבחי' שהקב"ה מכבד את עצמו, שזה לא שייך כלל, ממילא כל הרחוק יותר הוא יותר בבחי' זולתו המכבד 
 ית' יותר כבוד ממעשה קל של רחוקים, ממעשה גדול של מלאכים וצדיקים,  אותו. על כן יש לו 

 ולא באהבה ביראה   מדוע שרש הכבוד
קר כבודו ית' שיראו מלפניו כמ"ש והאלקים עשה שיראו מלפניו. ויראה היא בחי' דעת, כי יראה  יענראה כי  

וזה הסימן היותר מובהק   היא השגת מציאותו במוחש עד שמתפעל בלבו מהרגשת מציאותו בהרגשת יראה, 
ציאותו ית'  עיקר כבודו ית' שהדעת את מ  על התקרבותו אליו ית', בבחי' הארץ האירה מכבודו דהיינו שזה

לפי השכל הלב הוא בחי' ארציות הכוונה כי כ  ,ארץבחי'  דהיינו ל  ,תרד עד ללב בהרגשה ממש של מציאותו
נוב  .הארץ( באידיש  )לב   יותר בחי'  אבל אהבת הש"י אע"פ שגם היא  עת מהרגשת והשגת מציאותו אבל היא 

כבוד ואינה  במלכו  . התכללות  שמצינו  כבווכמו  שעיקר  דארעא  ז תא  המלך  יראת  ד  מפניו  שיראים  ה 
רומ על  המלמד  שזה  אהבה  הרוממות  אבל  שכל מותו  מגלה  פחות  טובו  ומדת  טובו  מחמת  שהיא  אפשר 

אע"פ שמדת אהבה נחשבת גדולה ממדת היראה  ובמילים פשוטות    מציאותו היא עיקר ושרשה דכל עלמין.
חבק אותו אלא כבודו שיראים  ין זה כבוד למלך שהעם רץ ומכי היא יותר התכללות ודביקות בו ית', אבל א

אזי   בשלימות  יראה  יש  שכבר  אחרי  ורק  ורוממותו,  כבודו  הדר  מרוב  אליו  להתקרב  גם  ומפחדים  שייך 
 אהבה. 

שלימות ושלום הכללי הוא בחי'   יראת השםו הוא בחי' שלימות ולפ"ז אולי אפשר לומר ששלום בעצמי
 .ת הש"יהבא

 ה ע"כ כאן ההקדמ

* 
 [יא]  ידתורה 

   פרק פא נו בפסוק בתהליםתורה מצא רב רמז למהלך ה

 .בכסא ליום חגנו וכו'[ יד] יג בחודש שופר בכסא  תקעו \יב/)תהלים פא(
 -לך התורה עי"ש ובקיצור מאד כך פירושובסוף התורה באות י' מבאר רבינו כיצד רמוז בפסוק זה כל מה

תו בכל ם, שזה עיקר התפארודהיינו קרוב רחוקי שופר"דש "בחשהוא בחי' שלום כללי, זוכים ע"י  "תקעו"ל

דהיינו יראה, שהיא דבר המכוסה בלב. שעי"ז זוכים לבחי'   "בכסא"פעם מחדש, כי ע"י קרוב רחוקים זוכה ל

ם בחי' אור, וע"י אור יש שלום בית. ואזי יכול להתפלל דהיינו בחי'  דהיינו שלום בעצמיו, כי יו "ליום"

 ללי. הנ"ל שהוא שלום כה ל"תקעו"  ועי"ז זוכ "חגנו"

 
 אאות 

שיך שלום פירושו להמשיך את  מנמצא להשלום הוא שמו של הקב"ה וכידוע שם מלמד על מהות הדבר, 
ותיקונו הוא   .שלוםאין בו כן מצד עצמו למחמת העלמת והסתרת האמת ועוה"ז הוא עולם הפירוד הקב"ה. 

 
 ד רבינו ז"ל נאמרה בשבת חנוכה תקס לשון    יא 

ֹור ָנִעים ִעם ָנֶבל: )ג  תהילים פרק פא   יב נ  נו  ֹתף כ ִ תְּ ָרה ו  או  ִזמְּ :   ( ש ְּ נו  יֹום ַחג ֵ ֶסה לְּ ֵ כ  ַ ֹוָפר ב  עו  ַבחֶֹדש  ש  קְּ ט    )ד( ת ִ ָ פ  ְּ ָרֵאל הו א ִמש  ִיש ְּ י חֹק לְּ )ה( כ ִ
   ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב: 

   א ביתו למועד הקבוע: לי ז'( ליום הכסא יבו יום מועד קבוע לכך וכן )מש   -סה  בחדוש הלבנה. בכ   -)ד( בחדש    -רש"י  

איזה חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה    "ב המסורת עליו לית וכתיב ה"א ורבותינו דרשו במסכת ר"ה פ   -)ד( בכסה    -  מנחת שי 
 ופרשת שופטים דף רע"ה:   : ופרשת פינחס דף רל"א   : ר"ה ויש בזה פי' רבים עיין עליהם ובזוהר פ' אמור דף ק 

 המקומות שהחליף רבינו .ומהדו' הקרן הורוביץ החדשים תיקן בכולם כלשון רבינו.    חל תיקן כסה כאן ובכל משך הנ   יג

חליף רבינו כסא במקום כסה.  קוטי מוהר"ן כאן ובדף יט: ובתורות א' ]דף א. ג.[ ה' ]דף ז: יא:[ ח' ]דף טו: יט.[ תנינא. בכל המקומות לבד מדף ג. ה י פסוק זה חוזר ח"פ בל   יד

)ועיין תורה ו' אות ה' שדורש כסא לשון  נמצא בהרבה ספרי חסידות כגון פרי הארץ מכתב ט' ומאור ושמש אור המאיר אמרי פנחס ועוד רבים.  לשון רבינו  כ ש פרש"י ומנחת שי. ו ועי" 
 כסוי( 
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השלום הוא מחבר  ששורה ואזי כ ז.בר את הקב"ה לעוה"שצריך להמשיך לו שלום ממקור השלום דהיינו לח
 . כמבואר בתורה פ'ו ועושה מהם כלי של שלום,הפכים 

בם זה  והיה לב היסוד כאן הוא שכבודו ית' הוא שייראו ממנו, וכמ"ש במתן תורה שהקב"ה אמר מי יתן
כשבקשו שהקב"ה   ליראה אותי וכו' דהיינו שהקב"ה משבח את ישראל על היראה שהיתה להם במתן תורה,

ואע"פ שלכאורה מדת האהבה גדולה מהיראה ומצד  י הקב"ה, התורה דרך הצדיק ולא ישר מפיתן להם את  
   .ראהכבודו ית' הוא דייקא ע"י יאהבת ה' היו צריכים לבקש לשמוע רק מפיו ית', אעפ"כ 

נהיגן, אזי יראים  ליראה באים ע"י שבח רוממותו שמשיגים עד כמה הוא ית' עיקר ושרש כל העולמות ומ
     הרוממות ואזי עולה כבודו.  ממנו יראת

 וכשמתגלה כבודו ית' ע"י שיראים ממנו, אזי הוא בא בבחי' השלום שלו.  
)כמ"ש   א להתאפסֵר יָ אדם השגורמת ל וצ"ע מה גרם לו לבוא האם הכבוד או היראה, ונראה שהיראה ע"י

בזוהר שבמקום שיש   ם ושלימות וכמבוארבחי' שלו זה בעצמו ,ולהקטין עצמו ויראו אותו כל אפסי ארץ(
, אבל מלשון רבינו דהיינו שהיראה היא האתערותא דלתתא של שלימות והשלוםיראה שם השלימות, 

שרצה להרויח שני דברים יחד דהיינו שגם  שכתב שהשלום ע"י שמעלים את הכבוד לשרשו ביראה נראה 
בבחי'  ובא  מות בעצמהשהוא השלישם נמשך הקב"ה  ז לעי"היראה וגם הקרוב רחוקים הם הכבוד הגורם ש

כן בכלליות מחבר בני  ו שיהיו כלי לברכה המדות שבלבאת בפרטיות השלום שלו. ומחבר הפכים דהיינו 
    פרטי. אדם שיהיו כלי לברכה וזהו שלום בעצמיו ושלום

השלוםשלום    להמשיך הקב"ה  \טו/ ממקור  את  שלום  \טז/ דהיינו  מבפשט  בעולם  \יז/ שנקרא  דבר ות 

שלום  להמשיך  "ונקרא  ובין גופו לנשמתו  צמו  היינו השלום שבין המדות שבאדם ע כאן משלום בעצמיו ד
  לום של עוה"ז. . ונראה שכלול בזה גם שלום בין בני אדם. כי עדיין זה שכי כל אדם הוא עולם קטן  "בעולם

התורה/  של  השני  העולמ  \יחובחלק  בין  שהוא  כללי  משלום  מדבר  ח'  אות  עוה"ב  דות  לקמן  את  היינו 

וכו',    \יט/ בעוה"ז דעה  הארץ  מלאה  שיתבארבחי'  צריך  כפי  הקב"התחילה  ,  כבוד  להוציא   להעלות 

, היינו הכבוד   לשרש וסיבת  לשרשו  לפועל את כוונת הבריאה שכתוב לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו 
הרוממות/  \כ/ליראה מחמת  כי    \כאליראת  ממנו  שיראים  הוא  ית'  כבודו  ורוממותו  עיקר  גדולתו  השגת 

 
ביאר שם    ח " יצ והר   הכלל הוא שצריך לבקש שלום.  -וכעין זה בתורה לג.  מלשון להמשיך דהיינו להביא ממקום אחר   כך משמע   טו 
ונפרד  עצמו  לק  ו כי לא שייך שלום לנברא שהוא ח   ", אין שלום לרשעים אמר ה'" שון שלימות )כמבואר כאן באות ח'( ולכן  שלום ל ש 

ית',   שלום ממנו  ושמך  שלום  כהנים אתה  ברכת  שאומרים אחר  כמו  שמו,  שזהו  השי"ת  שלם אלא  אינו  שלום    וכשאומרים   , שהרי 
אליו  א"א   ית'.  הכוונה  ל   לכן  רק  אלא  שלום  שלום לעשות  שלם  , בקש  שהוא  למי  עצמו  שמבטל  ע"י  ע"י    , וזה  שלום  בו  מאיר  ואז 

דהיינו שמכניס עצמו תחת המציאות של שלום.   והכלי שמאיר בו ביותר השלום    , בחי' ופרוס עלינו סוכת שלום ב שמצטרף לשלום  
 .א ברית שלום ה לדעת תורה וכן ע"י הצדיק שנקר הוא התורה כמבואר שם בהמשך הכוונ 

ה  שהוא  היא    שלימות ומקור  הפשוט הקב"ה  ידה    , האחד  שעל  השלימות  הוא  אעפ"כ  לשלום,  א"צ  הפכים  בו  שאין  שכיון  אע"פ 
   נמצאים.כן  מתחברים ההפכים היכן ש 

אן  ריך להכין ולבנות ולא להמשיך וכ לא מצא הקב"ה כלי לברכה אלא השלום לפ"ז השלום הוא כלי וכלי צ   במשנה סוף עוקצין   טז 
   .אין הכוונה לכלי אלא לאור שנקט להמשיך צ"ל ש 

חיים   יז  לו שלום    שו"ע אורח  ליתן  חבירו  לאדם להקדים לפתח  אסור  זמן תפלה  כיון שהגיע  )ב(  פט  משום דשמו של הקב"ה  סימן 

 .שלום 

ה   סימן  שו"ע  בשום   -יד אות  -קצור  להרהר  או  לדבר  אסור  ג"כ  המרחץ  שמו   בבית  להזכיר  ואסור  שבקדושה.  המיוחדים  דבר  ת 
ילו בלשון חול )כגון גאט בל"א או בוגא בלשון פולין ורוסיא( בבית המרחץ או במבואות המטונפות. וכן אסור ליתן שם  להקב"ה אפ 

, ויש מתירין  . ואדם ששמו שלום יש אוסרין לקרותו שם בשמו ויקרא לו ה' שלום   שנאמר כי שלום הוא שמו של הקב"ה  שלום לחברו,  
 זכרת שמו של אותו אדם, וכן נוהגין להקל, וירא שמים יש לו להחמיר: על ענין השלום אלא לה כיון שאינו מכוין  

מחולקת לשני חלקים שע"כ גם רבה בר בר חנה רמז אותה בשתי מעשיות, במעשה ראשון רמז שלום הפרטי בעצמיו    כי תורה זו   יח
 למות.ובמעשה שני את השלום הכללי שבין העו 

ע"י שהוא עושה מכל    , הוא עושה אחד   , שלום עושה משנים שזה תכלית הפירוד ה   .   מחבר בין הפכים   ששלום הוא   עיין תורה פ'   יט 
)דיינו משני  דהיינו שעושה    , אחד מהם חצי של חבירו  ועי"ז עושה משנים  מאחד חצי דהיינו שנעשה בו הרצון להקטין עצמו לחצי 

 ון שלימות.וזהו שלום לש   .אחד שלם חצאים(  

עה כל כך עד שמאיר גם בבעלי חיים  מלאה הארץ ד שבשלום הכללי אזי  דהיינו  ורה  בסוף הת ם מחבר הפכים  שהשלו   וכן מבואר כאן 
הברית והכל אחד כי ברית נקרא שלום כי ברית הוא הוא    שהם הפכים כגון וגר זאב עם כבש. ובתורה פ' מבאר שזה תלוי בתיקון 

  ם הצואיי קצת קודם שם שמבאר שעיקר הבגדים  הפת הלכה ה' אות מ' ו עיין לק"ה בציעת  גם      ינו שלום.חיבור וקשר בין הפכים והי 
 וה ועיין תורה יא שגאווה בחי' ניאוף.ו הם גא 

חילוק   כ כשבאים    נ"ל  גם  מפחד  ואדם  בשכל  תלוי  לא  שפחד  בחוש  רואים  וכן  פג  הר"ן  בשיחות  המבואר  עפ"י  לפחד  יראה  בין 
ש   ו י מאחור ומפחידים אותו   לפני  פעמים אדם מפחד  ד והרבה  זה  כי  מבין למה  ואע"פ  הוא  ישר לא דרך השכל  הלב  על  הפועל  בר 

ופחד   שיראה  ופחדים משמע  יראות  נוקט שם  ופחד    ם שווי שרבינו  הלב  עד שמתפעל  משכל  מתחיל  שיראה  הוא  גם  נ"ל שהחילוק 
ות, וזה לא שייך  העונש אבל העיקר היא יראת הרוממ . ופחד הוא רק מרעה שלא תבוא והיראה אע"פ שיש יראת  בלב וצ"ע   מתחיל 
 מחמת רוממותו אלא רק יראה שהיא בחי' שמירת מרחק מחמת הרגשת רוממותו.    בפחד 
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)דהיינו שחושב שיש עוד איזה כח בעולם לבד מכח יראה נפולה  אבל    ,עיקר ושרש ומנהיג כל העולםשהוא  

היראה  הש"י(   את  וכשמעלה  שמים  כבוד  פגם  בזה  היא  ית'  ממנו  רק  ית'מעל וירא  כבודו  את  כמ"ש    ה 
  שמביא את עצמו ואת כל ולקמן יתבאר שזה ע"י    \כד/ הנכבד  \כג /ליראה את השם  \כב/ )דברים כח(

   :ליראת שמים העולם

 
 באות 

עתה יבאר שהכבוד הוא דייקא כשרחוקים מתקרבים דהיינו כשע"י התורה מביאים אותם ליראת שמים זה  
ממותו ואמיתת מציאותו שהוא עיקר ושרש כל עלמין כי ע"י התורה לומדים גדולתו ורועיקר כבודו. 

 מות. ומנהיגן היחיד. ועי"ז בא ליראת הרומ
ר כבודו הוא כשהאדם ע"י תיקון הברית זוכה לשפלות עד  ב' ואות ג' מבואר שעיקוצ"ע כי בתורה יא אות 

די השם  עוב , דהיינוד עצמו אין ואפס נמצא לפ"ז שעיקר כבודו דייקא ע"י הקרובים אליו מאדושכב
"ה מיתרו, אלא וכן מסתבר שמשה רבינו יותר מכבד את הקב הברית בתכלית.  הענוים שומריהגדולים 

, \כה/ מכבד את עצמובנו וכיו"ב כל הקרובים אליו ית' כיון שנכללים בו יש בכבודם מבחי' ששמאידך משה ר
כבד עצמו. וזהו דאיתא  שזה לא שייך כלל, לכן עיקר הכבוד מהרחוקים דייקא שזה מופקע ביותר מבחי' מ

 ך ישמאידבחושך והארציות דייקא. ארץ האירה מכבודו דהיינו שהכבוד הוא להאיר אור הלקמן אות יב 
מפקיעים אותו מלהיות מכבד. שהכבוד הוא ע"י שבזה סתירה שהרי עיקר הכבוד הוא לקרב רחוק נמצא 

מאיר בחשכת העולם הזה לכן נתפס  ונראה שכבוד הוא כוונת הבריאה והוא אור מציאותו ית' שבעוה"ב ה
ליק יקרא דקב"ה ואולי זה הכוונה שס י כבוד.צ"ל שהם שני סוג תובפשטו כאן קצת בבחי' תרתי דסתרי.

נתעלה מרחוק לקרוב ונעשה גם  האירה מכבודו ולעילא היינו שיתרו  ץלתתא היינו האר ,א ותתאלעיל
ד עצמם אין ואפס כמבואר בתורה יא, כי שם  כמשה רבנו, דהיינו בבחי' כבוד הנכללים בו שכבו מכבד

 וד עליון. לא ע"י רחוקים, וזה בחי' כבבאמת מדבר מכבוד שע"י יחודא תתאה לעילאה ו
 

עתה יבאר כיצד  מה שנתבאר באות א' שלהמשיך שלום צריך לכבד את הקב"ה בכבוד הנובע מיראה,  
ה מתעלה כבוד הש"י. ומבאר שזה ע"י  מעלים את הכבוד דהיינו כיצד זוכים ליראת הרוממות כזו שעל יד

תיו ודרכי הנהגתו את  כי היא לימוד רצונותיו ומדושלומד תורה על מנת ללמדה כי תורה היא כבודו ית' 
, ועיקר כבודו הוא לקרב רחוקים תחילה את לבו הרחוק להביאו להתפעלות מרוממותו ית' ועוד את  העולם

   כנ"ל. כל מי שיכול להשפיע עליו ולקרבו להתפעלות 

על מנת שלומד על מנת להשפיע ולא    \כז/ [כו]   תורת חסדי  "להעלות את הכבוד, אלא ע  וא"א

חסד.  לקבל אחותורת  ע"ב(ז"ל  ,  מט  זה    \כח/ )סוכה  כי  ללמדה.  מנת  על  תורה  הלומד  זהו 

 
לקמן שהכל מתחיל משפלות בתכלית השלימות שרק על ידה זוכה לתורה כזו שעל ידה מקרב רחוקים ליראת שמים    כפי שיתבאר   כא

ז היא יראת הרוממות. אמנם בוודאי  ח שגם היראה שבאה עי" משפלות במדרגה כל כך גבוהה מוכר שעי"ז עולה הכבוד. וכיון שמדבר  
 לבוא לזה צריך להתחיל מיראת העונש.

ָבִרים    כב כְּ   נח(  כח ) ד ְּ ם ַהנ ִ ֵ ָאה ֶאת ַהש   ִירְּ ה לְּ ֶפר ַהז ֶ ֵ ס  ַ ֻתִבים ב  ֹוָרה ַהז ֹאת ַהכ ְּ ֵרי ַהת  בְּ ל ד ִ ָ ֹות ֶאת כ  מֹר ַלֲעש  ְּ ה ֵאת יְּ ִאם לֹא ִתש  ֹוָרא ַהז ֶ ַהנ  ד וְּ ָ הָֹוה  ב 
ֶנֱאָמִנים: )נ  ֱאלֶֹהיָך:  ֶנֱאָמנֹות ָוֳחָלִים ָרִעים וְּ דֹלֹת וְּ ֹות ג ְּ ֶעָך ַמכ  ֹות ַזרְּ ֵאת ַמכ  ָך וְּ ֹתְּ הָֹוה ֶאת ַמכ  ָלא יְּ ִהפְּ  ט( וְּ

ונקראת יראת שמים    .מרוממותו המגלים לנו קצת    פעולותיו שהן שמותיו כי אין לנו תפיסה בו בעצמו אלא ב היא משמו ית'    היראה   כג
ועל כן  .  מרוממת מפעימה עד שירא מגשת אליה רוממותו ית' מרגיש מסובב בכמו כיפת שמים של מציאות  הירא ע"י שתופס גדול  כי  

 על ראשו.הנ"ל  כסוי ראש סגולה ליראת שמים כי היא כמו כיפת שמים  

משמעות   כד שצריך    צ"ע  ממנו  ל הפסוק  ו ית'  ירא  נכבד,  שהוא  ל כיון  מביאו  רבנו  הי אילו  שהיראה  וא"כ באר  כבודו,  הרא   א    יה מה 
צריך לירא ממנו כדי שתאיר הארץ מכבודו שזה עיקר תיקון הכבוד  שהוא ית' נכבד מצד עצמו  שכיון  ואולי רוצה לומר    מהפסוק.

 לגלות אותו לחוץ לרחוקים.

 מבואר בלק"ה )כבוד אב ואם ב' א'(   כה 
 לשה"כ משלי לא כו   כו

כאן היא לצורך הרחוקים ולא לצורך עצמו לכן היא  רחוקים נמצא שהתורה    תורת חסד כי הכבוד הוא ע"י קרוב שדווקא    הטעם   כז 
תורת חסד. וצ"ע הרי תורת חסד היא בחי' משפיע שיש לו הרבה יותר נסיון בגאווה ליפול בטעות שהוא החכם המשפיע וקרוב ליפול  

   .  . עיין תורה קלד בתאווה הידועה עי"ז 

ה מ   כח .  סד על לשונה וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד ה פתחה בחכמה ותורת ח ואמר רבי אלעזר מאי דכתיב פי   ט: ֻסכ ָ
איכא דאמרי תורה ללמדה זו היא תורה של חסד  .  אלא תורה לשמה זו היא תורה של חסד שלא לשמה זו היא תורה שאינה של חסד 

 שלא ללמדה זו היא תורה שאינה של חסד: 

דובר במדרגה גבוהה של תורה שגורמת התנוצצות הנשמות  לפי המבואר בהמשך שמ   בינו נקט כהאיכא דאמרי אבל באמת שר נראה  
 וכמבואר בתורה קנט שרק תורה לשמה ובדחילו ורחימו עולה למעלה   .    מוכרח שהיא גם תורה לשמה כהמ"ד הראשון כאן 
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רחוקים    עיקר כבודו התורהשמקרב  ע"י  שמים  ע"א(ליראת  דף סט  )יתרו  בזוהר  כמובא    \ל/[כט] , 
עכו  דשאר  לקוב"ה בשעתא  ואודן  אתיין  מודים    "ם  שהם  ומרומדהיינו  גדול  כל  שהוא  מעל  ם 

 
 עי"ש גם סז: וסח.  כט 

 אלא קיבוץ משפטים  שאין זה ממש לשון הזהר    עיין בפנים  ל

 א כיוון שהיה כומר גדול ומנהיג של רבים  מיתרו אולי דווקא הו   מה הראיה   צ"ע 

שהם    הזהר מבאר  ועוד  ולא עצם השכינה  לבוש  בחי'  רק  הם  כתוב שהגרים  כי במקום אחר  וצ"ע  הנר  יסוד  על  מוסיפים  שהגרים 
 תחתיה ולא עליה כישראל   

 שיש ו שמוסיף יותר על מה  ואולי לזה מרמז שמו יתר   -ד הנר  על היסו   הזהר שהגרים מוסיפים   מה שאומר 

נ( על כן אודך בגוים יהו"ה ולשמך אזמרה, דוד מלכא אמר דא ברוח    -  זוהר יתרו דף סט. וגו', פתח ואמר )תהלים יח  וישמע יתרו 
ואי תימא    דשאר עמין.דהא יקרא דקודשא בריך הוא לא אסתליק בסליקו ולא אתייקר בעלמא אלא מסטרא  קודשא, בשעתא דחמא  

הכי הוא     , כי הם תכלית הבריאה וא"כ איך אפ"ל שעיקר הכבוד מהעכו"ם שמתקרב  למא אלא בגיניהון דישראל ריך הוא לא אתייקר בע הא קודשא ב 
אבל      אליה   "ן שהם מעליםכי נשמות ישראל כלולות המלכות שהיא סוד הנר ועל ידם היא מאירה ע"י המודאי, דהא ישראל אינון הוו יסודא דשרגא לאנהרא,  

ואתתקף על  על יסוד השכינה הנקראת נר    בשעבודא דיקרא דקודשא בריך הוא, כדין אתוסף יסודא דשרגא עמין אתאן ואודן ליה  כד שאר  
 כל עובדוי, בחבורא חדא, ושליט קודשא בריך הוא בלחודוי עילא ותתא.  

יקר אור  קז    עיין  דף  ג  סימן  ה  שער  ה   –כאן  אל  היצירה  ונהנה  העליונה  ההשפעה  כח  הוא  וה בריות  במצטייר  צורה  כל  ותנת  נה 
העליונה   הצורה  וכח  לשרים  וניתנת  מלמעלה  מתפשטת  העליונה  ההשפעה  וסוד  הראשון  באדם  ה'  מעשה  משורש  הם  האומות 

שראל לבד  מתפשטת בחותם הצורה הגשמית וסוד הצורה הזאת בשתי דרכים ברוחניות בנשמות אינה אלא בישראל ובגשמי אינה בי 
מאותה הצורה יכנס פנימה אל הקדש, שמו של הב"ה מתייקר, שהצורה נאספת  האדם ומטעם זה כאשר    אלא גם היא מתפשטת בכל 

אלא שורשם, ואל תחשוב שאלו הצורות לבטלה ולריק הם שאין לך הויה  שאינה מהצורה העליונה וח"ו שיהיה דבר נמצא במציאות  
עולם ודבר זה סוד עמוק מאד ומטעם  להתאסף לזמן חידוש ה   ה הוויתו לריק אמנם יש  להם דרך שלא מכח עליון והכח ההוא לא יהי 

זה כאשר יכנס יתקדש שמו של הב"ה כאותה הבחינה העתידה  שנאמר בה כי אז אהפוך אל העמים ויוכללו, ומעין אותו כבוד הוא  
בא השבח והמעלה  בגויים כדי שמתוך הענף המתפשט י הכבוד הנמשך להב"ה כאשר האומות מקדישים ומודים שמו ולזה אמר אודך  

   .ש ואזיל כדמפר 

שסוד ההויות האלו המרים שנתפשטו בדין לקיים הדין עתידים להמתק שמה שאנו אומרים שיתבטלו הקליפות אל תחשוב  והענין  
שהיצה"ר אש  שאחר  מרירתם  ויתבטלו  פנימה  הכנסם  הכונה  אלא  כלל  מתבטלת  הויה  שום  שאין  ממש  אל  שיתבטלו  וזכינו  בנו  ר 

ל אחר התחיה אם אנו זכינו על ידו והוא חלק בנו אלא יתבטל כחו ומרירתו וההויה קיימת  וחו מה תועלתנו שיתבט האור העליון מכ 
ויוכלל בקדש בתוכיות הצורה הקדושה והיינו סוד הענף הנכלל בשרש  וישראל עיקר השרש אל הנר שהיא השכינה המאירה בנו  

ישראל  נעשים להם   והיינו דמסיק  צדיקים  דהיינו  ה   יסודא  הכנפים  וסוד  הגויים  כנפים  לשונות  אנשים מכל  עשרה  והחזיקו  בסוד  ם 
בחנה   שהיא  בתכלת  מושרשים  שהם  נמצא  נכללים.  ושם  לחוץ  המתפשט  האש  סוד  דהיינו  התכלת  סוד  שבו  הציצית  סוד  והיינו 

דשת בהם ולזה ישראל  ל וקדושה עליונה תלויה בהם ומתק אחרונה אל הקדש ונמצא לפי זה שהאומות ממש כנפים וענפים לישרא 
ענף אחד שנתפשט חוץ שהוא צורך גבוה הכנסו פנימה לתיקון המציאות כדי שיהיה    הגויים סוד ועיקר אל התמונה העליונה והם  י 

   .סוד האחדות שלם בכל חלקיו 

טעוון אחרנין,  אתא יתרו דאיהו כומרא עלאה דכל  כל עלמא דחילו ואימתא נפל עלייהו מקמי קודשא בריך הוא, וכיון ד   כגוונא דא 
תתקף ושליט יקרא דקודשא בריך הוא על כלא, בגין דכל עלמא כד שמעו שמע גבורתיה דקודשא בריך הוא זעו, וכלהו הוו  כדין א 

עתה ידעתי כי  מסתכלן ביתרו דאיהו חכים ורב ממנא דכל טעוון דעלמא, כיון דחמו דאיהו אתא ופלח ליה לקודשא בריך הוא, ואמר  
חקו מפולחניהון, וידעו דלית בהון ממשו, כדין אתייקר יקרא דשמא קדישא דקודשא בריך  להי"ם, כדין כלהו אתר גדול יהו"ה מכל הא 

 הוא בכל סטרין, ועל דא אתרשים פרשתא דא באורייתא, ושירותא דפרשתא הוה ביה ביתרו.  

   בים שעסק יתרו לכישוף שעסק בלעםמבאר כאן באור יקר דף קח החילוק בין חכמת הככ הרמ"ק 

 רעה הוה, תלת חכימין הוו ליה לפרעה, חד יתרו וחד איוב וחד בלעם,  מחכימין דפ   יתרו חד 

 דלא הוה פולחנא וממנא ושמשא וככבא דשליט על שולטניה דלא הוה ידע פולחנא דאתחזי ליה, וההוא שמושא דיליה,    חד יתרו 

 עובדא בין במלה,  הוה חרשא בכל מיני חרשין בין ב בלעם  

דחיל איוב   דחיל   הוה  ובההוא  נש  בדחילו,  בר  יכיל  לא  אחרא,  דסטרא  בין  דקדושה  בין  דלעילא  דמלה  בגין  דיליה.  עקרא  הוה  ו 
לאמשכא רוחא דלעילא לתתא ולמקרב גביה אלא בדחילו, דיכוין לביה ורעותיה בדחילו ותבירו דלבא, וכדין ימשיך לתתא רוחא  

דאצטרי  ורעותא  בד דלעילא  ורעותיה  לביה  ישוי  לא  ואי  לא  ך,  סטרא,  לההוא  טופסי  חילו  להני  בר  רעותיה,  ביה  לאתדבקא  יכיל 
דחילו   דאצטריך  עלאין,  מלין  אינון  שכן  כל  ודחילו,  דלבא  רעותא  לגבייהו  דאצטריך  שלטנין  בהו  דאית  בגין  בכלהו,  ולא  דקיקין 

 ואימתא ורעותא יתיר.

טריך ליה, בגין דההוא סטרא יהא  נש, בין בזמנא דלא אצ יר, בין בזמנא דאצטריך ליה לבר  אצטריך פולחניה דההוא סטרא תד   יתרו  
 בשעתא דאצטריך ליה,    דביק לגביה 

דמלה, בשעתא דהאי מלך והאי כהן אתכפיין ואתברו, כדין כל סטרין אחרנין אתכפיין ואודן ליה לקודשא בריך    זא ר   : דף סז  שם זוהר  
 ה לבדו ביום ההוא.  עיה ב יא( ונשגב יהו" דוי עילא ותתא, כמה דאת אמר )יש הוא, כדין קודשא בריך הוא שליט בלחו 

הוא בארעא, דתבר מלך זקן וכסיל ודא הוא פרעה, בשעתא דאתא משה לפרעה ואמר    בריך כגוונא דא ורזא דא ממש, עבד קודשא  
הו  הוא דיתיקר שמיה בארעא כמה דאי   )שמות ה ג( אלה"י העברים נקרא עלינו, פתח ואמר לא ידעתי את יהו"ה, ובעא קודשא בריך 

אתבר ואתכפייא ההוא כהן און, יתרו דמשמש    תר לב   דאלקי ליה ולעמיה, אתא ואודי ליה לקודשא בריך הוא.    יקירא לעילא, כיון 
א הוא  תחותיה, עד דאתא ואודי ליה לקודשא בריך הוא, ואמר ברוך יהו"ה אשר הציל אתכם וגו', עתה ידעתי כי גדול יהו"ה וגו', וד 

ו רזא דאמרה רחל כד חמאת דמיתת, כמה דכתיב )בראשית לה יח( בן אוני,  ודא איה    סטר שמאלא.  כהן און סטרא אחרא דאיהו  
וכיון דההוא מלך וכהן אודו לקודשא בריך הוא    ובגין דא אוחי )נ"א אודי( יעקב ואמר בן ימין ולא בן אוני, סטר ימינא ולא שמאלא.  
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סתלק קודשא בריך הוא ביקריה כד אודו אלין  ועד דא     א עילא ותתא, לק קודשא בריך הוא ביקריה על כל ואתברו קמיה, כדין אסת 

קמיה, לא אתייהיבת אורייתא, עד לבתר דאתא יתרו ואודי ואמר עתה ידעתי כי גדול יהו"ה מכל האלהי"ם, ברוך יהו"ה אשר הציל  
 טנו על כלא., ולבתר יהב אורייתא בשלימו דשל ותתא   עילא אתכם וגו', כדין אסתלק קודשא בריך הוא ביקריה  

שם הטעם מפני שרצה הב"ה שתרד התורה אחר כפיית החיצונים כדי שיהיו כפויים תחתיה כל צדדי השמאל ויגדל כבודו בכל העולמות    ר יקר ועיין או 
 ובזה הוכן העולם התחתון ליטע בו מטע התורה האמיתית 

 

א חזי דוד מלכא קם ושבח  "ם יודוך עמים כלם, ת , )תהלים סז ד( יודוך עמים אלהי אלעזר פתח ואמר   רבי   : דף סזסוף    שם בזוהר  עוד  
ואודי למלכא קדישא, והוה משתדל באורייתא בההיא שעתא, כד רוח צפון אתער והוה בטש באינון נימין דכנורא, וכנורא הוה מנגן  

 ,  מר ואמר שירה וכו'. ומה שירה הוה קא 

דכתיב )משלי לא טו( ותקם בעוד    ן טרפא כמה דאוקימנא, לגבי כל אינון רתיכין למיהב לו   תא חזי בשעתא דקודשא בריך הוא אתער 
לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה, כדין כלהו בחדו פתחי ואמרי, )תהלים סז ב( אלהי"ם יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה, כד  

תח  נא ביה בההוא רוחא, פ ם ישועתך, כנור בשעתא דאיהו מנג, נשיב ואמר לדעת בארץ דרכך בכל גוי למא רוח צפון אתער ונחית לע 
 ואמר יודוך עמים כלם )חסר(.  

כל   וייראו אותו  יברכנו אלהי"ם  יברכנו אלהי"ם אלהינ"ו,  יבולה  נתנה  ואמר ארץ  קודשא, פתח  רוח  עליה  ואתער  הוה קם  כד  דוד 
טיבו   לון כחדא,   בריך הוא מעילא לתתא, לבתר אתא   דקודשא אפסי ארץ, בגין לאמשכא  וסדר  ברוח קודשא  ואסתכל בכלא    דוד 

בשעתא דשאר עמין אתכפיין ואתיין ואודאן ליה לקודשא  א דכנורא, )בגין( דשלימו דיקרא דקודשא בריך הוא עילא ותתא,  בהאי קר 
 בריך הוא, כיון דאינון אתכפיין ואודן ליה, כדין אשתלים יקרא דקודשא בריך הוא עילא ותתא 

עברים נקרא עלינו וגו', פתח איהו ואמר לא  מר ליה יהו"ה אלה"י ה בשעתא דאתא משה ]סח/א[ לפרעה וא   שם תחילת דף סח.הר  זו 
ידעתי את יהו"ה, ובעא קודשא בריך הוא דיתייקר שמיה בארעא כמה דאיהו יקירא לעילא, כיון דאלקי ליה ולעמיה, אתא ואודי ליה  

איה  הצדיק,  יהו"ה  כז(  ט  )שמות  דכתיב  הוא,  בריך  עלמא, לקודשא  דכל  קרופינוס  מלכא  דהוה  כל    ו  אודי  דאיהו  מלכין  כיון  שאר 
נבהלו אלופי אדום.   טו טו( אז  )דכל ממנא( דכל טעוון אחרנין,      אודון, דכתיב )שם  ורברבא, רב ממנא  יתרו כומרא עלאה  אתא 

א  ייקר קודשא בריך הוא ביקריה עיל כדין אסתלק ואת ואודי ליה לקודשא בריך הוא, ואמר עתה ידעתי כי גדול יהו"ה מכל האלהי"ם,  

 משמע שמתן תורה היה ע"י גודל הכבוד שנמשך ע"י התקרבות יתרו      . רייתא בשלימו דשלטנו על כלא ולבתר יהב או ,  ותתא 

וישמע יתרו כהן מדין, רבי יוסי פתח, )תהלים קיא ט( פדות שלח לעמו צוה לעולם בריתו קדוש ונורא שמו, מאי שנא    .דף סח   עוד שם 
רא ובקרא דאבתריה תלת תלת, אלא בגין לאשלמא שית סטרין בהאי  מאלפא ביתא, ובהאי ק   בכל שאר קראי דבכלהו תרין תיבין 

בהאי   תליא  וכלא  וכתובים,  נביאים  תורה  לקבל  קרא אחרא  קדמאה,  פורקנא  בר  דישראל,  פורקנין  תלת  לקבל  האי  ביתא.  אלפא 
כד אתא  לעולם בריתו,  ון נסין וגבורן, צוה  א לישראל מגלותא דמצרים, ועבד ל חכמה. פדות שלח לעמו, כד פריק קודשא בריך הו 

יתרו וקביל ליה קודשא בריך הוא, וקריב ליה לפולחניה, ומתמן אתקריבו כל אינון גיורין תחות גדפוי דשכינתא, מתמן ולהלאה קדוש  
יתק  אחרא(  )מסטרא  דהא  הוא,  בריך  דקודשא  שמיה  אתקדש  כדין  דהא  שמו,  ס ונורא  ואתכפיא  אתבר  כד  קדישא  שמא  טרא  דש 

 תרו: אחרא כמה דהוה בי 

וישמע יתרו וגו', וכי יתרו שמע וכל עלמא לא שמעו, והא כתיב )שמות טו יד( שמעו עמים ירגזון, אלא כל עלמא שמעו ולא אתברו,  
 ואתכפיא מקמיה דקודשא בריך הוא, ואתקרב לדחלתיה.  והאי שמע ואתבר 

 י לקרב את יתרו כדי שיתקדש שמו ית' עי"ז  ול את צפורה מיתרו כדשהקב"ה הוליך את משה למדין ליט עיין כאן ביאור האור יקר

ג עפ"י תורה נא   ליקוטי הלכות חשן משפט  וע"כ מצות נר חנוכה למטה מעשרה טפחים כי למטה מעשרה    -  הלכות שלוחין הלכה 
  מעשרה טפחים, להורות   זוכין לגלות אור ההשגחה גם למטה טפחים אין השכינה שורה כשרז"ל ועכשיו מעוצם הנס של חנוכה אנו  

שבכל מקומות ממשלתו ואפילו בכל מקומות הנמוכים הרחוקים ממנו ית' כולם מתנהגים בהשגחתו יתברך לבדו כי הוא יתברך מחיה  
שיודעין   ידי  על  באחד  נכללים  הרחוקים  כשמקומות  הבריאה  בקודם  הבריאה  אחר  כלליות  עיקר  וזה  כולם.  מאיר  את  שם  שגם 

 השגחתו ית' תמיד.  

בשביל זה כדי לכלול כל המקומות הרחוקים באחדותו ית' ע"י שיזכה לבחור בטוב כנ"ל כי עיקר הבראיה    כי עיקר האדם נברא רק 
היתה כדי שאח"כ יחזור ויוכלל הכל באחד ע"י האדם הבל בחירה שעי"ז יתגלה אלהותו ית' כנ"ל. כיאם לא היתה הבריאה יוצאת  

 גלות אלהותו הוא ע"י האדם הבעל בחירה דווקא כנ"ל  ו ית' כנ"ל. ועיקר הת אל הפועל לא היו יודעין מאלהות   מכח 

וע"כ כל מה שהמקום נמוך יותר ורחוק יותר מקדושתו ית' ששם מתגבר היצה"ר ביותר והבחירה חזקה ביותר כשזוכה לשבר הקליפה  
אה סמוכה עדיין  בריאה כי במקום שהברי בחי' כלליות אחר הבריאה בקודם ה שם ולהטות הבחירה לטוב, זהו עיקר שלימות הבריאה  

ביותר   הרחוק  במקום  הוא  העיקר  רק  עדיין.  האדח  אל  שסמוך  מחמת  באחד  שם  לכלול  כשזוכה  כ"כ  גדולה  מעלתו  אין  לשרשה 
 להתגבר שם לכלול באחד, והעיקר ע"י שמאמינים שגם שם מאיר השגחתו שעי"ז נכללין באחד כנ"ל.  

י נראה לי דייקא כי עיקר ע"י הראי' שהיא בח'י אור ההשגחה שעי"ז נכלל גם  וק דייקא וזהו נראה ל זהו בחי' מרחוק ה' נראה לי, מרח ו
 הריחוק באחדותו ית' שזהו עיקר תכלית הבריאה כנ"ל.  

בחי' הקליפה שקודמת לפרי תמיד  כי זה עיקר שעשועיו ית' כשמקומות הרחוקים ביותר שבים אליו ונכללין באחדותו ית' כידוע. וזהו  
קודם כ  קליפה  היתה  והי' מתבטל    י לא  כבתחלה  והי' הכל אחד  כלל  בחירה  הי'  ולא  מקודם הבריאה  כלל  רחוקה  הבריאה  הי'  לא 

העולם לגמרי כנ"ל וע"כ בהכרח שיהי' הקליפה קודם לפרי שעי"ז אחר הבריאה רחוקה מקודם הבריאה. וכשזוכין לשבר הקליפה אז  
 תכלית הבריאה כנ"ל.  כלל אחר הבריאה באחד שזהו עיקר  חוזר ונ 

יכולין לעמוד  גמורים  צדיקים  אין  עומדין  שבע"ת  כשרז"ל במקום  גמור  שגדולה מצדיק  עיקר מעלת הבעל תשובה  כי הצדיק    וזהו 
ה הוא כשיודעין  גמור מעיקרו לא נפל עדיין לבחי' אחר הבריאה לגמרי כי באמת הכל אחד ע"י ידיעת ההשגחה כנ"ל ועיקר המעל 

וע"כ הצדיק גמור שלא חטא מעולם לפי בחינתו וקדושתו אין חילוק בין קודם הבריאה  ום שאפשר לטעות ח"ו.  מהשגחתו ית' במק 
לאחר הבריאה וע"כ אין מעלתו גדולה כ"כ במה שכולל אחר הבריאה בקודם הבריאה מאחר שאצלו אין שייך אחר הבריאה כלל כי  

תמיד.   בהשי"ת  דבוק  ונ הוא  ח"ו  חטא  לידי  כבר  שבא  זה  עיקר אבל  שזהו  מהשי"ת  נפרדה    פרד  חטאו  ע"י  כי  הבריאה  אחר  בחי' 
הבריאה משרשה שזהו עיקר בחי' אחר הבריאה וכשזוכה אח"כ לשוב בתשובה שלימה להש"י ואז חוזר ומשיב ומעלה הכל להש"י  
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דהיינו עולה ומתכבד שמו    [לג ]   ותתא  \לב/אעיל  לאשמא דקוב"ה   לק ואתייקר, כדין אסתהאלהים

,  עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים  [לד]  . כמו גבי יתרו בשעתא דאמר יתרושל הקב"ה
, כשבני אדם שהם מחוץ של הקב"ה  ו כבודוכדין אסתלק ואתייקר שמא דקוב"ה. נמצא זה

עצמןלהלקדושה  את  מקרבין  מהקדושה  \לו/ ,  ה[לח]  \לז/לפנים  שמגיירין,  גרים  הן  בעלי  .  ן 
 :  היו מבחוץ, וכשמקרבין ומכניסים אותם לפנים, זהו כבודותשובה, שגם הם  

כגון    דהיינו נפילת האמונה ויראת שמים,  כי עיקר הכבוד אצל העכו"ם  הכבוד בגלות,  ועכשיו

בני ישראל    נחנו, ואים ומדענים שהיא עיקר העבודה זרה והאמונה ברופאורדיפת הפרנסה  תאוות ממון  
ויראי שמיםואנשי אמ  מקבלי תורתו שפלים    שעל כן כבודם של ישראל הוא כבוד הש"י ועכשיו אנו  נה 

ולעתיד לבא  חשוך,  דהיינו שבעוה"ז    שיתגלה כבודו מבין החשך  לטונבזים.  הוא  תאיר  שעכשיו 
מציאותו העולםאמיתת  את  לבדו  הנהגתו  אמיתת  ותתגלה  ה,  את  דעה  הארץ  מלאה  בבחי'  לים  ,  כמים   '

כי בעוה"ז שכינה    \מב/[מא]   וכו'  וראו כל בשר יחדיוונגלה כבוד ה'  (  םמ)ישעיה  , כמ"ש  \מ/ מכסים
השגה האלהית  עד עתה הכי  מתגלית רק ליחידים אבל לעתיד לבוא וראו כל בשר יחדיו )ויקרא רבה א' יד(  
יהיה הכבוד מגולה  יינו שהד היתה מעוטפת בכמה לבושים ומסכים ומחיצות ענן וערפל, אבל לעתיד ונגלה  

כמ"ש   \מד/[מג ]לעבדו שכם אחד  כולםיטו    כי אזועי"ז יתקיים  ,  "ם(י)מלב  ה ראה באספקלריא המאירונ

 
נתו כבר נתרחקה  ודם הבריאה, מאחר שאצלו לפי בחי וע"כ מעלתו גדולה ביותר כי הוא זוכה ביותר לכלול אחר הבריאה ממש בק 

 ועכשיו זכה לשוב שהוא מחזיר אחר הבריאה ממש לשרשה לכלול באחד שזהו עיקר השלימות כנ"ל:    ה משרשה ע"י חטאיו הבריא 

לפשוע.    אך עיקר התשובה זוכין רק ע"י אמת כי מאחר שכבר נתרחק ע"י עונותיו מהשי"ת בודאי קשה לו לשוב ובפרט אם ח"ו הרבה 
פשו מני שחת הוא רק ע"י האמת שיסתכל רק על האמת לאמתו ויבחור רק באמת  לחוס על עצמו למלט נ   אך עיקר תיקונו אם רוצה 

ולא יטעה את עצמו ח"ו וע"י האמת יזכה לידע שגם שם במקומו מאירה השגחתו ית' כ"ש בכל מקום עיני ה' צופות רעים וטובים.  
ין שהש"י נמצא גם שם במקומו ע"כ  הכל באחד מאחר שיודע   וב להשי"ת מכל מקום שהוא ולכלול וע"י אמונת ההשגחה יכולין לש 

אחד כנ"ל שזהו עיקר התכלית  בוודאי יכול לשוב אליו ית' בקל וכשזוכין לתשובה ע"י האמת כנ"ל עי"ז נכלל אחר הבריאה ממש ב 
 כנ"ל: 

 דקוב"א   -בתרלד  לא 
 .  אות יב   ואר לקמן , כמב קא האירה מכבודו דועה והכבוד הוא בבחי' הארץ דיי כבוד למעלה הרי שם רוממותו י   צ"ע מה שייך   לב
 בשעה שעובדי ככבים ומזלות באים ומודים להקב"ה אז עולה ומתכבד שמו של הקב"ה למעלה ולמטה.    –תרגום    לג

 שמות יח יא   לד

 לקדושה  -לקדושא, ובלוה"ת שם   -בתרלד  לה 
כל הכבוד הוא רק  בוד אלא מבעל בחירה ו "י תורת חסד אבל באמת לא שייך כ ולעיל אמר שהצדיק מקרבם ע    -מקרבין את עצמם   לו 

 ממה שאחרי הכל הוא בעצמו מתגבר על המניעות ומקרב עצמו 

ולא מהקדושה.    "ע לכאורה צ   לז  גם הוא צרי צ"ל שמקרבין עצמם לפנים הקדושה  חפש    ך ואולי רומז כאן למי שהוא כבר בקדושה 
יותר  ולהתקרב  מ   .קדושה לפנים מקדושה  יעמדו    השיגו כלום.לא    ראה הצדיק שעדייןכמבואר בתורה סח שלדרי מעלה  כדי שלא 
 במקומם אלא ישאפו לעוד ועוד השגות.

 עקר הכבוד כשהרחוקים ביותר מקרבין את עצמן להש"י.  -עיין לקוטי עצות כבוד אות ד' שם הלשון  לח 

 לבוא  -מתרצו    לט 

שבעוה"ז הגשמיות    דהיינו הגשמיות, כמו   ר שמים כינוי לדעת וים הוא הארץ המכסים את הים שמעתי מהריצ"ח שבא   המשל למים   מ
 .מעלימה ומכסה את האלוקות, כך לעתיד לבוא יתהפך ומימי הדעת דהיינו האלוקות תתגלה כל כך עד תכסה על הגשמיות 

 זהר סוף משפטים דף קכו.  מא 

י   ָאַמר   -זוהר סוף פרשת משפטים    מב   ניתן   להזקנים  רק  שלא  ואמר,  ולהסתכל  יג להש   רשות  וניתן  נזדכך  שהחומר  כן  גם  ליה  סבירא  ֶאְלָעָזר   ַרב ִּ

ו    אלא  רשות יל  ָרֵאל   ַוֲאפִּ ש ְ יא   יִּ ַההִּ א   ב ְ ָ ְעת  רו    ש ַ ש ָ ְתכ ְ ַרת ,  חומרם  זיכוך  מצד  להשיג   ראוים   והיו   הוכשרו  שעה  באותה   ישראל  כל  אפילו   אִּ ָ ְתַקש     ְואִּ
הו   א   ב ְ ָ יְנת  כִּ יָמא  ְוָדא.  חומרם  זכוך  דמצ  השכינה   בהם  ונתקשרה  ש ְ א,  שקבלו  והתורה  ְואֹוַרְייָתא,  וישראל  השכינה  בין  שנכרת  הברית  וזה  ַקי ָ ל ָ   כ 
ַחד  ְמָנא   ב ְ ָרֵאל ,  תורה  מתן  בשעת  דהיינו  אחד  בזמן  היה  הכל  ֲהָוה   זִּ ש ְ יא   ְויִּ ַההִּ א   כ ְ ָ ְעת  ין  ָחמו    ָלא   ש ַ   ולא  ראו  לא  השעה  כאותה  וישראל  ְלָעְלמִּ

  השגת  את  המעכבת  היא  אשר  זוהמתן  פסקה  סיני  הר  לפני  כשקרבו  מיד  שאז,  תורה   במתן  כמו  וכז  התגלות  עוד   היתה  לא  מעולם  כי,  לעולם  השיגו
ְמָנא .  הנבואה  ָאֵתי   ו ְלזִּ ין   ד ְ א   ַזמ ִּ יךְ   ֻקְדש ָ רִּ ָאה   הו א   ב ְ ָ ל  ְתג ַ נֹוי   ַעל   ְלאִּ   לישראל  הנבואה  ותחזור  בניו  על  להתגלות  ה" הקב  עתיד  לבא  ולעתיד  ב ְ

ל ָ   ו ְלֶמֱחֵמי,  ועז  שאת  ביתר יֵליה    ְיָקָרא   א כ  ֵעיָנא   ֵעיָנא  ד ִּ   יעכב   ולא  החומרי  בעין  תתלבש   השכל  שעין  ל"ר,  בעין  עין  כבודו  את  יראו  וכולם  ב ְ

יב ,  נפלאות  השגות  מלהשיג   כלל  החומר ְכתִּ י   ד ִּ ן  כ ִּ ן  ַעיִּ ַעיִּ ְראו    ב ְ ו ב   יִּ ש  י ֹון '  ה  ב ְ יב ,  הגשמי  ןבעי  השכלי  עין  התלבשות  היינו  צִּ ְגָלה   ו ְכתִּ   בֹודכ ְ   ְונִּ
ר   ָכל   ְוָראו  ,  עלינו  מלכותו  כבוד  ויראה  ויגלה '  ה ש ָ ו  ב ָ   תפסק   שלא"  דבר'  ה  פי  כי, "הנפלאה  השגה  אותה  לעולם  ישיגו  יחדיו  ישראל  כל  כי  ַיְחד ָ

 ( םומפרשי   ג"ורא  ק"רמ ) .  א "בב ישראל  כל כלל בתוך  לזה ונזכה, תמיד  בה  הצופים  מאותם ההשגה  אותה
 * צפניה ג ט'  מג

ֹךְּ )  צפניה ג'   מד פ  י ָאז ֶאהְּ ֶכם ֶאָחד: ט( כ ִ ְּ דֹו ש  ָעבְּ הָֹוה לְּ ם יְּ ֵ ש  ם ב ְּ ָ רֹא ֻכל  ָרה ִלקְּ רו  ָפה בְּ ים ש ָ   ֶאל ַעמ ִ
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ג'   ה'  כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה"בצפניה  כולם בשם  כי לעתיד לבוא   "אחד  לעבדו שכם  לקרא 
ה השפות  כל  תתבטלנה  ממילא  לקדושה  יעלו  המדות  וכל  היצה"ר  של יתבטל  ביטוי  אחת  כל  שהן  זרות 

שלה/ ה האומה  את  המחיה  רעה  הפלגה,\מהמידה  דור  לפני  כמו  הקדש  לשון  לדבר  יחזרו  כולם  וממילא   ,  
  אז יאמרו בגוים ,  \ מו/ר הש"יבין כל העמים כדי לקבל אובין כל המדות ועי"ז שלום  שלום  שיהיה  דהיינו  

ה'   [מז] באור  ונלכה  ב'(  לכו  ע  \מח/ )שם  כבו  י"דהיינו  כנ"לשנגלה  ה'  ל  ד  נלכה  יאמרו  כי  אזי  אורו 

  . וכבוד נקרא אור האיר אור בחושך כנ"ל שעיקר הכבוד מהרחוקים דייקא התגלות כבודו ית' היא בחי' ל
דרך שער המזרח וראה שם התגלות כבוד    שה' הוליך אותו  \נ/)יחזקאל מג(בנבואת יחזקאל  , כמ"ש  [מט]

 :\נא/והארץ האירה מכבודו ה' ועי"ז

 
 גאות 

מחדש כאן ונראה   וצ"ע הרי כבר אמר זאת באות ב' ומה ימוד תורה קרוב רחוקים הוא ע"י לבאר שעתה י
אבל כאן מדבר  ,הנגלה שצריך ללמדם כפשוטו רוממותו ית' עמ"נ להביאם ליראהחסד  ששם דיבר מתורת 

נבראים   של צדיקים הפועלת התנוצצות הנשמות שמעוררת את הרחוקים להתקרב, כי על ידה מתורה
 עי ישראל לחזור בתשובה. ושת וגורמים התעוררות גם לפים ומתנוצצים הנשמושמות לגרנ

נראה כוונת רבינו בזה שתורת חסד  .צו מעיינותיך חוצהותורת חסד וכאן אומר יפ אלעיל אמר שהילכן 
את אותם באים ללמוד, אבל יפוצו מעיינותיך זה לימוד של צדיקים שפועל על המרוחקים   צריך ללמד רק

 יכן שהם. ה

, אלא על ידי  ע"י תורת חסד הנ"ל לבדה  בעלי התשובה  הגרים עםלקרב את    ואי אפשר

רוצה לומר שאי אפשר    כי לפני שמלמד אותם תורה צריך למשוך אותם אליו,  של צדיקים גדולים,  תורה
יתק כנ"ל,  שהם  תורה  אותם  שילמדו  ע"י  מעצמם  דשמיארבו  סיעתא  תחילה  צריכים  עצמם    כי  להפריד 

וזה    ,להם כח לצאת מהטומאה  שנותנתמקבלים נשמה חדשה של ישראל  וזה ע"י ש  ,\נב/ טומאה שהם בהמה

,  יפוצו מעינותיך חוצה. כמ"ש )משלי ה'(  כפי שיתבאר בהמשך   יםנעשה ע"י תורה שלומדים הצדיק
דהיינו גרים    שצריך להשקות אותם שהם מבחוץצדיקים הגדולים לומדים תורה בכוונה  דהיינו שה 

ל ופושע ישראל שהם חוץ  שצריך    כל אחד הוא עדיין חוץ לקדושה של מדרגה שמעליואמת  )וב  קדושהי 

, דהיינו להכניס  דהיינו להאיר להם את הדרך ילכו בה  [נג ]   להם הדרך ילכו בה, להודיע  (לעלות אליה

. וזה שאמרו חז"ל )אבות צריכים להתחיל דרך חדשה ישרהשהם  שקר ודרך של  שה שהם בבלבם הרג 
שזה עיקר כבודו  כי ע"י אור התורה מאירים את החושך לרחוקים  \נו/אין כבוד אלא תורה [נה]\נד/(פ' ו'

 
אשר אז אהפוך על העכו"ם שידברו שפה ברורה תמורת עמקי השפה אשר עמכם ר"ל שידברו    -)ט( כי אז אהפוך    -  מצודות דוד 

ון יהיה סבה שיתייחדו באמונה לקרוא כולם בשם ה'  ר"ל אחדות הלש   -כולם  ום הלשון שמדברים עכשיו. לקרוא  בלשון הקדש במק 
 לעבדו שכם אחד ובדעה אחת: 

שע' מדות כנגד ע' אומות. כי לכל אומה מדה רעה המיוחדת לה שממנה חיותה וכמבואר במדרש טעם שלא    כמבואר בתורה לו   מה 
 ורה סותרת אותה.כל אחד בגלל מדה המיוחדת לה שהת הסכימו האומות לקבל את התורה  

עיין תורה רעא ועיין  ונראה שגם זה אחד מהדברים שלא ידוע היכן ההתחלה,    .למה האור לשלום או השלום לאור   ע מה קודם צ"   מו 
 לק"ה פדיון בכור ה' לג.

 תהילים קכו ב'  מז

מ'   מח ֶיה    ישעיה  ִיהְּ ָנכֹון  ִמים  ַהי ָ ַאֲחִרית  ב ְּ ָהָיה  וְּ ֶההָ )ב(  רֹאש   ב ְּ הָֹוה  יְּ ית  ֵ ב  ִמג ְּ ַהר  א  ָ ִנש   וְּ ֹוִים: ִרים  ַהג  ל  ָ כ  ֵאָליו  ָנֲהרו   וְּ ים    ָבעֹות  ִ ַעמ  כו   ָהלְּ וְּ )ג( 
חָֹתיו כ ִ  ֹארְּ ָכה ב ְּ ֵנלְּ ָרָכיו וְּ יֵֹרנו  ִמד ְּ ית ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב וְּ ֵ הָֹוה ֶאל ב  ַנֲעֶלה ֶאל ַהר יְּ כו  וְּ רו  לְּ ָאמְּ ים וְּ צֵ ַרב ִ ֵ ֹון ת  י  הָֹוה ִמירו  י ִמצ ִ ַבר יְּ דְּ ם: א תֹוָרה ו  ָלִ ָ  ש 

 מה שער היראה פ"ב ד"ה עוד בחינה ג'ראשית חכ   מט 

ִדים: ) יחזקאל מג     נ ֶרךְּ ַהק ָ ֶֹנה ד ֶ ר פ  ֶ ַער ֲאש  ַ ַער ש  ָ ֹוִלֵכִני ֶאל ַהש   קֹול ַמִים   א( ַוי  קֹולֹו כ ְּ ִדים וְּ ֶרךְּ ַהק ָ א ִמד ֶ ָ ָרֵאל ב  בֹוד ֱאלֵֹהי ִיש ְּ ה כ ְּ ִהנ ֵ ים    )ב( וְּ ַרב ִ
ָהָאֶרץ ֵהִאיָרה ִמ  בֹדֹו: וְּ  כ ְּ

רבי יוחנן קרי למניה מכבדותא, הרי שהכבוד הוא כסוי ולא גילוי, ובפרט רבי יוחנן דאיתא בברכות ה: כשהיה    ב"ק צא.  עיין צ"ע    נא
ילוי האמת במקום  הביאור הוא שג  הרי שבגדי כבוד מעלימים אור ולא מאירים.  וע"י הבגד נתכסה אורו.  הבית מאיר מגלה זרועו היה  
או  דהיינו  בל חושך  ואדם  הכבוד,  הוא  דייקא,  ר  כבודו לכסותו  לכן  האמת,  רבוי אור שמעלים את  הוא  בגלל התאווה,  אזי  לבוש  א 

 ובבגד יפה שעי"ז הוא בצלם אדם ומתגלה כבודו.

יצא ומ"ט תליא כרעיה דאי  ומפני מה נברא העולם הזה בה"י מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת     -כמבואר במנחות כט:    נב
דהבא ליטהר בעי סיוע מפני יצר הרע הלכך עבדי ליה סיוע    -. ופרש"י  ייל בהך לא מסתייעא מילתא שובה מעיילי ליה וליע הדר בת 

 פתח יתירה: 
 לשה"כ שמות יח כ'  נג

ק ֶאָחד אֹו    אבות פרק ו   נד סו  ָ ֶרק ֶאָחד אֹו ֲהָלָכה ֶאָחת אֹו פ  ֶ ר ֶאָחד אֹו ֲאִפילו  אוֹ )ג( ַהלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו פ  ו  ן  ת ֶאָחת, ָצִריךְּ ִלנְּ ִדב  ֵ כ  ֶ בֹוד, ש  ָ ֹו כ  ָהג ב 
ו   פֹו  ו  ֹו ַאל  ָראֹו ַרב  ָבד, קְּ לְּ ב ִ ָבִרים  ֵני דְּ ְּ א ש  ָ ָלַמד ֵמֲאִחיתֹוֶפל ֶאל  ֹא  ל  ֶ ָרֵאל, ש  ָדִוד ֶמֶלךְּ ִיש ְּ י אַ ָמִצינו  ב ְּ כ ִ ֶערְּ ה ֱאנֹוש  כ ְּ ַאת ָ וְּ ֱאַמר  נ ֶ ֶ עֹו, ש  ֻיד ָ ִפי  מְּ ו  ל 



 מוהר"ן                                   יד תורה             יקוטי                    ל                  13יח: 

תורה(  כי התורה היא אור בחושך )כחז"ל אין אור אלא תורה תענית ז: וכן במגילה טז: אורה זו    ,\נז/כנ"לית'  

 :  דהיינו כבוד כנ"ל

על  שפסוק זה נאמר    \סא/[ס]\נט/.(, ואחז"ל )ב"מ פ"האם תוציא יקר מזולל  \נח/ )ירמיה טו(  וזהו 

יקר הוא   , היינו כבודיקרסבאלו שמקרבין בני אדם לעבודת הש"י. כי זהו נקרא מוציא   כי 

 :  דגלותא \סג / מזילותאפירוש , מזולל, לשון ארמי ופירושו כבוד
)תהלים   ה'  \סד/ קיג(וזה  גוים  כל  על  מודן רם  כשהעכו"ם  היינו  ליה  סה,  כפירוש   ומשבחין 

דהיינו שעולה    \סז/על השמים כבודו, אזי  ידי הגויים  שרם הכוונה מרומם על  \סושם/   הרד"ק ומצודות

 , אזי  עד לשמים מהרחוקים שבארץהכבוד 
 

 
ִעי, ַוֲהלֹא  ֻיד ָ מְּ ָבִרים ַקל ָוחֹומֶ   ו  יֻ דְּ מְּ פֹו ו  ו  ֹו ַאל  ָראֹו ַרב  ָבד קְּ לְּ ָבִרים ב ִ ֵני דְּ ְּ א ש  ָ ֹא ָלַמד ֵמֲאִחיתֹוֶפל ֶאל  ל  ֶ ָרֵאל ש  ִוד ֶמֶלךְּ ִיש ְּ ַמה ד ָ ֹוֵמד  ר, ו  עֹו, ַהל  ד ָ

סו ק ֶאָחד אוֹ  ָ פ  ֲהָלָכה ֶאָחת אֹו  ֶרק ֶאָחד אֹו  ֶ פ  ֶאָחד אֹו ֲאִפילו  אוֹ   ֵמֲחֵברֹו  ר  ו  כ ַ ִדב  ַעל ַאַחת  בֹוד,  ת ֶאָחת  ָ כ  ֹו  ב  ָהג  ִלנְּ ִריךְּ  צ ָ ֶ ש  ה  ָ ַכמ  וְּ ה  ָ ין  מ  אֵּ וְּ

ָרה,  תו  א  ָ ל  אֶּׁ ד  בו  ָנתַ   כ ָ טֹוב  ֶלַקח  י  כ ִ ֱאַמר  נ ֶ ֶ ש  תֹוָרה  א  ָ ֶאל  טֹוב  ֵאין  וְּ טֹוב,  ֲחלו   ִינְּ ִמיִמים  תְּ ו  ָחלו   ִינְּ ֲחָכִמים  בֹוד  ָ כ  ֱאַמר  נ ֶ ֶ ַאל  ת ִ ש  ֹוָרִתי  ת  ָלֶכם  י 
ֲעזֹ  ַ : ת   בו 

 ו רבה פרק ב ד"ה הבו לה'תנא דבי אליה   נה 

הכוונה שאין ראוי כבוד לאדם אלא בזכות התורה שלמד ועי"ש תפ"י שהוסיף טעם כי רק היא קשורה בו בנפשו כלהב    צ"ע כי שם   נו 
 בפתילה להבדיל מעושה שהוא חוצה לו.

דייקא שמתקרבים וכן הקשיתי  הכבוד הוא מהרחוקים    בעצמה כבוד שהרי היא  רה אבל לא ש צ"ל אין כבוד אלא ע"י תו   זה צ"ע לפי    נז 
אין ממנו יותר כבוד מאשר    ,דאם התורה עצמה היא כבוד א"כ מדוע משה שהוא התורה    , לעיל על מה שאמר שהכבוד נקרא אור 

   .ונראה שבאמת הכוונה שהכבוד ע"י התורה .  מיתרו 

ע"י שגורם לכבוד הוא בעצמו נקרא  גם שם  ש דהיינו    , ק נקרא כבוד משמע שהרחו   , יקר היינו כבוד   , לל ועיין בסמוך אם תוציא יקר מזו 
 .כבוד 

ב   ירמיהו טו   נח ֻ ֶיה ָיש  ִפי ִתהְּ ֹוִציא ָיָקר ִמז ֹוֵלל כ ְּ ִאם ת  ֲעמֹד וְּ ַ ָפַני ת  ָך לְּ יבְּ ִ ב ַוֲאש  ו  ש  הָֹוה ִאם ת ָ ֹה ָאַמר יְּ ַאת ָ )יט( ָלֵכן כ  ה ֵאֶליָך וְּ ָ ב  ו  ֵהמ  ו  ה לֹא ָתש 
 ֲאֵליֶהם: 

ודה אמר רב ואמרי לה אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ואמרי לה אמר רבי שמואל בר נחמני  דאמר רב יה   מציעא פה.בבא    נט 
אמר רבי יונתן כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנאמר אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד וכל המלמד את  

   .ו שנאמר ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה זר גזירה מבטלה בשביל ץ תורה אפילו הקדוש ברוך הוא גו בן עם האר 
 תוספתא הוריות ב' ג'  ס

)ז( מנין שכל השונה פרק אחד לחברו מעלה עליו הכתוב כאילו הוא יצרו    פרק ב והובא בסמ"ג מצוה יג  תוספתא מסכת הוריות   סא
אדם הראשון כך כל המכניס בריה  אותו הפה שזרק נשמה ב אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה כ   ורקמו והביאו לעולם שנא' )ירמיה טז( 

אחת תחת כנפי השכינה מעלין עליו כאילו יצרו ורקמו והביאו לעולם. יקרה התורה שנאמר )משלי ג( יקרה היא מפנינים ואומר )שם  
 כ( יש זהב ורב פנינים וכלי יקר שפתי דעת: 

 , ובלוה"ת שם תוקןנשמט תיבת יקר   -בתרלד  סב 
הנביא נקט לשון זולל דווקא שהוא לשון תאוות אכילה שנראה שזה עיקר פגם הסט"א או אולי    וצ"ע מדוע   שון זילזול דרש זולל ל   סג

 כוונת הנביא שהסט"א תאבה וזוללת לכל איזה ניצוץ קדוש של ישראל וצריך להוציאו ממנה 
מְּ   קיג   תהילים פרק   סד ַעד  ֶמש   ֶ ש  ַרח  זְּ ִ ִממ  דָֹוד: )ג(  יְּ ם  ֵ ש  ל  ָ ֻהל  מְּ ג    בֹואֹו  ל  ָ כ  ַעל  ָרם  בֹודֹו: )ד(  כ ְּ ַמִים  ָ ַהש   ַעל  דָֹוד  יְּ ֱאלֵֹהינו     ֹוִים  ידָֹוד  ַ כ  ִמי  )ה( 

ֶבת:  ָ יִהי ָלש  ב ִ גְּ ַ ָבָאֶרץ:   ַהמ  ַמִים ו  ָ ש   ַ אֹות ב  יִלי ִלרְּ ִ פ  ְּ ש  ַ יֹון:   )ו( ַהמ  ֹת ָיִרים ֶאבְּ פ  ְּ ל ֵמַאש  ִקיִמי ֵמָעָפר ד ָ ִדיִבים ִע   )ח(   )ז( מְּ יִבי ִעם נְּ ִ הֹוש  ֹו: לְּ ִדיֵבי ַעמ   ם נְּ
 מודין  -מונין, ובלוה"ת שם ומתרצו    -מודן, בתרלד   -גם בדפו"ר ותרלו  סה 

פרש שהכוונה שהגויים סוברים שהוא ית' מרומם מכל ענייני עולם השפל וכל כבודו רק בשמים דהיינו מעבודת    אבל המלבי"ם   סו 
 המלאכים, לכן לא משגיח בשפלים.

מדוע   סז  הארץ    צ"ע  על  ולא  השמים  הארץ על  הכבוד,  עיקר  בחי'    שזה  שהם  למרוחקים  להאיר  שהכבוד  וכנ"ל  מכבודו,  האירה 
 ארציות.
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 :   נתעלה הכבוד מהחושך
 

שידעו   ע"י התורה ולכאורה הכוונה כפשוטו שמלמד אותם תורהליראת שמים לעיל דיבר מקרוב רחוקים 
   כיצד לקיים אותה

ולבוא ליראת  אבל כיצד גורמים להם להתעורר לשוב ,ועתה יבאר שזה רק אחרי שכבר נתעוררו לשוב
יק שלומד תורה יכול בכוחה לגרום התנוצצות הנשמות  , כפי שיתבאר לקמן שצדזה גם ע"י התורה ,שמים

מע לשון  כך מש לשוב.וכן פושעי ישראל  \א/להתגיירבבחי' זיווג ועי"ז לברוא נשמה לגר שעל ידה יתעורר 
משמע  ,מבואר שצריך לזה איתערותא דלתתא)בציעת הפת ה' כג( בלק"ה התעוררות שנקט רבינו. ו

וצ"ע נראה שהוא   ,רק אז מועיל התנוצצות הנשמות לעוררו יותרשתחילה צריך האדם להתעורר מעצמו ו
שע"כ כל    לק"ה פדיון הבכור ה' לגוכמבואר בתורה רעא עיין מהדברים שלא ידוע בהם מהיכן ההתחלה 

שע"י שמקושר לצדיק הגדול ונכלל בו זוכה  \בליקוטי תפלות/הכי נמי כאן מבואר בו .ההתחלות מהצדיק
 ימוד התורה של הצדיק. להתעוררות לתשובה ע"י ל

שזכה לתכלית השפלות ומבאר שנשמות ישראל הן בחי' אותיות התורה ועל כן בלימוד תורה של צדיק 
ע"י  , כי ר התנוצצות הנשמות לבוא נשמות וגרים ולעורר פושעי ישראל לתשובהריכול לזווג נשמות ולעו

ששם שרש התורה וממשיך משם   \ג/ שפלותו שזכה לבטל לגמרי ישותו וחומריותו עולה לשער החמישים
 .  הרהורי תשובה לכל החוטאים וגרים

ובזה מובן כיצד אפשר לגרום לאדם התפעלות כל כך גדולה מגדולת הש"י עד שיבוא ליראת הרוממות מה  
שלא מצינו כמעט גם אצל תלמידי חכמים גדולים, אבל ע"י שהצדיק ממשיך הארה משער החמישים  

מת בחוזק גדול עד שבא להתפעלות עצומה, וכפי ששמעתי מבארים מאמר בנשמת האדם מאיר לו אור הא
אין  הגמ' ועונה   ,הגמ' עה"כ מה ה' שואל מעמך כי אם ליראה שואלת הגמ' אטו יראה מילתא זוטרתי היא

לכאורה לא מובן מה תירץ מה שבכך שאצל  עיין בעש"ט עה"ת פרשת עקב דלגבי משה מילתא זוטרתי, ו 
הכוונה למשה אלא למי אין   ,לגבי משהד ותירץקטן אבל כיצד כל ישראל יזכו, משה היראה היא דבר 

שנמצא לגבי משה דהיינו סמוך למשה רבנו דהיינו לצדיק הדור אצלו היראה היא דבר קטן וכנ"ל שהצדיק  
 וכעין זה מקשה ומתרץ בדרשות הר"ן דרשה י'. ממשיך הארת אמת משער הנ' למקורביו הנכללים בו. 

של נשמות גרים שנבראים ע"י תורה של צדיקים מבואר בשער הגלגולים ושם מבואר שהוא ע"י  ועניין זה 
אלא שהיא עבודת צדיקים  זה , וכאן לא מבואר עניין \ד/ צדיקים מסויימים ודווקא בעת פרישתם מאשה

 
באברהם הנפש אשר עשו    כיון שהגרים הם ע"י לימוד התורה מדוע שם ועבר לא כתוב בהם שעשו גרים ורק באברהם ויצחק   צ"ע   א

 .    ובתורה קמב הארכנו בזה.בחרן וביצחק ויגר במגורי אביו דרשו שגייר גרים כאביו 

"ואם אמנם אני בעניי רחוק מאד מעסק התורה בקדושה כזו לעורר נפשות אחרים בתשובה על כל פנים    על תורה זו   ועיין בתפילה   ב

ם שאזכה ע"י לימוד התורה הקדושה להיכלל בתוך נשמת הצדיק הדור האמיתי  תרחם עלי ברחמיך העצומים ותזכני בחסדיך הגדולי 
בשרשה   נשמתי  ותתנוצץ  שתאיר  האמת  הצדיק  של  התורה  ידי  על  להתעורר  שאזכה  עד  כזו,  בקדושה  בתורה  עוסק  הוא  אשר 

 שורש נשמתי וכו'".במחשבה עליונה דקודשא בריך הוא בתוך שאר נשמות הקדושים של בני ישראל עמך עד שיגיע אלי הארה מ 

ערלה הלכה ה אמצע אות יב ועיקר תיקון של כל הפוגמים בעונותיהם באותיות התורה שהם שורשם ומתרחקים    עיין לקוטי הלכות   ג

מהם עיקר תיקונים ותשובתם הוא ע"י שער החמשים שהוא שורש התשובה שהוא בבחי' בינה בחי' יום כפור שהוא בבחי' יובל שהוא  

"י הצדיקי אמת שזוכין ע"י עבודתם  ם בחי' שער החמישים של בינה. וע"כ עיקר תיקון של כל הצריכים תקון הוא ע בחי' שנת החמשי 

דהיינו   ודורשן  בדברים  פותח  מרדכי שהוא  בחי'  תחילה  בתורה  בחי' לברך  עיקר  שזהו  תורה  חידושי  משם  ולהמשיך  לשם  לעלות 
והתחלת התורה ושם חוזרים וממשכים הארת אותיות התורה עד שיגיע  שיכולים לעלות לשער החמשים שהוא שורש התורה פתיחת  

כי יודעים עי"ז להאיר אותיות התורה בשרשן ולהמשיך משם חידושי תורה בצירופים נפלאים    הרהורי תשובה לכל החוטאים והגרים 
נאחז בהקליפה והסט"א מאד    באופן שיוכלו להוליך ולהדריך את כל הרחוקים מאד בדרך האמת כראוי להם וכנ"ל והמן ימ"ש הי' 

של   החמשים  לשער  לעלות  שיכולים  הצדיקים  כ"א  להכניעו  שא"א  הנ"ל  החמשים  שער  כנגד  שהם  ש"ט  החמשים  מכל  כלול  והי' 
 הקדושה.

נוק' אזי הטיפה    אולי אפשר   ד ז"ל כיון שהוא בלא  לבאר העניין מדוע דווקא בשעת פרישתם מאשה דאיתא בכהאריז"ל חומר עוון 
ה הרבה יותר גבוהה מטיפה המכוונת לנוק' )והביאור נ"ל כמו רב שלומד בלא תלמיד אזי מדבר השגות גבוהות יותר כי לא  היא קדוש 

צריך להוריד עצמו להשגת התלמיד( וכדי למשוך עצמה מהטומאת הגוי שנמצאת בה צריך כח גדול, מאידך כיון שהיא בלא דכר  
ולה וזהו דאיתא קשים גרים כספחת. )בשער הגלגולים מבואר שהרע שדבוק בו הוא  דבוק בה זהמה גדולה לכן הגר יש לו מלחמה גד 

 מזהמת הגוי שיצא ממנה, וצ"ע אולי זה שלא נפרד מממנה זה גם כיון שנברא בפרישות מנוק' שהיא בחי' חומה כידוע.( 

יה אדם הראשון פרוש מאשתו  להאריז"ל ריש פרשת שמות כיצד נמשכו נשמות ישראל לעולם בקל שנים שה   ועיין שער הפסוקים 
אחרי החטא שישב בנחל קדרון וקליפות מחממות אותו ומפגמי הברית נבראו נשמות ישראל. ועל כן היו עם כל כך קליפות ובגדים  
צואים שהיו צריכות ברור אחר ברור כי הם היו דור המבול ודור הפלגה ואנשי סדום עד שנתבררו בכוך ההיתוך של מצרים ונפרד  

שהם הערב רב מהם ונעשו לעם ישראל ס' רבוא זרע קודש המוכן לקבל את התורה.  ואולי אפ"ל כי קל שנים יש בהם מליון  הסיגים  
ומאה שלשים ושמונה אלף ושמונה מאות שעות. שהם כמעט כפלים מיוצאי מצרים, נמצא ס' רבוא הם קצת יותר מחצי ואם נאמר  

  47450ש' לחלק ל   61200נשמת ישראל אחת. נמצא שעם קצת תוספת מהיום )   שהאדם פגם כנ"ל בכל שעה מיב שעות הלילה נברא 
נוסף   יום  שעה דהיינו כשעה ושליש( נבראו שש מאות אלף נשמות ישראל בלילות של קל    1.28ימים שיש בקל שנים נמצא שבכל 

 השנים שהיה פרוש מאשתו דייקא.
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ו וצ"ע. אבל ידוע שרבנשזכו לאין ממש עד שתורתם עולה לשער הנ' גדולים מאד שזכו לתכלית השפלות, 
אחר פטירתו  ש מסופר בשיש"קכן ובזיווג שני התנה אם זוגתו תנאי לפני החתונה שלא יהיה להם קשר 
 אמרה אדמך אכנך ולא ידעתיך.  

אפשר ידי    לבא  ואי  על  אלא  לגרים,  הן  ישראל,  לרשעי  הן  התשובה,  להתעוררות 

הם רחוקים  דהיינו אע"פ ש  שמאירין להם אל מקום שהם שם  ,\הובעיקר כשלומד בחצות/   התורה

ועי"ז לגרום    [ו]  . כמ"שאלינו ללמוד תורה  שיבואוכנ"ל אפשר לגרום להם התעוררות לתשובה מרחוק 
כפי שיתבאר לקמן שהיא   ,תורה שהיא בבחי' מעיין  , דהיינו ע"ייפוצו מעיינותיך חוצה ,חוצה \ז/ יפוצו וכו'

, בבחי וממדבר מתנה שע"י ואל פיורק ע"י שפלות בד' בחינות שעי"ז נעשה נשמתו מעיין הנובע אל נפשו  
ואזי היא גרים, שתאיר החוצה    שפלות מקבלה במתנה,  נשמות  ומולידה  ומזווגת  בנשמות  תורה שמאירה 

 חוצה דייקא.   וזהו יפוצו מעיינותיך חוצהלפעול אצל אותם שהם חוץ לקדושה במקומם שלהם 
בנשמות   מאירה  שלומד  התורה  כיצד  חז"ל      אותיות  כי התורה הם ששים רבואומבאר  אמרו  כך 

רבוא ל"א  רק  נמצא  פשוטה  בספירה  דרכים  אמנם  כמה  בזה  ויש  רבוא  [ח],  ס'  שהן  לחשב  כנגד כיצד   ,
והתורה ונשמות ישראל הן אחד כמבואר בזוהר ויקרא עג. נמצא   \יא/ [י]\ט/ישראל  ששים רבוא נשמות

רוצה    \יב/ דקב"ה. ויש לכל הנשמות שרש למעלה במחשבה  שנשמות ישראל הן אותיות התורה

ישראל הם במחשבה תחילה של הקב"ה נשמות   \יג /, כי ישראל עלו במחשבה תחלהלומר ששרש 
א' } פרשה  המעשה    \יד/{ב"ר  סוף  את  במחשבתו  העלה  העולם  בריאת  על  הראשונה  במחשבה  דהיינו 

 
 לק"ה בציעת הפת ה' יט   ה 
 משלי ה טז   ו

 יינותיך  צ"ע מדוע לא כתב מע   ז 
 .תורה שלימה מילואים לפ' שמיני אות יב דף רפו   , פני יהושע קדושין ל'  , חסד לאברהם מעין ב' נהר ט'  ח 

קהלת פרשה א פסקה ה )א( ד דור הולך ודור בא ר' יודן בשם ר' לוי אומר אין לך בכל יום ויום שאין נולדין בו ששים    מדרש רבה    ט 
 .הולך ודור בא וזרח השמש ובא השמש   רבוא ומתים בו ששים רבוא ומה טעם דור 

 הקדמות יח לא לח   שער הגלגולים   י

הגלגולים   יא יח    -  שער  והם הם עצמם    -הקדמה  וסימנם ארמ"ע, ר"ת, אש, רוח, מים, עפר.  יסודות הם,  ד'  דע, כי  ענין הנבראים. 

בארבע אותיות ההוי"ה, מהם נתהוו  ארבע אותיות ההוי"ה, כמבואר בזוהר ריש פרשת וארא ומהארבעה יסודות אלו שהם רמוזים  

ואמנם  ונבראו כל הברואים שבע"ז. וכפי היסוד שנתגבר בנברא ההוא, על שאר היסודות, כך היה השנוי שמן הנברא ההוא אל זולתו,  

מדרגה   אל  ממדרגה  מזה,  זה  משונים  הצרופים,  ומתרבים  הולכים  ד"ז  ועל  צרופים,  בי"ב  מצטרפים  ההוי"ה  אותיות  ד'  כי  ידעת, 
צרופים,  רבוא  ס'  מספר  בחינותיהם    וממספר אל מספר, עד שהם  יש  הנזכר,  רבוא  ומן הצרופים ששים  כנודע.  שבהם  הנקודות  ע"י 

ארבע   מבחי'  וכלם  קץ,  לאין  מזה  זה  משונים  נבראים  ולהוליד  להרכיב  היסודות  בארבע  כח  היה  וע"כ  היסודות,  בארבע  במספרם 

והנשמות  ח היסוד הגובר בנברא ההוא כנז"ל, וכמ"ש הרמב"ם ז"ל בהלכות יסודי התורה  היסודות בלבד. אמנם שינויהם הוא, כפי כ 

של בני אדם שהם מארבע היסודות בכל איבריה, יש בכל אחד הארבעה יסודות בכל הצרופים ששים רבוא הנזכר, וע"כ הנשמות  
ובזה תבין סוד    והחלוק הזה מתחלק לאין קץ.מתחלקות לכמה חלקים כפי הצרופים, וכל חלק וחלק יש בו פרצוף שלם, הנקרא אדם.  

   הגלגול, שהוא גלגול החלקים שלם, וביאתם כל אחד בזמן הראוי לו והבן זה: 
עוד ביאר לי ענין התרי"ג איברים באופן זה, דע, כי כל הנשמות כלולות באדם הראשון, ובו נחלקים    -  הקדמה לא   -שער הגלגולים  

וזה עניינם,   עוד, עד ששים  בתחלה ה לשרשים רבים,  ם נחלקים לג' אבות, ואח"כ לי"ב שבטים, ואח"כ לע' נפש, ואח"כ מתחלקים 

והנה הכתף הימני של אדה"ר, מתחלקים פרטיו, ע"ד פרטי הכלל הנזכר, כי    רבוא שרשים קטנים, ומהם נכללת נשמת אדם הראשון.
בחי' ע' שרשים קטנים שבו, וכלם אינם רק שרש אחד  תחלה נחלק לשלשה אבות, ואח"כ לי"ב שבטים, ואח"כ לע' נפש. וכל אלו הם  

הע' שרשים   ואח"כ אלו  פרצוף אדם אחד,  הם  יחד  וכלם  קטנים,  ע' שרשים  רק  בו  אין  ואמנם  של אדה"ר.  גדולים  פרטי, משרשים 
   לקים עד ס' רבוא נצוצות נשמות. ואינם נקראים שרשים אלא נצוצות: ח מת 

צות הנשמות זל"ז עד כדי לברוא נשמות חדשות שהרי כל חידוש הוא בהכרח מהמחשבה  בזה איך פועל התנוצ   נראה שרוצה לבאר   יב
   .תחילה שממשיך מא"ס ב"ה יש מאין 

מפני מה אין ת"ח בניהם ת"ח מבאר שת"ח צריך לברך את התחילה דהיינו שורש הנשמות היינו מחשבה תחילה    ועיין לקמן אות ד' 
כאן שלכל הנשמות שורש במחשבה תחילה כדי לבאר שלכן אפשר שת"ח תעלה    "כי שם שרשנו"  ע"י לימוד תורתו משמע שנקט 

 .תורתו עד למחשבה תחילה לגרום התנוצצות הנשמות 

ֵני    מחשבה תחילה משמע שנקט כאן    עיין כאן בסוף האות ד'   יג ְ ְוֶזה ִמפ  לבאר לשון הגמרא שלא ברכו בתורה תחילה תחילה דייקא 
ִחל ָ  ֹוָרה ת ְ ת  ַּ ְרכו  ב  ֵ א ב  ל  ֶ ה:  ש  ָ ִחל  ָבה ת ְ ָ ֲחש  מַּ ָרֵאל ָעָלה ב ְ ת ִיש ְ ְבִחינַּ מֹות, ב ִ ָ ש  נ ְ ֶרש  הַּ ְינו  ש   ה, הַּ

 עיין תורה יז   -  ישראל עלו במחשבה תחילה 

ואולי כי סוף מעשה במחשבה תחילה שתחילה חשב על התוצאה  .   צ"ע לשון עלו מהיכן עלו ומדוע לא אומרים שירדו   עלו במחשבה 
 ואח"כ עלה מסוף המעשה אל המחשבה תחילה לחשוב איך להוציא זאת לפועל   שרוצה בגילוי מלכותו 

ד'   יד א'  רבה  במחשבה    -  בראשית  שעלו  מהן  ויש  שנבראו  מהן  יש  העולם  לבריאת  קדמו  דברים  ששה  אלהים  ברא  בראשית 
דכתיב )תהלים צג( נכון  להבראות התורה והכסא הכבוד נבראו תורה מנין שנאמר )משלי ח( ה' קנני ראשית דרכו כסא הכבוד מנין  
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 כל לכי    ,מעשיהם של ישראל ומכח זה ברא את העולםבובכהאריז"ל מבאר שצפה הקב"ה  דהיינו ישראל,  
אה לא היה מי שיעלה  ירודם הבדהיינו מיין נוקבין, וק  ,למעלה צריך להקדים אתערותא דלתתאמהשפעה  

עתידים להיות ועל ידם עורר ההשפעה  שצפה ש לכן הקב"ה העלה את המעשים הטובים של ישראל    ,מ"ן

עולם  מלמעלה מד .  לברא  בריש  כמבואר  התורה,  אותיות  ע"י  שנברא  העולם  בריאת  תחילת  רש דהיינו 
התורה.    \טורבה/  שהן  ישראל  בנשמות  דהיינו  עלמא  וברא  באורייתא  בחינה  הסתכל  כל  וכיון שברוחניות 

נשמות  מכל  דהיינו  כולה,  התורה  מכל  כלולה  גם  בעצמה  היא  נשמה  שכל  נמצא  הבחינות  מכל  כלולה 
בשפלות תורה  הלומד  מזוכך  כשצדיק  נמצא  היאאזי    ,ישראל,  נשמתו    תורתו  מוהארת  כלולה  כל  היא 

ישראל   לחמה  והנשמות  תביא  ממרחק  בחי'  ע"י  שמחדש  אחד  ש  דהיינותורה  במקום  עניים  תורה  דברי 
ומצרפם אחר  במקום  ישראל    \טז/ ועשירים  נשמות  מזווג  נמצא  דבר  מתוך  דבר  התנוצצות  להבין  בבחי' 

שבמחשבה   נשמת "ועהנשמות  נבראים  הנשמות,  זווג  בשער    וכן  \יט/(יח) גרים    יזי  מבואר 

 .  \כ/ הגלגולים

 

האבות מנין שנאמר )הושע ט( כענבים במדבר    האבות וישראל ובית המקדש ושמו של משיח עלו במחשבה להבראות כסאך מאז וגו'  
וגו' ישראל מנין שנא' )תהלים עד( זכור עדתך קנית קדם בהמ"ק מנין שנאמר )ירמיה יז( כסא כבוד מרום מראשון וגו' שמו של משיח  

ואותה  מנין שנא  יולדו  זעירא אמר אף התשובה שנאמר )שם צ( בטרם הרים  וגו' רבי אהבה ברבי  לעולם  יהי שמו  )תהלים עב(  מר 
 השעה תשב אנוש עד דכא וגו' 

א'   טו  א'  רבה  וגו'    -  בראשית  יום  יום  ואהיה שעשועים  אמון  אצלו  ואהיה  ח(  )משלי  פתח  רבה  הושעיה  התורה  ....רבי  אומן  אמון 
כלי אומנתו של הקב"ה בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה פלטין אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא מדעת אומן  אומרת אני הייתי  

והאומן אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא דיפתראות ופינקסאות יש לו לדעת היאך הוא עושה חדרים היאך הוא עושה פשפשין כך  

שית ברא אלהים ואין ראשית אלא תורה היאך מה דאת אמר )משלי  והתורה אמרה ברא   הקב"ה מביט בתורה ובורא את העולם היה  
 ח( ה' קנני ראשית דרכו: 

עיקר התיקון ע"י הצדיק אמת שיכולים לעסוק בתורה בקדושה כראוי עד שיאירו כל אותיות    ליקוטי הלכות ערלה הלכה ה' אות ח'   טז 
שיתעורר  עד  הנפשות  אלו  ולהקיץ  לעורר  שצריכין  מה  כפי  בשלימות  אותיות  התורה  לצרף  צריך  הצדיק  כי  בשלימות  בתשובה  ו 

התורה בחידושים נפלאים בכל פעם כפי מה שצריך לתקון אלו הנפשות שנתרחקו משרשם ולהוליכם ולהדריכם בדרך הישר ובעצות  
ש ולבקש  טובות הצריכים כפי העת והזמן וכפי שורש נפשם וכפי תקון הצריכים להפגמים שפגמו בהם ובשביל זה צריכין באמת לחפ 

 מאד מאד אחר צדיק אמתי כזה: 
 נשמת המכניסים עצמן תחת כנפי השכינה   -בדפו"ר   ,נשמות  -ומתרלו   , נשמת -גם בתרלד   יז

 .עי"ש גם דף קסז: ועיין שער הגלגולים הקדמה לד וביאור בני אהרן שם אות ז' והקדמה יב וביאור בני"א שם אות יד ] עיין זהר שלח דף קסח. יח 

ציין הרב מטשרין ומשמע מזה שלמד שיש חילוק בין הנפש אשר עשו בחרן לנשמות הגרים הנזכרים כאן    זה את המראה מקום ה   יט 
זיווגי   שע"י  הגר  נפש  מקבל  תחילה  מבואר שבאמת  הגלגולים  אע"פ שבשער  לחוד  ונשמה  לחוד  שנפש  ולומר  לחלק  שאין  דהיינו 

כיוו אבל  צדק  גר  נקרא  ידה  שעל  קדושה  ישראל  נפש  ואח"כ  זו  הצדיקים  היא  הנשמות  התנוצצות  שע"י  שהנפש  אומר  שרבינו  ן 
   שמעוררת אותו להתגייר מבואר שבאמת היא נפש הגר הראשונה שמקבל 

ָמא    ִזּוּוָגא   -דף קסז:    זוהר שלח  ַההּוא ָעלְּ קּוָתא ּדְּ ּבְּ ּדַ ָתא   ִאתְּ מְּ ִנש ְּ ָתא    ּדְּ מְּ ִנש ְּ הֹוָרא ּבְּ הֹוָרא    נְּ נְּ דבקות הנשמה  והחיבור של עולם העליון הוא הת   היחוד ּבִ

גּוָפא    ִזּוּוָגא בנשמה שהם אור באור,   ָמא ּגּוָפא ּבְּ ַהאי ָעלְּ א שבזה העולם הוא גוף בגוף,    היחוד ּדְּ כּלָ ֲחֵזי    וְּ ִאתְּ ָמה ּדְּ ַתר    ִזיָנא   דהיינו כמו שראוי להיות,    והכל ּכְּ ּבָ
ִזּוּוָגא    ִזּוּוָגא מין הולך אחר מינו,    כל ִזיֵניּה   ַתר  ַתר ּגּוָפא    ּגּוָפא חוד של אותו העולם, בעולם הזה  היחוד נהוג כפי הי   כי ּבָ האדם מתנהג לפי גוף העולם    גוףּבָ

הֹוָרא    ִזּוּוָגא הגשמי, אבל   ַתר נְּ הֹוָרא ּבָ ָמא נְּ ַההּוא ָעלְּ )וענין זווג הנשמות, הוא כמו שיש בחצות הלילה זווג  העליון הוא התדבקות אור באור,    עולם של    היחודּדְּ
וכל הנשמות הקדושות שהם בגן עדן התחתון, כשעולות לגן עדן העליון פוגעות    מזווגשמות )שהם  יעקב ולאה, כך כל הנ  זה( מתייחדות להוליד נפשות לגרים, 

    ואוחזות ומתלבשות בהם, ובזה הם יכולות לעלות, כמבואר בפ' משפטים דף צח ע"ב(. )רמ"ק והגר"א ומפרשים(  הגריםבנשמות  
י    ִאי  ַרּבִ ִאי  י  רבי,  ר   הויַרּבִ הוי  ָמֵלא בי  ָאה    ִאלְּ ַגּלָ ַסר לְּ מְּ ִאתְּ ּתְּ ָלא  ַאנְּ יֹוָחאי  ר  נמסר    אםּבַ היה  יוחאי לא  בר  היית  כי    לנולא  לך, והוא  לגלות    ִזּוּוָגא רשות 

א   ֲעִביד ִאיּבָ ָמא ִאתְּ ַההּוא ָעלְּ יר , דהיינו נשמות, )דף קסח ע"א(  ותולדות ידי יחוד הנשמות של עולם העליון נעשים פירות    על ּדְּ ַהאי    ַיּתִ ֲעִביד ּבְּ ִאתְּ א ּדְּ ֵמִאיּבָ
ָמא   ִזּוּוָגא ָעלְּ הֹון    ּבְּ לְּ שנעשים    יותר ּדִ ומפרש    ביחוד מהתולדות  גשמיים,  גופים  מולידים  שהם  הזה,  בעולם  ואשה  ִזּוּוָגא איש  א    ּבְּ ּתָ ִתיאּובְּ ּבְּ ָמא  ָעלְּ ַההּוא  ּדְּ

ֲחָדא   הֹון ּכַ לְּ ד ד,  ביחוד של עולם העליון בתשוקת הנשמות יח   כי ּדִ א    ּכַ א ִעם ּדָ ָמִתין ּדָ ָקן ִנש ְּ ּבְּ ּדַ ֵדי הנשמות זו עם זו,    כשמתדבקות ִמתְּ ין    ָעבְּ פירות    עושות ִאיּבִ

ֵקי ותולדות,   ָנפְּ יהּו    וְּ יְּ ִמּנַ הֹוִרין  אורות,    ויוצאים נְּ ֵדי מהם  ָעבְּ ִאתְּ ָרִגין    וְּ כלומר    ונעשים ש ְּ אדם,    נשמות נרות,  נשמת  ה'  נר  ִאיּנּון כמ"ש  ָמִתין   וְּ יֹּוִרין    ִנש ְּ ַלּגִ
יִרין   יְּ ּגַ ִמתְּ ָכל נשמות לגרים המתגיירים,    והם ּדְּ יִלין    וְּ ֵהיָכָלא ָהֵני ָעיְּ אלו הנשמות נכנסות להיכל הראשון בגן עדן התחתון ששם מקום נשמות הגרים    וכל ֲחָדא    לְּ

ַכד לח ע"ב(.    דף )כמבואר בפ' בראשית   יֹּוָרא ֲחָדא    וְּ יָרא ּגִ יְּ ּגַ ָחא גר אחד,    וכשמתגייר ִמתְּ רְּ ָתא    ּפָ מְּ ָעאַלת נשמה אחת מאותו ההיכל,    פורחת ֵמַההּוא ֵהיָכָלא ִנש ְּ   וְּ
ּה   ַקת ּלָ ַנש ְּ א וְּ ּתָ ִכינְּ ש ְּ ָפָהא ּדִ דְּ חֹות ּגַ ִגין תחת כנפי השכינה והיא נושקת אותה מחמת חביבות,    ונכנסתּתְּ ִאיהוּ   ּבְּ יא    ּדְּ יַקיָּ ַצּדִ א ּדְּ שהיא פרי ותולדה של    לפי ִאיּבָ

ַרת ים,  נשמות הצדיק דְּ ש ַ י   ּומְּ ַראת ּבֵ ש ָ יֹּוָרא וְּ גֹו ַההּוא ּגִ ר ֶצֶדק    ּוֵמַההּוא שולחת אותה לגוף של אותו הגר ושוכנת בו,    והשכינה   הּ ָלּה לְּ ֵרי ּגֵ ָנא ִאקְּ   ומאותו ִזמְּ

צדק,   גר  נקרא  הוא  צדק,    לפי הזמן  נשמה מן המלכות הנקראת  ינוּ שקבלה  ַהיְּ ִתיב    וְּ כְּ ּדִ ִרי   הסוד שכתוב  וזהו ָרָזא  ים    ּפְּ ַחיִּ ֵעץ  יק  י    ִאיָלָנא   ָמה   היינו ַצּדִ ַחיֵּ ּדְּ
ָמִתין   יק ִנש ְּ ָמִתין    אּוף נשמות,   מוציא ז"א    שהוא עץ החיים    מה ַאּפִ יֵליּה ָעִביד ִנש ְּ א ּדִ יק ִאיּבָ  כן נשמת הצדיק התולדה שלה עושה נשמות.     כמו ָהִכי ַצּדִ

א ָאַמר    ַרב  ּתָ ִתיבְּ ִתיב הישיבה אמר,    ראש מְּ ַרי ֲעָקָרה ֵאין ָלּה ָוָלד,    ּכְּ ִהי ש ָ אי   ושאל ַוּתְּ ָאַמר    ִמּמַ ִהי   אומר שהכתוב    ממה ּדְּ ַרי ֲעָקָרה, ֵלית ֲאָנא יֹוֵדַע    ַוּתְּ ש ָ
ֵלית ָלּה ָוָלד   א עוד אין לה ולד,    כתוב  למה ֵאין ָלּה ָוָלד    ַמאי אין אנו יודעים שאין לה ולד,    וכי ּדְּ א    ֶאּלָ ּתָ ִתיבְּ   ָוָלד כך אמר ראש הישיבה,    לא א ָהִכי ָאַמר ַרב מְּ

ָדא    א לָ  מֹולְּ לא    ולד ֲהַות  ָדא    ֲאָבל מולידה,    היתה גשמי  מֹולְּ ֲהַות  ָמִתין  כי    אבל ִנש ְּ נשמות,  קּוָתא הולידה  ּבְּ ּדַ ִאתְּ ֵרין    ּבְּ ּתְּ ִאיּנּון  ּדְּ ָתא  ִתיאּובְּ   בהתדבקות ּדְּ

ָמִתין    ֲהווֹ התשוקה של אותם שני צדיקים אברהם ושרה,   ִגיֹּוֵרי  מֹוִליֵדי ִנש ְּ ל מולידים נשמות לגרים,    היו לְּ ָחָרן    ַההּוא   ּכָ ֲהוֹו בְּ ָנא ּדַ אותו הזמן שהיו עדיין    כל ִזמְּ

ָמה בחרן,   ַגן ֵעֶדן    ּכְּ יא ּבְּ יַקיָּ ין ַצּדִ ּדִ ָעבְּ ָמה ביחוד שלהן בגן עדן,    הצדיקים שעושות נשמות    כמו ּדְּ ִתיב    ּכְּ ֶאת שנאמר    כמו ִדכְּ ּו בְּ   וְּ ר ָעש  ֶפש  ֲאש ֶ   הנה ,  ָרן חָ ַהּנֶ
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אי    ֶנֶפש   ּו ַוּדַ י והולידו נפשות לגרים, ואח"כ היו מגיירים גרים בפועל, והכניסו בהם את הנשמות,    עשו   ודאי ָעש  עֹון    ַחּדֵ מְּ י ש ִ על חידוש זה    שמעון רבי    שמח ַרּבִ
 ששמע. 

גרים ולא קב   והנה   -הקדמה לד    -הגלגולים    שער   כ ז"ל ולכן  שמאי הזקן, חטא ע"י קפדנותו, שבאו לידו כמה  לם להתגייר, כמ"ש 

גרים, ע"י עסקו בתורה, כמו שהיה אברהם איש החסד עושה,   נתגלגל אח"כ בשמעון בן עזאי, שלא נשא אשה, והיה בורא נפשות 
שהוא אברהם בעוד    כי כל אתערו דנפשין דגיורין, הם מצד החסד כנזכר בפרשת לך, בפסוק ואת הנפש אשר עשו בחרן. וכמו שנודע,  

ש מן האשה, שהיתה עקרה. וכן במרע"ה, שהיה בורא נפשות לגרים, כשפירש מן האשה, לפי שהיה בסוד החסד דהבל.  שהיה פרו 
אותיות עו"ן, לרמוז כי שמעון בן    לשה והנה עי"כ נתמתקה גבורת שמאי ונהפכה לחסד. ולכן נרמז בו ב' אותיות ש"מ מן שמאי, וש 

 עזאי, תקן עון שמאי, שהיה דוחה את הגרים: 
ודע שמג' בחינות נבראים נשמות גרים הא' הוא ע"י עסק התורה של הצדיקים בעת פרישתם מאשה והב' ע"י זיווגם של   'אות ז  בני אהרון שם ן  עיי

רוש הצדיקים בג"ע בכל לילה כנזכר בזהר שלח והג' אותם נשמות קדושות העשוקות בקליפת נגה ע"י העוונות ובפרט עוון ז"ל כנזכר בשער הכונות ד
 דלילה הם באים אח"כ בגרים או בחסידי אומות העולם כמ"ש בסבא דמשפטים דף צה: ז' 

ואע"פ שלשון בוראים משמע שהצדיקים בוראים יש מאין נשמות זה לא יתכן אלא הכוונה שבכח תורתם בעוה"ז הם מבררים ברורים מהרע דנוגה  
 "ן דנגה ונתקנים אותם ברורים ויוצאים משם בבחי' נשמות גרים  ומעלים אותם למ"ן לנוק' דז"א בבחי' הטוב דנגה ועי"ז מזדווגים זו 

דנשמות הממזרים כבר מבואר בשער המצוות שאין בהם שום תיקון כלל לפי שהם מסוד המלכים ולא מסוד בני מלכים שהוא אחר    ועי"ש עוד שמבאר 
 התיקון 

"מ איהו נמי לאו מזווג דנשמות היו ממשיכים אותם שהוא זווג דפנים ונפשות הגרים אע"ג דרב גוברייהו דר"ע וב"ע להביאם מזווג זו"ן דקדושה מ 
  להמשיך הטיפה מרום המעלות ע"י העלאת מ"ן כסדר הנ"ל אלא הכל הוא מזיווג דחיות שהוא דחיצוניות בלי העלאת מ"ן אלא מניה וביה ע"י ההוא

ותדע שהרי כ וכיוצא בין ע"י שאר  רוחא דשביק בה בעלה כמבואר בע"ח שער כג פ"ו שער כט ריש פ"ב  נפשות הגרים בין ע"י ר"ע  ל עצמם של 
ש  חכמים אינם נבראים אלא ע"י פרישה מאשה דליכא זיווג להוליד וכן אברהם אבינו ע"ה דהוא קדמאה לגיורין לא היה אצלו רק זיווג דחיות כמ"

נו אלא מזווג דחיות שאין בו העלאת מ"ן עד מחשבה העליונה רז"ל בשער המצוות וכיוון שכן דאפילו נפשות הגרים הנמשכים ע"י ר"ע וכיוצא ג"כ אי
הרי אין כאן ברור גמור ולכן אינו בא לכלל נפשות ישראל ונפש הגר מיקרי והא דמותרים לבוא בקהל היינו כמ"ש רז"ל בסמוך שלאחר שמתגייר  

 זוכה ליכנס בו נפש אחרת קדושה כשאר נפשות ישראל והוי ישראל גמור. 
למה נפשות הגרים נבראים דווקא בפרישה מאשה  כי כשאינו פרוש אזי  הוא זיווג דנשמות ולא דחיות והטעם כי בזיווג דנשמות    הטעם    עוד עי"ש

אין לקליפה חלק  כי כל השפע מקבלת הנוק' העליונה תוך רחמה ומתעברת ומצטייר בסוד הנשמה אבל בזיווג דחיות גם הקליפות מקבלים מהשפע  
ל חיות כמ"ש ואתה מחיה את כולם ואזי ע"י עסק התורה מסמא את עיניהם וחוטף נצוצות קדושים מקליפת נגה ונעשה מהם שגם הם  צריכים לקב

 נפשות גרים אבל כשאינו פרוש אזי הזיווג דייקא מעכב את אור החכמה.  

צריך לו העלאת מ"ן אבל זיווג    ם העולמות ואין הלכה ה' דהוא יחוד חו"ב התדיר לקיו   ין שנפש הגר מזווג דחיות עיין לק"ה ערובי תחומ  )מה שכתב 
 דנשמות הוא יחוד הפנימי וצריך העלאת מ"ן(  

 שזיווג שרה ואברהם לא נחשב זיווג כיוון  שהייתה עקרה לכן זיווגם הוליד נפשות גרים    עוד עי"ש
אבא שהוא חכמה דאצילות למטה לסמות עיני    מדוע דווקא עסק התורה ולא שאר מצוות כי כדי להוציא נשמות אלו צריך להמשיך אור  עוד עי"ש

 הקליפות בכח אור הגדול ההוא.   

היה משרש קין כמבואר אצלינו, והוא מצד עיטרא דגבורה כנודע, והמתיק את הגבורה, והפכה לחסד, והיה בורא    ר' עקיבא,   ואמנם 
"ד אלף תלמידים כנודע. ואמנם ר'  כ   ביא עמו נפשות לגרים, באותם כ"ד שנים שפירש מאשתו בת כלבא שבוע, והלך ללמוד תורה, וה 

עקיבא עצמו שרש נפשו היתה מן פנימיות הקדושה, אלא שע"י חטא קדמון יצאת אל הקליפות, ואח"כ חזרה בקדושה. ואע"פ שנקרא  
הקליפה   אותה  מן  היא  והוייתם  מציאותם  עיקר  כי  כך,  אינם  הגרים  נפשות  שאר  אבל  ממש.  גר  אינו  נוג  הנקראת גר,  ה,  קליפת 

וז"ס מ"ש רז"ל קשים גרים לישראל כספחת  שפעמים היא מסאבא, ופעמים חוזרת אל הקדושה, כנזכר בפרשת ויקהל בספר הזוהר,  

 וכו'.  

הנפשות של הצדיקים   נפש אחת, מתולדות  גוי, כאשר בא להתגייר, נכנס בו  כי האיש ההוא שהיה בתחלתו  הוא,    בהיותם והענין 
ך. ואחר אשר נתגייר, זוכה ונכנסה בו נפש אחרת קדושה ממש, כשאר נפשות בני ישראל. ואז  בג"ע הארץ, כנזכר בפרשת שלח ל 

והנה אותה הנפש הנשארת עתה בו, והיא אותה שהיתה    נקרא גר צדק, כי יש לו ממש נפש קדושה מן המלכות, הנקראת צדק כנודע.
גוי, הנקראת נפש הגר, והיא אשר החזירתו למוטב בהכרח הוא   שתהיה לה איזו אחיזה אל הקליפה, ולכן בהיותה עתה  בו בהיותו 

בגוף הגר הזה אחר שנתגייר, בהכרח היא מחטיאה קצת אל הנפש הקדושה האחרת אשר בגר הזה. וז"ס קשים גרים לישראל כספחת  
ובזה תבין ס  ץ, שונא  ר' עקיבא ע"ה, שהיה בתחלתו עם האר   וד כי נפש הגר הראשונה, מחטיאה את נפש השניה הנקראת ישראל. 

ת"ח מ' שנה, באמרו מי יתן לי ת"ח ואנשכנו כחמור. ונמשך לו זה מצד אותה נפש הגר הראשונה. אבל נפשו האמיתית היתה קדושה  
 לגמרי בתכלית, ודי בזה: 

זה מצד הגבו   לענין,   ונחזור  מן האשה, כי שניהם קדושים, להיותם,  הגרים, כשפירשו  נפשות  ור' עקיבא היו בוראים  עזאי  רה  כי בן 
, וזה מצד הגבורה דקין. ומצד קורבא זו לקח בן עזאי בתו של ר' עקיבא כנודע. ואע"פ שלא בא עליה, וחזר ושלחה כנודע, עכ"ז  דהבל 

כבר נתבאר אצלינו במצות הקדושין, כי על ידי הקדושין נותן האיש באשה בחי' או"מ מכח רוחו של האיש, ובן עזאי כשקדש בת ר'  
 וחא בסוד או"מ, ונשאר תמיד עמה, ומצד זה יש לבן עזאי קורבה עם ר' עקיבא תמיד, כנודע אצלינו.  , יהיב בה ההוא ר א עקיב 

מ"ש ז"ל שהיה אומר בן עזאי על ר' עקיבא, כל חכמי ישראל דומים עלי כקליפת השום, חוץ מקרח זה, ובלי ספק אין להאמין    גם ז"ס 

דע, כי  ילו לר' עקיבא יזכירנו לגנאי בשם קורח ח"ו. אבל סוד הדברים,  הזה, וגם שאפ   שון שיתגאה בן עזאי על כל חכמי ישראל בל 

, כי יש מי שאין בהם יכולת רק להביא  כל החכמים או רובם הם בוראים נפשות לגרים, ע"י עסקם בתורה. האמנם יש חלוק ביניהם 
מביאים אותם משם, היו מכניסים אותה    עזאי, אחר שהיו   ן נפשות אל הגרים, באותה הקליפה הנקראת נוגה כנזכר, אבל ר' עקיבא וב 

במקום הקדושה ונתקנת שם, ואח"כ היו ממשיכים אותם משם, ונותנים אל הגרים. ובבחי' זו היו מעולים ר' עקיבא ובן עזאי על כל  
ב  כי  שידעת  במה  הדבר,  וסוד  הזה.  הקרח  מן  חוץ  השום,  כקליפת  לפני  ישראל  חכמי  כל  וז"ש  הדור,  קדש   אבר חכמי  ברית    אות 

קליפה   וביניהם  הקליפות.  מזון אל  עכורים,  רגלים  מי  מוציא  והשמאלי  קדוש,  זרע  מוציא טפת  הימני  נקבים  שתי  יש    דקה שבאדם 
כקליפת השום, וקליפה זו היא הנקראת אצלינו קליפת נוגה. והנה כל חכמי הדור ההוא, היו מוציאים נפשות הגרים מקליפת השום  

אותם אל נקב הקדושה הימיני, ומחזירין אותה לקדושה ממש. ואח"כ היו ממשיכים אותם משם    הנזכר בלבד. אבל הם, היו מכניסים 
הגרים. ורצה לתת טעם, למה גם ר' עקיבא היה בו כח זה כמוהו, ולכן הזכירו בשם קרח, והענין הוא במה שהודעתיך,    ופות לחוץ בג

נקרא שמו קרח, לפי שהיה לוי, והלוי צריך שיגלח כל שערו  כי קרח בן יצחק גם הוא נמשך משרש קין, והנה אמרו בזוהר כי למה  
, והנה גם ר' עקיבא היה משרש קין שהוא עיטרא דגבורה, וע"י חסידותו גלח כל שערות  שבו ולהיות קרח, מפני חוזק הדין והגבורה  

דוגמת בן עזאי מצד החסד,  וכחות הדין והמתיקם, ולכן היה קרח, ועי"כ היה בו כח להביא נפשות הגרים ממקום הקדושה עצמה, כ 
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י אותיות התורה שהוציא מפיו, ומתנוצצים זה "וכשנתעוררים הנשמות עדהיינו    ,ומבאר כיצד
וע\כא/לזה מזה,  הארה  מקבל  שזה  זווג  בחי'  זה  הנשמות  ",  התנוצצות  של  הזווג  י 

   :שהחידוש שמחדש הוא נשמות חדשות שבמחשבה, נבראים נשמות גרים
כל זמן ששם ואפילו פושעי ישראל ממש  ,  \כב/שובדהיינו כל מי שיש לו על מה ל  גם הפושעי ישראל
כי נקרא ]כד,  \כגנראה לחלק שדווקא מומר לתיאבון אבל להכעיס איבד שם ישראל/ ישראל נקרא עליו

 

היותו   עם  חסיד,  עקיבא  ר'  שנקרא  מה  וז"ס  דגיורי.  דנפשין  אתערו  עקיבא    מעיטרא שמשם  ר'  שבקוהו  בגמרא  וכמ"ש  דגבורה. 
 לחסידותיה. וכן בספר הזוהר בפרשת פקודי, קראוהו סבא חסידא: 

אביי,  והנה ע  גם  כמוהו,  הגרים  אל  נפשות  להמשיך  עזאי,  בן  של  כדרכו  כמו  החזיק  האשה,  מן  פירש  שלא  אע"פ  התורה,  עסק  "י 
וז"ס מ"ש בפ"ק דקדושין אמר אביי הריני כבן עזאי בשוקי דטבריא, ולא היה אומר כן אלא כשהיה שמח   שיתבאר טעמו של דבר. 

 שמחה יתירה.  

סד, שאז נקראת הגבורה  כי הנה אביי גם הוא משרש קין, שהוא עיטרא דגבורה, וכאשר היה ממתק הגבורה, ומהפכה לח   הוא,   והענין
 שמחה, בסוד יין המשמח, אז היה כבן עזאי בורא נפשות הגרים מצד החסד, דמתמן אתערו גיורין כנזכר: 

הנז"ל,   ונבאר  כל  אל  ונשמתו    טעם  רוחו  נפשו  שיהיה  מי  בהם  אין  קין,  משרש  שהם  שזכרנו  אלו  בכל  כי  אצלינו,  נתבאר  הנה  כי 
ענין גדול, שזכה שלא יהיה בו ערוב אחר, אלא כל חלקיו משרש אחד, ושלשתם משרש קין,  שלשתם משרש קין, אלא אביי, וזה הוא  

אשר שם הוא סוד נפשות הגרים, ולכן היה בו כח ויכולת באביי לברא אותם, שלא ע"י פרישתו מן האשה כלל. אבל ר' עקיבא, שלא  
וש מן האשה. אבל בן עזאי שהיה מן הגבורה של הבל,  היה לו משרש קין רק נפש בלבד, אבל רוחו היה משרש אחר, לכן הוצרך לפר 

מ"ש אביי, הריני כב"ע בשוקי דטבריא, והיל"ל כר' עקיבא, כיון ששניהם    בין הוצרך ליותר מזה, והוא שלא נשא אשה כלל. ובזה ת 
לא נשא אשה כלל.    משרש קין. אבל הטעם הוא, כי בענין בריאת נפשות הגרים, גדלה מעלת בן עזאי על ר' עקיבא, לפי שבן עזאי 

ואמנם אביי, להיות נפשו ורוחו ונשמתו מן קין, לכן היה שקול כבן עזאי ממש, אע"פ שלא פירש מן האשה, משא"כ בר' עקיבא. ולפי  
אצלינו. וזהו טעם למה אביי היה    שנתבאר שאביי כל חלקיו משרש קין, לא היתה הלכה כמותו לגבי רבא חבירו, שהיה מן הבל, כמו  

ראה לא אביו ולא אמו, וכמו שנרמז שמו בפסוק "אשר "בך "ירוחם "יתום, ר"ת אביי. והענין הוא, כי כיון שנפשו ורוחו    יתום, ולא 
ונשמתו כלם הם משרש אחד של קין, וכבר הודעתיך בדרושים שקדמו, כי כל שרש קין, נקרא בחי' נפש בלבד, כי הוא מצד המלכות  

נקרא   ולכן  נפש אדם.  בסוד  נפש,  י"א, שבסוף  הנקראת  תקון  יתום, כמ"ש בספר התקונין  נקרא  בלבד,  נפש  מבחי'  כשהוא  כי  יתום 
  קיו הספר, בענין נפרעין מנכסי יתומים, כי בהסתלקות הנשמה, אשתארו נפשא ורוחא יתמין וכו'. וכיון שאביי היה יתום, להיות כל חל 

הגרים, אשר גם הם יתומים בלי אב ואם, כנודע מפשט הענין.  מן קין כנזכר, לכן היה בו כח אף בלי פרישתו מן האשה, לברא נפשות  
והענין הוא, כי סוד תערובת קין בכל נצוצות שאר הנשמות, הם שלא ע"י אב ואם, וכלם נקראים יתומים. וכן הגרים הם יתומים, כי  

 , שיוליד נפשות שלהם: ל אין להם אב ואם מישרא 

מי שיברא נפשות הגרים, והרי ר' ישמעאל בן אלישע כ"ג, שנתבאר אצלינו שהוא  היאך בכל דורו של בן עזאי, לא נמצא    תתמה,   ואל 
נצוץ נשמת יוסף הצדיק, ולמה לא היה בו כח זה כמוהו. אבל הענין הוא במה שנתבאר אצלינו, כי כל אותם עשרה הרוגי מלכות, הם  

באותם הנצוצות שהוציאם לעמקי הקליפה, לכן לא    פגם   כי זרע שיצאו מן יוסף, ולפי שיוסף הוא עצמו ר' ישמעאל, וחטא,    ת עשר טפו 
היה בו כח לברא נפשות גרים. ולכן תמצא כי עונש ר' ישמעאל קשה מכל עשרה הרוגי מלכות כי הוא גרם להם, ע"י הוצאות טפת  

פניו   עור  הפשיטו  כן  כתנתו,  את  יוסף  את  ויפשיטו  ביוסף,  מ"ש  וכדמיון  הנזכר.  י   של זרע  ר'  נדמה  גם  ישמעאל.  ליוסף,  ר'  שמעאל 
בהיותו יפת תאר כמוהו, כנזכר בפרקי היכלות. וכמו שיוסף נשבה בין הגוים במצרים, כן נשבה ר' ישמעאל, כנזכר כששאלו ר"י בן  

בקליפות במקום    ו חנניא, וא"ל מי נתן למשסה יעקב, והשיב הלא ה' זו חטאנו לו, רמז לו, כי בעון נצוצות טיפי הזרע של יוסף שירד 
ר שם הוא סוד המשסה ברגלים, לכן נשבה בין הגוים, וזהו מי נתן למשסה יעקב, שהם אותם הטפות כנזכר, והשיב הלא  הרגלים, אש 

 ה' זו חטאנו לו: 

 קדמה יב ובבני אהרון אות יד   עוד עיין שם 

ֹות ֵהם נִ   ' אות ו  ' עיין תורה ב  כא ל ָהאֹוִתי  ָ ֹות, כ  ֲעש  מר ְולַּ ְ ָאָדם לֹוֵמד ִלש  ֶ ֹוָרה ש  ת  מֹות,  ְוָכל הַּ ָ  יצֹוֵצי ְנש 
שאין הכוונה רק לפושע ממש כי כל אחד היכן שצריך לשוב בין על עבירה ובין על תוספת קדושה צריך להרגיש    כך נ"ל פשוט   כב

 פושע, ולמהר להכלל בצדיק שע"י תורתו יקבל כח מנשמתו לשוב.   

עבירה שעבר לתיאבון אבל להכעיס אפילו בדבר אחד  כתב הפמ"ג דוקא    -משנה ברורה ס"ק מו  סעיף יא    עיין ש"ע או"ח סימן נה   כג
 או שהוא מומר לע"ג או לחלל שבת בפרהסיא דינו כעכו"ם ואינו מצטרף: 

אפילו עבירה שחייב עליה מיתה והטעם דכתיב בעכן חטא ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא ובקדושתיה קאי. וכת    -  ס"ק מז   ושם 
שאינם   לעשרה  מצטרפין  אינם  קראים  דבר  הנקרא  לכל  מצטרף  אין  שבע"פ  בתורה  כופר  שהוא  מי  וכל  שבע"פ.  בתורה  מודים 

 שבקדושה: 

( ולכן צריך ליתן חלבנה בקטורת לצרף פושעי ישראל, שגם  מה אות  דרוש לסיום הש"ס    -א  " ח   )לרבי יצחק חבר(   שיח יצחק ועיין  
ם חלק לעוה"ב, שהם כורתים נפשם להיות נעקר  להם יש תקנה להעלות ריח טוב לקבל שכר לעתיד, זולת אותם שמנו חז"ל שאין לה 

הנפש המרומז   ענין כרת  וזהו  מלמעלה.  נשמתם  עם  חיבור  נשמתם, שאין להם  העליון,  בתורה ממקור  ונבדל משרשו  נכרת  , שהוא 
   וכמ"ש דוד המע"ה על דואג שנמנה בין אותם שאין להם עוה"ב, "יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה": 

צינו רשעים גמורים שחזרו וגם אחר שיצאת בת קול שאין לו תקנה מבואר בכל הספרים שהיה רק לנסיון. עיין אוהב  כי מ   צ"ע בזה 
כל   את  לעורר  קול  בת  יוצאת  יום  שבכל  מאחר,  חוץ  שובבים  בנים  שובו  טו.  חגיגה  הגמ'  על  והתשובה,  הרצון  לימי  בדרו  ישראל 

ותנת לעוררם לכן הקב"ה מעוררם באופן כזה שאומר להם שובו וכו' חוץ כדי  העולם לשוב אבל יש רשעים גדולים שמדת הדין לא נ 
מצח   בעזות  היה  כששב  וגם  רבות  שנים  להכעיס  שהזיד  מנשה  ואפילו  התשובה  בפני  העומד  דבר  אין  כי  וישובו  מעצמם  שיבינו 

מר שבאמת אם רוצים לשוב מקבלים  אעפ"כ חתר הקב"ה חתירה תחת כסא הכבוד וקיבל תשובתו. עיין דברים רבה )ב' כ'(. ונראה לו 
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י ששם  נמצא  ישראל,  פושעי שפושעי  שנקרא  מאחר  עדיין,  עליו  עכ"פ  נקר'  ראל 

אחיזה   \כזישראל/  לפושעייש לו    [,כו]  \כה/, אע"פ שחטא ישראל הוא )סנהדרין מד.([ישראל

  ועי"ז  ,שהצדיק בלימוד התורה בורא נשמות גריםהנ"ל    י ההתנוצצות"ושרש במחשבה עליונה. וע
גם נשמתו  \כח/התנוצץ  ישראל  שרש  פושע  השרשיםשל  שאר  בין  הארה  וחוזר    ,\כט/,  ומגיע 

עיין לק"ה בציעת      \ל/י הארה הזאת חוזר בתשובה"לזה הפושעי ישראל משרש נשמתו, וע
ה'   הצדיק  הפת  תורת  רק  מספיק  ולא  ישראל  הפושעי  של  דלתתא  אתערותא  גם  כג שצריך  אות  תחילת 

שמעורר בשרש נשמתו משמע התנוצצות הנשמות יכול לתת כח להתגבר רק אחר שכבר מעצמו הוא עכ"פ 
קוטי  י, ועיין לרוצה לצאת אזי ההתנוצצות היא סיעתא דשמיא אבל מי שלא רוצה כלל לא מועיל לו כלום

, כי הוא זכה  תערותא דלתתא היא ההתקשרות לצדיק אמת ולהיות נכלל בואית הנ"ל משמע שעיקר התפלו

 : , לזה בשלימות ע"י שזכה לתכלית השפלות כפי שיתבאר לקמן באות ה'

 
 דאות 

 

אעפ"כ   כיצד  בזה  וצ"ע  נשמתם,  משרש  עצמם  ניתקו  כבר  הם  כי  הנשמות  התנוצצות  ע"י  אינה  שלהם  ההתעוררות  אבל  תשובתם 
 שומעים את הבת קול שובו בנים.

 הוספת מוהרנ"ת במהדורת תקפא  כד

מג   כה  לה' אלה   :סנהדרין דף  ויאמר אמנה אנכי חטאתי  יהושע  עכן את  רבי  ויען  רב אסי אמר  וכזאת עשיתי אמר  וכזאת  ישראל  י 
חנינא מלמד שמעל עכן בשלשה חרמים שנים בימי משה ואחד בימי יהושע שנאמר כזאת וכזאת עשיתי רבי יוחנן אמר משום רבי  

מא  אלעזר ברבי שמעון חמשה ארבעה בימי משה ואחד בימי יהושע שנאמר אנכי חטאתי וכזאת וכזאת עשיתי ועד השתא מאי טע 
לא איענוש אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ברבי שמעון לפי שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן כתנאי הנסתרות  
לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם למה נקוד על לנו ולבנינו ועל עי"ן שבעד מלמד שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל  

ר ליה רבי נחמיה וכי ענש על הנסתרות לעולם והלא כבר נאמר עד עולם אלא כשם שלא ענש על  את הירדן דברי רבי יהודה אמ 
עכן מאי טעמא איענוש משום דהוו ידעי ביה  .[  דף מד ]   הנסתרות כך לא ענש על עונשין שבגלוי עד שעברו ישראל את הירדן אלא 

א אמר רבי אבא היינו דאמרי אינשי אסא דקאי ביני  אשתו ובניו חטא ישראל אמר רבי אבא בר זבדא אף על פי שחטא ישראל הו 
חילפי אסא שמיה ואסא קרו ליה וגם עברו את בריתי אשר צויתי אותם גם לקחו מן החרם גם גנבו גם כחשו גם שמו בכליהם אמר  

 גם.  רבי אילעא משום רבי יהודה בר מספרתא מלמד שעבר עכן על חמשה חומשי תורה שנאמר חמשה 
 נה ש"ע או"ח סימן    כו

כאן מפושעי ישראל דייקא ולא מהגרים וכן משמע לעיל בשער הגלגולים ובבני אהרון שם אות ז' שהגרים הם מבחי'    נ"ל שמדבר   כז 
 זיווג החיצון ולא מבחי' ראשית המחשבה    

 דהיינו שיש חילוק בין גר לישראל שלגר נבראת נשמה ע"י התנוצצות הנשמות אבל לישראל מתנוצצת שרש נשמתו בעצמה 

ה    בציעת הפת ליקוטי הלכות  עיין    כח י'  הלכה  מֹות    -אות  ָ ש  נ ְ הַּ י  ֵ ְרש  ָ ש  עֹוְרִרין  מ ְ ֶ ד ש  ָנה עַּ ו ָ כַּ ב ְ ה   ָ ב  עֹוְסִקין  ֶ ש  ֹוָרה  ת  ְיֵדי הַּ ל  ן עַּ ו  ק  ת ִ ר הַּ ִעק ַּ

מֹות   ָ ש  נ ְ ִגין הַּ ו ְ ל ְיֵדי ֶזה ִנְזד ַּ עַּ ֶ ֹוָרה ש  ת  ַּ ב  ֶ בִ ש  ִרים ַהמְׁ מֹות ַהּגֵּ ְׁ ָרא וּמֹוִליִדין ִנש  י ִישְׁ עֵּ ְׁ מֹות ַהּפֹוש  ְׁ ִנש  בָֹאר  ל  יִאין ֶהָאָרה לְׁ ְ מ  ֶ מֹו ש  ָבה כ ְ ו  ְתש  ְחְזרו  ב ִ י ַּ ֶ ש 
ם. ָ ן ש  י ֵ ם, עַּ ָ  ש 

יצחק חבר   פתחי שערים עיין    כט  ומ"ן    לרבי  יט    -נתיב מ"ד  שהוא בפרט בכל נשמה כמו כן הוא בכלל בסוד השכינה    וכמו   -פתח 

זיווג ראשון נותן לה דכורא רוח לעשותה כלי כמו בנפש האדם החוטא כשמתעורר לעשות  שהבירורים העולים מן הסט"א אליה, שב 

ו  בקרבי,  נכון חדש  וגו' ורוח  לי  טהור ברא  בו רוח חדשה, כמ"ש, לב  נפשו.    הוא תשובה שמתחדש  ושורש  הארה מן הרוח שבו אל 

שכל כרו"ז הוא בסוד זיווגא דאו"א ע"ב קס"א,    התעוררות הזה בא מנשמתו המאירה עליו מרחוק ומסוד הכרוזים שיוצאים בכל יום 
 וניתן בו מדעת קונו סוד שורש דעת העליון: 

ה' סוד יחוד החיצון התדיר שבלא העלאת מ"ן שהוא לקיום העולמות וממנו שרש הארת האמונה בעולם    עיין גם לק"ה ערובי תחומין 
הפנ  היחוד  לצורך  מ"ן  להעלאת  הכח  ניתן  ושעי"ז  לתושבה  יותר  וההתעוררות  לעוד  זוכים  שעי"ז  ישראל,  נשמות  לבריאת  ימי 

 התעוררות תשובה.

שנתבאר בשער הגלגולים לעיל שתחילה מקבל הגר נפש שבכוחה מנתק עצמו מהרע ורק אח"כ מקבל נשמה קדושה    ונראה שכמו 
"י הצדיק שמעורר  של ישראל כן הוא גם בפושעי ישראל שתחילה מקבל רוח חדשה שמכוחה מתעורר לעשות תשובה ואפשר שזה ע 

וכח   הארה  תוספת  לקבל  מ"ן  מעלה  כבר  מעצמו  ואח"כ  לתשובה  התעוררות  משם  להמשיך  חו"ב  דהיינו  שבאו"א  הנשמות  בשרש 
 לתקן יותר  

דלא מסתייע מילתא לחזור מהיכן שנפל לכן מעלים אותו לפתח הה' שמן הצד. נמצא שמעלין אותו לראש הה', וזו    עיין מנחות כט:   ל
ה לסייע לו לברוח מהסט"א, שנמצא  -יא שמקבל. וכן משמע בתורה ו' שכשמזמן עצמו לשוב מיד מאיר בו שם אהי הסייעתא דשמ 

ה באחור גמט' דם( שעי"ז באים עליו כל הנסיונות ובזיונות.  וצ"ע האם  -בה ואח"כ פונה אליו שם זה עורף ומאיר עליו באחור )אהי 
 ארת נשמתו שמתעוררת מהתנוצצות שע"י לימוד התורה דל הצדיק.הסיעתא הנ"ל היא זו שמדבר עליה כאן שנעשית מה 

כט:   הדר     -מנחות  דאי  כרעיה  תליא  ומ"ט  יצא  לצאת  הרוצה  שכל  לאכסדרה  שדומה  מפני  בה"י  הזה  העולם  נברא  מה  ומפני 
ליף ולענוים יתן  בתשובה מעיילי ליה וליעייל בהך לא מסתייעא מילתא כדריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ללצים הוא י 

 חן בא לטהר מסייעין אותו בא לטמא פותחין לו ומ"ט אית ליה תאגא אמר הקב"ה אם חוזר ]בו[ אני קושר לו קשר 
דהבא    -מסתייעא מילתא    לא   פתח התחתון דנפיק ביה:  -בהך    ולעיילו   בפתח העליון בין רגל שבתוכו לגגו:  -ליה    מעלין    -    "י רש 

 הלכך עבדי ליה סיוע פתח יתירה:   ליטהר בעי סיוע מפני יצר הרע 
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צריך נוסף לקרוב רחוקים ע"י תורה גם להוליד בנים ע"י   ולשורשעתה יבאר שכדי להעלות את הכבוד 
שלימות הכבוד הוא ע"י בן ותלמיד , ודת בנים היא בחי' קרוב רחוקים כמבואר בלק"הכי גם הול ,תורה
ואע"פ שההבדל ביניהם גדול כפי שיבאר שזה פרסה וזה פלגא, אבל את שניהם עושים ע"י לימוד   .דייקא

אלא שלפני ההולדה אפשר להמשיך נשמה נקיה    שעי"ז מתנוצץ ונעשה זיווג הנשמות. ,תורה בשפלות
צואים אבל אחרי שכבר נולדה ונשמכה ממקום נמוך ועוד הוסיפה עבירות אזי צריכה הרבה   מבגדים

 עבודה להסיר הבגדים הצואים שעליה. 
עוד מלשון חז"ל שעליהם סומך רבינו שנקטו לשון שלילה מדוע בני ת"ח אינם ת"ח משמע שרובא דרובא 

ם בניהם הם בחי' פרסה בלבד, ורק מעט  של הת"ח לא זוכים לברך בתורה תחילה כשמולידים בנים נמצא ש 
שזוכים הם הצדיקים שבדור שהמתקרב אליהם זוכה על ידם להפשיט בגדיו הצואים ובעיקר היא מדת 

 הישות וגאווה. כמבואר בלק"ה ערלה ה' אות ד' ואות ח'. 

 ןבניקיו  והיזהר  -שנשלחה מארץ ישראל ג' הלכות ושאלה אחת  \לא/שאמרו חז"ל )נדרים פא.(  וזה

והבגדים  הג ורחצהסבתכבווף  בחבורהיוה  ת  תורה  ללמוד  שיהו  זהרו  עניים  בבני  תורהמזהרו  תצא    הם 

ת"ח,    והשאלה בניהם  אין  ת"ח  מה  חמישה  מפני  שם  תירצו  שנשאלו  בבל  והאחרון    םתירוציובני 

כתוב על ה  ( בבא מציעא דף פה)  מדברי רב ומבאר שלמד זאת    מפני שלא ברכו בתורה תחלה   אתירץ רבינ
. וביאר  "מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דיבר פי ה' אליו ויגידה על מה אבדה הארץ"  (יא  'מיהו ט ביר)

ולנביאים ולמלאכי   "מי האיש החכם וכו'"רב יהודה בשם רב כוונת הפסוק שדבר זה נשאל לחכמים כמ"ש  
מוך "על עזבם  ולא פרשוהו עד שפרשו הקב"ה בעצמו שנאמר שם בס "ואשר דיבר פי ה' אליו"השרת כמ"ש 

את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה" והקשה רב יהודה בשם רב מה החילוק בין 
ומה שתרצו שם על שאלת  "לא שמעו" ל"לא הלכו" ותירץ ש"לא הלכו" היינו שלא ברכו בתורה תחילה.  

וביאר הר"ן שם    .\לב/ת"ח  תירץ רבינא תירוץ זה על ששאלו שם מדוע אין בני ת"ח גם  על מה אבדה הארץ
מתוך שהתורה לא הייתה חשובה    תורהה  בשם רבינו יונה שאין הכוונה שלא ברכו כלל אלא זלזלו בברכת

שביאר שגודל מעלת התורה אין לשער וכמעט    \לג/ בעיניהם ולא למדו לשמה ועיין במהר"ל על נדרים שם
מצד אהבת המקום שנתן לנו את   בלתי אפשרי לכבדה כראוי ועיקר הברכה לא מצד אהבת התורה אלא

תורתו שמעלת וערכה אין לשער. נמצא שהפגם בברכת התורה שמנתק אותה מנותן התורה גורם לאבד  
לא ברכו בתורה תחילה  שורבנו מפרש  זהו פשט הסוגיא שם        .  דהיינו גלות  חכמת בניו ולאבד את הארץ 

דהיינו  .  רוצה בזיווגו להמשיך נשמה  שרש ההולדה במחצב הנשמות שמשם נה שלא המשיכו ברכה לוהכו

אדם כל  תורתו  ,\לד/ שצריך  בלימוד  ולהאיר  לברך  ת"ח,  היינו    ,ובפרט  הנשמות.  בשרש 
דפוס ראשון  ומבואר בהשמטות  , כי שם שרשינו[לה]   במחשבה תחלה מוהר"ן  ובשיחות    \לו/ללקוטי 

צריך לברך    קדמה לזיווגש  \לטוכל עסקיו/   \לח/ מברך את ההתחלה אלא גם באכילה  דבלימורק  שלא    \לז/ הר"ן

 
בחבורה, הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה,  )ללמוד תורה(  , הזהרו  )זהמת הגוף והבגדים(  שלחו מתם: הזהרו בערבוביתא   .נדרים דף פא   לא

יוסף: של   ( במדבר כד ) שנאמר:   רב  ומפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן? אמר  תורה.  יאמרו  יזל מים מדליו, שמהן תצא  א 
תורה ירושה היא להם. רב ששת בריה דרב אידי אומר: כדי שלא יתגדרו על הצבור. מר זוטרא אומר: מפני שהן מתגברין על הצבור.  

ירמיהו  ) , דאמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב:  רבינא אומר: שאין מברכין בתורה תחלה רב אשי אומר: משום דקרו לאינשי חמרי.  
ויבן    ( ט  החכם  האיש  דכתיב:  מי  בעצמו,  הוא  ברוך  הקדוש  שפירשו  עד  פירשוהו,  ולא  ולנביאים  לחכמים  נשאל  זה  דבר  זאת?  את 
ויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו', היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה! אמר רב יהודה אמר רב: שאין מברכין בתורה    ( ירמיהו ט ) 

 תחלה.

כי הפסוק   לב ואיך    צ"ע  על מה אבדה ארץ  מבני    לומד   ינא רב מבאר  החכמה  היא אבידת  שאבידת הארץ  משמע  ת"ח  בני  על  מזה 
 .הת"ח 

   .ובנתיבות עולם א' נתיב התורה ז'   , ובהקדמה לתפארת ישראל נדרים,    בחדושי אגדות   לג
ערלה   לד לק"ה  עיקר    עיין  ולכן  בתורה  לו  השייך  מהאות  ומפסיקים  אותו  מרחיקים  עוונותיו  אדם  שסתם  ובסוף  באמצע  ב  אות  ה 

 .קון הוא ע"י הצדיק וכו' התי 
שגם האכילה בקדושה  בלוח השמטות מדפוס ראשון הנמצא בסוף ספורי מעשיות הישן יש השמטה ארוכה השייכת לכאן הובא בקיצור בשיחות הר"ן אות קלב ותמצית דבריו    לה 

 באותו יום מועיל לברך את ההתחלה.

  לקדש פת ההולדה נמשכת כפי המאכלים שהאדם אוכל וצריך האדם  כי טי   -וזה לשונו    –מעשיות דפוס ראשון    נדפס בסוף ספורי   לו 

עצמו תחילה בתורה שמקשר אכילתו לכל ענייניו בתורה אז זוכה להמשיך    מקדש הכל ע"י התורה, ואז    להאיר ולברך עצמו בכל דבר  

  האירו וברכו תחילה, שלא  נשמה קדושה לבנו כי משם נמשכת ההולדה כנ"ל וזה מפני מה ת"ח אין בניהם ת"ח על שלא ברכו בתורה  

ותחילה לההולדה דהיינו   קודם ההולדה    לקדש בתורה את התחילה דהיינו מה שהוא קודם  וכל דבר תחילה  עצמו באכילה ושתיה 

את התחילה בתורה כנ"ל דהיינו האכילה ושתיה וכו'    שמקדש ומברך וע"כ אין זוכה לבן ת"ח כי הנשמה לבנו נמשכת כפי הקדושה  
 דה כי משם נמשכת ההולדה כנ"ל.שהוא תחילה להול 

אות קלב  שמעתי ממנו זכרונו לברכה עוד בזה. כי ההולדה נמשכת כפי המאכלים שאכל תחלה וכו'. וצריך כל    -  שיחות מוהר"ן    לז 

, עד שימשיך ההולדה  וכל עסקיו וכו'את בחינת התחלה, דהינו מה שהוא תחלה וקדם לההולדה דהינו האכילה    לברך ולקדש אדם  

בקדושת התורה את התחלה, דהינו מה שהוא    ברכו וקדשו 'על שלא ברכו בתורה תחלה', שלא      ה ובטהרה כראוי )רסח(. וזהו:בקדוש 



 8יט.           מוהר"ן         יד                          תורה            ליקוטי                                                      

שאוכל  , עצמו  \מולקדש/ מהמזון  נעשית  הזיווג  טפת  לתוך  \מא/ כי  וברכה  הארה  כשמביא  נמצא   .
וגם ציונו הקדוש    \מבועיקר הזמן בחצות/  תחלת המחשבה, ועל ידו מתנוצצין ומתברכין הנשמות

הירה  ב  \מד/. נמצא כשממשיך נשמה לבנו, בודאי הוא ממשיך נשמה\מגשל רבינו מסגול מאד/ 

 

וכנזכר   גם בנו תלמיד חכם  יהיה  ואז  ולקדש את בחינת תחילת ההולדה הנ"ל בתורה.  כנ"ל. כי צריך לברך  וקדם לההולדה  תחלה 
 לעיל: 

י שמבאר שאיכות המזון שכיוון שנהפך לדם וממנו לטיפת הזרע שהיא יסוד ובנין לוולד לכן  פרק רביע   עיין דעת קדושה להרמב"ן   לח
 ראוי שיהיה טוב ונקי "נמצא שהמזון הנלקח טרם החיבור הוא סיבה להיות הוולד חכם או פתי צדיק או רשע 

 ך שרק חלק השביעי של מוחו יהיה שם עיין שיש"ק ח"ג אות קלא שבמו"מ שעוסק צרי וכיצד יברך ויקדש עסקיו עיין    –  וכל עסקיו   לט 

מדוע נקט לדוגמא אכילה דייקא ואולי כי מבואר בתורה ה'  מאחר שאומר וכל עסקיו    זה לשון שיחות הר"ן הנ"ל וצ"ע   -  וכל עסקיו 
 תנינא שאז מתגלה אור הצחצחות שורש הספירות למעלה מרוחין ונפשין והוא בחי' שורש הרצון העליון 

 .    ות ג' ואות יא שעיקר שלימות ברור הבגדים הצואים בשעת אכילה דייקא א   ' בציעת הפת ה לק"ה  עיין  ו 

שם אות מט ואות מב ואות לז ותחילת אות    בזה עי"ש עוד  .    ע"כ צריך לומר דברי תורה על השלחן בשעת אכילה ש   עוד שם אות יב 
 מג 

ו ל לקדש ואילו בתורה עצמה נקט רבנו  לברך ו שהוסיף לשון  הנ"ל    עי"ש בהשמטה ושיחה   מ לשם  מוהרנ"ת    רמז ואולי  לברך.  האיר 

 שקשור לסוד שורש ההולדה    בזוהר משמע  ד שהוא ר"ת ברכה קדושה יחוד  יב"ק  

מהימנא זוהר  עיין   רטז   רעיא  דף  פנחס  פרשת  מדבש   : במדבר  המתוק  ביאור  לי'    -  עם  דחיקה  דהוה  פדת  בן(  )אלעזר  ר'  הכי  ואוף 
בן דוסא הנזכר בגמרא ברכות יז: לפי שרבי אלעזר בן פדת היה גלגול רבי חנינא בן    חנינא   שעתא דלא הוה ליה אלא קב חרובין מע"ש לע"ש כמו לר' 

ניזון אלא בשביל    כל דהות בת קול נפקת ואומרת  דהיינו מאחר  בתר  למה היה רחב"ד בדוחק כל כך  אמאי האי    דוסא. ושואל העולם כלו אינו 
דהיינו שפגם באות י' סוד היחוד  . אלא איהו גרים קודם דחרב ק"ב מן י' דאיהו יב"ק  בתוחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב ש  חנינא בני 

ה ברכה מכח ז"א  -והענין הוא כי יב"ק הוא ר"ת יחוד ברכה קדושה יחוד מכח הבינה שם אהי אוף הכי לא הו"ל אלא קב חרובין ונשארו ברכה וקדושה בלא חיבור 

שאות י' היא יחוד מכח אמא  וד ח דאת י' איהו י מלכות המתקדשת ע"י ז"א והיא שם אדני וג' שמות אלה הן גמט' יבק המקבל את השפע והוא שם הויה קדושה מכח ה

והוא קודש כשמקבל  ואיהי קדש  ומן היחוד בא נביעו ושפע לאות ב' שהיא סוד ברכה דהיינו לז"א  ומניה אתיא נביעו לאת ב' דאיהי ברכה  המיחדת את זו"ן  

ור"א  ומז"א מתקדשת ק' שהיא קדש, והיינו המלכות שהיא הקדושה שלו מתקדשת בשפע קדושה,  ומניה אתקדש ק' דאיהי קדש  קדש  השפע גם מאבא הנקרא  
   ב"רכה אוף הכי לא הו"ל אלא קב חרובין.  דושה גרים למהוי חרובין דיליה ק"ב דאינון ק" בגלגולו הקודם בן פדת 

יך לאכול בקדושה שעי"ז קושר עצמו לנשמתו ועי"ז בלימודו פועל יותר זיווג  כי האכילה קושרת נשמתו לגופו לכן צר   ועוד אולי   מא
 .והתנוצצות הנשמות 

יט שגם חצות מסוגל לזה כמבואר בזהר היושבת בגנים חברים מקשיבין לקולך ודרשינן שמקשיבין לתורה    ' ה   בלק"ה בציעת הפת   מב
 .מעוררת נשמתו ונשמת כל ישראל מבחי' אני ישנה דגנותא דעוה"ז דייקא ועוד מבואר שעצם ההתעוררות מהשינה בחצות  

ע"י הצדיק לקבל הארה משורש    ועיין גם ליקוטי הלכות   מג זוכה  יותר  ציונו הקדוש עוד  כג מבאר שעל  בציעת הפת הלכה ה אות 
"ל   -  הנשמה  נ ַּ ַּ ֹוָרה כ  ת  ַּ ְיֵדי ָעְסקֹו ב  ל  ָרֵאל עַּ מֹות ִיש ְ ְ ִנש  י  ֵ ְרש  ָ ְלָהִאיר ש  יק עֹוֵסק ְלָהִביא ֶהָאָרה  ו  ד ִ צ ַּ הַּ ֶ י ש  ִ ל פ  ף עַּ אַּ ֶ ל ש  כ  ָבן לַּ מו  ו  עַּ  י ֶזה ָידו  , כ ִ

מֵ  א  ת ָ ְלתַּ ד ִ ָתא  ִאְתָערו  ם  ג ַּ ָלֶזה  ְצִריִכין  אי  ד ַּ וַּ ב ְ ֵכן  י  ִ פ  ל  עַּ ף  אַּ ָרֵאל,  ִיש ְ ֵעי  ְ ְלפֹוש  ו   ֲאִפל  ת  וְ ְוִהְתעֹוְררו  ִעירו   ָ ת  ִאם  ת  ְבִחינַּ ב ִ ְצמֹו  עַּ ִאם  ָהָאָדם 
ְועֹוסֵ  יֹוֵתר  ב ְ ָלֶזה  ֹו  ְעת  ד ַּ ן  ו ֵ ְמכַּ ָהָאָדם  ֶ ה ש   ְוָכל מַּ עַּ )צו(.  דו  י ָ ַּ כ  ץ  ָ ְחפ  ֶ ת  ֶ ש  ד  עַּ ֲהָבה  ָהאַּ עֹוְררו  ֶאת  ֶהָאָרה  ת ְ ָעָליו  ְך  ָ ִנְמש  אי  ד ַּ וַּ ב ְ יֹוֵתר  ב ְ ֹוָרה  ת  ַּ ב  ק 

ת. ב ִ  ֵלמו  ְ ש  ְך ב ִ רַּ ָ ה' ִיְתב  ב לַּ ו  ה ָלש  ֶ ְזכ  י ִ ֶ ד ש  יֹוֵתר עַּ ת ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי )צז(.  ב ְ דֹוִדי  ְבִחינַּ ִמי לְׁ ר ֶאת ַעצְׁ ַחּבֵּ ר לְׁ ק יֹותֵּ עֹוסֵּ ר וְׁ ֲאִני חֹותֵּ ֶ ל ַמה ש  ּכָ ֶ ש 

מוֹ  ן  כֵּ מֹו  ּכְׁ נוּ  ַהיְׁ ִלי,  ּדֹוִדי  ן  כֵּ מֹו  ּכְׁ "ל,  ּנַ ּכַ ּתֹוָרה  ּבַ ֶ ש  ָמִתי  ְׁ ִנש  ֶרש   ִמש ּ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ֶהָאַרת  הוּא  ֶ הֹולֵּ ש  וְׁ תֹוֶסֶפת  ִסיף  ּבְׁ י  ּבִ ָהִאיר  לְׁ יק  ּדִ ַהּצַ ךְׁ 
   ֶהָאָרה.

יק ֶזה    -  שם  אות ל  ּדִ ל אֶ   ַהּצַ יךְׁ ַעל ּכָ ִ ש  מְׁ ּמַ ֶ י ש  דֵּ מוָּטב ַעל יְׁ ל ָהעֹוָלם לְׁ ַהֲחִזיר ּכָ ֶזה לְׁ ק ּבָ ק ֲעַדִין הוּא עֹוסֵּ ּלֵּ ּתַ סְׁ ּנִ ֶ ש  ֶרש   ֲאִפּלוּ ּכְׁ ָחד ֶהָאָרה ִמש ּ

ּתֹוָרה,   ּבַ ֶ ָמתֹו ש  ְׁ י  ִנש  ִביל זֶ כ ִ ְ ִבש  ֹוָרה. ו  ת  ַּ ש  לֹו ב  י ֵ ֶ ֹו ֶחְלקֹו ש  ק ִעמ  ֵ ל  ַּ ק ִנְסת  ֵ ל  ַּ ְסת  נ ִ ֶ ש  ֹוָרה. כ ְ ת  ַּ ִפי ֶחְלקֹו ב  יק כ ְ ד ִ ל צַּ ָ ה  כ  ֶ יק, ָאז ָקש  ד ִ ק צַּ ֵ ל  ַּ ְסת  נ ִ ֶ ֵעת ש  ה ב ְ
 ֶ מֹו ש  ֹוָרה, כ ְ ת  ַּ ב  ֶ יק ֶחְלקֹו ש  ד ִ צ ַּ ק ִעם הַּ ֵ ל  ַּ ְסת  נ ִ ֶ ת ש  ֹוָרה. ֵמֲחמַּ ר ת  יִקים  לֹומַּ ד ִ צ ַּ יק ֶאָחד )קיא(. ְוהַּ ד ִ ק צַּ ֵ ל  ַּ ְסת  נ ִ ֶ ֵעת ש  דֹוש  ב ְ ק ָ יו הַּ ִ ל ֶזה ִמפ  ָ י כ  ְעת ִ מַּ ָ ש 

הו א  ֶ ֹוָרה ש  ת  ל הַּ ָ ֶרש  כ  ם ש  ָ ק ִעמ  ֵ ל  ַּ ִקים ִנְסת  ְ ל  ַּ ְסת  נ ִ ֶ ש  ָמָתם כ ְ ְ ִנש  ָלה ב ְ לו  ֹוָרה כ ְ ת  ל הַּ ָ כ  ֶ דֹוִלים ש  ג ְ ָר   הַּ ֹות ִיש ְ ְפש  ל נַּ ָ ֶרש  כ  יִקים  ש  ד ִ צ ַּ ו  הַּ ֵאל. ֲאָבל ֵאל 
ֶרש    ִמש   ֶהָאָרה  ָלֶהם  ְלָהִביא  ִביָלם  ְ ש  ב ִ ם  ָ ְפש  נַּ ָמְסרו   ְיֵמיֶהם  ְוָכל  ָרֵאל.  ִיש ְ ֶאת  ֲהָבָתם  אַּ ת  ֵמֲחמַּ דֹוִלים  ג ְ ֲחֵרי  הַּ ה אַּ ת ָ ם עַּ ג ַּ ן  ֵ כ  ל  מֹוֵתיֶהם, עַּ ְ ִנש 

ק א  ֵ ל  ַּ ְסת  י ִ ֶ ש  יִחים  נ ִ מַּ ֵאיָנם  ָתם,  קו  ל ְ ַּ ָרֵאל  ִהְסת  ִיש ְ ב ְ ְלָהִאיר  ו  יְך  ִ ְמש  ְלהַּ ָתם  קו  ל ְ ַּ ִהְסת  ר  חַּ ְלאַּ ם  ג ַּ עֹוְסִקים  ֵהם  ק  רַּ ְמֵרי  ְלגַּ ם  ָ ִעמ  ֹוָרה  ת  הַּ ֶרש   ש  ֹור 
ל  כ ְ ָרֵאל  ִיש ְ מֹות  ְ ִנש  ל  לַּ כ ְ ִהיא  ֶ ש  ֹוָרה  ת  הַּ ל  ָ כ  י  כ ִ ֹוָרה.  ת  ַּ ב  ֶ ש  ָמתֹו  ְ ִנש  ֶרש   ִמש   ֶהָאָרה  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ב ְ ב ְ ָלה  ת  ו  ַּ ֻדל  ג ְ ר  ְוִעק ַּ  . עַּ דו  י ָ ַּ כ  יק  ד ִ צ ַּ הַּ ֶנֶפש  

ם כ ֵ  ה ג ַּ ָ ט  ק. ִיְהֶיה ְלמַּ ֵ ל  ַּ ְסת  נ ִ ֶ ְעָלה ְלָמקֹום ש  ְעָלה ְלמַּ ק ְלמַּ ֵ ל  ַּ ְסת  נ ִ ֶ ש  ו  כ ְ ֲאִפל  ֶ יק ִהוא ש  ד ִ צ ַּ ת הַּ ֲעלַּ בָאר  מַּ מ ְ ֶ מֹו ש  ה, כ ְ ָ ט  ֵרי מַּ יְך ֶהָאָרה ְלָכל ד ָ ִ ְמש  ן ְלהַּ
כ ִ  ֹוָרה  ת  הַּ הַּ ב ְ ִקְברֹו  ל  עַּ ֶאֶרת  ְ ִנש  יק  ד ִ צ ַּ הַּ ֶנֶפש   ת  ֶהָארַּ י  כ ִ ם(  ָ ש  ן  י ֵ עַּ ז,  ִסיָמן  ְנָיָנא  ת ִ ֵטי  ו  ִלק  )ב ְ ֲהֵגם  ְינַּ ֲחָמם  ְמרַּ ם  י  ָהעֹולַּ ָכל  ב ְ ְמִאיָרה  ו  דֹוש   ק ָ

"ל )קיב(.   ִכְתֵבי ָהֲאִר"י זַּ ְמבָאר ב ְ ַּ ה, כ  י ָ ָ ָהֲעש ִ ּ ש  ֶ רֹו ש  ִאים ַעל ִקבְׁ ּבָ ֶ ש  ָצא, ּכְׁ ל  ִנמְׁ ּה ּכָ ָעַסק ּבָ ֶ ל ַהּתֹוָרה ש  ם ִעם ּכָ ָ ש  ָקה לְׁ ּלְׁ ּתַ סְׁ ּנִ ֶ ֹו ש  ש  ם ֶהָאַרת ַנפְׁ

ִאי  ּבָ ֶ ש  ּכְׁ ּתֹוָרה,  ּבַ ֶ ל ש  ָראֵּ מֹות ִיש ְׁ ְׁ י ִנש  ֵּ ש  רְׁ ָ תֹוָרתֹו ש  ר ּבְׁ עֹורֵּ ָהָיה מְׁ ֶ י ש  דֵּ יְׁ ִרים ַעל  ד ַלֲאחֵּ ַלּמֵּ ִמש ּ ָיָמיו לְׁ ֶהָאָרה  מֹו  יִכים ַעל ַעצְׁ ִ ש  ַממְׁ ם  ָ ש  ֶרש   ם לְׁ
י ֶזה  דֵּ ַעל יְׁ ֶ "ל. ש  ַכּנַ ּתֹוָרה וְׁ ם ּבַ ָ ש  רְׁ ָ ּ ש  ֶ ל ש  ָראֵּ ֹות ִיש ְׁ ש  ל ַנפְׁ לוִּלים ּכָ ם ּכְׁ ָ י ש  ּתֹוָרה, ּכִ ּבַ ֶ ָמתֹו ש  ְׁ "ל:   ִנש  ּנַ מוָּטב ּכַ ִרים לְׁ  חֹוזְׁ

ור לך עיקר גדול וסוד  מבאר באיזה כוונה יהיה הזיווג בקדושה עי"ש פרק חמישי דף סד ד"ה ועתה אמס   דעת הקדושה לרמב"ן עיין    מד
   .וכו'  המשל מעין המים ככל שנמשכים ממקום גבוה כך חוזרים ועולים לאותו הגובה עי"ש 

רבינו מרחיב לנו שצריך לקדש את התחילה    .בשעת הזיווג כמבואר שם שיקדש מחשבתו משעה שתובע   עכ"פ כל זה מדובר  אבל 
 ת כילתו וכל עסקיו שקדמו לזה.שגם א   דהיינו שורש הנשמה ולמעלה מזה שורש הרצון כנ"ל 

כתב שבסוד מי יתן טהור מטמא יש לפעמים שיצא צדיק גם מע"ה אבל עפ"י הרוב הוא כפי שמבאר שתלוי    פרק ראשון   עוד עי"ש 
 בקדושת המחשבה בזיווג כמ"ש )בגמרא שבועות יח. ונדה עא וזוהר וירא קיב.( שצריך אדם לקדש עצמו שבעת הזיווג   



 9יט.           מוהר"ן         יד                          תורה            ליקוטי                                                      

ועי\מה/ וזכה ע',  ומברך את התחלה,  יהי' ת"ח. אבל כשאין מאיר  בנו  גם  אז  "ז  לימודו,  י 
,  \מו/ דהיינו שעבודתו בלא שכל אני ישינהכשממשיך נשמה לבנו, הנשמה היא בבחי' )ש"ה ה'( 

ואינה מאירה, מפני זה לא יהיה בנו ת"ח. וזה מפני שלא ברכו בתורה תחלה, היינו שרש  
החמישים  דהיינו  הנשמות   העולם  \מז/ שבבינהשער  לבריאת  שקדמה  תחילה  המחשבה  בבחי'    .שהוא 

תחלה במחשבה  עלה  לק"ה/   ישראל  ברכו  שמוהרנ"  \מחעיין  שלא  מבאר  פירוש  ה  אתת  תחילה 
הנעלם  נתרחקו מהצדיקים שרק הם יודעים סוד  ים כי  שנתייאשו מנקודת יהדותם ולא ראו הבדל בינם לגוי

עד כמה חשוב אצלו אפילו נקודת יהדות אחת של כל  ו  ה רחמנותו הנפלאו  אהבת הקב"ה לישראלעד היכן  

 : שרק שמח בשלא עשני גוי דהיינו בבחי' המחשבה תחילה שעלו ישראלכאחד מישראל אפילו 

 
 

מרגליות אות יט לבאר איך ימצא צדיק בן רשע ועוד מבאר עפ"י שער גלגולים הקדמה י' שמצד הנשמות אין    "זבהגהות ריא ועי"ש  
בדווקא שום יחס בין אב לבן ועוד עוד מבאר שם שתלוי גם באשה )וכן מבואר בתורה לב תנינא( עוד מבואר שם שלפעמים יש בו  

 שמעאל ועיין עוד שער הגלגולים הקדמה טו.נצצות טומאה מאו"א כגון אברהם שבא מתרח ויצא הרע בי 

בכוונת החיבור ובהגה אות יא* בשם הרקנטי ודע כפי חשיבות הטפה אשר הוולד נוצר ממנו מביא הקב"ה נשמה    ועי"ש בפרק חמישי 
 הראויה לה עכ"ל.

ר כיבוד אב ואם הוא להמשיך  וע"כ תלמוד תורה גדול מכיבוד אב ואם )מגילה ט"ז(. כי עיק   עיין לק"ה כבוד או"א הלכה ג אות ג   מה 
לבושין לנשמתו בחי' לבושי כבוד כנ"ל. ועיקר קדושת הנשמה נמשך מהתורה ששם שורשה כנ"ל ועל כן עיקר התעוררות התשובה  
הוא רק ע"י עסק התורה שהוא שורש הנשמות שעי"ז זוכין לתשובה שזהו כבודו ית'. וע"כ בודאי עסק תורה גדול מכיבוד אב ואם. כי  

דקוב"ה  עיקר   תחילה  נשמותינו במחשבה  רק מתלמוד תורה. כי שם בהתורה הוא עיקר שורש  והכבוד של הנשמה נמשך  הקדושה 
וזהו שכתב בזוה"ק כבד את אביך ואת אמך ליקרא לון בעובדין   כנ"ל. וע"כ ארז"ל אין כבוד אלא תורה כי שם עיקר הכבוד כנ"ל. 

 טובים. כי עי"ז זוכין למלבושי כבוד לנפשו שעי"ז זוכה למעשים טובים כנ"ל:  טבין, כי עיקר כיבוד אב ואם הוא בשביל מעשים  

וירא לפעמים נשמת אדם גבוה לאין קץ ובא להיות בנו של אדם נבזה ושפל בקצה המדרגות ואיך    -לקוטי תורה להאריז"ל  פרשת 
דעצמות אביו ואמו וכל המצות שהוא עושה    יהי' חייב בכבודו, אך הענין מובן עם מ"ש כי אין לך אדם שאין לו נשמה מלובשת נפש 

הוא הכל ע"י אותו הלבוש שירש מאביו ואמו ולבוש זה מסייעו לעשות מצות כשהוא אינו ידוע לעשות שהוא קטן ובפרט כשהוא  
לה  מגולגל כי עונותיו אינן מניחין לו לעשות מצוה וצריך סעד לתמכו מזה הלבוש מזה הלבוש וכן אם היא נשמה חדשה ולא הורג

להיות בעה"ז באופן כי המסייע אינו רק זה הלבוש ואפי' השפע שנותנין לו מן השמים הוא ע"י הלבוש הזה וזהו ענין שותפות האדם  
ואשתו בבניהם. ואמנם בזה תבין למה החמירה תורה לאדם להתקדש עצמו בשעת תשמיש והוא שאם יקדש א"ע אז ימשיך בנשמה  

השם ואע"פ שיהי' נשמה גדולה צריכה אל קידוש אביו בשעת תשמיש שאל"כ אדרבה יהי' זה    לבוש קדוש אשר על ידו יזכה לעבוד 
 הלבוש מזיק לו דוגמת היצה"ר נמצא אם הבן יחטא נחשבים עונותיו אל אביו.

 צואים    משמע שבחי' אני ישנה זה בחי' בגדים   ( ד"ה וע"כ כל גדולתו של יוסף )עיין לק"ה בציעת הפת ה אות מא באמצע    -אני ישנה   מו 

ם, ְועֹוְסִקים ב ְ   -  עיין תורה ס' אות ו'   -אני ישנה  ֵ ש   ֵהם עֹוְבִדים ֶאת הַּ ֶ ְדֶמה ְלָהעֹוָלם ש  נ ִ ֶ ף ש  ִנים ֶאת ְיֵמיֶהם, ְואַּ ֵ ש  י ְ ֶ ֵני ָאָדם ש  י ֵיש  ב ְ תֹוָרה  כ ִ
ת ֵמהֶ  חַּ ְך נַּ רַּ ָ ם ִיְתב  ֵ ש   ל ֲעבֹוָדָתם ֵאין ְלהַּ ָ י ֵכן כ  ִ ל פ  ף עַּ ה, אַּ ָ ִבְתִפל  ְעָלה.  ו  ֹות ְלמַּ ל  ְלִהְתעַּ ה, ְוֵאין ָיכֹול ְלִהְתרֹוֵמם ו  ָ ט  ל ֲעבֹוָדָתם ְלמַּ ָ ָאר כ  ְ י ִנש  ם. כ ִ

ָהֲעבֹוָדה   ֶ ְכש  ו  ָעֶליָה".  ָ ב  ה ֶאת  י ֶ חַּ ת ְ ָחְכָמה  ז(: "הַּ )קֶֹהֶלת  ב  תו  ָ כ  ֶ מֹו ש  כ ְ ֶכל,  ֵֹ ש  ו ת הו א הַּ ִחי  הַּ ר  ִעק ַּ י  ה   כ ִ ָ ב  יִמין  ְמשִֹ ֶכל,  ל  ִהיא ִעם שֵֹ כַּ ו  ת  ֶ ו ת ש  ִחי 
ְעָלה:  ְלמַּ ֹות  ל  ְלִהְתעַּ ָיכֹול  ֵאין  ָנה,  ֵ ש  ת  ִחינַּ ב ְ ת,  ְטנו  קַּ ד ְ מִֹחין  ת  ִלְבִחינַּ ֹוֵפל  נ  ֶ ש  כ ְ ֲאָבל  ֹות.  ל  ֲאוֹות      ְלִהְתעַּ ַּ ת  ְיֵדי  ל  עַּ ָנה,  ֵ ש  ת  ִלְבִחינַּ ְפלו   נ ָ ֶ ש  ְוֵיש  

ִרים וְ  ֵ ש  ים כ ְ ִ ֵהם ֲאָנש  ֶ ים ָרִעים. ְוֵיש  ש  ֲעשִֹ מַּ ִין  ו  ֵרר ֲעדַּ ָ ֹא ִנְתב  ל  ֶ ֲאָכל ש  אֹוֵכל ָהָאָדם מַּ ֶ ש  י ִלְפָעִמים כ ְ ל ְיֵדי ֲאִכיָלה. כ ִ ִפיָלָתם הו א עַּ נ ְ ֶ ק ש  ָיִפים, רַּ
ים   ְרב ִ ַּ מ  ֶ ֲאָכִלים ש  ת, ֵיש  מַּ ו  ִמי  ְ ש  גַּ ב ְ ֶ מֹו ש  י כ ְ ָנה. כ ִ ֵ ת ש  ל ְיֵדי ֶזה נֹוֵפל מֹחֹו ִלְבִחינַּ ל ָאָדם, עַּ ֲאכַּ ָנה, ְלמַּ ֵ ת,    ש  ו  ָחִני  רו  מֹו ֵכן ב ְ ָנה. כ ְ ֵ ֲעִטים ש  מַּ מ ְ ֶ ְוֵיש  ש 

ב ְ  הו א  י  ֲאזַּ ְבָטֳהָרה,  ו  ה  ָ ְקֻדש   ב ִ אֹוֵכל  ֶ ְכש  ו  ָנה.  ֵ ש  ִלְבִחינֹות  יִלין  ִ פ  ַּ מ  ֶ ש   , ְררו  ָ ִנְתב  ֹא  ל  ֶ ש  ֲאָכִלים  מַּ ת: ֵיש   הו א      ִחינַּ ֶכל  ֵֹ ש  הַּ י  כ ִ )ה(.  ִנים"  ָ פ  הַּ "ֶלֶחם 
מֹו   ִנים, כ ְ ָ פ  ב )קֶֹהֶלת ח(: הַּ תו  ָ כ  ֶ ֶכל, ְונֹוֵפל      ש  ֵֹ ש  ְינו  הַּ ָניו, הַּ ָ י אֹוֵבד פ  ה, ֲאזַּ ָ ְקֻדש   ֵאין ֲאִכיָלתֹו ב ִ ֶ ש  ָניו". ֲאָבל כ ְ ָ ִאיר פ  ָ ת ָאָדם ת  ָנה.  "ָחְכמַּ ֵ ת ש  ִלְבִחינַּ

ל וַּ  ֹאכַּ י  ת ג(: "וַּ ב )רו  תו  ָ כ  ֶ מֹו ש  ב, כ ְ ֵ ל  ֲחיֹות הַּ ֲאָכל הו א ְלהַּ ַּ מ  ר הַּ י ִעק ַּ ה  כ ִ ָ ב  ָרש  רַּ , ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ִמד ְ ֹוֵתינו  ב  ָאְמרו  רַּ ֶ ְכמֹו ש  ֹו", ו  ב ִלב  יטַּ י ִ ת ְ וַּ ְ ש  י ֵ
א'.   ָ ִלב  ֲעָדא ד ְ א סַּ ת ָ ִ ה מ"ח(: 'פ  ָ ָרש  ָ ית פ  ִ ֵראש   ב ְ

 אמצע אות יב   ' עיין לקוטי הלכות ערלה הלכה ה   מז 
ֹוֵתינו  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְנָדִרים  ז(  אות    הלכות ברכת השחר הלכה ה   -  ליקוטי הלכות או"ח   מח ב  ָאְמרו  רַּ ֶ ק )ִיְרְמָיה ט(,  פא.ְוֶזה ש  סו  ָ ל פ  ( עַּ

דֹוש    ק ָ הַּ ֹו  ְרש  ֵ פ  ֶ ש  ד  עַּ הו   ו  ְרש  ֵ פ  ְולֹא  ִביִאים  נ ְ ְולַּ ֲחָכִמים  לַּ ל  אַּ ְ ִנש  ֶזה  ָבר  ד ָ  .' ְוכו  ָהָאֶרץ  ָאְבָדה  ָמה  ל  ְס עַּ מַּ ו   ,' ְוכו  ְצמֹו  עַּ ב ְ הו א  ְך  רו  ָ ר  ב  ִעק ַּ ֶ ש  קו  
ל כ ָ  ָ ם כ  ְעת ָ דַּ ְפלו  ב ְ נ ָ ֶ ֶהם ָהָיה ש  ָ ל  ֶ ְלקו ל ש  ק ִ ר הַּ י ִעק ַּ ה, כ ִ ָ ִחל  ֹוָרה ת ְ ת  ַּ ְרכו  ב  ֵ ֹא ב  ל  ֶ ל ש  ן עַּ ָ ֻחְרב  ד  הַּ יג עַּ ִ ש  ר ְלהַּ ָ ִאי ֶאְפש  ֶ ֲחִקירֹות ש  ְכְנסו  לַּ נ ִ ֶ ד ש  ְך עַּ

ת ִיְשָרֵאל  ַּ ין ְקֻדש   ֵ ְבִחין ב  ֹא ָיְדעו  ְלהַּ ל  ֶ ים ְוכו    ש  ִ מ  ל ָהעַּ ָ נו  ִמכ  ָ ר ב  חַּ ָ ר ב  ֶ הו א ֲאש  ֶ ה ש  ָ ִחל  ֹוָרה ת ְ ת  ַּ ְרכו  ב  ֵ ֹא ב  ל  ֶ ד ש  ֹוָכִבים עַּ ת ָהעֹוְבֵדי כ  י  ְלֻזֲהמַּ ', כ ִ
כ ָ  ֶ ְכמֹו ש  ֹוִים, ו  ג  ַּ ן ָאְמרו  ִנְהֶיה כ  ֵ ל כ  ָלם, עַּ ְצָמן עֶֹצם ִקְלקו  עַּ ְדעו  ב ְ י ָ ֶ ת ש  ֶזה ֵמֲחמַּ ָ ֶבֱאֶמת ֶזה  לֹא ֶהֱאִמינו  ב  '. ו  ֹוִים ְוכו  ג  ַּ ם ִנְהֶיה כ  ֶ ְרת  ר ֲאמַּ ֶ ֲאש  ב, וַּ תו 

ְרֵכי ה', ְוָכל ֶזה   יג ד ַּ ִ ש  ְלהַּ ו  רֹוֶצה ְלָהִבין  ֶ ָנה ש  ם ָהֱאמו  גַּ ְ ר פ  י ֶזה ִעק ַּ ָגִמים, כ ִ ְ פ  ל הַּ ָ דֹול ִמכ  ג ָ ָגם  ְ פ  יֵקי  הַּ ד ִ ְצָמן ְמֹאד ִמצ ַּ ֲחִקים עַּ ָהיו  ְמרַּ ֶ ת ש  ֵמֲחמַּ
',  ֱאֶמת, כ ְ  ְוכו  ְנִביָאיו  ִעים ב ִ ְעת ְ ְמתַּ ו  ְלֲאֵכי ֱאלִֹקים  מַּ ְלִעיִבים ב ְ ְהיו  מַּ י ִ ִמים ב, לו( וַּ י ָ ְבֵרי הַּ ב )ד ִ תו  ָ כ  ֶ ת  מֹו ש  ִחינַּ ֵהם ב ְ ֶ ן ֲאֵליֶהם ש  ָ ְעת  לו  ד ַּ ט ְ ְולֹא ב ִ

ין קֶֹדש  ְלחֹל ב ֵ  ֵ יִלין ב  ְבד ִ מַּ ָמד ְלָרצֹון ו  ְ ֲעִלין ִמש   ֵהם מַּ ֶ ה ש  ֶ ו  ִאם  מֹש  ָרֵאל ֲאִפל  שְֹ ָכל ֶאָחד ִמי ִ ה טֹוָבה ב ְ ֻקד ָ נ ְ ים ְויֹוְדִעים ִלְמצֹא הַּ ִ מ  ין ִיְשָרֵאל ָלעַּ
ב ְ  ְכִניִסין  ַּ מ  ֶ ש  ְיֵדי  ל  עַּ ר  ְוָהִעק ָ ֲעלֹות,  לַּ ְיכֹוִלין  ֹל  כ  הַּ ֶזה  ְיֵדי  ל  ְועַּ ן,  ִלְצלַּ ֲחָמָנא  רַּ ל  פַּ נ ָ ֶ ש  מֹו  כ ְ ל  י ְ ָנפַּ ֶ ש  ָרֵאל  שְֹ ִמי ִ ֶאָחד  ֶחְלקֹו  ָכל  ל  עַּ ְויֹוֶדה  ָבֵרְך 

ֶזה. וְ  ָ ה ב  ֵ ְרב  ְדָבָריו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה הַּ בָֹאר ב ִ ְ מ  ֶ מֹו ש  ' כ ְ ֹוי ְוכו  ִני ג  ע ִיְשָרֵאל ְולֹא ָעשַֹּ רַּ הו א ִמז ֶ ֶ ה  ש  ָ ִחל  ֹוָרה ת ְ ת  ַּ ְרכו  ב  ֵ ֹא ב  ל  ֶ ל ְיֵדי ש  ֶזה עַּ ָ ְגמו  ב  ָ ֵהם פ 

ל ְיֵדי זֶ  ן עַּ ֵ ל כ  "ל, ְועַּ נ ַּ ,  ְוכַּ הו  ו  ְרש  ֵ ִביִאים ְולֹא פ  נ ְ ֲחָכִמים ְולַּ ל לַּ אַּ ְ ָבר ֶזה ִנש  ן ד ָ ֵ ל כ  "ל, ְועַּ נ ַּ ' ְוכַּ ְיָקא ָאְבָדה ָהָאֶרץ ְוכו  ר  ה ד ַּ ָ ש  י ֶזה ַהּסֹוד ִאי ֶאפְׁ ּכִ

ַרךְׁ ּבְׁ  ּבָ ם ִיתְׁ ֵּ ַדע, ַרק ַהש ּ ָלא נֵּ ִדיָעה ּדְׁ ִלית ַהיְׁ כְׁ ִחיַנת ּתַ י הוּא ּבְׁ "ל, ּכִ ַכּנַ יג וְׁ ַהּשִ ה  לְׁ ַעּתָ יִקים מֵּ ּדִ עוּ ַהּצַ דְׁ יֵּּ ֶ ִביִאים ש  ַהּנְׁ יִקים וּלְׁ ּדִ ַהּצַ ֹו לְׁ ש  רְׁ מֹו ּפֵּ ַעצְׁ
הֵּ  ֶ דֹוָתם ש  ד ּתֹולְׁ יֵּּש  ָלֶהם ִמּצַ ֶ ת ַיֲהדוָּתם ש  ַ ֻדש ּ ת קְׁ ֻקּדַ נְׁ ָמן ּבִ קוּ ֶאת ַעצְׁ ַחזְּׁ יךְׁ יְׁ ל אֵּ ָראֵּ ד ֶאת ִישְׁ ַלּמֵּ ַהּכֹל לְׁ י ֶזה ָיָקר מֵּ ל, ּכִ ָראֵּ ַרע ִישְׁ ְויֹודו     , ם ִמזֶּ

ָמד  ְ ל ְיֵדי ֶזה ֵיְצאו  ִמש   עַּ ֶ ֹוָרה, ש  ת  ת הַּ ַּ ְרכ  ת ב ִ ִחינַּ הו  ב ְ ז ֶ ֶ ִמיד, ש  ָ ל ֶזה ת  ְך עַּ רַּ ָ ם ִיְתב  ֵ ש   ְך    ִויָבְרכו  ְלהַּ רַּ ָ ְרצֹונֹו ִיְתב  מֹו ו  ְ ש  ִמיד ְוִיְהיו  ִנְכָלִלין ב ִ ָ ְלָרצֹון ת 
 ְלעֹוָלם: 



 10יט.           מוהר"ן         יד                          תורה            ליקוטי                                                      

 האות 
מסיים רבינו את מהלך חצי ראשון של התורה כיצד זוכים ליראה שעל ידה עולה הכבוד   \מטכאן למעשה/ 

שמקרבים רחוקים ומביאים אותם ליראה, שזה עיקר הכבוד שמים, וקרוב רחוקים   לשרשו וביאר שזה ע"י
ביאר שזה ע"י תורת חסד וע"י תורה שעולה עד שער החמישים, ששם שרש נשמות ישראל וכיון שס' רבוא  
אותיות הן ס' רבוא נשמות ישראל, אזי ע"י לימודו מעורר זיווג הנשמות ונבראים נשמות גרים ומתנוצצים  

 ות ישראל ומתעוררים לתשובה עי"ז. נשמ

ועתה יבאר שהתורה שדיבר עליה באות ג' שעל ידה מתנוצצות הנשמות, אין הכוונה אלא תורה שזוכים  
בה רק ע"י שפלות בתכלית השלימות, דהיינו שמקטין עצמו בד' בחי' דהיינו שמרגיש שפל מגדולים ממנו, 

צמו. ורק הזוכה לשפלות כזו זוכה לתורה שעל ידה גורמים  ומשוין לו, ומקטנים ממנו, ואפילו כנגד מדרגת ע
לרחוקים להתקרב ומולידים בנים תלמידי חכמים. כי רק ע"י ביטול כל ישותו זוכה שלימוד תורתו יעלה עד  

שרש המחשבה תחילה של הקב"ה ששם שרש נשמות ישראל, ובלימודו מתנוצצים כל אותיות נשמות 
 שה זיווגי אותיות ונבראים נשמות גרים ומתעוררים ישראל בתשובה. ישראל שהן שרש התורה, ועי"ז נע

כאן הגענו לבסיס והקרקע שעליו בנויה התורה הזו כי ע"י שפלות זוכה בתורה וע"י תורה מקרב רחוקים  
וזוכה לדעת שעי"ז ליראה שהיא עיקר כבודו ית', וע"י יראה זוכה לשלום כפי שיתבאר לקמן אות ח', נמצא  

 השפלות.   הכל מתחיל מ

ועיין לק"ה ערלה ה' ח' שהגאווה היא עיקר הבגדים הצואים. ועיין לק"ה בציעת הפת ה' יג שרק ע"י התורה  
אפשר להפשיטם. ולפ"ז לכאורה להפך הכל מתחיל מלמוד תורה. וכנראה שזה מהדברים התלויים זה בזה  

 כמבואר בתורה רעא. 

י התקרבות לצדיק שכבר זכה לזה בעצמו. ובלק"ה שם  שלשפלות זוכים ע" \ נועיין לק"ה ערלה ה' אות ד'/ 
. \נג, וכן מבואר בתורה עב תנינא/ \נבגם ציין לתורה י' עי"ז אות ה' העצה היעוצה לבעל הגאווה/  \נאאות ז'/ 

וצדיק נולד   ,ויש לומר כי הצדיק הוא בחי' פרסה שלימה כפי שיבואר לקמן החילוק בין בנים לבעלי תשובה
בתורה תחילה כנ"ל באות ד', ועל ידו זוכים הבעלי תשובה להפשיט בגדיהם   בקדושה ע"י שאביו ברך 

 הצואים. ועי"ז זוכים לתורה. 

השפלות שמבאר כאן היא דייקא כלפי כל מדרגות ישראל גדולים שוין וקטנים, כי כנ"ל באות ג' ישראל  
ן צא שעל כן המדבר רע  והתורה אחד וס' רבוא אותיות כנגד ס' רבוא נשמות ישראל ועיין שיחות הר"ן סימ

על אחד מישראל נחשך ממנו אור האות שבתורה השייכת לו, נמצאת תורתו חסירה, לכן דייקא המכבד כל 
 אחד מישראל מתוך שפלות עי"ז זוכה בתורה במתנה. 

 החילוק בין שפלות לענוה 
על אבות ד' על   רבנו נקט כאן לשון שפלות ולא ענווה )רק בסוף התורה הזכיר ענוה( ועיין תפארת ישראל

מאחז"ל מאד מאד הוי שפל רוח שההבדל בין שפלות לענווה שהעניו מכיר בערך והשפל לא מכיר. ועיין 
עצמו כלום גם מזלזל בכל   קתורה קצז הזהרת רבנו מענווה פסולה כשהיא בלא חכמה אזי כיון שמחזי

ין ענו ובין שפל חייב לדעת מעשיו ונעשה עצל ושלימזלניק. ומסתמא גם בשפלות נצרכת הזהרה זו. כי ב
שעבודתו חשובה לפניו ית' ועל כן לא יתעצל לעבוד בכל כוחו והשפלות תיהיה רק סיבה ליותר מאמץ  
ומסירות נפש בעבודתו. ומה שלא מכיר בערך עצמו דהיינו כי הענו הגדול יודע שעושה עבודות גדולות  

כלפי שמיא פחות מהקל שבקלים כי אומר אפילו הרבה יותר מרבים אחרים וכמשה רבנו ואעפ"כ מרגיש 

 
 צע אות ח' לקמן.אע"פ שאת החלק השני יתחיל לבאר רק באמ   מט 
מֹו ֵכן הו א זוֹ   -לק"ה ערלה ה' ד'    נ ֱאֶמת, כ ְ ֶ תֹו ב  ְפלו  ִ יש  ש  ְרג ִ מַּ ְצמֹו ו  ל עַּ ֵ ט  בַּ ְ מ  ֶ ה ש   ִפי מַּ ל ֶאָחד כ ְ ָ י כ  ְלָיא, כ ִ ַּ ָהא ת  יק  ְוָהא ב ְ ד ִ צ ַּ ֶכה ְלִהְתָקֵרב ְלהַּ

ִחינוֹ  ב ְ ָכל הַּ ְכִלית ָהֲעָנָוה ב ְ ָבר ָזָכה ְלתַּ כ ְ ֶ י ש  ם,  ָהֲאִמת ִ ָ ל  ֻ דֹוָלה ִמכ  י ֲעָנָוה ג ְ י, כ ִ יק ָהֲאִמת ִ ד ִ צ ַּ ת הַּ ַּ ְגֻדל  ת ו  ֲעלַּ ר מַּ ה ִעק ַּ ז ֶ ֶ ְמֵרי ש  ְבִחינֹות ָמ"ה ְלגַּ ת ב ִ
מוֹ  ֹו, כ ְ ְוִנְכָלל ב  יק  ד ִ צ ַּ ְתָקֵרב יֹוֵתר ְלהַּ ִ מ  ֶ ה ש   ל מַּ ָ ְוֵכן כ  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה.  ֹוֵתינו   ב  ָאְמרו  רַּ ֶ מֹו ש  ֲעָנָוה ב ֶ   ֵכן הו א   כ ְ ת  ה  זֹוֶכה יֹוֵתר ִלְבִחינַּ ז ֶ ֶ ֱאֶמת ש 

נוֹ  ו  ק  ל ת ִ ָ  .  כ 

ם    -  ז'   ' ערלה הלכה ה   לק"ה   נא ָ ֻכל  ם כ ְ ָ ו   )של כל המניעות להתקרב לצדיק הן(  ֻרב  ֲאִפל  '. וַּ הו  ְוכו  ז ו  ְלִעיגו  ָעָליו ִויבַּ י ַּ ֶ ְתָיֵרא ש  ִ מ  ֶ בֹוד ש  ָ ת כ  ֵמֲחמַּ
ִמיֵני ְמִניעֹות ֵמִא  ָאֵרי  ְ ְפִחיתו  ש  ו  תֹו  ְפלו  ִ ִמש   ט  יש  ְמעַּ ְרג ִ ַּ מ  ֶ ְמֵרי ֵאֶצל ִמי ש  ִלים ְלגַּ ט ְ ַּ ִמְתב  ם  ָ ל  ֻ ' כ  ְוכו  ְוָאִביו  ֹו ְוחֹוְתנֹו  ת  ְ ְצמֹו  ש  עַּ ב ְ ֵמִבין  ו  תֹו ְורֹוֶאה 

 ְ אי ִיש  ד ַּ ְבוַּ '. ו  ֲעָשיו ְוכו  מַּ ְלֵהיָכן ִנְתָעה ב ְ ֶזה ָהעֹוָלם ו  בֹו ב ְ צ ָ מַּ ֲעָמדֹו ו  ל ְיֵדי ֶזה  ֹאֶפן מַּ ָאתֹו ְועַּ ְרפו  ֲעסֹק ב ִ ל לַּ כַּ ו  י  ֶ ְצמֹו ְלִמי ש  ֹחֹו ְלָקֵרב עַּ ָכל כ  ל ב ְ ד ֵ ַּ ת 

יק ָהֱאֶמת   ד ִ ְינו  ְלצַּ הַּ ר בִּ ִיְתָקֵרב ֶאל ָהֱאֶמת, ד ְ י ִעּקַ ר, ּכִ לוּתֹו יֹותֵּ פְׁ ִ יש  ש  ּגִ ן ַמרְׁ מֹו כֵּ יק ָהֱאֶמת ּכְׁ ּדִ ַהּצַ ר לְׁ ב יֹותֵּ ָקרֵּ תְׁ ּמִ ֶ ּ ָכל ַמה ש  אוּת הוּא  וְׁ ּטוּל ַהּגֵּ

ה הַ  ּלֶ אֵּ ַהּתֹוָרה וְׁ ר )ּבְׁ ָמקֹום ַאחֵּ בָֹאר ּבְׁ ּמְׁ ֶ מֹו ש  "ל. וּכְׁ ּנַ ֱאֶמת ּכַ ִחיַנת ָמה ּבֶ ָכה ִלבְׁ זָּ ֶ יק ש  ּדִ י ַהּצַ דֵּ כוּ'(.ַעל יְׁ י א ִסיָמן י וְׁ ִטים ִלּקוּטֵּ ּפָ ְׁ ש   ּמִ
 לצדיקים ועי"ז זוכה לשפלות.טבע הקטנות להתבטל לפני הגדלות לכן צריך להתקרב    גם עיין תורה קלה   נב
ָעלָ   -  סוף תורה עב תנינא   נג ְך  ַּ ְמש  י ֻ ֶ י ש  ֹוָרה, ָראו  ת  יו  ִ ִמפ  ֹוֵמעַּ  ְוש  י  יק ֲאִמת ִ ד ִ צַּ א ֵאֶצל  ָ ב  ֶ י ש  ִ מ  ֶ "ל, ש  נ ַּ הַּ ל  ָ ִמכ  ֹוֵצא  י  הַּ ל  ְכלַּ ת  ו  ְפלו  ִ ְוש  ה  ָ ש  ו  יו ב 

י יק ֲאִמת ִ ד ִ ָהָיה ֵאֶצל צַּ ֶ ִסיָמן ש  ְוֶזה  דֹול ְמאד  ל ג ָ ת עַּ ְפלו  ִ ְוש  ה  ָ ש  ו  ב  ָעָליו  ְך  ָ ְמש  נ ִ ֶ ש  כ ְ ל -,  י עַּ כ ִ ֹוָרה,  ת  ר  ְדבַּ יו ֵאיֶזה  ִ ִמפ  ע  מַּ ָ ש   ֶ ֹוָרה  -ְיֵדי ש  ת  ְיֵדי הַּ
ל  י, עַּ יק ָהֲאִמת ִ ד ִ צ ַּ יְך הַּ ִ ְמש  ַּ מ  ֶ ן -ְיֵדי -ש  ַּ ת  ת מַּ עַּ ְ ש  ָהָיה ב ִ ֶ מֹו ש  ה, כ ְ ָ ש  ו  ְך ב  ָ ל -ֶזה ִנְמש  "ל ְועַּ נ ַּ ַּ ֹוָרה כ  ל   ְיֵדי -ת  ָבה, עַּ ו  ש  ְינו  ת ְ הַּ ה, ד ְ ָ ש  ו  ב  ְיֵדי ֶזה ִנְחֶיה  -הַּ

תֹו ב ֶ  ְפלו  ִ ל ֶאָחד ש  ָ יש  כ  ְרג ִ י ַּ ֶ ב ש  ָכל ֵאיָבר ְוֵאיָבר, ְוָאז ְמֻחי ָ ָכל ֶאָחד ב ְ ש  ב ְ י ֵ ֶ ה, ש  ֶ ל מש  ֶ ְפלו ת ש  ִ ש   א ֵאֶצל ֵאיֶזה ְמֻפְרָסם,  הַּ ָ הו א ב  ֶ ֱאֶמת ֲאָבל ִמי ש 
יו  ִ ֹוֵמעַּ ִמפ  ל   ְוש  ְדלו ת עַּ ָבא ָעָליו ג ַּ ֹוָרה, ו  יָלא( -ת  ֵ ָבן ִממ  ֵהֶפְך מו  ' )הַּ  ְיֵדי ֶזה ְוכו 
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לעצמו אני קבלתי כוחות ודעת וכלים גדולים והקל קיבל מעט אבל ביחס למה שקיבל אפשר שמחזיר כל 
כוחותיו לשם שמים ואני כמה שקבלתי עדיין אני בעל חוב להקב"ה. וזה החילוק ביניהם שהשפל לא סובר  

 שעשה מעשים גדולים גם כלפי חבריו. 
 הענוה היא בחי' משה שגדל בבית המלכות והשפלות בחי' דוד שגדל בבזיון כל חייו. ושמעתי ש

וצ"ע במה מחזק עצמו השפל כיצד סובר שעבודתו חשובה בשמים, דאי לאו הכי לא יעבוד בכל כוחו,  
ואעפ"כ לא מכיר ערכו. ואם צדקו דברי התפ"י הנ"ל צריך לומר שבאמת השפל קשה לו יותר בזה וזו  

אע"פ שמרגיש שאין כל כך ערך לעבודתו סובר שדייקא זו הסיבה שצריך התגברות יותר מחבריו, גדולתו ש
כדי לעשות נחת רוח להש"י בעבודתו. ועוד שאת התיקון שהוטל עלי רק אני יכול לעשות, אע"פ שעלי  

 הוטל לחפור בור ועל חבירי לבנות ארמון. וצ"ע. 

פשר לצוות לאדם שלא יכיר ערכו, מאחר שמכיר כבר. עוד צ"ע כיצד אפשר לצוות על שפלות כי איך א
וגם אם נאמר שגם ענוה אין הכוונה לצוות עליה כפשוטו, אלא על עבודה רבה להזדכך עד שיצא  

מחומריותו וישותו, אבל כיון שגם הענווה היא ביטול ישות, א"כ כיצד יעזור ביטול ישות לשפלות דווקא 
וה הן היינו הך ותלוי בטבע האדם כיצד מתבטא אצלו כגון בדוד  יותר מענווה. ויותר נראה ששפלות וענ

 בשפלות ובמשה בענווה. 

עוד צ"ע מדוע השפלות כלי לתורה יותר מהענווה, הרי ממדבר מתנה לאו דווקא שפלות אלא גם ענוה,  
ע  ובאמת בסוף התורה בהשמטות נקט רבנו ענוה ולא שפלות. מבואר שאין חילוק בין ענוה לשפלות בזה וצ"

 מדוע נקט כאן שפלות. 
ונראה מוכרח כיון שאין מילים כפולות בתורה וגם מילים שמשמעותן דומה, כל אחת מכוונת לאיזה פן 
שונה באותו עניין, וכאן אולי דעת רבנו שענווה היא עצם המידה והשפלות רק מכוון לבחי' ההשפלה  

הכוונה לסוג אחר של ענווה, ודלא   והנמיכות שבענווה, דהיינו לעצם ההשפלה שמשפיל עצמו, אבל אין
כדברי התפ"י. או מאידך אפשר לפרש כהתפ"י ולומר שלתורה זוכים בין ע"י ענוה ובין ע"י שפלות כי 

שתיהן בחי' ִמְדבר דהיינו שעושה עצמו הפקר. אלא שאין בחירה להיות ענו או שפל אלא שלפי טבע האדם  
 . \נדמשה רבנו ודוד המלך/  מצטייר השפלות אצלו או כשפלות או ענווה, כגון

 מה צריך להשפיל כדי לזכות לשפלות וכיצד מבחן השפלות
ולעצם ביאור מדת הענוה ושפלות, את מה צריך להשפיל כדי לזכות לענוה, עיין תורה ו' שעיקר הישות  

בזיון באהבה עי"ש. צ"ע   למתבטא כאשר מבזים את האדם, וצריך לשבר הישות ע"י ידום וישתוק ולקב
ה המבואר בתורה ו' הוא רק תחילת ביטול הישות, כי כשמקבל בזיון באהבה, עדיין אין זה ביטול  לכאור

הישות לגמרי המבואר לקמן בשלום בעצמיו, ששם כל מידה מכניעה עצמה מלהתבטא מצד טבעה עד  
 שכלל אין לה רצון לבטא עצמה שלא לשם שמים, שזה ביטול החומריות ממש. 

ל עוד שמתגאה כששומע שבחו, סימן שעדיין לא יצא מישות וחומריות, לכן רק עיין תורה ד' אות ז' שכ
 .  \נהצדיק גמור יכול לשמוע שבחו ולא להתגאות/ 

ועיין רמב"ם פי' המשניות על אבות ד' על מאחז"ל מאד מאד הוי שפל רוח, מביא שם לדוגמא מעשה  
ליו. ונראה שזה תכלית הידום  בחסיד שגוי עשה צרכיו עליו ושמח מאד על שלא הרגיש שום קפידה ע

 וישתוק למחרפיו. וצ"ע כנ"ל האם זה גם תכלית ביטול החמריות.
ועיין גמ' סוטה מ. רבי אבהו שמבאר מבחן הענוה כששומע שחברו חולק עליו בסברא ולא מקפיד. הביאו 

 המסילת ישרים פכ"ב בביאור מדת הענוה. נראה פשוט שזו מדרגה נמוכה מהנ"ל. 
מבאר רבנו שמבחן העלאת הכבוד לשרשו ביראה היא עד כמה הוא מכבד יראי ה'. ומשמע  לקמן באות ז' 

 שזה גם מבחן השפלות וביטול הישות. וצ"ע. 

 מה אומר אדם לעצמו כדי להשפיל עצמו כל כך  
ונראה שכלפי גדולים ושוין פשוט שאע"פ שמצא בהם איזה חסרון עדיין אפשר שהם גדולים ממנו בהרבה  

כדוד המלך שהקב"ה מחל לו על כמה עבירות כי ידע שרש נשמתו מהיכן באה ויש דברים   ענקים וומצינ
שמוכרחים מצד הקליפה שממנה יצא ואעפ"כ זכה לשברה ולהיות רגל רביעי במרכבה כמבואר בשער  

הגלגולים, וכל שכן שוין לו שבוודאי כמו שחסרון אצל עצמו יש לו למוד זכות כ"ש אצל חבירו שלא יודע  
 הרי אפשר שהוא גדול ממנו הרבה.  האמת

ובקטנים ממנו ראשית עפ"י תורה לד שבכל אחד יש נקודה שאין בחבירו וכל אדם נצרך לנקודות כל 
ישראל כדי לתקן חרפת ליבו עי"ש. ועוד שכיון שפלוני קיבל כוחות נפש ודעת פחות ממך שעל כן הוא  

שאתה קבלת הרבה אתה חייב הרבה והוא   נקרא קטן ממך אבל מצד החוב כלפי שמיא אזי אדרבה כיון

 

עוד לבאר חילוק בזה שהשפלות של דוד היא תיקון מדת המלכות והענוה היא תיקון מדת היסוד, כי באמת שתי מדות    ואולי אפשר   נד
להיות מקבל  כל מהותה  זו  כלום, המלכות  מגרמא  ליה  לית  בחי'  הן  ומקבל  אלו  בין משפיע  רק מעבר  כיון שהוא  הוא  גם  והיסוד   ,

 נמצא שאין לו מעצמו כלום, אמנם הניסיון בו הוא גדול יותר כיון שיש לו הכל ואעפ"כ צריך לדעת שאינו מעצמו אלא מעבר בלבד.
 שנא את המכבדך.בחו ועל כן איתא במסכת כלה פ"ד  שמבטל חומריותו לגמרי א"א שלא יפול לגאווה ע"י ששמוע ש   אבל עד   נה 
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. עוד  \נושקיבל מעט אפשר שכבר החזיר כל חובו נמצא שכלפי שמיא הוא יצא חובתו ואתה בעל חוב גדול/ 
שקיבל דרישת שלום מן שמיא יותר מאביי ורבא ויבואר עפ"י מעשה ברבי    \נזעיין במעשה מאבא אומנא/ 

איכר מגושם מאד בזה שאם היה מגושם כמותו   שמצא סברא להשפיל עצמו לפני \נחמאיר מפרמשלין/ 
אפילו לא היה בא להתברך אצל צדיק, והכי נמי אבא אומנא דייקא כיוון שהיה בשוק המגושם נחשב  

 התגברותו על יצרו הרבה יותר ממה שראש ישיבה גדול שובר את יצרו בין כתלי הישיבה.   

 שפלות מביא ליראה או יראה לשפלות 
היא כדי לזכות ליראה כמבואר לעיל שע"י שפלות זוכה לתורה ועי"ז לקרב   עוד צ"ע דהכא השפלות

רחוקים ליראה שעי"ז עולה הכבוד לשרשו ביראה. וכעין זה מבואר בברייתא דרבי פנחס בן יאיר ענוה  
ומבואר שם עפ"י   \נטמביאה ליראה, ועיין תורה קמח שיש יראה למעלה מענוה ויש יראה למטה מענוה/ 

 
במעשה דר"א בר"ש שפגע באדם אחד שהיה מכוער ביותר לא שהיה מכוער בתוארו רק    -אות כו    -חג השבועות    עיין פרי צדיק   נו 

שזה היה    שהיה מכוער במעשיו ומחשבותיו המגונים ואמר לו כמה מכוער אדם זה והוא השיב לו לך לאומן שעשאני. ובתוספות שם 
ירור שיכול להיות שגם האדם המכוער בחסרונות בתכלית יוכל להיות  אליהו ז"ל שנדמה לו בתואר כזה להוכיחו שאין בזה שום ב 

מעשיו רצויים לפני השם יתברך אם מתגבר על יצרו אפילו מעט בדברים המגונים שלו שיוכל להיות שכן הטביע בו השם יתברך  
הזה. וזה הוא התשובה לך לאומן שעשאני והתגברות שלו נגד טבעו יוכל להיות יותר רצויים לפני    מתולדתו שיהיה זה עסקו בעולם 

 השם יתברך מהאדם שנברא במעלות ומדריגות גבוהים.  

ובזה נוכל להבין מה שנאמר על משה רבינו ע"ה שהיה ענו מאוד מכל האדם הגם שידע בנפשו גודל מעלתו ומדרגתו בקדושה. וכן  
וף מסכת סוטה שאמר לא תתני ענוה דאיכא אנא( הגם שידע בנפשו שהוא במעלה ומדרגת סיני כי דייקא היא הנותנת  ר' יוסף )בס 

מפני ששרש תולדתם היה במעלות ומדריגות גבוהות היה צריך לפי ערך זה להיות גם עבודתם גדולה מאוד כפי מעלתם. ולכן היו  

כי אולי לפי ערך גודל מעלתם אינם יוצאים עוד חובת  מהפחותים מהם מאוד  ענוים ושפלים בעצמם מאוד באמת לפני כל האדם אף  

וזה שאמר ר' יוסף אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא לא מצד התנשאות בנפשו שהוא גבוה במעלתו ומדרגתו רק  עבודתם.  
אל באוצר בפני עצמם וזה פירוש עד  כמו שאמרו )ע"ז ה.( ובתוספות שם ועל פי הידוע שמשעת מתן תורה ואילך נבדלו נשמות ישר 

שיכלו הנשמות שבגוף. ובאמת גם קודם מתן תורה היו נפשות גבוהים מאוד כמו אבות הקדושים וכהנה. ומאברהם אבינו ע"ה התחיל  
ני  הב' אלפים תורה כידוע. אמנם הם הגיעו לזה מצד מעשיהם כאמרם ז"ל )ב"ר פ' ס"א( זימן לו הקדוש ברוך הוא שתי כליותיו כש 

רבנים והיו נובעות ומלמדות אותו תורה וחכמה. אבל לאחר מתן תורה נתייחדו נשמות ישראל באוצר מיוחד להיות לעם סגולה מכל  
העמים שלא על פי מעשיהם. וזה שאמר ר' יוסף אי לאו האי יומא דקא גרם על ידי מתן תורה שנתייחדו נשמות הגבוהים מישראל  

 ה במעלה כמוני וכנ"ל: דווקא כמה יוסף איכא בשוקא שהמ 

מעשה מאבא אומנא שקיבל בת קול בכל יום וחלשא דעתו של אביי ואמרו לו אע"פ שאתה גדול  הובא בתורה לד(  )   כא:   בתענית   נז 
נוגע במה  ח  " יצ וביאר הר   .ממנו אבל לעשות כמוהו אינך יכול  שאת הנסיון הזה להיות צדיק השומר על צניעות ודן לכף זכות ולא 

וא נמצא בתוך השוק והבלי עוה"ז זה אין לו לאביי כי הוא יושב כל היום בבית המדרש אמנם שם הוא צדיק  שאינו שלו אע"פ שה 
ובעל   צדיק  בחי'  וזה  לו  אין  השוק  בתוך  הצדקות  מעלת  את  זה  בגלל  דייקא  אבל  בזכותו  מתקיים  העולם  כל  אפילו  שאולי  עצום 

י במעלה גדולה יותר שהרי מעולם לא התרחק וכנ"ל שנחלקו בזה  תשובה וכנ"ל שעיקר הכבוד מהרחוקים אע"פ שהקרוב הוא בודא 
 רבי יוחנן ורבי אבהו בגמרא 

על רבי מאיר מפרמשלין עמוד רלב שבא אליו פעם איש כפר גס והתנהג בגסות עד שקיבל רשות    אספקלריא המאירה עיין בספר    נח
ר"מ מלבוא לתפילה וכששאלוהו על כך ענה שמנהגו  להכנס וכשנכנס סיפר לו בתמימות שמתפרנס מגידול דבר אחר ואח"כ התאחר  

קודם התפילה שלא מתחיל להתפלל עד שמרגיש שאין שפל יותר ממנו והנה היום פגשתי אדם שלא הצלחתי להרגיש יותר שפל  
דבר  ממנו עד שמן השמים ריחמו עליו בזכות אבותיו נעשה ל נס ועלה בדעתו אילו הייתה אתה מאיר איכר כה גס ומגושם המגדל  

אמונת   של  שמץ  אפילו  שלא  בוודאי  עסקיך  להצלחת  מפיו  להתברך  כדי  צדיק  של  למעונו  משכים  עוד  הייתה  כלום  חלילה  אחר 
 .חכמים לא היה נמצא בך הרי לך אפוא כי אותו איכר חשוב ויקר ממך עשרת מונים 

היראה כי כאשר האדם בעל ענוה מתדמה    ההפרש אשר יש בין הענוה ובין   -פ"א  ח"ב תחילת נתיב הענוה    במהר"ל נתיבות עולם   נט 
והשרה   הגבוהי'  ההרים  כל  הניח  הקב"ה  שהרי  קונו  מדעת  אדם  ילמוד  לעולם  א'(  ה',  )סוטה  ז"ל  שאמרו  וכמו  הוא,  ברוך  ליוצרו 

ל  כי מדת השם יתב' שאתו היא הענוה וזו המדה היא עצמית אליו יותר מכל וכמו שיתבאר ולפיכך בע שכינתו על הר סיני, ומפני  

ענוה הוא מתלבש במדת בוראו, ובודאי דבר זה יותר גדול שמדת היראה שהוא ירא השם יתב' משפיל עצמו לפניו ואין בדבר זה  
כלל,  יראת    התדמות  כי  לסילותה,  עקב  ענוה  עשתה  לראשה  עטרה  חכמה  מה שעשתה  זה אמר  ועל  ית'.  עלתו  שהוא  שמכיר  רק 

הענוה כי בעל הענוה מצד שיש בו מדעת קונו יש לו מעלה יותר וזהו יותר מן יראת  שמים שהוא יותר גדול מן החכמה והוא קטן מן  
 השם, 

שמה שענוה מביאה ליראה אין הכוונה שהיראה גדולה ממנה אלא הפירוש שכשיש לו ענוה בוודאי כבר יש לו גם    ועל כן מבאר 
דבר זה הוא בודאי כאשר הוא בעל ענוה שהוא ירא הש"י, כי בעל  וזה פירושו לפי פשוטו עקב ענוה יראת השם, כלומר ש     -יראה. וזה לשונו שם  

ענוה משפיל עצמו לפני כל ואיך לא ישפיל עצמו לפני השם יתב'. ואין לומר אצל הענוה שמן הענוה יעלה למדריגת יראת השם ויראת שמים ראש  
אשר הוא עניו בודאי הוא ירא שמים לפני זה ובכלל ענוה לענוה כמו שהוא ראש לחכמה, שאין זה כך שלכך נקראת יראת השם עקב אל ענוה, כי כ

   הוא יראת שמים כמו שהעקב הוא בכלל עיקר הגוף. 

המהר"ל  כתב  היראה  בנתיב  הרוממות   שם  מיראת  גדולה  והיא  מתוך אהבה  יראה  מדרגות  שיש  ג'  יש  לכאורה  רבנו  לפי  ולפ"ז    .

כי   ויראת   הפני משה ביראה,  נמוכה מענוה  והמהר"ל הוסיף יראה מתוך אהבה שהיא    ביאר שיראת עונש  הרוממות למעלה מענוה 
 למעלה מיראת הרוממות נמצא תחת הענוה יראה אחת ומעליה שתים סה"כ שלש סוגי יראה. מעונש מרוממות ומאהבה.

חי' מלכות  כי תשא )מצויין בסולם דף מה טור ד' בביאור שם מאות צ מבאר שיש שתי בחי' יראה יראת העונש ב   עיין עוד זהר חדש 
ומבאר עקב ענוה יראת ה' היינו עקב שהיא ענוה זוכין לה ע"י יראת ה וכתיב ראשית חכמה יראת ה' היינו יראה עלאה בחי' בינה  

 שהיא הראשית של החכמה כי חכמה נעלמת והבינה מגלה אותה וע"כ הבינה ראש לתחתונים ולכן נקראת ראשית חכמה  
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משה שם שיש לחלק בין יראת העונש ליראת הרוממות. עוד עיין לקמן תורה טו אות ד'   הירושלמי והפני
 שם מדבר משפלות שלמעלה מיראה.  

כזו שהיא מאור נשמתו המאירה בנפשו היוצאת בדברו, דהיינו תורה    ואין אדם זוכה לתורה

על ידה בורא    ישים,והיא עולה עד שער החמ  חלקו בתורה מחלק אלוק ממעל,דהיינו  שכיון שהיא נשמתו  

לתשובה ישראל  פושעי  ומתעוררים  ישראל  נשמות  אותיות  מתנוצצים  שעי"ז  גרים  ענשמות  אלא  י  ", 
נד.(\ס/ וענוה  שפלות )עירובין  חז"ל  שאמרו  כמו  מתנה  \סג /[סב]\סא/,  פשט    \סה/[סד]  וממדבר 

ה. וחז"ל הפסוק מדבר בבאר שהוציא משה ואהרן ע"י שהכו בסלע שהיה במדבר ושם קבלו מי באר במתנ
מי התורה  רומז לשפלות  \סו/דרשו שהמים הם  מקום הפקר  כי הוא    והמדבר  ומבטל הוא  רמז שמי מפקיר 

 \ ע/ מד'  \סט/גאוותו  \סח/ שישברכי לזכות לתורה צריך  .  מקבל את התורה במתנה  \סזעצמו לנותן התורה/ 
 

 יתפרש לתלת סטרין וכו' הזהר דף יא: יראה    ועיין עוד הקדמת 
. עיין  צ"ע והרי אחיתופל היה ראש סנהדרין וגדול בתורה מכל דורו אע"פ ששפלות לא היה בו ולא למד לשמה   -אלא ע"י שפלות    ס

דמים   איש  שנקרא  קו:  בסנהדרין  מבואר  ואעפ"כ  האלקים.  בדבר  איש  ישאל  כאשר  נחשבה  ועצתו  המלך,  יועץ  שהיה  ג:  ברכות 
 ומרמה.  

 א שם דלא סלקא לו שמעתתא אליבא דהלכתא.אמנם אית 

עיין לק"ה ערלה ה' ח' שעיקר הבגדים הצואים היא הגאווה ועיין לק"ה בציעת הפת שרק ע"י התורה אפשר    צ"ע   -אלא ע"י שפלות  
תורה    להפשיטם, דהיינו להפך שע"י תורה זוכה לשפלות ועוד שמדובר כאן על תכלית השפלות ועד שיזכה לזה בוודאי חייב ללמוד 

הרבה. אלא הכוונה דיהיב חכמה לחכימין דהיינו שיש חיוב ללמוד הרבה תורה וצריך לדעת שאם יזכה גם לשפלות אזי כל התורה  
 שלמד תיהיה כלי לפנימיות התורה שאותה מקבלים במתנה. שהיא לדעת את רצון הש"י האמיתי בכל דבר ורגע.

ש שקודם קבלת התורה שאל הקב"ה את כל האומות אם רוצים לקבל את  מבואר במדר   –שפלות תנאי לתורה    -אלא ע"י שפלות  
התורה וכולם שאלו מה כתוב בה ולא רצו לקבל כי מצאו בה דבר הסותר את מהותם כי כל אומה יש לה מידה רעה שממנה חיותה  

גבר עליה כדי לקבל  איזה מידה היה לישראל שהיו צריכים להת   סוף פרשת בשלח בשם השפת אמת ששואל עה"ת    ועין כלי חמדה 
על כן ציווה הקב"ה קודם קבלת התורה מצות הגבלה לבל יהרסו לעלות בהר וטבע ישראל לחקור כל דבר אחר  ותרץ ש את התורה  

שרשו ולהתבונן בכל דבר עד כמה שיכול ובזה שנתן להם תחומין לכל אחד היכן מקום עמידתם בזה ציוה להם דבר אשר הוא נגד  
לא קונה חתול בשק אלא ככל סוחר טוב מברר קודם היטב טיב הסחורה  יהודי  כי  . ע"כ.  אמרו נעשה ונשמע   טבען של ישראל ואעפ"כ 

לגמרי  ובטלו עצמם  כאן השיגו בטיב הנותן  תנינא    , ורק  עב  ועיין תורה  גדול  וביטול  הרי שעצם קבלת התורה היה רק ע"י שפלות 
 משמע שזה היה מכח משה רבינו שהאיר בהם מהענוה שלו 

בו    -וממדבר מתנה    ( במדבר כ"א ) אמר רב מתנה: מאי דכתיב    .רובין דף נד עי   סא זה, שהכל דשין    -אם משים אדם עצמו כמדבר 
 .דהיינו שמקבלו במתנה באופן שלא ישכח   אין תלמודו מתקיים בידו   -תלמודו מתקיים בידו. ואם לאו  

 צ"ע מאי שהכל דשין בו הרי אדרבה המדבר שומם ואין עובר בו.
 נה.  נדרים   סב 

וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות? א"ל: כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר    ( במדבר כא ) מאי דכתיב:    .נדרים דף נה  סג
 .תורה ניתנה לו במתנה, שנאמר: וממדבר מתנה, וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל, שנאמר: וממתנה נחליאל   -שהוא מופקר לכל  

פ"ג מת"ת ה"ט שענוה הוא תנאי בקנין התורה, שא"א לקנות תורה בלי ענוה. וצ"ב הטעם בזה,    "ם הרמב וכ"כ    -  עיין דף על דף שם 
וכמו שמברכים   הוא מלמדו,  ברוך  הקדוש  לבד אלא  תורה  שא"א ללמוד  וי"ל  מדות.  משאר  יותר  הענוה  נתייחדה מדת  ועוד במה 

תורה   הלומד  שגוי  משפטים  פ'  רבה  במדרש  וע"ע  ישראל,  לעמו  תורה  ובחובת  המלמד  ידעום.  בל  ומשפטים  כמש"כ  מבין  אינו 
הלבבות בשער הבטחון מבואר שה' משגיח רק על מי שבוטח בו, וא"כ בעל גאוה שכל מחשבותיו הם כמה שהוא אדם גדול ומבין  

מה שהוא  הכל, ה' אינו משגיח עליו וגם אינו מלמדו, משא"כ מי שיש לו מדת הבטחון ומבין שאין לו כלום בזכות עצמו ומכיר שכל  
 ט(  -)קובץ קול התורה, קובץ מ"ח ע' נח    יודע ומבין הוא מתנת שמים, וגם בלימודו מבין כן, הרי בוטח בה' וה' משגיח עליו וגם מלמדו.

 במדבר כא יח   סד

ר מַּ   במדבר פרק כא   סה  ָ ְדב  ִ ִממ  ֲעֹנָתם ו  ְ ִמש  ְמחֵֹקק ב ְ ָה ְנִדיֵבי ָהָעם ב ִ רו  ָ ִרים כ  ָה ש ָ ֵאר ֲחָפרו  ָנה: )יח( ב ְ ָ    ת 

בחיי  ולפי    -  רבנו  במטה.  שהכו  במשענותם  וכרוה  חפרוה  הם  כי  העם  ונדיבי  שרים  וקראם  ואהרן,  משה  הם  שרים.  חפרוה  באר 
שהשוה הכתוב שניהם בחפירתה לכך הוצרך להזכיר במחוקק, והוא משה, ולומר כי אחר שנסתלק הבאר במיתת מרים לא חזר אלא  

 בזכות מחוקק: 

 .המדבר שהוא ארץ ציה וצמאון ניתנה לנו מתנה גדולה כזו, והיא מתנת הבאר וממדבר מתנה. ומן    
]אמר[ רבי חנינא בר אידי    -  .עיין תענית דף זו תורה שלימה מי הבאר האלו שבפרט הם היו בחי' מימי התורה.         תורה כ' עיין    סו 

ין מקום גבוה והולכין למקום נמוך אף דברי תורה  למה נמשלו דברי תורה למים דכתיב הוי כל צמא לכו למים לומר לך מה מים מניח 
 .אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה 

( שכיון שהאשה  .בפרשת במדבר כותב, שיתבאר דבר זה על פי דברי הר"ן בנדרים )דף ל   הישמח ישראל שם בשם    דף על הדף עיין    סז 
כדבר של הפקר והבעל זוכה בה ומכניסה לרשותו,  מסכימה לקידושי האיש, בזה היא מבטלת דעתה ורצונה ומשוי נפשה אצל הבעל  

לגמרי, הפקר   יישותו  ולבטל את  זרות  וכוונות  מיני פניות  כל  ולסלק מרשותו  כן הדבר בקבלת התורה, צריך האדם להסיר מעצמו 
פנימיותה באמת לאמ  וישיג  יכול להתקרב אל התורה הקדושה שתהיה לו "מתנה", שהתורה תקדש אותו  יתה.  כמדבר, רק אז הוא 

 ע"כ.

ויגבה    -שישבר    סח ואולי  שברים  שישאר  ולא  כלום  ישאר  שלא  שיבטל  לומר  צריך  דלכאורה  בגאות  שייך  מה  שבירה  לשון  צ"ע 
א"ר חייא בר אשי אמר רב ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית א"ר    -  .בדרכי ה' היינו דייקא בשברי גאווה עיין סוטה דף ה 
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וישות על כל    בחינות שפלות ול\עא/בחי' שפלותד'  כי יש גאוה    \עב/ השפיל עצמו, וצריך לשבר הגאווה 

בתורה ומעשים טובים    \עג / . כי צריך אדם להקטין את עצמו, לפני גדולים ממנובארבע בחינות

 

אמר רבא בשמתא דאית ביה ובשמתא דלית ביה א"ר נחמן בר יצחק לא  .    ליה כי סאסא לשבולתא הונא בריה דרב יהושע ומעטרא  
 .מינה ולא מקצתה מי זוטר דכתיב ביה תועבת ה' כל גבה לב 

 ימעט בכבוד עצמו ולא כתב יבטל כבוד עצמו וצ"ע   ועיין תורה ו' 
מבאר במה לא להתגאות עפ"י הפסוק אל יתהלל חכם  כאן מבואר כלפי מי לא להתגאות ועיין לקמן ברבב"ח    –שישבר גאותו    סט 

בחכמתו וכו' והמשך הפסוק כי אם בזאת יתהלל המתהלל וכו' משמע שרק ביראת שמים דהיינו בבחירה בטוב כי הכל בידי שמים  
י אחרים  חוץ מיראת שמים נמצא שבחכמה עשירות וגבורה וכיו"ב אין כלל מה להתגאות וביראת שמים בזה צריך להקטין עצמו כלפ 

ומסתמא הכוונה כלפי הנקודה שיש בכל אחד המיוחדת לו כמבואר בתורה לד ולכן כלפיה תמיד אני הקטן שבקטנים שהרי אותה  
אין לי ואע"פ שגם לי יש נקודה שאין לאחרים זה לא סותר כלל כי אין זו תחרות למי יש יותר אלא שצריך לתפוס שכלפי טוב שאין  

ין עצמי וכמבואר בתורה לד שכל אדם חסר את כל הנקודות שאין לו וכדי לקבל תמיד צריך להקטין  לי ויש לאחר אני צריך להקט 
 עצמי.   

אות ד' ע"י שמשבר גאוותו בד' בחי' מבטל כל המידות הרעות וזוכה להכלל בד' אותיות השם שהם שורש לד'    ערלה ה'   לק"ה עיין    ע
ן עצמו תחת מדריגת עצמו דהיינו עלית שורשה לקדושה אזי נכלל בקוצו  יסודות שהם שורש לדצח"ם שעליהם הד' קליפות וכשמקטי 

 של יוד שהוא יסוד הפשוט בחי' צדיק יסוד עולם שהוא השורש וחיות לכל הד' יסודות.

י   כ ִ ְריֹו.  ִ פ  ֹאְכלו  ֶאת  ת  ית  ִ ֲחִמיש  ָנה הַּ ָ ש   בַּ ו  ְוֶזהו   ֲאָות ד(  ּגַ ר  ּבֵּ ַ ש  וּלְׁ מֹו  ל ַעצְׁ ַבּטֵּ זֹּוִכין לְׁ ֶ ש  וִּבּטוּל  ּכְׁ ִביַרת  ְׁ ִחיַנת ש  ּבְׁ הוּא  ֶ "ל ש  ַהּנַ ִחינֹות  ּבְׁ ע  ּבַ ַארְׁ ּבְׁ ֹו 

בַּ  ַארְׁ ל ּבְׁ לֵּ ִהּכָ דוַּע. ֲאַזי הוּא זֹוֶכה לְׁ יָּ ּדֹות ָרעֹות ּכַ ל ַהּמִ לוִּלים ּכָ ֶהם ּכְׁ ּבָ ֶ "ל ש  ִלּפֹות ַהּנַ ע קְׁ ּבַ סֹודֹות,  ָהַארְׁ ע יְׁ ּבַ ֶֹרש  ָהַארְׁ ם ש  הֵּ ֶ ם ש  ֵּ ע אֹוִתיֹּות ַהש ּ
ּצְׁ אֵּ  ֶ "ל ש  ִלּפֹות ַהּנַ ע קְׁ ּבַ ם ָהַארְׁ ִביָבם הֵּ ּסְׁ ֶ ר ש  ַדּבֵּ ַח, ַחי, מְׁ ם, צֹומֵּ ִחיַנת ּדֹומֵּ ם ּבְׁ הֵּ ֶ , רוַּח, ַמִים, ָעָפר, ש  ָעה  ש  ּבָ ל ָהַארְׁ ר ּכָ ָברֵּ יְּׁ ֶ ָרם ַעד ש  ּבְׁ ַ ש  ִריִכין לְׁ

רוּךְׁ ה  ם ּבָ ֵּ ע אֹוִתיֹּות ַהש ּ ּבַ ַארְׁ ָלל ּבְׁ ֶיה ִנכְׁ הְׁ יִּ ֶ סֹודֹות ַעד ש  ִחיַנת  יְׁ בְׁ ָלל ּבִ "ל ֲאַזי הוּא ִנכְׁ ִחינֹות ַהּנַ ע ּבְׁ ּבַ ַארְׁ ה מֵּ ַמּטָ יָניו לְׁ עֵּ הוּא ָקָטן ּבְׁ ֶ ש  ָאז ּכְׁ וּא וְׁ
ָלל.   וּם ֲאִחיַזת ָהַרע ּכְׁ ין ש  ם אֵּ ָ ש ּ ֶ דוַּע ש  יָּ ַהּכֹל ּכַ ָלה מֵּ ַמעְׁ הוּא לְׁ ֶ ל יוּ"ד ש  ֶ  ֻקּצֹו ש 

כ ְ  ָמקֹום,  ָכל  ב ְ רֹות  ֵ פ  הַּ ֶלֱאֹכל  ר  ֻמת ָ ֶנֶגד  ְוָאז  כ ְ ֶזהו   ית  ִ ֲחִמיש  הַּ ָנה  ָ ש  ְריֹו.  ִ פ  ֶאת  ֹאְכלו   ת  ית  ִ ֲחִמיש  הַּ ָנה  ָ ש   בַּ ו  ב,  תו  ָ כ  ֶ ש  יוּ"ד,  מֹו  ל  ֶ ֻקּצֹו ש  ִחינֹות  ּבְׁ

סֹוד  ָעה יְׁ ּבָ ל ָהַארְׁ ל ּכָ ֶ ִחיּוּת ש  ֶֹרש  וְׁ הוּא ש  ֶ סֹוד עֹוָלם ש  יק יְׁ ִחיַנת ַצּדִ וּט, ּבְׁ ש  סֹוד ַהּפָ ִחיַנת יְׁ ִהוא ּבְׁ ֶ י   ֹות.ש  ָכל ָמקֹום, כ ִ רֹות ב ְ ֵ פ  ְוָאז ְיכֹוִלין ֶלֱאֹכל הַּ
ע  ֶנטַּ ְך  ָ כ  ר  חַּ ְואַּ ִנים  ָ ש  לֹש   ָ ש  רֹות  ֵ פ  ֵמהַּ ָאְכלו   ְולֹא  ָעְרָלה  ת  ִמְצוַּ מו   י ְ ק ִ ֶ ש  ְיֵדי  ל  עַּ ע  ָהרַּ ל  ֵ ט  ַּ ִנְתב  ָבר  ,    כ ְ ְוֶזהו  ִים.  לַּ ָ ש  ִלירו  רֹות  ֵ פ  הַּ ֶהֱעלו   ֶ ש  ְרָבִעי 

ֲחִמ  הַּ ָנה  ָ ש   בַּ ְלתַּ ו  ְוָלבֹא  ְמֵרי  ְלגַּ ת  או  ג ֵ הַּ ל  ֵ ט  ְלבַּ ז ֹוִכין  ֶ ש  כ ְ ָאז  י  כ ִ ָאתֹו.  בו  ת ְ ָלֶכם  ְלהֹוִסיף  ְריֹו  ִ פ  ֶאת  ֹאְכלו   ת  ית  ִ ָעָליו  יש  ְך  ָ ִנְמש  ָאז  ָהֲעָנָוה  ְכִלית 
ב.   הו א ְזֵעיר הו א רַּ ת ָמאן ד ְ ְבִחינַּ ע ְורֹב טֹוב ב ִ פַּ ֶ ָרָכה ְותֹוְספֹות ש   ב ְ

ָאתֹו. 'ְלהֹוִסיף'  ְוֶזהו  ב ְ  בו  ת ְלהֹוִסיף ָלֶכם ת ְ דוּעַ ִחינַּ יָּ ָרכֹות ּכַ ַהּבְׁ עֹות וְׁ ּפָ ְׁ ל ַהַהש  ּנוּ ּכָ ּמֶ ּמִ ֶ סֹוד עֹוָלם ש  יק יְׁ ִחיַנת ַצּדִ ף, ּבְׁ ִחיַנת יֹוסֵּ ת 'ְויֹוֵסף    ֶזה ּבְׁ ִחינַּ ב ְ

ָהָאֶר  ם  עַּ ל  ָ כ  ֶ ש  ָהָאֶרץ',  ם  עַּ ְלָכל  יר  ב ִ ְ ש  ַּ מ  הַּ הו א  יט  ל ִ ַּ ש   הַּ ֵהם  הו א  ֶ ש  ַרק  ץ  ָעָתם  ּפָ ְׁ ַהש  ִלים  ַקּבְׁ וּמְׁ ִחיּוָּתם  ִקים  יֹונְׁ ם  ּלָ ּכֻ עֹוָלם  ּבָ ֶ ש  ָאָדם  י  נֵּ ּבְׁ ל  ּכָ

הוּא הַ  ֶ ל יוּ"ד, ש  ֶ ִחיַנת ֻקּצֹו ש  בְׁ הוּא ּבִ ֶ י, ש  ִ ּ סֹוד ַהֲחִמש  ִחיַנת יְׁ הוּא ּבְׁ ֶ ף ש  ִחיַנת יֹוסֵּ הוּא ּבְׁ ֶ יק ש  ּדִ ַהּצַ ָכל ָהַארְׁ מֵּ ָלם ּבְׁ עְׁ ין  ִחיּוּת ַהּנֶ אֵּ ֶ סֹודֹות ש  ָעה יְׁ ּבָ
"ל. ּנַ ִחינֹות ּכַ ע ּבְׁ ּבַ ָכל ָהַארְׁ לוּת ּבְׁ פְׁ ִ ּ ַהש  ִלית ָהֲעָנָוה וְׁ כְׁ י ּתַ דֵּ י ִאם ַעל יְׁ    זֹוִכין ָלֶזה ּכִ

ן הוּא  מֹו כֵּ ֱאֶמת, ּכְׁ לוּתֹו ּבֶ פְׁ ִ יש  ש  ּגִ מֹו וַּמרְׁ ל ַעצְׁ ַבּטֵּ ּמְׁ ֶ ּ ִפי ַמה ש  ל ֶאָחד ּכְׁ י ּכָ ָיא, ּכִ לְׁ ָהא ּתַ ָהא ּבְׁ ָבר ָזָכה    וְׁ ּכְׁ ֶ י ש  יק ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ ב לְׁ ָקרֵּ ִהתְׁ זֹוֶכה לְׁ
י,  ָהֲאִמּתִ יק  ּדִ ַהּצַ ת  ֻדּלַ וּגְׁ ַמֲעַלת  ר  ִעּקַ ה  זֶּ ֶ ש  י  רֵּ ַגמְׁ לְׁ ָמ"ה  ִחינֹות  בְׁ ּבִ ִחינֹות  ַהּבְׁ ָכל  ּבְׁ ָהֲעָנָוה  ִלית  ַתכְׁ רוּ    לְׁ ָאמְׁ ֶ ש  מֹו  ּכְׁ ם,  ּלָ ִמּכֻ דֹוָלה  ּגְׁ ֲעָנָוה  י  ּכִ

ר  ינוּ ִזכְׁ ִחיַנת עֲ ַרּבֹותֵּ ר ִלבְׁ ן הוּא זֹוֶכה יֹותֵּ מֹו כֵּ ָלל ּבֹו, ּכְׁ ִנכְׁ יק וְׁ ּדִ ַהּצַ ר לְׁ ב יֹותֵּ ָקרֵּ תְׁ ּמִ ֶ ּ ל ַמה ש  ן ּכָ כֵּ ָרָכה. וְׁ י  ֹוָנם ִלבְׁ ּקוּנֹו, ּכִ ל ּתִ ה ּכָ זֶּ ֶ ֱאֶמת ש  ָנָוה ּבֶ
 ֶ ַהּתֹוָרה ש  וּמֵּ י ֱאֶמת  יקֵּ ּדִ וִּמּצַ ַרךְׁ  ּבָ ִיתְׁ ה'  ל ָאָדם מֵּ ּכָ ַרֲחקוּת  ִהתְׁ ר  ָלה  ִעּקַ ָערְׁ ִחיַנת  ִמּבְׁ ךְׁ  ָ ש  מְׁ ּנִ ֶ ָכבֹוד ש  וְׁ אוּת  ּגֵּ ֲחַמת  ר הוּא מֵּ ָהִעּקָ ִחיּוּתֹו  ל  ּכָ ם  הֵּ

"ל  ָ   ַהּנַ ש   בַּ ה ִלְבִחינֹות ו  ֶ "ל ְוָאז ִיְזכ  נ ַּ ַּ ת כ  או  ִחינֹות ג ֵ ב ְ ל הַּ ָ ו  כ  נ  ֶ ל ִממ  ֵ ט  ל ְלבַּ ד ֵ ַּ ת  ְ ל ָאָדם ְלִהש  ָ ֹאְכלו  ֶאת ְוָצִריְך כ  ית ת  ִ ֲחִמיש  ְריֹו ְלהֹוִסיף ָלֶכם    ָנה הַּ ִ פ 
"ל:  נ ַּ ' ְוכַּ ָאתֹו ְוכו  בו   ת ְ

אפשר לומר שגדולים בינונים וקטנים ועצמו היינו גם רמז לביטול של תלמיד לרב וביטול לחבירו וביטול הרב לתלמיד    עוד אולי   עא
דהי  ביטול  של  לשונות  ד'  מזכיר  גם  רבינו  לכן  ואולי  ביטול  סוגי  ד'  והם  השי"ת.   כלפי  "להשפיל"   וביטול  "מדבר"   "להקטין"   ינו 

 "ענווה".  כי אינו דומה השפלות של רב לתלמיד כמו שפלות התלמיד לרבו.         

   קטנות שכנגד הרב דהיינו גדולים ממנו מכונה בלשון    ואולי הביטול 

ששם נעשה מקום לחידושי    עיין תורה סד ד' שהחילוק דיעות שבין החכמים היא בחי' החלל הפנוי   מדבר כערכו בחי'    וכנגד חבירו 
ולא דעת חבירו להיפך מתוך שכל   דהיינו שלא מבטל דעתו  מבין שניהם  כדי שתצא  כלפי האמת  והפירוש שמבטל עצמו  התורה, 
אחד עומד על דעתו ומכבד דברי חבירו אזי החילוק דעות לד הוא החלל שנעשה ביניהם כדי לחדש בו אבל החלל הזה נעשה רק ע"י  

צמו לכבד דברי חבירו והכוונה כי ענווה היא שמכיר ערך עצמו ואעפ"כ מכיר בערך האחרים והביטול כלפיהם  שכל אחד מקטין ע 
לא מחסיר מעצמו כלום אלא להיפך מקבלים דין מן דין ולכן נקרא מדבר הכוונה שהוא נקרא על שם החלל שביניהם כיוון שהחלל  

 ין מן דין  הזה הוא נעשה כראוי רק ע"י שמקטין עצמו כראוי לקבל ד 

 שהוא לשון ירידה שיורד איליו ועוזב מדריגתו והשגותיו.    השפלה דהיינו קטנים ממנו לשון    וכנגד התלמיד 

 עפ"י התפ"י שענו מכיר בערך עצמו   ענווה וכנגד מדרגת עצמו מכונה  
ואם במציאות אני יותר    .כי צריך אדם להכיר בערך עצמו כדי שיוכל להשתמש בכל כוחות נפשו ובכשרונותיו   צ"ע מה זה גאווה   עב

לדעת   צריך  אני  זה  את  גם  מחבירי  גיבור  או  חכמתם ר שבסנהד   כידוע חכם  לפי  בסדר  ישבו  צריך  ין  מעצמו  שאדם  אע"פ  דהיינו   .
לברוח ולישב במקום הפחות כמבואר במסילת ישרים פכ"ב בשבתו שיהיה מקומו בין השפלים, אבל כשמושיבים אותו במקומו לפי  

רצונם כנ"ל בסנהדרין, שגם זה ממדת השפלות כדאיתא בגמ' שבת קיח: אמר רבי יוסי מימי לא עברתי על דבר  חכמתו חייב לישב כ 
   חברי.

בהקדמה ועיין   המלכות    לעיל  נפילת  דהיינו  השפלות  פגם  ואחת  הענוה  פגם  אחת  גאוה  בחי'  שתי  יש  הדברים  שבשרש  הארכתי 
 והיסוד עי"ש 



 15יט.           מוהר"ן         יד                          תורה            ליקוטי                                                      

שיהיו שלימים וע"כ כל חסרון שמוצאים בהם כבר  אדם מצפה  מגדולים    , לכאורה פשיטא, ואולי כיהנגלים

הם תוכחה באהבה  כגון לקבל מ  , ולפני בני אדם כערכו\עד/ מתגבר היצה"ר לומר שאינם גדולים כלל
גם   ממי שאמרה,  האמת  את  לקבל  אוחזים  לא  במה שבעצמם  שואפילו  כה  תורה  אדם  עיין  בני  שני  אין 

כגון    \עו/[עה]  , ולפני קטנים ממנו, נמצא שאחד משנינו גדול יותר וצריך לחשוב שחבירי גדול יותרשוים
בי ואפשר שמחמתה הוא חשוב  אפילו קל שבקלים יש בו נקודה שאין  כנ"ל. ועוד ש  \עז/לקבל תוכחה ממנו

, ועוד שאני נצרך לו מאד כי אין לי שלימות בלא אותה נקודת אלוקות השייכת לו כמבואר בתורה  ממני
רבנו  .לד משה  כיצד  תנינא  פב  תורה  ודרך    ועיין  פתח  בזה  ופתח  שבישראל,  לפחות  אפילו  עצמו  קישר 

זו,   בדרך  שילך  מישראל  אחד  לכל  באלולכבושה  היה  שזה  אחרי    )עי"ש  שניות  לוחות  לקבל  כשעלה 
אלא    \עח/ועיין תורה עב שהשפלות של משה רבנו טבועה וחקוקה בכל אחד מישראלשנתכפר חטא העגל(  

וצ"ע עד כמה ומתי וכיצד מותר לזלזל עצמו .  עי"שע"י התקרבות לצדיק  שהיא ישנה וצריך לעורר אותה  
 . \עט/ללפני בן ותלמיד ובני בית, מה נקרא ענוה ומה נקרא זלזו

 
י   עג דף  של   : בבא בתרא  שאלו את  דר'  וא"ר אבהו  בריה  דיוסף  הא  כי  כבוד  זקניו  שכנגד  כל  הבא אמר להם  העולם  בן  מה איזהו 

יהושע חלש אינגיד א"ל אבוה מאי חזית א"ל עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה א"ל עולם ברור ראית ואנן היכי  
 חזיתינן ]א"ל[ כי היכי דחשבינן הכא חשבינן התם 

בשבתו, שיהא מקומו בין השפלים, ולא בין הרמים, והוא גם כן מקרא מלא )משלי    -מדת הענוה  בביאור    -  מסילת ישרים פרק כב 
ושב עד   וג' מקומות  ב'  וכן אז"ל )בויקרא רבה פ"א(: הרחק ממקומך  וגו'",  גדולים אל תעמוד  ובמקום  לפני מלך  כ"ה(: "אל תתהדר 

"ל )ב"מ פ"ה(: כל מי שמקטין עצמו על דברי תורה בעולם הזה  שיאמרו לך עלה ואל תעלה שיאמרו לך רד, ועל כל המקטין עצמו אז 
נעשה גדול לעולם הבא, וכנגד זה אמרו )יל"ש יחזקאל כ"א ל"א(: "הסר המצנפת והרם העטרה" כל מי שהוא גדול בעולם הזה קטן  

 בעולם הבא, ומינה להפך מי שהוא קטן בעולם הזה זמן גדולתו לעולם הבא.

עה"פ באיוב גדול וקטן שם הוא מבאר מוהרנ"ת שבעוה"ז אין יודעים כלל מי הוא גדול ומי הוא    ות קלח עיין שיש"ק ח"ג א הכוונה  
באמת  אוחזים  .  קטן  הם  שבעוה"ז  כיוון  צדיקים  ורק  הפכים  הם  ועוה"ב  עוה"ז  כי  קטן  הוא  עוה"ב  בעיני  גדול  עוה"ז  שבעיני  מה  כי 

אמת גם זה לא תמיד כי סר מרע מסתולל ואיש אמת הרבה פעמים בעיני  בעוה"ב לכן אמר לו כי היכי דחשבינן הכא חשבינן התם וב 
 העולם הוא נראה משוגע כמבואר בספר המידות )אמת אות ל'( 

יודע שיש בהם חסרון ולכן שמח בכל איזה טוב שמוצא בהם אבל    ולכן יותר קל   עד להקטין עצמו בפני קטנים ממנו כי מלכתחילה 
אה בכל מקום רק טוב כי אדם שרואה איזה רע באיזה מקום זה נמשך מהרע של עצמו שנמשך  האמת היא שמי שהוא טוב עין אזי רו 

 .מין למינו וניעור 

כי מאותה סיבה שמקטין עצמו לפני קטן ממנו יכול גם להתנשא על גדול ממנו וזה בחי' המבואר בתורה קעא    ועוד אולי אפשר לומר 
כועס    , הוא ה"נ כאן במקום לקיים בעצמו להיות עניו אפילו כלפי קטנים ממנושלומד דבר חדש ובמקום לקיים על עצמו מבזה אחרים  

 , דהיינו למה הם לא מקטינים עצמם כלפיו אע"פ שהוא קטן מהם.אחרים למה לא מקיימין זאת כלפיו  על 
 ועיין תפארת ישראל אבות ד' ד'.עיין שיש"ק ח"ג אות קלח וזהר שלח דף קסח מאן דאיהו רב איהו זעיר    עה 

הו א"  -  יש"ק ח"ג קלח ש   עו  ם  ָ ש  ְוָקָטן  דֹול  ב: "ג ָ תו  ָ כ  הַּ ש   ֵפרו  ב ְ ָבא  ו  מ  ְמֹאד הַּ "ת ְ  ְרנַּ ְוִהְרִחיב מֹוהַּ יש   ג) ִהְדג ִ ֹוב  יֹוְדִעים    ( ִאי  ָהעֹוָלם ֵאין  ֶזה  ב ְ ֶ ש 
ֲעָלה,   מַּ ָטן ב ְ ק ָ ִמי הו א הַּ ִים ו  מַּ ָ ש   ַּ ֲעָלה ב  מַּ ב ב ְ ו  ָחש  דֹול ְוהַּ ג ָ ל ִמי הו א הַּ לַּ ל  כ ְ ָ ת כ  ְדֵרגַּ ֹות הו א יֹוֵדעַּ ֵהיֵטב מַּ ֹוֵחן ִלב  ב  ִים, ה' הַּ מַּ ָ ש   ַּ ְעָלה ב  ק ְלמַּ ְורַּ

ם יֹוְדִעין ִמי הו א. ָ ם הו א", ש  ָ ִמי הו א ָקָטן "ש  דֹול ו  א ג ָ דֹול ְוָקָטן" ִמי הו   ֶאָחד ְוֶאָחד, ְוֶזהו  "ג ָ

זהו בחי' וישאלו איש    -כור בהמה טהורה הלכה ד' אמצע אות כב  לק"ה הלכות ב וכמו שמצינו שמשה בנו קבל תוכחה מיתרו ועיין    עז 
לרעהו לשלום הנאמר במשה ויתרו וארז"ל מי הקרוי איש זה משה וכמה הי' רחוקים זה מזה משה קיבל התורה מפי הגבורה ויתרו  

ק שרצה להתגייר. ואעפ"כ  נתגייר ממקום רחוק וטמא מאד כי לא הניח ע"ז שלא עבדה. בפרט בעת שבא למשה שעדיין לא נתגייר ר 
קוראם איש ורעהו כי כך דרכו של הצדיק הגבוה מאד שהוא בחי' משה שהוא מוריד א"ע ומקרב א"ע כ"כ למי שיש לו איזה רצון  

 להתקרב אל האמת הוא מקרב א"ע אליו כ"כ כאלו הי' חבירו ממש כאלו הם איש ורעהו.
ר לקבל לוחות שניות אז חקק בכל נשמות ישראל דרך זו של שפלות כלפי  נראה שבאלול בעלייתו לה   הנ"ל   תורה פב תנינא ולפי    עח
)כי אז עלה לכסא הכבוד כמבואר בתורה א' תנינא שבקשו המלאכים לדחפו מחמת הקטרוג מה אדם ותדעהו ותנה כבודך על    ל אחד מישראל כ 

קבלת התורה אחרי החטא דהיינו כשישראל    היו , כי לחות שניות  השמים א"ל אחוז בכסא כבודי, ושם נשמות ישראל כמבואר שם בתורה( 
חזרו להיות בלא הטומאה של העגל הטמונה בהם, ואז משה רבנו חקק בהם שפלות כדי שיתחברו כל ישראל לקבל את התורה בכלי  
ובלוחות   שבכתב  התורה  קבלת  כי  הלוחות  קבלת  כי  ואולי  בעגל,  וחזרה  זהמתם  פסקה  הראשונה  התורה  בקבלת  הרי  וצ"ע  שלם. 

 ניות ברגע קבלת הלוחות נעשה העגל, ונפגמו הלוחות כמבואר בפרש"י שהכתב פרח מהן כשראה מעשיהם לכן שיבר אותן.  ש 

צ"ע בזה כי לפעמים אסור עיין טור חו"מ סימן רבע בדין פריקה וטעינה מחלוקת רא"ש ורמב"ם לגבי זקן ולא    –  לפני קטנים ממנו   עט 
"ל לרא"ש שאוסר זה לא מצד עצמו אלא מצד מה שמייצג כמו ת"ח שאסור ברבב על בגדו  לפי כבודו אם מותר לזלזל בעצמו.    וצ

בגלל התורה שמתבזית בזה ולא בגלל עצמו.  צ"ע בזקן ולא לפי כבודו לפי המבואר שם היינו שאם היה שלו היה מניח א"כ הוא לאו  
שהרא"ש מפרש שאין סיבה אחרת שמצדיקה שיניח    דווקא משום כבוד התורה ואילו הרא"ש דיבר משום כבוד התורה דייקא ואפשר 

 מלטעון או לפרוק אלא רק משום כבוד התורה ולכן אוסר לזלזל בעצמו אפילו לפנים משורת הדין.

הדין  בעצם  כי    אבל  רשע  שהוא  ואף  לו  לעזור  חייבים  שיהיה  מי  יהיה  חמור  הבעל  כלפי  מחלקת  לא  הזו  מצווה  הרי  יתגאה  שלא 
 לטעון לשונאו והרי אסור לשנוא אלא רשע א"כ דייקא המצווה הזו היא ראיה לדברי מוהרנ"ת    מבואר שם שצריך להקדים 

דאם אין כאן חילול ה' הרי צריך שיהיה חייב לעזור ואם יש חילול ה' אסור ומדוע זה נהפך להיתר בגלל שהיה מניח    והרמב"ם צ"ע 
 שה הרי לא חילק ואף באדם חשוב התיר וצ"ע אם היה שלו. ואולי סובר שמה שמניח שלו זה מחמת חולשת הגוף וק 

לשניהם לרא"ש ולהרמב"ם דאם הוא חיוב להקטין עצמו בפני כל אדם א"כ גם זקן ות"ח זו כבודה של תורה אף במקום    ולכאורה צ"ע 
        .שלעצמו לא היה טורח 
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אבל לא לפני    ,אע"פ שכבר הקטין עצמו לפני קטנים ממנו  שהוא בעצמו קטן שבקטנים  \פ/םולפעמי

וצריך להקטין  אזי הוא הקטן שבקטנים    ,וכשזכה להקטין עצמו אפילו לפני הקטן שבקטנים,  הקטן שבהם
גם  א"ע   ג [פא]  כנגד מדרגת עצמועוד  וצריך  קצת  ישות  לו  יש  עדיין  הקטן שבקטנים  גם  אותה  כי  ם 
עדיין    , וכאן אחרי שזכה להרגיש הכי גרוע שבעולם  ,, כי עד כאן דיבר משפלות ביחס לבני אדם \פבלבטל/ 

לדעת שהיחס בין נברא לבורא הוא הרבה יותר רחוק מיחס טיפה שבים לכל הים הגדול,  כלפי הקב"ה צריך  

וכ"ש שזכ גויוממילא להיות בשמחה עצומה על עצם המציאות, גם כשלא מקבל כלום  ומבאר  .  ה שאינו 

שום  בעיניו    \פג / וידמהכיצד   ואין  תכלית  ואין  סוף  אין  שהוא  הקב"ה  רוממות  בדמיונו  שידמה  דהיינו 
בנו שלו  בצורך  ולא  במציאותו  הנצרך    . השגה  מגושם  נברא  שהוא  עצמו  מציאות  את  ידמה  אליו  וביחס 

ירגיש   ועי"ז  החומר,  ג   דהיינו  שהוא למטה ממדרגתולגשמיות  פחות  שמחשיב  שהוא  הזה  מהמעט  ם 

עדיין מדבר    שבו איש תחתיו  \פו/ פה(טז, בבחי' )שמות  \פד/ עצמו  הפסוק  את  א מפשט  הקב"ה  זהרת 
חיוב וחז"ל למדו מכאן    .כי ביום שישי יקבלו עומר כפול גם לשבת  ,ישראל שביום השבת לא יצאו ללקט מן

דהיינו   \פטשרומז לשפלות/ \פח/ "תחתיו"ורבנו דורש  ,\פז/ שלא לצאת מד' אמותיו שבהם נמצא בכניסת השבת

, כי עד שמתקן קליפת נוגה עדיין הוא  ורק אז הוא כלי מוכן לקבל תורה  \צ/שצריך להרגיש תחת מדרגתו

 
וצ"ע. אולי כיון שקליפת הגאווה הזו היא  ואולי כי להרגיש הכי גרוע בעולם א"א שיהיה בקביעות אלא לפעמים    מאי לפעמים, צ"ע    פ

קליפת נגה כמבואר בלק"ה ערלה ה' ד' וכידוע קליפת נגה א"צ לבטל אלא להעלות לקדושה, לכן יש בזה בחי' של רצוא ושוב, לכן  
וכנת  זה רק לפעמים. וצ"ע. ואולי כיון שמשהו גאוה צריך למדת העזות דקדושה שהיא מדה הכרחית בעבודת ה' אבל היא מדה מס 

בעולם   גרוע  הכי  להרגיש  זמן  כמה  כל  דהיינו  לפעמים  צריך  דסט"א  מעזות  עצמו  לשמור  כדי  לכן  לסט"א,  לעזות  בה  ליפול  מאד 
 דהיינו את השמינית שבשמינית שהנצרך לעזות דקדושה לבטל.

 עיין לק"ה ערלה ה' ד'שיאמין שהוא יותר קטן ממה שהוא חושב )רא"ב(    פא 

......  פב נב  זה הדבר, דהינו  הינ עיין תורה  שיזכה לבטל  כנ"ל, עד  יחידי  בלילה בדרך  ושיחות בהתבודדות  ירבה בתפלות  ו שבתחלה 
בזמן   רב בהתבודדות,  זמן  ינהג  וכן  ותאוה אחרת.  עד שיבטל מדה  הנ"ל,  עוד בהתבודדות  ירבה  כך  ואחר  זאת.  ותאוה  לבטל מדה 

יזה דבר וכו', ואחר כך מבטלין גם זה, עד שלא נשאר ממנו כלום.  הנ"ל, ובמקום הנ"ל עד שיבטל הכל. ואחר כך עדין נשאר ממנו א 
]פרוש כי יכול להיות אחר שבטל כל התאוות ומדות רעות, עדין נשאר ממנו כלום. דהינו שעדין לא בטל לגמרי הגאות והגסות, עד  

נו כלום, שיהיה בבחינת מה באמת,  שנחשב בעיניו לאיזה דבר. ועל כן צריכין להתיגע ולהרבות בהתבודדות הנ"ל, עד שלא ישאר ממ 
 עד שיזכה לבחינת בטול באמת[.

וגם כפל הלשון שהרי כבר אמר להקטין עצמו.  ונראה שבזה מבאר כיצד להקטין תחת מדרגת עצמו שהרי אין    צ"ע   לשון ידמה   פג
בדמיון שאע"פ שא  דהיינו לחשוב  בדמיון  היא  בזה  לכן הדרך  מקטין עצמו.  שכלפיו  כלפי  כאן איזה אדם אחר  עדיין  ממני  גרוע  ין 

עצמי   להשפיל  צריך  ועתה  אדם  לבני  ביחס  היתה  שלי  השפלות  עכשיו  עד  כי  מרגיש,  שאני  ממה  גרוע  יותר  שאני  אפשר  שמיא 
 בדמיוני ביחס להקב"ה דהיינו לתאר לעצמי גדולת הש"י שכלפיו אין לי שום חשיבות כלל אפילו פחות מיחס הטיפה לים הגדול.  

 ובא בצמאה נפשי בשלח תשעג.ה   כך פירש הרב   פד
 בתקפא )שמות יג( ובתשכט תוקן  פה 

ַּ   שמות טז   פו  בו  ִאיש  ת  ְ י ֶלֶחם יֹוָמִים ש  ִ ש   ִ ש   ֹום הַּ י  ַּ ן הו א ֹנֵתן ָלֶכם ב  ֵ ל כ  ת עַּ ָ ב  ַּ ש   ן ָלֶכם הַּ י ְיהָֹוה ָנתַּ ֹום  )כט( ְראו  כ ִ י  ַּ קֹמֹו ב  ְ ל ֵיֵצא ִאיש  ִממ  יו אַּ ָ ְחת 
ִביִעי:  ְ ש    הַּ

 מכאן סמכו חכמים ד' אמות ליוצא חוץ לתחום ג' לגופו וא' לפישוט ידים ורגלים:   -תחתיו    שבו איש   -פרש"י  
דווקא שלא התכווין לשבות שם אבל המתכווין לשבות יש לו אלפים אמה לכל רוח ואם הוא בתוך העיר כולה כארבע אמות ויש    פז 

 לו אלפים מחוצה לה.
הפסוק   פח ע"י  נתבאר  מה  ביאר.    צ"ע  שכבר  ממה  ואפילו  יותר  ממרוץ  שבת  בחי'  הדעת  ישוב  צריכה  זו  שפלות  שבחי'  רומז  ואולי 

ממרוץ שבעבודת ה' כי היא הרגשת האפסיות עצמית כלפיו ית' ובעבודת הדמיון דקדושה לדמות עוצם רוממותו ושפלות עצמי ביחס  
 אליו.

תיו" דהיינו שנעשה אין ממש אזי א"א לקפח  שרמוז בסוף הפסוק "אל יצא איש ממקומו" שע"י "שבו איש תח   עוד עיין סוף תורה עט 
ל   -פרנסתו ולדחותו ממקומו כי אינו תופס מקום כלל.  וזה לשונו שם   עַּ ֶ ִעְנָין ֶזה ש  מֹו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ב ְ ְ י ִמש   ְעת ִ מַּ ָ ב ש  ו  ז ֹוִכין  -ְיֵדי -ש  ֶ ֶזה ש 

ל  ֱאֶמת, עַּ ֶ ב  תֹו  ְפלו  ִ ש  ם ָאָדם -ְיֵדי -ִלְראֹות  ו  ֵאין ש  הו א    ֶזה  ֶ ש  ר  חַּ ֵמאַּ י  כ ִ לֹום  ָ ְוש  ס  ְרָנָסתֹו, חַּ ַּ פ  חַּ  ֵ פ  ְלקַּ ְינו   הַּ ד ְ קֹומֹו,  ִממ ְ ְוִלְדחֹותֹו  ָיכֹול ְלהֹוִציאֹו 
אי ֵאין ְיכֹוִלין ִלְדחוֹ  ד ַּ וַּ ן ב ְ ֵ ל כ  ָלל, עַּ קֹום כ ְ ָ מ  ת הַּ חַּ ִין, ְוֵאינֹו ת ַּ ת אַּ ְבִחינַּ ֱאֶמת, הו א ב ִ ֶ ָפל ב  ָ קֹומוֹ ָעָנו ְוש  ל ֵיֵצא    תֹו ִממ ְ יו אַּ ָ ְחת  ַּ בו  ִאיש  ת  ְ : "ש  ְוֶזהו 

ל  עַּ ְינו   הַּ קֹומֹו",  ִממ ְ ְלמַּ -ִאיש   ת  ְפלו  ִ ש  ב ְ ִמיד  ָ ת  ְצמֹו  עַּ ֲחִזיק  ַּ מ  ֶ ש  יו",  ָ ְחת  ַּ ת  ִאיש   בו   ְ "ש  ִחינֹות  ב ְ הו   ז ֶ ֶ ש  ת,  ְפלו  ִ ְלש  ז ֹוִכין  ֶ ש  ְמקֹומֹו  ְיֵדי  ת  חַּ ת ַּ ה  ָ ט 
ל  "ל, עַּ נ ַּ ַּ ְדֵרָגתֹו כ  מַּ ְרָנָסתֹו, חַּ -י ְיֵד   -ו  ַּ ְינו  ִלְדחֹותֹו ִמפ  הַּ קֹומֹו, ד ְ ל ְלהֹוִציאֹו ִממ ְ כַּ ם ָאָדם לא יו  ו  י ש  קֹומֹו" כ ִ ל ֵיֵצא ִאיש  ִממ ְ "ל  ֶזה "אַּ נ ַּ ַּ לֹום כ  ָ  ס ְוש 

ת ֲחֵברוֹ  נו  ָ ֹוֵרד ְלֻאמ  י  ל הַּ ָ ְנֶהְדִרין פ"א(: 'כ  , ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סַּ ֹוֵתינו  ב  ָאְמרו  רַּ ֶ ת  ְוֶזה ש  נו  ָ ֹוֵרד ְלֻאמ  י  ֶ ר ש  חַּ י ֵמאַּ ', כ ִ ' ְוכו  ת ִאיש  ֶ ל ֵאש  א עַּ ָ ו  ב  ִאל   כ ְ
"ל,   נ ַּ ת הַּ ְפלו  ִ ת ש  ִחינַּ ם ב ְ הו א רֹוֶצה ִלְפג  ֶ ְרָנָסתֹו, ִנְמָצא ש  ַּ ִמפ  קֹומֹו ו  "ל ֲחֵברֹו, ְורֹוֶצה ִלְדחֹות ֲחֵברֹו ִממ ְ נ ַּ ַּ ' כ  יו" ְוכו  ָ ְחת  ַּ בו  ִאיש  ת  ְ ת: "ש  ִחינַּ ל  ב ְ , ְועַּ

י  ֵ ת ָראש  ֶ י ֵאש  ' כ ִ ת ִאיש  ֶ ל ֵאש  א עַּ ָ ו  ב  ִאל  ן הו א 'כ ְ ֵ בו  ִאיש   -כ  ְ ת 'ש  ִחינַּ הו א ב ְ ֶ ת, ש  ְפלו  ִ ת ֲעָנָוה ְוש  ְבִחינַּ ֹוֵגם ב ִ פ  ֶ ְינו  ש  יו, הַּ ָ ְחת  ַּ בו  ִאיש  ת  ְ ֵתבֹות ש 
ל  עַּ ֶ יו', ש  ָ ְחת  ַּ "ל-ְיֵדי -ת  נ ַּ ַּ קֹומֹו' כ  ל ֵיֵצא ִאיש  ִממ ְ  : ֶזה 'אַּ

נראה שרמז להם שצריכים שפלות כדי לבטוח בהש"י ולא לצאת ללקט מן בשבת והכי נמי בכל שבת צריך    ולקרב הדרש לפשט   פט 
 שפלות להאמין שבשבת כיון שאסור גם לא תועיל ההשתדלות בפרנסה.

ְכִלית    -)שמקשר המבואר כאן למבואר בתורה עט(    עיין לק"ה בציעת הפת ה' י'   צ ַּ ת  ת  ...ְוָאז הו א  ַּ ב  ַּ ת ש  ְבִחינַּ ב ִ ִבְפָרט  ו  ְכָלל  לֹום ב ִ ָ ש   הַּ
בו  ִא  ְ ת ש  ְבִחינַּ "ל ב ִ נ ַּ ֹוָרה הַּ ת  הַּ ם ב ְ ָ בָֹאר ש  ְ מ  ֶ מֹו ש  ת כ ְ ֵלמו  ְ ש  ל ְיֵדי ָהֲעָנָוה ב ִ לֹום ְוָכל ֶזה זֹוִכין עַּ ָ ֵעיָניו יֹוֵתר  ש  ל ֶאָחד ִיְהֶיה ָקָטן ב ְ ָ כ  ֶ יו ש  ָ ְחת  ַּ יש  ת 
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וניעור/  חוזר  יהיה  הנ"ל  קליפות  הג'  שכל  לזה  \צאבסכנה  זכה  שכבר  האמת  הצדיק  ע"י  רק  לזה  .  וזוכים 
ונחנו מה והיא ביטול הישות לגמרי עד שנעשה   בחי'  \צב/ מבאר שהיא השפלות של משה  'ובלק"ה ערלה ה' ג 

עי"ש/ מהמקום  למעלה  קליפות     :  \צגבבחי'  ג'  לבטל  הן  הנ"ל  שפלות  בחי'  שג'  מבאר  ה'  ערלה  בלק"ה 
ישות של  נגה  קליפת  לבטל  היא  עצמו  מדרגת  תחת  והשפלות  גמור    \צד/ טמאות  רע  שאינה  כיון  שכידוע 

ה כוונתו כי קצת ישות נצרכת גם לקדושה בבחי' ויגבה  ונרא לקדושה,    להעלותאלא  אין צורך לבטל  אותה  
, לכן המעט ישות שנשאר \צה/לבו בדרכי ה', וגם איתא בסוטה ה. ת"ח צריך שמינית שבשמינית של גאווה

כידוע  וכי אפשר להעלות אותה לקדושה,    ,אחרי שמקטין עצמו אפילו לפני הקטן שבקטנים היא קליפת נגה
גדול עיקר  היא  דקדושה  ה'    שעזות  והסכנה שבה  בעבודת  כב ההכרח שבה  בתורה    עזותוא"א לכמבואר 

 .\צובלא משהו של גאווה/ דקדושה 

 

 ְ ש   הַּ ְדֵרָגתֹו  ַּ בו  ִממ  ְ ש  ֶזה  ִמְקָרא  ר  ֶנֱאמַּ ת  ָ ב  ַּ ש  ב ְ י  כ ִ עט(  ִסיָמן  )ב ְ ֵחר  אַּ ָמקֹום  ב ְ בָֹאר  ְ מ  ֶ ש  מֹו  כ ְ ת  ָ ב  ַּ ש  ב ְ ֲעֶשה  נַּ ְוֶזה  ֶזה    ָפָלה.  ָבא  ו  מ  ַּ כ  יו,  ָ ְחת  ַּ ת  ִאיש  
ן   י ֵ תֹו, עַּ ְפלו  ִ תֹו ְוש  ִחיתו  ְ ל ֶאָחד פ  ָ ת רֹוֶאה כ  ָ ב  ַּ ש  ב ְ ֶ ם ְלִעְנָין ֶזה ש  ָ ְקָרא ש  ִ מ  ם.הַּ ָ  ש 

ֲעָדם:   -  תורה עט ועיין   ַּ ב  ֹו  ְפש  נַּ ֶאת  ִלְמסֹר  ָיכֹול  ָרֵאל,  ִישְֹ ת  יבו  ִ ֲחש  יר  כ ִ ְויַּ תֹו,  ְפלו  ִ ש  ְויֹוֵדעַּ  ֱאֶמת,  ֶ ב  יק  ד ִ צַּ הו א  ֶ ש  ִלְראֹות       ִמי  ָיכֹול  י  ְוֵאיָמתַּ
י ה' נָ  מֹות ט"ז(: "ְראו  כ ִ ְ ר )ש  ת ֶנֱאמַּ ָ ב  ַּ ש  י ב ְ ת. כ ִ ָ ב  ַּ ש  תֹו, ב ְ ְפלו  ִ "ת'  ש  ַּ ֵעיָנא, 'ב  ָוִנין ד ְ ת ג ְ לַּ י"ן', ת ְ ִ ת, 'ש  ַּ י"ן ב  ִ "ת הו א ש  ָ ב  ַּ י ש  ת", כ ִ ָ ב  ַּ ש   ן ָלֶכם ֶאת הַּ תַּ

תֹו.   ְפלו  ִ ת ָיכֹול ִלְראֹות ש  ָ ב  ַּ ש  ן ב ְ ֵ ל כ  ִין, ְועַּ ת עַּ ַּ גָ ב  רֵּ ַחת ַמדְׁ נוּ ּתַ ם(, ַהיְׁ ָ ת )ש  ּבָ ַ ש  יו" ַהּנֱֶאַמר ּבְׁ ּתָ חְׁ בוּ ִאיש  ּתַ ְׁ ֶזהוּ: "ש  ַעל  וְׁ הוּא. וְׁ ֶ ה ש ּ ָפל ִמּמַ ָ תֹו, ש 

ש    ַבּקֵּ וּמְׁ ִרי  ִזמְׁ ה  ַמֲעשֶֹ ה  גֹון 'עֹושֶֹ ּכְׁ ָגתֹו,  רֵּ דְׁ ִמּמַ ָלה  ַמעְׁ נוּ לְׁ ַהיְׁ קֹומֹו",  ִמּמְׁ ָיָצא ִאיש   ִנים, "ֶאל  ּפָ ל  ָחס' )סֹוָטה כ"ב:(.ּכָ ִפינְׁ ּכְׁ ָכר  ָיכֹול    שָֹ י  ְוֵאיָמתַּ
עֹושֶֹ  ֶ ש  ת, כ ְ ָ ב  ַּ ש  תֹו ב ְ ְפלו  ִ אַּ ִלְראֹות ש  ֵדין כ ְ ְתָון ד ְ ד ה' ֱאלֶֹקיָך, אַּ ָ עַּ ְבת  ַּ ָבִרים ל(: "ְוש  ב )ד ְ תו  ָ כ  ֶ מֹו ש  ת. כ ְ ָ ב  ַּ ִהיא ש  ֶ ֵלָמה, ש  ְ ָבה ש  ו  ש  ֵדין": ה ת ְ  ְתָון ד ְ

ת  סוג ביטול זה בחיוב הישיבה תחתיו אולי כי גאוה נקרא גבהות לב ואולי זה דווקא כלפי הג' הראשונים שהם כלפי הזול   מה שנרמז 
אזי הפגם נקרא גבהות שכאילו מגביה עצמו מהם אבל כלפי עצמו לא נקרא גבהות אלא נקרא יציאה מד' אמות השייכים לו דהיינו  

 .  מהמוכן לו 

ז'    צא ה'  ף   -לק"ה ערלה  ה אַּ נ ָ טַּ ק ְ הַּ ְדֵרָגתֹו  ַּ ִממ  ה  ָ ט  ְלמַּ ְצמֹו  עַּ ֲחִזיק  ְלהַּ זֹאת  ְדֵרָגה  ְלמַּ יעַּ  ג ִ מַּ ֵאינֹו  ֶ ש  ן  ְזמַּ ל  ָ כ  י  ת    כ ִ ְדלו  ג ַּ הַּ ר  ֵ ב  ִ ש  ָבר  כ ְ ֶ ש  י  ִ פ  ל  עַּ

ת ב ְ  או  ג ֵ ִין ָיכֹול ִלְהיֹות חֹוֵזר ְוֵנעֹור הַּ "ל. ֲעדַּ נ ַּ ַּ קֹומֹו כ  ֹוְדִמים ְוֵאינֹו יֹוֵצא ִממ ְ ק  ִחינֹות הַּ לֹש  ב ְ ָ ש  ת  ב ְ ר ְיִניקַּ י ִעק ַּ ֹו, כ ִ אֹות ִקְרב  מֵּ ִלּפֹות ַהּטְׁ לֹש  קְׁ ָ   ַהש ּ

מַּ  לֹש   ָ ש  ת  ִחינַּ ב ְ ֵהם  ֶ ת  ש  ִחינַּ ִמב ְ הו א  מו ר  ג ָ הַּ ת  או  ג ֵ ל  ֶ ש  ִביִעית ְדֵרגֹות  ָהרְׁ ִחיָנה  ּבְׁ ִהוא  ֶ ש  ִחיָנה    ֹנַגּה  ב ְ הַּ ר  ֵ ב  ִ ש  ֹא  ל  ֶ ש  ן  ְזמַּ ל  ָ כ  ן  ֵ כ  ל  ְועַּ עַּ  דו  י ָ ַּ כ 
או ת חֹוֵזר ְוֵנעוֹ  ג ֵ ִין ָיכֹול ִלְהיֹות הַּ ְדֵרָגתֹו ֲעדַּ ַּ ה ִממ  ָ ט  ָפל ְלמַּ ָ "ל ִלְהיֹות ש  נ ַּ ִהוא  ָהְרִביִעית הַּ ֶ או ת ש  ג ֵ ת הַּ ִבירַּ ְ ר ש  ֱאֶמת ִעק ַּ ֶ ן ב  ֵ ל כ  לֹום ְועַּ ָ ס ְוש  ר חַּ

ע ב ְ  ַּ ְרב  ָכל ָהאַּ ֱאֶמת ב ְ ֶ ְכִלית ב  תַּ ל ב ְ ו  ט  ת ב ִ ָבר ָזָכה ִלְבִחינַּ כ ְ ֶ יק ָהֱאֶמת ש  ד ִ צ ַּ ל ְיֵדי הַּ ֹל הו א עַּ כ  ל הַּ לַּ "ל כ ְ נ ַּ  .ִחינֹות הַּ

הנ"ל  קליפות  קליפות   ד'  ג'  שיש  פב  תורה  צריך    עיין  אותה  רביעית  וקליפה  תיקון  להם  אין  כי  לגמרי  לבטל  צריך  שאותן  טמאות 
ואש   גדול,  וענן  רוח סערה,  ד'  רמוזות ביחזקאל פרק א' פסוק  קליפות אלה  וד'  נגה  נקרא קלפת  והיא  להעלות מהטומאה לקדושה 

 מתלקחת, ונגה לו סביב.

 ח בבחי' שינה וצריך לעורר אותה כמבואר שם.שהשפלות של משה היא בכל ישראל, הכוונה בכ   ולעיל נתבאר   צב

כי ירושלים בחי' יראה שלם כמשרז"ל. היינו בחי' שלימות היראה ששם עיקר השלימות שזה זוכין    -אמצע אות ג'    לק"ה ערלה ה'  צג

ושה הוא  ע"י ענוה כ"ש שם בהתורה הנ"ל. כי ירושלים עיר מלוכה של ישראל שהוא מלכות דקדושה ועיקר הגדולה והמלכות דקד 
מוצא   אתה  שם  גדולתו  במקום  בבחי'  תנינא(  עב  )תורה  שרים  חפרוה  באר  בהתורה  ז"ל  אדמו"ר  כ"ש  אמתי  ושפלות  ענוה  בחי' 
ענותנותו. וע"כ ע"י שמעלין הפירות לשם זוכין לבטל ולברר קליפות נוגה עד שיזכה לבחי' הרביעית של שפלות הנ"ל דהיינו שיהי'  

ועניו תחת מדריגתו שזה   בירושלים לעתיד  שפל  וזה שכתוב  ונחנו מה.    בחי' השפלות של משה רבינו ע"ה שאמר  עיקר השפלות 
וראמה וישבה תחתיה וכו' זה בחי' הנ"ל בחי' במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו. וזהו וראמה שכל מה שתגבה ותרום ותתנשא  

תחתיו שכל היושבים שם יזכו לשפלות האמתי להקטין עצמם    יותר וישבה תחתי'. כמו כן תשב תחתיה שתהי' בבחי' שבו איש   למעלה 
ממדריגת עצמם. וע"כ הי' בירושלים מועט מחזיק את המרובה כי מעולם לא אמר אדם צר לי המקום שאלין בירושלים. כל זה מחמת  

לתי גבול ויכול להחזיק הכל.  שפלות וביטול בחי' אין שעי"ז הוא בחי' מועט מחזיק את המרובה. כי ענוה בחי' אין ואפס הוא בבחי' ב 
וע"כ מחמת שירושלים הוא בבחי' ענוה ושפלות שזה עיקר קדושתה כי עיקר הקדושה הוא ענוה ושפלות. ע"כ לשם צריכין להעלות  

 הפירות בשנה הרביעית כדי לברר הפירות מקליפה הד' הנ"ל ולזכות לענוה אמתית בבחי' שבו איש תחתיו הנ"ל: 

אַּ אות  הלכה ה    רלה ליקוטי הלכות ע עיין    צד ֲאָותֹו ב ְ ג ַּ ר  ֵ ב  ַּ ְלש  ְצמֹו ו  ל עַּ ֵ ט  ז ֹוִכין ְלבַּ ֶ ש  י כ ְ ְריֹו. כ ִ ִ ֹאְכלו  ֶאת פ  ית ת  ִ ֲחִמיש  ָנה הַּ ָ ש   בַּ ע  ד( ְוֶזהו  ו  ַּ ְרב 
ִלים כ ָ  לו  ֶהם כ ְ ָ ב  ֶ "ל ש  נ ַּ ֹות הַּ ע ְקִלפ  ַּ ְרב  ל ָהאַּ ו  ִבט  ת ו  ִבירַּ ְ ת ש  ִחינַּ הו א ב ְ ֶ "ל ש  נ ַּ ִחינֹות הַּ ע  ב ְ ַּ ְרב  אַּ ֵלל ב ְ ָ י הו א זֹוֶכה ְלִהכ  . ֲאזַּ עַּ דו  י ָ ַּ ֹות ָרעֹות כ  ד  ִ מ  ל הַּ

י, ְמ  , חַּ ֹוֵמם, צֹוֵמחַּ ת ד  ִחינַּ ֵהם ב ְ ֶ ִים, ָעָפר, ש  , מַּ חַּ , רו  ע ְיסֹודֹות, ֵאש  ַּ ְרב  ֶֹרש  ָהאַּ ֵהם ש  ֶ ם ש  ֵ ש   ֹות הַּ "ל  אֹוִתי  נ ַּ ֹות הַּ ע ְקִלפ  ַּ ְרב  ִביָבם ֵהם ָהאַּ ס ְ ֶ ר ש  ֵ ב  דַּ
 ֶ ב ָ ש  ם  ֵ ש   הַּ ֹות  אֹוִתי  ע  ַּ ְרב  אַּ ב ְ ִנְכָלל  ְהֶיה  י ִ ֶ ש  ד  עַּ ְיסֹודֹות  ָעה  ָ ְרב  ָהאַּ ל  ָ כ  ָבֵרר  י ְ ֶ ש  ד  עַּ ָרם  ב ְ ַּ ְלש  ִריִכין  ה  צ ְ ָ ט  ְלמַּ ֵעיָניו  ב ְ ָקָטן  הו א  ֶ ש  כ ְ ְוָאז  הו א  ְך  רו 

 " ל יו  ֶ ֹו ש  ת ֻקצ  ְבִחינַּ י הו א ִנְכָלל ב ִ "ל ֲאזַּ נ ַּ ִחינֹות הַּ ע ב ְ ַּ ְרב  ר ֶלֱאֹכל  ֵמאַּ ָלל. ְוָאז ֻמת ָ ע כ ְ ת ָהרַּ ם ֲאִחיזַּ ו  ם ֵאין ש  ָ ש   ֶ עַּ ש  דו  י ָ ַּ ֹל כ  כ  ְעָלה ֵמהַּ הו א ְלמַּ ֶ ד ש 
ֶנגֶ  ית ֶזהו  כ ְ ִ ֲחִמיש  ָנה הַּ ָ ְריֹו. ש  ִ ֹאְכלו  ֶאת פ  ית ת  ִ ֲחִמיש  ָנה הַּ ָ ש   בַּ ב, ו  תו  ָ כ  ֶ מֹו ש  ָכל ָמקֹום, כ ְ רֹות ב ְ ֵ פ  ל  הַּ ֶ ֹו ש  ִחינֹות ֻקצ  ת ְיסֹוד  ד ב ְ ִחינַּ ִהוא ב ְ ֶ "ד, ש  יו 

ָעה ְיסֹודֹות. ְוָאז ְיכֹוִלין ֶלֱאכֹ  ָ ְרב  ל ָהאַּ ָ ל כ  ֶ ו ת ש  ֶֹרש  ְוִחי  הו א ש  ֶ יק ְיסֹוד עֹוָלם ש  ד ִ ת צַּ ִחינַּ ט, ב ְ ו  ש  ָ פ  ע  הַּ ל ָהרַּ ֵ ט  ַּ ָבר ִנְתב  י כ ְ ָכל ָמקֹום, כ ִ רֹות ב ְ ֵ פ  ל הַּ
וְ  ָעְרָלה  ת  ִמְצוַּ מו   י ְ ק ִ ֶ ש  ְיֵדי  ל  ָנה עַּ ָ ש   בַּ ו   , ְוֶזהו  ִים.  לַּ ָ ש  ִלירו  רֹות  ֵ פ  הַּ ֶהֱעלו   ֶ ש  ְרָבִעי  ע  ֶנטַּ ְך  ָ כ  ר  חַּ ְואַּ ִנים  ָ ש  לֹש   ָ ש  רֹות  ֵ פ  ֵמהַּ ָאְכלו   ית    לֹא  ִ ֲחִמיש  הַּ

ְמֵרי ְוָלבֹא ְלתַּ  ת ְלגַּ או  ג ֵ ל הַּ ֵ ט  ז ֹוִכין ְלבַּ ֶ ש  י ָאז כ ְ ָאתֹו. כ ִ בו  ְריֹו ְלהֹוִסיף ָלֶכם ת ְ ִ ֹאְכלו  ֶאת פ  ע  ת  פַּ ֶ ָרָכה ְותֹוְספֹות ש  ְך ָעָליו ב ְ ָ ְכִלית ָהֲעָנָוה ָאז ִנְמש 
ב. הו א ְזֵעיר הו א רַּ ת ָמאן ד ְ ְבִחינַּ  ְורֹב טֹוב ב ִ

יב    יערות דבש   –גאוה    שמינית שבשמינית   צה  ח' הוא חבר אני לכל אשר    –ח"א דרוש  ביאר עפ"י תהלים קיט פסוק שמיני שבאות 
 לכל יראי ה' גדולים וקטנים.  שצריך להיות חבר   ו יראוך דהיינ

ושמינית שבשמינית    -שער מאמרי רז"ל על סוטה מבאר    האריז"ל  יוד הי(  ואו  במילוי הי  )דהיינו שם הויה  הגאווה בשם סג  שרש 
עלים לתרופה       היינו סד ולכן מעט גאוה חלק הסד עדיין לא נכלל בגס שהוא גס רוח וגאוה פסולה. כמה   תשסח ונשא  במדבר  בעלז  )בגליון    הובאו 

 ביאורים בזה( 

אמר לא מינה ולא  מחלוקת ורב נחמן    א שהרי בסוטה שם הי   ויש לעיין בזה   -  על תורה כב מפתח כה.  ביאור הליקוטים עיין בזה    צו 
)מובא  מקצתה. כי תועבת ה' כל גבה לב. ועיין בסוף ספר תבואות שור ביאור הבכור שור על הגמ' שבת קח: מעשה דשמואל וקרנא,  
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הוא  .  בסיפור מעשה סתוםרמז רבה בר בר חנה בגמ' בבא בתרא דף עג:   עד כאןכל המבואר בתורה 
שם אמרם  והרבה מפרשים ניסו כוחם לבאר דבריו, אולם רק רבינו מבאר הדברים ב המעשה הרביעי שם. 

 כפי שגילה לו רבב"ח בעצמו כמבואר בחיי מוהר"ן סימן ה'. 

ר תבור  השאמר רבה בב"ח לדידי חזי לי אורזילא בר יומא, דהוי כ  וזה

, תלתא פרסי. צז'והר תבור כמה הוי, ארבעה פרסי. ובי משכא דצווארי
:     [צח]  ובי מרבעתא דרישיה, פרסא ופלגא, ורמא כופתא, וסכרא לירדנא

 צט
בי מרבעתא       .גדול  3נולדכן    -כהר תבור     .בן יום א' דאותו היום נולד  [2]  ראם  -אורזילא בר יומא  1רש"י

הטיל ריעי סכרא הריעי לירדנא לפי    -כופתא    רמא      .מקום הנחת ראשו כששוכב על הקרקע   -  'דרישי
 : שעה עד שמסמסוהו המים מעט מעט

 פירוש הפשוט עפ"י מעשה גדולים 
בר חנה הראו לי ראם בן יום אחד שנולד באותו היום )כן לפי פרשב"ם אמנם תוס'  מעשה שאמר רבה בר  

גרס שם עופר של ראם הבר( וזה הראם הוא מצוי על שפת הים והיה הראם גדול כמו הר תבור והר תבור 
ומקום הנחת ראשו כששוכב על הקרקע   אותשלש פרס  היה גדול ארבעים פרסה ואורך משך צווארו היה

פ  היה לאורך  רעי  הטיל הראם  וחצי  מפני רסה  נתמסס  היה  לפי שעה עד שהרעי  מימיו  הלוך  וסתם  ירדן 
   .המים מעט מעט והלך המים כבראשונה

 

ו פרסאות  וצווארו שלש  תבור  כהר  פרסאות  ארבע  שגודלו  יומו  בן  ראם  הנחת  רבוע  נמצא שראה  מקום 
 ופרסה היא ד' מילין ומיל אלפים  כ גדלו שמונה וחצי פרסאותנמצא סה"ראשו כשהוא שוכב פרסא וחצי  

שלשים  סה"כ גובהו  וצוארו שתים עשרה וראשו שש    גופו שש עשרה קלומטרנמצא    (דהיינו קלומטר)אמה  
ותימה שנראה בגמ'    ואם הר תבור הוא ההר שאנו מכירים הוא לא שש עשה קלומטר.  .קילומטר  וארבע
 שמתייחסת הגמ' למעשה זה כפשוטו.  \קזבחים/ 

 ינו רבלפי פירוש 

 

יומי   זילבר דקה  בדף  מא"י  של רב  ובדרכו    גאווה.  ומבאר שם שרב סבר שת"ח צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית (  20שם מהרב מיכל 
יומא(    , לבבל  בסוף  )כמבואר  שהפסיד,  התורה  דברי  על  לחזור  רצה  שלא  רב  על  שהקפיד  חמא  בר  חנינא  רב  של  הקפדתו  בגלל 

לגובה   שעלו  העכורים  הנהר  מי  ע"י  לרב  רמזו  שמינית שבשמינית  ומשמים  ואפילו  בענווה  לנהוג  צריך  ת"ח  וגם  בהקפדתו  שטעה 
ועוד שגם בסוטה שם לא אמרו שמינית שבשמינית אלא לתלמיד חכם ולא לכל אחד. לכן נראה שהקצת ישות    גאווה פסולה. עי"ש.

 אינה גאווה שעליה מדובר שם וצ"ע.  וה פסולה לא תהיה ענ לקדושה כדי ש שמוכרח שתיהיה לאדם  
אֵרה , ובכל המנוקדים  דצווארי  –תקפא דצווארי', בדפו"ר בתרלד ומתרלו  ב   צז ַצוְּ  דְּ

שלש פרסאות ומקום משכב ראשו    וזה שאמר רבה בר בר חנה ראיתי ראם בן יומו שהיה גדול כהר תבור והר תבור כמה היה ארבע פרסאות )טז קלומטר( ואורך צווארו היה   צח 
 ונסתם הירדן.    היה פרסה וחצי והטיל צואה לתוך הירדן

 כן היה )כגרסת רשב"ם בגמרא( -בתשכט   3עיין זבחים קיג: רש"י ותוס' שם     2   רשב"ם  -בתשכט    1  –הערות השייך לפרש"י    צט 

"י היינו דקם רימא התם אלא למ"ד ירד רימא ראם זכר  בשלמא למ"ד לא ירד מבול לא   -  הנ"ל עיין זבחים דף קיג:   עוד בענין הראם   ק
נכנסו איך  לי    ונקבה  חזי  לדידי  חנה  בר  בר  רבה  והאמר  בתיבה  הכניסו  גוריות  ינאי  א"ר  קם  היכא  ממנה   גדולים  היו  הרי  לתיבה 

דרישא פרסא    אורזילא דרימא בת יומא והוי כהר תבור והר תבור כמה הויא ארבעין פרסי משכא דצואריה תלתא פרסי מרבעתא 
הכניסו   ראשו  יוחנן  רבי  אמר  ירדנא  וסכר  כבא  רמא  חוטמו  ופלגא  ראש  אלא  ופלגא  פרסא  דרישא  מרבעתא  מר  והאמר  לתיבה 

הכניסו לתיבה והא אמר רבי יוחנן לא ירד מבול לא"י לדברי ריש לקיש קאמר והא קסגיא תיבה אמר ריש לקיש קרניו קשרו בתיבה  
מלך הבשן היכא קאי אלא    ל ברותחין קלקלו וברותחין נידונו ולטעמיך תיבה היכי סגיא ועוד עוג והאמר רב חסדא אנשי דור המבו 

נקרא שמה   לקיש למה  ריש  והא לא פש דאמר  לא"י  מבול  דירד  נמי  נהי  לקיש[  ]בן  ולר"ש  בצידי התיבה  נעשה להם שנצטננו  נס 
 שכל מתי מבול ננערו שם אי אפשר דלא אידבקו מצולה שכל מתי מבול נצתללו שם ורבי יוחנן אמר למה נקרא שמה שנער  

 ואע"ג דכל השאר מתו בהבלא מחמת שהיה גדול וגבור לא הזיק לו ההבל:   -רימא התם    היינו דקם   -שם תוספות  וב 

גר' ר"ת פי' עופר של ראם דעופר האילים מתרגמי' אורזילא דאיילא )שיר ב( ורימא הוא ראם ולא כרבי שמואל    -אורזילא דרימא    
ב ריהטיה לא דק דהא אמר הכא לא נגזרה גזרה על  ס בהמוכר את הספינה )ב"ב דף עג:( אורזילא דימא ומפרש דג של ים ואגדגור 

דגים שבים ואותם בופל"ש שאנו קורין ראם ליתא וחלבם אסור דראם ודאי מין חיה הוא וחלבו מותר כדכתיב אקו ודישון ומתרגמינן  
ם הא לא קשיא ליה  דאין לומר שהוא מין ראם ויש במינו גדול דא"כ מאי קשיא ליה היכא ק   יעלא ורימא ובופל"ש שבמקומינו קטנים 

חזינן דאותן   קא  ועוד הא  להכניס  שיכול  קטנים  שהיו אריות אחרים  קם  היכא  נט:(  דף  )חולין  טריפות  בפרק אלו  עילאי  דבי  אריה 
אכה הוא דכתיב התקשר ראם בתלם עבותו אם ישדד עמקים  בופל"ש בני מלאכה נינהו ומושכין בקרון וחורשין בהן וראם לאו בר מל 

 (:( אחריך )איוב לט 
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דקדושה שבכלליות תלוי בתשובה של רוב ישראל יום אחד ובכל    \קא/ אמר רבב"ח הסתכלתי בנפילת הכבוד
 . יום אפשר שיגאלו וצריך לצפות לה בכל יום

וראה רבב"ח שהעלאת הכבוד דקדושה תלוי בשבירת הגאווה שכל אדם צריך להקטין עצמו בפני צדיקים  
למטה   עצמו  להחזיק  ואף  ורשעים  וגם  ובינונים  מעשיו  על  שכר  איזה  לו  שמגיע  יחשוב  )שלא  ממדרגתו 

בחכמתו   יתגאה  שלא  ובעיקר  ממנו(  הקטן  אפילו  חבירו  מנקודת  לקבל  כדי  נפשו  למסור  מוכן  שיהיה 
יגרום   שלימודו  יזכה  ועי"ז  לתורה  יזכה  שפלות  וע"י  לגאווה  הנפילה  שורש  שהם  ועשירותו  וגבורתו 

דם לתשובה ויברא נשמות לגרים ויהיו בניו ת"ח ובכלליות הם שני התנוצצות בשורש הנשמות ויעורר בני א
סוגים דהיינו נשמות שצריכים תיקון בעוה"ז ע"י יגיעה להפשיט בגדיהם הצואים ונשמות שאין להן בגדים  
כולם   שיסירו  ע"י  וכן  ובע"ת  גרים  שיתקרבו  וע"י  הרבה  להן  שיש  לאלה  יחסית  הכוונה  ומסתמא  צואים 

 . ואים עי"ז יתקרבו כולם להש"י להיות יראי השם ויעלה הכבוד מהגלותמעליהם בגדיהם הצ

ונקט  ,  אורזילא בר יומא יומו  בן  כי    \קב/ אורזילא  לשון תרגום ראם  נפילת  היינו בחי'  לרמוז 

שבמקום לכבד את הקב"ה ויראי ה' מכבדים כל מי עבודות זרות והכבוד  שהוא בעכו"ם  דהיינו  כבוד,  

כי האמת   , היינו בחי' כבוד אור  כיאור זילא,    רמוז באורזילא דהינו  בזילותא. וזה  דקדושה הוא

החשוכים במקומות  אותו  להאיר  וצריך  האור,  זה  העולם  כל  ושרש  עיקר  ית'  כמ"ש  שהוא  והארץ , 

אלא בביאת  דהיינו האמת הזו  , כי לא יתגלה הכבוד  יומא  בר. ולמה נקרא  האירה מכבודו 

. ולא יכנף עוד מוריך )שם ל' כ'(  וד ה' וראו כל בשר יחדיו. וכתיב  )ישעיה מ'( ונגלה כבכמ"ש    \קג /משיחינו
לויאותו  ששאל  במשיח  וכתיב ביה   בן  יהושע  לו  אימתי יבא מר    רבי  לו  היום,  וענה  פירש  ואליהו 

בתשובה יתקיים בהם "אחישנה" ויגאלו  דהיינו אם יחזרו  [  קד]   היום אם בקולו תשמעושכוונת המשיח  

וכיון שכל יום יכול   , ובכל יום מוכן הכבוד לצאת מזילותא\קה/(.רין צח)כמשארז"ל סנהדמיד  

 
את נפילת הכבוד בראם קטן בן יומו דייקא ואעפ"כ היה גדול, אולי אפשר לומר כי ראם ברייה גדולה במיוחד    מה שרמז רבב"ח   קא

צי כינים דהיינו מהגדול ביותר עד הקטן  )והוא גם דוגמא לבריה הגדולה ביותר כמאחז"ל שבת קז: שהקב"ה זן מקרני ראמים עד בי 
ד שהוא עיקר כוונת בריאת העולם כמ"ש לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, ולרמוז לנפילת הכבוד  כבו גודל מעלת ה רמז ל ביותר(  

קרני ראמים    רמז לראם קטן בן יומו בחי' שקומת הכבוד היא בקטנות מאד, בחי' תחילת בניינה. גם כי קרן לשון חשיבות וכבוד ובפרט 
 עניתני. וראם קטן הוא בלא קרנים רמז לנפילת הכבוד.  שרומז )באיכה רבה ב' ו'( לבית המקדש כמ"ש מקרני ראמים 

 לא.פירוש עופר של ראם הבאר ומתרגמינן עופר האילים אורזילא דאיי   -אורזילא בר ראימה   : בבא בתרא דף עג  תוספות עיין    קב

 א הוא ראם דימא )דהיינו סוג ראם שנמצא בים(  בזבחים קיג פירש שאורזיל   ועיין רש"י 

 כאורזילא פי' שעשה את הגג משופע בלא שפה, דהיינו באופן שא"א לומר פי שפת התקרה יורד וסותם.  עביד   צ"ע בערובין כה: 
 ע"י קרוב רחוקים ובימות המשיח אין מקבלים גרים    צ"ע הרי הכבוד   קג

כו   ונראה  יהיו  אז  גלויי האמת שיתגלו  כלפי  מבעל  כי  כבוד אלא  ואין  שלא בבחירה  יהיה  הרי  צ"ע  אבל  רחוקים  בבחי'  בחירה  לם 
ונראה כי באמת אז יהיה כבר בחי' עולם השכר ולכן יהיה תלוי רק בבחירה שהייתה קודם הגילויים אבל כבוד יהיה כי אז כל מי  

בחי'  יהיה  הוא  קודם  להתקרב  שבחר  מי  וכל  שבת  בבחי'  יותר  להתקרב  יזכה  בע"ש  עכשיו   שטרח  את    כי   , בע"ת  גם  יעשה  משיח 
 .הצדיקים בעלי תשובה 

 ז'  תהילים צה   קד

יהושע בן לוי אשכח לאליהו דהוי קיימי אפיתחא דמערתא דרבי שמעון בן יוחאי אמר ליה אתינא לעלמא דאתי    רבי   סנהדרין צח.  קה 
אמר ליה  נוסף עליהם קול השכינה  וקול שלשה שמעתי  אמר רבי יהושע בן לוי שנים ראיתי  שכינה הייתה ביניהם  אמר ליה אם ירצה אדון הזה  

פרש"י בגן עדן בצד הפונה  דקרתא    א אפיתח היכן הוא נמצא  והיכא יתיב  את המשיח  אתי משיח אמר ליה זיל שייליה לדידיה    אימת ריב"ל לשכינה  

מסירין  וכולן שרו ואסירי בחד זימנא  מחולל מפשעינו  כמ"ש והוא  יתיב ביני עניי סובלי חלאים  איך אדע להכירו  ומאי סימניה  לעיר )יש גורסים רומי(  

אולי עכשיו אצטרך ללכת לגאול  אמר דילמא מבעינא  כל פעם מטפל בנגע אחד בלבד כי  איהו שרי חד ואסיר חד  געים ומקנחים וחובשים  התחבושות מכל הנ 

  , אמר ליה שלום עליך בר ליואי  , ם עליך רבי ומוריאמר ליה שלו דמשיח  לגביה  ריב"ל  אזל    .כדי קשירת יותר מנגע אחד  דלא איעכב את ישראל  
אמר    , ליה שלום עליך בר ליואי   מר א המשיח  מאי אמר לך  אליהו  אתא לגבי אליהו אמר ליה    , אמר ליה היום   , מר   אמר ליה לאימת אתי 

שקורי קא שקר  ריב"ל לאליהו  ר ליה  אמ דאי לאו הכי לא היה אומר לך שלום ולא מזכיר את אביך  אבטחך לך ולאבוך לעלמא דאתי  אליהו לריב"ל  ליה  
)ז(  -תהילים פרק צה  בהוא פסוק  עו  הכי אמר לך היום אם בקולו תשמ אליהו לריב"ל  אמר ליה    , אתא   דאמר לי היום אתינא ולא המשיח  בי  

: ָמעו  ְ קֹלֹו ִתש  ֹום ִאם ב ְ י  ְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו הַּ ם מַּ ְחנו  עַּ ֲאנַּ י הו א ֱאלֵֹהינו  וַּ  היום ינהיג אתכם אם בקולו תשמעודהיינו שהוא  כ ִ

למ  ריב"ל  את  השכינה  שלחה  מדוע  רק  צ"ע  שמתיר  שסימנו  לו  שאמר  במה  לבוא  יכול  רגע  שבכל  לו  רמז  כבר  בעצמו  הרי  שיח 
 .תחבושת אחת שמא יתעכב 

   .בשם המדרש שמשיח נולד בעת החורבן ונלקח מאתנו לג"ע   מהרש"א עיין  

ורש"י   דרומי  היא אפתחא  שבגרסתו  ז ועי"ש  על  ומקשה  יוון  של  שבאיטליה  רומי  העיר  פתח  כנגד  בג"ע  דהיינו  כל  פירש  שהרי  ה 
 העולם הוא אחד משישים בג"ע וא"כ קשה לכווין בג"ע כנגד פתח רומי לכן מפרש שהכוונה לצד דרום שבג"ע   

לה על שן רומי וגר בה ומערה    שרומי היא עיר בישראל ליד צפורי שאנטונינוס בנה אותה וקרא   העץ יוסף על עין יעקב ועיין פירוש  
 ד מרבי תורה הייתה ממנה לצפורי ובה היה הולך ללמו 
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הגאולה   יום  הכבוד  להיות  יומאוהתגלות  בר  נקרא  הכבוד  לכן  ישראל  עם  מצד  רק  ואולי  \קו/והעיכוב   .
חוץ מאותו יום )כי בר  רק  זל רק בר יומא דהיינו  לאורזילא בר יומא רוצה לומר שהכבוד מזושאפשר לומר  

 .   (תרגומו חוץ

תבור  כהר  שהאור,  קזוהוה  רמז  -דהיינו  שבור  הר  כמו  היה  יומא  בר  שהעלאת  זילא  שראה 

. כפי השתברות גאותו, כן הוא העלאת הכבוד.  קחותו והכבוד, תלוי בזה שאדם משבר גא
ע נתעלה  כבודו  התורה  " כי  לאחרים  י  לתורה  שמלמד  זוכה  אדם  ואין  קרוב  כנ"ל,  ידה  שעל 

כנ"ל   ערחוקים  שפלות,"אלא  חז"ל    י  התורה    מתנה  וממדברכמ"ש  לנותן  עצמו  את  כשמפקיר 

לשון גדלות,   הרכי הר תבור,  רמוז בדברי רבב"ח . וזה\קטמקבל את פנמיות כוונת התורה במתנה/ 

כשהייתה מרוצה ממני העמדתה    וכביאור המצודות שם  העמדת להררי עוז  \קי/ כמ"ש )תהלים ל'(
ועוד כי גדלות היא הגאווה ומכונה הר כי הר הוא מקום גבוה  , הרי שהררי היינו גדולתי.  את גדולתי בעוז

רוח/  גבה  נקראת  לב/   \קיאוהגאווה  מתחלפין  שבירה  קיג לשון  ותבור,.  \קיבוגבה  ושין  תו  נמצא    \קיד/כי 

  : שתבור כמו שבור

 

וכו'    כתב המהרש"א עוד   יום אחד קודם כמ"ש הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא  היום לאו דווקא שהרי צריך שאליהו יבשר 
 כמבואר בעירובין מג:  

 ר אליהו וצ"ע אם לאו דווקא מדוע שרי רק חד הרי יש זמן עד שיבש 

תירץ  וביש   עוד  הגדול  לבית  אליהו  בא  שכבר  שחשש  אפשר  נמי  בקולו  אי  אם  היום  לומר  צריך  א"כ  צ"ע  אבל  שמע  לא  והוא  ר 
 אתמול שמעתם ואם כבר בא אליהו ובישר 

 משיח  מבאר מי הם הנמצאים עם משיח בג"ע וביאר שהם הסובלים יסורים בעוה"ז כדי להקל מסבלות ה   ענף יוסף על העין יעקב עיין  

ן הגאולה הרי אם לא יגאלו מיד יתעוררו המקטרגים לומר  כל כך חושש המשיח להתעכב ומבאר כי ברגע שמגיע זמ   ומבאר מדוע 
 אלו ואלו עע"ז כמו בגאולה ראשונה שלכן הייתה בחפזון    

ו  הרי כתוב בגאולה האחרונה כי לא בחפזון תצאו    וצ"ע  אל את הפסח במצרים  ישר   כשאכלו ...מדרש רבה שמות פרשה יט פסקה 
שם   על  אותו  תאכלו  וככה  שנאמר  בחפזון  אותו  תצאו  אכלו  בחפזון  לא  כי  נב(  )ישעיה  לע"ל  אבל  מצרים  מארץ  יצאת  בחפזון  כי 

 תלכון...  ובמנוסה לא 

ולכן    שכיון שכתוב שיבוא או בדור שכולו חייב או שכולו זכאי הרי שמא עכשיו כולו חייב ונגאלים מצד הזמן שהגיע   עוד מבאר שם 
 יש חשש גדול לקטרוג הנ"ל 

סורין כדי לכפר על ישראל וכן הזמן חושש שמא איזה עוון מעכב לכן סובל עוד ועוד והכוונה  שמבאר שמשיח סובל י   יהוידע עיין בן  
 בזה שנותן ניצוץ מנפשו שיתלבש בגוף ויסבול יסורים בפתח ג"ע ועל זה אנואומרים בתיקון חצות אוי לנו על צערו של משיח 

אין זה מחשש שלא יוכל לגאלם מחמת הקטרוג כנ"ל  שמה שכל כך עושה שלא יתעכב אפילו כדי קשירת שתי תחבושות    ומבאר שם 
 ל בטחונו בגאולה שאפשרית בכל רגע וגם לא מחמת שלא יודע מתי יגאלו אלא כדי להראות גוד 

  עיין ליקוטי הלכות ו תשמעו המבוארת בתורה ערב  שנקרא בר יומא לרמז שיתתקן ע"י העבודה של היום אם בקול   ומוהרנ"ת מבאר   קו 

כי באמת לאמתו ימי חיינו הבל וכמ"ש ימינו כצל עובר כי באמת אין שום זמן כלל.    -  אמצע אות טז   הלכה ה   ערלה יורה דעה הלכות  
השעה לבד. שנמשך  והזמן נמשך רק מבחי' למעלה מהזמן בשביל הבחירה. וצריך האדם לידע שאין לו בעולמו כ"א אותו היום ואותו  

יום והשעה. כי בעוד רגע יפרח היום והשעה ומה יתרון לו בכל עמלו שיעמול  לו ממקום שנמשך כדי שיוכל לקנות לו חיי נצח בזה ה 
לרוח. וע"כ עיקר הקדושה היא בבחי' היום אם בקולו תשמעו כ"ש אדמו"ר ז"ל )בסי' ער"ב ליקוטי ח"א( וע"י אלו שזוכים לעבוד את  

 שהביא שם ענין זה על מארבב"ח אוזילא בר יומא.זאת עי"ז יבוא משיח. כ"ש אימתי יבוא מר היום אם בקולו תשמעו כמו    ה' ולקיים 
 תביר   -תרלו ב   קז

 גאותו   -מתרלו    קח 

הכל היא מתנה היינו פנמיות התורה כי בנגלה יש אחיזת הכוחי ועוצם ידי אבל להשיג הכוונה הפנימית וכ"ש    תורה שאחרי   -מ"ק    קט 
עתתא אליבא שהלכתא זה צריך סיעתא דשמיא וזה  ד זה מתנה ולנגלה א"צ שפלות כל כך כנ"ל גבי אחיתופל ורק לאסוקי שמ הסו 

כמ"ש  זכה  כן  דוד  ודייקא  לזה  זכה  לא  ולכן אחיתופל  צג  בזכות השפלות  שכן    -  : סנהדרין  וכל  מקום  כמותו בכל  עמו שהלכה  וה' 
 פנמיות התורה ממש שתלויה בעוד יותר שפלות 

ְרִרי עֹז הִ   תהלים ל'   קי ה ְלהַּ ְדת ָ ְרצֹוְנָך ֶהֱעמַּ ָ ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל:ח( ְיהָֹוה ב ִ ְרת  ַּ   ְסת 

עתה רואה אני אשר הכל ממך כשהיית מרוצה לי העמדתה להררי ולגדולתי להיות בה העוז וכאשר    -)ח( ה' ברצונך    דוד   מצודות 
 הצרות הבאות: הסתרת פניך ממני בעבור העון הייתי נבהל וחרד מ 

 משלי טז יח לפני כשלון גבה רוח   קיא
 ה' כל גבה לב.  משלי טז ה' תועבת   קיב
 לשין -בתקפא   קיג

כב )   יחזקאל עיין    קיד קטרות  (  מו  חצרות  החצר  מקצעת  ורד"ק פי –בארבעת  אברבנאל  וק על  תרגום  כה קשורות,    רשו  טרת.  ותקשר 
 ולעיל תורה יג אות א' קטורת לשון קשורת שקושר הרוח עם הלב.
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דהיינו כמה צריך לשבור את ההר דהיינו את הגאווה כדי .  והר תבור כמה הוה ארבע פרסי

א והתירוץ  הכבוד  פרסי  שיתגלה  הנ"לרבע  שפלות  בחי'  ארבע  פרוסה  היינו  לשון  פרסי  ,  \קטו/ כי 
ושידמה עצמו,  מדרגת  ולפני  רשעים,  בינונים,  צדיקים,  לפני  להקטין,  בעיניו    \קטז/שצריך 

כאלו לא בא עדיין לפני מדרגתו שהוא בה. וזה הר תבור ארבע פרסי, ששבירת הגדלות  

הנ"ל  בחי' הדברים שדרך  יא דצוואריה תלתא פרסכומש  :  הם בארבע בחי'  זה   ,

בהם  להתגדל  אדם  )ירמיה \קיח/[קיז]  בני  כמ"ש  מהם,  א"ע  לשמור  וצריך  דברים.  ג'  הם   ,
, והם וכו'  ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו  בחכמתו    אל יתהלל חכם  \קיט/ט'(
, בבחי' )תהלים  \קכג /[קכב]   . והגדלות נקרא משכא דצווארא\קכא/בחי', חכם גבור עשיר  \קכ/ג'
   :כמבואר בפי' המצודות שם בחוזק הצוואר כלומר בגאווה רבה  עתק תדברו בצוואר \קכד/ה(ע

 
מנחות   קטו  משנה  וחת   עיין  שבור  ברטנורא  הר"ע  פירש  פרוס  יטול  שלא  ב'  מערבין  ז'  חצרות  ערובי  לר"י  י'  ז'  ערובין  משנה  וכן  וך 

 בפרוסה וא"צ שלימה דווקא  

שהוא פירוש כיצד להשפיל עצמו תחת מדרגתו אבל כאן הלשון קצת צ"ע אם הוא כנ"ל או שנוסף  להשפלה תחת    לעיל פרשנו   קטז 
 שידמה בעיני שכלו כאילו הוא תחת מדרגת עצמו.  עצמו גם צריך 

 במדבר רבה כב ו'  קיז

ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני    -(   וילקוט שמעוני רמז תשפו   , מובא בתנחומא מטות פ"ה ) מדרש רבה במדבר פרשה כב פסקה ו    קיח

רה זכה בכל זכה בעושר זכה  הלכה ג' מתנות נבראו בעולם זכה באחת מהן נטל חמדת כל העולם זכה בחכמה זכה בכל זכה בגבו   .גד 

ובאות בכ בכל   )קהלת ט( שבתי  אימתי בזמן שהן מתנות שמים  ועשרו של ב"ו אינו כלום שכן שלמה אומר  גבורתו  ח התורה אבל 
וראה תחת השמש כי לא לקלים המרוץ ולא לגבורים המלחמה וגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר וגם לא ליודעים חן כי  

יקרה   ופגע  יתהלל חכם בחכמתו  עת  ה' אל  )ירמיה ט( כה אמר  ירמיה אומר  וכן  יתהלל  את כולם  הגבור בגבורתו אל  יתהלל  ואל 
עמדו   שני חכמים  רבותינו  שנו  ממנו  להפסק  סופן  מן הקב"ה  באין  בזמן שאינן  ומתנות אלו  וגו'  יתהלל  בזאת  כי אם  בעשרו  עשיר 

מישר  אחיתופל  כוכבים  מעובדי  ואחד  מישראל  אחד  גבורים  בעולם  שני  וכן  העולם  מן  נאבדו  ושניהם  העולם  מאומות  ובלעם  אל 
בעולם אחד מישראל ואחד מאומות העולם שמשון מישראל וגלית מאומות העולם ושניהם נאבדו מן העולם וכן שני עשירים    עמדו 

העו  מן  נאבדו  ושניהם  העולם  מאומות  והמן  מישראל  קרח  העולם  מאומות  ואחד  מישראל  אחד  בעולם  היה  עמדו  שלא  למה  לם 
בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים והיה להם מקנה גדול וחבבו את ממונם  מתנתן מן הקב"ה אלא חוטפין אותה להם וכן אתה מוצא  

א ה( ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה ומי גרם  -וישבו להם חוץ מארץ ישראל לפיכך גלו תחלה מכל השבטים שנא' )ד"ה 
 אובן וגו': ם מן אחיהם בשביל קנינם מנין ממה שכתוב בתורה ומקנה רב היה לבני ר להם על שהפרישו עצמ 

יר ב ְ   ירמיה ט'   קיט  ִ ָעש  ל  ֵ ל  ִיְתהַּ ל  ָרתֹו אַּ ְגבו  ב ִ ֹור  ב  ג ִ ל הַּ ֵ ל  ִיְתהַּ ל  ָחְכָמתֹו ְואַּ ב ְ ל ָחָכם  ֵ ל  ִיְתהַּ ל  ְיהָֹוה אַּ ר  ֹה ָאמַּ זֹאת  כב( כ  ב ְ י ִאם  רֹו:   )כג( כ ִ ְ ָעש 
ל הַּ  ֵ ל  י ֲאִני ְיהָֹוה עֹש ֶ ִיְתהַּ ל ְוָידֹעַּ אֹוִתי כ ִ ֵ כ  ש ְ ל הַּ ֵ ל  ְתהַּ ִ י ְנֻאם ְיהָֹוה:  מ  ְצת ִ ה ָחפַּ ֶ י ְבֵאל  ָאֶרץ כ ִ ָ ְצָדָקה ב  ט ו  ָ פ  ְ  ה ֶחֶסד ִמש 

יתהלל חכם    –מצודות דוד   יפדה    -)כב( אל  והעשיר לא  בגבורתו  נפשו  יוכל להציל  לא  והגבור  נפשו בחכמתו  יוכל להציל  כי לא 
 בעשרו וא"כ אין להם להתהלל באלו כי לא יבוא להם אז תועלת מאלה:   נפשו 

יונתן  ת  ולא    -רגום  בגבורתיה  גברא  מנוח  ולא ישתבח שמשון בר  בחוכמיתה  דוד חכימא  יי לא ישתבח שלמה בר  )כב( כדנן אמר 
 ישתבח אחאב בר עמרי עתירא בעותריה: 

המלך  שנשתבח    צ"ע שלמה  הרי  אדם  מכל  החכם  ו ב נקרא  כוונתו  חכמתו  וצ"ל  גבורה.  שנשתבח  הרי  הגבור  שמשון  נקרא  שמשון 
שנשתבחו נכשלו. כי שלמה המלך סבר שחכמתו תעמוד לו וא"צ לחשוש להזהרת משה רבנו שלא ירבה לו נשים ונשא    שדייקא במה 

עם כל עשירותו חטא  נשים נכריות ונכשל בהן, ושמשון סבר שגבורתו תעמוד לו לתקן נשים גויות וגם הוא נכשל ע"י אשה, ואחאב  
 בכרם נבות הישראלי.

ל    פסוק   -כמה עניינים בתורה זו    הנ"ל שרמוז בו עיין שם בפרק   ָדה  עַּ ג ִ י ְיהָֹוה ֵאָליו ְויַּ ִ ר פ  ֶ ב  ר ד ִ ֶ ֲאש  )יא( ִמי ָהִאיש  ֶהָחָכם ְוָיֵבן ֶאת זֹאת וַּ
ִלי עֵֹבר:  ר ִמב ְ ָ ְדב  ִ מ  ָתה כַּ ֹאמֶ   ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ ִנצ ְ י  י ִלְפֵניֶהם )יב( וַּ ת ִ ר ָנתַּ ֶ ֹוָרִתי ֲאש  ל ָעְזָבם ֶאת ת  :   ר ְיהָֹוה עַּ ְמעו  ְבקֹוִלי ְולֹא ָהְלכו  ָבה  ָ   ְולֹא ש 

ל ידה  הם הפסוקים שעליהם דרשה הגמרא נדרים לעיל על מה אבדה ארץ על שלא ברכו בתורה תחילה ובאותו פרק גם לומדים כאן איך יזכה לתורה כזו שע
ל  ואח"כ אומר  ה דהיינו שעולה עד שורש נשמות ישראל ע"י שלא יתגאה בג' דברים אלו  מברכים בתורה תחיל  ֵ כ  ש ְ ל הַּ ֵ ל  ְתהַּ ִ מ  ל הַּ ֵ ל  זֹאת ִיְתהַּ י ִאם ב ְ )כג( כ ִ

ָאֶרץ היינו לימוד תורה    ְוָידֹעַּ אֹוִתי  ָ ב  ְצָדָקה  ו  ט  ָ פ  ְ ִמש  ֶחֶסד  ה  ְיהָֹוה עֹש ֶ ֲאִני  י  שגם אתה תלמד תורת חסד   כ ִ י     רמז  ְיהָֹוה:   כ ִ ְנֻאם  י  ְצת ִ ָחפַּ ה  ֶ    ְבֵאל 
ה ָיִמים ב ָ   ועי"ז  ָעְרָלה: )כד( ִהנ ֵ ל ב ְ ל מו  ָ ל כ  י עַּ ְדת ִ ָפקַּ ל    ִאים ְנֻאם ְיהָֹוה ו  ל מֹוָאב ְועַּ ֹון ְועַּ מ  ֵני עַּ ל ב ְ ל ֱאדֹום ְועַּ ָדה ְועַּ ל ְיהו  ִים ְועַּ ל ִמְצרַּ )כה( עַּ

ר כ ִ  ָ ְדב  ִ מ  ַּ ִבים ב  ְ ש  י  ֵצי ֵפָאה הַּ ל ְקצו  ָ ְרֵלי ֵלב: כ  ָרֵאל עַּ ית ִיש ְ ֵ ֹוִים ֲעֵרִלים ְוָכל ב  ג   היינו גרים ובעלי תשובה    י ָכל הַּ

 )חגיגה ה:(   ופרנס בממשלתו )גמ' נזיר ד:(  ביופיו    ואדם אחד   )משנה סוטה א' ח'(   אבשלום שנתגאה בשערו   צ"ע מצינו   קכ
וי להשראת הנבואה כמבואר בשבת צב. ונדרים לח אין  אלו הנסיון קשה במיוחד, ועל כן בג' אלה המבחן אם רא   דהיינו שבג'   קכא

 על חכם גבור ועשיר.הנבואה שורה אלא  

   .גאות בעושר כי אם מתגאה בחכמתו להשיג עושר הרי זו חכמה ועוד שגם המקבל או יורש עושר מתגאה   צ"ע מה הכוונה 

חד מג' דברים אלו נדמה לו שיכול להשיג כל  האלו הם כח גדול וגאוותם היא בזה שלא נצרכים לאיש אלא בכח כל א   אלא כל הג' 
 .ר מבוקשו ולא ימנע ממנו דב 

ר    -המשנה באבות ד' מאי חכמה עשירות וגבורה דקדושה    ועל זה ביארה  ֱאמַּ נ ֶ ֶ ל ָאָדם, ש  ָ ֹוֵמד ִמכ  ל  ן זֹוָמא אֹוֵמר, ֵאיֶזהו  ָחָכם, הַּ ֶ )א( ב 
ֵעְד  י  כ ִ י  ְלת ִ ַּ כ  ִהש ְ י  דַּ ְ מ  ְמלַּ ל  ָ ִמכ  קיט(,  ִיְצרוֹ )תהלים  ֶאת  ֹוֵבש   כ  הַּ ֹור,  ִגב  ֵאיֶזהו   י.  ִ ל  יָחה  ש ִ ֹור  ֹוֶתיָך  ב  ִמג ִ ִים  ַּ פ  אַּ ֶאֶרְך  טֹוב  טז(,  )משלי  ר  ֱאמַּ נ ֶ ֶ ש   ,

י ֹתאכֵ  יָך כ ִ ֶ פ  ַּ ר )תהלים קכח(, ְיִגיעַּ כ  ֱאמַּ נ ֶ ֶ ֶחְלקֹו, ש  ֵמחַּ ב ְ ָ ש   יר הַּ ִ ֵֹכד ִעיר. ֵאיֶזהו  ָעש  חֹו ִמל  רו  ל ב ְ ֵ ֶרי ו מש  ְ ש  ה.  ל אַּ ז ֶ עֹוָלם הַּ ָ ֶריָך, ב  ְ ש  ָך ְוטֹוב ָלְך. אַּ
י ֵיָקלו  וטֹוב ָלְך, ָלעוֹ  בֹזַּ ד ו  ֵ ב  י ֲאכַּ דַּ ב ְ י ְמכַּ ר )שמואל א ב(, כ ִ ֱאמַּ נ ֶ ֶ ֹות, ש  ִרי  ב ְ ד ֶאת הַּ ֵ ב  ְמכַּ ד, הַּ ָ א. ֵאיֶזהו  ְמֻכב  ָ ב   : ָלם הַּ
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ופלגא  ',דרישי  'ומרבעת המחשבהפרסא  בראשית  הנעשה  זווג  בחי'  זה  דהיינו    , 

הנשמות   זווג'מרבעת  כי  .בשפלותהתורה  לימוד  ע"י  בשרשן  התנוצצות  שכב    \קכו/ [קכה]   , לשון  כי 

רבע היכן שאני    ארחי ורבעי  \קכח/[קכז] , כמ"ש )שם קלט(תרגומו  אומר להקב"ה  פשט הפסוק שדוד 
ומקום משכבי אתה משגיח עלי, נדה  נמצא בדרך הליכתי  כי   \קכט/ ובגמ'  בזיווג  כולו מדבר  למדו שהפסוק 

. ועל ידי זווג ומכאן לומד רבנו שלשון רבע הוא לשון שכיבה דהיינו  זיווג  אורח ורבע שניהם לשון זיווג,
זה רמז על המשכת הנשמות לבניהם, זה מכונה בשם    קלגא. פרסה הזה, נעשה פרסא ופל

והתנוצצות  \קלא/פרסה ומעוררין  ,שלימה.  ומאירין  את הפושעי   \קלב/ שהנשמות מתנוצצין 
כי מחמת הרע הדבוק    \קלד/נשמות גרים, זה מכונה בשם פלגא  םומולידיקלג ישראל בתשובה,  

 
 טז תרגום יונתן ורד"ק שם    'עיין ישעיהו ג  קכב 

ות ציון ואזלן מרימן צוואר וכו' פרש  כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון וכו' תרגום חלף דאתרברבו בנ טז יען    עיין ישעיהו ג'   קכג
 הרד"ק נטויות גרון אלה דברי גבהות וגאות 

ִרימו  ָקֶרן:   תהילים פרק עה   קכד ָ ל ת  ִעים אַּ ָ ו  ְוָלְרש  הֹל  ל ת ָ הֹוְלִלים אַּ י לַּ ְרת ִ רֹום   )ה( ָאמַּ ָ מ  ִרימו  לַּ ָ ל ת  אר ָעָתק:   )ו( אַּ ו ָ רו  ְבצַּ ב ְ דַּ ְרְנֶכם ת ְ  קַּ

 אל תתגאו עם התרוממות ואל תדברו כלפי מעלה בחוזק הצואר ר"ל בגאוה רבה:   -מו  )ו( אל תרי   -  מצודות דוד 
 והיינו לשון זיווג כמ"ש שמות כב טו(    )כי רבע בלשון תרגום לשכב משנה פאה ח' א' וברטנורא שם ועיין סוכה כג. דלמא רבעה. פי' רבצה. וכן מרבעת דהכא פי' מקום שכיבתה    קכה 

נִ   -ז'    ' פרק ט   שביעית משנה    קכו  ְ ֵרד ְרִביָעה ש  ֵ ת  ֶ ד ש  ִמים, עַּ ָ ש  ג ְ ד הַּ ֲחֵברֹו עַּ ִית לַּ ַּ יר ב  כ ִ ש ְ ַּ מ   יה.  הַּ

נקבה  המטר נקרא רביעה מפני שהוא רובע את הארץ ומולידה ומצמיחה כזכר הרובע את ה   -רביעה שניה    -  ועיין רע"ב פאה ח' א'
חר, רביעה, על שם שהמטר משכיב העפר ומרביצו תרגום רובץ  פירוש א .    והיא מתעברת ממנו לשון בהמתך לא תרביע )ויקרא יט( 

 רביע.
 פרש"י שם ועיין נדה לא.  קכז

ה:    תהלים פרק קלט   קכח ְנת ָ ַּ י ִהְסכ  ָרכַּ  )ג( ָאְרִחי ְוִרְבִעי ֵזִריָת ְוָכל ד ְ

ב )שמות  י סבבת מחיצה שאין לי לעשות דבר בלא ידיעתך, זרית לשון זר זהב סבי דרכי ורבצי ושכנ   -)ג( ארחי ורבעי זרית     -פרש"י  
התבואה   זורה  לשון  זרית  ופירושו  שבה  הברור  מן  נוצר  שהולד  תשמיש  טיפת  על  לא(  )נדה  דרשו  ורבותינו  מנחם,  חברו  וכן  כה( 

 למדת:   -ר את הפסולת שבה. הסכנתה  לברו 
ה אלא מן  כתיב ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנת מלמד שלא נוצר אדם מן כל הטפ דריש רבי חנינא בר פפא מאי ד   -נדה לא.    קכט 

נוטל את האוכל ומניח את הפסולת כדרבי אבהו דרבי אבהו   הברור שבה תנא דבי רבי ישמעאל משל לאדם שזורה בבית הגרנות 
   .ל עולם זיריתני וזרזתני רמי כתיב ותזרני חיל וכתיב האל המאזרני חיל אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו ש 

 עכ"ל.  תשמיש לשון לרבעה:   -)משלי ל(: ורבעי    תשמיש כמו דרך גבר בעלמה   -ארחי    -  פרש"י 

 אורח היינו שביל ודרך והוא לשון זיווג כמ"ש דרך גבר בעלמה וכתיב לעשות בים דרך עיין תורה פז תנינא  

דקליפה זיווג הגמל והוא אחור באחור ולכן נקרא אוחר כמבואר בגמרא    יש זיווג שנקרא אוחר והוא זיווג  ולעומת האורח לשון זיווג
 ב"ב צג.  )קליפת הגמל ביארתי בסוף תורה ב תנינא( 

 פרסה ופלגא פרסא   -לד תר ב  קל 

   .שלימות נשמות ה ומדוע מרמז ל   דבר שאינו שלם.  פרוסה דהיינו    פירושו   צ"ע פרסה   קלא

   .   רסה שהיא ד' מילין מרחק פ   רומז לזה במדת מרחק דהיינו רבב"ח  ש   גם צ"ע 

כלפי השלימות והן פרסה כלפי הבע"ת     פלגא פרסה שהיא  בני הת"ח הם רק בחי'  רמז כי בע"ת הם פלגא ממש אבל    ואולי יש בזה 
אבל מאידך היא גם בחי'    מידה שלימה, היא    ת אורך ואולי לכן עכ"פ נקראים פרסה דהיינו מילה שסובלת שני פירושים כי מצד המיד 

בציעת הפת הלכה    גבוה ממנו כמבואר בלק"ה ואולי כיון שבאמת  גם הפרסא הוא פלגא ביחס לפרסא    .נו חוסר שלימות פרוסה דהיי 

 .'מקומות ועיין אמצע אות ג בכמה    ' ה 

אולי אפשר לרמז קצת כי מצאנו כמה פעמים בחז"ל שאם תוך מרחק של  .    מדוע נרמז דווקא במידת אורך   עכ"פ צריך קצת עיון 
כיון  פרסה ואולי רמז לבחי' נשמות הצדיקים ש עד שם וצ"ע מדוע דווקא  וללכת  צריך להמתין    , יים מצווה בהידור יותר פרסה יכול לק 

 .לכן עד פרסה ימתין להיות כמותן   , פרסה   שמכונות 

צב י ע  סימן  או"ח  נטיל   ין  לענין  קסג  ובסימן  במנין  להתפלל  לענין  טז  סעיף  צ'  ובסימן  לתפילה  ידים  נטילת  לענין  ד  ידים  סעיף  ת 
ועיין    .  אם יש פת ישראל תוך כדי הילוך ד' מילין לא יאכל פת עכו"ם   להמוציא ובסימן קפא לענין מים אחרונים וביו"ד סוף סימן קיב 

 ( צב  סימן  ברורה  הילוך פרסה  ס"ק  משנה  וחומש:    -ג(  שעה  שיעור  מילין שהוא  ד'  עיכול  ב   וכן הוא  ששיעור  סימן קפד  ש"ע או"ח 
הוא ח' אלפים אמה דמיל הוא אלפים אמה    -לא( פרסה  ס"ק  ושם סימן קי ) .     ד' מילין דהיינו פרסה כדי הילוך  הוא עב דקות  האוכל  

    ופרסה הוא ד' מילין:  

 . וגם לשיטת החזו"א שהם אלף מאתים מטר צ"ע. בהילוך איטי הוא שיעור שעה ובמציאות  , וצ"ע כי אלפים אמה הם אלף מטר

 נקט ג' לשונות  קלב
 ולידיןומ  -מתרצו    קלג

ב. כי יכול להיות להם מניעות רבות.   ג. כי צריך להם יגיעות     א. כי רחוקים מהקדושה מאד.  -ג' טעמים    ובהמשך מבאר   -מ"ק    קלד
 .רבות 
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  ,יראהחצי  בחי'  פלגא דהיינו עדיין    בחי'והם  ,  \קלה/ לא באו עדיין למדת היראה שהיא עיקר השלימותבהם  
שמונעים הצואים  הבגדים  כדי התפעלות המתבטאת    .\קלו/ מחמת  עד  מציאותו  והשגת  דעת  היא  יראה  כי 

 .  ביראה וההשגה היא כפי הביטול והשפלות של האדם אבל הישות ומדות רעות מונעות אותה
ומעורר פושעי ישראל בתשובה ובאות ד'    ע"י לימוד תורה גורם התנוצצות הנשמותהצדיק  באות ג' שכנ"ל  

מבאר שעי"ז הלימוד הזה יכול להמשיך לבנו נשמה זכה של צדיק הרי שאותו לימוד, לעצמו ממשיך פרסא,  
שתחילת   הרי  תחילה,  בתורה  בירך  שלא  מי  הוליד  האחרים  את  כי  פשוט,  והטעם  פלגא,  עושה  ואחרים 

רתו לעורר אותם לשוב, אבל לבנו שעכשיו ממשיך המשכתם הייתה בקלקול ואעפ"כ יכול הצדיק בכח תו
ג'   ה'  הפת  בציעת  בלק"ה  יחסית כמבואר  ובאמת הכל  צואים,   בגדים  בלא  באופן המתוקן  יכול להמשיך 
שכל אדם הוא בחי' פלגא כלפי המדרגה שמעליו ובחי' פרסא כלפי המדרגה שמתחתיו והכל לפי שלימות 

נקראיםהיראה.   ובע"ת  גרים  בכלליות  ויכול פלגא    עכ"פ  מאד,  מהקדושה  רחוקים  הם  עדיין  כי 
מהם הבגדים    \קלח/ . וצריך להם יגיעות רבות, כדי להפשיט\קלז/ להיות להם מניעות רבות

ג'(\קלט/ צואים שהלבישו )זכריה  מספר ש  \קמא/ \קמ/ , כמ"ש  גדולשהנביא  כהן  יהושע    \קמב/ כשנפטר 
המלאך   ואמר  נכריות,  נשים  שלקחו  בבניו  מיחה  שלא  בעוון  לבוש  למלאכים  היה  לפניו  יהושע  שעמד 

יוסר העוון  \קמד/[קמג ]  מעליו  הבגדים הצואים  הסירו  האחרים , דהיינו הפרישו את בניו מהנשים למען 

 
 כמבואר בלק"ה בציעת הפת ה' ג'   קלה 
שהוא    שבהם   הכוונה לרע שפלגא אין הכוונה לטוב שבהם שהוא רק חצי אלא  משמע שם  עין לק"ה בציעת הפת ה' ג'    קצת צ"ע   קלו 

וֹ   -הנקרא בחי' חצי וז"ל שם  ט  ְיָקא עֹוֶלה הַּ ה ְוָאז ד ַּ ֶ א, ש  ְלג ָ ַּ ת פ  ִחינַּ ָגִדים צֹוִאים ב ִמב ְ ת ב ְ ִחינַּ . אבל א"כ קשה אם חצי הכוונה לרע הרי  ו א ב ְ
 גם השלם הכוונה לרע וזה א"א לומר.

א וכנגד זה נקט ג' לשונות מרחק מניעות יגיעות וג' לשונות  את המניעות בג' לשונות בגדים צואים ונהר וכופת   רבינו ממשיל   -מ"ק    קלז 
 מונעים ומסכים  מפסיקים  

 לשון מרחק ומפסיק הוא כנגד נהר   ויגיעות ומסכים כנגד בגדים   ומניעות ומונע כנגד כופתא    ואולי בעיקר 

 ח מרחק ויגיעות כתב שזה ודאי ולבי מניעות כתב רק שיכול להיות משמע לא מוכר   וצ"ע שלגבי 
דרוש לסיום הש"ס אות מג( אבל העוונות    -יצחק חבר ח"א    לרבי שיח יצחק  עיין    –  בעוה"ז יפשיט ביסורי הגהנם   ואם לא יפשיט   קלח

הם עושים לבושים צואים לנפשו, וכמ"ש ויהושע היה לבוש בגדים צואים" וכו', על שלא מיחה בבניו על שנשאו נשים נכריות, וז"ש  
זה אוד מוצל  שכשהושלך לכבשן האש עם צדקי  וכמ"ש "הלא  ואחאב אחרוכי מאניה על שלא מחה בבניו,  מאש", כמ"ש בפרק  הו 

בהיכלות   ע"י מלאך הממונה טהרי א"ל שמו, כמ"ש  נפשותם  דינור לטהר  בנהר  וטבילת הצדיקים  גיהנום,  ענין אש של  והוא  חלק, 
כך הוא שיעור הזמן שהוא בגיהנום, לטהר ולכבס חלאת  בזוה"ק, וכמ"ש "כל דבר אשר יבוא באש" וכו'. וכל אדם לפי ערך עוונותיו  

 א ית' מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח: טומאתו, וחשב הו 

שנשמות הגרים ובע"ת מכונות פלגא כי יש עליהן בגדים צואים שצריכים להסירם משמע כאילו המניעות הן    לפי שאמר   -מ"ק    קלט 
צואים הם רק בנפש ונראה בכמה מקומות שרבינו לא מדקדק לחלק  מצד הנשמה וצ"ע הרי הנשמה קדושה וכל הפגמים והבגדים ה 

ה לנפש אבל הדבר ידוע שהנשמה באוצר הנשמות במקומה הקבוע לה לפי מדרגתה בקומת האדם העליון והנפש היא באדם  בין נשמ 
 והרוח הוא המאיר לנפש מאורות הנשמה לתקנה ועיין תורה כב.

ְרֵאִני ֶאת ְיהוֹ 'א   זכריה ג'   קמ י ַּ ָ ( וַּ ש   ְך ְיהָֹוה ְוהַּ ְלאַּ דֹול עֵֹמד ִלְפֵני מַּ ג ָ ֵֹהן הַּ כ  עַּ הַּ ֻ ְטנֹו: ש  ל ְיִמינֹו ְלש ִ  שלא מיחה בבניו שנשאו נשים נכריות  ָטן עֵֹמד עַּ

ם ֲהלֹוא זֶ  ָלִ ָ ש  ירו  ֵֹחר ב ִ ב  ָך הַּ ר ְיהָֹוה ב ְ ָטן ְוִיְגעַּ ָ ש   ָך הַּ ר ְיהָֹוה ב ְ ָטן ִיְגעַּ ָ ש   ֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל הַּ י  : )ב( וַּ ל ֵמֵאש  ד ֻמצ ָ ר"ל איך תקטרג עליו הלא הוא    ה או 
הוא העץ   -  אוד    ש כי הושלך באש ע"י נ"נ עם אחאב וצדקיהו נביאי השקר וניצל מן השריפה כמ"ש חז"ל וא"כ זכותו רב ואיך תקטרג עליו:  כאוד המוצל מא

 שמנדנדים בו האש כמו כאוד מוצל משרפה 

גָ  עַּ ָהָיה ָלֻבש  ב ְ ֻ ְלָאְך: )ג( ִויהֹוש  ַּ מ  לאך היה עדיין לבוש בגדים מלוכלכים ר"ל עדיין היה מלובש בזה  "ל בשעה שעמד לפני המר   ִדים צֹוִאים ְועֵֹמד ִלְפֵני הַּ
 העון כי עוד ישבו הנשים הנכריות תחת בניו ולא גרשו אותן והוא לא מיחה בהם: 

ֹאֶמר ֶאל ָהעְֹמִדים ְלָפָניו ֵלאמֹר ָהִסירו    י  ן וַּ עַּ י ַּ ְרת ִ )ד( וַּ ֹאֶמר ֵאָליו ְרֵאה ֶהֱעבַּ י  ִֹאים ֵמָעָליו וַּ צ  ָגִדים הַּ ב ְ ֲחָלצֹות: הַּ ש  ֹאְתָך מַּ ֵ ְלב    י ֵמָעֶליָך ֲעֹוֶנָך ְוהַּ
סר העון  המלאך שעמד יהושע לפניו אמר אל המלאכים העומדים לפניו הסירו מיהושע הבגדים המלוכלכים ר"ל הפרישו את בניו מנשותיהם הנכריות למען יו 

מעליך העון שהיה בך מה שלא מחית בהם. והלבש    ברתיבניך מהנכריות הע   במה שצויתי להפריש  -המלאך אמר ליהושע. ראה העברתי    -. ויאמר אליו  מיהושע 
 ר"ל כשיוסר העון יגולה הזכות:   -צויתי להלביש אותך. מחלצות    -

ִניף  צ ָ ימו  הַּ ש ִ י ָ ֹו וַּ ל רֹאש  ימו  ָצִניף ָטהֹור עַּ ר ָיש ִ ְך יְ   )ה( ָוֹאמַּ ְלאַּ מַּ ָגִדים ו  הו  ב ְ ֻ ש  ְלב ִ י ַּ ֹו וַּ ל רֹאש  הֹור עַּ ָ ט  זה מאמר זכריה שאמר התפללתי    הָֹוה עֵֹמד: הַּ
ר"ל נתקבלה תפילתו ומיד נתנו לו    -עליו שישימו על ראשו צניף טהור ר"ל שיהיה כתר כהונה גדולה לירושה לזרעו אחריו הואיל ופרשו מן העכו"ם. וישימו וגו'  

 בכל משך הזמן שנעשה כל זה:   -ד  . ומלאך ה' עומיותיו ר"ל היה נגלה זכ  -הונה גדולה. וילבישהו בגדים  לרשת כתר כ
 ראשון של חנוכה והיא הפטרת פרשת בהעלותך   היא הפטרת שבת   קמא
לשמש בבית  וע"כ נזכר ענין בגדים הצואים בפסוק בענין יהושע כה"ג כי הוא הי' הראשון שהי' צריך      -סוף אות יג   ' ה   לק"ה עיין    קמב

בניו עד שנגעו פגם הבגדים צ  נכשלו  הגלות  ומחמת תוקף  ע"י תפילת הצדיקים שהם  שני  הי' כל תקון הגאולה  גם אליו. ע"כ  ואים 
 אנשי כנה"ג שהתפללו אז ועסקו לתקן זאת עד שפעל זכרי' הנביא להסיר הבגדים הצואים מעליו ולהלביש אותו מחלצות: 

 זהר פנחס ריד.  קמג

י   -ריד.    זוהר פנחס דף   קמד ָעָזר  ַרּבִ ַתח  ֶאלְּ ָאַמר  ּפָ ֵאִני  הנביא  זכריה   שאמר  מה  על   לדרוש   וְּ רְּ עַ   ֶאת  בנבואה  לי  הראה  ה" הקב  ַויַּ ֻׁ הֹוש    ַהּכֵהן  יְּ
דֹול  ֵני   עֹוֵמד   ַהּגָ ַאךְּ   ִלפְּ א   ואמר  והקדים,  לשטנו  ימינו  על   עומד   והשטן  ה "יהו  ַמלְּ ִאיּנּון   ַווי ,  ֲחֵזי  ּתָ ֵני   לְּ א   ּבְּ ָלא  ָנש ָ ָלאן מִ   ּדְּ ּכְּ ּתַ יָקָרא  סְּ   ּבִ



 24יט.           מוהר"ן         יד                          תורה            ליקוטי                                                      

המדות הרעות והתאוות רעות ובעיקר הגאווה  העוונות וכל    דהיינו  כי אלו הבגדים הצואים   .מיהושע

, הם מונעים אותם כמו צואה  \קמהוהיא נקראת מותרות/  התגברות הרע שבמדותוישות שהיא סיבת כל  
המח/  מניעות  והם מפסיקים  \קמובעיקר  נהר המפסיק שא"א להלוך  \קמז/מלחזור לקב"ה,  , כמו 
 , דהיינו לחצות אותו להגיע לעברו השני דרך אותו הנהר

 

ָמאֵריהֹון  ָכל ,  קונם  בכבוד  ומתבוננים   מסתכלים  שאינם   אדם  בני   לאותם  אוי,  וראה  בא   ּדְּ יֹוָמא   יֹוָמא   וְּ רֹוָזא   וְּ יהוּ   ָקאֵרי   ּכָ   ויום   יום  ובכל   ֲעַליְּ

ָלא,  (תורה   של   מעלבונה   לבריות   להם   אוי   ואומרת   ומכרזת  חורב   מהר   יוצאת   קול   בת  ויום   יום   בכל ,  לוי  בן  יהושע   רבי   אמר ,  דאבות  ו "בפ   ל "כמחז ),  עליהם  מכריז  המכריז   וְּ
יִחין ַמש ְּ  ר ָאָתא   כי, להתבונן משגיחים ואינם ּגִ ָלא  ָנש   ּבַ ּכְּ ּתַ ִאסְּ ִפּקּוֵדי לְּ יָתא  ּבְּ    ,  התורה  מצות את  ולקיים להסתכל האדם  בא אם  אֹוַריְּ

ה  ּמָ יגֹוִרין   ּכַ יִמין   ַסּנֵ ָרא  ָקיְּ ּכְּ ַאדְּ ַטב   ֲעֵליהּ   לְּ ר  ָאָתא   אבל,  לטובה   אותו  להזכיר  עליו  עומדים  יושר  מליצי  כמה  לְּ ר  ש  נָ   ּבַ ּבַ ַאעְּ ּקּוֵדי  ַעל  וְּ   ּפִ
יָתא  ִביש    ֲעֵליהּ   ַקֵטיגֹוִרין   עֹוָבִדין   ִאיּנּון ,  התורה  מצות   על  ועבר  אדם   בא  אם   אֹוַריְּ י   לְּ א   ַקּמֵ ש ָ דְּ ִריךְּ   קֻׁ   מקטרגים  הרעים  מעשים  אותם  הּוא   ּבְּ

  לו  קונה   אחת  עבירה  והעובר,  אחד  פרקליט  לו   קונה  אחת   מצוה   העושה (,  ג "מי  ד" פ)   אבות   בפרקי   כ"מש   וכעין ',  וגו  רעתך  תיסרך(,  יט   ב   ירמיה)  ש "כמ),  ה" הקב  לפני  לרע  עליו

עַ   כי ,  לדבר  וראיה   (,אחד  קטגור  ֻׁ הֹוש  דֹול   ּכֵהן  יְּ מּוהּ ,  היה   גדול  כהן  יהושע   ֲהָוה   ּגָ אֹוקְּ ִתיב   ַמה (,  ב" ע   קסט   דף   לעיל'  עי )   החברים  ביארו  שכבר  כמו  וְּ   ּכְּ
יהּ  ָטן,  בו  שכתוב  מה   וראה   ּבֵ ָ ַהש ּ ִמינוֹ   ַעל   ֹוֵמדע  וְּ נוֹ   יְּ טְּ ש ִ ַהאי   ּוַמה ,  עליו  לקטרג   דהיינו  לְּ ךְּ   ּבְּ ,  עליו  מקטרג   היה  שהשטן,  כך  היה  ביהושע  ומה  ּכָ

ַאר  ש ְּ ֵני   ּבִ ָמא   ּבְּ ָלא   ָעלְּ ֵלי   ּדְּ ּכְּ ּתַ יָקָרא   ִמסְּ ָמאֵריהֹון  ּבִ ה כַּ   ַאַחת   ַעל ,  ּדְּ ה   ּמָ ַכּמָ   טן שהש   ודאי  קונם  בכבוד  מסתכלים  שאינם  העולם  בני   בשאר   וְּ
 .   עליהם  יקטרג
ִתיב  ַמה   ָחֵמי עַ  שכתוב  מה ראה ּכְּ ֻׁ ָגִדים  ָלבּוש   ָהָיה  ִויהֹוש  מּוהּ , צֹוִאים  ּבְּ אֹוקְּ   לבוש   היה  שלכן (  א"סוע  צג  דף סנהדרין ' במס ) , החברים  ביארו וכבר וְּ

ָגִדים   כי  ואמר,  יםצוא   בגדים  זה  מה   נפרש   עתה  ֲאָבל ,  לכהונה  הפסולות  נשים  שנשאו  בבניו  מיחה  שלא  על  צואים  בבגדים אי ,  צֹוִאים  ּבְּ   ִאיּנּון   ַוּדַ
ין בּוש ִ א   לְּ ש ָ ַלּבְּ ִאתְּ יהּ   ּדְּ ַההּוא   רּוָחא   ּבֵ ָמא  ּבְּ   לכלוך  דהיינו,  העליון  בעולם  בהם  מתלבש   חוטא  בעל  של  שהרוח  הלבושים   אותם  הם  ודאי  ָעלְּ

ָאה ,  בלבושיו  רשמיםהנ  העונות ַמאן   חּוָלֵקיהּ   ַזּכָ ֹוי   ּדְּ בּוש  לְּ תַּ   ּדִ ִנין ִמתְּ ֵלִמין   ּקְּ ַההּוא   ּוש ְּ ָמא   ּבְּ   ושלמים   מתוקנים  שלבושיו  מי  של  חלקו  אשרי  ָעלְּ

ָהא,  העליון  בעולם ַמר  וְּ ל   כי,  למדנו  והרי  ִאּתְּ ָיין   ַמאן   ּכָ ַבעְּ ַאָעָלא  ּדְּ ם  לְּ יִהּנָ ין  ִאיּנּון,  םלגיהנ  להכניסו  שרוצים  מי  כל  ַלּגֵ בּוש ִ ין  לְּ ש ִ ַלּבְּ מְּ   ֵליהּ   ּדִ
ִתיב  ַמה  ואמר,  אותו  שמלבישים  הלבושים  אותם  הם  איך  ִאיּנּון  ֵהיךְּ  עַ ,  כאן    כתוב  מה  ָהָכא   ּכְּ ֻׁ ָגִדים  ָלבּוש    ָהָיה  ִויהֹוש  עֹוֵמד  צֹוִאים  ּבְּ ֵני  וְּ   ִלפְּ

ָאךְּ  לְּ ָאךְּ   ַמאן ,  ַהּמַ א  ואמר,  המלאך   זה  היה  מי  ַמלְּ ָאךְּ   ּדָ א  ַמלְּ ַמּנָ מְּ ם  ַעל  ּדִ יִהּנָ א ,  הגיהנם   על  הממונה  דומה  המלאך  היה  זה  ּגֵ ַמּנָ   ַמאן   ַעל  ּומְּ
ָחֵמי ִאיּנּון   ּדְּ ין   ּבְּ בּוש ִ ָאִתיב   ַעד,  הלבושים  באלו  רואה  שהוא  מי  על  ממונה  והוא  לְּ ָאַמר  ָקָלא   ּדְּ ָגִדים   ָהִסירוּ   ואמר  הקול  שהשיב  עד  וְּ   ַהּבְּ

 .   לכהונה הפסולות  הנשים  את  מהם רישוהפ  שבניו לפי ֵמָעָליו  ַהּצֹוִאים 

לָ   ִאית   ֵמָהָכא  ּכְּ ּתַ ִאסְּ עֹוָבִדין ,  ולהתבונן  להסתכל  יש   מכאן  א לְּ ין   ּדְּ יש ִ ַבר   ּבִ ִדין ,  ָנש    ּדְּ ים   ִאיּנּון   ֵליהּ   ָעבְּ בּוש ִ   של   הרעים   שהמעשים   צֹוִאים   לְּ

ֵאה,  לאך המ  ֵאָליו   ַויּאֶמר   כך  אחר  וכתוב.  הצואים  הלבושים  אותם  את  לו  עושים,  האדם י   רְּ ּתִ ש    ֲעֹוֶנךָ   ֵמָעֶליךָ   ֶהֱעַברְּ ּבֵ ַהלְּ ךָ   וְּ ,  ַמֲחָלצֹות  אֹותְּ
יֵניהּ   היינו יש ִ ּבִ ין   ַאלְּ בּוש ִ ָנן   ַאֲחָרִנין   לְּ ּקְּ ּתַ הוּ ,  מתוקנים  אחרים   לבושים  המלאך   אותו  הלביש   ִמתְּ בְּ ל   ּדִ ּכַ ּתַ ר   ִאסְּ ִזיו   ָנש    ּבַ ָקָרא   ּבְּ ָמאֵריהּ   יְּ   ּדְּ

 .   השכינה   בזיו דהיינו, קונו של  הכבוד  זיוב  להסתכל האדם  יכול  שבהם
יקר התגברות של הבגדים הצואים למונעו מדרך החיים האמתי הוא ע"י גאות וכבוד המדומה של עוה"ז כי  וע   -  לק"ה ערלה ה' ח'   קמה 

י  וישים אל לבו איך הוא מלוכלך בעונותיו ותאותיו ופגמיו הרבים בוודאי ילך על  דיו ועל רגליו  בוודאי מי שירגיש שפלותו באמת 
אך הבגדים     ו כי מי יוכל לסבול להיות מלובש בבגדים צואים ומטונפים.  ויבקש בכל כחו את רופא האמתי שיוכל לרפא תחלואי נפש 

וחפץ עדיין בכבוד של העוה"ז   ידע את טינוף מעשיו.  לבבו עד שעושה עצמו כלא  ומעקמין את  צואים בעצמן מבלבלין את דעתו 
וגסות   בגאות  ו ונופל  בני אדם.  עליו  ילעיגו  שלא  להתקרב אל האמת  יכול  אינו  ועי"ז  וכמשוגע.  הרוח.  כשוטה  בעיניהם  נחשב  יהי' 

בפרט עתה בעו"ה שנתקיים ותשלך אמת ארצה וסר מרע משתולל והכבוד נהפך לזרים ויראי חטא נמאסין וכו' אבל מי שמשים אל  
י יכיר האמת לאמתו וישבר כל המניעות שבעולם ויתקרב אל האמת  לבו כאב מעשיו אשר לא טובים ומרגיש שפלותו באמת. בודא 

וע"כ נקראת הגאוה מותרות כ"ש במואב ע"כ יתרה עשה וכו' על שהתגאה כ"ש שמענו גאון מואב גיא מאד וכו'     שהוא.  במקום  

בחי'   ע"ז  בחי'  ממש  מותרות  בחי'  הוא  גאוה  כי  גאוה.  עושה  יתר  על  ומשלם  וכתיב  וכו'  וגאונו  מותרות  גאותו  שהוא  צואה  קיא 
 גברותם למנוע מהאמת הוא ע"י גאות כנ"ל.  ופסולת הגוף בחי' בגדים צואים הנ"ל שעיקר הת 

)   -  לק"ה ערלה ה' ח'   קמו  ( היינו ע"י  כמבואר בתורה מו תנינא וכבר מבואר בדבריו ז"ל שעיקר כל המניעות הם מניעות המוח כ"ש 

שמשם  כל עבירה ופגם הוא פוגם באותיות התורה  כי ע"י    .אל לבו האמת לאמתו שנתערב דעתו ונוטה מן האמת ואינו רוצה לשום  

בו. ואז מצטרפין אצלו אותיות התורה בצירופים אחרים    שורש נפשו. כי ע"י העבירה והפגם הוא מתרחק ונפסק ח"ו מהאות שפגם 
משם נמשכין כל המחשבות רעות והסברות  להיפך מן האמת בבחי' לא זכה נעשית לו התורה סם מות כשרז"ל על פסוק ושמתם וכו'. ו 

אמת לאמתו. כ"ש המהפכים אורחות יושר וכו' וכתיב הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע וכו'. וכל  הפוכות המתעים את הרבה מדרך ה 
לק  זה בא ע"י גאות שנמשך ע"י הבגדים הצואים שמשם כל המניעות כנ"ל. כי ע"י גאות חכמתו מסתלקת ממנו כשרז"ל היינו שנסת 

 ממנו חכמות התורה האמתיות ונוטה לסברות ההפוכות מן האמת.

י      -ט'  וטי הלכות יו"ד ערלה הלכה ה  ליק   קמז  ָחש   )המן(  כ ִ נ ָ ת הַּ ר ֻזֲהמַּ ת ְלִיְשָרֵאל ְוהו א ִעק ַּ ְרדו  ָעה מַּ הו א ֵמעֹוָלם ְרצו  ֶ ע ֲעָמֵלק ש  רַּ הו א ִמז ֶ
ִחי  ִאים ִמב ְ ָ ב  ִניעֹות הַּ ְ מ  ל הַּ ָ ם כ  ָ ש   מ ִ ֶ ךְ ש  ָ ְמש  נ ִ ֶ ָגִדים צֹוִאים ש  ת ב ְ ִחינַּ ָגִדים ב ְ ב ְ ם הַּ גַּ ְ ת פ  מֹו  נַּ ָגִדים, כ ְ ב ְ הַּ ָגמֹו ָהָיה ב ְ ְ ר פ  ִעק ַּ ֶ ֹון ש   ֵמֵחְטא ָאָדם ָהִראש 

ב,  תו  ָ כ  ֶ ךְ   )שהקב"ה שאל את האדם אחר החטא(   ש  ַּ ִנְמש  ם  ָ ש   מ ִ ֶ '. ש  ְוכו  ָהֵעץ  ֲהִמן  ה  ֵעירֹם ָאת ָ י  כ ִ ְלָך  יד  ִהג ִ ִזְכרֹוָנם  ִמי  ֹוֵתינו   ב  ָאְמרו  רַּ ֶ מֹו ש  כ ְ ָהָמן,   
ת ִלְבָרָכה, הָ  רו  ב ְ ל ִהְתג ַּ ָ י כ  ְיָקא, כ ִ ֹוָרה' ד ַּ ת  ֹוָרה. 'ִמן הַּ ת  ת ָהָמן ִמן הַּ ִחינַּ '. ְוֶזהו  ב ְ ִין ְוכו  ֹוָרה ִמנ ַּ ת  ֹות    ָמן ִמן הַּ ְינו  ֵמאֹוִתי  ֹוָרה, הַּ ת  ָהָמן הו א ִמן הַּ

ְתעַּ  נ ִ ֶ ֹוָרה ש  ת  עַּ הַּ ד ַּ ל ֵמֵעץ הַּ ָאכַּ ֶ ֹון ש  ל ְיֵדי ֵחְטא ָאָדם ָהִראש  בו  עַּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד.  ְרב ְ ָ ל כ  ֶ ֲחָטִאים ש  ל ְיֵדי הַּ  ת טֹוב ָוָרע ְועַּ

  , נפל לבחי' גוף   ,אבל ע"י החטא  ,שהוא ערום זה בעצמו פגם הלבוש כי קודם זיהה עצמו עם הנשמה והיה הגוף לבוש  כשתפס אדה"ר פירוש  
וזה ששאלו הש"י בראשית פרק ג    ,ן שהיה בעץ הדעת טו"רוהיינו פגם הבגדים שנגרם לו ע"י שרש המ  ,שה צריך לבוש אחר על הגוףואזי מיד נע
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וזה   הצואים  הבגדים  להשליך  כופתאוצריך  לירדנא   צואה הטיל    \קמח/ רמא    וסכרא 
נהר  תנעשיהצואה   מי  את  סכר שעצר  נעש\קנ/ הירדן  \קמט/ כמו  ועי"ז  מקום,  ולעבור  ל  ה  אותו  לחצות  דרך 

מעליהם הבגדים הצואים    \קנא/ י שמפשיטין ומשליכין"ע  ינוידה,  לצידו השני דהיינו אל הקדושה
וע"י שעוצר אותם    \קנב/שהם כל המדות ותאוות רעות שהן כמו שטף מים רבים של נהר שא"א לחצות אותו

מהם   שעושה  ו בסכר  המניעות  כל  הקדושה   'המסכינתבטלים  לבין  בינם  כל    המבדילים  כי 
נו לצורך עצמו ולא לשם שמים אזי הן מפסיק וחוצץ כמו נהר גועש בין  יהמדות הרעות כשהן נפולות דהי

האדם לקדושה, אבל כשפושט אותם מעצמו דהיינו שמעלה אותן מצורך עצמו לצורך כבוד שמים אזי הן  
ה עומק יותר כי כל כבוד הוא דייקא בגלל שהיה ריחוק ונראה שיש בז.  בעצמם נעשים דרך אל הקדושה
מהם דייקא נעשה הבגדי כבוד שמתקנים את פגמי שגורמים את הריחוק  נמצא שדייקא מהבגדים הצואים  

 .  היראה

בין קדושת א"י לח"לוסכרא לירדנאוזה   כן    \קנד/[קנג ]   , כי הירדן מפסיק  הוא  הירדן  ועל 

, וכיוון שהירדן והבגדים  \קנו, שהיא בחי' ארץ ישראל/\קנה/ ושהמשל לכל המניעות שיש לאדם לבוא את הקד

 

: דהיינ ּנּו ָאָכְלּתָ י ֲאָכל ִמּמֶ יִתיָך ְלִבְלּתִ ר ִצּוִ ֶ ה ֲהִמן ָהֵעץ ֲאש  י ֵעירֹּם ָאּתָ יד ְלָך ּכִ רום ע"י בחי' המן העץ דהיינו  ו האם נפלת לבחי' ע)יא( ַוּיֹּאֶמר ִמי ִהּגִ
 . שרוצה לעשות עץ חמישים אמה לעומת שער החמישים שבבינה שרש נשמות ישראל ע"י המן דהיינו הרע שהיה בעץ הוא המן

מֹו   ְ ֵאין ש  ֶ ְך הו א ש  רו  ָ דֹוש  ב  ק ָ ע הַּ ַּ ב  ְ ש  נ ִ ֶ ֹר, ש  ֹר ד  ֲעָמֵלק ִמד  ַּ ה' ב  ס ָי"ה  ִמְלָחָמה לַּ ֵ ל כ  י ָיד עַּ ְתָקְרִבים ִנְקָרִאים  ְוֶזה, כ ִ ִ מ  ֶ ֹות ש  ָפש  נ ְ י הַּ ', כ ִ ֵלם ְוכו  ָ ש 
 ַּ עֲ פ  ָהָמן  ת  ֻזֲהמַּ ֵהם  ֶ ש  צֹוִאים  ָגִדים  ב ְ ֵמהַּ ִכין  ָ ְמש  נ ִ ֶ ש  ֹות  ב  רַּ ְמִניעֹות  ר  ֵ ב  ַּ ְלש  ְצִריִכין  ִין  ֲעדַּ ֶ ש  ת  ֵמֲחמַּ א  דֹוש   ְלג ָ ק ָ הַּ ע  ַּ ב  ְ ִנש  ן  ֵ כ  ל  ְועַּ מֹו,  ְ ש  ח  ַּ ִימ  ָמֵלק 

הו א   ְך  רו  ָ ְבָיכֹול ב  כ ִ ְוהו א  ֵלם  ָ ש  ְסאֹו  כ ִ ְוֵאין  ֵלם  ָ ש  מֹו  ְ ש  ֵאין  ֶ נו     ש  ק ְ ַּ ְוִיְתת  ִניעֹות  ְ מ  הַּ לו   ט ְ ַּ ְוִיְתב  ֲעָמֵלק  ֵזֶכר  ֶחה  ָ מ  י ִ ֶ ש  ד  עַּ ה  ְמִחצ ָ ו  א  ְלג ָ ַּ פ  ת  ְבִחינַּ ב ִ
ִלים  לו  ֹות ִיְשָרֵאל כ ְ ְפש  ל נַּ ָ י כ  א, כ ִ ְלג ָ ַּ ת פ  ְבִחינַּ ֵהם ב ִ ֶ ֹות ש  ָפש  נ ְ ֶ   הַּ ת ֲעָמֵלק ש  ש  ֻזֲהמַּ י ֵ ֶ ן ש  ְך ְוָכל ְזמַּ רַּ ָ מֹו ִיְתב  ְ ש  ל ְיֵדי ֶזה  ב ִ עַּ ֶ ִניעֹות ש  ְ מ  ל הַּ ָ ם כ  ָ ש   מ ִ

ִתיב,   ֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה כ ְ י ִעמ  א כ ִ ְלג ָ ַּ ת פ  ְבִחינַּ ק ב ִ ְך ָחלו  רַּ ָ מֹו ִיְתב  ְ ם ש  א ג ַּ ְלג ָ ַּ ת פ  ְבִחינַּ ֹות ב ִ ָפש  נ ְ ף ב ִ הַּ ת ָ ֻ מֹו ְמש  ְ י ש  : כ ִ ֵמנו  ְ    ש 

 להפריד בין המח ללב בין השכל לקיום המעשי( ה  -ק לו -)עיין תורה יט תנינא שעמלק עומד ומפסיק בין י 

במשל מדובר בראם בן יום אחד והוא נמשל לכבוד דקדושה שהוא מזולזל והתיקון של האורזילא הוא ע"י רמא    –  רמא כופתא   קמח
ק  ע"י  הוא  הכבוד  כי  דהיינו  לירדנא  וסכרא  מזולזל  כופתא  ין  עדַּ הוא  אבל  ית'  כבודו  הם  ובע"ת  שהגרים  נמצא  רחוקים  בגלל  רוב 

אח"כ   גם  אבל  מזולזל  יותר  היה  הוא  ובע"ת  גרים  שנעשו  קודם  באמת  דהיינו  הצואים  מזולזל הבגדים  הוא  את    עדין  שיסירו  עד 
   .הבגדים הצואים כדי שיוכלו להתקרב יותר בשלימות אל הש"י 

   .הוא רמא כופתא   ן התיקון זל בגלל הכופתא שעדין בתוכו לכ ל זל והוא מזו ל כי הוא משל לכבוד המזו נראה הכוונה    –  רמא כופתא 

כי במשל  ואילו    צ"ע  ואזי אע"פ שמפשיט הבגדים הצואים אבל לא סכרא לירדנא  גם במקום אחר  יכול לכאורה להטיל את הרעי 
   .בנמשל זה לא שייך אלא הסרת הבגדים צואים הם ביטול הנהר 

כי  ה   המשל   צ"ע  באמת  אבל  שעליו  בגדים  שמסיר  והנמשל  מתוכו  צואה  שמוציא  לעכירות  הוא  משל  רק  הם  גם  הצואים  בגדים 
 .הדמים שהיא כמו בגדים צואים שמלבישים את הנפש המלובשת בדם 

ל   -  וסכרא לירדא   קמט  פי  פרשב"ם לפי שעה עד שמסמסוהו המים וצ"ע דמשמע לפ"ז שגם כשמפשיט הבגדים הצואים עדין זה רק 
  בלק"ה ין רק פלגא כלפי המדרגה שלמעלה ממנה כמבואר  שעה וצריך שוב ושוב להפשיט עד שמבטלם לגמרי כי כל מדרגה היא עד 

ֶ   -' מקומות ועיין אמצע אות גבכמה    ' בציעת הפת הלכה ה  ל ְיֵדי ש  ְיָקא עַּ ד ַּ ֶ אֶפן ש  עַּ ְמאד ב ְ ו  צ  ב ִ ָרָכה ְוהַּ ב ְ הַּ ק ב ְ ְקד ֵ ן ְצִריִכין ְלדַּ ֵ ל כ  ר  ְועַּ ֵ ב  ַּ ש  מ ְ
ֲחָלִקי  רֹו לַּ ב ְ ַּ ְמש  ו  ֵלם  ָ ָהָיה ש  ֶ ת ש  ַּ פ  ְבחִ ֶאת הַּ ב ִ תֹו הו א  ֵלמו  ְ ְכִלית ש  יעַּ ְלתַּ ג ִ ַּ מ  ֶ י קֶדם ש  כ ִ ֵלם.  ָ ְלש  א  ְלג ָ ַּ ת פ  ִחינַּ ֲעֵלהו  ִמב ְ ְויַּ ֲחזר  יַּ ְיֵדי ֶזה  ל  ת  ם. עַּ ינַּ

ֵעֶרְך אֹותוֹ  ֵלם ב ְ ָ ָבר ָהָיה ש  כ ְ ֶ י ש  ִ ל פ  ף עַּ א. אַּ ְלג ָ ַּ רו  פ  ֵ ב  ִפי ֵעֶרְך הַּ ֶדם. ֲאָבל כ ְ ֵרר ִמק  ָ ְתב  נ ִ ֶ רו ר ש  ֵ ב  ר   הַּ רו  ֵ ר ב  חַּ ֵברו ר אַּ ֵרר ב ְ ָ ְתב  נ ִ ֶ ֲחָריו ש  אַּ ֶ ה ש  ז ֶ ר הַּ
"ל. נ ַּ ַּ א כ  ְלג ָ ַּ ת פ  ְבִחינַּ ִין הו א ב ִ  ֲעדַּ

 חקת תשנב ביאר עניין גבול הירדןבשיעור זהר שהיה בפ'  ריצ"ח    קנ

ולא מספיק להפשיט צ"ע מדו   -  מפשיטין ומשליכים   קנא הוא כמו מפשיט את  ע שתי פעולות  ואולי כי מפשיט  עור הבהמה, דהיינו  . 
 משליך הינו זהמה שמונחת עליו ולא דבוקה בו.  , אבל זהמה הדבוקה היטב 

 וכן הוא בלשון בני אדם ללכת עם הזרם.  קנב
 את הירדן   עיין משנה כלים א' ו' ועיין רמז בבבא מציעא פד. שר"ל נכנס לקדושה ע"י שעבר   קנג

בגמ'    –  נכנס לקדושה ע"י שעבר את הירדן דהיינו  ריש לקיש בתשובה  המעשה כיצד רבי יוחנן החזיר את  נראה להביא מ   ורמז לזה   קנד

ראה אותו ר"ל וקפץ אחריו באחת את    חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה   , יומא חד הוה קא סחי רבי יוחנן בירדנא   -  .בבא מציעא דף פד 

אי הדרת בך יהיבנא לך  רבי יוחנן  אמר ליה  אתה יפה כמו אשה,  י  שופרך לנש ריש לקיש  אמר ליה    , חילך לאורייתא רבי יוחנן  אמר ליה    רדןכל רוחב הי
בעי למיהדר לאתויי מאניה ולא  ר"ל קיבל על עצמו לשוב  קביל עליה  אם תחזור בתשובה אתן לך את אחותי שהיא יפה יותר ממני.  אחותי דשפירא מינאי  

 . חכם גדול לימד אותו ר"י עד שעשאו   תנייה ושוייה גברא רבא אקרייה וא רצה לשוב בקפיצה לעבר השני לקחת את בגדיו ולא הצליח  הדר  מצי  

אבל באמת נראה שהכניסה לארץ ישראל היא  .   וא"כ אם נכנס מצד אחר יש עוד האופנים להכנס   צ"ע שזה רק ממזרח   -מ"ק    קנה 
ויצאו ל' שנים    בני אפרים שדחקו את השעה לעומת זה    .אע"פ שבאו מדרום נכנסו ממזרח ם  כשבאו ממצרי דווקא ממזרח וכן בנ"י  

בידם   , קודם  עלה  ולא  דרך פלישתים  יג    .רצו להכנס מדרום  פרק  פרשת בשלח שמות  בנ"י בתחילת  ח    -וכן כשיצאו  ַּ ל  ַּ ש  ב ְ ְיִהי  וַּ )יז( 
לִ  ְ ֶרְך ֶאֶרץ פ  ְרעֹה ֶאת ָהָעם ְולֹא ָנָחם ֱאלִֹהים ד ֶ ַּ ֵחם ָהעָ פ  ן ִינ ָ ֶ ר ֱאלִֹהים פ  י ָאמַּ י ָקרֹוב הו א כ ִ ים כ ִ ת ִ ְ בו  ִמְצָרְיָמה: ואע"פ  ש  ָ ְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוש  ם ב ִ

מדרום  נחם  לא  עכ"פ  אחר  טעם  שדומה    .שכתוב  מפני  בה"י  הזה  העולם  נברא  מה  ומפני  כט:  במנחות  המבואר  בחי'  זה  ואולי 
ו שיחזור מהיכן שיצא,  דהיינ  וליעייל בהך   ושואלת הגמ' ,  כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה   לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יצא ומ"ט תליא 

מילתא    -פרש"י  ו   .מילתא   לא מסתייעא   ומתרצת  מסתייעא  פתח    -לא  סיוע  ליה  עבדי  הלכך  יצר הרע  מפני  סיוע  בעי  ליטהר  דהבא 
 יתירה: 
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סכרא   גם  מיד  הצואים  בגדיו  את  כשפשט  לכן  הקדושה,  על  המניעות  כל  שהם  אחד  עניין  הם  הצואים 
טל המניעות על הקדושה, ועיין ברשב"ם שפירש שזה רק לשעה קלה עד שמיסמסו המים את  בלירדנא ונת

רומז   זה  שגם  אפ"ל  ואולי  הנהר  הבגדים,  כי  הצואים  הבגדים  ביטול  המים  לעניין  לתורהמצד   \קנז/ רומז 
יג ה'  בלק"ה סעודה  חוזר  ש  \קנח/ כמבואר  ואזי  אותם,  לבטל את הבגדים הצואים למסמס  שטף  כח התורה 

דהיינו   שלהנהר  אבל  כה  המניעות  בתורה  כמבואר  חדשה  זה  מדרגה  ובשביל  תשובה  .  ובעלי  הגרים 

עיקר ע"י    , כי עדיין צריך להשליך מהם הבגדים הצואיםבחי' חצי יראה  נקראים בשם פלגא

תורה הצדיקים  לימוד  תורה  \קנט/ של  בעצמם  שלומדים  והמונעים  \קס/ וע"י  המפסיקים  להסיר  כדי   ,
 .  דהיינו לזכות ליראה שלימה והמסכים המבדילים בינם לבין הקדושה

 

מלתא לחזור משם אע"פ שמתלבש כל פעם בסיבה אחרת עיקר    כן כיוון שירדו למצרים מדרום לא מסתיע   ל שע   לפ"ז אולי אפ"ל ו 
, דהיינו  ולכן נעשה נס ונקרע הירדן כשעברו אותו בנ"י להכנס לארץ   , אבל ממזרח כן אסתיע תא, לחזור משם,  יע מל הטעם דלא מסת 

     בחי' סיוע ע"י נס מלמעלה.

לפ"ז  וע   נמצא  העליון. אבל  קטן  ומזרח פתח  ה'  פתח תחתון של  הוא  חיים  יין  הדרום  ופורים    -פרי עץ  חנוכה  ר"ח  ו:    -שער  כי  פרק  דע, 
ד צפון פרוץ בלי מחיצה, ואין שם ישוב, כי אות ה' יש לה ג' מחיצות לבד, ומקומה הפרוץ כנגד צפון, בהיותה הה' באורה,  העולם מצ 

ג'   פתוח, ויש בה חלון לצד מזרח,  גם שם יש לה הארה, מאלו הג' מחיצות, ואם לאו ע"ז נאמר מצפון תפתח הרעה. אמנם מחיצה 
 ע: ומשם מאיר השמש, זהו ופותח חלוני רקי 

צוי    ולפ"ז אולי  ע"י חטא אלא  זה  היה  לא  כי  שירדו מדרום  יעקב  מה  לא אסתיע אלא ממזרח ששם  שציוה הש"י את  לחזור  אבל 
 לבבל לצפון ע"י סנחריב ונובכנצר  הפתח אמנם כשחטאו גלו  

א כשמגיעים לארץ  ועיין תורה כ' שעיקר הנצחון במלחמת היצר הו   .ים נוטריקון יראה שלם היראה כמובא שירושל   כי שם עיקר   קנו 
לק"ה   ועיין  ח  ישראל.  אות  ה  הפת  מֹו    -בציעת  כ ְ זֹון,  ָ מ  הַּ ת  ַּ ְרכ  ב ִ ת  ִמְצוַּ ר  ִעק ַּ ְוֶזה  זֹון.  ָ מ  הַּ ת  ַּ ִבְרכ  ב ְ ָרֵאל  ִיש ְ ֶאֶרץ  יר  ְזכ ִ ְלהַּ ְצִריִכין  ן  ֵ כ  ל  ְועַּ

ב )כט(:   תו  ָ כ  ֶ ל ָהָאֶר ש  ָ ֶאת ה' ֱאלֶקיָך עַּ ְכת  ֵברַּ ָ ו  ָבְעת  ָ ְוש ָ ְלת  ָתה   ְוָאכַּ ָ ר ְקֻדש   ָרֵאל. ְוָכל ִעק ַּ ה ִהוא ֶאֶרץ ִיש ְ ָ ֻדש   ק ְ ת הַּ ו  ָלִלי  ר כ ְ י ִעק ַּ '. כ ִ ֹוָבה ְוכו  ט  ץ הַּ
ה  ָ ל  ֵהם חַּ ֶ ָאֶרץ ש  ָ יֹות ב  לו  ת ְ ְצוֹות הַּ ִ מ  ֵהם הַּ ֶ ת ָהֲאִכיָלה ש  ַּ ן ְקֻדש   ִעְניַּ נֹות. וְ   ב ְ ָ ְרב  ק ָ רֹות ְוָכל הַּ ש ְ עַּ מַּ מֹות ו  ְתרו  ִרים ו  ו  ִבכ  ם ֲאדֹוֵננו   ו  ָ יר ש  ן ִהְזכ ִ ֵ ל כ  עַּ

ָהָאָדם ָלבֹוא אַּ  ִריְך  צ ָ ֶ ש  ה  ָ ֻדש   ק ְ ל הַּ לַּ כ ְ ן  ְלִעְניַּ ָרֵאל  ִיש ְ ן ֶאֶרץ  ִעְניַּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נו   ֵ ב  ְורַּ ִאי מֹוֵרנו   ָ ב  ֹות הַּ ב  ְיִגיעֹות רַּ ֹוִאים,  ֲחֵרי  צ  ָגִדים הַּ ב ְ ֵמהַּ ם 
ר   ֲאמַּ ל מַּ ם עַּ ָ בָאר ש  מ ְ ֶ מֹו ש  ָרֵאל לְ כ ְ ת ֶאֶרץ ִיש ְ ַּ ין ְקֻדש   ֵ ְפִסיק ב  ן מַּ ְרד ֵ י ַּ י הַּ ָנא. כ ִ ְרד ְ א ְוָסְכָרא ְליַּ ְפת ָ ו  ר ָחָנה ְרָמא כ  ַּ ר ב  ַּ ה ב  ָ ב  ',  רַּ ץ ָלָאֶרץ ְוכו  חו 

ְפָרט   ה ב ִ ָ ֻדש   ק ְ ר הַּ י ִעק ַּ ם. כ ִ ָ ן ש  י ֵ ל ְיֵדי אֶ עַּ ת ָהֲאִכיָלה הו א עַּ ַּ ל ְקֻדש   ֶ ר ש  רו  ֵ ב  ת הַּ ִחינַּ ר  ב ְ חַּ ָרֵאל אַּ ל ֶאֶרץ ִיש ְ ן ְצִריִכין ְלָבֵרְך עַּ ֵ ל כ  ָרֵאל, עַּ ֶרץ ִיש ְ
מָ  הו א  י  כ ִ ֶלָעִתיד,  ל  ֶ ש  ה  ֻעד ָ ס ְ הַּ ר  חַּ אַּ זֹון  ָ מ  הַּ ת  ַּ ְרכ  ב ִ ְיָבֵרְך  ְיָקא  ד ַּ ֶלְך  ֶ מ  הַּ ִוד  ד ָ ן  ֵ כ  ל  ְועַּ הו א  ָהֲאִכיָלה.  ֶ ש  ֲחרֹון  ָהאַּ ר  רו  ֵ ב  הַּ ִיְגמר  הו א  ֶ ש  יחַּ  ִ ש 

ת  ְבִחינַּ ָר   ב ִ ש  ֶאֶרץ ִיש ְ בַּ ָ כ  ֶ ר ש  ִוד הו א ָהִעק ָ ן ד ָ ֵ ל כ  "ל. ְועַּ נ ַּ ַּ זֹון כ  ָ מ  ת הַּ ַּ ְרכ  ת ב ִ ִחינַּ הו  ב ְ ז ֶ ֶ ר ָהֲאִכיָלה ש  רו  ֵ ר )ל(: ְוָהָיה  ב  י ָעָליו ֶנֱאמַּ ת, כ ִ ֵלמו  ְ ש  ֵאל ב ִ
יחַּ ה' אֱ  נ ִ הַּ ם.  ב ְ ָ "י ש  ִ ש  ֵרש  רַּ ֵ פ  ֶ מֹו ש  ל אֹוְיֶבָך, כ ְ ָ ֲחרֹון  לֶקיָך ְלָך ִמכ  ר ָהאַּ רו  ֵ ב  ת הַּ ְבִחינַּ ָרֵאל הו א ב ִ ת ֶאֶרץ ִיש ְ ַּ ִביש  י כ ְ ִוד. כ ִ יֵמי ד ָ ב ִ א  ָ ְוֵאין ֶזה ֶאל 

ל ֶזה   ָ כ  ֶ ָאֶרץ ש  ָ יֹות ב  לו  ת ְ ת ָהֲאִכיָלה הַּ ַּ הו א ִמְצוֹות ְקֻדש   ֶ ל ָהֲאִכיָלה ש  ֶ י ָ ש  ֶ יחַּ ש  ִ ת ָמש  ִחינַּ הו א ב ְ ֶ ִוד ש  ל ְיֵדי ד ָ ק עַּ ה רַּ ֲעש ֶ ,  נַּ ָיֵמינו  ְמֵהָרה ב ְ בֹוא ב ִ
 ָאֵמן: 

ָרֵאל    עוד עיין לק"ה הלכות ברכות הראיה ושאר ברכות פרטיות  ת ֶאֶרץ ִיש ְ ַּ ת ְקֻדש   ִחינַּ ְוֶזה ב ְ הלכה ד אמצע אות א )עפ"י תורה קעט( 
ֹות   ֻדש   ק ְ ל הַּ ָ כ  ֹוֵלל  כ  ֶ ַּ ש  ְקֻדש   ר  ִעק ַּ ֶ ָעִמים )א(, ש  ְ פ  ה  ָ מ  ַּ כ  ְדָבֵרינו   ב ִ ְמבָאר  ַּ ה הו א  כ  ָ ֻדש   ק ְ ר הַּ ִעק ַּ י  כ ִ ָרֵאל,  ִיש ְ ְיֵדי ֶאֶרץ  ל  ְרֵאִלי הו א עַּ ש ְ י ִ הַּ ת ִאיש  

ק ְ  הַּ ֶנֶגד  כ ְ ֵהם  ֶ ש  ָהָרע  ֶצר  י ֵ ְוהַּ ָאֳחָרא  ְטָרא  ס ִ הַּ ל  ָ כ  ֶ ש  "ל,  נ ַּ הַּ ֹוָרה  ת  הַּ ב ְ ְמבָאר  ַּ כ  לֹום  ָ הַּ ש  ר  ִעק ַּ ֶ ש  ִנְמָצא  "ל.  נ ַּ ַּ כ  ֲחלֶקת  מַּ ת  ִחינַּ ב ְ ֵהם  ֹות  ה  ֻדש   ָ ֻדש   ק ְ
ֹוֵתינו  ִזְכרוֹ  ב  לֹום. ְוֵכן ָאְמרו  רַּ ָ ת ש  ִחינַּ ְטָרא ָאֳחָרא ֵהם ב ְ ס ִ ֶצר ָהָרע ְוהַּ י ֵ ר הַּ ֵ ב  ַּ ְלש  ְכִניעַּ ו  הו א ְלהַּ ֶ ְך הו א  ש  רו  ָ דֹוש  ב  ק ָ ָנם ִלְבָרָכה )ב( לא ָמָצא הַּ

לִ  ', ְוִא כ ְ לֹום ְוכו  ָ ש   א הַּ ָ ָרֵאל ֶאל  ָרָכה ְלִיש ְ ֲחִזיק ב ְ ֹוֵתינו  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  י מַּ ב  ' )ג(. ְוֵכן ִהְפִליגו  רַּ לֹום ְוכו  ָ ש   דֹול הַּ ם, ְוָאְמרו  ג ָ לו  לֹום ֵאין כ ְ ָ ם ֵאין ש 
ִדְבֵר  ִבְפָרט ב ְ לֹום ו  ָ ש   ת הַּ ֲעלַּ ֶדל מַּ ר ִמג  ָ ְמקֹומֹות ֵאין ִמְספ  ה ֵמעֶצם ב ִ ֵ ְרב  בָאר הַּ מ ְ ֶ נו  ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )ד( ש  ֵ ב  ר    י רַּ ל ְיֵדי ֶזה ִעק ַּ עַּ ֶ לֹום. ש  ָ ש   ת הַּ ֲעלַּ מַּ

לֹום   ָ ש   הַּ ר  ְוִעק ַּ  .' ְוכו  ְך  רַּ ָ ִיְתב  ה'  לַּ ָהעֹוָלם  ל  ָ כ  ֲחִזיר  ְלהַּ ְיכֹוִלין  לֹום  ָ ש   הַּ ְיֵדי  ל  ְועַּ ָנה.  ָהֱאמו  ת  ֵלמו  ְ ָר ש  ִיש ְ ֶאֶרץ  ב ְ נו   זֹוִכין  ֵ ב  רַּ ִדְבֵרי  ב ְ ָבן  ו  מ  ַּ כ  ֵאל. 
לִ  )ב ְ ִלְבָרָכה  ֲחָכִמי ִזְכרֹונֹו  ְלִמיֵדי  ַּ ת  ו   ֵאל  ם  נעַּ ָקָראִתי  ְלֶאָחד  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֹוֵתינו   ב  רַּ ר  ֲאמַּ מַּ ל  עַּ ִסיָמן עא(  ְנָיָנא  ת ִ ֵטי  ו  ָרֵאל  ק  ִיש ְ ֶאֶרץ  ב ְ ֶ ש  ם 

י   ֲהָלָכה. כ ִ ַּ ְנִעיִמים ֶזה ָלֶזה ב  ַּ מ  ֶ בֵ ש  ו  ִים  לַּ ָ ש  ְך ִמירו  ָ ִנְמש  ָרֵאל  ת ֶאֶרץ ִיש ְ ַּ ר ְקֻדש   ם  ִעק ַּ ֵ ל ש  ִנְקֵראת עַּ ִים  לַּ ָ ש  י ְירו  לֹום, כ ִ ָ ְקָרִאים ש  נ ִ ֶ ש  ש  ְקד ָ ִ מ  ית הַּ
י ֶצֶדק ֶמלֶ  ְלכ ִ מַּ ו  ב )ו(  תו  ָ כ  ֶ ְכמֹו ש  ו  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ה(  ֹוֵתינו   ב  ָאְמרו  רַּ ֶ מֹו ש  כ ְ לֹום.  ָ ִנְקָר ִיְרָאה ש  ש   ְקד ָ ִ מ  ית הַּ ֵ ב  ְוֵכן הַּ ִים.  לַּ ָ ש  ִהיא ְירו  ֵלם  ָ א  ְך ש 

לֹום, ו   ָ ת ש  ִחינַּ ִהוא ב ְ ֶ ים ש  י ִ חַּ ְקֵראת ֶאֶרץ הַּ נ ִ ֶ ָרֵאל ש  ת ֶאֶרץ ִיש ְ ַּ ל ְקֻדש   ָ ְך כ  ָ ם ִנְמש  ָ ִמש   לֹום, ו  ָ ת ש  ַּ ים  ֻסכ  י ִ חַּ ֹו הַּ ִריִתי ָהְיָתה ִאת  ב )ז( ב ְ תו  ָ כ  ֶ ְכמֹו ש 
 ָ ש   לֹום,  ְוהַּ ָ ש   ר הַּ ָרֵאל ִהוא ִעק ַּ ֶאֶרץ ִיש ְ ב ְ ֶ ת ש  ֵמֲחמַּ "ל:   לֹום. ו  נ ַּ ַּ לֹום כ  ָ ה הו א ש  ָ ֻדש   ק ְ ר הַּ י ִעק ַּ ה כ ִ ָ ֻדש   ק ְ ר הַּ ם ִעק ַּ ָ ן ש  ֵ ל כ   עַּ

לתורה   קנז  רומז  ולא    הנהר  למניעות  רומז  שבו  מים  השטף  מצד  שהנהר  לומר  ונראה  הקדושה,  על  המניעות  היא  התורה  א"כ  צ"ע 
 וע"ז ה:  תענית ז.רה אבל מצד המים שבו רומז לתורה שנמשלה למים כמבואר בגמ'  לתו 

הלכה   לק"ה   קנח ו    -יג    ' ה   סעדה  ל  ג ִ הַּ ל  ָ ִמכ  ֶהֶרת  טַּ מ ְ ֶ ש  ים  י ִ חַּ ִים  מַּ ְמקֹור  ִהיא  ֹוָרה  ת  הַּ י  כ ִ ה,  ָ דֹוש  ק ְ הַּ ֹוָרה  ת  הַּ הו א  ָלֶזה  ן  ו  ק  ת ִ הַּ ר  ִלים  ְוִעק ַּ
ת מַּ  ִחינַּ ִפים. ב ְ ו  נ  ט ִ ִים ְטהֹוִרים  ְוהַּ י ֲעֵליֶכם מַּ ְקת ִ ְוָזרַּ ת  ִחינַּ ְטהֹוִרים, ב ְ ע  ִים  ל ָאָדם ֵלידַּ ָ ְוֶזה ָצִריְך כ  ֵליֶכם  ו  ל  ג ִ ל  ָ ִמכ  ו  ֻטְמאֹוֵתיֶכם  ל  ָ ם ִמכ  ֶ ְרת  ְטהַּ ו 

ט ִאם ִא  ה ֵהן ְמעַּ ֵ ְרב  ֹוָרה ֵהן הַּ ת  ָכל יֹום ֶאל הַּ ח ב ְ הו א. ִאם ִיְברַּ ֶ מֹו ש  ו  ִאם הו א כ ְ ֲאִפל  ֶ ל ש  ָאֵרי ְמִניעֹות. עַּ ְ ְרָנָסה אֹו ש  ַּ פ  ת הַּ ר לֹו ֵמֲחמַּ ָ ל    י ֶאְפש  ָ כ 
ד ַּ  וַּ ב ְ ָאז  ָמה,  ָעָליו  ֲעבֹר  ְויַּ ְהֶיה  י ִ ֶ ש  ֵאיְך  ָויֹום  יֹום  ָכל  ב ְ ִלְלמֹד  ֹוָרה  ת  הַּ ל  עַּ ְצמֹו  עַּ ע  ַּ ְקב  י ִ ֶ ש  כ ְ ִנים  ָ ָגִדים  פ  ב ְ הַּ ל  ָ ִמכ  ִנְטָהר  ִיְהֶיה  סֹוף  ל  ָ כ  סֹוף  אי 

ֹוִאי  צ  הֵ הַּ ֶ י ש  ִ ל פ  ף עַּ י אַּ ֱאֶמת, כ ִ ֶ ְך ב  רַּ ָ ה' ִיְתב  ְך, ֵהם  ם ְוִיְתָקֵרב לַּ רַּ ָ ה' ִיְתב  ְתעֹוֵרר ָהָאָדם לַּ ִ מ  ֶ ם ש  עַּ ַּ ָכל פ  ִרים ב ְ ב ְ ִמְתג ַּ ָאָדם ְמֹאד ְמֹאד ו  ָ ִכים ב  ָ ם ִנְסב 
ְוכַּ  ה.  ָ ְתִפל  ו  תֹוָרה  ב ְ ֲעסֹק  לַּ רֹוֶצה  ֶ ש  כ ְ ְפָרט  ב ִ יֹוֵתר.  ב ְ ִרים  ב ְ ְמצו  ִמְתג ַּ הַּ ֶ ש  ה  ֵ ְרב  הַּ ש   י ֵ ֶ ש  "ל.  זַּ ָהֲאִר"י  ִכְתֵבי  ב ְ ָבא  ו  ָרִעים  מ  ִרים  ִהְרהו  ֵהם  ֶ ש  ָים  לֹות 

י ֵכן ִאם לֹא יַּ  ִ ל פ  ף עַּ ה, ֲאָבל אַּ ָ ְתִפל  תֹוָרה ו  ֵעת ָעְסקֹו ב ְ ְפָרט ב ְ יֹוֵתר, ב ִ ִרים ֲעֵליֶהם ב ְ ב ְ ים ִמְתג ַּ ְמֻגנ ִ ְכִריחַּ מַּ ו  יחַּ ֶאת ְמקֹומֹו יַּ יָכה   נ ִ ִ ְמש  ֹו ְלהַּ ְבת  ַּ ֲחש 
כָ  ה ב ְ ָ ִפל  ת ְ ֹוָרה ְוהַּ ת  ֹוָרה ִהוא  ְלתֹוְך הַּ ת  י הַּ "ל, כ ִ נ ַּ ל הַּ ָ ֵהר אֹותֹו ִמכ  טַּ ֹוָרה ת ְ ת  ל סֹוף הַּ ָ אי סֹוף כ  ד ַּ וַּ ְהֶיה. ב ְ י ִ ֶ ם ִיְהֶיה ֵאיְך ש  עַּ ַּ ֵאינֹו  ל פ  ֶ ת ָנָהר ש  ִחינַּ ב ְ

ֵאין  ֶ ר ש  ֵ ב  ְתג ַּ ִ מ  ְעָין הַּ ְכמַּ ֹוֵסק ו  , כ ִ   פ  ה  ֶנְגד ָ ם כ ְ י ֵ ְך ָיכֹול ְלִהְתקַּ ם ֻטְמָאה ְוִלְכלו  ו  ֶלת  ש  ֶ ט  ְמבַּ ֹוֶטֶפת אֹוָתם ו  עֹוָלם ִהיא ש  ָ ב  ֶ ִלים ש  ו  ל  ג ִ ְמאֹות ְוהַּ ֻ ט  ל הַּ ָ י כ 
ֶזה  ָ ְהֶיה ָחָזק ב  י ִ ֶ ר ש  ָהִעק ָ ֶ ק ש  ה, רַּ ָ ל  ע קַּ ֶרגַּ  .אֹוָתם ב ְ

אחרי   קנט  שגם  בלימו   דהיינו  הצדיק  לשוב  תו שנתעוררו  המניעות  ר ד  כל  על  להתגבר  נשמותיהם  מחזק  בגדיהם  תו  את  ולהפשיט 

ה'   -ואים  הצ  ערלה  ז'    לק"ה  אות  ר    -סוף  ִעק ַּ י  כ ִ ְבָעְנִיי.  י  ְדת ִ ָאבַּ ָאז  ָעי  ֻ ֲעש  ַּ ש  תֹוָרְתָך  ֵלא  לו  )כד(:  לֹום  ָ ש   הַּ ָעָליו  ֶלְך  ֶ מ  הַּ ִוד  ד ָ ר  ָאמַּ ֶ ש  ְוֶזה 
ד  ק ְ ֹוָרה הַּ ת  ל ְיֵדי הַּ ָחָמה עַּ נ ֶ לוֹ הַּ ָ ש   נו  ָעָליו הַּ ֵ ב  ה רַּ ֶ ל ְיֵדי מש  ְלנו  עַּ ַּ ב  ק ִ ֶ ה ש  ָ י ְמבָאר  ֹוש  ה. כ ִ ד ֵהנ ָ ָהיו  ֵמָאז ְועַּ ֶ ים ש  י ִ יִקים ָהֲאִמת ִ ד ִ צ ַּ ל הַּ ָ ל ְיֵדי כ  ם, ְועַּ
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שת"ח   הנשמות  אלו  תחילה/ אבל  בתורה  שמברכים  המעט  לבניהם  ממשיכנ"ל    \קסאדהיינו  כין 
ונקרא פרסא   \קסב/ ,עכ"פ ביחס לגר ובע"ת,  בחי' יראה שלימה  זה מכונה בשם פרסה שלימהכנ"ל,  

 .\ קסגשלימה דהיינו חצי שלם, כי הוא שלם במדרגתו וחצי כלפי המדרגא שלמעלה ממנו/ 
 

 

בָ  ו  ש  ת ְ ֲעֵלי  ַּ ב  ְיֵדי  ל  עַּ ָתא  ָגלו  ד ְ ָתא  ילו  ִמז ִ בֹוד  ָ כ  הַּ ת  ֲעִלי ַּ ר  ִעק ַּ ֶ ש  "ל  נ ַּ הַּ ֹוָרה  ת  הַּ ב ְ ב ְ ָמה   ְ ִלש  ֹוָרה  ת  ַּ ב  עֹוְסִקין  ֶ ש  ְיֵדי  ל  עַּ הו א  ְוֵגִרים  ד  ה  עַּ ָנה  ו ָ כַּ
מֹות   ְ ִנש  נֹוָלִדין  ֶזה  ְיֵדי  ל  עַּ ֶ ש   ' ְוכו  ֹוָרה  ת  הַּ ב ְ ין  ִ ָרש  ְ ש  ֻ מ  הַּ ָרֵאל  ִיש ְ מֹות  ְ ִנש  י  ֵ ְרש  ָ ש  ל  ָ כ  עֹוְרִרין  מ ְ ֶ ְת ש  ב ִ ָרֵאל  ִיש ְ ֵעי  ְ ֹוש  פ  הַּ ְוִנְתעֹוְרִרין  ִרים  ג ֵ ָבה  הַּ ו  ש 

ְוֵגִר  ָבה  ו  ש  ֲעֵלי ת ְ ַּ ב  מֹות הַּ ְ ש  נ ִ ֶ ם ש  ָ ְמבָאר ש  "ל.ו  נ ַּ ַּ ' כ  ְוכו  ֹוִאים  צ  ָגִדים הַּ ב ְ ת הַּ ה ְמאד ֵמֲחמַּ ָ ֻדש   ק ְ ִין ֵהם ְרחֹוִקים ֵמהַּ י ֲעדַּ א, כ ִ ְלג ָ ַּ ת פ  ְבִחינַּ   ים ֵהם ב ִ
כָ  ְלעֹוְרָרם ב ְ ם ו  עַּ ַּ ָכל פ  ָכם ב ְ כ ְ ְלזַּ ָנם ו  ק ְ ְצִריִכין ְלתַּ יִקי ו  ד ִ צ ַּ הַּ ֶ ֹוָרה ש  ת  ל ְיֵדי הַּ ה עַּ ֲעש ֶ ל נַּ כ  ם. ְוהַּ עַּ ַּ ל ְיֵדי ֶזה  ל פ  עַּ ֶ יִכים ָלנו  ש  ִ ְמש  מַּ ה  ו  ָ ם עֹוְסִקים ב 

לְ  ל  כַּ ו  י  ֶ ש  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ָ כ  ת  מַּ ְ ִנש  ֵמִאיר  ֶזה  ְיֵדי  ל  עַּ ֶ ש  ֹוָרה  ת  ַּ ב  ֶ ש  מֹות  ָ ש  נ ְ הַּ י  ֵ ְרש  ָ ִמש   ֶהָאָרה  יִכין  ִ ְמש  ר מַּ ֵ ב  ד    ִהְתג ַּ עַּ ְמִרירו ת  ְוהַּ ְיִגיעֹות  הַּ ל  ִלְסב 
ִלי  ְ ש  ְויַּ יט  ִ ְפש  י ַּ ֶ וְ ש  ִלים  ו  ל  ג ִ ְוהַּ ְמאֹות  ֻ ט  הַּ ל  ָ ִמכ  ֶהֶרת  ְמטַּ ִהוא  ֶ ש  ֹוָרה  ת  הַּ ְיֵדי  ל  עַּ ן  ו  ק  ת ִ הַּ ר  ִעק ַּ י  כ ִ ֹוִאים,  צ  הַּ ָגִדים  ב ְ הַּ ְיֵדי  ְך  ל  עַּ ִאים  ָ ב  הַּ ִפים  ו  נ  ט ִ הַּ

אָ  ֶ מֹו ש  ֹוִאים כ ְ צ  ָגִדים הַּ ב ְ ִנט ָ הַּ ְנָחִלים  כ ִ ִלְבָרָכה )כה(  ִזְכרֹוָנם  ֹוֵתינו   ב  ְבֵרי  ְמרו  רַּ ד ִ ף  ְמָאה ְלָטֳהָרה אַּ ֻ ִמט  ָהָאָדם  ֲעִלין ֶאת  ָחִלים מַּ נ ְ ה  '. מַּ ְוכו  יו  
 :' ֹוָרה ְוכו   ת 

הו א. ִאם   -אות יג    לק"ה ערלה ה'  קס ֶ מֹו ש  ו  ִאם הו א כ ְ ֲאִפל  ֶ ע ש  ל ָאָדם ֵלידַּ ָ ט ִאם    ְוֶזה ָצִריְך כ  ה ֵהן ְמעַּ ֵ ְרב  ֹוָרה ֵהן הַּ ת  ָכל יֹום ֶאל הַּ ח ב ְ ִיְברַּ
ֹוָרה ִלְלמד ב ְ ִא  ת  ל הַּ ְצמֹו עַּ ע עַּ ַּ ְקב  י ִ ֶ ש  ִנים כ ְ ָ ל פ  ָ ל כ  ָאֵרי ְמִניעֹות. עַּ ְ ְרָנָסה אֹו ש  ַּ פ  ת הַּ ר לֹו ֵמֲחמַּ ָ ֲעבר ָעָליו ָמה,  י ֶאְפש  ְהֶיה ְויַּ י ִ ֶ ָכל יֹום ָויֹום ֵאיְך ש 

ד ַּ  וַּ ב ְ ֹוִאים ָאז  צ  הַּ ָגִדים  ב ְ הַּ ל  ָ ִמכ  ִנְטָהר  ִיְהֶיה  סֹוף  ל  ָ כ  סֹוף  ְמאד    אי  ְמאד  ָאָדם  ָ ב  ִכים  ָ ִנְסב  ֵהם  ֶ ש  י  ִ פ  ל  עַּ ף  אַּ י  כ ִ ֱאֶמת,  ֶ ב  ְך  רַּ ָ ִיְתב  ה'  לַּ ְוִיְתָקֵרב 
יוֹ  ִרים ב ְ ב ְ ְך, ֵהם ִמְתג ַּ רַּ ָ ה' ִיְתב  ְתעֹוֵרר ָהָאָדם לַּ ִ מ  ֶ ם ש  עַּ ַּ ָכל פ  ִרים ב ְ ב ְ ִמְתג ַּ ו  ו  מ  ה. ְוכַּ ָ ְתִפל  תֹוָרה ו  ֲעסק ב ְ רֹוֶצה לַּ ֶ ש  ְפָרט כ ְ ִכְתֵבי ָהֲאִר"י  ֵתר. ב ִ ָבא ב ְ

ְפָרט   יֹוֵתר, ב ִ ִרים ֲעֵליֶהם ב ְ ב ְ ים ִמְתג ַּ ְמֻגנ ִ ִרים ָרִעים ו  ֵהם ִהְרהו  ֶ לֹות ָים ש  ְמצו  הַּ ֶ ה ש  ֵ ְרב  ש  הַּ י ֵ ֶ "ל. ש  ה, ֲאָבל  זַּ ָ ְתִפל  תֹוָרה ו  ֵעת ָעְסקֹו ב ְ י  ב ְ ִ ל פ  ף עַּ אַּ
 ַּ ֲחש  מַּ ְכִריחַּ  יַּ ְמקֹומֹו  יחַּ ֶאת  נ ִ יַּ ת  ֵכן ִאם לא  ל סֹוף הַּ ָ כ  אי סֹוף  ד ַּ וַּ ב ְ ְהֶיה.  י ִ ֶ ש  ִיְהֶיה ֵאיְך  ם  עַּ ַּ פ  ָכל  ב ְ ה  ָ ִפל  ת ְ ְוהַּ ֹוָרה  ת  הַּ יָכה  ְלתֹוְך  ִ ְמש  ְלהַּ ֹו  ֹוָרה  ְבת 

"ל,  נ ַּ ל הַּ ָ ֵהר אֹותֹו ִמכ  טַּ  ת ְ

 עי"ש אות כ ואות כב   ועוד  
תחילה וא"כ לא ממשיכים לבניהם נשמה זכה כל    לא מחלק בין המיעוט לרוב כנ"ל שרוב הת"ח לא מברכים בתורה   ע שרבינו צ"   קסא

כך ונראה פשוט שגם היא נקראת פלגא ולא פרסה. מצד שעל פי רוב אינה נשמה חדשה וא"כ היא צריכה תיקון ע"י עוונות מגלגול  
ק בידה  ים שחוזרים בגלגול לא מחמת עוון אלא חסרון איזה מצווה שלא היה סיפ קודם שגם הם בגדים צואים לבד מנשמות צדיק 

לקיימה. והיא נקראת פרסה עכ"פ לעומת הבע"ת. אבל נשמות הצדיקים שכן ברכו בתורה תחילה הן פרסה שלם ממש, דהיינו נשמות  
 חדשות או שבאו לתקן דבר קטן או מיחידי הדורות שלא באו אלא לתקן אחרים.

באמת לא בא לעולם הזה, ואם בא צריך    השלימות נקראות פרסה לשון פרוסה שאינה שלם. וכנראה כי השלם   הנשמות צ"ע ש   קסב
 להשלים משהו. ורק ביחס למי שיש לו בגדים צואים הוא נקרא שלם.

 שכל עליה מדרגה לדרגה הוא חוזר להיות בחי' פלגא.  -  ' ואות ט  ' בציעת הפת ה אות ה   כמבואר בלק"ה   קסג
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כי ע"י שמתקדשים בזיווג וגם מברכים את התחילה כנ"ל אזי אפילו אם יש    כי אין להם מסכים המבדילים

  : \באינו עובר לבניהם וצ"ע/  \א/ בהם קצת רע
 

לכבד את  ופירשו חז"ל שכוונת הנביא    ,\ד/[ג ]  וכבדתו  אם תשיב משבת רגלך וכו'   שאומר הנביא ישעיה  וזה

מכובד/ בבגד  בכסו  \ההשבת  נקי  כבדהו  פסוק  )ות  על  וכו'כשדרז"ל  מכובד  ה'  שבת ולקדוש   .

 
אבל הם גם ע"י אביו מאמו שלא התקדשו כראוי    של האדם עצמו,   שבגדים הצואים בעיקר הם מהעוונות א'    עיין לק"ה כבוד או"א ג'   א

)וכן מבואר   וירא   -לקוטי תורה להאריז"ל ב וכמבואר    –  ( בתורה י אות ד בשעת הזיווג  נותנים לבוש לנשמת הבן   -פרשת  וזה  שאב ואם   .
יהי' חייב בכבודו, אך  ...לפעמים    -  לשון האריז"ל  ואיך  נבזה ושפל בקצה המדרגות  ובא להיות בנו של אדם  גבוה לאין קץ  נשמת אדם 

צות שהוא עושה הוא הכל ע"י אותו הלבוש  מ דם שאין לו נשמה מלובשת נפש דעצמות אביו ואמו וכל ה א הענין מובן עם מ"ש כי אין לך  
כי עונותיו אינן מניחין לו    , ובפרט כשהוא מגולגל   , שהוא קטן   , דע לעשות ו אינו י  שירש מאביו ואמו ולבוש זה מסייעו לעשות מצות כשהוא 

ה"ז באופן כי המסייע אינו רק זה הלבוש  ו וכן אם היא נשמה חדשה ולא הורגלה להיות בע   , לעשות מצוה וצריך סעד לתמכו מזה הלבוש 

ואמנם בזה תבין למה החמירה תורה  האדם ואשתו בבניהם.  ואפי' השפע שנותנין לו מן השמים הוא ע"י הלבוש הזה וזהו ענין שותפות  

לאדם להתקדש עצמו בשעת תשמיש והוא שאם יקדש א"ע אז ימשיך בנשמה לבוש קדוש אשר על ידו יזכה לעבוד השם ואע"פ שיהי'  
הבן יחטא נחשבים  נשמה גדולה צריכה אל קידוש אביו בשעת תשמיש שאל"כ אדרבה יהי' זה הלבוש מזיק לו דוגמת היצה"ר נמצא אם  

 עונותיו אל אביו.

ובזה נפשטים הבגדים הצואים ממנו  ונמשך עליו מהם מלבושי כבוד לנשמתו  כי לבושי נשמתו מקבלים תמיד    וע"י שמכבד אותם חוזר 
ואמו תראו  כי איש אביו  ליראה  הכבוד  מחזיר  וע"י שמכבדם  שרשו  שם  כי  היראה   ,חיות מהם  שרש  חו"ב  .   שם  היינו  ואם  הן  ש כי אב 

    .ה שהם בחי' יראה -אותיות י 

עיין   ג'עוד  כבוד או"א  א   לק"ה  עיקר    -  ' אות  וכו'. אעפ"כ  מכובד  מישראל כשרז"ל איזהו  כ"א  מחויב לכבד את  כן אע"פ שהאדם  ועל 
כל תיקוני    כי .  הכבוד צריך ליתן לאביו ואמו כדי להמשיך מהם עי"ז לבושי כבוד כנ"ל. כי בהם תלוי עיקר לבושי כבוד שצריך לקבל מהם 

מעשיו תלויים כפי המלבושים לנשמתו שזוכה לקבל בכל עת מאביו ואמו. כי לבושי נשמתו מקבלין תמיד חיות מאביו ואמו כי שם שרשו.  
 וע"כ צריך לכבדן כדי שיהיו הלבושין בבחי' לבושי כבוד בבחי' כי מכבדי אכבד כנ"ל.  

כי שם אצל אב ואם הוא שורש היראה כי אב ואם הם    כבוד לשרשו שהוא היראה גם ע"י שנותן כבוד לאביו ואמו על ידי זה מחזיר את ה 
ה'  ותרגומו דחילו  ה' צור עולמים.  בי"ק  יראה. כ"ש כי  וי"ק הוא בחי'  י"ק כידוע  הוי"ק שהם  ב' אותיות ראשונות של שם  כי עיקר  .  בחי' 

 ן תליא יראה.  היראה הוא בבחי' הולדה בבחי' ברית בבחי' בראשית ברית אש ירא בשת כי תמ 

שם   ד עוד  כמובא    -  ' אות  בפיו  ציד  כ"ש  הרבה  קדושות  נשמות  היו  עשו  שאצל  ידוע  כי  קצת.  ואם  אב  כיבוד  הרשע  עשו  קיים  וע"כ 
בכתבים. וע"כ יצאו ממנו אח"כ גרים הרבה ואלו הנצוצות של נשמות הגרים שיצאו ממנו אח"כ. עיקר תיקונם שיוכלו לצאת ממנו היה  

קיה כמובן במאמר הנ"ל על פסוק וכבדתו. כבדהו בכסות נקיה כסות נקיה דא כנפי מצוה וכו' שהוא בחי' גרים וכו' ע"ש.  ע"י בחי' כסות נ 
וכבר מבואר שהכסות נקיה היינו לבושי כבוד להנפש נמשך ע"י כיבוד אב ואם. ע"כ מחמת שהיו בעשו נצוצי נשמות הגרים. ע"כ התגברו  

דייקא  זו  מצוה  לקיים  הנצוצות  להם    אלו  אפשר  שיהיה  כדי  נקיה  מכסות  בחי'  איזה  הנצוצות  על  להמשיך  כדי  אב.  כבוד  מצות  היינו 
כיבוד.    להזדכך לצאת וע"כ התגברו לקיים מצות כיבוד דייקא. וזהו שמובא בספרים שאריכת הגלות הוא מחמת שקיים עשו קצת מצות 

לא   ארז"ל  כי  כנ"ל  שיתוספו היינו  כדי  האומות אלא  בין  ישראל  ולהוציא    גלו  לברר  בשביל  הוא  הגלות  שאריכות  נמצא  גרים.  עליהם 
 מעשו נשמות הגרים. והכל עולה בקנה אחד.  

והיינו הך מה שצריכין להיות בגלות בשביל הכיבוד אב שקיים כי כולא חד כי ע"י שקיים קצת מצות כיבוד, ע"כ זכו הנצוצות שיתבררו  
ות הללו להוציא הכבוד היינו נצוצות הנ"ל מזילותא דגלותא. ובזה בעצמו שאנו סובלין  כנ"ל. וע"כ צריכין לסבול גלות כדי לברר הנצוצ 

נשמות   נצוצי  להתברר  וכשישתלמו  ה'.  דרכי  ישרים  כי  אחד  הכל  כי  נמצא  שלו.  כיבוד  מצות  שכר  לו  ומסלקין  נותנין  בזה  אצלו  גלות 
בוד אב שלו שהיה רק ע"י ניצוצי נשמות הגרים כנ"ל. ואז יוחזר  הגרים אז יצאו כל נצוצי הקדושה ממנו ואז ממילא יסולק לו כל שכר כי 

ויקוים ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה. ואז יתקיים והארץ האירה מכבודו   הכבוד לשרשו אל הקדושה 
 אמן ואמן: 

ד'   ב י' אות  צר   -  עיין תורה  ואביהם ו ויראו את  צ   .  רות כספיהם המה  די  לא  גם המה  היינו  כי אם  תאוות עצמן,  רורות כספיהם, שהוא 
 טתו שלימה.י מ ש ושם מדובר בבני יעקב אבינו שאמרו חז"ל    ואביהם, היינו התאוות של אביהם, גם המה לא נפלו מהם.

 * ישעיהו נח יג   ג

רָּ   ישעיה פרק נח   ד י ְוקָּ ִ ְדש  יֹום קָּ ֶציךָּ ב ְ ְגֶלךָּ ֲעׂשֹות ֲחפָּ ת רַּׁ ָּ ב  ַּׁ יב ִמש   ִ ש  צֹוא  )יג( ִאם ת ָּ ֶכיךָּ ִממ ְ רָּ ֹו ֵמֲעׂשֹות ד ְ ְדת  ַּׁ ד ְוִכב  ָּ ד ְמֻכב  ת עֶֹנג ִלְקדֹוש  ְידֹוָּ ָּ ב  ַּׁ ש   אתָּ לַּׁ
ר:  בָּ ר ד ָּ ֵ ב   ֶחְפְצךָּ ְודַּׁ

ר    -אות ט    ' הלכה ה   לק"ה בציעת הפת עיין   ה  ה ֶלֱאכל ְוֶזה ִעק ַּׁ דֹולָּ ה ג ְ ז ִמְצוָּ אָּ ֶ א ש  ָּ ב  ם הַּׁ ִהוא ֵמֵעין עֹולָּ ֶ ת ש  ָּ ב  ַּׁ ת ש  ִחינַּׁ ת  ְוֶזה ב ְ ָּ ב  ַּׁ ש  י ב ְ ת, כ ִ ָּ ב  ַּׁ בֹוד ש  כ ְ
ה  ם ֲאִחיזָּ ו  ֶהם ש  ִדים צֹוִאים, ֵאין לָּ גָּ ת ב ְ ִחינַּׁ ֵהם ב ְ ֶ א, ש  ֳחרָּ א אָּ ְטרָּ ס ִ ֶון. ְוֵאין ְלהַּׁ ֹוֲעֵלי אָּ ל פ  ָּ ְרדו  כ  ָּ ת    ִיְתפ  ָּ ב  ַּׁ ת ש  י ֲאִכילַּׁ כ ִ ת.  ָּ ב  ַּׁ ל ש  ֶ ל ש  ֲאכָּ ַּׁ מ  הַּׁ ב ְ ה  ִויִניקָּ

מָּ  ב ְ ר  באָּ מ ְ ֶ ש  מֹו  כ ְ קֶדש   ֹו  ל  ֻ לֹובְ כ  ְך  ָּ כ  ר  חַּׁ ְואַּׁ ת.  ָּ ב  ַּׁ ש  ֶעֶרב  ב ְ ה  ְטִבילָּ ו  ין  ִ מ  חַּׁ ת  ְרִחיצַּׁ ת  ִחינַּׁ ב ְ ְוֶזה  ֵחֶלק א(.  ֵטי  ו  ִלק  נז  ן  ִסימָּ )ב ְ ֵחר  ת  קֹום אַּׁ ַּׁ ב  ַּׁ ש  ְגֵדי  ב ִ ין  ִ ש 
נוֹ  ת ב ְ ץ ה' ֶאת צֹואַּׁ חַּׁ ת ִאם רָּ ְבִחינַּׁ ֹוִאים ב ִ צ  ִדים הַּׁ גָּ ב ְ ת הַּׁ ִחינַּׁ ן ִמב ְ ְצמָּ י רֹוֲחִצין עַּׁ , כ ִ ֵהם  קֶדש  ֶ ת ש  ָּ ב  ַּׁ ְגֵדי ש  ין ב ִ ִ ְך לֹוְבש  ָּ ר כ  חַּׁ א )לא(. ְואַּׁ בָּ ו  מ  ַּׁ ֹון כ  ת ִצי 

בְ  ב ִ ר  רו  ֵ ב  הַּׁ ת  ֵלמו  ְ ש  ְכִלית  ַּׁ ת  ז  אָּ ֶ ש  א  ָּ ב  הַּׁ ם  עֹולָּ ֵמֵעין  ת  ָּ ב  ַּׁ ש  י  כ ִ ִנים.  ְלבָּ ִדים  גָּ ב ְ ת  ִחינַּׁ ב ְ ים  ְנִקי ִ ִדים  גָּ ֲענָּ ב ְ יאְכלו   ת  ְבִחינַּׁ ב ִ ה,  ָּ ְקֻדש   ד ִ ה  ֲאִכילָּ ת  ִוים  ִחינַּׁ
"ל. נ ַּׁ ַּׁ ' כ  ִתיד ְוכו  ל ֶלעָּ ֶ ה ש  ֻעד ָּ ס ְ ת הַּׁ ִחינַּׁ הו  ב ְ ז ֶ ֶ ' )לב(. ש  עו  ְוכו  ָּ ב   ְוִיׂשְ

 ביאור של מוהרנ"ת בתקפא  ו
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הכוונה שנקי גם    כסות נקיומבאר רבנו  (  \ט/[ח]  שם נדרש לגבי יום כיפור ובדף קיג נדרש לגבי שבת  \ז/ קיט.

דהיינו שרמוז בזה לא רק .  שהם המדות ותאוות רעות  \י/, היינו להשליך הבגדים הצואיםמזהמה רוחנית

להעלות   דהיינו  זה עיקר כבוד הש"י,הסרת הבגדים הצואים  כי  כבוד שמים בכל יום  כבוד שבת אלא תיקון  

כמ"ש דגלותא  מזילותא  הכבוד  יקר מזולל  את  בני אדם בתשובה,  דהיינו  ,  [יא]   אם תוציא  להחזיר 
 ולהמשיך נשמות הגרים. 

ן על  דלא כנשמות ישראל שה  \יב/ תחת כנפיה דייקא  וגרים שמתגיירין הם באים תחת כנפי השכינה

הוא כינוי לשכינה כי צדק    {\טו/ [יד]   \יג /ו"כמובא בהקדמת הזוהר ד }, ובשביל זה נקרא גר צדק  כנפיה

 
אמר ליה ריש גלותא לרב המנונא מאי דכתיב ולקדוש ה' מכובד אמר ליה זה יום הכפורים שאין בו לא אכילה ולא שתיה    -  שבת קיט.  ז 

 .ות נקיה אמרה תורה כבדהו בכס 
 עיין גם שבת קיג.  ח 

וכבדתו מעשות דרכיך וכבדתו שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול וכי הא דרבי יוחנן קרי למאניה מכבדותי     -  .שבת דף קיג   ט 
לא  מעשות דרכיך שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול ממצוא חפצך חפציך אסורין חפצי שמים מותרין ודבר דבר ]דף קיג/ב[ ש 
 יהא דבורך של שבת כדבורך של חול דבור אסור הרהור מותר בשלמא כולהו לחיי אלא שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול 

נקי   י נקי מעיקרא דהיינו הפרסא   –היינו להשליך הבגדים הצואים    כסות  נקי כ"ש  כי   ,וצ"ע אם העיקר כסות  מלבושי הכבוד הם    ונראה 
   שהיה טמא תחילה הוא  טהור    -ואולי גם נקי הכוונה שהיה מלוכלך תחילה כמו שרבינו מדייק בתורה נא    , דייקא ע"י רחוקים שמתקרבים 

   ירמיהו טו יט הנ"ל בתחילת התורה   יא 

דייקא   יב השכינה.  תחת  כנפי  על  הן  ישראל  נשמות  ב   אבל  הקדוש  כמבואר  )צו(    -  מסכת שבועות   -השל"ה  אור  תורה  ומשם      -פרק 
ירים, והכל תחת כנפיה, ואין להם חלק במה שלמעלה מהם. ויש בזה סוד נעלם לא ראיתי לכותבו. אבל  יוצאות הנפשות לכל אותם המתגי 

ן    ט(  הושע יד ) נפשותיהם של ישראל מעלתם גבוה מאוד, הוא האילן המוגבל בשנים עשר גבולי אלכסון פורחות שנאמר,   ֲענָּ ְברֹוש  רַּׁ ֲאִני כ ִ
א:  ְרְיךָּ ִנְמצָּ ֶ י פ  נ ִ ֶ    שיו של הקב"ה, ומן האילן ההוא פורחות אל תוך מעי החיה ההוא.כי הם פרי מע   ִממ 

כי הגרים הם רחוקים ממדור עצם השכינה אף שנתגיירו כמו שיתבאר, ובזה    -תורה אור צו, הגרים    -  הגהות למסכת שבועות   -  עוד שם 
ברבי עקיבא ורבי מאיר. והנה יתרו לא  נכנסו לפחות תחת כנפי השכינה, במה שהיה להם אחיזה במשה רבינו עליו השלום ובאונקלוס ו 

היה בשעת מתן תורה אף שכבר נתגייר, והטעם כי ישראל קבלו התורה פנים בפנים מן השמים שהוא תפארת ועל הארץ מלכות שהוא  

כאן:  עד  לזה,  זכה  לא  ויתרו  כנפים.      הפנימיות,  וישראל נשואים על  כנפי השכינה  הגרים הם תחת  ה   נמצא מעלת  כן אותן  חזנים  על 
שעושין הזכרות לאנשים חשובים ואומרים, המצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה למעלת כו', טוב שתיקתם מדיבורם, כי הם מורידים  

 אותם למטה. וכן קבלתי בשם גדול מהר"ח קליפריז זלה"ה, ודברי פי חכם חן: 

שם   דברים -עוד  )ג(   -  במדבר  אור  תורה  הברכה  וזאת  הטמאים   -  פרשת  עשה    והאומות  זה  לעומת  זה  כי  הבליעל  אדם  בדמות  הם 
זוכים רק לחסות תחת כנפי השכינה ולא לידבק למעלה, כי   האלהים, ואף בהזדכך האומות, דהיינו חסידי אומות העולם או גרים, אינם 

וזהו שאמר אף כשאתה חובב העמים, דהיינו הח  סידים והגרים,  ישראל למעלה במקום עשר דידיה, והגרים למטה במקום עשר דרגלין. 
 עדיין יש חילוק, כי כל קדושיו בידיך והם תכו לרגליך: 

ו' המצויין  יג יג  זוהר הקדמת ה ל   לא מצאתי ואולי הכוונה  בדף  גיורא    לאהובתמינאה, למרחם    פקודא   -  (עם ביאור המתוק מדבשוזה לשונו    )  .דף 
גרמיה  למגזר  עצמו  דעאל  את  א למול  ואיהי  דשכינתא,  גדפוי  תחות  ולאעלא  אחרא  ,  מסטרא  דמתפרשן  לאינון  גדפהא,  תחות  לון  עילת 

ומתקרבין לגבה  הגרים שורשם מהמלכות אלא שנתגלגלו    מסאבא  ע"כ השכינה ל לפי שנשמות  להתגייר  ובאים  גדולה לחזור לשורשם  להן תשוקה  יש  לכן  קליפות 

כנ  תחת  ומכניסתם  אותם  כראויפמסיעת  לשוב  יתעוררו  איך  הדרך  להם  להורות  למינה , דכתיב  יה  חיה  נפש  הארץ  חיה    תוצא  נפש  מוציאה  ארץ  הנקראת  המלכות 

, הדר  אם תאמר שגם הגרים מקבלים ממנה נשמה שהיא באותה מדרגה כישראל  ואי תימא דהאי נפש חיה דכלילא בישראל לכלא היא אזדמנת    .  לתחתונים 
דאיהי    למלכותדא לגו מן דא אית לה להאי ארץ    חדריםרין ואדרין  כמה אכסד כי    .  רוצה לומר אינו כן אלא למינה שיש כמה מיני נשמות  למינה   מר וא 

  , גדפא ימינא אית לה תרין אכסדרין, ומהאי גדפא אתפרשן לתרין אומין אחרניןוכנפיה הם ההיכלות שבעולם המלאכים  חיה תחות גדפהא   נקראת
ואדום אלין,  מצרים  לגו אכסדרין  לון  לאעלא  לישראל,  ביחודא  קריבין  דאינון  מקרבת  לכן,  וימין  בימין  שהן  לפי  ה'  בקהל  יבוא  שלישי  דור  בהם      נאמר 

מיד ולפי שהם בשמאל    אומין אחרנין דאינון עמון ומואב   לתרין ותחות גדפא שמאלא אית תרין אכסדרין אחרנין ומתפרשן   שנקבותיהן מקבלים 

וכמה       לפי שכולן שרשם במלכות וממקום שבאו לשם שבים ללכתן נפש חיה  אקרו   כל הגריםוכלהו  ,  ושמאל דוחה לכן הזכרים גם דור עשירי לא יבואו בקהל ה' 
אדרין סתימין אחרנין והיכלין אחרנין בכל גדפא וגדפא, ומנייהו נפקי רוחין לאפרשא לכל אינון גיורין דמתגיירין, ואקרון נפש חיה, אבל  

 ולא יתיר.    דהיינו בהיכלות שבעולם היצירהפוי דשכינתא  , וכלהו עאלין תחות גד שכל הגרים מקבלים נפש דקדושה שונה מישראל  למינה 

נפק  גופא דההוא אילנא    א אבל נשמתא דישראל  מושרשותמגו  הן  שם  כי  דאצילות  לגו האי ארץ   מתפארת  היחוד    ומתמן פרחין נשמתין  בסוד  ומהת"ת 

א )מלאכי ג יב( כי תהיו אתם ארץ חפץ, ועל דא ישראל בן יקיר  , גו מעהא לגו לגו, ורז פורחות ונמשכות הנשמות דרך היסוד להמלכות דאצילות הנקראת ארץ
לבר,  מגדפין  ולא  בטן,  מני  ג( העמוסים  מו  )ישעיה  ואקרון  עליה,  שבחוץ  דהמו מעהא  מהכנפים  ולא  מפנמיותה  שיצאו  לון    גיורין ותו      לפי  לית 

איהו ולא יתיר, וגיורא תחות    בכנפי המלכותקא דלהון בגדפין  , אבל חול בפנמיותו  כל שכן בגופא דיליה   בענפי האילן דזו"ןחולקא באילנא עלאה  
דתמן שראן ואתאחדן ולא לגו כמה דאתמר, ובגין כך תוצא הארץ    שתואר הצדק הוא בחיצוניות המלכותגדפי שכינתא ולא יתיר, גירי הצדק אינון  

, כלהו שאבין נפש מההיא חיה, אבל כל חד  עולם המתגייריםהן שאר אומות    למינה   ץ וחיתו אר   הן עמון ומואב נפש חיה למינה, ולמאן בהמה ורמש  
 למינה כדקא חזי לה: 

 כנראה טעות וצ"ל דף יג. גם עיין זהר ח"ג יד.  יד
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שהמלכות נקראת   \טז/אבל בקטנות כמבואר בזוהר בלק)כמבואר בפתח אליהו צדק מלכותא קדישא(  כשהיא בתוך הקדושה  

 . נקראת אמונה מתחבר בה האמת ומאיר בה כראויכשאבל  ,כשהאמת לא מאיר בה כראויצדק 
ע"א צ"ג  דף  בר"מ  )יתרו  בזוהר  שמובא  מצוה\יז/ וזה  כנפי  דא  נקי,  כסות  מדבר   (  הזוהר  פשט 

והוא גם  דהיינו שהציצית שבכנפי הבגד מתקן את הלבוש שיהיה בבחי' כסות נקי,    ,נאה  שתהיהבציצית וטלית  

ולקיים המצווה בהתפעלות ברה  לכוון מחשבה  ד  .לשם שמים  רמז שצריך  לעניין  ורבנו  שנקרא    צדק  גר ורש 

לשון צוותא להקב"ה )לזעיר  \יט/[יח] היינו שכינה הנקראת מצוהבחי' לבוש וחיצוניות לשכינה  ואכי ה צדק 

 \ כא/, בבחינות )תהלים קיט(\כנעשים לו צוותא/ מייחדים קב"ה ושכינתיה דהיינו    ואנאנפין( כי ע"י מצווה  
צדק מצותיך  אותן    כל  כשמקיים  אפילו  המצוות  גדולה  כל  התפעלות  ובלא  הנ"ל  יחוד  בזה  יוצא  נעשה 

גרים    כב, שיכניס גרים תחת כנפי השכינה כנ"לית'   שזה עיקר כבודו  ,הנ"ל  וכבדתו. וזהו  חובתו
וח לבוש  בחי'  כנפי שכינה שע"י שמצוניות לשכינה  י דייקא שהם  בחי'  כאילו  י שפדהיינו  הצואים  הבגדים  טים 

עשרה אנשים וכו' בכנף  שלעתיד לבוא והחזיקו    \כג/גד )וזהו שכתובנעשה ציצית לבגדי השכינה שמתקן את הב
אבל ישראל  (  בחי' צדק שהיא מדרגה התחתונה של המלכות  עיקר אחיזתם  בכנף וקצה הבגדכי    ,\כד/ איש יהודי

 : הם השכינה עצמה כנ"ל

 
זכי    כי   רבי אלעזר, הא תנינן, גיורא כד אתגזר ועייל תחות גדפי דשכינתא, אקרי גר צדק ולא יתיר, גר צדק ודאי,  אמר   .דף יד   ויקרא זוהר    טו

אמר       . להכנס לז"א ומלכות  ואת אמרת יומם ולילה, דזכו לתרווייהו  לפי שזכה ליכנס בספירת המלכות הנקראת צדק  דצדק,  כתרא [  :דף יד בההוא ]   למיעל 
ליה רבי שמעון, אלעזר ברי, לא דמי מאן דאתי משרשא קדישא ומגזעא דקשוט, למאן דאתי מגזעא בישא ומשרשא דגעלי בישין תקיפין,  

כי נשמתם יוצאות מהתפארת הנקרא אמת    כלה זרע אמת   ות מהיסוד שנקרא שורקאשנשמות ישראל יוצ מיה ב כא( ואנכי נטעתיך שורק  בישראל כתיב בהו, )יר 

כך ישראל קדישין    ובגין שנשמותיהם מג' קליפות טמאות.      , )יחזקאל כג כה( אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם.כתיב , באומות  אבל
בסמו בטורא דסיני, ואתפסק מנייהו כל זוהמא, כלהו מתבסמין, וכלהו עיילי בקיימא קדישא דיומם ולילה, למהוי  זרעא דקשוט, גזעא דאת 

לפי  ', ובגין כך גר צדק ודאי.  וכו שלמים בכלא, אבל באומות קשיא למעבר מנייהו זוהמא, ואפילו עד תלת דרין, ובגין כך תנינן טוב שבגוים  

דאמר רב המנונא סבא, אומות עד לא אתגזרו שריין בכתרין תתאין דלא קדישין, ורוח מסאבא שריא עלייהו,    .    שנכנס רק במלכות הנקראת צדק
ישראל   אבל  עלייהו,  שריא  קדישא  ורוחא  תתאין,  כתרין  שאר  על  דשריא  )דשכינתא(,  קדישא  בכתרא  שריין  ואתגזרו,  דאתגיירו  כיון 

סיני, ועאלו במהימנותא שלימתא קדישתא, בשעתא דאתגזר, שריא בכלא, דכתיב  ושרשין, ואתבסמו בטורא ד   עין קדישין בני קדישין דגז 
 )דברים ד ד( ואתם הדבקים ביהו"ה אלהיכ"ם חיים כלכם היום: 

שהוא במדרגת צדק    אות ה' שמי   תורה כג מבאר עפ"י זוהר בלק: שצדק היינו אמונה אבל בלא אור האמת. ועיין    אות ב'   תורה ז' עיין    טז 

  ובתורה פז  וכן משמע בתורה סז אות ד' החילוק בין צדק לצדקה   ת רק כדי לצאת חובה ולא חפץ להוציא עליהן ממון,אזי מקיים המצוו 
   .מבואר שבמדרגת הצדק אזי היראה היא יראת העונש ובמדרגת אמונה היראה היא יראת הרוממות 

נה אזור חלציו, האי קרא כלא איהו חד, מאי חדושא אתא  ( והיה צדק אזור מתניו והאמו ' רבי חזקיה פתח, )ישעיה יא ה   : דף קצח   בלק זוהר  
 לאשמועינן, דהא צדק היינו אמונה, ואמונה היינו צדק, אזור מתניו, היינו אזור חלציו, לא אשכחן קרא כהאי גוונא: 

כדין אקרי צדק    אלא לאו צדק כאמונה, ואף על גב דכלא חד, וחד דרגא איהו, אבל בזמנא דקיימא בדינא קשיא, ומקבלא מסטר שמאלא, 
והיינו )שם כו ט( כי כאשר משפטיך לארץ, צדק למדו יושבי תבל, דהאי דרגא דמשפט רחמי איהו, וכד אתקריב משפט         דינא ממש: 

 בצדק, כדין אתבסם )כלא(, ויכלין בני עלמא למסבל דינא דצדק, )ועל דא צדק לאו איהו כאמונה(: 

 לחדוה, וכל אנפין נהירין, כדין אקרי אמונה, ואית וותרנותא לכלא:   אמונה, בשעתא דאתחבר בה )כדין איהי( אמת 

,  וכל נשמתין סלקין, מתחייבי בכמה חיובין דחייבין בישין, וכיון דבפקדון סלקן, )אקדים( אהדר לון ברחמי, וחס עלייהו, וכדין אקרי אמונה 
 ולית אמונה בלא אמת: 

בציצית וטלית נאה    ה , כבדהו בכסות נקייה, דהיינו כנפי מצו היא השכינה  ואת אמך ינו הקב"ה  הי כבד את אביך    רעיא מהימנא:   .דף צג יתרו  זוהר    יז 

 .ועוד שתקיים המצוה ברה ונקייה ממחשבה רעה )וכגון לשם כבוד כפי שמבאר בהמשך( 

 פרדס רמונים שער כג פרק יג ערך מצוה   יח
רמונים ספר    יט  יג    -  פרדס  פרק  כג  מצו   -שער  ונקראת  המלכות  היא  לרמוז  מצוה  המצה  על  ו'  שהוסיף  קנ"ז.(  דף  ויצא  פ'  )כמש"כ  ה 

שנתיחדה עם בעלה ולכן עקרה מצוה בתורה לייחדה עם בעלה ושלא להפרידה. ועוד במצוה גלוי שם בן ד' בשלימות כי מ"ץ הוא י"ה  
 באתב"ש. וכן נקראת מצות המלך מצות מלכו של עולם שהוא הת"ת כנודע: 

 וכשאנו מקיימים מצוה אנו מתחברים אליו.  .אחדות פשוט עם המצוות אות ב' הקב"ה    ' עיין תורה ה   כ
ֶדק:   תהילים פרק קיט   כא ל ִמְצֹוֶתיךָּ צ ֶ י כָּ ֶתךָּ כ ִ ֹוִני ִאְמרָּ ן ְלש  עַּׁ ַּׁ    )קעב( ת 

ְזֵרִני:   תהילים פרק קיט  ִני עָּ פו  ֶקר ְרדָּ ֶ ה ש  נָּ ל ִמְצֹוֶתיךָּ ֱאמו  ָּ  )פו( כ 
 בתרלד נשמט תיבת כנ"ל ובלוה"ת שם תוקן  כב 

ְוֶהֱחזִ   זכריה פרק ח   כג ֹוִים  ג  הַּׁ ֹנֹות  ְלש  ֹל  ִמכ  ים  ִ ש  ֲאנָּ ה  רָּ ֲעׂשָּ ֲחִזיקו   יַּׁ ר  ֶ ֲאש  ה  ָּ ֵהמ  הָּ ִמים  י ָּ ַּׁ ב  אֹות  ְצבָּ ד  ְידֹוָּ ר  מַּׁ ֹה אָּ כ  ֵלאמֹר  )כג(  ִדי  ְיהו  ִאיש   ף  ְכנַּׁ ב ִ יקו  
ֶכם:  ָּ ְענו  ֱאלִֹהים ִעמ  מַּׁ ָּ י ש  ֶכם כ ִ ָּ ה ִעמ   ֵנְלכָּ

 סט הנ"ל בתחילת התורה.  על זוהר יתרו   כמבואר באור יקר   כד
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 ואות 

כגון עד כמה   וטועתה יבאר כיצד אדם בוחן את שלימות היראה שלו ומבאר שהמבחן אינו ביראת שמים כפש
אבל המבחן האמיתי  ,כנראה כי בזה אדם יכול לרמות את עצמו ,הוא נבהל מעבירה בשוגג שנעשית על ידו

   .פחות אפשר לרמות את עצמוכנראה שבזה  ,הוא עד כמה מכבד את יראי ה'
בזולתו  נראה שיש כאן חידוש שצריך יראה כדי לכבד ירא שמים, ואולי כי מי שחסר ביראת שמים לא מכיר

 שהוא ירא, כי פוגם במומו. 
וכנראה שכשאוחז ביצה"ר הזה   וצ"ע כי יש יצה"ר לומר על פלוני שאינו ירא ה' ובזה פוטר עצמו מלכבדו.

 עדיין לא התחיל להעלות את הכבוד לשרשו. וצ"ע. 

ו, יכול לידע העלאת הכבוד לשרש היראה. לפי הכבוד שמכבד את נתלפי בחי  וכל אחד

, בבחי' )שם דהיינו ביראה שמכבד את יראי ה'  לה הכבוד לשרשו. כי שם שרש הכבודיראי ה', כן ע
נמאס  \כה/טו( בעיניו  יכבד  נבזה  ה'  יראי  משפלות   ואת  מתחיל  שזה  בעיני    וכנ"ל  ונמאס  נבזה  שהוא  עד 

. כי , ועי"ז זוכה לתורה ולקרב רחוקים ולהעלות את הכבוד לשרשו ליראה בכלליות ובפרט אצל עצמועצמו
ו, הוא מזלזל נתכ"א לפי בחי  אזי  ,דהיינו שהאדם רחוק מהשגת האמת  זמן שהכבוד הוא בגלות  כל

ה' אבל    ביראי  ממנו,  ירא  להיות  הלב  התפעלות  כדי  עד  האמת  והשגת  וחיבור  דעת  היא  שמים  יראת  כי 
כמבואר   לשוטה  הירא  לו  נדמה  מזה  המידותהרחוק  ן  -בספר  ֵ כ  ֵמֱאֶמת  ק  ִרחו  הַּׁ ְלִפי  ל.  אות  ֶאת    אמת  ֲחִזיק  מַּׁ

ר ו  ס  ֹוֶטה-הַּׁ ע ְלש  כי כל זמן שלא    \כז/[כו]   . וכל אחד לפי תקונו את הכבוד, כן הוא מכבד יראי ה'ֵמרָּ
העלה את הכבוד לשרשו בשלימות אזי עדיין הוא מכבד גם בעלי כח שאין בהם יראת ה' כגון רופא או עשיר,  

 : ון רופא חרדיכגאו אפילו יראי ה' מכבד אותם לא רק על היראת שמים שבהם 

 
 זאות 

אבל עיין בסוף התורה  . צ"ע מדוע חילק מוהרנ"ת עניין זה לאות נפרדת דלכאורה הוא המשך הנ"ל ממש
מונה שם את העלאת הכבוד ליראה ואת היראה אל הלב  וזו,  התורה של מהלך השמוהרנ"ת מונה חמש יסודות 

מבואר שמוהרנ"ת הבין שהן שתי עבודות   לל.כשני יסודות, אע"פ שאת השפלות ואת לימוד התורה לא מונה כ
 נפרדות.

 ,לכן מאד עלול לפניות  ,התפעלות   אין בו אלא כחכיון שהלב    צ"ע כי כאן מלשון בלב שלם משמעהביאור  ו
אבל הלב יכול להתפעל מכמה דברים ביחד    ,ביחד )תורה רלג(להבדיל מהשכל שא"א לחשוב שתי מחשבות  

מתפשט   שלא  עד  כן  על  אחד,  ורוממותבזמן  גדולתו  כולו  והשגת  הלב  בכל  שיש  ע  , ית'  אע"פ  ירא בדיין  ת  ו 
 .(זיונותיאו מב )כגון שירא מחסרון פרנסה או מחולי דהיינו עוד יראות חיצוניות אבל עדיין היא אם פניות שמים

אבל מלשון מוהרנ"ת הנ"ל בסוף התורה שצריך להביא את היראה אל הלב משמע לאפוקי מהשכל ולפ"ז נראה 
יראה שאינה בלב אלא בשכל שעושה מעשים שלכוונה  ה ליראי ה' אבל רק מצד שבשכלו מבין   שיש  כבוד 

 שצריך לכבדם ואינו בלב שלם בהתפעלות הלב. 

 

פ שמדבר במי שכבר מכבד יראי ה' אבל יש  דהיינו אע"  \כח/הדבר, שיכבד יראי ה' בלב שלם  ועיקר

כי היראה    והטעם שהיראה עלולה מאד לפניות.  ר או גבוראו עשי  לו פניות לכבד גם בעלי כח אחר כגון רופא

בביאור מצוות והדרת פני זקן שלא יעצים עיניו כאילו לא ראה   \כט/כמ"ש חז"ל )קידושין ל"ב ע"ב(בלב  

 
ִמר:   תהילים פרק טו   כה  ע ְולֹא יָּ רַּׁ ע ְלהָּ ַּׁ ב  ְ ד ִנש  ֵ ב  ד ְיכַּׁ ס ְוֶאת ִיְרֵאי ְידֹוָּ יו ִנְמאָּ ֵעינָּ  )ד( ִנְבֶזה ב ְ
 כתובות קג:   כו

אות אמר לו בני נהוג  סדרי נשי   רבי   ומסר לו (  דאיתא לעיל מניה שהיה ירא שמים כאביו)רבן גמליאל אצלו  בנו  נכנס    בפטירת רבי    : כתובות דף קג   כז 
נשיאותך ברמים זרוק מרה בתלמידים איני והא כתיב ואת יראי ה' יכבד ואמר מר זה יהושפט מלך יהודה כשהיה רואה תלמיד חכם היה  

 .עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו וקורא לו רבי רבי מרי מרי לא קשיא הא בצינעא הא בפרהסיא 

 י בוחן את עצמו ולמה שירמה עצמו באופן כזה שבלא לב נקרא כבוד הר   צ"ע מה הווא אמינה   כח
 יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו ת"ל תקום ויראת דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך   )במצוות והדרת פני זקן(  :קידושין דף לב   כט 
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כי   לפניו,  מקימה  עצמו  לפטור  כדי  בואותו  נאמר  ושם  ויראת מאלקיך  [ל]   דבר המסור ללב,  בלב  . 

כ )ישעיה  כמו שכתוב  הכבוד,  רחק ממני  \לא/ ט(עיקר  ולבו  כבדוני  שם   בשפתיו  שמדבר  דהיינו 
כוונה בלא  שמתפללים  יראה  .מאותם  להם  שאין  כיון  היא  שהסיבה  כאן  משמע  כן    ,ומרבנו  רחוק  העל  לב 

ומחוסר דעת נעשה    ,ודעת היינו חיבור אליו ית'  (כמבואר בתורה ז' תנינא )  ,\לב/טוי של דעתי, כי יראה היא במהקב"ה
החיבורדהי  ,פגם היראה פגם  ית'  ,ינו  ממנו  ופונה  כאן ממי שכבר  דהיינו שהלב עקום  וכנ"ל שאע"פ שמדבר   ,

 : , למחצה ולשליש ורביעמכבד יראי ה' עם מכבד גם כח אחר גם זה בבחי' לבו רחק ממני
 

 חאות 
דהיינו   ,עתה יבאר שכשזוכה להעלות את הכבוד לשרשו דהיינו להחזירו לשרשו אזי היראה שלימה לגמרי

ואזי   ,כי השלום הוא שלימות שנמצא רק כשהיראה שלימה בלא שום פגם ,כבר העלה גם את פגמי היראהש
אליו ית' בלא   רקדהיינו שכל מדותיו מכוונים בין הגוף לנשמה,  ,אין מחסור ליראיו, ואזי יש לו שלום בעצמיו

אשר בו מום לא   דהיינו מום, וכלהיא בבחי' חסרון  כי כל איזה פניה דקה  .ובלי שום יראה חיצונית שום פניה
 . קרבנותהשהיא במקום    לעבוד עבודת התפלה יקרב

דהיינו שאין   כנ"לדהיינו שמכבד רק את הש"י ואת יראי ה'  הכבוד לשרשו, היינו ליראה  כשמחזיר

שמים כבוד  בו  שאין  בעולם  דבר  איזה  להחשיב  מקום  שום  היראהבלבו  פגמי  נשלם  ואז  דהינו   \לג /. 

 
שלא יחזיקוהו כרשע  ללבו של עושה הדבר הוא יודע אם ראהו או לאו לפי שיכול להשמט מעיני הבריות    -דבר המסור ללב    -  רש"י פ 

   ושידינוהו לכף זכות ויאמרו לא ראהו לכך נאמר ויראת מאלהיך שכל המחשבות גלויות לו ויודע בך שלסתור ולבטל מצותו נתכוונת: 

הדבר מסור ללב וכל דבר המסור ללב  שהרי  רבי יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים    :  דף נח  בבא מציעא 
יראת מאלהיך אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי גדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלהיך וזה  נאמר בו ו 

 .לא נאמר בו ויראת מאלהיך 

ולפיכך נאמר בו ויראת מאלהיך, האי שהרי ליתן טעם למה נאמר בו יראה נקט ליה, והכי קאמר שהרי    -שהרי דבר המסור ללב    -  רש"י פ 
רים הללו אין טובתן ורעתן מסורה להכיר אלא ללבו של עושה, הוא יודע אם לעקל אם לעקלקלות, ויכול הוא לומר לא עשיתי  כל הדב 

 כי אם לטובה, הייתי סבור שיש לך תבואה למכור או הייתי חפץ לקנות מקח זה: 

   אה: של אדם, נאמר בו הוי ירא מן היודע מחשבות, אם לטובה אם לאונ   -וכל דבר המסור ללב  
 ויקרא יט פסוק יד לב ופרק כה פסוק יז לו מג  ל 

דו    ישעיה פרק כט   לא ב ְ יו כ ִ תָּ פָּ ִבׂשְ ִפיו ו  ה ב ְ ז ֶ ם הַּׁ עָּ ש  הָּ י ִנג ַּׁ ן כ ִ עַּׁ י יַּׁ ֹאֶמר ֲאדֹנָּ י  ה: )יג( וַּׁ דָּ ָּ ים ְמֻלמ  ִ ש  ת ֲאנָּ ם ֹאִתי ִמְצוַּׁ תָּ ִהי ִיְראָּ ת ְ י וַּׁ נ ִ ֶ ק ִממ  ֹו ִרחַּׁ  ִני ְוִלב 
והנה הכלל שעיקר השלימות הוא     (דף רכז: עפ"י תורה קפה ותורה סה )  לק"ה בכור בהמה טהורה הלכה ד אות ב עיין    יראה היא עיקר הדעת   לב

ה שהוא עיקר ההשארה והקיום של הדעת  כי כל עיקר השגות אלקות וידיעת הבורא ית' אינו נתפס במוח ולב כ"א ע"י הירא יראה כנ"ל.  

בבחי' כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת וכו' כי זה ידוע שהש"י מרומם ומנושא למעלה מכל החכמות  והחכמה הקדושה  
בנו    והמחשבות עד שא"א לתופסו בשום מחשבה וידיעה כלל. כ"ש אליהו לית מחשבה תפיסא בך כלל רק בחסדו הגדול חמל עלינו ונתן

כח לקבל פחדו ומוראו ואימתו עלינו ורק עי"ז אנו יודעין ממנו יתב'. וזה בחי' ראשית חכמה יראת ד' וכתיב יראת ד' ראשית דעת. כי עיקר  
הדעת והחכמה שהיא לידע ממנו יתב' שרק זה נקרא דעת וחכמה כע"ש אל יתהלל חכם בחכמתו וכו' כ"א בזאת יתהלל המתהלל השכל  

ועיקר זה הדעת והחכמה לידע ממנו ית' א"א לקבל כ"א על ידי  ב וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלקים וכו'.  וידוע אותי וכתי 

כי ידיעת והשגת אלקותו ית' אין נמשך על האדם כ"א בבחי' והחיות רצוא ושוב דהיינו ע"י הרשימו שנשאר מהביטול אל הא"ס    היראה 
"כ כששב מהביטול נשאר רשימו מזריחת התנוצצות אורו ית'. וע"י הזריחה של הרשימו הזאת  כי הביטול הוא למעלה מהמחשבה. אך אח 

נופל פחד ויראה ואימה גדולה על האדם וזאת היראה הוא עיקר ההשארה והקיום שנשאר ונתפס בלב האדם מזריחת התנוצצות אורו  
גדול על כל מי שעובר לפניו אע"פ שאינו רואה אותו בחי'  כמו מלך גדול ואדיר שעובר במדינה שנופל יראה ופחד ואימה    הקדוש יתב'

אימת מלכות. כי עיקר המלכות היא בחי' יראה ואימה שאע"פ שהמלך יושב על כסא מלכותו בחדרי חדרים רחוק מאד מאד מבני מדינתו  
ם ורבי רבבות( הבדלות הש"י ב"ה  אעפ"כ פחדו ואימתו על כל בני מדינתו בחי' מוראה של מלכות. כמו כן להבדיל א"א ור"ר )אלפי אלפי 

הוא מרומם ומנושא ורחוק מאד מכל המחשבות והידיעות שבעולם ואין נתפס במוח כ"א פחדו ויראתו ואימתו הגדולה שהיא בחי' מלכות  
מ  בחי'  יראה  בחי'  ומושל שזהו  מנהיג  מלך  יתב'  ומאמינים שהוא  יודעין  שאנו  בבחי' מלכות  רק  הוא  ית'  ממנו  ידיעתנו  כל  וראה של  כי 

מלכות כנ"ל וזהו בחי' פחד קראני ורעדה וורב עצמותי הפחיד ורוח על פני יחלוף תסמר שערת בשרי וכו' שנאמר על רוח נבואה מהש"י  
שעוברת על פניו דהיינו בחי' התנוצצות הרשימו מזריחת אורו יתב' שמשם כל הנבואה )כמבואר במ"א בה' ר"ה ע"פ התורה ויאמר בועז  

]לק"ה   רות  הקיום  אל  עיקר  שהוא  ית'  ממנו  והיראה  הפחד  עיקר  משם  כי  וכו'.  ורעדה  קראני  פחד  ועי"ז  סה[(  תורה  עפ"י  השנה  ראש 
וההשארה של זריחת אורו ית' כנ"ל. וע"כ עיקר השלימות היא היראה וכל מה שממשיך על עצמו יראה יותר יכול לתפוס בדעתו יותר  

 זריחת התנוצצות אורו יתב'.  

 
. ונראה כוונת רבנו להנ"ל באות ז' שאע"פ שמכבד יראי ה' עדיין צריך עוד  כאורה צ"ל אזי נשלמת היראה ל ט פגמי היראה  נק   צ"ע מדוע   לג

   לבחון עצמו אם זה בכל ליבו כי הלב יכול להתפעל מכמה סיבות וצריך שכולו יהיה רק התפעלות ממנו ית' בלב שלם.



 מוהר"ן                  יד               תורה                                   ליקוטי                 6יט: 

, ואז  א שום פניה של התפעלות מכח אמר אלא כל לבו מלא התפעלות של יראה רק מהש"ישהיראה בלב בל
  : זוכה לשלום

. כי תחלה צריך  ועי"ז בין הגוף לנשמה  במדות שבלבדהיינו    לום בעצמיושיש    שני מיני שלום,  ויש

לח(   )תהלים  כמ"ש  שלום,  אין  לפעמים  כי  בעצמיו,  שלום  שיהיה  לראות  שלום  אדם  אין 
 , \לד/ כמבואר בתורה כב אות ה'  דהיינו שאין שלום בין הגוף לנשמה שהיא עצם האדם  מפני חטאתיבעצמי  

ג. והרוח שטות היא ישות    .והיא חלק אלוק ממעל נובע מרוח שטות שנכנס באדם כמבואר בסוטה  כי החטא 
בלא    ,חת לעצמהמחפשת לקמדה בלב  כל מדה    שאז,  , דהיינו סטיה ממנו ית', בחי' עקמומיות הלבועזות  וגאווה 

כי יראה היא ביטוי  \לו/  י היראה, זוכה לשלום בעצמיו". וע\לה/ ממילא אין שלום  , ביטול ובלא התכללות

הנ"ל שטות  הרוח  את  שמבטל  דעת  בזוהר  של  כמ"ש  עט}.  תמן   {\לז/.יתרו  דחילא  דאית  באתרא 
יראה שם תמצא השלימות  לחתשתכח שלימתא  חסור כי אין מ, כמ"ש )שם לד(  דהיינו במקום שיש 

שמעתי    \מ/[לט]   ליראיו בזה  היהביאור  היראה  רגעא  כי  בכל  ית'  מציאותו  דעת    ,השגת  המביאה דהיינו 

 
כב   לד ה'    עיין תורה  הִ     -אות  )ת ְ ת  ִחינַּׁ ב ְ ר  ְוֶזה  ִעק ַּׁ י  כ ִ ם,  דָּ אָּ הָּ ֶעֶצם  ִהיא  ֶ ש  ה,  מָּ ָּ ש  נ ְ הַּׁ ִהיא  ְצִמי  עַּׁ ִרי.  ִלְבשָֹּ ְצִמי  עַּׁ ה  ְבקָּ ד ָּ ִתי  ְנחָּ אַּׁ ֹול  ִמק  ק"ב(:  ים  ל ִ

ז   ת עַּׁ ל ֵמֲחמַּׁ ד. ֲאבָּ עַּׁ ם לָּ י ָּ ק ַּׁ ִהיא ֶעֶצם הַּׁ ֶ ה, ש  מָּ ָּ ש  נ ְ ם ֲאִני, הו א הַּׁ דָּ אָּ א ֵאֶצל הָּ ְקרָּ נ ִ ֶ ה ש   ם, מַּׁ דָּ אָּ ו ת הָּ ְצִמי  ו  עַּׁ ג  ת הַּׁ ִהיא ֶעֶצם  ו  ֶ ה ש  מָּ ָּ ש  נ ְ י הַּׁ יו, ֲאזַּׁ ֲאוֹותָּ תַּׁ ף ב ְ
ל ְיֵדי זֶ  "ל, עַּׁ נ ַּׁ ַּׁ ה כ  ָּ ְקֻדש   ת ד ִ ז ו  ת עַּׁ ִחינַּׁ ִהיא ב ְ ֶ ה, ש  חָּ ל ְיֵדי קֹול ֲאנָּ פֹו, ְועַּׁ רֹו ְוגו  שָֹּ ה ִמב ְ ם ְרחֹוקָּ דָּ אָּ ֶעֶצם  הָּ ֶקת הָּ ֶ ב  ִמְתד ַּׁ ֶרֶבת ו  ז ִמְתקָּ פֹו, ְואָּ ו  ת ג  ז ו  ר עַּׁ ָּ ב  ְ ה ִנש 

שָֹּ  ָּ ב  ִרי" ְלהַּׁ ְצִמי ִלְבשָֹּ ה עַּׁ ְבקָּ ִתי ד ָּ ְנחָּ ֹול אַּׁ : "ִמק  ף. ְוֶזהו  ו  ג  ה ְלהַּׁ מָּ ָּ ש  נ ְ ְינו  הַּׁ    כנ"ל.  , ר, הַּׁ

הַּׁ ....  ,' ַּׁ ֱאלֹוה  'ֶיֱחֶזה  ף  ו  ג  הַּׁ ר  שַֹּׁ ב ְ ְיֵדי  ל  עַּׁ ְינו   הַּׁ א,  ְיקָּ דַּׁ ִרי'  שָֹּ 'ִמב ְ  ," ַּׁ ֱאלֹוה  ֶאֱחֶזה  ִרי  שָֹּ י"ט(: "ִמב ְ ֹוב  ת )ִאי  ֱאלֹקו  גֹות  ָֹּ ש  הַּׁ ִיְרֶאה  ְינו   פֹו  גו  ב ְ ם  דָּ אָּ הָּ ֶ ש   , ְינו  הַּׁ  ;
ת "  ִחינַּׁ ת ִמב ְ ז ו  ף עַּׁ ו  ג  ש  ְלהַּׁ י ֵ ֶ ש  ל כ ְ "ל. ֲאבָּ נ ַּׁ ַּׁ ִמיד כ  ָּ ֶגת ת  ֶֹ ש  ה מַּׁ מָּ ָּ ש  נ ְ הַּׁ ֶ גֹות ֶעְליֹונֹות ש  ָֹּ ש  ה   ְוֶיֱחֶזה הַּׁ ְצמָּ ה ִלְסמְֹך עַּׁ ה ְיכֹולָּ מָּ ָּ ש  נ ְ ", ֵאין הַּׁ י ֶנֶפש  ז ֵ ִבים עַּׁ לָּ כ ְ ְוהַּׁ

ֵרב ֶאל  ְלִהְתקָּ ק   ו  זָּ ז ְוחָּ ף עַּׁ ו  ג  הַּׁ ֶ ה ש   ף, מַּׁ ו  ג  ת הַּׁ ז ו  ְועַּׁ ֹתֶקף  ֹד ב ְ ל ִלְלכ  כַּׁ ו  י ת  , כ ִ ה  ָּ ל  ֶ גֹות ש  ָֹּ ש  הַּׁ ף ְלהֹוִדיעַּׁ לֹו ֵמהַּׁ ו  ג  ה    הַּׁ ָּ ְקֻדש   ת ד ִ ז ו  ֶזה עַּׁ ִריְך לָּ ֲאוֹות. ְוצָּ ַּׁ ת  הַּׁ ב ְ
י 'אֲ  ף. כ ִ ו  ג  ת הַּׁ ז ו  ר עַּׁ ֵ ב  ַּׁ ל ְיֵדי ֶזה ְמש  עַּׁ ֶ "ל, ש  נ ַּׁ ְינו  קֹולֹות הַּׁ ל ְיֵדי ֶזה  הַּׁ ף, עַּׁ ו  ג  ת הַּׁ יפו  ק ִ ת ְותַּׁ ז ו  ר עַּׁ ֵ ב  ַּׁ ש  מ ְ ֶ ְכש  כֹות נ"ח:(, ו  רָּ ם' )ב ְ דָּ ל אָּ ֶ פֹו ש  ו  ֹוֶבֶרת ג  ה ש  חָּ נָּ

ם:  ָּ ֶדת ש  ֶ ְהֶיה ִנְלכ  י לֹא ת ִ ף, כ ִ ו  ג  ה  ֶאל הַּׁ ְצמָּ ֵרב עַּׁ ה ְלִהְתקָּ מָּ ָּ ש  נ ְ ל הַּׁ כַּׁ ו   ת 

נשמה ובאות יג מבואר דהיינו בין היסודות. וצ"ל שגם בין גוף לנשמה זה מתחיל  באות י' ששלום בעצמיו היינו בין גוף ל   קמן ל כמבואר    לה 
מהמדות שבלב שהן בחי' גוף וחוסר השלום הוא מצד העזות שבהן שכל אחת מטבעה רוצה להתגבר ורק מחמת רצון משותף לקבל אור  

 ה.הנשמה שהי אחלק אלוק אזי הן מתבטלות זו לזו ונכללות ז בזו להיות כלי לאור הז 

ויראה היא בחי' פחד שובר את עזות הגוף ועי"ז נעשה שלום בעצמיו בבחי' דבקה עצמי  .  גוף קשה פחד שוברו .  דף י   בבא בתרא ועיין    לו 
 לבשרי המבואר בתורה כב.

וגו', ומשה עלה אל האלהי"ם,   ומשה   עם ביאור המתוק מדבש()   : דף עח   יתרו זוהר    לז  לאתרא    עלה אל האלהי"ם, ויקרא אליו יהו"ה מן ההר 
זמנא דגלופי מלכא עלאה מתישרן   יהודה, כל  וגו'. תאנא אמר רבי  וירד  ויט שמים  י(  יח  )שם  גדפוי דשכינתא, כמה דאת אמר  דפרישן 

מתי  עובדין  וכל  בחידו,  כלהו  עלמין  את    שרן באתרייהו,  י(  לד  )שמות  אמר  דאת  כמה  בקיומייהו(,  מתישרן  עובדין  כל  )מאן  בקיומייהו, 
נורא, מאי  ורא הוא, מאי כי נורא הוא, אמר רבי אלעזר, שלימו דכלא, כמה דאת אמר )דברים י יז( האל הגדול הגבור וה מעשה יהו"ה כי נ 

עט ]  עובדין דקב"ה שלימין  והנורא     .[ דף  כל  כך  שלים, שלים בכלא,  גבר  תם, כתרגומו  ויעקב איש  כז(  כה  )בראשית  וכתיב  יעקב,  דא   ,
 בשלימו, בקיומא שלים.

י אומר, יומא חד הוה קאימנא קמיה דרבי יהודה סבא, שאילנא ליה מאי דכתיב )שם כח יז( ויירא ויאמר מה נורא וגו', מאי  רבי יוס   תניא 
שיעקב ראה שלימות האמונה הקדושה שהוא סוד    קא חמא דקאמר דאיהו נורא, אמר לי, חמא שלימו דמהימנותא קדישא דהוה שכיח בההוא אתר 

יו כמ"ש  שלימות עולם האצילות הנקרא אמונה שהיתה נמצאת במקום ההוא רוצה לומר שהשיג שם את מידת התפארת מדת האמת המשלים בין הקצוות שנתגלה אל 
שכיח    א , ובכל אתר דהוי שלימות עין חג"ת של עולם האצילותכ   כגוונא דלעילא   והנה ה' ניצב עליו ויאמר אני ה' אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק, הרי חג"ת

 .  כל מקום שנמצא בו שלימות נקרא נורא, כי מילת נורא היא בתפארת בהיותו כלול בחו"ג, ואין שלימות אלא בתפארת כשפועל בבחי' ימין ושמאל ו   אקרי נורא 

א  דחילו  לית  לי,  שלים, אמר  ולא  דחילו  תרגומו  הכי אמאי  אי  ליה,  שכיח אמינא  שלימותא  דהוי  באתר  בלב    לא  אימה  מטלת  השלימות  כי 

השלימות את  הרואה  מחסור    , המשכיל  אין  כי  קדושיו  יהו"ה  את  יראו  י(  לד  )תהלים  דכתיב  נורא,  אתקרי  שכיח  שלימותא  דהוי  אתר  ובכל 

 . נורא  ונקרא יראה או  שכיח   ותא באתר דלית מחסור שלימ   מזה נראה כי ליראיו, ממשמע דקאמר כי אין מחסור, 

שהשלימות היא מצד ההכרעה של התפארת בין החו"ג והיא מטילה אימה )רמ"ק באור יקר חלק ח שער ה סימן י' דף קפג שם(    מבואר 
 .וצ"ע הכוונה בזה 

כ  הנ"ל  הזהר  מפרש את  לא  מדבש ה ונראה שרבינו  מחסור    מתוק  שאין  בגלל  זה  השלימות  נמצאת  שם  יראה  שיש  שבמקום  ר"ל  אלא 
נראה שזה בחי' כלום חסר בבית המלך ולא בגלל שיש שם הכל אלא בגלל ששם א"צ כלום כי משליך עצמו לגמרי על    ליראיו והכוונה 

. וכן מבואר בלק"ה  הבעל הבית על המלך ואין לו רצון עצמי אלא מה שירצה המלך ובחי' דעת קנית מה חסרת וזה עיקר השלום בעצמיו 
   )ועיין גם סוף תורה כ ד"ה אורחא מליא(              (.עפ"י תורה טו )  ' חו"מ ח"א דף צט: הלכות הרשאה הלכה ג' אות כ 

 שלימותא   -ובתרל  לח 
   לק"ה חו"מ הרשאה ג' כ'  לט 

ד לַּׁ   )כ(אות    'הלכות כח והרשאה הלכה ג לק"ה  עיין    מ ָּ ְעב  ֻ ְמש  הו א  ֶ ן ש  ְזמַּׁ ל  ְוכָּ ְלֶוה'  ְלִאיש  מַּׁ 'ֶעֶבד לֶֹוה  עֹות הו א  ֲחֵברֹו מָּ לַּׁ ב  י ָּ חַּׁ ֶ ֶזה ש  י  ֲחֵברֹו  כ ִ
ז ֹוֶכה ְלִיְר  ֶ י ִמי ש  חֹובֹות, כ ִ ת ְוהַּׁ ו  ֲעִני  ר הָּ ם ִעק ַּׁ ָּ ש   מ ִ ֶ ה ש  לָּ ה ְנפו  ת ִיְראָּ ִחינַּׁ ב לֹו ֵאיֶזה חֹוב ֶזה ב ְ י ָּ י ֵאין  ְוחַּׁ ת כ ִ ְבִחינַּׁ ר ב ִ בָּ ם ד ָּ ו  ֵסר לֹו ש  ת ֵאין חָּ ֵלמו  ְ ש  ה ב ִ אָּ



 מוהר"ן                  יד               תורה                                   ליקוטי                 7יט: 

כי היכן שאדם חושב שם    , להתפעלות של יראת שמים והאוחז בהשגה כזו הוא תמיד בבחי' נמצא בבית המלך 
כא(  הוא בבית המלך )תורה  חסר  וכלום  חסרת.    \מא/ ,  מה  קנית  דעת  מחסו בחי'  הזוכה  וכשאין  כי  שלום,  יש  ר 

שוות ברצון  , וכשכל המדות  לתת את עצמו ולהכלל במלך הוא רק  בכל מדותיו  כל חסרונו    ,להיות בבית המלך 

למלך  שלום  לתת  יש  אז  :ביניהן  אזי  בעצמיו,  שלום  להתפלל  מביכשיש  פניה   \מג/בדבקות  יכול  בלא 

 . \מד/ נשלחים מפיוחלק אלוק ובבחי' דבורי הנשמה 

הראשון בתורה איך זוכין לשלום ובמהלך ראשון וכן נרמז ברבב"ח הראשון מדובר איך  כאן נשלם המהלך  
 , ומכאן והלאה יבאר כיצד זוכים לשלום הכללי. זוכין לשלום מהסוג הראשון הנמוך יותר דהיינו בעצמיו

ועיקר התפלה    \מז/ אשה יראת ה' תתהלל, בבחי' )משלי לא(  \מו/[מה]   י היראה" כי עיקר התפלה ע

אשר בו מום לא   כל, ובקרבן כתיב ביה )ויקרא כא( [מט]  . כי התפלה במקום קרבן\ מחושבח/היא הלל  
, אזי יקרב לעבוד  דתמן תשתכח השלימות כנ"ל  . וכשאין בו מום, היינו באתרא דאית דחילאיקרב

 
יו,   ִליֵראָּ ְחסֹור  ָלם הַ מַּׁ ְ ש  ְרָאה נִּ יִּ ְיֵדי  י ַעל  ל ַהחֶׁ כ ִּ י כ ָ , כ ִּ ָ ָחַסְרת  ה  יָת מֶׁ ַעת ָקנִּ יַנת ד ַ חִּ "ל ב ְ נ ַ ָבר כ ַ ַעת ֵאין ָחֵסר לֹו ד ָ י ֵש  לֹו ד ַ ֶׁ ו ְכש  "ל  נ ַ כ ַ ַעת  ְסרֹונֹות  ד ַ

חֹון  ָ ט  ְסרֹון ַהב ִּ ַרק ֵמֲחַמת חֶׁ י ֵש  ָלָאָדם הו א  ֶׁ ֲחקו ת ש  ְוַהד ַ י ו ת  ֵלם    ְוָהֲענִּ ָּ חֹון ש  ָּ ט  ב ִ ה לֹו  יָּ י ִאם הָּ ֵסר לֹו  כ ִ ה חָּ יָּ ְולֹא הָּ ל  לָּ כ ְ ֹוֵאג  ה ד  יָּ הָּ ְך לֹא  רַּׁ ָּ ִיְתב  ה'  ַּׁ ב 

ְלֵגי מָּ  ַּׁ ל פ  תו ל עַּׁ ָּ ֵעץ ש  ה כ ְ יָּ חֹו ְוהָּ ה ה' ִמְבטַּׁ יָּ ה' ְוהָּ ַּׁ ח ב  ר ִיְבטַּׁ ֶ ֶבר ֲאש  ג ֶ ְך הַּׁ רו  ָּ ב, "ב  תו  ָּ כ  ֶ מֹו ש  ר, כ ְ בָּ ג".  ד ָּ ֶֹרת לֹא ִיְדאָּ צ  ַּׁ ת ב  נַּׁ ְ ִבש  ' ו  חוֹ ִים ְוכו  ָ ט  ר ַהב ִּ ק ַ ן  ְועִּ

ֵלמו ת  ְ ש  ְרָאה ב ִּ יַנת יִּ חִּ ז הו א ב ְ ְך אָּ רַּׁ ָּ ק ֵמה' ִיְתב  ר רַּׁ בָּ ם ד ָּ ו  ה ִמש   לָּ ה ְנפו  ם ִיְראָּ ו  לֹות ְוֵאין לֹו ש  פו  נ ְ ְראֹות הַּׁ ר ִמי ִ מָּ ְ ש  נ ִ ֶ ְינו  ש  הַּׁ ה'    , ד ְ ַּׁ ֹוֵטחַּׁ ב  אי ב  ד ַּׁ וַּׁ הו א ב ְ

ְך,   רַּׁ ָּ יָרא ְויִּ ִיְתב  ֹא יִּ ל  ֶׁ חֹון ש  ָ ט  ר ַהב ִּ ק ַ ה עִּ י זֶׁ ַטְחת ִּ כ ִּ ה' ב ָ יַנת ב ַ חִּ ְפָחד, ב ְ ְבַטח ְולֹא אֶׁ ְעָיה יב( אֶׁ ַ יַנת )ְיש  ְבחִּ ַרְך ְלַבד ב ִּ ְתב ָ ָבר ַרק ֵמה' יִּ ו ם ד ָ ש   י לֹא  ְפַחד מִּ

ים נו( ל ִּ הִּ י )ת ְ ר לִּ ה ָבשָֹ ֲעשֶֹׁ י ַ יָרא ַמה  יִ אִּ ם  ו  ְוֵאין לֹו ש  ְך  רַּׁ ָּ ִיְתב  ה'  ַּׁ ב  ֵלם  ָּ חֹון ש  ָּ ט  ש  לֹו ב ִ י ֵ ֶ ְינו  ש  ה  , הַּׁ ל מַּׁ לָּ ֹוֵאג כ ְ ְוֵאינֹו ד  ל  לָּ ד כ ְ חַּׁ ַּׁ ם פ  ו  ה ְוש  לָּ ְנפו  ה  ְראָּ
ת,   עַּׁ ד ַּׁ א ִמן הַּׁ ָּ ִני ֶאל  י ֵאין עָּ ת, כ ִ ו  ֲעִני  ר הָּ הו  ִעק ַּׁ ז ֶ ֶ לֹות ש  ת ִיְראֹות ְנפו  ִחינַּׁ ה הו א ב ְ ז ֶ ֶ ר ש  חָּ ל ְלמָּ ֹאכַּׁ תי  ֵלמו  ְ ש  ֹו ב ִ ְעת  ת ְוֵאין ד ַּׁ עַּׁ ד ַּׁ ִני ִמן הַּׁ הו א עָּ ֶ י ִמי ש    כ ִ

לֹות ה  ְנפו  ִיְראֹות  ש  לֹו  י ֵ ֶ ש  ז כ ְ ְואָּ "ל  נ ַּׁ ַּׁ ת כ  עַּׁ ד ַּׁ לֹות ֶאל הַּׁ פו  נ ְ ְראֹות הַּׁ י ִ ה ֶאת הַּׁ ֹא ֶהֱעלָּ ל  ֶ ת ש  ל הֹון  ְוֶזהו  ֵמֲחמַּׁ ָּ כ  ו  ִאם ֵיש  לֹו  , ֲאִפל  ש  ָּ מ  ִני מַּׁ אי עָּ ד ַּׁ וַּׁ ו א ב ְ
  , ִניתָּ ָּ ֶמה קָּ ְרת  סַּׁ ת חָּ עַּׁ י ד ַּׁ א, כ ִ ְלמָּ עָּ  ד ְ

ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. וע"כ הוזהרו במן מאד שיהי'    -  אות כב   ' טהורה הלכה ד   לק"ה בכור בהמה עיין  ו  יראה קדושה בחי' לא 
להם בטחון ואל יותירו ממנו עד בקר. כי חסרון הבטחון הוא פגם היראה בחי' יראה נפולה שדואג ומתיירא מה יאכל למחר. אבל הירא  

וכן כתוב בס' הא"ב שיראה ובטחון הם  בבחי' יראו את ה' קדושיו כי אין מחסור ליראיו    מה' בטובו יתב' ואינו דואג כלל על יום המחרת.

 .. נמצא שאכילת המן שהוא בחי' בטחון הוא בחי' יראה בחי' אחת ע"ש 
ט   ילקוט שמעוני קהלת ה לשון    מא העולם   -רמז תתקפט    ' פרק  מן  לפטירתו  מוכן  להיות  רגע  בכל  צריך  משל למלך    , עי"ש משל שאדם 

כלום    שהזמין  בבית המלך לא חסר  והמתינו שהרי  והכל מיד מוכן לסעודה,    " ך כלום חסר בבית המל " לסעודה פקחין קשטו עצמם מיד 
 את הסעודה.  יתארך הזמן עד שיכינו הרי  אמרו ש ו   למלאכתם הלכו  וטפשים  

 אז   -ומתרצו   , אזי  -גם בדפו"ר   מב 

נבואה.  עיין תורה א' תנינא   מג בחי'  ח' שתפלה בשלימות היא  וכנ"ל    אות  ועיין תורה קנו שהיא רוח הקדש דבורי הש"י שיוצאים מפיו. 
 חלק אלוק.  א בשרי דהיינו הנשמה לגוף ונשמה הי ששלום בעצמיו היא דבקה עצמי ל 

אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהיא מקובלת, שגורה פי' נשלחת. והיינו בחי' שפע    ברכות לד: שאמר רבי חנינא בן דוסא    בבחי' מה   מד

 .בתורה כא המבואר  אלקי  
 ברכות לו וזהר ויקהל דף רב:   מה 

ירושלים בחי' יראה שלם היינו שלימות היראה התלויה בלב כמו שאמרו חז"ל    עיין תורה א תנינא אות ד'   -תפילה ע"י שלימות היראה   מו 
ה ומשגל  ועי"ש אות ה ולתקן  דבר המסור ללב נאמר בו ויראת אך יש ג' מחריבי ירושלים דהיינו את היראה שבלב ג' התאוות ממון אכיל 

הלב   צריך להמשיך דעת אל  ו ג' אלו  ל   -  ועי"ש אות  ל -ְועַּׁ עַּׁ ב,  ֵ ל  ַּׁ ב  ֶ ש  ה  ְראָּ י ִ הַּׁ ת  ֵלמו  ְ ש  ן  ו  ק  ת ִ ְינו   הַּׁ ד ְ ִים,  לַּׁ ָּ ש  ְירו  ן  ְניַּׁ ב ִ ְך,  -ְיֵדי -ְיֵדי  ְלאָּ מַּׁ א  ִנְברָּ ֶזה 
 ָּ ב  ה  בו אָּ נ ְ הַּׁ י  כ ִ ה  בו אָּ נ ְ הַּׁ ִלְכֵלי  ה  ְנבו אָּ יעַּׁ  ִ פ  ְ ש  ַּׁ מ  ֶ ִבים  ש  ְכרו  ו  ֻרִבים"  כ ְ ֵני הַּׁ ְ ין ש  ֵ ִמב  ֹול  ק  ע ֶאת הַּׁ מַּׁ ְ ש  י ִ "וַּׁ ז'(:  ר  ָּ ְדב  ִ מ  ַּׁ )ב  ת  ְבִחינַּׁ ב ִ ִבים,  רו  כ ְ ת  ִחינַּׁ ִמב ְ ה  ֵהם  אָּ

ְטֵרי   זו  י  ֵ ְנפ  ע"ב(אַּׁ ד"ה  "הַּׁ   )סוכה  מ"ח(:  ית  ִ ֵראש  )ב ְ ת  ְבִחינַּׁ ב ִ ְך,  ְלאָּ ַּׁ מ  הַּׁ ִמן  ִעים  ָּ פ  ְ ִנש  ְוֵהם  יח:(,  ית  ִ ֵראש  ב ְ ר  ֹוֵאל )זהַּׁ ג  הַּׁ ְך  ְלאָּ ַּׁ ֶאת  -מ  ֵרְך  ְיבָּ ע  רָּ ל  ָּ ִמכ  אִתי 
ִבים   רו  ת כ ְ ִחינַּׁ ְטֵרי, ב ְ י זו  ֵ ְנפ  ֵהם אַּׁ ֶ ִרים"; ש  עָּ נ ְ ךְ  ()עין זוהר ויחי רכח: ובזוהר בלק קפ"זהַּׁ ְלאָּ ַּׁ מ  ְך  -ְוֶזה הַּׁ ְלאָּ ֹות מַּׁ י ֶזה אֹוִתי  ה, כ ִ ְראָּ ֹו ִמי ִ ְרש  ָּ י   -ש  ֵ אש  י  -רָּ ֵתבֹות כ ִ

ְחסֹור ִליֵר  ת )יֹוֵאל ג'(: ֵאין מַּׁ ְבִחינַּׁ אֹות, ב ִ ב ְ ים ְיכֹוִלין ְלִהְתנַּׁ נ ִ ֲאִפילו  ְקטַּׁ ה, וַּׁ ֶכת ְנבו אָּ ֶ י ִנְמש  ֲאזַּׁ ים ל"ד(, וַּׁ ִהל ִ יו )ת ְ ְבנֹוֵתיֶכם":   אָּ ֵניֶכם ו  או  ב ְ  "ְוִנב ְ

ל   -  שם אות ח ו  ק -ְועַּׁ א, רַּׁ ֵ ב  ְתנַּׁ י ִ ֶ ֵאין ִמי ש  ֶ י ש  ִ ל פ  ף עַּׁ ה אַּׁ בו אָּ נ ְ ת הַּׁ עַּׁ ָּ פ  ְ ש  ל   ְיֵדי הַּׁ ם, עַּׁ עֹולָּ ָּ ה ב  בו אָּ נ ְ ת הַּׁ עַּׁ ָּ פ  ְ ש  ת הַּׁ ִחינַּׁ ש  ב ְ י ֵ ֶ ית  -ְיֵדי -ש  ֶזה ִנְגֶאֶלת ְוִנְפד ֵ
ל, ֲחֵפִצים לִ  ֵ ל  ַּׁ עֹוְמִדים ְלִהְתפ  ֶ ְכש  ה  ו  ָּ ְלְזִלין ב  ם ְמזַּׁ דָּ ְבֵני אָּ ה ְמאד, ו  ה ִהיא ְגבֹוהָּ ָּ ִפל  ת ְ י הַּׁ ה, כ ִ ָּ ִפל  ת ְ ר הַּׁ ֲאמַּׁ מַּׁ ה ֵמֲעֵליֶהם, כ ְ ָּ ִפל  ת ְ ם    ְפטר הַּׁ , ִזְכרֹונָּ ֹוֵתינו  ב  רַּׁ

ם"  דָּ אָּ ִלְבֵני  ת  ֻ ֻזל  ֻרם  "כ ְ ו:(:  כֹות  רָּ )ב ְ ה  כָּ ל -ִלְברָּ ְועַּׁ  ' ְוכו  ֶהם'  ָּ ב  ְלְזִלין  ְמזַּׁ ם  דָּ אָּ ְבֵני  ו  ם,  עֹולָּ ל  ֶ ש  מֹו  רו  ב ְ עֹוְמִדין  הָּ ִרים  בָּ ד ְ ו   ִנְגֶאֶלת  -'ֵאל  ה  בו אָּ נ ְ הַּׁ ְיֵדי 
ֵר  ת )ב ְ ְבִחינַּׁ ת, ב ִ לו  ג ָּ ה ִמן הַּׁ ָּ ִפל  ת ְ ל הַּׁ עַּׁ ֶ " ש  ְדךָּ עַּׁ ַּׁ ל ב  ֵ ל  ַּׁ ְוִיְתפ  ִביא הו א  י נָּ ית כ(: "כ ִ ִ ה  -אש  ְעיָּ ַּׁ ת )ְיש  ִחינַּׁ ה ִהיא ב ְ ָּ ִפל  ת ְ י הַּׁ ת, כ ִ ֵלמו  ְ ש  ה ב ִ ָּ ִפל  ת ְ ה הַּׁ ְנבו אָּ ְיֵדי 

ה:  ת ְנבו אָּ ִחינַּׁ ִים", ב ְ תָּ פָּ ֹוֵרא ִניב ׂשְ  נ"ז(: "ב 

 צ"ל תהלל ולא תתהלל, כי תתהלל משמע ע"י אחרים.  צ"ע לכאורה   מז 
ועולה עליהם מה    , דהיינו הלל ושבח חרב  נקראת  בחי' חיי שעה, ולמעלה מזה    קשת דהיינו בקשת צרכיו   שהתפלה נקראת   עיין תורה ב'   מח

     כאשר גם הבקשת צרכיו אינה לקיחה אלא נתינה דהיינו שמבקש ממנו ית' רק כדי להתחבר אליו ית' בדבור.  פפיות נקראת חרב  
 * ש"ע או"ח צח ד'  מט 
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 , )שמואל א'(להתפלל על בן    \נ/כשבהיותה עקרה באה לבית המקדשעבודתו תמה. וזה שכתוב בחנה,  
  על ידי היראה, זכתה לתפלה, כי עיקר היראה הוא בלב כנ"ל דהיינו  .  ת על לבהוחנה מדבר

. ומחנה לומדת הגמ' בברכות  וזהו מדברת על לבה פירוש שדבור התפלה שלה היה על קרקע של יראה שבלב

 . כיצד להתפלל
לל שנכעוה"ז  עולם תחתון    זוכה לשלום הכללי, היינו שלימות העולמות  ,ביראה שלימה  י תפלה "וע

, כי ע"ש זה תפלה נקרא , ועי"ז מאיר הדעת של עוה"ב בעוה"ז ואזי מרחמים הבריות זו על זועוה"ב  בעליון
 : \נב/ [נא] קירוב העולמות לשלימותןשעל ידי תפילה כראוי נעשה קרבן, ע"ש 

ֶ   -עיין לק"ה שוכר ב' ד'   ד ש  ֶפש  עַּׁ ֶ נ  י הַּׁ ֵ ב  ְמֵרי ְלגַּׁ ְצמֹו ְלגַּׁ ל ֶאת עַּׁ ֵ ט  ף ְמבַּׁ ו  ג  הַּׁ ֶ ש  י  כ ְ ִ ל פ  ר עַּׁ ת ָּ ֻ מ  ר הַּׁ בָּ אי ד ָּ ד ַּׁ הו  וַּׁ ז ֶ ֶ ף ש  ו  ג  ֵהם ְלֹצֶרְך הַּׁ ֶ ֹות ש  ִפל  ת ְ ו  הַּׁ ֲאִפל 
ר לוֹ  ֱחסַּׁ י ֶ ֶ ה ש   ל מַּׁ ל כ ָּ ל עַּׁ ֵ ל  ַּׁ ה ְלִהְתפ  ת ֲעֹשֵ א ִמְצוַּׁ א, הו  ב ָּ רַּׁ ד ְ ף ְואַּׁ ו  ג  ְרֵכי הַּׁ ל ֲעבו ר צָּ ֵ ל  ַּׁ ה ְלִהְתפ  ֹורָּ ת  כ ֹ הַּׁ ל הַּׁ ֵ ט  י ֵכן הו א ְמבַּׁ ִ ל פ  ף עַּׁ פֹו  , ְואַּׁ ו  ל ֶאת ג  ֵ ט  ְמבַּׁ ל ו 
ו   ג  ֵהם ְלֹצֶרְך הַּׁ ֶ ֹות ש  ִפל  ת ְ ו  הַּׁ ֲאִפל  וַּׁ ֹל,  כ  ל הַּׁ ֵ ט  ר לֹו הו א ְמבַּׁ ֻמת ָּ ו  יעַּׁ לֹו  ג ִ ַּׁ מ  ר הַּׁ בָּ דָּ ו  ב ְ ְמֵרי ֲאִפל  י  ְלגַּׁ ו  ת ִרב  ִחינַּׁ ְוֶזה ב ְ ֶפש   ֶ נ  ק ֲעבו ר הַּׁ ֹל רַּׁ כ  ן הַּׁ ו ֵ א ְמכַּׁ ף הו 

ךְ  ל כ ָּ כ ָּ ֶ לֹום ש  ָּ ש   ל ב  אֹוֵהב ֶאת הַּׁ   הַּׁ י ִנְכלָּ ֲאזַּׁ . וַּׁ ֶפש  ֶ נ  ֶנֶגד הַּׁ ְמֵרי כ ְ ְצמֹו ְלגַּׁ ל עַּׁ ֵ ט  בַּׁ מ ְ ֶ ד ש  ְך עַּׁ ָּ ל כ  ֶפש  כ ָּ ֶ נ  לֹום ִעם הַּׁ ָּ ֶפש  ְוֵיש  לֹו ש  ֶ יְך  נ  ִ ְמש  מַּׁ ְמֵרי ו  ְך ְלגַּׁ רַּׁ ָּ ֹו ִיְתב 
י ֵ  ֶ א ש  ִטי ִנְמצָּ רָּ ְ פ  לֹום הַּׁ ָּ ש  ש  י ֵ ֶ ן ש  ל ְזמַּׁ י כ ָּ "ל, כ ִ נ ַּׁ ַּׁ ' כ  ִלי ְוכו  לָּ כ ְ לֹום הַּׁ ָּ ר לֹו  ש  ֻמת ָּ יעַּׁ לֹו ו  ג ִ ַּׁ מ  ֶ י ש  ִ ל פ  ף עַּׁ ֹו אַּׁ ל  ֶ ֵפץ ֶאת ש  ף חָּ ו  ג  הַּׁ ֶ ר ש  חַּׁ ִין ֵאיֶזה ִצְמצו ם ֵמאַּׁ ש  ֲעדַּׁ

אֶ  ל  ֵ ט  ְמבַּׁ ף  ו  ג  הַּׁ ֶ ש  כ ְ ל  ֲאבָּ ִצְמצו ם.  ת  ִחינַּׁ ב ְ ֶזה  ֹו  ל  ֶ ש  ב ְ ֵפץ  ְוחָּ ְצמֹו  עַּׁ ל  ֵ ט  ְמבַּׁ ֵאינֹו  ֶ ש  ר  חַּׁ ֵמאַּׁ ֵכן  י  ִ פ  ל  עַּׁ ף  ַּׁ אַּׁ כ  ְמֵרי  ְלגַּׁ ְצמֹו  עַּׁ ל  ת  כ ָּ ִלין  ט ְ ַּׁ ְתב  נ ִ ֶ ש  א  ִנְמצָּ "ל  נ ַּׁ
ם ְוִדין, ֲאבָּ  ת ִצְמצו  ִחינַּׁ ִכין ִמב ְ ָּ ֲחלֶֹקת ִנְמש  ל ִמיֵני מַּׁ י כ ָּ ִלי, כ ִ לָּ כ ְ לֹום הַּׁ ָּ ְך ש  ָּ י ִנְמש  ֲאזַּׁ ִמים וַּׁ ְמצו  צ ִ ל ֶאת  הַּׁ ֵ ט  בַּׁ מ ְ ֶ ל ְיֵדי ש  ִמים עַּׁ ְמצו  צ ִ ל הַּׁ ִלין כ ָּ ט ְ ַּׁ ְתב  נ ִ ֶ ש  ל כ ְ

 ַּׁ ְמֵרי כ  ְצמֹו ְלגַּׁ "ל. עַּׁ נ ַּׁ ַּׁ ִלי כ  לָּ כ ְ לֹום הַּׁ ָּ ְך ש  ָּ ס ְוִנְמש  עַּׁ כַּׁ ֲחלֶֹקת וָּ ל ִמיֵני מַּׁ ל כ ָּ ֵ ט  ַּׁ ז ִנְתב  "ל אָּ  נ ַּׁ
ִריְך  מֹו ֵכן צָּ ְך, כ ְ רַּׁ ָּ ְצמֹו ִלְפֵני ה' ִיְתב  ל ֶאת עַּׁ ֵ ט  ִריִכין ְלבַּׁ צ ְ ֶ מֹו ש  י כ ְ ֲחֵברֹו, כ ִ ם לַּׁ דָּ ין אָּ ֵ ְכמֹו ֵכן ב  ְצמֹו ִלפְ ו  ל ֶאת עַּׁ ֵ ט  ד ְלבַּׁ ל ֶאחָּ ל  כ ָּ ְהֶיה כ ָּ י ִ ֶ ֵדי ש  ֵני ֲחֵברֹו כ ְ

ֵהג ִעם ֲחֵבר ד ִמְתנַּׁ ֶאחָּ ֶ ְכש  ד, ו  א חַּׁ ָּ ֹל  א כ  ִריְך הו  א ב ְ ָּ ֵאל ְוֻקְדש  רָּ א ְוִיֹשְ ְיתָּ י אֹורָּ ֲחֵברֹו, כ ִ ַּׁ ל ב  ד ִנְכלָּ ה  ֶאחָּ ֹו ְמִריבָּ ה ִעמ  ֹוְזלֹו ְוֵאינֹו עֹוֹשֶ ין ְוֵאינֹו ג  ד ִ ת ְוכַּׁ ד ָּ ַּׁ ֹו כ 
ל אֶ  ק כ ָּ ֲחלֶֹקת רַּׁ מַּׁ חֲ ו  לֹו לַּׁ ֶ ר ִמש   ֵ ת  ְמוַּׁ י ֲחֵברֹו ו  ֵ ב  ר ְלגַּׁ ֵ ת  ד ְמוַּׁ ֶאחָּ ֶ ש  ל כ ְ ִטי, ֲאבָּ רָּ ְ פ  לֹום הַּׁ ָּ ת ש  ִחינַּׁ ֹו ֶזה ב ְ ל  ֶ ש  ד אֹוֵחז ב ְ י  חָּ ֵ ב  ְצמֹו ְלגַּׁ ל עַּׁ ֵ ט  בַּׁ מ ְ ֶ א ש  ֵברֹו ִנְמצָּ

ם ֶנֶגד ֲחבֵ  ִצְמצו  ֵהג ב ְ י ֵאינֹו ִמְתנַּׁ ִלי, כ ִ לָּ כ ְ לֹום הַּׁ ָּ ת ש  ִחינַּׁ ת  ֲחֵברֹו ֶזה ב ְ ִחינַּׁ ל ב ְ ֵ ט  בַּׁ מ ְ ֶ א ש  ֲחֵברֹו ִנְמצָּ לֹו לַּׁ ֶ ר ִמש   ֵ ת  ק ְמוַּׁ ֹו רַּׁ ל  ֶ הו א ש  ֶ ר ש  בָּ דָּ ו  ב ְ רֹו ֲאִפל 
ִלי לָּ כ ְ לֹום הַּׁ ָּ ת ש  ִחינַּׁ ם ְוֶזה ב ְ ְמצו  צ ִ  . הַּׁ

 

 
עיין    מסתמא כיון שהוא   לשם   אה טעם שב   נ סימן קב  או"ח    חת"ס על ש"ע מקום מסוגל יותר לקבלת התפילה שהוא שער השמים. ועוד 

 .טעם שעמדה ליד עלי הכהן כי סגולה נפלאה להתפלל בצד הצדיק )אבל חוץ לד' אמותיו( בשם השל"ה מסכת ר"ה  
 יר אבן גבאי ח"א פ"ו. }שערי אורה סוף שער ב'.סוף ע"ב, המבואר בספר עבודת הקדש לרבי מא   'זהר ויקרא דף ד   נא 

ו'    עבודת הקדש לרבי מאיר אבן גבאי   נב  מן הדברים המופלאים המאמתים אמות גמור ומורים הוראה ברורה על האצילות    -ח"א פרק 
דים עד התיחדם  חות אלו עם אלו עד עלותם בקנה אחד לאח ו שהוא עצם האלהות הוא עבודת הקרבנות, והוא כי הקרבן ייחוד וקרוב הכ 

במקום יחודן המאצילן הוא אדון יחיד אשר הוא אחד בהם, ובעלי העבודה קבלו כי הקרבן הוא הייחוד וקרוב הכחות, אמרו במדרשו של  
רשב"י ע"ה )ח"ג ד' ע"ב( בזה הלשון רבי חזקיה הוה שכיח קמיה דרבי שמעון, א"ל האי דאקרי קרבן, קרוב מבעי ליה או קרבות מאן קרבן  

הא ידיע לגבי חברייא קרבן מאנון כתרין קדישין דמתקרבין כלהו כחדא ומתקשרן דא בדא עד דעבדין כלהו ביחודא שלים לתקנא  א"ל  
שמא קדישא כדקיאות, הה"ד קרבן ליי' קרבן דאנון כתרין ליי' הוא לאתקנא שמא דא וליחדא ליה כדקיאות בגין דישתכחו רחמין בכלהו  

לאתבסמא כלא, ועל דא ליי' בגין לאתערא רחמי ולא לאתערא דינא, ובגין כך ליי' ולא לאלהים ליי' אנן  עלמין, ושמא דאתעטרי בעטרוי  
צריכים לאתערא ולא לאלהים רחמי בעינן ולא דינא עד כאן. ובמדרשו של רבי נחוניא בן הקנה בזה הלשון בעת שישראל מקריבים קרבן  

ש  ייחודו  והיינו  יחד  ומתיחדים  אביהם שבשמים  וקרב  לפני  כד"א  הקדושות  הכחות  שמקריב  שם  על  קרבן אלא  אקרי  ואמאי  אלהים,  ל 
 .אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד וגו' 

האמת יבחן מצד הסכמת הכל בו וכן היא קבלת כל החכמים ראשונים ואחרונים כי הקרבן ייחוד וקרוב הכחות    -  עוד שם בשם רבינו בחיי 
 ש השרשים וכן קבלו איש מפי איש עד המקבל הראשון ע"ה: הקדושות עד המאור העליון מקור הכל הוא שר 

דבגוונא דא קרבנא    -  עוד שם בשם רשב"י  והא אוקימנא  בזה הלשון  ע"ב(  רנ"ט  )ח"ב  היכלות  ע"ה אמר בספר  והמאור הקדוש רשב"י 
ייחודא ברעותא, וליואי  סלקא ליחדא יחודא ולאסתפקא כל חד וחד כדקא חזי ליה מההוא תננא דסליק, וכהנא דאיהו ימינא בקשורא ד 

והא   יאות,  כחדא כדקא  כליל  כלא  למהוי  בשיפא  באתריהו שיפא  עד דמתחברן  ברוחא  רוחא  בהיכלא  היכלא  כליל בדא  דא  בשירתא 
אוקימנא דכד אשתלים כלא כחדא שייפין עלאין בתתאין כדין נשמתא עלאה דכלא אתערת ועאלת בכלהו ונהיר לכלא, וכלהו עלאין  

מתברכאן,  כלא    ותתאין  ואתקשר  סוף  אין  עד  סליק  כלא  בדין  לעלמין  איתפס  דלא  רעותא  בחושבנא  עאל  ולא  אתידע  דלא  וההוא 
וייחוד של אלהינו ברוך הוא אשר   קרוב הכחות הקדושות שהם סוד האמונה  כאן, הרי באר עוד ע"ה כי הקרבן הוא  עד  בקשורא חדא 

להורות על ייחודו ואלו היה הנאצל נפרד מן המאציל לא היה מקום לזה  הורה בזה שהאצילות הוא עצם האלהות, ולזה באה עבודה זו  
בהתעוררות   אז  המאציל  עם  גמור  ביחוד  הנאצל  בהיות  אבל  העולמות,  לקיום  והשפע  האור  להתפשטות  ודרך  מסלול  היה  ולא  כלל, 

 התחתונים בעבודתם תתפשט הברכה בהם כי הייחוד מקום לכל זה כמו שכתבנו: 

בתפילת מוסף כבר הגיעו התפילות עד הכתר, כי כבר נשלמו תפילות יוצר ועלו  ......  -סוף שער ב'    רבי יוסף גיטליא ועיין שערי אורה ל 
באותה   ה'  את  מייחד  נמצא  בתפילתו  מתכוון  האדם  בהיות  כי  להתבונן,  לך  יש  עליהם  שעוררנוך  הללו  עיקרים  מתוך  כן  ואם  לכת"ר. 

יו"ד שהיא אות ראשונה של שם, עד שנמצאת  תפילה, ומתחיל באות ה' אחרונה של שם, עד   שהוא מייחד כל הספירות ומגיע עד אות 
התפילה דבקה בכתר עליון. אם כן יש לך להבין כי התפילה נקראת עבודה, כדרך שאמרנו. וזהו סוד שאמרו: אי זו היא עבודה שבלב?  

 הווי אומר זו תפילה:  

בנות. וכבר ידעת כי סוד הקרבנות הוא סוד קירוב הספירות וסדר המעלות ותיקון  ולפי דרך זה התבונן כי התפילות עומדות במקום הקר 
הצינורות. ולפיכך נקראים קרבן מלשון קירוב. אם כן התפילה עומדת במקום הקרבנות, אלא שהקרבנות מקרבין המעלות על ידי המעשה,  

 שארז"ל: תפילות כנגד תמידין ומוספין תקנום.  ותפילות על ידי דיבור, והסוד: ונשלמה פרים שפתינו )הושע יד, לא(. וזהו 
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 נג טאות 
ורבנו מפרשו בשם אמרו כמבואר בחיי מוהר"ן  בתרא עד.בבבא  המעשה החמש עשרה והאחרון שסיפר רבב"ח

 אות ה. 

טייעא, תא ואחוי לך היכי   נהאישאמר רבה בר בר חנה, אמר לי הה  [נד]   וזה

בהד ורקיע  ארעא  שקליתא .  נוידדנשקי  כוי.  כוי  דעביד  וחזאי,  אזלי 

דרקיע,  נזלתאיילס בכוותא  בע'ואנחתיה  דמצלינ'  בהדי  ולא ,  נחתאו. 
גנבי הכא. א"ל גלגלא דרקיע הוא דהדר. נטר עד  אשכחיתה אמרי איכא  
      [ס] :  לה נטלמחר כי השתא ומשכח

היכא דנשקי ארעא ורקיעא מקום גבוה הי' שם שנושקים יחד זה לזה ולאו היינו סוף העולם דהא מהלך העולם    1"ירשסא

  . סילתאי סל לחם שלי  .של רבב"ח   מקומו  והיינו  יושבי על טבור הארץ  [4]  דכתיב  3של עולם  2אמציעותאת"ק שנה הוי וא"י  
 ' : קבועי  'גלגל חוזר ומזלו[ 5] 'דהדר חוזר כדאמרינן בפסחי 

 

אמר רבב"ח אמר לי סוחר ישמעאלי בא ואראך את המקום שנושקים שמים וארץ    -תרגום וביאור עפ"י רשב"ם  
רץ ישראל ואין  דהיינו שהראה לו מקום בארץ שהיה גבוה כל כך שהגיע עד השמים ונשק אותם והיה זה בא

הכוונה שהראה לו את סוף העולם ששם גם נושקים שמים וארץ שהרי להגיע לשם הוא מהלך ר"ן שנה שהרי  
שלי  לחם  הסל  ולקחתי  חלונות  שנעשה שם  וראיתי  לשם  והלכנו  באמצעיתו  וא"י  שנה  תק  הוא  כולו  העולם 

אתיו אמרתי שמא יש כאן גנבים  והנחתי אותו בחלון הרקיע ובזמן שהתפללתי רציתי לקחת את הסל ולא מצ
אמר לי הסוחר לא אלא שגלגל הרקיע הסתובב ועימו המזלות הקבועים בו ואם תחכה למחר בזמן הזה תמצא  

 אותו היכן שהנחת אותו. 
 

  ארעא,  .בין הגוף לנשמה שהיא עצם האדם  זה בחי' שלום בעצמיו  ארעא ורקיעא,דנשקי  

גוף.   בחי'  כמ"ש    רקיעא,זה  נשמה.  בחי'  מעל    [סב]זה  השמים  אל  הנשמה,  יקרא  ואל  זה 

כמ"ש דבקה עצמי לבשרי )תורה כב    (. וכשיש ביניהם שלום\סג /זה הגוף )סנהדרין צ"א ע"ב  הארץ

 
 אות ט נוסף בתרלו   נג

 בבבא בתרא עד.  המעשה החמש עשרה והאחרון שסיפר רבב"ח   נד

 ההוא   -, מתרלוההיא  -גם בדפו"ר ותרלד   נה 

 בהדדי  -מתרלוו בדפו"ר   ,אהדדי   -בתרלד ,  מחוק ונדמה שכתוב בהדרי  -בתקפא  נו

 לתאי לס -, מתרלו לסילתאי   -גם בדפו"ר ותרלד   נז

 בעיתא  -, בתרלד ומתרלובעותא -דפו"ר ותקפא  נח 

 ומשכחת   -בתרלד   נט 

אמר רבב"ח אמר לי סוחר ישמעאלי בא ואראך את המקום שנושקים שמים וארץ דהיינו שהראה לו מקום בארץ שהיה גבוה כל כך שהגיע עד השמים    -תרגום וביאור עפ"י רשב"ם    ס
הראה לו את סוף העולם ששם גם נושקים שמים וארץ שהרי להגיע לשם הוא מהלך ר"ן שנה שהרי העולם כולו הוא תק שנה וא"י  ונשק אותם והיה זה בארץ ישראל ואין הכוונה ש

גנבים  אתיו אמרתי שמא יש כאן  באמצעיתו והלכנו לשם וראיתי שנעשה שם חלונות ולקחתי הסל לחם שלי והנחתי אותו בחלון הרקיע ובזמן שהתפללתי רציתי לקחת את הסל ולא מצ 
 אמר לי הסוחר לא אלא שגלגל הרקיע הסתובב ועימו המזלות הקבועים בו ואם תחכה למחר בזמן הזה תמצא אותו היכן שהנחת אותו.

 פסחים צד:   5  יחזקאל לח יב   4  העולם היא )כגרסת הגמ'(  -בתשכט   3אמצעיתו    -בתשכט  2רשב"ם    -בתשכט   1הערות השייכות לפרש"י    סא 

 'ד   '* תהילים נ   סב 

אמר ליה אנטונינוס לרבי גוף ונשמה יכולין לפטור עצמן מן הדין כיצד גוף אומר נשמה חטאת שמיום שפירשה ממני  .  רין דף צא סנהד   סג
הריני מוטל כאבן דומם בקבר ונשמה אומרת גוף חטא שמיום שפירשתי ממנו הריני פורחת באויר כצפור אמר ליה אמשול לך משל למה  

בכורות נאות והושיב בו שני שומרים אחד חיגר ואחד סומא אמר לו  :[  דף צא ]   פרדס נאה והיה בו   הדבר דומה למלך בשר ודם שהיה לו 
חיגר לסומא בכורות נאות אני רואה בפרדס בא והרכיבני ונביאם לאכלם רכב חיגר על גבי סומא והביאום ואכלום לימים בא בעל אחד  

הרכיבני ונביאם לאכלם רכב חיגר על גבי סומא והביאום ואכלום לימים  סומא אמר לו חיגר לסומא בכורות נאות אני רואה בפרדס בא ו 
בא בעל פרדס אמר להן בכורות נאות היכן הן אמר לו חיגר כלום יש לי רגלים להלך בהן אמר לו סומא כלום יש לי עינים לראות מה  

גוף ודן אותם כאחד שנאמר יקרא אל השמים  אף הקדוש ברוך הוא מביא נשמה וזורקה ב עשה הרכיב חיגר על גבי סומא ודן אותם כאחד  

 : מעל ואל הארץ לדין עמו יקרא אל השמים מעל זו נשמה ואל הארץ לדין עמו זה הגוף
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בלא חציצת   \סד/ דהיינו תפלה שהיא דבורי הנשמה  עי"ז נעשה תפלה כנ"ל  עבידי כוי,, עי"ז  אות ה'(

שמצינו בדניאל שכתוב  בבחי'    ה טוב שיהיו בו חלונותומקום התפל  כי כוי הם חלונות  ,פלה מכונה כויתו,  הגוף 

. וכן מבואר  דהיינו שבעלית גג שבה היה מתפלל היו חלונות  וכוין פתיחין ליה בעליתי'  \סה/ )דניאל ו'(  בו

  :אל תתפלל אלא בבית שיש בו חלונות -תפלה סימן מד  –בספר המדות 

ו מי שיש לו פת זה פרנסה, כמ  ואנחי' בכוותא דרקיע, סלתא,  סולסלתאי  ושקלית

  שאכלו במדבר אכילה שיש בה עינוי,הגמ' ביומא מבארת מדוע התורה מכנה את המן    \סז/ :{יומא עד }בסלו  
ומתענה כבר   לו בסלו לחם ליום המחר הוא דואג  כיון שאיןו  ,כיון שבכל יום היה להם רק אוכל לאותו היום

שלא    שיהיה לו פת בסלו  פרנסה היא כדי, נמצא שעיקר הבאכילת היום כיון שמרגיש שמחסר מאכילת המחר

מחר יאכל  מה  סלידאג  מכונה  הפרנסה  לכן  רב.  ,  הניח  הפרנסה  דהיינו  הזה  הסל  בחלון    הואת  חנא  בר  בר 

לצורך    היינו, שלא רצה לעסוק בשום עסק מעסקי עוה"ז,  דהיינו בתפילה שנקראת חלון כנ"להרקיע  

להתפלל רק  אלא  א,  הפרנסה  לצורך  היו  לא  אלא  והתפילות  גשמי  נשמתווכל  בשביל  שיזכה    \סח/רק 

. גם כל תפלותיו, לא היו אלא בשביל  למזונא דנשמתא דהיינו השפעת מוחין ושכל להבין את התורה
נשמתו נפשו/  לקשר  את  לצורך  להש"י  \סטלקשור  שהם  בתפלה  המפורשים  תפלות  אלו  אפי'   .

של רבב"ח בשביל גופו, אלא    הגוף, כגון רפאינו וברך עלינו ושאר צרכי הגוף, לא היה כוונתו

וזה   ושקלית לסלתאי ואנחי'  בשביל נשמתו, שהיה מכוין לפרנסת נשמתו ולרפואתה. 
  \ ע/ששקל לתפלה שהוא לצורך הגוף, ואנחי' בתפלה, הכל לצורך נשמתובכוותא דרקיע,  

 . נשמתוופרנסת  על צרכירק  דהיינו שלקח את התפלה על פרנסה והניח אותה

 
אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהיא מקובלת, שגורה פי' נשלחת. והיינו בחי' שפע    ברכות לד:רבי חנינא בן דוסא    בבחי' מה שאמר   סד

ֶֹדש    -  תורה קנו יין  ע . ו בתורה כא אלקי המבואר   ק  חַּׁ הַּׁ ת רו  ִחינַּׁ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו, הו א ב ְ ֵ ִרים ב  ב ְ דַּׁ ְ מ  ֶ ה ש   י מַּׁ ים נ"א(. כ ִ ִהל ִ ' )ת ְ א ִלי ְוכו  רָּ הֹור ב ְ .  ֵלב טָּ
 ָּ ְוֵכן כ  ים.  ִ ִהל  ה ֵסֶפר ת ְ ִמז ֶ ד  ֵ ִיס  ה ְמֹאד,  דֹולָּ ג ְ תֹו  ֲעלָּ ה מַּׁ יָּ הָּ ֶ לֹום, ש  ָּ ש   יו הַּׁ לָּ ֶלְך, עָּ ֶ מ  ִוד הַּׁ ב  ְודָּ תו  ָּ כ  ֶ מֹו ש  , כ ְ ֶֹדש  ק  חַּׁ הַּׁ ת רו  ִחינַּׁ תֹו הו א ב ְ ִחינָּ ד ְלִפי ב ְ ל ֶאחָּ

י". ר ִלי ִלב ִ מַּׁ ', "אָּ ְתךָּ ִליחו  ְ ִבש  ִביְלךָּ ו  ְ ש  "י: 'ְלךָּ ב ִ ִ ש  ֵרש  רַּׁ ֵ פ  ֶ מֹו ש  י", כ ְ ר ִלב ִ מַּׁ ים כ"ז(: "ְלךָּ אָּ ִהל ִ ְבֵרי הַּׁ   )ת ְ ב אֹוֵמר, ֵהם ד ִ ֵ ל  הַּׁ ֶ ִרים ש  בָּ ד ְ ל הַּׁ ָּ כ  ֶ ְך  ש  רַּׁ ָּ ם ִיְתב  ֵ ש  
ִנים ְוִדְבֵרי ִרצ   ֲחנו  תַּׁ ם ב ְ עַּׁ ַּׁ ל פ  כָּ ש  ב ְ ק ֵ ִמיד, ְלבַּׁ ָּ ש  ת  ד ֵ ִריְך ְלחַּׁ . ְוצָּ ֶֹדש  ק  חַּׁ הַּׁ ת רו  ִחינַּׁ , ְוהו א ב ְ ש  ָּ מ  ב.מַּׁ ֵ ל  ת הַּׁ ֳהרַּׁ ִריְך טָּ ֶזה, צָּ ֹות לָּ ים. ְוִלְזכ  ִ ש  ִיים ֲחדָּ  ו 

ו  סה וְ   דניאל פרק  ֶלם  ְ ש  ְירו  ֶנֶגד  יֵתה   ִ ִעל  ב ְ ֵלה   ן  ִתיחָּ ְ פ  ין  ו ִ ְוכַּׁ ְיֵתה   ְלבַּׁ ל  א עַּׁ בָּ תָּ כ ְ ים  ִ י ְרש  ד ִ ע  ְידַּׁ ִדי  כ ְ אל  ִני ֵ ְודָּ א הו  )יא(  ְביֹומָּ ה  תָּ לָּ ת ְ ל  ִזְמִנין  ֵרְך עַּׁ ָּ ב  א 
ה:  נָּ ת ד ְ ְדמַּׁ ֵבד ִמן קַּׁ א עָּ י ֲהוָּ ל ֳקֵבל ד ִ ָּ ֵהה  כ  ם ֱאלָּ מֹוֵדא ֳקדָּ א ו  ֵ ל  ְמצַּׁ ְרכֹוִהי ו   ב ִ

נכנס לביתו במקום מוצנע ועל העלייה היה לו חלונות    -כאשר ידע אשר כתב המלך מכתב ידו על הכתב. על    -)יא( כדי ידע    מצודות דוד 
ושלשה    -ות מול ירושלים לכוון בתפלתו למולה כמ"ש והתפללו אליך דרך ארצם וכו' העיר אשר בחרת וכו' )מלכים א ח(. וזמנין  פתוח 

 פעמים ביום היה הוא כורע על ברכיו ומתפלל ומודה לפני אלהיו בעבור אשר כן היה עושה מלפני זה לכן אחז צדיק דרכו: 
 לסלתא   ושקלת -בתרלד  סו

למען ענתך רבי אמי ורבי אסי חד אמר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו וחד  המאכלך מן במדבר    :יומא דף עד   סז 
 .  אמר אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל 

 אוכל היום ודואג על למחר:   -אין לו פת בסלו    -רש"י  
לֹום ְוֵיש    -אות ד'  שוכר הלכה ב    לקוטי הלכות   עיין   סח ָּ ש   ר הו א הַּׁ לֹום    ִעק ָּ ָּ ף ְוֵיש  ש  ו  ג  ֶפש  ְוהַּׁ נ ֶ ין הַּׁ ֵ יו ב  מָּ ֲעצָּ ַּׁ לֹום ב  ָּ ת ש  ִחינַּׁ ִטי ב ְ רָּ ְ פ  לֹום הַּׁ ָּ ת ש  ִחינַּׁ ב ְ

 ַּׁ ב  ֶזה  ל  ָּ כ  ם  ָּ ש  ר  ְמבֹאָּ ַּׁ כ  ה,  ָּ ִפל  ת ְ הַּׁ ְיֵדי  ל  עַּׁ ה  ֲעשֶֹ נַּׁ ִלי  לָּ כ ְ הַּׁ לֹום  ָּ ש   הַּׁ ְוֶזה  מֹות  עֹולָּ הָּ ל  כָּ ב ְ לֹום  ָּ ש  ִלי  לָּ כ ְ ָּ הַּׁ ש  א  ְוִאיתָּ "ל  נ ַּׁ הַּׁ ר  ֲאמָּ ַּׁ ֹות  מ  ש  ק ָּ ַּׁ ב  הַּׁ ו   ֲאִפל  ֶ ש  ם 
 ֶ ש  מֹו  כ ְ ם  ָּ ש  ן  י ֵ עַּׁ  , ֶפש  נ ֶ הַּׁ ְלצֶֹרְך  ן  ֵ כ  ם  ג ַּׁ ֶהם  ָּ ב  ן  ו ֵ ְלכַּׁ ִריְך  צָּ ף  ו  ג  הַּׁ ְלצֶֹרְך  ֵהם  ֶ ש  ה  ָּ ִפל  ת ְ ַּׁ ב  ין  ִ ש  ְמֹפרָּ א  הַּׁ ְקֵליתָּ ַּׁ ש  א  נָּ חָּ ר  ַּׁ ב  ר  ַּׁ ב  ה  ָּ ב  רַּׁ ר  ֲאמַּׁ מַּׁ ל  עַּׁ ם  ָּ ש  ר  בֹאָּ מ ְ

א   תָּ ו ְ כַּׁ ב ְ ה   ֵ ְחת  נ ַּׁ ְואַּׁ ִאי  ָּ ְלת  ם.  ְלסַּׁ ָּ ש  ן  י ֵ עַּׁ  , ְרִקיעַּׁ יְ ד ִ ַעל  ה  ֲעשֶֹׁ ַהנ ַ י  ָללִּ ַהכ ְ לֹום  ָ ַהש   ְנַין  ֵמעִּ ם  ָ ר ש  ַהְמַדב ֵ ֲאָמר  ַ ַהמ  ל  ר אֶׁ ֶׁ ש  ְוקֶׁ כו ת  י ָ ַ ה ש  ָלזֶׁ ֵאין  ְכאֹוָרה  ֵדי  ְולִּ

ְפֵני ַעצְ  ְנָין ב ִּ עִּ ה כ ְ ְראֶׁ ה נִּ ה ְוזֶׁ ְנָין זֶׁ לֹא עִּ ר ֵהיֵטב ב ְ ָ ֲאָמר ְמֻקש   ַ י ַהמ  ה, כ ִּ ָ ל  פִּ ל ְיֵדי    מֹו, ַהת ְ א. עַּׁ ְיקָּ ל ְיֵדי ֶזה ד ַּׁ ה עַּׁ ֲעשֶֹ ִלי נַּׁ לָּ כ ְ לֹום הַּׁ ָּ ש   ר הַּׁ ֱאֶמת ִעק ַּׁ ֶ ְך ב  אַּׁ
ֶפש   נ ֶ הַּׁ ְלצֶֹרְך  ֹל  כ  הַּׁ ן  ו ֵ ְיכַּׁ ף  ו  ג  הַּׁ ְלצֶֹרְך  ֵהם  ֶ ש  ֹות  ש  ק ָּ ַּׁ ב  ו  הַּׁ ֲאִפל  ֶ ש  ד  ְמֵרי עַּׁ ְלגַּׁ ף  ו  ג  הַּׁ ִלין ֶאת  ט ְ בַּׁ ְ מ  ֶ ֶ ש  ש  ו ל  ט  ב ִ ת  ִחינַּׁ ב ְ ְוֶזה  "ל  נ ַּׁ ַּׁ כ  ְמֵרי    ְלגַּׁ ְצמֹו  ל ֶאת עַּׁ ֵ ט  בַּׁ ְ מ 

כָּ  לֹום ב ְ ָּ ִלי ש  לָּ כ ְ לֹום הַּׁ ָּ יְך ש  ִ ְמש  כֹול ְלהַּׁ י יָּ ְך ֲאזַּׁ רַּׁ ָּ ֹו ִיְתב  ֹו ב  ְרש  ָּ ש  ל ב ְ ל ְוִנְכלָּ ֵ ט  ַּׁ ְתב  נ ִ ֶ ש  י כ ְ ֲאזַּׁ ת  וַּׁ ִחינַּׁ כֹול, הו א ב ְ ְביָּ ְך הו א כ ִ רו  ָּ ְך ב  רַּׁ ָּ י ה' ִיְתב  מֹות כ ִ עֹולָּ ל הָּ
ת  ָּ כ  ֶ מֹו ש  לֹום, כ ְ ָּ כ ְ ש  לֹום הַּׁ ָּ ת ש  ִחינַּׁ מֹות ְוֶזה ב ְ עֹולָּ ל הָּ ְך ְלכָּ רַּׁ ָּ ו  ִיְתב  נ  ֶ לֹום ִממ  ָּ יְך ש  ִ ְמש  ֹו מַּׁ ל ב  ְכלָּ נ ִ ֶ ְכש  לֹום. ו  ָּ ב, ה' ש  ם  ו  ת ִצְמצו  ִחינַּׁ ף הו א ב ְ ו  ג  י הַּׁ ִלי, כ ִ לָּ

ֲחלֹ  ת מַּׁ ִחינַּׁ ב ְ ֵהם  ֶ יִנים ש  ד ִ ל הַּׁ ָּ ִזין כ  ְוֶנֱאחָּ ִלין  ְ ְלש  ַּׁ ת  ְ ִנש  ם  ָּ ִמש   ו  ל  ְוִדין  לָּ יחַּׁ כ ְ ג ִ ְ ש  ֵאינֹו מַּׁ ֶ ד ש  ְמֵרי עַּׁ ף ְלגַּׁ ו  ג  ל ֶאת הַּׁ ֵ ט  בַּׁ ְ מ  ֶ ש  ל כ ְ לֹום, ֲאבָּ ָּ ש   ס ֵהֶפְך הַּׁ עַּׁ כַּׁ וָּ ֶקת 
 ָּ ְך ש  ָּ י ִנְמש  ֲאזַּׁ יִנים וַּׁ ד ִ ל הַּׁ ִמים ְוכָּ ְמצו  צ ִ ל הַּׁ ָּ ל כ  ֵ ט  י הו א ְמבַּׁ ְך ֲאזַּׁ רַּׁ ָּ ֹו ִיְתב  ל ב  ף ְוִנְכלָּ ו  ג  ְרֵכי הַּׁ ל צָּ כָּ עַּׁ ת ב ְ נו  ֲחמָּ מֹות.  לֹום ְורַּׁ עֹולָּ  ל הָּ

. משמע שרבנו לא דקדק דייקא נשמה אלא הכוונה גם לנפש. והכא קשה לפרש דקאי אנשמה כיון שהנשמה אינה  בלק"ה נקט נפשו   סט 
באדם עצמו אלא מעליו היא תמיד קשורה להש"י ורק הנפש שהיא חלק הנמוך הנופש באדם אותה צריך ע"י הרוח לקשור אל הנשמה  

 והקב"ה.
אמר למוהרנ"ת שאפילו על כפתור צריך תפלה כדי שהשפע הבא לו יהיה בבחי' שפע של אדם ולא שפי של בהמה. ואולי    צ"ע שרבנו   ע

   .זה דווקא במדרגת שלום בעצמי אבל במדרגת שלום כללי כבר אין דעתו על הכפתור כלל. ועיין לק"ה שוכר ב' ד' 
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כי ממילא כשנתקן בריאות הגוף הוא צורך הנפש כי הגוף כלי ומחזיק לנפש התירוץ  תשאל הרי גם    ואם
  :\עא/ שם ברוחניות, נתקן גם בגשמיות

לא מצא כדי פרנסתו.  אע"פ שהתפלל  , היינו אח"כ,  עב'בעותי לא אשכח  ועד דמצלינא

 אע"פ שתיקן ברוחניות, אעפ"כ לא נמשך לו שפע בגשמיות. דהיינו 
דהיינו שרבה בר בר חנה שאל את הטייעא הסוחר    שגונבים השפע שלי  , אמר איכא גנבא הכא

היינו גילגולין   גלגלא דרקיע דהדרא., הטייעא . השיב לוהאם יש גנבים בשמים שגונבים השפע

בתיקונים   כנ"לדהיינו חטא מגלגול קודם    , שאין לצדיק כדי פרנסתו\עד/ [עג ]   דנשמתין, היא הגורמת
וכמבואר גם בתורה  )  ,כי הפרנסה מהאשה  ,ל אשתו עמו ועי"ז אין לו פרנסהדף ק שהחטא גורם שלא תתגלג

לו אלא קב חרובים משבת ש  [עז]\עו/)תענית כ"ה.(  \עה/ , כמ"ש גבי ר' פדת(סט ולא היה  היה עני מאד 

 
אין זה בחי' שלום כללי. ולפי שמבאר בהמשך שמדובר כגון רבי פדת    וא"כ   מהלשון משמע שסוף כוונתו היא לגשמיות.  צ"ע לכאורה   עא
אבל באמת גם כל אדם צריך איזה פרנסת    כי היה כל כך עני שגם הפרנסה שביקש היתה רק לצורך גבוה, לעבודת ה' בלבד.  ן קצת ב מו 

 הגוף כדי שיחזיק את נשמתו קשורה אליו.

 בעיתי לא אשכחי   -בתרלד  עב
 קון סט דף צט: וק.זהר ח"ג דף רטז: תי   עג

ואוף הכי ר' )אלעזר בן( פדת דהוה דחיקה לי' שעתא דלא הוה ליה אלא קב  ( ביאור המתוק מדבש  עם) : רעיא מהימנא פנחס דף רטז   זוהר עיין   עד
למה היה רחב"ד  אמאי האי    שואל בן דוסא הנזכר בגמרא ברכות יז: לפי שרבי אלעזר בן פדת היה גלגול רבי חנינא בן דוסא. ו  חרובין מע"ש לע"ש כמו לר' חנינא 

וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת    העולם כלו אינו ניזון אלא בשביל חנינא בני   כל דהות בת קול נפקת ואומרת  דהיינו מאחר  בתר  בדוחק כל כך  

אוף הכי לא הו"ל אלא  ה וקדושה בלא חיבור  דהיינו שפגם באות י' סוד היחוד ונשארו ברכ. אלא איהו גרים קודם דחרב ק"ב מן י' דאיהו יב"ק  לערב שבת
ה ברכה מכח ז"א המקבל את השפע והוא שם הויה קדושה מכח המלכות המתקדשת  -והענין הוא כי יב"ק הוא ר"ת יחוד ברכה קדושה יחוד מכח הבינה שם אהיקב חרובין  

ומן ומניה אתיא נביעו לאת ב' דאיהי ברכה  יחוד מכח אמא המיחדת את זו"ן שאות י' היא דאת י' איהו יהוד  ע"י ז"א והיא שם אדני וג' שמות אלה הן גמט' יבק  

ומז"א ומניה אתקדש ק' דאיהי קדש  והוא קודש כשמקבל השפע גם מאבא הנקרא קדש  ואיהי קדש  היחוד בא נביעו ושפע לאות ב' שהיא סוד ברכה דהיינו לז"א  

מתקד שלו  הקדושה  שהיא  המלכות  והיינו  קדש,  שהיא  ק'  קדושה,  מתקדשת  בשפע  פדת  שת  בן  הקודם  ור"א  דאינון  בגלגולו  ק"ב  דיליה  חרובין  למהוי  גרים 
   ב"רכה אוף הכי לא הו"ל אלא קב חרובין.  דושה ק" 

מלך ובביאור   לשונו    המקדש  וזה  מה    –שם  סג  עב  של  מלואין  ג'  סוד  שהוא  בלע  מלך  בסוד  עלמין  ג'  בדרוש  האריז"ל  ז"ל  הרב  פירש 
קב כי משם מזון החיצונים ורבי חנינא חטא בגלגול שקדם לו בזה שהמשיך זה הקב אל המלכים דמיתו. ובפירוש  שעולין מו לז יט עולים  

מאמר הפסיעות של אברהם אבינו ע"ה כתב מהרח"ו זלה"ה כי חטאו הקודם היה שלא זכה לבנים כי עם זה החריב סוד קדושה וברכה  
 שהוא סוד ברכה, ומזל"ן שזה נרמז במספר בנים שעולין קב עכ"ל      הוא סוד הטיפה הנמשכת מאבא שהוא סוד קדושה, ליסוד 

י והם ימין שמאל ואמצע באמצע  -ה הויה אדנ -שער חמישי סימן יח סוד יבק הם סוד ג' שמות שהם רומזים ביחוד אהי   רע"מ   עיין אור יקר 
דונהי ובחילוף אותיות אב גד עולה בנס גמט'  הוא היחוד המיחד התפארת עם המלכות ומעטרם עם הבינה.  והיינו אמן שהוא שילוב יאה 

שבגלגול   ומפני  מימין.   ברכה  משמאל  קדושה  דהיינו  והשמאל  הימין  עם  המלכות  מקשר  הוא  כך  וע"י  הבינה  עם  מתעטרים  שהם  יבק 
בן שהחריב סוד  הקודם פגמו בסוד י' שבייחוד ולכך נשאר סוד קדושה וברכה בלי חיבור ויחוד נסתלקה ולזה שכרם קב חרובין כנגד החר 

 קב.    

 דמתו נחסרו מז"א ואז נקרא ז"א קב חרובין ולכן נענש.  בשם האריז"ל שע"י שהמשיך הקב למלכים   מתוק מדבש ועיין  
הוא רבי אליעזר בן פדת ורבינו כותב שהוא אביו רבי פדת ועיין בזהר פנחס רטו שהם שתי גרסאות ועיין בתיקונים דף ק    צ"ע שבגמרא   עה 

 .מדמה ענין רבב"ח לרבי פדת שגם רבב"ח היה עני כמוהו רבנו  צ"ע דמשמע ש .     ו פדת   שגרס כרבינו רבי 

  צלע של שום   ולא הוה ליה מידי למטעם שקל ברא דתומא הקיז דם    אלעזר בן פדת דחיקא ליה מילתא טובא עבד מלתא   רבי   -  תענית כה   עו 

כי אתער  ממצחו    דנורא מאפותיה ניצוץ    קא בכי וחייך ונפק צוציתא ונים אזול רבנן לשיולי ביה חזיוהו ד   התעלף  ושדייה בפומיה חלש לביה 
אמר להו דהוה יתיב עמי הקדוש ברוך הוא ואמרי ליה עד מתי אצטער בהאי עלמא ואמר לי אלעזר    , אמרו ליה מאי טעמא קבכית וחייכת

   .בני ניחא לך דאפכיה לעלמא מרישא אפשר דמתילדת בשעתא דמזוני

ה   רבנן  אמרי  כולי  ואפשר לקמיה  הספק  אי  על  אלא  יועיל  לא  ואעפ"כ  העולם  להחריב  כזה  מעשה  ליה     אפילו  להקב"ה  אמרי  לו  או    שאלתי  טפי  דחיי 
שתחריב את העולם    אם כן לא בעינא   אמרתי לפניו  אמרי לקמיה   מחצי  כן כבר חייתה יותר  אמר לי דחיית   חיי  כלומר האם כבר עברתי את מחצית  דחיינא 
לעלמא דאתי תליסרי נהרוותא דמשחא אפרסמון דכיין כפרת ודיגלת דמענגת    לך א דאמרת לא בעינא יהיבנא  אמר לי בהאי אגר   בשבילי, 

שאל אותי    אמר לי   רק זה ולא יותר  האי ותו לא   אמרתי לפניו  אמרי לקמיה   , רוחני בריח עוה"ז הטוב ביותר דבר שנשמה לבד נהנית ממנו  המשיל תענוג  בהו 
יהיבנא   הקב"ה אתןפירש    ולחברך מאי  מה  ולחבריך  לו  חבריו לכן אמר  מחלק  מבקש לקבל  שהוא  ליה    המהרש"א שהקב"ה חשב  לפניו  אמרי  ואנא    אמרתי 

  ואמר לי   הכה באצבעו על מצחי  מחיין באסקוטלא אפותאי   מהרש"א מבקש אני חלקו של איזה אדם שאיבד חלקו לעוה"ברש  פ  מגברא דלית ליה בעינא 
 בך  חיצי  אלעזר ברי גירי בך גירי   בחדוה

אמורא היה, והוא הנקרא מרא דארעא דארץ ישראל במסכת נדה )כ, ב(, בעל הוראות היה, והוא שימש    -רבי אלעזר בן פדת    -רש"י  פ 
ועני:  דחוק  והיה  לקיש,  ריש  מות  יוחנן אחרי  ואפשר     רבי  האי  מיתרמינא    -כולי  ספיקא דלמא לא  הך  ואכתי  האי עבדת,  כולי  בתמיה 

מה שכבר חיית מרובים ממה שאתה עתיד לחיות, והיינו דקא בכי כי אמר שכינה הכי, והאי דחייך משום    -ת  אמר דחיי      .בשעתא דמזוני 
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עד מתי יסבול צער העוני כל  הקב"ה    ושאל את  למעלהלשבת ומסופר שם שפעם אחת נתעלף ועלתה נשמתו  

עי"ש    (\פ/עט)   \עח/ אי בעית דאיחרוב עלמא ואפשר דאיברית בשעתא דמזונאה  אמר לו הקב"כך, ו

 
לזה: מזה  בהן  ולטייל  בהן,  נהרוותא לרחוץ  יהבינא     שלשה עשר  מאי קא  ולחברך  ליה  גריס    -אמר  לא  בעינא  ליה  דלית  מגברא  אנא 

    צוציתא דנפק מיניה, שמדביק אצבע צרדא עם הגודל, ומכה בצפורן האצבע:  היינו    -באסקטולא אפותאי      בספר רבי, ובספר שלי כתוב:
 כלומר הכיתי בחיצי, לחדווה בעלמא אמר כן:   -איגרו בך גירי  

ב    גרסת גמרא  ִאְחרו  ד ְ ִעית  ָּ ואמר לי אלעזר בני ניחא לך דאפכיה לעלמא מרישא אפשר דמתילדת בשעתא דמזוני צ"ע גרסת רבינו 'ִאי ב 
א, ְואֶ  ְלמָּ א' ועיין בתיקונים שגרסת רבינו כוותיה  עָּ ְמזֹונָּ א ד ִ ֲעתָּ ַּׁ ש  ִאיְבֵרית ב ְ ר ד ְ ָּ  ְפש 

שגרסתו כרבינו וקשה לו דמשמע שיחריב את כל העולם וקשה ומביא שם גרסה ישנה והיא הגרסת הגמרא שלנו דאפכיה    מהרש"א ועיין  
 .כוונו כאן על גלגול הנשמות ומבאר שלגרסה זו אפשר לומר דקאי ארבי אליעזר בן פדת בעצמו ואולי ש 

עיין   דמזוני     -  במהרש"א ועוד  בשעתא  דמתילדת  לאו    –ד"ה אפשר  ומזוני  ובני  חיי  וכמ"ש  הלידה  שעת  דהיינו  גורם  שעה  מזל  כמ"ש 
בזכותא תליא מילתא אלא במזלא, גם שאפשר לבטל המזל כמ"ש פ"ב דשבת דף קנו. מ"מ מנכין לאדם מזכויותיו וזה שאמר בהאי אגרא  

 אמרת לא בעינא רצה לומר דלא בעינא ליטול משכר בהאי עלמא יהיבנא לך שכרך משלם לעלמא דאתי  ד 

שמקשה על ספר הברית ח"א מאמר ב' פ"ז והתיקונים שפירשו שאיחרוב עלמא הכוונה ששאל אותו אם רוצה    -תענית כה   ועיין בן יהוידע 
זון ומקשה א"כ מה נפ"מ כמה כבר חי ומה יועיל לו שאחר שיקבר גוף זה  לחזור לעוה"ז בגלגול אחר ואז אולי יזכה להוולד בשעה של מ 

שאין   בענין הדרידל  מ'  הר"ן אות  בשיחות  משמע  )וכן  זאת  היא  נחמה  מן  ואיזה  הוא אדם אחר  אחר  גוף  הרי  לפרנסה  בגוף אחר  יזכה 
   ( הקב"ה עושה פעמים אותו דבר ואפילו החוזר בגלגול אין זה אותו צירוף נר"ן וכו' עי"ש 

האריז"ל ומתרץ   הנשמות    עפ"י  שכל  ונודע  וקטנים.  גדולים  שרשים  ויש  שרשים  רבוא  לשישים  הנשמות  מתחלקים  הנשמות  שבעולם 
היורדות לעוה"ז יש להן חלק ואחיזה בעולם הגלגלים וגם שם מתחלקים לשרשים רבים וכפי מצבם והתחלקותם בעולם הנשמות כן יהא  

דאחריב עלמא הכוונה לשרשו שבעולם הגלגלים כי גם שם כמו בעולם הנשמות נתלים בכל שורש  בעולם הגלגלים וזה שאמר ניחא לך  
נזדמן חלקו בזמן שנולד בעוה"ז ואמר לו שאם ירצה יהפך כל   הרבה בני"א וכל אחד יש לו בשורש ההוא שנתלה בו שעה ומזל כאשר 

ר ככרות לחם שתיקנם בעודן בצק ועושה אותן בחזרה עיסה  השורש שלו שיש בו כמה ככבים ומזלות של בני"א התלויים בו כמי שמשב 
    .וחוזר לתקנם לעיסות  ואמנם יכול היה לגזור שיוולד בשעת מזל עשירות אבל לא רצה שיהיה מעשה ניסים 

 א"כ למה אמר הקב"ה אפשר דמשמע שרק ספק שיועיל הרי יכול לגזור.קשה  גם לפירושו    לכאורה צ"ע  

   .שכפי גודל מדרגתו ומה שהיה צריך להשיג מוכרח היה למניעות כאלה ודינים כאלה דייקא   פרשת וירא   פרי הארץ ועיין  

אבל    , "פ חשש שהעניות תעבירהו על דעתוב שרא   , יה על העין יעקב מבאר מה החילוק בין אם חי יותר ממה שיח   אהבת איתן עיין ביאור  
    .מבואר בגמרא רפ"ק דערובין שאם עברו רוב ימיו של אדם בלא עבירה מובטח לו שלא יחטא   , אם כבר עברו מחצית ימיו 

בגמרא  רב   עי"ש  גלגול  היה  פדת  שרבי  בזהר  ועיין  דייקא  דוסא  בן  חנינא  מרבי  מעשיות  כמה  הגמרא  מביאה  פדת  דרבי  מעשה  י  לפני 
 .חנינא 

 : עיין זהר פנחס רטו רטז  עז

ללדת את אחיו את הבל, פתח ואמר תוסף רוחם יגועון ואל    ותוסף   -  המתוק מדבש  עם   :דף צט תיקון סט  זהר    תיקוני עיין    -  שעתה דמזונא   עח
בנו שנתגלגל בשת הוא נוף האילן וממנו אדה"ר היא שורש לכל הנשמות והבל  נשמת   , הכא רמיז גלגולא דצדיקיא הנולדים שחוזרין להתלבש בגופים  עפרם ישובון 

גלגולא דיליה  להבל  , ואחזי ליה קודשא בריך הוא  הולך ומסתעף מדור לדור עד כו דורות עד מתן תורה שאז נשלמה התנוצצות התרבות הנשמות עד שישים רבוא
ודרא  תורה   בכל דרא  מתן  עד  דורות  עד דמטי  כו  רבוא,  עד שתין  הוה אזיל מצדיק לצדיק,  הוא בשר,  משה  לההוא  , איך  ביה בשגם  דאתמר 
הבל  זה  גלגולם  בשגם  שהיה  שת  הבל  משה  ר"ת  קדמאי  משה  ואוקמוה  קלט.  ,  חולין  דחמא  גמרא  ומיד  משה,  דא  אורייתא  חוה  בשגם  דעתידה 

 יהו ותוסף ללדת: , אוסיפת בגיניה כמה קרבנין לקודשא בריך הוא, וכמה צלותין ובעותין, ודא א משה שהוא גלגול בניה  לאתייהבא על ידיה 

, דסליק  היינו ז"א שהוא ו' דהויה והוא אילן הנשמות דא אתמר ביה דור הולך ודור בא, ולית דור פחות מששים רבוא, ולעילא דור הולך דא ו'  ובגין 
,  וכנה לקבל שפעולז"א עומדת מ  , והארץ לעולם עומדת דא שכינתא, דאיהי עומדת ליה כל ספירה מתרבה עד עשרה רבוא  לשתין רבוא בשית ספירן 
, ובגינה אתמר לית מזל  המלכות היא שעה של הת"ת הנקרא יום כי יש יב שעות ביום ומהם מקבלת המלכות בכל שעה בחי' אחרת  ואיהי שעתא דקיימא ליה 

יינו מזונות ובת זוג מזומנים  ולכן לא לכל אדם עומדת השעה דה  גרים, ולית לכל בר נש קיימא שעתא דהיינו המלכות  גרים אלא מזל שעתא  דהיינו ז"א  יומא  

, דהא אית בר נש צדיק דלא קיימא ליה שעתא, דלא קיימא שעתא אלא לבעלה, והאי שעתא מינה בני חיי ומזוני לבר  כי העשירות מצד האשה
בזכותא תליא מלתא אלא    בני חיי ומזוני לאו   גמרא מועד קטן כח   , ובגין דא אוקמוהו מארי מתניתין היא מקבלתם מהת"ת והיא משפיעתם לתחתונים  נש 

לת"ת אע"פ שמקבל מלמעלה עד  , ולבעלה  דהיינו מזל שעה שהוא אותה בחי' בז"א המשפעת במלכות  בעלה   של המלכות  במזלא תליא מלתא, מאי מזלא דילה 

דהיינו    אין מזל לישראל   נדרים לב בגמרא    קימנא , כמה דאו אחרים אלא מקבל מסוד שרשיו המושרשים למעלה  לא נוזל ונשפע עליו מפרצופים  לית מזל אין סוף  

אפילו    היינו בדעת שממנו יוצאות כל ההשפעות   , ואף על גב דכלא תליא במזלא לז"א הנקרא תפארת ישראל, ורוצה לומר שאין מי שישפיעו אלא מקבל משורשו
אלא   ספר תורה שבהיכל,  כן  וקאמר שאינו  ת"ת  הוא  בהיכל מלכות אבל הת"ת   הינו  היכל שכינתא תתאה, ספר תורה צדיק   וסבר שס"ת  היסוד המתלבש 

 ,  בעצמו אינו תלוי במזל הנזכר לעיל

ואינון וו'    מקורות שבת"ת שמהם נמשך שפע למלכות   שהם יב שמות הויה שהם יב  ותריסר מזלות אינון מה שנתבאר לעיל שאין מזל לתפארת ישראל על זה מפרש  
   [ .דף ק ]  תמן ו' עלאה דאיהו מזלא עלאה דסליק במחשבה:   )דאשתכח ו'( )נ"ל דאשתכחו מאת א'( ודא רזא דוא"ו, וא' 

א' תמן, ו' דאמצעיתא דאת א', איהו מזלא דכלא, דסליק באת י' עלאה דאיהי ברישא דאת א', וכד סליק במחשבה אתמר ישראל    דאיהו 
הו ממנא על שעתא מי"ב מזלות(,  עלה במחשבה, דאיהי י' דעל רישא דא', ובגין דא לית מזל לישראל, )דהא במחשבה סליק, וכל מזלא אי 

 מזלא דכלא, וכל מזלות מניה תליין דאינון ו' ו', די ממנן על תריסר שעתי, דאינון ה"א ה"א, זכאה איהו מאן דקיימא ליה שעתא:   הו דאי 
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ליעקב מצרימה  גלגול דכלהו דא י' דאיהי גלגל, ועם ו' אתעביד גלגול, דאיהו ברזא דס"ו מן יסוד. דאתמר ביה כל הנפש הבאה    דאיהו 

יו"ד,   תמן  יסוד  ועוד  גלגול,  דביה  בצדיק  וכלא אתרמיז  ושש,  דצדיק  לאתערותא  ששים,  דאמצעיתא  דעמודא  לאתערותא  ושש,  ששים 
דאתגלגל ביה ונח ביה מכל גלגולין דאתגלגל, ובגין דא ויכל אלקי"ם ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, ואות ו' דגלגול ביה סליק צדיק  

תמיד    בצדיק אינון שית   ומפרש הא כיצד  ,יינו כשאות ו' דת"ת נכללת ביסוד אז עולה משש לשישים ומששים לששים רבוא בסוד תוספת אור עליון בוה  לשיתין רבוא 

ך שהוא סוד ארי, ובכתר עלאה דאיהו א'  כשנכלל הת"ת ביסוד נכלל כ"א מהו"ק לעשרה הרי שישים  , ובעמודא דאמצעיתא סליק לשתין היסוד כולל להו"ק 

 , ודא איהו דור הולך ודור בא: כנגד שישים רבוא נשמות הכלליות שעליהם נאמר  סליק לשתין רבוא אנפין שבו הרבבות, וכשמאיר ביסוד 

ליה רבי שמעון והא סבא אמר דאיהו גלגול ביסוד איהו, ותמן י' דמתגלגל ביה ושריא עליה ונח ביה מההוא טרחא דגלגולא דטרח    אמר ] 
  ר לשית באת ו', ולשתין בי' שית זמנין עשר, ולשית אלפין באלף, ולשתין רבוא בכתר עלאה, ודא איהו דור הולך ודו בשית יומי, דסלקין  

 הרמ"ק והגר"א לא גרסו ליה[ בא והארץ לעולם עומדת,

 עומדת לזה הצדיק   עומדת: לעולם  בחי' נוק'  הוא דכתיב והארץ    הדא שעתא קיימא ליה,  בכל פעם שנשמת הצדיק מתגלגלת עמו  ובכל זמנא דאתי ואזיל  

  מצד הת"ת   בכל אתר ובכל גלגולא   הגם שאין הנשים מתגלגלות מצד עצמן אבל לזה הצדיק בת זוגו מתגלגלת ובאה עמו  בת זוגיה קיימא ליה לצדיק הזה    דלהאי 
לפי   , האי איהו צדיק וטוב לו תגלגללעולם בת זוגו עומדת לו באותה הבחי' שהוא מ  , אף על גב דאזיל ואתי בכמה גלגולין כותל מצד המ  ובכל שעתא 

  דהיינו צדיק שמתגלגל ואין לו זכות שבת זוגו תתגלגל עמו   , ולמאן דשעתא דיליה לא קיימא ליה שבת זוגו הנקראת טוב בסוד מצא אשה מצא טוב יוצאת עמו
כי אין זווגם עולה יפה לפי שאין בחינתם שווה   ע לו , והאי איהו צדיק ור דהיינו שחוטף בת זוג של אחר  אחרא דלאו בת זוגיה קיימא ליה אשה  אלא שעתא  

שרוצה  את השעה    כל מי שדוחק   ברכות סד., כמה דאוקמוה מארי מתניתין  וגם אי אפשר שיתעשר כי העשירות באה מצד בת זוגו לכן הוא בבחי' צדיק ורע לו

יע אליו קודם זמנו ור"ל אם יצאתה נשמתו לפני השעה הראויה לו, אז המלכות שאין אותו דבר מג  השעה דוחקתו:   להקדים איזו מעלה כגון עשירות וכבוד קודם זמנה 
 הנקראת שעה היא מעכבת עליו טובתו וכל זה לפי צורך תקונו הגלגול זה.

ן ב   שיזכה לבת זוגו האמיתית כעין מי שהוא ליה רבי אלעזר, והא ר' פדת צדיק גמור הוה, ואמאי לא נפל בשעתא דיליה דאיהי בת זוגיה    אמר 
 ,  שעל ידה יזכה לעשירות כנ"ל ולמה היה עני גדול )כמפורש בתענית כה. בר"א בן פדת(חד( ור"ל )בב"מ כז: פרש"י בן גילו הנולד בשעתו שנולדו במזל א גילו 

ק בשביל להשלים איזו ר"ל שאם גם בגלגול הקודם היה צדיק ונתגלגל ר,  ברי אית גלגולא דמחייב ליה דנפיל במזליה דאיהו בן גילור"ש אביו  אמר ליה  
וא בשעה טובה יחד עם בת זוגו  מצוה שעדין חסרה לו )ואז הוא בבחי' צדיק בן צדיק שגם גלגולו הקודם שנקרא בחי' טוב לגלגול זה היה צדיק( לזה מחייב גלגולו הקודם שיב

דאתמר ביה ארץ אשר לא במסכנות    שפע רב בעשירות, וז"ש  ובעשירות כי ע"י טוב מעשיו גרם בשורש נשמתו שבזו"ן שעומדת המלכות בפני ז"א ומקבלת ממנו
 ובני,    יאריך ימים ובבריאות  תאכל בה לחם, דאיהי שעתא דמזוני ושעתא דחיי 

ר דהיינו אם בגלגולו הקודם לא היה צדיק ובא לתקן איזה חטא ועוון שעשה אז ואפילו הוא עתה צדיק גמו  גלגולא דמחייב ליה דלא נפיל בשעתא דמזוני   תואי 

  , אף על גב דעביד כמה זכוון בעלמא שזוכים ע"י בת זוגו, שגם היא לא יצאת עמו בגלגול  דאיהי בת גילו   עם כל זה מחייב אותו גלגול זה שלא יהיו לו מזונות
בשביל צדיק כזה , ובגין דא  יקונו בגלגול זהר"ל אע"פ שגלוי וידוע לפני הקב"ה שבגלגול זה יעשה הרבה זכויות עכ"ז אין הקב"ה מזמין לו בת זוגו ומזונותיו כי כך היא ת

אלא    הצלחתו בג' דברים הללו   תליא מלתא   של גלגול זה   בני חיי ומזוני לאו בזכותא מועד קטן כח.  אוקמוה מארי מתניתין  שהוא צדיק אבל אינו בן צדיק  
  ,כות, כן נגרעו ממנו כל ההצלחות הללו, ואין זכותו עתה מועלת לוכפי הפגם שפגם בגלגול הקודם במזל העליון שהוא הת"ת שמנעו להשפיע במל  במזלא תליא מלתא 

 כפי שגרם במזלהעליון בגלגולו הקודם  כאלו במזלא תליא מלתא:   להעדר הצלחתו בגלגול זה   גרים ליה הקודם  דגלגולא    ומפרש עוד 

הדבר תלוי במעשיו של גלגולו הקודם א"כ מה  ר"ל לכאורה כיון שדאמר אי בעית דאחריב לעלמא והדר אבריה ואפשר דנפלת בשעתא דמזוני,  ומה 

הכי שמענא בודאי    קאמר ואפשר שתפול בשעה טובה הלא א"א לשנות כיון שקלקל מקודם גם אם יתגלגל עוד לא יועיל לו עד שיתקן את אשר עיוות תחילה, ומתרץ 
נשמת צדיק אחד שנתגלגלה הרבה פעמים בהרבה גופים, כל   ר"ל  דא גופא דבר נש דאתקרי עולם קטן, ומפרש  דכל צדיק וצדיק יש לו עולם בפני עצמו,  

ויש ל ויקום לתחיה בחלק הנשמה שבו חי בגלגול ועבד הקב"ה בתורה ועבודה  ונצוץ מכללות נשמת הצדיק  לו חלק נשמה  ויש  ועוה"ב כפי גוף הוא עולם לעצמו  ו שכר 

  , ואייתי ליה בגלגולא אחרא דהיינו עולם הקטן שהוא הגוף ור"ל שימות  לעלמא   אתמר אי בעית דאחריב לפי שכל גוף יש לו חלק נשמה    ובגין כך    פעולתו 
   כפי השעהוהמזל שתצא נשמתו וכפי הזכותים של גלגול ההוא : י, ואולי דנפלת בשעתא דמזונ את חלק ונצוץ נשמתוואז

, ועלה אתמר כולי האי ואולי  את אולי שהוא לשון ספקכי השפע לא תליא במלכות אלא במזלא דאיהו בעלה לכן היא נקר  אתקריאת אולי   דאיהי ומפרש עוד  
פי' על נהר אולי שרומז על המלכות הנקראת אולי   ועלה אתמר )דניאל ד'( על אובל אולי,  ר"ל השכינה הנקראת אולי תזכה לך במזון  דזכי לשעתא דמזוני,

קדם דייתי    נשמתו חייבת לתקן את הפגם שהגיע בעונות הדור עד שורש נשמתושהיתה    דכבר אתחייב   ועתה חוזר לפרש מה גרם לר' פדת שלא יצא בשעת רצון וקאמר  
שנתחייב עוד בתיקון הפגם    והא אתחייב בספירה דאיהי לעילא מניה,  שבה מתעברות הנשמות  דאיהי שכינתא תתאה, קודם שירדה נשמתו לעולם  לעלמא  

נשמתו ותעלה  עד דאתתקן   אה אלא למטה והוא גרם לו שלא יצא בשעת רצון ואין לו תקנה  שנעשה בספירה שמשם שורש נשמתו והיתה נשמתו צריכה לצאת משם ולא יצ

ששם נתעברה   לית ליה תקנה בשכינתא תתאה,   היינו לשורש נשמתו למעלה, עד אז  לההוא אתר דאתנטיל בר נש נשמתיה ע"י מעשיו הטובים בחיים חיותו  

כי לא היה מתוקן עדיין לחזור ולעלות  שעתא לא קיימא ליה,  לר' פדת  ובגין דא  הצדיקים שנתקנו    השכינה היא מזל השעה של כל  דאיהי שעתא דכלהו,   נשמתו

של זכויות לאו בזכותא  עדין אין לו תקנה  אפילו דיעבד כמה זכוון  אם נשמתו מושרשת בז"א דאצילות  ואם תליא במזלא עלאה  עד שורש נשמתו, ומפרש עוד  

 ,  מחמת פגם שורש נשמתו ועד שאינו מתקן אותו הפגם אינה יכולה לעלות לשם  חוייב הוא מלעילא , דהא מ של תיקון נשמתו  תליא מלתא לבד  
 תיקון סט דף ק: עט 

הזה כמיותר   : זהר דף ק   תיקוני   פ כל הקטע  שסימן  ולא דחיקא ליה      עיין במתוק מדבש  זכאה איהו מאן דקיימא ליה  ליה  דקיימא  )איהו שעתא 
ה שעה דוחקתו והא רבי פדת דדחיקא ליה שעתא אמר ליה קודשא בריך הוא אי בעית דאחריב  שעתא כמה דאוקמוה כל הדוחק את השע 

 עלמא ואפשר דנפלת בשעתא דמזוני אמר ליה בוצינא קדישא כולי האי אמאי  

תיה  אמר ליה דא רזא רברבא שמענא דבר נש דאתי בגלגולא ואתחייב למריה קדם דייתי לעלמא אף על גב דיעביד כמה זכוון לאו בזכו 
 תליא מלתא דהא מזליה גרים ליה  

ומה דאמר אי בעית דאחריב לעלמא ואפשר דנפלת בשעתא דמזוני בודאי הכי שמענא דכל צדיקא וצדיקא אית ליה עולם בפני עצמו  
 ניה  גופא דבר נש דאתקרי עולם קטן ובגין דא אמר אי בעית דאחרביה לעלמא ואייתי ליה בגופא אחרא ואפשר דנפלת בשעתא דמזו   ודא 

אמר ליה והא כתיב אם אחרת יקח לו שארה כסותה ועונתה לא יגרע והן כל אלה יפעל א"ל וכו' ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצאה חנם  
 אין כסף  
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מהרש"א וכן מבואר בתקוני הזוהר שאיחרוב עלמא הפירוש שתחזור בגלגול ואז אולי תזכה להוולד במזל של  
אם תזכה אזי בגלגול הבא תתגלגל אשתך  ש  , דהיינואשהלהוא כינוי    תאקוני הזוהר ששעיתעשירות ומבואר ב

פרנסה עימך   לך  יהיה  זוגו,    ,ואזי  בת  מצד  הוא  האדם  של  הפרנסה  רק  כי  עימו  באה  אדם  של  זוגו  ובת 
עימו.   באה  אינה  איזה חטא  בגלל  לו אבל כשמתגלגל  מצווה שחסרה  איזה  לצורך השלמת  ורבי כשמתגלגל 

)יחוד ברכה קדושה(    קודם פדת בגלגול   נחרב שם יב"ק הקדוש  ועי"ז  כי נחסר  היה לו חטא שלא הוליד בנים 
, ועל כן בגלגול זה בא בלא בת זוגו,  חסרים י' של היחודוברכה ה  הקדושהיחוד ונשאר רק ק"ב חרובים דהינו  

 :  ופרנסתו היה רק קב חרובים משבת לשבת
 

 עתה יבאר רבנו עניין השלום הכללי כיצד רמוז בפסוק קנים תעשה לתיבת נח. 
ים לשלום הכללי כנ"ל בין העולמות פירוש שעוה"ב  ומבאר שתיבת נח רומז לתיבת התפילה שעל ידה זוכ

יתחבר ויאיר בעוה"ז, פירוש לחבר את הקב"ה לעולם הזה. ומשמע שקודם השלום הכללי אזי אע"פ שכבר זכה  
 לשלום בעצמיו דהיינו בין כל מדותיו אבל עדיין יש בחי' שהקב"ה נמצא מחוץ לעולמו.

המבואר בתורה יא דהיינו שאני מחובר אליו חיבור שלם   \פא/ אהונראה לי כי שלום בעצמיו הוא בחי' יחודא תת
מבטל רצוני  בביטול גמור של רצון אבל בלא התכללות דהיינו שיש לי רצון אחר ואעפ"כ "אני" ,ומתמיד

לאה שהזוכה בו אזי הוא מבוטל וכלול בו ית' עד שאין לו כלל רצון אחר.  ילרצונו. אבל יש יחודא ע
מכניס את אני פילה רק מי שכבר זכה לשלום בעצמיו, נמצא שע"י התפילה השלימה זוכה בת ולהתכללות כזו

, אבל קודם לתפלה  )כ"יתד נאמן" שיתבאר לקמן( הקב"ה לעולם שלי שאופן שהקב"ה תקוע אצלי היטב היטב
 הזו אזי יש בחי' שהקב"ה בדד ישב חוץ למחנה שלי.  

ד שנכנס לתיבה עדין לא זכה לשלום כללי ורק ע"י  , משמע שעומהמבואר כאן שתיבת נח היתה מטהרת את נח
התיבה שהיתה בחי' תפלה, זכה לשלום כללי, דהיינו להכניס את הקב"ה לעולמו וקודם לזה היה הקב"ה בבחי'  

כי אע"פ שזכה ליחודא תתאה   .\פבשעי"ז נחשב נח כמצרע דכתיב ביה בדד ישב/ ,בדד ישב חוץ לעולמו של נח 
   .כנ"ל \פג/ אהעדיין לא זכה ליחודא עיל

זוכהלשנתבאר    וזה תפלה  ע"י  אזי  בעצמיו  לשלום  שהזוכה  כללי  עיל  לנח    ,לשלום  הקב"ה  בדברי  רמוז  זה 

נח, אמר לואת  לבנות  כשציווה אותו   לכל    \פו/ מדורים מדוריםפרש"י    קנים תעשה לתיבה   \פה/[פד]   תיבת 

וחיה למדו  , איתא  בהמה  בתיבה   גזרה שווה  \פח/ ([פז]   במדרש )בראשית פ' לאשחז"ל  שקינים שנכתב 

נים מטהרין את המצורע, מה קִּ ,  רומז לקינים דהיינו צפרים שצריך להביא מצרע לטהרתו, ולמדו זה מזה

 
ודאי אתגל  ליה  מתניתין    י אמר  הוא דכתיב  הכא רזא עלאה כמה דאוקמוהו מארי  אשתו כגופו דמיא ואשתכח דאיהי חיים דיליה הדא 

הדא הוא דכתיב ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם    ואיהי פרנסה דיליה   בה ה אשר אהבת עץ חיים היא למחזיקים  ראה חיים אם אש 
 וכו' ומינה בני חיי ומזוני(.

כיון שצ"ע מאחר ששלום בעצמיו הוא שלום בין המדות ושלום הוא מכח שכל המדות רוצות להיות כלי לאור הקב"ה,    ההכרח לזה נ"ל   פא
כבר  החילוק    נמצא שהקב"ה  שזה  לי  נראה  כן  על  הכללי.  שלום  לו  שיהיה  כדי  עדיין  חסר  ומה  ע"י שלום בעצמיו  היטב  בעולמו  נמצא 

כמבואר בתורה יא שיש שלום שהוא ביטול הרצון ובכל פעם צריך לבטלו מחדש ויש שלום שאין לי מעיקרא רצון כלל אלא רק רצונו  
 מרוב התכללות בו.

עיין ע"ח  )ע הוא מדה כנגד מדה על שעשה את הקב"ה בחי' בדד ישב חוץ לעולמו. וכמבואר בכהאריז"ל  שבדד ישב שנענש המצר   כך נ"ל   פב

ם לעצמו  ר ת ממה שגשצרעת סגירו דנהורא, דהיינו שמחלה זו נובע )תזריע מט:(  עפ"י הזוהר  (  שער לח פ"ז מ"ת ובאוצרות חיים שער רחל ולאה פ"ז
 .העליונה יאיר בו אור החכמה    שלא 

לפ"   פג בתיבה   ז צ"ע  עילאה  ליחודא  זכה  שנח  רכז    .משמע  ופקודי  סה  נח  מזוהר  קצת  ישב".  וצ"ע  למבול  "ה'  בחי'  עה"פ  היה  שבמבול 
אינו    אמנם שהקב"ה בבחי' ישב בדד חוץ למחנה. ועוד גם כשנח יצא מהתיבה חטא בגפן שהשתכר ולכאורה זה לא שייך ביחודא עילאה.  

 .דא עילאה יש בחינות וצ"ע דהיינו שגם ביחו   מוכרח, ויש בזה בחינות 

 יד   '* בראשית ו   פד

ֶֹפר:   בראשית פרק ו   פה  כ  ַּׁ ץ ב  ִמחו  ִית ו  ַּׁ ה  ִמב  ָּ ֹאתָּ ְרת  פַּׁ ה ְוכָּ בָּ ֵ ת  ה ֶאת הַּׁ ֲעׂשֶ ַּׁ ים ת  ת ֲעֵצי ֹגֶפר ִקנ ִ בַּׁ ֵ ה ְלךָּ ת     )יד( ֲעׂשֵ

 מדורים מדורים לכל בהמה וחיה:   -קנים    -רש"י  

ורבי נחמיה אומר תשע מאות,  לא אמצע פסקא יא כמה מד   עיין בראשית רבה   פו  ורין היו בתיבה רבי יהודה אומר שלש מאות ושישים 
 כיצד.  עי"ש 

 פסקא ט'  פז

 .קנים תעשה את התיבה קילין ומדורין א"ר יצחק מה הקן הזה מטהר את המצורע אף תיבתך מטהרתך -  ' לא ט   רבה בראשית    פח
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תיבתך   תיהיה  אף  ומדורים  קינים  כללי  מטהרתךשתבנה  לשלום  בעצמי  רבנו  .  \פט/משלום  ומפרש 

 מפריד בין איש ואשתו, ונרגן הוא הבעל לשון הרע  \צ/ )משלי יו(  נרגן מפריד אלוףהמצורע, זה  
  בדד ישב , ועי"ז  שצרעת באה על לשון הרע  \צב./ר בערכין טז אכמבו,  \צא/ אשה מאלוף נעוריהמפריד  דהיינו  

בגמרא  \צד/[צג ] בין איש לאשתו מצוה התורה  ש  \צה/.{ערכין טז}  כמבואר  לשון הרע  בדברי  כיון שהפריד 

ישראל חוץ למחנה  \צו/ להפרידו מכל  ישב  בדד  ל  כמ"ש  חוץ  מחנות כמבואר דהיינו  סז/   ג'  וקִּ \צזבפסחים  נים . 
קן צפור  דהיינו שתי צפרים טהורות  ,\צח/   מטהרים אותו נקרא  כיון שהבית שלהן  קינים  בלשון ו  , ונקראים 

שתי תורים או שני בני  ש  \צטכל שתי צפרים שבאים לטהרה אחת נקראים קן, כמבואר במסכת קינים/ המשנה  

אף    דהיינו,  רומזת לתיבת התפילההנ"ל  שהתיבה  מכאן דורש רבינו  ו  .עד כאן ביאור המדרש  .יונה נקראים קן
קינים    תיבתך קינים  התפלה\ק/ אותך   מטהרתשעשויה  תיבת  היינו  בעצמיו  \קא/,  לשלום  הזוכה  ,  של 

 
צדיק היה    נח איש   ת משמע לכאורה יותר מזה. מאידך הרי כתוב כי לשון המדרש שצריך טהרה קצ צ"ע  ממהלך התורה כאן ו   כך משמע   פט 

דייקא  בדורותיו.   דנטר ברית.  צדיק  ז כמבואר בזהר דהוא מאן  יחזקאל  עיין תורה שבע"פ על  וב   ' אבל  רמז במלוא שם משמע  ביאור  יא 
  ,שתים ונח" שגם הוא היה בכלל שרק בתאות ניאוף לא היה נח כאנשי דורו אבל בשאר עבירות היה כמוהם  עי"ש שדורש "נחמתי כי ע 

ועדיין נקרא    מסתכלים כמעט על שאר עבירות כ"כ  .  וצ"ע לכאורה משמע מזה ששמירת הברית חשובה כל כך עד שלא  אלא שמצא חן 
 .צדיק 

ף:  משלי פרק טז   צ ו  ל  ְפִריד אַּׁ ן מַּׁ דֹון ְוִנְרג ָּ ח מָּ ַּׁ ל  ַּׁ כֹות ְיש  ֻ ְהפ  ַּׁ    )כח( ִאיש  ת 

חרחר ריב הוא מפריד אלוף הוא מפריד הבעל מאשתו והסוד הוא כי אלוף הוא ימין ושמאל וזה סוד אלוף  ונרגן וגו' המ   -  ביאור הגר"א 
 אתה: 

ונרגן מפריד. נרגן הוא ההופך הדברים גם המעשים מטוב לרע, ודן את האדם לכף חובה ושטנה, כי לא ינצלו דברי כל אוהב    -  רבנו יונה 
ן יחליף רצון המדבר בדבריו וימיר אותו טוב ברע, ופעמים יטפל השקר באמת ]וחושך[  ורע מהמצא לעתים כמשמעם צד מתהפך, והנרג

 לאור וטח מראות עיני בשר ודם, עד שיפריד חברה ואהבה: 

 ב' יז. העוזבת אלוף נעוריה.הוא כינוי לבעל כלפי אשתו כמבואר במשלי    אלוף נעוריה   צא
שבעה דברים נגעים באין על לשון הרע ועל שפיכות דמים ועל שבועת שוא ועל    א"ר שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן על   .ערכין דף טז  צב

 .על לשון הרע דכתיב מלשני בסתר רעהו אותו אצמית   .גילוי עריות ועל גסות הרוח ועל הגזל ועל צרות העין 

 ויקרא יג מו   צג

ד   ויקרא פרק יג   צד דָּ ָּ ֵמא הו א ב  א טָּ ֹו ִיְטמָּ ע ב  גַּׁ נ ֶ ר הַּׁ ֶ ל ְיֵמי ֲאש  ָּ בֹו:   )מו( כ  ָּ ֲחֶנה מֹוש  ַּׁ מ  ץ לַּׁ ב ִמחו  ֵ    ֵיש 

שלא יהיו שאר טמאים יושבים עמו. ואמרו רבותינו מה נשתנה משאר טמאים לישב בדד הואיל והוא הבדיל    -)מו( בדד ישב    -  רש"י פ 
 חוץ לשלש מחנות )פסחים סז(:   -מחוץ למחנה        בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש לרעהו אף הוא יבדל: 

בעא מיניה רבי שמואל בר נדב מרבי חנינא ואמרי לה רבי שמואל בר נדב חתניה דרבי חנינא מרבי חנינא ואמרי לה    -  : ף טזערכין ד   צה 
מרבי יהושע בן לוי מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו לפיכך  

פרים לטהרתו אמר הקדוש ברוך הוא הוא  תנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי צ דה בן לוי מה נש אמרה תורה בדד ישב וגו' אמר רבי יהו 
 .עושה מעשה פטיט לפיכך אמרה תורה יביא קרבן פטיט 

 אפילו יצאה עמו.מדה כנגד מדה  באשתו    וגם אסור   צו 
מושבו בדד ישב לבדו ישב מחוץ    אמר רב חסדא מצורע שנכנס לפנים ממחיצתו פטור שנאמר בדד ישב מחוץ למחנה   .פסחים דף סז   צז 

למחנה מושבו הכתוב נתקו לעשה איתיביה מצורע שנכנס לפנים ממחיצתו בארבעים זבין וזבות שנכנסו לפנים ממחיצתן בארבעים וטמא  
יוסף עמו  ויקח משה את עצמות  ולא טמא מת בלבד אמרו אלא אפילו מת עצמו שנאמר  עמו במחיצתו    , מת מותר ליכנס למחנה לויה 

אי היא דתניא בדד ישב לבדו ישב שלא יהו טמאין אחרים יושבין עמו יכול יהו זבין וטמאי מתים משתלחין למחנה אחת תלמוד לומר  תנ 
ולא יטמאו את מחניהם ליתן מחנה לזה ומחנה לזה דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר אינו צריך הרי הוא אומר וישלחו מן המחנה כל  

יאמר טמאי מת ואל יאמר טמאי זב ואני אומר טמאי מתים משתלחין זבין לא כל שכן למה נאמר זב ליתן לו  צרוע וכל זב וכל טמא לנפש  
מחנה שניה ויאמר זב ואל יאמר מצורע ואני אומר זבין משתלחין מצורעין לא כל שכן למה נאמר מצורע ליתן לו מחנה שלישית כשהוא  

 .אומר בדד ישב הכתוב נתקו לעשה 
ֵֹהן: )ב   ויקרא פרק יד   צח כ  א ֶאל הַּׁ בָּ תֹו ְוהו  ֳהרָּ יֹום טָּ ע ב ְ צֹרָּ מ ְ ת הַּׁ ֹורַּׁ ְהֶיה ת  ע    ( זֹאת ת ִ א ֶנגַּׁ ָּ ה ִנְרפ  ֵֹהן ְוִהנ ֵ כ  ה הַּׁ אָּ ֲחֶנה ְורָּ ַּׁ מ  ץ לַּׁ ֵֹהן ֶאל ִמחו  כ  א הַּׁ צָּ )ג( ְויָּ

 : עַּׁ רו  צ ָּ ת ִמן הַּׁ עַּׁ רַּׁ צ ָּ ֹות טְ   הַּׁ י  ִרים חַּׁ ֳ י ִצפ  ֵ ת  ְ ֵהר ש  ַּׁ ט  ִ מ  ח לַּׁ קַּׁ ֵֹהן ְולָּ כ  ה הַּׁ ת ְוֵאזֹב: )ד( ְוִצו ָּ עַּׁ ִני תֹולַּׁ ְ ש   הֹרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז ו 

ששתי תורים או שני בני יונה נקראים קן ויש מהן שהן שתי עולות או אחת עולה ואחת חטאת. ויש קן סתומה    כמבואר במסכת קינים   צט 
 שמתפרשת בהקרבת הכהן.  

, ואולי  פילה יש בחי' קינים והם הגורמים לטהרה של תיבת נח לתיבת התפלה וממה שכינה את התיבה קינים משמע שגם בת   מההשוואה   ק
, דהיינו שכל אות שבה היא דבקות גדול  כמבואר בתורה סה שכל אות קשה לה להפרד ממנו דהיינו שמדובר בתפילה שהיא דבקות גמור 

 בו ית' עד שנעשית כל התפלה בחי' אחת.



 מוהר"ן                  יד               תורה                                   ליקוטי                 16יט: 

המחלוקת את  כנ"ל  \ קב/ מתקנין  הבא  לעולם  הזה  עולם  שלום  שבין  הכללי,  שלום  ועושה  כל בקג , 
 :  העולמות, וזה שמסיימין התפלה בשלום

 
 קדיאות 

 כיצד רמוז בו כל הנ"ל עתה חוזר לבאר את הפסוק בו פתח את התורה 
 "תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו"

דהיינו קרוב רחוקים שזה עיקר התפארותו   "בחדש שופר"שהוא בחי' שלום כללי זוכים ע"י  "תקעו"פירוש של
שעי"ז זוכים לבחי'   א דבר המכוסה בלב., כי ע"י קרוב רחוקים זוכה ל"בכסא" דהיינו יראה שהיבכל פעם מחדש

נו בחי' "חגנו"  יואזי יכול להתפלל דהי ., כי יום בחי' אור וע"י אור יש שלום בית"ליום" דהיינו שלום בעצמיו
 ועי"ז זוכה ל"תקעו" הנ"ל שהוא שלום כללי. 

כב(  תקעו  [קה]   פי'  וזה )ישעיה  כמ"ש  שלום,  נאמן  \קו/ לשון  במקום  יתד  דהיינו    ותקעתיו 

  :יחודא עילאה 'כללי הוא כשהקב"ה תקוע בליבו בנאמנות דהיינו בחוזק גדול בבחי ששלום
שופרקז ע   בחדש  כבודו  התעלות  היינו  חדש.  בעלי  "בהתפארות  או  הגרים  התקרבות  י 

  :ה עיקר התפארותו של הקב"ה שמתקרבים הרחוקיםשז תשובה

התכסיא  בכסא, לשון  וכסא  הכבוד.  שרש  שהוא  יראה  בחי'  בקחזה  שזה  המסור  .  דבר  חי' 

  : , שזה הדבר מכוסה מעין כל[קיא}בבא מציעא נח{] קי  ויראת מאלקיך [קט]  ללב נאמר בו
.  ויקרא אלקים לאור יום כי יום הוא בחי' אור, כמ"ש )בראשית א'(    ,זה בחי' שלום בית  ליום,

יין רק    תלקנו  לו אפשרות  שמי שי  \קיב/(:ג)שבת כ  שאמרו חז"לכמו  ואור הוא שלום בית,   או נר או 

   היום, כי שלום בית נר שבת קודם לקידוש כי  ,יקנה נר ,לקדוש
 

 
אבל לשלום הכללי צריך    , אפשר לזכות גם בתוך העולם הזהדהיינו לשלום בעצמיו    , משמע שעד כאן   -  בחי' תיבת התפלה   תיבת נח   קא

 )ועיין גם תורה ט(   .ה עולם בפני עצמו ת לצאת מהעולם בבחי' תיבת נח שהי 
דהיינו מי שיש לו שלום בעצמיו ולא נשאר אלא בחי' דקה    , שמדובר כאן היא שלימות התפילה בשלימות היראה   צ"ע הרי תפילה מ"ק    קב 

אבל באמת עפ"י הנ"ל בביאור שלום בעולמות משמע         .ואותו מדמה רבינו למצורע נרגן מפריד אלוף   ,של חוסר שלום בין העולמות 
כלל  מלבדו  עוד  אין  כמה  עד  אמיתית  תפיסה  דהיינו  העולם  לכל  הויה  שם  קב"ה  בין  האמיתי  החיבור  באמת  נעשה  כאן  הרי    , שדייקא 

   חוץ למחנה.  בדד ישב הקב"ה  ש   דקה שקודם לזה יש כאן בחי'  

התפילה לגרום שלום בעולמות ועל זה דימה אותו המדרש    שאע"פ שנח היה צדיק בבחי' שלום בעצמיו לא זכה לבחי' שלימות ומשמע  
 .למצורע ועל זה היה צריך כפרה בבחי' ישב בדד בתיבה בבחי' מחוץ למחנה ואמנם גם היה אסור לשמש בתיבה כמו מצורע שאסור 

 כל  -בתשכט    קג

 אות י' נוסף מתרלו   קד

 הנ"ל בתחילת התורה   'תהילים פא ד   קה 

ת    ישעיה פרק כב   קו ְוִנְכרַּׁ ה  ְפלָּ ְונָּ ה  עָּ ְוִנְגד ְ ן  ֶנֱאמָּ קֹום  מָּ ב ְ ה  עָּ קו  ת ְ ֵתד הַּׁ י ָּ הַּׁ ש   מו  אֹות ת ָּ ד ְצבָּ ְידֹוָּ ְנֻאם  הו א  ֹום הַּׁ י  ַּׁ ד  )כה( ב  ְידֹוָּ י  כ ִ ֶליהָּ  ר עָּ ֶ א ֲאש  ָּ ׂש  ַּׁ מ  הַּׁ
ר:  ֵ ב   ד ִ

דוד  היתד    מצודות  תמוש  בממשלת   -)כה(  קבוע  להיות  שחשב  שבנא  תסור  ר"ל  ההוא  ביום  הנה  המתקיים  במקום  התקועה  כיתד  ו 
 ממשלתו.

 בחודש   -בתרלו   קז 

 אתכסיא  -בתרלד  קח

 ויקרא יט פסוק יד ופסוק לב ויקרא כה פסוק יז ופסוק לו ופסוק מג   קט 

 נמחק הציון הזה   -בתשכט  קי
 קדושין לב: ב"מ נח:   קיא

פשיטא לי נר ביתו ונר חנוכה נר ביתו עדיף משום שלום ביתו נר ביתו וקידוש היום נר ביתו עדיף משום שלום  אמר רבא    ג: שבת דף כ   קיב
 .ביתו 

והכי אמרינן לקמן )שבת כה, ב(    -שלום ביתו       נר ביתו בשבת, והוא עני ואין לו כדי לקנות שמן לשתי נרות:   -נר ביתו ונר חנוכה    -  רש"י 
 שי זו הדלקת נר בשבת, שבני ביתו מצטערין לישב בחשך: ותזנח משלום נפ 



 1כ.         מוהר"ן                     תורה יד                           ליקוטי                                                         

   : קודם

תפלה חגינו בחי'  זה  קי  ,  )פסחים  חז"ל  כמ"ש  עכו"ם    \א/ח.(עבודה.  פרשת  נסמכה  למה 

עובד ע"א לומר כל המבזה את המועדות כאלו  זרה  למועדים  נמצא שמירת המועד עבודה   . 
. ואין עבודה אלא  דהיינו באמונה ויראה  בחי' עבודה תמהבחי' אמונה דהיינו  , זה  שמכבד אותם   ודהיינ

בגמרא  כמבתפלה   ז'  ,\ג /[ב] ואר  בתורה  כמבואר  אמונה  בחי'  היא  תפלה  "וע   .ותפלה  ויראה י  באמונה 

 יבא לשלום הכללי כנ"ל:  שלימה 
י  " , מי שרוצה להמשיך שלום הכללי, צריך להעלות הכבוד לשרשו, היינו ליראה. וענמצא

וע בית.  לשלום  זוכה  הוא  וע"היראה,  לתפילה.  זוכה  הוא  בית,  שלום  ה"י  תפלה,  זוכה  י  וא 
 :  לשלום הכללי

 
 דיא אות 

בג' פסוקים ממזמור קלה אשרי יושבי ביתך, המתחילים באותיות  בתהלים עתה יבאר כיצד מהלך התורה רמוז 
 ט' י' כ'. 

 פסוק ראשון טוב ה' לכל וכו' רומז לשלום הכללי שזוכים ע"י תפלה בשלימות. 
 יינו בין הגוף לנפשיודוך ה' כל מעשיך וכו' רומז לשלום בעצמיו דהופסוק שני 

 ופסוק שלישי כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו רומז להעלאת הכבוד לשרשו שעי"ז זוכה ליראה 
 נמצא שג' פסוקים הנ"ל רמוז בהם כל התורה מהסוף להתחלה. 

אן ביתר הרחבה מה הכוונה שלום כללי דהיינו מלאה הארץ דעה את ה' וגר זאב עם כבש וכו'  כ ומתבאר
 מלא הארץ דעת ועי"ז תתפשט מידת הרחמנות כל בעלי החיים בעולם. דהיינו שתי

טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו  פסוקים אלו. )תהלים קמה(  שלשה  התורה, שייך על    זאת

רומז לשלום הכללי,  וכו' כל מעשיו  ורחמיו על  לתפלה בשלימות.  רומז  לכל  ה'  טוב ה'    .כפי שיתבאר  טוב 
ורחמנותו  וב ה' להשלימו, ועוד גם חפץ מאד להשלימו כדי לגלות מדת טובו  דהיינו לכל דבר חסרון, ט  לכל

 ,זה בחי' תפלהעל כן טוב ה' לכל  ,  )כמבואר בריש ספר מבוא שערים להאריז"ל(  סיבת בריאת העולם  ושז
כי כשיודע זאת    , הן לכל הדברים \ה/שמאמין בה', שהקב"ה טוב לכל, הן לרפואה, הן לפרנסה

. כשמאמין כך, בוודאי יהיה עיקר  , ועיקר הנסיון הוא ברפואה ופרנסהאמונה שלימהאזי מתפלל תפילה ב
ירדוף אחר תחבולות רבות. כי מי שאין מאמין בהקב"ה צריך   השתדלותו בתר קוב"ה ולא 

רב תחבולות  אחר  לרפואה.  \ו/ותלהשתדל  כשצריך  עשבים    \ז/למשל  אחר  להשתדל  צריך 
. והעשבים הנמצאים,  \י/יכים לו, אינם בנמצא במדינתוולפעמים אלו עשבים הצר ,  \ט/[חרבים ] 

 
בזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה שנאמר אלהי מסכה לא תעשה לך וכתיב ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה כל המ  .פסחים דף קיח  א 

 . בתריה את חג המצות תשמר
 תענית ב. וספרי פרשת עקב פיסקא ה'. ועיין סוף תיקון נא דף פז. וזוהר רע"מ פנחס דדף רכג. ופרש"י על ברכות ל: ד"ה עבדו את ה'  ב

ה. זו תפלה או אינו אלא עבודה ת"ל בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך. וכי יש לו עבודה בלב הא מה  זו תפל  ,הגמרא תענית דף ב לעבדו   "א כדרשת ד  ג
דיע די ת"ל ולעבדו בכל לבבכם זו תפלה. וכן בדוד הוא אומר תהלים קמא תכון תפלתי קטורת לפניך משאת כפי מנחת ערב. ואומר דניאל ו ודניאל כד י 

ה בעוליתי' נגד ירושלם וזמנין תלתא ביומא הוה בריך על ברכוהי ומודי קדם אלהא כל קבל דהוה עבידא מקדמת רשים כתבא על לביתיה וכוין פתיחין לי
 דנא.

 אות יא נוסף בתרלו  ד

כי מדבר כאן משלימות התפילה שעל ידה זוכה לשלום כללי ונתבאר לעיל שזו תפילה בבבחי' ושקליתא לסלתאי ואנחתיה בכוותא דרקיעא דהיינו   צ"ע  ה
 מתפלל על פרנסת ורפואת הגוף הגשמיים  שלא

 משמע שההשתדלות מיותרת לא בגלל פגם אמונה אלא בגלל שהיא מרובה. צ"ע ו

עיין לק"ה דמשמע שהמאמין לא צריך השתדלות כלל. וצ"ל דאין הכי נמי למי שהוא במדרגת שלום בעצמי המבואר כאן. אבל מי שלא זכה לזה    עוד צ"ע

 נ"ת כיצד כל אחד צריך השתדלות רק כפי חוסר הבטחון שיש לו ולא יותר ועי"ז נשלם הבטחון וזוכה לפרנסה. עי"ש.  ד' שם מבאר מוהר משא ומתן

 .שנקט לדוגמא דווקא רפואה אע"פ שפרנסה יותר שכיח צ"ע ז
 עיין תורה רלא ותורה א תנינא אות ט ואות יא ותורה ה' תנינא אות א  עיין זוהר יתרו פ: ח

ְרפ   -אות ט'    ינאתנעיין תורה א'    ט ל הָּ י כָּ ְרפּואֹות. ּכִּ ין לִּ יכִּ ין ְצרִּ י אֵּ יַריי, ּכִּ אְקטִּ ל ַהּדָּ ל ּכָּ ה, ֲאַזי נֹופֵּ ּלָּ פִּ ית ַהּתְ ְפּדֵּ ת ְונִּ לֶׁ ְגאֶׁ ּנִּ ֶׁ ב  ּוְכש  שֶֹׁ ל עֵּ ים, ְוכָּ בִּ י ֲעשָֹּ ם ַעל ְידֵּ ּואֹות הֵּ
ְמ  אָּ ֶׁ מֹו ש  ד לֹו, ּכְ ֻיחָּ ל ַהּמְ ב ּוַמּזָּ ּכֹוכָּ ל ּכַֹח מִּ ב ְמַקּבֵּ שֶֹׁ עֵּ ין  וָּ אֵּ ֶׁ ב, ש  שֶֹׁ עֵּ ב וָּ שֶֹׁ ל עֵּ ין ְלךָּ ּכָּ ה י(: 'אֵּ ָּ ש  רָּ ית, ּפָּ ִּ אש  רֵּ ה, ּבְ ש  ַרּבָּ ְדרָּ ה )מִּ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ ינּו, זִּ ל, רּו ַרּבֹותֵּ ב ּוַמּזָּ לֹו ּכֹוכָּ

ּמֶׁ  ה מִּ ַמְעלָּ ּלְ ֶׁ ים ש  בִּ ּכֹוכָּ ל ּכַֹח מִּ ל ְמַקּבֵּ ב ּוַמּזָּ ל ּכֹוכָּ ַדל'. ְוכָּ ר לֹו: ּגְ ה אֹותֹו ְואֹומֵּ ּכֶׁ ּמַ ֶׁ ְמרּו  ש  אָּ ֶׁ מֹו ש  ים, ּכְ ְליֹונִּ עֶׁ ים הָּ רִּ ַהּשָֹּ ים ּכַֹח מֵּ לִּ ַקּבְ ּמְ ֶׁ ּנּו, ַעד ש  ּמֶׁ ְליֹון מִּ עֶׁ הָּ ְליֹון מֵּ עֶׁ ּנּו, ְוהָּ



 2כ.         מוהר"ן                     תורה יד                           ליקוטי                                                         

למכתו טובים  כמבואר    אינם  אחר  לדבר  מזיקים  זו  למכה  הטובים  מב:ואפילו  אינו    .\יא/ בפסחים  ובאמת 
יותר ממה שמועילים\יב/בנמצא כלל מזיקים  )הוספת מוהרנ"ת בלק"ע רפואה    לעתים רחוקות  \יג/ , כי הרופאים 

ו, צריך להתרחק עצמו מאד מדוקטורים ורופאים, כי הם מועדים לקלקל ומזיקים  מי שרוצה לחוס על חייו  ה'(.

נ'(מאד   אות  הר"ן  שיחות  עפ"י  יא  אות  ,  \טז/[טו]  המכות לרפאותם  [יד]   טוב לכל. אבל הקב"ה,  )שם 
 . \כא/ [כ]  מי כה' אלקינו בכל קראינו אליו \יט/ , כמ"ש )דברים ד'(\יח/[יז]  תמיד והוא בנמצא

 
י  א' ְוכּו', "ּכִּ ָּ ְמש  ִּ ן ש  י מִּ וֵּ א לָּ ֲהרָּ א, סִּ ן ּדָּ א מִּ ין ּדָּ וִּ א לָּ ל ּכֹוְכַבּיָּ ּקּון מ"ד, ע"ט:(: 'ּכָּ י זַֹהר, ּתִּ ּקּונֵּ תִּ עַ   )ּבְ בֹּהַ מֵּ ה  ּגָּ ה ְוזֶׁ ּזֶׁ ה מִּ ים זֶׁ יַנת לֹווִּ חִּ ם ּבְ ּלָּ ם ּכֻ ת ה'(, ְוהֵּ לֶׁ " ְוכּו' )קֹהֶׁ בֹּהַ ל ּגָּ

עַ  מֵּ בֹוּהַ  ּגָּ ם,  הֶׁ מֵּ ים  ְליֹונִּ עֶׁ הָּ מֵּ ים  לִּ ְמַקּבְ ים  רִּ ְוַהּשָּ ים,  ְליֹונִּ עֶׁ הָּ ים  רִּ ַהּשָּ מֵּ ין  ְולֹווִּ ים  לִּ ַקּבְ ּמְ ֶׁ ש  ַעד  ה,  ּזֶׁ ֹרֶׁ מִּ ש ּ מִּ ים  לִּ ְמַקּבְ ם  ּלָּ ּכֻ ֶׁ ש  ַעד   , בֹוּהַ ּגָּ מֹו ל  ּכְ ה',  ַבר  ּדְ הּוא  ֶׁ ש  ַהּכֹל,  ש  
ּלָּ  ְתפִּ ין לִּ ּזֹוכִּ ֶׁ ש  ן ּכְ ּכֵּ ְוַעל  ם".  אָּ ל ְצבָּ יו ּכָּ ּוְברּוַח ּפִּ ם ַנֲעשֹּו  ַמיִּ ָּ ְדַבר ה' ש  ים ל"ג(: "ּבִּ ּלִּ הִּ )ּתְ תּוב  ּכָּ ֶׁ ַבר ה',  ש  יַנת ּדְ חִּ יא ּבְ ה הִּ ּלָּ פִּ י ַהּתְ ּכִּ ים,  בִּ ֲעשָֹּ ְרפּוַאת הָּ ין לִּ יכִּ ין ְצרִּ ה, אֵּ

הּוא  ֶׁ ש  ַהּכֹל:ש  ֹרֶׁ    ש 

"ל, ַוֲאזַ  -עוד שם אות יא  ּנַ י ְדַבר ה' ּכַ ין ַעל ְידֵּ אִּ ְתַרּפְ י נִּ "ל, ּכִּ ּנַ ְרפּואֹות ּכַ ל הָּ ים ּכָּ ז נֹוְפלִּ ה, אָּ ּלָּ פִּ ת ַהּתְ לֶׁ ְגאֶׁ ּנִּ ֶׁ ש  י ֲאַזי ּכְ ם, ּכִּ הֶׁ ּלָּ ֶׁ ְרפּואֹות ש  ין ּבָּ ִּ ש  ּיְ ְתּבַ ים מִּ אְקטֹורִּ ל ַהּדָּ י ּכָּ
ּום ְרפוּ  ין ּכַֹח ְלש  נַּ אֵּ ְליֹון ּכַ עֶׁ ם הָּ ָּ ְרש  ָּ הּוא ש  ֶׁ יַנת ְדַבר ה', ש  חִּ הּוא ּבְ ֶׁ ה, ש  ּלָּ פִּ ם ְלתֹוְך ַהּתְ ים ּכֹחָּ ים חֹוְזרִּ בִּ ֲעשָֹּ ל הָּ י כָּ ה, ּכִּ ה;  אָּ דֶׁ יַח ַהּשָֹּ ל שִֹּ ים ְוכָּ בִּ ֲעשָֹּ ל הָּ ן חֹוַבת ּכָּ י כֵּ "ל. ּכִּ

יַנת ְדַבר ה' ְבחִּ ֲאַזי הּוא ּבִּ ֶׁ ל, ש  ּלֵּ ְתּפַ ד ְלהִּ ם עֹומֵּ דָּ אָּ ֶׁ ש  ם  ּכְ דָּ אָּ ֶׁ ְליֹון. ּוְכש  עֶׁ ם הָּ ָּ ְרש  ָּ הּוא ש  ֶׁ ה, ש  ּלָּ פִּ ם ְלתֹוְך ַהּתְ ין ּכֹחָּ ירִּ ם ַמֲחזִּ ְליֹון, ֲאַזי הֵּ עֶׁ ם הָּ ָּ ְרש  ָּ הּוא ש  ֶׁ ל ַעל , ש  ּלֵּ ְתּפַ מִּ
ים ְלהַ  בִּ ם ְמֻחּיָּ אֹות אֹותֹו ַהחֹוַלַאת, הֵּ ם ּכַֹח ְלַרּפְ הֶׁ ש  לָּ ּיֵּ ֶׁ ים, ש  בִּ ֲעשָֹּ ן הָּ יזֶׁה חֹוַלַאת, ֲאַזי אֹותָּ "ל:אֵּ ּנַ יַנת ְדַבר ה' ּכַ חִּ ם, ּבְ ָּ ְרש  ָּ יא ש  הִּ ֶׁ ה, ש  ּלָּ פִּ ם ְלתֹוְך ַהּתְ יר ּכֹחָּ  ֲחזִּ

 כיון שטוב ה' לכל א"כ אפילו אם היו במדינתו מדוע שיתעסק בהם הרי ה' נמצא מאד וטוב לכל.   צ"ע י

צ"ע תנינ   עוד  ה'  ובתורה  אמונה  פגם  זה  הרי  על הש"י  סומך  ולא  ברפואה  כיון שעוסק  לעשבים  דלכאורה  כח  אין  אמונה  פגם  מבואר שע"י  א'  אות  א 
ר, וְ עי"ש    לרפאות. פָּ ם, רּוַח, עָּ , ַמיִּ ש  ה ְיסֹודֹות: אֵּ עָּ ש  ַאְרּבָּ י יֵּ גּות ַהְיסֹודֹות, ּכִּ ְתַמּזְ י הִּ יא ַעל ְידֵּ ה הִּ ְרפּואָּ ר הָּ ּקָּ י עִּ יַריי( ּכִּ אְקטִּ י )ּדָּ ַדע ַעל ּפִּ ּיֵּ ֶׁ דֹול, ש  ם ּגָּ כָּ זֶׁה חָּ יְך לָּ רִּ צָּ

ג   ְלקּול ַהְיסֹודְלַמּזֵּ י קִּ ה ְלפִּ ה ַהחֹולֶׁ יְך זֶׁ רִּ ּצָּ ֶׁ ה ש  ְרפּואָּ י הָּ פִּ ים, ּכְ בִּ ֲעשָֹּ ן הָּ ד מִּ חָּ ד ְואֶׁ חָּ ל אֶׁ כָּ ש  ּבְ ּיֵּ ֶׁ ַעת ַהּקֹול  ַהְיסֹודֹות ש  ַהְכרָּ ם ּבְ ה. )ּגַ ל זֶׁה ַהחֹולֶׁ צֶׁ ֱחַלש  אֵּ ל ְונֶׁ ְתַקְלקֵּ ּנִּ ֶׁ , ש 
ן עַ  גּות ַהְיסֹודֹות(, ְוַעל ּכֵּ ְתַמּזְ יַנת הִּ חִּ ש  ּבְ י  יֵּ ין ַרק ַעל ְידֵּ ּלִּ ְתּגַ ם מִּ י ֻכּלָּ ה ְיסֹודֹות, ּכִּ עָּ ַאְרּבָּ יַנת הָּ חִּ ם ּבְ ְפּגַ ה נִּ י זֶׁ ַעל ְידֵּ ֶׁ ה, ש  ַגם ֱאמּונָּ י ּפְ א  ל ְידֵּ אנָּ יא מָּ הִּ ֶׁ ר ש  פָּ יַנת עָּ חִּ ּבְ

ה: ין לֹו ְרפּואָּ ן אֵּ הּו, ַעל ּכֵּ ֻכּלְ   ּדְ

פגם אמונה היא עבו  כיון שניתנה רשות לרופא לרפאות  עוד צ"ע כי בכל מקום מבאר רבנו שאפילו קצת  ואולי  זה לא כדאי.  וכאן אומר שרק  זרה  דה 
 כמבואר בגמ'. 

כל מילי דמעלי להאי קשה להאי ודקשה להאי מעלי להאי בר מזנגבילא רטיבא ופילפלי אריכתא ופת נקייה ובשר שמן ויין ישן דמעלי   -  :פסחים דף מב   יא 
ְהיֹות  ת יז הוספת המסדר שם  ועיין קצור לק"מ השלם באו      לכולי גופיה: ּלא לִּ ֶׁ "י ש  ִּ ש  ַרש  רֵּ א ּפֵּ י ַסּמָּ ּתֵּ ְ ש  א תִּ ּה לָּ רֵּ א  ּבְ ּיָּ ּה ַרב ְלחִּ ַמר לֵּ ים קי"ג ע"א אָּ חִּ סָּ ן ּפְ ]ְוַעּיֵּ

ה  ְלַהאי,  ּופֵּ  ֶׁ ש  י  ְלַהאי  קָּ ַמֲעלֵּ י  ּדְ נֵּ ְקיָּ ִּ הּו  ש  ּלְ יל )מ"ב ע"ב( ּכֻ ַמר ְלעֵּ ְדאָּ ים ּכִּ נִּ ּתֹות ַסְממָּ ְ ש  יל לִּ גִּ ה ְוכּו'[: רָּ זֶׁ ה לָּ ֶׁ ש  י זֶׁה קָּ ֳחלִּ י לָּ ַמֲעלֵּ ל ּדְ ם ּכָּ ָּ "י ש  ִּ ש  ַרש   רֵּ

רופא שיכול לרפאות. משמע אבל לפעמים כן יכול לרפא. נראה בחוש שרבינו לא רוצה לבטל הבחירה לכן   -כלל ע"פ רוב  ובאמת אינו בנמצא  -מ"ק    יב
ן שתי דרכים שאחת עפ"י רוב מזיקה, וא"כ אינה דרך כלל. ואילו השניה מועילה  אבל כשתעיין מעט הרי יש כא  .כותב בלשון שכאילו משתמע לשתי פנים 

בוודאי א"כ למה לומר כלל את הדרך הגרועה. אלא שהמציאות היא שאדם בצרה הוא במוחין דקטנות ומחפש על מי להישען וכשבא רופא ובביטחון 
ו במה שהזכיר צרתו ברפאנו, אבל באמת הרופא הוא שליח של מלאך המוות, גמור אומר לו סמוך עלי, הוא שש ושמח שמצא משען, וחושב שיצא חובת

כשכבר מרפאים הוא כמו    ועוד שם סעיף תקנו:סימן תקנה: קשה למלאך המוות להמית לבדו והעמיד לו עוזרים את הרופאים.      בשיש"ק ח"א כמבואר  
 טלאי.

לרופ  ועיין רמב"ן על התורה חלק  ומה  וז"ל:  יא'  פ'  בחוקותיי  והסירותי מחלה  פ'  ואת מימיך  "וברך את לחמך  רצון השם אחר שהבטיח  עושי  אים בבית 
)פרש"י לא היה להם לעסוק ברפואות  והוא מאמרם ז"ל בגמ' ברכות ס. שאין דרכם של בני"א ברפואות אלא שנהגו.  )עיין תורה א' ח"ב משמע שזו מדריגה גבוהה וצ"ע( מקרבך"  

ם ברפואות יחלה אדם כפי אשר יהיה עליו עונש חטאו ויתרפא ברצון ה'.  אבל הם נהגו ברפואות והשם הניחם למקרי שאילו לא היה דרכ  אלא לבקש רחמים(
מכאן שנתנה רשות לרופא לרפאות, לא אמרו שנתנה רשות לחולה להתרפאות אלא כיוון שחלה החולה ובא  -הטבעיים.  וזו כוונתם באמרם "ורפא ירפא "

הוא לא מעדת השם שחלקם בחיים אין לרופא לאסור עצמו מרפואתו וכו' שכבר נהגו. וכו' עי"ש אבל ברצות השם דרכי איש להתרפאות כי נהג ברפואות ו 
 אין לו עסק ברופאים. עכ"ל.  

ה לזה על יו"ד סימן שלו שהרפואה האמיתית היא ע"י בקשת רחמים דמשמיא יש לו רפואה כמ"ש "אני מחצתי ואני ארפא" אלא שמי שלא זוכ  ועיין ט"ז 
 אזי צריך לרופא ואזי נתנה רשות ואף מצווה כדברי הש"ע על הרופא לרפאותו.

הנ"ל יחלה האדם כפי אשר יהיה עליו עונש חטאו ויתרפא ברצון ה', וכן לדברי הט"ז "אני מחצתי וארפא" וכתוב אין ייסורים בלא   וצ"ע לדברי הרמב"ן 
 עוון לא נתקן, ואולי הייסורים המכפרים שמורים לו לבסוף ח"ו.עוון א"כ מה מועילה רפואה הרי הסיבה למכה נשארה וה 

 ונראה שמה שרבינו אמר אני מוליך אתכם בדרך של צדיקים נאמר גם על זה.  

 ולמעשה הכלל שבדבר של מסירות נפש דהיינו דבר שקשה על רוב הציבור אין מורין לאחרים וגם לא צריך לשמש דוגמא רק לנהוג כדרכו בצנעה. 

 כנראה בחוש   -יותר ממה שמועילים לעיתים רחוקות ים מזיקיםהרופא יג

וז"ל רבים חללים הפילה והרופא הסכל חבירו של מלאך   לאעיין פירוש אברבנו על סוגית החלומות בפרק הרואה ברכות נה מובא בעין יעקב עמ' צא. 
 המוות כמו שאמרו הראשונים.

איך אניח החולה ולא אשתדל בהצלתו הוא שטות וכו'  ואל יסכן את החולה ע"י הדוקטור כי ע"פ   אות נ' שאמר רבינו שגם האומרים   ועיין בשיחות הר"ן
פא.  רוב הם שלוחי מלאך המוות וצריך להתרחק מהם כמטחווי קשת, עכ"ל.    ונראה דהפשוטו של קרא הוא שלא יתקרב לטווח חמישים מטר בערך של רו 

אים לא מאמין שאפשר להתרפאות בתפילה לבד ובפרט היום שכל חכמתם היא מהגויים. כידוע שצריך  אבל בפחות יכול להינזק.    גם כי הטוב שברופ

משמע שלמד זאת כפשוטו וכך   ועיין במכתבי מוהרנ"תללמוד שבע שנים באיטליה להרוס כל שבע מדותיו ולהכניס בהן כפירת רומי רבתא וזעירא.        
 גם נהג וגם הורה לאחרים.   

 ולפעמים אולי אף כדי להראות כאילו הולך כדי שלא ידברו ממנו, אבל מי שנראה שישמע לו ראוי להזהירו ולחזקו.(  )וכאמור בצנעה 

גדולי אנ"ש שהלכו לרופאים,  א. ראינו גם כאלה שלא הלכו.  ב.  אפשר שסברו שיש מקרים יוצאים מהכלל לכל אחד כפי מה שהוא אבל לא  ומה שראינו
   רבינו המפורשים כאן, והוא שאמר ממני עד המשיח לא יהיו חדשות. שנתבטל בגלל זה את דברי 

יו,  ואצל הרב רואים שבעצמו הולך לרופאים. אבל לאנשיו אפילו במקרים של סכנה גדולה לא שולח לרופא אלא מייעץ לקיים ילך אצל חכם שיתפלל על
 ות בזה אצלו. ולעצמו אולי אין חבוש מציל עצמו מן האסורים, וראינו בחוש ניסים ונפלא

 תהלים קמה ט' הנ"ל  יד



 3כ.         מוהר"ן                     תורה יד                           ליקוטי                                                         

 , זוכה לשלום הכללי.  ה שלימה ובטחוןבאמונ ועל ידי התפלה
יתמשך על כל הברואיםמעשיו  ורחמיו על כלוזה   היינו שרחמי השי"ת,  כי   .\כב/,  הפירוש  נ"ל 

ואצל הקב"ה לא שייך לומר שהוא בר דעת )כי דעת היא חיבור אליו ית'( אלא שהוא    \כג/ רחמים נובעים מדעת
ית' נמשכים עלינו  כנמצא    .רחמן וזהו  מתהם  שהרחמים שלו  נעשים רחמנים.  ועי"ז אנו  בטאים אצלינו בדעת 

. (כה) כדוכל הברואים ירחמו אחד על חבירו    מלאה הארץ דעה את ה' וכו', ועי"ז  שבימי המשיחדכתיב  
וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי וכו' לא ירעו ולא    \כו/ ויהיה שלום ביניהם. כמ"ש )ישעיה יא(

ו  ביניהם  \כז/ , כי יהיה שלוםישחיתו ויתבטל הכעס מהם כי הדעת  יתפשט גם בבעלי חיים  . \כח/ הרחמים 

 
 ערובין נד. אר"י ברבי חייא  טו

אמר רבי יהושע בן לוי המהלך בדרך ואין עמו לוייה יעסוק בתורה שנאמר כי לוית חן הם חש בראשו יעסוק בתורה שנאמר כי לוית חן    .עירובין דף נד  טז
יעסוק בתורה שנאמר רפאות תהי לשרך חש בעצמותיו יעסוק בתורה שנאמר    הם לראשך חש בגרונו יעסוק בתורה שנאמר וענקים לגרגרתיך חש במעיו 

ם  ושקוי לעצמותיך חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא אמר רב יהודה ברבי חייא בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר וד 
 . א אינו כן נתן תורה לישראל סם חיים לכל גופו שנאמר ולכל בשרו מרפאמדת בשר ודם אדם נותן סם לחבירו לזה יפה ולזה קשה אבל הקדוש ברוך הו 

 תהילים מו ב' לשה"כ  יז

 "אלקים לנו מחסה ועוז עזרה בצרות נמצא מאד"  - תהילים מו ב' יח

ְר  דברים פרק ד' יט ל קָּ כָּ ינּו ּבְ ה ֱאלֹהֵּ יהֹוָּ יו ּכַ לָּ ים אֵּ ים ְקרֹבִּ ר לֹו ֱאלֹהִּ ֶׁ דֹול ֲאש  י גֹוי ּגָּ י מִּ יו: )ז( ּכִּ לָּ נּו אֵּ  אֵּ

 )ז( ארי מן עם רב די לה אלהא קריב לה לקבלא צלותה בעדן עקתה כיי אלהנא בכל עדן דאנחנא מצלין קדמוהי:  - תרגום אונקלוס 

ל הכח  רמז לנו משה בכתוב הזה על מעלתן של ישראל שהם מתפללים ונענים כי יכוונו א  -)ז( כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו    רבינו בחיי 
י שהגדולה העליון להשפיע כחו במדות בכל מדה ומדה הצריכה להם, ולכך הם נענים בכל פעם ופעם. והזכיר גוי גדול ולא אמר גוי קדוש או גוי צדיק, לפ

המדות, ומזה יאמרו  היא החסד והחסד תחלת המדות, ובאור הכתוב, כי מי גוי גדול אשר לו המדות קרובות אליו, כה' אלהינו בכל קראנו אליו, ולא אל  
( כי רז"ל עמוד מכסא דין ושב על כסא רחמים עמוד מכסא רחמים ושב בכסא דין, הכל כפי מה שצריך המתפלל. ועל המדות הזכיר הנביא ע"ה )חבקוק ג

א שם גדול שתי אותיות עם יוצ  ודע כי בפסוק זה      תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה, ודרשו רז"ל אין הרוכב טפל לסוס אלא הסוס טפל לרוכב, והבן זה:
 האחרונה, וכן כלם על הסדר הזה. ודרשו רז"ל, אשר לו אלהים קרובים, בכל מיני קריבות: 

 ד"ה אמר רב ענן  [ דף יג: ] ' ט הלכה אפ"ירושלמי ברכות . ודברים רבה ואתחנן ב' י'עיין   כ

   .יד יהא מובטח שתפלתו נשמעתואם קרא ק"ש ומתפלל מ.....כי מי גוי גדול וגו'  י(ב  מדרש רבה דברים )  כא 

כוכבים  עבודת  עושה  כוכבים  עובד  קרובה  כוכבים  עבודת  כיצד  וקרוב  רחוק  והקב"ה  ורחוקה  קרובה  כוכבים  עבודת  מוצא  את  סימון  ב"ר  יהודה   א"ר 
והקב"ה רחוק וקרוב כיצד א"ר יהודה בר ומעמידה בתוך ביתו אצלו הרי קרוב ומנין שהיא רחוקה שנא' )ישעיה מו( אף יצעק אליו ולא יענה וגו' הרי רחוקה 

פה(    סימון מכאן ועד לרקיע מהלך ת"ק שנה הרי רחוק וקרוב מנין שאדם עומד ומתפלל ומהרהר בתוך לבו וקרוב הקב"ה לשמוע את תפלתו שנא' )תהלים 
אל תענה אותן שאין באין אצלך בלב שלם  שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע כשיהיו אומות העולם באים להתפלל לפניך  

מושיע על    אלא הולכין אצל עבודת כוכבים שלהן ואינה עונה אותן והן רואין צרתן צרה ובאין להן אצלך אף אתה לא תענה אותן שנ' )שם יח( ישועו ואין 
ל קוראין אצלך מיד שמע תפלתנו שנא' )שם ד( בקראי ה' ולא ענם מהו ישועו ישועו לעבודת כוכבים שלהן ולכשיבואו אצלך על ה' ולא ענם אבל כשישרא

ומה  ענני אלהי צדקי אמר לו הקב"ה מה אמרת בקראי ענני חייך עד שלא תקראני אני אענה אתכם שנא' )ישעיה סה( טרם יקראו ואני אענה שאין לי א
 אחרת אלא אתם מנין ממה שקרינן בענין כי מי גוי גדול:  

אמר רב ענן אף שערי תפלה אינן ננעלים לעולם דכתיב כה' אלהינו בכל קראנו אליו ואין קריאה אלא תפלה  ....  ' אלהינו  ד"א כה  יב(ב  מדרש רבה דברים ) 
חוזר ומתפלל כענין שנאמר )ישעיה סה( והיה טרם יקראו ואני אענה   א"ר חייא רבה כתיב )תהלים כז( קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה' הוי מתפלל ו 

נו לך ד"א ואני תפלתי וגו' דוד בשביל שהיה יחידי אמר עת רצון אבל תפלתן של ציבור אינה חוזרת לעולם ריקם הוי כה' אלהינו בכל קראנו  ויש שעה שית
 אליו: 

ער  אמר רבי תנחומא מעשה בספינה אחת של גוים שהיתה פורשת מים הגדול והיה בה תינוק אחד יהודי עמד עליהם ס   -ט ה"א  "ברכות פעיין ירושלמי  
קרא אל גדול בים ועמד כל אחד ואחד מהן והתחיל נוטל יראתו בידו וקורא ולא הועיל כלום כיון שראו שלא הועילו כלום אמרו לאותו יהודי בני קום  
ן שירדו  אלהיך ששמענו שהוא עונה אתכם כשאתם צועקים אליו והוא גיבור מיד עמד התינוק בכל לבו וצעק וקיבל ממנו הקב"ה תפילתו ושתק הים כיו
לו את    ליבשה ירדו כל אחד ואחד לקנות צרכיו אמרו לו לאותו תינוק לית את בעי מזבין לך כלום אמר להון מה אתון בעי מן ההן אכסניא עלובה אמרו 

הנון להון כלום אבל את  אכסניא עלובה אינון אכסניא עלובה אינון הכא וטעוותהון בבבל ואינון הכא וטעוותהון ברומי ואינון הכא וטעוותהון עמהון ולא מ
 .כל אהן דאת אזל אלהך עמך הה"ד כה' אלהינו בכל קראינו אליו 

)תהלים קמה( טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו אמר ר' לוי טוב ה' לכל על הכל שהוא מעשיו אמר ר' שמואל    -פרשה לג פסקה ג    מדרש רבה בראשית  כב

 .בי יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר טוב ה' לכל ומרחמיו הוא נותן לבריותיור . טוב ה' לכל ורחמיו על הכל שהן מדותיו הוא מרחם 

תוּ ... - עיין תורה קיט  כג ּכָּ ֶׁ מֹו ש  ילּות, ּכְ סִּ ֲחַמת ּכְ נּות, הּוא מֵּ ַרֲחמָּ ְך הָּ פֶׁ יא הֶׁ הִּ ֶׁ ַעס ש  י ּכַ נּות ּכִּ ש  לֹו ַרֲחמָּ ה יֵּ עָּ ש  לֹו ּדֵּ ּיֵּ ֶׁ י ש  י מִּ ילִּ סִּ יק ּכְ חֵּ ַעס ּבְ ת ז(: "ּכַ לֶׁ נּוַח"ב )קהֶׁ  .ם יָּ
 נמצא מ"מ הזה.  תרלו לאמהדו' ו שהיא ההעתק של "נכון לציין אותה ז' תיבות קודם. וצ"ע שבמהדו' תשכ  ר ל יותונ"  נשמטה ובתשכט ציין אותה כאן בפנים המ"מ הזה נמצא בתרלו רק למטה ואילו האות השייכת לו   כד

 ]* צ"ל לג אות ג'[  עיין בראשית רבה פ' לב  כה

ם:)ו( וְ   ישעיה יא  כו ג ּבָּ טֹן ֹנהֵּ ו ְוַנַער קָּ יא ַיְחּדָּ יר ּוְמרִּ ל ּוְכפִּ גֶׁ ץ ְועֵּ ְרּבָּ י יִּ דִּ ם ּגְ ר עִּ מֵּ ׂש ְונָּ בֶׁ ם ּכֶׁ ב עִּ ר ְזאֵּ ר ֹיאַכל   גָּ קָּ ּבָּ ה ּכַ ן ְוַאְריֵּ יהֶׁ צּו ַיְלדֵּ ְרּבְ ו יִּ ה ַיְחּדָּ ינָּ ְרעֶׁ דֹב ּתִּ ה וָּ רָּ )ז( ּופָּ
ן: בֶׁ ן ְוַעל ְמא   ּתֶׁ תֶׁ ק ַעל ֻחר ּפָּ ע יֹונֵּ ַ ֲעש  ִּ ה:)ח( ְוש  דָּ דֹו הָּ מּול יָּ י ּגָּ ְפעֹונִּ ת ְיהֹ   ּוַרת צִּ ה אֶׁ עָּ ץ ּדֵּ רֶׁ אָּ ה הָּ ְלאָּ י מָּ י ּכִּ ִּ ְדש  ל ַהר קָּ כָּ יתּו ּבְ חִּ ְ עּו ְולֹא ַיש  רֵּ יָּ ם  )ט( לֹא  ם ַלּיָּ יִּ ּמַ ה ּכַ וָּ

ים:  ְמַכּסִּ

 עהשזה שלום הכללי ולא בעצמיו ופשוט כי לא שייך בבהמה שלום בעצמיו אלא שהשלום הכללי פועל על טב משמע כז

כי בסה"כ הנמר רעב לכן אוכל את הגדי ומדוע תולה זאת רבנו במדת הכעס, גם צ"ע אם לעתיד לבוא לא יאכל נמר את הגדי מה כן יאכל, האם    צ"ע   כח
ו  ונ"ל שהכוונה לאופן שבו הוא טורף את הגדי שזה נעשה בתקיפות וכעס גדול.  זה שינוי במערכת העיכול ולא קשור לכעס.   איתא יאכל רק עשב הרי 

ה מסתמא לא היה טורף בכעס אבל  -ה היו כל החיות שוכבות ומחכות שיבחר לו מהן למאכל וממילא גם הארי -שבעבר כשבא ארי )שמעתי מהריצ"ח(    במדרש 
אבל עיין    היום רואים בחוש שאינו כן גם האריה טורף בכעס ואולי לעתיד לבוא כך יהיה שגם הנמר וזאב לא יטרפו בכעס אלא הכבש יניח עצמו להאכל.
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כלוזה  כט על  הבריות  מעשיו  ורחמיו  על  המרחם  כל  ע"ב(  קנא  )שבת  חז"ל  שאמרו  כמו   ,
שהקב"ה רוצה לרחם על אדם  כ  \לב/[לא]  ורחמך  ונתן לך רחמים  [ל]  מרחמין עליו מן השמים כמ"ש

  :ידה גם מרחם עליוהוא נותן לו תחילה רחמים לרחם על הבריות ואזי מדה כנגד מ
מפ לתפ  לג רשוואח"כ  יזכה  איך  עלדלה יהפסוק,  גופו " .  בין  בעצמיו,  שלום  יהא  בית,  שלום  י 
 . לעיל אות ז' שעד שזכה לשלום בעצמיו הוא כמו בעל מום וכתיב כל בעל מום לא יקרב ונפשו כנ"ל

  לו  מודה  היאקב"ה  ה ידיו של הש מע  שכל הבריאה של עולם העשיה היאהפשט הוא    כל מעשיך   יודוךוזה  

הפשט    וחסידיך יברכוכה.  האדם  בחי' גוףרמז על  , מעשיך זה בחי' עשיה  \להתמיד בעצם מציאותה/ 
המתנהגים בחסידות ועושים הכל לפנים משורת הדין, הם ימשיכו מאתך שפע הברכה ורב טוב שזה גדר  היינו  

כי חסיד הוא הדואג לנפשו ולא    חסידיך, זה בחי' נפשורבנו דורש  ,  )מלבי"ם שם(  לה'  ברכיםהברכה שמ

 גומל נפשו  \לו/. כמ"ש )משלי יא(לגופו )כנ"ל שהמניח התפלה על פרנסת הגוף ומתפלל לפרנסת נפשו(
ועיין פרש"י שם שפרש איש    בפסוק כתוב איש חסד ורבנו שינה את הלשון לרמוז לחסידך הנ"ל  לזד יאיש חס

  :חסיד
שיעלה כבוד השי"ת לשרש  קרוב רחוקים  י  "רש הפסוק, איך יזכה לשלום בית, עומפלחואח"כ  

 היראה, הנקראים גבורות. 
 .  ביראה ויתעלה לשרשוע"י קרוב רחוקים , שיתגלה כבודו כבוד מלכותך יאמרווזהו 
ידברווזהו   יראהוגבורתך  בחי'  זה  וגבורה  שווה[לט]   ,  גמט'  נט.(והם  )ברכות  חז"ל  כמ"ש   \ מ/ , 

, ומברכים עליהם שכוחו וגבורתו  שהם גורמים ליראה  םאלו רעמי \מב/[מא] ואלקים עשה שיראו מלפניו

 
וראיתי שפי' רד"ק שאריה יאכל רק נבלה וצ"ע שימצאו כל כך נבלות מספיק למאכלו ואולי    .וצ"ע כנ"לישעיהו יא ז' )ושם סה כה( ואריה כבקר יאכל תבן,  

 הקב"ה ימית בעלי חיים לצורך מאכל הדורסים, מצד השגחתו על כל בריה. 

ישעיה סה משמע   מלבי"םושאר הדורסים יאכלו בשר או שכל הבעלי חיים יאכלו מהצומח. ועיין  יאכל תבן  האריה  רקאם לדעה שיאכל עשב ממש ה  וצ"ע
כל רק שכל הדורסים יאכלו תבן, וכן בפרק יא כתב דנקט הפסוק אריה דייקא כדי לומר דלא מבעי דוב שגם היום אוכל חי וצומח אלא אפילו האריה שאו 

ם יא שהאריה לא יטרוף וזה כאילו שיאכל תבן ולא ממש כי יאכל בשר רק מה שימצא נבלה. ובפרש"י ש  עיין רד"ק מן החי בעתיד יאכל רק צומח. אבל  

שאריה טהור    בספר הפליאה שם )סה כה( משמע מהמדרש שמביא שגם שאר חיות הרומזות לשאר שבטים יאכלו את עשו הנמשל לתבן. מאידך איתא  
( שבעתיד יאכל תבן ויהיה טהור משמע דלא אמרינן  ויקרא כו ו( בד"ה והשבתי חיה רעה שמח משה ) בעצמותו רק אסור כיון שמתפטם בחיות טמאות. ודייק הי 

 נ"ל. קמא קמא בטיל לכן כשתיהיה התוספת מרובה על העיקר יחזור לטהרתו. ואולי לפ"ז לכאורה רק האריה יאכל תבן, ושאר דורסים יאכלו נבלה או כ 
 זה -בתרלד  כט
 דברים יג יח  ל

 ט עיין תורה קי לא

כי הגמרא אמרה שצריך להתחיל ממטה    לכאורה  לב ולא מסייע  סותר  קיט  באיתערותא דלתתא  הפסוק  ועיין תורה    -והפסוק אומר שמתחיל מלמעלה 
יְך ְלַרֲחמִּ  רִּ ם צָּ דָּ אָּ ֶׁ ש  י ּכְ ת יב(. ּכִּ ּבָּ ַ ם )ש  ַרחֵּ ּתְ ֶׁ יא ש  ה הִּ ר: ְיכֹולָּ ת אֹומֵּ ּבָּ ַ ש  ה ּבְ ת ַהחֹולֶׁ ר אֶׁ ס ְלַבּקֵּ ְכנָּ ֵּ ַהּנִּ ר, ְוַעל  ים, ַהש ּ ם ַעל ַאחֵּ הּוא ְיַרחֵּ ֶׁ נּות, ש  ַח לֹו ַרֲחמָּ ֹולֵּ ַרְך ש  ְתּבָּ ם יִּ

ת קנא:(: ּבָּ ַ ה )ש  כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ ינּו, זִּ ְמרּו ַרּבֹותֵּ אָּ ֶׁ מֹו ש  יו. ּכְ לָּ ין עָּ ה ְמַרֲחמִּ י זֶׁ ים י   ְידֵּ רִּ בָּ תּוב )ּדְ ּכָּ ֶׁ יו', ּוְכמֹו ש  לָּ ין עָּ ּיֹות ְמַרֲחמִּ רִּ ם ַעל ַהּבְ ל ַהְמַרחֵּ ים 'ּכָּ ַתן ְלךָּ ַרֲחמִּ "ג(: "ְונָּ
. יךָּ ֲחמֶׁ  ְורִּ

 מפרש  -מפורש, ומתרלו   –גם בדפו"ר ותרלד  לג

 תפלה ל   -מתרצו  לד

יַע:  תהילים פרק יט כמבואר ב   לה קִּ רָּ יד הָּ יו ַמּגִּ דָּ יָּ ה  ּוַמֲעׂשֵּ ל  בֹוד אֵּ ים ּכְ רִּ ם ְמַסּפְ ַמיִּ ָּ ְיחַ     )ב( ַהש ּ ה  ַלְילָּ ּלְ ה  ְוַלְילָּ ר  יַע ֹאמֶׁ ַיּבִּ ַעת:)ג( יֹום ְליֹום  ה ּדָּ ין   ּוֶׁ ְואֵּ ר  ין ֹאמֶׁ )ד( אֵּ
ם: ע קֹולָּ מָּ ְ ש  י נִּ לִּ ּבְ ים  רִּ בָּ ם:  ּדְ הֶׁ ּבָּ ל  ם ֹאהֶׁ ש  ׂשָּ מֶׁ ֶׁ ם ַלש ּ יהֶׁ ּלֵּ ל מִּ בֵּ ה תֵּ ְקצֵּ ּובִּ ם  ַקּוָּ א  צָּ יָּ ץ  רֶׁ אָּ ל הָּ כָּ ּבְ ואין דברים   )ה(  וכפרש"י שם שהפסוק בהמשך אומר אין אומר 

 ' ועוד גורמת לבני"א לספרדהיינו שרק עצם המציאות היא כמו מספרת ומגידה כבוד ה 

י:  משלי פרק יא לו רִּ רֹו ַאְכזָּ אֵּ ְ ר ש  ד ְועֹכֵּ סֶׁ יש  חָּ ֹו אִּ ל ַנְפש   )יז( ּגֹמֵּ

נראה כוונת רש"י שהפסוק הוא ככפל לשון לכן לומד  והאכזרי הוא עוכר את קרוביו:    -גומל טובה לקרוביו איש שהוא חסיד. ועכר שארו אכזרי    -)יז( גומל נפשו    -רש"י  

 על הרישא כיון שהסיפא מדבר בשארו דהיינו קרובו הכי נמי הרישא נפשו הכוונה לקרובו ואיש חסיד הפך האכזרי שבסיפא.    מהסיפא 

מי שגומל טוב לנפשו המתאווה לתת לה די מחסורה ההכרחי להחיותה ולהעמידה במצב הבריאות הוא בודאי איש חסיד    -)יז( גומל נפשו    -  מצודות דוד 
 נפשו כן יחמול על נפש הזולת אבל העוכר בשר עצמו ומרעיב עצמו כי יחוש על הממון כ"ש שהוא אכזרי על הזולת: כי כאשר יחמול על 

 חסד   -חסיד, ובתרלד ותשכט   –גם בדפו"ר תרלו ותרצו  לז

 מפרש  -מפורש, ומתרלו   –גם בדפו"ר ותרלד  לח

 והם גמט' שווה. נצוצי אורות על זהר ח"ג דף פ:  לט

 .ר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב שנאמר והאלהים עשה שיראו מלפניו אמ - .ברכות דף נט  מ 
 קהלת ג' יד  מא

ְגרַֹע וְ  קהלת פרק ג  מב ין לִּ ּנּו אֵּ ּמֶׁ יף ּומִּ ין ְלהֹוסִּ יו אֵּ לָּ ם עָּ ה ְלעֹולָּ ְהיֶׁ ים הּוא יִּ ֱאלֹהִּ ה הָּ ר ַיֲעׂשֶׁ ֶׁ ל ֲאש  י ּכָּ י ּכִּ ַדְעּתִּ יו:)יד( יָּ נָּ פָּ ּלְ ְראּו מִּ ּיִּ ֶׁ ה ש  ׂשָּ ים עָּ ֱאלֹהִּ    הָּ

הקב"ה במעשה בראשית הוא ראוי להיות לעולם ואין לשנותו לא בתוספת ולא בגרוע, וכשנשתנה, האלהי' צוה    -)יד( ידעתי כי כל אשר עשה    -  רש"י 
הים עשה שיראו מלפניו, שבעת ימים נשתנו הלוך חמה  ועשה שישתנה כדי שייראו מלפניו אוקיינוס פרץ גבולו בדור אנוש והציף שלישו של עולם והאל 
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דהיינו שהרעם הוא מגבורות נמצא שהיראה    ורעם גבורותיו מי יתבונן  \מג / , וכתיב )איוב כו(מלא עולם

   :, כי רעם מירא והוא מגבורותבחי' גבורות
 : ב עד כאן, לשונו ז"ל(")מסימן ימד

 
 מהיבאות 

שעי"ז עולה הכבוד לשרשו   לקרוב רחוקים הנ"שעל ידה ה  \מו/ התורעתה יבאר סוד נר החנוכה שהוא בחי' 
שבו הוא   דהיינו שמצד האורביראה וזוכים לשלום בעצמיו. והוא גם בחי' תפלה שעל ידה זוכים לשלום הכללי. 

ועל כן מדליקים שמונה   .\מזומצד השמן שבו הוא בחי' דעת התורה שהיא בחי' שמן משחת קדש/ בחי' תורה אור 
ת  ומצד ההשתוקקות של שלהב \מחלבינה עילאה שהיא שרש התורה שבה נשרשים נשמות ישראל/  ימים שרומז

   הנר לעלות למעלה הוא בחי' תפלה.
 ע"י תפלה. נעשה  ע"י תורה ולשלום הכללי שנעשה לכן נר חנוכה מסוגל לשלום הפרטי ש

ראה על הרואים אותו  כאן מבאר רבינו שקרוב רחוקים פירושו שע"י שמדליק את הנר בפתח הבית מעורר י
ומצוותו עד שתכלה רגל מן השוק דהיינו שהכוונה להאיר את אור הנר לכל אותם שהם בחוץ דהיינו מחוץ  

 לקדושה וע"י הנר להכניסם בפתח הקדושה דהיינו להביאם ליראה.  

שבתורה  מבאר שע"י הדלקת נר חנוכה ממשיך על עצמו הארה משרש נשמתו  \ מט/ אבל בלק"ה סעודה ה' כג
לימוד תורה של הצדיק שעי"ז מנוצצים נשמות ישראל בשרשם שבס'  ע"י מאירה בנשמות ישראל הכשרים ש

 רבוא אותיות התורה,  

נר חנוכה  וזה בחי' הבית    (נג )נב, שמצותה להדליק סמוך לפתח הבית  [נא]  \נ/מצות  רשות כי 

קדושההיחיד   ה  בחי'  בחי' טומאה  יחודיבחי' אמונת  רה"ר  הוא  . כי הדלקת הנר, רבים  בחי' אלקים  והחוץ 

 
הלילה  בדור המבול לזרוח במערב ולשקוע במזרח כדי שיראו מלפניו חמה חזר' לאחוריה עשר מעלות בימי חזקיהו ובימי אחז אביו נתקצר היום ונתרבה  

 במצותיו ולירא מלפניו:  ביום מותו כדי שלא יהא נספד כל זה כדי שיראו מלפניו לפיכך אין טוב לאדם לעסוק אלא

ו  איוב פרק כו  מג כָּ רָּ ה ְקצֹות ּדְ ּלֶׁ ן אֵּ יו \)יד( הֶׁ כָּ רָּ ו \}ּדְ בּורֹתָּ ַמע ּבֹו ְוַרַעם ּגְ ְ ש  ר נִּ בָּ ץ ּדָּ מֶׁ ֵּ יו \{ ּוַמה ש ּ בּורֹותָּ ְתּבֹונָּ \}ּגְ י יִּ  ן: { מִּ
 מוהרנ"ת בתקפא  מד

 אות יב נוסף מתרלו  מה

יַנת    -יג    ' הלכה ה   דה וסע  ין לק"ה י ע  מו חִּ הּו ּבְ ָּ ְוזֶׁ ְמש  ם נִּ ָּ ים ש  רִּ ֱאמָּ ים ַהּנֶׁ ּקּונִּ ל ַהּתִּ ּכָּ ֶׁ "ל ש  ה ַהּנַ ַהּתֹורָּ ּבְ ְמקֹומֹו  ם ּבִּ ָּ ר ש  ה ְמבֹאָּ ֲחֻנּכָּ ְנַין  י עִּ ה, ּכִּ ְצַות ֲחֻנּכָּ י מִּ ְידֵּ ים ַעל  כִּ
"ל ַהּנַ ים  ּקּונִּ ַהּתִּ ל  ּכָּ ר  ּקַ עִּ י  ּכִּ ה,  זֶׁ ּבָּ ר  אֵּ ּוְלבָּ ר  ְלַדּבֵּ ש   יֵּ ן  ֲעַדיִּ ַאְך  ה.  ֲחֻנּכָּ ר  נֵּ ַקת  ל    ַהְדלָּ אֵּ ְשרָּ יִּ מֹות  ְ ש  נִּ י  ֵּ ְרש  ָּ ש  ין  עֹוְררִּ ּמְ ֶׁ ש  ַעד  ה  נָּ ַכּוָּ ּבְ ין  עֹוְסקִּ ֶׁ ש  ה  ַהּתֹורָּ י  ְידֵּ ַעל  ם  הֵּ

עֲ  ין ּבַ ְוַנֲעשִּ ַרְך  ְתּבָּ יִּ ין ַלה'  בִּ ָּ ְוש  ין  ְתעֹוְררִּ ה נִּ זֶׁ י  ְידֵּ ַעל  ֶׁ ם. ש  ָּ ר ש  בֹאָּ ּמְ ֶׁ מֹו ש  ה ּכְ ּתֹורָּ ּבַ ין  ִּ ש  רָּ ְ ש  ַעלַהּמֻ ֶׁ ים ש  רִּ ְוגֵּ ה  ּובָּ ש  י ּתְ א    לֵּ לּותָּ גָּ ּדְ א  ילּותָּ ּזִּ בֹוד מִּ ת ַהּכָּ ּיַ ר ֲעלִּ ּקַ ה עִּ זֶׁ י  ְידֵּ
יַנת נֵּ  חִּ הּוא ּבְ ֶׁ ה ש  ר ֲחֻנּכָּ יַנת נֵּ חִּ ה ּבְ ם. ְוזֶׁ ָּ ן ש  לֹום ְוכּו', ַעּיֵּ ָּ ה ש  ה ַנֲעשֶׁ י זֶׁ ַעל ְידֵּ ֶׁ ה ש  ְראָּ ים ַהּיִּ לִּ ְ ּיָּ ְלַהש  ה ּכַ ַלל ַהּתֹורָּ יַנת ּכְ חִּ יא ּבְ הִּ ֶׁ ה ש  הֹורָּ ה ַהּטְ י  רֹות ַהְמנֹורָּ יַנת ּכִּ חִּ דּוַע ּבְ
ר  ּקַ ם. עִּ ָּ ר ש  בֹאָּ ּמְ ֶׁ מֹו ש  ה ּכְ ל ֲחֻנּכָּ ֶׁ ר ש  יַנת אֹור ַהּנֵּ חִּ הּוא ּבְ ֶׁ בֹוד ש  ר ַהּכָּ ּקַ י עִּ ה אֹור, ּכִּ ה ְותֹורָּ ְצוָּ ר מִּ "ל.נֵּ ּנַ ה ּכַ י ַהּתֹורָּ תֹו ַעל ְידֵּ ּיָּ  ֲעלִּ

ֲחֻנּכָּ   'הלכה ה   דה וסע  לק"ה   מז ר  ל נֵּ ֶׁ ן ש  מֶׁ ֶׁ יַנת ַהש ּ חִּ הּו ּבְ ְוזֶׁ ר יד(  ַקת נֵּ ְצַות ַהְדלָּ י מִּ ְידֵּ ַעל  ֶׁ ש  ש  ַחת קֹדֶׁ ְ ש  ן מִּ מֶׁ ֶׁ יַנת ש  חִּ ה, ּבְ ל ַהּתֹורָּ ֶׁ דֹוש  ש  ַעת ַהּקָּ יַנת ַהּדַ חִּ הּוא ּבְ ֶׁ ה ש 
י  יקֵּ ּדִּ י ַהּצַ ְידֵּ ְך ַעל  ָּ ְמש  ה ַהּנִּ ל ַהּתֹורָּ ֶׁ דֹוש  ש  ַעת ַהּקָּ ת ַהּדַ ַ ינּו ְקֻדש ּ לֵּ יְך עָּ ִּ ין ְלַהְמש  זֹוכִּ נּו  ה אָּ ת    ֲחֻנּכָּ יעֹות  ֱאמֶׁ ל ַהְמנִּ ם ּכָּ הֶׁ ּמֵּ ֶׁ ים ש  ים ַהּצֹואִּ דִּ גָּ ַהּבְ ים מֵּ רִּ ְטהָּ ה נִּ זֶׁ י  ְידֵּ ַעל  ֶׁ ש 

ר.   ְחסָּ ךָּ ַאל יֶׁ ְ ן ַעל רֹאש  מֶׁ ֶׁ ים ְוש  נִּ יךָּ ְלבָּ דֶׁ גָּ ְהיּו ּבְ ת יִּ ל עֵּ כָּ יַנת ּבְ ְבחִּ ים ּבִּ נִּ ים ְלבָּ דִּ ְבגָּ ין לִּ "ל ְוזֹוכִּ ּנַ ר, הַ ּכַ ְחסָּ ךָּ ַאל יֶׁ ְ ן ַעל רֹאש  מֶׁ ֶׁ י זֶׁה ש  ַעל ְידֵּ ֶׁ ל נֵּר  ש  ֶׁ ן ש  מֶׁ ֶׁ יַנת ַהש ּ חִּ ְינּו ּבְ
ן ַעל רֹא מֶׁ ֶׁ ְוש  הּו  ְוזֶׁ ים.  נִּ יךָּ ְלבָּ דֶׁ גָּ ּבְ ְהיּו  יִּ ת  ל עֵּ כָּ יַנת ּבְ חִּ ים ּבְ נִּ ים ְלבָּ דִּ ְבגָּ ין לִּ זֹוכִּ ה  זֶׁ י  ְידֵּ ה ַעל  ר  ֲחֻנּכָּ ֱחסָּ ה נֶׁ ְהיֶׁ יִּ ּלֹא  ֶׁ ר ש  הֵּ ּזָּ ין לִּ יכִּ רִּ ּצְ ֶׁ א ש  ְיקָּ ּדַ ר'  ְחסָּ יֶׁ ר. 'ַאל  ְחסָּ יֶׁ ךָּ ַאל  ְ ש 

 ֶׁ ְת ַהש ּ ן ַהּמִּ ק ּוְכַמְעיָּ ינֹו ּפֹוסֵּ אֵּ ֶׁ ר ש  הָּ יַנת נָּ ְבחִּ ה ּבִּ ּתֹורָּ ֲעסֹק ּבַ ּיַ ֶׁ "ל ש  ם ְוַכּנַ ה ְלעֹולָּ ק ַהּתֹורָּ סֶׁ הּוא עֵּ ֶׁ ן ש  ים. מֶׁ נִּ יו ְלבָּ דָּ גָּ ְהיּו ּבְ ת יִּ ל עֵּ כָּ ּבְ ֶׁ ה ש  ְזּכֶׁ ז יִּ ַעם ְואָּ ל ּפַ כָּ ר ּבְ ּבֵּ  ּגַ

נּו ְלַהְד -טו    'הלכה ה   דה וסע  לק"ה   מח נּו לָּ ּקְ ה ּתִּ זֶׁ ּזוֹ ַעל  ֶׁ ר ַעד ש  ְויֹותֵּ ר  יֹותֵּ ל יֹום  כָּ ה ּבְ יר אֹור ַהּתֹורָּ אִּ ּוְלהָּ ְך  ילֵּ ְולֵּ יף  ין ְלהֹוסִּ זֹוכִּ ה  זֶׁ י  ְידֵּ ה ַעל  ֲחֻנּכָּ ר  יק נֵּ ין ַלּיֹום לִּ כִּ
חִּ  ה ּבְ י זֶׁ ינִּ מִּ ְ י יֹום ַהש ּ ים, ּכִּ מִּ ה יָּ מֹונָּ ְ ן ש  מֶׁ ֶׁ ַלק ְמַעט ַהש ּ ּדָּ ֶׁ ס ש  ף ַהּנֵּ ר ּתֹקֶׁ ּקַ הּוא עִּ ֶׁ י ש  ינִּ מִּ ְ ים ַהש ּ מִּ ְבַעת יָּ ִּ ש ּ ה מִּ לּולָּ ּכְ ֶׁ ה ש  ש  ַהּתֹורָּ ֹרֶׁ יַנת ש  חִּ וא ּבְ הִּ ֶׁ ה ש  אָּ ּלָּ א עִּ ּמָּ ה אִּ ינָּ יַנת ּבִּ

 ָּ ש ּ ֶׁ י ש  ינִּ מִּ ְ יַנת יֹום ַהש ּ חִּ וא ּבְ הִּ ֶׁ ה ש  ינָּ בִּ ם ּבְ ָּ ְרש  ָּ ְוש  ה  נֹורָּ י ַהּמְ ה ְקנֵּ ְבעָּ ִּ יַנת ש  חִּ ם ּבְ הֵּ ֶׁ ּדֹות ש  ַבע מִּ ֶׁ ש ּ ֶׁ מִּ ל ש  אֵּ ְשרָּ יִּ מֹות  ְ ש  ש  נִּ ֹרֶׁ עֹוְררּו ַעל  ם ש  ּיְ ֶׁ ה ַעד ש  ּתֹורָּ ּבַ ין ַלֲעסֹק  יכִּ רִּ ּצְ
ה  ש  ַהּתֹורָּ ֹרֶׁ וא ש  הִּ ֶׁ י, ש  ל חָּ ם ּכָּ וא אֵּ הִּ ֶׁ ה ש  ינָּ בִּ ּבְ ֶׁ מֹות ש  ָּ ש  י ַהּנְ ֵּ ְרש  ָּ ּה ש  דָּ  . יָּ

כָּ     -אמצע אות כג    ' דה הלכה הו סע)בציעת הפת(    ליקוטי הלכות   מט ּבְ ה  ֲחֻנּכָּ ר  ַקת נֵּ ְצַות ַהְדלָּ יַנת מִּ חִּ ּבְ הּו  ְצַות  ְוזֶׁ י מִּ ְידֵּ ַעל  ֶׁ ן ש  ְלַכּוֵּ ין  יכִּ רִּ ּצְ ֶׁ ל ּדֹור ש  כָּ ּבְ ם  דָּ ל אָּ
כְּ  תֹוְך  ּבְ ה  ירָּ אִּ ּמְ ֶׁ ה ש  ּתֹורָּ ּבַ ֶׁ תֹו ש  מָּ ְ ש  ש  נִּ ֹרֶׁ ש ּ ה מִּ רָּ אָּ ַההֶׁ ַעְצמֹו  ַעל  יְך  ִּ ַיְמש  ַהּזֹאת  ה  ָּ דֹוש  ַהּקְ ה  קָּ ֶׁ ַהַהְדלָּ ה ש  ק ַהּתֹורָּ סֶׁ עֵּ י  ְידֵּ ַעל  ים  רִּ ֵּ ש  ַהּכְ ל  אֵּ ְשרָּ יִּ מֹות  ְ ש  נִּ יק ַלל  ּדִּ ַהּצַ ל 

ה ֹזאת בְּ  ְצוָּ ל מִּ אֵּ ְשרָּ ין יִּ מִּ ַקּיְ ּמְ ֶׁ י ש  . ְוַעל ְידֵּ דֹוש  ה ַהּקָּ ר ֲחֻנּכָּ יר נֵּ אִּ ק ּומֵּ ְדלָּ ה ֹזאת נִּ רָּ אָּ ַההֶׁ ּמֵּ ֶׁ ת. ש  ֱאמֶׁ יק  הָּ ק ְלַהְדלִּ עֹוסֵּ ֶׁ י ש  ה ַהּזֹאת ַעל ְידֵּ רָּ אָּ ד הֶׁ חָּ ל אֶׁ ְך ַעל ּכָּ ָּ ְמש  ה נִּ נָּ ָּ ל ש  כָּ
ה הַ  רָּ אָּ יר ַעל ַעְצמֹו הֶׁ אִּ הּו  ּוְלהָּ ְתיָּ י ַמּתִּ ימֵּ ה ּבִּ יָּ הָּ ֶׁ ּיּות ש  לִּ ְכלָּ ה ּבִּ ל ֲחֻנּכָּ ֶׁ ס ש  ף ַהּנֵּ יַנת ּתֹקֶׁ חִּ הּו ּבְ י זֶׁ ה ֹזאת, ּכִּ ְצוָּ י מִּ ה  ּזֹאת ַעל ְידֵּ נָּ ָּ ל ש  כָּ ּיּות ּבְ טִּ ְפרָּ ס ּבִּ ה ַהּנֵּ ן ַנֲעשֶׁ ְוכּו'. ְוכֵּ

יָּ  ַמְלכּות  יַנת  חִּ ּבְ ר  ּבֵּ ְתּגַ ְלהִּ ים  רֹוצִּ ַעם  ּפַ ל  כָּ ּבְ ֶׁ ם ש  דָּ אָּ ל  כָּ ְלַגְמ ּבְ ם  דָּ אָּ ת הָּ ל אֶׁ ּוְלַבּטֵּ ל  ְלַבְלּבֵּ ים  רֹוצִּ ם  הֵּ ֶׁ ְוכּו'. ש  ד  ֳעמָּ מָּ ין  ְואֵּ ה  ְמצּולָּ ן  ְיוֵּ יַנת  חִּ ּבְ וא  הִּ ֶׁ ה ש  עָּ ָּ ְרש  ן הָּ י וָּ רֵּ
י ֻמְבֲחרֵּ  דֹולֵּ י ּגְ . ְוַעל ְידֵּ ךָּ י ְרצֹונֶׁ ם ַעל ֻחּקֵּ ירָּ ךָּ ּוְלַהֲעבִּ תֶׁ ם ּתֹורָּ יחָּ ּכִּ ְ י ְלַהש  דֵּ ַרְך ּכְ ְתּבָּ ֲעבֹוַדת ה' יִּ י  מֵּ ּיּות, ּכִּ נִּ ּיּות ְורּוחָּ מִּ ְ ַגש  ם ּבְ יעּו אֹותָּ ְכנִּ ז הִּ ה אָּ יָּ הָּ ֶׁ ים ש  ִּ דֹוש  ים ַהּקְ יקִּ ּדִּ י ַהּצַ
ְש  ּיִּ ד מִּ חָּ ל אֶׁ רּו ַעל ּכָּ ּבְ ְתּגַ הִּ ֶׁ י ש  ה ַעל ְידֵּ יָּ ם הָּ תָּ יקָּ ינִּ ם וִּ ל ּכֹחָּ ּיּות ּכָּ מִּ ְ ַגש  ה ּבְ עָּ ָּ ְרש  ן הָּ וָּ ם ַמְלכּות יָּ ְלּבּולִּ ּגַ יעֹות ְוַהּבִּ ל ַהְמנִּ אֵּ "ל.  רָּ ּנַ ד ְוכּו' ּכַ ֳעמָּ ין מָּ ה ְואֵּ ן ְמצּולָּ יַנת ְיוֵּ חִּ ּבְ ים מִּ
כְ  הִּ ֶׁ י ש  "ל ְולֹא ּדַ ּנַ ם ְוכּו' ּכַ תָּ ת ּתֹורָּ ַ י ְקֻדש ּ לּום ַעל ְידֵּ ּטְ יעּום ּובִּ ְכנִּ ז הִּ יּו אָּ הָּ ֶׁ ים ש  יקִּ ּדִּ י ַהּצַ ינּו ְלַהְדלִּ ּוְגדֹולֵּ לֵּ ּוּו עָּ ס ְלדֹורֹות ְוצִּ ְבעּו ַהּנֵּ ם קָּ יעּום ַאף ּגַ ל נִּ כָּ ה ּבְ ר ֲחֻנּכָּ יק נֵּ

ל מַ  כָּ ל ּבְ אֵּ ְשרָּ ּיִּ ד מִּ חָּ ל אֶׁ ּכָּ ֶׁ ַצח ַעד ש  נֶׁ א לָּ ּקּון נֹורָּ ה ְותִּ אָּ ְפלָּ ה נִּ רָּ אָּ ינּו הֶׁ לֵּ יכּו עָּ ִּ ְמש  הִּ ֶׁ ה. ְלהֹורֹות ש  נָּ ָּ י ש  ַעל ְידֵּ ֶׁ יתֹו ש  בֵּ דֹוש  ּבְ ה ַהּקָּ ר ֲחֻנּכָּ יק נֵּ כֹול ְלַהְדלִּ יו יָּ לָּ ר עָּ עֹובֵּ ֶׁ ה ש ּ
יְך ַעל ַעצְ  ִּ ה ַמְמש  ּובזֶׁ ש  ין לָּ ה זֹוכִּ י זֶׁ ַעל ְידֵּ ֶׁ ל ּדֹור ש  כָּ ּבְ ֶׁ ת ש  י ֱאמֶׁ יקֵּ י ַצּדִּ ְך ַעל ְידֵּ ָּ ְמש  ּנִּ ֶׁ ּה ש  ָּ ְרש  ָּ ש ּ ה מִּ ַרת ַהּתֹורָּ אָּ ה    מֹו הֶׁ י זֶׁ ַעל ְידֵּ ֶׁ ה ש  ּובָּ ְתש  ים ּבִּ רִּ יב ֲאחֵּ ִּ ש  ַרְך ּוְלהָּ ְתּבָּ ַלה' יִּ

ְר  ת ַהּיִּ ים אֶׁ לִּ ְ יַנת אֹור ּוַמש  חִּ הּוא ּבְ ֶׁ בֹוד ש  ה ַהּכָּ "ל:עֹולֶׁ ּנַ ה ּכַ ר ֲחֻנּכָּ ְצַות נֵּ יַנת מִּ חִּ ל זֶׁה הּוא ּבְ ּכָּ ֶׁ ה ְוכּו'. ש   אָּ

הּוא    [דף סג:]או"ח ח"ב  אות כז     'בציעת הפת הלכה ה  לק"ה סעודה   נ ֶׁ ם ַנַחל ש  יַנת ַהּשֵּ חִּ י ּבְ ה הּוא ַעל ְידֵּ ר ֲחֻנּכָּ ַרת נֵּ אָּ ר הֶׁ ּקַ עִּ ֶׁ נֹות )קו( ש  ּוָּ ּכַ ר ּבַ באָּ ּמְ ֶׁ ְוזֶׁה ַמה ש ּ
י ּתֵּ  ֵּ אש  ים נִּ רָּ לִּ ְנחָּ יַנת ּכִּ חִּ ַע ְוכּו', ּבְ יַנת ַנַחל נֹובֵּ חִּ יא ּבְ הִּ ֶׁ ה ש  יַנת ַהּתֹורָּ חִּ ה, ַהְינּו ּבְ 'ר ֲח'ֻנּכָּ יק נֵּ ר  בֹות ְל'ַהְדלִּ ּקַ י עִּ ה ו(. ּכִּ יכָּ ן )מִּ מֶׁ ָּ י ש  ְבבֹות ַנֲחלֵּ יַנת רִּ חִּ הּו ּבְ ּזֶׁ ֶׁ יּו )קז(. ש  ּטָּ

הוּ  ֶׁ ן ש  מֶׁ ֶׁ ת ַהש ּ ַ יְך ְקֻדש ּ ִּ ה ְלַהְמש  קָּ בְ ַהַהְדלָּ ק ּבִּ ינֹו ּפֹוסֵּ אֵּ ֶׁ ר ש  הָּ ר ּוְכנָּ ּבֵּ ְתּגַ ן ַהּמִּ ַמְעיָּ יַנת ּכְ ְבחִּ ק ּבִּ ְפסֵּ י הֶׁ לִּ ה ּבְ ַעת ַהּתֹורָּ ת ּדַ ַ יַנת ְקֻדש ּ חִּ ר א ּבְ ְחסָּ ךָּ ַאל יֶׁ ְ ן ַעל ראש  מֶׁ ֶׁ יַנת ְוש  חִּ
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בחי' הארת הכבוד  רחוקים  הוא  קרוב  ליראה   \נד/ בחי'  מהארץ  ,להביאם  טפחים  י'  תחת  להניחו    ומצוותו 
דא פיתחא  כי  כנ"ל. וע"כ מצותה להדליק סמוך לפתח הבית,  [  נה]   והארץ האירה מכבודובחי'  

ה אפשר להתחיל לקבל על  כי היראה היא הפתח לכל קדושה כי רק ע"י ירא  (נובחי' יראה ) שהוא  עילאה,  

. היינו להחזיר הכבוד לשרשו, דהיינו ליראה כנ"ל. ואימתי עולה הכבוד,  עצמו עול מלכות שמים
 כשמחזירין בני אדם בתשובה, ועושין בעלי תשובה וגרים, שזה עיקר כבודו כנ"ל.  

וזהו שזמן הדלקת נר חנוכה שהוא הארת הכבוד, הוא משעת יציאת הכוכבים, עד שתכלה 
השוק  ר מן  כא}גל  תרע"ב   \נז/:שבת  סי'  זמן  .  {\נח/ובשו"ע  זה  כי  הכוכבים,  על  יציאת  בחי'  רמז 

עליון המאיר בעוה"ז דהיינו בחי'    רהכוכב הוא בחי' אוכי    .\סא/ כוכביםהסמצדיקי הרבים    \נט/ ב(י)דניאל  
חנוכה בצאת    דלקת נר, ולכן קבעו חז"ל מצוות הקרוב רחוקים שמזכיר למביט בו שיש עוה"ב למעלה מעוה"ז

מצדיקי   דהיינו ישראל המדליקים נר חנוכה הם  דהיינו שהם  חוקיםזמן המסוגל לקרוב ר  אהככבים כי הו

 
ל ַמה   כָּ ה ּבְ י ּתֹורָּ ְברֵּ ּדִּ לֹום, מִּ ָּ ְוש  ל ַחס  ּטֵּ ְתּבַ ְויִּ ְפסק  יִּ ּלא  ֶׁ ַהְינּו ש  ּדְ ּה  )קח(,  ְרחָּ ּה ַעד ּפִּ כָּ ְירֵּ ב ַעד  הָּ זָּ ה  ָּ ְקש  ה מִּ נֹורָּ ה ַהּמְ ה ַמֲעׂשֵּ ְוזֶׁ יַנת  חִּ הּו ּבְ ּזֶׁ ֶׁ "ל ש  ְוַכּנַ יו ְוכּו'  לָּ ֲעבר עָּ ּיַ ֶׁ ש ּ

ה ְוַעד סוֹ  ּלָּ חִּ ּתְ ֲעבֹוַדת ה' מִּ דֹול ּבַ ן ּגָּ ָּ ְהיֹות ַעְקש  ין לִּ יכִּ רִּ ּצְ ֶׁ נּות ש  ָּ י ְוַעְקש  ִּ ֹון קש  הּוא ְלש  ֶׁ יא ש  ה הִּ ָּ ְקש  "ל.ף כַּ מִּ ר )קט( ְוַכּנַ קֹום ַאחֵּ מָּ ר ּבְ  ְמבאָּ
 לק"ה בציעת הפת ה' אות יג עד יח ואמצע אות כגעיין  נא

 נשמטה ובתשכט ציין אותה כאן בפנים המ"מ הזה נמצא בתרלו רק למטה ואילו האות השייכת לו   נב

 ]צ"ל תרעא סעיף ה[  שבת כא: ובש"ע סימן תרעב  נג

 והוא מסוגל לתשובה למביטים בו   נד
 קאל מג ב' יחז נה

 ובהקדמת הזהר דף ז: ודף יא: [ נ.]דף  עיין זהר חדש פרשת תשא  נו

ת כא:  נז ב ָּ ַׁ מדליק. ואי נמי: לשיעורה.    -לא, דאי לא אדליק    -מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. מאי לאו, דאי כבתה הדר מדליק לה!    -  ש 
 אמר רבי יוחנן: עד דכליא ריגלא דתרמודאי.  אמר רבה בר בר חנה  -ועד כמה?   -עד שתכלה רגל מן השוק, 

שם אומה, מלקטי עצים דקים, ומתעכבין בשוק עד שהולכים בני השוק לבתיהם משחשכה ומבעירים בבתיהם אור, וכשצריכין   -רגלא דתרמודאי    -  פרש"י 
 יוצאים וקונין מהן.  -לעצים 

ויז מבואר שנחלקו אם מקבלים  הכוונה שהם שעוזבים אחרונים את השוק וצ"ע עפ"י רבינו שהכוונה   להאיר להם כדי להחזיקם בתשובה עיין יבמות טז 
 . גרים מהתרמודים כי הם ספק ממזרים ויש דעה שהם עבדים עי"ש תוס'

הדלקת נר  וזה סוד ששמעתי עמ"ש )שבת כא:( ב  –לר' צדוק אות נז )מאריך בעניין נר חנוכה והתרמודים שגרמו נשואי תערובת בישראל(    רסיסי לילה עיין  
חנוכה    חנוכה עד דכליא ריגלא דתרמודאי דר"ל שיכלה עירבוב הפסולים מבני נכר במשפחות ישראל שהי' ע"י התרמודאי כמ"ש ביבמות )יז.( והיינו דנר

חות ישראל כי מזה  מאיר גם להם עד שיכלה גם זה הפסולת המעורבב ולא יהי' עוד שום חיבור גם למראית עין. דחיבור זה נמשך ע"י ערבוביא זה שבמשפ
לוט ולא  נעשה חיבור עצום להיות לבשר אחד. ונר חנוכה מאיר בתוקף כ"כ עד שיפריד גם חיבור זה ויברר שגם זה הי' רק לקלוט אל הקודש מה שראוי לק

 זולת זה: 

י   ועיקר נר חנוכה זלעו"ז נגד  ובזה כליא ריגלא הם הרגלין דנו"ה דתרמודאי שהוא  ירושלים  להוציא מן ההעלם לגילוי  וע"כ הם נפנו על בנות  רושלים. 
יוחסין חשכו עיניהם היינו האו  )יבמות טז:( ובא עי"ז ערבוביא ביחוסין דישראל הגורמת חשכת עין כמ"ש בפסחים )סב:( דמשנגנז ספר  ר רוה"ק  כמשז"ל 

 המאיר את העינים וכמ"ש )קידושין ע סע"ב( דאין השכינה שורה אלא על משפחות המיוחסות.

סעיף א  אין מדליקין נר חנוכה קודם שתשקע החמה, אלא עם סוף שקיעתה, לא מאחרים  ולא מקדימים. ויש מי    אורח חיים סימן תרעב  ן ערוךשולח  נח
 שאומר שאם הוא טרוד יכול להקדים מפלג המנחה ולמעלה, ובלבד שיתן בה שמן עד שתכלה רגל מן השוק.  

ב  ולא הדליק עם שקיעת החמ   -  סעיף  ואיכא  שכח או הזיד  ושבים  והולך עד שתכלה רגל מן השוק, שהוא כמו חצי שעה שאז העם עוברים  ה, מדליק 
זמן.  פרסומי ניסא; הלכך צריך ליתן בה שמן כזה השיעור, ואם נתן בה יותר יכול לכבותה לאחר שעבר זה הזמן, וכן יכול להשתמש לאורה לאחר זה ה 

להדליק קודם שתכלה רגל מן השוק )ד"ע וטור בשם תוספות(, ומ"מ טוב ליזהר גם בזמן הזה; ומיהו ה"מ  הגה: י"א שבזמן הזה שמדליקין בפנים א"צ ליזהר ו 
ליק כמו לכתחלה, אבל אם עבר זה הזמן ולא הדליק, מדליק והולך כל הלילה; ואם עבר כל הלילה ולא הדליק, אין לו תשלומין. הגה: ובלילות אחרות יד

 ונה )מצא כתוב בשם מהרי"ל ואגודה וד"ע(. שאר בני אדם, אע"פ שלא הדליק בראש 

הְ   דניאל פרק יב   נט ה מִּ ְהְיתָּ ר לֹא נִּ ֶׁ ה ֲאש  רָּ ת צָּ ה עֵּ ְיתָּ ךָּ ְוהָּ י ַעּמֶׁ נֵּ ד ַעל ּבְ עֹמֵּ דֹול הָּ ר ַהּגָּ ַ ל ַהׂשּ אֵּ יכָּ יא ַיֲעמֹד מִּ ת ַההִּ עֵּ ט  )א( ּובָּ לֵּ ּמָּ יא יִּ ת ַההִּ עֵּ יא ּובָּ ת ַההִּ עֵּ יֹות ּגֹוי ַעד הָּ

א   ְמצָּ ל ַהּנִּ ךָּ ּכָּ ר:ַעּמְ פֶׁ ּסֵּ תּוב ּבַ ם:  ּכָּ ְראֹון עֹולָּ פֹות ְלדִּ ה ַלֲחרָּ ּלֶׁ ם ְואֵּ י עֹולָּ ה ְלַחּיֵּ ּלֶׁ יצּו אֵּ קִּ ר יָּ פָּ י ַאְדַמת עָּ נֵּ ֵּ ש  ּיְ ים מִּ יַע    )ב( ְוַרּבִּ קִּ רָּ זַֹהר הָּ רּו ּכְ ים ַיְזהִּ לִּ ּכִּ ׂשְ יֵקי )ג( ְוַהּמַ ְצד ִּ ו מַׁ

ים בִּ ֹוכָּ כ  ים כ ַׁ ב ִּ רַׁ ד: הָּ עֶׁ ם וָּ א ְלעֹולָּ ּיֵּ נִּ ה דָּ ַעת:  )ד( ְוַאּתָּ ה ַהּדָּ ְרּבֶׁ ים ְותִּ ְֹטטּו ַרּבִּ ץ ְיש  ת קֵּ ר ַעד עֵּ פֶׁ ים ַוֲחֹתם ַהּסֵּ רִּ בָּ  ל ְסֹתם ַהּדְ

דוד  והמשכילים    מצודות  ומצדיקי הרבים    -)ג(  וכו'.  יזהירו  ועד    -החכמים שבהם  לעולם  יזהירו ככוכבים.  ה' לרבים הם  על    -המלמדים דרך  גם  חוזר 
 המשכילים: 

כי יזוכך חמרם ויוסר עכירת היצה"ר והעפר, ומצדיקי הרבים כמו שהאירו עינים ללמד צדק לרבים, כן    -אז כזהר הרקיע    -ירו  )ג( והמשכילים יזה   מלבי"ם
 יאירו ככוכבים לעולם ועד מדה כנגד מדה:

 ככוכבים  -גם בדפו"ר הכוכבים, בתרלד ומתרלו   ס

 . צא בחושך והם האירו לו נקודת אור להמשך אליה כככב בלילה ואולי הרמז כי הרחוק נמ.   מצדיקי הרבים נמשלו לככבים  צ"ע מדוע  סא 

 ועוד מובא בזה רמז למציאת נקודות טובות עפ"י תורה רפב שעי"ז מקרבים רחוקים 

רמז גם  לבוא    וזה  מנהג  להם  יש  רחוקים  )הראיה שהרבה  למסתכל  גדולה  גורם התפעלות  ואעפ"כ  גדול שבחוץ  בחושך  מועט  אור  חנוכה שהם  לנרות 
 ות חרדים רק כדי להביט בנרות( למקומ 
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הרבים, ועושין בעלי תשובה וגרים. שעי"ז מאיר הכבוד וחוזר לשורשו שהוא היראה כנ"ל.  
 ונתבטל המחלוקת כנ"ל. בעצמיו ועי"ז זוכין לשלום 

השוק מן  רגל  עד שתכלה  הוא  פש  וזהו  חנוכה  נר  הדלקת  שמצות  היא  ההלכה  עד ט  החמה  משקיעת 
שהתרוקן שוק מבני אדם דהיינו עד שאין את מי לקרב כי כולם הלכו לבתיהם ולפירוש רבינו עד שיכלו כל  

עוד את מי לקרב. כי יהיה  ולא  נר חנוכה   הרחוקים הנמצאים במקומות החיצוניים דהיינו עד שיתקרבו כולם 

השוק הוא )סבדהיינו שיש בו פירוד וריחוק והעלמה ממנו ית',  ל מקום שהוא חיצוניות  מאיר הארת האמת בכ
החיצונים ית'   שם  מקומות  מלבדו  עוד  שאין  והפנימיות  האמת  נרגן מפריד  \סג / נעלם  בחי'  זה  רגל   .)

ט'  אלוף הנ"ל  אות  סוף  ומחלוקת, ההולכילעיל  ומדברים    סדן. דהיינו בעלי לשון הרע  ומרגלים 
, שהולך כרוכל דייקא דהיינו בחי' רגל  \סזתלך/   ,כמו שכתוב לא תלך רכיל בעמך ולשון הרע    \סו/ [סה]   רכילות

שבלבו הרע  לה  לספר  שומעת  אוזן  ומחפש  הולך  הוא  כך  לסחורתו  קונה  מריבה    \סח/המחפש  ועושין 
טו( )תהלים  בחי'  לאשתו,  איש  ובין  לחבירו  בין אדם  לשונו  \סט/ ומחלוקת  על  רגל  וזהו .  לא 

דהיינו בחי' פירוד בין ישראל להקב"ה, שהם בחי' איש ואשה.    \ע/ נר חנוכה עד שתכלה הרגל הזושחיוב הדלקת  
האמת ויזכו לדעת    כל הרחוקים ממנו ית'  דהיינו שנר החנוכה יאיר אמת למקומות החיצוניים עד שיכנס בלב

 ש לאשתו. קב"ה ושכינתיה, הפך הפירוד הנ"ל בין איבחי' יחוד וחיבור אליו ית' ויחזרו בתשובה 

ולהאיר  להדליק  שצריכין  ולהחזירו   עאוזהו  הכבוד,  להאיר  דהיינו  לפתח,  סמוך  חנוכה  נר 
דהיינו שיאיר    הנרגן מפריד אלוף, ויבטל ויכלה  בעצמיו  לשרש היראה כנ"ל. עד שיזכה לשלום 

. וזהו אור האמת לכל הרחוקים עד שיבטל לגמרי את הנפרדים ממנו ית' כי כולם כבר יתקרבו ויחזרו בתשובה
, [עג ]   ורכילות אשר רגל על לשונם  \עב/עד שתכלה רגל מן השוק, שיתבטל בעלי לשון הרע

         :בעולםבית בעצמיו ויתרבה השלום 
 

 הוספת מוהרנ"ת בתקפא לתיקון לשון הדפו"ר ועי"ש דף כו:  סב

השוק הוא רשות הרבים שהוא מקום הסט"א ושם מלובשין בחינות הרגלין שהם מדריגות התחתונות של הקדושה וע"י בעלי    -כתוב כאן    בדפוס ראשון   סג
פה וזהו עד שתכלה רגל מן השוק דהיינו שיכלה ויעלה בחי' הרגלין מן הקליפה ע"י בעלי תשובה ואזי  תשובה עי"ז עולין כל המדריגות התחתונות מן הקלי 
 לא ציין כאן כלום. בלוח טעות של דפו"רו הוא זמן הדלקת נר חנוכה בחי' הארת הכבוד כנ"ל.  

 ההולכים  -מתרצו  סד

 ויקרא יט טז פרש"י שם  סה

ְך  כמו שכתוב  סו לֵּ ד:ויקרא פרק יט )טז( לֹא תֵּ י ְידֹוָּ ךָּ ֲאנִּ עֶׁ ם רֵּ יךָּ לֹא ַתֲעמֹד ַעל ּדַ ַעּמֶׁ יל ּבְ כִּ    רָּ

אני אומר על שם שכל משלחי מדנים ומספרי לה"ר הולכים בבתי רעיהם לרגל מה יראו רע או מה ישמעו רע לספר בשוק   -)טז( לא תלך רכיל    רש"י ופ
ינו רכילות שאין כתוב בלשון הליכה. לא תלך רכיל. הולכי רכיל נחשת וברזל  נקראים הולכי רכיל הולכי רגילה אשפיי"מנט בלע"ז. וראיה לדברי שלא מצ

שון הולך  )ירמיה ו( ושאר לה"ר אין כתוב בו הליכה )תהלים קא( מלשני בסתר רעהו )שם קכ( לשון רמיה )שם יב( לשון מדברת גדולות לכך אני אומר שהל
' מתחלפות זו בזו בי"ת בפ"א וגימ"ל בכ"ף וקו"ף בכ"ף ונו"ן בלמ"ד וזי"ן בצד"י וכן )ש"ב  ומרגל שהכ"ף נחלפת בגימ"ל שכל האותיות שמוצאיהם ממקום א

שט י"ט( וירגל בעבדך רגל במרמה לאמר עלי רעה וכן )תהלים טו( לא רגל על לשונו וכן רוכל הסוחר ומרגל אחר כל סחורה וכל המוכר בשמים להתק
ג'( ואכלו קורציהון די יהודאי אכל קורצא בי  בהם הנשים על שם שמחזר תמיד בעיירות נקרא רוכל   )דניאל  לשון רוגל ותרגומו לא תיכול קורצין כמו 

מלכא נראה בעיני שהיה משפטם לאכול בבית המקבל דבריהם שום הלעטה והוא גמר חזוק שדבריו מקויימים ומעמידם על האמת ואותה הלעטה נקראת 
 רך כל הולכי רכיל לקרוץ בעיניהם ולרמוז דברי רכילותן שלא יבינו שאר השומעים:אכילת קורצין לשון קורץ בעיניו )משלי ו( שכן ד

היא לאו דווקא למרחק אלא כל יציאה דהיינו גם כשבני הזוג קרובים והנרגן מדבר רע באזני האחד על חבירו זה בחי' שמוציא הדבור ומוליכו    כי הליכה  סז
 לאזני חברו.

 ' מיתת הלב. דהיינו שהוא ריק מאלוקות וידיעת האמת. נפרד מאלופו של עולם. ונד שרע עין הוא בחי  עיין תורה נה  סח

א ַעל ְקרֹבֹו: תהילים פרק טו סט ׂשָּ ה לֹא נָּ ְרּפָּ ה ְוחֶׁ עָּ הּו רָּ עֵּ ה ְלרֵּ ׂשָּ ֹנֹו לֹא עָּ ַגל ַעל ְלש  ַרע   )ג( לֹא רָּ ע ְלהָּ ּבַ ְ ש  ד נִּ ד ְיַכּבֵּ י ְידֹוָּ ְראֵּ ת יִּ ס ְואֶׁ ְמאָּ יו נִּ ינָּ עֵּ ה ּבְ ְבזֶׁ ר: )ד( נִּ מִּ  ְולֹא יָּ

י שתחילה זוכה לשפלות עד שהוא נבזה ונמאס בעיני עצמו אזי זוכה לתורה ועי"ז לקרב רחוקים דהיינו לא רגל על לשונו לא עשה לרעו רעה. ואז   וכנ"ל 
 עולה הכבוד לשרשו ליראה ואזי יראי ה' יכבד. 

ינו שאחיזת החיצוניים היא דייקא ברגל, בחי' המלכות כשהיא רחוקה מהארת  רומז למקום הרחוק ביותר מהראש, והוא בחי' רגליה יורדות מוות דהי רגל    ע
רגן  הראש וזה מתקנים ע"י נר חנוכה שמאיר לאותם שהם בחי' רגל בחי' רחוקים, מאיר להם אור האמת ומקרב אותם לדעת האמת. ומעלה אותם מבחי' נ 

נפרד ממנו ית' לכן הוא גם מפריד אחרים כמבואר בתורה נד אות ה' שמוציא דבה  מפריד אלוף לבחי' דעת. כי נרגן מפריד הכוונה שכיון שהוא בעצמו  
 נופל לבהמיות דהיינו שלשון הרע היא בחי' בהמיות.

 להאיר ולהדליק )וצ"ע איך יאיר קודם שידליק(   -מתרצו  עא

הם היצר הרע  ועין הרע ולכן נאמר עליו שהוא כנגד    הוא אחד מג' דברים שנקראים הרע בה' הידיעה ונוסף עליו ו   –  בה' הידיעה   טעם שנקרא לשון הרע  עב
 כולם דהיינו שגרוע יותר אפילו מג' עבירות החמורות שפ"ד ג"ע ע"ז .

בחי' הנחש שנושך לא  )ס"ת עמלק(  "רק רע כל היום"  כמ"ש  )שמעתי מהריצ"ח( הוא שבחי' "הרע" הוא דבר שאין לו שום תכלית אחרת אלא    והביאור בזה
ת שהרי מזונו מצוי לו תמיד ובכל מקום כי עפר לחמו, ונושך רק על מנת להזיק, כך הוא בעל לשון הרע שאינו מדבר לתועלת אלא רק בשביל איזה תכלי 

"הרע"    כדי לדבר מרע לכן נקרא "הרע".   הכוונה שבחי' "רק רע" דהיינו שכל כוונתו רק לרע זה נקרא "הרע" וג' דברים הנ"ל הם נמשכים משם מבחי'
מי שנפל בהם הוא קשור להרע.  אמנם באמת למעשה עמך כולם צדיקים ולכן אין לנו תפיסה ב"הרע" הגמור כי תמיד יש איזה כוונת תועלת וא"כ הגמור ו 
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 לה, ועי"ז זוכין לשלום הכללי, שלום בכל העולמות. יזוכין לתפבעצמיו השלום  י"וע

הכללי,   לשלום  כשזוכין  בעוה"זואזי  עוה"ב  של  הדעת  שיאיר  מן   דהיינו  המו"מ  כל  יתבטל  אזי 
ממילא כל רצונם יהיה טובת החבר ולא טובת עצמי, ואזי    ,כי ע"י הדעת כולם ירחמו זה על זה כנ"ל  העולם

  וגאווה   , שזה בחי' ישות \עד/ יהיו כולם בבחי' צדיק חונן ונותן, ולא כמו היום שכל אחד תחילה רוצה טובת עצמו

מחלוקת בחי'  הוא מהעדר השלום. כי א"א שיהיה רצון המוכר  . כי כל המו"מ שבעולם  דהיינו 
ולהרווי  \עה/ והקונה שוה, כי זה רוצה למכור וזה רוצה לקנות רוצים לקבל  האחת    חדהיינו ששניהם 

. ואם היה רצונם  רוצה ממון וחבירו רוצה איזה חפץ, נמצא כל אחד רוצה את טובת עצמו והיינו מחלוקת
כי משא ומתן פירושו שאני נושא    יהיה נעשה שום מו"מ, לא היה אפשר שדהיינו את רצון הש"י  שוה

אז מחלוקת  בלא  אבל  לחברי  נותן  אני  זה  ותמורת  מו"מלעצמי  בלא  הש"י  רצון  עושים  היו  הי    , י  אחד  וכל 
צוצות קדושים  יוכמבואר בתורה נד שכל חפץ יש בו נ  המחפש לתת חפצים שברשותו לאדם שהם שייכים לו

. נמצא שכל המו"מ והסחורות,  שהניצוצות הקדושים שייכים לנר"ן שלו  והוא צריך להיות אצל אותו אדם
ולא טובת חברו  , שאין שלום בין הרצונותעותוי בחי' מחלוק"הוא רק ע  .  כנ"ל שרוצה טובת עצמו 

יג( )בראשית  בחי'  לוט  \עז/ וזה  מקנה  רועי  ובין  אברם  מקנה  רועי  בין  ריב  בחי'    ויהי  דהיינו 

על פסוק )הושע  [  פ] רש"י  עט, כמו שפירש  [עח]  . כנעני, בחי' סוחרץוהכנעני אז באר  עי"ז  .מחלוקת
, ויהי ריב וכו'י בחי' ריב ומחלוקת, בחי'  ". היינו עלעשוק אהב  מאזני מרמה  כנען בידו וכו'  \פא/יב(

זה,   ידי  בארץעל  אז  שיהיה  והכנעני  לבא  לעתיד  אבל  בעולם.  ומו"מ  סוחרים  יש  עי"ז   ,
המופלא גדי  [פג ]   בעולם, כמ"ש  \פב/השלום  עם  ונמר  כבש  עם  זאב  המו"מ, וגר  יתבטל  אזי   ,

)זכרי עוד  \פד/יד(  הכמ"ש  כנעני  יהיה  השוק,   ולא  מן  רגל  עד שתכלה  בחי'  ג"כ  וזהו  כנ"ל. 
י  " שנעשה עכללי  היינו שמצוה להדליק נר חנוכה, עד שתכלה רגל מן השוק, היינו בחי' שלום  

וזה כנ"ל,  המו"מ  כל  שיתבטל  עד  כנ"ל.  הכבוד  שלא  החזרת  השוק,  מן  רגל  שתכלה  עד  ו 

 
נ"ל כבר אינו הרע הגמור אבל עכ"פ אותו תוספת שמוסיף יותר ממה שלתועלת זה נמשך מ"הרע" הגמור ועל ידו האומר נקשר לשם.    ואמנם צ"ע אבל  

ה שכתוב שלשה"ר חמור מג' עבירות הכוונה היא בשורש הדברים דהיינו שנקשר לבחינה שהיא חמורה מהם אבל למעשה רק אם באמת עושה כנחש  שמ
 ללא שום תועלת רק אז באמת זה יותר גרוע מהם. 

ע ולהחשיב אותו ולתת לו משקל גדול כל  כי הלשון הרע הוא ע"י המדמה שבכל תערובת טוב ורע הוא נמשך לראות את הר   עוד לפי המבואר בתורה נד
כיסופים וברית    כך עד שמתבטל כנגדו כל הטוב הנמצא איתו.             וזה נקרא מפריד אלוף כי כל אדם הבחי' טוב שבו הוא בחי' צדיק שבו דהיינו הבחי' 

 ת הצדיק.וקשר שלו עם הקב"ה וכל מעשיו שבאים מכח זה,  ולכן כל לשון הרע הוא בחי' הסתרת והעלמ

שע"י שמוצא אפילו נקודה אחת טובה אצל אדם אזי ע"י שמחשיב אותה ונותן לה משקל גדול המאפיל על כל הרע הסובב אותה    עוד מבואר בתורה רפב 
 מההורגו. עי"ז גם בפועל נעשה כן שנתבטל הרע מאותו האיש וא"כ מידיעת ההפכים גם להיפך הוא כן שע"י לשה"ר מחטיאו ח"ו וכתוב גדול המחטיאו 

 לשה"כ תהלים טו הנ"ל  עג

 8שמעתי מהריצ"ח נד ביאור זה  עד

אלא שזה לא המניע אלא כל אחד חושב על עצמו במטלטלין בדרך כלל המוכר רוצה     הרי שניהם רוצים אותו הדבר שהסחורה תעבור מזה לזה.   צ"ע   עה
שהנביא אומר לישראל כיון שנתמלאה סאת עוונותיכם קרובה הגלות    כמבואר ביחזקאל ז' יבממון וקונה רוצה את החפץ הנמכר. ובקרקע רק קונה שמח  

ועיין ב"ב קסח. מבואר שם שזה אפי  יתאבל" דהיינו הפך מטבע בני אדם בשנים רגילות,  והמוכר אל  ישמח  "בא העת הגיע היום הקונה אל  לו  וממילא 
 ת מכרתה הפסדת.כשאדם מוכר שדה מפני רעתה, ופרשב"ם כי הטבע תמיד כדאמרי אנשי קנית הרווח

 מחלוקת  -מתרצו  עו

ץ: בראשית פרק יג )  עז רֶׁ אָּ ב ּבָּ ֵּ ז יש  י אָּ ּזִּ רִּ י ְוַהּפְ ַנֲענִּ ְקנֵּה לֹוט ְוַהּכְ י מִּ ין רֹעֵּ ם ּובֵּ ה ַאְברָּ ְקנֵּ י מִּ ין רֹעֵּ יב ּבֵּ י רִּ  ז( ַוְיהִּ
 פסחים נ.  עח

 נמחק תיבת רש"י  -בתרלד  עט
 מצודות ציון שם ו פ

דוֹ  הושע פרק יב  פא  יָּ ַנַען ּבְ ב: )ח( ּכְ הֵּ ֹק אָּ ה ַלֲעש  ְרמָּ י מִּ  מֹאְזנֵּ

 אתם סמוכים על בצעכם שאתם סוחרים ורמאים ועל עשריכם אתם אומרים אך עשרתי ולא אעבוד את הקב"ה:  -)ח( כנען בידו מאזני מרמה  -רש"י 

 תגר וסוחר וכן וחגור נתנה לכנעני )משלי לא(. -)ח( כנען  - מצודות ציון

 י הוא הארת עוה"ב שהיא בינה שהיא כתר דז"א שמאיר בעוה"ז.דהיינו הארת הכתר כ לשון פלא פב
 הנ"ל  'ישעיהו יא ו  פג

י הַ   זכריה פרק יד   פד ְפנֵּ ים לִּ קִּ ְזרָּ ּמִּ ה ּכַ ית ְיהֹוָּ בֵּ ירֹות ּבְ ה ַהּסִּ יָּ ה ְוהָּ ש  ַליהֹוָּ ּלֹות ַהּסּוס קֹדֶׁ ה ַעל ְמצִּ ְהיֶׁ ּיֹום ַההּוא יִּ י )כ( ּבַ יר ּבִּ ל סִּ ה ּכָּ יָּ ַח:  )כא( ְוהָּ ְזּבֵּ ה  ּמִּ יהּודָּ ם ּובִּ ַלִּ ָּ רּוש 
ית ְיהֹ בֵּ י עֹוד ּבְ ה ְכַנֲענִּ ְהיֶׁ ם ְולֹא יִּ הֶׁ לּו בָּ ְ ש ּ ם ּובִּ הֶׁ ְקחּו מֵּ ים ְולָּ ל ַהּזְֹבחִּ אּו ּכָּ אֹות ּובָּ ה ְצבָּ ש  ַליהֹוָּ ּיֹום ַההּוא:  קֹדֶׁ אֹות ּבַ ה ְצבָּ  וָּ

 ץ, ד"א אין כאן עני: לא יצטרכו לסחור כמו )ישעיה כ"ג( כנעניה נכבדי אר -)כא( ולא יהיה כנעני  - "י רשפ
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נוסף על  נמצא    , כי יתבטל כל המו"מ על ידי השלום כנ"ל \פה/ ישאר שום רגל בשוק שנר חנוכה 
ו שלום  נדהייהמבואר לעיל שהוא בחי' מצדיקי הרבים שעי"ז השלום בעצמיו. כאן מבאר שעל ידו שלום הכללי 

ומסתמא  חנוכה פועל גם מה שפועלת התפלה  נמצא שנר  ,  בין העולמות עד שמאיר הדעת של עוה"ב בעוה"ז
שכבר זכה לשלום בעצמיו למי שלא זכה וכנ"ל שע"י תפלה זוכים של מי    חנוכה  ת נרגם החילוק גדול בין הדלק

 פו : לשלום כללי דווקא כשהיא תפילה של אדם שלם בלא מום דהיינו שזכה לשום בעצמיו

 
 פזיגאות 

דברי רבנו כאן חדוש גדול שמי שלא מכבד בלב שלם את יראי ה'   עפ"י הנ"ל מבאר רבינו מאמר חז"ל ולכאורה
  נקרא בלשון חז"ל מבזה ת"ח שאין רפואה למכתו וצ"ע בזה.כנ"ל, הוא שזה המבחן להעלאת הכבוד לשרשו 

כי כל מי שעדיין לא זכה להפשיט כל הבגדים הצואים מעליו דהיינו   דלכאורה לפ"ז לא שבקת חי לכל בריה
 . עצמיו אין לו רפואה למכותיושלא זכה לשלום ב

[( לפי הכבוד שמכבד יראי ה' כן עלה הכבוד לשרשו, כי כל זמן שהכבוד הוא  פח)שייך לעיל ] 
בגלות, כ"א לפי בחינתו, כן הוא מזלזל ביראי ה', וכל אחד לפי תקונו את הכבוד, כן הוא 

וכו'.   ה'  יראי  ע מכבד  היינו  בחי'"ועי"ז,  שהוא  ה',  יראי  שמכבד  הכבוד  הכבוד    י  החזרת 
 לשרשו, דהיינו ליראה, עי"ז זוכין לשלום, כמבואר לעיל היטב.  

ע"ב( קיט  )שבת  שארז"ל  ומזלזל    \פט/ וזהו  ת"ח  המבזה  כי  למכתו,  רפואה  אין  ת"ח  המבזה 
  בכבוד ואינו מחזירו לשרש היראה, ואזי אין זוכה לשלום מאד  שפוגם  בוודאי  יראי ה', נמצא  

,  עדיין הוא רחוק מלכבד כראוי עד שיעלה את הכבוד לשרשו ביראהלא מזלזל שהרי אפילו לא מבזה ו בעצמיו

לו   נחשב  כראוי  מכבד  לא  רק  אם  שגם  רבינו  כוונת  ומזלזלואולי  שמיםב  \צ/ כמבזה  הירא  אין  ת"ח  וע"כ   ,
נעשה    י בחי' מחלוקת"רפואה למכתו. כי כל החולאת באין ע יסוד האש על המים  כגון שמתגבר 

ה על  המים  או  אחרות  אשקדחת  מחלה  מחלהן  סוג  הן  הרוח  יסוד  שמתגבר  או  וכיו"ב  ות,  כל  אחר  כי   ,
והוא כיון שמבזה יראי ה' בוודאי אין לו שלום   ,\צא/החולאת הם בחי' מחלוקת, שאין שלום בעצמיו

 , ואין\צב/והיסודות מתגברין זה על זה בעצמיו
 

 
היינו מחלוקת וכאן מבאר רגל כפשוטו והן שתי מדרגות כי תחילה דיבר מ ביטול הנרגן מפריד אלוף שזה שלום בעצמיו וכאן כפשוטו    לעיל אמר רגל   פה

 שיתבטל המו"מ בשוק מדבר משלום כללי 
 אינו בדפו"ר  עד כאן בדפו"ר וההשמטה מכאן עד ד"ה יסוד העניין  פו

 וסף בתרלו אות יג נ פז

 אות ו'  פח

קיט   פט דף  דבריו   :שבת  ובוזים  האלהים  במלאכי  מלעבים  ויהיו  שנאמר  חכמים  תלמידי  בה  שביזו  בשביל  אלא  ירושלים  חרבה  לא  יהודה  רבי  אמר 

 לו רפואה למכתו אמר רב יהודה אמר רב כל המבזה תלמידי חכמים אין  ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת ה' בעמו עד ]ל[אין מרפא מאי עד לאין מרפא  
 חכמים  אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו אל תגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן ובנביאי אל תרעו אלו תלמידי 

שמכבד כראוי עדיין   אע"פ שכך משמעות הדברים קשה להוציא כל כך את הדברים מפשטות לשון הגמ' שנקטה מבזה דייקא. אבל לפי רבינו שעד  צ"ע   צ
 לא נעשה שלום באמת צ"ע איך יהיה לו רפואה. וצ"ל שאל"ה א"א היה לעבוד עבודת ה' עד שלא זכה לשלום. 

לפ"ז כל מי שלא זכה לשלום בעצמיו ראוי היה שיהיה חולה תמיד. ובאמת כל עבירה היא פגם באבר או גיד השייך לה כידוע שיש רמח אברים    צ"ע  צא 
עשה ושסה גידין כנגד שסה לאווין והן כל התריג מצוות. אעפ"כ אין אנו חולים תמיד אלא שהקב"ה מצרף מדת הרחמים כדי שנוכל  כנגדם רמח מצוות  

 לעבוד אותו גם קודם שזכינו לשלום בעצמיו.

  .ח"א שער ב איך המידות כולן משתלשלות מהד' יסודות ועיין שערי קדושה  צב

כפי היראה כן מביא שלום שבאותה מדרגה  כי       .דים צואים דהיינו המידות הרעות לזכך אותן יותר ויותרשהשלום בעצמיו הוא בחי' הפשטת בגנמצא  

ותיקון    .   תיקון המידות הוא בבחי' גוף ונפש שהם הנפש השכלית שצריכה להאיר לנפש הבהמית  כי   .    ועושה שלום בין בחי' גוף ונפש שבאותה מדרגה 

 הגוף הוא ע"י שלום שבין הנפש הבהמית המלבישה נפש השכלית שיאירו לבטל כח הד' מרות שהן הרע שבד' יסודות  דהיינו הרפואה מחלות הגוף

כמו שארבעה יסודות גופניים הם שרשים שמהם נוצרו התרי"ג איברי הגוף, כמו כן נפשות הארבעה  ואמנם  -הנ"ל באמצע וזה לשונו  עי"ש בשער הקדושה 
יסודות לכל לעיל.   יסודות האלו הם  כנזכר  הוי"ה  אותיות  והמצות שהם תרי"ג מארבע  יתבטלו התורה  או  יקיימו  ורעות אשר באמצעותם  מדות טובות 

הם    והמקיימן הם נפש השכלית הכלולה מארבעה היסודות רוחנים אשר משם חוצבו תרי"ג איברי הנפש ההיא. והבן זה מאד, איך היסוד של קיום המצות

וכן בה  ידי מדות הטובות  זה,    וזה      פכם:על  זה לעומת  ורע  כמו שבארבעה היסודות   והנה    ענינם כבר נתבאר כי כל אשר עשה האלהים כלול מטוב 
ירוקה מרה שחורה מרה   הגופנים הנקרא חומר היסודות מורכב מטוב ורע ומשם באים כחות קיום הגוף או תחלואיו שהם ארבע מרות, מרה לבנה מרה 

    נמשך בריאות הנפש היסודית שבאדם שהם מדות הטובות, ומהם     ורות, הארבעה יסודות הם על דרך זה טוב ורע,  בנפשות הנקראות צ  כמו כן    אדומה,  

מעליו יתלבשו אותיות ארבע של הוי"ה שהם אור המחיה    וכשיסירם.    תחלואיה שהם מדות הרעות הנמשכות מארבע קליפות טמאות שבנפש ההיא  או
 רכבה אל קדושתו יתברך שבעולם העשיה, כמו שנתבאר בנפש השכלית ממש בקיימה המצות: נפש היסודית, וגם היא והגוף שלה יהיו מ



 מוהר"ן                                 תורה יד                               קוטי   יל                1כ: 

כידוע חולאת  בא  ועי"ז  השוה,  במזג  בשלום  ופוגם  \ב/[א]   מתנהגים  ת"ח  כשמבזה  וע"כ   .
ומסתמא גם לא יועיל לו שום רפואה ע"י עשבים כי אין שלום בין    בשלום, ע"כ אין רפואה למכתו כנ"ל

ע\גהיסודות/  הרפואה  עיקר  כי  בבחי'  " .  כנ"ל,  השלום  ה'  י  אמר  ולקרוב  לרחוק  שלום  שלום 
דהיינו כל המכבד את יראי    \ה/ והקרוב מעיקרא  ליראי שמים שנתקרב  דהיינו הרחוק    \ד/ {עיה נזיש}  ורפאתיו

ורפאתיו  ה'   ה'  אמר  שניהם  את  ע"י  כי  את  להעלות  ביראה  שזכו  לשרשו  הפרטיהכבוד  לשלום  דהיינו  זכו   ,

   : הרפואה  א, שהוהשלום בעצמיו בין היסודות
 

  ו' ימים לפני כן דהיינ, ודב' טבת שהיא זאת חנוכה בשנת תקסדתורה זו נאמרה בשבת שניה של חנוכה דהיינו 
ליה מליניץ, וכאן רבינו רומז פטירתו, וממה שרק רומז צ"ע אולי עדין  דכט כסלו נפטר הצדיק רבי גיום רביעי ב

ומבאר שצדיק נקרא מצדיק הרבים כי עוזק בקרוב רחוקים  לא הגיע הידיעה אלא שידע זאת ברוח הקדש. 
ד על הצדיק הוא בעניין הזה ועל כן בחנוכה כיון שנר חנוכה בעצמו הוא בחי' קרוב רחוקים כנ"ל  ועיקר ההספ

 .   \ולכן א"צ להספידו/ 

כמבואר  }מאמר רז"ל אין מספידין בחנוכה    [ז] גם בעת אמירת התורה הנ"ל, הזכיר רבינו ז"ל  

כאבגמרא   תרע  \ח/ :שבת  סי'  נ  קצתו  \ט/ובש"ע  כי  שצ"ע  שם  מספפסק  כן  מה   {ידיןחכם  זוכר  ואיני 

 
 ספר בוצינא דנהורא לרבי ברוך ממזבוז )עמ' יז במהדו' תש"י( ועיין לקמן תורה נו אות ח' ]דף סו: טור ב'[ עיין שערי קדושה א' א'. משנת חסידים מסכת ההרכבה פ"א אות א'. וב   א 

יהונתן   עיין  ב יב    תפארת  פסוק  כה  נותן לו את בריתי שלום  על במדבר פרק  יסודות    -עה"פ הנני  נברא מארבע  דידוע דאדם  יאמר  או 
כלל ויושב בהשקט ובבטח רק פעמים בהתגבר יסוד א' על חבירו ולפעמים יסוד האש  ובהיותם בשלימותן נוח לו לאדם להיות בלי צער  

גובר אשר מזה נולד חולי הקדחת או לפעמים יסוד המים וכן כולם ומוט יתמוטט האדם וקשה עליו לשאת התגברות של אותו היסוד וזה  
וקים לעול  חי  נברא להיות  נתקללו  נתהוה בעו"ה מחטא אדה"ר דמקודם שחטא האדם באמת  גם היסודות  נתקלל בחטאו  ם אבל האדם 

בעבור ששורש האדם מכל הארבע יסודות ונלקו שמתגברין זה על זה עד שנתפרדה החבילה אבל לפנחס נתן הקב"ה יתר עז היינו ברית  
 שלום בין היסודות אלו תמיד לבל יתגבר האחד על חבירו ולכך פנחס זה אליהו חי וקים לעולם: 

א ומהרכבת ארבעת היסודות זה בזה בחומר וצור' יצאו כל הבריו' שבעול' השפל והם  אות  פרק א    -מסכת ההרכבה    -  משנת חסידים   עיין 
נחלקי' לארבע מינים )כנגד נפש רוח נשמה חיה כי הוילון הוא סוד היחידה שלהם והחשוב שבהם הוא המדבר שגופו נוצר מחלק העליון  

ה  לגבי שאר  הוא  ולפיכך  יסודות  ומהרע שבחל'  שבכל הארבע  והטוב שבהם(  הוא החלק המבחר  כי  היסודות  לשאר  מינים כחלק האש 
ההוא נעשו בו הארבע מרות אדומה ירוקה לבנה שחורה המולידים חולאים בגוף הנוצר בהתגברם זה על זה וגם ממיתים אותו בהתגבר'  

   לבלי חוק(: 

מֹו ש     -  תורה נו אות ח'   עיין ה, ּכְ לֹום הּוא ְרפּואָׁ ָׁ י ש  ס  ּכִּ ת, חַׁ אַׁ חֹולַׁ ר הַׁ ּקַׁ י עִּ יו". ּכִּ אתִּ ר ה' ּוְרפָׁ מַׁ רֹוב אָׁ ּקָׁ חֹוק ְולַׁ רָׁ לֹום לָׁ ָׁ לֹום ש  ָׁ ה נ"ז(: "ש  ְעיָׁ ַׁ תּוב )ְיש  ּכָׁ
לוֹ  ָׁ ל ֲחֵברֹו, ְוש  ר עַׁ ּבֵ ְתּגַׁ ד מִּ חָׁ סֹוד א  ּיְ ְיסֹודֹות, ש   ת הַׁ ֲחלֹק  ְינּו מַׁ לֹום, הַׁ ָׁ ש ּ ר הַׁ ְעּדֵ ת ה  לֹום, הּוא ֵמֲחמַׁ ָׁ  ה: ם הּוא ְרפּואָׁ ְוש 

כיצד מועיל העשבים הרי כשיש שלום א"צ רפואה וכשאין שלום לא מועיל רפואה. ואולי זה שאמר רבינו )בשיש"ק ח"א    ובאמת צ"ע   ג
 .ועיין תורה נז שגם פגם אמונת חכמים גורם שלא יועיל העשבים לרפא תקנו( שכשהם מרפאים זה כמו טלאי.       

ְעָיהוּ נ"ז   ד ַׁ יתִּ   ְיש  אִּ יו רָׁ כָׁ רָׁ יו: )יח( ּדְ ֲאֵבלָׁ ים לֹו ְולַׁ ֻחמִּ ם נִּ ּלֵ ַׁ ֲאש  ְנֵחהּו וַׁ ֵאהּו ְואַׁ ְרּפָׁ ר    י ְוא  מַׁ רֹוב אָׁ ּקָׁ חֹוק ְולַׁ רָׁ לֹום לָׁ ָׁ לֹום ש  ָׁ ם ש  יִּ תָׁ פָׁ יב{ ש ְ וב }נִּ )יט( ּבֹוֵרא נִּ
יו:  אתִּ ה ּוְרפָׁ  ְיהֹוָׁ

תה מקרוב לשוב מדרכו הרעה אמר ה'  שניהם שוין מי שנתיישן והורגל בתורתי ועבודתי מנעוריו ומי שנתקרב ע   -לרחוק ולקרוב    -  פרש"י 
 ורפאתיו מחליו ומחטאיו: 

אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה אלהים זולתך    : ברכות דף לד עיין    ה 

לרחוק    אמר שלום שלום לרחוק ולקרוב שנ מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין    דאמר רבי אבהו ופליגא דרבי אבהו  

אמר לך מאי רחוק שהיה רחוק מדבר עבירה מעיקרא ומאי קרוב שהיה קרוב לדבר עבירה ונתרחק ממנו    ורבי יוחנן ברישא והדר לקרוב  
 .השתא 

 ת לא מניחים תפילין כיון שהם אות ושבת בעצמה היא אות לכן א"צ בתפילין בשבת.ב שבש   וכדמצינו   ו 
 ר"ן סימן קלב עיין שיחות ה   ז

כא:   ח ת  ּבָ ַׁ יוונים     ש  שכשנכנסו  בהון  להתענות  ודלא  בהון  למספד  דלא  אינון  תמניא  דחנוכה  יומי  בכסליו  בכ"ה  רבנן  דתנו  חנוכה  מאי 
להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של  

ו  גדול  טובים בהלל  כהן  ימים  ועשאום  ימים לשנה אחרת קבעום  ממנו שמונה  והדליקו  נס  בו  נעשה  יום אחד  בו אלא להדליק  היה  לא 
 והודאה 

חיים   ט  אורח  מלאכה    שו"ע  בעשיית  מותרין  אבל  ותענית  בהספד  ואסורים  חנוכה  ימי  שמונת  )מתחילין(  בכסליו  בכ"ה  )א(  תרע  סימן 
 ד שהנרות דולקות ויש מי שאומר שאין להקל להם:  ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעו 

הגה ואין מתענין יום שמת בו אב או אם ותענית חלום בחנוכה ע"ל סי' תקס"ח סעיף ה' ולענין צדוק הדין ע"ל  בהם אלא לחכם בפניו:    אין מספידין )ג(    

 : בהלכות ר"ח סי' ת"כ בהגה וע"ל סי' תרפ"ג



 מוהר"ן                                 תורה יד                               קוטי   יל                2כ: 

והנלע"ד, כי ההספד  ומבאר מוהרנ"ת ]י.  דהיינו מאיזה טעם על פי תורה זו אין מספידין בחנוכה שפירש בו
  מצדיק   'י הסתלקות הצדיק הזה שהי "שנפגם עשמים  הסתלקות הכבוד    יאהוא בשביל לתקן 

תורה  ה ' ימים לפני אמירת  ד ן שאבל רבנו קשר עניין זה לתורה זו כיו  ,הכוונה בכלליות לכל צדיק  את הרבים

ובדברים אלה הספיד אותו שהיה מקרב רחוקים ועי"ז מצדיק את הרבים   \יב/נפטר צדיק גדול רבי גדליה מליניץ

הארת    ככבים עיקר  יקרא    כנ"ללשרשו  הכבוד  והעלאת  שעי"ז  הוא  ההספד  עיקר  רבינו  שלפי  דהיינו 
צדיק רבים כזה שבזכותו התעלה כבודו ית' מאד. דקב"ה וההספד לשון הפסד שאנו מצטערים על שהפסדנו מ

רחוקים  מקרב  דהיינו  הרבים  את  מצדיק  היה  כמה  עד  זה  בה,  לפארו  שראוי  הצדיק  זכות  שעיקר  . \יג/ משמע 
אם  וכשארז"ל   בגמרא  דחיי  ושאלו  יקרא  החיים  הספידא  דשכבי  כבוד  יקרא  המתים  או  כבוד  או 

אבל    ,מועיל בקשתו שלא להספידדשכבי זה לעניין ש  אקרואע"פ שנפסק שם שעיקר הוא י  \יד/ :{סנהדרין מו}

 
 מוהרנ"ת בתקפא  י

 מחק תיבת לתקן נ   -בתרלד  יא 
ַׁ   אות קלב   שיחות הר"ן עיין    יב ש  ר ּבְ מַׁ ה אָׁ ּתֹורָׁ לֹום זאת הַׁ ָׁ יְך ש  ִּ ְמש  ְקעּו ְוכּו' ְלהַׁ ת ּתִּ ל  ְתח  ּמַׁ ן י"ד הַׁ ימָׁ ֹון סִּ אש  ק רִּ "ן[ ֵחל  ּקּוֵטי ]מֹוֲהרַׁ לִּ ז  ּבְ ה ְואָׁ ת ֲחֻנּכָׁ ּבָׁ

ֵעת  הָׁ אֹותֹו  כסלו(   ּבְ ּבִּ   )כט  רַׁ ב  רַׁ הָׁ מֹוֵרנּו  ם  ְמֻפְרסָׁ הַׁ יד  סִּ חָׁ ה  ב  רַׁ הָׁ ר  ְפטַׁ ב נִּ אַׁ ה,  כָׁ ְברָׁ לִּ יק  ּדִּ צַׁ ר  ֵזכ  הּו  ְליָׁ דַׁ ּגְ ית -י  ז  -ּבֵ מַׁ ְורָׁ )רסו(  יץ  ינִּ לִּ ת  ּלַׁ ְקהִּ ּדִּ ין  ּדִּ
ם לִּ  ְכרֹונָׁ ּבֹוֵתינּו, זִּ ְמרּו רַׁ אָׁ ה ּש  ה מַׁ ּתֹורָׁ תֹוְך הַׁ ז ּבְ יר אָׁ ְזּכִּ י הִּ "ל ּכִּ ּנַׁ ב הַׁ רַׁ ד ְלהָׁ ְסּפֵ ה ה  ּתֹורָׁ ּה הַׁ אֹותָׁ חֲ ּבְ ין ּבַׁ ידִּ ְסּפִּ ה )רסז(: 'ֵאין מַׁ כָׁ ז  ְברָׁ ר אָׁ מַׁ ם אָׁ ּגַׁ ה'  ֻנּכָׁ

ם ּכָׁ  ק עִּ ּלֵ ְסּתַׁ יק נִּ ּדִּ ל צַׁ י ּכָׁ ה ּכִּ ר ּתֹורָׁ ה לֹומַׁ ש   יק קָׁ ּדִּ ק צַׁ ּלֵ ְסּתַׁ ּנִּ ש   י ּכְ ה, ּכִּ ר ּתֹורָׁ ה לֹומַׁ ש   ו קָׁ ָׁ ְכש  עַׁ יק ֵיש  לֹו  ש   ּדִּ יק ְוצַׁ ּדִּ ל צַׁ י ּכָׁ ה ּכִּ ּתֹורָׁ הַׁ ש  לֹו ּבְ ּיֵ ְלקֹו ש   ל ח 
ְסּתַׁ  ּנִּ ה, ּוְכש   ּתֹורָׁ הַׁ ק ּבְ ל ֵחל  ה עַׁ ּתֹורָׁ הַׁ ש  לֹו ּבְ ּיֵ ְלקֹו ש   ל ח  ם ּכָׁ ק עִּ ּלֵ ְסּתַׁ ק נִּ ה -ּלֵ ר ּתֹורָׁ ז לֹומַׁ ה אָׁ ש   ן קָׁ  .ּכֵ

ם    ליקוטי הלכות אורח חיים  עֹולָׁ ל הָׁ יר ּכָׁ ֲחזִּ ה ְלהַׁ ז  ן הּוא עֹוֵסק ּבָׁ יִּ ק ֲעדַׁ ּלֵ ְסּתַׁ ּנִּ ש   ּלּו ּכְ יק ֲאפִּ ּדִּ ּצַׁ ה הַׁ ב  הלכות בציעת הפת  הלכה ה אות ל ז  ְלמּוטָׁ
ּתֹורָׁ עַׁ  ְלקֹו ּבַׁ י ח  פִּ יק ּכְ ּדִּ ל צַׁ י ּכָׁ ה, ּכִּ ּתֹורָׁ ּבַׁ תֹו ש   מָׁ ְ ש  ש  נִּ ר  ש ּ ה מִּ רָׁ אָׁ ד ה  חָׁ ל א  ל ּכָׁ יְך עַׁ ִּ ְמש  ּמַׁ ה.  ל ְיֵדי ש   ּתֹורָׁ ש  לֹו ּבַׁ ּיֵ ְלקֹו ש   ּמֹו ח  ק עִּ ּלֵ ְסּתַׁ ק נִּ ּלֵ ְסּתַׁ ּנִּ ש   ה. ּכְ

ש    ז קָׁ יק, אָׁ ּדִּ ק צַׁ ּלֵ ְסּתַׁ ּנִּ ֵעת ש   ּבְ ה  יל ז  בִּ ְ ש  ד ּובִּ ּקָׁ יו הַׁ ּפִּ ה מִּ ל ז  י ּכָׁ ְעּתִּ מַׁ ּשָׁ מֹו ש   ה, ּכְ ּתֹורָׁ ּבַׁ ְלקֹו ש   יק ח  ּדִּ ּצַׁ ם הַׁ ק עִּ ּלֵ ְסּתַׁ ּנִּ ת ש   ה. ֵמֲחמַׁ ר ּתֹורָׁ ֵעת  ה לֹומַׁ ּבְ ֹוש  
ְס  ּנִּ ש   ּכְ ם  תָׁ מָׁ ְ ש  נִּ ּבְ ה  לּולָׁ ּכְ ה  ּתֹורָׁ ל הַׁ ּכָׁ ים ש   דֹולִּ ּגְ הַׁ ים  יקִּ ּדִּ ּצַׁ ְוהַׁ ד )קיא(.  חָׁ יק א  ּדִּ צַׁ ק  ּלֵ ְסּתַׁ ּנִּ ל  ש   ּכָׁ ש   ר  הּוא ש  ה ש   ּתֹורָׁ ל הַׁ ּכָׁ ש   ר  ש  ם  ּמָׁ עִּ ק  ּלֵ ְסּתַׁ נִּ ים  קִּ ּלְ ּתַׁ

 ָׁ ְפש  נַׁ ְסרּו  מָׁ ם  ְיֵמיה  ל  ְוכָׁ ֵאל.  רָׁ ש ְ יִּ ת  א  ם  תָׁ ֲהבָׁ אַׁ ת  ֵמֲחמַׁ ים  דֹולִּ ּגְ הַׁ ים  יקִּ ּדִּ ּצַׁ הַׁ ֵאּלּו  ל  ֲאבָׁ ֵאל.  רָׁ ש ְ יִּ ֹות  ְפש  ש   נַׁ ר  ש ּ מִּ ה  רָׁ אָׁ ה  ם  ה  לָׁ יא  בִּ ְלהָׁ ם  ילָׁ בִּ ְ ש  ּבִּ ם 
מֹותֵ  ְ ש  ְמֵרי נִּ ם ְלגַׁ ּמָׁ ה עִּ ּתֹורָׁ ש  הַׁ ר  ק אֹור ש  ּלֵ ְסּתַׁ ּיִּ ים ש   יחִּ ּנִּ ם מַׁ ם, ֵאינָׁ קּותָׁ ּלְ ְסּתַׁ ֲחֵרי הִּ ה אַׁ ּתָׁ ם עַׁ ּגַׁ ן  ל ּכֵ ם, עַׁ ם    יה  קּותָׁ ּלְ ְסּתַׁ ר הִּ חַׁ ם ְלאַׁ ּגַׁ ים  ק ֵהם עֹוְסקִּ רַׁ

 ְ ש  ש  נִּ ר  ש ּ ה מִּ רָׁ אָׁ ד ה  חָׁ ד ְוא  חָׁ ל א  כָׁ ּבְ ֵאל  רָׁ ש ְ יִּ יר ּבְ אִּ יְך ּוְלהָׁ ִּ ְמש  ה בנפש הצדיק  ְלהַׁ לּולָׁ ּכְ ֵאל  רָׁ ש ְ מֹות יִּ ְ ש  ל נִּ לַׁ ּכְ יא  הִּ ה ש   ּתֹורָׁ ל הַׁ י ּכָׁ ה. ּכִּ ּתֹורָׁ ּבַׁ תֹו ש   מָׁ
 כידוע.

ְת   -  ה אות פט " ח   שיש"ק ב עיין  "ל, ְוהִּ צַׁ יץ זַׁ ינִּ ּלִּ ה מִּ ְליָׁ דַׁ י ּגְ ּבִּ יק רַׁ ּדִּ ּצַׁ ל הַׁ לֹוֵמנּו ֵאצ  ְ י ש  ֵ ְנש  ה ֵמאַׁ ּמָׁ ם ּכַׁ "ל עִּ "ת זַׁ ְרנַׁ ם מֹוהַׁ עַׁ ה ּפַׁ יָׁ כחֹות  ּפַׁ הָׁ ם ּבְ ְרּכָׁ דַׁ לּו ּכְ ּלְ
ְת  ּבִּ קֹולֹו  יּהַׁ  ְגּבִּ ּמַׁ הַׁ "ל  זַׁ רַׁ ְמרּו  ֲהֵרי אָׁ ם:  קֹוֵתיה  ְצעָׁ לִּ ה  רָׁ עָׁ ה  ּכְ ים  לִּ ּלְ ְתּפַׁ ּמִּ ֵמהַׁ ֵאּלּו  ְמרּו  קֹות. אָׁ ְצעָׁ "ת  ּובִּ ְרנַׁ מֹוהַׁ ע  מַׁ ּשָׁ ש   ּכְ ה.  ֱאמּונָׁ י  ּנֵ טַׁ ּקְ מִּ ה  ז  ֲהֵרי  תֹו  ּלָׁ פִּ

חַׁ  אַׁ ר  מַׁ ְואָׁ ה  ֲענָׁ נַׁ זאת,  ם  תָׁ רָׁ עָׁ הֵ ה  ל  )ֲאבָׁ אי,  ַׁ ֲחש  ּבַׁ ן  מ  ש   ת  ינַׁ חִּ ּבְ ה  יָׁ הָׁ י  ּכִּ ט  ק  ש   ּבְ ֵכן  אָׁ ל  ּלֵ ְתּפַׁ הִּ נּו  ּבֵ רַׁ נּו?,  ּבֵ ְלרַׁ ֵהם  ים  ּמִּ ְתּדַׁ מִּ ְך:  ּכָׁ ה  ר  יָׁ הָׁ יֹוֵתר  טֹוב  ם( 
צוּ  אְך  זַׁ ייְכן  ְגלַׁ "ֵזיי  קֹוֵרעַׁ אֹותֹו.  י  ֲאנִּ ש   מֹו  ּכְ קֹות  ְצעָׁ ּבִּ ם  תָׁ ּלָׁ ְתפִּ ּבִּ ם  רֹונָׁ ּגְ ת  ְקְרעּו א  ּיִּ וען  ש   יו  גִּ יז  ר אִּ ע  יל,  טִּ ְ ש  ויְנט  אוִּ עדַׁ ג  אט  הָׁ י  ּבִּ רַׁ ער  ד  ן?,  עּבְ ר  ם 

יְך". ועיין שיחה זו   זִּ ייס  יְך רַׁ וי אִּ וִּ ען  וינ  אוִּ יים דַׁ ּבַׁ י  י ֵקיילִּ ייְסן דִּ יין רַׁ אְך אַׁ זַׁ ֵזיי  אְלן  אי', זָׁ ַׁ ֲחש  ּבַׁ ן  מ  )שם    א אות תרעו " ח   שיש"ק בנוסח אחר ב 'ש  

והרי  " ועיין בשיש"ק ח"א תרכט שהרב הנ"ל שאל זאת כבר בימי רבנו    -ח"ב תרלב   ק " שיש ב גרסא עיין    עוד   מבואר שזה היה בחיי רבנו( 
השיב לו רבינו: "אני דוקא מסכים עם החסידים הקודמים שהיו קופצים לתוך היכל המלך     כשנכנסים למלך נכנסים בקול דממה דקה?!"  

 ..בשרווליהם המרופטים והמשומנים!.

ל   -ג'  צדיק    עצות בתרא   וכן מבואר בלקוטי   יג ק עַׁ ם הּוא רַׁ עֹולָׁ ְך ּבָׁ רַׁ ְתּבָׁ בֹודֹו יִּ ת ּכְ רַׁ אָׁ ר ה  ּקַׁ ים  -עִּ לִּ ּדְ ּתַׁ ְ ש  ים ּומִּ ּבִּ רַׁ ת הָׁ ים א  יקִּ ְצּדִּ ּמַׁ ים, הַׁ יקִּ ּדִּ ּצַׁ ְיֵדי הַׁ
ת   ינַׁ חִּ ה ּבְ ְך. ְוז  רַׁ ְתּבָׁ בֹודֹו יִּ ר ּכְ ּקַׁ ה עִּ ּז  ה ש   ּובָׁ ְתש  ם ּבִּ ירָׁ ֲחזִּ ים ּוְלהַׁ ְרחֹוקִּ ת הָׁ ֵרב א  ן:  ְלקָׁ ְצלָׁ א לִּ נָׁ ֲחמָׁ ים רַׁ יקִּ ּדִּ ּצַׁ ּלּוק הַׁ ל סִּ יד עַׁ ְסּפִּ ין ְלהַׁ יכִּ רִּ ּצְ ד ש   ְסּפֵ ה   הַׁ

איבעיא להו הספידא יקרא דחיי הוי או יקרא דשכבי הוי למאי נפקא מינה דאמר לא תספדוה לההוא גברא אי נמי  :  סנהדרין דף מו  יד

תא שמע ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה אי אמרת משום יקרא דחיי הוא משום יקרא דאברהם משהו לה לשרה    לאפוקי מיורשין 
שרה גופה ניחא לה כי היכי דמייקר בה אברהם תא שמע וספדו לו כל ישראל וקברו אותו ואי אמרת משום יקרא דחיי הוא הנך בני יקרא  

שמע לא יספדו ולא יקברו לא ניחא לצדיקיא דמייקרי ברשיעייא תא שמע בשלום תמות    נינהו ניחא להו לצדיקיא דמייקרי בהו אינשי תא 
ובמשרפות אבותיך המלכים הראשונים אשר היו לפניך כן ישרפו לך והוי אדון יספדו לך ואי אמרת משום יקרא דחיי הוא מאי נפקא ליה  

באבהתך  דמתייקרי  היכי  כי  ישראל  ביך  לייקרו  ליה  קאמר  הכי  שגירר  .[  ]מז   מיניה  יהודה  מלך  חזקיהו  זה  נמאס  בעיניו  נבזה  שמע  תא 
עצמות אביו על מטה של חבלים ואי משום יקרא דחיי הוא מאי טעמא כי היכי דתיהוי ליה כפרה לאבוה ומשום כפרה דאבוה משהו ליה  

בעייר  תספדוני  אל  להן  לגביה תא שמע אמר  יקרייהו  דמיחלי  להו  ניחא  גופייהו  ישראל  דישראל  מאי  ליקרא  דחיי  יקרא  ואי אמרת  ות 
נפקא ליה מינה קסבר ליתייקרו ביה ישראל טפי תא שמע הלינו לכבודו להביא לו ארון ותכריכין אינו עובר עליו מאי לאו לכבודו של מת  

ון אבל  לא לכבודו של חי ומשום כבודו של חי מבית ליה למת אין כי אמר רחמנא לא תלין נבלתו על העץ דומיא דתלוי דאית ביה בזי 
הכא כיון דלית ביה בזיון לא תא שמע הלינו לכבודו לשמע עליו עיירות להביא לו מקוננות להביא לו ארון ותכריכין אינו עובר עליו שכל  
העושה אינו אלא לכבודו של מת הכי קאמר כל העושה לכבודו של חי אין בו בזיון למת תא שמע רבי נתן אומר סימן יפה למת שנפרעין  

לאחר  למת    ממנו  יפה  סימן  זהו  מטתו  על  מזלפין  גשמים  שהיו  או  גוררתו  שחיה  או  נקבר  ולא  נספד  שלא  מת  יקרא  מיתה  מינה  שמע 

 : דשכבי הוא שמע מינה



 מוהר"ן                                 תורה יד                               קוטי   יל                3כ: 

יקר כי    ,\טו/ דשניהם  אכשמספיד הוא  יקרא דקב"ה  ידי שמספר שבחי הצדיק ורבינו מוסיף שבעיקר שהוא  על 

ידו העלאת הכבוד לשרשו ביראהים השומעים לתשובה דהיינו  רמתעור . וע"כ בחנוכה קרוב רחוקים שעל 
       [:כנ"לשעל ידו מקרבים רחוקים  נר חנוכה  "יכבוד ע אין מספידין בו, כי אז מאיר ה

 
 עתה יבאר רבינו כיצד הפסוק ולפני כבוד ענוה מתבאר עפ"י התורה הזו וצ"ע מה רצה לחדש בזה. 

וזהו הפסוק   לעיל:  ענוה  ביאור  כבוד  טו}  ולפני  ה  טז{ משלי  פי  לבמעל  תיקון   לעיואר  שכל  ב'  באות 

וענווה משפלות  מתחיל  כיהשלום  לעיל "ע  ,  כמבואר  לכבוד.  זוכין  ענוה  התעלות    [יז]   י  שעיקר 
דהיינו ע"י קרוב רחוקים דהיינו שעושים    י גרים ובעלי תשובה שעושין" הוא עלשרשו ביראה  הכבוד  

ובע"ת זוכין עגרים  וזה  וכו'".  רבוא    י תורת חסד  שבס'  בשרשם  נשמותיהם  התנוצצות  מעוררים  שעי"ז 

התורה לזכות  אותיות  א"א  ולתורה  ע,  לזכות " כ"א  שא"א  נמצא  לעיל.  כמבואר  וכו'  ענוה  י 
 : כנ"ל \יט/[יח]  ולפני כבוד ענוהי ענוה, וזהו "לכבוד דקדושה כ"א ע 

 
מונה מוהרנ"ת חמש יסודות במהלך התורה הזו, ויש כאן חידוש גדול במה שמשמיט שני יסודות   ההתורלסיכום  

שנוסף להעלאת הכבוד   לא נזכר לעיל דהיינוסיף יסוד שלכאורה וחשובים שהם השפלות ותלמוד תורה, ומ
' שגם שם ציין אות נפרדת לעניין זאבל עיין לעיל אות  .לשרשו ביראה צריך גם להעלות את היראה ללב

 . , אחרי שכבר דיבר מהמבחן על היראה השלימה שמכבד יראי ה'היראה שתיהיה בלב שלם
הביא את היראה מהשכל ללב ושם משמע שהיא  ועי"ש שיש הבדל בין הלשון כאן ללשון שם כי כאן משמע ל

 לא בלב שלם אלא עם פניות.
אם להחזיר בתשובה  עוד ו  משמע כאן נגמר עניין. עוד צ"ע שלכאורה מנה רק ארבעה דברים ועשה נקודותיים

 הוא החמישי מדוע לא כתב ולהחזיר.  
 וזה דוחק.  כללי.שלום ו ,שלום פרטי ,לב ,יראה ,כבוד -ואולי החמש הם

וכו' ולא כתב זה בחי' משמע שהוא המשך להנ"ל, אלא שא"כ צ"ע   מהלשון שכתב שזה בחי' אם תוציא נםואמ
עלאת הכבוד לשרשו, ואולי כיון בלהחזיר בתשובה שזה ההתחלה של ה לא התחילכתב אותו אחרון ומדוע 

י שלום כללי דהיינו  ואולי אינה קושיא כיוון שגם שלום פרטי כתב אחר שרצה להוסיף עליו עניין הקרי וצ"ע.
 .שלא כסדר

ויראה אל הלב, ושלום הכללי, ושלום הפרטי   יסוד ה' דברים, להחזיר כבוד ליראה,    הענין 
ז'  כנ"ל באות  והיראה ללב שתיהיה בלב שלם  ליראה  ועי"ז להחזיר את הכבוד  וסדרם הוא להחזיר בתשובה 

בני    להחזיר  :שפלות ותלמוד תורה ותפלההג' דברים והם  ועי"ז שלום פרטי ועי"ז שלום כללי. ונשמט כאן  

, שזה בחי'  )לק"ע תשובה טו וברית ט( דהיינו לדבר עמהם מוסר ויראת שמים ולעוררם לתשובה    אדם בתשובה

לשון אכילה רבה  כי הסט"א נקרא זולל    באות ג'   [כא]  כנ"ל    \כ/ מזולל  יקראם תוציא    פסוקב  כוונת הנביא

 
יש בהספד זה וזה ולכן נחלקו אבל המסקנה היא לא במציאות אלא רק לענין אם ציווה שלא רוצה שיספידו אותו או לענין    כי באמת   טו 

מ  מספידים  שכר  שעזב  גבית  מרכושו  ספדנין  שכר  וכן  לוותר  לצוות  יכול  ולכן  מלחיים  לנפטר  כבוד  הוא  שיותר  פסקו  זה  ועל  היורשין 
 .דהיינו מהיורשין ולא מהציבור 

 .לא להספיד כי עד שמתכסה בעפר עדין הוא בסכנת גאות  אלא כגון שצריך לגבות מעות בשביל משפחתו   בברסלב נהגו 
 בסוף הקטע ובתשכט הועבר לכאןנדפס הציון הזה לקמן    -בתרלו   טז

 באות ב'  יז
 עיין תורה קסח ותורה טז תנינא וספר המידות כבוד אות ח' ולק"ע גאוה כז )עפ"י טז תנינא(   יח 

 שע"י שפלות זוכה לכבוד דקדושה.  וכן מבואר בתורה קסח   יט 
י ּתַׁ   ירמיה פרק טו   כ נַׁ יְבךָׁ ְלפָׁ ִּ ֲאש  ּוב וַׁ ש  ם ּתָׁ ד אִּ ר ְידֹוָׁ מַׁ ֵכן ּכֹה אָׁ ּוב  )יט( לָׁ ש  ה לֹא תָׁ ּתָׁ יךָׁ ְואַׁ ה ֵאל  בּו ֵהּמָׁ ֻ ש  ה יָׁ ְהי  י תִּ פִּ ּזֹוֵלל ּכְ ר מִּ קָׁ יא יָׁ ם ּתֹוצִּ ֲעמֹד ְואִּ

ם:     ֲאֵליה 

שאני גוזר גזירה ואתה מבטלה. ישובו    -אם תוציא אדם הגון מאדם רשע שתחזירנו למוטב. כפי תהיה    -ואם תוציא יקר מזולל      -רש"י  פ 
   יתובון אינון לפתגמך ואת לא תתוב למטעי בתריהון:   -המה אליך ואתה לא תשוב אליהם  

   ענין הרבות האכילה ורדיפת התאוות וכן זולל וסובא )דברים כא(:   -מכובד וחשוב. מזולל    -)יט( יקר    -  מצודות ציון 
 באות ג'ירמיהו טו יט הנ"ל    כא 



 מוהר"ן                                 תורה יד                               קוטי   יל                4כ: 

כי טיפות הקרי    \כג / קרי. הוא תיקון  אל הן נכבדות וחשובות ויקרותונשמות ישר  \כבולשון מזולזל הפך היקר/ 

ויש מהן שנעשה מהן אחרי כמה    \כד/ הן נשמות גבוהות שנופלות עי"ז לקליפה ונעשה מהם שדין רוחין ונגעים

וע"י שעושה גרים ובעלי   [כו]  אתוון דדין כאתוון דדין  "קריו"  "יקר"והרמז לזה ש,  \כה/ גלגולים נשמות גרים
ועכשיו  תשובה   בחינתו  כל אחד לפי  לקליפה  נשמות שנפלו  כנגד  כששגם הם  בבחי' מדה  אותן מתקן  מוציא 

רה/ מדה תורה  ועיין  זה,    \כז.  גמור לחטא  תיקון  מזמורים שהם  גילה עשרה  לשונו שםשרבנו  ומי שזוכה   -וזה 

 
 בא: משתתף עם כל מכבדיה הזילוה, שזה הפך יקר, ועם זולל וסו   -)יט( מזולל    מלבי"ם   כב
לעוון הזה    משמע   כג הר"ן  כאן שיש תיקון  ועיין שיחות  רחוקים  )   -  אות עא ע"י קרוב  הקדוש  בזהר  ו דף  ח"א  בענין מה שכתוב  דף  קפח. 

שעל פגם הברית, בפרט מאן דאושיד זרעא בריקניא חס ושלום וכו' אין מועיל תשובה. אמר רבנו, זכרונו לברכה שאין הדבר כן, רק    ריט.:( 
(. ואמר שבזה המאמר זהר אין שום אדם מבין הפשט רק הוא לבד. והכלל שבאמת מועיל תשובה  זוהר ח"א סב שובה ) על הכל מועיל ת 

וש  חס  לפשע  הרבה  אם  אפלו  זה  חטא  על  בזה  בודאי  קלג )לום  אות  קפלן  הרב  הערות  כבר    .(עיין  הנדפסים  בספרים  מבאר  שעקר  )קלד(  וכבר 
והוא  ולהבא.  מכאן  עוד  יעשה  לבל  הוא  על    התשובה  וכשמרחם  שם.  ולהתנסות  בתחלה  שהיה  והענינים  המקומות  באלו  לעבר  מוכרח 

 : )קלה( עצמו עכשו ואינו עושה עוד מה שעשה מקדם ומשבר תאותו, זהו עקר התשובה  

 .נתן תיקון את העשרה מזמורים של התיקון הכללי   ורבינו בעצמו 

כי צפה ברוח הקדש, שהיו ניצוצות קרי    סף מל את המצרים במצרים מבאר הטעם שיו   –ריש פרשת שמות  להאריז"ל    בשער הפסוקים ועיין  
בהוצאתם,   מתענג  שהיה  ענוג  וע"י  אדה"ר.  ר"ל,  אדם,  בני  נגעי  הנקראים  הראשונים,  שנים  בק"ל  אדה"ר  שהוליד  קדושות,  נשמות  של 

ונעשו   ונתהפכו  וכו'.  ונעמ"ה  לילית  הם  ושידות,  שידה  אדם  בני  ותענוגות  ח'(  ב'  )קהלת  ומהל  בסוד  גיירם,  ולכן  ענוגים.  נגעים, תמורת 
 אותם: 

והנה הענין הוא, במה שנתבאר אצלינו, בענין קין והבל בפרשת בראשית שרוב הנשמות באות, מבחי' חו"ג המתפשטות בגופא דז"א, ולא  
, והוציא הטפות ההם  מן הדעת עצמו. אמנם הטפות הנזרקות ע"י שכבת זרע לבטלה, הם מתאוות הזכר לבדו, שנתעורר דעתו אל הזווג

מלמעלה, מן הדעת עצמו העליון, ולא מצא את נוקביה מוכנת לכך בעולם האצילות, כי ירדה למטה ע"י הפגם, ואז יצאו לחוץ, ולקחום  
ש של  הנקבות של הקליפות, ונצטיירו בגופם והולידום, והם שדין ורוחין ולילין, ונקראים נגעי בני אדם, כמבואר אצלינו באורך, בענין הק" 

 זמן השכיבה, וע"ש היטב: 

הדעת,   מבחי'  קדושות  עליונות  נשמות  כלם  כנודע,  מחוה  אדם  שפירש  שנה  ק"ל  באותם  שנבראו  ורוחין,  השדין  אותם  כל  כי  נמצא, 
נולדה אומת   לא  כי  ולכן תמצא,  רבים.  גלגולים  ע"י  תום חלאתם מהם,  עד  וללבנם,  רבים לצרפם  גלגולים  וצריכות  בקליפות,  ונתערבו 

שראל, עד יעקב ואילך, כי כל רוב הנשמות היו מעורבות בקליפות, והיו הולכות ומתבררות, ומתגלגלות מדור לדור, ולא התחילו תיקונם,  י 
עד   מצרים,  בגלות  והולכים  מתבררים  והיו  הנזכר,  הנשמות  הם  בניו,  תקון  התחיל  אז  וגם  אדה"ר,  את  שתקן  שבאבות,  בחיר  יעקב  עד 

 שיצאו ישראל ממצרים: 

ז"ס פסוק )דברים ד' ל"ד( או הנסה אלהים לבא לקחת לו גוי מקרב גוי. וארז"ל, עם מקרב גוי לא נאמר, אלא גוי מקרב גוי, והבן זה מאד,  ו
   כי היו ממש בתוך קרבם של הקליפות, והיו גוים כמותם, ונצטרפו ונתלבנו ונלקהו מקרב הגוים ההם ממש: 

לגמרי    עד גלות מצרים שם נברר מהם הרע   ונתבררו ואנשי סדום שבאו בגלגול והלכו    ועי"ש שמבאר שהם נשמות דור המבול והפלגה 
 היו הערב רב.  והם 

נוק' הן מצד אחד גבוהות יותר ומאידך אין להם שמירת הנוק' ולוקחת אותן הנוק' דסט"א ונעשה מהן שדין    שכיון שהן יוצאות   כד בלא 
   .ורוחין. כמבואר בשער הפסוקים שמות 

בג"ע    הלילה דרושי  הכוונות  בשער    כה  הנשמות  זיווגי  ע"י  כנ"ל  העולם  וחסידי אומות  הגרים  נעשים  גם  נתבאר שמנשמות עשוקות אלו 
 שע"י לימוד תורה של הצדיקים שמשורש קין בעת פרישתם.

 ובזוהר ח"ב דף קצז: בהגהות מהרח"ו שם אות י'  עיין בעש"ט עה"ת כי תצא אות יג.  כו

ְילָׁ   -  תורה רה   כז  ְקֵרה לַׁ ּקּון ְלמִּ י ֵיש  ּכֹחַׁ ּבַׁ ּתִּ לֹום, ּכִּ ָׁ ס ְוש  ע לֹו, חַׁ ֵארַׁ ּיֹום ש   אֹותֹו הַׁ ים ּבְ ּלִּ הִּ יְטל ּתְ ּפִּ ה קַׁ רָׁ ר ֲעשָֹׁ ן, לֹומַׁ ְצלָׁ א לִּ נָׁ ֲחמָׁ ים  ה, רַׁ ּלִּ הִּ ת ּתְ ירַׁ ֲאמִּ
ֲחֵמש  א  ם הַׁ י"ת עִּ ילִּ א לִּ ּיָׁ ְטרִּ ימַׁ גִּ ים ּבְ ּלִּ הִּ י ּתְ ּה, ּכִּ ה אֹותָׁ ְקחָׁ ּלָׁ ה ש   ּפָׁ לִּ ּקְ ה ֵמהַׁ ּפָׁ ּטִּ יא הַׁ ן  ְלהֹוצִּ ּוֵ יְך ְלכַׁ רִּ , ְוצָׁ דּועַׁ ּיָׁ ה ּכַׁ ל ז  ה עַׁ ְמֻמּנָׁ יא הַׁ הִּ ּה ש   מָׁ ְ ל ש  ּיֹות ש   ֹותִּ

מֹות ֵאל ֱאלֹקִּ  ֵ ֵני ש  ְ ש ּ ר הַׁ ְסּפַׁ מִּ ן ּכְ הּוא ְמֻכּוָׁ א תפ"ה, ש   ּיָׁ ְטרִּ ימַׁ גִּ ים ּבְ ּלִּ הִּ ּתְ ים, ש   ּלִּ הִּ ת ּתְ ירַׁ ת ֲאמִּ עַׁ ְ ש  ד ֵהי ּבִּ מ  ף לָׁ ל  ד אָׁ מ  ף לָׁ ל  ה אָׁ ז  ְמלֹואֹו ּכָׁ יּוד ֵמם    ים ּבִּ
ּיָׁ  ּכַׁ ה  ּוְגבּורָׁ ד  ס  ת ח  ינַׁ חִּ ּבְ יא  ה הִּ ּפָׁ ּטִּ י הַׁ ּכִּ ה,  ּפָׁ לִּ ּקְ ה ֵמהַׁ ּפָׁ ּטִּ ה הַׁ מֹות ֵאּלּו יֹוְצאָׁ ֵ ֵני ש  ְ ש ּ ְיֵדי הַׁ ל  עַׁ ֵהם  ש   חּות ש   ְולַׁ ימּות  ם ֲחמִּ יִּ ּומַׁ ּכֹחַׁ ֵאש   ּה  ּבָׁ י ֵיש   ּכִּ  , דּועַׁ

 ֵ ֵני ש  ְ ש ּ ל ְיֵדי הַׁ ה, ְועַׁ ד ּוְגבּורָׁ ס  ת ח  ינַׁ חִּ ל ְיֵדי  ּבְ "ל, עַׁ ּנַׁ ים ּכַׁ ּלִּ הִּ א ּתְ ּיָׁ ְטרִּ ימַׁ ֵהם ּגִּ דּועַׁ ש   ּיָׁ ה ּכַׁ ד ּוְגבּורָׁ ס  ת ח  ינַׁ חִּ ֵהם ּבְ "ל ש   ּנַׁ ים הַׁ ין  מֹות ֵאל ֱאלֹקִּ יאִּ ה מֹוצִּ ז 
ים:  ּלִּ הִּ ת ּתְ ירַׁ ת ֲאמִּ עַׁ ְ ש  ן ּבִּ ּוֵ יְך ְלכַׁ רִּ ה צָׁ ם, ְוז  ָׁ ש ּ ה מִּ ּפָׁ ּטִּ  הַׁ

יטְ    ּפִּ ה קַׁ רָׁ ר ֲעשָֹׁ יְך לֹומַׁ רִּ ן צָׁ ל ּכֵ א  ְועַׁ ּמּובָׁ ים ּכַׁ ּלִּ הִּ ר ּתְ ם ֵספ  ה  ר ּבָׁ ֱאמַׁ ּנ  ֹונֹות ש   ה ְלש  רָׁ ֲעשָֹׁ ת הָׁ ינַׁ חִּ ֵהם ּבְ ה, ש   ְמרָׁ יֵני זִּ ה מִּ רָׁ י ֵיש  ֲעשָֹׁ ים  ל, ּכִּ חִּ סָׁ א ּפְ רָׁ ְגמָׁ )ּבִּ
"י,   ִּ ש  רַׁ ֵפרּוש   ּבְ ן  ּיֵ עַׁ ְוכּו'  ּה  ְללּויָׁ ְוהַׁ יל  ּכִּ שְֹ ּומַׁ חַׁ  ּצֵ ְמנַׁ ְולַׁ ֵרי  ְ ש  ֵהם אַׁ ש   ר(:  ּזֹהַׁ ּובַׁ ּכֹחַׁ  קי"ז  ל  ּטֵ ְלבַׁ "ל  ּנַׁ הַׁ ֹונֹות  ְלש  ה  רָׁ ֲעשָֹׁ הָׁ ל  ש   ֹון  ש  ְולָׁ ֹון  ש  לָׁ ל  כָׁ ּבְ ּכֹחַׁ  ְוֵיש  

ּיָׁ  ְראִּ ֹון  ְלש  הּוא  ֵרי  ְ ש  אַׁ י  ּכִּ "ל,  ּנַׁ הַׁ ה  ּפָׁ לִּ ּקְ הַׁ ְך  פ  ה  ֵהם  ֹונֹות,  ש  ּלְ הַׁ ֵמֵאּלּו  ד  חָׁ א  ל  ּכָׁ י  ּכִּ "ל,  ּנַׁ הַׁ ה  ּפָׁ לִּ ּקְ הַׁ הַׁ ה  ּפָׁ לִּ ּקְ הַׁ ְך  פ  ה  לּות,  ּכְ ְסּתַׁ ְוהִּ ּה  ה  ּכֹחָׁ ר  ּקַׁ עִּ ש   "ל  ּנַׁ
ּבֹוֵתינ  רַׁ ּו  ְרש  ְודָׁ ֵסר,  חָׁ ְמֹארֹת"  י  "ְיהִּ ינֹות  ְבחִּ ּבִּ ֵמְראֹות",  יו  ֵעינָׁ ין ָׁ  ְכה  ּתִּ "וַׁ ת  ינַׁ חִּ ּבְ מִּ ְראּות,  הָׁ ְלּקּול  ּקִּ ף  מִּ ּדַׁ מ"ד  ּקּון  ּתִּ ר  זֹהַׁ ּקּוֵני  )ּתִּ ה  כָׁ ְברָׁ לִּ ם  ְכרֹונָׁ זִּ ּו, 

הּ  ר ּכֹחָׁ ּקַׁ עִּ א ש   ְמצָׁ ית' נִּ ילִּ א לִּ ה:   עט:(: 'ּדָׁ ּנָׁ ּמ  ְך מִּ פ  יא ה  ה הִּ ּיָׁ ֹון ְראִּ הּוא ְלש  ֵרי ש   ְ ש  ה, ְואַׁ ּיָׁ ְראִּ ְלקּול הָׁ ּקִּ  מִּ

)ְלֵעי    ֵחר  קֹום אַׁ מָׁ ּבְ ן  ּיֵ עַׁ ה  ז  ן  ְניָׁ ְועִּ ה,  ּז  מִּ ְך  פ  ה  יל הּוא  ּכִּ שְֹ ּומַׁ ל,  ּכֵ ַׁ ְמש  ת  ינַׁ חִּ ּבְ יא  י הִּ ּכִּ יל,  ּכִּ שְֹ י ְוֵכן מַׁ ֲחטִּ ְלהַׁ ּה  ּכֹחָׁ ר  ּקַׁ עִּ י  ּכִּ ן יט(.  ימָׁ סִּ ּבְ ם  ל  דָׁ אָׁ ת הָׁ א א 
הּוא ְמעֹ  ן, ש   מָׁ ְרּגְ ל ְיֵדי ּתֻ יל עַׁ ּכִּ שְֹ ת מַׁ ינַׁ חִּ הּוא ּבְ ְרּגּום, ש   ֹון ּתַׁ ל ְיֵדי ְלש  לֹום, הּוא עַׁ ָׁ ס ְוש  ה, חַׁ ְקר  מִּ יל  ּבְ ּכִּ שְֹ ים מַׁ מִּ ְפעָׁ ל ְולִּ ּכֵ ַׁ ים ְמש  מִּ ְפעָׁ ע, לִּ רַׁ ב טֹוב וָׁ רָׁ

ם:  ָׁ ן ש  ּיֵ  עַׁ



 מוהר"ן                                 תורה יד                               קוטי   יל                5כ: 

.  י נתתקן על ידי זהלאמרם באותו היום, אין צריך לפחד עוד כלל מפגם הנורא של המקרה, חס ושלום, כי בודא
תיקונים  עכ"ל. עוד  כנראה צריך  ביום אחר  הנ"ל  אבל האמרם  רחוקים  קרוב  חילוק אם  וכגון  עיין שיש  עוד   .

 : \כטר ראשון צריך להזדרז ללכת למקווה/ גם כתב שדב \כחראה מחמת הרהור או בלא הרהור/ 
 

 

 
ה, ש      ּפָׁ לִּ ּקְ ְך הַׁ פ  ּה, ה  ְללּויָׁ ךְ ְוֵכן הַׁ פ  י ֵהם ה  לִּ ּלְ ּיֹות הַׁ י אֹותִּ ה, ּכִּ לָׁ ְך ְילָׁ פ  ל ה  ּלֵ יד, ְוהַׁ מִּ ה ּתָׁ לָׁ ילָׁ ת ּבִּ ל  ּל  יא ְמיַׁ הִּ ם ש   ֵ ל ש  ית, עַׁ ילִּ ּה לִּ מָׁ ְ ר לֹא  ש ּ אָׁ ְ ש ּ "ה: ְוהַׁ לָׁ  ְילָׁ

 : ֵרש   ּפֵ

ם הַׁ    ּגַׁ י  ּכִּ  , דּועַׁ ּיָׁ ּכַׁ ה  ּוְגבּורָׁ ד  ס  ת ח  ינַׁ חִּ ּבְ הּוא  ש   ת  עַׁ ּדַׁ ֵמהַׁ ה  אָׁ ּבָׁ ה  ּפָׁ ּטִּ הַׁ ם  ה  ּגַׁ ָׁ ש ּ ֲחמִּ ת  ינַׁ חִּ ּבְ ת הּוא  עַׁ ּדַׁ הַׁ דּועַׁ ש   ְויָׁ "ל,  ּנַׁ ּכַׁ ה  ּוְגבּורָׁ ד  ס  ת ח  ינַׁ חִּ ּבְ יא  ה הִּ ּפָׁ ּטִּ
יְטל:  ּפִּ ה קַׁ רָׁ ר ֲעשָֹׁ יְך לֹומַׁ רִּ ן צָׁ ל ּכֵ בּורֹות, עַׁ ֵמש  ּגְ ים ְוחָׁ דִּ ֵ     ֲחסָׁ אש  ע רָׁ ַׁ ש  ֵרי ְנשֹּוי ּפ  ְ ש  יל אַׁ ּכִּ שְֹ ד מַׁ וִּ ים ל"ב(: "ְלדָׁ ּלִּ הִּ ת )ּתְ ינַׁ חִּ ה ּבְ הּוא  ְוז  ף. ש   אַׁ י ֵתבֹות נַׁ

ים:  ּלִּ הִּ ְינּו ּתְ הַׁ יל, ּדְ ּכִּ שְֹ ד מַׁ וִּ ת ְלדָׁ ינַׁ חִּ ל ְיֵדי ּבְ ע עַׁ ְכנָׁ    נִּ

ם בְּ  ְמרָׁ יְך ְלאָׁ רִּ ּצָׁ ּיּות, ש   טִּ ְפרָׁ ים ּבִּ ּלִּ הִּ יְטל ּתְ ּפִּ ה קַׁ רָׁ ֲעשָֹׁ ה, הָׁ כָׁ ְברָׁ ְכרֹונֹו לִּ נּו, זִּ ּבֵ ה רַׁ ּלָׁ ְך ּגִּ ר ּכָׁ חַׁ ה לֹו, חַׁ אַׁ ְקר  ּיִּ ּיֹום ש   הֹור,  אֹותֹו הַׁ י טָׁ ְלּתִּ ה ּבִּ ְקר  לֹום, מִּ ָׁ ס ְוש 
ד, ט"ז:  וִּ ְלדָׁ ם  ְכּתָׁ ֲערֹג, מ"ב:   ְוֵאּלּו ֵהן, מִּ ּתַׁ ל  ּיָׁ אַׁ ּכְ ל, מ"א:  ּדָׁ ל  יל א  ּכִּ שְֹ ֵרי מַׁ ְ ש  יל, ל"ב: אַׁ ּכִּ שְֹ ד מַׁ וִּ ל ְידּותּון,      ְלדָׁ חַׁ עַׁ ּצֵ ְמנַׁ ֵחת, נ"ט: לַׁ ְ ש  ּתַׁ ל  חַׁ אַׁ ּצֵ ְמנַׁ לַׁ
ה, צ': הֹודּו   ה ְלמש   ּלָׁ פִּ ל, קל"ז: ע"ז: ּתְ ב  ֲהרֹות ּבָׁ ל נַׁ מֹו, ק"ה: עַׁ ְ ש  ְראּו ּבִּ ה' קִּ ים,    לַׁ ּלִּ הִּ יְטל ּתְ ּפִּ ה קַׁ רָׁ ֲעשָֹׁ ֵאּלּו הָׁ ר: ש   מַׁ ֹו, ק"נ: ְואָׁ ְדש  קָׁ ְללּו ֵאל ּבְ ה הַׁ ְללּויָׁ הַׁ

לֹום,   ָׁ ְוש  ס  חַׁ ה  ְקר  ְלמִּ ְמֹאד  ְמֹאד  דֹול  ּגָׁ ּקּון  ּתִּ ֵאיֵהם  יֹּום,  הַׁ אֹותֹו  ּבְ ְלָאְמָרם  ה  זֹּוכֶׁ ֶׁ ש  ס  וִּמי  חַׁ ה,  ְקרֶׁ ּמִ הַׁ ל  ֶׁ ש  ּנֹוָרא  הַׁ ָגם  ִמּפְ ָלל  ּכְ עֹוד  ִלְפחֹד  ָצִריְך  ן 

ה:   ל ְיֵדי זֶׁ ן עַׁ ּקֵ אי ִנְתּתַׁ ּדַׁ וַׁ י ּבְ לֹום, ּכִ ָ ה בְּ ְוש  ן ז  ְניָׁ ן עִּ ּיֵ "ן  )ְועַׁ ּקּוֵטי מֹוֲהרַׁ א תורה צב  לִּ נָׁ ְניָׁ  (: ּתִּ
)הינו ענין מק     -אות קמא    -  שיחות מוהר"ן עיין    כח בודאי שלשה חלקי העולם, אני  היות בענין זה הידוע  נלכדים  ושלום(  רה לילה חס 

אתכם  דרב(   לוקח  אהרן  ורבי  נפתלי  גמור    )רבי  תקון  והם  קרי  לתקון  מאד  מאד  מועילים  תהלים  קפיטל  העשרה  שאלו  ותדעו  לעדות. 
נו שוכב כראוי, וכל זה אינו כלום  ומועיל מאד מאד. ויש מי שיקרה לו על ידי רבוי אכילה ושתיה או על ידי חולשה ועיפות או על ידי שאי 

נדמה   לפעמים  גם  ונצול.  אותו  שומר  שהמזל  או  המקרה  מן  ונצול  מלמעלה  אותו  ששומרים  יש  גם  בשנה(.  שמשתין  תינוק  כמו  )והוא 
מת  להאדם בשנה בחלום כאלו הוא נופל ואחר כך מתעורר משנתו, גם זה מן השמים שמצילין אותו מזה. רק מי שיקרה לו חס ושלום מח 

. אבל מי שיאמר באותו היום  (עיין פל"ח על תורה צב תנינא ובראשית חכמה קדושה יז)הרהורים מזה נבראים ממש קלפות חס ושלום כמבאר בספרים  
 אלו העשרה קפיטל תהלים בודאי יתקן בזה מאד מאד: 

תי טהור, שראה קרי בשוגג בלי שום  הבעש"ט זללה"ה אמר, שלא ידאג אדם על מקרה בל   -כי תצא אות יג    בבעש"ט עה"ת וכן מבואר  
מחשבה זרה והרהור, כי הוא חס ושלום היה חייב מיתה, ועל ידי זה כי יצא ממנו הרע נפטר ממיתה, ובאם לאו היה מת חס ושלום, ואמר  

מחמת הרהור, הוא    רמז לזה יקר בעיני ה' המותה לחסידיו )תהלים קט"ז, ט"ו(, יקר אותיות קרי, הוא טוב לחסידיו, היינו כשבאה לו שלא 
טוב, שבאם לאו היה אפשר להיות מת חס ושלום, אם כן אין לדאוג אלא אם ראה על ידי מחשבה חס ושלום, וכשבאה לאדם מחשבה  

)ליקוטי  :  ( בפרשת נח בעמוד התפילה מן אות קט"ו ולהלן)כפי שנתבאר שם    רעה חלילה, יראה לטהר אותה בהעלותה להתקשרות הבורא יתברך שמו וכו' 

 אמרים דף כ"ח ע"ד, אור תורה פרשת ראה(
ואז בעת שגלה התורה הנ"ל אמר בתחלה שתקון הראשון הוא המקוה, שצריכין לטבל במקוה )ואמר בזו    -אות קמא    -  שיחות מוהר"ן   כט 

מאד לטבל    הלשון דאס ערשטי איז מקוה(. ואחר כך גלה התקון הנ"ל לומר עשרה קפיטל תהלים כנ"ל. גם פעם אחת אמר שצריכין לזהר 
באותו היום שיהיה האדם בלתי טהור. ואפלו אם לא יוכל לטבל בבקר, על כל פנים יטבל באותו היום אפלו לפנות ערב. כי צריכין לזהר  

   מאד לטבל באותו היום דיקא )ועין בסוף ספורי מעשיות שאמר, שטוב מאד לטבל תכף ומיד וכו' עין שם(: 

ה לשונו, ולטבילת קרי יטבול במים קרים, בסוד מים קרים על נפש עיפה וגו' )משלי כ"ה, כ"ה(, וסוד  כתב וז   סור מרע ועשה טוב בספר  ועיין  
מים קרים מספרו מת, בסוד שנאמר בשם הבעל שם טוב אשר הצדיק נפטר ממיתה כשרואה קרי, בסוד יקר בעיני ה' המותה לחסידיו, כי  

(, יקר  .ת גדולה בלבו וכו' )עיין ברכות ז מיתה, ובזה נפטר ממיתה, כי מרדו   אצל הצדיק נחשב לו צערו על מקרה בלתי טהור יותר מצער 
ב   אתוון קרי, ומים על נפש עייפה, והמים בסוד מסירת נפש למיתה כמו בנפילת אפים ונמתק במים קרים וכו' עיין שם:  מקור מים חיים  )הובא 

 (הערה יב   -שהוא הערות על ספר בעש"ט עה"ת הנ"ל 
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