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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 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   שמובלעים להיות 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 התורה הפרטים 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,  בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן  דפי הליקוטי מוהר"ן
 . הישנים וחדשים  ובתוספת מ"מ . מהדורות

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

. )הריצ"ח במדבר  23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה 23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה   א
פ' במדבר.תשנד ולא כולם     ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד  וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי  יסודות  הרבה 

 , 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 
 השתדלתי מאד כל ביאור להקדים לו את הקושיא המכריחה אותו וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.  ב
ה  שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופאות 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 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על י ורק 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 פַּ  ִ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 ִשיחֹוָתיו ִמּנִ 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 להבין ולרגע 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 חדושיו אקמה:, 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 לו אות 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"א ברית 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' הרש רז"ל  

עוד עי"ש בשם ספר    .  וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבן זבח 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 יעקב עוד 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 כן ו מאידך 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 רבינו לעורר על חשיבות העיון  
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש  חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י  לְּ נֵּ ְּ עּוִרים  ש  ִ מֹד 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 עֹצֶּׁ 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 

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

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 יותר תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמ ב נראה כוונתו כיון שאמר   '(,ח  'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק . 

  אחר התחיה לעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ ו הל(  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  י מי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ  ו  .ר של רבינו יותר מגאונים גדולים ורואים 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

 
 כו.: כז.: :כהדף 

 
 
 טי תורה



 מוהר"ן          לחבקוק יט     שתעי יח תפלהינן מבי יוחר כה:    ליקוטי                 

יוצא  אלעצמו. למשל כשאדם מוציא דיבור של ברוך, בודאי

של  האות בית בראשונה, ונתרחק מאדם. ואח"כ מוציא הריש

ברוך, ואז הריש קרוב אל המוציא מהבית. וכן הכף שמוציא 

באחרונה, היא קרוב לאדם הזה יותר מהריש. והבת קול לוקחת 

 זאת התיבה ברוך, ומהפכת אותה מראשה לסופה. ומהפכת

את הבית שתהיה קרוב לאדם יותר מהריש, והריש מהכף. 

נמצא שהכף שהיא סוף ותכלית של התיבה, שהיתה רחוקה 

מתחלה מהבת קול בתכלית הריחוק, עכשיו היא קרובה 

בתכלית הקירוב. כי כן אנו שומעין, שבת קול מוציא תיבת 

ברוך, בתחילה ב', ואח"כ ר', ואח"כ כף. נמצא שהכף שהיא 

הי' מתחילה בתכלית הריחוק מהבת קול, עכשיו התכלית, ש

נתקרב בתכלית הקירוב, כי הבת קול הפך את התיבה. וזה 

מה אית בת קול דווקא, הודיע את זאת.  קלא ברתשנפק 
דאיתתא דר' חנינא בן  ו בהדי קרטליתאכל

תכלתא לצדיקייא  'דוסא דעתידא לשדייא בי
 : )ע"כ לשון רבינו ז"ל( לעלמא דאתי:

 

הינדואה מישתעי, ושאר  ה, דהיינו רב יהודבשתעייהמ]סיום 
המאמרים כאלה המובאים שם בב"ב אחר מאמרי רבב"ח, 

אמר לי הונא בר נתן וכו', ומעשה בר' אליעזר ור'  ,שהם
וד' וה'.  גיהושע, הכל יבא על נכון בספר ליקוטי תנינא בסימן ג'

 : לך נא וראה שם, תמצא מרגוע לנפשך[

תנאי  הי, אשר הסתירו בהם גנזיא דמלכא כולההמישתעידמיך לסיים מאמרי הנה עזרונו רח עד

אמוראי. כען אציתו למילוי דנפקין בהדרתא, שפר עלי' לחווי' באפי מלכוותא. בחכמתא  כולהיו

. אתיא בספרא דצניעותאיגלה לכון קצת להודעותא, גדולת הבורא גניזין עילאין הצפונים 

לגלות לנו עיטין דאורייתא, בדרך נפלא ונורא השוה לכל  ותמהיא די עבד עמנא אלקא שמיא
נפש לזכות להתקרב על ידם לדי ברא כולא למיעבד לי' רעותא. בריך שמיה לעילא מן כל ברכתא 

 : ושירתא

 [ו] ספרא דצניעותא
לחבקוק הנביא על  תפלה)חבקוק ג'( [ ז] יט

 : שגיונות וכו' 
)זוהר  בספרא דצניעותא פרקא קדמאה איתא

עד לא הוי מתקלא לא ו ע"ב( תרומה דף קע 
  : הוי משגיחין אפין באפין 

על מה צריך לנסוע להצדיק , כי קשה להעולם א

 לשמוע מפיו. הלא אפשר, לעיין בספרים דברי מוסר 

. אך באמת הוא תועלת גדול, כי יש חילוק גדול בין השומע [ח]

מפי הצדיק האמת בעצמו, ובין השומע מפי אחר האומר 

כששומע מפי ששמע מפי השומע. כי יורד בכל "ש מו. מכבש

פעם מדרגא לדרגא, רחוק מפי הצדיק. וכן בין השומע מפי 

 : , הוא חילוק גדול ביותר[ט] הצדיק למעיין בספר

לזכך את הפנים, שיוכל כל אחד לראות את  כי צריך  ב

פניו בפנים שלו כמו במראה. עד אשר בלא תוכחה  

רו תיכף על מעשיו, רק ממה שיביט ובלא מוסר יתחרט חבי

י שיביט בפנים שלו יראה א"ע כמו במראה, "בפנים שלו. כי ע

 :[י] איך פניו משוקע בחשך

גודל יקר הערך של לשון הקודש שבו נברא העולם.  כי ג

 {הובא בפרש"י[ יא] חי' ב"ר פ}כמאמר חז"ל  

כי מאיש לוקחה זאת לשון נופל  לזאת יקרא אשה)בראשית ב'( 

 לשון, מכאן שנברא העולם בלשון הקודש. וזה בחי' חוהעל 

היינו בחי' הדיבור של  יחוה. ולילה ללילהט( בחי' )תהלים י

, לזאת יקרא אשהלשון הקודש שבו נברא העולם. וזה בחי' 

 : וזאת אשר דבר להםט( כמו )בראשית מ [יב] הדיבור היינו

ת שכל הלשונו[ יג]לשון הקודש רוממנו מכל הלשונות  י"וע

י לשון הקודש. היינו שהרע שיש להלשון של "העמים נופלים ע

י לשון הקודש, ואין לו "האומה אחיזה בו נתבטל ונופל ע

והרע  :  , וזה בחי' לשון נופל על לשון[טו] ישראלידשליטה על 
, שכל הרעות של ע' לשון כלולין בו, דהיינו תבערת הכולל

קעין וכלולין שכל הע' לשון משו [טז] המדורה של תאות ניאוף

י לשון הקודש. וזה בחי' ", נופל ונתבטל ואין לו שליטה ע[יז] בו

, היינו יח.(גפ' ויקהל ר)כוכבין הנזכר בזוה"ק מדורה של שבעין 

ניאוף שכל  יטתוהרע הכולל שהוא תבערת המדורה של תאו

חשמ"ל, חיות אש ממללות  : וזה בחי'[כ] הע' אומות כלולין בו

( חיות אש, בחי' חוה אשה. היינו בחי' לשון הקודש .ג)חגיגה י

תבר אש המדורה של שבעין כנ"ל, שעל ידו מתמלל ומש

, שהם בחי' מדורה של שבעין חשמ"למ מ"ל' יזה בחוכוכבין. 

. כי ע"ש זה [כא] י לשון הקודש"כוכבין, שנתמלל ונתבטל ע

נקרא לה"ק, כי כל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא 

וזה שפי' רש"י )בראשית שם(  : ([כב] ד"ר קדושים פ' כ)מ קדושה

מכאן  אביו ואת אמו ודבק באשתו ע"כ יעזוב איש את

שנאסר להם עריות רוח הקודש אומרת כן. רוח הקודש, היינו 

. וברוח פיו כל צבאםג( , כמו )תהלים ל[כד] (כגלשון הקודש )

ות ניאוף, וי לשון הקודש, נאסר ונתקשר התאוה של תא"שע

נו המדורה של שבעין כוכבין, שאין לו שליטה על ישראל היי

 [כה]י לה"ק, בבחי' לשון נופל על לשון כנ"ל, שהרוח שטות "ע

י רוח הקודש. וזה בחי' תיקון הברית, שהוא בחי' "נתבטל ע

 קמה עודולא רוח הקודש, בבחי' 

 

                                              
א

 בוודאי -מתרלו  
ב

 המשתעי -מתרצו  
ג

 בכל המהדורות יש כאן טעות וצ"ל ז' 
ד

 ימנית שמאלית כנראה מחוסר אותיותמנוקד ש  –בתקפא  
ה

  כולהו -מתרצו  
ו

 מהות זה הספר עיין מתוק מדבש שם בשם תלמיד האריז"ל  
ז

 רבנו בהשגחת, ונכתב ע"י מוהרנ"ת 'ה 'דנאמרה בשבועות שנת תקסד שחל בימים  
  , ועיין לק"ה ברכת הריח והודאה ד' אות לבאות כא עיין בעש"ט עה"ת פרשת עקב אות עו ופרשת בשלח ח
ט

 אות ד' ותורה סז אות ח' 'עין תורה כ 
י

 ובהערה שם עיין תורה סו תנינא 
יא

 פסקא ד' 
יב

התפלה אות  . ועיין בעש"ט עה"ת עמודעיין זהר ח"א דף רמח.  ושערי אורה שער ראשון ספירה עשירית 
 קנז בבאר מים חיים שם אות קנב )ד"ה ובספר אור החכמה( הפוגם בדיבור יש לו צער מאשתו.

יג
 לשון הקידוש שאומרים בליל ג' רגלים 
יד

ובלוח טעויות שם הנדפס בסוף ספורי מעשיות ציין שצ"ל על מלכות ישראל, ובתקפא  ,בדפו"ר על מ"ל דקדושה 
 תיקן על ישראל. 

                                                                                   
טו

אומה ולשון כל חות ראשונות וכו' אין ועיין ערובין נד. אלמלי לא נשתברו ל –ל ישראל שליטת לשונם ע 
  שולטת בהם.

טז
 עיין שיש"ק ח"ו אות ל' שבעצם הלשון של רוסיא כבר מונח פגם הברית 

יז
 תורה כט אות ד' גיד שהוא כלליות הגידיןעיין  
יח

)ויקהל רג  -בתרלובתרלד לא נמצא, . ת תקפאהמ"מ הזה כתב מוהרנ"ת בלוח השמטות בסוף ליקוטי קמא מהדור 
 עא(

יט
 תאות -מתרצו  

כ
  ועי"ש שכל ישראל צדיקים. סוף תורה כג החולק על צדיק הקב"ה מפילו לתאות ניאוף עיין 
כא

 ביאור הרמ"ק באור יקר כרך יד דף כ' עיין  
 פסקא ו' כב
כג

 .עיין זהר אחרי סא 
כד

 עיין תורה קנו 
כה

 .* סוטה ג 

 תורה אור
 יטתורה 

ה ַלֲחַבּקּוק  ִפּלָּ חבקוק ג )א( ּתְּ
יֹנֹות: גְּ ִביא ַעל ש ִ ד)ב(  ַהּנָּ דֹוָּ  יְּ

ֵראִתי  ֲעךָּ יָּ מְּ י ש ִ ּתִ ַמעְּ דש ָּ דֹוָּ  יְּ
יהּו  ִנים ַחּיֵ ֶקֶרב ש ָּ ךָּ ּבְּ לְּ עָּ ּפָּ
רֶֹגז ַרֵחם  ִנים ּתֹוִדיַע ּבְּ ֶקֶרב ש ָּ ּבְּ

ּכֹור: זְּ  ּתִ
ם  דָּ אָּ בראשית ב )כג( ַוּיֹאֶמר הָּ

ַעם ֶעצֶ  ַמי זֹאת ַהּפַ ם ֵמֲעצָּ
ֵרא  זֹאת ִיּקָּ ִרי לְּ ש ָּ ר ִמּבְּ ש ָּ ּובָּ

ה ּזֹאת: י ֵמִאיש  ֻלֳקחָּ ה ּכִ ָּ  ִאש ּ
יֹום  תהילים יט )ג( יֹום לְּ
ה  ַחּוֶ ה יְּ לָּ ַליְּ ה ּלְּ לָּ ַליְּ יַע אֶֹמר וְּ ַיּבִ

ַעת:  ּדָּ
ה  ל ֵאּלֶ בראשית מט )כח( ּכָּ
ר  ש ָּ ֵנים עָּ ֵאל ש ְּ רָּ ֵטי ִיש ְּ בְּ ש ִ

ֶהם אֲ  ר לָּ ּבֶ ר ּדִ זֹאת ֲאש ֶ ִביֶהם וְּ
ר  ם ִאיש  ֲאש ֶ ֶרךְּ אֹותָּ בָּ ַויְּ

ם: ַרךְּ אֹתָּ תֹו ּבֵ כָּ ִברְּ  ּכְּ
ב  ן ַיֲעזָּ בראשית ב )כד( ַעל ּכֵ
ַבק  דָּ ֶאת ִאּמֹו וְּ ִביו וְּ ִאיש  ֶאת אָּ

ד:  ר ֶאחָּ ש ָּ בָּ יּו לְּ הָּ ּתֹו וְּ ִאש ְּ  ּבְּ
ד  דֹוָּ ַבר יְּ דְּ תהילים לג )ו( ּבִ
ל  יו ּכָּ רּוַח ּפִ ּו ּובְּ ַמִים ַנֲעש  ש ָּ

ם: אָּ בָּ  צְּ

 



 מוהר"ן           כו.              תפלה לחבקוק יט          וטי                       ליק             

ויסגור בשר (. וזה .ז)כשדרז"ל זבחים קט [א] רוח באיש
אלא למקום החתך, היינו  דלא נצרכה [ג](.)ברכות סא נהיתחתב

עשאה כאוצר, שעיקר עשיה  ויבן [ה]: וזה )שם( חיתוך הדיבור

)ישעיה יראת ה' היא אוצרו ותיקון של לשון הקודש, תולה ב

. קים יראסוף דבר הכל נשמע את האלב( ג(, כמ"ש )קהלת יל

, היינו היראה הוא אוצר, שבו תלוי [ז] וטיםיוזה כאוצר של ח

תיקון }אותיות של לשון הקודש  ח"בךעשיה ותיקון של חטה, 

, שדיבור אלקים דבר בקדשו [י]חי' )תהלים ס(ב: וזה [ט]{טז

ימות לשון י שהיה לו של", עויוסף: באלקים יראהקודש תולה 

. [יא] , בלה"קהמדבר אליכםכי פי ה( הקודש, כמ"ש )בראשית מ

. הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו ,א(ע"כ כתוב בו )שם מ

ולא קמה עוד רוח רוח אלקים, היינו תיקון הברית, בבחי' 

: כי בלה"ק תלוי תיקון הברית, בבחי' מכאן שנאסר להם באיש

כי זה בלא זה אי אפשר להיות, היינו תיקון הברית  : עריות

 ט(. וזה )משלי כ[יב] הם תלוים זה בזהושלימות לשון הקודש 
, [טו](יד, אלא מגרונך )מהונך, אל תקרי ורועה זונות יאבד הוןיג

שהוא בחי' לשון הקודש. כי מי שפוגם בברית, מאבד לשון 

, כבד דייקא, כי בו כבד את ה' מהונךוזה )שם ג'(  :  הקודש

חרפות ובזיונות.  יזיא. כי היפך הכבוד, ה[טז] תלוי בחי' כבוד

ולא  יט([יח] חם תולים במקום עריין, כמובא בתיקונים )תיקון נוה

אין בשת אלא במקום עריין. עריין הוא פגם [ כ] יתבוששו

. כי חרפה היא לנוד( רית, בבחי' ערלה, בחי' )בראשית להב
היפך של חרפות ובזיונות. שהוא תולה  כבאוכבד, שה ווזהכא

ושם  :נ"לבהונך, היינו בגרונך, שהוא שלימות לשון הקודש כ

יוסף ע"ש שלימות לשון הקודש, שהוא תיקון הברית, בבחי' 

. כי בו תלוי כבוד, כי אין בשת חרפתי אסף אלקים את)שם ל'( 

שהוא הרע הכולל הנ"ל, כשאין  ונחשאלא במקום עריין כנ"ל: 

שלימות בלה"ק אזי הוא הולך ושולט על לה"ק. בבחי' נחש 

בשר חוה הנ"ל, שהיא  חי'. היינו ב[כד]כג טנותיה על בשראשול

. וזה בחי' נחש שפיתה [כו] בשר קודש, בבחינות [כה] מבשרו

, הרוח [כח]רוח סערה , שהוא ה[כז]לחוה והטיל בה זוהמא 

, והולך ומפתה את הרוח {משלי ט} אשת כסילותשטות, 

חכמת , בבחי' [כט] אשה חכמההקודש, שהוא לשון הקודש, 

י' )בראשית ד'( ד(, ומטיל בה זוהמא. וזה בח)משלי י נשים

הקודש,  'של ל [ל] פתחי פיך, לפתח, היינו לפתח חטאת רובץ

 : שהחטאת הזה רובץ לינק ממנו

כללות הרע של  לאאישאשת כסילות הזאת, שהודע ד 

שבעים לשון. א"א להם לינק מאשה חכמה, מלשון הקודש 

 לג. שעל ידו הוא[לב] עץ הדעת טוב ורעי בחי' "הנ"ל, אלא ע

שיש  ועץ הדעת : הקודש, ומטיל בה זוהמאמפתה את הלשון 

בו שני כחות שהן טוב ורע, הוא אמצעי בין לשון הקודש, 

ובין לשון של שבעין עממין,  ,שכולו טוב אשה חכמהשהוא 

שהוא  תרגום, זה לשון הדעת טוב ורע ועץ  : שכולו רע

הקודש, ובין לשון של שבעין עממין. ולשון  'אמצעי בין ל

 ,ינק מלשון הקודש, א"א להם לינק ממנועממין, כשרוצים ל

 אשה משכלתלשון תרגום הוא בחי'   : י לשון תרגום"אלא ע

. כי [לה]{.פסחים קיז}י תורגמן "ע משכיל [לד] , בחי'{משלי יט}

, לוכילמש  לשון תרגום יש בו טוב ורע, ולפעמים הוא בחי' 

. ואשת כסילות הזאת, היא [לח] לזכלמש  ולפעמים הוא בחי' 

כי עיקר תגבורת  : כלתמש  י אשה "ע ,האשה חכמהמפתה את 

ארמי ו( י לשון תרגום. בבחי' )דברים כ"הקליפה, אינו אלא ע

, שהוא מן ארם ינחני בלקג( , ובבחי' )במדבר כאבי לטבדא

לשון תרגום, שהוא לשון ארמי שדרך שם מתעוררים לינק 

מהקדושה: ועיקר בניינה ושלימות של לשון הקודש, אינו אלא 

שמפילין הרע של התרגום, ומעלין את הטוב שבתרגום, י "ע

ולבן הארמי, שהוא  : ללשון הקודש, שעי"ז נשלם לשון הקודש

ע"כ י התרגום, ו"הנ"ל, רצה לינק מהקדושה ע ארמי אבד אבי

לה את א(. ויעקב היה מע)בראשית ל יגר שהדותאקרא לו 

 בלשון הקודש: וזה גלעד קרא לוע"כ התרגום ללשון הקודש, ו

כמובא  תרגוםמספר  תרדמהויפל ה' אלקים )שם ב'( 

י ": וע י התרגום, עיקר בניינה של לשון הקודש". כי ע[מא](מ)

שמעלין את הטוב שבתרגום ללשון הקודש, ומפילין הרע שבו, 

נופלין כל הע' לשון, בבחי' לשון נופל על לשון. וזה 

י "כי ע ,[מב] דברוילא והם לה פן ונוטריק ,ו"י"פ"ל"

של  מגתרדמה שהוא בחי' לשון תרגום שעי"ז עיקר בנינה בחי'

י שמעלין הטוב שבו ומפילין "חוה שהוא בחי' לשון הקודש ע

פה להם ולא כנ"ל, עי"ז נופלין כל הע' לשון בבחי'  ,הרע שבו

י שהי' לו שלימות לשון "וכו' כנ"ל. ויוסף ע ויפל, ר"ת ידברו

יקר החלום הוא . כי ע[מד] הקודש, עי"ז היה יכול לפשר חלמין

י תרדמה "בשינה, היינו בתרדמה. ושלימות לשון הקודש הוא ע

שהוא בחי' תרגום כנ"ל. וע"כ יוסף שזכה לשלימות לה"ק 

י תרדמה כנ"ל, ע"כ היה יודע לפשר חלמין "שעיקר שלימותו ע

כי זכה לברר את בחי' לשון התרגום את בחי' ]מה : שבתרדמה

לשון הקודש ולהפיל הרע התרדמה. דהיינו להעלות הטוב שבו ל

י לשון תרגום כנ"ל. וע"כ "שבו. שזהו בחי' שלימות לה"ק, ע

היה יודע לפתור החלום שבשינה ותרדמה שהוא בחי' תרגום, 

כי היה יודע לברר הטוב והאמת שיש בהחלום שהוא בחי' 

תרדמה בחי' תרגום. כי הוא זכה לברר את לשון תרגום, שזהו 

 : [התרגום שזכה לזה כנ"ל י"עיקר בחי' שלימות לה"ק ע

, היינו הרוח רוח סערה, שה[מו] מקרה לילהבחי'  וזה  ה

י "י תרדמה, ע"י תרגום, ע"שטות, היינו השבעין לשון. עולה ע

שינה. ויונק מלשון הקודש, מרוח הקודש, מברית קודש. כי מי 

יש לו שלימות לשון הקודש, מקרר את חמימותו בלשון ש

דברתי  ,חם לבי בקרבי וכו'( טש, בבחי' )תהלים להקוד

זאת . בבחי' [מז] , שמקרר חמימותו בדיבור של לה"קבלשוני

מכאן שנתקררה דעתו בחוה )יבמות [ מח] הפעם עצם מעצמי

מקרר רוח סערה ג(. אבל מי שאין לו שלימות לה"ק, אזי הס

 ,אשר קרך בדרךה( מקרה לילה בשינה. בבחי' )דברים כאותו ב

 , הוא בחי' )משלי דרךב [.נ] לשון קרירות [מט]
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 תורה אור
ָבֵבנּו  ס לְׁ ּמַ ַמע ַוּיִּ ש ְׁ יהושע ב )יא( ַוּנִּ

ֹלא ָקמָ  י וְׁ ֵניֶכם ּכִּ ּפְׁ יש  מִּ אִּ ה עֹוד רּוַח ּבְׁ
ם  ַמיִּ ָ ש ּ ים ּבַ ֹקָוק ֱאֹלֵהיֶכם הּוא ֱאֹלהִּ יְׁ

ַחת: ּתָ ַעל ָהָאֶרץ מִּ ַעל וְׁ ּמַ  מִּ
ים  ֹקָוק ֱאֹלהִּ ל יְׁ ּפֵ בראשית ב )כא( ַוּיַ
ח ַאַחת  ּקַ ן ַוּיִּ יש ָ ָמה ַעל ָהָאָדם ַוּיִּ ּדֵ רְׁ ּתַ

נָּ  ּתֶ חְׁ ר ּתַ ש ָ ּגֹר ּבָ סְׁ ֹעָתיו ַוּיִּ לְׁ ּצַ  ה:מִּ
ים  ֹקָוק ֱאֹלהִּ ֶבן יְׁ בראשית ב )כב( ַוּיִּ
ן ָהָאָדם  ר ָלַקח מִּ ָלע ֲאש ֶ ֶאת ַהּצֵ

ֶאָה ֶאל ָהָאָדם: בִּ ה ַויְׁ ָ ש ּ אִּ  לְׁ
יָך  ּתֶ ָהָיה ֱאמּוַנת עִּ ישעיהו לג )ו( וְׁ
ֹדָוד  ַאת יְׁ רְׁ ַמת ָוָדַעת יִּ ּוֹעת ָחכְׁ ש  ֹחֶסן יְׁ

יא אֹוָצרֹו:  הִּ
מָ  ש ְׁ ָבר ַהּכֹל נִּ ע קהלת יב )יג( סֹוף ּדָ

מֹור  ֹוָתיו ש ְׁ צְׁ ֶאת מִּ ָרא וְׁ ים יְׁ ֶאת ָהֱאֹלהִּ
ל ָהָאָדם:  י ֶזה ּכָ  ּכִּ

ֹו  ש  ָקדְׁ ר ּבְׁ ּבֶ ים ּדִּ תהלים ס )ח( ֱאֹלהִּ
ֵעֶמק ֻסּכֹות  ֶכם וְׁ ָקה ש ְׁ ֶאֱעֹלָזה ֲאַחּלְׁ

ד:  ֲאַמּדֵ
ה ֵעיֵניֶכם  ּנֵ הִּ בראשית ויגש מה )יב( וְׁ
י  י פִּ ין ּכִּ ָימִּ נְׁ י בִּ ֵעיֵני ָאחִּ ֹראֹות וְׁ

ַדבֵּ   ר ֲאֵליֶכם:ַהמְׁ
ֹעה  רְׁ בראשית מקץ מא )לח( ַוּיֹאֶמר ּפַ
ר  יש  ֲאש ֶ ָצא ָכֶזה אִּ מְׁ ֶאל ֲעָבָדיו ֲהנִּ

ים ּבֹו:  רּוַח ֱאֹלהִּ
ח  ּמַ ש ַ ָמה יְׁ יש  ֹאֵהב ָחכְׁ משלי כט )ג( אִּ

ד הֹון: ַאּבֶ ֹרֶעה זֹונֹות יְׁ יו וְׁ  ָאבִּ
ֹקָוק ֵמהֹוֶנָך  ד ֶאת יְׁ ּבֵ משלי ג )ט( ּכַ

ל ּתְׁ  ית ּכָ  בּוָאֶתָך:ּוֵמֵראש ִּ
ֵניֶהם  יּו ש ְׁ הְׁ בראשית ב )כה( ַוּיִּ

ּו: ש  ּבֹש ָ תְׁ ֹלא יִּ ּתֹו וְׁ ש ְׁ אִּ ים ָהָאָדם וְׁ  ֲערּוּמִּ
רּו  בראשית וישלח לד )יד( ַוּיֹאמְׁ
ה  ָבר ַהּזֶ ֹות ַהּדָ ֲאֵליֶהם ֹלא נּוַכל ַלֲעש 
ר לֹו  יש  ֲאש ֶ אִּ ָלֵתת ֶאת ֲאֹחֵתנּו לְׁ

וא ָלנּו: ה הִּ ּפָ י ֶחרְׁ ָלה ּכִּ  ָערְׁ
ֶלד בראש ַהר ַוּתֵ ית  ויצא ל )כג( ַוּתַ

י: תִּ ּפָ ים ֶאת ֶחרְׁ ן ַוּתֹאֶמר ָאַסף ֱאֹלהִּ  ּבֵ
בראשית ב )כג( ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם ֹזאת 
י  רִּ ש ָ ּבְׁ ר מִּ ַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבש ָ ַהּפַ
יש  ֻלֳקָחה  י ֵמאִּ ה ּכִּ ָ ש ּ ֵרא אִּ ּקָ ֹזאת יִּ לְׁ

 ּזֹאת: 
י  ֵביתִּ י ּבְׁ ידִּ ידִּ ירמיהו יא )טו( ֶמה לִּ

ר ֹקֶדש  עֲ  ש ַ ים ּובְׁ ָתה ָהַרּבִּ ּמָ זִּ ֹוָתּה ַהמְׁ ש 
י: ֲעֹלזִּ י ָאז ּתַ י ָרָעֵתכִּ ךְׁ ּכִּ רּו ֵמָעָליִּ  ַיַעבְׁ

ָעָרה  ה רּוַח סְׁ ּנֵ הִּ יחזקאל א )ד( ָוֵאֶרא וְׁ
ֵאש   דֹול וְׁ פֹון ָעָנן ּגָ ן ַהּצָ ָאה מִּ ּבָ
ּתֹוָכּה  יב ּומִּ ֹנַגּה לֹו ָסבִּ ַחת וְׁ ַלּקַ תְׁ מִּ

תּ  ַמל מִּ ֵעין ַהַחש ְׁ :ּכְׁ  ֹוךְׁ ָהֵאש 
ה  ּיָ ילּות ֹהמִּ סִּ ת ּכְׁ משלי ט )יג( ֵאש ֶ

ה: ָעה ּמָ ַתּיּות ּוַבל ָידְׁ  ּפְׁ
ַלח יֹוָאב -שמואל ש ְׁ ב יד )ב( ַוּיִּ

ה ֲחָכָמה  ָ ש ּ ם אִּ ָ ש ּ ח מִּ ּקַ קֹוָעה ַוּיִּ ּתְׁ
י ָנא  ש ִּ בְׁ לִּ י ָנא וְׁ לִּ ַאּבְׁ תְׁ ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה הִּ
ית ָהיִּ ֶמן וְׁ י ש ֶ סּוכִּ ַאל ּתָ ֵדי ֵאֶבל וְׁ גְׁ  בִּ

ֶלת ַעל  ַאּבֶ תְׁ ים מִּ ים ַרּבִּ ה ֶזה ָימִּ ָ ש ּ אִּ ּכְׁ
 ֵמת: 

ָתה  נְׁ ים ּבָ מֹות ָנש ִּ משלי יד )א( ַחכְׁ
ֶסּנּו:  ָיֶדיָה ֶתֶהרְׁ ֶלת ּבְׁ ּוֶ אִּ  ֵביָתּה וְׁ

יב  יטִּ ם ּתֵ בראשית ד )ז( ֲהלֹוא אִּ
את  ַתח ַחּטָ יב ַלּפֶ ם ֹלא ֵתיטִּ אִּ ֵאת וְׁ ש ְׁ

ש ָ  מְׁ ה ּתִּ ַאּתָ ּוָקתֹו וְׁ ש  ֵאֶליָך ּתְׁ ל ֹרֵבץ וְׁ
 ּבֹו:

ֵרַע ַאל  ינּו בְׁ ֲאמִּ מיכה ז )ה( ַאל ּתַ
ֹמר  ֶֹכֶבת ֵחיֶקָך ש ְׁ ש ּ ַאּלּוף מִּ חּו ּבְׁ טְׁ בְׁ ּתִּ

יָך: ֵחי פִּ תְׁ  ּפִּ
ים  ֹקָוק ֱאֹלהִּ ַמח יְׁ צְׁ בראשית ב )ט( ַוּיַ
ֶאה  ַמרְׁ ָמד לְׁ ל ֵעץ ֶנחְׁ ן ָהֲאָדָמה ּכָ מִּ
ן  תֹוךְׁ ַהּגָ ים ּבְׁ ֵעץ ַהַחּיִּ ַמֲאָכל וְׁ טֹוב לְׁ וְׁ

עַ  ֵעץ ַהּדַ ת טֹוב ָוָרע: )יז( ּוֵמֵעץ וְׁ
י  ּנּו ּכִּ ּמֶ ַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל מִּ ַהּדַ

מּות: ּנּו מֹות ּתָ ּמֶ ָך מִּ יֹום ֲאָכלְׁ  ּבְׁ
ת ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות  יִּ משלי יט )יד( ּבַ

ֶלת: ּכָ ה ַמש ְׁ ָ ש ּ ֹדָוד אִּ  ּוֵמיְׁ
ד: ָדוִּ יל לְׁ ּכִּ ַח ַמש ְׁ ַנּצֵ  תהלים נב )א( ַלמְׁ

ּתָ דברים כי תבא כו )ה( וְׁ  ָאַמרְׁ יָת וְׁ ָענִּ
י  י ֹאֵבד ָאבִּ ֹדָוד ֱאֹלֶהיָך ֲאַרּמִּ ֵני יְׁ פְׁ לִּ
ָעט  ֵתי מְׁ מְׁ ם ּבִּ ָגר ש ָ ָמה ַוּיָ ַריְׁ צְׁ ֶרד מִּ ַוּיֵ

דֹול ָעצּום ָוָרב: גֹוי ּגָ ם לְׁ י ש ָ הִּ  ַויְׁ
לֹו  ש ָ א מְׁ ָ ש ּ במדבר בלק כג )ז( ַוּיִּ
י ָבָלק ֶמֶלךְׁ  ֵחנִּ ן ֲאָרם ַינְׁ ַוּיֹאַמר מִּ

י  מֹוָאב ֵמַהֲרֵרי ָכה ָאָרה ּלִּ ֶקֶדם לְׁ
ָרֵאל: ש ְׁ ָכה ֹזֲעָמה יִּ  ַיֲעֹקב ּולְׁ

ָרא לֹו  קְׁ בראשית ויצא לא )מז( ַוּיִּ
ַיֲעֹקב ָקָרא לֹו  ֲהדּוָתא וְׁ ַגר ש ָ ָלָבן יְׁ

ֵעד: לְׁ  ּגַ
רּו  ַדּבֵ ֹלא יְׁ ה ָלֶהם וְׁ תהלים קטו )ה( ּפֶ

אּו: רְׁ ֹלא יִּ ם ָלֶהם וְׁ  ֵעיַניִּ
ֶיה בְׁ  הְׁ י יִּ ָך דברים כי תצא כג )יא( ּכִּ

ֵרה  ּקְׁ ֶיה ָטהֹור מִּ הְׁ ר ֹלא יִּ יש  ֲאש ֶ אִּ
ֲחֶנה ֹלא ָיֹבא  חּוץ ַלּמַ ָיָצא ֶאל מִּ ָלה וְׁ ָליְׁ

ֲחֶנה:  ֶאל ּתֹוךְׁ ַהּמַ
י  ּבִּ רְׁ קִּ י ּבְׁ ּבִּ תהילים לט )ד( ַחם לִּ

י: ֹונִּ ש  לְׁ י ּבִּ ּתִּ רְׁ ּבַ ַער ֵאש  ּדִּ בְׁ י תִּ יגִּ ֲהגִּ  ּבַ
ָך  ר ָקרְׁ דברים כי תצא כה )יח( ֲאש ֶ

זַ  ֶרךְׁ ַויְׁ ּדֶ ים ַאֲחֶריָך ּבַ לִּ ֱחש ָ ל ַהּנֶ ָך ּכָ ב ּבְׁ ּנֵ
ים: ֹלא ָיֵרא ֱאֹלהִּ ָיֵגַע וְׁ ה ָעֵיף וְׁ ַאּתָ  וְׁ

 



 תפלה לחבקוק יט                          מוהר"ן ליקוטי                         כו:         

. שהרוח סערה הולך דרך התרגום כן דרך אשה מנאפת ל'(

היה יורש  ואלישעשהוא בחי' נוגה, ויונק מן החשמל הנ"ל: 

, [א] מאליהו רוח הקודש, ועי"ז היה מקבל ממנו שלימות לה"ק

. פי שנים, ויהי נא פי שנים ברוחך אליבבחי' )מלכים ב' ב'( 

. [ב]{.:ברכות ח}היינו לשון הקודש, כי שנים מקרא ואחד תרגום 

, שלא איש קדוש עובר עלינו תמידעי"ז כתיב ביה )שם ד'( 

הקודש  'י שלימות ל"כי ע :[ג]:{ברכות י}ראתה קרי על סדינו 

י שלימות לשון הקודש זוכין "כנ"ל. כי ע ממקרה לילהניצולין 

י תרגום "הוא ע הברית כנ"ל. כי עיקר שלימות לה"קלתיקון 

י שמבררין את בחי' "דהיינו עשהוא בחי' תרדמה ושינה, 

התרגום בחי' התרדמה כנ"ל, וע"כ אז ניצולין ממקרה לילה 

י ב   ראש מסי( םשבקש דוד )תהלים ק וזה   שבתרדמה כנ"ל: 

נוגה . ראש מסיבי, הוא בחי' )יחזקאל א'( עמל שפתימו יכסמו

עמל שפתימו , שהוא ראש המסבבין את הקדושה. לו סביב

יתבטל. ועל שאר לשונות העמים, , העמל והרע שבו יכסמו

 ימוטו עליהם גחליםשהם בחי' מדורה של שבעין כוכבין הנ"ל, 

היינו כי בחי'  :  ו()יחזקאל ט מהאש יצאו והאש תאכלם, כי [ד]

נוגה שהוא בחי' תרגום צריכין שיתברר, שיפול הרע שבו, 

והטוב שבו יתברר ויעלה ויהיה נכלל בתוך הקדושה, היינו 

י לשון תרגום כנ"ל. ", שזהו בחי' שלימות לה"ק עבלשון הקודש

ושאר לשונות העמים שהם בחי' רע גמור, צריכין לכלותם 

כנ"ל: וזה בחי' שלהובא  ימוטו עליהם גחלים וכו'לגמרי, בבחי' 

כללו בנוגה יהורדת בע"ש על ראש הקליפות שלא דאשא הי

פי' כי בע"ש בכניסת שבת נכלל נוגה  : לינק מהקדושה

, ואז רוצין גם שאר הקליפות הטמאות לגמרי לעלות בקדושה

אל הקדושה, ואז יורד שלהובא דאשא על ראשם ונופלים 

למטה. שזהו סוד כוונת רחיצת מים חמין בע"ש, כמבואר 

. וזהו בחינה הנ"ל שצריכין לברר הטוב שבתרגום [ו] בכוונות

שהוא בחי' נוגה, שיהיה נכלל בלה"ק, ושאר לשונות העכו"ם 

 : להפילם ולבטלם לגמרי היינו כנ"ל חי' רע גמור צריכיןשהם ב

הטוב שבתרגום ומשלים את הלה"ק שבו וכשמעלה   ו

נברא העולם, עי"ז נתעוררין ונתגדלין הכח של האותיות של 

צירופי כמה לה"ק שיש בכל דבר שבעולם. כי כל דבר יש בו 

י "י שלימות לשון הקודש ע"אותיות שבו נברא זה הדבר, וע

 ן תרגום, עי"ז נתעוררין ונתגדלין הכח של אלו האותיותלשו

ועתה יגדל נא כח אדני ד( שיש בכל דבר ודבר. וזה )במדבר י

גילוי עריות )כשארז"ל סנהדרין  , לאמר, דאכאשר דברת לאמר

. היינו בחי' המדורה של שבעין כוכבין הנ"ל, שהוא בחי' [ז](:ונ

שון הקודש כנ"ל. תאוות ניאוף, שנתבטל על ידי הדיבור של ל

, היינו כפי הדיבור של לה"ק שעל ידו כאשר דברת לאמרוזהו 

נאסר עריות ונתבטל תאוות ניאוף כנ"ל, כמו כן יגדל כח ה'. 

של לשון הקודש שהוא  חבוריכי כפי השלימות שמשלים את הד

בחי' שבירת וביטול תאוות ניאוף, כן נתגדל ונתעורר כח ה' 

שיש בכל דבר ודבר ותיות , שהם הא[ט] שבמעשה בראשית

 : (ישבעולם כנ"ל )

שיכול להתעורר התנוצצות האותיות שבכל מעשה ומי  ז 

בראשית שיש בכל דבר, אזי אכילתו ושתייתו וכל תענוגיו, 

, [יב] ושתייה יאאכילההאינו אלא מהתנוצצות האותיות שב

. ויטב לבו, היינו בחי' ויאכל וישת ויטב לבובבחי' )רות ג'( 

שבמעשה בראשית  [יג] האותיות של ל"ב אלקיםהתנוצצות 

, כמ"ש [יד] , אין טוב אלא אורויטב לבושיש בכל דבר. וזהו 

ויאכל וישת  . וזהווירא אלקים את האור כי טוב)בראשית א'( 

, שהיתה אכילתו ושתייתו מהארת והתנוצצות ויטב לבו

זה  ויטב לבוהאותיות של ל"ב אלקים שבסעודתו שאוכל. וזה 

. שהיתה {[טו] ומ"ר רות פ' ה .חזוהר ויקהל רי}ון ברכת המז

יש בהאכילה ושתיה. אכילתו ושתייתו מהתנוצצות האותיות ש

נתברך על ידי שלימות  המזון, כי המזון טזתשזהו בחי' ברכ

י שמעוררין ומאירין את האותיות שיש בכל דבר, "לה"ק, ע

ומשם צריכין שתהיה עיקר האכילה ושתיה ושאר התענוגים 

 : כנ"ל

. [י' שהוא חכם לבד אע"פ שאינו צדיקפ]יזחכם פשוט וכל  ח 

יכול לידע האותיות שבו נברא הדבר הזה שאוכל. כי מי שיודע 

הכח של מתיקות ומרירות, חריפות ומליחות, שזה מרכך וזה 

מקשה, זה מגדיל וזה מקטין, זה מכויץ וזה מרחיב. ויודע 

שבע התחלקות האותיות, שנחלקין לשלש אמות אמ"ש, ו

. ויודע האותיות השייכים לכל [יח] כפולות, ושנים עשר פשוטות

, ויודע כח של כל ספירה, שזה רך וזה קשה [יט] ספירה וספירה

י שטועם איזה דבר, או רואה איזה דבר, הוא יודע "וכו'. אזי ע

ומבין הצרופי אותיות שבו נברא זה הדבר. כי כל דבר נשתנה 

ירופי אותיות של לה"ק, בטעמו וריחו ותמונתו, הכל לפי צ

ששקל הקב"ה בחכמתו וברצונו הפשוט, כך וכך אותיות 

שיברא בהם דבר זה, וכך כך אותיות שיברא בהם דבר זה. וזה 

בחי' חסירות ויתירות ונקודות שיש בהתורה, שהכל לפי 

המשקל, שגורעין ומוסיפין לפי המשקל, שצריך לגרוע לפעמים 

ות או נקודה, כדי לכוון המשקל של או להוסיף לפעמים איזה א

. הכל לפי חכמתו ורצונו, כי כן חייבה חכמתו ורצונו [כ] כח ה'

הזה  חיתברך, שישקול כך וכך אותיות ונקודות, ויברא בכ

ואותיות ונקודות אלו, הדבר הזה, כדי שיהיה לו טעם הזה וריח 

הזה ותמונה הזאת, וכן שקל כך וכך אותיות ונקודות אחרות 

בהם דבר אחר, כדי שיהיה לו כח וריח וטעם ותמונה וברא 

אחרת כפי אותן האותיות. וכן בכל דבר שבעולם. ומי שהוא 

האותיות שיש  כאדעיחכם לבד, יכול להבין כל זאת בחכמתו, שי

בכל דבר כנ"ל. אבל שירגיש ויתענג רק מהצרופי אותיות 

כנ"ל. זה א"א כ"א למי שהביא שלימות  ויאכל וישתבבחי' 

"ק, והביא התנוצצות חדש בלה"ק של כל דבר, היינו בלה

 כנ"ל. ויאכל וישתבהאותיות שיש בכל דבר. זה יכול לקיים 

 י חכמה לבד, יכולין לידע האותיות"]פי' כי ע
 

                                              
א

 קדמת הזהר דף ז. כיצד ב"פ החיה את חבקוק בדיבורו עיין ה 
ב

 ופרי עץ חיים שער הנהגת הלימוד פ"א זהר תרומה דף קלב: 
ג

 עיין גם זהר בשלח דף מד. 
ד

 המשך פסוק הנ"ל 
ה

 יוכללו -מתרלו יכללו, בדפו"ר ו -בתקפא ותרלד 
ו

 גם תורה פב דרושי סדר שבת דרוש א ענין קבלת שבת ועיין זהר ויקהל דף רג. ועיין  
ז

 עי"ש חדושי הר"ן 
ח

 הדבור -בתשכט  
ט

 עיין תורה מד 
י

 פנחס דף רמה.]רע"מ[  עיין זהר 
יא

 שבאכילה -בתשכט 
יב

 עיין תורה עה 
יג

ועיין הוא מבראשית עד ויהי ערב ויהי בקר יום השישי נזכר לב פעמים השם אלקים,  'אפרק בראשית  
 .פירוש הרמ"ק לספר יצירה פ"א

יד
ולקמן תורה כג אות ג' ובספר סדר היום סדר קריאת שמע ד"ה היכל רביעי ועיין ע"ז   'כ 'שמות רבה א 

 יט: אין טוב אלא תורה ובתענית ז: אין אור אלא תורה  
טו

 ילקוט שמעוני רות פ"ג סוף רמז תרדוב בזהר חדש רות דף קה. ודף קו: )במתוק מדבש(ו .פסקא טו 
טז

 ברכות  -מתרלו  
יז

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא 

                                                                                   
יח

ספר היצירה פ"ב משנה א' ב'  ופ"ד משנה א ופ"ה משנה א'.  גם עיין זוהר בראשית טז: ד"ה ההיא  
 נקודה דאור וכו' ואתפשט ונהירו ביה ז' אתוון וכו'. ועי"ש מקדש מלך )במהדורת תשך נמצא בדף פו.(

יט
אותיות כל ספירה  . עוד עיין מדרש תלפיות אות אלף ענףביאור הרמ"ק שם י' ספירות שרש לכב אותיות 

 וכל יסוד אותיות השייכים לה ועוד. 
כ

עיין ספר כח ה' שנדפס בסוף לקוטי הש"ס להאריז"ל מאמר ועתה יגדל נא כח ה' )דף לט: במהדורת תשלו(  
 בביאור דברי המהרח"ו בתחילת ספרו לימודי האצילות.

כא
 שידע -מתרלו  

 תורה אור
ה  ָּׁ ְך ִאש   רֶּ ן ד ֶּ ֵּ משלי ל )כ( כ 

אָּׁ  ה ִפיהָּׁ ְמנָּׁ ֲחתָּׁ מָּׁ ה ו  ְכלָּׁ ת אָּׁ פֶּ
ן: פ וֶּ י אָּׁ ַעְלת ִ ה לֹא פָּׁ ְמרָּׁ  ְואָּׁ

ם  ְברָּׁ מלכים ב ב )ט( ַוְיִהי ְכעָּׁ
ַאל  ע ש ְ ל ֱאִליש ָּׁ ַמר אֶּ הו  אָּׁ ִלי ָּׁ ְואֵּ
ַקח  ָּׁ ל  ם אֶּ רֶּ טֶּ ְך ב ְ ָּׁ ה ל  ֱעש ֶּ ה אֶּ מָּׁ
א  ע ִויִהי נָּׁ ר ֱאִליש ָּׁ ֹאמֶּ ְך ַוי  ָּׁ ִעמ  מֵּ

י: לָּׁ ֲחךָּׁ אֵּ רו  ַנִים ב ְ י ש ְ ִ  פ 
ל מלכים ב ד )ט ר אֶּ ֹאמֶּ ( ַות 

י ִאיש   י כ ִ ַדְעת ִ א יָּׁ ה נָּׁ ה  ִהנ ֵּ ִאיש ָּׁ
ינו   לֵּ ר עָּׁ א עֹבֵּ דֹוש  הו  ֱאלִֹהים קָּׁ

ִמיד: ָּׁ  ת 
י  תהלים קמ )י( רֹאש  ְמִסב ָּׁ
מֹו: ֵּ ימֹו יכסומו ְיַכס  תֵּ פָּׁ  ֲעַמל ש ְ

ם  יהֶּ ֹוטו  ֲעלֵּ )יא( ימיטו ִימ 
ַמֲהמֹרֹות  ם ב ְ לֵּ ִ ש  ַיפ  אֵּ ִלים ב ָּׁ חָּׁ ג ֶּ

מו : קו  ל יָּׁ  ב ַ
ה י א ְוִהנ ֵּ רֶּ אֵּ חזקאל א )ד( וָּׁ

פֹון  ה ִמן ַהצ ָּׁ אָּׁ ה ב ָּׁ רָּׁ ַח ְסעָּׁ רו 
ַחת  ש  ִמְתַלק ַ דֹול ְואֵּ ן ג ָּׁ נָּׁ ְוֹנַגּה עָּׁ

ין  לֹו ָסִביב עֵּ ה  כ ְ ֹוכָּׁ ִמת  ו 
: ש  אֵּ ֹוְך הָּׁ ַמל ִמת    ַהַחש ְ

ין  עֵּ א כ ְ רֶּ אֵּ יחזקאל א )כז( וָּׁ
ה   ית לָּׁ ֵּ ש  ב  ה אֵּ ַמְראֵּ ַמל כ ְ ַחש ְ

תְ  ה מָּׁ ְראֵּ ַ ִביב ִממ  ה סָּׁ ְעלָּׁ ְלמָּׁ יו ו  נָּׁ
ִאיִתי  ה רָּׁ ָּׁ ְלַמט  יו ו  ְתנָּׁ ה מָּׁ ְראֵּ ַ ִממ  ו 

ש   ה אֵּ ַמְראֵּ  :ְוֹנַגּה לֹו ָסִביבכ ְ
ת  י אֶּ ַתת ִ יחזקאל טו )ז( ְונָּׁ
ש   אֵּ או  ְוהָּׁ צָּׁ ש  יָּׁ אֵּ הָּׁ ם מֵּ הֶּ ַני ב ָּׁ ָּׁ פ 
ק  י ֲאִני ְיקֹוָּׁ ם כ ִ ֶּ ם ִויַדְעת  ֹאְכלֵּ ת 

ם: הֶּ ַני ב ָּׁ ָּׁ ת פ  ִמי אֶּ ו  ש   ב ְ
ה )יז( וְ יד שלח  במדבר ָּׁ ַעת 

ר  ֲאש ֶּ י כ ַ ַֹח ֲאדֹנָּׁ א כ  ל נָּׁ ִיְגד ַ
אמֹר: ָּׁ לֵּ ְרת  ב ַ  ד ִ

ת ְ  רות ג ש ְ ַֹעז ַוי ֵּ ֹאַכל ב  )ז( ַוי 
ה  ְקצֵּ ב ב ִ כ ַ בֹא ִלש ְ ֹו ַוי ָּׁ יַטב ִלב  ַוי ִ
ַגל  ט ַות ְ ָּׁ בֹא ַבל  ָּׁ ה ַות  מָּׁ ֲערֵּ הָּׁ

ב: כ ָּׁ ש ְ יו ַות ִ לֹתָּׁ  ַמְרג ְ
ְרא ֱאלִֹהים  בראשית א )ד( ַוי ַ

אֹור כ ִ  ת הָּׁ ל אֶּ ְבד ֵּ י טֹוב ַוי ַ
ְך: ין ַהחש ֶּ בֵּ אֹור ו  ין הָּׁ ֵּ  ֱאלִֹהים ב 
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שיש בכל דבר, כשיודעין כל הנ"ל. דהיינו למשל כשרואה דבר 

שטעמו מתוק, ויודע שמתיקות כחו לרכך. ויודע מאיזה ספירה 

. [א] נמשך זה הכח של המתיקות והריכוך, כגון מספירת חסד

אותיות שייך לספירת חסד, אזי יודע  ב"בךויודע איזה אות מ

בכל הדברים שאותו האות מלובש בדבר הזה. וכן כיוצא בזה 

וכנ"ל. אבל אע"פ שהוא חכם גדול כ"כ שיודע כל  ,שבעולם

שצריכין לזה )גזאת בבירור שיודע האותיות שיש בכל דבר. 

להיות בקי גדול מאד בכל חכמת האמת שהוא חכמת הקבלה, 

ובכל חכמת הטבע והיסודות, כמובן למשכיל. שא"א לידע כל 

אעפ"כ יכול  זאת כ"א חכם גדול מאד בקבלה ובשאר חכמות(.

להיות שאכילתו ושתייתו ותענוגיו יהיו עדיין מגוף הדבר ולא 

מהתנוצצות האותיות. כי לזכות שיהיה כל תענוגיו רק 

מהאותיות שבכל דבר, זה א"א כ"א כשזוכה לשלימות לה"ק. 

דהיינו כשזכה לשבר תאוות המשגל לגמרי, ולהשלים את 

ו בהאותיות בלה"ק, דהיינ הלה"ק. עד שהביא התנוצצות חדש

שיש בכל דבר. זה הצדיק שאוחז בזה, הוא דייקא זוכה לזה 

שאינו מרגיש שום תענוג משום דבר אכילה ושתיה ושאר 

התענוגים שבעולם, כ"א מהתנוצצות האותיות שיש בכל דבר. 

, שיהיה ומציון יסעדך)תהלים כ( וזה בחי'     :  ד[אשרי לו

נוגים, מציון וסימן , היינו האכילה ושתיה וכל התע[ה] סעודתך

האותיות המצויינים ומסומנים בכל דבר. כי הטעם והריח 

והתמונה, הוא ציון וסימן על האותיות שיש בדבר הזה. וזה 

אעשה לו  ו, עזרך, זה בחי' )בראשית ב(ישלח עזרך מקודש

בחי' לשון  מקודש, בחי' חוה, היינו לשון הקודש כנ"ל. וזה עזר

, היינו בחי' זךחש  ס"ת  ש  מקוד ךעזר חישלהקודש. וזה 

י התרגום "תרדמה, שהוא בחי' תרגום, שעיקר שלימות לה"ק ע

 : כנ"ל ומציון יסעדךכנ"ל. וכשיש לו שלימות הזה, עי"ז 

, מזה מאיר לבו. כי מציון יסעדךשאוחז במדרגה זו וומי   ט

(, מל"ב חי שמקבל וניזון משופרא דשופרא )"שם הלב הוא ע

, שהם בחי' האותיות שיש בכל [ט] אלקים של מעשה בראשית

דבר, שכולם נמשכין מבחי' ל"ב אלקים של מעשה בראשית. 

י התנוצצות האור שמקבל הלב מל"ב אלקים הנ"ל, עי"ז "וע

לב שמח ייטיב מתנוצץ פניו באור הזה, בבחי' )משלי ט"ו( 

. וכשפניו מאירות בהזדככות הזה, אזי יוכל האחר לראות פנים

 ו במראה, ולהתחרט ולשוב בתשובה כנ"לפניו בפנים הזה כמ

י ", היינו עפנים בפנים דבר ה' עמכם: וזה בחי' )דברים ה'( [י]

שיש עמכם דיבור ה', היינו שלימות לה"ק. עי"ז מתנוצץ הפנים, 

 : ומאירות כל כך, עד שיוכל להתראות פנים בפנים

, היינו שלימות לה"ק הנקרא מתקלאהוי עד לא  [יא] וזה

ונו האותיות כנ"ל, בבחי' ע"ש ששקל הקב"ה ברצ ,[יב] מתקלא

ששקל הקב"ה כך וכך אותיות  לעשות לרוח משקלח( )איוב כ

הזאת כפי  [יג] לכל דבר ודבר כדי שיהיה לו טעם וריח ותמונה

לא הוי . וקודם שהיה הלה"ק בשלימות, [יד] רצונו כנ"ל

, עדיין לא היה בחי' פנים בפנים. כי משגיחין אפין באפין

זכות לבחי' פנים מאירות הנ"ל שהם בחי' פנים בפנים, א"א ל

י בחי' מתקלא, שהוא בחי' שלימות לה"ק כנ"ל. כי עיקר "כ"א ע

כנ"ל: וזה עד לא הוי  דבר ה' עמכםי "בחי' פנים בפנים, הוא ע

י תרגום, שהוא "מתקלא, היינו בחי' לה"ק, שעיקר שלימותו ע

 :[טו] נוגה הנקרא תקלא כידוע

בין השומע מפי הרב, או מפי התלמיד, או מפי החילוק   וזהו

, שהם עושים [טז] גבורי כח עושי דברוהספר. כי הצדיקים הם 

ובונים הדיבור של הקב"ה, היינו הלה"ק שבו נברא העולם. 

ב"ר }מותיהם של צדיקים וברא את העולם בבחינות נמלך בנש

י השעשועים שראה הקב"ה שיקבל מנשמותיהם ", כי ע{[יז] פ"ח

 וברוח פיו כל צבאם בדבר ה' שמים נעשודיקים, עי"ז של צ

ג(, היינו שנעשה הדיבור של לה"ק שבו נברא העולם. )תהלים ל

, שהם עושים הדיבור של עושי דברוכי הצדיקים הם בבחי' 

הקב"ה, שידבר ויברא את העולם. וכל זה היתה קודם הבריאה. 

ה, הם גם עכשיו, כשרוצים הצדיקים לשמוע איזה דיבור מהקב"

י מעשיהם "עושים תחלה את הדיבור ובונים אותו. היינו ע

הטובים, זוכים לשמוע דיבורים מהקב"ה, נמצא שאלו הדיבורים 

עושי דברו לשמוע נתהוו ונבנו על ידם. וזה בחי' )תהלים קג( 

, כשרוצים לשמוע דיבור מהקב"ה, הם עושים תחלה בקול דברו

כנ"ל. ואח"כ שומעים אותו  עושי דברואת הדיבור, בבחי' 

, כי בזה הדיבור לשמוע בקול דברוהדיבור מהקב"ה בבחי' 

של לה"ק ושלימות הדיבור           :  הקב"ה מדבר עמם

. ויראה תליא [יח] תליא ביראה, בבחי' עשאה כאוצר כנ"ל

, נמצא כשהצדיק שומע הדיבור של {[יט] תיקון ע'}באודנין 

הדיבור תלוי לימות. כי תורה מפי הקב"ה, יש להדיבור ש

. נמצא לשמוע בקול דברובור בבחי' הדכביראה, והוא שומע 

מי ששומע מפיו בעצמו, מקבל דיבור לה"ק בשלימות, היינו 

בקול  לשמועביראה. כי זה הלה"ק יש לו שלימות, מחמת בחי' 

. כי שלימות הדיבור תליא ביראה, והיראה תליא באודנין דברו

לימות, כי י אחר הוא רחוק מזה השכנ"ל. אבל מי ששומע מפ

 : כבר ירד ממדריגתו

, כשהשמיעה מפי יראתישמעך ה' שמעתי  [כא] וזה

עושי דברו לשמוע הצדיק בעצמו שהוא שומע מפיך, בבחי' 

שהוא שומע ממך, היינו מפי הקב"ה  שמעך. וזה בקול דברו

. כי עיקר היראה תליא באודנין, ואז יש יראתיבעצמו, אזי 

ה' פעלך בקרב שנים "ק הזה כנ"ל. וזה שלימות ללה
, היינו פעלך, פי' רש"י עוררהו. היינו שנתעורר חייהו. חייהו

בקרב , אל תקרי בקרב שניםכח מעשה בראשית נתעורר, 

ט(. שניים מקרא, אלא בקרב שניים )כשדרז"ל סוטה מ שנים

י "י לשון הקודש בשלימות, הנשלם ע"דהיינו לשון הקודש. ע

אודנין, נתעורר ונתנוצץ כח מעשה בראשית היראה דתליא ב

 י לה"ק. וזה שפי' רש"י "שנברא ע
 

                                              
א

 עיין ספר מאורי אור אות מב ערך רך 
ב

 מכ"ב -תשכט תרלד ומב 
ג

 "ת בתקפא היא הערה בתוך הערה שהתחיל בעמוד הקודם בסוגרים מרובעביאור מוהרנ 
ד

 סוגרים מרובע זה סוגר ביאור מוהרנ"ת משנת תקפא שהתחיל בעמוד הקודם 
ה

 זהר שלח קעג. 
ו

 )בראשית יב( ובתשכט תוקן -בתקפא  
ז

  וכן העתיק בתרלו בתקפאמנוקד ימני ש  ,תיבת מקודש ותיבת חושך 
ח

 טז: ודף רכא:עיין זהר פנחס דף ר 
ט

 הנ"ל באות ז' 
י

 ועיין גם תורה סו תנינא 'לעיל אות ב 
יא

 א הנ"ל בתחילת התורהזה ביאור ספרא דצניעותא פ" 
 משקל בלשון ארמי יב
יג

מהחרש שחי חיים טובים בלחם ומים לבד ועי"ז יכול לתקן המראה טעם  ב'בעטלערס יום  'עיין מעשה מז 
 וריח אפילו של אחרים

יד
 'לעיל אות ח 
טו

עמק המלך שער תיקוני תשובה פ"י ושער יז פ"א קהלת יעקב ערך נג שער הכוונות דרושי הלילה דרוש  
 . ובתורה לז אות ז', פע"ח ק"ש שעה"מ פ"ה, טעמי המצוות להאריז"ל בראשית ד"ה בענין אותן'ז
טז

 '* תהילים קג כ 
יז

הלקוטים להאריז"ל פרשת עקב  ספרו  .פרק מו 'ועמק המלך שער ה ',ג 'עיין רות רבה בשם פסקא ז'. ו 
 ואוצרות חיים שער הנקודים סוף פרק ו'    .פ"ח

                                                                                   
יח

 לעיל אות ג' 
יט

 בדף קלח. 
כ

  הדיבור -מתרצו 
כא

 חבקוק ג' ב' )הפסוק שבו פתח את התורה( 

 תורה אור
ָך  רְׁ ַלח ֶעזְׁ תהלים כ )ג( ִיש ְׁ

: ָעֶדּךָ ן ִיסְׁ ּיוֹּ  ִמּקֶֹּדש  ּוִמּצִ
קֹּ ָוק בראשית ב )יח( ַוּיֹּאֶמר יְׁ

ת ָהָאָדם  ב ֱהיוֹּ ֱאלִֹּהים לֹּא טוֹּ
: ּדוֹּ ֶנגְׁ ה ּלוֹּ ֵעֶזר ּכְׁ ַבּדוֹּ ֶאֱעש ֶ  לְׁ

ֵמַח ֵייִטב  משלי טו )יג( ֵלב ש ָ
ֵכָאה: ַבת ֵלב רּוַח נְׁ ַעּצְׁ ִנים ּובְׁ  ּפָ

ָפִנים  ִנים ּבְׁ דברים ה )ד( ּפָ
ךְׁ  ָהר ִמּתוֹּ ֶכם ּבָ דָֹּוד ִעּמָ ר יְׁ ּבֶ ּדִ

:  ָהֵאש 
ת ָלר וֹּ ּוַח איוב כח )כה( ַלֲעש 

ה: ִמּדָ ן ּבְׁ ּכֵ ָקל ּוַמִים ּתִ  ִמש ְׁ
קָֹּוק  ֲרכּו יְׁ תהלים קג )כ( ּבָ
ָברוֹּ  י דְׁ ּבֵֹּרי כַֹּח עֹּש ֵ ָאָכיו ּגִ ַמלְׁ

: ָברוֹּ ל ּדְׁ קוֹּ מַֹּע ּבְׁ  ִלש ְׁ
קָֹּוק  ַבר יְׁ דְׁ תהלים לג )ו( ּבִ
ל  יו ּכָ רּוַח ּפִ ּו ּובְׁ ַמִים ַנֲעש  ש ָ

ָבָאם:  צְׁ
י  ּתִ ַמעְׁ קָֹּוק ש ָ חבקוק ג )ב( יְׁ

עֲ  מְׁ ָך ש ִ ָעלְׁ קָֹּוק ּפָ ָך ָיֵראִתי יְׁ
ֶקֶרב  יהּו ּבְׁ ִנים ַחּיֵ ֶקֶרב ש ָ ּבְׁ
רֶֹּגז ַרֵחם  ִדיַע ּבְׁ ִנים ּתוֹּ ש ָ

ר: ּכוֹּ זְׁ  ּתִ
  
 



 תפלה לחבקוק יט                          מוהר"ן                             כז:     ליקוטי 

שעיקר . תפלה לחבקוק על שגיונות, כתרגומו

כי  ,על שגיונותוזה   : י התרגום כנ"ל"שלימות לה"ק ע

. כי תרגום הוא בחי' עץ הדעת [ב] הוא בחי' תרגום [א] שגיונות

טוב ורע, שמעורב טוב ורע. וכן הוא השוגג, שיש בו גם כן 

 : טוב ורע. שהמעשה הוא רע, וכוונתו טוב

 תורה הזאת()השמטות השייכים ל

לומד בספר לשומע מפי החכם יש חילוק גדול ביותר, כי  ובין

. כתב זאת זכרון בספרז( )שמות י ש"ספר הוא רק לזכרון, כ

, כמו [ג] והזכרון הוא בכח המדמה, כי גם בהמה יש לה זכרון

שאנו רואים שגם בהמה זוכרת שבמקום זה נשכה כלב והיא 

י אתה רשאי בע"פ אוע"כ ארז"ל דברים ש .[ד] בורחת משם

: ויש דברים בגו, כי באמת זה [ה]:{גיטין ס}לאומרם בכתב 

הנ"ל נאמר על תורה שבכתב  כתב זאת זכרון בספרהמקרא 

כל זה שמעתי מפיו הקדוש בעת ]ז . ו שצריכין דווקא לכותבה

 [ח][ :שכתבתי לפניו תורה הנ"ל ולא ביאר ענין זה היטב

ב( אדם הראשון משוך ה שארז"ל )סנהדרין לח ע"סוד מ וזה

בערלתו היה, אדם הראשון בלשון ארמית סיפר, והבן מאד. כי 

וינקה הערלה,  המשכ ,י לשון ארמית, שהוא לשון תרגום"ע

כנ"ל. ע"ש  ,מלשון הקודש, מברית קודש ,שהוא רע הכולל

בחי' לשונות  ,: כי עיקר פגם הברית שהוא רע הכוללטביהיט

שהוא בחי' נוגה, שעי"ז הם י לשון תרגום "העמים, יניקתם ע

עולים לינק מלשון הקודש מברית קודש כנ"ל: כי עיקר 

בבחי' נוגה שהוא בחי' תרגום,  אהמתקלא והנסיון והבחירה הו

כי נוגה נקרא תקלא כנ"ל: וזהו אדם הראשון משוך בערלתו 

היה, אדה"ר בלשון ארמית סיפר. כי הא בהא תליא, כי עיקר 

י לשון ארמית שהוא "לתו, נמשך עפגם הברית בחי' משוך בער

 : לשון תרגום כשאין מעלין אותו ללשון הקודש כנ"ל

, שהצדיק עושה הדיבור וכו' דברו לשמוע בקול דברו עושי

הקודש בא מלמעלה עדיין הוא חסר תיקון, כי  יכנ"ל. וכשהלשון

 עדיין צריך להעלות הטוב מן התרגום. וזהו סוד כוונת מילה

( שאלת המינין על [יב] ארש )בראשית פ' יבמד , כמו שמובא[יא]

קון. אך הוא על ימצות מילה איך יברא הקב"ה דבר המחוסר ת

כוונה זו, היינו כנ"ל, שהלשון הקודש שהוא בחי' תיקון הברית 

הוא עדיין חסר תיקון, ועיקר תיקונו למטה בזה הבא מלמעלה, 

 תא יגו מעלין הטוב שבתרגום ומשלימיןי שאנ"עהעולם, 

כי עיקר התיקון של כל הדברים נשלם למטה בזה  הלה"ק.

י תרגום. שאעפ"י "העולם דייקא, שזהו בחי' שלימות לה"ק ע

י "שהלשון הקודש בא מלמעלה, אעפ"כ אין לו שלימות כ"א ע

 ידי שמבררין"לשון תרגום, שהוא בחי' עץ הדעת טו"ר, דהיינו ע

הטוב שבתרגום הטוב שבעץ הדעת, שעי"ז דייקא נשלם 

וזהו בחי' מה שמבואר שם במדרש התירוץ על שאלת  הלה"ק.

המינין הנ"ל בענין מצות מילה, איך יברא הקב"ה מחוסר תיקון 

כנ"ל. שהשיבו שם, כל דבר צריך תיקון, התורמסין צריכין 

וכו', אף האדם צריך תיקון וכו' ע"ש. היינו כנ"ל, [ טו]לבשל 

שהש"י ברא כל הבריאה בשביל האדם הבעל בחירה, שהוא 

י בירור הטוב שבעץ הדעת, שעי"ז "קא יתקן כל הדברים, עדיי

משלים ומתקן כל הדברים שבעולם. וע"כ צריכין לתקן תיקון 

. שזהו בחי' טזהמילה, בחי' תיקון הברית, בזה העולם דייקא

י תרגום דייקא. שהלה"ק הבא מלמעלה, אין "שלימות לה"ק ע

ותו, י שאנחנו משלימין א"לו שלימות כשבא מלמעלה, כ"א ע

 :  י שמבררין הטוב שבתרגום, שאז דייקא נשלם הלה"ק כנ"ל"ע

ינות , בחי' מילה. ומל גי' שבעים, בחיזוזהו חשמ"ל חש מל

י "שנתמלל ונחתך ונתבטל ע מדורה של שבעין כוכבין הנ"ל

 [יח] עיין בכוונות : מצות מילה שהוא בחי' תיקון הברית כנ"ל

 : והבן

, [יט] י תיקון השגגות"הטוב מן התרגום, הוא ע ולהעלות

 : (כ. והבן ) שצריך לתקן כל מה שחטא בשוגג

שיש לו שלימות לה"ק יודע לפשר חלמין שבתרדמה כמו  ומי

. כי החלומות הם כפי המאכלים שאוכל [כא] יוסף כמבואר שם

, וכששוכב וישן, [כג] , כי בכל דבר יש אותיות כנ"ל[כב] כמובא

להמוח, ונצטרפין  מהמאכלים שאכל, ועולים כדעולים האידיים

האותיות שיש בהם, ומזה נעשה החלום. נמצא כשאדם אוכל, 

אם היה אוכל הכף השני קודם הראשון, היה מתראה לו חלום 

אחר. כי בכל דבר יש אותיות אחרים, ואלו היה אוכל זה הכף 

מתראה  הפין האותיות בצירופים אחרים, והיתחלה, היו נצטר

לו חלום אחר. ומי שיש לו שלימות לה"ק הוא יודע האותיות 

שיש בכל דבר כנ"ל, ע"כ הוא יכול לפשר חלמין כנ"ל. והבן 

י שלימות "היטב איך עתה מבואר היטב ענין פתרון חלומות ע

י שלימות לה"ק מאירין "י מה שכתב שם אח"כ שע"לה"ק, ע
נוצצות י הת"התנוצצות האותיות שיש בכל דבר. כי עכה

שיש בכל המאכלים שמהם החלומות, עי"ז הצדיק בחי'  'האותיו

 : יוסף יודע לפשר חלמין שבתרדמה כנ"ל

 : )זה מצאנו מזה המאמר מכת"י רבינו ז"ל בעצמו( 

, גודל יקר הערך מלשון הקודש שבו עזרך מקודש וכו' ישלח

 כי מאיש לזאת יקרא אשהנברא העולם כמו שאמרו חז"ל 

רא העולם בלשון הקודש. כי מכאן שנב ןלשולשון נופל על 

בחי' לשון הקודש שבה נברא העולם, וזהו חוה  כואיהאשה ה

לזאת . וזה בחי' [כז] ולילה ללילה יחוה דעתש "לשון דיבור כ

אשר דיבר  וזאת [כח] ש", כי הדיבור נקרא זאת כיקרא אשה

. וזה [כט] י לשון הקודש רוממנו מכל הלשונות". ועלהם אביהם

י לשון הקודש "שון נופל על לשון כל הלשונות נופלים עבחי' ל

]פרקא תנינא דספרא דצניעותא מבואר      : ע"כ מצאנו : ואין

 : בהתורה אמור אל הכהנים סימן ב'[ ,לעיל

 

 [לא] )דס"ד(פרקא תליתאה    ([ל] )לשון רבינו ז"ל

 

 : כל מה [לד] יקירין אתמסרא לדיקנא[ לג] ט תקונין  [לב] כ

 

                                              
א

פרש"י על שגיונות יש מפרשים כתרגומו ויש  'א 'עיין חבקוק ג 
שגיון לדוד פרש"י לשון  'א 'מפרשים מלשון שגיאה. גם עיין תהילים ז

 משגה ועיין זהר בשלח דף מה.
ב

 הערת הטשערינרב על השמטה השייכת לכאן עיין לקמן 
ג

ועיין תורה נד אות ה' ותורה כה בהשמטה השייכת לאות א', גם  
 לבהמה יש כח המדמה

ד
 ספר הברית מאמר טו פ"ב 
ה

 בגיטין ועודאבל גרסת רש"י בגיטין ובתמורה יד: זו גרסת גמ' דידן  
 ראשונים אי אתה רשאי לכותבןכמה 

ו
  טור ג' 102בדפו"ר בסוף תורה נד צילום  תנמצאשנסתיימה כאן השמטה זו  
ז

 מוהרנ"ת בתקפא 
ח

 עוד עיין תורה קכ ותורה קצב 
ט

 היטב -מתרלוו ,היטיב -ותרלדגם בדפו"ר )דף לג:(  
י

  וכשלשון -בתרלד 
יא

 עיין לק"ה מילה א' א' 
יב

 וראה פסיקתא רבתי פרשה כג ,עי"ש פרש"י ומהרז"ופסקא ו'  
יג

 ומשלימים  -בתרלד 
יד

 שמתבררין  -רלדבת 
טו

 תורמוס ד"ה :רש"י ביצה דף כהעיין  

                                                       
טז

 דווקא  -בתרלד 
יז

 נמחק תיבות חש מל  -בתרלד 
יח

  לג פ"ג ופ"ד טעמי המצוות להאריז"ל פרשת לך לך וע"ח שער 
יט

 כנ"ל בסוף התורה שוגג בחי' תרגום 
כ

עיין תהלים ז' שגיון לדוד ופי' התרגום תרגומא דאודיתא  
 לדוד וכו'.

כא
 לעיל סוף אות ד' 
כב

ספר הברית ח"א ובד"ה ודע.   'ץ מא אעיין רבינו בחיי פרשת מק 
 תנינא אות י' 'לקמן תורה הו .מאמר יז פרק יג ד"ה ולפעמים

כג
 'אות ו 
כד

 האידים  -בתרלד 
כה

 ההנוצצות  -בתרלד 
כו

 הוא -מתרלו  
כז

 תהילים יט ג' 
כח

 בראשית מט כח 
כט

 ג' רגלים קדושלשון  
ל

 ט אדר חצי שנה אחרי"שנתן דפים בכתב ידו למוהרנ"ת להעתיק בי 
 אמירת התורה בר"ה כמבואר בחיי מוהר"ן אות יד

לא
 בזוהר תרומה דף קעז: הואספרא דצניעותא  

                                                       
לב

דר"ה )חיי מוהר"ן  'נאמרה בראש השנה תקסה בכניסת ליל שישי ב 
 (פג טויד  'טועי"ש סימנים 

לג
 במדבר יד יז 
לד

 לקוטי תורה להאריז"ל פרשת שלח עץ חיים שער יג פרק יא 

 תורה אור
ֹּאֶמר יז בשלח  שמות )יד( ַוי 

תֹּב זֹּאת  ה כ ְ ְיקָֹּוק ֶאל מֹּש ֶ
י  ָאְזנֵּ ים ב ְ ֶפר ְוש ִ ֵּ ס  ן ב ַ רוֹּ ִזכ ָ
י ָמחֹּה ֶאְמֶחה ֶאת  ַע כ ִ ֻׁ ש  ְיהוֹּ

ָמִים: ָ ַחת ַהש   ַ ק ִמת  ֶכר ֲעָמלֵּ  זֵּ
ֲרכו  ְיקָֹּוק )כ( תהלים קג  ב ָ

י ְדָברוֹּ  י כַֹּח עֹּש ֵּ ֹּרֵּ ב  ַמְלָאָכיו ג ִ
: ָברוֹּ ל ד ְ קוֹּ מַֹּע ב ְ  ִלש ְ

יַע  ם ַיב ִ ם ְליוֹּ תהלים יט )ג( יוֹּ
ה  ַלְיָלה ְיַחו ֶ אֶֹּמר ְוַלְיָלה ל ְ

ַעת:  ד ָ
ל מט ויחי  בראשית )כח( כ ָ

ים  נֵּ ל ש ְ ָראֵּ י ִיש ְ ְבטֵּ ה ש ִ ֶ ל  אֵּ
ר ָלֶהם  ֶ ב  ר ד ִ ר ְוזֹּאת ֲאש ֶ ָעש ָ
ָתם ִאיש   ֲאִביֶהם ַוְיָבֶרְך אוֹּ

ַרְך אָֹּתם: ֵּ ִבְרָכתוֹּ ב  ר כ ְ  ֲאש ֶ
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  מאמר תפלה לחבקוק מאמר תפלה לחבקוק 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א

מזיכרונו   מוהרנ"ת  כתב  זו  תורה 
והוסיף   שהדריכו  רבנו  לפני  ביושבו 

 ר בהשמטה בסוף( )כמבוא לו ביאור

 זמן אמירת התורהמקום ו
 .  (חי"מ נט ) \ב/ שנת תקסד בשבועות

 
 פתיחה

מות האותיות ששלימותן היא  שלימות האמונה והשגת התכלית היא ע"י שליכיצד    חאחרי שביאר בתורה י
ומי שאוחז בזה חי חיים טובים דהיינו חיי עוה"ב כבר בעוה"זנקודת היוד בח .   י' עוה"ב המסיימת כל אות 

לשון  על  נופל  לשון  בבחי'  רעות  ומידות  התאוות  כל  את  לבטל  שבכוחו  הקדוש  הדיבור  כח  כאן  מבאר 
לשה"ק   ע"י  מקודשנו  ידהידהיינו  הבא  שתמי  ,דיבור  זוכר  בחי'  זאת"ד  לוקחה  מאיש  נופלות  ועי"ז    ",כי 

ות שכל חיותו  ולזכ  ,עד שיכול לפשר חלמיןומתנוצצות האותיות שבכל דבר  כל מיני הסתרות    ומתבטלות
  .ולב אלקים שבכל דבר , התנוצצות האותיותמדהיינו   ,מיותימיות דפנירק מפנהיא 

, כי רק  ו שלימות כי הוא בחי' אחור באחוריסוד התורה כאן הוא סוד החסרון בקודש הבא מלמעלה שאין ב
טוב היות האדם    אוזה סוד בריאת חוה בסוד ל  ידה בנסיון אפשר לבוא לבחי' פנים בפנים.  מע"י הבחירה וע

)חולין  בחי' לכי מעטי עצמך )שאמר ללבנה  וזה  ויפל תרדמה,  וזהו  דו פרצופים אחור באחור(    שנבראולבדו )

וזה גם בחי' חטא אדם הראשון  ם פנים בפנים.  יבן את הצלע, ויביאה אל האד(, ואז ויקח אחת מצלעותיו וס(
גדולשנברא   ה'    חכם  עם  המדבר  בחי'  ואעפ"כ  ונביא  באחוראנחשב  שהיה    ,חור  העמידה  כיון  את  חסר 

 הבחירה שאחרי נפילה לחטא.  ו ,סיוןינב
שלימה אלא ע"י ירידה  ה  הי א"א שתהשלימות שלו היא בחי' פנים בפנים דבר ה' עמכם,  וכן לשון הקדש  

עליה צורך  ירידה  בבחי'  דבר  ,לתרגום  כל  נכון  לתרגם  הבחירה  זוכה    ,להסתרה ששם  ואזי מכח הבחירה 
 קדש.  ללשון ה

ואזי    , שעי"ז רואה פחיתות עצמו )בבחי' לכי מעטי עצמך(  ,ת הצדיקיוזה בחי' מה שפתח את התורה בראי
 ות. לע, ובונה את המלכזוכה לויבן את הצ ,רה מפי הצדיקע"י שמיעת תו

ואזי מבין לשוב ולבנות את  ,עי"ז מבין עד כמה הוא עצמו בחושך   ,י שרואה פני הצדיק שכבר זכה לזהע" כי
 . הקב"ה ההמלכה שלו אתת דמ

 תיקון ברית הלשון וברית המעור ואכילה בקדושה. הוא על כאן  ועיקר הדגש 
ובזה שמברר בכל מגרש  ,במותר לך  י' התקדששהיא בח ,תיקון קליפת נגהתיקון המלכות היא  כי עיקר 

מדות  מבטל כל הפניות שלעל מנת לתקן את הברית והקשר עם הקב"ה  , ההיתר מה מיותר ומה מצוה
בחי'   עד זוכה לאכילה בקדושהו ,רק ביטוי לקדש שבלבויהיה ללשון הקדש שכל דבורו  זוכה ,הרעות
 . ששרשן לב אלקים שבמעשה בראשית במאכלנוצצות אותיות שון יסעדך" דהיינו שניזון מהת"מצי

יין ע"י  במותר, שזה עיקר בניין המלכות, דהיינו שמוסיף לה בנלהתקדש  –נראה שורה אחרונה למעשה 
ובעיקר בתאווה הידועה ואכילה, וזה נקרא תיקון לשון הקדש. שמקדש את המותר, דהיינו את הנגה, 

וצריך להבין שאפילו מדרגה גבוהה ביותר כל מה   וה.ר שיהיה רק ביטוי של קדש, ולא של שום תאוודיבו
ראות צדיק שזכה ך לולזה צרין אחור באחור כלפי הקב"ה. ת היצר נחשב שהוא עדיישלא זכה ע"י מלחמ

 יכול לזכות להתקדש במותר.  , אניבחושך יבעצמ אנימבין עד כמה אני לזה כי רק כש

 

 ליקוטי הלכות השייכות לתורה זו
 בתורה זו יותר מכולן אה שמוהרנ"ת עסק הן ט"ל הלכות ונר

 

יבור כי תפילין תרגומו והיו לשנונין לכן  תפילין בחי' תיקון הברית ע"י שלימות לשה"ק בחי' תיקון הדן א   תפילי   או"ח א דף נג   

רא דייקא מן  המה כי עור בחי' נגה לתקן לשה"ק ולהעלותו ע"י בחי' נגה ולכן דווקא על עור בהמה טהורה ונקנכתבים על עור ב
 בבחי שלימות לשון קדש שמעלה ומאיר האותיות שבדבר המותר בפיך בחי' תיקון לשה"ק שאז האכילה 

ברכת כהנים בלשה"ק דייקא שהוא בחי' שמירת הברית.  יאר ה פניך שאומרים בברכת כהנים  ת כפים א  או"ח א דף קפב  נשיא

י ע"י תיקון הברית  שיאות פנים וזהו ישא ה פניו אליך  וזה וישם לך שלום כהיינו שיזדכך פניך ועי"ז זוכה לאכילה בקדושה ועי"ז לנ
מב לא  שרים  הע'  שליטת  מקום  בחו"ל  ולכן  לשלום   ואז  זוכה  דקדושה  מלכות  נתקנת  ביו"ט  כי  ביו"ט  אלא  כהנים  ברכת  רכים 

יא הקדושה עצמה לכן דייקא ביו"ט  קידוש אשר רוממנו מכל לשון כי ביו"ט הוא בחי' נגה שנכנע הע' לשון אבל בשבת האומרים ב

 
  ירושלים  זתשרי תשע   לעד    שבדרום אפריקהגלות  ב  אייר תשעוכו    –חברותא  .         שבט תשסג ירושלים   -ו  ת ללצו.      ר ליקוטי מוהר"ן תשנט ירושליםולצוות לזה על קיצ  א

 של החג.  יום השני אולי אפשר להסיק שנאמרה ב   גלויות את התורה בפסוק מחבקוק מהפטרת יו"ט שני של    ומזה שרבינו פותח   ב
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ייקא בברכת כהנים כי  תרגום ובשבת זה נעשה ברחיצת חמין של ערב שבת  וע"כ מבקשים על החלום דמשלימים לשוה"ק ע"י ה
   חלום הוא בחי' תרגום והפתרון תלוי בשלימות לשה"ק

  ות הטוב שבתרגוםקדושה דסדרא אומרים בלשה"ק ובלשון תרגום להעלאו"ח א דף קצז: נפילת אפים א  
ר הפה של  הטבת חלום בלשון תרגום דייקא כי חלום ע"י תרדמה ולכן הולך אחרטיות ב  או"ח ב דף קסו:  ברכת ראיה וברכות פ

   ח הבהמיות דהיינו המדמה שהוא תרגוםהפותר שכשפותר לטוב נכלל בטוב. תענית חלום להכניע כ
תורה שבע"פ בחי'    חד תרגום ערבית בחי' לילה בחי'לילה בחי' שנים מקרא ואשתי תפילות ביום ואחת באו"ח ב דף רלב: ערבית ב  

מעשו ללבן כי לבן בחי' תרגום וע"י שיכניע ויעלה הטוב מהתרגום ממילא  תרגום ע"כ ערבית רשות כי הנגה בחי' רשות. יעקב ברח  
' חוה בחי' לשה"ק ויב שבטים שבעים נפש כנע הרע הגמור עשו ויעקב זכה בבית לבן דייקא להוציא מנו את רחל ולאה שהן בחיי

בחי' שזכה לשלימות לשה"ק ע"י    ת ע"כ עבד ז' שנים דייקא וע"י עבדותו דייקא אצלם ברר מהם את הטוב הכללעומת הע' אומו 
 תיקון הברית שאז הבין שכבר זכה לשלימות לשה"ק  התרגום ולא יצא משם עד שנולד יוסף בחי'

קרה"ת בלשון תרגום כדי להכניעו  בלילה להכניע את בחי' תרדמה תרגום  האקדמות לפני  כל    עריםאו"ח ג דף קעג שבועות  ב  

מאכלי חלב  לויות היא תפילה לחבקוק על שיגיונות שעליה בנויה התורה שלנו  אוכלים  ולהעלותו לקדש וההפטרה ביו"ט שני של ג
 גידין  בבחי' דם נעכר ונעשה חלב בחי' תיקון הברית שנמשך לבנונית לכל השסה

חול  ה"ק וחוה"מ בחי' תרגום לכן מקצת מלאכות מותרות בו ומקצת אסורות, ע"כ  יו"ט בחי' שלימות לשאו"ח ג דף קפב  חוה"מ  א   

קבוע איזה מלאכות מותרות שזה בחי' תורה שבע"פ  המועד בא מיד אחר המועד כדי להשלים את לשה"ק, וע"כ נמסר לחכמים ל
עיקר   נגה ששם  בחי'  תרגום  ביו"ט שהבחי'  אבל  ההכרח  לו  מותר  בזה  מי שאוחז  ולכן  אסור  המלחמה  לשה"ק  בחי' שלימות  וא 

' שכבר זכה לנצח המלחמה לכן אסור לו כל המלאכות דאז הוא בחי' שמירת  במלאכה כי מי שאוחז בשלימות לשה"ק הוא בחי
י' התלמידים המקורבים אליהם וחוה"מ הוא  ברית בחי' טל אורות הפך הלט מלאכות וזהו שמובא בזהר יו"ט בחי' ת"ח וחוה"מ בחה

שה שלמעלה ממדרגתו ואח"כ נותנים לו לילך  ת דהיינו בין שני יו"ט זה בחי' תינוק שבתחילה מסייעין לו זה בחי' קדובין שתי קדושו
 אסור בתפילין  זה בחי' קדושה הנ"ל אבל לפי מדרגתו גם חוה"מ נקרא אות בחי' שמירת הברית לכן לבדו ואח"כ כשכבר יודע ללכת  

לִ   ִמְצַות–או"ח ג דף רכג   סוכה ב אות ד   י ֵהם ִנּטָ ַדִים, ּכִ ּיָ לּוִיים ּבַ ָעה ִמיִנים ֵהם ּתְ ַדִים  ָהַאְרּבָ ן חֹוַתם ַהּיָ ִאין ְלַתּקֵ ֵהם ּבָ ֶׁ ַדִים ֵמֲחַמת ש  ּיָ ין ּבַ

 ֶׁ אֱ ש  ִרית וֶׁ ּקּון ַהּבְ ּתִ ֶׁ ָלל, ש  ְוַהּכְ "ל.  ּנַ ּכַ לּוִיים  הּוא חֹוַתם ָהֱאמּוָנה  ּתְ ה  ּבּור ּפֶׁ ּדִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶׁ ְוחֹוָתם  מּוָנה, ש  ִניִמי  ִחיַנת חֹוָתם ַהּפְ ּבְ ְוֵהם  ה  זֶׁ ּבָ ה  זֶׁ
 ֶׁ ִר ַהִחיצֹון ש  ִחיַנת חֹוַתם ּבְ ַדִין ּבְ ַרת לֹו בֵּ ֵהם חֹוַתם ָהַרְגַלִין ְוחֹוַתם ַהּיָ ְבִחיַנת ּכָ ֵהם ּבִ ֶׁ עֹור ש  ִרית ַהּמָ ֹון ְוחֹוַתם ּבְ ש  עֹות ָיָדיו  ית ַהּלָ ְצּבְ ר אֶׁ ש ֶׁ ין עֶׁ

ִרית ַהלָּ  נוּ ְוהּוא ּבְ ָאַמר ַרּבֵ ֶׁ ְבִחיַנת ַמה ש ּ ֹון ְוָכַרת לֹו ְוכּו'. ְוֵהם ּבִ ֹון ַהּקֹדֶׁ   ש  ֵלמּות ְלש  ְ ִרית ּוש  ִמיַרת ַהּבְ ְ ש ּ ֶׁ י  ֵנרֹו ָיִאיר, ש  ה, ּכִ זֶׁ ה ּבָ לּוִיים זֶׁ ש  ֵהם ּתְ
ַהנַּ  ַהחֹוָתמֹות  ֵני  ְ ש  ִחיַנת  ּבְ חֹוָתם,    מה שנעורים בהֵהם  תֹוְך  ּבְ חֹוָתם  ֵהם  ֶׁ ש  לזכות לשלימות  "ל.  כדי  ושענא רבה להכניע התרדמה 

חלק נחלה גם בעבר    אל הדברים אשר אמר משה בעבר הירדן דייקא בחי' תרגום  לכן לקחו ישראל  לשה"ק וקוראים במשנה תורה
ם  לכבוש את ארץ ישראל ואחרי הכיבוש אפשר כבר לשבת גם ש  הירדן כדי להשלים לשה"ק ע"י התרגום לכן דייקא יצאו חלוצים 

עולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור ואפילו עטרות  כי כבר נכנע  הרע של ע' אומות ואז גם התרגום קדוש ולכן אמרו חז"ל ל
 וע"כ גומרים את התהילים בהושענא רבה כי הוא תיקון למקרה לילה שבא ע"י תרדמה ודיבון שבעבר הירדן 

כשר מכניע כח הבהמיות ומעלה נפש החי למדבר כי סכין כשר בחי' חרב  שחיטה בסכין  יא אותיות )א(  יו"ד א דף א:    שחיטה ב  

רוח בהמיות. אבל פגם הסכין בחי' מות בחי'    בחי' לשה"ק בחי' חוה דאכלי כולא ושצי כולא שמכלה כל הע' לשונות פגה"בלה'  
ריך להיות ללא פגם כמו המזבח  ים שהמלכות עומדת עליהם יב תיבות ברכת השחיטה הסכין צפגה"ב. )ב( יב בדיקות סכין יב שבט

ת הסכין  ק בחי' אבנים שלימות תבנה ר"ת אשת בחי' שלימות הדיבור בתורה יח. בדיקששניהם מכניעים הבהמיות כי הם בחי' לשה"
לה' )ג( שיעור הפגימה עכ"פ כחוט השערה בחי'    אבשרא ואטופרא בשרא לשה"ק וטופרא תרגום ועי"ז נשלם לשה"ק הדיבור חרב

ערות מותרי המוחין לשם בעיקר מגיע  ם הצדיקים כחוט השערה צדיק מאן דנטר ברית עיקר הברית שמירת המוחין וששמדקדק ע
)ד(   )ה( צריך להראות הסכין לחכם  פגם המוחין דהן מעכירת המוחין  כי  לכן גוי אסור לשחוט אלא ישראל דעמך כולם צדיקים 

הלכות שחיטה בחי' ה' הדעת זה בחי' שצריך להיות מומחה ומחזק הינו  שלימות לשה"ק א"א לקבל אלא ע"י צדיק הדור )ו( חמש  
שמיני כי הקרבנות בחי' תיקון הברית וברית מילה    וחזק להכניע הרע הכולל בחי' בועז בו תוקפא. )ז( אסור לשחוט קודם יום  תקיף

מלכות בחי' תפילה בחי' חרב הנ"ל    שבע שהם בחי' מדמה )ח( כסוי הדם בחי' שחיטה בעפר בחי' ביום השמיני דהיינו למעלה מה
א שמתקן  השחיטה  את  משלים  הוא  נתקלקל והכסוי  אם  וע"כ  יכסה  הוא  השוחט  ע"כ  בדם  שנשארו  ונפשות  נצוצות  מותרי    ת 

לותה ולכלות הזהמה בחי' תיקן הברית הכסוי  בשחיטה א"צ כסוי )ט( נותן עפר למטה ומלמעלה בחי' קבורה שהיא תיקון הנפש להע
לכסות   עיקר  בחי'  שבהן  ועוף  בחיה  דווקא  כסוי  )י(  קבורה  צריך  פגה"ב  בגלל  ערוה  נפשות  בשר  נצודים  בעיקר  ובהן  הצידה 

יקר  ם סמוכין יותר לגדר אדם לכן בהן יותר נמשלו ישראל אבל בהמה ע"ש בהמיות לכן עהעשוקות )יא( לכן חיה ועוף הן קלים וה
 מיות דייקא הקרבנות מהן כי החטא מושך בהמיות והקרבן מכניע בה

 יו"ד א דף טו:    טריפות א  
 יו"ד א דף כה 
 יו"ד א דף כח:

 "ד א דף מא וי
 יו"ד א דף מב 
 יו"ד א דף סד:
 יו"ד א דף סח 
 יו"ד א דף עז: 
 יו"ד א דף פז 
 יו"ד א דף צג
 יו"ד א דף קיד 
 יו"ד א דף קכג
 יו"ד א דף קלא: 

 ף קנד א ד  יו"ד
 יו"ד א דף קנה 
 יו"ד ב דף סו 
 יו"ד ב דף צה 

 ו"ד ב דף צט  י
 יו"ד ב דף קנג:
 יו"ד ב דף קנח: 
 יו"ד ב דף קפא 
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 קפו:  יו"ד ב דף
 יו"ד ב דף רכ 

 יו"ד ב דף רמג 
 יו"ד ב דף רמט: 
 יו"ד ב דף רנו 

 חו"מ א דף  לד 
שנים בחי' לשון הקדש שבו נברא העולם ע"כ   בחי' פי  שני עדים  כתוב רק כמה שורותחו"מ א דף עט: עושה שליח לגבות חובו א  

 י שני עדים הם חיים וקיימים דבר

 חו"מ ב דף קנז: אומנין א 

 
 לתורה זושיחות השייכות 

חיי"מ דלהלן(: )חיי    –מאמר "תפלה לחבקוק", )ליקו"מ ח"א( סימן י"ט, נאמר בשבועות תקס"ד )שחל בימי רביעי וחמישי  
 מוהר"ן, סימן נ"ט(.  

י"ט. ואחר  –תפלה לחבקוק"  בשבועות, שחל אז ביום רביעי וחמישי, אמר התורה: "   כך-אחר כך.  -)ליקו"מ ח"א( סימן 
ל הענין; מובא להלן  )ליקו"מ ח"א( סימן כ"א. )עיין פנים כ  -ומר התורה "עתיקא טמיר וסתים"  באותו הקיץ, התחיל ל

 מוהר"ן, סימן י(.  -חיי -בתו' כ"א(: )

יד   ולידע  , שמי שיכול להשתמש בזה החן, הוא יהחברים: "דע שיש חןעוד מצאתי מכתב  כול לעשות שאילת חלום, 
על החלומות  -עתידות  בכל  כי  החלומות,  שאמרו  ידי  כמו  ותבן,  פסולת  כמה  בהן  שיש  רק  עתידות,  בהם  יש  בודאי 

ְוכּו', וגם יש חלומות ברורים,  אפשר לבר בלא תבן, כך אין חלום -ִלְבָרָכה )ברכות נ"ה.(: "כשם שאי-ִזְכרֹוָנם-רבותינו  "
רכמו שכתוב )במדבר יב ְזּכָ תיו צודקים בוודאי. אלא שאפילו  ְלֵעיל, חלומו -,ו((: "בחלום אדבר בו". ומי שיש לו זה החן ַהּנִ

ידי  -ידי זה שומע רק החלום המבורר. ועל-התבן והפסולת מן החלום, ועלכששומע חלום מאחר שמספר לו, אזי נופל  
בחינת "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין" )בראשית  פתור החלום ולידע העתידות מהם. ויוסף היה לו זה החן,  זה יכול ל
פתר אותם, מחמת  ידי זה היה חלומותיו צודקים, כי השתמש תמיד בחלומות ו-שפרש רש"י, על  לשון חן, כמו  -מט,כב(  

  -ור חלומות כמו שכתוב בתורה )בראשית מ,מא( " : )ידי זה היה יכול לפת-שהיו חלומות צודקים ונכתבו בתורה. גם על
 ת הר"ן, סעיף רס"ב(.  שיחו

וכלל  לשון,  מענין השבעים  י"ט,  תורה  רבינו  ְוכּו', אמר אחרכשאמר  ניאוף  תאות  שהיא  תאוותיהן  מלכות  כ-ות  על  ך 
 שיש"ק ח"ו, סעיף ל'(.    -"אין לשון רוסיא ליגט פגם הברית" ! : ) -רוסיה: "בעצם לשון רוסיה מונח כבר פגם הברית" 

ו, ומחמת כן  למדן ותלמיד חכם מופלג, וכפי גדלו בתורה, כן היה שפל ונבזה בעיני עצמרבי חיים קיבליטשער היה איש  
י ֵ ַאְנש  קהל  לפני  ללמוד  אופן  בשום  אבה  .-לא  לֹוֵמנּו  ְ י  ש  ֵ ַאְנש  לסעודה  -והנה  להתאסף  נהגו  שבקיבליטש,  לֹוֵמנּו  ְ ש 

ם כשהתאספו בביתו הכריח אותו רבי לוי  פעם בבית רבי חיים ופעם בבית רבי אהרון קיבליטשער, פע שלישית לסירוגין 
ה לפני  התורה "תפילה לחבקוק על שגיונות" שבליקוטי מוהר"ן ח"א סימן י"ט, ולמד יצחק ללמוד לפני העולם ולמד את  

שיש"ק    -יו. בסוף ימיו היה סגי נהור: )העולם בהתעוררות והתלהבות נפלא כזה עד שנחקק הדבר בזכרונו היטב כל ימ
 ה(.  ח"ד, סעיף תקס"

אֲ  ַהּמַ ל  ֵאצֶׁ נ"י  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֵמֲאדֹוֵננּו  י  ַמְעּתִ ָ מַ ש  ּבְ יט(,  סימן  ח"א  מוהר"ן  )ליקוטי  ַלֲחַבקּוק"  ה  ִפּלָ "ּתְ ם  ַמר  ָ ש  ְמבֹוָאר  ֶׁ ש  ה 
ְבִחינַ  ּבִ ַמ"ל,  ְ ַחש  ְבִחיַנת  ּבִ ִמיָלה הּוא  ִחיַנת  ּבְ ֶׁ ֹוןש  ָלש  ֵלימּות  ְ ְרּגּום-ת ש  ּתַ ְיֵדי  ַעל  ש   ְמַבְרִרין  ַהקֹודֶׁ ֶׁ ש  ַהְיינּו  ּדְ ַעת,  ַהּדַ ֵעץ  הּוא  ֶׁ , ש 

ּוַבת ַהּמִ ּוַמֲעִלין ַהּטוֹ  ש  הּו ּתְ ּזֶׁ ֶׁ ם. ְוָאַמר ש  ָ ן ש  ה, ַעּיֵ ָ ֻדש ּ ל ַהּקְ ֲאלּו ִאם השםב אֶׁ ָ ש ּ ֶׁ ְדָרש  ש  ּמִ ְדִאיָתא ּבַ ה  -יִנין ּכִ ַרְך רֹוצֶׁ ִמיָלה  ִיְתּבָ ּבְ
ת ָהָאָדם ָמהּול, כִּ  ָרא אֶׁ ה לֹא ּבָ םָלּמָ ֵ ה ַהש  ה ַמֲעֹשֶׁ ְהיֶׁ ּיִ ֶׁ ר ש  ָ ְפש  ַרְך ָחֵסר ּתִ -י ֵאיְך אֶׁ רִיְתּבָ ְזּכָ ְבִחיָנה ַהּנִ י  -ּקּון. ַאְך הּוא ּבִ ְלֵעיל ּכִ

י   ּפִ ֹוןַאף ַעל  ַהָלש  ֶׁ ֵלם, ִעם-ש  ָ ִמְלַמְעָלה הּוא ש  א  ַהּבָ ש   ל-ַהקֹודֶׁ ֵאין  -ּכָ ה  ֲעלִ זֶׁ ּמַ ֶׁ ְיֵדי ַהּטֹוב ש  י ִאם ַעל  ּכִ ֵלימּות  ְ ֹון  לֹו ש  ש  ין ִמּלָ
ר  ְזּכַ ּנִ יָלה ּכַ ִחיַנת ַהּמִ ה ּבְ ְרּגּום, ְוזֶׁ ִאים ִמלְּ -ּתַ ָבִרים ַהּבָ ֵלימּות ְלַהּדְ ְ י ֵאין ש  ַבְרִרין  -ַמְעָלה ָלעֹוָלם ְלֵעיל, ַהְיינּו ּכִ ּמְ ֶׁ ש  י ִאם ּכְ ה ּכִ ַהּזֶׁ

עֹולָ  ּבָ ה  ָ ֻדש ּ הוּ -םַהּקְ ֶׁ ש  ָוַרע  ַעת טֹוב  ַהּדַ ֵעץ  ִחיַנת  ִמּבְ ה  ֹוןַהּזֶׁ ָלש  ֵלימּות  ְ ש  ִחיַנת  ּבְ ְרגּ -א  ּתַ ֹון  ָלש  ְיֵדי  ַעל  ש   )ַהקֹודֶׁ ליקו"ה    -ּום: 
 ח(.  חו"מ ח"ב, הל' אומנין הל"א; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף ק"

בספר המובא  מעניין  עמנו  בר"נ(  אברהם  )רבי  רבי אברהם  מוהרב  דיבר  לענין  -"כסא  פעם אחת  התיקו"ז(  )על  מלך" 
יצדק, והנה ידוע  -הגואל ֵ ַאְנש  לֹוֵמנּו שהשלושה צדיקים: רבינו הקדוש, ומֹוַהְרַנ"ּתְ -מפי  ְ ִזְכרֹונוֹ ש  נחמן  -  ִלְבָרָכה, ומוה"ר 

ִזְכרֹונוֹ  . כי  , היו בסוד ספר וסופר וסיפור שבספר יצירה בתחילתו, שבהם ברא השם יתברך העולםִלְבָרָכה-מטולטשין 
פה, שהוא אתחלתא  -יכים ללמוד בו הרבה, ושיהיה שגור בעלספר הקדוש שאמר עליו רבינו הקדוש שיוצא לעולם צר

ִלְבָרָכה שאלמלא  -ידוע שאמר רבינו ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה, כ-מרבינו הקדוש, וסופר שלו היה מֹוַהְרַנ"ּתְ ִזְכרֹונוֹ   דגאולה, כי הוא 
ם פטירתו שהוא יום פטירת עזרא  ִלְבָרָכה, וכאשר דיבר בעצמו ביו-מות ממנו ִזְכרֹונוֹ ש-מוהרנ"ת לא היה לנו אפלו עלה 

ִזְכרֹונוֹ  ו-הסופר  ְוכּו'.  ִזְכרֹונוֹ -אחרִלְבָרָכה,  מטולטשין  נחמן  רבי  כי  ידוע  היה משרת את  -כך  ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה  -מֹוַהְרַנ"ּתְ 
ִזכְ  והיה מספר סיפורים ששמע ה-רֹונוֹ ִלְבָרָכה בכל כוחו בחייו ואחריו בעניני רבינו  רבה ממֹוַהְרַנ"ּתְ  ִלְבָרָכה והשארתו, 

-ידי-עלִלְבָרָכה, שאם פתח את פיו הקדוש הכל נכספו מאוד ְוכּו', והמשיך -נוֹ ִלְבָרָכה ומשאר תלמידי רבינו ִזְכרוֹ -ִזְכרֹונוֹ 
קול נגינתו( בכל הסיפורים והלימודים והנהגה בכל  השנה ו-ִלְבָרָכה )וגם בתפילתו בראש-זה הרבה לעניני רבינו ִזְכרֹונוֹ 

ִזְכרֹונוֹ התנוע ממֹוַהְרַנ"ּתְ  שראה  ִזְכרֹונוֹ -ות  מרבינו  שראה  ועל-ִלְבָרָכה  של  -ידי-ִלְבָרָכה,  הקדושה  השארה  נשאר  זה 
ִזְכרֹונוֹ  ננמ"ח  שלשתן  -רבינו  רמוזים  )ואולי  אמן.  בימנו  במהרה  צדקינו  משיח  ביאת  עד  לנצח  רִלְבָרָכה  ְזּכָ ְלֵעיל  -ַהּנִ

אבני"ה  שיש"ק    -ר מהצדיק וספר שלו, והאומר בשמו, וששמע מפי השומע ְוכּו'(: )שמדב  -בתחלת סימן י"ט בליקוטי א'  
 ברזל, ח"א, סעיף תשל"ו(.  

 תורה זו.   "מי הנחל" עוד עיין
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 ראשי פרקים לפי אותיות
וק בין השומע מפיו לשומע ממי ששמע ובין הלימוד  אות א מבאר רבינו שצריך לנסוע לצדיק לשמוע מפיו כי יש חיל

 בספרו  
 ראה עצמו בפניו כמה שקוע בחושך אות ב מבאר רבינו שאדם צריך לזכך את פניו כל כך עד שמי שיראה אותו י

לשון   אבל  ניאוף  תאות  כולן  ושורש  רעה  מידה  איזה  התבטאות  היא  אחת  כל  לשון  שהשבעים  רבינו  מבאר  ג  אות 
ומבאר שכח הדיבור הוא בחי' אשה  ות תיקון הברית ולכן על ידו נופלין כל לשונות העכו"ם  הקודש היא התבטא

יש כך נברא הדיבור וצריך לבנותו שיהיה אשה יראת ה' כי ביראה  ומבאר איך באותו אופן שנבראה האשה מהא 
הדי ינ תלוי  שע"י  ממנה  יינק  שהנחש  ללשה"ק  סכנה  יש  תמיד  כן  חוה  את  פיתה  שהנחש  וכמו  אותה  בור  תק 

 מהקדש וזה ע"י שמוצא בה איזה חוסר שלימות 
ת העכו"ם מלשה"ק זה ע"י לשון ממוצע  ד מבאר רבינו שיניקת הנחש דהיינו אשת כסילות היינו הדיבור רע ולשונו  אות

ונו כי גם דייקא ע"י התרגום ע"י שמפילין הרע שבו עולה הטוב שבו שעל  דהיינו התרגום אבל קלקולו היא תיק
חוזר בחי' אשה שנבראה מבחי'    ידו  הזה הוא  והתרגום  בחי' לפרש  ונבנה לשה"ק  וברור התרגום הוא  תרדמה 

וזה בחי' כל   ההתמודדות עם כל דברי הרשות שהם רשת שפורש הנחש ללכוד את  חלום שהוא בחי' תרדמה 
 הכל הוא תיקון קליפת נגה  לשה"ק וכלל 

ל  ניצ ה וכפי תיקון התרדמה דהיינו ברור הטוב מהתרגום כן  אות ה מבאר רבינו ענין המקרה לילה שהוא בבחי' תרדמ 
הוא ער אזי בה גם דבק בחלום  ממקרה לילה כי מי שאשה נתפסת אצלו ככח הדיבור להש"י ע"י שבה דבק כש

 ואזי מקרה לילהאבל כשנתפסת כאשה גשמי אזי גם בחלומו כך 
נופל רע ונתגדל הכח אתון שמעשה בראשית שהן  אות ו מבאר רבינו שע"י שמעלה הטוב שבתרגום וזוכה ללשה"ק אזי  

 ברים כי הכל נבא בלשה"ק  שורש כל הד
עשה בראשית אזי  אזי מעורר התנוצצות האותיות של לב אלקים שבמאות ז מבאר רבינו ע"י שנתגדל הכח אתון הנ"ל  

 זוכה שכל תענוגו מהעוה"ז הוא רק מהתנוצצות הזו בבחי' ויטב לבו דהיינו שמאיר ליבו  
אח    אות  חכמה  היא  נברא  דבר  שכל  האותיות  שלדעת  רבינו  צריך  מבאר  לזה  מהאותיות  רק  תענוגו  כל  שיהיה  בל 

 שלימות לשה"ק  
כנ"ל לוייטב ליבו ע"י מציון יסעדך זוכה ללב שמח ייטיב פנים ואזי אחרים רואים בפניו כמו  בינו כשזוכה אות ט מבאר ר

בין  לא הוי מתקלא לא הוי משגיחין אפין באפין וזה החילוק    במראה איך הוא אוחז ועושה תשובה  וזה בחי' עד 
מש כמו שהקב"ה מדבר כי צדיקים  השומע מהרב ובין השומע מתלמיד או קורא בספר כי כשהצדיק מדבר זה מ

בירא  תליא  הדיבור  ושלימות  דברו  עושי  ששומע  הם  בשעה  מהצדיק  ששומע  מי  לכן  באודנין  תליא  ויראה  ה 
 הצדיק את הדבור אזי השומע מקבל אותו בשלימות ביראה מהקב"ה ובאמירתו עושה 

 

 קדמה  ה

תורה מפיו דווקא הרי אפשר ללמוד  ית העולם מדוע צריך לנסוע לצדיק לשמוע  יקוש  בתורה זו מתרץ רבנו
 בדרך ובלא ביטול תורה בדרך(   םעיניי. )בלא קשיי טלטולי הדרך ובלא חשש לפגמי בספרים
שומע מהשומע  לשומע מה  נוובי  ,מהצדיק  ממי ששמעומע מהצדיק לשומע  שיש חילוק גדול בין הש  ומבאר

 .  \ג/וכו' וכל שכן מהמעיין בספר
. ולא  כתב שיש חילוק גדול גם בין השומע מהחכם להלומד בספרה  רה בהשמטבסוף התולשון זה צ"ע כי  

קצ בתורה  וצ"ע מהמבואר  מהשומע.  ביחס לשומע  עומד הלימוד בספר  היכן  כי השומע  מבואר מספיק  ב 
בספר מהלומד  יותר  הרבה  גרוע  לכאורה  ודעתו כי    ,שכתב הצדיק  מהשומע  ושכלו  מבואר שם שנשמתו 

פר הוא לזכרון צ"ע  זה לכאורה לא נמצא במה ששומע מהשומע. עוד מה שכתב שסופניו נמצא בספרו, וכל 
מ  השומע  גם  אדרבה  כי  החילוק  ומה  מהצדיק  זה ששמע  שזוכר  ממה  שומע  הרי  הצדיק  השומע  מסתמא 

 וכר זה ששמע מהצדיק.  ממה שז ,שכתב ידע טוב יותר לכתוב מה שאמר
לזכ כי צריך  והוא  ב' מתחיל לבאר את החילוק  יחזור לראות  באות  ך את הפנים עד שכל המסתכל בפניו 

מו היכן אוחז וישוב בתשובה. ובסוף התורה מבאר שזה בחי' פנים בפנים דהיינו שרואה פני עצמו בפני  עצ
   יק.הצד

 דיק.ובסוף התורה חוזר לבאר שהעיקר היא השמיעה מפה הצ
שנמצא   בשמיעהאע"פ  פתח  ,פתח  מהצדיק  לשמוע  שצריך  הטעם  בביאור  בשמיעה  בראייה    אבל  וסיים 
 וצ"ע.  

בחי' הניסור   דהיינו  ,שרק ע"י שרואה עצמו חשוך בפני הצדיק מתחיל לשוב  (22)יט מהריצ"ח  לתרץ שמעתי  ו
כי רק    ,רך מקדש ר"ת חשך בסוף אות ח' ישלח עז  דם לבנותו לאשה. וזה בחי' המבוארבחי' לקיחת הצלע מא

יזכה למציון יסעדך. לכן התחיל רבנו מתיקון ראית  ה ויעלע"י הצדיק  ע"י שתופס שהוא בחשך אזי שייך ש
ורק אח"כ מהשמיעה שהיא העיקר ורק    אלא שהשמיעה מועילה   ,הצדיק  רוצה  למי שמבין שהוא בחושך 

 לשוב.

 
ילוק "גדול", ולכאורה שאר דרגות אינן חילוק גדול זו מזו, אע"פ  שהח רבנו  כתב    , דיק לשומע מהשומע בין השומע מהצ   על החילוק   ג

 שחלוקות כי בכל פעם יורד דרגה כמבואר שם.
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זוכים שהראייה לבד תגרום לרו מהצדיק תיהיה כמו   ועוד שגם השמיעה  ,האה לחזור בתשובלבאר כיצד 
ובעיקר    ,שתיקונו ע"י תיקון התרגום  ,לשון הקדש  סוד לבאר  רבנו  ך  מארי  לבאר כל זאת  ,ששומע מהקב"ה

ו ו התאות אכילה, ששם עיקר המתקלא )מלשון משקל ומלשון תקלה( ושם  בשמירת הברית  מותר  הרשות 
 ס את האדם. שצריך לברר בו את המיותר, שם עיקר הרשת שפורס היצה"ר לתפו

ה  נגה להעלות  קליפת  ולברר  לתיקון התרגום  ללשון הקדש, שהוא  וכשזוכה  זוכה  הרע,  ולדחות  טוב שבו 
 דש. ו לשום התבטאות של איזה מדה שאינה ק,בלשונו טוי יביתן יאות הקדש, בלא שהתבט

מדה  לשון משלה כפי היש  גלה בדיבור. לכן לכל אומה  בטאות המדות היוצא ומתכי הכלל שדיבור הוא הת
 רעה שממנה חיותה כמבואר בתורה לו. 

הק ללשון  בקרבו  ,דשוכשזוכה  חלל  שלבו  רעה  ,עד  מדה  עכירות  מכל  מלב    ,נקי  רק  ניזון  עד שבאכילתו 
רש הבריאה, ונעשה  אלקים )של מעשה בראשית( שבמאכל, בלא שום הנאה גשמית. נעשה לבו קשור לש

 בבחי' לב שמח ייטיב פנים. 
חירו אור  בפניו  ניכרת  שמץ  ואזי  איזה  מכל  בקרבו  חלל  שנעשה  הלב  רשל  ת  מדה  כל  עכירות  ואזי  עה, 

 המסתכל בפניו רואה עצמו עד כמה הוא רחוק מזה. 
זו תנינאגם  נזכרת    של הצדיק  מעלה  סו  בח  ,בתורה  לזכך עצמו עד  י'  אלא ששם מבאר שזה מצד שזכה 
כאן מבאר באופן אחר כפי    שהוא שרש לד' יסודות עי"ש. אבל  , עד שאחיזת נשמתו ביסוד החמישי  ,היחידה 

התורהש בסוף  דשלא    ,יתבאר  בתשובהסוף  שב  הצדיק  פני  ראית  שע"י  של    ,בר  המאירות  אלא שהפנים 
ג בבחי'  שהוא  ע"י  עמו,  ה'  שדיבור  בגלל  הם  היהצדיק  לשון  דהיינו  דברו,  עושי  כח  לבד  בורי  ואזי  קדש, 

ה' יוצא מגרונו ופיו. ואזי שומע  כי שומע דיבור    ,,היא שמיעה מיוחדת   ,ית הצדיק גם שמיעת הצדיקימרא
 . דבריו נשמעיםירא שמים מי שהוא חז"ל שדברי אה ומתקבל, ונחקק בלבו היטב כאותו עם יר

וב ומבין שצריך ע"י שרואה פני הצדיק אזי מבין עד כמה הוא בשבירת כלים בחי' לא ט  כי כנ"ל
 דיק בעצמו ה של הצדיק מהצלשוב ואזי הוא כלי לקבל את התיקון ע"י שמיעת התור

 
עניין החסרון בכל דבר הבא וט הסובב וקושר כל ענייניה הוא  ונראה שזה עומק כל התורה הזו שח
  \ד / ה צורךדסוד היריותיקונו ע"י    ,דהיינו קדש הבא מלמעלה  ,מלמעלה בלא אתערותא דלתתא

מיעוט  דהיינו  ,  עליה בניינה,הלבנה  סוד  לצורך  המלכות  פנים   מיעוט  האדם  אל  להביאה  כדי 
   בפנים.

בחומש )בראשית א כז( זכר ונקבה  כמבואר    ,ה שלימהראה בקומתחילה נבשוכמו שמצינו בבריאת האשה  
  . מ'כמבואר בג  דבוקים אחור באחור  ברא אותם ופרש"י בשם אגדה שנבראו שני פרצופים. והכוונה שהיו

י מעטי עצמך שנאמר  , ואזי הפיל תרדמה )בבחי' לכ "לא טוב היות האדם לבדו"בתורה  על זה נאמר נמצא ש
ויביאה אל  "  "ויבן את הצלע"ואזי    , "ויקח אחת מצלעותיו"כמ"ש    , ואזי נעשית צלע,  )עיין חולין ס(  ללבנה
 פנים בפנים.   "האדם

ובניינה  המלכות  תיקון  דהיינו  ה'  עבודת  כל  סוד  במעשה    ,תמיד  וזה  מצינו  וכן  עליה.  צורך  ירידה  בסוד 
יקח אותך,    "לא טוב"שהדיבור  נעשה ברוגז עליה ונזרק מפיו  ובמלך שהיתה לו בת  בנו,  שסיפר רהראשון  

זה היה בבחי' קודש    , עימה, ומחבבה מאד  \ה/ היות האדם לבדו, כי אע"פ שהיה משתעשע  "לא טוב"בבחי'  
  , שאחרי תיקון המלכות ובניינה ביחס לפנים בפנים   , א בחי' אחור באחורהבא מלמעלה שאין בו שלימות, והו

, וכמבואר שם שאע"פ שאמרה לו  אהכל השנים שחיפש אותה עד שמצאה והוציאחרי    כשהוציאהשהיה  
סמוך    ,לא באה לשם אלא רק אחרי כל השנים שחיפש אותה  ,שתיהיה בהר של זהב ומבצר של מרגליות

שנתקיים  אחרי  ורק    ,שנים בזה בנה אותה לקומה שלימה   שחיפש אותה כל כךכי באמת רק ע"י    .למציאתה
   .\ו/ צא אותה ויוציאהמקום שהאדם ימ, דהיינו אל הקיים ויביאה אל האדםאזי נת  ,ויבן את הצלע

 
רבנו בתורה כב ותורה יב תנינא נקט לשון ירידה    דע שאין לשון כזה אצל רבנו אלא בשאר ספרים אבל   , צורך עליה   בעניין ירידה   ד

ע כי כביכול הירידה היא התכלית ולא העליה וצ"ע ויתבאר שם. אבל כאן כיון שלא הזכיר לשון זה אלא  תכלית העליה. ולשון זה צ" 
בנו לשון כזה הוא  זה רק מובן מבין השורות לכן לכאורה נראה כוונתו כבשאר ספרים ירידה צורך עליה, מאידך כיון שאין אצל ר 

 ך ולא תכלית.ר ו ל שכאן הכוונה צ העליה. ויותר נראה לי כנ" אולי גם כאן צ"ל ירידה תכלית  
ור באחור כלפי  ח לש"ע נהורין שבבינה עילאה וצ"ע כיצד היה קודם התיקון, ואולי הכוונה למדרגה הקודמת שהיא א   נראה שרומז   ה 

אפשר שהמלך הוא בינה    להביאה למדרגה עליונה של יותר פנים בפנים. אבל   יונה ממנה ומה שנעשה ברוגז עליה כדי ל המדרגה הע 
שני מלכים עיל  בבחי'  הם  ובבחי' אחור באחור  כיון ששניהם מקבלים  אה  עילאה,  אז , והשעשוע  כיון שהיא קטרגה    מאמא  והברוגז 

ת כמו הקב"ה, וע"כ אומרים לו לכי  א"א לשני מלכים בכתר אחד. וזה החסרון של אחור באחור שאז נדמה לאדם שהוא מציאות וישו 
 יג גדולת הקב"ה שזה בניין המלכות.  ות לשפלות ואז להתחיל להש מעטי עצמך לזכ 

שם שאע"פ שאמרה לו שימצא אותה בהר של זהב וכו' לא הגיע לשם אלא רק סמוך לזמן שמצא אותה כי באמת הוא  ולכן מבואר    ו 
ד  צ"ע הרי אדרבה היו בשר אח ב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד ו בחיפושיו גרם להביאה לשם. וזה בחי' על כן יעזו 

נפרדים,   שנים  שנעשו  מדובר  כאן  ואילו  עילאה  כשנבראו  מאמא  מקבלים  אזי  באחור  אחור  שבהיותם  הסוד  עפ"י  יבואר  אבל 
ויכולים ול  א צריכים להיות דבוקים אחור  ששומרת עליהם ורק ע"י שהאב ואם מגדלים אותם יש להם כח לשמור עצמם מקליפות 

 קים מתוך בחירה דייקא שזה הדבוק השלם.פנים בפנים כדי להיות דבו באחור ויכולים לבא  
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כלית  תלירידה  אנה ואנה שנים רבות במדבריות כי הירידה צורך עליה היא  המשנה למלך  וזה בחי' שהלך  
   .' נקודת הרצון לבד שנשאר בהיסודית של המלכות בחיהקטנות לנקודה ה

אלא רק לצעוק איה   , \ז/ רפבלקיים עיצת תורה  לחזק עצמו וטובה  לא מוצא בעצמו אפילו נקודה  האדם  ואזי  
ועקים במדבר ושממה מכל איזה נקודה טובה  שצ  המבואר בתורה יב תנינא. וזה אנה ואנה בחי' איה ואיה

 . שלא מוצא בעצמו

 
 .  כנ"לבקודש הבא מלמעלה שאין בו שלימות כי הוא בחי' אחור באחור שתורה כאן סוד החסרון ד היסווזה 

הקדש   לשון  אפשרוכן  של  אי  ע"שתיהיה  אלא  לימה  ירידה  הי  עליה    ,תרגוםתרדמת  צורך  ירידה  בבחי' 
תח את  ואזי מכח הבחירה זוכה ללשון הקדש. וזה בחי' מה שפ  ,להסתרה ששם הבחירה לתרגם נכון כל דבר

( עצמו  פחיתות  רואה  שעי"ז  הצדיק  בראית  תהתורה  שמיעת  ע"י  ואזי  עצמך(  מעטי  לכי  מפי  בבחי'  ורה 
 , ובונה את המלכות. הצדיק זוכה לויבן את הצלע

 
)וזה בחי' לא טוב  בו שפלות  נברא מדבר לשון הקדש אבל הוא קדש הבא מלמעלה שהיה חסר  כי אדם 

לכן ברא לו אשה שהיא בחי' תרגום שיצטרך לגחון )כמבואר בגמ'   היות האדם לבדו דהיינו ישות וגאווה(
יקא היא נמשכת אליו ביותר( ולברר  דת אליה לתרגם לה את ההיתר )כי דיאשתך גוצא גחין ולחש לה( ולר

את   נכון  לתרגם  והבחירה  המבחן  הוא  התרגום  כי  עליה  צורך  ירידה  בחי'  וזה  מיותר  ומה  מצוה  מה  לה 
הטוב ולדחות את הרע, ועי"ז מעלה את הטוב שבתרגום ומפיל את הרע ואזי זוכה    הבריאה לברר ממנה את

תדבר   אשתו  לאשגם  לאשתו  מתרגם  אם  אבל  הקדש,  ומפילה    לשון  אצלה  הרע  מתגבר  אזי  אותו  נכון 
 ללשון ארמי, כמבואר בגמ' אדם הראשון בלשון ארמי סיפר.

 
 אלול תשעו  כה מהציון באומן  הערות 

בחי .א תרדמה  ד'  תרגוםבאות  ניסור    -'  בחי'  תרדמה  האמת  כי  והסתרת  המתקלא  ריחוק  ע"י  הבניין  מתחיל  ואז 
 . נכון כל דבר לקדושה ולא להפך וא בחי' הסתרה שצריכה תרגום לתרגםוהבחירה שה

כנ"ל דהיינו ניסור לצורך  על שגגות ושגיאות שזה בחי' תרדמה    –תפלה לחבקוק וכו' על שגיונות  רבנו פותח בפסוק   .ב
 מה שמובא שצדיק יכול טעות.  צ"ע פנים בפנים אין שגיאות אלא דעת שלם. ומדרגת כי במלכות, בניין ה

אבל מי שהוא במדרגת    , ריחוק לצורך בנין המלכות  , דהיינו כנ"ל נות בחי' שגגהעיין אות ה' מקרה לילה, בחי' שגיוו . ג
תורה רז.  ב  כמבוארם צדיק יכול לטעות כי זכה לשכל הנקנה. וצ"ע הרי ג , אין לו מקרה לילה גם בשינה , פנים בפנים

לכוותוועיין   הצדיק  בחירת  קץ  הקב"הרה  לדעת  היכ   ן  עבאפילו  תורה  ועיין  להפך.  לו  שאומר  הצדיק    ן  בחירת 
ן לדעת הקב"ה היכן שלא אומר  וו היא מלאך קדוש בחי' המתקת דינים. ונראה שזה בחי' לכ  שביטל יצה"ר הגשמי 

ן לדעתו ית' אפילו  וותר אזי מכויה בכ פקלריא מאירה יותר או פחות ומשה שזלהפך, ובזה אין שכל נקנה אלא אס
ולפ"ז חטא מי מריבה  זה כבר כבש לגמרי ואין לו טעות  "ז נראה שהיכן שאין דבור הפוך בנגד דיבור מפורש ולפ

נגד דיבור מפורש וצ"ע. וטעות של צדיק בתורה רז תלוי בזה שמי שבמדרגת משה רבנו אזי טעותו ה  יא רק  היה 
 ל צדיק. אבל לטעות בגלל יצה"ר הגשמי לא שייך אצ  כנ"ל ומי שקצת פחות טעותו גם בלי דיבור הפוך.

דהיינו עד שנברא    –הוי מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין    לת ספרא דצניעותא עד לא תורה זו היא ביאור לתחי .ד
הו  ושכינתיה. המשקל  קב"ה  בין  בפנים  פנים  חיבור  שייך  היה  לא  הבחירה.  המשקל  שני  א  בין  הוא  בחירה  ולשון 

וב ורע, היה על  ן טוב לרע. וכן אכילת עץ הדעת טלהבחין בי דברים שוים, לכן נקרא משקל, שצריך לשקול היטב  
כן כי אדם ה כי היה צדיק עצום באספקלריא המאירה  מנת  ותשובה לעולם ישאר אחור באחור,  בין שבלא חטא 

, וזהו  וגם ענשו היה תיקון המלכות  בנו לכווין לרצון ה' אפילו הפך צווי ה'. ובחירתו כמבואר בתורה קץ על משה ר
אבל הסכים  .  שהביא על עצמו ועל העולםשל קללה  יאות  ה' באדם אלא רק סיפר לו את המצ  שלא כתוב ויחר אף

 עימו שזה התיקון הנכון. 

קדש הבא מלמעלה אזי אין    והבחירה ע"י הסתרת האמת, בחי' תרדמה. נמצא רוצה לומר שכל זמן שהקדש הוא .ה
תיר  א עולם המסרשב  ,ו ויברא את היערלכן הבריאה היא לשון חיתוך כמ,  הארת פנים אלא חיבור של אחור באחור

ו   ומעלים  שהוא  עולם התיקון נברא הנקודים  שהוא  לברודים  קודם  זהו שאת האמת כדי לחזור ולגלות את האמת 
דאיתא בגמ' )גיטין  יסוד בבריאה וכחריבן, וזה  בונה עולמות ומ  שקדם הבריאה היה במדרש  עולם הקלקול. וכמובא  

ידך" אי נכשל בהם.  ן אדם עומד על דברי תורה אלא א"מג( עה"פ "והמכשלה תחת  כי  עה"פ    ובילקוט שמעוני כ 
אלולא שישבתי בחשך  דרשו    "כי אשב בחשך ה' אור לי "ועל הכתוב  אלולא שנפלתי לא קמתי,  דרשו  נפלתי קמתי,  

בחי'    "אשב בחושך" זה בחי' כניסה לבחי' תרגום. בחי' ויפל תרדמה בחי' שהלא טוב יקח אותך  אור לי:  'הלא היה  
   ."אור לי"ה'  ואזי   עליה דהיינו בניין המלכות כנ"ל  לכי מעטי עצמך כנ"ל לצורך

ו .ו הבחירה  משקל  פירשו  המפרשים  מתקלא  הוי  לא  ט'  רבנו  כן  עד  באות  אבל  התורה  משקל  בהשמטות  מפרש 
ות  בר וצ"ע. ונראה כי כל פרטי הבריאה הם פרטי הסתרת האמת באופן שיהיה אפשר מהגשמיותיות שבכל דהא

נמצא שמשקל האותיות שבכלהבין את השכל שבדבר כמובא ב א'  ל דבר הוא מאד מדוקדק שיהיה באופן  תורה 
לשון בחירה הוא בין  שיסתיר ואעפ"כ יגלה את האמת שמסתיר באופן שתיהיה בחירה דהיינו משקל שווה כנ"ל ש 

 )ועיין בזה עוד בתורה יז(  שני דברים שוים. 

 
כי בבחי' צלע דהיינו תכלית הקטנות של המלכות היא בבחי' נקודת הכתר שבה דהיינו רצון ולפ"ז גם בתכלית הירידה תמיד    צ"ע   ז 

גברות  בל נקודת הרצון היא לא הת ובה של רפב היא איזה נקודת התגברות על היצה"ר א כי נקודה ט נשאר הרצון לעשות טוב ונ"ל  
וילון אינו משמש  )רקיע(  כי את הרצון א"א לקחת מהאדם, ועוד שרצון לבד אינו כלום עד שיעשה מעשה מחמתו. )סימנך חגיגה יב  

 כלום. וילן באידיש רצון(  
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רבנו   .ז פרש  לשון  על  נופל  העכלשון  לשונות  את  מפיל  הקודש  פניםשלשון  הקדש  לשון  כי  והביאור  בפנים    ו"ם, 
ואולי אפ"ל שזה כוונת המדרש אדם הראשון בלשון ארמי סיפר כי קודם התיקון אזי   ולשונות העכו"ם אחור באחור, 

ירידה צורך עליה כנ"ל שירד אל החטא כדי לתקן את בריאה במדרגה גדנפ פנים    ולה יותר שלל לתרגום בבחי' 
וכנ"ל שקודם החטא היה בבחי' קדש הבא ממעלה בחי'   ולה יותר היא לצורך עליה יותר.בפנים, כי ככל שהנפילה גד

צ בחירה של  וזה  החטא,  תיקון  ע"י  לזכות  לפנים שרצה  ביחס  זו  אחור באחור  כי אצלינו  לנו  חטא  דיקים שאסור 
יתה למעלה  בחירת אדם הראשון ה ו לשוב. אבל  השבתאות לכן אמרו חז"ל האומר אחטא ואשוב אין מספיקים ביד

 . גה לנו כנ"לשמהה

 על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. ויעזוב זו ירידה לצורך עליה של דבק באשתו פנים בפנים.  .ח

יו ריחקוהו ונמכר לעבד ונרדף ע"י אשת פוטיפר ונזרק  ש זכה לפשר חלמין, דייקא ע"י שאחהקד  ויוסף שזכה ללשון  .ט
עד שנעשה בעצמו מלך לא רק על עצמו אלא על  מלמטה לתיקון המלכות  זכה ללשון הקדש הבא    ,ר האסוריםלבו

יותר. עד שיודע בכל   כל העולם, כי ככל שהתרדמה גדולה כך אפשר ע"י תרגום נכון לזכות ללשון קדש גדול ושלם 
  \ ח/ רך עליה ע"י שהיה שמח קפוזיוסף הפך את הירידה לצוו  הסתרה לברר ולגלות את האמת בבחי' לפשר חלמין.

ץ ומרקד בתוך בור האסורים בתוך תכלית החושך וההסתרה התחבר בברית אל הקב"ה ושיבר את הקליפה. עד  קפמ
 ו וכו'   שכל הרע נפל לפניו עיין תורה לג מי שכופה את יצר 

ב ורע זה ההסתרה שעל  חיים זה קדש הבא מלמעלה ועץ הדעת טו עץ הדעת טוב ורע ועץ החיים היו בתוך הגן עדן.  .י
כל רק מעץ החיים היה יושב בג"ע ולא מרגיש את העונג כמבואר  את הקדש הבא מלמעלה ואם היה או  ידה מתקנים
וטעם שהקב"ה    מכין כלים לעונג מהעדן.  ,גום הנכוןעומד בנסיון התרו  , כי רק ע"י ירידה להסתרה  \ט/ בתורה קצא

את התערובת שלא    הנציח שלא ל  החיים שמעתי מהריצ"ח כדי  גרש אותו אחרי שאכל מעץ הדטו"ר להרחיקו מעץ
כי שם    יוכל לתקנה עוד. ונראה שבוודאי אחרי שאכל מעץ הדעת טוב ורע וירד להסתרה זה בעצמו יציאה מהג"ע

גילוי   זה תלוי בכלים שהכין, וכשאכל  שהקב"כמ"ש  אלוקות  הוא  ורק העונג של האדם מלראותו  ה מתהלך בג"ע 
 יציאה מהג"ע. גירוש ומו מא נסתר ממנו הקב"ה וזה בעצמו כוירד לתרדמה מסת 

לכן א"א לחזור פנים בפנים    –ודע שאשת כסילות א"א לינוק מאשה חכמה אלא ע"י עץ הדעת טוב ורע    -באות ד'   .יא
שעל ידה אפשר לחזור פנים בפנים, כנ"ל  ר, כי טוב מאד דא יצה"ר כי רק על ידו יש מתקלא  אלא ע"י עץ הדעת טו"

כמו המשנה  לכות ומחזירה פנים בפנים.   אזי ע"י תרגום נכון בונה את המ  י הניסור וריחוק וכסילות ותרדמה שרק ע"
שהשתדל ע"י החיפוש  נוק'    ן בחי'"ן בסוד שם ב "למלך ע"י שחפש אותה שנים רבות שהלך אנה ואנה )אנה גמט' ב

   ה(" וגעגועים להאיר בה את שם מ

כי התרדמה היא נפילה ללשונות העכו"ם    –ויפ"ל ר"ת פה להם ולא ידברו    –ויפל ה"א תרדמה על האדם    -באות ד'   .יב
אבל   שלימה  בקומה  נבראה האשה  כנ"ל שתחילה  יותר  גדול  קרוב  לצורך  ריחוק  דהיינו  עליה  צורך  ירידה  בסוד 

לבנה, דהיינו תכלית הקטנות לצורך  לר ובתרדמה נתמעטה לצלע בלבד בסוד לכי מעטי עצמך שנאמר  אחור באחו
כמ"ש בברכת קדוש הלבנה וללבנה אמר שתתחדש בחי'    נים לבוא פנים בפ   שאפשר על ידו  שלם נפרד מחדשיין  בנ 

 .ויבן את הצלע ויביאה אל האדם

הנגה להפיל את הרע    ניין המלכות שהוא ע"י ברוריר בבמדב  –כשמעלה הטוב שבתרגום ומשלים לשה"ק    -אות ו'  ב .יג
 וקשר וחיבור אליו ית'.  , ולהבדיל להעלות את הבריתרם אףשהוא זנות וסטיה ממנו וניאוף שמהותו שגו

  –היינו כנ"ל בסוד ירידה צורך עליה, כי עינים בחי' עולם הנקודים    –מה שפתח את התורה בראיה וסיים בשמיעה   .יד
היוצאי אורות  ברבוישהם  א"ק  מעיני  אח"כ    ם  שיברא  מנת  על  והסתרה.  רע  ונעשו  נשברו  לכן  לכלים  ביחס  אור 

ים. וזה סוד ירידה צורך עליה  באור מה החדש לתקן את השברי כל  דים שהם אורות היוצאים ממצח א"קעולם הברו 
יה בבחי' קדש הבא  כי תחילה היה עולם העקודים עולם נפלא שהכל אחד מחובר עימו ית' כמו לעתיד לבוא, אבל ה

שהקב"ה עובד את עצמו עיין    שעל זה נאמר לא טוב היות האדם לבדו )בחי'  , וכנ"ל בחי' אחור באחור,מלמעלה
על כן הוציא אורות העינים בבחי' ירידה צורך עליה בחי' לכי מעטי עצמך הנ"ל ובבחי' שהלא טוב יקח    של(.  חי"מ 

וי יבואו אורות המצח  ויבן את הצלע  אותך הנ"ל על מנת שאח"כ  ויביאה אל האדם דהיינו  תקנו את הפגם בסוד 
ם  קודים אבל אחרי ההתגברות על עולזי עולם השכר הוא חזרה לעולם העוא  לבחי' קדש הבא מלמטה פנים בפנים.

 הסתרה. )ואולי זה בחי' המנהג לאכול שולנט בשבת שהיא בחי' עוה"ב כי הוא מאכל שעבר את הלילה( 

ממעט עצמו וחוזר בתשובה לעצום  שוע"י    , למי שמבין גודל הפגם  , והוא ירידה צורך עליה  , םפגם העיני  וזהו חומר  .טו
והוא בחי'    אין לו את הירידה צורך עליה הזו,   ,לאבל עיוור שלא ראה כלבזה בונה את המלכות.    , ת רעעיניו מראו

ים. וזה בחי' היודע  בפנ   פניםבחי'  ל  ופטור מהמצוות וכמעט שאין באפשרותו לתקן את המלכות א מלמעלה  קדש הב
י'  ת עינו, ולכן היה בבחכמו שאומרים העולם בזכות שנסמי  ,שהיה קדש הבא מלמעלה  ,בלעם  שאמר עלדעת עליון  

 אחור באחור. 

לכאורה משמע שצריך    , זו חכמה ולא צדקות  ,איזה אותיות נברא כל דברבאות ח' ממה שמאריך לבאר שלדעת   .טז
זאת וצ"ע.  ,לדעת  ממילא.  שנעשה  העונג  ולא  אלקים  הרי  מלב  אתוון  ,הוא  הבריאה  ,וכח  את    ,שרש  שמחייה 

וא  ,האותיות שבדבר האותיות.   לדעת  צריך  מה  שולשם  רק אחרי  אולי  בחכמתו  האותיות  יודע  אזי מתבררות  ת 
 ואפשר שיקבלו חיות משרשן בלב אלקים.  , האותיות מהגשמיות המעלימה אותן

 

 רוממנו מכל לשון למעשהכיצד 

 
איש    -איש קפוז    -כהונה  איש מצליח רבי ברכיה אמר גבר קפוז עי"ש מתנות    ויהי   ' בראשית פרשה פו פסקה ד   עיין מדרש רבה   ח
 .קפיץ כלומר צהל ושמח ולב טוב מדלג על ההרים תרגם מקפז מ 

ק   ט  ַ   -  צא תורה  ְוַהש ּ ֲענּוִגים  ַהּתַ ל  ּכָ ִיְהיּו  ה  ְוָלזֶׁ ן,  ֵעדֶׁ ַגן  ּבְ ָחד  אֶׁ ָמקֹום  ּבְ ֲחֵברֹו  ל  ֵאצֶׁ ָחד  אֶׁ ב  ֵ ש  ּיֵ ֶׁ ש  ר  ָ ְפש  אֶׁ ֶׁ ש  ע  עֹוָלמֹות,  ּדַ "י  ַ ַהש ּ ְוָכל  ּוִעים  ֲעש 
לוּ ַוֲחֵבר  יש  ּכְ ֲענּוג, ֹו לֹא ַיְרּגִ ּום ּתַ ה לֹו ש   עי"ש ....וכו' ...ם ְולֹא ִיְהיֶׁ
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וא"כ מה הכוונה שרוממנו ע"י לשון הקדש    \י/ תבטאות המידה השייכת לאותה אומהלשון היא הצ"ע כי כל  
 . ומםריך להיות מרהרי כדי לדבר לשה"ק כבר צ

יכול  ונראה שהתירוץ הוא חידוש נפלא שרבינו מחדש לנו שאפילו בשאול תחתיות בשפל המדרגה אדם 
המידו ככל  אינו  הדיבור  כי  לשה"ק  ולדבר  עצמו  רק  להכריח  נפל  הדיבור  אלא  ונשברו  לגמרי  שנפלו  ת 

ם ְמֹבאָ   -באופן שא"א לדבר בו בלי שיכריח עצמו וזה מבואר בתורה עח   הַ   ר ִמּתֹוָרהּגַ ֶׁ ּבּור הֹוֵלְך ִעם  ֹזאת, ש  ּדִ
הּוא הוֹ  ֶׁ ָלד ְלָכל ָמקֹום ש  ת ִעם ַהּוָ כֶׁ מֹו ָהֵאם ַההֹולֶׁ ִפים, ּכְ קֹומֹות ַהְמֻטּנָ ּבּור ָהָאָדם ֲאִפּלּו ַלּמְ ן ִנְקָרא ַהּדִ ֵלְך, ְוַעל ּכֵ

נּ  רֶׁ ְזּכְ אֶׁ ָזכֹור  בֹו  ִרי  ַדּבְ י  ִמּדֵ י  "ּכִ הּו:  ְוזֶׁ ִנים".  ַהּבָ הַ "ֵאם  עֹוד",  אֲ ּו  ֶׁ ש  קֹום  ְינּו  ּמָ ּבַ לֹום,  ָ ְוש  ַחס  ח,  ֻמּנָ ָהָאָדם  ִאם  ִפּלּו 
ַהְמ  קֹומֹות  ּמְ ּבַ ֲאִפּלּו  ְמֹאד,  ְדֵרָגה  ַהּמַ ל  פֶׁ ֵ ש  ּבְ ֲאִפּלּו  הּוא,  ֶׁ ַאף  ש  ִפים,  י    -ַעל    -ֻטּנָ ַעל    -ּפִ ָיכֹול   -ֵכן  ּבּור  ַהּדִ ְיֵדי 

ם ִיְתבָּ  ֵ ַהש ּ ת ַעְצמֹו ּבְ יר אֶׁ הַ ְלַהְזּכִ אֲ ַרְך. ּדְ ֶׁ ר ַעל  ְינּו, ש  ם ְלַדּבֵ ָ ם ש  ק ּגַ הּוא, ִאם ִיְתַחּזֵ ֶׁ קֹום ש  ּמָ ל    -ִפּלּו ִאם הּוא ּבַ   -ּכָ
ּתֹוָרה ל  ֶׁ ש  ים  ִ ְקדֹוש  ּבּוִרים  ּדִ ִנים  ם    ּפָ ָ ש  ֲאִפּלּו  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהש ּ ּבְ ַעְצמֹו  ת  אֶׁ יר  ְלַהְזּכִ ָיכֹול  ְוִהְתּבֹוְדדּות,  ה  ּוְתִפּלָ

ּמְ  ֶׁ קֹומֹות ַהנְּ ּבַ יַח אֹותֹו  מּוִכים, ש  ּבּור ֵאינֹו ַמּנִ י ַהּדִ ַפל, ּכִ ּנָ ֶׁ ִפים, ֲאִפּלּו ִאם ָנַפל ְלָמקֹום ש  ִחינֹות ְמקֹומֹות ַהְמֻטּנָ ֵהם ּבְ
כֹּ  ְ זְ ִלש  ל  ּכָ ֶׁ ּנּו עֹוד", ש  רֶׁ ְזּכְ ָזכֹור אֶׁ ִרי בֹו  ַדּבְ י  ִמּדֵ י  "ּכִ ְבִחינֹות:  ּבִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהש ּ ת  ש  ַח אֶׁ ּיֵ ֶׁ ַהּדִ ַמן ש  ּבֹו  ם    ֵ ל ַהש ּ ֶׁ ּבּור ש 

 ֵ ח ֵמַהש ּ ּכָ ְ יַח אֹותֹו ִלְהיֹות ִנש  ּבּור ֵאינֹו ַמּנִ ה ַהּדִ ה, זֶׁ ָ ְקֻדש ּ ּבּור ּדִ הּוא ַהּדִ ֶׁ ַרְך, ש  יר  ִיְתּבָ ּבּור זֹוֵכר ּוַמְזּכִ י ַהּדִ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ
קוֹ  ּמָ ּבַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהש ּ ּבְ ק  הּוא. וְ אֹותֹו ְלִהְתַחּזֵ ֶׁ ַהּדָ ם ש  ְונֹוָרָאה  ָהֵבן  ִנְפָלָאה  ְוהּוא ֵעָצה  ּבּור.  ּכַֹח ַהּדִ ל  ִמּגֹדֶׁ ָבר ֵהיֵטב, 

ד עֹוָלמֹו ְלַגְמ  ת, ְלַבל ְיַאּבֵ ֱאמֶׁ ָחֵפץ ּבֶׁ ֶׁ לֹום: ְלִמי ש  ָ  ֵרי, ַחס ְוש 
לו כל  במעשה מבעל תפילה עי"ש שאחר הסערה שאז נשברו ונפ)כפי ששמעתי מהר"מ קרמר(  ועוד זה מבואר  

ות טעו כל אחת במידה שלה שנפלה, חוץ מהכיתה שבחרו לעצמם להתפלל להש"י  אזי כל הכית  המידות
 שהם גם אחר שבירת הכלים המשיכו להתפלל להש"י

ת במצב של שבירת כלים ונפילת המידות שמזה נגרם התגברות כל מבאר שעכשיו בגלו דהיינו שרבינו כאן
שעי"ז נעשה   שלנו עם הקב"ה,והקשר -ם פגם הבריתזנות שהיא עצ התאוות רעות ובפרט תאוות הסטיה וה

התגברות כל הלשונות כי כל לשון היא התבטאות איזה מידה רעה והעיצה לזה היא שיותר מעצם שבירת  
ומידה לעצמה צריך את עיקר הכח והעבודה להשקיע בדיבור שלא לתת שום התבטאות לרע   כל מידה

 . כל המידות הרעות מכניע את  וזה בעצמו .שוהחכמה שהיא קד ,אלא לטוב ,שבי

 

 ואכילההדבור תיקון הברית 
זו על תכלית תיקון המלכות שכו ר אעפ"כ עיקבשלימות,  כל המדות    תיקוןל  לאע"פ שרבנו מדבר בתורה 

 אכילה. ועל ג' מדות אלו של ברית הלשון והמעור כאן  הדגש 
ש בלשון  ומתבטא  הברית  תיקון  הוא  התיקון  שעיקר  והקשדהיינו  הקבכשהברית  עם  אזי  "ר  בשלימות  ה 

ממילא אין שום פניה ושום ביטוי בלשון לאיזה מדה רעה אלא כל דיבורו רק קדש, ואזי גם ממילא האכילה 
בהקב"ה   כזו  בדביקות  אלקים  היא  הלב  דפנמיות  לפנמיות  רק  אלא  גשמיות  לאיזה  פניה  שום  בה  שאין 

העצבות היא מחסרונות  שמחה כי כל    א מתמלא ליבושמחיה את הנצוצות הקדושים שבמאכל. ואזי ממיל
עד   שכולו שמחה  עוה"ב  החירות  בעולם  הוא  אזי  בקרבו  חלל  כשנעשה  אבל  רעות  מדות  בגלל  שמרגיש 

 ייטיב פנים.  שמאיר פניו בבחי' לב שמח

 

 סיכום והקדמה 
התרדמה    ע"י תרדמה וכיצד החטיא אותה הנחש ומבואר ששניהם  בתורה זו מבאר רבנו את בניין האשה

וזה נקרא בתורה לא טוב  א הן בחי' ירוהחט ידה צורך עליה. כי תחילה נבראו זכר ונקבה דבוקים באחור 
שאע"פ שהאדם נברא ע"י הקב"ה שלם    צאנמהיות האדם לבדו, והאשה ביחס לאדם כיחס האדם להקב"ה.  

ור, כמו  חי' אחור באחומדבר עימו בלשון הקדש אעפ"כ היה בזה חסרון כיוון שחסר בשפלות וע"כ נחשב ב
ואשתו בתחילת בריאתם ע"י הקב"ה, שהיו בקירוב היותר גדול שאפשר דהיינו מחוברים באופן שגב    האדם

אלא כל אחד פנה לעצמו, אזי זה נקרא לא טוב ביחס לפנים   אחד לשניהם, אע"פ כיון שלא היו פנים בפנים,
 בפנים אפילו בלא חיבור כזה חזק.

היא חסירה, ותיקונה רק ע"י ירידה לצורך עלה  ושה הבאה מלמבמדרש שכל קדובזה מבאר יסוד המובא  
מלכות  עליה דהיינו מיעוט ופירוד וריחוק לצורך התקרבות טובה חדשה. ועל כן בניין האשה שהיא בחי'  

אבל עדיין היה בלא בחירה  ם בפנים.  יהיה ע"י תרדמה )תרד מה( שעי"ז נעשה מיעוט וניסור ובניין חדש פנ
וכדברי הספרא דצניעותא עד דלא הוי מתקלא א מלמעלה שהוא חסר  בבחי' קדש הבן עדיין היה  ועל כ

 דהיינו משקל הבחירה לא היה שייך חיבור שלם של פנים בפנים.
כי החטא הוא בחי'  המלכות, כי הוא מהדורא שנייה של בניין האשה הנ"ל  ה מוכרח לתיקוןועל כן החטא הי 

רוח שטות דעת מה  )תרד  ותשובה  תרדמה  וי  קלה(  בחי'  סיעתא  היא  בחי'  יתירה  בינה  בח'י  בן את הצלע 

 
שאומרים שהיא לשון הסכמית שהוסכם ע"י בני אדם כיצד לכנות כל דבר. כי כזו היא רק לשון הלטינית כמבואר בחת"ס,    ולא כמו   י

 .חי' לשון קולמוס הלב ביטוי של המדות שבלב בב   ל כמבואר כאן ובתורה לו אבל כל הלשונות הם כנ" 
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ומעלה את  שמשתיק וממולל את מ"ל לשונות העכו"ם  , ואז החשמל שבבינה מפיל את הרע  דשמיא לשוב
    .\יא/ בבחי' לשון הקדשפנים בפנים עימו ית' מתוקנת ובונה מלכות  הטוב

ותיקון הבריסוד חשוב כאן הוא שלשון הקדש היא תיקון הדבו והם ענייןר  כי הברית היא    ית  אחד ממש 
ברית הקשר של האדם עם הקב"ה ותיקון הלשון תלוי בברית הזו שכל דבורו ביטוי לברית והקשר הזה עם  

כות שממליך על עצמו את הקב"ה היא בשלימות. ופגם הברית ופגם האכילה הם עיקר  הקב"ה, ואזי המל
על   להתגבר  צריך  שבו  והמתקלא  הבחהמגרש  בכח  איצרו  להמליך  ניכר ירה  הברית  ותיקון  הקב"ה  ת 

 באכילתו כשזוכה להיות מתענג רק מהאותיות ולב אלקים שבמאכל.   

 
וכמו שהאשה    .מבאר שכח הדיבור באדם הוא בחי' אשהרבינו מבאר סוד לשון הקדש שבו נברא העולם ו

שלימה לקומה  נבנתה  ואח"כ  תרדמה  בשעת  ממנו  כנגדו  עזר  את  ""ש  כמ  ,נבראה  ואח"כ    ",הצלעויבן 
נברא חסר  ",ויביאה אל האדם" דהיינו שצריך    לבנותו,וצריך    ,בחי' תרדמהבחי' חשך,    , כן הדיבור באדם 

שכן  ,הדיבוראת  לקדש   מילה  כל  רע,  רער  דבושמר  הוא  בטל  דבור  הוא    ואפילו  הבנין  עיקר  לתקן אבל 
רק באמת  בכוונה  שיהיה  שמים,  לשם  שהוא  הדיבור  את  כבוד    ולבנות  קומת   שמים,לגלות  נבנה  שעי"ז 

נגה  ע"יועיקר הבנין הוא תמיד    .בחי' אשה  ,דהיינו קומת המלכות  ,הדיבור דהיינו כל   ,שמבררים מקליפת 
אביו ואמו ודבק באשתו והיו  את  ועזב  "  דבורב. ועוד לקיים  מותר לך התקדש בבבחי'    ,שטח ההיתר והרשות

, )בבחי' הוא היה  התלהבות גדולום ודביקות ושבח להש"י בחדהיינו לדבר דבורי קדש הלל ו  "לבשר אחד
  דהיינו דבור אמת מהלב מחובר לאדם בבחי' שמדבר את עצמו( \יבאומר/

ל לשונות העכו"ם שיש  וא בחי' לשון נופל על לשון שמפיל את כודיבור כזה הוא לשה"ק בחי' רוח הקדש ה
ל איזה מידה רעה  יא התבטאות שכי כל לשון ה  .שהם בטוי לכל התאוות ומידות רעות ובפרט פגה"ב  ,בו

כל הדבורים  וכל אדם  כן הלשון שלה.  מידתה  ולפי  אותה  מידה רעה שמחיה  איזה  לה  יש  אומה  כל  וכן 
לשונות עכו"ם שהם התבטאות של המידות הרעות שבו וע"י לשה"ק נופלים כל  שאינם זכים אצלו הם בחי'  

 הלשונות האלו   
גודל כח ל יכול ע"י  ידו רוממנו    שון הקדש שעלרבינו מבאר כאן  ומכל האומות. שממש אדם  מכל לשון 

ת וקידוש הדבור עד שיהיה דבור אמשמתגבר לקדש את לשונו בשמירה מלשון רע ובריבוי דבורים טובים  
 לזכות להיות צדיק גמור גמור, 

ם הוא שצריך  שענין התרגו ,  ממה שמכנה את לשה"ק איש ואת התרגום אישה הדבר מלמד וגם נמצא למד
כי העוה"ז הוא בחי' תרדמה בחי' מדמה וצריך לתרגמו לקדש לשכל   ,המציאות שלי לקודשלתרגם את כל  

 כמו חלום שבתרדמה וצריך פירוש ותרגום לטוב  
צוניות  ימיות הנעלמת בדבר, בבחי' השכל שבו, שהוא המחשבה שהיה בתחילת בריאתו, והחיהפנקדש הוא  

בר הנראה להדיא לא צריך פירושים, אבל דבר שלא  ופירוש, כי דצריך תרגום    הגלויה מעלימה אותו, ולכן
לכ אמיתי,  פירוש  לפרשו  ולכווין  הגלוי  את  לפרש  שיודע  גדול  חכם  צריך  באמת,  שהוא  כמו  ווין  נראה 

הכוונה   את  לפרש  לכוין  שידע  אמיתי  תרגום  וצריך  והסתר  ברמז  שרובה  שבכתב  התורה  כמו  לאמת, 
נותן ה וכך בדהאמיתית של  וצריך  יוק הוא כל התורה,  והכוונה האמיתית שבו  עוה"ז שמעלים את השכל 

כי איש הוא בחי' קדם בחי' אמת   ואשה,  וזה נמשל לאיש  בו.  נכון כל דבר  ואשה בחי'  דעת גדול לתרגם 
נכון, כי התרגום הנכון תלוי בדעת ונשים   אחור בחי' חלום ותרדמה, דהיינו דבר הצריך תיקון ע"י תרגום 

כח לתרגם נכון, ולכן גם איש כלפי הצדיק הוא אשה, וא"א לבוא לשלימות    ינו שאין להן עתן קלה, דהיד
 לשה"ק בלי הצדיק בעלה דכנסת ישראל.

 
דוד    , שאול באחת ועלתה לו   , אמר רב הונא כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה  : יומא דף כב שאלת הגמ'    זה יבואר ב   יא

ח, ואין צריך לחלות ולדאג מכל  כמה סמוך ומובט   -כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמרא סייעיה    -  רש"י ופ .  בשתים ולא עלתה לו 
ב  שהקדוש  מי  מצינ רעה,  שהרי  בעזרו,  הוא  נכשל  רוך  ודוד  מלכותו,  לבטל  מיתה,  לקונסו  לרעה  לו  ועלתה  באחת  נכשל  שאול  ו 

 בשתים ולא עלתה לו לרעה:  

"   והביאור עפ"י רבנו  ר   " בן שנה שאול במלכו כאן ששאול היה צדיק שלם מילדותו כדאיתא שם  שנה שלא טעם  ב הונא כבן  אמר 
ואילו דוד יצרו היה גדול אלא שהתגבר עליו והיה נכשל ושב כמה    עלה כי יצרו היה נח וטוב, . הרי זה בחי' קודש הבא מלמ טעם חטא 

וגם יבואר בזה מעשה      פעמים ואעפ"כ עלתה לו וזכה לתקיון המלכות בתכלית דייקא ע"י הירידות הרבות שהפך אותן לצורך עליה.
( בא מלאך וסטרו על פיו ביקש  של אותו רשע שאילמלא )לא   אמר רבי יצחק יוצק זהב רותח לתוך פיו :  ין דף צב סנהדר בנבוכנצר ב 

ים. והוא תימה כיצד יתכן שיגנה שיריו של דוד שכל חייו שר להקב"ה והיה צדיק  לגנות כל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תהל 
יובן שהסטירה היתה מב יכול היה לגנות מדוע סטרו על פיו  עצום ומאידך אם   חן הירידה צורך עליה  היכן הצדק. אבל עפ"י הנ"ל 

השתתק  שבלע  הוא  אבל  נפילה  אחרי  לשיר  הזדמנות  לו  נתנו  לכן  מלמעלה  הבא  קדש  בבחי'  היא  עבודתו  כל  אזי  הזה  המבחן  די 
 להבדיל מדוד הצדיק שעברו עליו נפילות אין ספור ועמד בכולן.

ינו שכל מימרא  ש שאת עצמו היה אומר, דהי מלובלין שלשון חז"ל באבות "הוא היה אומר" הפירו רבי מאיר שפירא  בשם    מפורסם   יב
כן   שעל  סא  אות  הר"ן  בשיחות  וכמבואר  בעצמו,  שמקיים  מה  רק  אומר  צדיק  כי  והביאור  עצמו.  מהות  את  משקפת  היה  תנא  של 

ר בו מסברתו אמר "הדרי בי", ופרש רבנו שהכוונה  כשחוזר בו מאיזה סברא זה בחי' תשובה, כדאיתא כמה פעמים בש"ס שאמורא חז 
 חזר בתשובה ממש כי הא בהא תליא.  שלא רק חזר בו מהסברא אלא 
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תחילת היש מאין בכל קומה.  ולשון היינו  א בחי' חכמה, בחי' קדש שהיא  והאמת דהינו המחשבה תחילה הי
    .דיבור היינו סוף הקומה בחי' מלכות פה

אלא תמיד לזולתו. כי אדם לעצמו לא צריך לשון ודיבור, אלא כדי להעביר  דבר לעצמו,    ולשון הוא לא
ומגלה כא "לשון הקדש" לשון הבא  וזה הכוונה  לזולתו.  ועיקר הזולת שאליו דעתו לאחרים,  ן את הקדש. 

כתחילה לדבר נברא האדם לדבר הוא להקב"ה, שהרי אדם נברא יחידי אע"פ שגדרו מדבר, הרי שנברא מל
 ם הן מתפלל. -לת מ-לף ד-מיות של אדם איותיות פנלהש"י. וכן א

העוה"ז   כי  בעוה"ז,  בנמצא  אין  ללשון  דייקא  ולשון הקדש  להתקשר  כשרוצה  לכן  אותה,  הקודש, מעלים 
 שר שידבר לשון קדש, צריך לצאת מבחי' עוה"ז, ואז אפ

צריך להכניס יוד החכמה  ותר, אבל  שלכאורה מתר,  יסיון על היציאה מעוה"ז, הוא בכל דברי ההיועיקר הנ
בחי' קדש כדי להבין שזה מיותר, וההבנה הזו היא בחי' שאני מתרגם נכון את הכוונה שבשבילה נעשו דברי 

 תר.  יהה
דש במותר לך יותר בקל יכול לדבר דיבור הבא מקודש. דהיינו אע"פ שמבואר בתורה עח ים התקוכשמקי

דבר לשון קדש, אבל גם בבחי' נמוכה זו, זה עד כמה ויכול ל  עם האדם  שגם בשאול תחתיות הדבור הולך 
סיף  שעכ"פ לשעתו בשעה שמדבר הוא יוצא מחיזו דהאי עלמא. וכאן מתבאר שבכח הדיבור הזה להיות מו

רבינו   שמבאר  לשון,  על  נופל  לשון  בבחי'  העוה"ז,  נסיונות  על  ויותר  יותר  להתגבר  כח  לו  ולתת  והולך 
טוי  י העכו"ם שהם ההתבטאות של המידות הרעות, וכשלא נותן להם ב  ל לשונותשה"ק מפישהכוונה שע"י ל

 טוי במעשה.  יבדיבור יכול גם להתגבר עליהן שלא יבואו לב
 

ק כהקדמה לבאר מדוע צריך לנסוע לצדיק לשמוע תורה מפיו  רבינו מבאר בתורה רכל הסוד הנפלא הזה 
 דייקא,

התיק לכל  שזכה  מי  הוא  צדיק  כי  הנ"ל,וזה  דמעשה  דהיינו    ון  אתון  הכ"ח  שנתגדל  זכה  ועי"ז  ללשה"ק, 
בראשית, דהיינו שרש הבריאה שנבראה בלשה"ק, עד שזוכה שכל תענוגו וחיותו רק מהתנוצצות האותיות  

ל ל"ב אלקים שבמעשה בראשית, ועי"ז מטיב את ליבו, ועי"ז מתקיים בו הכתוב "לב שמח ייטיב פנים", עד  ש
המסתכל שכל  רו  שזוכה  עצעליו  את  סו  אה  תורה  )עיין  בתשובה.  וחוזר  מהשלימות,  רחוק  הוא  כמה  מו 

 תנינא(. 
מה, דהיינו שכ"כ מאיר בו  ואז גם כל השומע ממנו שומע דבר ה' ממש, וביראה גדולה, וזוכה לתשובה שלי

לו    , שזה בחי' לפשר חלמין, דהיינו שכל כך מאיר האמת, עד שיכול גם בחלום ותרדמה לראות את האמת
שגם בחושך יודע למצא אור, ועי"ז יכול לעבור את העוה"ז שכולו תרדמה וחלום בשלום,    האמת, עדאור  

 ע"י שיודע לברר מכל המותר את המיותר. כי יודע להיזהר מהרשת שטומן הסט"א, שהם כל דברי הרשות, 
 

 
   ע"י בחי' ירידה צורך עליהתיקון הדיבור 

רואה  שי  ", מתעורר לשוב בתשובה ע הרואה אותוכל  צדיק ש  ותלהי  כיצדומה  מדרגה עצכאמור תכלית תורה זו היא  
וחשו רחוק  בעצמו  הוא  כמה  זה    ךעד  הצדיק.  בחי'  ע"י  לעומת  הקדש  לשון  לתיקון  במותר  בדיבור מעשה התקדש    ך 

יעלה  אותו כדי ש  שמפיליםאת האדם כדי להפיל את הרע דהיינו    שמפיליםשכל ירידה היא    ע"י שזוכר תמידומחשבה,  
היא ירידה  וכ"ש זיווג  אכילתו מהתנוצצות הלב אלקים שבמאכל, כי גם האכילה  שעד שזוכה    רע למטה.איר את הויש

משאיר את הרע של    ,מותרב, שע"י שמתקדש  בר(וודאי לא מדו  )כי על איסור  למקום שליטת הנגה שהוא כל ההיתר
 קות. ואלשהוא   ,לועולה ממנה עם התנוצצות האותיות שבמאכ , למטה ,ההנאה הגשמית

צוצות קדושים המפוזרים בקליפות ומעלה אותן מ"ן  יצ"ע כי במקום אחר מבואר שירידה צורך עליה כי בירידה מברר נ 
בחי' לשון נופל על לשון דהיינו  ולכאורה זה הפך המבואר כאן שהירידה היא    נותה. ועי"ז מעורר שפע חדש למלכות לב

 להפיל את הרע ולא להעלות את הטוב. ה לצורך ינו ירידשלשון הקדש מפיל את לשונות העמים דהי
מחלק  וצ"ע אולי על כן כאן לא הזכיר רבנו את הלשון ירידה תכלית העליה כמו בתורה כב ותורה יב תנינא. כי אולי  

בספרו  כי רבנו לא מזכיר    לירידה תכלית העליה שהיא לברר ברורים.  ,רבינו בין ירידה צורך עליה שזה להפיל את הרע
ה  יד נמצא לשון רבנו לכאורה מתכוין שהיר  ."תכלית העליה"אלא נקט רק    ,כמו שאר הספרים  "צורך עליה "  לשוןאת ה

אבל נראה שעומק כוונתו    , חידוש גדול בלא שיבאר דבריו  היא התכלית ולא העליה, ואע"פ שקשה לומר שמחדש כזה
ם לגרום לעצמו ירידה אלא רק  אסור לאד אות, כי  לזה דייקא, רק העלים דבריו, כי אסור לומר זאת בפי' מחשש השבת

ג  לפי  ואעפ"כ  לעלות  נ ולהשתדל  לברר  לרדת  ביכולתו  יש  כך  העליה  רב  י דל  שברר  ביוסף  שמצינו  כמו  יותר  צוצות 
ה צורך עליה זה לא כתב רבנו כלל אלא בלשונות אחרים  מתוך רפח ע"י שזכה ללשון הקדש. אבל לשון ירידנצוצות  

 י כוונתו לירידה צורה נפילת לשונות העכו"ם לצורך עלית לשון הקדש.ן שבוודאל על לשוכגון כאן לשון נופ
   (עיין השלמות בסוף התורהעפ"י הריצ"ח עוד בעניין זה של ירידה צורך עליה  )

 
 עד כאן ההקדמה 

 

* 
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ומתורה   שבגמ' בבא בתרא עג עד ד מאמרי רבב"ח"ביאר רבנו את י בחמש עשרה תורות ראשונות שבספר
בספרא  פרקים א' ג' ד' ומכאן עד תורה כב מבאר שגם הן בגמ' שם  ל משתעי תורות ש ביאר ג' טז

 ( פרק ב' נתבאר כבר לעיל בתורה ב')דצניעותא 

 [יג ] ספרא דצניעותא

ספרא דצניעותא עיין מתוק מדבש בתחילת הספרא דצניעותא העתיק לשון תלמיד האריז"ל    הואמה    להבין
   -וז"ל שם

הארי בכתבי  להיו איתא  שרשב"יז"ל  דצניעותא    ת  ספרא  עשה  לכן  השלום  עליו  רבינו  משה  ניצוץ  היה 
עשה חמישה  חמישה פרקים כנגד החמישה חומשי תורה ולהיות שהתורה יש בה נגלה ונסתר לכן גם הוא  

פרקים שהוא ג"כ נסתר לנסתרות ואף שבזהר הקדש הנגלה הוא הנסתר עם כל זה יש נסתר לנסתרים, והנה  
עט כל הזהר ותיקוני הזהר וכל קשרי גדרי האצילות והוא תיקון גדול ללמוד וללים כמים אלו כחמישה פרק

מה ומכל שכן חמישה פרקים בכל יום פרק אחד מספרא דצניעותא כי ידוע שלשון הזהר הוא מסוגל לנש
 אלו, ממש כל תיבה לא יערכנה זהב וכלי פז.  

 ר חי ת מלך זהעוד העתיק שם המתוק מדבש לשון ספר יפה שעה הדר
וסידרם   האצילות  פרצופי  החמישה  כנגד  התיקון  עולם  בסוד  פרקים  בחמישה  רשב"י  חברו  זה  ספר  הנה 

משה   מימות  סיני  מהר  לתנאים  מקובלות  שהיו  רוב  מברייתות  רשב"י  כלל  פרקים  החמישה  ובאלו  רבינו 
  סובל כמה כל מאמר  חכמת הקבלה, והם מיעוט המחזיק את המרובה לשון קצר בחכמה נפלאה ומפוארה, ו

לגלות החכמה   שאין  "ואת הצנועים חכמה"  ב  יא  דצניעותא משום שנאמר במשלי  ונקרא ספרא  פרושים 
 אלא למי שהוא צנוע במעשיו. 

ספר    ספרא דשקיל במתקלא למדנו שספר הצניעות הזה, הוא    ספרא דצניעותא   , נא את   –וכך מתחיל הספר  
 קב ויורד לים החכמה. שאינו נוו דיבור השקול במשקל הקודש ואין בו דבר יתר ואין ב

 

 [ יד]   יטתורה 
כדרכו בהרבה תורות מביא רבינו בפתיחת התורה את הפסוק בתורת משה היכן נרמז השגה זו שהולך  

ם לא נמצא אלא בנביא או אפילו גמרא וכאן מביא מהנביא מתרי עשר תחילת תפילה  לגלות ולפעמי
 רא דצניעותא ק א' דספרמז בפר גם מוצא לזה לחבקוק הנביא ובהמשך רבינו

 :  לחבקוק הנביא על שגיונות וכו' תפלה)חבקוק ג'(  
יֹנֹות:  גְּ ִ ִביא ַעל ש  ה ַלֲחַבּקּוק ַהּנָּ ִפּלָּ  )א( ּתְּ

ַמעְּ  ָּ ד ש  דֹוָּ ֲעךָּ יָּ )ב( יְּ מְּ ִ י ש  רֶֹגז ַרחֵ ּתִ ִנים ּתֹוִדיַע ּבְּ ָּ ֶקֶרב ש  יהּו ּבְּ ִנים ַחּיֵ ָּ ֶקֶרב ש  ךָּ ּבְּ לְּ עָּ ד ּפָּ דֹוָּ זְּ ֵראִתי יְּ  ּכֹור:ם ּתִ

 היא הפטרת שבועות ביו"ט שני של גלויותו
ינו בחי' תרגום כי  יבסוף התורה מבואר איך נרמז בפסוק זה ושאחריו כל ענין התורה ומבואר ששגיונות ה

מחשבהה בלא  מעשה  כפולו .  וא  לחיבוק  רומז  ירידה    \טו/ חבקוק  ע"י  וזה  בפנים  פנים  להסתרה ששם  בחי' 
וצריך להתגבר לתרגם נכון כדי לבנות את המלכות  בניין המלכות.  עליה ולצורך  ת  השגיאות מצויות ושגיונו

בפנים. פנים  למדרגת  חיבוקים    להביאה  שני  המתובחי'  קדש  ואחד  מלמעלה  הבא  קדש  מלמטה  אחד  קן 
שנים א"ת שנים ובנין המלכות הוא בבחי' ה' פעלך בקרב    אחד לפני הניסור ושני אחר בנין המלכות.דהיינו  
ע"י שמבררים את התרגום  בחי' גבורי כח שעושים את פעלך דהיינו דבור הקדוש    א ותרגוםניים מקרשאלא  

ואזי  דש המתוקן במדרגת היראה.  ואזי שמעתי שמעך יראתי לשון הקובונים עי"ז את המקרא לשון הקדש.  
  ייקא.כששומע מהצדיק שומע דבר ה' ביראה ונחקק בו. וע"כ צריך לבוא לצדיק לשמוע תורה מפיו ד

 

ע"ב(    בספרא דצניעותא פרקא קדמאה  איתא קעו  דף  תרומה  עד לא )זוהר 

עד לא הוי מתקלא לא הוו משגיחין     :\ טז/   הוי מתקלא לא הוי משגיחין אפין באפין

 
 מהות זה הספר עיין מתוק מדבש שם בשם תלמיד האריז"ל    יג

 'ה   'נאמרה בשבועות שנת תקסד שחל בימים ד   יד

ואולי יש בזה רמז לקדש    .ב' פעמים כי הוא בן השונמית שהחייה אלישע וכמו נולד    כפול, , מלשון חיבוק  שנקרא חבקוק   כדאיתא   טו 
 ירידה לבחי' מיתה והסתרה ולידה שניה בחי' ויבן את הצלע לחיבוק פנים בפנים.א כמו לידה ראשונה ואח"כ  הבא מלמעלה שהו 

ספר    במתקלא.פרקא קדמאה.   תאנא, ספרא דצניעותא, ספרא דשקיל     -    עם ביאור המתוק מדבש בשם היפה שעה   ספרא דצניעותא:   :זוהר תרומה דף קעו   טז 

שעד שלא היה העולם כעין המשקל, כלומר    דעד לא הוה מתקלא  ,למדנו בברייתא  תנא  ב ויורד לים החכמהואין בו דיבור שאינו נוק  השקול במשקל הקודש ואין בו דבר יתר 

ין אפין  לא הוה משגיח  פרצוף )כמבואר בשער לא פ"ב ופ"ה(  קודם התיקון עד שלא היו הפרצופים בסוד ג' קוין ימין ושמאל וקו המכריע ביניהם כעין המשקל, שרק אז נקרא 
מלכי קדם מתו, והם    ומלכין קדמאין מיתו  ומסיבה זו,  הפרצופים מסתכלים פנים בפנים ואפילו או"א היו אז בבחי' אחור באחור )כמבואר בשער מד פ"ז(אז לא היו    באפין
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דהיינו עד שנברא המשקל לא היה שייך חיבור פנים בפנים בין קב"ה ושכינתיה. המשקל הוא    –באפין  אפין  
שוים, לכן נקרא משקל, שצריך לשקול היטב להבחין בין טוב   ני דבריםוא בין שהבחירה. ולשון בחירה ה

לם ישאר אחור  לרע. וכן אכילת עץ הדעת טוב ורע, היה על מנת כן כי אדם הבין שבלא חטא ותשובה לעו
באחור, כי היה צדיק עצום באספקלריא המאירה ובחירתו כמבואר בתורה קץ על משה רבנו לכווין לרצון 

וגם ענשו היה תיקון המלכות, וזהו שלא כתוב ויחר אף ה' באדם אלא רק סיפר לו  ווי ה'.  לו הפך צה' אפי
 שזה התיקון הנכון. את המציאות של קללה שהביא על עצמו ועל העולם. אבל הסכים עימו 

והבחירה ע"י הסתרת האמת, בחי' תרדמה. נמצא רוצה לומר שכל זמן שהקדש הוא קדש הבא מלמעלה  
)פרש"י יהושע יז טו ובראת  יבור של אחור באחור, לכן הבריאה היא לשון חיתוך ים אלא חהארת פנ אזי אין

ת את האמת וזהו שקודם לברודים  , שברא עולם המסתיר ומעלים את האמת כדי לחזור ולגלולשון כריתה(
  ה עולמות א הנקודים שהוא עולם הקלקול. וכמובא במדרש שקדם הבריאה היה בונשהוא עולם התיקון נבר

, וזה יסוד בבריאה וכדאיתא בגמ' )גיטין מג( עה"פ "והמכשלה תחת ידך" אין אדם עומד על דברי ומחריבן
ועל אלולא שנפלתי לא קמתי,  דרשו  פלתי קמתי,  נ  כיתורה אלא א"כ נכשל בהם. ובילקוט שמעוני עה"פ  

לי  הכתוב   אור  ה'  בחשך  אשב  לי:דרשו  כי  אור  היה  לא  בחשך  שישבתי  בח  אלולא  זה  "אשב  בחי'  ושך" 
כניסה לבחי' תרגום. בחי' ויפל תרדמה בחי' שהלא טוב יקח אותך בחי' לכי מעטי עצמך כנ"ל לצורך עליה  

 דהיינו בניין המלכות כנ"ל. 

והוי מתעד לא   פירשו משקל הבחירה  באות ט' שהמתקלא רבנו  כן פרש  קלא המפרשים  בהשמטות אבל 
הבריאה הם פרטי הסתרת האמת באופן שיהיה    כל פרטי  ונראה כימשקל האותיות שבכל דבר וצ"ע.  היא  

אפשר מהגשמיות להבין את השכל שבדבר כמובא בתורה א' נמצא שמשקל האותיות שבכל דבר הוא מאד  
שיהיה באופן שיסתיר ואעפ"כ יגלה את האמת שמסתיר באופן שתיהיה בחירה דהיינו משקל שווה  מדוקדק  

 עיין בזה עוד בתורה יז( שוים. )ו י דברים כנ"ל שלשון בחירה הוא בין שנ

 
 אאות 

ומה כל   ,מה הכוונה אפין באפין  ,נראה שהוא תירוץ על קושי בדברי הספרא שצניעותא  ",כי"מה שפתח ב
ת העולם, כמו שאומרים  יעד שהוא תכלית השלימות. ותירוץ רבנו הוא שזה בחי' קושי  , ין זהכך חשוב עני

הוא   ,וצה לומר שהתירוץ להבין מדוע התכלית היא אפין באפיןשיהודי עונה על שאלה בשאלה. ור  ,העולם
 התירוץ לקושיית העולם מדוע צריך לנסוע לצדיק לשמוע תורה דווקא מפיו. 

אפין באפין לכן השמיעה מפיו ובהקדם ההסתכלות בפניו אין לה שהצדיק זוכה לבחי'  וכפי שיתבאר שכיון  
 שומע ממנו.ל תחליף ואי אפשר שהשומע מהצדיק יעביר מעלה זו 

וכאן תחילת התירוץ נראה לי שרוצה לומר שתחילת התיקון הוא לבוא אל הצדיק שזה בחי' אפין באפין כי  
בחי'  תוהו ורק הצדיק זכה לעולם כי סתם אדם הוא בבחי' המתקלא מי שלא בא לצדיק אזי הוא בבחי' קודם  

שך ותוהו גם לזה צריך לבוא לצדיק  ותיקון שעל ידו מתקנים את התוהו. אלא שכדי להבין שאני בחעולם ה
ואזי נעשה כלי לשמוע מהצדיק ביראה   כדי לראות בפניו עד כמה אני רחוק מתיקון המלכות ולשון הקדש.

 ן עד שזוכה בעצמו ללשון הקדש. ולקבל ממנו תיקו

לעיין ,  כי קשה להעולם  אפשר,  הלא  מפיו.  לשמוע  להצדיק  לנסוע  צריך  מה  על 

אך באמת הוא תועלת גדול, כי יש חילוק גדול בין השומע מפי    .[יז]  בספרים דברי מוסר
בשמו האומר  אחר  מפי  השומע  ובין  בעצמו,  האמת  מכ\יח/ הצדיק  מפי  "ש  .  כששומע 

זה משנה אם שומע מכלי שלישי או שני  ששמע מפי השומע כיון שלא שומע מהצדיק מה  , הרי  צ"ע 
נשי אשרי העינים שראו  א, ואולי כדאמרי  לטהקאפשר שהשני חוזר בדיוק על אותם מילים וכגון במכשיר ה

העינים קצת  את  לשוב  אותו  לרואה  גם  שגורם  הצדיק  את  הרואה  באדם  רושם  איזה  שנשאר  דהיינו   ,
שחוזר עכשיו,  דיק יש לו חלק בתורה עצמה  צואולי יתבאר עפ"י תורה יג שהשומע מה  ,אם רוצה  בתשובה

, אבל השומע ממנו הוא רק חוזר על המילים  בואר שםמי שהצדיק העלה את נפשו בעיבור ככיון שירדה ע"

הצדיקבלבד מפי  רחוק  לדרגא,  מדרגא  פעם  בכל  יורד  כי  משמע    .  הצדיק  מפי  שנקט  ממה 
רוב לא מצליחשהחסרון לא בראיה א פי  כיוון שעל  ואולי  החוזר לחזור בדיוק כמו ששמע    לא בשמיעה, 

הקלטה מכשיר  היה  שלא  בזמנים  בין השומומדובר  וכן  בספר  ע.  למעיין  הצדיק  הוא  [יט]   מפי   ,

 
וירדו לעולם הבריאה ונשברו כליהם  ונתלבשו בג'  לא נמצאו ולא נשארו במקו   וזיויהם כלומר האורות שלהם  אשתכחו  וזיוניהון לא,  השבעה מלכי אדום שמתו  מם, אלא עלו 

 . והארץ נתבטלה, דהיינו גם הכלים של המלכות הנקראת ארץ נתבטלו ונשברו, הגם שמן הראוי היה שלא יתבטלו  וארעא אתבטלת, קוים של כח"ב 
   ות לב אות כא, ועיין לק"ה ברכת הריח והודאה ד' א   בשלח עיין בעש"ט עה"ת פרשת עקב אות עו ופרשת    יז

פילו השומע מהצדיק שלא בשעה שמחדש את דברי התורה זה כבר מדרגה נמוכה יותר ומבאר שם עפ"י תורה יג  א   עיין תורה קצב   יח
 שבשעה שמחדש את התורה מעלה בעיבור את נפשות השומעים ויש להם חלק ממש בהורדת התורה.

 אות ד' ותורה סז אות ח'  'עין תורה כ   יט 
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ביותר גדול  התורה  \כ/חילוק  בסוף  שמבאר  מהספר  כפי  לימוד  של  זה  בעניין  אריכות  עי"ש  ו  עי"ש 
ונ שכששומע מפי הצדיק כאיל בו שומע מהקב"ה בעצמו  שכשמביט בצדיק   'וסף לזה מבאר בסמוך באות 

תורה סו כעין זה שכשרואה את הצדיק ראוי   רואה עצמו כמו במראה ומיד מתחרט על כל עוונותיו ועיין גם 
שימצא את עצמו בתוך הצדיק שיסתכל בעצמו בכל המידות איך הוא אוחז בהן כי כל המידות מד' יסודות  

היסודו מידות וכל  ממנו  מתבטל  ראית הצדיק  ע"י  ד'  בתורה  ועוד  הצדיק  מיסוד הפשוט שהוא  נמשכין  ת 
עות ועוד בתורה עב תנינא ע"י שצדיק מסתכל עליו ממשיך  ר רעות הבא מבחי' דומם וצומח עצלות ותאוות  

עלה  שהשומעים מפי הצדיק תורה הם חלק מהתורה שלו ממש כי מ  'לו מוחין ועיין עוד בתורה יג ותורה כ

 :וריד את תורתואותם בעיבור ומתקן נפשותם ומחדשם ועל ידם דייקא מ

 
 באות 

י שיראה בחוש  מי שרואה אותו יתעורר תשובה ע" כלעתה יבאר שאדם צריך לזכך את פניו כל כך עד ש
 עד כמה הוא בעצמו רחוק מתיקון המדות המתגלה לו. 

לכאור זהכנ"ל  ב  תירוץ  ה  מהצדיק  תורה  לשמוע  צריך  בשמדוע  פתח  כי  שצ"ע  אלא  דייקא,  מיעה  עצמו 
כששו שרק  דהיינו  בראייה.  תלויה  הלב  והתפעלות  תליא  בליבא  השמיעה  כי  ואולי  בראייה  ע  מוסיים 

   .\כאמהצדיק כשרואה פניו אזי התפעלותו מהצדיק היא הכלי לשמיעה כראוי/ 
ע"י שתיקן   פנים בפנים  זוכה לבחי'  עיין בסוף התורה מתבאר שהצדיק  ואזי הוא  תקהמ את  אבל  כנ"ל  לא 

אצל   הנשמעת  גדולה  ביראה  דבריו  כל  ואזי  מהקב"ה  ששומע  דברו  בקול  לשמוע  דברו  עושה  כח  גבור 
בבחי' וישמע יתרו  ובתורה ה'(    )כמבואר בברכות ו:  נשמעים  וי שיש בו יראת שמים דברימהבאים אליו כי  

 .  שמיעה שמביאה למעשה 
ראייה תופס מצבו השבור ומבין לשוב שזה  ה לשמיעה כי בכי הראייה הכנ שצריך את שניהם    וכבר נתבאר

בניין המלכות בבחי'  כראוי  יכול לשמוע  ידה  הירא  בחי' תרדמה שעל  נשמע    תוגם מכח  יהיה  שמים שלו 
 .כראוי

עוד נראה פשוט שעיקר זיכוך הפנים המבואר מכאן ולהלן הוא כדי שיוכל הצדיק להיות עם הקב"ה פנים  
 לשמוע ממנו, אבל העיקר הוא לתיקון עצמו. מאד גם להבא  אמנם זה מועילובפנים, 

במראה.   ו, שיוכל כל אחד לראות את פניו בפנים שלו כמ\כב/לזכך את הפנים  כי צריך

מעשיו על  תיכף  חבירו  יתחרט  מוסר  ובלא  תוכחה  בלא  אשר  שיביט  \כג /עד  ממה  רק   ,
 משוקע בחשך  פניו  , איך\כד/י שיביט בפנים שלו יראה א"ע כמו במראה"בפנים שלו. כי ע

 :\כו/[כה]

 
אמר יש חילוק  גבי השומע מהשומע  דלעיל  ני והלשון מדוייק בו יותר, דהיינו  ישי טוב מהספר שהוא כלי ש באדם כלי של   מדוע צ"ע    כ

של  ודעתו  בתורה קצב שנמצא בו שכלו ונשמתו ופניו  רבנו  ספר אע"פ שכתב  שה   לכאורה מבואר   .וכאן אמר הוא חילוק גדול ביותר 
,  וצ"ע  שראו את העינים.  ם שראו את העינים קמ"ל שיש בחי' אשרי העיני ואולי    . וצ"ע.זה נמוך הרבה יותר מלשמוע מהשומע   , הצדיק 

 כי זה קשה בסברא.
קמא ותורה מז תנינא הסכנה באמירת תורה ובשמיעתה ושרק צדיק שיודע לומר באופן שכל אחד לא ישמע יותר    עיין תורה קלד   כא

בכוונה עושה מעשים    ות מהצדיק אולי ע"כ הצדיק מר תורה ברבים. ולפי הנ"ל שהשמיעה תלויה בהתפעל מהראוי לו הוא מותר לו 
משונים עד שנדמה לכל אחד באופן אחר כפי הביטול שיש לו לצדיק. ועי"ז נשמר שלא ישמע כל אחד אלא כפי הביטול שיש לו  

וי לו  לגמרי לצדיק לכאורה יש סכנה שישמע גם מה שלא רא לרב ועי"ז לא ישמע אלא את הראוי לו. אבל צ"ע לפי זה מי שמתבטל  
תר נראה שכוונת רבנו היא לעניין לא טבעי שיש סכח הצדיק האמיתי לומר באופן שלא ישמע אלא מה שהצדיק  לפי מדרגתו. ע"כ יו 

גילה סודות למוהרנ"ת ורבי נפתלי והיה שם אחד שלא היה  ראוי לשמוע ואמר    רוצה שישמע וכדמצינו שיחה בעניין דומה שרבנו 
 וכן היה שלא שמע כלום.    רבנו עליו אני אדאג שלא ישמע  

אם זה תירוץ לקושיא הנ"ל שמקשים העולם לא מובן מדוע מדבר על מה שהצדיק צריך ולא פשוט שצריך לבוא לצדיק כיון    צ"ע   כב
 לתרץ את הספרא דצניעותא הנ"ל. וצ"ע.  שכבר זכה לזה. לכן אולי כוונת רבינו במה שפתח "כי" לא לתרץ קושיא זו אלא שממשיך 

יוסף כיון שכשראו אותו  הריצ"ח עפ"י המבואר בכתוב מ שמעתי    כג י' אות ד' שהמוכיח שנוא, ע"כ שנאו האחים את  קו: ובתורה  ות 
 תפסו עד כמה הם רחוקים מהשלימות ותוכחה הזו לא יכלו לסבול.

ג'   כד באות  כלליו   לקמן  שהיא  הקדש  לשון  שלימות  ענין  ובשלימות  מבאר  הברית  ותיקון  המלכות  ותיקון  הקדושה  רק  ת  לזה  זוכין 
גם תוצאה  הצדיקים הגד  זה  ונראה שמה שכותב כאן  ולים עד שזוכה באכילתו להתנוצצות האותיות של מעשה בראשית שבאוכל 

 .של המדרגה המבוארת שם 
 ובהערה שם   עיין תורה סו תנינא   כה 

ית ב(: "ְונָ   -  תורה סו תנינא   כו  ִ ֵראש  ן", וּ )ּבְ ת ַהּגָ קֹות אֶׁ ְ ן ְלַהש  ֵרד ְוָהָיה ָהר יֵֹצא ֵמֵעדֶׁ ם ִיּפָ ָ ִחיַנת    ִמש ּ ה ּבְ ן" זֶׁ ים. "ָנָהר יֵֹצא ֵמֵעדֶׁ ִ ָעה ָראש  ְלַאְרּבָ
ִחיַנת ַאְר  ֵהם ּבְ ֶׁ ָעה ְיסֹודֹות, ש  ֵרד" ָהַאְרּבָ ם ִיּפָ ָ ר "ִמש ּ ֶׁ ּוט, ֲאש  ש  ִחיַנת ְיסֹוד ַהּפָ יק ְיסֹוד עֹוָלם', ּבְ ם נִ בָּ 'ַצּדִ ּלָ ּכֻ ֶׁ "ל. ִנְמָצא ש  ּנַ ים ּכַ ִ ִכין  ָעה ָראש  ָ ְמש 

יק,   ּדִ יק לֹא טֹוב" כַּ ֵמַהּצַ ּדִ ם ָענֹוש  ַלּצַ ן: "ּגַ ַעְצמֹו, ְוַעל ּכֵ יק ּבְ ּדִ ת ַהּצַ ָחד, נֹוֵגַע אֶׁ ת אֶׁ ן ִאם הּוא ַמֲעִניש  אֶׁ "ל: ְוַעל ּכֵ ֲעֵלי מּוָסר,     ּנַ ָאְמרּו ַהּבַ ֶׁ ה ש  ְוזֶׁ
ִאים   ּבָ ֶׁ ש  ּכְ ֶׁ ַ ש  )ְיש  ְבִחיַנת  ּבִ אֹותֹו,  ְורֹוִאים  יק  ּדִ ֵעי ַלּצַ "ְוָהיּו  ל(:  ל  ְעָיה  ּכֵ ְסּתַ ּיִ ֶׁ ש  יק,  ּדִ ַהּצַ תֹוְך  ּבְ ַעְצמֹו  ת  אֶׁ ְמָצא  ּיִ ֶׁ ש  ָראּוי  יָך",  מֹורֶׁ ת  אֶׁ רֹאֹות  יָך  נֶׁ
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 גאות 

של שע"י  הקדש,  שלון  מעלת  גודל  בביאור  ופותח  כנ"ל.  הפנים  את  לזכך  זוכים  כיצד  רבנו  יבאר  ון  עתה 
הקדש רוממנו מכל לשון, ומבאר כוונת חז"ל שהוא לשון הנופל על לשון דהיינו שבכוחו להפיל את הרע 

 . \כז/ שבלשונות העכו"ם דהיינו את תבערת התאווה הידועה
כי מבואר בכהאריז  וזה בחי' חשמ"ל חש מל ומשתיק "ל שהחשמל הוא  וממולל את המ"ל לשונות עכו"ם 

אור עב היוצא מחיצוניות הבינה עילאה וממנו בורחות הקליפות, )ובתורה לה מבואר שהוא בחי' דובר אמת 
ובחוזק בלב בבחי' שכל הנקנה עד שמתגברת   על תאות הממון בלבבו דהיינו הארת אמת הנחקקת היטב 

כל עצמותי תאמרנה ע"י שהיא    ומתן( וכאן ע"י שלשון הקדש היא דיבור אמת בבחי'וכל מיני פגם המשא  
הארת אמת נפלאה מבינה עילאה בבחי' פנים בפנים, היא מפילה את כל השקר של לשונות העכו"ם ואת  

 כל הסטיה של הרוח שטות של התאווה.   

שנוצרה  הסכמית  ן  דהיינו שאינה לשו  שבו נברא העולם  גודל יקר הערך של לשון הקודש  כי

כי השם של כל דבר    ,, אלא היא לשון שבה נברא העולם ני אדםשונות כהיכי תמצי לקשר בני בלכמו כל ה
,  שמו אותיות  את הדבר ולא הדבר את  ומקיימות  , דהיינו שהאותיות עושות  בלשון הקדש הוא מהותו ממש

ולקמן יתבאר שאפילו חכם    ,\כח/ ת האותיות שממנו נברא ומתקייםעד שצדיקים יכולים לראות בכל דבר א

 
ּדִ  ֵני ַהּצַ ּפְ ת  ם ַעל ְיֵדי ְרִאּיַ הֶׁ ּדֹות, ֵאיְך הּוא אֹוֵחז ּבָ ל ַהּמִ ַעְצמֹו ַעל ּכָ ִכין ֵמָהַאְרבָּ ּבְ ָ ּדֹות ִנְמש  י ָכל ַהּמִ "ל, יק. ּכִ ּמּוָבא )ב(. ְוַעל    ָעה ְיסֹודֹות ַהּנַ ּכַ

ָעה ְיסֹודֹות,  ל ָהַאְרּבָ ִכין ּכָ ָ ּנּו ִנְמש  ּמֶׁ ּמִ ֶׁ ּוט, ש  ש  ִחיַנת ְיסֹוד ַהּפָ הּוא ּבְ ֶׁ יק, ש  ּדִ ת ַהּצַ ה אֶׁ רֹואֶׁ ֶׁ ש  ן ּכְ יש    ּכֵ ל ְוַיְרּגִ ּכֵ ְסּתַ ּיִ ֶׁ ה ֵאיְך הּוא  ָראּוי לֹו ש   ַעל ְיֵדי זֶׁ
ָכל ַהּמִ  ִאין ִמן הָ אֹוֵחז ּבְ ּבָ ֶׁ "ל: ּדֹות, ש  ּנַ ּוט ּכַ ש  ִחיַנת ְיסֹוד ַהּפָ הּוא ּבְ ֶׁ יק, ש  ּדִ ִכין ֵמַהּצַ ָ ְמש  ּנִ ֶׁ ָעה ְיסֹודֹות, ש   ַאְרּבָ

ות שלנו לכן כשעושה  לעיל שהצדיק מוכרח לעשות תשובה בשבילנו כי ע"י שהצדיק הוא יסוד פשוט שרש המד שם  והיינו דאמר  
אה חסרונותינו כשמביטים בו, כי בלא זה מבואר במשנה בנגעים פ"ב  של ממנו ומכח זה אפשר שנר תשובה מאיר תיקון לכל המשתל 

ד' ) מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. אבל ע"י הסתכלות   בצדיק שהוא יסוד הפשוט    (דהיינו התקשרות כמבואר בתורה 
תיקון. ועיין לק"ע ערך    ק שעי"ז היא נפולה וצריכה ר להרגיש איזה מידה אצלי מנותקת משרשה אצל הצדי שרש המדות אזי אפש 

עיין בקיצור   גם  יותר,  בנקל  כל המקורבים אליו ביותר תשובתם  עושה תשובה בעד ישראל, לכן  צדיק אות קה הצדיק האמת הוא 
ן קה: שהוסיף  עוד בענין ענוש לצדיק לא טוב עיין פרש"י סנהדרי הישן שע"כ ע"י הסתכלות בצדיק ראוי לכ"א לשוב בתשובה עיש.  

 שיענש אדם בשבילו ועיין מזה בשבחי הר"ן אות כט.שגם לא טוב  

קושיא   כז  כאן  הוא לשון    יש  עדיין  מפיל  שלא  עד  הרי  לשונות העכו"ם  שמפיל  היינו לשון הקדש  על לשון  נופל  לשון  במה שאמר 
 הקדש וא"כ איך יפיל אותם.

דייקא דהינו בבחי' הנמוכה שבה לכן קשה  ות רעות הן ברגלי המלכות  המלכות רגליה יורדות מוות כי אחיזת הקליפות ומד ש   ובפרט 
לדבר קודש וצריך לזה מאמץ וכוונה גדולה ואעפ"כ זה חדוש גדול שזה אפשרי, עיין תורה מח שאדם בהתבודדות בהתלהבות יכול  

קנ  ובתורה  הקב"ה  דבורי  יהיו  שדבריו  שהדיבו לזכות  מבואר  עח  בתורה  וכן  הקדש,  רוח  שהם  כתב  למקומות  ו  האדם  עם  יורד  ר 
 מטונפים, דהיינו שגם במקומות המטונפים יכול האדם לדבר קודש ולא רק בטוי של מדרגתו הנמוכה שם.  לשפץ  ה 

ממנו ית' ועיקר העבודה    המבואר כאן הוא שאשה בחי' עולם הפירוד שנפרד מהאיש כמו עולם הזה שנברא דהיינו נחתך   יסוד הענין 
יות העוה"ז היא ע"י שמקבל הארה מקודם הפירוד. וזה בחי' שאשה דהיינו  לאחות את הקרע, נמצא כל ח לקדשו היא ע"י שחוזרים  

הדיבור צריך תמיד לזכור כי מאיש לוקחה זאת, זאת היא המלכות כידוע והיא בחי' הדבור והיא בחי' כנסת ישראל. נמצא שישראל  
 גויים.  כל הרע המתבטא בלשונות ה   ורם מקושרים להקב"ה מדברים קודש ועי"ז נופל מהם ע"י שבדיב 

שאדם גם לפני שזוכה לתיקון המלכות כבר יכול לדבר קודש שהרי רק עי"ז יזכה לתיקון וא"כ צ"ע מה הוא התיקון    נמצא לפי זה 
ומ  ועד שמזכך עצמו  הביאור בזה שבאמת אדם מדבר כפי מדותיו  ונראה  טוב אזי צריך מאמץ  בעצמו,  כל מדותיו להיות רק  כניע 

בשלימות המבוארת בתורה קיב,  אבל יכול לדבר קודש שהוא עכ"פ למעלה ממדרגת תיקון המדות    ל כדי לדבר קודש, אמנם לא גדו 
 שלו, שעי"ז יתקן אותם יותר ויוכל יותר לדבר קודש.

הבעל  מעשיות מעשה מבעל תפלה מדוע אחרי הסערה הכת של  קרמר חדוש נפלא בזה היוצא מקושיא חזקה בספורי    שמעתי מהר"מ 
רוממה אותה הלשון מכל שאר הכיתות, וביטלה מהם את    , הכיתות האחרות, מוכח שכיון שדברו לשון הקדש תפלה לא טעו כמו כל  

לה.   יותר בתאווה השייכת  נפלה  ואדרבה  לה  דברה בלשון השייכת  כל אחת  כיתות  שאר  ע' אומות. אבל  ולפ"ז קצת  כל הרע של 
טוי התאווה שנפלה בה.  י כת תפסה לשון השייך לה שהוא ב חדשו בו הע' לשונות, וכל  משמע שהסערה היא בבחי' דור הפלגה שנת 

מוכח מזה שגם אחרי הסערה נשארת האפשרות לדבר לשון קדש, בבחי' הנ"ל המבוארת בתורה עח הנ"ל, וצ"ע באמת כיצד זה יתכן  
"ל כיון שהנקודה  ד יתכן לדבר לשון קדש. וצ נקודה בלבד וכל תשע חלקיה חסרים ובאופן כזה כיצ הרי בנפילת המלכות היא נשארת  

ברגעי   אלא  קבע  בדרך  שלא  אלא  קדש  לשון  לדבר  כדי  מספיק  בעצמו  זה  דקדושה,  וכסופים  הרצון  נקודת  היא  בה  הנשארת 
כוו  ונראה שלזה  כגון התבודדות  קנו שהדב התעוררות  ותורה  מח  רבינו בתורה  דהיינו  ן  ורוח הקדש.  ה'  דברי  הם  בהתבודדות  ורים 

 שון הקדש.ל 

הבעש"ט   כח אות   כדברי  בראשית  באות  זה    –נא    עד מח    יות עה"ת  פסוק  לשונו  על  ועכ"י  זי"ע  טוב  שם  הבעל  מה שאמר  נודע  נא. 
לעולם ה' דברך נצב בשמים, כי הנה אומן בשר ודם העושה כלי, על דרך משל הצורף לוקח שברי חתיכות כסף ועושה מהם כלי, הנה  

ודאי בעת עשיית הכלי הניח בה חכמתו ופעולת מעשה ידיו, וכח הפועל בנפעל להיות הכלי נעשה על ידו, אבל אחר גמר פעולתו  ו
בעשיית הכלי על תכונתה, אין בה שום מחשבה ושום פעולה, כי הכלי נשארת על מעמדה בלתי השגחת האומן, כי הוא עשה את  

ן אחר שנגמרה עשייתו אינה צריכה להאומן, כמו שעיקרה היה במציאות קודם שבאה  הכלי יש מיש, כלי נאה מחתיכת כסף, ועל כ 
נברא,   שום  כלל  במציאות  היה  לא  הבריאה  וקודם  מאין,  יש  העולמות  כל  ברא  הוא  כי  שמו,  יתברך  באומנתו  כן  לא  האומן,  ליד 
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זאת לדעת  כמאמר  יכול  פ} חז"ל  .  בפרש"י  \ל/ [כט]   יח'  ב"ר  ב'(  { הובא  לזאת    \לא/ )בראשית 
דהיינו שהשם של נקבת האיש הוא אשה    כי מאיש לוקחה זאת לשון נופל על לשון  יקרא אשה

 לם בלשון הקודש.  , מכאן שנברא העושנבראה מהאיש \לב/ מצד המהות שלה 
ולילה   \לג / חי' )תהלים יט(בצה לומר שעל כן אשת אדם נקראה חוה לשון דיבור  רווזה בחי' חוה  

נ"ל החדוש כאן שאדם    היינו בחי' הדיבור של לשון הקודש שבו נברא העולם  יחוה.  ללילה

 
כל העולמות כמו שהיו קודם בריאתן והיו  ונמצא גם אחר בריאתן אם יסתלק חלילה השגחת הבורא מהם, אף על רגע כמימריה, היו  

לאפס ואין ממש, ועיקר חיותן וקיומן הוא בכח הראשון שהניח בוראינו ברוך הוא וברוך שמו בבריאתן, והמה אותיות התורה אשר  
וגו', הנה באותיות הללו נתהוה הרקיע, ועד   עתה  בהם ברא את עולמו כמאמר חז"ל ע"ש, דרך משל במאמר יהי רקיע בתוך המים 

באותיות הללו הם חיותן וקיומן של השמים ושמי השמים, ואלמלי יצוייר העדר שפע חיות האותיות משמים ברגע אחד, תיכף ומיד  
יחזרו לכמו שהיו לאין ואפס ממש, והיו כלא היו, וכמו כן בכל העולמות שלמעלה ושלמטה, וזהו שאמר הכתוב לעולם ה' דברך נצב  

בבריאת השמים להיות אמר ויהי, עד הנה הוא נצב ועומד בשמים להיות על ידו קיום השמים, עד    בשמים כלומר דברך אשר דיברת 
 )באר מים חיים בראשית(    כאן דפח"ח: 

 פסקא ד'  כט 

ה   ל ית ַרב ָּ ִׁ ֵראש  ה יח פסקה ד    ב ְּ ָ ָרש  מעצמי לזאת יקרא אשה כי  אמר רבי תנחומא נשא אדם אשה מקרובותיו עליו הוא אומר עצם    -ּפָ
שנ  מכאן  זאת  לוקחה  ר מאיש  הקודש  בלשון  התורה  בלשון  יתנה  תורה  שניתנה  כשם  אמרי  סימון  רבי  בשם  חלקיה  ורבי  פנחס  בי 

למה   ואשה  איש  אלא  גברתא  גברא  אנתרופא  אנתרופי  גיניא  גיני  אומר  מימיך  שמעת  הקודש  בלשון  העולם  נברא  כך  הקודש 
 הזה:   שהלשון הזה נופל על הלשון 

בלשון הקדש אבל מה שהתורה ניתנה בלשון הקדש זה  ה וכו' מוכח שהעולם נברא  שמהפסוק לזאת יקרא אש   –  מתנות כהונה עי"ש  
 נלמד לא מכאן אלא מהפסוק עשה לך שרף שמשה רבנו עשאו נחש מנחושת לשון נופל על לשון וכמבואר בב"ר פרשה לא.  

נופל  ובהם לא מצאנו לשון אשה    יוני כי יש להביא ראיה מלשונות קדומים משובחים,מה שהמדרש מביא ראיה מלשון    –עין עץ יוסף  
 על לשון איש שהרי הוא נקרא גיני והיא אנתרופא וכן בארמי הוא גברא והיא איתתא. משמע סובר שאשה מלשון איש.  

השי"ן משרש אשש הדומה רק  וע"כ לא נקראת בשמה אישה רק אשה בדגש    -שער ח הערה ג    -הערות  -  עקידת יצחק אבל עיין  
נופל על לשון, ועליו רומז הכתוב ג"כ באמרו לזאת יקרא אשה )לא אישה( כי  שו, וזהו שקרו חז"ל לשון  לשם איש, אף שאינו משר 

 .מאיש לקחה זאת 

ֵרא   בראשית פרק ב   לא ִרי ְלזֹאת ִיּקָ ש ָ ר ִמּבְ ם ֵמֲעָצַמי ּוָבש ָ צֶׁ ַעם עֶׁ ר ָהָאָדם זֹאת ַהּפַ י ֵמִאיש  ֻלֳקָחה ּזֹאת:   )כג( ַוּיֹאמֶׁ ה ּכִ ָ    ִאש ּ

לזאת יקרא אשה כי מאיש וגו'       אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוה:   מלמד שבא   -)כג( זאת הפעם    -  רש"י 
   לשון נופל על לשון מכאן שנברא העולם בלשון הקדש )ב"ר(:   -

ויקרא את שמם    דבוקה לגופו היה שמה אדם, כמ"ש זכר ונקבה בראם   )כג( ויאמר האדם זאת הפעם. הנה בעת היתה חוה   -  מלבים 
גם  כי  שכבר    אדם,  יקרא אשה,  לזאת  שע"ז אמר  הקודם,  שמה  על  נוסף  שם אשה  לה  חדש  ועתה  כמוהו,  האדמה  מן  נבראת  היא 

   יקרא אשה,   בארנו שקריאת השם שבא אחריו למ"ד מורה שהקרוא כבר יש לו שם ומוסיף לו שם אחר, שאל"כ היל"ל את זאת 

ז"ל )כג( זאת הפעם מלמד ש   -  משכיל לדוד  וכו'. עיין להרמ"ע  בס' ע"מ מאמר אם כל חי פי' שזה נדרש בענין קריאת השמות    בא 
שהוא גמר צורתם ופקודתם והיא ע"ד אמרם אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי וביאר שם שהפקידה נחלקת לג' בחינות  

זו היא האמורה כאן שב א' ע"ד הכתוב כי בועליך עו  ויאירו עיניך שאין  א על כל בהמה וכו' עיין ש שיך ה' צבאות שמו ומבחינה  ם 
להבין המאמר הזה כפשוטו ח"ו ולפי"ז מ"ש ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוה יהיה פירושו ע"ד מ"ש רש"י לעיל שאמר לכל יש בן  

א אגדה זו שאין דרכו  "ל לזה נתכוון וכך הבין המאמר דאל"כ לא היה מבי זוג ולי אין בן זוג מיד ויפל וכו' ואין ספק אצלי שרש"י ז 
א בפירושו אלא האגדות הקרובות לפשטו' המקראות והאגדה הזו אם נבין אותה כפשטה רחוקה היא מן הדעת ומפשט הכתוב  להבי 

   דהך קרא לא מיירי בזווג אלא בקריאת שם: 

של השדרה שהוא העצם    ומר צלע מצלעי אלא שאותו צלע לוקח עם חצי חוליא זאת הפעם עצם מעצמי וגו'. היה לו ל   -  שפתי כהן 
ו מתהוה שהוא לוז, ולזה אמר עצם מעצמי שאני מתהוה ממנו, ולזה תמצא אפילו בבהמות שתים עשרה צלעות בימין ואחת  שממנ 

 לא נקחה מצלעו:   עשרה בשמאל, וכדי שלא תהיה הבהמה בשלימות ומין האדם בחסרון נחסר גם בבהמה אפילו שנקבתו 

י היתה נקראת אישה ביוד דהיינו הטייה של איש. ונראה שלשון  אם לא נברא בלשון הקדש אז עקידת יצחק שכתב ש   עיין לעיל   לב
אשה מלמד על מהותה חסר יוד חכמה דעת קלה ולשון אש גבורות שהן עיקר בניינה כידוע. דהיינו שרמוז בה שנלקחה מאיש בשעת  

דהיינו תרד  יוד חכמה, אבל ע"י שנלקחה מ מה  -תרדמה  יש לה אפשרות להיות כ בשעת שינה שהוא חסר  לי לחכמה שלו ע"י  מנו 
 שזוכרת כי מאיש לוקחה זאת כפי שיתבאר לקמן.

ַעת:    תהילים פרק יט   לג ה ּדָ ַלְיָלה ְיַחּוֶׁ ר ְוַלְיָלה ּלְ יַע ֹאמֶׁ  )ג( יֹום ְליֹום ַיּבִ

 בע ויחוה לשון הגדה  בשם מנחם שפתר יביע לשון מעין נו   עיין פרש"י 

ילה דהיינו דיבור שמצד עצמו הוא חסר ונשלם רק ע"י שמקושר לבחי' יום   ודייקא דיבור של בחי' הל   שחוה לשון דיבור   רוצה לומר 
 ולכן יחוה לשון ארמית לשון תרגום  

ענין גילוי    -ה מעצמו, יחוה  דברים הנוזלים מן המבוע, והושאל אל הדבור הנובע ומתרב   -)ג( יביע    -חלק באור המלים    -  מלבי"ם 
 שיביע הוא דבר המתחדש מהמבוע ויחווה הוא סיפור הדברים שנתחדשו כבר   עיין בביאור ונ"ל כוונתו   חדשות בעניני מדע:  

 )ג( יומא ליומא מוסיף ומביע מימרא וליליא לליליא פתית ומחוי מנדעא:   -  תרגום יונתן ועיין גם  

כלפי האומר    ן קלה?  ואולי כי כאן הוא , מדוע היום מגלה אומר והלילה דעת הרי נשים דעת צ"ע היום יביע אומר והלילה יחוה דעת 
היום יביע אומר אבל הלילה רק  ש לפי המלבי"ם    ויתבאר ואומר הוא מחשבה כידוע ודעת היא חצוניות המחשבה מה שמאיר למידות.  

 יעה חדשה.כי אין לו דעת מעצמו להביע מלשון נב   , חוזר ומחווה דעת שקיבל מהאומר 



 ן מוהר"     תורה יט                                   ליקוטי                                     16כה: 

  ברא את היער ל  לשון חיתוך כמונברא קדש וזה בחי' טוב הבא מלמעלה בלא בחירה לכן ברא ממנו )ברא  
יחוה לשון תרגום, על וע"כ    ,חשוך ( אשה שהיא בחי' תרדמה בחי' לילה בחי' דיבור  טועיין פרש"י יהושע יז  

העולם    תז יאיר הקדש בדבור ויהיה לשון הקדש, וזה בחי' בריאכור כי מאיש לוקחה זאת ועי"מנת שהיא תז
ל  עלם והסתרה שמעלים את האלוקות, וכעולם לשון ה  (שהיה הכל אלוקות גמור וברא )לשון חיתוך כנ"ל

ו לחזור להתחבר לבחי' קודם הבריאה ועי"ז כל מעשינו  העבודה שלנו זה לזכור כי מאיש לוקחה את דהיינ
העולם נברא   , נמצא לשון הקדש בו נברא העולם עומק הכוונה בזה שהם בחי' אחתיהיו בבחי' לשון הקדש

מבואר בהקדמה  שבאותיות לשון הקדש נברא העולם כ  , לבד מהפשט המבואר בספרי הקבלהכמו הלשון
ד'  לזהר בראשית ושעמק המלך   ע"י שהסתכל בתורה הקדומה שהיא גלגול צרופי ד  כיצא'  נברא העולם 

 .  האותיות ברלא שערים פנים אחור כדי לברא את העולם באריגת צרופי האותיות, עי"ש
בחי'   אשהוזה  יקרא  אדם,  לזאת  נקט  כן  שעל  לומר  זה,    רוצה  לספירבלשון  כנוי  הוא  זאת  ת כי 

בחי' אשה  \לד/ המלכות ספירת המלכות  [לו]  \לה/היינו הדיבור  שהיא  בחי'  הוא  יעקב כמו    שגם  שאמר 

רמז שזאת רומז    וזאת אשר דבר להם  \לז/)בראשית מט(אבינו כשגמר לברך את בניו לפני פטירתו  

  :בחי' זאתוגם רומז לאשה כנ"ל נמצא אשה בחי' דיבור כי שניהם  לדיבור

הקודש    י"וע קודש  שהיא  לשון  שמבטא  הלשונות  לשון  מכל  כל  [לח]רוממנו  ביטוי    שהם  אחת 

בה המדברת  אומה  אותה  של  הרעה  העמים  למדה  הלשונות  לשון "ע  \מ/נופלים  \לט/שכל  י 

 
, וזאת הברכה אשר  זאת   -והמדה הזאת נקרא  ...  -  ער הראשון הש   -  שערי צדק ספר  ועיין    רבים עיין הערה לקמן   כמבואר בספרים   לד

ברך משה איש האל"הים וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם וסימן להניח ברכה אל תוך ביתך והנני רומז לזאת יקרא אשה כי  
לך בידה מא' ועד תי"ו זאת נחלת  נקרא זאת לפי שכל גנזי המ זה סוד גדול מסודות האמונה יסוד זה נקרא מלכות  מאיש לוקחה זאת ו 

עבדי י"י וצדקתם מאתי נאם י"י את י"י אלה"יך תירא זאת עולת חודש בחדשו ויהודה ירש אותה וזכה למלכות וז"את ליהודה ויאמר  
ל  ה אשר שם משה וכל כהן גדו ' הצדיקים הם נדבקו במדה זאת לכך נקרא זאת התור ודוד מכריז זאת היתה לי כי פקודיך נצרתי לפי 

שנכנס לפני ולפנים ביום הכפורים אינו נכנס אלא על מדה זאת והסוד בזאת יבא אהרן אל הקודש שאם אינה נכנסת עמו לא יפיק  
בז"את יתהלל המתהלל והסוד הגדול אנה  כלום מכל צרכיו ולא יראה פני המלך יתברך אלא על ידי מדה זאת וזה שאמר כי אם  

 .נבקשנו עמך כלומר אם אנו רוצים לבקש פני השם יתברך לא נוכל להשיגו אלא עמך יפה בנשים אנא פנה דודך והלך דודך ה 
כי כמו שאשה עושה מטפה שמקבלת מהזכר אדם שלם כך הדיבור מהבזק מחשבה עושה דיבור שלם, כידוע    , דיבור בחי' אשה   לה 

 האדם שקבלה מבעלה.  ה את המחשבה הנעלמת כמו אשה שמגלה בלידה את טפת שהדבור מגל 
. ועיין בעש"ט עה"ת עמוד התפלה אות קנז בבאר מים חיים שם אות קנב )ד"ה ובספר אור החכמה( הפוגם  ן זהר ח"א דף רמח.  ושערי אורה שער ראשון ספירה עשירית עיי   לו

 בדיבור יש לו צער מאשתו.

ר וְ )כח( כָּ   בראשית מט   לז  ֵנים ָעש ָ ְ ָרֵאל ש  ְבֵטי ִיש ְ ִ ה ש  ר ָלהֶׁ ל ֵאּלֶׁ ּבֶׁ ר ּדִ ֶׁ ַרְך ֹאָתם: זֹאת ֲאש  ִבְרָכתֹו ּבֵ ר ּכְ ֶׁ ְך אֹוָתם ִאיש  ֲאש  ם ַוְיָברֶׁ  ם ֲאִביהֶׁ

 ע"ד הפשט באורו וזאת הברכה אשר דבר להם אביהם:   -וזאת אשר דבר להם אביהם    -  רבינו בחיי עיין  

ות כה( וזאת  ר, והיא התרומה שנאמר )שמ נסת ישראל שכתוב בה )שיר ז( זאת קומתך דמתה לתמ ועל דרך הקבלה מלת זאת היא כ   
התרומה והיא הברית שנאמר )בראשית ט( זאת אות הברית, והיא התורה שנאמר זאת התורה, שנתנה בשם המיוחד שנאמר וידבר  

)ויק  וזהו שכתוב  רא טז( בזאת יבא אהרן אל הקדש, כי זה השער לה'  אלהים, ולזה רמז הנביא שאמר )חבקוק סח( נתן תהום קולו, 

השיג המדה הזאת והיא    והנה יעקב        קדש כענין שנאמר )תהלים קלד( שאו ידיכם קדש וברכו את ה': אשר צדיקים יבואו בו אל ה 
שר דבר  שירדה עמו למצרים, ועל כן אמר הכתוב וזאת אשר דבר להם אביהם, שהשכין עליו הברכה הזאת, ואמרו במדרש וזאת א 

תי אני משם הוא מתחיל, רמזו לנו בזה כי יעקב לא  בי לברך אתכם וממקום שפסק להם אביהם אמר להם יעקב עתיד אדם כיוצא  
לכך   החכמה,  עד  ממנו  למעלה  והשיג  שזכה  משה  אבל  בה,  דבריו  והפסיק  באחרונה  הזכירה  כן  ועל  האחרונה  זאת  אם  כי  השיג 

ושם  ה עשר ספירות בפרשה ההיא  יו ומשם יעלה ויבא אל הקדש ועל כן תמצא שרמז מש התחיל בזאת האחרונה ובה היו תחלת דבר 
 אבאר זה בעז"ה: 

. תו אשר  כי במלכות שורה סוד הדיבור וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם, דהא באתר דא דבור שריא    -.  דף רמח ויחי  זוהר  ועיין  
במלכותדבר   הוא  ודבר  ביסוד  הוא  אשר  כי  לפרש  יש  חד    רי ה ,  עוד  קשרא  כחדא הכא  ומלכות  מתתא    יסוד  לתתא,  לאתחברא  ומעילא  לעילא 

ונוקבא  אשר הוא היסוד אתחברת בהדייהו, אשר דבר    המלכות באלין תריסר שבטין, וזאת    מתחברת המלכות מתתא   יסוד  , הא חבורא דכר 
כ ומלכות ונוקבא  דכר  דלעילא  באתר  לון  קשר  לסוף  ומלעילא,  מלתתא  סטרין  לתרין  קשורא  אשר  ,  איש  דכתיב  הוא  הדא  חדא, 

 ו, איש אשר כברכתו, תרווייהו כחדא.ברכתו, אלא כברכתו בת זוגכברכתו וגו', מאי כ 
 לשון הקידוש שאומרים בליל ג' רגלים   לח 

עיין חת"ס על גיטין דף פ. כאשר הקב"ה פילג את אוכלוסית העולם לע' אומות בעקבות פרשת    –שבעים לשון    -  לשונות העמים   לט 
ותה אומה ובהשפעתם של המזלות ושל  נוצרה לפי טבעם של בני א   בל כל אומה ואומה קבלה שפה ייחודית לשימושה אשר מגדל ב 

שרי אותה אומה במרום. ועיין ע"ז דף י. שלאומה רומי אין לא כתב ולא לשון ומבאר החת"ס ששפת רומי אינה מותאמת לטבעה ולא  
מיט אותיות והיא  השלישי המציא חכם אחד בשם לטינוס שפה המורכבת    נקבעה ע"י השר שלה שבמרום אלא בשנת שמה לאלף 

 .ינית הנקראת על שמו ובשפה זו כתבו ברומי השפה הלט 

ההפרש שבין לשון הקודש ובין לשונות העמים, אף דכל מיני הלשונות    -שנת תרע"ו    -פרשת דברים    -  ספר שם משמואל עוד עיין  
ן שבהתפשטות  ים נוטין לחיצוניות, באופ לשון הקודש נוטה לפנימיות וכל מיני לשונות העמ   הם אמצעים בין פנימיות לחיצוניות, מ"מ 

הפנימיות מתפשטת תחילה ללשון הקודש וממנה ליתר הלשונות עד שמתפשטת גם לחיצוניות למשוך אותו אחר הפנימיות, ובהיפוך  
ש עד שמתפשטת גם לפנימיות ומושכת את תשוקת  בהתפשטות החיצוניות מתפשטת תחילה ללשונות הגוים ומהם ח"ו ללשון הקוד 

מהות האומה שמדברת באותו לשון. וכמו שהגיד כ"ק אדמו"ר הרי"ם זצללה"ה מגור שלשון צרפת  יות הלב לחיצוניות, שהיא  פנימ 
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הוא   \מא/הקודש הדבור שמדבר  ואזי  לקדש  רק  ומשתוקק  נכסף  להיות  צריך  לשון הקדש  לדבר  כדי  כי 

וממילא ואי  קדוש  עליו  רעה  מדה  לשום  שליטה  באין  שום  לה  בדיבורוין  שיש טוי  שהרע  היינו   .
עלהלשון   ונופל  נתבטל  בו  אחיזה  האומה  על  "של  שליטה  לו  ואין  הקודש,  לשון  י 

ון העמים שהוא התבטאות המדה הרעה שלהם  ששל  , וזה בחי' לשון נופל על לשון[מג ]   ישראלמב

   :  דשנופל ע"י לשון הקדש שהוא התבטאות של הק
ת ע' לשון כלולין בו, דהיינו תבערת המדורה של תאו, שכל הרעות של  והרע הכולל

בו  [מד]  ניאוף וכלולין  מכל התאוות    [מה]   שכל הע' לשון משוקעין  מיוחדת  תאווה  היא  ניאוף  כי 

 
מושכת   שפתה  ע"כ  כידוע,  האומות  מכל  יותר  זה  בטינוף  משוקעת  הצרפתית  שהאומה  משום  הטעם  ולדעתי  ר"ל,  לניאוף  מושכת 

הגויים ש  ליתר לשונות  תקיש  וממנה  ומהותה,  וטבעם לטבעה  לב האדם    כולן מתפשטים מהותם  ומושכין את תשוקת  בלשונותיהם 
לטבעם ומהותם בחיצוניות. ובזה הנני מבין מה שסיפר כ"ק זקיני האדמו"ר הגדול זצללה"ה מקאצק היות שבימי קטנותו היתה גזירה  

משגיח  היא, וסיים שהוא ז"ל הי'  לכות, ע"כ הי' אז המנהג ללמד את הקטנים הלשון ה במדינתו שלא לישא אשה טרם ידע שפת המ 
על עצמו שזה לא יזיק לו, עכ"ד. ולפי האמור דבריו מובנים. ומכאן אזהרה יתירה ללומדים לשונות העמים לצורך פרנסתם שידעו  

 להזהר ולשמור את עצמם כנ"ל: 

צ"ע   מ קצת  שאס   לכאורה  הרע(  )בלשון  הכלל  אלא  הרי  באחרים,  רע  שמוצא  ע"י  עצמו  להגביה  לאדם  וממילא  ור  עצמו  מגביה 
כי כאן מדובר ברע    , ל ל שהוא למעלה מכולם. ומדוע כאן כדי להתרומם מפיל את לשונות הגויים. אבל באמת אינה קושיא כ מתברר  

 שמתבטא בלשונות העמים, שבוודאי צריך תחילה לסור מרע ועי"ז להיות טוב.    , שנמצא באדם עצמו 

ועתה אבאר מימרא דר' יונתן )מגילה י ע"ב( ר' יונתן פתח להאי פיתחא וקמתי וגו' והכרתי    -קדושה שניה פורים    עוד עיין קדושת לוי 
זה   יד,כב( שם  )ישעיה  ונכד  נין  ושתי. כי הנה כפי אשר ביארנו  לבבל שם ושאר  זה  ונכד,  זה המלכות.  נין,  זה הלשון.  הכתב ושאר 

וכפי   עולם השכל.  הקדושה  עולם  הוא  ועולמות העליונים  הזה  העולם  הוא  העולם הטבעים  כפי אשר מקבל  תמונה  האותיות המה 
משה )דברים יח,יג( תמים תהיה עם ה'  אשר מקבלים האומות ככה תמונת האותיות לכן נשמותינו שהוא עבודה תמה ככתוב בתורת  

אלהיך, לכן האותיות התורה ולשון התורה הוא כתיבה תמה. אבל האומות העולם אשר המה מקבלים מתחת ידי שרי מעלה ושכלם  
אל   בא  שלהם  ומשר  שלהם  לשר  העילות  מעילת  השפעתם  וכפי  הישר.  מדרך  אינו  העליון  מעולם  והשפעתם  היושר.  בדרך  אינו 

כך   כי  האומות  תמה  אינו  שלהם  ולשון  שלהם  כתב  לכן  שלהם  הלשון  כן  שכלם  וכפי  העולם  אומות  של  שלהם  אותיות  תמונת 
לכן   יתברך שמו לא מתחת השר  ועבודתינו הוא לאלהי האלהים והשפעתינו ממנו  השפעתם ושכלם הוא תחת השר. אמנם שכלנו 

      .....ועוד נבאר בזה.  .ו מכל הלשונות אותיותינו כתיבה תמה ולשונינו לשון הקודש. ולכך נאמר ורוממתנ 

יב   שפת אמת עיין  ו  שבתחילה כל    ( 16הערה  שבת פח:    מסכת   שוטנשטין ב הובא  ) .  סוף פרשת נח ופרשת דברים תרמח ותהילים סח 
אזי בלבל הקב"ה את לשון הקדש בשבעים אנפים שונים ויצאו שבעים לשונות שיסודן  דור ההפלגה  האומות דברו לשון הקדש וחטא  

לק כל מילה שאמר לשבעים לשון כדי להראות את ניצוץ הקדושה שהוא שרש של לשון מהלשונות  בלשון הקדש. ובמתן תורה חי 
 הזרות.

וא"כ מה הכוונה שרוממנו ע"י לשון הקדש הרי כדי לדבר לשה"ק    , ה אומה תבטאות המידה השייכת לאות כי כל לשון היא ה   צ"ע   מא
 .כבר צריך להיות מרומם 

שהתירוץ  ולדב   ונראה  עצמו  להכריח  יכול  אדם  המדרגה  בשפל  תחתיות  בשאול  שאפילו  לנו  מחדש  שרבינו  נפלא  חידוש  ר  הוא 
ק באופן שא"א לדבר בו בלי שיכריח עצמו וזה מבואר  ונשברו אלא הדיבור נפל ר   לשה"ק כי הדיבור אינו ככל המידות שנפלו לגמרי 

עח   ִע   -בתורה  ת  כֶׁ ַההֹולֶׁ ָהֵאם  מֹו  ּכְ ִפים,  ַהְמֻטּנָ קֹומֹות  ַלּמְ ֲאִפּלּו  ָהָאָדם  ִעם  הֹוֵלְך  ּבּור  ַהּדִ ֶׁ ש  זֹאת,  ִמּתֹוָרה  ְמבָֹאר  ם  הַ ּגַ ָמקֹום  ם  ְלָכל  ָלד  ּוָ
כֵּ  ְוַעל  הֹוֵלְך,  הּוא  ֶׁ " ש  ּבּור  ַהּדִ ִנְקָרא  וְ ן  ַחס  ח,  ֻמּנָ ָהָאָדם  ִאם  ֲאִפּלּו  ֶׁ ש  ַהְינּו  עֹוד",  ּנּו  רֶׁ ְזּכְ אֶׁ ָזכֹור  בֹו  ִרי  ַדּבְ י  ִמּדֵ י  "ּכִ הּו:  ְוזֶׁ ִנים".  ַהּבָ לֹום,  ֵאם  ָ ש 

ְמ  ְדֵרָגה  ַהּמַ ל  פֶׁ ֵ ש  ּבְ ֲאִפּלּו  הּוא,  ֶׁ ש  קֹום  ּמָ אַ ּבַ ִפים,  ַהְמֻטּנָ קֹומֹות  ּמְ ּבַ ֲאִפּלּו  י    -ַעל    -ף  ֹאד,  עַ   -ּפִ ַעְצמֹו    -ל  ֵכן  ת  אֶׁ יר  ְלַהְזּכִ ָיכֹול  ּבּור  ַהּדִ ְיֵדי 
ַעל   ר  ְלַדּבֵ ם  ָ ש  ם  ּגַ ק  ִיְתַחּזֵ ִאם  הּוא,  ֶׁ ש  קֹום  ּמָ ּבַ הּוא  ִאם  ֲאִפּלּו  ֶׁ ש  ַהְינּו,  ּדְ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהש ּ ל    -ּבְ ּדִ   -ּכָ ִנים  ה  ּפָ ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ל  ֶׁ ש  ים  ִ ְקדֹוש  ּבּוִרים 

ָיכֹול  וְ  ַהְמֻטנָּ ִהְתּבֹוְדדּות,  ְמקֹומֹות  ִחינֹות  ּבְ ֵהם  ֶׁ ש  מּוִכים,  ַהּנְ קֹומֹות  ּמְ ּבַ ם  ָ ש  ֲאִפּלּו  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהש ּ ּבְ ַעְצמֹו  ת  אֶׁ יר  ָנַפל  ְלַהְזּכִ ִאם  ֲאִפּלּו  ִפים, 
ּבּור  ַהּדִ י  ּכִ ַפל,  ּנָ ֶׁ ש  ֵ   ְלָמקֹום  ַהש ּ ת  אֶׁ ּכַֹח  ְ ִלש  אֹותֹו  יַח  ַמּנִ ְבִחינֵאינֹו  ּבִ ַרְך.  ִיְתּבָ ּבֹו  ם  ש   ּיֵ ֶׁ ש  ְזַמן  ל  ּכָ ֶׁ ש  עֹוד",  ּנּו  רֶׁ ְזּכְ אֶׁ ָזכֹור  בֹו  ִרי  ַדּבְ י  ִמּדֵ י  "ּכִ ֹות: 

יחַ  ַמּנִ ּבּור ֵאינֹו  ַהּדִ ה  זֶׁ ה,  ָ ְקֻדש ּ ּדִ ּבּור  ַהּדִ הּוא  ֶׁ ַרְך, ש  ִיְתּבָ ם  ֵ ל ַהש ּ ֶׁ ּבּור ש  ַר   ַהּדִ ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהש ּ ח  ּכָ ְ ִנש  ּבּור זוֹ אֹותֹו ִלְהיֹות  ַהּדִ י  ּכִ יר אֹותֹו  ְך,  ּוַמְזּכִ ֵכר 
ִנפְ  ֵעָצה  ְוהּוא  ּבּור.  ַהּדִ ּכַֹח  ל  ִמּגֹדֶׁ ֵהיֵטב,  ָבר  ַהּדָ ְוָהֵבן  הּוא.  ֶׁ ש  קֹום  ּמָ ּבַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהש ּ ּבְ ק  ֱאמֶׁ ְלִהְתַחּזֵ ּבֶׁ ָחֵפץ  ֶׁ ש  ְלִמי  ְונֹוָרָאה  ד  ָלָאה  ְיַאּבֵ ְלַבל  ת, 

 ָ  לֹום: עֹוָלמֹו ְלַגְמֵרי, ַחס ְוש 

עשה מבעל תפילה עי"ש שאחר הסערה שאז נשברו ונפלו כל המידות אזי כל הכיתות טעו כל אחת במידה שלה  במ   ועוד זה מבואר 
 .שנפלה, חוץ מהכיתה שבחרו לעצמם להתפלל להש"י שהם גם אחר שבירת הכלים המשיכו להתפלל להש"י 

כלים   בינודהיינו שר  נגרם   כאן מבאר שעכשיו בגלות במצב של שבירת  ובפרט    ונפילת המידות שמזה  התגברות כל התאוות רעות 
והקשר )זה לעומת זה לזיווג הקדוש שהוא עצם הקשר הקדוש והברית( שעי"ז נעשה  -תאוות הסטיה והזנות שהיא עצם פגם הברית 

דה ומידה לעצמה  ידה רעה והעיצה לזה היא שיותר מעצם שבירת כל מי התגברות כל הלשונות כי כל לשון היא התבטאות איזה מ 
ע  את  בעצמו  צריך  וזה  קדש  שהיא  והחכמה  לטוב  אלא  שבי  לרע  התבטאות  שום  לתת  שלא  בדיבור  להשקיע  והעבודה  הכח  יקר 

ושבירת המידות    מכניע את כל המידות הרעות דהיינו משמע כאן שרבינו מייעץ לנו להשקיע יותר כח בהתבודדות מאשר במלחמה 
 .כח ההתבודדות לא היה כ"כ שובר גופו בתעניות שיחה שאמר שאם היה יודע    רעות והתאוות רעות בעצמן וכן יש 

 ובלוח טעויות שם הנדפס בסוף ספורי מעשיות ציין שצ"ל על מלכות ישראל, ובתקפא תיקן על ישראל.    , בדפו"ר על מ"ל דקדושה  מב 

   בהם.אין כל אומה ולשון שולטת  רובין נד. אלמלי לא נשתברו לוחות ראשונות וכו'  עיין ע   –שליטת לשונם על ישראל    מג

 עיין שיש"ק ח"ו אות ל' שבעצם הלשון של רוסיא כבר מונח פגם הברית   מד

 תורה כט אות ד' גיד שהוא כלליות הגידיןעיין    מה 
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כמבואר בתורה קל ותורה  ) גאווה ה  אבל עיקר בניינה הואתאוות ההנאה שמיסוד המים   אע"פ שגם בה ישש
, ולכן רק  עם הקב"הופגם הברית    מהקב"ה  סטיה  שפירושו לשון  לשון זנות  תלכן רק היא נקרא  ות ג(א אי

והזנות והסטיה הזו נמצאת בכל   היא לא נקראת בשם עצם המעשה אלא ניאוף על שם החרון אף שגורמת.
בה יש  מיסוד המים  מתאוות ההנאה שהיא  לבד  כגון בתאוות אכילה  גם  כי  רעות,  ותאוות  סטיה    המדות 

הנאת   ומדמהקב"ה במה שרודף אחר  בכל תאוות  וכן הוא  כבוד שמים,  ולא אחר  והזנות ,  ותרע  ותעצמו 

י  " נופל ונתבטל ואין לו שליטה עדהיינו הסטיה מהקב"ה דהיינו פגם הברית שבכל תאווה ומדה רעה  
 . ברית עם הקב"הקשר וכי היא לשון שמבטאת  לשון הקודש

ופגם הברית שטמווזה   ומדה רעה הוא  הזנות  ורה של שבעין כוכבין הנזכר בחי' מדן בכל תאווה 
הזוהר שם מדבר מקליפת נגה שהיא בעולם הפירוד וכשהיא רואה בערב  ,  \מז/ מו.( פ' ויקהל רג)בזוה"ק  

שבת שהעולמות עומדים לעלות אל הקדש לקבל שפע, אזי היא רוצה לעלות עמהם והיא בחי' כוכב אחד  
שלהבת אש מלמעלה ומפילה את המדורה    ים ונעשית מדורה גדולה, ואזי יורדגדול הכולל את כל הע' ככב

ללמטה   לשונות  לתהום.  מקומה  חזרה  כל  את  מפילה  הקדש  לשון  כיצד  לבאר  הנ"ל  עניין  מדמה  ורבינו 
העמים שהם כמן מדורה גדולה של שבעים ככבים, שכלולים בככב אחד, שהוא בחי' מדורת תאוות הניאוף  

אש וכשמצטרף יחד כל פגמי הברית שטמונות בכל  הגאווה שבתאוות ניאוף הוא מיסוד הכי  והביאור נ"ל  

ניאוף שכל הע'  מחתוהיינו הרע הכולל שהוא תבערת המדורה של תאווות נעשית מדורה התא
ישראל    [מט]   אומות כלולין בו לנו את לשון   ,ע"י שרוממנו מכל לשון  "עמך כולם צדיקים "אבל  שנתן 

 : כנ"ל  לשונות הגויים"א שבהאש דסטמפיל את להבת האש דקדושה ששהוא דיבור בשהקדש 
מבואר בכהאריז"ל שהוא סוד השמירה מהקליפות  ו  \נ'/ כר בנבואת יחזקאל פרק אהנז  וזה בחי' חשמ"ל

חיות אש,    \נא/(.)חגיגה יגכמבואר בגמ'  חיות אש ממללות  וחשמ"ל נוטריקון  ,  )בחי' מקיפי הבינה( 

 
 )ויקהל רג עא(   -נמצא, בתרלו  . בתרלד לאהמ"מ הזה כתב מוהרנ"ת בלוח השמטות בסוף ליקוטי קמא מהדורת תקפא  מו

  שרמזו   מה  זו  רחיצה  וטעם  ל "וז,  ורגליו   ידיו  פניו  רחיצת  בענין(,  ד   טור  סב  דף  כ" בשעה)   ל "האריז  כ" מש  םנקדי  הבא  מאמר  להבין  -  ג.זוהר ויקהל דף ר   מז 
  להתקרב   ורוצים,  אש  של   אחת  מדורה  כעין  ונעשים  כוכבים  שבעים  מתקבצים  כי,  ערב  לפנות  ששי  יום  בכל   שנעשה  מה  בענין,  א"ע  רג  דף  ויקהל '  בפ  הזהר'  בס 
  הקליפה   שהיא,  נוגה  קליפת  סוד   היא,  אש  של   המדורה  אותה  כי  הוא  והענין',  וכו   דאשא  שלהובא  חד   נתעורר  ואז,  האצילות  ולםמע  שפע  לקבל   בקדושה  התאחזול 

) המעשה  ימי  בששת  החול   ימי  ששת  לקחוהו  שעבר  השבת  יום  של   השפע  כי  בראותה  והקליפה,  הקדושה  אל   קרובה  היותר   והמלכות   ,א "דז  י"נה  ת" חג  והיינו, 
  אחרת   פעם  ולהשפיע  לחזור  כדי  שפע  ולקבל ,  למעלה  שם  להזדווג  כדי  להתעלות  הקדושה  שתחזור  הקליפה  יודעת  שבת   ערב  שהוא  ועתה,  ( היסוד   עם  דבוקה
  לקחת   כן   גם  זמנה  הגיע  הנה,  חלקם  לקחת  החול   ימי   ששת  כל   גמרו  שכבר  כיון   כי ,  פרנסתה  כן   גם  לשאול   כדי   עולה   הקליפה   גם   ואז,  התחתונים   בעולמות   שפע

  של   הכללות  תתבטל   ולא,  העליונה  השמחה  את  תערבב  שלא  כדי  אמנם,  למעלה   הקליפה  עולה  הששי  יום  שבכל   הסיבה  היא  וזו,  כהם  חלקה  היא  גם  אחריהם
  כוכבא   ההוא'  בחי   היא  אשר   ההיא  הקליפה  את  ומוריד ,  דאשא  שלהובא   הנקרא  אחד   כח  העליונות  גבורות  מן  נמשך  לכן,  העליונה   קדושתם  ותוספת  העולמות

    .הבא  מאמר  חלק  מובן  ובזה,  ש"עיי ,  התהום  עד   למטה,  דאשא  מדורה  חד   כעין  ביד דאתע

כל   ֵאש    ְתַבֲערו    ֹלא  בֹוֵתיֶכם   ב ְ ָרִזין   ָרָזא   ִאית   ָהָכא ,  מֹוש ְ ו ן   ד ְ ָיְדֵעי   ְלִאינ  ָאה   ָחְכְמָתא   ד ְ ָ   ָרָזא   והנה,  העליונה   חכמה  שיודעים  לאלו  סודות  סודי  שי  כאן  ִעל 
ת  ב ָ ש ַ יא   ְקמו ה  אוֹ   ָהא   ד ְ א   ָרָזא   ֲאָבל ,  הקדוש   בזהר  מקומות  בכמה  ומבואר  החברים  ביארו  כבר  השבת  סוד   את  ַחְבַרי ָ יֵמי   ִאְתְמָסר   ד ָ   זה   סוד   אבל   ֶעְליֹוִנין   ְלַחכ ִ

ָהא ,  הגדולים  לחכמים  רק  נמסר  אש  תבערו  לא  של  ת   ד ְ ב ָ ָאה   ָרָזא   ש ַ ָ  .   ואזיל   כדמפרש  דול ג  סוד   הוא  שבת  כי  הו א   ִעל 

א  ָ יֹוָמא   ֲחֵזי   ת  ִתיָתָאה   ב ְ א   ש ְ ָ ְעת  ש ַ ָמֵטי   ב ְ ֶעֶרב   ִזְמָנא   ד ְ ֵדין ,  לבוא  שבת  קדושת   כשקרובה  הערב   זמן  שמגיע   בשעה  הששי  ביום  וראה  בא  ד ְ ֹוָכָבא   כ ְ   ַחד   כ 
ְטָרא  ָצפֹון   ִמס ִ ְבִעין   יה  ְוִעמ ֵ ,  הגבורה  צד   שהוא  ן צפו  מצד   ומאיר  מתעורר  נוגה  קליפת  סוד   שהוא   אחד   כוכב  אז  ָנִהיר   ד ְ ֹוָכִבין   ש ַ   כוכבים   שבעים   ועמו  ַאֲחָרִנין   כ 

ֹוָכָבא   ְוַההו א ,  אומות'  הע  של   מעלה   שרי  השבעים  של   הכח  שהם,  אחרים ַטש    כ  ו ן   ב ָ ִאינ  ֹוָכִבין   ב ְ   האחרים  הכוכבים  אותםב  ומאיר  מעורר  הכוכב  וזה  ַאֲחָרִנין   כ 

הו    ִלילו  ְוִאְתכ ְ   ז" ועי,  עמו   תכללושי  והתעוררות  כח  בהם  ונותן ל ְ ֻּ ַההו א   כ  ֹוָכָבא   ב ְ ָלָלא   ַחד   ְוִאְתֲעִביד ,  שלהם  השורש  הוא  כי  הכוכב  בזה  נכללים  וכולם  כ    כ ְ
ְבִעין  ש ַ ֹוכָ   ְוַההו א ,  כוכבים  השבעים   כל   את  בתוכו  הכולל   גדול   אחד   כוכב   ונעשה  ד ְ ט   ָבא כ  ש ַ ַ ,  כוכבים '  הע  כל   ל ש  בכח   ומתגדל   מתפשט  הכוכב  וזה  ִאְתפ 

ְמדו ָרא   ֵביד ְוִאְתעֲ  ָכל   ְלִהיָטא   ֲחָדא   כ ִ ֵדין ,  גבורתו  כח  ומתחזק  הצדדים  בכל   הלוהטת  אחת  כמדורה  ונעשה  ִסְטִרין   ב ְ ט   כ ְ ש ַ ַ   ַסֲחָרַנְייהו    ְמדו ָרא   ַההו א   ִאְתפ 
ֶאֶלף  ,  ד "למ  ף"אל :  כזה,  אלף  הכולל   עם   וליםע  שבמלויים  י"שד   ל "א   שם  וב  שיש  הבריאה  עולם  סוד   שהם,  הרים  אלף  סביב  ההיא  המדורה  מתפשטת  אז  טו ִרין   ד ְ

ַחד   ְוָקְייָמא ,  האצילות  לעולם  הבריאה  מעולם  לעלות  ורוצה,  ד "יו  ת"דל   ן"שי ָסֲחָרא   חו ָטא   כ ְ   דבר   איזה  המקיף  כחוט  מסביב  הבריאה   עולם  את  ומקפת  ועומדת  ד ְ
 (    ל" האריז   לפי   ומפרשים  ז " רמ )   .מסביב 

 תאות   -מתרצו    מח 

   ועי"ש שכל ישראל צדיקים.  ק על צדיק הקב"ה מפילו לתאות ניאוף סוף תורה כג החול   עיין  מט 

ִהי    יחזקאל פרק א   נ ָבר ַוּתְ ים ַעל ְנַהר ּכְ ּדִ ש ְ ץ ּכַ רֶׁ אֶׁ ן ּבּוִזי ַהּכֵֹהן ּבְ ְזֵקאל ּבֶׁ ל ְיחֶׁ ם ַיד ְידָוד: )ג( ָהיֹה ָהָיה ְדַבר ְידָוד אֶׁ ָ ה    ָעָליו ש  א ְוִהּנֵ )ד( ָוֵארֶׁ
ָאה ִמן  :   רּוַח ְסָעָרה ּבָ ַמל ִמּתֹוְך ָהֵאש  ְ ֵעין ַהַחש  ַחת ְוֹנַגּה לֹו ָסִביב ּוִמּתֹוָכּה ּכְ דֹול ְוֵאש  ִמְתַלּקַ פֹון ָעָנן ּגָ ה    ַהּצָ ע ַחּיֹות ְוזֶׁ מּות ַאְרּבַ )ה( ּוִמּתֹוָכּה ּדְ
מּות ָאָדם   ן ּדְ ה: ַמְרֵאיהֶׁ    ָלֵהּנָ

מתוך האש וכך אמרו רבותינו מעשה בתינוק אחד שהיה דורש  ו כך וכעין גוון שלו ראה  חשמל מלאך ששמ   -כעין החשמל    -  רש"י פ 
במעשה מרכב' והיה מבין בחשמל ויצאה אש מחשמל ואכלתו ועוד אמרו כי המלה מורכבת באמרם מאי חשמל א"ר יהודה חיות אש  

יוצא מפי הקב"ה חשו ממללות במתניתא תנא עתים חשו  פי הקב"ה  ת בשעה שאין הדבור יוצא מ ת ועתים ממללות בשעה שהדבור 
ממללות כלומ' משבחות ומהללות את השם ויתכן שיהא חשמל שם העין שהוא קרוב לעין האש כי אמר חשמל מתוך האש ואמר  

 ולמעלה כמראה זוהר כעין החשמל:   כעין חשמל כמראה אש בית לה סביב ממראה מתניו ולמעלה ואמר במראה השניה וממתניו 
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 )כמבואר בתורה מח ותורה קנו(  שדיבור קודש מחכמה שבבינה בשלהבת אדהיינו    בחי' חוה אשהזה  

לח/  תורה  בגבורות  \נבועיין  הדבור  קודש  . היינו בחי' לשון הקודש כנ"לששרש  ידו  \נג /אש  , שעל 
וחמימות  דהיינו אש קודש שמבטל אש הגאווה    מתמלל ומשתבר אש המדורה של שבעין כוכבין

  מ"ל '  יזה בחו.  המים(  מילא מתבטל גם תאוות ההנאה שמיסוד)ועי"ז מ  שבכל המדות הרעותהתאווה  

שבעים  ,  חשמ"למ גמט'  ע שהמל  ונתבטל  שנתמלל  כוכבין,  שבעין  של  מדורה  בחי'  י  "ם 

כנ"ל עפ"י הכתוב כל דבר אשר יבוא באש תעבירו   \נהעניין זה מבואר נפלא בתורה קנו/ [נד] לשון הקודש

 . הלב ורף את כל חמימות התאוות ומטהר אתבאש, שדבורי התבודדות בשלהבת האש דקדושה ש
, כי כל  לשון הקדש  נקרא לה"קרת תאוות נאוף היא  שלשון הקדש מבטל את מדוזה    על שם  כי ע"ש

קדושה מוצא  אתה  ערוה  גדר  מוצא  שאתה  במדרש    מקום  כדכמבואר  פ'  קדושים    )מ"ר 
 :  הכי נמי לשון הקדש עושה גדר לערוה לכן בו נמצא קדושה  \נז/([נו]
)בראשית שם(ו ודבק באשתו  יעזוב איש אתע"כ    \נח/ זה שפי' רש"י  ואת אמו  עיין   אביו 

וש  \נט/ י חכמים שםשפת ואמו  יעזוב אביו  כן  לו אשה על  הוא  כיון שבראתי  זה  לומר שדיבור  כיון שא"א 

 
מכאן    , עד וארא מגמרינן  ".החשמל " בתרא רבי יצחק אומר עד    " וארא " בה רבי אומר עד  מיתיבי עד היכן מעשה המרכ   -  חגיגה יג.  נא

י  ומ       .איכא דאמרי עד וארא מסרינן ראשי פרקים מכאן ואילך אם הוא חכם מבין מדעתו אין אי לא לא   .ואילך מסרינן ראשי פרקים 

ברם זכור    אמר רב יהודה      .קא דלאו מטי זימניה שאני ינו   , א נורא ואכלתיהוהא ההוא ינוקא דדרש בחשמל ונפק   ? דרשינן בחשמל 
אותו האיש לטוב וחנניה בן חזקיה שמו אלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל שהיו דבריו סותרין דברי תורה מה עשה העלו לו שלוש מאות  

ל ויצאה אש  פר יחזקאל והיה מבין בחשמ מעשה בתינוק אחד שהיה קורא בבית רבו בס   נו רבנן ת        .גרבי שמן וישב בעלייה ודרשו 

אמר רב יהודה    מאי חשמל         ?אמר להם חנניה בן חזקיה אם זה חכם הכל חכמים הן   .מחשמל ושרפתו וביקשו לגנוז ספר יחזקאל 
מ  יוצא  שהדיבור  בשעה  ממללות  עתים  חשות  עתים  תנא  במתניתא  ממללות  אש  שאין  חיות  ובשעה  חשות  הוא  ברוך  הקדוש  פי 

   .ות מפי הקדוש ברוך הוא ממלל   הדיבור יוצא 
ֵהם  אות    לח   תורה   נב ֶׁ מֹאל, ש  שְֹ ַיד  ּבְ ֶׁ ִעין ש  ְצּבָ ָחֵמש  אֶׁ ֵהם  ֶׁ ש  רֹוַע.  ַהּזְ הּוא  ֶׁ ֹו, ש  ְרש  ָ ְלש  ּבּור  ַהּדִ ת  ְלַהֲעלֹות אֶׁ ְוָצִריְך  ֵהם  ]ג[  ֶׁ בּורֹות, ש  ּגְ ה  ָ ֲחִמש ּ

ִחיַנת ֲחמֵ  ּבּור ּבְ ר ַהּדִ י ִעּקַ ה. ּכִ ת מֹוָצאֹות ַהּפֶׁ ֶׁ ת מֹוצָ   ש  ֶׁ בּורֹות ה'",  ַעל ְיֵדי ֲחֵמש  ל ּגְ ם ק"ו(: "ִמי ְיַמּלֵ ָ תּוב )ש  ּכָ ֶׁ מֹו ש  בּורֹות. ּכְ ֵהם ַהּגְ ֶׁ ה, ש  אֹות ַהּפֶׁ
ם קמ"ה(: "ּוְגבּוָרְתָך יְ  ָ תּוב )ש  ּכָ ֶׁ מֹו ש  ּבּור. ּכְ ה ַהּדִ בּורֹות ַנֲעשֶֹׁ ַעל ְיֵדי ּגְ ֶׁ תּוב )ִיְרְמָיה כ"גש  ּכָ ֶׁ רּו", ּוְכמֹו ש  ֵאש  ְנֻאם ה'": (: "ֲהלֹוא ּכֹה ְדָבִרי  ַדּבֵ  ּכָ

ים קמ"ה(:      -  ועיין תורה פ  ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ ֶׁ מֹו ש  בּורֹות, ּכְ ִחיַנת ּגְ רּו".ְוִדּבּור הּוא ּבְ  "ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ
ז' שהמלכות בחי' אש דקדושה בחי'    עיין תורה מט   נג רף ומכלה את כל  בחי' אש ששו תכלת לשון כליון דכלי כלא ושצי כלא  אות 

לה  היום   אבל   , מלכת הקב"ה המתנגד  כולכם  חיים  וכו'  להמליך את הקב"ה אזי להפך    שם כמבואר    , ואתם הדבקים  רוצה  שמי שכן 
 הוא בחי' רוח הקדש.  , שהדבור בהתבודדות בשלהבת הגבורות בשבילו היא דייקא חיים שמקבל חיות נפלאה וכדלקמן בתורה קנו

 גם תורה קנו   ר יקר כרך יד דף כ' ועייןביאור הרמ"ק שם באו עיין    נד

רּוַח  ...    עיין תורה קנו   נה  ִחיַנת  ּבְ קֹונֹו, הּוא  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ִרים  ַדּבְ ּמְ ֶׁ ש ּ ַמה  י  ּכִ נ"א(.  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ִלי  ָרא  ּבְ ָטהֹור  ָעָלי ֵלב  ְך,  לֶׁ ַהּמֶׁ ְוָדִוד   . ש  ו  ַהּקֹדֶׁ
דֹוָלה ְמ  ָהָיה ַמֲעָלתֹו ּגְ ֶׁ לֹום, ש  ָ ר ַהש ּ ה ֵספֶׁ ד ִמּזֶׁ ִחיַנת רּוַח    ֹאד, ִיּסֵ ִחיָנתֹו הּוא ּבְ ָחד ְלִפי ּבְ ל אֶׁ ים. ְוֵכן ּכָ ִהּלִ ים כ"ז(:    -ּתְ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ ֶׁ מֹו ש  , ּכְ ש  ַהּקֹדֶׁ

ִביְלָך וּ  ְ ש  "י: 'ְלָך ּבִ ִ ֵרש  ַרש  ּפֵ ֶׁ מֹו ש  י", ּכְ כָּ "ְלָך ָאַמר ִלּבִ ֶׁ י". ש  ִלּבִ ִליחּוְתָך', "ָאַמר ִלי  ְ ב  ִבש  ַהּלֵ ֶׁ ָבִרים ש  ,  ל ַהּדְ ש  ַרְך ַמּמָ ם ִיְתּבָ ֵ ְבֵרי ַהש ּ אֹוֵמר, ֵהם ּדִ
ִחיַנת רּוַח   ים. וְ ְוהּוא ּבְ ִ ַתֲחנּוִנים ְוִדְבֵרי ִרּצּוִיים ֲחָדש  ַעם ּבְ ָכל ּפַ ש  ּבְ ִמיד, ְלַבּקֵ ש  ּתָ . ְוָצִריְך ְלַחּדֵ ש  ב. ְוטָ ַהּקֹדֶׁ ה, ָצִריְך ָטֳהַרת ַהּלֵ ֳהַרת  ִלְזּכֹות ָלזֶׁ

ַעל   הּוא,  ב  ַעל    -ַהּלֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהש ּ ִלּבֹו  ּובֹוֵער  ְתַלֵהב  ּמִ ֶׁ ַחס  ְיֵדי  ְיֵדי ש  ָרָעה,  ְלַתֲאָוה  ַלֲעֵבָרה אֹו  ְוִנְבָער  ְתַלֵהב  ּנִ ֶׁ ש  ד  גֶׁ נֶׁ י  ּכִ ב.  ַהּלֵ ִנְטָהר  ה  זֶׁ
ה   ּזֶׁ ּמִ ֶׁ לֹום, ש  ָ ְתַלהֵ ְוש  ּיִ ֶׁ ה ָצִריְך ש  ד זֶׁ גֶׁ ָבר  ב ְוִיְבַער ִלּבֹו ְלהַ ִנְטָמא ִלּבֹו, נֶׁ ל ּדָ ר ל"א(: "ּכָ ִמְדּבַ תּוב )ּבְ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ה ִיְטַהר ִלּבֹו, ּכְ ַרְך, ְוַעל ְיֵדי זֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ש ּ

ה  ב, ֲאַזי זֹוכֶׁ ש  לֹו ָטֳהַרת ַהּלֵ ּיֵ ֶׁ ". ּוְכש  ֲעִבירּו ָבֵאש  ר ָיבֹא ָבֵאש  ּתַ ֶׁ ים   ֲאש  ִ ּבּוִרים ֲחָדש  ַעם ּדִ ָכל ּפַ ר ּבְ ִחיַנת רּוחַ ְלַדּבֵ הּוא ּבְ ֶׁ הּו ֵלב    -  , ש  : ְוזֶׁ ש  ַהּקֹדֶׁ
ֵהם בְּ  ֶׁ ים, ש  ִ ּבּוִרים ֲחָדש  ש  ּדִ ה ְלַחּדֵ ְזּכֶׁ ּיִ ֶׁ י, ש  ִקְרּבִ ש  ּבְ ָרא ִלי ֱאלִֹקים, ֲאַזי ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ "ל: ִחיַנת רּוַח  ָטהֹור ּבְ ּנַ ש  ּכַ  ַהּקֹדֶׁ

 פסקא ו'  נו
מה נסמכה פרשת עריות לפרשת קדושים אלא ללמדך שכל מקום    א"ר יהודה בן פזי מפני   -  קדושים פרשה כד פסקא ו'   ויקרא רבה   נז 

שאתה מוצא בו גדר ערוה אתה מוצא קדושה ואתיא כהדא דר' יהודה בן פזי דאמר כל מי שהוא גודר עצמו מן הערוה נקרא קדוש  
ש הוא אמר רבי יונה הוא  א ידעתי כי איש אלהים קדו ן שונמית הה"ד )מלכים ב ד( ותאמר אל אישה הנה נ רבי יהושע בן לוי מייתי מ 

קדוש ואין משרתיו קדושים הדא הוא דכתיב )שם( ויגש גיחזי להדפה א"ר יוסי בר חנינא שהדפה בהוד יפיה על דדיה רבי איבון אמר  
יצחק אמרה אנא  רי מימיה על סדין שלו אמתיה דרבי ישמעאל בר רב  מלמד שלא הביט בה מימיו ורבנן אמרי שלא ראתה טפת ק 

משמש  עריות  הוינא  פרשת  נסמכה  מה  מפני  לוי  בן  יהושע  רבי  אמר  דמרי  מנוי  על  בישא  מלה  חמית  יומוי  מן  ולא  דמרי  למנוי  א 
שה זונה וחללה וקדשתו  לפרשת קדושים אלא ללמדך שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה ואית ליה קריין סגיין א 

 ה וגו' ולא יחלל זרעו והדין דבר אל כל עדת בני ישראל: ב אלמנה וגרושה וחללה זונ כי את לחם אלהיך הוא מקרי 

י ֵמִאיש  ֻלֳקָחה זֹּ   בראשית פרק ב   נח ה ּכִ ָ ֵרא ִאש ּ ִרי ְלזֹאת ִיּקָ ש ָ ר ִמּבְ ם ֵמֲעָצַמי ּוָבש ָ צֶׁ ַעם עֶׁ ר ָהָאָדם זֹאת ַהּפַ ן ַיֲעָזב    את: )כג( ַוּיֹאמֶׁ )כד( ַעל ּכֵ
ת ָאִביו   ת ִאּמֹו ְוָדַבק בְּ ִאיש  אֶׁ ָחד: ְואֶׁ ר אֶׁ ּתֹו ְוָהיּו ְלָבש ָ ְ  ִאש 

   רוה"ק אומרת כן לאסור על בני נח את העריות )סנהדרין נז(:   -)כד( על כן יעזב איש    -  רש"י 

הכוונה שלא ידבק בהם כי הם עריות לו אלא    נראה כמו שלמד המזרחי ושפתח חכמים בפרש"י שיעזב את אביו ואמו   פשט הפסוק 
 ן ספורנו נראה שלמדו כפשוטו שיעזוב את הבית כדי להתדבק באשה.באשה הראויה לו. אבל רמב" ידבק  

)כד( על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו וגו' רוח הקדש אומרת כן לאסור העריות לבני נח והיו לבשר אחד,    -  רמב"ן 
י  על  נוצר  בז הולד  ואין  רש"י  לשון  אחד,  בשרם  נעשה  ושם  שניהם  והחיה די  הבהמה  גם  כי  טעם,  בולדותיהם:   ה  אחד  לבשר         יהיו 



 ן מוהר"     תורה יט                                   ליקוטי                                     20כה: 

ודבק ע"כ יעזוב וכו'  "  :המשך דברי אדם הראשון שהרי אין לו אב ואם לכן דרשו חז"ל שרוח הקדש אמרה

בדהיינו    "שתובא או  ולא  )מבאביו  זרהאמו  באשה  ולא  שם(  רו  זרחי  עריות  להם  שנאסר  ח  מכאן 
כי . הקדש אמירת אוסרת וקושרת את תאוות העריות  שרוח הקדש שהיא לשוןדהיינו   הקודש אומרת כן

נעשו  \סג /)תהלים לג(שכתוב  , כמו  [סב]  \סא/ (סרוח הקודש, היינו לשון הקודש )    בדבר ה' שמים 

 
כי הבהמה והחיה אין להם דבקות בנקבותיהן, אבל יבא הזכר על איזה נקבה שימצא, וילכו להם, ומפני זה אמר הכתוב,    והנכון בעיני, 

  תה תמיד עמו וכאשר היה זה ו, ודבק בה, והיתה בחיקו כבשרו, ויחפוץ בה להיו בעבור שנקבת האדם היתה עצם מעצמיו ובשר מבשר 
באדם, הושם טבעו בתולדותיו, להיות הזכרים מהם דבקים בנשותיהם, עוזבים את אביהם ואת אמם, ורואים את נשותיהן כאלו הן  

ו( הקרובים במשפחה יקראו "שאר בשר" והנה  עמם לבשר אחד וכן כי אחינו בשרנו הוא )להלן לז כז(, אל כל שאר בשרו )ויקרא יח  
 יראה שאשתו קרובה לו מהם.  שאר אביו ואמו וקורבתם, ו יעזוב  

יעזב    -  ספורנו עה"ת  ית' שתהיה דומה לאיש כפי האפשר עד שיצר אותה מגויתו:  )כד( על כן. מאחר שבזאת הראשונה כיון האל 
וב את אביו ואת  שא אשה הוגנת לו וראוי' לידבק בו גם שיצטרך לעז איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. ראוי שישתדל האדם לי 

יהיה דבוק אמתי בבלתי דומים אבל יהיה בדומים בלבד כי אז יכונו לדעת אחד: והיו לבשר אחד. מכוין בכל הפעולות    אמו כי לא 
 להשיג השלמות המכוון ביצירת האדם כאלו שניהם נמצא אחד בלבד: 

דא   -  שפתי חכמים   נט  ר"ל  וגם )ס(  ואם  אב  לו  היו  לא  דהא  כן  לומר  יכול  אינו  הזאת   דם  בנים בעת  לו  היו  לכך:   לא  הוצרך           ולמה 
)ע( ולאו אדלעיל מיניה קאי ויאמר האדם, דהא מהאי קרא נפקי עריות ודבק באשתו ולא באשת חבירו וכו', כאילו אמר על כן יעזוב  

שלא תאמר    אי נפקא מינה בזה שרוח הקודש מצוה וכו', לאפוקי איש את אשת אביו ואת אמו, שלא ישמש עמהם. )רא"ם(. וא"ת מ 
א"כ היה לו לומר עוזב ולא יעזוב. )מהרש"ל(. ונ"ל תיבת על כן דהכי קאמר הואיל ועשיתי לו טובה כזאת ובניתי לו  בטבע הוא כן, ד 

ארץ מצרים, ופירושו על מנת כן  אשה על מנת כן עשיתי שיקיים איסור העריות, כמו שנאמר לישראל )שמות כ, ב( אשר הוצאתיך מ 
 מצוות. )נחלת יעקב(: הוצאתיך שתקיים ה 

 . ין זהר אחרי סא עי ס
ַתח   -  זוהר אחרי דף ס:    סא ָ י   פ  ה   ַרב ִ ו ִדים   ֹון ְלש    ִלי   ָנַתן   ם " אלהי   י " אדנ   שכתוב  מה ,  לפרש   התחיל   ְוָאַמר   ִחְזִקי ָ ָבר   ָיֵעף   ת אֶ   ָלעו ת   ָלַדַעת   ִלמ  '  ְוגוֹ   ד ָ

ִאין   ואמר   , ישראל   של   בשבחם   והקדים  ָ ו ן   ַזכ  ָרֵאל   ִאינ  א   ִיש ְ ְדש ָ קֻּ ִריךְ   ד ְ הו    ִאְתְרֵעי   הו א   ב ְ ל   ב ְ ָאר   ִמכ ָ ין   ש ְ   שאר   מכל   בהם   בחר   ה " שהקב  ישראל   אשריהם   ַעמ ִ

ְכִתיב   קדש   ותםא   קרא   קֶדש    ְלהו    ְוָקָרא   ולכן ,  התורה   את   לקבל   ראוים   שיהיו   באופן  אותם   ותיקן,  ת וזכו   מעלה   איזו  הקדמת   בלא   הטוב  ברצונו  העמים    קֶדש    ד ִ
ָרֵאל  ָמא   ְלִאְתַאֲחָדא   חו ָלק   ְלהו    (. סא   דף )   ְוָיִהיב ,  התורה   לימוד   ידי   על   ה " ַליהו   ִיש ְ ש ְ א   ב ִ יש ָ   שאל ו ,  א "ז  שהוא   ה " הוי   הקדוש   בשם   להתאחד   חלק  להם   ונתן   ַקד ִ

ָרֵאל   ֲאִחידו    ו ְבָמה  ָמא   ִיש ְ ש ְ א   ב ִ יש ָ ִגין   והשיב,  ה " הוי   הקדוש   בשם   להתאחד   ישראל   זכו  במה   ַקד ִ ָזכו    ב ְ אֹוַרְייָתא   ד ְ ,  סיני   הר   על  התורה   את  לקבל   שזכו  לפי   ב ְ

ָכל ,  ה " בהקב  להתאחד   זכו  ומשם  ָזֵכי   ַמאן   ד ְ אֹוַרְייָתא   ד ְ יה    ָזֵכי   ב ְ א   ב ֵ ְדש ָ קֻּ ִריךְ   ב ְ   הם   וישראל   ה " והקב  התורה   כי ,  ה " בבהק  זכה   בתורה   שזכה   מי   שכל   הו א   ב ְ
 (.   א" ע   עג   דף   לקמן   ר כמבוא )   אחד   קשר 

יה    ו ְתִניַנן  ֵ ַמר   ַקמ  ֵלימו ָתא   ואמר,  קדש  נקרא  פרצוף  איזה  קֶדש    ַמאי ,  מורנו   לפני  ולמדנו  ד ְ א   ש ְ כל ָ ִאְקֵרי   ד ְ ָאה   ָחְכָמה   ד ְ ָ   ה הגמור  בשלימות  שהוא  הפרצוף  ִעל 

ח   ָנִגיד   ֲאַתר   אי ו ֵמהַ ,  שתחתיו   הפרצופים  לכל   ושפע  קדושה  המשפיע  אבא  והיינו,  עליונה  חכמה  הנקרא א   ְרבו ת   ְמש ַ יש ָ   דאבא   מיסוד   דהיינו  המקום  ומזה  ַקד ִ

ִביִלין ,  אבא   דמצד   א"דז   המוחין  דהיינו,  קודש  משחת  שמן  נמשך ש ְ   ם שה   המוחין  נמשכים  שדרכו  ולפי,  ביל ש  נקרא  דאבא  היסוד   שכן,  ידועים   בשבילים   ְיִדיָען   ב ִ

ִאְקֵרי   ַלֲאַתר ,  ידיען   בשבילין  אמר  לכן,  מהלעצ   שביל   עושה  בחינה  וכל ,  ג" וחו  ב" מחו  כלולים יָנה   ד ְ ָאה   ב ִ ָ ,  דאימא  ליסוד   דהיינו,  עליונה   בינה  הנקרא  למקום  ִעל 

ָמן  ַ ו ִעין   ָנְפִקין   ו ִמת    דאבא   המוחין  כי,  אימא  דמצד   המוחין  שהם  והנחלים,  אבא  דמצד   המוחין  שהם   המבועים  ברע   לכל   יוצאים  ומשם  ֵעָבר   ְלָכל   ו ְנָחִלין   ַמב 

  למלכות   א"מז  המוחין  הארות  שנמשכות  עד   זאת   ְלַהאי   ְדָמטו    ַעד ,  א"ז  של   קוים'  ג   בכל   ומתפשטים  דאימא  מיסוד   יוצאים  ושניהם  דאימא  במוחין  מתלבשים

 .   זאת   הנקראת

ד   ת זא   ְוַהאי   כי  ואמר  דבריו  וממשיך ַ ְרָכא   כ  ָאה   ֵמֲאַתר   (א" נ ה   לפי   נתבאר )   ִמְתב ָ ָ א   ִעל  ִאְקֵרי   ד ָ ,  זה   עליון  ממקום  מתברכת  כשהמלכות  ָחְכָמה   ִאְקֵרי וְ   קֶדש    ד ְ

ֶדש    רו חַ   ָלה    ְקָראן ,  חכמה   ונקרא  קודש   הנקרא  דאבא  המוחין  מהארת  דהיינו לֹוַמר   הקדש  רוח  אותה  קוראים  ַהק  א ד ִ   קֶדש    ֵמַההו א   רו חַ ,  כ ְ   מאבא   רוח  ְלֵעיל ָ

ֵדין ,  קדש  הנקרא   באבא  הם  שורשם  אשר,  התורה  סודות   מהמלכות  ומתעוררים  וכשיוצאים   אֹוַרְייָתא   י ָרזֵ   ִמיָנה    ו ִמְתָעִרין   ָנְפִקין   ְוַכד ,  מעלה של   קדש  הנקרא   כ ְ
ֹון   ִאְתְקֵרי  ֶדש    ָלש      .העליון  קדש  של   התורה  סודות  את  דהי  על   לגלות  ופה  לשון  שהיא  לפי,  הקדש  לשון  נקראת  היא  שמם  על   אז  ַהק 

א   שאמר  וזה,  א"דז  ה"בנו   המוחין  נאספים  חילהשת  היא  למלכות   המוחין  המשכת  סדר  כי  עוד   ואמר ָ ְעת  ָנִגיד   ו ְבש ַ א   ְרבו ת   ַההו א   ד ְ יש ָ   השמן   שנמשך  ובשעה  ַקד ִ

ו ן ,  דאבא   המוחין   דהיינו,  קדש  משחת ֵרין   ְלִאינ  יִמין   ת ְ ִאְקרו ן ,  ת "הת  עמודי  שהם   א"דז  והוד   נצח  שהם,  דיםעמו'  הב  לאותם   ַקי ָ ו ֵדי   ד ְ   ן ְוִאְקרו  ,  ה " יהו   ִלמ 
ַנש  ,  צבאות  ונקראים'  ה  לימודי  הנקראים  ְצָבאֹות  ן   ִאְתכ ְ ָ מ  ַ   ָנִפיק   ְוַכד ,  התחתונים  אל   ראוי  שיהיה  השפע  את  ומכינים  מבשלים  והם,  שם  נאסף  המוחין  שפע  ת 
ן  ָ מ  ַ ַההו א   ִמת  א   ב ְ ְרג ָ   ָחְכָמה   ְלַההו א ,  הקדוש  יחוד   בסוד   ונמשך  יוצא  היסוד   ומן,  יסוד   הנקראת  ההיא  למדרגה  ונמשך  ה"מנו  חיןהמו  שפע  וכשיוצא  ְיסֹוד   ִאְקֵרי ד ְ   ד ַ
ֵדין ,  זעירא  חכמה  הנקראת  למלכות  ְזֵעיָרא  ֹון   ִאְתְקֵרי   כ ְ ו ִדים   ְלש    הנקראים   ה"מנו  פעהש  להוציא  ומעבר   לשון  שהוא  לפי,  למודים   לשון  היסוד   נקרא  אז  ִלמ 

ו ן   ְלִאְתָעָרא   ִפיק ְונָ ',  ה   לימודי י   ְלִאינ  יש ֵ   ה "מנו  הנבואה  שפע  את  לקבל   המוכנים ,  הנביאים  שהם  העליונים   קדושים  לאותם  לעורר   השפע  ויוצא   ִנין ֶעְליוֹ   ַקד ִ

ֵדין ,  א"דז ִתיב   כ ְ ֹון   ִלי   ָנַתן   ם " אלהי   י " אדנ   אמר  שהנביא  מה  נאמר  אז  כ ְ ו ִדים   ְלש  ה ,  א"דז  יסוד ה  דרך  ה"מנו   הנבואה  את  שקבלתי  רושפי   ִלמ  ָ ,  הטעם   מהו  ְוָלמ 

ָבר   ָיֵעף   ֶאת   עו ת לָ   ָלַדַעת   והשיב  '.   ה  דבר  לשמוע  והצמא  העיף  את  העת  לפי  ללמד   איך  לדעת  כדי  ד ָ

א   ואמר   דבריו   את   חזקיה   רבי  ומסיק  ְדש ָ ִריךְ   ְוקֻּ א   ְלבו ִציָנא   ַהאי   ָיִהיב   הו א   ב ְ יש ָ י   ַקד ִ ,  שמעון   רבי  שהוא   הקדוש   אור למ   למודים   לשון  נתן   ה " והקב  ְמעֹון ש ִ   ַרב ִ

ָסִליק   ְועֹוד ,  הנביאים   מכל  יותר   התורה   דות סו   לגלות  זכה   הוא   כי א   ֵליה    ד ְ א   ְלֵעיל ָ   מה   תורה  רזי   השיג  ושם   שלמעלה   לעולמות   ה " הקב  אותו   שהעלה   ועוד   ְלֵעיל ָ

(, וחוזה  נביא  לכל   גלי  דלא  מה  לך   גלי  ה"ב דק ,  חולקך   זכאה  קדישא  בוצינא  ל "וז,  א"ע   רעג  דף   לקמן  כמבואר) ,  להנביאים   אפילו   נגלו   שלא 
ִגי  ךְ   ן ב ְ ל   כ ָ ֹוי   כ ָ ְלָייא   ִמל  ִאְתג ַ ַמרו    ב ְ ְסָיין   ְוָלא ,  בגלוי   נאמרו   סודותיו   דברי   כל   ולכך   ִאת ְ ַ ִתיב   ֲעֵליה  ,  העולם   מן   ונעלמו   נתכסו   ולא   ִאְתכ    שאמר   מה ,  נאמר   עליו   כ ְ

ה   נורבי   למשה   ה " הקב ֶ ה   ֶאל   פ  ֶ ר   פ  וֹ   ֲאַדב ֶ   שבחה  ל "וז,  א"ע   קד   דף   רות  בזהר  ש"כמ)   רבינו  למשה   ומה ד   היה   שמעון   שרבי   לפי   ְבִחידֹות   ְוֹלא   ַמְרֶאה ו    ב 
 (   מ " ומק   ר " שע   ק " רמ ) (. כמשה לאו מי, ביה  למיקם יכול  מי( ש"ר של ) דיליה
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יינו  דה.  לשון הקדשדבר ה' דהיינו  פיו של הקב"ה היא    רוחוהוא כפל לשון נמצא ש  כל צבאם  וברוח פיו
שרבנו דורש את דברי רש"י לא רק שרוח הקדש אמרה זאת, אלא שדייקא ע"י שרוח הקדש אמרה זאת  

דהיינו   זאת,  לקיים  לו הכח  ות ניאוף,  וי לשון הקודש, נאסר ונתקשר התאוה של תא"שעניתן 
י לה"ק, בבחי' לשון נופל  "טה על ישראל עורה של שבעין כוכבין, שאין לו שלי היינו המד
לשון שטות    על  שהרוח  ותאווה  \סה/[סד] כנ"ל,  עבירה  ע  של  הקודש"נתבטל  רוח  לשון    י  של 

 . הקדש

שמצאנו שהכח להוליד מכונה רוח, בדברי    וזה בחי' תיקון הברית, שהוא בחי' רוח הקודש, בבחי'
ל הזונה, שאמרה  יריחו  מרגלים  רחב  את  לרגל  יהושע  אנשי  וששלח  של  הפחד  שמגודל  אצלה,  התחבאו 

 קמה עוד ולא   נמס לבם ראלריחו מעם יש

 
יג דף כ(   ק בביאור הרמ" עי"ש   דהיינו כלי    , וןשלשה"ק היא התגלות החכמה בלש   , בין לשה"ק לנבואה שמבאר החילוק    )אור יקר כרך 

 .נבואה החכמה נטחן בשחקים שמצטייר בנו"ה ומשתנה לדברי תוכחה לייסר בהם בני אדם ב אבל    , הם פירושי התורה ו   , הדיבור 

ום משלנו שיהיה כמו  שלשון הקדש דהיינו לשון הבא מקודש הוא תרגום הבא מלמעלה ואנחנו צריכים בעוה"ז לעשות תרג  נמצא 
רוצה לתרגם בלשונה כפי המדמה שלה והשכל מתרגם כפי התרגום  ל הבחירה שהמידות כל אחת  התרגום הבא מלמעלה ועל זה כ 

 .האמיתי וצריך להגביר השכל על המדמה 
 עיין תורה קנו   סב 

ל ְצָבאָ   תהילים פרק לג   סג יו ּכָ ּו ּוְברּוַח ּפִ ַמִים ַנֲעש  ָ ְדַבר ְידָֹוד ש     ם: )ו( ּבִ

 שהשמים נוסדו ע"פ חקים קבועים בלתי משתנים.    -  ה', כי בדבר ה' שמים נעשו מפרש מ"ש כי ישר דבר    -)ו( בדבר    -  מלבי"ם 

פיו נעשו כל צבאם   וע"י הרוח שיצא מפיו בעת הדבור שהוא קל מן הדבור    -וברוח  יציין כאלו השמים בכללם נעשו ע"י הדבור, 
צבאם,  כל  נעשו  הכוכבים   עצמו  בראשי   שהם  בפי'  בארתי  וכבר  ד',  ביום  שנתלו  הש ומאורות  בריאת  בין  הבדל  שהיה  ובין  ת  מים 

בריאת הארץ שבהשמים לא שינה דבר רק נשאר הכל כמו שנברא בדבור הראשון, כי גם המאורות נבראו ביום הראשון עם השמים  
הראשון,   ביום  הארץ  שנבראת  שאחרי  בארץ  כן  לא  חז"ל,  כמ"ש  ד'  ביום  שנתלו  מאמרות,  רק  התשעה  ע"י  שנוים  כמה  בה  באו 

יום ראשון, הקואת המים והתהוות היבשה, ועליית האדים אל הרקיע, והברואים שנבראו  כ מקרים חדשים על הנעשה ב שהוסיף אח" 
  עליה, כמ"ש כה אמר ה' בורא השמים )רק בריאה הראשונה לבד( הוא האלהים יוצר הארץ ועושה הוא כוננה, כי הוסיף בה תקונים 

 ע"י המרת צורה בצורה, וע"כ בשמים אמר 
 'ג  * סוטה   סד

איש איש כי תשטה  "   )במדבר (   ריש לקיש אמר אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות שנא'   -  כמבואר בסוטה ג.  סה 
 תשטה כתיב    ", אשתו 
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ומזה    \ג /(.)כשדרז"ל זבחים קטזדהיינו שמרוב פחד לא היה בהם כח לזנות עימה    \ב/[א]  רוח באיש
דסט"א טומאה  רוח  דהיינו  רוח  מכונה  לזנות  רוח    ,שהכח  מכונה  בקדושה  להוליד  הכח  זה  לעומת  כן 

רוח של שלשון הקדש שהוא רוח הקדש הוא בחי' תיקון הברית דהיינו    , ומכאןבחי' רוח הקדש  \ד/ דקדושה

 .  דקדושה הולדה

האשה  שכתובוזה   בריאת  כא(/   בפרשת  ב'  מהאדם\ה)בראשית  הצלע  את  שלקח  אחר  בשר   ,  ויסגור 
בגמ'    נהיתחתו סאודרשו  נצרכה  \ח/[ז](.)ברכות  החתך  טלא  למקום  שלקח    אלא  שכיון  הפשט 

 
 יא   'יהושע ב   א 

ב   ב פרק  מִּ   יהושע  יׁש  אִּ ּבְׁ רּוַח  עֹוד  ָקָמה  לֹא  וְׁ ָבֵבנּו  לְׁ ס  ּמַ ַוּיִּ ַמע  ׁשְׁ ַוּנִּ ָהָאֶרץ  )יא(  ַעל  וְׁ ַעל  ּמַ מִּ ם  ַמיִּ ָ ׁשּ ּבַ ים  ֱאלֹהִּ הּוא  ֱאלֵֹהיֶכם  דָוד  יְׁ י  ּכִּ ֵניֶכם  ּפְׁ
ַחת:  ּתָ    מִּ

אפילו לשכב עם אשה, אמרו אין לך כל שר ונגיד שלא בא אל רחב הזונה, ובת עשר שנים    -)יא( ולא קמה עוד רוח באיש    -  רש"י 
 ים קטז ב(: היתה כשיצאו ישראל ממצרים, וזנתה כל ארבעים שנה )זבח 

ס   ג שנא'    -  .זבחים קטז  ובא  יתרו  סוף שמע  ים  קריעת  מלכי האמורי " ר"א אומר  כל  לשלוחי    " ויהי כשמוע  הזונה אמרה  ואף רחב 
דאמר )ליה( ]דכתיב[ ולא היה בם עוד רוח  במלכי האמורי )יהושע ה' א'(  מאי שנא התם    ".כי שמענו את אשר הוביש ה' את מי ים סוף " יהושע  

ומנא ידעה דאמר מר אין לך כל    , [ דאפילו אקשויי נמי לא אקשו : ]דף קטז  , דקאמר ולא קמה עוד רוח באיש ברחב )יהושע ב' יא(    ומ"ש הכא 
  אחר   ,וזנתה ]כל[ מ' שנה שהיו ישראל במדבר   , אמרו בת י' שנים היתה כשיצאו ישראל ממצרים   .שר ונגיד שלא בא על רחב הזונה 

 : שהצלתי בהם את שני המרגלים, ובהם העליתי את המנאפים   יהא מחול לי בשכר חבל חלון ופשתים נ' שנה נתגיירה אמרה    כשנעשית בת 
בין ה"רוח באיש" שבניאוף לרוח הקדש, של לשון הקדש שבתפלה, מבואר בלק"ה )גילוח ה' ו'(, וכן רואים בחוש שלשון    הדמיון הזה   ד

בחי' נפשי יצאה בדברו בשלהבת אש הלב, וכן להבדיל עומת זה    הקדש היא דיבור אמת שתופס את כל הקומה כמבואר בתורה קנו, 
תאוות ניאוף תופס את כל קומת האדם להשתתף בחמימות התאווה ועסק הניאוף, וזה לעומת זה בניאוף כל הקומה מתבטל למשביעו  

מינית המח אזי התפילה בכח.  רעב ובתפילה לברית הלשון. וזה לעומת זה, מי שתפילתו מהשפה ולחוץ הזיווג בחיות ומי שהזיווג בש 
ועיין תורה מו על מאמחז"ל שתהא תפלתי סמוכה למיטתי לומד רבינו שהיא בקשה שתפילתו תיהיה כמו מיטתו באותה התלהבות.  

 ועיין תורה נ' שזה לעומת זה. וכן בספר היצירה ברית המעור וברית הלשון תלויים זה בזה.

דָֹוד אֱ   בראשית פרק ב   ה  ל יְׁ ּפֵ ה: )כא( ַוּיַ ּנָ ּתֶ חְׁ ר ּתַ ש ָ ּגֹר ּבָ סְׁ עָֹתיו ַוּיִּ לְׁ ּצַ ח ַאַחת מִּ ּקַ ן ַוּיִּ יׁשָ ָמה ַעל ָהָאָדם ַוּיִּ ּדֵ רְׁ ים ּתַ    לֹהִּ

)ב"ר( כשהביאן הביאן לפניו כל מין ומין זכר ונקבה אמר לכלם יש בן זוג ולי אין בן זוג מיד    -)כא( ויפל ה' אלהים תרדמה    -  רש"י 
כמו   -מצלעותיו       ויפל:  נבראו:   מסטריו  שני פרצופים  יח(  )עירובין  זהו שאמרו  ולצלע המשכן  כו(       מקום החתך:   -ויסגר       )שמות 

 )שם יז( שלא יראה חתיכת הבשר שממנו נבראת ותתבזה עליו:   -ויישן ויקח  

דלעיל הוא  דלפי פירוש זה צריך לפרש מצלעותיו מסטריו, אבל לפי פשוטו של מקרא    ר"ל )ט(        מצדדיו:   פירוש )ח(    -  שפתי חכמים 

זה אליבא דמאן דאמר )עירובין יח.( ויבן ה' את הצלע זנב, שלא נחסר מגופו כלום וכו', אבל למאן    כתב הרא"ם )י(        צלע ממש: 
דאמר פרצוף, יהיה כמשמעו למלאות החסרון וכו'. ואני אומר אפילו למאן דאמר פרצוף לא היה חסר מגופו כלום, כי היו כמין שני  

ובקים זה בצד זה ולא נחסר אלא מקום החתך וק"ל. נ"ל. ואע"פ דאמרו בגמרא )שם( בשלמא למאן דאמר שני  פרצופין עם גופין מד 
פרצופין היינו דכתיב ויסגור, אלא למאן דאמר זנב מאי ויסגור, ומשני מקום החתך, י"ל דאי נמי הוה שני פרצופין היו מחוברין קצת  

פרצוף,  דאמר  דמאן  אליבא  יותר  שפשוט  ולפי  כמו    ביחד.  ויסגור  לומר  הוצרך  גב,  לו  היה  שלא  פתוח  הגוף  חלל  כל  שהיה  לפי 
שסוגרין בית פתוח או תיבה פתוחה, אבל למאן דאמר זנב לא אתי שפיר כל כך, לפיכך המשיך ופירש המקרא גם לדעתו, ור"ל מקום  

תיכה קודם גמר תיקונה, ושם מוכח שזה  )יז, ו( וסנהדרין )לט.(. ופירש רש"י שלא יראה בח   בראשית רבה )כ(       חתך. )נחלת יעקב(: 
התירוץ אליבא דמאן דאמר זנב, ולפיכך הקדים הרב לפרש ויסגור מקום החתך שהוא ג"כ אליבא דמאן דאמר זנב, כדי ללמוד שזה  

 התירוץ ג"כ אליביה, וכן כתב הרא"ם. )נחלת יעקב(: 
 תחתנה   -בתשכט    ו

 וערובין יח.  ז

א   -  .ברכות סא   ח בן  ירמיה  רבי  הוא באדם הראשון שנאמר  דאמר  ברוך  דו פרצופין ברא הקדוש  קלט(  לעזר  וקדם  )תהלים  אחור 

  ה' אלהים את הצלע רב ושמואל חד אמר   ויבן       לשנים ועשה מן האחד חוה:  והפרידושני פרצופין בראו תחלה, אחד מלפניו ואחד מאחריו,   -צרתני  

אלא למאן  שהיה צורת פרצוף לפנים ולאחור    רצוף היינו דכתיב אחור וקדם צרתני למאן דאמר פ   בשלמא .     זנב הצלע היה    פרצוף וחד אמר הצלע היה  

לפורענות  וקדם  בראשית  למעשה  רבי אמי אחור  דאמר  צרתני כדרבי אמי  וקדם  מאי אחור  זנב  אחור למעשה    בשלמא .     דאמר 
והת  דנחש  פורענות  אילימא  דמאי  פורענות  לפורענות  וקדם  אלא  שבתא  מעלי  עד  אברי  דלא  בגדולה  בראשית  אומר  רבי  ניא 

מתחילין מן הגדול ובקללה מתחילין מן הקטן בגדולה מתחילין מן הגדול דכתיב וידבר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו  
נמצא שבפורענות לא קדם שהרי    הנותרים קחו וגו' בקללה מתחילין מן הקטן בתחלה נתקלל נחש ולבסוף נתקללה חוה ולבסוף נתקלל אדם 

א בהמה   חרון נענש  והדר  אדם  ברישא  בהמה  ועד  מאדם  האדמה  פני  על  אשר  היקום  כל  את  וימח  דכתיב  דמבול  פורענות         .אלא 

למאן דאמר פרצוף היינו דכתיב וייצר בשני יודי"ן אלא למאן דאמר זנב מאי וייצר כדרבי שמעון בן פזי דאמר רבי שמעון  בשלמא  

פרצוף היינו דכתיב זכר ונקבה בראם אלא למאן דאמר זנב מאי  שהצלע היה    ן דאמר למא בשלמא      .בן פזי אוי לי מיוצרי אוי לי מיצרי 
זכר ונקבה בראם כדרבי אבהו דרבי אבהו רמי כתיב זכר ונקבה בראם וכתיב כי בצלם אלהים עשה את האדם הא כיצד בתחלה עלה  

דהיינו  היינו דכתיב ויסגור בשר תחתנה  פרצוף  שהצלע היה    למאן דאמר   בשלמא .     במחשבה לבראת שנים ולבסוף לא נברא אלא אחד 

שהרי לא נחסר ממנו כלום אלא הזנב    אלא למאן דאמר זנב מאי ויסגר בשר תחתנה   היה צריך לסגור ולכסותנשאר חסרון הניכר ו שבמקום האשה שחתך מכל אורך גבו  

לו   נצרכה אלא למקום   אמר רבי שא"צ  יצחק לא  נחמן בר  ואיתימא רב  זביד  ואיתימא רב  יראה    חתך   ירמיה  למאן    בשלמא       חתוך השלא 
ויבן  היינו דכתיב  זנב  אשה    דאמר  ופרצוף  קומה  מזנב  לבנות  צריך  ויבןשעדין  מאי  חיתוך    אלא למאן דאמר פרצוף  רק  חסר  ולא  שלימה  קומה  היתה  כבר  הרי 

רוך הוא לחוה והביאה  מלמד שקלעה הקדוש ב   " ויבן ה' את הצלע " לכדרבי שמעון בן מנסיא דדרש רבי שמעון בן מנסיא מאי דכתיב  

קורין לקליעתא בנייתא  ואמרי לה במתניתא תנא מלמד שבנאה    דבר אחר .    לאדם הראשון שכן בכרכי הים  רב חסדא  ויבן אמר 



 2כו.      מוהר"ן                  תורה יט                                ליקוטי                                            

לפי   חיתוך הדיבור היינוורבנו דורש , )בין רב בין מעט( מאדם היה צריך לסגור את מקום הניתוח \י/ צלע
רמז    ,נמצא שנבראה באופן של חיתוך   ,ונבראה ע"י שחתך אותה ממנו  והאיש קדשהנ"ל שהאשה היא לשון  

את  שלזה   ברא  הזה  הדבורחבחיתוך  את  דהיינו    \יא/ יתוך  חמישה  הקדשמלשון  השהפריד  את  דהיינו   ,
ה נברא בבריאת האשה וז  \יב/ מוצאות הפה המחתכים את הקול הפריד שתיהיה אפשרות לחתך גם לרעה

, ועל זה אמר  שהיא בריאת עוד מדבר מלבד האיש אלא שאצלו שהוא קדש לא היה בחירה על הדיבור
לכן   בחירה,  בלא  קדש הבא מלמעלה  כולו  לבדו  היות האדם  לא טוב  חיתוך  )מ  בראהקב"ה  פרש"י  לשון 

, נמצא שברא חיתוך  \ יג/ ורעוד בריה של מדבר שיש לו בחירה על הדיב  יהושע יז טו ובראת לשון כריתה(

 :  דיבור חדש

הפשט שבנה מהצלע    " ויבן את הצלע"המשך הפסוקים שם שאחרי שסגר מקום החיתוך באדם כתיב  וזה  

"ויבן ה"א את הצלע אשר לקח    \טו/ את המשך הפסוקים )בראשית ב כב(  מבארת  [יד])שם(קומת אשה והגמ'  

ט שעשה בנין האשה רחב למטה וצר למעלה  הפש  עשאה כאוצר  ומתרצת  ויבן  מאי לשוןוכו'" ושואלת  

יראת שמים  ,\טז/כאוצר דורש אוצר מלשון אוצר של  ללמדורבינו  שעיקר עשיה ותיקון של לשון   , 
וביראה תלוי לשון  , מכאן שיראה מכונה אוצר  \יז/)ישעיה לג(יראת ה' היא אוצרו הקודש, תולה ב

יב(    \יחהקדש/  )קהלת  ירכמ"ש  האלקים  את  נשמע  הכל  דבר  רבנו    נראה  אסוף  שדבר  כוונת 

 
הקדוש ברוך הוא לחוה כבנין אוצר מה אוצר זה קצר מלמעלה ורחב מלמטה כדי לקבל את הפירות אף אשה קצרה מלמעלה ורחבה  

אל האדם אמר רבי ירמיה בן אלעזר מלמד שנעשה הקדוש ברוך הוא שושבין לאדם הראשון    ויביאה .     מלמטה כדי לקבל את הולד 

הי מינייהו סגי ברישא אמר רב נחמן    ולמאן דאמר פרצוף .   מכאן למדה תורה דרך ארץ שיחזור גדול עם קטן בשושבינות ואל ירע לו 
 .בדרך ואפילו אשתו   בר יצחק מסתברא דגברא סגי ברישא דתניא לא יהלך אדם אחורי אשה 

 נצרכא,    -תרלו ותרצו ב נצרכה,  -גם בדפו"ר ותרלד ותשכט   ט 

היה    "ע למ"ד צ   י ממנו  לנסרה  מנת  מבואר שעל  צלע. אבל בכהאריז"ל  נקראת  לו מאחריו למה  דבוקה  שלימה  שהיתה כבר אשה 
ה  דבוקה מאחריו  ס' שבהיותה  בחולין  כידוע כדאיתא  הירח  מיעוט  סוד  וזה  לשני  צריך למעט אותה  ושאלה א"א  בקומתם  שוים  יו 

מלכים בכתר אחד וא"ל לכי מעטי עצמך וכו' וזה הכוונה "ויבן את הצלע" שכיון שנתמעטה בחיתוך היה צריך לחזור ולבנות אותה  
 קומה שלימה.

נסרה מאחוריו  ותנומה על עפעפי, הוא חסרון הבטת ז"א בנוקבא, בסתימת עפעפיו, ואז נ  -שער ק"ש שעה"מ פ"ג    עיין פרי עץ חיים 
אותו הצלע לבד, כי תחלה היתה המלכות פרצוף שלם בסוד אב"א, וכשהפיל תרדמה על הז"א ונתמעטה, וחזרה להיות היא חלק י'  
שבו לבד, וזהו שנקרא עתה צלע, כי אינו רק צלע א' לבד, ולא פרצוף שלם, ואז ננסרה ועלתה למעלה מצד פני הז"א, ואז האציל בה  

וין ממש זה כזה. ואח"כ חזרה הבינה להאציל לז"א  ו , ובנאה בנין שלם, כמו שהיה הזכר מתחלה, ואז שניהן ש א"א להשלים תיקונה 
 כבתחלה, כי נמצא שהיה אז פב"פ: 

קשה   יא קצת  של    צ"ע  בדרך  ממנו  אותה  שבהפרידו  דהיינו  בה,  היינו  החתך  מקום  את  הויסגור  ובדרש  בו  הוא  ה"ויסגור"  שבפשט 
ור שהוא לשון הקדש דהיינו ה' מוצאות הפה המחתכים את הקול. אבל באמת אין הכוונה שהוא והיא קדש  חיתוך ברא את חיתוך דיב 

ולשון ממש, אלא מצד הדמיון שכמו שברא את הנוקבא ממנו, כך נברא הלשון מהקדש באופן שנעשה דבר נפרד שיכול לחתוך את  
 הקול שהוא קדש לטוב ולרע.

ויסגור בשר,   עיין רבנו בחיי   יב ס' בתורה לרמז לשטן שנברא    עה"פ  נזכר לראשונה האות  ו'( שכאן  יז  רבה  )בראשית  בשם  מדרש 
 עימה.

לא היה לאדם אל מי לדבר אלא להקב"ה ועכשיו יכול לדבר עם אשתו, ועל זה אמרו חז"ל אל תרבה שיחה עם האשה,    כי קודם   יג
 ה או לשון חול לאשה.נמצא שבבריאת האשה נברא הבחירה על הדיבור אם לדבר לשון הקדש להקב" 

 כב   'בראשית ב   בברכות וערובין הנ"ל על   יד

ֶאָה ֶאל ָהָאָדם:   בראשית פרק ב   טו  בִּ ה ַויְׁ ָ ׁשּ אִּ ן ָהָאָדם לְׁ ר ָלַקח מִּ ָלע ֲאׁשֶ ים ֶאת ַהּצֵ דָֹוד ֱאלֹהִּ ֶבן יְׁ  )כב( ַוּיִּ
שרש"י בעירובין פירש שהכוונה    הגמ' שהאגן ביחס לכתפים הוא רחב הפך מאיש שהאגן צר מהכתפים, וקצת צ"ע   פשטות כוונת   טז 

לבית הרחם, וזה אמנם צר בפתח ורחב במקום הוולד, אבל כיון שפתחו כלפי מטה הרי הוא צר למטה ורחב למעלה. ומסתמא נדחק  
לזה כי במציאות אגן הצר מהכתפים לא מעכב בלידה, אלא רק עפ"ר זה כך. אבל בבית הרחם זה מוכרח כדי שלא יפול, אלא שאינו  

לאוצר חטים שם הסיבה שהפתח צר משוליו מסיבה אחרת, רק כיון שהדפנות חלשים ומכובד התבואה אפשר שיפלו אם יעמדו  דומה  
 ביושר, ובאמת היום עושים מברזל וישר.  

יא אֹוָצרֹו: )ו(    ישעיה לג   יז  דָֹוד הִּ ַאת יְׁ רְׁ ַמת ָוָדַעת יִּ ׁשּועֹת ָחכְׁ יָך חֶֹסן יְׁ ּתֶ ָהָיה ֱאמּוַנת עִּ  וְׁ

מה שהאמנתם בה' בעתים הרעים הללו    -תחת חוסן השלל שאבדתם הרוחתם חוסן אחר כי אמונת עתיך    -)ו( והיה    -  מלבי"ם   עיין
חסן   היה לכם  זה  נסוג לבכם מאמונתו  ודעת    -ולא  של חכמת  ישועות  של  חזק  ואם    -והון  הרוחתם,  ה'  ודעת  של חכמה  זה  חוסן 

יראת   משיב  שמה?  לאצרו  הזה  החוסן  תניחו  ולאן  אוצרו  תשאלו  היא  והדעת    -ה'  החכמה  את  תאצרו  ששם  האוצר  הוא  היראה 
 שהרוחתם לשמרו שם באוצר עד עולם, ר"ל ע"י יראת ה' תתקיים החכמה והדעת בידכם, כמו שיתקיים החוסן אם יונח באוצר: 

ר אליו ית' כאילו רואה  , נובעת מהרגשת מציאותו ית', ובזה תלוי לשון הקדש כי לשון הקדש פירושה שמדב הביאור כי יראת שמים   יח
אותו ית' לפניו בסמוך ממש, ולא כמי שמדבר אל אדם שמסתתר ממנו שאז הדיבור פחות בחיות. ועל שם זה נקרא לשון קדש שנובע  
מהשגת קדש דהיינו חכמה שהיא בחי' אמרתי אחכמה והיא רחוקה כמבואר בתורה פג תנינא שהיא התפיסה עד כמה הוא מציאות  

וזו כוונת רבינו בציויו לדבר בהתבודדות אל הקב"ה כאל חבר שאין  קיימת מרוממת ממ  ני מאד וחמת זה מעוררת יראת רוממות.  
הכוונה שח"ו הקב"ה בגובה עינים שלי ואפשר לשבת רגל על רגל עם כוס קפה ולדבר כמו עמו כמו חבר, )כמו שיש טועים שזו כוונת  
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 בלשון הקדשכי  נשמע כאשר את האלקים את הירא,    \יטרוצה לומר סוף דבר דהיינו הדיבור/,  מלשון דיבור
    .\כ/ ן קדשו, וכשמדבר בלא יראה אזי זה לא לשניכר היראה

  בתורה כי כמו שהאשה נבראה צלע דהיינו חלק אחד מעשר חלקי קומתה   "ויבן"וזהו שהכל רמוז בתיבת  
תש  עוד  לה  שמוסיף  ע"י  אותה  לבנות  צריך  היה  לאדם  אשה  שתיהיה  החסרים  עוכדי  )כמבואר    חלקים 

קודשבכהאריז"ל( ולדבר  לשוב  שמתחיל  עד  תחילה  באדם  הדבור  גם  כך  חסר  ,,  דבור  רק    ,הוא  בו  שיש 
שעל  וע"י שמדבר ביותר ויותר יראת שמים בונה את הדיבור עד שנעשה לשון קודש    ,נקודת רצון לקודש

 . ידו נעשה יחוד קב"ה ושכינתיה ודיבורו הוא רוח הקדש ודבר ה' כנ"ל

בחומשוזה   וכו'    \כא/ שפרש"י  באוצר  ,  כבטים יכאוצר של חויבן  תלוי  הקודש  לשון  אותיות  שכ"ב  רמז 

כמו אוצר שעושה גבול ושומר על מה שבתוכו, כך   היראה הוא אוצרכנ"ל  היינו  אוצר  יראת שמים, כי  

שבו תלוי  ונקט של חיטים לרמוז  ,  לאדם שלא יפנה בדבורו והתנהגותו מכוונת הקדש  היראה עושה גבול
חטה,   של  ותיקון  הקודש    כג "ב ך  דהיינועשיה  לשון  של  חטה/ אותיות  כב    \כדכי  כדאיתא  גמט' 

 : \כו/[כה{] תיקון טז}בתיקוני הזהר 

ירוש פ  באלקים ירא, שדיבור הקודש תולה  אלקים דבר בקדשו  \כח/[כז] חי' )תהלים ס(בוזה  
דיבור ברוח הקודש    "ודבר בקדשו"כי אלקים מידת הדין בחי' יראה   פי'  דהיינו  נמצא אלקים דבר בקדשו 

 :  ינו היראה היא המדברת מפיו כשהוא מדבר לשון הקדשישאלקים דה

עויוסף כמ"ש  ",  הקודש,  לשון  שלימות  לו  הראייה  י שהיה  להם  אמר  לאחיו  יוסף  כשהתוודע 

. ע"כ כתוב בו  [ל] בלה"קופרש"י שם  ,  כי פי המדבר אליכם  \כט/ת מה()בראשישאני יוסף אחיכם  
.  הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו  ,אחרי שפתר יוסף את חלום פרעה אמר פרעה  )שם מא(

 
וסמוך   מאד  נמצא  שהוא  להרגיש  הכוונה  אלא  זה  רבנו(   בגלל  דייקא  אדרבה  אבל  מציאותו,  ומרגיש  רואה  אני  שחבר  כמו  אלי 

ההתנהגות צריכה להיות ביראה נוראה ועצומה. מאידך אסור לקיים בו ית' ראוני נערים ונחבאו דהיינו שמרוב יראה לא ידבר כלל,  
ב הוא רק כדי שידע מה אני מבקש  אלא אדרבה צריך לדבר בבחי' כל עצמותי אע"פ שעם רב גדול לא נוהגים כך כי הדבור עם ר 

 אבל הדבור עם הקב"ה הוא הכלי להשגת המבוקש. כמבואר בתורה לד.
רומז   יט  דבר מוציא    סוף דבר  ומחתך בה' מוצאות הפה את הקול לאותיות הדיבור בסופו של  ומהרהר  לדיבור כיון שאחרי שחושב 

 , כי כשיוצא ביראה אזי נשמע ומתקבל.  א יר הוא  הדיבור מפיו ומגלה מחשבתו ואז נשמע אם באמת את האלקים  

היינו חכמה   כ ג    קדש  כמבואר אבות פרק  הכלי לקבל אותו  היא  והיראה  אֹו    -כנ"ל  ֶחטְׁ ַאת  רְׁ ּיִּ ׁשֶ ּכֹל  אֹוֵמר,  ּדֹוָסא  ֶבן  יָנא  ֲחנִּ י  ַרּבִּ )ט( 
ַאת חֶ  רְׁ יִּ ָמתֹו קֹוֶדֶמת לְׁ ָחכְׁ ֹכל ׁשֶ ֶמת. וְׁ ַקּיֶ תְׁ ָמתֹו מִּ ָמתֹו, ָחכְׁ ָחכְׁ ֶמת קֹוֶדֶמת לְׁ ַקּיֶ תְׁ ָמתֹו מִּ אֹו, ֵאין ָחכְׁ  טְׁ

כבנין רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה לקבל הולד כאוצר של חטים שהוא רחב מלמטה וקצר מלמעלה שלא    -)כב( ויבן    -  רש"י   כא
 את הצלע. לאשה. להיות אשה כמו )שופטים ח( ויעש אותו גדעון לאפוד להיות אפוד:   -ויבן       יכביד משאו על קירותיו: 

 חטים   -מתרצו    כב 

 כ"ב  -תשכט  תרלד ו ב   כג

מ.    גם חטה   כד וברכות  ע:  בגמ' סנהדרין  עד  בחי' דעת כמבואר  ואמא  יודע לקרות אבא  היתה שאין התינוק  יהודה אומר חטה  רבי 
 שיטעום טעם דגן 

 דף לא. גם עיין שם בדף קיד:   כה 

 שרין ותרין אתוון דאורייתא: דחטה, דמתמן חלה, חט"ה איהו רזא דע   א עד כאן רז   -.  דף לא תיקון טז    תיקוני זהר    כו 

קיד תיקון סט    תיקוני זהר  בנהורא    -:  דף  יראו  ולא  עינא, דעלייהו אתמר עינים להם  ווי לון לבני נשא טפשיא אטימין לבא סתימי 
מוץ   בהון  דילה, דאתמר  ומוץ  קליפה מלבר  דאורייתא, דאיהי  בתבנא  ידעין אלא  ולא  מסתכלין  בעירן דלא  אינון  דאורייתא, אלין 

ומוץ דלבר, ואכלין חטה דאורייתא דאיהי מלגאו, כ"ב אתוון  ות  בן פטורין מן המעשר, דחכימין דאורייתא מארי דרזין זרקין תבנא 
 .דאורייתא דסלקין לחושבן חט"ה 

 עי"ש ששני פרקים אלו מסתיימים באותם שבעה פסוקים   –  ותהלים קח ח   כז

ׁשֹו ֶאֱעלֹזָ   תהלים ס   כח ָקדְׁ ר ּבְׁ ּבֶ ים ּדִּ ד: )ח( ֱאלֹהִּ ֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמּדֵ ֶכם וְׁ ָקה ׁשְׁ  ה ֲאַחּלְׁ

ר ֲאֵליֶכם:      בראשית מה   כט  ַדּבֵ י ַהמְׁ י פִּ ין ּכִּ ָימִּ נְׁ י בִּ ֵעיֵני ָאחִּ ה ֵעיֵניֶכם רֹאֹות וְׁ ּנֵ הִּ  )יב( וְׁ

 בכבודי ושאני אחיכם שאני מהול ככם. ועוד כי פי המדבר אליכם בלשון הקודש )בב"ר(:   -)יב( והנה עיניכם רואות    -  פרש"י 

 נתן להם סימן בשני דברים במילה ובלשון וכמבואר כאן בהמשך שהן תלויים זה בזה  דהיינו שיוסף 

בשם הרא"ם מבאר עפ"י הפשט לתרץ קושית הרמב"ן שאין ראיה מלשון הקדש שהוא אחיהם וקושית הרא"ם מדוע    ועיין גור אריה 

ודייקא ע"י שני סמנים אלו יש ראיה דלא נמצא מי    שעל המכירה אפשר ששמע   ותירץ הרא"ם   .לא נתן להם סימן ממעשה המכירה 

 .שנתן דייקא ראיה מסימנים אלו כי הם בעצמותו   ותירץ הוא   .הם   א שיש בו שניהם יחד אל 

בשם מדרש כי פי המדבר רוצה לומר כפי כן ליבי ונ"ל שזה גם קשור ללשה"ק  לקמן בענין ההון שהוא לשה"ק והוא    עיין רבינו בחיי 
 היא לשון הבא מעצם הנשמה לאפוקי משאר לשונות הבאות מהמידות עצם האדם כי לשה"ק  

 פרש"י שם עפ"י בראשית רבה צג י'    ל 
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שע"י לשון הקדש מפיל   כנ"ל  ולא קמה עוד רוח באישרוח אלקים, היינו תיקון הברית, בבחי'  

: כי בלה"ק תלוי תיקון הברית, בבחי' מכאן    גם הבריתשהם פ  את מדורת הניאוף של שבעים לשון
   :כנ"ל שרוח דהיינו לשון הקדש אוסר ומבטל תאוות עריות שנאסר להם עריות

כי זה בלא זה אי אפשר להיות, היינו תיקון הברית ושלימות לשון הקודש הם תלוים זה  
 . [לב] \לא/בזה
המלך  וזה   שלמה  במשלי  כט(רמוז  י  \לג / )משלי  חכמה  אביו  אוהב  הוןלדשמח  יאבד  זונות  ,  ורועה 
. שזה ישמח אב וזה יצערו באיבוד ממונו  ,ורועה זונות הפך האוהב חכמה  \להשהון לשון ממון/הפסוק    פשט

כי    ,דקדושה  החכמה אוהב  הוא הפך    \לו/הכפל לשון מלמד שרועה זונות דהיינו ניאוף וזנותולפי רבנו נ"ל ש
האמי החכמה  שזו  ית'  אליו  חיבור  היא  מהקב"ה  ,תיתחכמה  הסטיה  היא  ההפך  בדיוק  ווזנות    , להפך  כן, 

)גם כידוע שחכמה    אלא זוכה בה  ,\לז/ החכמההון  שלא מאבד את    "ישמח אב"אתה למד על    "יאבד הון"מ

 
שהברית תלוי בלשה"ק ואח"כ אומר שהן תלויים זה בזה שגם לשה"ק תלוי בברית וכן אומר בסמוך מי שפוגם    תחילה אומר   -מ"ק    לא

וחיבור להקב"ה  והענין כי ברית היא קשר  כי    בברית מאבד לשה"ק  זה  יותר משאר עבירות  פגה"ב  נקרא  ומה שגם עריות כפשוטו 
הנכונה   פגם בכח ההתקשרות  הוא  הפגה"ב  ענין  ועיקר  לברית  ליסוד שהוא מרכבה  הוא באותו אבר שהוא מרכבה  הפגם  בעריות 

הוא לשון של    הקודש ולשון        .דהיינו בכל אופן שמתקשר לדבר הלא נכון זה פגה"ב וגם כשלא מתקשר להיכן שכן צריך להתקשר 
 .חיבור דהיינו שהוא דיבור הבא מהתחברות לקדש ואזי הוא מדבר קדש 

   ם ערך ברית.ברית הלשון וברית המעור עיין ספר היצירה א' ג' והחרדים פ' סו אות ט', ראשית חכמה קדושה פי"א, ותשובה פ"ב. ופרדס לרמ"ק ערכי הכנויי   לב 

ש ַ )ג(   משלי כט   לג ָמה יְׁ יׁש ֹאֵהב ָחכְׁ ד הֹון:  אִּ ַאּבֶ רֶֹעה זֹונֹות יְׁ יו וְׁ ח ָאבִּ  ּמַ

   תרגום יונתן )ג( גברא דרחם חכמתא נחדי אבוי ודמתחבר בזניותא מוביד מזליה: 

 המחבר עצמו לזונות מאבד הון אביו בתת להם אתנן ויצער עוד את אביו:   -)ג( ורועה    -מצודות דוד  
 ורעה   -בתרלד  לד

אמנם עיין משלי ל טו "שאול לא אמרה הון" שהוא עניין די והרבה כמבואר במצודות ציון  הון לשון ממון    ברוב המקומות בתנ"ך   לה 
ה' מהונך   יונתן על כבד את  הון תרגומו מוביד מזליה, דהיינו שמאבד מזלו אבל התרגום  יונתן שיאבד  עיין כאן בתרגום  עוד  שם. 

 צה לומר שרועה זונות מאבד את מזלו למזוני דהיינו ממון.  תרגם ממונך. ואולי יתבאר עפ"י חז"ל בני חיי ומזוני במזלא תליא, רו 

ית   -רבנו מבאר שפגה"ב פוגם בפרנסה דהיינו מאבד הון כפשוטו עיין סוף תורה ז'    בכמה מקומות  רִּ ַהּבְׁ ַגם  ּפְׁ י  מֹו    -ּכִּ ּכְׁ ֶחם,  ַהּלֶ ר  ּדֵ ֶהעְׁ
וְׁ  ָלֶחם",  ר  ּכַ ּכִּ ַעד  זֹוָנה  ה  ָ ׁשּ אִּ ַעד  "ּבְׁ ו(:  ֵלי  ׁשְׁ )מִּ תּוב  ּכָ פרורי לחם  ׁשֶ דזריק  פרורי מוחא כמאן  יא עפ"י הזהר מאן דזריק  עיין תורה  ָהֵבן: 

 .ששר של עניות רדיף אבתריה וכן הוא בתורה כט אות ה' 
התרגום והמצודות פירשו שזה המתחבר לזונות, ומרבנו משמע שהכוונה לנואף, כי בדרך כלל כך הוא אבל באמת    –  רועה זונות   לו 

ם סריס שמתפרנס מהן ושומר עליהן שלא יגזלו אותן. אלא שבוודאי הבוחר בפרנסה כזו הוא זונה וסוטה  רועה זונות יכול להיות ג
שליח   בדין  לפלפל  )ואפשר  בעבירה.  זה  לעומת  כך  ט.(  )ב"ב  העושה  מן  המעשה  גדול  שלמצווה  כשם  ומסתמא  כנואף.    מהקב"ה 

 לדבר עבירה ובאונס ואכ"מ( 

מזל ולשון רבוי וחוזק וממון ששרשם גבוה מאד, כמבואר בתורה סט שהממון והנפש עניין  עפ"י הפשט שהון לשון    כפי שנתבאר   לז 
 אחד וזה בחי' ממון ומזל הנ"ל.  

רבינו משתמש בג' לשונות: חרפה, בזיון, בושה, שהם הערלה בחי' ג' קליפות שעל הברית.    -  סוד ההון עפ"י מה ששמעתי מהריצ"ח 
מגלה את הברית, )את הברית והקשר שלי עם הקב"ה( והברית בחי' ואו בחי' ו' מוסיף, עי  והסרת הערלה הזו היא ע"י כבוד שמים ש 

ו'   יוד חכמה מבין שהוא מיותר. דהיינו ע"י ברית שהוא  ע"י תיקון הברית מוסיף קדושה במה שמותר. כי המותר הוא שע"י תוספת 
שצריך להעלות אל הקדושה דהיינו כל דברי הרשות,    מוסיף מוסיף קדש דאיקרי חכמה )כמבואר בזוהר(. כי המותר הוא כל הנגה 

 שהם כמו רשת של הס"מ לתפוס את האדם ולהפילו אל הג' טומאות של איסור הגמור בחי' ערלה.  

מתגלה הכבוד, שעל ידו מסיר את הערלה כנ"ל.  כי היפך הבושה הוא הכבוד ומתגלה ע"י בחי' הון כמ"ש כבד את ה'    וע"י בחי' הון 
גמט' אני, דהיינו העצמיות  מהונך. כי הו  יאבד הון". כי הון  זונות  ע"י בחי' "רועה  נפגם  והוא  ן הוא כח הבחירה האמיתי בחי' דעת, 

 האמיתית של האדם, כשהוא הוא ולא נגרר. וזה הדעת האמיתית.  

אנס או עשה בטעות, אזי  כי למשל אדם שעשה מעשה כבוד שמים גדול, אם יתברר שנ   (  3)הריצ"ח יט  מתגלה רק ע"י דעת,    וכבוד שמים 
 אין כאן שום כבוד.  

הוא הנותן ערך לדברים כמ"ש "והיה ערכך קדש" עי"ש מהר"ל. ערכך דהיינו ערך שלך, כפי מה שאתה, כן אתה מעריך    כי הדעת 
 דברים, ורק בעל דעת יכול להעריך נכון דברים.

שם מתחברים ראש וגוף בחי' שמים וארץ. וכן רואים בחוש  "כבד את ה' מהונך" א"ת הונך אלא גרונך. כי גרון הוא הצוואר ש וזהו  
שבתנועת הצוואר אדם מרמז כן או לא, כי שם בחי' הבחירה והדעת )בחי' החו"ג שיש בדעת( דהיינו שהבחירה לומר לא לתאוותו  

 אל ההיתר כ"ש לאיסור או לומר כן לתשוקתו לכבוד שמים היא בצוואר בגרון שהוא בחי' הון.

שבית  זא"ז.  המ   וזהו  שיראו  כגורן  הסנהדרין  ישבו  שם  כי  ירח  כמו  עיגול  חצי  דהיינו  הסהר  כגן  צווארך  כמ"ש  צוואר  נקרא  קדש 
 הסנהדרין דייקא אלה שקבעו מה כן ומה לא. מה אסור ומותר טמא וטהור כשר ופסול.

א. כמ"ש מותר האדם מן הבהמה,  כאילו נבנה ביהמ"ק בימיו.  כי העצמיות של האדם היא במה שיכול לומר ל   לכן מי שיש בו דעת 
 אין, דהיינו שיכול לומר לא.   

כשם שאין פרצופין דומין זה לזה כך אין דעתן שווה זה לזה. כי כמו שהפרצוף הוא המייחד את האדם, כן דעתו,    איתא בברכות סג:
 שעל ידה יש לו תפיסה מיוחדת לו בכל דבר.  
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חז"ל  .\לח(/נקרא אבא שדרשו  וזהו  פ'(  ותורה  )זוהר  קדש  איקרי  ג'    וחכמה  משלי  ה'    \לטט'/ עה"פ  את  כבד 

תקרי    מהונך  אלא  \מ/ מהונךאל   , ( הקודש\מג / [מב] (מאמגרונך  לשון  בחי'  עיקר   \מד/ , שהוא  כי 
הקדש הדבור    לשון  באותיות  להתגלות  ומתלבש  וההתפעלות  הכוונה  בו  כי  מהגרון  היוצא  הקול  הוא 

עצם  הביטוי של  שהוא    . כי מי שפוגם בברית, מאבד לשון הקודשהנחתכות ע"י ה' מוצאות הפה
ומת זה לשון העמים היא התבטאות מדתם הרעה כלפי כל , וכנ"ל שזה לעעם הקב"הוהברית וקשר  החיבור  

   : דבר ולשון הקדש היא התבטאות החיבור עם הקב"ה כלפי כל דבר

ורבנו על פי    , פשט הפסוק מדבר מנתינת צדקה שהיא כבוד שמים  כבד את ה' מהונך  \מה/ וזה )שם ג'(

שמירת הברית ולשון הקדש    דהיינו בהון שהואכבד דייקא, כי בו    מדייק  ,הנ"ל שהון הוא לשון הקדש 

 
יט   הבחי' האני שלי. עיין מסילת ישרים שזה בחי' מה שקורים אניה בלי ה', בחי' "דרך אני  כי עיקר ההון הוא    הון גמט אני.  (4)הריצ"ח 

קושר   ים" שזה בחי' "לעשות בים דרך" כי רק  כשהאדם הוא שומר על האני שלו על דעתו, שבדעתו דהיינו כח ההתקשרות  בלב 
וזהו  ) ים לעבור ים אע"פ שלא שייך בו דרך גשמית,  עצמו אל המטרה הנכונה, אזי יכול לעשות דרך בים גועש, כדרך הספרנים שיודע 

חז"ל הספנים רובם חסידים( כי ע"י ה"אני" יכול גם בלב ים סוער וגועש להיות עומד על דעתו ולא נגרר אחרי תאוותיו. כי התאווה  
קים אותו ונעשה כמותם  בחי' בחי' "שוכב בלב ים" בחי' פגה"ב שנקרא שכיבה. כי בים אין עמידה כי המים רבים משתלט עליו ושוח 

נמסר ונגרר, שזהו היפך הדעת והכבוד. וזהו הכח של יוסף שומר הברית שבזכותו היה הים נס מהטבע שלו, דהיינו שהמים בעצמם  
קבלו כח עמידה "וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נוזלים קפאו". )כי ה' צלך ומכוחו של יוסף הצדיק לעמוד בנסיון ולא להיות  

נוזל כמים אזי גם הקב"ה ברוח פיו שינה טבע הים ונתן בו את כוחו של יוסף( וזהו וברח פיו רוח דייקא כי הון דהיינו העצמיות  נגרר ו 
ועיקר הבריה בבחי' רוח כידוע שהרוח מאיר את אור האמת של הנשמה   נ' נשמה,  ו' רוח  ה'  נפש בחי'  נר"ן  והדעת כנ"ל הוא בחי' 

כן גם בבחי' ה' צלך מדה כנגד מדה ברוח דייקא נתן כח עמידה למים בים סוף. בחי' מים שיש להם  בנפש, נמצא עיקר ההון ברוח ל 
 סוף, כי נעשה בהם סוף לטבע המים להיות נגרים.

"וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה" )בראשית ב' ז( והתרגום על לנפש    וזהו: 
ח ממללא, ונמצא שבפסוק זה נתן הקב"ה נר"ן באדם. נשמת חיים ונפש חיה בגלוי אבל הרוח בתרגום, כי הרוח בחי'  חיה הוא לרו 

מתרגם לנפש את אור הנשמה.  והביאור הוא שנפש חיה היינו כשהנפש חיים הולכת דרך הרוח )ממללא( ומתיישבת היטב באופן של  
וח הוא המקשר בין נשמה ונפש וכן הוא התרגום הוא המקשר ומאיר את הקודש  נפש דהיינו הבחי' הנמוכה של הנשמה. דהיינו שהר 

 במעשים שיהיו בחי' לשה"ק, ולכן את בחי' רוח הוסיף התרגום.

הרוח  אל    וע"י  מתחבר  ידו  על  וכו'(  ידע  והאדם  כמ"ש  חיבור  לשון  הוא  הדעת  כי  ההיתר,  כל  את  נכון  לתרגם  אפשר  הדעת  בחי' 
וזהו הלשון "לכרות ברית"  הקדושה והדעת הוא המבדיל   בין רע לטוב אסור מותר ומיותר )כהירושלמי אם אין דעת הבדלה מנין( 

שלכאורה הוא תרתי דסתרי שמתחבר ע"י חיוך וכריתה. אלא שהחיבור הנכון הוא רק ע"י שכורת עצמו מכל חיבור אחר וזה נעשה  
 ש.   ע"י הדעת דהיינו כח התרגום שכורת עצמו מערווה ומחבר עצמו לקוד 

 לבטל הרהורי זנות יצייר דמות אביו.  -הרהורים ח"ב אות כג    עיין גם ספר המדות   לח
בּוָאֶתָך:   משלי פרק ג   לט  ל ּתְׁ ית ּכָ דָֹוד ֵמהֹוֶנָך ּוֵמֵראׁשִּ ד ֶאת יְׁ ּבֵ    )ט( ּכַ

 מעשרות: אלו תרומות ו   -מכל מה שחננך אפי' מקול ערב )אל תקרי מהונך אלא מגרונך(. ומראשית    -)ט( מהונך    -  רש"י 
ולא הונך. ולפ"ז צ"ל אל תקרי הון אלא גרון, אלא שדרשת חז"ל הזו נאמרה על משלי ג' שם כתיב כבד את ה'    צ"ע שהרי כתוב הון   מ

לפי פשט הפסוק כאן כי כבד את מהונך פירוש שהון גורם כבוד שמים,    ע אבל צ"   , מתאים מצד דרשת רבנו   וזה מהונך, ודרשו מגרונך.  
גלה ע"י הגרון דהיינו בקול ערב, אבל רועה זונות יאבד הון, אם נדרוש שרומז לגרון נמצא שמאבד את קולו  וחז"ל פירשו שזה מת 

ח"ב סימן קפא שיוסלה החזן היה בעל קול ערב אע"פ שהיה נואף גדול. אבל האמת קולו הערב היה רק    עיין שיש"ק וזה צ"ע  .  הערב 
ק  עריבות  אזי  פגום  שהיה  בגלל  ובפנימיות  מפגם  בחיצוניות  לרעה  ומושפע  ערב  קול  אחר  נמשך  הלב  כי  אותו  בשומע  פגמה  ולו 

ג'.     שפנימיות הקול נפגם ע"י פגם הברית וזה רועה זונות יאבד הון דהיינו את פנימיות הכוונה    נמצא הברית שבו כמבואר בתורה 
נה לשם שמים שבה ממילא מאבד גם  לשם שמים שבקול ולא רק לעצמו אלא גם לשומע אותו. וכיון שלשון הקודש עיקרו היא הכוו 

 את לשון הקודש.
 . עין משלי ג' בהגה ברש"י שם וכן הובא בבאר היטב או"ח סי' נג בשם הפסיקתא. אמנם בפסיקתא עצמה איתא ממה שחננך אם נתן לך קול ערב וכו'  מא 

 פסיקתא רבתי פרשה כה   מב 

דבר אחר בקולך שאם היה קולך נאה והיית יושב  … ה כה  זאת לענין שליח ציבור כמבואר פסיקתא רבתי פרש   הבאר היטב מביא   מג 
בבית הכנסת עמוד וכבד ה' בקולך. חייא בן אחותו של רבי אליעזר הקפר היה קולו נאה והיה אומר לו חייא בני עמוד וכבד את ה'  

לה והעידו עליו אותם  ממה שחננך. נבות היה קולו נאה והיה עולה לירושלים והיו כל ישראל מתכנסים לשמוע קולו פעם אחת לא ע 
 ..העדים בני בליעל )אבד( ]ונאבד[ מן העולם מי גרם לו על שלא עלה לירושלים בראיה לכבד את ה' ממה שחננו.

הוא דבורים והגרון הוא קול בלבד שהרי רק בה' מוצאות הפה נחתך לדבור. אבל באמת אדרבה אע"פ שנקרא    צ"ע כי לשון הקדש   מד
וצאות הפה החותך את הקול, אבל עיקר לשון הקדש הוא הכוונה שבדיבור וכמבואר בקיצור ליקוטי  לשון קודש ולשון הוא אחד ממ 

היא   והכוונה  הדיבור,  נאמר  הלב שבה  והתפעלות  בכוונה  תלוי  הקודש  נמצא שעיקר לשון  בה.  בלשון שרגיל  לדבר  מוהר"ן שטוב 
 כות פה ע"י הלשון שהוא היסוד.מתלבשת בקול כידוע שהקול הוא פנימיות הדבור בחי' תפארת המאיר במל 

בּוָאֶתָך:   משלי פרק ג   מה  ל ּתְׁ ית ּכָ דָֹוד ֵמהֹוֶנָך ּוֵמֵראׁשִּ ד ֶאת יְׁ ּבֵ    )ט( ּכַ

   לתת תרומות ומעשרות:   -להפריש ממנו צדקה. ומראשית    -)ט( מהונך    -  מצודות דוד 

 אלו תרומות ומעשרות:   -ומראשית    מכל מה שחננך אפי' מקול ערב )אל תקרי מהונך אלא מגרונך(.  -)ט( מהונך    -  רש"י 
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חרפות ובזיונות.   מטיא . כי היפך הכבוד, ה\מח/[מז]  וכבוד שמים  \מוכבוד האדם/   תלוי בחי' כבוד 
נ )תיקון  בתיקונים  כמובא  עריין,  במקום  תולים  ] והם  לפני על    \נב/ נא([נח  וחוה  באדם  הכתוב 

כי  ומבאר שם  [נג ]   ולא יתבוששו  החטא שלא היה אז    וכיון  אין בשת אלא במקום עריין  הסיבה 

בושו במערומיהםיצה" לא  לכן  לעריות  רבנו  .  ר  זיווג אסור  ידהעריין  ומבאר    \ נד/ הוא פגם הבריתינו 
שהיא עור החופה    \נה/, בבחי' ערלהשלא שומר כח ההולדה לכוונו לשם שמים דהינו כ  ,שלנו עם הקב"ה

 
הלבוש הוא על מקום עריין, ולבוש מלשון לא בוש, וכן בגמ' רבי יוחנן קארי למניה מכבדותא, דהינו שלבוש מבטל    כידוע שעיקר   מו 

 הבושה והוא כבוד האדם. וכמבואר לקמן עה"פ יתבוששו.
 עיין תורה יא אות ג   מז

        .מבטל כבוד עצמו וזה תלוי בשמירת הברית   שתלוי עד כמה   לשון הקדש תלוי בכבוד שמים   מח

ם ַעל    תורה יא אות ג' עיין בזה   י אִּ ֵלמּות, ֵאינֹו ּכִּ ׁשְׁ ָכבֹוד ּבִּ ַעל  וְׁ ה )ה(, וְׁ ַבד ּפֶ ָאר ּכְׁ ׁשְׁ לֹא ָוא"ו נִּ י ּבְׁ תֹוָכּה, ּכִּ יךְׁ לְׁ ׁשִּ מְׁ ּיַ ֵדי ָוא"ו ׁשֶ ֵדי ָוא"ו    -יְׁ יְׁ
לֹ  בֹוד וְׁ ים ל(: "ּכָ ּלִּ הִּ יַנת )ּתְׁ חִּ בְׁ נּו  הּוא ּבִּ ה, ַהיְׁ ָ ֻדׁשּ פֹות קְׁ יַנת ּתֹוסְׁ חִּ נּו ּבְׁ ים ה.(, ַהיְׁ ָסחִּ יף )ּפְׁ ֱאַמר ָוא"ו, הּוא מֹוסִּ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ י ּכָ ּדֹם"; ּכִּ יַרת  א יִּ מִּ ׁשְׁ

 ָ ֻדׁשּ ה מֹוֵצא קְׁ ָוה, ַאּתָ ֶדר ֶערְׁ ה מֹוֵצא ּגֶ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ ָרָכה: 'ּכָ בְׁ רֹוָנם לִּ כְׁ ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו, זִּ ית, ּכְׁ רִּ י ֶזה  ַהּבְׁ "י(, ּכִּ ַרׁשִּ ה כ"ה, הּוָבא ּבְׁ ָרא ַרּבָ קְׁ ה' )ַוּיִּ
ֵלי ו(: "וְׁ  ׁשְׁ סּוק )מִּ ָרָכה )סֹוָטה ד:( ַעל ּפָ בְׁ רֹוָנם לִּ כְׁ רּו ֲחָכֵמינּו, זִּ ָאמְׁ מֹו ׁשֶ אּוף, ּכְׁ נִּ אּות וְׁ ֶזה, ּגֵ לּוי ּבָ צּוד": ּתָ ָקָרה ּתָ יׁש ֶנֶפׁש יְׁ ת אִּ  ֵאׁשֶ

 וד הם חרפותהכב  -הכבוד חרפות, בתשכט   -בדפו"ר  מט 
 דף צב:   נ

    )תיקון נה( ובתשכט תוקן  –בתקפא    נא 

ובההוא זמנא דאתפשטת מאלין לבושין, אתייחדת עם בעלה בקרוב בשרא, הדא הוא דכתיב )בראשית ב'(    -  תיקוני זהר דף צב.  נב 
באשתו והיו לבשר אחד,  עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת, על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק  

דכך דרכא לאתייחדא דכר ונוקבא בקירוב בשר, ודא דבוקא )נ"א קורבא( דיחודא דלעילא, דלא יהא דבר חוצץ, ובגין דא אוקמוהו  
מארי מתניתין, דכד בר נש מצלי ומייחד קודשא בריך הוא בשכינתיה דלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר, )שכינתיה קרקוריה דקיר  

לב( , דלא יעביד פרוד וקצוץ בין קודשא בריך הוא ושכינתיה, ורזא דמלה ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו, ערומים בקרוב  קירות ה 
בשרא בלא לבושא כלל, ובההוא זמנא דקודשא בריך הוא ושכינתיה כחדא בלא לבושא כלל, אתמר ביה ולא יכנף עוד מוריך, והיו  

   עיניך רואות את מוריך.

, אמר  מה ענין בושה שייך בזו"ן דאצילות הלא למעלה אין ערוה ואין קליפה אלעזר, אבא, מאי סיומא דקרא ולא ]דף צב:[ יתבוששו  אמר ליה רבי  

זמן שמתירא מעריות שהם הקליפות צריך בשתודא איהו ירא בשת    באתר דאית ערוה אית בשת,   נכון כדבריךליה ברי   וכל  ,  שיראה מביאה לבושה, 
 ומאן דלית ליה בשת בודאי לא עמדו רגלי אבהתוי על טורא דסיני,  

גוונין   נעשה  ובשת איהו בתלת  פתאם  נעשה  וסומק  ואח"כ  חוור  כשמתביש  רב  זמן  לבוא  וירוק באנפין, דאתמר בהון  וכשמתבייש  )ישעיה  שלעתיד 
ואלין תלת גוונין דאית בהון בשת אלין אינון תלת גוונין    כ"ט( לא עתה יבוש יעקב בגוון סומק וירוק, ולא עתה פניו יחוורו בגוון חוור, 

בגלות היא נראית רק כשמתלבשת  ואתחזיא בהון    המלכות דבהון אתלבשת קשת    קליפות , דאינון עריין  שהם הגורמים הבשתדתלת קליפין דאגוזא  

 : בהן 

לאס  ואסיר  בשלשה,  בעריות  דורשין  אין  בהון  אתמר  קליפין,  תלת  עריות  דאינון  קדישא  ובגין  לעמא  אסיר  דא  ובגין  בהון,  תכלא 

ומיד וראיתיה    , דצריך לאעברא לון מאות ברית קדש, ג' עביות עורודא רזא דערלה דאית לה תלת קליפין  לאסתכלא בגוונין דקשת,  
כתיב    לזכור ברית עולם, ועל אלין תלת קליפין אתמר של נעליך מעל רגליך, ומיד וראיתיה, ובזמנא דמשה הוה מתלבש בהון, מה 

 ביה אל תקרב הלום, ומיד דאתפשט מנייהו אתקריב תמן: 
 בראשית ב כה   נג

הוא מלשון כמער איש וליות )במלכים א ז לו( פירוש שהיו שם ציורים של חיבור איש ולויתו דהיינו בת זוגו.    אע"פ שלשון עריות   נד
כאז  ומתערה  לה  לז  כמו בתהלים  ודבוק  חבור  עניין  הוא  ציון כמער  מצודות  ולאו  עי"ש  חיבור  לשון  הוא  דהיינו שעריות  רענן.  רח 

אלא   אסור  שהוא  בגלל  רק  ולא  הברית.  פגם  שהוא  האסור,  לחיבור  הכוונה  עריות  וחז"ל  תורה  בלשון  אבל  פגום,  חיבור  דווקא 
הפג  כי  עם הקב"ה.  פגם בברית שכרתנו  היא  עבירה שגם  יותר מכל  הברית  פגם  הנקרא  הוא  כח ההולדה  החיבור שע"י  ם  שדייקא 

 שנעשה ע"י כלי ההולדה פוגמים ביסוד שבו תלוי הכל, ואילו שאר עבירות עיקר הפגם במלכות.

דערווה לשון "כמער איש וליות"  בלק תשנ"ח ביאור(     ח " יצ )שמעתי מהר   –ערווה    הקיצור ליקוטי מוהר"ן אות ב' ד"ה על  בביאור    מה שכתבתי   זה 

על ברכת האירוסין "שאסר לנו את העריות" שואל היכן מצינו ברכה על האיסור.     החת"ס        )מלכים א' ז' לו( דהיינו לשון חיבור.

מבאר בשני    המהר"ל       ינו ברית החיבור.וזהו שברית נקרא ברית המעור דהי        ומתרץ שהברכה היא על שציוונו על החיבור הנכון.
אופנים א"א ליצור חיבור או שממילא כבר ישנו או שבשום אופן לא יועיל דהיינו כי אח ואחות הם ממילא מאוחים דשווים זה לזה,  

שווים. יהיו  לא  דלעולם  חיבור  שיהיה  ובתו א"א  הנישואין    וזהו      ואלו אב  דהיינו באופן שע"י  הנכון  החיבור  על  יתחדש  שציוונו 
 החיבור והשוויון.

מהחיבור הנכון ובדקות יותר גם עם בת זוגו האמיתית צריך תמיד להיות מכוון שההשפעה תיהיה לשם שמים    וניאוף היא כל סטיה 
דהיינו שבוודאי לצורך עצמו אין זה היושר אבל אפילו לצרכה אין זה סוף דבר כי היא לא הסוף אלא הכבוד שמים שיצא דהיינו  

הי  וכל  שהחכמה  וליות" המתוקן.   ה"מוער  הנכון  החיבור  וזה  לעין  הנגלה  ולא את  תיקון השכינה  את העתיד  הנולד  א לראות את 
 סטיה מזה הוא נוטה לכיוון הערווה דהיינו הסטייה מהחיבור הנכון. כי באופן המצטבר מוביל לאשת זנונים היצה"ר.

ההולדה    לשון חז"ל הוא שערלה הוא עור החופה על הברית קדש )לק"ה מילה ב' ב'( כי העטרה היא לצורך   -  פגה"ב בחי' ערלה   נה 
אבל העור החופה עליה אינו אלא להגביר התאווה ואין בו צורך הולדה כלל. והולדה דקדושה היא תיקון הברית כשכל כוונתו רק  
על הכבוד שמים שיוולד מהחיבור אבל כשמתערב תאווה מתערב כוונה לצורך עצמו והיא ערלה. לכן גם בהסיר הערלה עדיין יש  

לה לכוין המחשבה לכבוד שמים ולשמור המחשבה שלא תמשך אל התאווה הגשמית שהיא פגם  ערלה גשמית שצריךהתגברות גדו 
 הברית.
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שמים לשם  ההולדה  הולדה  ,\נו/ על  צורך  בה  התאווה   ,ואין  הגברת  בחי'  אלא  ולוי מה  ,  שמעון  שאמרו 
על כריתת ברית בתנאי שימולו עצמם במירמה  לחמור ושכם בנו שעינה את דינה אחותם, כשדברו איתם  

לד( לנו  \נז/)בראשית  היא  חרפה  כי   כי  עצמכם,  למול  אתם  צריכים  עימנו  להתחבר  שכדי    דהיינו 

 . לשם שמים כי כל כוונתינו בהולדה רק ,שהיא לתגבורת התאווה היא בושה לנוכיוון הערלה 
מהונך,    ווזהנח ה'  את  כבד  הנ"ל  ג'  במשלי  שלמה  שהדייקא  כבדשנקט  חרפות   נטא ו,  של  היפך 

תולה בהונך, היינו בגרונך, שהוא שלימות  הכבוד שמים  . שהוא  שעיקרן בגלל פגה"ב  ובזיונות
מפיל  שעל ידו אוסר וקושר ומבטל את תאוות העריות בבחי' לשון נופל על לשון דהיינו שלשון הקודש  

  :כנ"לאת הלשון של מדורת תאוות ניאוף 
ראת ברוח הקדש שבנה יוסף מסוגל  אמנו  רוצה לומר שרחל    ושם יוסף ע"ש שלימות לשון הקודש

, שהוא תיקון הברית,  \ס/ על שם לשון הקדש  ו יוסףקראה לביותר לתיקון הברית ושלימות לשה"ק לכן  
פשט הפסוק כוונתה    חרפתי  אסף אלקים את  שכשנולד יוסף אמרה רחל  \סא/ )שם ל'(המבואר  בבחי'  

שבחסרונו של יוסף הצדיק שהוא  ,  \סגשל פגה"ב/   \ סב/ לחרפת היותה עקרה, ורבנו לומד מכאן גם רמז לחרפה

הקדש לשון  שלימות  ע"י  הברית  לתיקון  בלשה"ק  ,מרכבה  המדבר  פי  כי  לאחיו  שאמר  כי  כנ"ל  ביטול . 

לכן כשמבטל את העריין שהוא  א במקום עריין  בו תלוי כבוד, כי אין בשת אלהחרפה של פגה"ב  

 כנ"ל: פגה"ב אזי נעשה כבוד שמים 

 
ית    -  לק"ה מילה ב' ב'  רִּ יא חֹוָפה ַעל ַהּבְׁ ָלה הִּ י ָהָערְׁ דּוַע, ּכִּ ּיָ כּות ּכַ יַנת ַמלְׁ חִּ יא ּבְׁ הִּ ַגּלֹות ָהֲעָטָרה ׁשֶ יא לְׁ יָלה הִּ ר ַהּמִּ ּקַ עִּ ָלה  וְׁ ר ָהָערְׁ ּקַ עִּ קֶֹדׁש. וְׁ

ב ַהח  ׁשּות ַהּלֵ ּפְׁ וא טִּ הִּ ַלת ֵלב ׁשֶ יַנת ָערְׁ חִּ ּבְׁ ֶכת מִּ ׁשֶ מְׁ יא נִּ ית קֶֹדׁש הִּ רִּ  .ֹוָפה ַעל ּבְׁ

וידוע כי הערלה נקראת על שם כסוי ואטימה, וכל דבר נכסה ונבדל נקרא ערלה, וזהו בכל    -פרק יט    תפארת ישראל   עיין מהר"ל 
ן ערלת אזן כסוי אזן. וכל דבר מופרש ומובדל מדבר יש לו אטימה  מקום שנאמר ערלת לב שאינו נכנס הדבר בלבו ונבדל ממנו וכ 

 וכסוי המבדיל שהוא הערלה.

האלשיך   עיין בראשית  ב ז"ל    פירוש  על  משה  ב'(–)יז  תורת  מהתגאות,    -  א'  החומר  ונכנע  הגויה,  ראש  שמתיש  הערלה  הסרת 
 ומתמעטת התאוה גופנית, 

דאמה, דהיינו שאהבה דקדושה והכסופים הקב"ה תלויים בתיקון הברית, דהיינו    עפ"י הזוהר שחסד מתגלה בפומא   עיין גם תורה לד   נו 
 שמירת הכח ההולדה שיהיה רק לכבוד שמים. אבל כשפונה אפילו מעט לתאווה ותענוג גשמי מופקע מאהבת ה'.  

ַדבֵּ   בראשית לד   נז  ָמה ַויְׁ רְׁ מִּ יו ּבְׁ ֶאת ֲחמֹור ָאבִּ ֶכם וְׁ ֵני ַיֲעקֹב ֶאת ׁשְׁ ֲענּו בְׁ יָנה ֲאחָֹתם:)יג( ַוּיַ א ֵאת ּדִּ ּמֵ ר טִּ רּו ֲאֵליֶהם לֹא נּוַכל    רּו ֲאׁשֶ )יד( ַוּיֹאמְׁ
זֹאת ֵנאֹות   וא ָלנּו:  )טו( ַאךְׁ ּבְׁ ה הִּ ּפָ י ֶחרְׁ ָלה ּכִּ ר לֹו ָערְׁ יׁש ֲאׁשֶ אִּ ה ָלֵתת ֶאת ֲאחֵֹתנּו לְׁ ָבר ַהּזֶ ֹות ַהּדָ ל  ַלֲעש  ּמֹל ָלֶכם ּכָ הִּ יּו ָכמֹנּו לְׁ הְׁ ם ּתִּ ָלֶכם אִּ

   ָזָכר: 

 שמץ פסול הוא אצלנו הבא לחרף חבירו הוא אומר לו ערל אתה או בן ערל. חרפה בכל מקום גדוף:   -)יד( חרפה הוא    -רש"י  
 וזה  -בתשכט    נח 

 שהיא   -בתשכט  נט 

אלקים את חרפתי, דהיינו ביטול הבושת של עריות ע"י תיקון הברית של יוסף, כי מיד שנולד אע"פ    דהיינו שיוסף נקרא מלשון אסף   ס
נעשה  ש  כבר  נשמתו  מצד  אעפ"כ  בזוהר  כמבואר  עריות  של  בנסיון  שעומד  מי  אלא  נקרא  לא  וצדיק  בנסיונות,  עמד  לא  עדיין 

לחשוש   לו  שאין  יעקב  בטח  יוסף  שנולד  שמיד  בפרש"י  הובא  במדרש  כדמצינו  כשנולד.  מיד  בעולם  הברית  תיקון  של  התעוררות 
 משל לקש ויוסף לאש.    מעשו ויכול לחזור לארץ, כמו"ש בעובדיה א שעשו נ 

כי בפסוקים מבואר שיוסף נקרא על שם יוסף לי בן אחר ולא על שם אסף חרפתי שנאמר רק כציון מציאות ששוב אינה    אבל צ"ע 
ומתרץ   י'    –עקרה. אבל  עיין רשב"ם שמקשה  שקראה לו על שם אסף אלקים חרפתי אבל רמזה בשמו גם התפלה לבן אחר באות 

 שני אמירות אסף ויוסף.  נמצא השם יוסף משמש  

י:   בראשית פרק ל   סא תִּ ּפָ ים ֶאת ֶחרְׁ ן ַוּתֹאֶמר ָאַסף ֱאלֹהִּ ּבֵ ֶלד  ַהר ַוּתֵ ן ַאֵחר:   )כג( ַוּתַ ּבֵ י  דָֹוד לִּ מֹו יֹוֵסף ֵלאמֹר יֵֹסף יְׁ ָרא ֶאת ׁשְׁ קְׁ )כה(    )כד( ַוּתִּ
ָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ָלָבן ׁשַ  ר ָילְׁ ֲאׁשֶ י ּכַ הִּ י: ַויְׁ צִּ ַארְׁ י ּולְׁ קֹומִּ ָכה ֶאל מְׁ ֵאלְׁ י וְׁ ֵחנִּ    ּלְׁ

הכניסה במקום שלא תראה וכן )ישעיה ד( אסף חרפתנו )שמות ט( ולא יאסף הביתה )יואל ד( אספו נגהם )ישעיה    -)כג( אסף    –רש"י  
 רשע.שהייתי לחרפה שאני עקרה והיו אומרים עלי שאעלה לחלקו של עשו ה   -חרפתי      ס( וירחך לא יאסף לא יטמן: 

משנולד שטנו של עשו שנא' )עובדיה א( והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש אש    -)כה( כאשר ילדה רחל את יוסף  
 בלא להבה אינו שולט למרחוק משנולד יוסף בטח יעקב בהקב"ה ורצה לשוב: 

ויוסף הצדיק ע"י שעמד    .כפי תיקון הברית   שלנו מצוות  תורה ו רי כלים שתיקונם והעלתם הוא ע"י  נצוצין שב   חרפה אותיות רפח   סב
ו  ניוצות  מהרפ"ח  לברר  ביותר  זכה  פוטיפר  אשת  עם  הדורות  בנסיונות  בכל  ישראל  שכל  הרפ"ח  שמכלל  האריז"ל  בכתבי  מובא 

עת  ויצבר יוסף "בר )בראשית מא מט(. כבר יד     -עיין ספר אגרא דכלה דף קסב.      .מהם במצרים   ר"ב צריכים לתקן יוסף לבדו תיקן  
הכוונה שאסף ר"ב ניצוצות אשר היו שקועים בקליפת מצרים מרפ"ח ניצוצין שנפלו בשבירת הכלים כנודע, ויוסף הוא המסוגל לזה  

 כנודע ואין להאריך: 

הזו    קצת משמע   סג נאספה החרפה  יוסף  וכשנולד  לפי מדרגתה  פגה"ב  בחי'  לה איזה  היה  שעד עתה  הרגישה  רבינו שבלידתו  לפי 
 ממנה.
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רוצה לומר שתאוות ניאוף שיש לאדם היא בחי'    ,\סדיצה"ר של ניאוף/   שהוא הרע הכולל הנ"ל  ונחש

דהיינו כשאין לאדם בחי' לשון נופל על לשון להכניע את התאווה  כשאין שלימות בלה"ק  נחש שיש בו

נו שפגה"ב משתלט עליו ומונע ממנו לדבר דבור  י דהי  הוא הולך ושולט על לה"קש שבו  הנחאזי  הזו  

תיקוני י:  כמבואר בהבחי' שלו  היא    בחי' בשרכי    \סז/[סו]סה  . בבחי' נחש שולטנותיה על בשראקדוש
לבוש גשמי כותנות  ה דהיינו    \סח/ ינו עור הנחש יא, דהא דחויכזוהר שבשר הגוף שלנו אחרי החטא הוא מש

ש החטאעור  אחרי  וחוה  אדם  את  הקב"ה  חוההלביש  בחי'  היינו  שהיא\ע/הנ"ל  \סט/ .  בשר בחי'    , 
"זאת הפעם בשר מבשרי"  \עא/ של אדם  מבשרו  \ עה/[עד]  בשר קודש, בבחינות  \עג /[עב]  כמו שכתוב 

 
שגם קודם החטא כשאדם וחוה לא יתבוששו כי היו בלא יצה"ר אבל הנחש היה היצה"ר בעצמו ונתאווה    בנחש הראשון   כמבואר   סד

עוד יחוס מיוחד  שהנחש מתאוה לנשים כי כל כולו בחי' יסוד דקליפה.  קי.    שבת לנאוף ועל כן השתדל לפתות את חוה. כמצינו בגמ'  

והניאוף   ח: לנחש  בכורות  חי   עיין  כשאר  גם  שאינו  תמיד.  משמש  אלא  שנתעברו  אחר  משמשות  שאינן  יונתן ות  תרגום  על    עיין 

שם שכתב וראיתי בציונים    מאור ושמש והוה עשו גבר נחשירכן למצוד עופן וחיוון: ועיין    -ויהי עשו איש ידע ציד    -בראשית כה כז  

רכן דהיינו נחש על ירכו. היינו הלעומת זה  שמעתי גם לפרש נחשי   אבל מהריצ"ח על התרגום הזה, שהיה דמות נחש חקוק על ירכו.  

פירושו יודע ציד זה    ונ"ל מה שנחשירכן     של יעקב איש תם שהיה בחי' איש חרבו על ירכו דהיינו חרב התפלה המבואר בתורה ב'.
אר בתורה מג.   בעצמו בחי' חרב שהרי כתיב ביה על חרבך תחיה ונקרא יודע דייקא בחי' יודע דעת עליון של בלעם בחי' ניאוף המבו 

הערלה בעפר, שאל  בשר  הקדוש טעם שימת    עיין בשל"ה ו     שכל זה הפך ממש שהדעת דקדושה שעל ידה התפלה היא חרב על ירך.
המאור הקדוש ע"ה לאליהו ז"ל והשיב: שמעתי בישיבה של מעלה שהערלה הוא הנחש, וכיון שמעבירין אותו ממקומו צריך לתת לו  

 כה( 'ונחש עפר לחמו':   עיה סה מזונו, הדא הוא דכתיב )יש 
   בתשכט הוסיף כאן )כמובא בזה"ק(  סה 

 * עיין זהר נח. פקודי רסט.  ]עיין גם זהר שלח דף קע.[   סו

ולא מדברים מהנחש בפירוש אלא מקץ כל בשר שהוא בחי' נחש וצ"ע שלא מדברים על בשרא    אחד ופקודי רסט הם    זהר נח סה ה  סז 
וז"ל שם  העצמות אלא לאפוקי מנשמתא אבל לא לאפוקי מ  תא חזי האי קץ כל בשר כל רעותיה לאו איהו אלא בבשרא תדיר,    -. 

גופא ולא על נשמתא, נשמתא סלקא   ובגין כך תקונא דבשרא תדיר לגביה, ועל דא אקרי קץ כל בשר, וכד איהו שליט, שליט על 
   .לאתרה, ובשרא אתיהיב לאתר דא 

התהוות  א יהבת סט"   -.  זהר שלח קע שדייקא בשר עיין    אבל מפורש    בשרא ומסטרא דיליה אתיא בשרא ולא מלה אחרא. רתיכין   כח 
 כל אינון גידין וערקין לאמשכא דמא לבשרא  כח פעולת    דיליה יהבין   מרכבות

ויחזק אותן שייתקימו   ובג"כ כתיב ועצמותיך יחליץ כי הן מצד הקדושה    וע"ד חשיבו דגופא גרמין הוו   -  עוד עיי"ש  ביה    ובשרא לא כתיב .  יבריא 
וכל זמנא דבשרא דסטרא אחרא קיימא בקיומא ההוא שטן קיימא לאסטנא אתאביד בשרא לית ליה        הוא בא מהסט"א ויתבטל   כי  הכי 

רשו לאסטנא דהא לית ליה על מה דיסתמיך וע"ד כתיב יכל בשר מרואי ושפו עצמותיו לא ראו. מההוא חיזו דשטן דקיימא לאסטנא  
צמותיו לא ראו. לא אתחזון לקרבא לגביה דלית ליה בהון חולקא כיון דשף כל חד וחד מדוכתיה  דלא יכיל כיון דיכל בשרו ושפו ע 

לא תבע עלייהו ולא קאים לאסטנא בגינייהו לבתר דבשרא מתעכלא הא לא יתבע דינא ולא קאים לאסטנא דהא לית ליה על מה  
 בשום מלה דעלמא.דיסתמיך ולא אדכר לב"נ  

נחש שכל שבע שנים משיל אותו אבל הכוונה גם לבשר האדם ואפילו לעצמות שהרי קודם החטא  לרמוז לסוד עור ה   נקרא עור   סח
לא היה להם גוף גשמי כלל אלא שיש חילוק בין בשר לעצמות כמבואר בזוהר שלח הנ"ל כי עצם רומז יותר לעצם האדם והפנמיות  

העצמות נשארות )לבד ממי שמתקיים בו רקב עצמו  שבו, וגם בזוהר נח הנ"ל משמע שעיקר השליטה על הבשר אחרי הפטירה אבל  
 קנאה(.

הסט"א   סט  התלבש  בו  תחתינה    הנחש  בשר  ויסגור  עה"פ  בחיי  ועיין  השטן,  הוא  היצה"ר  הוא  בכהאריז"ל  כמבואר  דס"מ  נוק'  והוא 
נוגה ששם    שאות ס' בתיבה זו רומזת לשטן שנברא עם האשה, וכפי שתבאר בהמשך שכל זה כשמנתקת עצמה מהאיש כי היא בחי' 

 אחיזת הקליפות וכשזוכרת כי מאיש לוקחה זאת אזי עולה ומתקדשת. עד שהיא מש לשון הקדש. שהיא אש להבה להקב"ה.

שזה בחי' הנחש שפיתה לחוה כי אדם הוא שלימות לשה"ק אין הנחש יכול לינק ממנו אבל חוה כשאינה בטלה    רבינו הלך ומבאר   ע
ה כנ"ל בספד"צ עד לא הוי מתקלא לא הוי משגיחין אפין באפין לכן היה אפשרות לנחש  לגמרי לאדם וכמו שהיה בתחילת הבריא 

 לפתותה ולינק ממנה עד כדי שהפיל גם את אדה"ר 

גם אדם כלפי מעלה לא היה אפין באפין א"כ מדוע לא היה    צ"ע כשלא  וא"כ  היו משגיחין אפין באפין הרי בכל הבחינות היה כן 
 לנחש מקום לפתותו בעצמו 

ויקח אחת מצלעותיו ואח"כ כתוב ויבן את הצלע א"כ איך אומר אדם בשר מבשרי הרי הבשר הוא תוספת בבנין    "ע הרי כתוב צ   עא
ֵאין ָעָליו     -הצלע  ואולי היה מוכרח לקחת בשר עם הצלע כדי שיעלה ארוכה כמבואר במשנה  כלים פ"א מ"ה   ּנּו ֵאֶבר ׁשֶ ּמֶ ַרׁש מִּ ּפֵ

ַטּמֵ  ָראּוי, מְׁ ר ּכָ ש ָ ֹאהֶ ּבָ א ּובְׁ ָ ַמש ּ ע ובְׁ ַמּגָ א בְׁ ַטּמֵ ָראּוי, מְׁ ר ּכָ ש ָ ם ֵיׁש ָעָליו ּבָ אִּ ֹאֶהל. וְׁ א בְׁ ַטּמֵ ֵאינֹו מְׁ א, וְׁ ָ ַמש ּ ע ּובְׁ ַמּגָ ֵדי  א ּבְׁ ָראּוי, ּכְׁ ר ּכָ ש ָ עּור ּבָ ל. ׁשִּ
חוּ  יפֹו בְׁ ַהּקִּ די לְׁ ָמקֹום ֶאָחד ּכְׁ ם ֵיׁש ּבְׁ הּוָדה אֹוֵמר, אִּ י יְׁ ַהֲעלֹות ֲארּוָכה. ַרּבִּ ַהֲעלֹות ֲארּוָכה: לְׁ  ט ֵעֶרב, ֶיׁש ּבֹו לְׁ

ויסגר בשר. דעצם אין גזעו מחלף כדא' בנדה נ"ה וכך הטביע הקב"ה מי שאמר    -כיוון העמק דבר שם פסוק כא שכתב    ונ"ל שלזה 
 והיה העולם: 

חס הב"ה על אדם    -  ב עיין פרקי דרבי אליעזר פרק י לא משמע כן דס"ל שאת הבשר לקח מהלב ולא מה שעל הצלע    אבל מפרדר"א 
והקיצו   כנגדו  והעמידה  עזר  ועשאה  מלבו  ובשר  מצלעותיו  עצם  ולקח  לו  וישן  תרדמה  שינת  עליו  והפיל  להכאיבו  שלא  הראשון 

ואמ  כנגדו  עומדת  וראה אותה שהיא  ובשר מבשרי.משינתו  עצם מעצמי  זאת הפעם  רד"ל    ר  עיין שם  לד  אמנם  מה שמיישב  אות 
 הסתירה.
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ובלא   קודש,  הוא  אזי  הערלה,  בהסרת  הקב"ה  עם  והקשר  הברית  כריתת  שע"י  מילה  לברית  כינוי  שהוא 
שכשהיא זוכרת שהיא בשר מבשרו,   . הכי נמי\עו/נחש על ירכו  , בחי' עשו נחשירכןי' נחשברית אזי הוא בח

 . נחש , אבל כשנפרדת ממנו ח"ו אזי היא בשר\עז/אזי היא בשר קדש ,ועי"ז מחוברת אליו

זוהמא   בה  והטיל  לחוה  שפיתה  נחש  בחי'  ואיתא    \עט/[עח]וזה  עליה,  שבא  בגמ'  הפשט  עפ"י 
נתן לה עיצה  בדיבור עימה הטיל בה זהמה ע"י שש, אבל בתורה ז' מבאר רבינו  קיןג זה נולד ו בספרים שמזיו

 
וי   עוד צ"ע  קח אחת מצלעותיו וא"כ אפילו אם לקח גם בשר אבל הוא טפל לצלע א"כ מדוע רבינו מכנה אותה דווקא  עכ"פ כתוב 

בשר ועוד עיין בזהר ח"ג דף קע. שבשר הוא משכא דחויא וכח התהוותו מצד הסט"א כמבואר שם ואילו צלע שהיא עצם היא מצד  
יחליץ החכמה   ועצמותיך  כתיב  ובג"כ  הוו  גרמין  דגופא  חשיבו  דסטרא אחרא    .וע"ד  דבשרא  זמנא  וכל  הכי  ביה  כתיב  לא  ובשרא 

 קיימא בקיומא ההוא שטן קיימא לאסטנא  

נקט רבינו בשר שהוא בחי' קליפת נגה דאינו טומאה גמורה שהרי אפשר לקדשו כדמצינו שהיו צדיקים שלא בלה    ונראה שדווקא 
א בחי' נגה בחי' תרגום בחי' אשה ואילו העצם היא בחי'  בשרם בקבר והיו שאפילו עלו בגופם למעלה לג"ע וא"כ הבשר דייקא הו 

 קדושה הבאה מלמעלה  

לפ"ז צ"ע א"כ אדרבה מדוע ויקח אחת מצלעותיו ולא בשר, אמנם עפ"י הפשט א"א לגוף להתקיים בלי עצמות, אבל    אבל לכאורה 
נה כל הקומה שזה היסוד הוא המזכיר לה  עפ"י רבינו אולי אפ"ל שחייב שיהיה אצלה איזה בחי' קדש הבא מלמעלה כיסוד שעליו יב 

   .תמיד כי מאיש לוקחה זאת שאם לא היה בה צלע ממנו לעולם לא היתה יכולה לעלות לקדושה 
 * בראשית ב כג   עב 

ֶאָה ֶאל ָהָאָדם:   בראשית פרק ב   עג בִּ ה ַויְׁ ָ ׁשּ אִּ ן ָהָאָדם לְׁ ר ָלַקח מִּ ָלע ֲאׁשֶ ים ֶאת ַהּצֵ דָֹוד ֱאלֹהִּ ֶבן יְׁ ַעם ֶעֶצם  )כג(    )כב( ַוּיִּ ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם זֹאת ַהּפַ
יׁש ֻלֳקָחה ּזֹאת:  י ֵמאִּ ה ּכִּ ָ ׁשּ ֵרא אִּ ּקָ זֹאת יִּ י לְׁ רִּ ש ָ ּבְׁ ר מִּ  ֵמֲעָצַמי ּוָבש ָ

כה דף נה. והקדמת הזהר  כמובא בזוה"ק( ובתשכט מחק וכתב במקומו )חגי ב'( אבל עיין ירמיהו יא טו וזהר רע"מ פנחס רנג. וזהר חדש מגילת אי ו   או בתרלו ציין כאן )ירמיהו ו   עד
 דף ח.: 

ֲעלֹ   ירמיה פרק יא   עה  י ָאז ּתַ י ָרָעֵתכִּ ךְׁ ּכִּ רּו ֵמָעָליִּ ר קֶֹדׁש ַיַעבְׁ ש ַ ים ּובְׁ ָתה ָהַרּבִּ ּמָ זִּ ֹוָתּה ַהמְׁ י ֲעש  ֵביתִּ י ּבְׁ ידִּ ידִּ י:  )טו( ֶמה לִּ  זִּ

  -היא מזמת עצת חטאים שלה. הרבים  לעשות    -מה לעם סגולתי לבא עוד בביתי. עשותה המזמתה    -)טו( מה לידידי בביתי    -רש"י  
  ם כשאתם עוברי   -כי רעתכי אז תעלוזי    אף המילה בטלו מבשרם שעל ידה היו מקודשים לי.    -ובשר קודש יעברו מעליך    שבהם.  

 עבירה אתם שמחים: 

ואמר, )איוב יט    פתח אידך   -זהר לך לך צד.  וכן איתא ב   פירשו בשר קדש על הקרבנות ורק רש"י פירש על ברית מילה   כל המפרשים 
יעברו   יא טו( ובשר קדש  )ירמיה  ומאי הוא, דכתיב  ומעצמי מבעי ליה, אלא מבשרי ממש,  ומבשרי,  כו( ומבשרי אחזה אלו"ה, מאי 
מעליך, וכתיב )בראשית יז יג( והיתה בריתי בבשרכם, דתניא בכל זמנא דאתרשים בר נש בהאי רשימא קדישא דהאי את, מניה חמי  

ונשמתא קדישא אתאחידת ביה, ואי לא זכי, דלא נטיר האי את, מה כתיב )איוב ד ט( מנשמת אלו"ה יאבדו, דהא    לקב"ה, מניה ממש, 
רשימו דקב"ה לא אתנטיר. ואי זכי ונטיר ליה שכינתא לא אתפריש מניה, אימתי מתקיימא ביה כד אתנסיב, והאי את עייל באתריה,  

אלא חד דכר וחד נוקבא, אשתתפו כחדא ואקרי חד שמא כדין חסד עלאה שרייא  )מצוין, דתניא מאי טעמא וא"ו ה"א אזלין כחדא,  
כך אתבסמת   בגין  ואתעטר בדכורא,  ונפק מחכמה עלאה,  חס"ד א"ל דאתי  חס"ד  ומאן  דדכורא,  בסטרא  שרייא  באן אתר  עלייהו, 

 .נוקבא 

זוהר  רנג  )רע"מ(   ועיין  דף  ואתמ   -.  פנחס  דיליה  בשר  ואיהו  יינו  ואיהו  לחמו  קדש  דאיהו  בשר  מבשרי  ובשר  מעצמי  עצם  בה  ר 
 דאוקמוה עלה מארי מתיבתאן בבשר היורד מן השמים עסקינן.

ֶחם  מביא רבינו בסוף תורה ז' לעניין תיקון הברית עי"ש. חגי ב    הפסוק בחגי  ָנפֹו ֶאל ַהּלֶ כְׁ ָנַגע ּבִּ דֹו וְׁ גְׁ ַנף ּבִּ כְׁ ר קֶֹדׁש ּבִּ ש ַ יׁש ּבְׁ א אִּ ָ ש ּ )יב( ֵהן יִּ
יד  זִּ ֶאל ַהּנָ רּו לֹא:   וְׁ ים ַוּיֹאמְׁ ֲענּו ַהּכֲֹהנִּ ׁש ַוּיַ ּדָ קְׁ ל ַמֲאָכל ֲהיִּ ֶאל ּכָ ֶמן וְׁ ֶאל ׁשֶ ן וְׁ יִּ ֶאל ַהּיַ  וְׁ

משמואל תלדות תרפא(על יודע ציד וביארו    כנ"ל עפ"י התרגום   עו  שנולד עם ציור נחש על ירכו, הפך החרב תפלה של ירך יעקב, ראיתי    )ע' שם 
גדל לא רצה למול אבל בפרקי דר"א כח שיצחק מל אותו אבל עשו מאס את המילה ולא מל  שכתוב שמחמת רבוי דם לא נימול וכש 

 בניו.  

י    -מסכת מגילה תורה אור    -  השל"ה הקדוש   ועיין י' )שם שם, כה( סֹודֹו מּוָבן, ּכִּ מֹונִּ אׁשֹון ַאדְׁ ֵצא ָהרִּ דֹות: 'ַוּיֵ ת ּתֹולְׁ ָרׁשַ י ּפָ ּיֹונִּ ׁשֹון ַהּצִּ ֶזה לְׁ וְׁ
יִּ  ּדְׁ יגֹו  סִּ בוּ ָהָיה  תְׁ ּכָ ָלֶזה  ֶרֶמז  י.  מֹונִּ דְׁ ַהּקַ ָחׁש  ַהּנָ ׁשֶֹרׁש  ַוֲעָמֵלק  כ(,  כד,  )במדבר  ֲעָמֵלק'  ם  ּגֹויִּ ית  'ֵראׁשִּ סֹוד  ֶזהּו  וְׁ ָחק,  לֹו  צְׁ ָהָיה  י  ּכִּ ים  לִּ ֻקּבָ ַהמְׁ  

ד' )בראשית כה, כז(   ן ַהּסֹוד 'יֵֹדַע ַציִּ ּוֵ ר ּכִּ לֹוס ַהּגֵ קְׁ ֻאנְׁ ֵרכֹו. וְׁ מּות ָנָחׁש ַעל יְׁ ָכן ַנחְׁ   -ּדְׁ ירְׁ  .  ׁשִּ

שאינו קודש,  בדה את בעלה העם הארץ ולכאורה קשה  י ע"י שכ לנבואה  זכתה  דבורה הנביאה  ש   פרק ט'   עיין תנא דבי אליהו רבה   עז 
ע"י   וזכתה  זאת  לוקחה  מאיש  כי  שזכרה  העיקר  בפועל  חכם  הוא  כמה  כלל  משנה  לא  זה  הדברים  ושרש  שבמהות  התירוץ  אבל 

ובונה  שרק בחי' מקבל    אשה מלמעלה מה שאין כן  חידוש  קדש הבא מלמעלה בחי' דכר המביא    שכבדה אותו מצד היותו בשרשו בחי 
 זכתה עי"ז ללשה"ק רוח הקדש ונבואה.  לכן   ושומר, 

 * שבת קמו.  עח 

משמע שהיה לנחש  צ"ע הלשון הטיל.   עיין יאיר אור למלבי"ם הטלה היא רק בדבר שיוטל מלמעלה למטה.    –  הטיל בה זוהמא   עט
 גבוהה מהאשה שמשם הטיל בה את הזהמה.איזה בחי'  

ענין הסעה כי ורוח נסע )במדבר יב(    -)ד( הטיל  וה' הטיל רוח גדולה אל הים    ד( א  ) מצודות ציון על יונה  עיין    הטיל הוא לשון תרגום 
 משמע שהוא לשון תרגום, וכמבואר לקמן בתורה זו שעיקר התגברות הנחש הוא דרך התרגום.    נטל.  תרגם אונקלוס 

שהערלה בזכר    -עה"פ אשה כי תזריע וכו'    '( ויקרא יב ב ) כלי יקר  נוצרה הערלה באדם וטעם שלאשה אין ערלה עיין    המת הנחש מז 
עמ"נ   טופח  בבחי'  זו  שזהמה  מה  רק  אלא  להסיר,  א"א  באשה  הנחש  שהטיל  עצמה  שזהמה  ומשמע  שבאמו.  הנחש  מזהמת  הוא 

ית  ש תחילה יולדת זכר, הזהמה שטופחת בו נע   ה , כמבואר בחז"ל אשה מזריע להטפיח, ניתן להסיר. לכן האדם כיון שכח האשה בו 
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הנולדים    ל, לה ולכשזה בעצמו כמו זיווג, ובזה שיבש את דעתה והכניס בה רוח שטות לעבירהוקבלה ממנו  

)עיין    שכידוע היא הראשונה מג' קליפות הטומאה  רוח סערה ה  היא  דהיינו זהמת הנחש הזו, שהוא  ממנה

א'  רה פב(תו ביחזקאל  ישוב הדעת  \פב/ שגורמת להתלהב לעבירה  \פא/[פ]   הנזכרות  בלא  ,  כמו רוח סערה 
גם   היא  הזו  הנחש  שטותוזהמת  ג   הרוח  בסוטה  כמבואר  לעבירה  האדם  את  עובר    .המסית  אדם  אין 

 
בה, לכן אין בה   זהמה שנוספת  נקבה, בה אין  יולדת  מזריע תחילה  בבחי' איש  והנקבה שנולדת מכח הזכר  ערלה שאפשר להסיר. 

 ערלה ואילו את הזהמה שהטיל הנחש א"א להסיר ממנה.

ענן ואש ורוח סערה, הוא הרע להדיא שבעולם וזהמתו רואים אצל הגויים כמ"ש בגמ'  הכולל הג' קליפות הטמאות    הנחש הוא הרע 
זוהמא, ישראל  שבת קמה סוף ע"ב   נחש על חוה הטיל בה  סיני, שבשעה שבא  מפני מה עובדי כוכבים מזוהמין שלא עמדו על הר 

המתן. אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי  שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני, לא פסקה זו 
אמר ליה אף על גב דאינהו לא הוו מזלייהו הוו דכתיב את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני ה' אלהינו ואת אשר איננו    ?גרים מאי 

וגו' מאבותינו  .פה  זוהמא  פסקה  לא  דורות  שלשה  עד  כהנא  בר  רבי אבא  דאמר  כהנא  בר  דרבי אבא  ה   ,ופליגא  את  אברהם  וליד 
 ישמעאל יצחק הוליד את עשו יעקב הוליד שנים עשר שבטים שלא היה בהן שום דופי.

כי באמת זהמת הגויים היא זהמת הנחש בעצמו כמו שהטיל עיין תורה לח אות ו' שרבינו מדייק לשון חז"ל בתיקונים    ונ"ל דלא פליגי 
בותיו על הר סיני. לא עמדו רגלי דייקא  דהיינו שאין להם רגליים  )מי שאין לו בשת פנים( מי שיש בו עזות בידוע שלא עמדו רגלי א 

כי הם בחי' נחש שכתוב בו על גחונך תלך.  ועיין גמ' ע"ז : דזהמת הנחש שבעכו"ם היינו דעדיפא להם בהמת ישראל מנשותיהם של  
      אעפ"י שמסתרסת עי"ז.     עוד עצמם. דהיינו ניאוף באופן היותר בהמי והכי פחות עושה פרי ו 

ז    אבל אצל ישראל  סיני פסק לגמרי כשהאיר להם המקיף של תריג עיטין מהר סיני. )עיין תורה  נמתק ע"י האבות, וכשהגיעו להר 
 שהתריג עצות גרמו(  

למדרגת מלאכים בחי' "עושי דברו  אז  שזכו  ועיין גמ' שבת פח.  .  הנעשה ונשמע שאמרו מ הם  שזכו בהר סיני  שהכתרים    ועיין תורה כב 
ונשמע.    לשמוע  ו' ש ו בקול דברו" שאמרו נעשה  הם בחי' אור התפילין בחי' הבושה שהיא היפך  הכתרים האלה  עיין תורה לח אות 

 זהמת העזות הנ"ל וכשהתנצלו את עדיים לקחם משה ומהם קרן אור פניו.    

שראו  פסקה הזהמה כפירוש הכלבו    כי בקרבה להר לבד   , אם רק קרבנו להר סיני ולא נתן התורה אפילו  דיינו    וכן אנו אומרים בהגדה 
מלבם"  הספק  "וניטל  אלוקים  ו מראות  כי  הביאור  .  כנ"ל  להם  נ"ל  האיר  סיני  להר  ובקרבתם  הבינה  מספירת  יצאה  המקיף  התורה 

לה' בקבלת שבת דרוש  עיין כוונות הבו  יסוד זה שקודם כל עלית מדרגה מאיר מקיף מהמדרגה העליונה לסייע לאדם לעלות אליה    , ונתבטל זהמת הספק.  מבינה

 ג'. ועיין תורה קיב מה שמביא ממנחות כט שבעל תשובה צריך סיוע מהפתח מן הצד שבאות ה'.  א   ושם דרושי חזרת העמידה דרוש  

לעניין להפקיע מהם שם בן נח בלי מיצרים ולהיות  שמעתי דהיינו  שפסקה זהמתם כבר אצל יעקב אבינו    רבי אבא בר כהנא וכוונת  
שהרי ישמעאל ועשו אבדו שם ישראל אבל מבני יעקב והלאה גם מומר נשאר לו שם ישראל. אמנם  שחטא ישראל הוא.  בבחי' אע"פ  

תורה. במתן  גמור אלא  ישראל  שם  זה  היה  שזה     עדיין לא  שיסכימו סייע  ש   מה   וכנראה  ישראל  כמו    לבני  סיני שלא  להר  לקרב 
 העכו"ם שסירבו בגלל הזהמה שיש בהם.    

רב    גל ואח"כ בחטא הע  היו בחי' המוחין שלו  ש חזרה הזהמה כי היה ממש בחי' חטא אדה"ר שכל הרע של הנחש היה אצל הערב 
ה הזהמה  והטילו זהמתו בהם ע"י חכמות וסברות שהיו להם לעשות אלקים אשר ילכו לפניהם, ואעפ"כ מהגמ' הנ"ל משמע שלא חזר 

   ם בין ישראל לעמים בעניין הזהמה.וכנ"ל בשבת קמו שיש חילוק עצו   מתן תורה.לפני    כמו שהיתה 

 זהמה זו מגיע עד שורש השרשים, כל ערבוב הדעת והרשת שטומנת קליפת נגה  ה   -  בעניין מהות זהמת הנחש 

ח'   תורה  ֻזֲהַמת    תנינא ועיין  יַנת  חִּ ּבְׁ ֶזה  ּיֹות,  ּבִּ זְׁ ּכָ ֱאמּונֹות  ּבֶ ל  ּבֵ ַבלְׁ ּומְׁ ָעֵרב  ּמְׁ ׁשֶ ה,  ַדּמֶ ַהמְׁ ּבּול  לְׁ ּובִּ ֵערּוב  ח'  ים  אות  ַנֲחׁשִּ ַהמְׁ ָכל  י  ּכִּ ָחׁש  ַהּנָ
ַעל  ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ים  מִּ ַהּקֹוסְׁ ט -וְׁ ׁשְׁ ל   ׁשֶ ּיֹות   ּבִּ זְׁ ּכָ ֱאמּונֹות   ּבֶ ל אֹוָתם  ּבֵ ַבלְׁ ּומְׁ ָעֵרב  ּמְׁ ׁשֶ ן,  ֻתּקָ ּומְׁ בָרר  מְׁ ֵאינֹו  ׁשֶ ה,    ַדּמֶ ַהמְׁ ּכַח  ֵדי  ֵהם   יְׁ ׁשֶ ֶקר   ָוׁשֶ ּות  

ָחׁש.    ֻזֲהַמת  ַהּנָ

בר בשורש לפני דיעות ולפני תאוות ממש בשורש הרע שם הוא מטיל זהמתו.  מתכוונים כאן על המגמה  ( שמדו 6)יט   יצ"ח וביאר הר 
על הבעצם לאן אתה מכּוַון, זה הכל במדמה, באמונות כזביות שמטה לשקר שהכל גם כשעושה ונראה כאדם כשר אבל סוף דבר כל  

ניאוף.  מדברים בהתחלה בכתר של הדברים  זהמה   , למעלה   , ונהבאמ   , כוונתו לעצמו שזה  כל    ,יש בענין הזה  שמסבב אחורנית את 
הוא פוגע בשורש, כמ"ש הרמ"ע מפאנו עה"פ "דרך נחש עלי צור" שהוא שואף אל הצור    .שהיא התמסרות   , הכוונה של האמונה גופא 

האמי  מהמקור  מתחיל  שהוא  להדיא  ניכר  כי  לטעות  א"א  ביושר  כי  הצור.   שהוא  שטוען  הבחירה,  של  ההתחלה  אבל  אל  תי 
ומכאן   המקור  שהוא  וטוען  מהיושר  הסטיה  ראשית  הוא  הנחש  וזה  היושר  התחלת  להיות  טוענת  סטיה  נקודת  כל  אזי  בעקמומיות 

 מתחיל היושר האמיתי.  

והאמת שהוא אדם בליעל וידוע שהוא    האמיתי   ( גמט' אדם ואומר שזה המה ) ואולי נקרא זהמה דייקא מלשון זה מה שמראה עצמו  
 ורדות מוות והיא כקוף בפני אדם.  רגליה י בחי' אות ק ד 

 * יחזקאל א'  פ 

ּתֹוָכּה ּכְׁ   יחזקאל פרק א   פא יב ּומִּ ֹנַגּה לֹו ָסבִּ ַחת וְׁ ַלּקַ תְׁ ֵאׁש מִּ דֹול וְׁ פֹון ָעָנן ּגָ ן ַהּצָ ָאה מִּ ָעָרה ּבָ ה רּוַח סְׁ ּנֵ הִּ ּתֹוךְׁ ָהֵאׁש: )ד( ָוֵאֶרא וְׁ ַמל מִּ  ֵעין ַהַחׁשְׁ
הּוא ֲאדָֹני, ָאז ַעל    -הקדוש עיין תורה לח אות ב   בדיבור   במה שפוגמת הרוח סערה   פב ׁשֶ ּבּור  ַהּדִּ ין  מִּ ּפֹוגְׁ ׁשֶ ה ֵמרּוַח    -ּוכְׁ ַנֲעש ֶ ָגם,  ַהּפְׁ ֵדי  יְׁ

ּבוּ  יַנת ַהּדִּ חִּ ּבְׁ ה מִּ ַנֲעש ֶ א ר"ע. וְׁ ּיָ רִּ יַמטְׁ ָרה, ּגִּ לּול ֵמֲעש ָ ל ֶאָחד ּכָ ּיֹות ּכָ י כ"ז אֹותִּ ָעָרה. ּכִּ יו, רּוַח סְׁ ּבְׁ ּפִּ נּו מִּ ָעָרה.  ר, ַהיְׁ ּיֹות, סְׁ יַנת ֲאדָֹני, ר"ע אֹותִּ חִּ
ַתּקְׁ  ּומְׁ ים  עֹוש ִּ ׁשֶ ָברֹו",  דְׁ ה  עֹוש ָ ָעָרה  סְׁ "רּוַח  קמ"ח(:  ים  ּלִּ הִּ )ּתְׁ יַנת  חִּ ּבְׁ ֶזה  וְׁ ּיֹות.  אֹותִּ ר"ע  וְׁ ֲאדָֹני,  הּוא  אֹותֹו  ס"ה  ים  ּוַמֲעלִּ ּבּור,  ַהּדִּ ֶאת  ים  נִּ

ָעָרה:  סְׁ רּוַח  יַנת  חִּ ּבְׁ ַהזֶּ     מִּ ָעָרה  סְׁ רּוַח  יוֹ וְׁ הּוא  ׁשֶ ים,  ָברִּ ַהּדְׁ ַאַחר  הּוא  וְׁ יֹונֹות.  סְׁ ַהּנִּ וְׁ ים  רּוגִּ טְׁ ַהּקִּ ל  ּכָ ים  אִּ ּבָ ּנּו  ּמֶ ּמִּ ׁשֶ דֹול,  ַהּגָ ֵרג  ַקטְׁ מְׁ הּוא  ֵנק  ה, 
חֵ  תְׁ ּפִּ מֹר  "ׁשְׁ ז'(:  יָכה  )מִּ יב  תִּ ּוכְׁ ד'(:  ית  ֵראׁשִּ )ּבְׁ את"  ַחּטָ ַתח  "ַלּפֶ נּו  ַהיְׁ יֹנק.  לִּ ַתח  ּפֶ ּמֹוֵצא  ׁשֶ ּכְׁ ּבּור,  ָרא    י ֵמַהּדִּ )ַוּיֵ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּוכְׁ כּו'.  וְׁ יָך"  פִּ

ַבר   ּדְׁ ּגּוֵפּה  ָסֵער  הּוא מְׁ ָרָהם". וְׁ ה ֶאת ַאבְׁ ּסָ ים נִּ ָהֱאלֹקִּ וְׁ ים  ָברִּ ַהּדְׁ י ַאַחר  הִּ ים ַעל ָאָדם,    -קי"ט:(: "ַויְׁ רִּ ּדֹובְׁ ׁשֶ ָהָרעֹות  וְׁ ינּות  ׁשִּ לְׁ ַהּמַ ָכל  וְׁ ַנׁש )ד(. 
ָעָרה, ֵמַאַחר  א ֵמרּוַח סְׁ ר:    ּבָ ש ָ ָכל ּבָ סֹוף לְׁ ה ֵקץ וְׁ עֹוש ֶ ית ו'( ׁשֶ ֵראׁשִּ ר )ּבְׁ ש ָ ל ּבָ יַנת ֵקץ ּכָ חִּ י הּוא ּבְׁ ה. ּכִּ ים ַהּזֶ ָברִּ    ַהּדְׁ



 11כו.      מוהר"ן                  תורה יט                                ליקוטי                                            

רוח שטות בו  נכנס  היא  ,  עבירה אא"כ  הזו   \פג /{משלי ט }הנזכרת בספר    אשת כסילותוזהמת הנחש 
כסיל    ינוידה הנקרא  יג(  היצה"ר  ד'  חפץ)קהלת  ב(  שלא  ח  )משלי  לבו  בהתגלות  אלא  והולך בתבונה   ,

הקודש הרוח  את  היצה"ט  ומפתה  את  הקודש,  דהיינו  לשון  שהוא  בחי',  חכמה  שהיא   אשה 
, בבחי'  \פו/ לכוין ליבה לקבל חכמה מבעלהלהמלט מתהפוכות עוה"ז וטבעית  שיש לה חכמת לב    \פה/[פד]

עיצה נכונה בענייני   \פח/ פשט הפסוק מדבר מחכמה שיש לאשה  \פז/)משלי יד(ביתה    בנתה   חכמת נשים
ו והמשפחה,  בעוה"ז  הבית  פשוטהבנין  ויראה  אמונה  לה  יש  אבל    ומטבעה  מדעת  דעת  \פט/קלההנובע   ,

, לכן יש  חולשה לה  יש    ,רק ממנו  הלזכור שכל קדושת  לשכל הקדושבנקודת החיבור שלה  ו  ,פירושו חיבור

)גמט' עמלק(  עיקר הזהמה היא זהמת הספק    ומטיל בה זוהמא  וזה מנצל הנחש  , מזה  \צילן/ אפשרות להפ

 
ה:    משלי פרק ט   פג ָעה ּמָ ַתּיּות ּוַבל ָידְׁ ה ּפְׁ ּיָ ילּות הֹמִּ סִּ ת ּכְׁ  )יג( ֵאׁשֶ

ד'(. לא כן הכסיל שהוא לפעמים חכם גדול רק נלוז מחקי  הפתי הוא הנבער מחקי החכמה )כנ"ל א'    -)יג( כסילות, פתיות    -  מלבי"ם 
 החכמה מפני תאותיו כמ"ש בכל הספר: 

 ב יד -שמואל   *   פד

ם    ( ב )   יד שמואל ב פרק    פה  ָ ׁשּ ח מִּ ּקַ קֹוָעה ַוּיִּ ַלח יֹוָאב ּתְׁ ׁשְׁ ה ֲחָכָמה )ב( ַוּיִּ ָ ׁשּ ַאל   אִּ ֵדי ֵאֶבל וְׁ גְׁ י ָנא בִּ ׁשִּ בְׁ לִּ י ָנא וְׁ לִּ ַאּבְׁ תְׁ ֶמן    ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה הִּ י ׁשֶ סּוכִּ ּתָ
ֶלת ַעל ֵמת:  ַאּבֶ תְׁ ים מִּ ים ַרּבִּ ה ֶזה ָימִּ ָ ׁשּ אִּ ית ּכְׁ ָהיִּ  וְׁ

לאשה חכמה שיואב בקש ממנה לשכנע את דוד להחזיר את אבשלום אחרי שברח כי הרג את אמנון על מעשיו עם תמר    הכוונה שם 
 אחות אבשלום.

יר    שמואל ב פרק כ  ן ָהעִּ ה ֲחָכָמה מִּ ָ ׁשּ ָרא אִּ קְׁ ָרה ֵאֶליָך: )טז( ַוּתִּ ה ַוֲאַדּבְׁ ַרב ַעד ֵהּנָ רּו ָנא ֶאל יֹוָאב קְׁ מְׁ עּו אִּ מְׁ עּו ׁשִּ מְׁ  ׁשִּ

ל  שם  רבנו  הכוונה  ממשה  קבלה  ליואב  אמרה  והיא  בכרי  בן  שבע  אליה  שנמלט  העיר  את  להציל  בחכמה  שנהגה  אשר  בת  סרח 
ילחם בכל בני העיר. ובחכמתה ידעה    שתחילה מנסים בדרכי שלום ושכנעה בחכמתה את בני עיר לתת את ראשו ליואב כדי שלא 

אדם. סתם  כשמבקשים  לבין  מסויים  אדם  כשמבקשים  בין  כולם    לחלק  את  ידונו  ב"כ  שבע  את  יתנו  לא  שאם  להם  שאמרה  ועוד 
כמורדים במלכות. ועיין מעם לועז שם שאשה חכמה אין הכוונה מלומדת אלא פקחית ובעלת תחבולות כמו הבה נתחכמה לו וכן  

 ת חכמה שיודעת כיצד לנהוג בתבונה וישוב הדעת.המילדת נקרא 

, כח נשים לשון שכחה )תורה נו אות ג( וחכמה בחי' זכרון )תורה לז ועין ריש תורה נד(, וכל חכמתה  כי אשה וחכמה תרתי דסתרי  פו 
לימה חסרונה  להשלים חסרונה )ר' צדוק לקמן( וכשיש לה חכמה להתחבר לקדש אזי היא אשה חכמה וכשאין לה חכמה זו אזי מש 

 מהבלי עוה"ז.  

ֶסּנּו:   משלי יד   פז  ָיֶדיָה ֶתֶהרְׁ ֶלת ּבְׁ ּוֶ אִּ ָתה ֵביָתּה וְׁ נְׁ ים ּבָ מֹות ָנׁשִּ  )א( ַחכְׁ

ָעה:   משלי פרק ט ועיין   בְׁ ָבה ַעּמּוֶדיָה ׁשִּ ָתה ֵביָתּה ָחצְׁ נְׁ מֹות ּבָ  )א( ָחכְׁ
בל באשה עיקר חכמתה הוא שכל היולאני  שכוחו לקבל חכמה מלמעלה בחי' יש מאין תמצא החכמה. א   להבדיל מחכמת האיש   פח

 שיש לה מטבעה, ומה שלומדת צריך להיות רק עמ"נ לכיון את החכמה הטבעית אל הקדושה.

'  פי   -המהר"ל שם וביאר    : מבאיש   יותר   באשה   יתירה   בינה   ה " הקב   שנתן   מלמד   הצלע   את '  ה   ויבן   דרבי   ט " מ   חסדא   ר " א   עיין נדה מה: 
  השכל   הוא   ביותר   וחכמה   שכל   לו   יש   האיש   כי ,  ביותר   לזה   מוכנת   היא   שהאשה   מצד   לאשה   י " הש   נתן   היולאני   השכל   כי   זה   דבר 

זו חכמה הנצרך למילי דשמיא שהיא מכח שכל הנבדל.   יתירה אבל אין  יש לה בינה  זו  ובבחי'    , שכל היולאני  ע"כ. המושגהנבדל. 
ה לשכל טבעי שיש לאשה שעל כן אמרו בסוטה כל  והכוונ   קנוי והנאצל.מקורו בספרי המחקרים הגויים שיש ג' שכלים היולאני וה 

וזה  נו  מצא ש   ו המלמד בתו תורה כאילו מלמדה טפלות כי לימוד התורה פוגם בשכל הטבעי שלה שהוא יותר קרוב להרגשת הלב. 

ההולך    ב"מ נט.צדקו יותר מבעליהן כאשתו של און בן פלט )סנהדרין קט( וכנשות המדבר בחטא העגל, ומאידך הזהירו חז"ל  ש נשים  
חכמת  שם  חז"ל  אמרו  שתיהן  על  קט(  )סנהדרין  קרח  של  כאשתו  בגהנם.  נופל  אשתו  עצת    בידה   ואולת   ביתה   בנתה   נשים   אחר 

ה  כי  עוה"ז,  ר תהרסינה.   מתהפוכות  להנצל  טבעית  חכמה  בה  יש  אבל  לעוה"ז.  נוטה  של אשה  הלב  שכל  גם  גשת  שבמהלכי  היכן 
 אפשר להתבלבל.  

(  ה "כ,  ה "ל  שמות)   שנאמר  בלב  אומר  אליעזר'  ר  בראש  מצויה   החכמה  היכן '(  א  משלי   מדרש )   איתא…וות מצות עשה א'  קונטרס נר המצ  -דובר צדק  
  על   באורך   ששמעתי   וכמו ]  לעיל  שנתבאר   כמו   חסרונה  השלמת  רק   האשה   חכמת  פירוש .  בפלך  אלא  לאשה  חכמה   אין   ליה   אמרו   לב   חכמת  אשה  וכל

שהאשה עושה לבעלה שהוא להשלים כדתנן התם )כתובות נ"ט ע"ב( שהבטלה מביאה לידי שעמום    המלאכה   שהיא  בפלך  והוא[  נשים   חכמת  פסוק
ולידי זימה. והיא היראה כמו שאמרו )אבות ב', ב'( כל תורה שאין עמה מלאכה היא עמוד העבודה שהיא היראה כמו שנתבאר לעיל וכמו שנאמר  

וכמו   בלב  לבבכם שהעבודה  בכל  ולעבדו  י"ג(  י"א,  שנאמר )דברים  כמו  בלב  דיבור  ומצינו  וכמעשה.  מלאכה  שהדיבור  ע"ב(  קי"ט  )שבת  שאמרו 
לב )תהלים ט"ו, כ'( ודובר אמת בלבבו מה שאין כן במוח לא מצינו דיבור כי שלוש מדריגות מחשבה דיבור ומעשה כך סדורן מחשבה במוח ודיבור ב 

 וכשאין עמה מלאכה שהיא הלב סופה בטלה כנ"ל שאינה עומדת לעד:כנזכר לעיל וכלי מעשים גומרין כמו שנתבאר אצלינו במקום אחר. 

עיין קדושין פ: רש"י שם טעם שב' נשים אסורות להתייחד עם גבר א' כיון שדעתן קלה נוחות להתפתות    כחז"ל נשים דעתן קלה   פט 
הו  ואעפ"כ  מאד  חכמה  אשה  שהיתה  מאיר  רבי  אשת  בברוריה  מעשה  יח:  ע"ז  ועיין  ניאוף.   של  קלה  לעבירה  שדעתה  לה  כיח 

 להתפתות.

הוא שהכרעת הרגשת הלב חזק אצלן יותר מהכרעת השכל, וזה מחולשת הדעת שהוא המחבר בין    ביאור המושג נשים דעתן קלה 
ניתנה לאשה כי הבינה היא בלב, ויש לאשה לפעמים הרגשת הלב   גם כוונת חז,ל במה שאמרו בינה יתירה  וזה בעצמו  המח ללב. 

 אלא שצריך שיקולדעת גדול מתי לסמוך על זה ומתי זה מפיל לגבהנם.  באמת יותר מהאיש, 

ׁשָ   -  רנה עיין תורה    צ ַבד ֶאפְׁ י ֵמֱאמּוָנה לְׁ ּפֹל ֵמָהֱאמּוָנה, ּכִּ ר לֹו לִּ ׁשָ ַעת ֶאפְׁ י ׁשּום ּדַ לִּ יק ּבְׁ ּדִּ ַהּצַ ין ּבְׁ ָהָאָדם הּוא ַמֲאמִּ ׁשֶ ם ֵיׁש  ּכְׁ ּפֹל, ֲאָבל אִּ ר לִּ
ין  בִּ ּמֵ ַעת ׁשֶ ם ּדַ ּפֹל:   לֹו ּגַ ר לֹו לִּ ׁשָ י ֶאפְׁ ַעת, ֲאַזי אִּ ַהּדַ ם ּבְׁ  ּגַ
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ועי"ז פגם באמונה ויראה   הרגשת מציאותו ית'היראת שמים דהיינו פגם ב  נפגםעי"ז נעשה  ש  ,במציאותו ית'
 .  הנובע מזה 

ש לשון  ונשים  נשים  חכמת  שהיא  כיון  אבל  חכמה  אשה  בחי'  הקדש  שלשון  שאע"פ  הפך    \צאכחה/ נמצא 
הזכרון כי מאיש לוקחה זאת ששומר על החכמה, לכן יש אצלה מקום להכנס ולהטיל זהמת הספק בעצם  

 . החיוב לזכור זאת ונפגמת הקבלה ממנו
ד'(  )בראשית  בחי'  רובץ  \צב/וזה  חטאת  היינו  לפתח  לפתח,  פיך,  ל  \צד/[צג ]   פתחי    'של 

זה בחי' דבור הקשור ומקבל מקדש,   כנ"ל לשון קדש  \צה/הקודש, שהחטאת הזה רובץ לינק ממנו
ולהתנתק מהקדש וצריך שמירת הברית והקשר על זה, כי יש נחש   אבל אינו הקדש בעצמו, לכן עלול ליפול 

הנ"ל שאורב לפתות ולהכניס עכירות וזהמה ופגם בברית הזו שבין הלשון והקדש בין אשה לחכמה בין רוח  
כן מכניס זהמה בלשון דהיינו איזה ניתוק בין הלשון לקדש והקדש, כי כשהלשון היא קדש אין לו יניקה, ל

 : ואזי ויונק מפגם הלשון

 
 דאות 

דהיינו    כללות הרע של שבעים לשון  צוא י, שהדהיינו הנחש כנ"ל  שאשת כסילות הזאתודע  

דהיינו לא מבעי שא"א לה לינוק    . א"א להם לינק מאשה חכמה, מלשון הקודש הנ"ל ניאוף כנ"ל
אפיל אלא  זאת מהאיש  לוקחה  מאיש  כי  שזוכרת  דהיינו  חכמה  שהיא  כיוון  מאשה  לינוק   ,ו  לסט"א  א"א 

ממנו אכלה חוה ונתנה    \צח/ [צז]   עץ הדעת טוב ורעבחי'    איזה ממוצע שיש ביניהםי  ", אלא עממנה
שעי"ז ירדו למדרגת בחירה    הראיה בעיני השכללאדם ועי"ז נכנס בהם זהמת הנחש זהמת הספק ועכירות  

ההיתרד   ,\צט/נמוכה בשטח  הואהיינו  ידו  הקודש  ק. שעל  הלשון  ש דהיינו    מפתה את  עכירות  ע"י 

 
חה נ"ל כיון שנטיתה לעניני עוה"ז קשה לה להחשיב את החכמה האמיתית  כ לשון כי נשני אלקים. וסיבת הש   כמבואר בתורה נו   צא

 יותר מחכמת עצמה הטבעית, לכן בזה יש מקום לנחש להכנס ולהפרידה מבעלה.  

יְׁ   בראשית ד'   צב ַוּיֹאֶמר  א )ו(  ַחּטָ ַתח  ַלּפֶ יב  ֵתיטִּ ם לֹא  אִּ וְׁ ֵאת  ש ְׁ יב  יטִּ ּתֵ ם  )ז( ֲהלֹוא אִּ ָפֶניָך:   לּו  ָנפְׁ ה  ָלּמָ וְׁ ָלךְׁ  ָחָרה  ה  ָלּמָ ן  ָקיִּ ֶאל  ת רֵֹבץ  דָֹוד 
ל ּבֹו:  ׁשָ מְׁ ה ּתִּ ַאּתָ ׁשּוָקתֹו וְׁ ֵאֶליָך ּתְׁ  וְׁ

' פניו אליך. ואמר לו כן כנגד ויפלו פניו. ואם  )ז( הלוא אם תיטיב מעשיך שאת כלומר אשא פניך מלשון )במדבר ו( ישא ה   רבינו בחיי 
יהיה   או  הנשמות.  בעולם  נענש  תהיה  העוה"ז  מן  תכף הפרדך  כלומר  רובץ  תמצא החטא,  שלך  הקבורה  תיטיב מעשיך, לפתח  לא 

 לפתח חטאת רובץ רמז לדין חבוט הקבר. ואליך תשוקתו, של יצה"ר. ואתה תמשל בו, אם תרצה ביצר הטוב.

   ך לזהם את הלשון שלא יהיה לשה"ק  לפי רבינו החטאת הוא הנחש הוא היצה"ר רובץ על פתחי פי –  ץ לפתח חטאת רוב 
 * מיכה ז' ה'  צג

יָך:     מיכה ז'   צד ֵחי פִּ תְׁ מֹר ּפִּ ֶֹכֶבת ֵחיֶקָך ׁשְׁ ׁשּ ַאּלּוף מִּ חּו ּבְׁ טְׁ בְׁ ֵרַע ַאל ּתִּ ינּו בְׁ ֲאמִּ  )ה( ַאל ּתַ

שו כלפי מעלה אל תחטאו ותאמרו הקב"ה אוהבינו והוא ימחול לנו. משוכבת  כמשמעו ורבותינו פיר   -)ה( אל תאמינו בריע    פרש"י 
 דברי פיך פתיחות פיך:   -פתחי פיך  נשמתך היא תעיד בך.    -חיקך  

ה'    עיין תורה סב   צה  ָראׁשֵ   -אות  וְׁ ה:   ָ ֻדׁשּ ַהּקְׁ ַעל  ּפֹות  לִּ ַהּקְׁ רּות  ּבְׁ ּגַ תְׁ הִּ הּוא  ָהָאָדם,  ַעל  ֲאוֹות  ַהּתַ ים  רִּ ּבְׁ ּגַ תְׁ ּמִּ ׁשֶ ֵרי  ּוכְׁ שָֹ ה  לׁשָ ׁשְׁ ֵהם  ֲאוֹות  ַהּתַ י 
אֲ  ּתַ יַנת  חִּ ּבְׁ ֵהם  ׁשֶ )ב(.  ין'  ידִּ רִּ ּו'וְׁ ט'  ּו'ֵוׁשֶ 'ָקֶנה'  ֵהם:  ׁשֶ ים',  חִּ 'ַטּבָ וְׁ ים'  'אֹופִּ וְׁ ים'  קִּ ׁשְׁ ַהּמַ ר  'שַֹ עֹה,  רְׁ ל  ּפַ ּכָ ׁשֶ ים,  ָראׁשִּ ֵהם  ׁשֶ ה,  ּיָ תִּ ּוׁשְׁ יָלה  ֲאכִּ וֹות 

יָקתָ  ינִּ ים ַאֲחֵריֶהם. וִּ כִּ ׁשָ מְׁ ֲאוֹות נִּ ָברִּ ַהּתַ יַנת ַאַחר ַהּדְׁ חִּ ים, ּבְׁ ּבּורִּ יָקָתם ֵמַהּדִּ נִּ ר יְׁ ּקַ עִּ ם. וְׁ נּו ֵמֲאחֹוַריִּ ּיֹות עֶֹרף, ַהיְׁ הּוא אֹותִּ עֹה, ׁשֶ רְׁ ּפַ י ֵהם  ם מִּ ים, ּכִּ
יָקָתם,   נִּ ר יְׁ ּקַ עִּ ה. וְׁ ת מֹוָצאֹות ַהּפֶ ים ַלֲחֵמׁשֶ מּוכִּ ין' ֵהם סְׁ ידִּ רִּ ט' ּו'וְׁ י 'ָקֶנה' ּו'ֵוׁשֶ ין ָלּה, ּכִּ מּוכִּ .סְׁ ךְׁ ל ּכָ ים ּכָ ֵאיָנם ַזּכִּ ים ׁשֶ ּבּורִּ  ֵמַהּדִּ

 שהוא  -בתשכט   צו

 בראשית פ"ב פסוק ט' יז   צז

ן ָאֹכל ּתֹאֵכל:   בראשית פרק ב   צח ּכֹל ֵעץ ַהּגָ ים ַעל ָהָאָדם ֵלאמֹר מִּ דָֹוד ֱאלֹהִּ ַצו יְׁ יֹום    )טז( ַויְׁ י ּבְׁ ּנּו ּכִּ ּמֶ ַעת טֹוב ָוָרע לֹא ֹתאַכל מִּ )יז( ּוֵמֵעץ ַהּדַ
ךָ  מּות:   ֲאָכלְׁ ּנּו מֹות ּתָ ּמֶ ּדֹו:  מִּ ֶנגְׁ ה ּלֹו ֵעֶזר ּכְׁ ַבּדֹו ֶאֱעש ֶ ים לֹא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם לְׁ דָֹוד ֱאלֹהִּ    )יח( ַוּיֹאֶמר יְׁ

הכוונה שבתחילת הבריאה לא היה לאדם וחוה בעצמם דעת של טוב ורע אלא כל רע נתפס אצלם כרע גמור כמו    עץ הדעת טוב ורע 
דהיינו    , שלהם היתה לאכול מעץ הדעת טוב ורע דהיינו לרדת למדרגה שתהיה להם בחירה גם על הרע   והבחירה .   להכניס יד לאש 

לאכול מעץ הדעת אמר הקב"ה    א , ועל כן מיד כשציוה של יהיה אצלו שווה לבחור ברע כמו בטוב   , לרדת למדרגה שהדעת שלהם 
ובלא אשה אי  שכר שתלוי בבחירה,  נברא בשביל  לבדו שהרי  היותו  טוב  ונחש,  לא  לכן ברא אשה,  הציווי,  על  בחירה לעבור  לו  ן 

 שהפיל אותם לבחירה. והתיקון שעליו נקבל שכר הוא שאחרי שאנחנו כבר בבחי' התרגום והדעת טוב ורע, לא נתפתה לנחש הזה.

עב   צט  לד   עיין תורה  בלא  טוב  לעשות  כיצד  רק  גשמי אלא  יצה"ר  ובלא  כלל  עכורים  דמים  בלא  היא  צדיקים  חוק את  בחירה של 
לכוין   יותר שבחירתם  גדולים  צדיקים  שיש  קץ  תורה  ועיין  א'.  כמבואר בתורה  במצוות  הוא מלאך שמתלבש  היצה"ר  השעה, ושם 
כי   החכמה  נעכר מהם אור  הנחש  זהמת  בגלל  גשמי  יצה"ר  הוא  יצה"ר שאחרי החטא  הציווי. אבל  הפך  גם לעשות  לדעת הקב"ה 

השכל, ועי"ז יורדת הבחירה למיגרש ושטח ההיתר וכל דברי הרשות שהוא הרשת שבו    נפקחו עינים הגשמיות המעכירות את עיני 
תופס היצה"ר את האדם, כי גם אחרי החטא א"א לשכנע אדם לעשות רע ואיסור ממש אבל ע"י שמפיל אותו שלא להתקדש במותר  

 לו עי"ז מפילו מהחכמה לגמרי עד שמחשיך עיניו ומפילו גם לאיסור גמור.
 הוא   -היא ומתרצו   -הוא, בתרלו   -ר גם בדפו"   ק 
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כרון  יזהמת הספק ועכירות הז  , ומטיל בה זוהמא )עיין תורה א(  הבמצוו  המדמה מצליח להלביש היתר

  : שמפריד בין האשה לחכמה ובין הלשון לקדש
ם את חוה ויש דעת קדוש שמתחבר  דעת פי' חיבור כמ"ש וידע אד   כי   ,בחי' כח הבחירההוא  ועץ הדעת  

ות וזו אשת כסילות אבל יש דעת ממוצע שמתחבר לכסיל  \קאויש דעת דקליפה/   המרק לקודש וזו אשה חכ

 אשה חכמה טוב ורע, הוא אמצעי בין לשון הקודש, שהוא  חיבור  שיש בו שני כחות שהן  
 :   ובין לשון של שבעין עממין, שכולו רע ,שכולו טוב

ונק לשון עממין מלשון הקדש שזה ע"י לשון תרגום שהוא ממוצע. כי תרגום הוא שמפרש  עתה יבאר כיצד י
כמו תרגום התורה שתורגם לארמית שהוא לשון של העם  את לשון הקדש למי שהוא נמוך מלהבין אותה, 

וכשמפרשים איזה עניין יש מקום לטעות ולכן יש  )לשון גחלים עוממות( ולקמן מבאר שזה בחי' תרדמה, 
 גום סכנה ליפול ללשון העממין.  בתר

ורע  ועץ טוב  לשון  הדעת  זה  ל   תרגום,  בין  אמצעי  את    הקודש  'שהוא  להפיל  שבכוחו 

 .  שהם התבטאות המדות הרעות , ובין לשון של שבעין עממיןלשונות העמים 
רעות  ולשון עממין ומדות  תאוות  של  לשון של התבטאות    , כשרוצים לינק מלשון הקודשדהיינו 

 , א"א להם לינק ממנון של התבטאות הקדושה, דהיינו דיבור של הנכסף רק לכבוד שמיםשהיא לשו
י "אלא ע  ,לגרום למי שלשונו קדש שיתערב בהתבטאותו גם רצונות אחרים שאינם כבוד שמיםדהיינו  

דהיינו הלשון הממצע שאינו מבטא קודש ואינו מבטא מדות רעות, אלא  שהוא לשון ממוצע,  לשון תרגום

 : גם מה שאין בו כבוד שמים אבל חפץ בכל המותר והרשות ,רעה אות של מי שסר מ ההתבט
פשט הפסוק במשלי משמע שהכוונה    \קב/{משלי יט}  אשה משכלתהוא בחי'    הנ"ללשון תרגום  

לאשה עם שכל, להבדיל מאשת כסילות, אבל ממה שלא נקט אשה חכמה משמע שהיא פחותה מחכמה  
  , ההבדל הוא כי חכמה היא אשה שכל שכלה הוא רק מה שמקבלת מחכםאלא ממצע בין כסילות לחכמה, ו

היא זו    ,, אבל כיון שהולכת בכל דבר אחר שכלהטוב   אבל משכלת היא אשה שמצד עצמה היא עם שכל

בחי' תרגום    וזה  ,ה למעלת החכמה האמיתית שכולה קדשהמפרשת ומתרגמת את הדברים אין היא מגיע

דהיינו  י תורגמן  "עלרמוז שפרק זה אמר   ,פרק לב  בתהלים"  משכיל  ודכגון "לד  משכיל  [קג ]   בחי'  שהוא

פירש והוא  למתורגמן  לחש  שכלושדוד  לפי  לרבים  בגמ'    ם  קיז}כמבואר  בחי'  .  \קה/ [קד.{] פסחים  והוא 

, ולפעמים הוא קוכיל מש  כי לשון תרגום יש בו טוב ורע, ולפעמים הוא בחי'  לשון ממצע  

שהוא    [קח]   קזכל מש  בחי'   שאע"פ  עצמו  כנ"ל  של  שכל  אחר  שהולך  כיון  אבל  טוב  שכל  אזי בעל 

 . לפעמים טועה ומשכל ומאבד טוב
 

 בחי' בלעם הרשע שעצתו ניאוף והבל פיו מפיל לניאוף.  עיין תורה מג   קא
ֶלת:    משלי יט    קב ּכָ ה ַמש ְׁ ָ ׁשּ דָֹוד אִּ ת ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות ּוֵמיְׁ יִּ  )יד( ּבַ

  -וינחילנה לבניו אחריו, בתנאי אם מה'    הבית והון ילכו בנחלה מאבות לבנים, הוא נחל מאביו   -)יד( בית והון נחלת אבות    -  מלבי"ם 
לו אשה משכלת   היא השומרת    -נזדמן  כי האשה  לדורות,  נחלה  ישאר  וההון בהשכל, שאז  הבית  ותנהיג את  שתצליח את בעלה 

 ההון, והיא המהרסת את הבית באולתה כמ"ש אשת חיל בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו: 

 ת לתרגם נכון ולפרש נכון איך להשתמש בהון הנ"ל אל תקרי הונך אלא גרונך הכוונה אשה משכלת היא שיודע   ולפי רבינו 
 .', קמב א ', נה א ', נד א ', נג א 'תהלים נב א   קג

 היה אומר ע"י מתורגמן.  -ע"י עצמו. לדוד משכיל    -ילקוט שמעוני תהלים רמז תרצה משכיל לדוד  ומדרש תהלים מזמור כד פסוק ג' משכיל לדוד ע"י תורגמן ועיין    קד

תנו רבנן כל שירות ותושבחות שאמר דוד בספר תהלים רבי אליעזר אומר כנגד עצמו אמרן רבי יהושע אומר כנגד    -  פסחים קיז.  קה 
ציבור אמרן וחכמים אומרים יש מהן כנגד ציבור ויש מהן כנגד עצמו האמורות בלשון יחיד כנגד עצמו האמורות בלשון רבים כנגד  

לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה ואחר כך    . פרש"י הוא אומר ואחר מפרש  משכיל על ידי תורגמן   .ציבור ניצוח וניגון לעתיד לבא 
ללמדך שאין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך    , מזמור לדוד מלמד שאמר שירה ואחר כך שרתה עליו שכינה   .אמר שירה 

לא מתוך דבר שמחה של מצוה שנאמר ועתה קחו לי מנגן  עצבות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים א 
 .והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה' אמר רב יהודה אמר רב וכן לדבר הלכה אמר רב נחמן וכן לחלום טוב 

 רש"י א"כ מה שכתוב בתהילים הוא התרגום או המקור  צ"ע כוונת  

ויש    ואולי הכוונה  תורות בלשון מוהרנ"ת כך גם בתהילים יש מזמורים שדוד עצמו  שכמו שבלקוטי מוהר"ן יש תורות בלשון רבינו 
כתב או פרסם ויש שאמר ומישהו אחר כתב או פרסם וכנראה היה קצת שנוי אע"פ שצ"ע כיון שהוא מזמור קצר אין כ"כ סיבה שלא  

ולכן העם    , מאד מליצית   אבל אולי באמת משכיל נאמר דווקא במזמורים שדוד עצמו אמר אותם בלשון   .יזכור בדיוק כפי שנאמר לו 
 לא הבין אותו והיה צריך מתרגם שיאמר את המזמור לעם בלשון קצת יותר מובנת והיא דווקא שנתפרסמה ונכתבה וצ"ע.

 כך מנוקד בתקפא    קו

 כך מנוקד בתקפא    קז

 וישעיהו מז ח' וט'.  'ב יז ח -לשון איבוד כמ"ש למה אשכל גם שניכם בבראשית כז מה ועיין גם שמואל   קח 
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הזאת כסילות  רעותידהי  ואשת  תאות  המבטא  לשון  חכמה נו  האשה  את  מפתה  היא  לשון   , 

  :שמבטא שכל עצמי ולא קודש  תרגום כלתמש  י אשה "ע ,הקדש
כי תרגום הוא שמפרש את   ן תרגוםי לשו", אינו אלא עעל לשון הקדש כי עיקר תגבורת הקליפה

 . לשון הקדש ללשון של העם הפשוטה ואז יש מקום לטעות ולפרש לפי תאוותו ומדתו הרעה
ארמי   \קט/)דברים כו(מה שאומרים בהגדה של פסח ובקריאה של המביא בכורים לבית המקדש  בבחי'  
, כי  \קיא/בי אומת ישראלדהיינו שזה רמוז במה שכתוב שלבן הארמי רצה לאבד את יעקב א  אבי  קיאבד 

לבן הארמי היה בחי' קליפת נגה שהיא נראית לבנה וכשרה כלפי חוץ אבל כל כוונתה לאבד את הקדושה  

מן ארם ינחני    \ קיג /)במדבר כג(מה שאמר בלעם    , ובבחי'  \קיב/ שהם בני יעקב שמהם יצא עם ישראל
קא דהיינו ע"י התגברות לשון  דהיינו מארם קרא לי בלק כדי לקלל ולאבד את עם ישראל, מארם דיי  בלק

 , שהוא לשון תרגום, שהוא לשון ארמי שדרך שם מתעוררים לינק מהקדושה:  ארמית
 

מכאן מתחיל רבנו לדבר מבניין לשה"ק, ע"י התרגום, יסוד העניין הוא שהדבור הוא ביטוי לתיקון המלכות  
ה"ק הוא שכל דבורו מבטא רק אבל אעפ"כ אפשר ע"י דבור גם לבנות או להרוס את המלכות.  וכנ"ל שלש

 קדש כי אין לו כלל רצונות אחרים,  
אפילו לרע אלא שמכח האמת שמאיר לו הוא גודר עצמו רק  ולשון תרגום הוא שיש לו רצונות אחרים 

כיון שהם היתר ולא רע הרי שהמלכות אצלו היא בגבול הקודש דהיינו בחי' צדק, )כמ"ש בפתח ולהתר, 
וכן מבואר בתורה ז' שצדק נקראת המלכות כאשר האמת שבה אינה חזקה כל  ( אליהו צדק מלכותא קדישא

 . וזה לשון תרגום שהוא הפירוש שמפרשים את קדש לשפת העם )שאצלם האמת עמום וחשוך(כך. 
לקדושה אלא שהיצר מסית ומסיט גם   אדםולפ"ז נראה לומר שהטוב שבתרגום הוא מצד הרצון שיש ל

 לדבר רצונות טובים מחזק אותם ומפיל את הרצונות שאינם טובים.  נמצא כשמשתדללתאוות ההיתר, 

בניינה ושלימות של לשון הקודש, אינו אלא ע , \קיד/י שמפילין הרע של התרגום"ועיקר 
דהיינו שמשתדלים שלא יהיה בדבור שום ביטוי אחר    ומעלין את הטוב שבתרגום, ללשון הקודש

   : ן הקודש, שעי"ז נשלם לשומהרצון וכסופים לכבוד שמים
 

שון  למארץ ארם היא בבל שהיא ממצע בין ארץ העמים לארץ ישראל לכן ה  \קטוהרמאי/  ולבן הארמי

י  "הנ"ל, רצה לינק מהקדושה ע   ארמי אבד אבי, שהוא  שם היתה ארמית שהיא לשון התרגום 
התערובת   התרגום לשפת  הקודש  את  שמתרגם  וע"כע"י  ברית  ,  ולבן  יעקב  לעבור    \קטז/כשכרתו  שלא 

 
ָעט וַ   ברים פרק כו ד   קט  ֵתי מְׁ מְׁ ם ּבִּ ָגר ׁשָ ָמה ַוּיָ ַריְׁ צְׁ ֶרד מִּ י ַוּיֵ י ֹאֵבד ָאבִּ דָֹוד ֱאלֶֹהיָך ֲאַרּמִּ ֵני יְׁ פְׁ ּתָ לִּ ָאַמרְׁ יָת וְׁ ָענִּ דֹול ָעצּום ָוָרב: )ה( וְׁ גֹוי ּגָ ם לְׁ י ׁשָ הִּ    יְׁ

אבי לבן בקש לעקור את הכל כשרדף אחר  מזכיר חסדי המקום ארמי אובד    -ארמי אובד אבי      לשון הרמת קול:  -)ה( וענית    -  רש"י 
כוכבים חושב להם הקב"ה מחשבה כמעשה:  ובשביל שחשב לעשות חשב לו המקום כאילו עשה שבעובדי    -וירד מצרימה      יעקב 

 בשבעים נפש:   -במתי מעט      ועוד אחרים באו עלינו לכלותנו שאחרי זאת ירד יעקב למצרים: 
 אובד    -בתשכט   קי

ים וכן מפרשים במליצה מה שאמר "לא יעשה כן במקומינו" שאצלו לא נעשה כן ותמיד טוען אחרי הכל  עשרת מונ   שמשנה דבריו   קיא
ישראל   ארץ  בין  הגבול  ומקום  תרגום.   לשון  ארמית  דברו  נגה ששם  בחי'  היא  בבל  היא  ארם  ארצו  וכן  הרמאי.  ואתה  בסדר  אני 

עבר לקלל נלחצה רגלו שם  שהיה גלגול של לבן  וכשבלעם  לארם הוא הגלעד והמצבה שהקים יעקב וכרתו ברית שלא לעבור לרעה  
 ומובא בתנחומא דהיינו משום דיד העדים תהיה בו בראשונה.     

יעקב   קיב הלך  וצאנו    ולכן  בניו,  דהיינו  ישראל  נשמות  את  משם  דייקא  ולברר  לשה"ק  בחי'  לשאת אשה  כדי  לבן  אל  לארם  דייקא 
"אם לבן גרתי ואעפ"כ תרי"ג שמרתי" כנ"ל שלבן זו קליפה הכי קשה לבירור יותר    כמובא.  וזה רק יעקב בחיר האבות יכול דהיינו 

ובזה  מעצם הרע כי הרע להדיא רואים שהוא רע ונשמרים, אבל רע שמראה עצמו טוב יותר ממך, לזה צריך תמימות של יעקב.   
 י יצליח יותר ממנו להתגבר על יעקב.מבארים מדוע עשו לא רדף אחרי יעקב לארם כי היה בטו בכוחו טומאתו של לבן שבוודא 

 במליצה שהבדלה בין קודש לחול כולם יודעים בע"פ אבל בין קודש לקודש צריך לעיין בפנים כי צריך הבחנה   ח " יצ וכן שמעתי מר 
ָכה   במדבר פרק כג   קיג י ָבָלק ֶמֶלךְׁ מֹוָאב ֵמַהֲרֵרי ֶקֶדם לְׁ ֵחנִּ ן ֲאָרם ַינְׁ לֹו ַוּיֹאַמר מִּ ׁשָ א מְׁ ָ ש ּ ָרֵאל:   )ז( ַוּיִּ ש ְׁ ָכה זֲֹעָמה יִּ י ַיֲעקֹב ּולְׁ  ָאָרה ּלִּ
שתחילה מפילין את הרע ואח"כ מעלים את הטוב, וכן מסתבר לפי ההמשך שזה רמוז בפסוק ויפל תרדמה ואח"כ    צ"ע שכאן נקט   קיד

 ויבן את הצלע. אבל בהמשך בשני מקומות נקט רבנו שתחילה מפיל את הרע ואח"כ מעלה את הטוב. וצ"ע  

או   קטו  רמאי.ארמי  ש   תיות  דהיינו  במקומינו  כן  יעשה  לא  שבעצמו אמר  יריתי"  א כמו  "המצבה אשר  וגם אמר  כן.  הוא  הלא  צלינו 
 ובאמת לא נקף אצבע בהקמתה אלא רק בני יעקב הקימוה.  כי זו מהות קליפת הנגה להפיל ע"י רמאות.

שברית עם רשע היא בדרך של ניתוק. דהיינו שהיא  איזו ברית היא זו שאינה חיבור אלא כריתה וניתוק בלבד, ומתרצים  מקשים    קטז 
לא ברית בין שניהם שאז כורת עצמו מכל ברית אחרת כדי להתחבר לבן בריתו אבל ברית עם רשע היא של כל אחד עם דרכו שלו,  

 והברית היא שלא נכנס זה לתחום של זה כדי להפר את הברית.
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)בראשית  בארמית    \קיז/ יגר שהדותאקרא לו    אזי הקימו גל של אבנים לסימן ולבן  ,זה אל זה  לרעה
דהיינו שפירש לפי מדתו הרעה את    כי רצה להתגבר על לשון הקדש ע"י לשון ארמי לשון תרגום  \קיח/לא(

הקדש וע"כ    .לשון  הקודש,  ללשון  התרגום  את  מעלה  היה  לוויעקב  בלשון    גלעד   קרא 
הי  הקודש עדות/שהדותא  הברית  \קיטא  על  בעצמו    שכרתו,  בעלמא  שהגל  הכוונה  עד  עד    יהיהאבל 

נמצא שלבן קרא לו יגר שהדותא בכוונה לפגום    \קכ/ )כמבואר בפרדס יוסף(  להעניש את העובר על הברית
   .בברית שכרתו ויעקב קרא לו גלעד כדי לחזק את הברית

ולבן רצה שמה דבר הוא מהותו  אולי הכוונה ששם  רבנו  יהיה  ולפי  ויעקב רצה שמהותו  יהיה תרגום  ותו 
ויעקב    .היה אחיזה לעמים בארץ מכח התרגום י, וכיון שמקום זה היה על גבול ארץ ישראל נמצא שקודש

   .לחזק את הגבול נשמר מזה שהוסיף מהחול אל הקדש וקרא לגבול בלשון קדש
יעקב   נמצא  .הקדושה ע"י התרגום   שהרי כמו שיניקת הרע ע"י תרגום כך גם בנייןובאמת שניהם היו לטובה  

  \ קכא/ ולבן פעל שיהיה בגבול גם בחי' תרגום יניקה.לרע  דהיינו שלא תיהיה  פעל שבלעם שעבר לרעה יענש,
ע"י שבלעם   כי  דייקא,  ע"י התרגום  לבנות את המלכות  דוד  יוכל  לבן  שעי"ז  ניתן רשות הוא  בברית  פגם 

 :  שולהוסיף אותה אל ארץ הקד \קכב/ לדוד לכבוש את ארם
 

 עתה יבאר כיצד בניין לשה"ק רמוז בפסוקי בריאת האשה 
יסוד העניין נראה לבאר שבריאת האשה היא בבחי' בריאת מרכבה לספירת המלכות כי אדם היה מרכבה  
לזעיר דהיינו להקב"ה, כידוע שאדם ההולך במדותיו ית' כראוי נעשה לו מרכבה כחז"ל צדיקים מרכבתו 

כבה לזעיר בחי' אמת ובחי' משפיע, והנוקבא מרכבה למלכות, בחי' כלי של מקום, ובכלליות הדכר מר
 ששלימותו כשמאיר בו האמת.

נמצא בריאת האשה בחי' מלכות בחי' לשון הקדש, הבניין שלהם מבואר בפסוקים בתורה ויפל ה' אלקים  
 תרדמה על האדם וכו'.  

 
ניחא לי' ליעקב בשם שקרא לו לבן יגר שהדותא, כיון דמשמעותי' ג"כ לישנא  מז( קרוב לומר דלא הוה  לא  )   -  ועיין הכתב והקבלה   קיז 

דמאיסותא ענין הניאוף והזנות, דתרגום נואף אשה מאן דגיין אתתא, לא תנאף ת' לא תהוון גיורן, וכן מות ימות הנואף והנואפת. )ע'  
 ה ונקיה וחזר לבן והסכים לשמו: ערך גר בהוראה ד' ובהוראה י"ג(, לכן בחר לו יעקב לשון ערומים ושפה ברור 

י ּוֵביֶנָך:   בראשית לא   קיח ינִּ ֵעד ּבֵ ָהָיה לְׁ ה וְׁ י ָוָאּתָ ית ֲאנִּ רִּ ָתה בְׁ רְׁ כְׁ ָכה נִּ ה לְׁ ַעּתָ ָבה:  )מד( וְׁ ַמּצֵ יֶמָה  רִּ ח ַיֲעקֹב ָאֶבן ַויְׁ ּקַ ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב    )מה( ַוּיִּ )מו( 
ֲעש   ים ַוּיַ חּו ֲאָבנִּ קְׁ ים ַוּיִּ טּו ֲאָבנִּ קְׁ ֶאָחיו לִּ ל: לְׁ ם ַעל ַהּגָ לּו ׁשָ ֵעד:   ּו ָגל ַוּיֹאכְׁ לְׁ ַיֲעקֹב ָקָרא לֹו ּגַ ֲהדּוָתא וְׁ ַגר ש ָ ָרא לֹו ָלָבן יְׁ קְׁ )מח( ַוּיֹאֶמר ָלָבן    )מז( ַוּיִּ

ֵעד:  לְׁ מֹו ּגַ ן ָקָרא ׁשְׁ ָך ַהּיֹום ַעל ּכֵ י ּוֵבינְׁ ינִּ ה ֵעד ּבֵ ל ַהּזֶ    ַהּגַ

רש רבה לבן ברמאותיה אמר יגר שהדותא ויעקב בתמימותיה אמר גלעד. ראיתי  ]צב[ ויקרא )ל"א, מ"ז(. עיין במד   -  פרדס יוסף   עיין
בזה דידוע מה שאמרו ]תענית ח.[ חולדה ובור יהיו עדים הכוונה על שר שלהם, וכן גלעד ג"כ הכוונה על שר של הגל, על כן התחכם  

עקב בתמימותיה אמר גלעד. ועיין מגילה )ח ע"ב(  לבן ודיבר בלשון ארמי, ולא יהיה לו עדות כי המלאך אינו מבין לשון ארמי אבל י 
 תרגום שכתבו עברית, ועיין מסכת ידים )פ"ד מ"ה( ועיין שם בהגהות הגאון ר' יוסף שאול בית שאול אריכות בזה: 

ום,  ועתה נכרתה ברית אני ואתה. וכשראה יעקב כוונתו, נתיירא שמא ירים לבן אבן לשם ע"ז. ולא דיבר לו כל   -  צרור המור ועיין  
אלא הקדים הוא והרים אבן מצבה לשם ה'. ואז אמר בזריזות לאחיו שהם בניו, לקטו אבנים ויעשו גל, כדי שלא יעשו הגל לבן ואחיו  
וזהו שרמזו במדרש )בר"ר עד, יא( ויאמר יעקב לאחיו, והלא לא היה לו אלא אחד ולואי קבריה. אלא אלו בניו, שכיון   עובדי ע"ז. 

וכשראה לבן שלא הניח לו יעקב לעשות גל, הקדים לקרות לו שם, וזהו ויקרא לו        ים לכתפו נקראו אחיו: שיש לאדם בנים שמגיע 
 לבן יגר שהדותא וגו'.

ועשאוהו פיסח,    -  שפתי כהן ועיין   ביניהם  ועבר  והלך לקלל  בן בנו עבר הברית  ובלעם שהיה  ועדה המצבה, שנים עדים,  עד הגל 
 ם תהיה בו בראשונה וגו'. עדה המצבה גימטריא בלעם: שנאמר )דברים י"ז, ז'( יד העדי 

 שהדותא פירוש עדות אבל עד הוא מי שמעיד עדות.-  מלבי"ם   ן עיי   קיט 
שיעקב חשש שלבן ירים את האבנים לשם ע"ז לא לא הניח לו להניח שום אבן בגל ורק בניו לבדם    צרור המור פי'    עי"ש פסוק מד    קכ

לע  כיון שלא הצליח  ונראה  ועי"ש  ליקטו אבנים,  קדש,  של  ולא  תרגום  לו שם של  עכ"פ לתת  לע"ז רצה  הגל  יוסף שות את    פרדס 
כדי שהשר   בארמית  לו שם  קרא  ולבן  הגל,  של  ע"י השר  לעבור אותו לרעה  יתן  לא  ובעצמו  עד  יהיה  היתה שהגל  יעקב  שכוונת 

בלעם שהוא  ובאמת  גלעד  לו  יעקב קרא  עד, אבל  יהיה  ולא  זה  ללשון  יזדקק  לא  הגלעד לקלל את    שהוא מלאך  לבן כשעבר את 
   .ישראל נתקיים בו יד העדים תיהיה בו בראשונה ונלחצה רגלו בגל ונעשה חיגר 

שהידר דוד לכבוש את ארם היה כיוון שהוא בחי' תיקון ה"מלכות פה" שזהו כל ספר תהילים שחיבר כנגד ה' חומשי    ואולי הסיבה 
במ  רביעית  רגל  ולהיות  לשה"ק  לשלימות  וזכה  ממוות  תורה,  ומידתו  עצמו  והפך  בשלימות,  המלכות  תיקון  דהיינו  )כדאיתא  רכבה 

נפל(   צ"ל  וקיים.  שהיה  חי  ישראל  מלך  דוד  בחי'  וסיפחה    לנצח  התרגום  בחי'  ארם  את  כבש  לכן  תרגום  ע"י  לשה"ק  שבנין  וכיוון 
 לקדושה.  ה לישראל בחי' שהעלה אות 

המלאך שלו לא ישמור ולכן בלעם שהוא לבן לא חשש לעבור, ובזה    סבר שבאמת שם הגל יגר שהדותא וממילא   דהיינו שלבן   קכא
 הפר את הברית, ונענש ע"י הגל כיון שיעקב קראו גלעד.

יכול היה יואב לכבוש את ארם בימי דוד, כי  של הגלעד כשעבר לקלל את ישראל,    שכיון שבלעם פגם בברית   ראיתי מבארים   קכב
     .שניים שנשבעו זה לזה אם עבר האחד השני פטור 
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' מלכות הנקראת צדק, שהיא בגבול  דהיינו שנבראו תחילה בבחי' אחור בחי' תערובת בחי' תרגום, בחי
לנסר אותה מבחי' אחור, ולבנותה  הקדושה בלבד, וכדי לתקן אותה להיות מקודשת, לשון קדש, צריך 
 מחדש ולהביאה אל האיש ליחוד.

וזהו שבגמ' מבואר שנבראו שוים בקומה דבוקים אחור באחור, וי"א שהיתה זנב, ובחומש מבואר שהיתה  
יל הקב"ה תרדמה על האדם אזי הוא ירד משכל לתרדמה ומדמה בחי' תרגום,  צלע, הכוונה בזה שכשהפ

, והיא ירדה למדרגת צלע, )שזה בחי' המבואר בחולין ס' שכאשר  \קכג/ מדרגה שלהלבחי' אחור, דהינו 
 קטרגה הלבנה אמר לה הקב"ה לכי מעטי עצמך(  

 ואז חזר הקב"ה ויבן את צלע לאשה מחדש ויביאה אל האדם. 
ו כפי שנתבאר שבבחי' תרגום כפי שנבראה מתחילה מעורב רע, נמצא ש"ויפל" היינו שמיעט  ולעניין שלנ

את המלכות לתכלית המיעוט ועי"ז נפרד ממנה כל הרע והגאווה ולשון העמים שהם בטוי רצונות שאינם  
 של קדושה. 

דבר של קדושה  ובחי' תכלית המיעוט שלה הוא בחי' הכתר בחי' הרצון, כמו אדם שאין לו כח לעשות שום 
 ונשאר לו רק רצון גדול לעשות קדושה וטוב. 

וכשנשארה רק במדרגת הרצון אזי מכח הרצון הזה בנה אותה מקודשת עד ליחוד שאז היא לשון הקדש  
 בקבע.

הפסוק  על האדם,   תרדמה ויפל ה' אלקים  \קכד/ )שם ב'(שכתוב במעשה שקדם לבריאת האשה  וזה 

דהיינו    ,שזה בחי' תרד מה  ,חילה להפיל את האדם לבחי' תרדמה שהיה צריך ת  ,מספר כיצד נבראה חוה
והיא ירדה מבחי' אחורים דהיינו בחי' תרגום לתכלית   ,ותרגום  ירד מבחי' השכל אל בחי' המדמהשהאדם  

   .בחי' פנים ולא אחור כפי שנבראה מקודשת , על מנת לבנותה מחדש נפרדתהמיעוט שהוא בחי' צלע

י התרגום, עיקר "כי עוהרמז בזה  .  \קכח/[קכז](קכוכמובא )   649מטריא  ג  \קכה/ תרגוםמספר  תרדמה  ו

 :  בניינה של לשון הקודש 

י שמעלין את הטוב שבתרגום ללשון הקודש, ומפילין הרע שבו, נופלין כל הע' לשון, "וע
נופל על לשון ואח"צ  בבחי' לשון  הרע  את  מפיל  אמר שתחילה  דלעיל  וכאן  "ע  הטוב,  את  מעלה  כ 

כי    להפך. ע"י  ואולי  מחדש  בנה  ואזי  הרע  נפל  ועי"ז  תרדמה  הפיל  תחילה  בפסוקים  כפי המבואר  באמת 
ומחזק שלא לתת   הטוב, אבל למעשה כשאדם רוצה לדבר קודש אזי מתחיל לדבר דבורי כסופים טובים 
ביטוי לשום רצון שאינו קודש ואזי לשון נופל על לשון דהינו לשון העמים שנול ע"י שמתגבר לדבר לשון  

  .קדוש

רוצה לומר שבמילה ויפל רמוז \קלא/[קל]   דברוי לא  ו הם  לה  פ  \קכט/ןונוטריק   ,ו"י"פ"ל"וזה  

כי אין להם דיבור קדוש המגלה    כאילו אין להם פה לדבר  ,\קלב/דיבור  יםנקרא  אינןעכו"ם שהלשונות  נפילת  

 
שכאשר היא בקטנות מוחין ואתה רוצה להעלותה תרד למדרגה שלה ואז היא  אשתך גוצא גחין ולחש לה,    נראה שזו כוונת הגמ'   קכג

 תמעט עצמה עוד יותר ואז תוכל לבנות אותה מחדש להעלותה אליך.

וַ   בראשית פרק ב   קכד ן  יׁשָ ַוּיִּ ָהָאָדם  ַעל  ָמה  ּדֵ רְׁ ּתַ ים  דָֹוד ֱאלֹהִּ יְׁ ל  ּפֵ ַוּיַ ה:)כא(  ּנָ ּתֶ חְׁ ּתַ ר  ש ָ ּבָ ּגֹר  סְׁ ַוּיִּ עָֹתיו  לְׁ ּצַ ח ַאַחת מִּ ּקַ ים    ּיִּ דָֹוד ֱאלֹהִּ יְׁ ֶבן  ַוּיִּ )כב( 
ֶאָה ֶאל ָהָאָדם:  בִּ ה ַויְׁ ָ ׁשּ אִּ ן ָהָאָדם לְׁ ר ָלַקח מִּ ָלע ֲאׁשֶ  ֶאת ַהּצֵ

תרדמה ע"י שמתרגם    נ"ל דוגמא לזה שחכם יורד לבאר לתלמיד ששכלו נמוך את עניין נמצא לגביו זה   -  תרדמה מספר תרגום   קכה 
ה  ובא תלמיד פשוט  ג את השגתו  דקה  גבוה בהבנה  עניין  דורש  שחכם  פעמים  שרואים הרבה  כמו  נמוך,   שכל  של  בוהה למושגים 

ומבקש ביאור הדברים ואזי החכם יורד מדבוריו הגבוהים ומבאר בשפה פשוטה למעשה את כוונתו נמצא זו ירידה לצורך עליה כי  
ברו  ביאור  מעצמו  מו הוציא  כך  כל  לא  לחכם  אפילו  פעמים  והרבה  הדברים,  של  יותר  ע ר  אלא  כראוי  בבהירות  הדברים  י  " בנים 

שתלמיד נמוך מכריח אותו לבאר את הדברים בשכל נמוך יותר דהיינו לרדת לבחי' תרדמה ולתרגם את הדברים לשכל נמוך יותר  
 ולבנות הבנה מחודשת בהירה יותר.

 ואתחנןעיין לקוטי תורה להאריז"ל פ'  קכו

 עיין לקוטי תורה לך לך ובספר הלקוטים לך לך פרק יג ובעץ חיים שער לד פ"ב מ"ב ופרי עץ חיים שער הנהגת הלימוד פ"א   קכז

לך    -  לקוטי תורה   קכח יכולין    פרשת לך  הנביאים שאינם  גימ' תרגום כי בלשון תרגום מדבר עם  נפלה על אברם תרדמה  ותרדמה 
ו  וזהו  תרדמה  ע"י  רק  הנבואה  הוא  לקבל  תרגום  כי  ודע  בזוהר,  כדפי'  תרגום  לשון  שהוא  במחזה  ולזה  אברם  על  נפלה  תרדמה 

באחוריים דקדוש' וכל אחוריים הוא שמות בסוד המילוי ואלו נקראין תרדמה שהוא גי' תרגום וזהו ויפל ה' אלקים תרדמה על האדם  
 "כ ויביאה אל האדם פב"פ: כי הנסירה היא בהיות אב"א אשר לסיבה זו סוד תרדמה הנ"ל ואז נסרה ואח 

הטעם שדבר לאברהם בלשון    -  אחר הדברים האלה היה דבר ה' אל אברם במחזה וגו': -פרק יג    -פרשת לך לך    -  ספר הליקוטים 
ג"כ   וזהו  ויפל ה' אלהים תרדמה על האדם, שכן תרדמ"ה עולה בגי' תרגום.  ב' כ"א(  )בראשית  נגד מה שאמר הכתוב  תרגום. הוא 

רדמה נפלה על אברם. ולפי שתיקן אברהם חטא אדה"ר עכשיו, בא לו הדיבור באותו לשון של תרגום. וזה מ"ש אחר  נרמז, במ"ש ות 
 הדברים האלה, ר"ל אחר שתיקן אשר עותו.

 ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה וכו':   -  עוד עי"ש ד"ה 

 שער לד פרק ב מ"ב   -  עץ חיים עוד עיין  

 פרק א   -ר הנהגת הלימוד  שע   -  פרי עץ חיים וב 



 17כו.      מוהר"ן                  תורה יט                                ליקוטי                                            

כי  שהפיל את האדם לתרדמה כדי להעלות מהתרדמה את הטוב שבתרגום    שהן נופלות ע"י  ,כבוד שמים
של חוה שהוא בחי' לשון    קלג י בחי' תרדמה שהוא בחי' לשון תרגום שעי"ז עיקר בנינה "ע

ומפילין הרע שבו"הקודש ע הע' לשון    ,י שמעלין הטוב שבו  נופלין כל  עי"ז  שהם  כנ"ל, 

וכו'    ויפל  \קלד/, ר"תפה להם ולא ידברובבחי'  הלשונות שמבטאים רצון של כבוד והנאה עצמית  

  .כנ"ל
להתגלות כבוד שמים, ולשון העכו"ם היא התבטאות    צוןהקדש היא התבטאות של הר  נראה לבאר לשון 

עצמי, והנאת  עצמי  כבוד  רצון  בתחילה    של  הקדש  שלשון  נמצא  באחור  אחור  נבראו  וחוה  שאדם  וכיון 
וזה בחי' לא טוב ע"כ אמר הקב"ה לא טוב  היתה לשון שלא מאיר בה החכמה והקדש אלא בבחי' אחור, 

לב האדם  תרדמה,היות  ויפל  הגמ'    דו,  ס'  )ובלשון  עצמך(חולין  מעטי  עד    לכי  הלשון  את  שמיעט  היינו 
שזה בחי' פה להם ולא ידברו,   שהיא נקודת הרצון דקדושה בלבד. ועי"ז נפל הרע שבה  לתכלית המיעוט,

וקודש   חכמה  שאבקש  בלי  כלום  שאני  מבין  אז  שרק  השפלות  תכלית  בחי'  עליה,  צורך  ירידה  בחי'  וזה 
שתמיד נשאר נקודה את עיקר  חוזר ובונה את לשון הקדש באופן  ואז "ויבן אלקים את הצלע" שקב"ה.  מה

וזה שאמר לה ואל אישך תשוקתך, כי זה עיקר הכח הפועל וגורם    והשאר תוספת שאין לה אלא ע"י בעלה.
רת אזי היא  לכן תלוי בבחירה שרק כשזוכרת כי מאיש לוקחה אזי היא לשון קדש וכשלא זוכ  לה להתקדש.

 . לשון תרגום
משמע כך שנבראו דבוקים  מהגמ' , גם של זו"ן \קלו/ שאדם וחוה נבראו ע"י זיווג אחור באחור \קלה/בכהאריז"ל

גבו כלאחר  אלא  פנים  בלא הארת  מצב של השפעה  שזה  באחור,  אע"פ  .  אחור  אזי  קודם התרדמה  אבל 
וזה בחי' תרגום ש לו  היה בה גאווה ששוה  לו בקומה  זה לא  שהיתה שווה  וגם כשמדבר  ורע  מעורב טוב 

 קודש בלבד אלא שרוצה כבוד שמים וגם כבוד עצמי.    

 
עתה יבאר שלשון התרגום הוא כמו חלום שבתרדמה וכמו שבניין לשון הקדש ע"י ברור התרגום  

מתוך הדברים   ,שישים שבנבואהאחד משהוא לברר את ה ,כך הוא פתרון חלום שבתרדמה ,והתרדמה
 .לכן מי שזכה ללשון הקדש הוא גם יכול לפשר לחלמיןהבטלים שבו. ו

החלום הוא בשעת התרדמה ס' ממיתה, וס' מנבואה, כדי שיתערב הדמיון, דהיינו שכיון שהאדם לא ראוי  
לנבואה, לא מגלים לו אלא בדרך של רמז ותערובת. עיין ספר חסידים סימן תתשמו הסיבה שמעלימים  

נמצא שחלום הוא נבואה קטנה שרוצים לגלות לאדם   ראויים לזה. מהאדם כדי שלא יספר לאחרים שאינם
  ואז מראים לו, שמעורב בו אחד משישים ממיתה מעלימים זאת בתרדמה, דהיינו בחי  וכיון שאינו ראוי לזה

יכול לברר אמת  שהוא כל כך מבורר ע"י לשון הקדש כנ"ל, . לכן רק מי בשישים דמיונותשבטלה נבואה 
יו  נשמי שכופה את יצרו נופל לפ \קלזכעין שמבואר בתורה לג/  קר יכול לפתור חלום.הבטלה בשישים של ש

 כל הרע ואזי אותיות בולטות ומתגלה לו התורה הנעלמת. 

 
 . ונראה דהיינו הך עיין זוהר ח"ג דף רפה: אמ"ן נוטריקון אל מלך נאמן למה כתב נוטריקון ולא ר"ת   צ"ע   קכט 

 * תהילים קטו ]ה[ קלה ]טז[   קל 

ם לָ   -תהילים קטו   קלא רּו ֵעיַניִּ ַדּבֵ לֹא יְׁ ה ָלֶהם וְׁ ֵדי ָאָדם:)ה( ּפֶ ה יְׁ ָזָהב ַמֲעש ֵ ֶסף וְׁ יֶהם ּכֶ אּו: )ד( ַעַצּבֵ רְׁ לֹא יִּ  ֶהם וְׁ
סגרו פימו דברו בגאות דהינו שע"י גאוה אין לו כלי דיבור, לדבר דיבור שיאיר לו היכן לעשות תשובה,    –אות ב'    עיין תורה יא   קלב

 ועי"ש מעשה מבר סיסי משמע שגם לא יכול לדבר כלל דבור דקדושה.

 ל צריך שיהיה נלקח מהדעת.  לא כל דיבור נקרא דיבור אלא המתקבל וכדי שיתקב   -אות א    ותורה כט 

 מה שאמרו חז"ל תשעה קבין דבור ירדו לעולם תשעה נטלו נשים והרי דעתן קלה.  וצ"ע 
 בניינה  -מתרצו    קלג

 שלעיל נקט נוטריקון וכאן ר"ת   צ"ע   קלד
הובא בדעת ותבונה פרק טו )דף נז:( ובקיצור בהקדמת המתוק מדבש לזוהר בראשית מט: מבואר שהיחוד הראשון של זו"ן    בשער מאמרי רשב"י   קלה 

באחור   אחור  בבחי'  הקליפות  הוא  יניקת  לכן מחשש  הגבורות שבה  נמתקו  לא  היניקה,שכיון שעדין  מקום  להסתיר  באחור  אחור  לדבק    מוכרחים 
ין  ובאופן כזה לא שייך יחוד לכן נעשה הניסור ואמא מלוה לה כלי מ"ן להעלות לבעלה כדי שתוכל להתייחד עימו שם למעלה ע"י בחי' הנה"י שנעש 

הנה"י שהסתלקו מז"א שעי"ז נפל לתרדמה ועלו חב"ד כנ"ל דהיינו שנעשית גדולה בהיותה למעלה ויש לה כלי מ"ן בהשאלה מאמא. ונה"י אלה הם  
היתה  המוחין שלו לאמא ובעת השינה גם הוא בהיכל או"א. ושם אין חיצונים שיינקו ונעשה יחוד פב"פ ואזי יורדים למקומן למטה ויולדת, כי ע"י ש 

למעלה הוא היכל או"א הוא בחי' חופה ואולי   )מבואר שם שמקום זה למעלה נמתקו הדינים שבה ויכולה לבוא בפ"ב עם בעלה למטה בהיכל הנוק'.  

 .( לכן המנהג שהחופה הראשונה היא עם או"א

הכוונה ששניהם עולים לבינה ושם אמא מסככא על בניה ומשאלת    בהערה קודמת שאין הכוונה כפשוטו אחור באחור אלא     כנ"ל   קלו 
שלהם  כלי  המצב  שם  על  כך  נקרא  רק  ממש  אחור  יחוד  זה  ואין  להתייחד,  כדי  לנוק'  אחור  למטה ם  יחוד  מצינו  בגשמיות  אמנם    .

אצל   ב הגמל  באחור  ח כמבואר  אחור.  בכורות  כנגד  אחור  גמל  תנא  רלו.  .  פקודי  בזהר  כמבואר  לס"מ  מרכבה  שהוא  דייקא  גמל 
 .ובפרדר"א פי"ג

לג   קלז  תורה  ב'    עיין  אֲ   -אות  ָצא  מְׁ צֹ נִּ מְׁ לִּ ין  כֹולִּ יְׁ ם  ׁשָ ם[  ]ּגַ ַעּכּו"ם,  ׁשֹונֹות  ּולְׁ ָרעֹות  ּדֹות  מִּ ֵהם  ׁשֶ ַרע,  יֵמי  ּבִּ נּו  ַהיְׁ ּפֹות,  לִּ ַהּקְׁ דֹור  מְׁ ּבִּ ּלּו  א  פִּ
נוּ  ּיֹות ַהּתֹוָרה, ַהיְׁ ים אֹותִּ ָראִּ תְׁ צּום, ֵאיָנם נִּ מְׁ ֹגֶדל ַהּצִּ ים וְׁ בּוׁשִּ ּבּוי ַהּלְׁ ּיֹות ַהּתֹוָרה. ֲאָבל ֵמֲחַמת רִּ ֹוֶרה   יְׁ אֹותִּ ךְׁ ַהׁשּ ַהחׁשֶ ֵמי ַרע וְׁ ֵדי יְׁ ֵמי טֹוב, ַעל יְׁ
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קדש שבטל   הואשבחי' תרדמה )לשון גחלים עוממות( ותרגום הוא שמפרש את לשון הקודש ללשון העם 
   .בשישים של לשון שקר

תה לנקודה יסודית שבה שהיא הרצון דקדושה בלבד, ומתוכו לחזור ולבנות לכן לברר אותה צריך למעט או
    אותה ללשון קודש.

רצון  אזי מתברר שה בקדש, שדבוקאבל מי  ,בטל בשישיםשלו קודש אזי האמת שבחלום ב דבוקמי שלא ו
 . ויודע לפשר חלמין א בחי' מעמיד ואינו בטל אפילו באלףהו  והכסופים דקדושה

ע שהי'"ויוסף  הקודש  י  לשון  שלימות  שבו    לו  הטוב  להעלות  והתרדמה  בתרגום  ששלט  דהיינו 

יכול לפשר חלמיןלקדושה . כי עיקר החלום הוא בשינה,  לפתור חלומות\קלט/[קלח]  , עי"ז היה 
בחי'    היינו בתרדמה מדמה  בחי'  שכל  מיעוט  בחי'  שינה  בחי'  בעצמו  הוא  כי  שינה  בשעת  הוא  החלום 
תרד בחי'  גמט'-תרדמה,  מה  הדעת    מה,  הוא  ואדם  אדם,  ממדרגת  ירידה  הכוונה  שתרדמה  דהיינו  אדם, 

ובתרדמה הדעת קלה בחי' אשה בחי' ערבוב טוב ורע בחי' תערובת כמו רואה דבר לא ברור ולכן הוא צריך  
אלא צריך מישהו שיודע לברר את הטוב שבו מהרע    ,תרגום ופירוש שהכוונה שכמו שהוא הוא לא אמת

י תרדמה שהוא בחי' תרגום כנ"ל. וע"כ "ושלימות לשון הקודש הוא ע  .\קמ/ שבו ולכווין לאמת
ע שלימותו  שעיקר  לה"ק  לשלימות  שזכה  לפשר "יוסף  יודע  היה  ע"כ  כנ"ל,  תרדמה  י 

הטוב    חלמין שבתרדמה את  לברר  ידע  גם  ותרדמה  בתרגום  שבנגה  הטוב  את  לברר  יודע  שהיה  ע"י 
ופים בהיות בבית הסהר ואת חלום פרעה שעי"ז יצא  שבחלום כמו שמצינו שפתר חלומות שר המשקים וא

  :)וגם בעצמו חלם חלומות אמיתיים כמבואר בפרשת וישב כמבואר בפרשת מקץ מבית הסהר
כי זכה לברר את בחי' לשון התרגום את בחי' התרדמה. דהיינו להעלות  ]קמאמוהרנ"ת  ארומב

י לשון תרגום "ק, עהטוב שבו ללשון הקודש ולהפיל הרע שבו. שזהו בחי' שלימות לה" 
יודע   היה  כי  בחי' תרגום,  ותרדמה שהוא  החלום שבשינה  לפתור  יודע  היה  וע"כ  כנ"ל. 
לברר הטוב והאמת שיש בהחלום שהוא בחי' תרדמה בחי' תרגום. כי הוא זכה לברר את  

  :[ י התרגום שזכה לזה כנ"ל"לשון תרגום, שזהו עיקר בחי' שלימות לה"ק ע 
כי חלום בחי' תרגום ומי שיודע לברר קליפת נגה דהיינו לתרגם  דקות בערך(     60  שיעור יג אחרי  ח"יצ)הר

וכל דבר היתר    ,כי העולם הזה הוא חלום  ,זה בעצמו לפתור חלום  ,נכון את התערובת למצא את הטוב שבה
צריך  ו   ,בחי' אני ישנה וליבי ער  , צריך חלום ותרגום זה תערובת  ,תערובת שצריך ברורדהיינו    ,בו הוא חלום
ה את  ער"למצא  ה  "ליבי  ישנה"בתוך  המקרה  ",אני  שבתוך  הקשר  את  מתחבר  ,למצא  מצב    ,הכל  אין 

אלא זה    עוד מעלה שהיתה לו,אצל יוסף זה לא    ,ובארץ מפשר חלמין  כי כל בשמים  ,זה הצדיק  ,\קמב/מנותק
   .מה שהוא

 
ל לְׁ  ּבֵ לְׁ ּבַ תְׁ ּדֹות ָרעֹות, ֲאַזי ָהָרע נִּ נּו ַהּמִּ ֵמי ַרע, ַהיְׁ נּו ַהיְׁ רֹו ָהָרע, ַהיְׁ צְׁ ּכֹוֶפה ֶאת יִּ י ׁשֶ ּיֹות  ֲעֵליֶהם. ֲאָבל מִּ ֶהם, ֲאַזי אֹותִּ ּבָ ֵמי ַהּטֹוב ׁשֶ ֵרי ֶנֶגד יְׁ ַגמְׁ

ָראִּ  תְׁ נִּ טֹות וְׁ ּלֹא ּבֹולְׁ ֵדי ׁשֶ ָלה, ּכְׁ ַמעְׁ לְׁ לּו אֹור מִּ ּבְׁ י לֹא קִּ , ּכִּ ךְׁ ל ּכָ ין ּכָ ירִּ אִּ ה לֹא ָהיּו מְׁ ּלָ חִּ ּתְׁ י מִּ יֹוֵתר. ּכִּ ים ּבְׁ ירִּ אִּ ֵדי    ים ּומְׁ ּכְׁ ֵמי ָרע יֹוֵתר מִּ לּו ַהיְׁ ַקּבְׁ יְׁ
ַבד, ֲאזַ  ּיֹות ַהּתֹוָרה לְׁ ין אֹותִּ ָארִּ ׁשְׁ נִּ ל ָהָרע, וְׁ ּטֵ ּבַ תְׁ ּנִּ ׁשֶ ו  ׁשָ ַעכְׁ ּיּונֹו. וְׁ ָלה: חִּ ַמעְׁ ּלְׁ ין אֹור ַרב מִּ לִּ ַקּבְׁ ּכֹוֶפה        י מְׁ נּו ׁשֶ רֹו, ַהיְׁ צְׁ ּכֹוֶפה ֶאת יִּ ָצא, ֶזה ׁשֶ מְׁ נִּ

ַהיְׁ  ַהּטֹוב  ַעל  ֹוֵכן  ׁשּ ׁשֶ ָהָרע  ֶכף  ּתֵ ֲאַזי  ּדֹוֵתיֶהם,  מִּ רֹוֶאה  ׁשֶ אֹו  ָהַעּכּו"ם  ם  עִּ ר  ַדּבֵ מְׁ הּוא  ׁשֶ ּכְׁ ַרע.  ֵמי  יְׁ טֵּ ֶאת  ּבַ תְׁ נִּ ַהּתֹוָרה,  ּיֹות  אֹותִּ נֹוֵפל,  נּו  וְׁ ל 
ָבר:  אֹותֹו ַהּדָ ּבְׁ ין, ֲאַזי הּוא יֹוֵדַע ַהּתֹוָרה ׁשֶ טִּ ּיֹות ַהּתֹוָרה ּבֹולְׁ אֹותִּ  וְׁ

 עיין זהר ח"א דף קצא:   קלח 

ויחלמו חלום שניהם איש חלומו בלילה אחד, איש כפתרון וגו', תא חזי דהא אתמר, דכל חלמין     עם מתוק מדבש    דף קצא:  זוהר ח"א   קלט
יוסף כד פשר להו חלמא, אמאי פשר להאי פישרא טבא ולהאי פישרא בישא, אלא אינון חלמין עליה דיוסף הוה,    אזלין בתר פומא, 

ובגין דידע מלה על עקרא ושרשא דילה, בגין כך פשר חלמא להו כמה דאצטריך, לכל חד וחד פשר להון פישרא לאהדרא מלה על  
ם ספרו נא לי, מאי טעמא, בגין דהכי מבעי ליה למפשר חלמא לפקדא  אתריה, מה כתיב ויאמר אליהם יוסף הלא לאלהי"ם פתרוני 

כי שם הוא קיום הכל ובו קיים ונמצא הפתרון רוצה לומר כי הפתרון הוא ע"י הפה שהוא    פישרא לקב"ה, בגין דתמן איהו קיומא דכלא, וביה קיימא פישרא.

 רון.  במלכות וצריך פותר החלום לקשר פיו בפה העליון ועי"ז יתקיים הפת

ואיהו דרגא שתיתאה דחלמא לתתא איהו,  חזי הא אתמר, דדרגא  לנבואה  תא  דרגא ,  שישית  האי  עד  דנבואה שריא    בגין דהא מאתר 
מר  מנצח והוד דז"א דאצילות עד מדרגה של החלום שהוא בגבורה דיצירה שבה שורה מלאך גבריאל הממונה על החלומות יש שש דרגות רוצה לו   שיתא דרגין אינון  דחלמא 

מדר שש  לך  יש  הרי  החלום  שורש  הוא  שבה  דיצירה  גבורה  ובינה  דבריאה  והוד  וגבורה  ובינה  דאצילות  הוד  דהיינו  החלום  ששם  שמאל  בקו  תמנה  פישרא  ,  גות אם  וסלקא 
, היינו גבריאל   החלום הוא במדרגה שלמטה   חלמא איהו דרגא דלתתא   ומפרש,  ועולה הפתרון ממדרגת החלום למדרגה אחרתאחרא    מדרגא דחלמא לדרגא 
ותלוי בדבור שהוא המלכות דאצילות  ופישרא קיימא בדבור ,  והפתרון עומד למעלה ממנו  ופישרא קיימא עלייהו  ועל דא בדבור קיימא  ,  כי הפתרון עומד 

 .  שהוא המלכות לאלהי"ם ודאי  מלה, דכתיב הלא לאלהי"ם פתרונים הלא 
יבת ציון היינו כחולמים הכוונה שאז נתפוס שהיינו כל ימי הגלות כחולמים  שזה הכוונה בתהילים קכו בשוב ה' את ש   ואולי אפ"ל   קמ

מה וכן כל העוה"ז הוא חלום כלפי הדעת שיהיה בימות המשיח וגם זה בחי' חלום  -כי עיקר הגלות היא גלות הדעת בחי' תרדמה תרד 
 .כלפי לעתיד לבוא 

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא   קמא 

יצה שיודע לדבר אבל כל כוונתו היא להוציא מקו דהיינו לקטוע כל דבר שהולך אל הגבוה  ביאר שלץ מלשון מל   63  13  יט   יצ"ח הר   קמב
 .או למקור או לתכלית.  כשאדם הולך ונופל צוחקים קטיעת מהלך מעורר צחוק 



 19כו.      מוהר"ן                  תורה יט                                ליקוטי                                            

יוסף נקודות אצל  ג'  ופָ   ,יש  ושפר  ויהי  פשררוש,   פשר  נזיר אחיו תרגום   רושפ  נו פותר חלום  כמ"ש קדקד 

יפה מראה  שפרו  ,פרישו דאחוי זה בעצמו    ,היינו  כאן בתורה שהצדיק ע"י שרואים אותו  זה מה שמבואר 
י' יוסף אינמבואר בוכ  ,תוכחה איננו דהיינו   כי יוסף זה תיקון המעוות ואז גם שמעון  ,ו שמעון איננונתורה 

עיין מהר"ל גור    ,וזו הסיבה של שנאת האחים אליו  .ואשהמוכיח הוא שנ  ,אינך שנוא דהיינו שאין תוכחה
וביניהם  -ארי בשם המדרש  ביניהם  שוים  דברים  כמה  פרש"י  יוסף  יעקב  תולדות  אלה  על  ב[  ]לז  וישב  ה 

הגור וכתב  האחים  לשנאת  עשו  שנאת  בין  הדמיון  מה  וקשה  אחיהם  ע"י  שנואים  היו  ה  -ארי  ששניהם 
שזו קדושה שלא נתפסת אלא   (דקות  73אחר  )  ח"יצ וביאר הר  ,ששורש השנאה שווה בגלל קדושה יתירה

ע"י מחלוקת.  ונ"ל אולי אפ"ל לבאר קצת שמרוב קדושתו שקשור בבחי' כי כל בשמים ובארץ עי"ז מוצא קו 
מקום בכל  אמת  ופתרון  עצמו  ,וקשר  סותר  נראה  הוא  חוץ  כלפי  הקו    ,לכן  את  לתפוס  יכול  הוא  רק  כי 

 .ליו, ולכן חולקים ע שבהתנהגותו
אחרדקות(    78) לדבר  כאמצעי  אלא  כתכלית  לא  זאת  עושה  שאתה  היא  הנגה  על  המנימלית    , השליטה 

ש פהדהיינו  נגמר  לא  להלאה  ,זה  מתקשר  לדבר   ,אלא  חיות  לתת  כדי  שיהיה  מחשבה  עם  אוכל  אתה 
ברים  אבל זה ידוע בד  ,בתענוגים זה יותר קשה צריך חכמה ובינה לדעת איך לחבר זאת לתכלית  ,שבקדושה

בין אדם לבהמה.  כמבואר בהקדמת רבינו    , אם אינם מתקשרים להלאה  ,האלה של הנגה אזי אין הבדל 
  , אחיד בשמיא וארעאד  לכן צדיק נקרא.   ו"אשרי אדם מפחד תמיד"אר הפסוק  ב בחיי לפרשת בא עי"ש שמ

דבר אל התכלית שלו כל  מי שמביא  בטלי   .דהיינו  דברים  הוא חלום עם הרבה  הזה  נקרא העולם  וזה  ם 
של שבע    החלום הזה של האוכל זה תלוי איזה פתרון תתן לו אם הפתרון  ,אדם אוכל זה חלום  ,לפשר חלום

 .הנפש או פתרון של שבע הבטן והנאת הגרון

 
 האות 

עתה יבאר שבתרדמה שנתבאר לעיל שעל ידה מפילין את הרע כדי לחזור ולבנות את המלכות פה ללשון  
 ה שיתקיים להפך כנ"ל שגם יניקת הרע מלשה"ק ע"י תרגום שהוא תרדמה. קדש, בתרדמה יש גם סכנ

 וכן מבאר שהיניקה הזו יכולה להביא לטומאת המקרה לילה. 
נמצא שמי שמשתדל תמיד לתקן את לשון הקדש אזי התרדמה טובה לו אבל מי שלא אזי התרדמה סכנה  

 לו להטמא, ע"י לשונות העמים שהם מדורה של התאווה. 

ינו מי שלא זכה ללשון הקדש אזי הסט"א מתגבר עליו לינוק מהקדושה ולטמא אותו בשעת שינה  דהי  וזה

לילהבחי'   היינו השבעין לשון.  רוח סערהשהדהיינו  ,  \קמד/ [קמג ]   מקרה  היינו הרוח שטות,   ,

 
ָנבֹון ָנקל  ביקש לץ חכמה ואין נאמר על חרטומי מצר   כתוב  משלי  ַדַעת לְׁ ן וְׁ ָמה ָוָאיִּ ׁש ֵלץ ָחכְׁ ּקֶ ים ודעת לנבון נקל נאמר  פרק יד )ו( ּבִּ

על יוסף שפתר חלום פרעה כי לץ הוא הפך פותר כי פותר הוא שמוצא קו אפילו בחלום שהוא תערובת אפילו במקום שכלפי חוץ  
ובארץ   וזה בחי' צדיק כמ"ש כי כל בשמים  אין בו שום קו הפותר מוצא קו דהיינו לאן הדברים מוליכים לאיזה פתרון הם מביאים 

 השמים בארץ כי ארץ היא בחי' חלום לכן נקראת עולם שהקו בו נעלם.  שמוצא קו על 
 * דברים כג יא   קמג

כג   קמד עיקר    דברים  כי  ממקרה  ונשמרת  בעכו"ם  להלחם  תצא  כי  לרמוז  נ"ל  ָרע:  ָבר  ּדָ ּכֹל  מִּ ּתָ  ַמרְׁ ׁשְׁ נִּ וְׁ ֶביָך  ֹאיְׁ ַעל  ַמֲחֶנה  ֵתֵצא  י  ּכִּ )י( 
 הפלתם ע"י תיקון הברית כנ"ל 

ֶיה   הְׁ י יִּ ֲחֶנה:  )יב( וְׁ )יא( ּכִּ ּתֹוךְׁ ַהּמַ ֲחֶנה לֹא ָיבֹא ֶאל  חּוץ ַלּמַ ָיָצא ֶאל מִּ ָלה וְׁ ֵרה ָליְׁ ּקְׁ ֶיה ָטהֹור מִּ הְׁ ר לֹא יִּ יׁש ֲאׁשֶ ָך אִּ ַחץ  בְׁ רְׁ נֹות ֶעֶרב יִּ פְׁ ָהָיה לִּ
ֲחֶנה:  ֶמׁש ָיבֹא ֶאל ּתֹוךְׁ ַהּמַ ֶ בֹא ַהׁשּ ם ּוכְׁ יִּ ּמָ  ּבַ

 קרא לילה בחי' הפך האור שהוא בחי' שכל דייקא הפך הדעת בהשגחה שאין מקרה ונ   נקרא מקרה 

הכהן(   צדקת הצדיק   עיין  צדוק  קנו    -)לר'  ובסנהדרין    -אות  חז"ל.  ובדברי  כן בלשון הכתוב  נקרא  במזיד  ]וגם  לילה  תיקון למקרה 
לם כלל וכל  )ק"ו.( על פסוק )במדבר כ"ה ב'( ותקראן ר' יהושע אומר שנעשו כולם וכו'[ להאמין באמונה שלימה שאין שום מקרה בעו 

מה שיארע לו ידע שהכל בכוונת מכוון יתברך שמו. ודבר זה הוא באמת עיקר הכל וכל תרי"ג מצוות התורה הם רק עיטין להגיע  
 לידיעה זו שהכל מהשם יתברך: 

חולמים  נקרא בתוכחה אם תלכו עמי קרי לשון מקרה כי העבירות הם יציאה מן הסדר ואין להם סדר ]ובשוב ה' וגו' כ   וכל העבירות 
כמו בחלום אדם עושה כמה מעשים וכשהקיץ אין כלום כך כל העבירות אז. זולת הקרי שזה גם כשהקיץ יש פעולה וכן כל העבירות  
כל   ומתקן  הדינים  כל  ממתיק  מקרה  שאין  שמאמין  זה  ידי  ועל  קרי.  חמת  שם  נקרא  העונשים  כל  וכן  מקומו[  כאן  ואין  כן  נקרא 

ם לא היו יוצאים מן הסדר והיה מסודר כך ולא במקרה ואם כן אינו עבירה ועל עוון הנזכר הוא  העבירות כי אם כן על כרחך כול 
 תיקון ביחוד: 

 אות יא   -והביאור שכתבתי עליו  יקוטי מוהר"ן השלם אות יא  עיין קיצור ל 

ּבְׁ  ֶזה  יַנת  וְׁ ה חִּ ַלְיל  ַעל   ִמְקֵרה  ָלׁשֹון עֹוֶלה  ים  עִּ בְׁ ִּ ַהׁשּ נּו  ַהיְׁ טּות  ׁשְׁ ָהרּוַח  ׁשֶ ָלן,  צְׁ ַעל -ַרֲחָמָנא לִּ ּגּום  רְׁ ּתַ ֵדי  ׁשֹון -יְׁ ּלְׁ מִּ יֹוֵנק  וְׁ ָנה  ׁשֵ וְׁ ָמה   ּדֵ רְׁ ּתַ ֵדי   -יְׁ
ׁשֹון  ֵלמּות לְׁ ׁש לֹו ׁשְׁ ּיֵ י ׁשֶ י מִּ ית קֶדׁש.  ּכִּ רִּ ּבְׁ ׁשֹון הַ -ַהּקֶדׁש ֵמרּוַח ַהּקֶדׁש מִּ לְׁ ימּותֹו ּבִּ ָקֵרר  ֶאת  ֲחמִּ ֵלמּות  -ּקֶדׁש  מְׁ ֵאין לֹו ׁשְׁ י ׁשֶ ַהּקֶדׁש,  ֲאָבל מִּ

ׁשֹון  ה ַהּקֶדׁש ֲאַזי  -לְׁ ר  רוַּח ְסע  יַנת    ה  חִּ ָלן,  ּבְׁ צְׁ ָנה ַרֲחָמָנא לִּ ֵ ׁשּ ָלה ּבַ ֵרה ַליְׁ קְׁ מִּ ָקֵרר אֹותֹו ּבְׁ "ל מְׁ ים ָלׁשֹון ַהּנַ עִּ בְׁ ִּ נּו ַהׁשּ ְרך    ַהיְׁ ר  ק  ֶׁ ךְ ֲאש  רֶׁ ּדֶׁ ׁשֹון      ּבַ לְׁ
ָעָרה  ָהרּוַח סְׁ ֵלי ל' כ( ׁשֶ ׁשְׁ ָנָאֶפת )מִּ ה מְׁ ָ ׁשּ ֶרךְׁ אִּ יַנת ּדֶ חִּ ֶרךְׁ  הּוא  ּבְׁ ּדֶ ירּות.   ּבַ רִּ ַמל    קְׁ ן ַהַחׁשְׁ יֹוֵנק מִּ יַנת  נַגּה וְׁ חִּ הּוא  ּבְׁ ּגּום  ׁשֶ רְׁ ֶרךְׁ  ַהּתַ הֹוֵלךְׁ  ּדֶ

ׁשֹון  יַנת לְׁ חִּ ּבְׁ הּוא  ַעל       ַהּקֶדׁש.  ׁשֶ ׁשְׁ   וְׁ ֵדי   ׁשֹון יְׁ נּו ַעל   ֵלמּות  לְׁ ַהיְׁ ּדְׁ ין     ַהּקֶדׁש   ּצֹולִּ נִּ "ל ָאז  ּנַ ּכַ ָמה  ּדֵ רְׁ ַהּתַ וְׁ ּגּום  רְׁ ַהּתַ יַנת  חִּ ּבְׁ ין ֶאת  רִּ ָברְׁ ּמְׁ ׁשֶ ֵדי  יְׁ
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יַנת  חִּ ֵהם ּבְׁ ים ׁשֶ דֹוׁשִּ ים קְׁ ּבּורִּ דִּ ימּותֹו ּבְׁ ָקֵרר  ֲחמִּ ין  לְׁ יכִּ רִּ ן  צְׁ ַעל  ּכֵ ָמה  וְׁ ּדֵ ַתרְׁ ּבְׁ ָלה  ׁשֶ ֵרה  ַליְׁ קְׁ ּמִּ ׁשֹון    מִּ ֵלמּות  לְׁ ַעל   ׁשְׁ ֵדי   ַהּקֶדׁש,  וְׁ ין    יְׁ ּצֹולִּ ֶזה נִּ

"ל:  ּנַ ָעָרה ּכַ ָקֵרר אֹותֹו ָהרּוַח סְׁ ּלא יְׁ ָלן,  ׁשֶ צְׁ י ַרֲחָמָנא לִּ רִּ ּקְׁ  מִּ

עצות  בלקוטי  מוהרנ"ת  לשון  שיקרר    -יד.  אות  ברית  ערך    זה  עד  הקדש.  לשון  שלמות  בחינת  שהם  קדושים  דבורים  לדבר  צריך 
חינת "חם לבי בקרבי וגו' דברתי בלשוני". שיקרר חמימותו בדבור של לשון הקדש, ועל ידי זה יהיה נצול  חמימותו בלשון הקדש בב 

ממקרה לילה, חס ושלום, שלא יקרר אותו הרוח סערה במקרה לילה, חס ושלום )שם ד'(: עכ"ל והשאר הוא תוספת שהוסיף המסדר  
 עכ"ל.קיצור השלם מהתורה.    

ה  היפך ההשגחה.         הוא כי מקרה    , דהיינו על שם פגם האמונה והחושך שיש בדבר הזה   ,ואעפ"כ נקרא כך   , "ל הכוונה לז   –  ִמְקֵרה  ַלְיל 
 חשכות היפך האור והבהירות של המוחין.    הוא ולילה  

  שבתורה נקרא כן גם במתכווין כי אפילו חסיד שבחסידים וכו'.    ועי"ש שדייקא ע"י קרי יוצאות   101  עמ'   בדובר צדק   עיין ר' צדוק 

, שזהו שנשמות ישראל שרשן בקל שנים שפירש  בשער הפסוקים נשמות יקרות וגבוהות מאד, דייקא בגלל חסרון הנוק'. וכן מבואר  
 אדה"ר. ולכן היו צריכות להתברר בירור אחר ברור כ"כ שנים וכ"כ יסורים.

לאדם להמשיך מגבוה מוחין נפלאים  שכקליפה על הפרי כן הוא המקרה על הטיפה הקדושה, שידוע שהיא כח נפלא שניתן    ומשמע 
ולהלבישם בגשמיות ולהעבירם להבנות לקומה שלימה ונפלאה של שלימות הבריאה ולכן דייקא הקליפה על זה היא כ"כ קשה עד  

 שאפילו חסיד שבחסידים אינה מתבררת אצלו לגמרי.

מלק.  )ומסתמא דייקא בבחי' דרך דהיינו "דרך  רבינו מקרה לשון קרירות מיראת שמים בחי' "אשר קרך בדרך" שגורם ע   וזהו שפירש 
גבר" והיינו "דרך אניה בלב ים" ובחי' "לעשות ים בדרך" המבואר בכוונות אלול( וכן דרך הוא בין מקום למקום דהיינו בחי' פרוזדור  

 ובחי' תרגום כנ"ל ששם עיקר הסכנה לשכוח את המכּוַון.

שאן רבי יהודה כהלכות דרך ארץ דתניא והודעתם לבניך ולבני בניך וכתיב בתריה יום  אמר רב נחמן בר יצחק ע    .דף כב   ועיין ברכות 
הזבים    מכאן אמרו אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע אף כאן באימה וביראה וברתת ובזיע  

במשנ  לשנות  ובכתובים  ובנביאים  בתורה  לקרות  מותרים  נדות  על  ובאין  אבל  והמצרעים  ובאגדות  ובהלכות  וגמרא  קריין  ה  בעלי 

   אסורים.

אבל בעל קרי אינו אלא מתוך קלות ראש  כל הטמאים מותרים בתורה, שאף הם יכולים להיות באימה וברתת,    -  מכאן אמרו    ופרש"י 

 )צ"ע דמשמע שביראה גם שאר טמאים אינן יכולים להיות( וזחות הדעת:   

למלבי"ם דאימה היא רעדה וזיע    עיין יאיר אור כ זה מפקיע אותו מאימה ויראה ורתת וזיע. ) שמדובר גם בקרי דמצווה ואעפ" ופשוט  
 מהשגת גדלות ה'. ויראה היא הבושה גמ' נדרים כ. בחי' שירא מגשת(.

.  שהצדיק בחי' "גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דבר" דהיינו שע"י שהם שומעים את דבר ה' הם עושים אותו לדיבור   לקמן מבואר 
 כי דיבור שאינו מתקבל אינו דיבור.   

מי שהוא לא צדיק אזי גורם כביכול לדיבור לבטלה,  וכן היא גם כל מציאותו שכיוון שכוחותיו אינן לכבוד ה' הרי הם כוחות    ולפ"ז 
 לבטלה, היפך יעקב שאפילו על פחים קטנים חזר כדי שח"ו לא יאבד שום כוח שהשקיע בעוה"ז.  

ה  ר  רוַּח ְסע  עיין תורה לח אות ב  כשפוגמין הדבור שהוא אדני, אז על ידי הפגם, נעשה מרוח פיו, רוח סערה. כי כ"ז אותיות כל     –  ה 
אחד כלול מעשרה, גימטריא ר"ע. ונעשה מבחינת הדבור, היינו מבחינת אדני, ר"ע אותיות, סערה. ס"ה הוא אדני, ור"ע אותיות. וזה  

,  ורוח סערה הזה        ה דברו", שעושים ומתקנים את הדבור, ומעלים אותו מבחינת רוח סערה: בחינת )תהלים קמ"ח(: "רוח סערה עוש 
הוא מקטרג הגדול, שממנו באים כל הקטרוגים והנסיונות. והוא אחר הדברים, שהוא יונק מהדבור, כשמוצא פתח לינק. היינו "לפתח  

כתוב בזהר )וירא קי"ט:(: "ויהי אחר הדברים והאלקים נסה את  חטאת" )בראשית ד'(: וכתיב )מיכה ז'(: "שמר פתחי פיך" וכו'. וכמו ש 
אברהם". והוא מסער גופה דבר נש. וכל המלשינות והרעות שדוברים על אדם, בא מרוח סערה, מאחר הדברים הזה. כי הוא בחינת  

ם תמיד על חובות בני אדם,  קץ כל בשר )בראשית ו'( שעושה קץ וסוף לכל בשר: ובני אדם שהם דנים את כל אדם לכף חובה, וחוקרי 
 הם מבחינת קץ כל בשר.

ָיה.  וזה שכתוב  רְׁ ּפִּ יֹאַכל  ֹאֲהֶביָה  וְׁ ָלׁשֹון  ַיד  ּבְׁ ים  ַחּיִּ וְׁ ָמֶות  כא    יח  בו    משלי  דייקא  תלוי  התיקון  שכל  החיים  רוח  בחי'  הוא  הדיבור  כי 
 ולעומת זה דיבור פגום ממנו כל החורבנות.

 הוא הרוכב ומכניע הרוח סערה.שיש בחי' אליהו ש   ועיין תורה ט' ח"ב 

ךְ  רֶׁ ּדֶׁ ּבַ ְרך    ר  ק  ֶׁ ּבְׁ   -  ֲאש  ב  ַזּנֵ ַויְׁ ֶרךְׁ  ּדֶ ּבַ ָך  ָקרְׁ ר  ם: ֲאׁשֶ ָריִּ צְׁ ּמִּ מִּ ֶכם  ֵצאתְׁ ּבְׁ ֶרךְׁ  ּדֶ ּבַ ֲעָמֵלק  ָך  ה לְׁ ר ָעש ָ ָזכֹור ֵאת ֲאׁשֶ ים  דברים כה יז   לִּ ֱחׁשָ ַהּנֶ ל  ּכָ ָך 
ָיֵרא אֱ  לֹא  וְׁ ָיֵגַע  וְׁ ָעֵיף  ה  ַאּתָ וְׁ ים:          ויזנב בך היינו יניקתו דרך התרגום דהיינו האשה כמובא בגמ' ברכות סא.  ויבן ה'  ַאֲחֶריָך  לֹהִּ

 )ובכתבי האר"י הן בינה ומלכות, לאה ורחל( אלהים את הצלע רב ושמואל חד אמר פרצוף וחד אמר זנב. )כידוע מרבינו דלא פליגי(.  

ת וקשר למקור האמיתי, ולעומת זה עמלק כולו מקרה שאינו קשור לשום  הוא הלעומת זה של ישראל, כי ישראל כולו נצחיו עמלק  
מקור רק עושה מעצמו מקור כפירוש הרמ"ע מפאנו עה"פ "דרך נחש עלי צור" ועה"פ ראשית גויים עמלק" שעמלק טוען שהוא הצור  

לה  השורש  ושם  הכל  טוען שמתחיל  הוא  משם  האמת  לעקם את  מהיכן שמתחיל  דהיינו  להכל.  מנותק  והראשית  הוא  וממילא  כל. 
 מנצח ולכן תאב לנצחיות ובשביל זה רודף את ישראל לינק מהם איזה נצחיות.

והוא המקרה שבאומות שאין בו שום טוב, ושום תיקון לא יהיה לו לעתיד, כי הוא הרע בעצמו, מה שאין כן שאר אומות שלעתיד  
 .  כולם יקראו בשם ה', שהם בחי' המידות הנפולות שלעתיד יתוקנו 

כל קרי דהיינו מנותק מהולדה והמשך דהיינו שלא הולך לנצחיות, אזי הוא הולך אליו.  וכמבואר בכתבי האר"י שאין דבר    ולכן גם 

 (.  14יט    ח" יצ )הר   .שכ"כ נותן חיות לקליפה כמו הדבר הזה
היפך המקרה, ולכן כל עוד  עד שיוכרת זרעו, כי הכסא היינו ההנהגה השלימה, דהיינו השגחה, שזה בדיוק    וזהו שאין הכסא שלם 

 שהוא בעולם, אזי אין האמונה בהשגחה, כראוי.

הוא בליצנות דהיינו דבר המבטל כבוד, דהיינו היפך היראה, וכמ"ש שכתוב "ולא ירא אלקים" ולכן גם השימוש של    כוחו של עמלק 
 אסירא בר מליצנותא דעבודת כוכבים.    כמחז"ל מגילה כה: אמר רב נחמן כל ליצנותא    , מידה זו בקדושה הוא לבטל היראה של ע"ז 
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כי שינה היא בחי' המפיל חבלי שינה על עיני בחי' שנופל   י שינה " י תרדמה, ע"י תרגום, ע"עולה ע 
בחי' תרגום שליטת המדמה ועל עיני דייקא עינים על שם החכמה ובשינה נופל משכל למדמה  לתרדמה ל

סערה הרוח  להתגברות  מאד  מסוגל  השינה  לכן  לו  שיש  הנקנה  בחי'  רק  הוא  ויונק ואז השכל שנשאר   .
מי שלא מקרר תאוותו בדבורים קדושים אזי קשה לו כי   מלשון הקודש, מרוח הקודש, מברית קודש

מ אבל  להשמר  וטמאים  רעים  עצמו הרהורים  שומר  הרהור  לו  שיש  ואפילו  בדעת  האדם  היום  במשך 
תרד בתרדמה שהיא  אבל  ממש  המדמה    מה-מטומאה  שולט  תרגום  אזי  הטמאים  בחי'  ועולין ההרהורים 

 .  ואין לו שמירת הדעת ונטמא במקרה לילה
בבחי' )תהלים  יש לו שלימות לשון הקודש, מקרר את חמימותו בלשון הקודש,  שכי מי  

פשט הפסוק מדבר בהתלבטות של דוד המלך שרוצה  ,  דברתי בלשוני  ,חם לבי בקרבי וכו'  \קמה/לט(
הוא   לשאול  לבו  מרוב שחם  ואח"כ  דומה  נאם  ותחילה  אותה  לשאול  שאסור  וחושש  הקב"ה  את  לשאול 

דורש   ורבנו  לבו לשאול,  בגלל שחם  נמצא בפשט הכוונה ששמדבר  ווה  לתאשמקרר חמימותו  שואל, 

לה"ק של  בבחי'  \קמז/[קמו]   בדיבור  מעצמי.  עצם  הפעם  שנתקררה   \קמט/ [קמח]   זאת  מכאן 
 . ואז גם בשעת השינה הוא שמור ממקרה לילה \קנ/דעתו בחוה )יבמות סג(

אותו במקרה לילה  מיראת שמים  מקרר  רוח סערה  אבל מי שאין לו שלימות לה"ק, אזי ה
 ,אשר קרך בדרך  את אשר עשה לך עמלק  זכור  )דברים כה(  מה שכתוב בעמלק  . בבחי'\קנא/ בשינה

 
היינו כח הדיבור לבטל מעשה, דהיינו שמביא לקרי, והיינו עמלק שזורק מילות כלפי מעלה )תורה יט ח"ב( שכופר במצוות  ליצנות  

 מילה וזורקה כלפי מעלה אל השכל כי מפרש הכל על השכל  וכופר בעשיה. שזה נקרא כופר בעיקר.                

נח     פך ממש הי  ו ט עה"פ אלה תולדות  פרי.    כפרש"י בראשית  דהיינו עושה  ..ד"א  …הדיבור דקדושה שדייקא מביא לידי מעשה 
   למדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים.

ע   תהילים פרק לט   קמה  עֹד ָרׁשָ סֹום ּבְׁ י ַמחְׁ פִּ ָרה לְׁ מְׁ י ֶאׁשְׁ ׁשֹונִּ לְׁ ָרַכי ֵמֲחטֹוא בִּ ָרה דְׁ מְׁ י ֶאׁשְׁ ּתִּ י:   )ב( ָאַמרְׁ ּדִּ ֶנגְׁ ּטֹוב    לְׁ י מִּ יתִּ ה ֶהֱחׁשֵ ּיָ י דּומִּ ּתִּ )ג( ֶנֱאַלמְׁ
ר:  ּכָ י ֶנעְׁ ֵאבִּ י:   ּוכְׁ ׁשֹונִּ לְׁ י ּבִּ ּתִּ רְׁ ּבַ ַער ֵאׁש ּדִּ בְׁ י תִּ יגִּ ֲהגִּ י ּבַ ּבִּ רְׁ קִּ י ּבְׁ ּבִּ י:   )ד( ַחם לִּ ָעה ֶמה ָחֵדל ָאנִּ יא ֵאדְׁ ת ָיַמי ַמה הִּ ּדַ י ּומִּ ּצִּ דָֹוד קִּ י יְׁ יֵענִּ    )ה( הֹודִּ

  ועיין תורה כא והכוונה כי לא צריך להכניע את החום אלא להפנות אותו לקדושה     .קרור בפסוק המדבר מחום ראיה ל   מביא ש צ"ע  

עולה מאליה   בבחי' שלהבת  הדיבור של קדש  להיות  צריך  באיזה התלהבות  קנו  ו'   גילוח לק"ה  ועיין  ותורה  חום התפילה    ה'  דמיון 

חלק א  היכל הברכה  )וכן מצאתי בספר  הידועה  מצות פרה אדומה(  לחום התאוה  על  החיים  נ וצר  בזה שע"י    ועיין תורה  ההשואה 
וכן בתורה לא חסד   זה  זה לעומת  והתלהבות בתפילה הם  תיקון הברית אזי מרגיש מתיקות בתפילה משמע שחום התאוה הידועה 

 מתגלה בפומא דאמה מבואר שכפי תיקון התאוה כן הכסופין ואהבה דקדושה 
 עיין תורה קנו   קמו

תורה   קמז  ֶנגֶ   -  קנו   עיין  י  ּכִּ ב.  ַהּלֵ ָהר  טְׁ נִּ ֶזה  ֵדי  יְׁ ַעל   , ַרךְׁ ּבָ תְׁ יִּ ם  ֵ ַהׁשּ לְׁ ּבֹו  לִּ ּובֹוֵער  ַלֵהב  תְׁ ּמִּ ׁשֶ ֵדי  יְׁ ַעל  הּוא,  ב  ַהּלֵ ָטֳהַרת  ָער  וְׁ בְׁ נִּ וְׁ ַלֵהב  תְׁ ּנִּ ׁשֶ ד 
תְׁ  ּיִּ ׁשֶ יךְׁ  ָצרִּ ֶזה  ֶנֶגד  ּבֹו,  לִּ ָמא  טְׁ נִּ ה  ּזֶ ּמִּ ׁשֶ לֹום,  ׁשָ וְׁ ַחס  ָרָעה,  ַתֲאָוה  לְׁ מֹו  ַלֲעֵבָרה אֹו  ּכְׁ ּבֹו,  לִּ ַהר  טְׁ יִּ ֶזה  ֵדי  יְׁ ַעל  וְׁ  , ַרךְׁ ּבָ תְׁ יִּ ם  ֵ ַהׁשּ לְׁ ּבֹו  לִּ ַער  בְׁ יִּ וְׁ ַלֵהב 

זוֹ  ֲאַזי  ב,  ַהּלֵ ָטֳהַרת  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוכְׁ ָבֵאׁש".  ירּו  ֲעבִּ ּתַ ָבֵאׁש  ָיבֹא  ר  ֲאׁשֶ ָבר  ּדָ ל  "ּכָ ל"א(:  ר  ּבַ דְׁ מִּ )ּבְׁ תּוב  ּכָ ֲחָדׁשִּ ׁשֶ ים  ּבּורִּ ּדִּ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְׁ ר  ַדּבֵ לְׁ ים,  ֶכה 
זְׁ  ּיִּ ׁשֶ י,  ּבִּ רְׁ קִּ ּבְׁ ׁש  ַחּדֵ ָנכֹון  רּוַח  וְׁ ֲאַזי  ים,  י ֱאלֹקִּ ָרא לִּ ּבְׁ ָטהֹור  ֶזהּו ֵלב  וְׁ ַהּקֶֹדׁש:  יַנת רּוַח  חִּ ּבְׁ הּוא  יַנת רּוַח  ׁשֶ חִּ ּבְׁ ֵהם  ׁשֶ ים,  ֲחָדׁשִּ ים  ּבּורִּ ּדִּ ׁש  ַחּדֵ ה לְׁ ּכֶ

"ל:  ּנַ  ַהּקֶֹדׁש ּכַ
 כג הנ"ל   'בראשית ב   קמח 

ֶאָה ֶאל ָהָאָדם: )כב( ַוּיִּ   בראשית פרק ב   קמט  בִּ ה ַויְׁ ָ ׁשּ אִּ ן ָהָאָדם לְׁ ר ָלַקח מִּ ָלע ֲאׁשֶ ים ֶאת ַהּצֵ דָֹוד ֱאלֹהִּ ַעם ֶעֶצם    ֶבן יְׁ )כג( ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם זֹאת ַהּפַ
יׁש ֻלֳקָחה ּזֹאת:  י ֵמאִּ ה ּכִּ ָ ׁשּ ֵרא אִּ ּקָ זֹאת יִּ י לְׁ רִּ ש ָ ּבְׁ ר מִּ    ֵמֲעָצַמי ּוָבש ָ

   ל כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוה: מלמד שבא אדם ע   -)כג( זאת הפעם    רש"י 

י"ג כן, מלמד שבא אדם על כל בהמה וכו' ולא נתקררה וכו', ואע"ג דלאו בתשמיש מיירי, אין זה אלא רמז, והעיקר    -  שפתי חכמים 
ודע טבעם לא היה יודע  מן האדם ידע את חוה אשתו )להלן ד, א( נפיק, ועי"ל שהיה משיג בשכלו טבע כל בהמה וחיה, דאי לא היה י

 לקרות להם שמות: 

וא"ר אלעזר מאי דכתיב זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו    יבמות סג.  קנ
 .עד שבא על חוה 

הכוונה  הפעם    אולי  זאת  שמרגיש  כזו  בדביקות  הקדש  בלשון  דהיינו  באשתו  ודבק  לקיים  שזוכה  שמי  לומר  ניחא  שרוצה  דהיינו 
ושלימות ותענוג בדיבור קודש דהיינו שמרגיש שאשתו היא בחי' לשה"ק אזי גם בתרדמה על זה אשה כזו הוא חולם ולא על אשה  

   .גשמית המביא לקרי 

מביא  הכוונה    רבינו  בדרש  לזיווג  הכוונה  שבפשט  שמה  לומר  אפשר  לכן  בחי'  אותה  שזה  דכיוון  קדוש  מזיווג  קדוש  לדבור  ראיה 
 .ר  ועיין תורה ז עה"פ הנחש השיאני לשון נישואין ולשון עיצה וכן מובא ברית הלשון וברית המעור קשורים זל"ז לדיבו 

כי שלימות   קנא זוכר    נ"ל  הוא  וההיתר  בעוה"ז במקום הרשות  כשהוא  דייקא  דהיינו  ע"י שקשור לקדש לחכמה להקב"ה  זה  לשה"ק 
דהיינו ודבק באשתו והיו לבשר אחד ומי שכך עובר את העוה"ז אזי אין שום    מאין באת דהיינו כי מאיש לוקחה זאת ולאן אתה הולך 

סוף   שיהיה  מיוחדת  לכוונה  הולך  והכל  לעולם  בא  שבשבילה  תחילה  מחשבה  מיוחדת  מכוונה  בא  הכל  בהשגחה  הכל  כי  מקרה 
 .אזי אין מקרה כלל המעשה כמחשבה תחילה ומי שכך בכל המעבר דרך העולם הזה קושר מחשבתו להקב"ה שאליו הוא הולך  



 22כו.      מוהר"ן                  תורה יט                                ליקוטי                                            

קרירותקרך    \קנג /[קנב] בהג  [קנד]  לשון  בקרבי  לבי  חם  בחי'  לשה"קיהפך  דיבור  דהיינו  אש  תבער   .גי 
 )משלי  לשון ניאוף כמ"ש, הוא בחי' בדרך

 

 
 עיין פרש"י שם ובזהר ויקהל קצה.  קנב 

ם:   דברים פרק כה   קנג ָריִּ צְׁ ּמִּ מִּ ֶכם  ֵצאתְׁ ּבְׁ ֶרךְׁ  ּדֶ ּבַ ֲעָמֵלק  ָך  ה לְׁ ָעש ָ ר  ַאֲחֶריָך    )יז( ָזכֹור ֵאת ֲאׁשֶ ים  לִּ ֱחׁשָ ַהּנֶ ל  ּכָ ָך  ּבְׁ ב  ַזּנֵ ַויְׁ ֶרךְׁ  ּדֶ ּבַ ָך  ָקרְׁ ר  ֲאׁשֶ )יח( 
לֹא ָיֵר  ָיֵגַע וְׁ ה ָעֵיף וְׁ ַאּתָ ים: וְׁ  א ֱאלֹהִּ

 עפרש"י שם משל לאמבטי רותחת    קנד



 מוהר"ן          תורה יט                           ליקוטי                                            1כו: 

אלא לבאר במה קירר   , רוצה לומר ש"דרך" שכתוב בפסוק אין הכוונה למקום  כן דרך אשה מנאפת  ל'(

התרגום שהוא בחי' נוגה, ויונק מן החשמל   \ב/ . שהרוח סערה הולך דרך\א/ דהיינו שקרר בזנות
כי    הנ"ל העכו"ם,  לשונות  המל  את  ומוללות  ממללות  אש  חיות  בחי'  חשמל  ונקרא  הקדש  לשון  שהוא 
מהקליפות  החש ושומר  עילאה  מבינה  שיוצא  בבכהאריז"ל  מבואר  חומה/ מל  בחי'  אשה  בחי'  וכן (  \ג)וזה 

הדיבור של לשון הקדש הוא דיבור אש להבה היוצא מהלב שהוא בחי' בינה ליבא התבטאות של כסופים  
דמה  , אבל ע"י תרלקדושה ועי"ז מפיל את הקליפות שהן לשונות הגויים שהם התבטאות הע' מדות רעות

הקדש   הארת  נחלש  בתרדמה  כי  הקדש,  מלשון  לינק  סערה  הרוח  יכול  אזי  נגה  קליפת  תרגום  דהיינו 

 :  י יכול הרע להתגבר בחלום של טומאהזוהתלהבות הלב לקדש וא
 

, ועי"ז היה מקבל  הארת החכמה הנקראת קדש  מאליהו רוח הקודש  \ה/היה יורש  \ד/ ואלישע

, בבחי'  רו האיר הקדש והיינו לשון הקדש שהיא ביטוי של קדש דהיינו שבדיבו  [ו]  ממנו שלימות לה"ק
כי לשה"ק היא    . פי שנים, היינו לשון הקודשויהי נא פי שנים ברוחך אלי  \ז/ )מלכים ב' ב'(

דייקא שנים כמו  פי  והיינו  כשמדבר בפיו בדיוק כמו שעלה במחשבה תחילה של הקב"ה דהיינו שמכפיל 
זה כששכינה מדברת מגרונו ואזי מדבר בפיו את הפה של מעלה דהיינו  שתי פיות פה בפועל כמו פה בכח ו

 
קומה שכוסף לתאוות רעות. כי בבחי'  כי יש לב ישר בחי' דרך ישרה שכוסף לתכלית אמת ויש לב זונה בחי' דרך ע   ורמוז בלשון דרך   א

דרך בחי' תרגום כי דרך היא ממוצע היא פרוזדור את הטרקלין בחי' עוה"ז כלפי עוה"ב שזה בחי' תרגום ודייקא שם  דרך שם הניסיון,  
פרוזדור לבטן    כרון עוה"ב ויש ג' בחי' פרוזדור )לשון תרגום דייקא( העוה"ז נקרא בחז"ל פרוזדור והגרון הוא י אחיזת עמלק לקרר מז 

ויש בהם הרבה   והם עיקר הנסיון בעוה"ז  וממון  ניאוף  ג' תאוות אכילה  והם כנגד  נדה  ויש באשה פרוזדור לרחם כמובא במשניות 
היא   שהדרך  שיחשוב  הטרקלין  את  מהאדם  להשכיח  עולמו  את  שיאבד  האדם  את  לתפוס  עמלק  של  הרשת  שהיא  ורשות  התר 

 .התכלית 

תרגום   ב דרך  שז   הולך  דרך  נראה  בא  הוא  מלשה"ק  לינק  וכדי  הולך  עמלק  היינו  סערה  הרוח  ולפ"ז  דרך  המילה  על  דרש  עוד  ה 
 .התרגום שזה הדרך הסובב את הקדש וע"י התרגום רוצה להפיל את הלשה"ק לבחי' דרך אשה מנאפת דהיינו זנות 

 יבמות סב: השרוי בלא אשה שרוי בלא חומה   כמבואר בגמ'   ג
א   מה שהזכיר   ד אלישע  את  הנביא כאן  חבקוק  פעמים  נולד  ידו  על  כי  שגם  אפ"ל  שלנו  , ולי  התורה  בנויה  תפילתו  כמבואר    , שעל 

אתא רבי אלעזר, ושוי רישיה בין ברכוי דאבוי, וסח ליה    -  עם מתוק מדבש   : דף ז   הקדמת הזהר באריכות בזהר בשלח דף מד. ועין גם  
גדולעובדא   פחד  עליהם  )חבקוק    ,שעבר  ובכה. אמר  רבי שמעון  חבקוק אמרו, בשעתא  דחיל  האי קרא  יראתי,  יהו"ה שמעתי שמעך  ב(  ג 

היה מת  דחמא מיתתיה  ב' פרקואתקיים על ידא דאלישע    ואח"כ   , כשנודע לו שכבר  במלכים  אמאי אקרי חבקוק, בגין דכתיב )מ"ב ד טז(    , ד'  כמבואר 
דאימיה, וחד דאלישע, דכתיב )שם לד( וישם פיו  למועד הזה כעת חיה את חובקת בן, ודא בריה דשונמית הוה, ותרין חבוקין הוו, חד  

 .  ויגהר עליו פי' נשתטח עליו וחבקו על פיו  

כמספר  אשכחנא בספרא דשלמה מלכא, שמא גליפא דשבעין ותרין שמהן   אותיות  ריו  ויט שיש בהם  ויבא  נרמז בג' פסוקים של יסע  עב שמות  ע"ב יש בו  שם 

, בגין דאתוון דאלפא ביתא דאגליף ביה  אלישע את העב שמות ועי"ז החזיר רוחו בקרבו כדלקמן חקק עליו  וי בתיבין  אגליף על   חבקוק, ועב שמות כל שם מג' אותיות
ב' שחקק עליו אביו בתחילה, רוצה לומר כל עיסת האדם היא מן כב אותיות התורה והם התקשרות הנשמה בתוך הגוףאבוי בקדמיתא   , כד מית פרחו מניה  כי אותיות הא' 

פרח  אותיותוכשמת  הכב  כל  ממנו  ותרין  ו  ואתוון דאלין שבעין  ותרין שמהן  אינון אתוון דשבעין  כל  ביה  ליה, אגליף  חבק  דאלישע  והשתא   ,
אלושמהן גליפן, אינון מאתן ושיתסר אתוון   שמות  חקיקת  שם  על  חבקוק  נקרא  למה  טעם  עוד  וזה  חבקוק  כמספר  אותיות  , וכולהו אתוון אגליף ברוחיה  ריו 

כי עד כאן היה  , בגין לקיימא ליה באתוון דשבעין ותרין שמהן, וקרא ליה חבקוק  כמ"ש וישם פיו על פיו ונפח בו הריו אותיותורא( אלישע  )נ"א, בדיב 

  נאה לו מכמה טעמיםשמו  , שמא דאשלים לכל סטרין  שמו חבוק ע"ש חיבוק אמו ועכשיו שחבקו אלישע קראו חבקוק מלשון חיבוק כפול וגם עבור מספר ריו אותיות של עב שמות 
אתקיים לאהדרא רוחיה, ובאתוון    של עב שמות אשלים לחבוקין כדאתמר, ואשלים לרזא דמאתן ושיתסר אתוון דשמא קדישא, בתיבין  

 , ועל דא אקרי חבקוק.  ובריו אותיות של השמות היה קיום לגופו שיעמוד על בוריו אתקיים כל גופיה על קיומיה  

שכבר טעמתי טעם מיתה  מה דהוה לי דאטעימנא מההוא עלמא  מאבי ואמי  ( יהו"ה שמעתי שמעך יראתי, שמענא  אמר )חבקוק ג ב חבקוק  ואיהו  

ממך ה' שהוא  ואמר, יהו"ה פעלך, דעבדת לי    התחיל מבקש רחמים מהמלכות שמשם היתה נפשו, שרא למתבע רחמין על נפשיה  שלא אמות בצעירותיודחילנא  

יהון חייהו,    פי' ע"י שנים קדמוניות שהם הו"ק דז"א הנקראים אילנא דחיי בקרב שנים    מכל מקום מעתה  ,פי' שבראת אותי בתחילה מבחינתך מדרגת המלכות אני מבקש שאני פעלך  
יהיו שניו מעלמא  פי' שהתפלל על חייו שהמלכות תמשיך לו חיים מהו"ק לפי שידע ברוח הקדש שבתחילה היה מעלמא דנוקבא ולכן מת, לכן התפלל שמ כמו חייו    חייהו הכוונה עתה 

ויאריך ימים , וכל מאן דאתקשר באינון שנים קדמוניות חיין אתקשרו ביה, בקרב שנים תודיע, לההוא דרגא דלית )בה( חיין כלל  דדכורא 
   ם לכל העולמות ולשורש נשמתו הנשרש בה. דהיינו שהתפלל שהמלכות שאין לה חיים כלל מעצמה תתוודע ותתקשר בקרב שנים שהם הו"ק ואז הם ימשיכו אליה רב טוב וגם ימשך חיי 

 מה שייך בזה    צ"ע לשון ירושה   ה 

בזה הרי לשה"ק אדם זוכה כפי עבודתו ועיין תורה סו שאלישע עשה פי שנים מופתים מאליהו והכל מכח    וצ"ע איזה לשון כן שייך 
)וכן מבואר בתורה ז( אלא שהכל מכח רבו    רבו והכל בכח התפילה דהיינו שהתפלל יותר בכוונה מרבו כי הנס הוא רק כפי התפילה 

ונ"ל שזה תלוי בתלמיד עד כמה מקשר עצמו לרבו כך מקבל ממנו רוח ע"י שנכלל ברוחו ואזי בשעת עלית רבו    וצ"ע הביאור בזה 
חו שלו  שיורד בי' רוח דלעילא ונקשר לרוח דלתתא אזי יכול התלמיד ע"י שקשור היטב לרוח רבו לקבל פי שנים של רבו שיאיר ברו 

 עי"ש הכל מבואר בתורה סו 
 עיין הקדמת הזהר דף ז. כיצד ב"פ החיה את חבקוק בדיבורו    ו

ָ   מלכים ב פרק ב   ז  ַוּיֹּאֶמר ֱאִליש  ְך  ֵמִעּמָ ַקח  ֶטֶרם ֶאּלָ ּבְ ְך  ּלָ ה  ַאל ָמה ֶאֱעש ֶ ְ ע ש  ָ הּו ָאַמר ֶאל ֱאִליש  ְוֵאִלּיָ ַוְיִהי ְכָעְבָרם  ַנִים )ט(  ְ י ש  ּפִ ִויִהי ָנא    ע 
רּוֲחָך ֵאָלי:   ּבְ



 מוהר"ן          תורה יט                           ליקוטי                                            2כו: 

ליה שהיא השכינה נ"ל הכוונה    \ט/[ח.:{] ברכות ח} , כי שנים מקרא ואחד תרגום  מלכות פה קרינן 
שלשה"ק נקרא פי שנים כי שנים מקרא הם אחד הבחי' מחשבה תחילה והשני לשה"ק ובאמצע הוא התרגום  

נעשה המקרא השני כמו המקרא הראשון וכמבואר בתורה סו שפי שנים זה בחי'  שע"י תיקון התרגום אזי  

משה שלמעלה כמו  למטה  משה  דהינו  משה  ד'(  משה  ביה )שם  עי"ז כתיב  איש קדוש עובר    \י/. 
הזוהר בפרשת בשלח דף מד. מקשה על   [יב]\יא/:{ברכות י} , שלא ראתה קרי על סדינו עלינו תמיד

 
 זהר תרומה דף קלב:   ח 

]ח:[    55  54שנים מקרא ואחד תרגום    53  אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור   -   ברכות ח.  ט
סבר לאשלומינהו    ג{ עטרות ודיבון שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו רב ביבי בר אביי -ואפילו }במדבר לב 

לב{ ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש  -לפרשייתא דכולא שתא במעלי יומא דכפורי תנא ליה חייא בר רב מדפתי כתיב }ויקרא כג 
בערב וכי בתשעה מתענין והלא בעשרה מתענין אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי  

אמר ליה ההוא סבא תנינא ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר כדאמר להו ר' יהושע בן לוי לבניה אשלימו    ועשירי. סבר לאקדומינהו 
 .פרשיותייכו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום 

.  היינו מדי שבוע בשבוע, וכתבו תוס' ]ד"ה ישלים[ שכל השבוע נחשב שקורא עם הציבור, כיון שמתחילין הפרשה ביום 53  -  חברותא   הערות ביאור
במנחה  עם  שבת  כקורא  מחשיבו  במנחה  ומה שקורין  ואילך,  א'  מיום  רק  או  בשבת,  ממנחה  לקרא  כוונתם שיכול  אם  ודרכי משה  הטור  ]ונחלקו   ,

  הציבור[. וסיימו שמצוה מן המובחר לגמור לקרוא לפני סעודת יום השבת, וכתב המ"ב ]ט[ שלא יעכב את סעודתו אחר חצות לצורך קריאת שמו"ת. 
תחיל בע"ש וישלים בשבת, ואילו המג"א הביא בשם האר"י שלכתחילה ישלים בע"ש ורק כשהוא אנוס ישלים בשבת, וכתב המ"ב  והב"י ]רפה[ נקט שי 

]שם[ שאם לא קרא בע"ש יקרא בשבת קודם התפלה. ובבאר היטב ]רפה א[ כתב, שהזמן המובחר לקריאת שמו"ת הוא אחר חצות עש"ק, ובמחזיק  
.  הראבי"ה ]ברכות 54"ק מיד אחר שחרית, אך לא באשמורת כי אין קורין תרגום בלילה, וראה הערה הבאה.    ברכה כתב, שהאר"י היה קורא בעש 

ג'    -כב[ כתב, שטעם התקנה שנים מקרא, להודיע חשיבות המקרא, ואחד תרגום   כדי שיבין את העניין. ובמטה משה ]תכב[ כתב, שהתורה ניתנה 
ואב "באר היטב" בשבעים לשון, והתרגום נגד "באר היטב". ובערוך השלחן ]רפה ב[ כלל שני הטעמים,  פעמים, בהר סיני, באהל מועד, ובערבות מ

יך לומר וכתב שקורא ג"פ נגד נתינתה ג"פ, והשלישי בתרגום כדי שיבין מה שלומד. ונפקא מינה, במקום שאין תרגום, שאם כל ענינו רק שיבין, אין צר
ג"פ שניתנה תורה. ובתרומת הדשן ]ח"א כג[ ובהקדמת ספר החינוך כתבו, שטעם התקנה כדי שישלים כל    פעם שלישית, אלא אם כן תקנו גם כנגד

  יחיד את התורה בכל שנה כמו הציבור, ולכן כתב שאין צריך לקרא שמו"ת של קריאת יו"ט. ואילו רבינו חננאל כתב, שהטעם כדי שיהא רגיל במה 
ביו"ט  גם  צריך לקרא  ולטעמו  קורין,  ביחידות  שהציבור  למי שדר  רק  ובהגה"מ הביא בשם ראב"ן שתקנוה  בציבור.  קודם קריאת  וכן צריך לקרא   .

.  תוס' ]ד"ה שנים[  55שיקרא בשעה שהציבור קורין בביהכנ"ס. והלבוש כתב, שתקנוה כדי שיהיו בקיאין בתורה, וראה בערוך השלחן שביאר דבריו.   
כי התרגום מפרש   יקרא בלעז  לא  ידי  כתבו, שהלועז  בו  יוצא  בפירוש התורה  והרא"ש כתב, שהקורא  לפעמים פרטים שאינם במשמעות המקרא. 

והבי  והטור ]רפה[ כתב, שאם לומד פירוש רש"י חשוב כמו תרגום.  ופירוש הענין.  והיינו שכלולים בו פירוש המילות  א  תרגום, כי מפרש כל מלה, 
יוסף שמקורו מהרא"ש הנ"ל, ואף שרש"י לא פירש כל   מלה, משמע שנקט כי כל מקום שלא פירש אינו טעון פירוש, והוא כמו שאין תרגום  הבית 

  ל"ראובן ושמעון". והסמ"ג ]עשין יט[ העדיף ללמוד פירוש רש"י לפי שמפרש יותר מהתרגום, והביא שיש ראשונים שדחו וסברו שדוקא תרגום לפי 
 ום ופירוש רש"י". וכן פסק בשו"ע ]שם ב[ וראה בה"ל ]ד"ה תרגום[. שניתן בסיני, ומסיק הב"י "וירא שמיים יצא את כולם ויקרא התרג

דע, כי תמיד תקרא פסוקים אלו עם תרגום. ותכוין, כי המקרא    -סוד התרגום    -פרק א    -שער הנהגת הלימוד    -  ועיין פרי עץ חיים 

רא כל הפרשה שמו"ת. וביום שבת, אינך צריך  . וביום ו', שאתה מכוין אז לשם הוי"ה, היינו והי"ה, אז תק הוא הפנים, ותרגום אחוריים 
לקרות, רק לשמוע מפי הש"ץ כולה היטיב, ולכוין בה כדרך הנז'. ולפי שגם ביום ז' אנו מכוונים לכל שם ב"ן, לכן צריך לשמוע כולה.  

ביום ו' שאתה מכוון    ודע, כי בתרגום יש כוונת שם ב"ן, אך הם בסדר ריבוע, ועדיין לא קבלתי הסדר. אבל מה שזכרתי הוא זה, כי 
במקרא, כל מילוי שם ב"ן דפנים בשורק, אז תכוין ג"כ, באחוריים שלהם מנוקדים בשורק, שהוא סוד התרגום, כי כל תרגום אחוריים  

ו"ד וד"ה ודה"ו ודהו"ה, והוא מה שזכרתי. אך אפשר להבין מזה, כי גם ביום ז', יהיה שם ב"ן כולו בסוד אחוריים, רק    -כידוע, כזה  
 שאיני יודע איך יהיו הנקודות: 

והנה, מ"ש שחייב האדם לקרות הפ' שמו"ת, הוא, כי שנים מקרא הוא כנגד ת"ת ויסוד. והענין, כי שנים מקרא, ר"ת שם, והוא שדי  
וז"ס, לשון הרגיל בדברי רז"ל, ל  ויסוד.  ומר  הויה, עולה שם. וכן מקרא, בגימטריא שם ע"ה, להורות על ב' שמות הנז', שהם בת"ת 

שנים מקרא ולא אמרו שנים תורה. וגם במקרא נמצא פנים ואחור, והנה, פנים הוא לשון רבים, ואחור הוא לשון יחיד. כי לשון קדש  
הוא פנים, והוא שנים מקרא. אך התרגום שהוא אחור, אינו אלא אחד, וז"ס ואחד תרגום. גם תבין הענין, כי האחור הוא תמיד בסוד  

שונה הולכת עם כל האותיות שלפניה, וכן השניה הולכת עם כל שלפניה, וכן השאר הולכת עם כל שלפניה.  הריבוע, שתמיד אות רא 
וזהו ענין ואחד תרגום, כי התרגום שהוא אחוריים, לעולם הוא א', הראשון הולך עם כולן, וכן הב' עם כולן שלפניו, וכן כל השאר  

 אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד.    -בפ"ע, כזה    נקשרים כאחד. אך לה"ק הנקרא פנים, הם רבים כי כ"א 

ואבאר לך הטעם, למה אחוריים הם תרגום. והענין, כי תרגום גי'  אך התרגום, הוא קשור ביחד כידוע, וזהו שנים מקרא וא' תרגום.  

בכל    . גם ט"א, שהרי תרדמה, והנה נסירת אחוריים הוא ע"י התרדמה שנאמר ויפל ה' אלהים תרדמה על האדם, והוא סוד התרגום 
עד   החכמה  מן  אחוריים,  כל  נגד  תרגום,  מנין  ע"ב,  פעמים  ט'  נמצא  ע"ב.  גי'  ריבוע,  שהוא  שלה  ואחור  א',  הויה  יש  מי"ס,  ספירה 
היסוד. וכולם ניתנים אל המלכות, וזהו ואחד תרגום, שכל האחוריים, הם במספר תרגום. והבן. והנה תרדמה, בגימטריא תרגום, כי  

הנ  עם  תרגום מדבר  ולזה אמר במחזה,  בלשון  על אברם.  נופלת  ותרדמה  וזהו  ע"י תרדמה,  רק  הנבואה  יכולים לקבל  ביאים, שאין 
נק' תרדמה.   שהוא לשון תרגום, ע"ש בזוהר. ודע, כי לשון תרגום הוא אחוריים של הקדושה, וכל אחוריים הם בסוד פכמ"מ, ואלו 

 ב"א, שזהו סוד תרדמה, שאז ננסרת, ואח"כ ויביאה אל האדם: וזהו ויפל ה' אלהים תרדמה על האדם, כי הנסירה היתה בסוד א 

י ָעבְ   מלכים ב פרק ד   י ֲחֶזק ּבוֹּ ֶלֱאָכל ָלֶחם ַוְיִהי ִמּדֵ ָלה ַוּתַ ה ְגדוֹּ ָ ם ִאש ּ ָ ּוֵנם ְוש  ע ֶאל ש  ָ ֲעבֹּר ֱאִליש  ם ַוּיַ ה ֶלֱאָכל ָלֶחם: )ח( ַוְיִהי ַהּיוֹּ ּמָ ָ   רוֹּ ָיֻסר ש 
ּה   ָ ִאיש  ַוּתֹּאֶמר ֶאל  ִמיד: )ט(  ּתָ ָעֵלינּו  ש  הּוא עֵֹּבר  ָקדוֹּ י ִאיש  ֱאלִֹּהים  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ָנא  ה  ה    ִהּנֵ ִמּטָ ם  ָ ים לוֹּ ש  ְוָנש ִ ה  ְקַטּנָ ִקיר  ת  ֲעִלּיַ א  ּנָ ה  ַנֲעש ֶ )י( 

ה:  ּמָ ָ בֹּאוֹּ ֵאֵלינּו ָיסּור ש  ָרה ְוָהָיה ּבְ א ּוְמנוֹּ ְלָחן ְוִכּסֵ ֻ  ְוש 
ב ושמואל חד אמר עלייה פרועה היתה וקירוה וחד אמר אכסדרה גדולה היתה וחלקוה  ר   " נא עליית קיר קטנה " נעשה    ברכות י:   יא

לשנים. בשלמא למאן דאמר אכסדרה היינו דכתיב קיר אלא למאן דאמר עלייה מאי קיר שקירוה בשלמא למאן דאמר עלייה היינו  
אמר אביי ואיתימא    " ושלחן וכסא ומנורה ונשים לו שם מטה  " .   דכתיב עליית אלא למאן דאמר אכסדרה מאי עליית מעולה שבבתים 

רבי יצחק הרוצה להנות יהנה כאלישע ושאינו רוצה להנות אל יהנה כשמואל הרמתי שנאמר ותשובתו הרמתה כי שם ביתו ואמר  
  אמר רבי יוסי ברבי חנינא   " ותאמר אל אישה הנה נא ידעתי כי איש אלהים קדוש הוא "      .רבי יוחנן שכל מקום שהלך שם ביתו עמו 
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ים קרי ותירץ שהיתה מריחה ריח ג"ע מהסדין שקם ממנו, ונראה שכוונת זה שיש הרבה בני אדם שלא רוא
כי   זה בעצמו מקרה  קרי  רואים  בדרך אחרת שהצדיקים שלא  לתרץ  רגיל  רבנו  זה  גם אדם  יום  בכל  לא 

כי הבינה שאבל    לו שרואה,  קורה קדוש  לאלישע איש  קראה  לשלימות  השונמית  שון הקדש לע"י שזכה 

  : \יג/ של קרי על הסדין זו הוא מופקע לגמרי מטומאה
י שלימות לשון הקודש זוכין  "כנ"ל. כי ע   ממקרה לילה הקודש ניצולין    'י שלימות ל"כי ע

י תרגום שהוא בחי' תרדמה ושינה,  "לתיקון הברית כנ"ל. כי עיקר שלימות לה"ק הוא ע
ילה  י שמבררין את בחי' התרגום בחי' התרדמה כנ"ל, וע"כ אז ניצולין ממקרה ל"דהיינו ע 

     שבתרדמה כנ"ל: 

 

ק  וזה )תהלים  דוד  מסיב     \יד/(םשבקש  יכסמוראש  עמל שפתימו  שדוד    .י  הוא  הפסוק  פשט 

על   מתפלל  אותוהמלך  השונאים  דורש  עצמו  על  יחזורעליו    שמדברשמה    , ראש  ורבנו  מסיבי",   "ראש 
יפול ה נגה  נופל על  "ק  ע"י "שפתימו" דהיינו לשה  ,שבו דהיינו הרע שבו  "עמל"דהיינו קליפת  בבחי' לשון 

וגם הם    ,לשון ללשונות העכו"ם  יניקה  תיהיה  לא  גחלים"    כסמו"י"שפתימו  ועי"ז  לשון "ימוטו עליהם  ע"י 
 . ()יומא כא: בבחי' אש אוכלת אש"כי מהאש יצאו והאש תאכלם" הקדש 

נה  שראה את המרכבה העליו  \טו/ )יחזקאל א'(נבואת  ראש מסיבי, הוא בחי'    דרש הפסוקכך הוא  ו

ולפניהן קליפה רביעית שהיא   ג' קליפות טמאות  וסביב לה  נוגה דהיינו    ,נוגה לו סביבהקדושה    קליפת 
הקדושה  לקדושה  שהוא ראש המסבבין את  טמאות  הג'  בין  המבדיל  ממצע  כמו  עמל .  \טז/ שהיא 

יכסמו והרעפירוש  ,  שפתימו  נגה  שבו    \יז/העמל  לשונות  ויתכסה  יתבטלבקליפת  שאר  ועל   .
ימוטו עליהם  , שהם בחי' מדורה של שבעין כוכבין הנ"ל,  בחי' ג' קליפות טמאות  שהן  העמים
יפלו  ,  [יח]   גחלים הם  גחלים  ע"י  שדווקא  יצאו והאש תאכלםכי  וטעם  טו(  מהאש   \יט/)יחזקאל 

 
מנא ידעה רב ושמואל חד אמר שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו וחד  "  קדוש הוא " .    מכאן שהאשה מכרת באורחין יותר מן האיש 

 .    אמר סדין של פשתן הציעה על מטתו ולא ראתה קרי עליו 

ג"ע עולה   בשלח עיין זהר   אבל    .ממטתו   דף מד. שמקשה מאי רבותא דיש הרבה שלא רואים קרי ומתרץ שכשקם ממטתו היה ריח 
א"כ קשה לשון הגמרא ונ"ל שזה התכווין רבינו לתרץ שזה ענין מהותי שאלישע ע"י שלימות לשה"ק תיקן את בחי' התרדמה והשינה  

  .כמו שכל אצל אחר עד שהוא  נזדכך כל כך  שלו  וניצול מבחי' מקרה לגמרי עד שאפילו בשעת השינה הוא כמו ער דהיינו שהמדמה  
ינה בקדושה בחי' שכל בחי' מאיש לוקחה זאת בחי' אשה תרגום שוגג תרדמה נגה מבורר שע"י שקשור וזוכר  וזה בחי' פי שנים שהש 

 כי מאיש לוקחה זאת נעשה לשון הקדש לשון הבא מקדש.

 מד. מבואר שם כל ענין המעשה דאלישע והשונמית ובנה חבקוק הנביא   בשלח זהר הנ"ל  המשך  עיין שם ב 
 עיין גם זהר בשלח דף מד.  יב 

ששמה לו סדין לבן על מטתו, ואולי אפ"ל שהתכוונה לבחון אותו בעניין הזה של קליפת נגה שהיא צוציתא חורתא    לשון הזהר שם   יג
וזה בחי'   ביותר,  הוא טמא  ובאמת  וכשר  לבן  נגה, שמראה עצמו  בחי'  לבן הארמי כמבואר בספרים,  בחי'  והיא  א'  כמבואר בתורה 

ובא  למותר  נדמה  שהוא  וההיתר  הקדש  הרשות  ללשון  שזכה  ואלישע  לטומאה.  נופלים  ממנו  ובאמת  לכשר  נדמה  מיותר,  הוא  מת 
מטומאת   לגמרי  מופקע  נעשה  ולכן  המיותר  את  לברר  ידע  המותר  ובכל  והנגה  מהתרגום  הטוב  את  להעלות  תמיד  שידע  הפירוש 

 המקרה.

קמ   יד ֵפק   תהלים  ּתָ ַאל  ְזָממוֹּ  ע  ָ ָרש  י  ַמֲאַוּיֵ ְידָֹּוד  ן  ּתֵ ּתִ ַאל  ֶסָלה:   )ט(  יכסומו    ָירּומּו  ָפֵתימוֹּ  ש ְ ֲעַמל  י  ְמִסּבָ רֹּאש   ימוֹּ \ )י(  ימיטו    {: \ }ְיַכּסֵ )יא( 
טוּ \  ל ָיקּומּו: \ }ִיּמוֹּ ת ּבַ ַמֲהמֹּרוֹּ ֵלם ּבְ ֵאש  ַיּפִ ָחִלים ּבָ  { ֲעֵליֶהם ּגֶ

ים עלי הוא וסיעתו השקר  השקר שמדבר   -ראש המסבבים ללכדני והוא דואג האדומי. עמל שפתימו    -)י( ראש מסבי    -  מצודות דוד 
 הזה יכסה אותם ר"ל מה שרוצים לעשות לי יבוא עליהם: 

דקאי על עשו ומלבי"ם פירש שאול ואנשיו עוטרים את דוד וצ"ל שכל זה התפלל דוד בבחי' הפשט שבאותו זמן התלבש    רש"י פרש 
צל ממנו על קליפת נגה שהיא כל דברי  הסט"א באנשים אלה אבל שורש הענין הוא כמו שמבאר רבינו שהתפלל על שורש הרע להנ 

קדשים   פרשת  על  רמב"ן  עיין  גמור  לרע  ולהפילו  אותו  לתפוס  לאדם  הסט"א  שפורס  הרשת  שהיא  האדם  את  הסובבים  הרשות 
נגה   קליפת  הארמי  לבן  לבן  דייקא אותיות  ונבל  דייקא  נבל ברשות התורה ברשות  להיות  בנבל  שאפשר  ואח"כ  התגלגל בבלעם  )לבן 

 ר הגלגולים לו( הכרמלי שע

ָכּה כְּ   יחזקאל פרק א   טו  ַגּה לוֹּ ָסִביב ּוִמּתוֹּ ַחת ְונֹּ ל ְוֵאש  ִמְתַלּקַ דוֹּ ן ָעָנן ּגָ פוֹּ ָאה ִמן ַהּצָ ה רּוַח ְסָעָרה ּבָ : )ד( ָוֵאֶרא ְוִהּנֵ ְך ָהֵאש  ַמל ִמּתוֹּ ְ  ֵעין ַהַחש 
 .דברי הרשות שאי אפשר להכנס לשער הקדושה אלא ע"י שמתגבר ועומד בנסיון ב   וזה בחי'   טז 
הרע שהן לשונות הגויים נקרא עמל. ואולי כי לשון הקדש הוא בחי' רוח הקדש בחי' שגורה תפלתי בפי וכמבואר בתורה    צ"ע מדוע   יז 

 מח שהם דברי ה' ממש ולעומתם לשונות הגויים הם בחי' עמל דהיינו שהאדם מתאמץ לדבר מעצמו ולא שמתדבר מגרונו כלשה"ק.
 המשך פסוק הנ"ל   יח 

י אֶ   חזקאל פרק טוי   יט  ָנַתּתִ ן  ּכֵ ְלָאְכָלה  ָלֵאש   יו  ְנַתּתִ ר  ֶ ֲאש  ַער  ַהּיַ ֵעץ  ּבְ ֶפן  ַהּגֶ ֵעץ  ר  ֶ ֲאש  ּכַ ֱידִֹּוד  ֲאדָֹּני  ָאַמר  ּכֹּה  ָלֵכן  ם: )ו(  ָלִ ָ ְירּוש  ֵבי  ְ יש  )ז(    ת 
י ֲאִני יְ  ם ּכִ ֶהם ֵמָהֵאש  ָיָצאּו ְוָהֵאש  ּתֹּאְכֵלם ִויַדְעּתֶ ַני ּבָ י ֶאת ּפָ ֶהם: ְוָנַתּתִ ַני ּבָ ּוִמי ֶאת ּפָ ש   דָוד ּבְ
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הפסוק   שתחילה  פשט  ראשון  בית  ויכניהבחורבן  יהויקים  גלויות  בשתי  זאת   שהתחילה  ממשיל  שהנביא 
והנותר הם המעטים שעליהם מלך צדקיהו  לאכילת האש בשתי קצ מגזרת  יצאו  עליהם אומר שוות הגפן 

ורבנו מוצא בנבואת הזעם הזו רמז לעיצה כיצד להתגבר עם חום  ,  אכלם האש האחרונהאש ראשונה ות
 בחי' בהגיגי תבער אש   \כ/ שע"י לשון הקדש שהוא דבור חם כגחלים  ות ע"י חום לשון הקדש, דהיינווהתא

ששרשם מדורת    נות העכו"ם שהם התבטאות של מדורת החום לתאוותמכבים את לשו  ל ידהע  )תורה קנו(

   : החום לתאוותאת  ה אפשר לבטל דקדוש, כי רק ע"י חום  תאות ניאוף

שבו   והטוב  שבו,  הרע  שיפול  שיתברר,  צריכין  תרגום  בחי'  שהוא  נוגה  בחי'  כי  היינו 
ן הקודש, שזהו בחי' שלימות לה"ק  יתברר ויעלה ויהיה נכלל בתוך הקדושה, היינו בלשו

י לשון תרגום כנ"ל. ושאר לשונות העמים שהם בחי' רע גמור, צריכין לכלותם לגמרי, "ע
 כנ"ל:   ימוטו עליהם גחלים וכו'בבחי' 

 
שכללות הרע שבהם הוא תבערת  העכו"ם, לשונות לשה"ק מפיל את כל  כיצד נתבארבאות ג'  לעיל

וביאר במתוק   \כא/ ו מדורה של שבעין כוכבים הנזכר בזוהר ויקהל רג.והיינ ,המדורה של תאוות ניאוף 
לגרש את אותה  בערב שבת  סוד כוונת רחיצת חמין  שזוהר הנ"ל מבארשער הכוונות  עפ"ימדבש שם 

כי בער"ש עולין כל העולמות לזיווג ואח"כ השפע מתחלק   ,קליפת נגה שרוצה לעלות לינק מקדושת שבת
 חתונים.  לבחי' ששת ימי החול הת 

ונראה שהכוונה שע"י רחיצת חמין בע"ש מעוררים את השלהובה דאש הזו לגרש הקליפה כנ"ל.   ורוצה  
לומר שכמו שלשון הקודש נבנית ע"י שמעלה קליפת נגה לקדושה ע"י שמכניע הרע הרוצה לעלות עמה כן  

 הנאחז לעלות עמה. הוא בשבת קודש שקבלתה הוא ע"י עלית הנגה לקדושה ואז דייקא צריך לגרש הרע  

שלא   הקליפות  ראש  על  בע"ש  היורדת  דאשא  שלהובא  בחי'  לינק  כבוזה  בנוגה  יכללו 
בקדושה  :  מהקדושה נוגה  נכלל  שבת  בכניסת  בע"ש  כי  למצווה    פי'  נעשה  שבשבת  וזהו 

וזיווג  האכילה   , ואז רוצין גם שאר הקליפות הטמאות לגמרי לעלות אל  שמותרת בחולושינה 
דברי    הקדושה בשבת שגם  מצוה  יהיה  ונופלים איסור  ראשם  על  דאשא  שלהובא  יורד  ואז   ,
 למטה.  

בכוונות כמבואר  בע"ש,  חמין  מים  רחיצת  כוונת  סוד  הנ"ל  \כד/ [כג ]   שזהו  בחינה  וזהו   .
לשונות   ושאר  בלה"ק,  נכלל  שיהיה  נוגה,  בחי'  שהוא  שבתרגום  הטוב  לברר  שצריכין 

 :\כה/ ם לגמרי היינו כנ"להעכו"ם שהם בחי' רע גמור צריכין להפילם ולבטל

 
כמו    )ו(  רש"י  הפרתמים  ומן  המלוכה  מזרע  עמו  גלו  יהויקים  כשגלה  גליות  שתי  האש  אכל'  קצותיה  שתי  ירושלים  את  נתתי.  כן 

על  שנאמר בדניאל אחריו גלה יכניה בנו והחרש והמסגר ותוכו נחר צדקיהו הנותר בה כבר גזרתו עליו מלא חפניך גחלי אש וזרוק  
 מהאש יצאו. על פתגמי אוריתא דיהיבין מגו אשתא עברו ועממיא דתקיפין כאישתא ישיצינון :  )ז(      העיר )לעיל י( :  

מהאש יצאו. ר''ל עם כי בעת שצר עליהם מלך אשור אחר שכבש את שומרון היו אז נצולים מיד המכלה כל העובדי    )ז(   מצודת דוד 
עתה   הנאכל באש אולם  : בשומי.  כוכבים כדבר  גם אותה  וישחית  יאכל  הוא  כאש  כוכבים  העובדי  הוא את  גם  נ''נ המכלה  בבוא 

 כשאשים כעסי בהם אז ידעו שאני ה' הנאמן לשלם גמול :  

אולי אפ"ל שהכוונה למבואר בתורה כ יש נשמה שכל דבריה כגחלי אש דהיינו לשה"ק בשלימות היא בוערת כאש להש"י    -גחלים    כ
 מים נשרף ונופל על ידה וכן הסותר מלכות ש 

 כדין (      שבת  ערב  היינו)  דערב  זמנא  מטא   שתיתאה  דיומא  בשעתא(  דמטי  בשעתא  שתיתאה  ביומא  א"ס)  ח "ת  -עם מתוק מדבש זוהר ויקהל רג.    כא
השישי המחובר לשבת(       מסטרא דצפון (   הטמאות'  הג   גם  בו  וכלולות  נגה  קליפת  היינו)  חד  ככבא יום  יסוד דקליפה דהיינו  הדינים(       נהיר )היינו  )באש 

)שמעוררם ונותן בהם כח שיתכללו    וההוא ככבא בטש באינון ככבין אחרנין )הם כח השבעים שרים של ע' אומות (      ועמיה שבעין ככבין אחרנין 
(    וההוא .)שנעשה ככב אחד גדול הכולל בתוכו כל הע' ככביםביד חד כללא דשבעין ואתע)שהוא שורש לכולם(      ואתכלילו כלהו בההוא ככבאעמו(     

)ונעשה כמדורה הלוהטת בכל הצדדים ר"ל שמתחזק כח    ואתעביד כמדורא חדא להיטא בכל סטרין.)שמתגדל בכח כל הע' כוכבים(      ככבא אתפשט
)ועומדת    וקיימא כחד חוטא דסחרא.ולם הבריאה כי הם רוצים לעלות לאצילות(   )סביב ע  כדין אתפשט ההוא מדורא סחרנייהו דאלף טורין גבורתו(     

   ש"עי..   והאי מדורא דאשא משיך לגביה גוונין אחרנין דלגו מניה וכו'ומקיפה את הבריאה מסביב כחוט המקיף סביב(  
 יוכללו   -מתרלו  יכללו, בדפו"ר ו  -בתקפא ותרלד   כב 

 ת ועיין זהר ויקהל דף רג. ועיין גם תורה פב דרושי סדר שבת דרוש א ענין קבלת שב     כג

אח"כ היו מביאים לפניו עריבת מים חמין ורוחץ בהם תחילה פניו    -דרושי סדר שבת דרוש א ענין קבלת שבת    -  שער הכוונות   כד

בס"ה בפ'  ו  היא מה שרמז   וטעם רחיצה זו    ואח"כ ידיו והיה מנגב אותם במטפחת ואח"כ רוחץ רגליו במים חמין הנז' ומנגב אותם.  

נעשים כעין מדור' אחד של אש    ויקהל  כו' ואח"כ  יום ששי כי מתקבצים אותם שבעים כוכבים  ד' ר"ג ע"א בענין מה שנעשה בכל 
והענין הוא כי אות' המדורה של אש   כו'  חד שלהובא דאשא  וכדין אתער  ולהתאחז לקבל שפע מעולם האצילות  ורוצים להתקרב 

קלי' נוגה שהיא הקלי' היותר קרובה אל הקדושה והקליפה בראותה כי השפע של יום השבת שעבר  היא סוד אות' קלי' הדקה הנק'  
לקחוהו ו' ימי החול בששת ימי המעשה ועתה שהוא ע"ש היא יודעת שתחזור הקדושה להתעלו' כדי להזדווג שם למע' ולקבל שפע  

לה כדי לשאול ג"כ פרנסתה כי כיון שכבר גמרו כל ששת  כדי לחזור ולהשפיע פ"א שפע בעולמו' התחתונות ואז גם הקליפה היא עו 
וזו היא הסיבה שבכל יומא שתיתא' סלקא הקליפה   ג"כ לקחת אחריהם גם היא חלקה כהם  ימי החול לקחת חלקם הנה הגיע זמנה 
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 ואות 

 עתה יבאר רבנו עניין צרופי האותיות שבהם נברא כל דבר ומקבלים כח קדושה ע"י שלימות לשון הקדש 

נתעוררין וכשמעלה   עי"ז  העולם,  נברא  שבו  הלה"ק  את  ומשלים  שבתרגום  הטוב 

יא ביטוי כי כנ"ל לשה"ק ה  של לה"ק שיש בכל דבר שבעולם  \כו/ונתגדלין הכח של האותיות
להקב"ה התקשרות  אז    ,של  הבריאה  לקודם  מאד  סמוך  כשהיה  החטא  לפני  הראשון  אדם  היה כי  דייקא 

הוא לשון הקדש עצמה הבאה מלמעלה ומי שזוכה ללשון הקדש ע"י שמתקן    קרא שמות לכל דבר,בכוחו ל
בחי'  ציאות ה',  וזה כח האותיות כשהן אות וסימן על מ  את התרגום, קושר את הבריאה אל קודם הבריאה.

כח מעשיו הגיד לעמו בכ"ח אתוון דמעשה בראשית, שהם תחילת הבריאה בתחילת ההסתרה כשעדיין היה  
הבורא,   מי  מתגלה  ניכר  שלוזה  הקדש    בדיבורו  ללשון  שזכה  כבוד  שמי  התגלות  היא  מדיבורו  אות  כל 

כגון לחם נברא   צירופי אותיות שבו נברא זה הדברכמה  . כי כל דבר יש בו  שמים ומציאות ה'

ל אותיות  צרופי  של    \כז/ ם-ח-ע"י  אחר  צרוף  ע"י  אותיות  והמלח  לשון "וע ,  ח-ל-מאותן  שלימות  י 
י לשון תרגום, עי"ז נתעוררין ונתגדלין הכח של אלו האותיות שיש בכל דבר  "הקודש ע 

להתגבר  ודבר זכה  אותן שאם  האומר  באדם  תלוי  שזה  הן,  לאלוקות השופעת  הכוונה  האותיות  על    כח 
לשון הקדש  בפיו  יצרו ולעלות את הטוב שבתרגום וההיתר אל הקדושה עד שנעשה לבו זך ואזי מתדבר  

קודש דבור  דהיינו  ממש  ה'  דברי  והם  הדבור   ,מלבו  אותיות  מקבלות  אזי  הרע  היצר  ערלת  בהסרת  כי 
דה באותיות,  שנבראה  הבריאה  שבראשית  משרשן  מפיו  מכיהיוצאות  בר"ינו  מעשה  של  אותיות  אשית ח 

 . "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" שהן
 

הארץ דבת  והוציאו  המרגלים  באבנים    ,כשחזרו  ואהרן  משה  את  לרגום  העם  ואמר ורצו  ה'  כבוד  נראה 
רבנו   ומשה  וכו'  גדול  לגוי  אותך  ואעשה  וכו'  בדבר  אכנו  וכו'  ינאצוני  אנה  עד  רבנו  בטענהלמשה    סרב 

ועתה יגדל נא אלא    ,שחטם במדברלכן  אין בכוחו להביאם אל הארץ    שיאמרו הגוייםחילול ה'    השיצא מז
סלח נא לעון העם הזה וכו'    ועי"זמר ט' מדות של רחמים.  ר ה' ארך אפים וכו' וגכח אדני כאשר דברת לאמו 

כדברך דייקא שלא    ,ויאמר ה' סלחתי כדברך וכו'  , ע"י מדת ארך אפיים שלך שאמרת לי שהיא גם לרשעים
   .לא אריכות אפייםבקשת מחילה א
פט שבת  כתרים    .בגמ'  קושר  הקב"ה  את  וראה  למרום  הקב"ה  כשעלה  וא"ל  שלום  לאותיות  אין  משה 

ועתה משה  מיד אמר לו    ,היה לך לעזרני  "ל הקב"הא  ,אמר לפניו כלום יש עבד שנותן שלום לרבו  ?בעירך 

 
הג מן  נמשך  לכך  העליונה  קדושתם  ותוספת  העולמות  של  הככלות  ויבטל  העליונה  תערבב שמחה  שלא  כדי  ואמנם  בורות  לעילא 

העליונות כח אחד הנקרא שלהובא דאשא ומוריד את הקליפה ההיא אשר היא בחי' ההוא כוכבא דאתעביד כעין חד מדורא דאשא  
 למטה עד התהום:    

"ל, ּוְרָבִע   -  ועיין תורה פב  ת ַהּנַ לֹּש  ְקִלּפוֹּ ָ ֶנֶגד ַהש ּ ֵני ָעְרָלה, ּכְ ְ לש  ש  ָ ית, ש  ִ ֵראש  ִחיַנת ִסְדֵרי ּבְ ַמ"ל,  ְוֶזהּו ּבְ ְ ת ַחש  ִחינוֹּ ַגּה. ְוהּוא ּבְ ֶנֶגד נֹּ י הּוא ּכְ
ְר  ק  ּדַ ר  ְועוֹּ ת.  ְקִלּפוֹּ לש   ָ ש  ֵהם  ת,  רוֹּ עוֹּ לש   ָ ש  ֵיש   י  ּכִ ִמיָלה,  ד  סוֹּ ְוֶזהּו  ת.  רוֹּ אוֹּ ַמ"ל  ּבְ ִנְכֶלֶלת  ִלְפָעִמים  י  ַגּה:ּכִ נֹּ ִחיַנת  ּבְ ת      ִביִעי,  ַהֲחָרפוֹּ ְוָכל 

לש  ְק  ָ ִאים ָלָאָדם, ֵהם ִמש ּ ית ל"ד(: "לֹּא נּוַכל ָלֵתת ֶאת ֲאחֵֹּתנּו לְ ַהּבָ ִ ֵראש  ֶכם )ּבְ ְ י ש  ֵ יָנה ְלַאְנש  ֵני ֶזה ָאְמרּו ֲאֵחי ּדִ "ל. ּוִמּפְ ת ַהּנַ ר  ִלּפוֹּ ֶ ִאיש  ֲאש 
ַע ה(: "ַהיּ  ֻ ש  ִנית, ָאַמר )ְיהוֹּ ֵ ָרֵאל ש  ַע ַאַחר ָמל ֶאת ִיש ְ ֻ ש  ה ִהיא ָלנּו". ְוַגם ְיהוֹּ י ֶחְרּפָ ת  לוֹּ ָעְרָלה ּכִ ר ַהֲחָרפוֹּ י ִעּקַ ָרֵאל". ּכִ ת ִיש ְ ּלִֹּתי ֶאת ֶחְרּפַ ם ּגַ וֹּ

ֵסף, ָאְמָרה ִאּמוֹּ   ַלד יוֹּ ּנוֹּ ֶ ש  ן ּכְ "ל )ג(. ְוַעל ּכֵ ת ַהּנַ לש  ְקִלּפוֹּ ָ ִחיַנת ש  ִהיא ּבְ ֶ ִחיַנת ָעְרָלה, ש  ִאים ִמּבְ י  ּבָ ִתי". ּכִ ית ל(: "ָאַסף ֱאלִֹּקים ֶאת ֶחְרּפָ ִ ֵראש  )ּבְ
ּלוּ  ִהְתּגַ ָ ּבְ ַהְינּו ַהש ּ ת,  ָדע, ֶנֶאְספּו ַהֲחָרפוֹּ ּנוֹּ ּכַ ִחיַנת ִמיָלה  ּבְ ִרית,  ַהּבְ ת  ַ ִחיַנת ְקֻדש ּ ּבְ הּוא  ֶ ֵסף, ש  ִחיַנת יוֹּ ּבְ ַנת ְרִחיַצת  ת  ּוָ ּכַ ְוֶזהּו  "ל.  ּנַ ּכַ ת  ְקִלּפוֹּ לֹּש  

ֶעֶרב   ּבְ ין  ַחּמִ ת    -ַמִים  ּבַ ַ ִנְכֶלֶלת    -ש  ַגּה  נֹּ ת  ְקִלּפוֹּ י ָאז  ּכִ  , ְרִדים  קֶֹּדש  יוֹּ ְוָאז  ה,  ָ ֻדש ּ ּקְ ּבַ ֶלֱאחֹּז  ת  ַלֲעלוֹּ ת  ְקִלּפוֹּ לש   ָ ַהש ּ ם  ּגַ ֲחֵפִצים  ְוָאז  ה,  ָ ֻדש ּ ּקְ ּבַ
ִחיַנת ַמִים  ּבְ ה, ְוהּוא  ָ ֻדש ּ ּקְ ּבַ יֹּאֲחזּו  ּלֹּא  ֶ ָתן ש  ה אוֹּ ּוְמַכּוֶ ָי"ּה",  ְלֶהֶבת  ַ יִרים ח(: "ש  ִ ַהש ּ יר  ִ ִחיַנת )ש  נְ   ּבְ ַנת  ּוָ ּכַ ין. ְוהּוא  ֶעֶרב  ַחּמִ ּבְ ְרַנִים  ִצּפָ   -ִטיַלת 

ת   ּבַ ַ ָדע:    -ש  ּנוֹּ  קֶֹּדש  ּכַ

כי כל בירור הנגה והתרגום הוא כנ"ל ע"י שלהבת האש היורד לגרש    והביאור נ"ל   -וזה תיקון הברית   -  אות יב   קיצור לק"מ עיין    כה 
כן הוא תיקון   בחי' תיקון הברית. כי  והיינו דיבור דקדושה בשלהבת הגבורות שהוא  הברית בינינו להש"י שנעשה דייקא ע"י  הרע, 

כריתת ברית, דהיינו הכרתת הרע הרוצה להתדבק בנו ולהרחיקנו מהש"י,  דהיינו כל הבלבולים והמורה היתר שמתלבש בהם, בחי'  
 התרגום שהיא קליפת נגה. ורק ע"י כריתת הקליפה דייקא אפשר להתחבר בברית עם הש"י.

ות בהם נברא ונחתך העולם מהקב"ה להיות בחי' מציאות זולתו, המעלימה ומסתירה אותו ית',  דייקא כי צרופי אותי   נקט אותיות   כו 
בשביל הבחירה, אבל כל אות לעצמה יש בה יותר גילוי אלוקות וזה שמה אות דייקא דהיינו אות וסימן לדבר גבוה יותר והתרגום  

מ  ועיין  עליונה אל הדבר,  חיות  בתוכו  מביא  כי האות  בא  דהיינו  הוא  אתי  דגחון  ו'  שדייקא  ל. שמבאר הטעם  דף  קידושין  הרש"א 
ופסוקים שבה, אבל האותיות   זה דווקא בתיבות  ומט פנים טהור שיש בתורה  פנים טמא  אמצע התורה באותיות, מבאר שם שהמט 

הנח  שהוא  גחון  על  בהולך  התורה  אותיות  הפסיק  לכן  התורה  של  גמור  נסתר  שהוא  ית'  שמותיו  על  אלא  מורין  הקדמוני  אינן  ש 
 להורות שמצד אותיות התורה אין מקום כלל לכח הטומאה, דויו דגחון מפסיקו.

לפי הידוע ששם כל דבר מורה על מהותו. אבל לקמן מבואר שחכם גדול בקבלה יכול לדעת אותיות כל דבר    כך נראה בפשטות   כז 
גון שלא יודע, או כגון שהשתבש בלשון העם, או  לפי הטעם ריח ומראה שלו, וצ"ע הרי יכול לדעת לפי שמו של הדבר, וצ"ל או כ 

 שבאמת הן שתי בחי' אותיות וצ"ע.



 מוהר"ן          תורה יט                           ליקוטי                                            6כו: 

דברת כאשר  ה'  כח  נא  אחרת    \כח/  .יגדל  בעליה  מיד  חוהכוונה  ופרש"י  המרגליםאחרי  את    טא  קיים  אז 
בחטאם פגמו באותיות התורה    . ונראה שהעזרה היא כי\כטבקשת הקב"ה להתפלל עליו שיצליח במלאכתו/ 

כי החטא פוגם בנגלות    ,קב"ה חזר לקשור כתרים לאותיות כי הכתר הוא תג שרומז לסוד שיש בדברהולכן  
שיש  וזר להראות שכל אות יש בה סימן  האותיות ח  תגישל צרופי התורה שמפריד אותם מהקב"ה, אבל ע"י  

כי הצדיק   ,רמז שהקב"ה מנהיג את העולם, ולזה ביקש הקב"ה עזרה מלמטה מהצדיקמשהו מעליו דהיינו  
)מהרש"א(   למעלה  כח  נותן  ביקש  בדיבורו  רבנו  דהיינו  ומשה  וכו'  נא  חסד  יגדל  דהיינו  גדולה  שימשיך 
   .ורחמים למלכות ע"י מדת ארך אפיים

ש פסוק זה לעניין הנ"ל שע"י שלימות לשון הקדש שמעלה את הטוב שבתרגום ומפיל את הרע  ורבנו דור
דבר,   שבכל  התורה  לאותיות  כח  לשנותן  אומר  רבנו  אדנ  הקב"ה משה  כח  נא  יגדל  כח  -ועתה  דהיינו  י 

י וזה כאשר דברת דהיינו כפי תיקון הדיבור, של לשון הקדש שהוא בחי'  -אותיות שבמלכות הנקראת אדנ
הקב"ה מדבר מגרוני, ואזי בבחי' לשון נופל על לשון נכנעת התאווה של גילוי עריות שהיא רמוזה במילה  ש

 לאמור כמבואר בגמ' סנהדרין נו: 

העגל  וזה   חטא  אחר  להקב"ה  רבנו  משה  יד(שאמר  יגדל נא כח אדני כאשר   \ל/ )במדבר  ועתה 
),  דברת לאמר מהפסוק  נח  בני  מצוות  ז'  את  שלמדו  בבראשובגמ'  האדם  "טז{  -ית  על  אלהים  ה'  ויצו 

)כשארז"ל שנאסר לבני נח  גילוי עריות  רמז על  לאמר, דא    " דרשולאמר מכל עץ הגן אכול תאכל
ורבנו לומד משם שגם לאמר שבפסוק ועתה יגדל נא וכו' לאמור הכוונה שלאמור  .  \לב/ [לא] ( :סנהדרין נו

 
העזרה בחי' שלום. וכידוע שלום נקרא הברית.  תחילה ביקש שלום ואח"כ עזרה נמצא  ביקש עזרה ממשה רבנו ו   נמצא שהקב"ה   כח

(.  שפתי כהן ) )דהיינו המלכות(  שבמדת אדני    י כאשר דברת, בפשט היינו יגדל כח הרחמים -והעזרה היא בחי' ועתה יגדל נא כח אדנ 

 שע"י דיבור לשון הקדש מתגדל כח האותיות שבמלכות.    ורבנו דורש 

ח אתוון דמעשה בראשית,  " כל הבריאה כולה והוא כח הטמון בכ המלכות שהיא  הוא כח הויה המחיה את    י, -יגדל נא כח אדנ וזהו  
ואת הארץ" שכח אותיות  " שהם   ברא אלקים את השמים  ונחתך  בראשית  שנברא  העולם  דהיינו  כולה,  כל הבריאה  אלו הם שרש 

ממנו ית' להעלים את כח ההויה הפועל בו בשביל הבחירה ועיקר הבחירה היא בעניין הזה של התרגום לדעת לפרש נכון כל דבר  
וזה  זאת.  כל  שמסתיר  הרע  את  ולהפיל  שמים  מלכות  והתגלות  שמים  כבוד  שהוא  הטוב  את  להעלות  ועי"ז  לשון    בבריאה  בעצמו 

הקדש, שנבנית ע"י ברור הטוב מהתרגום, דהיינו שמפרש כל דבר כפי שמתפרש בלשון קדש שהוא ביטוי של התקשרות להקב"ה,  
ועי"ז מתגלה שכל ריבוי הפעולות של כל הבריאה כולה נפעלים בכח ה' אחד, ובזה נותן כח וחיות לבריאה כולה, וזו העזרה שאנו  

כי  להקב"ה,  לעזור  כל    יכולים  בפנימיות  הפועל  הכח  הוא  שרק  מגלים,  הקדש  בלשון  ואנו  הקב"ה,  העלמת  היא  העולם  בריאת 
כאשר דברת לאמור, שאמרו חז"ל בתיבת לאמור רמוז גילוי עריות, פגם הברית    י -אדנ הפעולות המשתנות, וזהו ועתה יגדל נא כח  

תיקון הברית   דהיינו  שלום  לי  מדוע לא אמרת  הקב"ה ממשה  שביקש  לו  וזה  ענה  ומשה  הענווה שצריך  בגלל  הנקרא שלום,  מדת 
לאחוז בה שגם היא בחי' תיקון הברית וא"ל הקב"ה אעפ"כ היה לך לעזרני ומשה רבנו הבין שהכוונה ללשון הקדש שמגלה שהקב"ה  

מור" דהיינו גילוי  , ע"י לשון הקדש. כי לשה"ק מגלה את הקדש ומפיל את ה"לא י -אדנ הוא כח ה' בבריאה. ואז אמר עתה יגדל נא כח  
 עריות ועי"ז עושה שלום דהיינו תיקון הברית. ואת זה ביקש הקב"ה ממשה היה לך לעזרני.

וא"ל הקב"ה היה לך לעזרני. כפירש"י וכן מצינו בבועז שאמר לקוצרים ה' עמכם והצדיקים בדיבורם מוסיפין    -  עיין שם מהרש"א   כט 
ר לעזרך בדיבורי הרי יגדל כח ה' כאשר דברת לי לאמר שאומר אני והאי קרא  כח וגבורה בפמליא של מעלה וז"ש ועתה שאתה אומ 

אינו כתוב לגבי מתן תורה אלא בשילוח מרגלים ואפשר דה"ל לריב"ל קבלה שהאי קרא נאמר אדהכא ואין מוקדם ומאוחר בתורה  
 וכל דברי המאמר לא מצינו לו רמז בקרא אלא דברי קבלה הם ודו"ק: 

ְרּתָ ֵלאמֹּר:   )יז(  במדבר פרק יד   ל ּבַ ּדִ ר  ֶ ֲאש  ל ָנא ּכַֹּח ֲאדָֹּני ּכַ ה ִיְגּדַ ּפֵֹּקד    ְוַעּתָ ה  ה לֹּא ְיַנּקֶ ע ְוַנּקֵ ַ ן ָוָפש  ָעוֹּ א  ִים ְוַרב ֶחֶסד נֹּש ֵ )יח( ְידָֹּוד ֶאֶרְך ַאּפַ
ִעים:  ים ְוַעל ִרּבֵ ִ ש  ּלֵ ִ ִנים ַעל ש  ת ַעל ּבָ ן ָאבוֹּ  ֲעוֹּ

נא     -  רבנו בחיי  יגדל  ועתה  כי    ועל דרך הקבלה  וביאור הענין  יסתלק למרום מרומים.  ולא  הפנימי במדות  וימשך הכח  יושפע  כח, 
כשישראל מקיימין התורה והמצוות ה' יתברך רוכב שמים, וזהו רוכב שמים בעזרך )דברים לג, כו(, כלומר בעזרת ישראל משפיע כח  

נ  באלהים  יד(  ס,  )תהלים  שנאמר  מעלה  של  בגבורה  כח  מוסיפין  ובזה  הוא  במדותיו,  והמצוות  התורה  מקיימין  וכשאין  חיל,  עשה 
ובזה משפיע כוחו במדות   מתרחק ממדותיו שנאמר )דברים לג, כו( ובגאותו שחקים, כלומר שהוא מתגאה, מסתלק למרום מרומים 

והיו מתישין  כליה במקום הזה  חייבין  ולפי שהיו ישראל  ילדך תשי.  יח( צור  לב,  כח של    ובזה מתישין כח של מעלה, שנאמר )שם 
מעלה הוצרך משה לומר עתה בתפילתו ועתה יגדל נא כח אדני, כדי להמשיך ולהשפיע הכח הפנימי במדות ושלא יסתלק למעלה,  

 וזהו לשון יגדל. כיוצא בו אמר דוד ע"ה )תהלים מ, יז( ישישו וישמחו בך כל מבקשיך יאמרו תמיד יגדל אלהים אוהבי ישועתך: 

)פט.( כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה    חכמי האמת כינו ההמשכה   וחז"ל    והוא שדרשו חז"ל במסכת שבת  והשפע בלשון עזר, 
שהיה קושר כתרים לאותיות, אמר לו משה אין שלום בעירך, אמר לו, רבונו של עולם כלום יש עבד שנותן שלום לרבו, אמר לו אף  

 לעזרני להמשיך לי כח ועזר: על פי כן היה לך לעזרני, מיד אמר ועתה יגדל נא כח אדני. וביאור מלת  
 עי"ש חדושי הר"ן  לא 

מנהני  ......  תנו רבנן שבע מצות נצטוו בני נח דינין וברכת השם ע''ז גילוי עריות ושפיכות דמים וגזל ואבר מן החי   -  סנהדרין נו:   לב
ה' זו  ......  ויצו אלו הדינין   " ויצו ה' אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכול תאכל " טז{  -מילי אמר ר' יוחנן דאמר קרא }בראשית ב 

לאמר הן    א{ -}ירמיה ג לאמר זו גילוי עריות וכן הוא אומר    ....על האדם זו שפיכות דמים   ...אלהים זו עבודת כוכבים   ....ברכת השם 
 .  אכל תאכל ולא אבר מן החי   , מכל עץ הגן ולא גזל   , ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר 

לאמר זו ג"ע. וא"ת ול"ל האי קרא מלאמור דהא עריות בהדיא דרשינן להו לקמן מקרא דע"כ יעזב איש וכו', וי"ל    -  שם חדושי הר"ן  
אל  אזהרה  אינו  איש  יעזב  אבל  דע"כ  עליהן  שהוזהרו  עריות  הן  מה  אלא  משם  ללמוד  ואין  חוה  על  כן  שאמר  הוא  אדם  דברי  א 

אזהרתן לא שמענו אלא מלאמר שהוא בפסוק ויצו שהוא רמז על המצות כולן, וא"ת והא האי קרא דלאמר גבי מחזיר גרושתו הוא  
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 מוהר"ן          תורה יט                           ליקוטי                                            7כו: 

רה של שבעין כוכבין הנ"ל, שהוא בחי'  בחי' המדואת היינו    דהיינו לשון הקש מכניע גילוי עריות
שאמר משה רבנו להקב"ה תאוות ניאוף, שנתבטל על ידי הדיבור של לשון הקודש כנ"ל. וזהו  

שעל ידו נאסר עריות ונתבטל תאוות    \לג /, היינו כפי הדיבור של לה"ק כאשר דברת לאמר
ה' כח  יגדל  כן  כמו  כנ"ל,  תאוו   \לד/ניאוף  ערלת  שמסיר  ברית  כריתת  מתגלה  בבחי'  ואז  ניאוף  ת 

עי"ז יש  י ע"י לשון הקדש שמגלה את הקב"ה בכל דבר ו-וזהו יגדל נא כח אדנהברית והקשר עם הקב"ה,  

 . והמלכות מתמלאת ונעשית מד' ה' בכוחו להשפיע יותר שפע לעולם
הד את  שמשלים  השלימות  כפי  וביטול    להבור י כי  שבירת  בחי'  שהוא  הקודש  לשון  של 

עי  תאוות ניאוף זנות הלב ופגה"בשהיא  ית' בחי'  , כן נתגדל  פגם ההתחברותדהיינו    קר הסטיה ממנו 
, שהם האותיות שיש בכל דבר ודבר שבעולם  \לז/[לו]   ונתעורר כח ה' שבמעשה בראשית 

רוצה לומר שכל דבר חיותו מהאותיות של שמו והם מקבלות חיות מכח אותיות של מעשה    \לט/(לחכנ"ל )
"ברא אלקים  כי בראשית שקודם הבריאה    את השמים ואת הארץ"  בראשית שהם "בראשית ברא אלקים

ת דהיינו את האותיות וכח צרופן ברל"א שערים פנים ואחור כמבואר בקבלת מהר"י סרוג בסוד הטהירו  -א
בד' עולמות אצילות בריאה יצירה ועשיה  העולם היא התגשמות צרופי האותיות    ת, ובריא\מ/ שקדם לעולם

 :ארץ" ואח"כ בעשרה מאמרותאת ה שמים ואת  בבחי' "בכלליות תחילה 

 
 זאות 

 
ב  וכדאיתא  ב"ד  ומיתות  כריתות  של  עריות  על  נצטוו אלא  לא  נח  שבני  איסור  דכתיבא  על  איתמר  לישנא  האי  דמ"מ  וי"ל  פירקן, 

להן   האסורות  העריות  הן  מה  אבל  נח  לבני  האסורות  לעריות  רמז  ממנה  לעשות  ראוי  וא"כ  גרושתו  מחזיר  דהיינו  ישראל  עריות 
 ילפינן להו מקרא דעל כן יעזב איש: 

שדורש   לג ל   צ"ע  בשלימות  שלנו  לדיבור  שרומז  הקב"ה  של  דיבורו  דהיינו  דברת  שזוכה  כאשר  מי  באמת  כי  ונראה  הקדש.  שון 

שדבור קדוש הוא רוח    בתורה קנו לשלימות לשון הקדש אזי פיו מוכן לדיבורו של הקב"ה בבחי' אם שגורה תפילתי בפי וכמבואר  

וכן   זך הם דברי ה' ממש עי"ש.    בתורה קלח הקדש ממש  ת   -ועיין תורה מח   שדבור שמדבר מלב  בוֹּ ּתֵ ּבַ ַמְכִניס  ָאָדם  ֶ ש  ֵהם כ"ח  ּכַֹּח   ,
ֶר  ּפֶ ת  )ָאבוֹּ ָלם  ָהעוֹּ ִנְבָרא  ֶהם  ּבָ ֶ ש  ת  ַמֲאָמרוֹּ ָרה  ַוֲעשָֹּ ָלם.  ָהעוֹּ ִנְבָרא  ֶהם  ּבָ ֶ ש  ית,  ִ ְבֵראש  ּדִ א  ֻעְבּדָ ּדְ ה'(: ַאְתָון  ֵאּלּו.    ק  ַאְתָון  ֵמכ"ח  ּכַֹּח  ִלין  ְמַקּבְ

ל  ֶ ּבּוִרים ש  ַהּדִ כַֹּח, ֵהם ַעְצָמן  ּבְ ר  ָאָדם ְמַדּבֵ ֶ ּבּוִרים ש  י ֵהם ַעְצָמם    ְוַהּדִ ּכִ ִפיָך",  ּבְ ָבַרי  ּדְ ים  ְעָיה נ"א(: "ָוָאשִֹּ ַ ִחיַנת )ְיש  ּבְ ְוֶזה  רּוְך הּוא.  ּבָ ש   דוֹּ ַהּקָ
ַבר ה',   ּדְ

י הוא במלכות. אבל עפ"י הסוד המלכות דייקא נקראת ה' אחרונה. עכ"פ צ"ע  -ה' רומז לשם הויה ואילו אדנ   צ"ע כי בדרך כלל   לד
 ש לכח הויה.אולי באמת כוונת רבנו בדר 

 הדבור   -בתשכט    לה 

 עיין תורה מד   לו

כי כח שאדם מכניס בתבות, הם כ"ח אתון דעובדא דבראשית, שבהם נברא העולם. ועשרה מאמרות שבהם נברא    -  עיין תורה מח   לז 
הוא. ברוך  הקדוש  של  הדבורים  עצמן  הם  בכח,  מדבר  והדבורים שאדם  אלו.  אתון  מכ"ח  כח  מקבלין  ה'(:  פרק  )אבות  וזה    העולם 

בחינת )ישעיה נ"א(: "ואשים דברי בפיך", כי הם עצמם דבר ה', והם "כח מעשיו" )תהלים קי"א(. והמאמרות שבהם נברא העולם, הם  
 בחינת חסד, כמו שכתוב )תהלים פ"ט(: "כי אמרתי עולם חסד יבנה".

 פנחס דף רמה. ]רע"מ[  עיין זהר  לח 

ְנָייָנא  -  זוהר פנחס )רע"מ( דף רמה.  לט ם   יַלת ְנטִּ   ת ִּ ָרא   ַעד ,  ידים   נטילת  הוא  השני  תיקון ָיַדיִּ עו  ָגְזרו    ש ִּ ָנן  ד ְ   מקום   עד   דהיינו ,  חכמים  שגזרו  השיעור  עד   ַרב ָ
ן ,  היד   בכף  האצבעות  חבור ו  ינ  אִּ ָעאן   ָחֵמש    ד ְ ְבהֹון,  ימין  היד   של   אצבעות  חמש  שהם(  א "הגר   ג"ה)   ֶאְצב ָ ין   ד" י  ד ִּ ְרקִּ ִּ   בכל   פרקים  'ג   יש  כי,  פרקים  ד "י   בהם  שיש  פ 
י  ְואֹוף,  פרקים   ד "י  הם  הרי  פרקים'  ב  רק  יש  ובגודל ,  אצבעות'  מד   אצבע ין  ד "י  ָהכִּ ְרקִּ ִּ ן   פ  ו  ינ  ַיד  אִּ ָמאָלא  ד ְ   שביד   אצבעות  בחמש  פרקים  ד "י  יש  כן  וכמו  ש ְ
ן,  שמאל  ו  ינ  ין  ח" כ  ְואִּ ְרקִּ ִּ ְבַלְייהו  ,  פרקים   ח " כ  הם  וביחד   פ  ן,  ה"ומ  ג" וס  ב"דע   ה"דהוי  המלוי  מלויב  אותיות  ח"כ  יש   כנגדם  ה "יהו  ח "כ  ְלקִּ ו  ינ  אִּ  ַאְתָוון  ח" כ  ד ְ
ְקָרא עֹוָבָדא   ַקְדָמָאה   ד ִּ ית   ד ְ ְבֵראש ִּ ",  הארץ   ואת  השמים  את  ם"אלהי  ברא  בראשית"  דהיינו,  בראשית  מעשה  של   הראשון  בפסוק  שיש  אותיות  ח"כ  כנגד   שהם   ד ִּ

ַמר  ת ְ אִּ הֹון ד ְ ה,  בהם   שנאמר  ב ְ ל  ְוַעת ָ ְגד ַ חַ  ָנא יִּ  .   לעמו   הגיד   מעשיו  ח" כ   ש"כמ ,  הנבראים  כל   לצורך,  י "אדנ   הנקראת  במלכות  יתפשט  זה  שכח  י "אדנ  כ 

ר  ָען ְוֶעש ֶ יֵזי  ֶאְצב ְ ר   ְרמִּ יָרן ְלֶעש ֶ עֹוָבָדא   ֲאמִּ ית   ד ְ ְבֵראש ִּ ין ,  בראשית  מעשה  של   מאמרות  לעשרה  רומזות  הם,  ידים  בנטילת  אותם  שנוטלים  אצבעות  ועשר  ד ִּ ְבגִּ  ו 
א ה  א  ד ָ ין ָמאֵרי   ֹוְקמו  יתִּ ְמַזְלֵזל   ַמאן (,  ב "ע  ד  דף   סוטה '  במס)  המשנה  חכמי  פירשו  זה  ובשביל  ַמְתנִּ יַלת   ומיקל   שמזלזל   מי ד ִּ ְנטִּ ם ב ִּ ן  ֶנֱעָקר, ָיַדיִּ אי,  ָהעֹוָלם מִּ ַ   מה   ַאמ 

ין  ואומר,  כך   כל   שנענש  הטעם גִּ ית  ב ְ אִּ הֹון  ד ְ ר   ָרָזא ב ְ ֶעש ֶ יָרן  ד ְ ,  שבתורה   ראשון  פסוק  של   אותיות  ח"וכ  מאמרות  עשרה  של   סוד   בהם  שיש  ילפ ַאְתָוון  ח" ְוכ  ֲאמִּ
ְבהֹון  ֵרי   ד ִּ ְתב ְ   נברא   שבהם  אותיות  ח" ובכ  מאמרות  בעשרה  הקליפות  כח  את  מגביר  הוא  ידים  בנטילת  שמזלזל   ידי  שעל   לפי  ל "ור,  העולם  נברא  שבהם  ָעְלָמא   אִּ
 (   ומפרשים א" והגר ק "רמ ).  השטן   לפני  ח"כ  בלא  וילך,  העולם  מן  קרשנע   נענש  הוא  לכן,  העולם   את  ומחריב  עוקר  ונמצא,  העולם

מבואר בהקדמת  ה תורה הקדומה  שהיא  ו פרק ד'    ' כב ועיין בזה עמק המלך שער א   ' נז ולק"ה מנחה ז מכתב  סוף    ים לתרופה ל עיין ע   מ
 פנים ואחור בעולם המלבוש   כי התורה מתפשטת בכל העולמות בסוד לשון הקדש ע"י צרופי אותיות ברלא שערים   הזוהר דף ב: 
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התנוצצות האותיות שבכל מעשה בראשית שיש בכל דבר, אזי    \מא/ שיכול להתעוררומי  

 \ מג / ושתייה  מבאכילהה אכילתו ושתייתו וכל תענוגיו, אינו אלא מהתנוצצות האותיות שב
לפי  .  ויאכל וישת ויטב לבו  \מו/ )רות ג'(הנאמר בבועז  , בבחי'  \מה/[מד]דהיינו תענוג רוחני ולא גשמי  

מה שמבאר בהמשך נראה כוונתו כאן שע"י שזכה ללשון הקדש דהיינו שמעלה את הטוב שבתרגום ומפיל  
המיותר,   את  ולהפיל  הטוב שבמותר  את  להעלות  לג(  בתורה  )כמבואר  יצרו  את  שכופה  דהיינו  הרע  את 

הוא לא  , ורע שמותר לעשות  הוא עושהטוב שמותר לא לעשות    ו שעושה לפנים משורת הדין דהיינונידהי
העשרה    ,עושה כל  באותיות  מאמרות  שבעשרה  אלקים  הל"ב  מאירים  זה  ידי  על  במותר,  מתקדש  אלא 

ואזי שזוכה ללשון הקדש  כי ע"י שמכניע יצרו עד שנעשה שכל הנקנה אזי גם בא לביטוי בלשונו  ,  מאמרות
וע"י שבשרש הבריאה מאיר הלב אלקים  .  שרשן שבמעשה בראשיתבאותיות הדיבור שמדבר הם מאירות  

   בכל אות אזי כל האותיות שבמזון שאוכל מאירים מלב אלקים ועי"ז כל תענוגו ממאכלו הוא מהלב אלקים.

לבווזהו   אלקיםויטב  ל"ב  של  האותיות  התנוצצות  בחי'  היינו  שבמעשה    \מח/[מז]  , 
בפרק א' של חומש בראשית    והביאור בזה נ"ל כי מעשה בראשית כתובשיש בכל דבר.    \מט/בראשית

.  \ נ/ )תל"ד תיבות( כיצד ברא את כל הבריאה בשישה ימים ושם נזכר שלשים ושתים פעמים המילה אלקים
ומבאר הרמ"ק על פ"א ספר היצירה שתחילה הן לב נתיבות )שהם עשר ספירות וכב אותיות( ונתיב הכוונה  

ובמ לעולם  השפע  של  נעלם  צינור  הן  נתיבות  ולב  נעלמת  שם דרך  נאמר  לכן  נתגלו  הם  בראשית  עשה 
 כנגדם לב פעמים השם אלקים. 

 
להתעורר.    הלשון להתעורר   מא לעורר אלא  שיכול  מי  שלא אמר  צ"ע.  האותיות  אלא  התנוצצות  מהתנוצצות  להתעורר  ולא אמר 

משמע שמעורר את התנוצצות האותיות שכבר התנוצצות ע"י שזכה לשלימות לשון הקדש, אלא שהיה בכח  להתעורר התנוצצות.  
 תנוצץ בתוכו אותיות הניצוצות שבמאכל,  כשיו באכילתו זוכה שמ וע 
 שבאכילה  -בתשכט   מב 

ניזון    (19)יט   ח " יצ ושמעתי מהר   מג צריך שיהיה  בחי' מדבר  בו  כדי שיהיה  וחי אבל  וצומח  מדומם  ניזון  גם  ולכן  יש דצח"ם  כי באדם 
נ  צריך שיהיה  ולכן  בחי' בהמה,  חי בלבד  בבחי'  עדיין  הוא  דאמת  ואם לא אזי אליבא  דיבור,  "  מבחי'  ה'  פי  ה"מוצא  מבחי'  גם  יזון 

 שבכל דבר, ואזי זוכה להיות בחי' מדבר באמת.
 עיין תורה עה   מד

ַבר ַמֲאכָ   -  עיין תורה עה   מה  ַהּדְ ִמן  ש   ּיֵ ֶ ֲענּוג ש  ְוַהּתַ  . ּוְבַמְלּבּוש  ה  ּתֶ ְ ּוְבִמש  ַמֲאָכל  ּבְ ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ְפלּו  ּנָ ֶ ת ש  צוֹּ ִניצוֹּ יצוֹּ ֵיש   ַהּנִ ה הּוא  ּתֶ ְ ּוִמש  ת,  ל  צוֹּ
ת. ִתּיוֹּ ת ֵהם אוֹּ צוֹּ יצוֹּ  ְוַהּנִ

התענוג הגשמי הוא מהניצוצות ואותות הקדושים שיש במאכל, אבל אדרבה זה ההבדל בין מי שזכה לברר את הנגה עד    שגם מבואר  
 מרגיש עונג רוחני ומי שלא זכה מרגיש רק עונג גשמי.אור באותיות כל דבר    התנוצצות   ולהאיר שזכה ללשון הקדש  

לָֹּתי   רות ג'   מו  ַמְרּגְ ַגל  ַוּתְ ט  בֹּא ַבּלָ ַוּתָ ְקֵצה ָהֲעֵרָמה  ּבִ ב  ּכַ ְ ִלש  בֹּא  ַוּיָ ִלּבוֹּ  יַטב  ַוּיִ ּתְ  ְ ש  ַוּיֵ ּבַֹּעז  ַוּיֹּאַכל  ב: )ז(  ּכָ ְ ש  ַוּתִ פרש"י שעסק    -וייטב לבו       ו 
 בתורה 

 .ועיין פירוש הרמ"ק לספר יצירה פ"א ם,  הוא מבראשית עד ויהי ערב ויהי בקר יום השישי נזכר לב פעמים השם אלקי   'א פרק  בראשית    מז

עם היות שכבר פירשנו משנה זו בספ"ר בשער הנתיבות, עם כל זה לא נאסוף ידינו שנית הנה    -"א  לספר יצירה פ   פירוש הרמ"ק   מח
הל"ב   הכוונה שהיו  חקק  ושתים  בעצם השלשים  ירצה  פנים, או בשלשים  לשתי  ישמש  בשלשים  ב' של  בס"ד.  היד  בחזקת  לפרשה 

ענין  מק  והמציא  חקק  ראשונה  כי  אמת,  ושתיהם  העולם.  צורות  חוקקים  היו  שהל"ב  ירצה  בשלשים  או  העולם,  צורת  חקיקת  ום 
מציאות העולם בל"ב נתיבות, ואחרי כן בל"ב הוציאוה לחוץ. ואולם הכרח ל"ב אלו הוא ממה שבא בתורה במעשה בראשית ל"ב  

 פעמים נזכר שם אלהים. ואלו הם אחד לאחד: 

ברא אלהים, ב' ורוח אלהים, ג' ויאמר אלהים יהי אור, ד' וירא אלהים את האור, ה' ויבדל אלהים בין האור, ו' ויקרא    אשית א' בר 
אלהים לאור, ז' ויאמר אלהים יהי רקיע, ח' ויעש אלהים את הרקיע, ט' ויקרא אלהים לרקיע, י' ויאמר אלהים יקוו המים, י"א ויקרא  

ים כי טוב, י"ג ויאמר אלהים תדשא, י"ד וירא אלהים כי טוב, ט"ו ויאמר אלהים יהי מארת, י"ו ויעש  אלהים ליבשה, י"ב וירא אלה 
אלהים את שני וכו', י"ז ויתן אותם אלהים, י"ח וירא אלהים כי טוב, י"ט ויאמר אלהים ישרצו המים, כ' ויברא אלהים את התנינים,  

ג ויאמר אלהים תוצא הארץ, כ"ד ויעש אלהים את חית, כ"ה וירא אלהים כי  כ"א וירא אלהים כי טוב, כ"ב ויברא אותם אלהים, כ" 
טוב, כ"ו ויאמר אלהים נעשה, כ"ז ויברך אלהים את האדם, כ"ח בצלם אלהים, כ"ט ויברך אותם אלהים, ל' ויאמר להם אלהים, ל"א  

 ויאמר אלהים הנה, ל"ב וירא אלהים את כל אשר עשה,: 

אלו  נתיבות,    הנה  ל"ב  שמות  נקראים  הם  ואולם  סוף.  ועד  מראש  בראשית  מעשה  כל  ידם  ועל  בתיקונים.  ע"ה  הרשב"י  מנאם  וכן 
נתיבות, להיות הנאצלים האלו דרך וצנור של השפע הבא אל הנבראים כל אחד ואחד כפי מקום שורש בריאתו על ידי הנתיב ההוא,  

 נגלים והנתיבות נסתרים.והם דרכים של האור והשפע. ויש חילוק בין נתיבות לדרכים, כי הדרכים  

דיבר   מט  בעשה    לעיל  לפועל  יוצר  כיצד  מבאר  וכאן  בכח,  העולם  כל  בריאת  שהן  בראשית,  מעשה  של  ראשונות  אותיות  מכ"ח 
 מאמרות מכח הל"ב אלקים, שהן לב נתיבות נעלמים של השפע מא"ס אל הבריאה.

ל דהינו הכח הזה אלא שנסתר ע"י  -ואלקים הוא החסד א ל הוא חסד.  -ל הוא כח כמ"ש יש לאל ידי. וא -נ"ל לבאר שא   -אלקים    נ
בחי' שמתגלה בכוחות רבים ומשונים וזה התלבשותו בדין והסתרה.  ותחילת הבריאה היה בבחי' דין כמ"ש רצה הקב"ה לברא את  

שבעל הכוחות    העולם בדין כי צמצם כחו לפרטים רבים לכל פרטי ופרטי פרטי הבריאה וזה מה שכתוב שאלקים גמט' עולם דהיינו 
וכשאדם אעפ"כ תופס בבריאה שהיא התלבשות האלקים שהוא נפעל ע"י בעל הכוחות כולם אזי    .  מתעלם ברבוי הכוחות המתגלים 

 .מחזיר את כל הבריאה לקבל כח משרשה מלב אלקים וכח אתוון שבבריאה 
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שזוכה מעשה    וע"י  אותיות  מאירות  ואזי  לעולם  בהם  שפע  וממשיך  הצינורות  את  מתקן  הקדש  ללשון 
בראשית והן מאירות לאותיות כל הבריאה כולה, וזה שזכה להמשיך את השפע והאור דרכו נמשך השפע  

 תענוג מהאותיות של המזון ולא מהגשמיות. וזוכה לתענוג רוחני באכילתו 

היא בריאת גשמיות המעלים את האלקים שברא אותה, ולכן מי שלא רגיל לכפות את    כי בריאת העולם
יצרו ולא זוכה ללשון הקדש אזי אצלו לא מאיר בכל פרט ממעשה בראשית שאלקים ברא אותו, אבל מי 

נוגה והתרגום כנ"ל, אזי בכל פרט בבריאה מאיר בכל  שזכה ללשון הקדש כנ"ל, ע"י שכפה יצרו לתקן את ה
אות מהשם שלה, והשם הוא מהות הדבר, מאיר בו שאלקים ברא אותו וזה בחי' שכל אות במעשה בראשית  
אל   בקלות  מתקשר  הוא  בבריאה  פרט  כל  ע"י  ואזי  אותו  ברא  מי  בו  שמאיר  דהיינו  אלקים  לב  בו  מאיר 

 הבורא ומתענג מהשגת האלוקות הזו.  

ולא   זהו שמי שזכהו כנ"ל אזי כל תענוגו באכילתו היא רק מלב אלקים המאירים במאכלו  ללשון הקדש 
 מגשמיות המאכל. 

וירא אלקים את האור כי    \נג /, כמ"ש )בראשית א'(\נב/[נא]   , אין טוב אלא אורויטב לבווזהו  
ה מאמרות של מעשה  ולב רומז לל"ב פעמים אלקים הנזכר בעשר  . נמצא ויטב לבו זה כמו והאיר לבו.  טוב

לבו  וזהובראשית,   ויטב  וישת  והתנוצצות  ויאכל  מהארת  ושתייתו  אכילתו  שהיתה   ,
 האותיות של ל"ב אלקים שבסעודתו שאוכל.  

ברכת    .{\נו/ [נה]   ומ"ר רות פ' ה  \נד/ .זוהר ויקהל ריח}זה ברכת המזון    ויטב לבו שדרשו חז"ל  וזה  

שהיתה אכילתו ושתייתו מהתנוצצות האותיות   דהיינו  מהברכה שבמזוןוייטב לבו    הפירושהמזון  
ברכת בחי'  שזהו  ושתיה.  בהאכילה  המזון\נח/המזון  נזשיש  כי  שלימות   ,  ידי  על  נתברך 

 
 יכל רביעי ועיין ע"ז יט: אין טוב אלא תורה ובתענית ז: אין אור אלא תורה   ולקמן תורה כג אות ג' ובספר סדר היום סדר קריאת שמע ד"ה ה    'כ   'שמות רבה א   נא 

ורבנן אמרי בשעה שנולד משה נתמלא כל הבית כולו אורה כתיב הכא ותרא אותו כי    א כ' ותרא אותו כי טוב ...  עיין שמות רבה   נב
 .טוב הוא וכתיב התם )בראשית א( וירא אלהים את האור כי טוב 

ְך: )ד(    בראשית א   נג ֶ ר ּוֵבין ַהחש  ין ָהאוֹּ ל ֱאלִֹּהים ּבֵ ְבּדֵ ב ַוּיַ י טוֹּ ר ּכִ ְרא ֱאלִֹּהים ֶאת ָהאוֹּ  ַוּיַ
רבי יוסי פתח ואמר, )רות ג ז( ויאכל בעז וישת וייטב לבו, מהו וייטב לבו, דבריך על מזוניה, ואוקמוה,    -.  זוהר ח"ב ויקהל דף ריח   נד

ז( לך אמר לבי,  ודא איהו רזא, דמאן דמברך על מזוניה, דא אוטי  כז  )תהלים  ומאן איהו(, כמה דכתיב  )נ"א  ומאן אוטיב  ב ללביה, 
וגו', ובגין דברכת מזונא חביבא קמי קודשא בריך הוא, כל מאן דבריך על שבעא, אוטיב וחדי לאתר   וכתיב )שם עג כו( צור לבבי 

ישראלאחרא   של  ליבם  שהא  להקב"ה  השובע  הני מההיא ברכה דשבעא וחידו  , וסימנך סעודתי דשבת, דאתר אחרא את דהיינו  מעצם  נהנית  שהשכינה 

 )נ"א, דההוא צדיק בעז, ודא וייטב לבו(.  כאן בחול היא נהנית רק מברכת המזון הנאמרת על השובע , והכא אתהני מההוא ברכה דשבעא  ומשמחת הסעודה 

המזון מאי טעמא   מברכת  נהנית  אלא  הוא    , בגין דמזונא איהו קשה קמי קודשא בריך שהשכינה  בידיה  המזון  מקור  שאין  לפי  הקב"ה,  לפני  שהיא  למלכות  דהיינו 

המלכות  , ההוא אתר, וכיון דבר נש אכיל ושתי וקא מברך, ההיא ברכתא סלקא, ואתהני  למעלה ממנה במזלא עלאה ואם לא משפיעים לה אין לה מה ליתן

ואשתכח דאתהני ממזונא מתתא    , שפע מזון שהוא מ"ד היורד מלמעלה אליה לצורך התחתוניםועולין אליה בסוד מ"ן ועי"ז נשפע לה  מאינון מלין דשבעא דסלקין  
ומלעילא, ודא איהו רזא דבין חברייא. רזא בחול לא אתהני ההוא אתר אלא מאינון מילין דסלקין מגו שבעא, וכלהו מילין מתעטרן  

 , וההוא אתר אתהני מנייהו.  והן משביעות אותה בשמחהבעין בחדו  ורוון וש  וכל הדיבורים של ברכת המזון מתעטרים ונעשים מוחין לשכינה

השכינה  בשבת איהו רזא אחרא, במזונא ממש, ובההוא חדוה דמזונא דמצוה דשבת, ובכלא אשתכח כלילא מעילא ותתא    אבל  בשבת  כי 

המזון  ומברכת  הגשמי  מזון וממה שקבלנו  מהשכינה, ורזא דא )דה"א כט יד( כי ממך הכל ומידך נתנו לך  נהנית מהמזון  ומחזירים לה  אנו מקבלים  חוזרים  אנו  ,  ממנה 

האריז"ל .  החבריםדשבת, כמה דאוקמוה  ודאי בהנאותיה דא, ובההוא חדוה דמזונא דמצוה   כתב  יותר    וכן  ואפילו מה שאוכל  הכל רוחני  שאכילת שבת 

 מהצורך נבלע באיברים ולא הולך לחיצונים כבחול כמבואר במק"מ עי"ש. 

לפני ואחרי המאמר הזה שהמאמר כולו מדבר מהציץ שמכפר על עזות מצח ומדבר שם מבועז ורות ועל שניהם אומר    הר זו ועי"ש  
 שהיה להם עין טובה ולא היה להם עזות מצח ומשמע שהיפך העזות מצח הוא העין טובה ועי"ז מתברך כל מה שמסתכל בו.

פניו מאימה ונשבר ליבו )והכהן מבקש עליו רחמים( ובאופן הזה הציץ  שכל מי שהסתכל בציץ דהיינו בשם ה' שבו נפלו  ומבואר שם  
מכפר.  ועי"ש שע"י הציץ זוכה הכה"ג ע"י שהיה איש חסד גם להציץ ןלראות היכן אוחז אותו האיש שבא לפניו.  ונסמך עניין זה  

והסת  הצדיק  הסתכלות  אחד  עניין  שהכל  ומשמע  ממדריגתו,  שנפל  יוסי  ברבי  הכיר  שרשב"י  הציץ  למה  וכפרת  גדול  הכהן  כלות 
ואכילת רות "ותשבע ותותר" ו"ויטב ליבו" דבועז דהכל הוא המשכת הארה וברכה מלמעלה בבחי' "מציץ מן החרכים" שעושה פתח  

 וחרך לעינים שלמעלה שיוכלו להציץ אלינו ולמלכות וימשך ברכה עי"ז.  כמבואר ברמ"ק כאן. )עיין אור יקר חי"א עמ' קח( 

             רבינו בהמשך שע"י "ויטב ליבו" מלב אלוקים אזי מעורר אחרים בתשובה ע"י שמסתכלי בפניו בבחי' הציץ הנ"ל.  וזהו שמבאר 

 ובזהר חדש רות דף קה. ודף קו: )במתוק מדבש( ובילקוט שמעוני רות פ"ג סוף רמז תרד   פסקא טו.  נה 

ב לבו למה וייטב לבו שבירך על מזונו ד"א וייטב לבו שאכל מיני  ויאכל בעז וישת וייט   ( ז   )רות גפרשה ה פסקה טו    מדרש רבה רות   נו 
מתיקה אחר המזון שהיא מרגלת לשון לתורה ד"א וייטב לבו שעסק בדברי תורה שנאמר )תהלים קי"ט( טוב לי תורת פיך ד"א וייטב  

 .לבו שהיה מבקש אשה שנאמר )משלי י"ח( מצא אשה מצא טוב 
 ברכות    -מתרלו    נז

מ     נח ה  ת  ְרכ   מ )  –  זֹון ב ִּ שאכילתו  (   18יט   ח "יצ הר שמעתי  לומר  אלא  ברהמ"ז  בירך  שבועז  לנו  להשמיע  רק  בא  לא  שהזהר  מרבינו  משמע 
 שבבחי' "ויטב ליבו" זה בעצמו ברכת המזון כי ע"י קדושת אכילתו המשיך הארה וברכה ללב אלוקים שבמזון.

אותו מישהו שגורם להם להתנוצצות, דהיינו שהויטב ליבו והארת  ועומק העניין הוא הקשר העצום כ"כ בין האותיות שיש כאן ובין  
 כי שניהם מקבלים הארה ע"י אכילתו.     , הטוב בלב אלוקים נעשה במעשה אחד 
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ע  ומאירין את האותיות שיש בכל דבר, ומשם צריכין שתהיה עיקר  "לה"ק,  י שמעוררין 
 :  האכילה ושתיה ושאר התענוגים כנ"ל

 
 חאות 

פשוט  וכל   חכם  ]נטחכם  שהוא  צדיקפי'  שאינו  אע"פ  שבו  [לבד  האותיות  לידע  יכול   .

נברא הדבר הזה שאוכל. כי מי שיודע הכח של מתיקות ומרירות, חריפות ומליחות, שזה 
מרחיב וזה  מכויץ  זה  מקטין,  וזה  מגדיל  זה  מקשה,  וזה  התחלקות  \ס/מרכך  ויודע   .

  \סד/פשוטות  , ושנים עשר\סג /, ושבע כפולות\סב/, שנחלקין לשלש אמות אמ"ש\סא/האותיות

 
)ועיין תורה קב  -לסמוך גאולה לתפילה )תפילה בחי' אדנ   וזה גם בחי'    תנינא י שפתי תפתח בחי' אשת ר"ת אכילה שתיה תענוגים( 

שהם האור של לב אלוקים שבמעשה    , ע"י שנהנה מן האותיות  , גואל את האותיותהוא  ת גאולה לתפילה.( כי  בועז ורות בחי' סמיכ 
דבר  הסתר  אלוקים  כבוד  וזהו  הברית    , בראשית.    תיקון  בחי'  שהוא  בועז  ע"י  רק  שייך  וזה  ההסתר,   מן  וגואלם  כשמאיר  דהיינו 

 תורה יא(.כמבואר ב ) 

כי ע"י הויטב ליבו מביא  "את האור כי טוב" דייקא שרומז לאור הגנוז )כמבואר בפרש"י שם(  ד(    )בראשית א רומז לאור    וזהו ש"וייטב" 
 ב אלוקים מהאור הגנוז ועי"ז ויאכל ויטב ליבו." הארה לל 

האמת בעצמה שמאיר להדיא שאין שום    . ואור הגנוז היא אור הגנוז   הוא   " יהי אור "   ."ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור"   )שם ג(  כתוב 
כי זה אור שמאיר בכל דבר את התכלית שלו להדיא.       , בר חוצץ כנגדה ואינה מלובשת בשום דבר ואין צריך כאן לתקן שום דבר ד 

כי נגנז בכל דבר ודבר שבמעשה בראשית. אבל להדיא במקום מסוים אינו בנמצא אלא הוא "אור זרוע    , "ויהי אור" בלשון עבר   אבל 
דהיינו שהצדיק גם אחרי    ,לצדיק, שרק ע"י בחי' צדיק אפשר לגלותו, וזהו גופא הברית דהיינו צדיק לצדיק" דהיינו שנהיה זרוע וטמון  

 .          הזה   הגניזה עדיין קשור לאור 

ליבו"  "ויטב  לתפילה   וזה  גאולה  שסומך  תרגום   , היינו  ע"י  לשוה"ק  תיקון  הנשמה   , היינו  הוא  ליבו  אלוקים    , כי  והלב  האדם.  עצם 
התרגום  את  באכילתו הקדושה, ניזון מלב אלוקים שבאש"ת, היינו שמעלה    צדיק , הוא בחי' תרגום, וה ה תענוגים( )אכילה שתי   שבאש"ת 
 לקדושה.

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא   נט 

לפי סדר   ס מדוע    צ"ע  צ"ע  גם  ומה מרחיב.  מכווץ  מה  וצ"ע א"כ  מקטין,  מלוח  מגדיל  חריף  ומר מקשה  נראה שמתוק מרכך  שנקט 
 לי תחילה שלא כנ"ל שפתח בחיובי.במכוץ ומרחיב נקט שלי 

)א(   סא וי"ב פשוטות: )ב( שלש אמות אמ"ש,    עיין ספר יצירה פרק ב משנה  יסוד, שלש אמות ושבע כפולות  עשרים ושתים אותיות 
   תולדות השמים אש, תולדות הארץ מים, תולדות אויר רוח. אש למעלה ומים למטה ורוח חק מכריע בנתיים: 

)א(  משנה  ד  כפו   פרק  )ב(  שבע  ממשל"ה:  זר"ע  ח"ן  עוש"ר  חכמ"ה  שלו"ם  חיי"ם  יסודן  לשונות,  בשתי  מתנהגות  כפר"ת  בג"ד  לות 
חיי"ם מו"ת, תמורת   ג"ג ד"ד כ"כ פ"פ ר"ר ת"ת, רך וקשה, גבור וחלש, כפולות שהן תמורות, תמורת  ומתנהגות בשתי לשונות ב"ב 

רוצ"ה[ אול"ת, תמורת עוש"ר עונ"י, תמורת ח"ן כיעו"ר, תמורת  ח   -מלחמ"ה[, תמורת חכמ"ה ]נוסח אחר    -שלו"ם ר"ע ]נוסח אחר  
 זר"ע שממ"ה, תמורת ממשל"ה עבדו"ת:   

י"ב פשוטות באותיות ואלו הן, הו"ז חט"י לנ"ס עצ"ק. יסודן ראי"ה שמיע"ה רי"ח שי"ח לעיט"ה תשמי"ש מעש"ה    פרק ה משנה )א( 
   הילו"ך רוג"ז שחו"ק הרהו"ר שינ"ה: 

  ומים ,  בינה  בבחינת   דהיינו   -  למעלה   אש   ואמר   סדרו   פי   על   ש " אמ   מציאות   ענין'  ופי .…  -ר היצירה פ"ב מ"ב  לספ   פירוש הרמ"ק   סב
פסיד המים אל האש ולא האש אל המים. והרוח שוה אל האש  י   שלא   -  בנתיים   מכריע   הדעת   בבחינת   -  ורוח ,  חכמה   בבחינת   -  למטה 

זה  וחסד מצד  זה  דין מצד  שהוא  בסוד הדעת  המים,  כל    ושוה אל  הם הרכבת  יסודות אלו  והרי שלשה  בנתיים.  הוא מכריע  ולכך 
 נמצא: 

ואם תאמר והרי יסוד העפר הוא רביעי להם אם כן למה הם שלש אמות ואינם )שלשה( ]ארבעה[ יסוד, אשיב כי שלש יסודות עיקר,  
המים ומאמצען יצא העפר שהוא  אמנם יסוד העפר הוא תולדות המים בשיתוף האש והרוח, כי האש נדלק על ידי האויר הרתיחו  

מורכב. ולא שיש בו חלק מים וחלק אש וכו' כשאר המורכבים מארבעה יסודות, אלא הכוונה שהוא גשם יסוד רביעי שיצא מהוייות  
השלשה, אם כן עיקר ההויה על ידי שלשה. וכן במדות העליונות הם אמ"ש, כי המלכות הוא רביעאה לכל תלת כדפרישית בשער  

 הקודם.

פ   פירוש הרמ"ק   סג יצירה  א   "ד לספר  כפולות    -  משנה  נקראות  והן  כפר"ת.  בג"ד  מהן,    -שבעה אותיות  בכל אחד  בהן שנים  שיש 
יפעול   ירפיה  אם  האותיות,  מן  באות  או  השמות  מן  בשם  לפעול  האדם  ירצה  כאשר  כי  בזה  והכוונה  רפויה.  או  דגושה  או  דהיינו 

וזק. וקרוב אלינו הדבר מאד כי הדגש סודה חוזק הפעולה, כי הקל רובו בודד והכבד  ברחמים ובנחת, ואם ידגישיה יפעול בדין ובח 
 רובו יוצא מפני הדגש שמטבעו מורה חוזק הפעולה. והנה האותיות שהדגש יורה בהן רפיון או חוזק הם שבעה אלו בג"ד כפר"ת:  

עין ו' והוא הת"ת שהוא יהו"ה רחמים ודאי, דגש  ועתה נאמר כי הדגש סוד הדין והרפה סוד הרחמים, והטעם כי סוד הרפה רקיע כ 
נקודה כעין י' והיא המלכות שהיא אדנ"י דין ודאי, ובהגביר צד הנקבה יהיו האותיות בדגש ובהגביר צד הזכר יהיו האותיות ברפה,  

פועלות פעמים לדין    דסימנין נטלין בידיהון דג"ש ורפ"ה כדפירשנו. והאותיות האלו הם רמז לשבע הספירות מחסד עד המלכות שהם 
ג'   ב' חסד,  רמוזות באותיות אלו שהם  ואין ספק שהם  ולתמורתו.  כפולות שיש בה כח השוה לדבר  נקראות  ולכך  פעמים לרחמים, 
להאריך.   שלא  המדות, אלא  על  לייחסם  בידינו  ויש  המדות.  כסדר  וסדרם  מלכות,  ת'  יסוד,  ר'  הוד,  פ'  נצח,  כ'  תפארת,  ד'  גבורה, 

שהם מתנהגות    ולהיות פעולתם  והיינו  ותמורתו,  לדבר  כפל הכח  על  יורה  זה  כפולה, שענין  כך מבטאם  העולם    -כפולה  בהנהגת 
 שהם דין ורחמים כדפרישית:   -בשתי לשונות  
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וספירה[סה] ספירה  לכל  השייכים  האותיות  ויודע  היצירהבביאורו  הרמ"ק  \סז/ [סו]   .  פ"ב    לספר 
ש אותיות"למבאר  וכב  ספירות  לעשר  נחלקות  נתיבות  ראשונות  ,ב  לג'  אותיות  מידותו  ,והכב  ויב    ,שבע 
ו אלכסונים ומחיו.  המניעות  נקודות  העשר  והן  עי"ש  אותיות  לכב  שורש  הן  ספירות  הכב  העשר  את  ת 

י שטועם איזה דבר, או  ". אזי ע\סח/, ויודע כח של כל ספירה, שזה רך וזה קשה וכו'אותיות
הדבר זה  נברא  שבו  אותיות  הצרופי  ומבין  יודע  הוא  דבר,  איזה  דבר  \סט/ רואה  כל  כי   .

נשתנה בטעמו וריחו ותמונתו, הכל לפי צירופי אותיות של לה"ק, ששקל הקב"ה בחכמתו 
כך וכך אותיות שיברא בהם דבר זה, וכך כך אותיות שיברא בהם דבר  וברצונו הפשוט,  

שגורעין   המשקל,  לפי  שהכל  בהתורה,  שיש  ונקודות  ויתירות  חסירות  בחי'  וזה  זה. 
נקודה,   או  אות  איזה  לפעמים  להוסיף  או  לפעמים  לגרוע  המשקל, שצריך  לפי  ומוסיפין 

ה' כח  של  המשקל  לכוון  ורצונ[ע]   כדי  חכמתו  לפי  הכל  ורצונו .  חכמתו  חייבה  כן  כי  ו, 
בכ ויברא  ונקודות,  אותיות  וכך  כך  שישקול  הדבר    חיתברך,  אלו,  ונקודות  ואותיות  הזה 

הזה, כדי שיהיה לו טעם הזה וריח הזה ותמונה הזאת, וכן שקל כך וכך אותיות ונקודות  

 
י"ב פשוטות באותיות ואלו הן, הו"ז חט"י לנ"ס עצ"ק. יסודן ראי"ה    -  שער שמנה עשר:   -  משנה א   "ה לספר יצירה פ   פירוש הרמ"ק   סד

 רי"ח שי"ח לעיט"ה תשמי"ש מעש"ה הילו"ך רוג"ז שחו"ק הרהו"ר שינ"ה:   שמיע"ה 

הם י"ב הויות, הם י"ב צורות קדושות שיש בת"ת ובמלכו"ת ובבינ"ה דהיינו עול"ם שנ"ה נפ"ש,    -כבר פירשנו לעיל כי י"ב פשוטות  
נזכרים. וכמו שבכח שבעה כפולות הנזכרים  ופי' עניינים אלו בארוכה בספ"ר בשער פרטי השמות. ואולם הם י"ב כוחות בנפש והם ה 

בפרק הקודם נבראו שבעה דברים בעול"ם שנ"ה נפ"ש, וכן בכח שלשה אמות כנזכר בפרק שלישי, כן בכח אלו הי"ב הנזכרים הנה  
צירוף   בסוד  י"ב אותיות  בכח  וזה  בנפש.  וי"ב אברים  י"ב חדשים,  והם  וי"ב בשנה  מזלות,  י"ב  והם  בעולם  כחות  י"ב  ומשקל  נבראו 

 ותמורה כדמסיק לקמן: 

פשוטות   נקראים  אלו  אותיות  שי"ב  הכח    -והטעם  ועם  עליון,  בכתר  מקורות  י"ב  שהם  עד,  עדי  עד  והולכים  מתפשטין  שהם  מפני 
 הכולל אותם הם י"ג, והיינו י"ג מדות של רחמים. והם י"ב הויות והכח הכולל אותם שהם י"ג, 

ה א ופ"ה משנה א'.  גם עיין זוהר בראשית טז: ד"ה ההיא נקודה דאור וכו' ואתפשט ונהירו ביה ז' אתוון וכו'. ועי"ש מקדש מלך  ספר היצירה פ"ב משנה א' ב'  ופ"ד משנ   סה 
 )במהדורת תשך נמצא בדף פו.(

 ים לה ועוד.  . עוד עיין מדרש תלפיות אות אלף ענף אותיות כל ספירה וכל יסוד אותיות השייכ ביאור הרמ"ק שם י' ספירות שרש לכב אותיות   סו

האמנם יש לדקדק למה כ"ב נתיבות אחרונות באו במציאות אותיות ועשרה נתיבות קודמות    -"ב מ"א  לספר יצירה פ   פירוש הרמ"ק   סז 
שכל   אליהם  מוצאות  במציאות  היו  שלא  להשיב  ואין  הנתיבות.  כמספר  ל"ב  האותיות  שיהיו  ראוי  היה  אותיות,  במציאות  באו  לא 

הרי האדם נברא באותיות ואם היו האותיות ל"ב היו המוצאות הברואות בהם מקבלות אותן. ועוד עדיפא  המוצאות נכללות בכ"ב, ש 
מהא קשיא לי שהרי כל המציאות נברא בל"ב, ומעשה בראשית יוכיח כדפרשנו ריש פרק הקודם, ואם כן היה ראוי שיהיה הבריאה  

לכך נראה לפרש כי הנתיבות הם ל"ב, אמנם  כדמפרש במכלתין.  בכ"ב ועשר ואינו כן שלא יחסו בספר זה הבריאה אלא לכ"ב לבד  

וראיה לזה שעשר שהם בחינה ראשונה הם דקות שוות כולם לטובה ואינם מתחלקות כלל,    העשרה הקודמים הם שרשים אל כ"ב.

מן ואחרי כן  בפני עצ   ושבע בפני עצמן    שלשה אמנם כ"ב יש בהם בחינות בסוד התפשטות אור עשר להאציל עד שהם מתחלקות אל  

ואין ספק  כדפרישית, הוכרח היות הקודמות מציאות ראשון אל הספירות בחכמה ואחרי כן בעצם החכמה מסתעפות.    בי"ב הסתעפם  

א א א א א א א א א א, הם עשר נקודות עשר ספירות דקות מנהיגות    -  והם סוד הנקודות שהם עשר ,  שאלו הכ"ב הם מרכבה לעשר 
ג  עיקר  ולכך  הנתיבות.  מקורות  לכ"ב  שעשר  הבריאה  כוונת  להיות  בס"ד,  לקמן  נבאר  כאשר  הניקוד  ידי  על  הוא  האותיות  לגול 

 עליונות ישפיעו וימשיכו השפע והמציאות אל הצורה הנרצת להבראות:

  מצד הגבורה, והכוונה שמזה נמשכו   -מצד החסד וקשה    -ואמר כי הדגש והרפה סודו רך    -לספר היצירה פ"ד משנה ב    עיין רמ"ק   סח
הפעולות הגשמיות קצתם רכות, אם במזג כטיט וכמים שהם דקות ורכות ומקבלות ]הצורה[ בקלות ומאבדת אותה בקלות, ויש קצתם  
קשות כאבנים וכברזל וכיוצא שהם קשות לקבל הצורה ולא תאבד מהן. וזה קצת יסוד הארץ שטבעה קשה ולא תקבל צורה אחרת  

וחלש  גבור  בבריות  וכן  הרוב.  על  מזו  לזה,    -  חוץ  זה  בקורבתם  האש  כח  המים  שמבטלים  חלש,  והאש  גבורים  המים  בזה  המשל 
גבורים,   וקצתם  חלשים  קצתם  יש  בבריות  וכן  חלשים.  והמים  ומתיכם,  המים  לחות  שמייבש  וגבור  חזק  האש  מזה  זה  ובהתרחקם 

גש ורפה שבאותיות אלו, שמצד הדין  ובכולם הגבורה בתגבורת האש והחולשה בתגבורת המים כנודע. ואמר כי זה ימשך מענייני ד 
 הם חזקים וגבורים ומצד הרחמים והחסד הם חלשים רכי הלבב. והנה כל רך לבב בטבע הוא חלש ורחמן, וכן גבור בטבע הוא אכזרי: 

  לרמוז אל נצ"ח והו"ד. אמנם עם כל זה הנצחון למעלה   -לרמוז אל חס"ד וגבור"ה, גבור וחלש    -ואפשר שדקדק באמרו רך וקשה  
 לעולם אל צד הימין והרחמים אינו מן הדוחק שימצא גם כן למטה, כיוצא בו אל האריה שהוא רחמ"ן וגבו"ר: 

א. דע, כי לכל העולמות ולכל נברא יש לו קומה מיוחדת ובנין מיוחד. למשל מין האריה  אות    –ערך דעת חלק שני    -  ספר המידות   סט 
-   [ נבדל ממין הצאן הן בכחו והן בבנין איבריו,  וכן בכל  קומתו  ואחד,  יש הבדל בין כל אחד  ]בעצמו[  והן בקולו[ וכן במין האריה 

הנבראים ההבדלים הן כולם רמוזים בתמונת האותיות ובצרופיהם. והזוכה להבין את התורה, יוכל להבין רמיזות כל ההבדלים שבין  
 ת בלי הבדל: כל הנבראים וגם ידע התאחדותם, הינו ראשיתם ותכליתם כי בראשית ובתכלית הם באחדו 

כי    ב.אות   דניאל,  תחת  האריות  נכנעים  היו  ולפיכך  תחתיו.  העולם  ונשתעבד  נמסר  כן  העולם  וטבעי  התורה  ידיעת  גדל  לפי  דע, 
 ....דניאל היה חכם גדול, 

ך  "יורה דעה" הלכות מילה הלכה ה' אות כ"ג ואות כ"ד משם עד גמר ההלכה, עין שם באור נפלא בזה, ויונעם ל   ועין בלקוטי הלכות 
 לעד.

 תשלו( בביאור דברי המהרח"ו בתחילת ספרו לימודי האצילות.תרנז ו עיין ספר כח ה' שנדפס בסוף לקוטי הש"ס להאריז"ל מאמר ועתה יגדל נא כח ה' )דף לט: במהדורת    ע
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אותן   כפי  אחרת  ותמונה  וטעם  וריח  כח  לו  שיהיה  כדי  אחר,  דבר  בהם  וברא  אחרות 
בחכמתו, הא זאת  כל  להבין  יכול  לבד,  חכם  שהוא  ומי  שבעולם.  דבר  בכל  וכן  ותיות. 
 האותיות שיש בכל דבר כנ"ל.   עאדע ישי

בבחי'   אותיות  מהצרופי  רק  ויתענג  שירגיש  וישתאבל  למי    ויאכל  כ"א  א"א  זה  כנ"ל. 
בהאותיות   היינו  דבר,  כל  של  בלה"ק  חדש  התנוצצות  והביא  בלה"ק,  שלימות  שהביא 

יכול לקיים  שיש בכ זה  וישתל דבר.  ללשון    כנ"ל  ויאכל  זכה  שכן  מי  אומר שמאידך  צ"ע שלא 

הדבר נברא  אותיות  מאיזה  בחכמתו  לדעת  כלל  צריך  אין  ע  .הקודש  כי  יכולין  " ]פי'  לבד,  י חכמה 
 לידע האותיות

 

 
 שידע   -מתרלו    עא 
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ויודע   מתוק,  שטעמו  דבר  כשרואה  למשל  דהיינו  הנ"ל.  כל  כשיודעין  דבר,  בכל  שיש 
כגון  והריכוך,  המתיקות  של  הכח  זה  נמשך  ספירה  מאיזה  ויודע  לרכך.  כחו  שמתיקות 

מ[א]   מספירת חסד אות  איזה  ויודע  יודע שאותו   ב"ב ך .  אזי  חסד,  לספירת  שייך  אותיות 
 וכנ"ל.  ,בכל הדברים שבעולםהאות מלובש בדבר הזה. וכן כיוצא בזה 

אבל אע"פ שהוא חכם גדול כ"כ שיודע כל זאת בבירור שיודע האותיות שיש בכל דבר.  
ובכל )ג  הקבלה,  חכמת  שהוא  האמת  חכמת  בכל  מאד  גדול  בקי  להיות  לזה  שצריכין 

מאד   גדול  חכם  כ"א  זאת  כל  לידע  שא"א  למשכיל.  כמובן  והיסודות,  הטבע  חכמת 
. אעפ"כ יכול להיות שאכילתו ושתייתו ותענוגיו יהיו עדיין מגוף בקבלה ובשאר חכמות(

 הדבר ולא מהתנוצצות האותיות.  
כי לזכות שיהיה כל תענוגיו רק מהאותיות שבכל דבר, זה א"א כ"א כשזוכה לשלימות  

  לגמרי, ולהשלים את הלה"ק   \דהתאווה הגשמית/ לה"ק. דהיינו כשזכה לשבר תאוות המשגל  
בחינותיהדהיינו שמירת הבר בכל  גם  הכוונה    בלה"ק  . עד שהביא התנוצצות חדשית  חידוש  וכל 

, הוא דייקא  \ו/, דהיינו בהאותיות שיש בכל דבר. זה הצדיק שאוחז בזה\ה/ מקודם הבריאה 
זוכה לזה שאינו מרגיש שום תענוג משום דבר אכילה ושתיה ושאר התענוגים שבעולם,  

      :  ז[י לוכ"א מהתנוצצות האותיות שיש בכל דבר. אשר 

 
עתה יבאר כיצד רמוז תיקון לשון הקדש בפסוק תהלים כ ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדך, ורבנו דורש את  

.  "מציון יסעדך ל"וזוכה  "ישלח עזרך מקדש"ומבאר שע"י  הפסוק תחילה חציו האחרון ואח"כ חציו הראשון.
י תרדמה ותרגום זוכה לישלח עזרך  כי ע"י חשך שרמוז בסופי תיבות של ישלח עזרך מקדש דהיינו ע"

כי כל תיקון התרגום קליפת נגה הוא  מקבלת קדש מאדם ונעשית לשון הקדש, שחוה ע"י מקדש דהיינו 
בחוה שמבטלת כל מדה רעה הגורמת לפניה מהאדם עד שכולה מכוונת לקבל רק מאדם אזי נעשית כולה  

אכילתו היא מהתנוצצות ציון ואותיות  ג תענוואזי מציון יסעדך שכל קדש בבחי' והיתה לבנה כחמה, 
 שבמזון.

זה בחי' מה שפתח רבנו תחילה בראית הצדיק וסיים בשמיעת  ( ש22)יטעומק העניין יותר עפ"י הריצ"ח 
לשוב שזה בחי' הניסור בחי' לקיחת הצלע  אזי מבין עצמו חשוך את רק ע"י שרואה בפני הצדיק הצדיק, כי 

ח עזרך מקדש ר"ת חשך כי רק ע"י שתופס שהוא בחשך אזי שייך  מאדם לבנותו לאשה. וזה בחי' ישל
 שיעלה ויזכה למציון יסעדך. 

היה מתפלל שיצליח    ך מזמור שדוד המל פשט הפסוק הוא    ,ומציון יסעדך  \ח/)תהלים כ(וזה בחי'  

דהיינו שהקב"ה    ,ויסעדך לשון סעד ועזר  עזרך מקדש,  לשכפל לשון  יואב במלחמותיו, ומציון יסעדך הוא  

מבית המקדש עזר  לך  יסעדך מלשון סעודה  .\ט/ישלח  דורש  דהיינוורבנו  , היינו  [י]  שיהיה סעודתך  , 

 
 עיין ספר מאורי אור אות מב ערך רך   א 

 מכ"ב   -תשכט  תרלד ומ ב   ב 

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא היא הערה בתוך הערה שהתחיל בעמוד הקודם בסוגרים מרובע   ג

ניאוף שמדבר מהתאווה הגשמ   נ"ל מדנקט   ד ולא  יותר לתאווה על שם התוצאה של חרון אף    ,ית משגל  ניאוף הוא שם כולל  אבל 
 שגורם כל פגם הברית.

השמש   ה  תחת  חדש  אין  מהראשית  כי  הבריאה  פרטי  כל  נבראו  שבהם  האותיות  התנוצצות  מביא  במותר  שמתקדש  שמי  נמצא   .
 וקודם הבריאה.

לידיעה כל כך בקבלה כדי להיות חסיד אפילו כזה שכל    ך האם צרי אע"פ שלא עם הארץ חסיד  כי  כל החכמה הנ"ל    שידע   צ"ע אם   ו 
על    תענוגו מהתנוצצות האותיות כנ"ל. מושל  זאת אזי נעשה  הנ"ל שע"י שיודע כל  לפי מה שמבאר בספר המדות דעת ח"ב  אבל 

 חכמה הנ"ל.הבריאה וכן דניאל שלט באריות ע"י שידע חכמה זו אולי לא זוכה לתענוג מאותיות בלבד אלא ע"י שגם יודע כל ה 
 סוגרים מרובע זה סוגר ביאור מוהרנ"ת משנת תקפא שהתחיל בעמוד הקודם   ז

י ַיֲעקֹב:   תהילים פרק כ   ח ם ֱאלֹהֵׁ ֵׁ ְבָך ש  ג ֶּ יֹום ָצָרה ְיש ַ :   )ב( ַיַעְנָך ְידָֹוד ב ְ ָ ך  ֹון ִיְסָעדֶּ י  ִמצ ִ ש  ו  ֹדֶּ ְזְרָך ִמק  ַלח עֶּ ְ    )ג( ִיש 

צרה    -  רש"י  ביום  ה'  יענך  בירושלם  המזמו   -)ב(  עומד  היה  והוא  למלחמה  ישראל  כל  ואת  יואב  שולח את  שהיה  על שם  הזה  ר 
ומתפלל עליהן כענין שנאמר )שמואל ב י"ח( טוב כי תהיה לנו מעיר לעזור ואמרו רבותינו אילמלא דוד לא עשה יואב מלחמה. שם  

 שהבטיחו בלכתו לחרן ושמר הבטחתו לכך נאמר אלהי יעקב:   -אלהי יעקב  

 כפל הדבר במ"ש:   -ממקום קדשו הוא בית המקדש הוא מקום שכינה ומשם בא העזר. ומציון וגו'    -)ג( מקודש    -  וד מצודות ד 

 מל' סעד ותמיכה:   -)ג( יסעדך    -  מצודות ציון   
נראה    באכילה בקדושה הכי נמי    , אבל באמת דוד נצח   , נמצא בנגלה יואב נלחם ונצח כאן עומק העניין לפי רבנו, ש   הריצ"ח ביאר   ט 

 שהגשמיות סועדת ובאמת היא רק ציון וסימן לפנימיות נסתרת שהיא הסועדת.  
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האכילה ושתיה וכל התענוגים, מציון וסימן האותיות המצויינים ומסומנים בכל דבר. כי  
כנ"ל    ציון וסימן על האותיות שיש בדבר הזהרק  , הוא  הנתפס בחושים  הטעם והריח והתמונה

וכשתופס את  . חכמת הקבלה יכול לדעת לפי הטעם ריח ומראה איזה אותיות מחיות את הדברשחכם גדול 
בחי' קדש מתוקן    ,אותיות אזי אצלו הגשמיות עולה לבחי' מדברסימנים וכבג' חושים הנ"ל רק  הגשמיות  

נעשו  וקושר  ממטה למעלה, בחי' לשון הקדש, בחי' שמחזיר   בדבר ה' שמים  את הבריאה לשרשה לבחי' 
 .)עפ"י הריצ"ח( , לבחי' כח מעשיו הגידברוח פיו כל צבאםו

עזרך,  כי  ,  ישלח עזרך מקודשהעניין כיצד זוכים לבחי' מציון יסעדך הנ"ל רמוז בתחילת הפסוק  וזה  
ב(  )בראשית  בחי'  עזר  יאזה  לו  וזה  אעשה  כנ"ל.  הקודש  לשון  היינו  חוה,  בחי'    מקודש , 

זרך" רומז ללשון הקדש שלנו בחי' חוה ו"מקודש" הכוונה  נראה כוונת רבנו ש"ע  \יב/ בחי' לשון הקודש
כשעז דהיינו  מקודש"  עזרך  "ישלח  וזהו  אדם,  בחי'  מלמעלה  הבא  מאיש  רלקדש  כי  זוכרת  חוה  שהיא  ך 

 \ יגדהיינו שהאדם בדיבורו קשור לשרשו בחכמה/ לוקחה זאת, ומקבלת מקדש מאדם אזי היא לשון הקדש  

 . נ"לה  "מציון יסעדך "זוכה להנקראת קדש 

זוכים    וזה ע"יכיצד  זה  תרדמה, ידך חש  ס"ת    ש  מקוד  ךעזר  חישל  להנ"ל  בחי'  היינו   ,

כי תיקון התרגום והנגה הוא בחי'  י התרגום כנ"ל.  "שהוא בחי' תרגום, שעיקר שלימות לה"ק ע 
תיקון חוה לאדם, שתחילה היתה צלע שלקח מאדם וזה בחי' ישלח עזרך מקדש דהיינו ששלח והפריד את  

  מהקדש ורק עי"ז יכול לבנותה ולהביאה אל האדם להיות קדש כמוהו בבחי' והיתה הלבנה כחמה,העזר  
דהיינו רק ע"י שתופס שהוא בחושך אזי מבין    כנ"ל  ומציון יסעדךוכשיש לו שלימות הזה, עי"ז  

את  ולשוב   בונה  ועי"ז  לך  במותר  התקדש  בבחי'  לקדש  דבר  כל  נכון  לתרגם  לחזור  התרגום  את  לתקן 
ות דהיינו את ההמלכה שלו שממליך את הקב"ה על עצמו בשלימות שזה בחיין חוה בחי' לבחי' לשון  המלכ

 :הקדש

 
 טאות 

מדוע צריך לשמוע תורה מהצדיק בעצמו ולא    דהיינוכאן מסיים לבאר את העניין שבו פתח את התורה 
והמשיך התנוצצות   ומבאר כיון שהצדיק ע"י שזכה ללשון הקדש מהספר ואפילו לא ממי ששמע מהצדיק.

וע תורה  שמעי"ז מאירות פניו וכל הרואה אותו חוזר בתשובה, לכן צריך לכולה, אור לאותיות הבריאה 

 
המלחמה הגשמית  ש   לומר   , דוד זו כוונת  ש   מפרשים עפי"ז יש  ו   , והסעד מציון  , העזר בא מקדש וזהו ש עזר הוא יותר מסעד.  ש וביאר  

רבינו לגבי אכילה שזוכה  פי  נמי אפ"ל ל והכי    שלו.  דהיינו מהתפילות   , בציון היא רק סעד לנצחון אבל מה שעוזר באמת זה מקדש 
 באכילה לנצח המלחמה ולסעוד רק אותיות זה ע"י העזר מהקדש ע"י שהעלה נגה בחי' תרגום לקדש ללשה"ק.       

כל לשונות המלחמה הם לשון חיבור, מלחמה לשון להלחים    , גם האכילה היא מלחמה רמז ש לכו לחמו בלחמי    ' ה   ' כתיב משלי ט 
לשון  קרב  באכילה.    ולחבר,  נמצא  והכל  נשיקין,  לשון  נשק  שאוכלים  התקרבות,  ע"י  אלא  האכילה  במלחמת  לנצח  שא"א  דהיינו 

         דייקא, ומתגברים על הדמיון שהגשמיות סועדת.

אמינו מלכי ארץ וגו' ארבעה מלכים היו מה שתבע זה לא  ה מדרש רבה איכה הקדמה פסקה ל זבדי בן לוי פתח לא  ב   כעין זה מצינו 

אמר )תהלים י"ח( ארדוף אויבי ואשיגם וגו' אמר לו הקב"ה אני עושה כן הה"ד    דוד זה ואלו הן דוד ואסא ויהושפט וחזקיהו.     תבע 
)ש"א ל'( ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם מהו למחרתם ר"י בן לוי אמר לשני לילות ויום אחד היה הקב"ה מאיר לו בלילות  

ואמר אני    אסא הזיקין ועל הזועות ועל הברקים הה"ד )תהלים י"ח( כי אתה תאיר נרי וגו' עמד  בזיקין וברקים כמה דתנינן תמן על  
וגו' לפני אסא אין   וירדפם אסא  י"ד(  ב'  אין בי כח להרוג להם אלא אני רודף אותם ואתה עושה אמר לו אני עושה שנאמר )ד"ה 

בי    יהושפט כתיב כאן אלא לפני ה' ולפני מחנהו עמד   כח לא להרוג ולא לרדוף אלא אני אומר שירה ואתה עושה  ואמר אני אין 

ואמר אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף ולא    חזקיהו אמר לו הקב"ה אני עושה שנאמר )שם כ'( ובעת החלו בקנה ותהלה וגו' עמד  
ההו  בלילה  ויהי  י"ט(  )מ"ב  עושה שנא'  לו הקב"ה אני  עושה אמר  ואתה  על מטתי  ישן  ויך  לומר שירה אלא אני  ה'  ויצא מלאך  א 

 במחנה אשור  

אבל באמת מבארים להפך שדוד היה בכוחו אע"פ שנלחם לתפוס מציון    , שמדרגת דוד נמוכה שהיה צריך השתדלות   לכאורה נראה 
שעשה  במה  ידי  ועוצם  כחי  שום  אצלו  נתפס  ולא  מקדש  עזרך  באמת  אבל  שבכל    , יסעדך  חזקיהו  עד  הגיע  הדורות  בירידת  אבל 

שה חשש שירגיש כוחי ועוצם ידי בדבר לכן ביקש שלא יעשה כלום ומדרגת דוד היא השלימה שדייקא בתרגום  פעולה שהיה עו 
מציון  שישלח עזרך מקדש ו   וכן במלחמת האכילה תופס .  , ע"י שבמלחמה הגשמית תופס שהיא רק מכח העזרך מקדש מעלה לקדש 

 .יסעדך וזוכה ללב שמח יטיב פנים שזו מדרגת דוד 
 .זהר שלח קעג  י

 )בראשית יב( ובתשכט תוקן  -בתקפא   יא 

ו אומר    שרבנו צ"ע    יב עזרך  היא לשון  גשגם  רבנו שעזרך  כוונת  ונראה  רומז ללשון הקדש,  מקודש  בחי'    שאנחנום  מקדשים אותה 
 עזרך מקבל מקודש אזי גם היא לשון הקדש.ש אשה ומקודש היא לשון הקדש בעצם בחי' אדם, וכ 

 . )כי אבא יסד ברתא( ממנו דהיינו חכמה   ה ר את המלכות שלו למקום שניטל תשובה היא שמחזי   עיין תורה לד   יג
   וכן העתיק בתרלו  בתקפאתיבת מקודש ותיבת חושך ש ימני מנוקד    יד
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כי בשעה   אר עוד טעםבובהמשך מ ע"י שרואה אותו רואה היכן הוא אוחז ומתחרט ושב.כי  ,דווקא מפיו
 ה גדולה ואזי דבריו נשמעיםשהצדיק אומר תורה הוא מקבל אותה מהקב"ה בבחי' פנים בפנים ובירא

י שמקבל וניזון  ", מזה מאיר לבו. כי שם הלב הוא עמציון יסעדךשאוחז במדרגה זו וומי 

 ( דשופרא  רב)בזוהר    \טז/(טומשופרא  הטשרינער  כאן  מתכוין   (שציין  ורבנו  בגשמיות  העניין  מבואר 

ו דשופראברוחניות  ושופרא  מאמרות  עשרה  הוא  שופרא  כי  אלקים של מעשה  מל"ב    היינו  ,נראה 
מאמרות  [יז]   בראשית בעשרה  הנזכר  אלקים  פעמים  ל"ב  , שהם בחי' האותיות שיש בכל  דהיינו 

של"ב אלקים שבהם ברא    \יח/ כנ"ל  דבר, שכולם נמשכין מבחי' ל"ב אלקים של מעשה בראשית

 .  נעלמים, שהם כב אותיות שבהן פועלות עשר ספירות וביחד הן ל"בהאת העולם שרשם בלב נתיבות 
הנ"ל"וע הלב מל"ב אלקים  האור שמקבל  לב  י התנוצצות  שמחת  בהרגשת  עי"ז  שמתבטא   ,

כנ"ל אות ז' עה"פ וייטב    לב שמח ייטיב פנים  \יט/ מתנוצץ פניו באור הזה, בבחי' )משלי ט"ו(

אור אלא  טוב  אין  הזהלבו  בהזדככות  מאירות  וכשפניו  פניו \כ/.  לראות  האחר  יוכל  אזי   ,
 :  [כב]  , ולהתחרט ולשוב בתשובה כנ"ל\כא/ בפנים הזה כמו במראה

 
 עיין זהר פנחס דף רטז: ודף רכא: טו

אנוש לב הו"ל למימר  ומאי לבב    בהמשך ביאור הפסוק יין ישמח לבב אנוש שואל   -פרשת פנחס דף רטז סוף עמ' ב    רעיא מהימנא זוהר    טז 
ואינון ל"ב אלקים דעובדא    יש לב אחד המוסר את השפע ללב השניאית לב מסור ללב    שיש שני בחי' לב אלא    ומדוע כתוב בשני ב' משמע שני לבבות

הנקרא תורה שבכתב    לב אחד כנגד מה שנזכר לב פעמים שם אלקים במעשה בראשית והם סוד לב נתיבות חכמה המתגלים וניתנים בתפארת דז"אדבראשית  
שהוא  השני,  ל' מן לעיני כל ישראל איהו ל"ב תניינא    חתומה בלב  תנינאב' מן בראשית  אלקים משפיע ללב  )ס"א    דהיינו שהלב  דא ל"ב ל"ב 

)כשספר    כנגד ז חלקי התורה אינון שבעה ימי בראשית    והח' החסרים .  שהוא בחי' יסוד ויכלו    גמט' אינון( שנים ס"ד, חסר תמניא לע"ב, דאיהו  

שחומש בראשית נחלק לשנים, נמצא ח'  ספר בראשית עד זה ספר תולדות אדם    תחילת . תמינאה מאי היא הוי  במדבר נחלק לג' ע"י פ' ויהי בנסוע( 
ן ישמח  סיום ביאור הפסוק יי ע"ב בחושבן ביין.    חלקי תורה הנכללים בתפארת שהוא סוד התורה שבכתב שהוא הלב השני הנ"ל, כל זה ביחד עולה מספר 

 לבב אנוש נמצא שביין ולבב רומז לענין אחד נמשך למלאך מטט הנקרא אנוש ע"י היסוד הנרמז ביכולו כי מילת כל היא ביסוד. 

שאלתא אחרא דודאי אנן קרבין למלכא עלאה יתיר מכל שאר עמין ודאי הכי הוא דישראל עבד לון קב"ה לבא    : ג דף רכא " זוהר ח 
כמה דשייפין לא יכלי למיקם בעלמא אפילו רגעא חדא בלא  איברים  ין שאר עמין כלבא בין שייפין  דכל עלמא. והכי אינון ישראל ב 

ישראל  בלא  בעלמא  למיקם  יכלין  לא  כלהו  עמין  הכי  איהי    .לבא  דא  ועל  שפין  בגו  כלבא  ארעאן  שאר  בגו  ירושלם  הכי  ואוף 
וונא דלבא גו שייפין. לבא איהו רכיך וחלש ואיהו קיומא  וישראל מתנהגן גו שאר עמין כג  .באמצעיתא דכולי עלמא כלבא גו שייפין 

דביה קיומא דביה סוכלתנו. שאר שייפין לא אתקריב בהו כלל דהא לית    , לא ידע מצערא ועקא ויגונא כלל אלא לבא   , דכל שייפין
ל  אלא  במוחא  דשריא  וסוכלתנו  חכמתא  דאיהו  למלכא  קריבין  לא  שיפין  שאר  כל  מדי.  ידעין  ולא  קיומא  שייפין  בהו  ושאר  בא. 

 רחיקין מניה ולא ידעין מניה כלל. כך ישראל למלכא קדישא קרבין ושאר עמין רחיקין מניה.  

נבלות וטרפות וטנופא ולכלוכא דשקצים ורמשים כשאר עמין   הכי הוא דהא לבא דאיהו רכיך  שאלתא אחרא דישראל לא אכלי 

  ברירו וצחותא דכל דמא ומזוניה נקי וברירא ואיהו רכיך וחלש מכלא   וחלש ומלכא וקיומא דכל שאר שייפין לא נטיל למזוניה אלא 
ושאר פסולת אנח לכל שייפין וכל שאר שייפין לא משגחין בהאי אלא כל פסולת וביש דכלא נטלין ואינון בתקיפו כמה דאתחזי לון.  

לום. אלא איהו נקי ברירא מכלא לית  ועל דא בכל שאר שייפין אית אבעבועין שאת או ספחת סגירו דצרעת. ללבא. לאו מכל הני כ 
ביה מומא כלל. כך קב"ה נטיל ליה לישראל דאיהו נקי וברירו דלית ביה מומא על דא כתיב כלך יפה רעיתי ומום אין בך. אתא רבי  

 יוסי נשיק ידוי אמר אילו לא אתינא לעלמא אלא למשמע דא דיי: 
 הנ"ל באות ז'  יז

 בביאורו לספר היצירה פ"א   עפ"י הרמ"ק   יח

ָאה:  משלי טו   יט  ַח ְנכֵׁ ב רו  ַבת לֵׁ ְבַעצ ְ ִנים ו  ָ יִטב פ  ַח יֵׁ מֵׁ ב ש ָ  )יג( לֵׁ

ייטיב פנים היא רוח של שמחה, אבל עיין מלבי"ם שדייק כאן שהעצבות פועלת    צ"ע בפשטות  הפסוק מדבר בדבר והיפוכו, ולפ"ז 
ומרבנו פשוט שאינו כן אלא מדובר    פנים.רק ב   ופועל אבל שמחת לב היא בחיצוניות  שהיא כל כוחות הנפש,  בפנמיות ופוגעת ברוח  

 עד שיוצא ומאיר בפנים וכ"ש בכל כחות הנפש.בשמחת לב שהיא בחי' וייטב ליבו שהוא זיכוך נפלא של הלב  

ומהריצ"ח שמעתי שייטיב פנים היא הזדככות גדולה יותר.    בין פנים המאירות משמחת הלב לחכמת אדם תאיר פניו.  צ"ע ההבדל   כ
כיו  הלב לזככו זה  ן שחכמת אדם תאיר פניו  ונראה  זיכוך הלב שזה כשהחכמה מאירה    , אע"פ שלא פועל על  אבל שמחת לב היא 

תיקון    בלב. בחי'  נעשה  אזי  עי"ז  מזדכך  כשהלב  ורק  מלמעלה  הבא  קדש  בחי'  הוא  המח  ותיקון  איש  בחי'  ומח  אשה  בחי'  לב  כי 
 התרגום בחי' לשון הקדש הבא מלמטה.

א    כא ַמרְּ מֹו ב ְּ צ"ע הרי מה שהוא רואה זה פנים מזוככות ומאירות של הצדיק, רק שעי"ז הוא חוזר להסתכל על עצמו ומשווה עם    –  ה כ ְּ

כי מי שפניו אינם מזוככות אזי    ונ"ל הכוונה מה שרואה לפניו, א"כ אין זה כמו הרואה במראה שהרי במראה רואה את עצמו.         
י העכירות תופסת את העין. וכמאמר חז"ל כל הפוסל במומו פוסל היינו אף שגם אצלו  כל המסתכל בו אינו נזכר להסתכל בעצמו כ 

יש אותו מום ודייקא בגלל זה אזי עיני ליבו נתפסים במום חבירו.  אבל כשמסתכלים בפנים זכות אזי אין מום להתפס בו ולכן מיד  
 חוזר להסתכל בעצמו והיינו כמשל המראה שמחזירה לך את המראה של עצמך.

י    ועיין גם תורה סו ח"ב  ֲעלֵׁ ַ ָאְמרו  ַהב  ֶּ ה ש  יָך",   -ְוזֶּ ת מֹורֶּ יָך ראֹות אֶּ ינֶּ ְעָיה ל(: "ְוָהיו  עֵׁ ַ ְבִחיַנת )ְיש  יק ְורֹוִאים אֹותֹו,  ב ִ ד ִ ִאים ַלצ ַ ָ ב  ֶּ ש  כ ְ ֶּ ָסר,  ש  מו 
ַעְצמֹו ַעל  ל ב ְ ֵׁ כ  ַ ְסת  י ִ ֶּ יק, ש  ד ִ תֹוְך ַהצ ַ ת ַעְצמֹו ב ְ ְמָצא אֶּ י ִ ֶּ י ש  ֹות    ָראו  ד  ִ י ָכל ַהמ  יק  כ ִ ד ִ י  ַהצ ַ נֵׁ ְ ת  פ  י  ְרִאי ַ ם  ַעל ְידֵׁ הֶּ ָ ז  ב  יְך הו א  אֹוחֵׁ ֹות, אֵׁ ד  ִ ל ַהמ  ָ כ 

ָבא  )במשנת  חסידים,  עי'  בלקו"א סי' ד' אות ח'( ְוַעל  ו  מ  ַ "ל, כ  ָעה ְיסֹודֹות ַהנ ַ ָ ָהַאְרב  ִכין מֵׁ ָ הו  -ִנְמש  ֶּ יק,  ש  ד ִ ת ַהצ ַ ה אֶּ רֹואֶּ ֶּ ש  ן כ ְ ֵׁ ִחיַנת  כ  א ב ְ
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פשט הכתוב הוא שמתן תורה היה שישראל    ,פנים בפנים דבר ה' עמכם  \כג /וזה בחי' )דברים ה'(
ורבנו   בפנים,  פנים  כמו אדם המדבר לחברו  אמצעי  בלא  ה'  דבר  עפ"י  שמעו את  יותר  עומק  בזה  מבאר 

ישראל  נמצא גם בפשט  ה פני עצמו בהם,  שמי שזוכה ללשון הקדש אזי מאירות פניו והרואהו רוא  הנ"ל
זכו   תורה  פנים עד במתן  ייטיב  ללב שמח  זכו  ועי"ז  ללשון הקדש  בחי' שזכו  ית' שזה  מה'  דיבור  לשמוע 

במידות אוחז  הוא  היכן  במראה  כמו  חבירו,  בפני  פניו  לראות  אחד  כל  היה  היתה זו  שהיינו    \כד/שיכול 

שאמר רבנו  משה  דיב  כוונת  בפנים  פנים  הלישראל  ה',    \כה/ י שיש"ע  ינויה  ,עמכם  ' ר  דיבור  עמכם 
פנים  להתראות  שיוכל  עד  כך,  כל  ומאירות  הפנים,  מתנוצץ  עי"ז  לה"ק.  שלימות  היינו 

ונראה לדייק ממה שלא אמר להם ע"י שהיה עמכם דיבור ה' אלא ע"י שיש עמכם דיבור ה', והרי    בפנים
זאת לדור חדש שרובם לא היו כלל במתן  משה אמר זאת לישראל ארבעים שנה אחרי מתן תורה ואמר  

תחת גיל עשרים, משמע שכיון שישראל היו נשמותיהם בהר סיני יש לכל אחד בבחי'  אז  תורה וחלקם היו  
פנים   בבחי'  שומע  ממנו  השומע  שכל  מאירות  לפנים  לזכות  יכול  עצמו  שמזכך  ע"י  ועי"ז  ה'  דיבור  בכח 

 : דב. וצ"ע כי זה קצת דוחק להעמיד בבכח בלבפנים

 
 , כחלק מתירוץ הנ"ל ספרא דצניעותא שבה פתח את התורהד קדמאהעתה חוזר לבאר את פרקא 

עד שלא היה משקל לא היתה ההשגחה פנים   –רבנו מבאר את תחילת דברי הספרא דצניעותא בהם נאמר 
ל וקו בפנים, פשט דברי הזוהר הזה בפרשת תרומה קעו: שעד שלא היו הפרצופים בסוד ג' קוין ימין ושמא

הם לא היה ההשגחה בעולם בבחי' פנים בפנים אלא אחור באחור ממילא כל השפע יניאמצעי המכריע ב
  זורק לאחריו בלא רצון ובלא הארת פנים.לעולם היה רק כמי ש

בלקוטי הלכות בכמה מקומות חוזר ומבאר את סוד המתקלא שהוא סוד הבחירה שעל ידה מבררים את  
לא דהיינו משקל, כי כח הבחירה הוא כמו משקל שבדבר קטן מכריע לטוב או  קליפת הנגה ולכן נקרא מתק

 .לרע
בו ית' וכדי שלא יהיה נהמא דכסופא )דהיינו לחם חינם שיש בו  וועומק העניין הוא שהעולם נברא לגלות ט

בושה למקבלו( לכן ברא את העולם באופן שייטיב רק כנתינת שכר לממליכים אותו, והשכר הוא על  
ומאידך תמיד יש הארת אמת  ,והעלמה ומניעות מצד אחד ים להמליך אותו דייקא מתוך ההסתרהשמצליח
שכל נברא אם רק ירצה יכול להרגיש את אמת מציאותו ית' )כמבואר בלק"ה ערובי תחומין הלכה   ,בעולם

שה  ה' בביאור סוד היחוד התמידי של חכמה ובינה עי"ש שמכח זה מאיר תמיד בכל העולם הארת אמת חל
שמי שמחפש את האמת, יכול להתעורר מכוחה להמליך את הקב"ה ואזי יזכה להארת אמת חזקה יותר  

  .(מיחוד הפנימי
ואבא ואמא הם נקראים פרצופים כמבואר בכהאריז"ל שיש חמישה פרצופים והם אריך אנפין עליון  

 לכות.מכולם ותחתיו אבא ואמא שהם חכמה ובינה ותחתיהם בן ובת שהם זעיר אנפין ומ
כי קודם הבריאה היה רק אמת אחת פשוטה אין סופית של   ,ותחילה נברא העולם בכח הסתרת האמת

אלוקותו ית' ובריאת העולם היה שצמצם והסתיר את האמת וברא מקום שבו נסתרת אמיתת מציאותו 

 
עַ  יש   ְוַיְרג ִ ל  ֵׁ כ  ַ ְסת  י ִ ֶּ ש  לֹו   י   ָראו  ְיסֹודֹות,   ָעה   ָ ָהַאְרב  ל   ָ כ  ִכין   ָ ִנְמש  ו    נ  ֶּ מ  ִ מ  ֶּ ש  ט,    ו  ש  ָ ַהפ  י -ל ְיסֹוד  ֹות,    -ְידֵׁ ד  ִ ַהמ  ָכל   ב ְ ז   אֹוחֵׁ הו א   יְך   אֵׁ ה   זֶּ

ַהצ ַ  ִכין מֵׁ ָ ְמש  נ ִ ֶּ ָעה ְיסֹודֹות,  ש  ָ ִאין ִמן ָהַאְרב  ָ ב  ֶּ "ל: ש  נ ַ ַ ט כ  ו  ש  ָ ִחיַנת ְיסֹוד ַהפ  הו א ב ְ ֶּ יק, ש   ד ִ
 ועיין גם תורה סו תנינא   'לעיל אות ב   כב 

ב:   דברים ה     כג חֹרֵׁ ִרית ב ְ נו  ב ְ ָ ַרת ִעמ  ָ ינו  כ  ְידָֹוד ֱאלֹהֵׁ ֹה הַ   )ב(  פ  ה  ֶּ ל  נו  ֲאַנְחנו  אֵׁ ָ י ִאת  ַהז ֹאת כ ִ ִרית  ת ַהב ְ ְידָֹוד אֶּ ַרת  ָ ינו  כ  ת ֲאבֹתֵׁ ֹום  )ג( לֹא אֶּ י 
ים:  נו  ַחי ִ ָ ל  ֻּ :   כ  ש  ֹוְך ָהאֵׁ ָהר ִמת  ָ ם ב  כֶּ ָ ר ְידָֹוד ִעמ  ֶּ ב  ָפִנים ד ִ ִנים ב ְ ָ  )ד( פ 

ע"ד הפשט בלא אמצעי, וכענין שכתוב )שמות לג( כאשר ידבר איש אל רעהו, שאין    -)ד( פנים בפנים דבר ה' עמכם    -  רבינו בחיי 
נות הרבה נדמה הקב"ה לישראל, לזה נראה עומד ולזה יושב, לזה בחור ולזה  וע"ד המדרש פנים בפנים, בדמיו         אמצעי ביניהם: 

זקן שנאמר )הושע יב( וביד הנביאים אדמה, על ים סוף כבחור ערוך מלחמה שנאמר )שמות טו( ה' איש מלחמה, על הר סיני כזקן  
)תהלים קיט( מזקנים אתבונן:  זקן שנאמר  כי  וע"ד         יושב בישיבה, שאין תורה אלא מפי  הקבלה פנים בפנים כבר בארתי בסדר 

 תשא: 

פנים בפנים דיבר ה' עמכם )דברים ה, ד(, כי זה בהשגתם של ישראל שהיתה מראה בתוך מראה,    -  ( לג יא )   כי תשא   רבנו בחיי ועיין  
   כענין שכתוב )במדבר יד, יד( אשר עין בעין נראה אתה ה', וזה מבואר: 

ג,    -שם    פרדס יוסף  י"ב[ פנים בפנים דבר ה' שנשתלשל הדיבור דרך החשך ענן וערפל ולא זכיתם לדיבור  במדרש רבה ]במדב"ר 
ממש כמו שיצא מפי ה', אמנם לצורך להשמיע לעם תורת ה' נאמר פה אל פה רוצה לומר בפיו ממש, הנחת הדיבורים כפי שיצא  

 ממנו לא ישונה אפילו אות אחת, עיין שם באריכות: 

, כדי  צרכו לזה, ואולי בבחי' כל אחד נכווה מחופת חבירו. ומסתמא הערב רב זכו קצת לתשובה עי"זכיון שכולם זכו לא נ   ומסתמא   כד
 .שיהיו ראויים למעמד הזה 

אבל הלשון שיש להם משמע שיש    תם אז לבחי' פנים בפנים.י כ ה להם במתן תורה דיבור ה', לכן ז היה צ"ל ע"י שהי   צ"ע לכאורה   כה 
אבל גוי לא שייך בלשון הקדש, וזהו שפרעה לא הצליח    בחי' בכח. ורק צריך להוציא לפועל.לכל ישראל לעולם לאחר מתן תורה, ב 

 ללמוד לשון הקדש.
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מצד אחד ומאידך מאירה האמת באור מצוצמם, ובעולם הזה ברא בן ובת הם אדם הראשון ואשתו  
חילה ברא אדם ועדיין הבחירה שלו היתה  מאד מצומצמת כי היה כל כך גבוה שכמעט לא נסתר ממנו ות

דבר, לכן ברא לו אשה שאצלה ההסתרה גדולה יותר ועי"ז נשלם כח הבחירה בעולם שעל ידו תיהיה  
  . ואז דיבר הקב"ה עם האדם ואשתו פנים בפנים והיה אפשרהבחירה בטוב כביכול שווה לבחירה ברע

  ,לברר טוב מהרע של קליפת נגה בזמן מועט מאד ובתפלה לבד אם רק היו ממתינים עד שבת כשלש שעות
  ,אלא שכנגד זה עמד נחש להשוות את הבחירה ועל ידו חטאו ואז נתערבב העולם עוד יותר בטוב ורע

אמת  עכ"פ הכלל שרק ע"י התגברות על היצה"ר וההסתרה ובחירה ב ונעשה הברור הנגה קשה יותר, 
והמלכת הקב"ה עי"ז מבררים את קליפת נגה כמו משקל שבכל הכרע מועט לטוב מתברר הטוב שבה  

 ועולה לקדושה ולהפך להפך.
רבנו בביאור המתקלא מבאר שהוא משקל האותיות ששקל בבריאת כל דבר בבריאה בתכונות המיוחדות  

 לו ע"י ששקל האותיות שעל ידן נברא הדבר.
א לשון הקדש, וכפי שנתבאר לעיל שלשון הקדש נבנה ע"י העלאת הטוב  ומבאר שהמשקל הנכון הו

שבתרגום והנגה והפלת הרע, שזה בעצמו סוד הבחירה, שעל ידו נשלם לשון הקדש, כי רק ע"י שאדם  
בוחר בטוב ומתקדש במותר אזי יכול לדבר לשון קדש אבל כשלא מתקדש במותר אזי בהכרח בא בלשונו  

 עות שהוא פגם הלשון.  טוי של תאוות ומדות ריב
ומשמע ממה שאומר כאן שהמתקלא הוא משקל האותיות שבכל דבר, שכל פרט בבריאה נברא במשקל 
אותיות בדיוק באופן שהבחירה להמליך על ידו את הקב"ה תיהיה שווה, דהיינו ההסתרה והגילוי נמצא  

שר להבחין בשכל  בכל פרט בבריאה, כי הטעם מראה וריח הם ההסתרה אבל בהתבוננות בדבר אפ
שבדבר שמגלה את האמת, וכמבואר בתורה א שיש שכל בכל דבר וצריך חכמה והתקשרות כדי לגלות 

את האמת על ידו, ומבואר בתורה יז שכל פרט ופרטי פרטים של הבריאה נברא באופן שכל אחד מישראל 
פרט בבריאה ממש,  נמצא שהמתקלא היא הבחירה ונמצאת בכל   יוכל לגלות והמליך את הקב"ה על ידו.

שכל פרט הוא בחי' קליפת נגה וצריך לשקול היטב כיצד להתנהג אם כל דבר בבריאה ועי"ז זוכה  
ועי"ז שאכילתו מלב אלקים שבמאכל ועי"ז להארת הלב ועי"ז ללב שמח ייטיב פנים   לשלימות לשון הקדש

 ועי"ז כל השומע ממנו ישמע בבחי' פנים בפנים דבר עמכם.  

, ע"ש ששקל  [כז]  , היינו שלימות לה"ק הנקרא מתקלאמתקלאהוי    עד לא   [כו]   וזה

פשט הפסוק מדבר   לעשות לרוח משקל  \כח/הקב"ה ברצונו האותיות כנ"ל, בבחי' )איוב כח( 
ששוקל כמה ולהיכן לשלוח הרוח לכל מקום לפי הצורך וזה בעצמו גם עושה משקל לתת מים בכל מקום  

הקב"ה כך וכך אותיות לכל דבר ודבר כדי שיהיה לו  ששקל    , ורבנו דורשכי הרוח נושא העבים

לא הוי  . וקודם שהיה הלה"ק בשלימות,  [ל]  הזאת כפי רצונו כנ"ל  [כט]   טעם וריח ותמונה
, עדיין לא היה בחי' פנים בפנים. כי א"א לזכות לבחי' פנים משגיחין אפין באפין

בחי' שלימות לה"ק  י בחי' מתקלא, שהוא  "מאירות הנ"ל שהם בחי' פנים בפנים, כ"א ע 
דהיינו שלעשות לרוח משפט  כנ"ל:    דבר ה' עמכםי  " כנ"ל. כי עיקר בחי' פנים בפנים, הוא ע

הוא לא רק מעשה שהיה בבריאת העולם אלא כל אחד כדי לזכות לשלימות לשון הקדש ועי"ז לבחי' פנים 
יה ע"י הרוח שטות  והמעשה שלא יה  \לא/ בפנים זה רק ע"י שעושה לרוח משפט, לשקול היטב את הדבור

, כי הרוח היא בלב ושם הבחירה בין שני היצרים יצה"ר הוא רוח שטות כדאיתא  \לב/ אלא ע"י רוח הקדש

 
 א הנ"ל בתחילת התורה זה ביאור ספרא דצניעותא פ"   כו

 משקל בלשון ארמי   כז
:   איוב כח   כח ת ְמקֹוָמה  ה  ְוהו א ָיַדע אֶּ ָ ְרכ  ִבין ד ַ י הו א ִלְקצֹות   )כג( ֱאלִֹהים הֵׁ ה:   )כד( כ ִ ַמִים ִיְראֶּ ָ ל ַהש   ָ ַחת כ  ַ יט ת  ץ ַיב ִ ַח    ָהָארֶּ ֹות ָלרו  )כה( ַלֲעש 

ְך ַלֲחִזיז קֹלֹות:  רֶּ ָטר חֹק ְודֶּ ָ תֹו ַלמ  ֲעש  ַ ה:)כו( ב  ִמד ָ ן ב ְ ֵׁ כ  ַמִים ת ִ ָקל ו  ְ  ִמש 

שה משקל לתת  משקל פשט הפסוק מדבר ששוקל כמה ולהיכן לשלוח הרוח לכל מקום לפי הצורך וזה בעצמו גם עו   לעשות לרוח 
מים בכל מקום כי הרוח נושא העבים והמלבי"ם פירש ששקל משקל האויר הקר כנגד ההאדי אויר חם שעי"ז יעלו לגבול העבים  

 ועי"ש מדד כמה מים ירדו להמטיר וכמה ישארו בעבים וכן כל פרושו כאן הוא עפ"י המחקרים 
 ומים לבד ועי"ז יכול לתקן המראה טעם וריח אפילו של אחרים   מהחרש שחי חיים טובים בלחם   ב'עיין מעשה מז בעטלערס יום    כט 

 'לעיל אות ח   ל 

ז'( וכן מבואר    ממללא   הדיבור הוא רוח   לא ב  הובא בתורה ד' ריש דף ד. שדברים    במשנת חסידים כמו שתרגם אונקלוס )בראשית 
רוח סערה הרי שלעשות לרוח משקל הו  רעים הם  ובתורה לח דבורים  יסוד הרוח.  רוח  בטלים הם  בדבור עצמו שנקרא  בעיקר  א 

הקדש.   רוח  שתיהיה  הרוח  את  לברר  כיצד  היטב  לשקול  מזה וצריך  הניגון.  ועיין  סוד  שהוא  נד  מזה   בתורה  עיין  מז'    גם  במעשה 

יום רביעי שהחכם שידע לעשות לוח משקל ידע סוד הניגון. שהוא סוד תיקון המלכות. ומלכות פה בחי'    ועיין תורה ג'   בעטלערס 
 דבור.

משקל יש בזה משקל באיכות ובכמות כי דברי תורה צריך להזהר ולשקול לפי כלי השומע שישמע רק מה ועד כמה    לעשות לרוח   לב
וכן יש דברים שאסור    )עיין תורה קלד(   שיביא אותו עי"ז לכבוד שמים אבל המדבר יותר ממה שהשומע יכול לסבול זה פגם הברית 

 לדבר כדי למשוך לב השומע לדברי תורה וכשהן לבטלה אזי זה פגם הברית.    לגלות ויש דברים בטלים שלפעמים מצוה 
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בסוטה אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות ויצ"ט הוא רוח דקדושה שיש בלבו המאיר לו קדש  
 הנשמה לנפש הנופשת באדם.  מהארת הנשמה, כידוע שהרוח היא ממצע בחי' הנשמה לנפש ומביא הארת

י תרגום, שהוא נוגה הנקרא  "וזה עד לא הוי מתקלא, היינו בחי' לה"ק, שעיקר שלימותו ע
 [: לג ]  תקלא כידוע

 
עתה יבאר כיצד צדיקים זוכים לשמוע דיבור מהקב"ה, בבחי' עושי דברו לשמוע בקול דברו. ונ"ל כוונת  

בבחי' מיין נוקבים )ים שיעשו דברו, ומכח זה רבנו שכמו שבבריאת העולם צפה הקב"ה שיהיו צדיק
בהלוואה( דיבר לשה"ק ובו ברא את העולם. כך גם תמיד נקבע שצדיק שיש לו יראת שמים שלימה  

ות, אזי כיון שהקב"ה בטוח בו שיקיים דברו לכן מדבר אליו לשה"ק מכח העשיה  משעושה דברו בשלי
למעלה בלא אתערותא דלתתא, אלא שאפשר שבוודאי תיהיה. דהיינו שהכלל שא"א שירד דיבור מ

י שייקיים את הדיבור  ממי שבוודאי יחזיר את ההלוואה, ע"להלוות איתערותא דלתתא, אבל זה רק 
שישמע, ושמיעה תליא ביראה, כי הירא מקשיב בביטול גמור ואזי שומע אבל מי שיראתו פגומה אזי  

 בהכרח ההקשבה שלו גם פגומה. 

בין השומע      וזהו מפי הרב, או מפי התלמיד, או מפי הספר. כי הצדיקים הם  החילוק 

דברו עושי  כח  הקב"ה[לד]   גבורי  של  הדיבור  ובונים  עושים  שהם  להתגבר    ,  שממהרים  ע"י 

ודיבורו  ,  לקיים מצוות ה' אזי הקב"ה ע"י שיודע שבוודאי יעשו דברו שולח להם דברו עוד לפני שעושים 

בבחינות נמלך בנשמותיהם של  נו בבריאת העולם  וכמו שמציהיינו הלה"ק שבו נברא העולם.  
העולם   את  וברא  פ"ח}צדיקים  ע[{לה]   ב"ר  כי  שיקבל  ",  הקב"ה  שראה  השעשועים  י 

עי"ז   צדיקים,  נעשומנשמותיהם של  ה' שמים  כל צבאם  בדבר  פיו  לג(,   וברוח  )תהלים 
נברא העולם הדיבור של לה"ק שבו  בהם  היינו שנעשה  נמלך  כאילו  כי הצדיקיוזה  הם  .  ם 

עושי דברו דהיינו כל מצווה ששומעים בוודאי עושים לכן בוטח  שהם  דהיינו ע"י  ,  עושי דברובבחי'  
הם   ועי"ז  דברו,  כשישמעו  חובם  יפרעו  שבוודאי  יודע  כי  שיעשו  קודם  עוד  מעשיהם  את  ומלווה  בהם 

 עושים הדיבור של הקב"ה, שידבר ויברא את העולם. וכל זה היתה קודם הבריאה.  
יו, כשרוצים הצדיקים לשמוע איזה דיבור מהקב"ה, הם עושים תחלה את הדיבור  גם עכש

כי ע"י שבטוח הם  ,  דהיינו שע"י "נעשה" זוכים ל"ונשמע"  י מעשיהם הטובים,"ובונים אותו. היינו ע

אזי יעשו  ונבנו על   שבוודאי  זוכים לשמוע דיבורים מהקב"ה, נמצא שאלו הדיבורים נתהוו 
)תהלי בחי'  וזה  קג(  ידם.  דברום  בקול  לשמוע  דברו  כשרוציםעושי  דיבור   \לו/ ,  לשמוע 

בבחי'   הדיבור,  את  תחלה  עושים  הם  דברומהקב"ה,  אותו    עושי  שומעים  ואח"כ  כנ"ל. 
בבחי'   מהקב"ה  דברוהדיבור  בקול  עמםלשמוע  מדבר  הקב"ה  הדיבור  בזה  כי  דהיינו    , 

שלו מפיו  היוצא  הקב"ה  של  דיבור  הוא  הקדש  בשלשון  כמבואר  כל  ,  בבחי'  שמדבר  שדיבור  מח  תורה 
שהיתה שכינה מדברת   וסף קארוירבי  ל  מישרים עמגיד  ספר  )כעין שמצינו ב  ה' משש  דבר  אעצמותי הו

           :  (ומגלה לו חדושי תורה מתוכו
 

הדיבור   בבחי'  ושלימות  ביראה,  תליא  לה"ק  האשה  של  על  חז"ל  שאמרו  עשאה  מה 

  יראת ה'  של יראת שמים שהיא האשה  ורבנו דרש כאוצר  [לז]  לכנ"רחבה למטה לקבל הוולד  כאוצר  

נראה הכוונה שהם תלויים זה בזה   {\מא/ [מ]  תיקון ע'} \לט/ . ויראה תליא באודנין\לח/ בחי' לשון הקדש

 
, פע"ח ק"ש שעה"מ פ"ה, טעמי המצוות להאריז"ל בראשית ד"ה  'עמק המלך שער תיקוני תשובה פ"י ושער יז פ"א קהלת יעקב ערך נג שער הכוונות דרושי הלילה דרוש ז   לג

 . ובתורה לז אות ז'בענין אותן

 'כ * תהילים קג    לד

 ואוצרות חיים שער הנקודים סוף פרק ו'      .ספר הלקוטים להאריז"ל פרשת עקב פ"ח ו    .פרק מו   'ועמק המלך שער ה   ', ג  'עיין רות רבה ב שם פסקא ז'. ו   לה 

  קצת קשה דמשמע שרק כשרוצים לשמוע עושים, אבל נראה פשוט שצדיק תמיד רוצה לשמוע דיבור מהקב"ה,   הלשון כשרוצים   לו 
 , ועי"ז זוכה לשמוע כי שמיעתו היא תמיד בבחי' "לשמוע בקול דברו", דהיינו לקיים." עושי דברו " הוא בבחי' וממילא תמיד  

 לעיל אות ג'  לז

הצלע"   דרשו חז"ל    לח את  "ויבן  ממנה    עה"פ  כח  כאוצר  אשה  שבנה  בחי'  שאשה  רבינו  ולפי  הוולד  לקבל  כאוצר  למטה  שרחבה 
חי' כל עצמותי תאמרנה שמדבר את כל עצמותו דהיינו את נשמתו( בחי' והיו לבשר  הדיבור והוולד הוא חיבור הלשון אל הקדש )ב 

אחד כפרש"י שם שהכוונה לוולד נמצא לפרוש רבינו שהרחם שבו נוצר הוולד הזה הוא היראה דהיינו שהיראה כנ"ל שזו תפיסה  
ה  כח  חיבור  של  וולד  שיווצר  שבו אפשר  הכלי  זה  בקודש  דהיינו  בהש"י  תלוי  קיומי  הקדש  של  רוח  שנעשה  עד  הקדש  אל  דיבור 
 לשה"ק,  כי היראה תופסת את כל הקומה של המדבר ומכוונת אותו אל הקדש בביטול גמור 
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שע"י שיש יראה אזי מקשיב היטב ושומע וכששומע מהקב"ה אזי מתעורר עוד יותר ליראה בבחי' שמעתי  

 ומע הדיבור של תורה מפי הקב"ה, יש להדיבור שלימות, נמצא כשהצדיק ששמעך יראתי 
בזוהר   כמבואר  שלימות  היא  ויראה  ליראה  יותר  מתעורר  וודאי  מהקב"ה  כששומע  עט  כי  א  ובהיתרו 

יד   ח  בתורה  יש שלימות  במקום שישאות  בור  דהמב. כי הדיבור תלוי ביראה, והוא שומע  יראה 
 . לשמוע בקול דברובבחי' 

בעצמו, מקבל דיבור לה"ק בשלימות, היינו ביראה. כי  ל הצדיק  שנמצא מי ששומע מפיו  
בחי'   מחמת  שלימות,  לו  יש  הלה"ק  דברו  לשמועזה  תליא  בקול  הדיבור  שלימות  כי   .

והיראה תליא באודנין כנ"ל יראת   ביראה,  לו  שיש  מי  כל  בגמ'  כמובא  מתקבל  ביראה  דיבור  כי 
הדי את  שומע  מהצדיק  וכששומע  מתקבלים,  דבריו  בשעה שהקב"ה  שמים  אותו  שומע  כי  יראה  עם  בור 

לימות, כי  . אבל מי ששומע מפי אחר הוא רחוק מזה השמדבר מגרונו וכשומע מהקב"ה בעצמו
 :  כבר ירד ממדריגתו

 
פשט  ,  יראתישמעך  ה' שמעתי  כוונת חבקוק הנביא במה שאמר להקב"ה    היתה  \מד/[מג ] וזה  

רשעים וכשרואה הצלחת נבוכדנצר הרשע ירא, הפסוק פרש"י שחבקוק טען ששמע שהקב"ה מעניש את ה
פירש ששמע בנבואה על אורך הגלות האחרונה העתידה להיות וירא    \מה/והרד"ק  ותמה מדוע שינה מנהגו.

הגויים בין  בגלות  שנים  הרבה  כך  כל  מעמד  יחזיקו  שמעך    דורשורבינו    .כיצד  שמעתי  הלשון  כפל 

.  עושי דברו לשמוע בקול דברוי'  כשהשמיעה מפי הצדיק בעצמו שהוא שומע מפיך, בבח

. כי עיקר היראה  יראתי שהוא שומע ממך, היינו מפי הקב"ה בעצמו, אזי    שמעךוזה  

וצ"ע כיצד מתיישב הדרש עם הפשט דמשמע תליא באודנין, ואז יש שלימות ללה"ק הזה כנ"ל.  
ולכאורה צ"ע כי    א.שחבקוק טוען שירא כיון ששמע שמעו דהיינו דיבורו של הקב"ה מצדיק אמיתי ולכן יר

חבקוק בעצמו הוא הצדיק שמדבר דבר ה', ואולי הכוונה שע"י שיראתי אזי שמעתי שמעך המתדבר מפי, 
 ולכן דבור כזה גם מעורר יראה אצל השומע ממני. 

 

שם  וזה הפסוק  עוררהוה' פעלך בקרב שנים חייהו. חייהו  המשך  רש"י  פי'  הפשט   , 

הישנה   ההנהגה  יעורר את  להעניש את הרשעשבקש שהקב"ה  הנ"ל  .  שלו  דרכו  לפי  דורש  היינו  ורבנו 

  בקרב שנים , אל תקרי  בקרב שנים, היינו כח מעשה בראשית נתעורר,  פעלךשנתעורר  

דהיינו לימוד    "ה' פעלך הגמ' דורשת שם שחבקוק התפלל "   ט(אלא בקרב שניים )כשדרז"ל סוטה מ
"  שלך התורה   שניםשהוא  אלא  פירוש    ,בקרב  שנים  בקרב  תקרי  בעניות  אל  יחד  הלומדים  שניים  בקרב 

אחת בטלית  חיותם  "חייהו"   ,ומתכסים  כדי  להם  ותן  להם  דורש  .  הרווח  דהיינו  ורבנו  מקרא,  שניים 
בדברי חבקוק שלשון הקודש.   י היראה  " י לשון הקודש בשלימות, הנשלם ע"ע דהיינו שרמוז 

 
כי יותר מסתבר לומר שהשמיעה תלויה ביראה כי הירא בוודאי מקשיב היטב ושומע שמיעה המביאה למעשה. לכן    הלשון צ"ע   לט 

שמע קצת  נ ואע"פ ש   ו שהיראה תלויה וקשורה לאוזן באופן שעל ידה האוזן שומעת.נראה כוונת הזוהר יראה תליא באודנין דהיינ 
ביראי   תלויה  שהשמיעה  יראתי  שמעך  שמעתי  הפסוק  שמפרש  עי"ש  מדבש,  המתוק  שם  פירש  לזה  שדומה  נראה  בלשון  דוחק 

 אלקים.
 בדף קלח.  מ

אוקימנא למנדע תקונין אלין, אנשי חיל עיינין, יראי  תא חזי ואתה תחזה מכל העם, הכא    -   עם מתוק מדבש   .דף קלח   תיקוני זהר   מא
,  הרי שהשמיעה תלויה ביראי אלקים, הדא הוא דכתיב )חבקוק ג'( ה' שמעתי שמעך יראתי  דהוי"ה  שבבינה סוד אות ה' ראשונה אלקי"ם אודנין  

 אנשי אמת חוטמא, שונאי בצע פומא, 
   הדיבור   -מתרצו  מב 

 ' ב   ' חבקוק ג  מג

ג   מד פרק  ת ְ   חבקוק  ְגיֹנֹות: )א(  ִ ש  ַעל  ִביא  ַהנ ָ ק  ו  ַלֲחַבק  ה  ָ ִנים    ִפל  ָ ש  ב  רֶּ קֶּ ב ְ יהו   ַחי ֵׁ ִנים  ָ ש  ב  רֶּ קֶּ ב ְ ָעְלָך  ָ פ  ְידָֹוד  אִתי  ָירֵׁ ְמֲעָך  ִ ש  י  ַמְעת ִ ָ ש  ְידָֹוד  )ב( 
ֹור:  ְזכ  ם ת ִ ז ַרחֵׁ רֹגֶּ ֹוִדיַע ב ְ    ת 

אמרתי איך נשתנית מדת    -אתה סובל. יראתי    אשר מעולם שנפרעת תמיד ממכעיסיך ואת הרשע הזה   -)ב( שמעתי שמעך    -  רש"י 
פעלך הראשון שהייתה נפרע לנו מאויבינו בקרב שני הצרה שאנו שרויים בה חייהו    -הדין בעון ישראל. פעלך בקרב שנים חייהו  

 רחם כמו לרחם:   -שתקצוף על הרשעים. רחם תזכור    -כלומר עוררהו והשיבהו ובקרב שנים הללו תודיעהו. ברוגז  

יראתי    -  רד"ק   מה  יוכל    -)ב( ה' שמעתי שמעך  ויראתי איך  שמעתי קול הנבואה אומר אלי הגלות הארוך שיהיה לישראל לעתיד 
ישראל שהם פעלך שאתה פעלתם כמ"ש    -לעמוד כמה שנים בקרב אויביו לפיכך אני מתפלל לפניך ואומר פעלך בקרב שנים חייהו 

 : על בני ועל פועל ידי תצוני ואמר הוא עשך ויכוננך



 8כז.         מוהר"ן              תורה יט                                                     ליקוטי                      

י לה"ק. וזה שפי' רש"י  "אשית שנברא ע דתליא באודנין, נתעורר ונתנוצץ כח מעשה בר
 על הפסוק הראשון חבקוק  נבואתתחילת שם בפירוש 

 



 מוהר"ן             יט                     תורה                              ליקוטי                  1כז: 

   :   י התרגום כנ"ל"שעיקר שלימות לה"ק ע.  תפלה לחבקוק על שגיונות, כתרגומו
פשט הפסוק תפלה לחבקוק על שגיונות כתרגומו מלשון שגגה שחבקוק מתוודה על ששגה במה שהטיח  

רמז ששגיון הוא בחי' תרגום    ,דברים כלפי מעלה בפרק א', ורבנו דורש את פרש"י בעצמו שפרש כתרגומו

. כי תרגום הוא בחי' עץ הדעת טוב  [ב]   הוא בחי' תרגום  [א]  כי שגיונות  ,נותעל שגיווזה  

ורע, שמעורב טוב ורע. וכן הוא השוגג, שיש בו גם כן טוב ורע. שהמעשה הוא רע, וכוונתו  
הכוונה    טוב שאין  וצ"ל  עי"ש  השגגות,  תיקון  הוא  התרגום  ברור  עיקר  כן  שעל  מבאר  בהשמטה  ולקמן 

מצטער אל העבר וקבלה לעתיד שהיא היתה כוונתו טובה והמעשה כביכול אנוס  לתשובה כמו על חטא ש
עליו, אבל באמת מבואר לעיל שמי שזכה ללשון הקדש אזי קשור כל כך לקדש עד שמופקע גם משוגג לכן 
תיקון השוגג אינו בתשובה על השגגה עצמה אלא בתשובה כללית להיות יותר קשור לקדש והשכל הנקנה 

 :שבו
 

 ת השייכים לתורה הזאת()השמטו
שיש חילוק גדול בין השומע מהצדיק לשומע מהשומע מהצדיק ובין זה לשומע  עין בתחילת התורה שכתב  

ולכאורה מלשונו שם משמע שהלומד מהספר גרוע אפילו  מהשומע מהשומע וכו' וכל שכן מהמעיין בספר.  
החילוק   על  רק  אמנם  מהשומע.  מהשומע  ל מהשומע  מהצדיק  השומע  כתב  בין  מהשומע  חילוק  שהשומע 

 ולכאורה שאר דרגות אינן חילוק גדול זו מזו, אע"פ שחלוקות כי בכל פעם יורד דרגה כמבואר שם.   ,"גדול"
מה שכתב שספר הוא לזיכרון צ"ע כי גם השומע מהשומע הרי שומע ממה שזוכר זה ששמע מהצדיק ומה  

 ה שאמר ממה שזוכר זה ששמע מהצדיק.  החילוק אדרבה מסתמא הצדיק שכתב ידע טוב יותר לכתוב מ
כי  "מהלומד בספר"  שכתבוצ"ע לשונו שם   בין השומע מהחכם להלומד  וכ  כאן.  גדול גם  תב שיש חילוק 

 בספר. ולא מבואר מספיק היכן עומד הלימוד בספר ביחס לשומע מהשומע.  
קצב  בתורה  מהמבואר  שם  \ג/וצ"ע  מהלומד  ש   דמשמע  יותר  הרבה  גרוע  מהשומע  שכתב השומע  בספר 

נמצא בספרו, וכל זה לכאורה לא נמצא במה  הצדיק    לשמבואר שם שנשמתו ושכלו ודעתו ופניו    כי  ,הצדיק
 ששומע מהשומע.  

ואולי אפ"ל שמש"כ שם זה מצד הצדיק הכותב שמניח בספרו פניו דעתו ונשמתו אבל מצד הלומד באמת  
 וררות מהכתב. כיון שאבדנו את הנעשה כמבואר בתורה קכ לכן קשה לקבל התע

התעוררות מכתב כי הוא בחי'    היום שבחטא העגל איבדו ישראל את הנעשה ולכן אין    \ד/ עוד עיין תורה קכ
ובאמת נראה בחוש שיותר קל להתרכז ולהתעורר משמיעת דבר מאשר     .\ה/מעשה אלא משמיעה דווקא 

 כשלומדים אותו מהכתב. 

 
 רש"י לשון משגה ועיין זהר בשלח דף מה.שגיון לדוד פ   'א   'פרש"י על שגיונות יש מפרשים כתרגומו ויש מפרשים מלשון שגיאה. גם עיין תהילים ז   'א   'עיין חבקוק ג  א 

 עיין לקמן הערת הטשערינרב על השמטה השייכת לכאן  ב 

ל   -  עיין תורה קצב   ג ֶׁ ֵרי ּתֹוָרה ש  בְּ ּדִּ ָמא, הּוא ָיָקר מִּ ָעלְּ י ּדְּ ּלֵ מִּ ּלּו ּבְּ ת ֲאפִּ יק ָהֱאמֶׁ ּדִּ ּצַּ י הַּ ּפִּ ּיֹוֵצא מִּ ֶׁ ת ש  ּבּור ֱאמֶׁ ּדִּ ֶׁ ע ש  ּדִּ   ּדַּ הַּ י ּבְּ ֵחר, ּכִּ יק אַּ ּדִּ ֵרי  צַּ בְּ
ת הוּ  יק ָהֱאמֶׁ ּדִּ ּצַּ י הַּ ּפִּ ּיֹוֵצא מִּ ּבּור הַּ ּדִּ ה הַּ ה, ֲאָבל זֶׁ ּבֵ רְּ ֲערֹובֹות הַּ ם ּתַּ ָ יֹות ש  הְּ ֵחר ָיכֹול לִּ ל ָהאַּ ֶׁ ת  ּתֹוָרה ש  ק ֱאמֶׁ הּוא רַּ ֶׁ ֵכיָון ש  ד, וְּ בַּ ת לְּ ק ֱאמֶׁ א רַּ

ּבוּ  ּדִּ ֹוֵמעַּ  ש ּ ֶׁ ש  י  ּומִּ ּנּו,  ּמֶׁ מִּ ָיָקר  ֵאין  ֲערֹובֹות  ּתַּ ּום  ש  ּבֹו  ֵאין  ינֹות  וְּ חִּ בְּ ּבִּ ָאז.  אֹותֹו  ה  רֹואֶׁ ֶׁ ש  ּכְּ ָרט  פְּ ּובִּ ת,  ֱאמֶׁ ּבּור  ּדִּ הּוא  ֶׁ ש  ת  ָהֱאמֶׁ יק  ּדִּ ּצַּ הַּ י  ּפִּ מִּ ר 
כְּ  שִֹּ ינֹות  חִּ ּובְּ יק,  ּדִּ ּצַּ הַּ ל  ֶׁ ש  ים  נִּ ּפָ הַּ ינֹות  חִּ ּבְּ ל  ּבֵ קַּ מְּ הּוא  יָך".  מֹורֶׁ ת  אֶׁ רֹואֹות  יָך  ֵעינֶׁ ָהיּו  "וְּ ל(:  ָיה  עְּ ַּ ש  הַּ )יְּ ה  זֶׁ י  ּכִּ ָמתֹו,  ְּ ש  נִּ וְּ לֹו  לֹו  כְּ שִֹּ יחַּ  ּנִּ מַּ יק  ּדִּ ּצַּ

לֹו: כְּ שִֹּ ל  ּבֵ קַּ ּמְּ ֶׁ ָצא ש  מְּ נִּ ּבּור,  ּדִּ הַּ ה  זֶׁ ל  ּבֵ קַּ הּוא מְּ וְּ  , ש  ּדֵ חַּ ּמְּ ֶׁ ּבּור ש  ּדִּ הַּ ה  זֶׁ תֹוךְּ  ל         ּבְּ כֶׁ ּשֵֹ הַּ ת  ינַּ חִּ ּבְּ יא  ָמה הִּ ָ ש  ּנְּ הַּ י  ּכִּ ָמה,  ָ ש  ּנְּ הַּ ינֹות  חִּ ּבְּ ן  ּכֵ ם  ּגַּ ה  זֶׁ וְּ
ת  מַּ ְּ ש  נִּ ּיֹוב ל"ב(: "וְּ תּוב )אִּ ּכָ ֶׁ ָמה ש  ל    ּכְּ ֶׁ ים ש  נִּ ּפָ ת הּוא הַּ ֱאמֶׁ ת, וֶׁ ר הּוא ֱאמֶׁ ּבֵ דַּ הּוא מְּ ֶׁ ּבּור ש  ּדִּ י הַּ ּלֹו, ּכִּ ֶׁ ים ש  נִּ ל ּפָ ּבֵ קַּ ֵכן מְּ יֵנם", וְּ בִּ י ּתְּ ּדַּ ַּ ים  ש  נִּ ּפָ ל הַּ ּכָ

ן אֱ  ּתֵ יָכה ז(: "ּתִּ ינֹות )מִּ חִּ ּבְּ ָלה",  ֲעקֹב סֶׁ יַּ יָך  י ָפנֶׁ ֵ ש  קְּ בַּ ים כ"ד(: "מְּ ּלִּ הִּ ינֹות )ּתְּ חִּ בְּ ּבִּ ה,  ָ ֻדש ּ קְּ יק  ּדִּ ּדִּ ּצַּ י הַּ ּפִּ ּבּור מִּ ּדִּ ל  ּבֵ קַּ ּמְּ ֶׁ ה ש  זֶׁ ָצא  מְּ ֲעקֹב", נִּ יַּ ת לְּ מֶׁ
ּפָ  הַּ הּוא  ֶׁ ש  יק  ּדִּ ּצַּ הַּ ל  ֶׁ ש  יֹוָקנֹו  ּדְּ מּות  ּדְּ ּתֹו  עְּ דַּ ּבְּ ר  ּיֵ טַּ צְּ נִּ וְּ ָקק  חְּ נֶׁ וְּ ָמתֹו,  ְּ ש  נִּ וְּ לֹו  כְּ שִֹּ וְּ ָניו  ּפָ ל  ּבֵ קַּ ָמה: מְּ ָ ש  ּנְּ הַּ וְּ ל  כֶׁ ּשֵֹ הַּ וְּ ים  מֹר          נִּ ְּ ש  לִּ יךְּ  רִּ ּצָ ֶׁ ש  ךְּ  אַּ

 ִּ ש ּ ל  מִּ "ל, עַּ ּנַּ ּבּור ּכַּ ּדִּ ּתֹו ֵמהַּ עְּ דַּ ר ּבְּ ּיֵ טַּ צְּ ּנִּ ֶׁ ה ש  ל מַּ נּו ּכָ יְּ ּנּו, הַּ ּמֶׁ ּכֹל מִּ ת הַּ חַּ ּכַּ ַּ ש  ָחה מְּ כְּ ִּ י ש  ָחה, ּכִּ ּלּו  כְּ ֲאפִּ "ל, וַּ ּנַּ ל הַּ ּנּו ּכָ ּמֶׁ עֹוֵבר מִּ ח וְּ ּכָ ְּ ש  ָחה נִּ כְּ ִּ ש ּ ֵדי הַּ יְּ
ת   ינַּ חִּ ּבְּ ֶׁ ש  רֹון ּכְּ ּכָ זִּ ר לְּ ֵספֶׁ ָבר ּבְּ ּדָ ּתֹב הַּ כְּ ם יִּ ָטר הֶׁ אִּ פְּ לֹום, נִּ ָ ש  ס וְּ חַּ ֶׁ ש  נּו ּכְּ יְּ ב, הַּ ּתַּ כְּ ּנִּ ר הַּ פֶׁ ּסֵ ל הַּ ם עַּ ָחה ּגַּ כְּ ִּ ש ּ ת הַּ ינַּ חִּ ת, נֹוֵפל ּבְּ רֶׁ ּבֶׁ ּגַּ תְּ ָחה מִּ כְּ ִּ ש ּ ָחָכם  הַּ

ים ל"א(:  ּלִּ הִּ ינֹות )ּתְּ חִּ בְּ ָחה ּבִּ כְּ ִּ ינֹות ש  חִּ ר ּבְּ ּבֵ ּגַּ תְּ ָאז מִּ ּבּור, וְּ ּדִּ ש  הַּ ּדֵ חִּ ֶׁ ב",   ש  ּלֵ ֵמת מִּ י ּכְּ ּתִּ חְּ ּכַּ ְּ ש  ב:   "נִּ ּתַּ כְּ ּנִּ ר הַּ ל ֵספֶׁ ּלּו עַּ ָחה ֲאפִּ כְּ ִּ ֹוָרה ש  ָאז ש  ֵיש       וְּ וְּ
ּבִּ  ּמּוָבא  ּכַּ ָבָריו  ּדְּ ין  דִּ ּלֹומְּ ֶׁ ש  ּכְּ ּמּוד  ּלִּ הַּ ת  עַּ ְּ ש  ּבִּ ָחָכם  הֶׁ ל  ֶׁ ש  יֹוָקנֹו  ּדְּ מּות  ּדְּ ָפָניו  לְּ ר  ּיֵ צַּ לְּ ה  ָלזֶׁ פ"ב(: ֵעָצה  ים  ָקלִּ ְּ )ש  י  מִּ לְּ ַּ ת    ירּוש  עַּ ְּ ש  ּבִּ ר  ּיֵ צַּ לְּ יךְּ  רִּ ּצָ ֶׁ ש 

ּמ  ּלִּ י ֵאלּ הַּ ּכִּ ָחָכם,  מּות הֶׁ ּדְּ ם  ָ ר ש  ּיֵ טַּ צְּ נִּ וְּ ם  ָ ש  רְּ נִּ ָחָכם  ל הֶׁ ֶׁ ר ש  פֶׁ ּסֵ הַּ ּבְּ י  ּכִּ ָפָניו,  לְּ א עֹוֵמד  ּנָ ּתַּ ּלּו הַּ אִּ ּכְּ ין  ּוד  רִּ ֻצּיָ ּומְּ ין  מִּ ָ ש  רְּ ּנִּ ּיֹות הַּ ָהאֹותִּ וְּ ים  ּבּורִּ ּדִּ ּו הַּ

מְּ  נִּ ָניו,  ּפָ ינֹות  חִּ ּובְּ ָמתֹו  ְּ ש  נִּ וְּ ָחָכם  הֶׁ ל  כֶׁ שֵֹ ֵהם  ר,  פֶׁ ּסֵ הַּ בֹות,  ּבְּ ּתֵ הַּ וְּ ּיֹות  ָהאֹותִּ ֵאּלּו  ּבְּ הּוא  ש   ּמָ מַּ מּותֹו  ּדְּ הּוא  ֶׁ ש  ּוָפָניו  ָמתֹו  ְּ ש  נִּ וְּ לֹו  כְּ ּשִֹּ ֶׁ ש  ן  ָצא  ֵּ כ  ַעל 

ַהְינ  מו תֹו ד ְ ִפי ד ְ י כ ְ כ ִ ו ִרים,  ב  ַהד ִ ו   ל  ׁש אֵּ ִחד ֵּ ׁשֶ ֶהָחָכם  ל  ׁשֶ יֹוָקנֹו  ד ְ מו ת  ֶפר ד ְ ָוסֵּ ֶפר  ָכל סֵּ ְונִ ִנְמָצא ב ְ ְכלֹו  ִרין  ו  שִֹ ן ִנְצַטי ְ ֵּ ֶהָחָכם, כ  ל  ׁשֶ ו ָפָניו  ָמתֹו  ׁשְ
ׁש ו   ָמה ַאֶחֶרת, ָהָיה ְמַחד ֵּ ֶכל ו ָפִנים ו ְנׁשָ ר ַהְינו  שֵֹּ מו ת ַאחֵּ י ִאם ָהָיה ְלֶהָחָכם ד ְ ֶפר, כ ִ ֵּ ס  ֶכל  ָהאֹוִתי ֹות ב ַ ֵּ ִפי ַהש  ֶפר, כ ְ ֵּ ַהס  ִרים ב ְ ר אֹוִתי ֹות ֲאחֵּ ְמַצי ֵּ

הו א ד ְ  ָהָיה לֹו ׁשֶ ל ֶהָחָכם: ׁשֶ יֹוָקנֹו ׁשֶ מו ת ד ְ ֶפר ד ְ ָכל סֵּ ׁש ב ְ י ֵּ  מו תֹו, ִנְמָצא ׁשֶ
ּיֹאמֶׁ   -  עיין תורה קכ   ד מֹות י"ז(: "וַּ ְּ ּתֹוָרה )ש  ּבַּ ֹפָרש   ֵרי מּוָסר. מְּ פְּ סִּ ּבְּ י  ּדַּ לֹא  וְּ יק,  ּדִּ ּצַּ הַּ סֹעַּ לְּ נְּ ין לִּ יכִּ רִּ ּצְּ ֶׁ ה ש ּ ָין מַּ נְּ ֹתב זֹאת  ָהעִּ ּכְּ ה  ֶׁ ל מש  ר ה' אֶׁ

רֹון ּבַּ  ּכָ ה, וְּ זִּ זֶׁ ק ּבָ ּפֵ ּתַּ סְּ י ֵכן לֹא הִּ ל ּפִּ ף עַּ ר, אַּ פֶׁ ּסֵ ּתֹב ּבַּ כְּ ר לֹו לִּ ָאמַּ ֶׁ ף ש  י אַּ ", ּכִּ עַּ ֻ הֹוש  ֵני יְּ ָאזְּ ים ּבְּ שִֹּ ר וְּ פֶׁ ּמֹו  ּסֵ ר עִּ ּבֵ דַּ ּיְּ ֶׁ , ש  עַּ ֻ הֹוש  ֵני יְּ ָאזְּ ים ּבְּ שִֹּ ה לֹו, וְּ ּוָ צִּ
יק,   ּדִּ ּצַּ ה הַּ ּפֶׁ ין מִּ עִּ ֹומְּ ש ּ ֶׁ ה ש ּ ר מַּ ּקָ י ָהעִּ ה. ּכִּ ל ּפֶׁ ה אֶׁ ת  ּפֶׁ ה עֹוֵבר אֶׁ ּתָ ּיֹום אַּ ָרֵאל הַּ שְֹּ ע יִּ מַּ ְּ סּוק: "ש  ל ּפָ ה ג( עַּ ָ ָרש  ים ּפָ ָברִּ ָרש  )ּדְּ דְּ ּמִּ רּו ּבַּ ָאמְּ ֶׁ מֹו ש  ּוכְּ

ּדֹומֶׁ  ָבר  ּדָ הַּ ָמה  י לְּ רִּ ין ָאמְּ נִּ ּבָ ָרֵאל, רַּ שְֹּ יִּ ע  מַּ ְּ אן ש  ּכָ ם  ָלהֶׁ ר  ֹונֹו, ָמה ָרָאה לֹומַּ ש  ה לְּ זֶׁ כּו', וְּ וְּ ן"  ּדֵ רְּ ּיַּ ּקִּ הַּ ֶׁ ךְּ ש  לֶׁ מֶׁ ּיֹות,  ה, לְּ לִּ ּגָ רְּ ֵני מַּ ְּ ש  ּבִּ רֹוָנה  טְּ ש  מַּ ּדֵ
הוּ  רּוךְּ  ּבָ דֹוש   ּקָ הַּ ש   ּדֵ קִּ ךְּ  ּכָ ה.  ּיָ נִּ ְּ ש ּ הַּ ת  אֶׁ י  רִּ מְּ ִּ ש  ת,  חַּ אַּ ּתְּ  דְּ ּבַּ אִּ ךְּ  לֶׁ ּמֶׁ הַּ ָלּה  ר  ָאמַּ ן.  ֵמהֶׁ ת  חַּ אַּ ָדה  ּבְּ ת  אִּ אֶׁ דּו  ּבְּ אִּ ע,  מַּ ְּ ש  נִּ וְּ ה  ֲעשֶֹׁ נַּ ּבְּ ָרֵאל  שְֹּ יִּ ת  אֶׁ א 

ל, אָ  ת ָהֵעגֶׁ ָעשֹּו אֶׁ ֶׁ ה ש  ֲעשֶֹׁ ּכְּ נַּ ן  ּכֵ ל  עַּ וְּ  . ָרש  דְּ ּמִּ ֹון הַּ ש  אן לְּ ּכָ ד  ָרֵאל. עַּ שְֹּ יִּ ע  מַּ ְּ ֱהֵוי ש  ע,  מַּ ְּ ש  נִּ רּו  מְּ ִּ ה ש  ֲעשֶֹׁ נַּ ן  ּתֶׁ דְּ ּבַּ ה אִּ ֶׁ ן מש  ר ָלהֶׁ ּתֹוךְּ  מַּ ּלֹוֵמד מִּ ֶׁ ש 
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ואולי כי הכתב ע"י   וררות מדברי תורה כתובים.צ"ע מה הקשר בין עשיית העגל להתעאבל מצד ההגיון  
דיבור שהוא גבוה  ה שומע  ע אבל בשמי  .ובעין רואה גשמיות   )בחי' אבא יסד ברתא(   העינים שהן בחי' חכמה 
שומע   ובשמיעה  מחברםקול  יותר.  ובעצמו  אבל    הברות  תליא,  בליבא  שמיעה  ואז  ומשפטים,  לתיבות 

ומה שכתב בתורה קצב שמועיל   תר ויותר קשה להתפעל ממנה.הראייה כיון שרואה גשמיות היא נמוכה יו
ומועיל קצת   לבחי' שמיעהלזה לצייר דמות החכם אולי כי אפשר ע"י הדמיון לצייר את הלימוד מהכתב  

 .לזכרון

ש  " לומד בספר לשומע מפי החכם יש חילוק גדול ביותר, כי ספר הוא רק לזכרון, כ  ובין

יז( ציוה הקב"ה את משה  אחרי מלחמת עמלק ש  \ו/ )שמות  כוחו של עמלק  יהושע להחליש את  הצליח 

כן אמחה   כתב זאת זכרון בספר ועל  ישראל,  האומות שבא להלחם בעם    שעמלק הוא הראשון מכל 

זכר    אותו ממנו  ישאר  והזכרון הוא בכח המדמה\ז/ תחת השמיםעד שלא  מכוחות    \ח/ .  דהיינו שהוא 

יש לה זכרהנפש הבהמית שבאדם  זוכרת [ט]   ון, כי גם בהמה  , כמו שאנו רואים שגם בהמה 
נמצא שכח המדמה הוא מצד נפש הבהמית שבאדם    [י]   שבמקום זה נשכה כלב והיא בורחת משם

ועוד   הדברים,  נאמרו  שבו  השכל  את  להעביר  כח  בו  אמירת  ואין  של  הניגון  את  חסר  מהספר  שהלומד 

 ,  מהשומע שיכול קצת להעביר זאתשומע והרמיזות של הצדיק, ובזה גרוע מההדברים ואת התנועות 
אי אתה רשאי לאומרם ס}  \יב/ בכתב  \יא/ וע"כ ארז"ל דברים שבע"פ  כי   \יד/[יג :{] גיטין  צ"ע 

לכתו תמיד אסור  וכו'  לגבי השומע מהשומע מהשומע  גם  היא  זו  זוכר    ,בהלכה  בוודאי  בכתב  וקשה הרי 

 :  טוב ממה שעובר מפה לאוזן כמה פעמים  ריות

 
עֹוֵרר אֹותוֹ  לְּ ךְּ  ּכָ ל  ּכָ ּכֹחַּ  ה  זֶׁ ּבָ ה, ֵאין  ֲעשֶֹׁ נַּ ת  ינַּ חִּ ּבְּ הּוא  ֶׁ ה, ש  ּיָ ֲעשִֹּ ת  ינַּ חִּ ּבְּ הּוא  ֶׁ ש  ר  פֶׁ ּסֵ ה  הַּ ּפֶׁ מִּ ֹוֵמעַּ  ש ּ ֶׁ ש  ּכְּ ה. ֲאָבל  ֲעשֶֹׁ ּנַּ הַּ ת  דּו אֶׁ ּבְּ ָרֵאל אִּ שְֹּ יִּ י  ּכִּ  ,

"ל:  ּנַּ ָרֵאל ּכַּ שְֹּ יִּ ם לְּ ָאר ָלהֶׁ ְּ ש  ר נִּ תֶׁ ּכֶׁ ה הַּ ּזֶׁ ֶׁ ע, ש  מַּ ְּ ש  ת נִּ ינַּ חִּ יק, הּוא ּבְּ ּדִּ ּצַּ  הַּ

 אלא הכוונה לכתרים    .הרי נעשה ונשמע הם נתנו לו ולא הוא להם   צ"ע   ה 

ע שתי מעלות הרי יש כאן רק מעלה אחת בעצם ההקדמה אבל אם כל אחת מעלה לעצמה הרי גם  מדוע הם שני כתרים משמ   וצ"ע 
 בלי הקדמה הן שתי מעלות    

ל  היא לא מעלה בלי ההקדמה שהרי היא לא עמ"נ לעשות אלא אם יבין וכן הנעשה אם הוא אחרי שאני שומע ומבין שכך ראוי לעשות אין בו מעלה אב  ואולי כי נשמע
 אזי שניהם מעלה עצומה גם בפני עצמן  ע"י ההקדמה 

מפורש    צ"ע  הרי  ונשמע  הנעשה  ע"י  להם  שנעשו  העדיים  שני  את  והורידו  אחד  לכל  מלאכים  שני  שבאו  פח  בשבת  מבואר  הרי 
   .ועי"ש יפה תאר שמקשה זאת ומתרץ שאבדו את שניהם ולא רק את נעשה.  

 של נעשה ונשמע עיין תורה כב    מה הן הכתרים 

 שראל לא עשו את העגל אלא הערב רב כמבואר בזוהר ואם חטאו זה רק בבחי' הנשמע ולא הנעשה.הרי י   עוד צ"ע 

ום מצווה בשלימות אבל  ש מבאר המדרש הזה עפ"י תורה כב שכיון שאבדנו את הנעשה א"א לנו לקיים    ' אות י  ' מתנה ה   עיין לק"ה 
 .בבחי' הנשמע שלה שהוא הרצון לקיימה זה אפשר לנו לקיים בשלימות 

ב:   שמות פרק יז  ו  י ָחרֶׁ פִּ ּמֹו לְּ ת עַּ אֶׁ ת ֲעָמֵלק וְּ עַּ אֶׁ ֻ הֹוש  ֲחלש  יְּ ּיַּ י    )יג( וַּ עַּ ּכִּ ֻ הֹוש  ֵני יְּ ָאזְּ ים ּבְּ ש ִּ ר וְּ פֶׁ ּסֵ רֹון ּבַּ ּכָ ֹתב זֹאת זִּ ה ּכְּ ֶׁ ל מש  דָֹוד אֶׁ ר יְּ ּיֹאמֶׁ )יד( וַּ
ם:  ָמיִּ ָ ש ּ ת הַּ חַּ ּתַּ ר ֲעָמֵלק מִּ ת ֵזכֶׁ ה אֶׁ חֶׁ מְּ    ָמחֹה אֶׁ

המכניס את ישראל    -ושים באזני יהושע        שבא עמלק להזדווג לישראל קודם לכל האומות )מכילתא(:   -ן  יד( כתב זאת זכרו ) -רש"י  
לכך אני    -כי מחה אמחה         לארץ שיצוה את ישראל לשלם לו את גמולו כאן נרמז לו למשה שיהושע מכניס את ישראל לארץ: 

 מזהירך כן כי חפץ אני למחותו: 

וא"כ לע   צ"ע הרי התורה   ז  ניהיה בבחי' מעל    ר א יש   ולם נצחית  ואולי לכן נקט תחת השמים דייקא כי לעתיד לבוא  זכר בתורה,  לו 
 השמים.

ח   צ"ע לכאורה   ח צ"ל  הז י היה  מכח  רק  זה  ממי ששמע מהצדיק  יותר שאפילו השומע  ומ י דוש  והרי  ד כרון  דווקא  ספר  על  וע מדבר 
ועוד הרי בספר לכאורה יש מעלה    שומע מהצדיק עצמו.מפורש בתחילת התורה שגם לשמוע מאדם ששמע מהצדיק זה לא דומה ל 

 הצדיק נמצא שכלו דעתו נשמתו ופניו.  גדולה על השומע מהשומע כי את הספר כתב הצדיק בעצמו וכמבואר בתורה קצב שבלשון 
 ועיין תורה נד אות ה' ותורה כה בהשמטה השייכת לאות א', גם לבהמה יש כח המדמה   ט 

 ספר הברית מאמר טו פ"ב   י

 הלשון לאמרם בכתב צ"ע כי הכתב אינו אמירה אלא כתיבה.  יא
 כרון ומה ההבדל אם שומע או רואה בספר י כרון וצ"ע הרי גם בע"פ זה מז י שזה הסיבה שאסור לכתוב כיון שספר לז   צ"ע משמע   יב
 זו גרסת גמ' דידן אבל גרסת רש"י וכמה ראשונים אי אתה רשאי לכותבן  יג

יהודה בר  -  גיטין ס:   יד רבי  לד דרש  וכתיב  -נחמני מתורגמניה דרבי שמעון בן לקיש כתיב }שמות  כתוב לך את הדברים האלה  כז{ 
לד  רשאי  -}שמות  אתה  אי  פה  שבעל  דברים  פה  על  לאומרן  רשאי  אתה  אי  שבכתב  דברים  כיצד  הא  האלה  הדברים  ע''פ  כי  כז{ 

ר יוחנן לא כרת הקב''ה ברית עם ישראל אלא  לאומרן בכתב דבי רבי ישמעאל תנא אלה אלה אתה כותב ואי אתה כותב הלכות א'' 
 כז{ כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל: -בשביל דברים שבעל פה שנאמר }שמות לד 

ואי הוה ליה איגרתא מי אפשר למישלחא והא אמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא א''ר יוחנן כותבי הלכות כשורף    -  תמורה יד: 
כז{ כתוב לך את הדברים  -ינו נוטל שכר דרש ר' יהודה בר נחמני מתורגמניה דר''ל כתוב אחד אומר }שמות לד התורה והלמד מהן א 

כז{ כי על פי הדברים האלה לומר לך דברים שעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב ושבכתב אי  -האלה וכתוב אחד אומר }שמות לד 
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הנ"ל נאמר על תורה שבכתב    כתב זאת זכרון בספראמת זה המקרא  ויש דברים בגו, כי ב
לכותבה דווקא  כי    .טו  שצריכין  הכוונה  שבכתבאולי  התורה  של  התרגום  בחי'  הם  שבע"פ  ,  דברים 

מי שזכה ללשון הקדש,  מ ועיקר החשש של יניקת הסט"א היא בתרגום לכן דייקא את התרגום צריך לשמוע  
כתוב לזכרון כדי שצדיק גדול שיודע לתרגם נכון יוכל לבאר אותם  אבל את לשון הקדש בעצמה מותר ל

ואולי ע"כ אסור לכתוב תורה שבע"פ כי את   בעל פה ולגלות בהם חדושים בבחי' לשון הקדש הבא מלמטה.
כיון  קדש הבא מלמעלה  תורה שבכתב שהיא  אותו, אבל  רק מאותו צדיק שתרגם  התרגום צריך לשמוע 

ום לכן מותר לכתוב אותה, כי אדרבה זה הנסיון לדעת לתרגם אותה כראוי  שממילא היא חסרה את התרג
להבין באמת את  כי  בהבנת התרגום  יחסר  אותה  יכתוב  ואם  כבר אחרי התרגום  תורה שבע"פ היא  אבל 

     התרגום של הצדיק צריך לקבל ממנו בשעה שמתרגם שאז הוא נשמע כמו מהקב"ה בעצמו. 
[  ת שכתבתי לפניו תורה הנ"ל ולא ביאר ענין זה היטב כל זה שמעתי מפיו הקדוש בע]טז
  [יז:] 

 
מאמר חז"ל שאדם הראשון בחטאו נעשה משוך בערלתו ומדבר לשון ארמי. ומבואר עפ"י כל עתה יבאר 

הנ"ל שהם עניין אחד כי פגם הברית היא הרע הכולל של לשונות העכו"ם והתגברות הרע הזה על לשון  
   הקדש הוא ע"י התרגום.

דהיינו קודש הבא מלמעלה לכן היה בו חסרון של עבר את כל הנסיונות   \יח/ ם הראשון נברא מהולכי אד
של המניעות על הקדושה ועשיית כלים לעונג ממנה. לכן הצליחה הקלפה לגרום לו ליפול מלשון הקדש 

הערלה   שנברא בו ללשון ארמי שהוא ממצע ואזי לינק מהתרגום ולהפילו לפגם הברית דהיינו בחי' החזרת
   על הברית קדש.

כי דייקא כיון שנברא שלם וחכם היה בבחי' קדש הבא   \יטחטא אדם הראשון היה בבחי' לכי מעטי עצמך/ כי 
אלא אע"פ שהוא בחי' דביקות אבל זה בבחי' אחור באחור, כי רק ע"י ירידה מלמעלה שאינו שלם באמת  

ה. לכן אע"פ שאדם הראשון דיבר עם  צורך עליה אפשר להביא את האדם לבחי' פנים בפנים עם הקב" 
הקב"ה אבל כיון שעדין לא היה לו ירידות לכן לא תפס את עוצם רוממות הקב"ה יותר ממנו, וזה בחי'  
דביקות של אחור באחור, שהיא חיבור אבל בלא שפלות וזה היה הטעות של הלבנה שכיון שנבראו שני 

לכן התיקון שלה היה לכי מעטי עצמך. וכן   המאורות הגדולים היתה גדולה ושלימה אבל בלא שפלות
נראה כל מי שמגיע לצדיק עם גאווה שיכול לדבר עמו לחשבו עצמו הכי קרוב אבל באמת זה בחי' אחור  

' לכי מעטי עצמך, ולפעמים זה בדינים כמבואר במעשה מבת מלך  יבאחור לכן הצדיק מביא את האדם לבח
 וב יקח אותך והיינו הך.    ששם הלשון נעשה ברוגז עמה ואמר לה שהלא ט

 היתר, שרק דיבר לשון ארמית ומזה נתן אחיזה לרע. מומשמע כאן שאדם הראשון לא התחיל מהחטא אלא 
סוד מה שארז"ל )סנהדרין לח ע"ב( אדם הראשון משוך בערלתו היה, אדם הראשון    וזה

מי היא בעצמה  שהם עניין אחד שהנפילה מלשון הקדש ללשון אר  בלשון ארמית סיפר, והבן מאד
הטוב  את  ויסתיר  שיסובב  הרע  את  חיזק  דהיינו  הברית  על  הערלה  את  החזיר  וכאילו  הברית  פגם  בחי' 

שהוא    דיבור שיצא מפיו היה התבטאות של תערובת רע דהיינו שנפל מלשון הקדש ללשון ארמיהוממילא  
ד ולא המתין לשבת ועי"ז  טעה לדחוק את השעה של היחועי"ז  , ועי"ז נתן כח לרע להתגבר ובחי' תערובת

וינקה הערלה, שהוא    המשכ  ,י לשון ארמית, שהוא לשון תרגום"כי ע  .החטיא הנחש את חוה
: כי עיקר פגם הברית שהוא  כב י כנ"ל. ע"ש היט  ,מלשון הקודש, מברית קודש  ,רע הכולל
הכולל ע   ,רע  יניקתם  העמים,  לשונות  הם  "בחי'  שעי"ז  נוגה,  בחי'  שהוא  תרגום  לשון  י 

 ים לינק מלשון הקודש מברית קודש כנ"ל:  עול

 
ת הדברים האלה אלה אתה כותב אבל אין אתה כותב הלכות אמרי  אתה רשאי לאומרן על פה ותנא דבי רבי ישמעאל כתוב לך א 

קכו{ עת לעשות לה' הפרו  -דלמא מילתא חדתא שאני דהא רבי יוחנן ור''ל מעייני בסיפרא דאגדתא בשבתא ודרשי הכי }תהילים קיט 
 .תורתך אמרי מוטב תיעקר תורה ואל תשתכח תורה מישראל 

   טור ג'   102סוף תורה נד צילום  בדפו"ר ב   תנמצאשנסתיימה כאן  השמטה זו    טו

 מוהרנ"ת בתקפא  טז

 עוד עיין תורה קכ ותורה קצב   יז

. אבל רש"י על ב"ר יא ו כתב שלא נולד מהול ובאמת הקשו  מדרש תהלים יז   אות ה' ואבות דר"נ פ"ב ובילקוט ראובני.  תנחומא נח   יח
 עליו שם.

גה הלבנה שא"א לשני מלכים בכתר אחד ואזי אמר לה הקב"ה  שם מבואר שבתחילה נבראו חמה ולבנה שוים וקטר   עיין חולין ס   יט 
לכי מעטי עצמך והכי נמי אדם הראשון מבואר בספרים שאלמלא החטא חשב עצמו לאלוה, )כמבואר בתחילת ספר של אמרותיו  

לא חטא היה  של רבי זושא ששאל את רבי אלימלך כיון שהם היו כלולים באדה"ר כיצד הניחו לו לחטא וענה לו שטוב שחטא כי ב 
 נופל לחשוב שהוא אלוק.( וכידוע בכתבי האריז"ל שמיעוט הירח הוא סוד חטא אדה"ר וסוד בניין המלכות.

 היטב   -מתרלו ו   ,היטיב   -ותרלד גם בדפו"ר )דף לג:(    כ 
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הו והבחירה  והנסיון  המתקלא  עיקר  נקרא   אכי  נוגה  כי  תרגום,  בחי'  שהוא  נוגה  בבחי' 
 תקלא כנ"ל:  

וזהו אדם הראשון משוך בערלתו היה, אדה"ר בלשון ארמית סיפר. כי הא בהא תליא, כי  
והתיקון הוא הסרת    יתרהבאת    כי הערלה היא הרע הסובב  עיקר פגם הברית בחי' משוך בערלתו

י "נמשך עוזה  ,  הכי נמי החטא הוא נפילה לרע לבחי' ערלה שעי"ז מתחזק הרע וסובב את הטוב   ,הערלה
תרגום לשון  שהוא  ארמית  נגה  לשון  קליפת  הקודש   \כא/ דהיינו  ללשון  אותו  מעלין  כשאין 

ערובת ואדם הראשון נברא  שלשון הקדש היא לשון של ברית עם הקב"ה ולשון ארמי היא לשון הת   כנ"ל
מהול ומדבר לשון הקדש ונפל מזה ללשון ארמי ע"י שלא שמר את הברית עם הקב"ה כראוי כיון שעדיין 
לא היו לו נפילות וירידות היה חסר לו בשפלות והחטא היה בבחי' חטא הלבנה שעל כן אמר לה הקב"ה  

רק מהחמה ואין לך    האור שלך הואל  לכי מעטי עצמך כדי שתביני שאע"פ שאתם שני מאורות גדולים כ

   :וה היא פגם הברית כמבואר בתורה קלוהגא, ומעצמך כלום

 
דברו  עושי בקול  לשמוע  כנ"לדברו  וכו'  הדיבור  עושה  שהצדיק  ט'  ,  אות  .  לעיל 

עדיין הוא חסר תיקון, כי עדיין צריך להעלות הטוב מן   ,הקודש בא מלמעלה  כבוכשהלשון
נכון את כל ההיתר שהיא קודש הבא מלמעלה הוא מברר את התרגום    והצדיק ע"י שמתרגםהתרגום.  

כנ"ל ע"י בחי' ירידה צורך עליה שהיא בחי'  ללשון קדש וזוכה לדבר ה' המתדבר בו. וברור התרגום הוא  
דהיינו שאדם נברא מדבר לשון הקדש הבא מלמעלה שהיה חסר בו שפלות  בריאת חוה מאדם ע"י תרדמה.  

ירידה צורך    לכן ברא לו אשה שהיא וזה  בחי' תרגום שיצטרך לגחון ולרדת אליה לתרגם לה את ההתר 
תרגום הוא המבחן והבחירה שצריך לתרגם נכון ועי"ז מעלה את הטוב שבתרגום ומפיל את הרע  עליה כי ה

וזוכה שגם אשתו תדבר לשון הקדש אבל אם מתרגם לאשתו לא נכון אזי מתגבר הרע אצלה ומפילה אותו  
 .ללשון ארמי

המתאווה הכח  הסרת  דהיינו  מהברית  הערלה  הסרת  שהיא  מילה  מצוות  נמי  את    והכי  מכסה  לגשמיות 
מילה היא בחי' תרדמה לצורך ניסור כח ההולדה  מצות  דהיינו ש  .הברית עם הקב"ה שהיא הרצון לרוחניות

אותו    םסירי, בחי' לא טוב, שזה בחי' הערלה הסובבת אותו ובמילה משנברא חסר בחי' אחור באחור הנ"ל
ופורע הקליפה הרביעית שהיא בחי' נגה בחי' תרגום ועי"ז ניתן לאדם הכח להשתמש בכח ההולדה לשם  
שמים בלבד ועי"ז לבנות את המלכות דהיינו את הכח ההמלכה שלו את הקב"ה יותר ויותר לשם שמים עד 

 .שזוכה לתיקון הברית בשלימות שהוא עיקר תיקון המלכות

שאלת המינין על    \כה/([כד]   , כמו שמובא במדרש )בראשית פ' יא[כג ]   להוזהו סוד כוונת מי
ת המחוסר  דבר  הקב"ה  יברא  איך  מילה  כנ"ל, ימצות  היינו  זו,  כוונה  על  הוא  אך  קון. 

כי קשור בו   הוא עדיין חסר תיקוןשהלשון הקודש שהוא בחי' תיקון הברית הבא מלמעלה,  

להתגבר לתאווה  הגורם  למ הערלה  תיקונו  ועיקר  העולם,  ,  בזה  שאנו  "ע טה  הברית  י  שומרים 

ומשלימין הטוב שבתרגום  נשלם    את  כומעלין  הדברים  כל  של  התיקון  עיקר  כי  הלה"ק. 
וכמו שלשון הקדש בחי' אשה,  י תרגום.  "למטה בזה העולם דייקא, שזהו בחי' שלימות לה"ק ע

ל את הרע והעלה את הטוב  ותיקון לשה"ק הוא בחי' בריאת האשה ע"י תרדמה, וניסורה מהאדם שעי"ז הפי

 
שצריך    דהיינו הערלה הוא ג' קליפות טמאות ויש קליפה דקה רביעית קליפת נגה שהיא בחי' תרגום, שהיא תערובת   כידוע הרע   כא

 לברר ממנה את הטוב להעלותו לקדש ולהפיל את הרע.
   וכשלשון  -בתרלד   כב 

 עיין לק"ה מילה א' א'  כג

 עי"ש פרש"י ומהרז"ו  וראה פסיקתא רבתי פרשה כג פסקא ו'    כד

פילוסופוס אחד שאל את רבי הושעיה א"ל אם חביבה היא המילה מפני מה לא נתנה לאדם    -פרשה יא פסקה ו    בראשית רבה   כה 
עינו  ה  יסמא את  זקנו א"ל מפני שגדל עמו בשטות א"ל אם כן  ומניח את פאת  ראשון א"ל מפני מה אותו האיש מגלח פאת ראשו 

ויקטע את ידיו וישבר את רגליו על ידי שגדלו עמו בשטות א"ל ולאלין מיליא אתינן אתמהא א"ל להוציאך חלק אי אפשר אלא כל  
כגון החרדל צריך למתוק התורמוסים צריך למתוק החיטין צריכין להטחן אפילו אדם    מה שנברא בששת ימי בראשית צריכין עשייה 

 עכ"ל.  צריך תיקון: 

עיין  שם ו חוץ מרש"י  ועוד הרי נברא מהול כמבואר במפרשים    מדוע לא נתן מצווה זו לאדם הראשון.  צ"ע הרי לא ענה על השאלה 
שט המדרש כפרש"י ונ"ל לפי רבנו שלא פליגי כי נולד מהול  אבל באמת פ ווה למול את בניו.  צט מדוע לא נ   שהשאלה עץ יוסף פירש  

אלה שזה צ"ע כי בחז"ל מובא כמה צדיקים שנולדו    אבל זה היה בחי' קדש הבא מלמעלה שאין בו שלימות כמו מצוות מילה ממש.
 כותב שזב סימן על מדמה טוב.  ת מהולים ומשמע שזה שבחם וגם רבנו בספר המדו 

 ומשלימים    -בתרלד   כו
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ע"י   )ובגדול  תרדמה  בחי'  דעת  בלא  קטן  כשהתינוק  שהיא  מילה  ע"י  הברית  תיקון  כך  אשה,  ממנו  ובנה 
 .  תרדמה ממש( מסיר את הערלה שהיא הרע כדי לבנות כח הולדה נקי מתאווה ורק לשם שמים 

ע כ"א  שלימות  לו  אין  אעפ"כ  מלמעלה,  בא  הקודש  שהלשון  תר"שאעפ"י  לשון  גום,  י 
הטוב שבתרגום הטוב שבעץ הדעת,    כזי שמבררין"שהוא בחי' עץ הדעת טו"ר, דהיינו ע

נמצא שבריאת האשה היה לצורך תיקון הלשון ועץ הדעת טוב ורע היה  שעי"ז דייקא נשלם הלה"ק.  
ההיכי תמצי לתקן על ידו את הלשון דהיינו את האשה, כי העץ היה היתר דהיינו תערובת המצוה ואיסור  

אבל דהי שבו  הטוב  את  מבררים  מיד  היו  בנסיון  עומדים  היו  ואם  קדושתם  מרוב  להם  שנאסר  תרגום  ינו 
 משחז"ל ך עליה שזה נעשה ע"י החטא דייקא בבחי'  ר דה לצויעדיין לא היה התיקון שלם כי היה חסר ביר

י עיקר , כוהייתה המכשלה הזאת תחת ידכם""נכשל בהם כמ"ש  אלא א"כ  "אין אדם עומד על דברי תורה  
 . \כח/לות ומתוך שפלות להמליך את הקב"הפהתיקון הוא לזכות לש

וזהו בחי' מה שמבואר שם במדרש התירוץ על שאלת המינין הנ"ל בענין מצות מילה,  
איך יברא הקב"ה מחוסר תיקון כנ"ל. שהשיבו שם, כל דבר צריך תיקון, התורמסין צריכין 

והבישול בחי' תרדמה    .ע"י בישול שבע פעמים נמתקיםכי יש בהם מרירות גדולה ורק    וכו'  [כט]   לבשל

בקדושה  אכילה  ע"י  אותם  לתקן  שייך  ואזי  המרירות,  נפרד  ידה  וכו'  שעל  תיקון  צריך  האדם  אף   ,
דייקא   שהוא  בחירה,  הבעל  האדם  בשביל  הבריאה  כל  ברא  שהש"י  כנ"ל,  היינו  ע"ש. 

הדברים כל  בכ  יתקן  כמבואר  חסרים  נבראו  הבריאה  פרטי  כל  שכי  האריז"ל  עולם  עתבי  קדם  כן  ל 

וכיון שאם לא חטא אזי עדיין    ,שבו נברא האדם שבכוחו לתקן   ,לעולם התיקון  ,הנקודים שבו נברא הרע

י  "ע  , נעשה התיקון בשלימות יותר  ואזי  ,לכן חטא באכילת עץ הדעת  ,היה בתיקונו בחי' קדש הבא מלמעלה
רים שבעולם. וע"כ צריכין לתקן  בירור הטוב שבעץ הדעת, שעי"ז משלים ומתקן כל הדב
דייקא  העולם  בזה  הברית,  תיקון  בחי'  המילה,  עלתיקון  לה"ק  שלימות  בחי'  שזהו  י  ". 

י שאנחנו  "תרגום דייקא. שהלה"ק הבא מלמעלה, אין לו שלימות כשבא מלמעלה, כ"א ע
   :  י שמבררין הטוב שבתרגום, שאז דייקא נשלם הלה"ק כנ"ל"משלימין אותו, ע

  , שהיא הסרת הערלה, וזהו חש מל  , בחי' מילהלאחש מל שהיא נוטריקון  חשמ"ל  וז במילה  שרמוזהו  
וחש לשון שתיקה נמצא שהמילה בחי' שמשתיק    דהיינו הרע שבקליפת נגה,  כי לשונות העמים בחי' ערלה

. ומל גי' שבעים, בחינות מדורה של שבעין כוכבין הנ"ל שנתמלל  ת העכו"םלשונוהמ"ל  את  
 והבן   \לג /[לב]  עיין בכוונות  :  י מצות מילה שהוא בחי' תיקון הברית כנ"ל" ע  ונחתך ונתבטל

: 

 
 שמתבררין    -לד בתר   כז

 אלוה.  מחזיק עצמו בשם רבי אלימלך שחטא אדם הראשון היה כיון שבלא זה היה    וכנ"ל   כח
מין קטנית, עגול כמין עדשה ורחב כמעה קטנה, והוא מר מאוד, עד ששולקין אותו שבע פעמים    -תורמוס    -  : רש"י ביצה דף כה   כט 

 ונעשה מתוק וטוב עד שיאכל למטעמים בקנוח סעודה: 
 דווקא    -בתרלד   ל 

 נמחק תיבות חש מל    -בתרלד   לא 

   לג פ"ג ופ"ד   טעמי המצוות להאריז"ל פרשת לך לך וע"ח שער   לב 

ונמצא כי מה שצריך המוהל לכוין בעת המילה הוא כי הערלה היא הקלי' הנקראת קלי' נוגה  ......    -פרשת לך לך    -  שער המצות   לג
טרה דיסוד ומכסה עליו. ושורשה הוא מן המותרות והסיגים היוצאים  הנזכר בפרשת ויקהל אשר היא יושבת ונאחזת שם באותה הע 

זלהה"ה בביאור המאמרים שלו בהקדמה פרשת   ידי מורי  מים עכורים כמבואר בכתיבת  ]מא[ המטיל  הנקב השמאלי  מן היסוד מן 
קרא ט' בסוד אמרו צדיק כי  בראשית כי הסיגים האלו הם סוד עפרון ובני חת היוצאים מהנקב השמאלי הנקרא ח', כי הנקב הימני נ 

טו"ב ע"ש. ולכן קליפה זו הנקראת נוגה עומדת ונאחזת שם בשרשה שהוא מצינור ההוא ובהיותם שם אין החסדים המגולים שהם ע'  
חלקים כנ"ל מתפשטים אפילו בגופא דז"א ולכן הוי ח"ש מן חשמל לשון דממה שאין שם התפשטות הע' אורות המגולים. ועתה ע"י  

רלה מן היסוד אז כל החמש חסדים יורדים מן הדעת ומתפשטים בגופא דז"א כל אחד במקומו הראוי לו והחלק שבת"ת  כריתת הע 
נחלק כפי הראוי לו כנ"ל שהוא ח' חלקים בשליש העליון המכוסה וי"ח חלקים במקום המגולה שהוא בחינה השלישית מן הג' בחינות  

ע' אורות מגולים שהם כ"ו חלקי הוי"ת הנצח וכ"ו שבהוד וח"י שבת"ת מן החזה    הנכללות בפחות משתות מחילה כנ"ל. ועתה נמצאו 
כי ע"י כריתות הערלה   מילה  גם אלו הם שני אותיות מ"ל מן  מ"ל,  ולבתר  מן חשמל דמעיקרא ח"ש  וז"ס שני אותיות מ"ל  ולמטה 

ות החסדים המגולים למעלה במקומם לבד  הנקרא מילה כי מילה לשון כריתות מלשון כי אמילם וע"י המילה נתפשטו ]מב[ ע' אור 
 והרי נתבאר ענין מצות המילה: 

וזהו הענין סוד מצות מילה ופריעה דע כי במצוה זו יש ב' דברים הא' הוא כריתת הערלה אשר שם אשר אז    -  עץ חיים שער לג פ"ג 
יש העליון של חסד דת"ת וזה פרט  יש אונאה פחות משתות כנ"ל ואח"כ על ידי הפריעה יש אונאה יתר על שתות ומתגלה גם השל 

ביאורם. הנה נתבאר בזוהר ויקהל דר"ג ענין הקליפות ואיך יש קליפה דקה הנקרא קליפת נוגה כעין חשמל מתוך האש כדין איקרי  
טרם   בתחלה  הנה  כי  ענינו.  בקיצור  נאמר  ביאורו  כאן  שאין  ואע"פ  וכו'  יהושע  מל  כדאמרינן  מ"ל  מהו  מ"ל  ואתגלי  ח"ש  חשמ"ל 

פשטו החסדים בז"א בו"ק הנה אז הערלה שהוא קלי' נוגה חופפת ונאחזת שם ביסוד שלו סביב וזהו ונוגה לו סביב ושרשה הוא  שית 
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ע  ולהעלות , שצריך לתקן כל מה שחטא [לד]  י תיקון השגגות"הטוב מן התרגום, הוא 

ש במותר לך,  ון התרגום והנגה הוא עניין ההתקדקצ"ע בזה כי בפשטות עיקר תי  :  \לו/(להבשוגג. והבן )
ש שמותר  מה  כל  גמור  אע דהיינו  איסור  הן  השגגות  ואילו  כמיותר,  אותו  שנחשוב  באמת  ית'  רצונו  פ"כ 

וכנ"ל   איסור  טובה.    בכוונהשהוא מעשה רע  בסוף התורה  שנדמה להתר,  נגה היא לא  וקשה הרי קליפת 
ומקרה אות ה'  ועיין לעיל  גמור.   ניצל ממקרה,  לילה שם מבואר שמי שזכה ללשון הקדש  בעניין המקרה 

שנגרם ע"י שלא מקדש עצמו כראוי ולא זוכה לשכל הנקנה בעניין הזה נמצא שכל שוגג  הוא שוגג, אלא  
נופל לעוון   נופל מהדעת גם  ירא ממנו בשעה שהוא בדעת לכן כשהוא  בו בחי' עוון מה שלא מספיק  יש 
הזה, נמצא תיקון השגגות הם לא תשובה על העבר שהרי היה כוונה טובה, אלא היא להתגבר ביראה כזו  

יע ממנו את האפשרות להפיל אותו לזה גם כשהוא לא בדעת, וזה בחי' לשון הקדש, כשמקדש עצמו שתפק
, אבל כל זמן שהוא עלול לשגגה  עד כדי שמופקע אפילו משגגה ואז לשונו הוא התבטאות הקדש בעצמו

 .  אזי גם בלשונו זה ניכר שתערב התבטאות של איזה מדה רעה

 
. כי  [לז]   שר חלמין שבתרדמה כמו יוסף כמבואר שםשיש לו שלימות לה"ק יודע לפ  ומי

כמובא  שאוכל  המאכלים  כפי  הם  כנ"ל[לח]  החלומות  אותיות  יש  דבר  בכל  כי  , [לט]  , 
האידיים  עולים  וישן,  האותיות    מוכששוכב  ונצטרפין  להמוח,  ועולים  שאכל,  מהמאכלים 

קו השני  הכף  אוכל  היה  אם  אוכל,  כשאדם  נמצא  החלום.  נעשה  ומזה  בהם,  דם  שיש 
. כי בכל דבר יש אותיות אחרים, ואלו היה אוכל \מא/הראשון, היה מתראה לו חלום אחר

מתראה לו חלום אחר. ומי    הזה הכף תחלה, היו נצטרפין האותיות בצירופים אחרים, והי
לפשר   יכול  הוא  ע"כ  כנ"ל,  דבר  בכל  שיש  האותיות  יודע  הוא  לה"ק  שלימות  לו  שיש 

 חלמין כנ"ל. 
י מה שכתב  "י שלימות לה"ק, ע "תה מבואר היטב ענין פתרון חלומות עוהבן היטב איך ע

שע אח"כ  מאירין  "שם  לה"ק  שלימות  ע מבי  כי  דבר.  בכל  שיש  האותיות  י  "התנוצצות 

 
בענין   זלל"ה  מורי  ולקלי' כמבואר בכת"י  לחיצונים  מזון  להיות  לחוץ  ושופכן  המותרות  שביסוד שהוא משפיע  הצינור השמאלי  מן 

וקלי  וע"ש.  ועפרון החתי  ובהיות  מאמר בני חת  ונקרא ערלה  וסובבת את היסוד הקדוש  נאחזת שם  בצינור הנ"ל  נוגה הנשרשת  פת 
ערלה זו חופפת על היסוד אין החסדים יורדין עד היסוד כדי שלא ינקו הקלי' מהם ולא יתאחזו באורות הגדולים ההם וע"כ לא די  

בת"ת ונ"ה דז"א אשר משם ולמטה הוא מקום מגולה  שהם לא ירדו עד היסוד אלא אפי' בכ"מ המגולה למעלה שהוא בב"ש תחתונים  
וע"כ הם נשארים למעלה בשרשם בדעת   כנודע  ונופלין עד היסוד  יורדין  לכן אינם  כנ"ל כיון שאין שם מחיצות כלי היסוד דאמא 

הנ"ל ואז  דז"א ואינם מתפשטים למטה כי נאחזת ביסוד שלו ואח"כ כאשר נימול כורתים הערלה ההוא ומסתלקת משם קליפת נוגה  
יורדין החסדים הנ"ל ומתפשטים במקומם שהוא בת"ת ובנ"ה דז"א ונודע כי כל חסד מהם הוא הוי"ה א' כנ"ל. והנה הוי"ה גימטריא  
כ"ו והנה ב' הויות של ב' חסדים אשר בנ"ה הם גימטריא ב"ן וב"ש התחתונים של החסד דת"ת הרי הם ח"י נקודות כי הח' עליונות הם  

ע' אורות מגולים שהם גימטריא מ"ל מן חשמל ואז הוא בחי'  מכוסים בשליש העל  נ"ה יהיה  יון כנ"ל א"כ בהצטרף ח"י עם ב"ן של 
אונאה פחות משתות וקיים המקח כנ"ל והוא בזמן קיום מצות מילה בכריתות הערלה כנ"ל שאז מתגלים ע' אורות החסדים המגולים  

כד אתעבר קליפת נוגה אקרי מ"ל. וכאשר הערלה קלי' נוגה נאחזת שם  שהם גימטריא מ"ל מן חשמל הנזכר בזוהר פרשה ויקהל ד 
מחמת עונות ויונקת שם מאלו ע' אורות המגולים איקרי ח"ש מ"ל שמיהרה הקליפה לקבל מן האור מ"ל הנ"ל. ונחזור לענין כי הנה  

תחתונ  בב"ש  רק  נתפשטו  לא  המגולין  הנ"ל  אורות  הע'  עדיין  ערלה  כריתת  שהוא  המילה  ידי  לא  על  עדיין  אבל  ובנ"ה  דת"ת  ים 
עליון   שליש  בחי'  הם  וי"ה  המגולין  אורות  ע'  הם  מ"ל  כי  י"ה.  מ"ל  פירוש  מילה  אותיות  ד'  ענין  וזהו  דז"א  עצמו  ביסוד  נתפשטו 
המכוסה ולמטה בסוד פריעה נבאר למה נקרא י"ה וצריך המוהל לכוין לזה בכריתת הערלה שעי"ז יתגלו מ"ל אורות הנ"ל במקומם  

 וד ע"ד הנ"ל ויכוין באומרו על המילה שהוא מ"ל י"ה כמ"ש ענין י"ה למטה בענין הפריעה שהוא ג"כ פרע י"ה.עד ה 
 כנ"ל בסוף התורה שוגג בחי' תרגום   לד

 עיין תהלים ז' שגיון לדוד ופי' התרגום תרגומא דאודיתא לדוד וכו'.  לה 

ידָֹוד    תהילים פרק ז   לו  ר לַּ ָ ר ש  ֶׁ ד ֲאש  ָדוִּ יֹון לְּ ּגָ ִּ י: )א( ש  ינִּ מִּ ן יְּ ֵרי כּוש  ּבֶׁ בְּ ל ּדִּ  עַּ

תרגומא דאודיתא לדוד די שבח קדם יי מטול די אמר שירתא על תבירא דשאול בר קיש    -על תהילים פרק ז פסוק א    תרגום יונתן 
 דמן שבט בנימן: 

 לעיל סוף אות ד'  לז

 לקמן תורה ה תנינא אות י'ו   .ולפעמים ספר הברית ח"א מאמר יז פרק יג ד"ה  וב ד"ה ודע.     'עיין רבינו בחיי פרשת מקץ מא א   לח 

 'אות ו   לט 

 האידים    -בתרלד   מ

, ונראה שאין הכוונה כסדר האכילה ממש אלא בכלליות גדול  חידוש גדול שהחלום הוא צירוף האותיות כסדר אכילתם   צ"ע זה   מא
 בכל כף יש אותיות וסדר העלאתן גורם לסדר הצטרפות החלום.

 ההנוצצות    -בתרלד   מב 
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האותיו  יודע    'התנוצצות  יוסף  בחי'  הצדיק  עי"ז  החלומות,  שמהם  המאכלים  בכל  שיש 
 :  לפשר חלמין שבתרדמה כנ"ל

 
 : י רבינו ז"ל בעצמו()זה מצאנו מזה המאמר מכת" 

, גודל יקר הערך מלשון הקודש שבו נברא העולם כמו שאמרו  עזרך מקודש וכו'  ישלח

מכאן שנברא העולם בלשון הקודש.    ןלשון נופל על לשו  כי מאיש  לזאת יקרא אשהחז"ל  
ה'  כי האשה   וזהו חוה לשון דיבור  \מד/בחי' לשון הקודש שבה נברא העולם  מג איהיראת   ,

לש  "כ דעת ולילה  יחוה  שצריך    [מה]   לילה  תרגום  בחי'  היא  כי  דייקא  בארמית  דיבור  לשון  חוה 

מלמטה בחי'  להתברר  וזה  אשה.  יקרא  כ לזאת  זאת  נקרא  הדיבור  כי  אשר    וזאת  [מו]  ש", 
. וזה בחי' לשון נופל על  [מז]   י לשון הקודש רוממנו מכל הלשונות". ועדיבר להם אביהם

       : ע"כ מצאנו : ודש ואין י לשון הק"לשון כל הלשונות נופלים ע
 

 :   בהתורה אמור אל הכהנים סימן ב'[  ,]פרקא תנינא דספרא דצניעותא מבואר לעיל
 

 
 עד כאן ביאור חברותא לתורה יט 

 

* 
 השלמה בעניין ירידה צורך עליה 

 )וכפי הבנתי עפ"י הריצ"ח בשיעור יא סוד ירידה צורך עליה ומה שהבנתי דבר מתוך דבר מדבריו( ביאור העניין   

היה  האשה  שבריאת  לעלות    דהיינו  יוכל  אז  שנבראה  האשה  שע"י  עמ"נ  לתרדמה  שירד  עליה  לצורך  האדם  ירידת  של  באופן 
לשלימותו וזה מקביל ללשון הקדש שתיקונו דייקא ע"י התרגום שע"י ירידה לברר את התרגום אזי זוכה ללשון הקדש, דהיינו ירידה  

 לברר את כל ההיתר עד שזוכה לקדושה. 
בו נברא העולם, שהוא בחי' חוה, בחי' אשה, בחי' חיות אש )אשה לשון אש( כמ"ש "לזאת יקרא אשה  רבינו מבאר ענין סוד לשה"ק ש

כי מאיש לוקחה זאת" מכאן שנברא העולם בלשה"ק, רבינו מביא הרבה בחי' ודוגמאות להשוואה בין אשה ולשה"ק, דהיינו שכל מה 
 לשה"ק.  שאנו מוצאים בבריאת האשה שכפשוטו היא חוה, נמצא גם בענין של

השם חוה בחי' חיות ממללות )כי חוה לשון חיות ולשון מדבר וממלל כמ"ש לילה ללילה יחוה דעת( הוא רמז שע"י לשה"ק מתמללים  
 )מתפוררים( לשונות העכו"ם )מלשון תהלים ב' ימולל ויבש דהיינו לשון הכרתה כמבואר בפרש"י תהלים קיח י( 

"ע"כ קול שאומרת  רבינו את הבת  רוה"ק   אח"כ מבאר  עריות,  חז"ל מכאן שנאסר להם  ודרשו  ודבק באשתו"  ואמו  אביו  איש  יעזב 
 אומרת כן, והוא רמז לבחי' חוה רוה"ק היינו לשה"ק.  

 ואח"כ רבינו מסביר ענין "ויסגור בשר תחתינה" שרומז לענין חיתוך הדיבור 
 ואח"כ "ויבן" ודרז"ל עשאה כאוצר, שזה עשיה "בחי' יראת ה' היא אוצרו"

 אח"כ ענין הנחש, הרומז לענין עיקר היניקה שיונק לשון העכו"ם דרך לשון התרגום ו
 כל זה מדובר על לשה"ק לעצמו שכל מה שנאמר על חוה אשה מתאים לענין לשה"ק

הדיבור שאחרי   נמצא שמה מבואר בתורה על הצלע שלקח מאדה"ר ובנה ממנה אשה, רומז לבחי' רוח ממללא שנפח באדם דהיינו כח
 ח בו אזי בנה אותו עד כדי שיהיה מדבר רק קודש דהיינו לשה"ק.   שנפ

נראה שעיקר סוד הדיבור לעשותו לשון הקודש מתבאר בביאור ענין הכתוב "ויפל ה' אלקים תרדמה על האדם" וישן  ואח"כ "ויקח  
 הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי"   אחת מצלעותיו ויבן את הצלע אשר לקח מן האדם ויביאה אל האדם".  ואז דייקא אמר האדם "זאת 

 ורבינו מבאר שכמו שבריאת האשה הוא לתיקון האיש, כך התרגום הוא לצורך בנין לשון הקדש.  
שמה שמבואר בענין לשה"ק שבנינה ושלימותה הוא רק ע"י שמפילים את רע שבקליפת נגה ע"י תרגום נכון של כל דבר ללשון הקדש  

 ת חוה אשה  מתבאר כאן איך נמצא גם בענין בריא
מפורש שבתהליך בריאת האשה הורד האדם למצב של תרדמה ואז לקח צלע ויבן את הצלע ומכאן והלאה כבר מדברים מחוה עצמה  

 ויביאה אל האדם  
זה עיקר הענין כאן שגם אחר שנלקחה מאדם דהיינו בחי' הנסירה להפרידה ממנו, אעפ"כ חזר והביאה אל האדם בבחי' "זאת הפעם  

 דהיינו שנהיה כאן חיבור שלאחר פירוד דייקא וזה עיקר השלימות.   , עצם מעצמי"
כי אין הכוונה שלקחו מאדם בחי' תרגום ובנו אותו להיות לשה"ק. אלא יש כאן עומק גדול שאת האדם שהוא בחי' לשה"ק הורידו  

 לבחי' תרדמה לבחי' תרגום כדי לברר את התרגום ולהעלות הטוב שבו ללשה"ק 

 ן הוא ע"י ירידה לצורך עליה דהיינו שהתיקו

 
 הוא   -מתרלו    מג

העולם נברא בלשון הקדש הבא מלמעלה ואילו האשה היא בחי' לשון הקדש הבא מלמטה שהרי בעצמה היא בחי' תרגום    צ"ע כי   מד
דייקא כיון שנברא בלשון הקדש הבא   כנ"ל בהשמטה  נברא חסר  והעולם  אזי היא לשון הקדש  בעלה אם מצליח להאיר בה קדש 

 ש בעולם שלנו כבר בחי' של קדש הבא מלמטה דהיינו אחרי הירידה צורך עליה.ואולי כיון שברא עולם והחריבם אזי י מלמעלה.  
 תהילים יט ג'  מה 

 בראשית מט כח   מו

 לשון קדוש ג' רגלים   מז
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 עיקר העליה כאן הפירוש שאותה ירידה כשלעצמה אינה הולכת לאיבוד  דהיינו שהירידה אינה רק אמצעי והיכי תמצי לעליה,  

אלא שהנפילה עצמה הופכת להיות נפילה לרע שבתרגום דהיינו אם מצליח שהנפילה לא תפיל אותו אזי יכול לעשות שהנפילה  
 הרע ותברר את הטוב ותבנה אותו לקומה שלימה שטוב המתברר מתוך תערובת שזה טוב מאד  בעצמה תפיל את

ז ח(זו הנפילה הראשונה שכתובה בתורה זה השרש לכל הנפילות וכאן נמצא השורש לכל הנפילות בבחי' הכתוב   כי נפלתי    \מח/ )מיכה 
  אלולא שישבתי בחשך לא היה אור לי: ודרשו שם  ר לי  כי אשב בחשך ה' אווכמ"ש  אלולא שנפלתי לא קמתי,  ודרשו בילקוט  קמתי,  

 "אשב בחושך" זה בחי' כניסה לבחי' תרגום.  
הבדלת    )באמת כבר קודם היו כמה נפילות בבחי' זו אבל הן לא כתובות בתורה אלא בחז"ל כגון שבירת הכלים לפני הבריאה וכגון

רביעי אבל רק כאן ביום השישי נכתב בפירוש לשון נפילה ויפל ה"א    מים תחתונים מהעליונים ביום השני וכגון לכי מעטי עצמך ביום
 תרדמה( 

ונפילה זו היא לצורך הפלת הרע ועלית הטוב וכשמצליח בזה זה עיקר התיקון, דהיינו שזה לא למרות שיש נפילה יש עליה, אלא "אם  
מי שבאמת נופל זה לשון העכו"ם בבחי' לשון  לא נפלתי לא קמתי" כי התקומה של לשה"ק היא ע"י נפילה שלה ללשון תרגום. אבל  

 נופל על לשון שלשה"ק נופל על לשון התרגום ומפיל את לשון העכו"ם. 
יוצא מכאן שא"א להפיל את לשון העמים בלי שלשון הקדש קודם נופל ללשון תרגום, אבל לא במצב שנשאר בנפילה, כי אז יהיה  

נו דרך החושך של התרגום, אבל כשנעשה כמו שצריך דהיינו אור שעבר את כל  הפוך שאז יש נפילה ללשה"ק ולשון העמים יונק ממ
החושך ונשאר אור, כך לשה"ק צריך ליפול לתרגום ולעלות מבורר, כי אין ערך לאור אלא מה שאפשר לעבור איתו את הבחירה, כי  

 כל המעליותא של עבוה"ש זה רק מכח הבחירה .... 

צר שנדמה לאדם כיון ששקוע בדבור בטל ואפילו רע לא יכול לזכות ללשון הקדש אלא אדרבה  וזה חיזוק עצום הפך המקובל ועצת הי
 זו הדרך לזכות ללשון הקדש, דיקא ע"י התרגום והחשך רק צריך להבין שהוא בחשך ולרצות לצאת ממנו בכל מחיר. 

החיות אש ממללות של לשה"ק וזהו    זה כאילו עוד מהדורא של אדם שלם יותר, אחר שעבר את התרגום, כי מהתרדמה הזו נבראה
 "נעשה אדם" דהיינו זכר ונקבה שהם אחד. וזה עומק תכלית סוד הירידה לצורך עליה. 

ואין לטעות ולומר כאן שאדם וחוה הם שני דברים נפרדים והכל לצורך בנינה בנפרד, אלא תמיד אדם וחוה הם אחד, אלא שקודם  
נו אחר שהפיל על האדם תרדמה ונעשית חוה אשה חיות אש, אין זה דבר לעצמו, כי  הברור לא היה בהם שלימות ואחר הברור דהיי

רק אצל שאר הלשונות האשה דבר לעצמו, דהיינו לשונות העכו"ם הם דבר לעצמו, אבל לשה"ק הוא כמ"ש במדרש "כי לזאת יקרא  
וכל  )"זאת" דייקא שהוא כנוי למלכות פה(  וקחה זאת",  אשה" "כי מאיש לוקחה זאת"  דהיינו שגם אחר הברור מחוברת לאיש בבחי' "כי מאיש ל

 מהותה חיבור גם אחרי הפירוד שזה עיקר לשה"ק ודווקא לשה"ק שעבר לשון תרגום.   
בבחי' "יום ליום יביע אומר" זה בחי' אדם בחי' קודש לעצמו, אבל עיקר התיקון הוא "לילה ללילה יחווה דעת" דהיינו לשה"ק המברר  

 את הלילה.  
 נו דרך דיבורים, כי רק שם אפשר להוציא את החיות אש גם לאחר כל ירידה וכל נפילה דהיי

 וזה שאמר אדם "זאת הפעם עצם מעצמי" שגם אחר הפירוד תפס את האחד, גם אחר שנעשית מציאות לעצמה,
 שזה בחי' שאדם מכניס את כל הפנימיות שלו בעולם הדיבור עד שנהיה דבר אחד.  

 
ב לאדם להפיל עצמו לנסיון אלא הכוונה היכן שמוכרח כגון בכל תחום ההיתר והרשות שהיא רשת שהסט"א  וח"ו לטעות שא"כ טו

פורס לאדם להפילו משם לרע הגמור( כגון אכילה זיווג דיבור, וכיו"ב כל מה שמותר, את זה בעצמו צריך לתפוס כנפילה, כי בהיתר  
הגוף וגם המועיל יש בו הנאה גשמית שמסיטה מעיקר הכוונה לשם שמים.   יש רע וטוב, כגון באכילה שיש אכילה שלא מועיל לקיום 

 וכשיודע מה רע אזי תופס את ההיתר כנפילה ומתקדש בכל מיני המותר ואזי משאיר את הרע ועולה עם הטוב אלוקות שנעלם שם. 
בל שרש הכל הוא הדיבור בבחי'  והחידוש כאן ששרש כל תיקון ההיתר אע"פ שעקרו הוא מעשי היתר כנ"ל אכילה זיווג וכיו"ב א

רוממנו מכל לשון שע"י לשון נופל על לשון אפשר לצאת מכל הרע שבדיבור ועי"ז דייקא מהרע של כל המעשים. עיין תורה סו שכל 
ם שמרחשן שפתתיהו, כי כל מעשה מתחיל ממחשבה ודרך הדבור יורד למעשה. וכאן רבנו  מעשה קודם לו דיבור עכ"פ באופן נעל

מתייחס בעיקר לתיקון המעשים ע"י תיקון הדבור. עיין תורה מט ששם תלה את הכל בתיקון המחשבה דייקא עי"ז שיצה"ר ויצ"ט הם  
 מחשבות רעות ומחשבות טובות. 

' כמבואר בתורה ו' שדרכי התשובה הן הבקיאות בעליה וירידה וכאן מתבאר שרש  יש כאן נקודה חשובה שהיא לימוד לכל עבודת ה
ועומק ענין הירידה צורך עליה שזה לימוד איך לעבור כל נפילה, ועיקר הענין הוא לתפוס שאין זה כפי הנראה שיש ירידה ואח"כ  

 עליה כי זה בחי' אדם הנרדם ומתעורר, 
כמו אני  שבירידה  לתפוס  הוא  החידוש  את    אבל  לבנות  וצריך  בפנים.  פנים  מחדש  להתחבר  מנת  על  הקב"ה  מאחורי  ונפרד  ננסר 

ויביאה אל   ויבן את הצלע  ואח"כ  ההמלכה שלי לקומה שלימה, כמו באדם הראשון שהקב"ה הפיל עליו תרדמה כדי לקחת הצלע 
י בתרדמה א"א לדבר קדש, אבל דייקא  האדם. ולעניינינו שהכל מרמז ללשון הקדש הכוונה שבנפילה נלקח ממני כח הדיבור קדש, כ 

כזה   ברור  נעשה  התרדמה  הפלת  דהיינו  בנפילה  ועכשיו  כראוי  לדבר  לי  נתן  בי שלא  שיש  רע  איזה  לבחי'  נפילה  כאן  נעשה  עי"ז 
 שדייקא עכשיו יש בי כח לבנות כח דיבור חדש דיבור קודש יותר ממה שיכולתי קודם   

 
יש ואשה נראה שהם שני אנשים נפרדים שכל אחד צריך תיקון לעצמו אבל באדם ולשה"ק יש כאן כביכול סתירה כי במשל דהיינו א

ואשה נלמד מאדם ולשה"ק, שכל התיקון שלו זה מה שהוא   נראה שזה דבר אחד. אבל באמת הבא ללמד נמצא למד, שגם באיש 
זוהר ה: ובמתוק מדבש שם מבואר שאע"פ שעלית המלכות בשבת עמתקן אותה.   ז"א בליל שבת בכוונת הקדוש, אין לו עצמו עליה  )עיין הקדמת  "י 

 למחרת ביום השבת, רק מכח שהעלה את המלכות בליל שבת.(  

 
 נראה כלל הדברים שתחילה היא בחי' אחור וקדם צרתני כמ"ד שנבראו מחוברים אחור באחור     

להשמר מכל צד כי עיקר היניקה היא מהגב  שכידוע זה מצב של פחד מיניקת הדין כידוע בחוש שבני"א המפחדים עומדים כך כדי  
דהיינו מהצד שקשה יותר להשמר כי מהפנים צריך להתמודד אבל אחור יכול לינק בפתע ועפ"י הסוד שמהפנים מאיר האמת אבל  

 מבחי' אחור כיון שהוא חשוך יותר יש מקום לינק דהיינו למצא אחיזה לשקר 
אעשה לו עזר כנגדו" בכהאריז"ל מבואר שכשהם אחור באחור אזי אינה מקבלת  ועל מצב זה אמר הקב"ה "לא טוב היות האדם לבדו  

ממנו, אלא מאמא עלאה כמוהו, )שהם בבחי' אמא דמסככא על בניה( ובמצב זה, היא טוענת שהם שני מלכים בכתר אחד, ואז א"ל  
וממילא   לעצמה  ונעשית  שנפרדה  ניסור  דהיינו  אותך(  יקח  טוב  )בחי' שהלא  עצמך  מעטי  כדי לכי  לו,  בלבד שצריכה  צלע  נעשית 

)אולי אפ"ל ש"לא טוב היות האדם לבדו הוא בחי' הלא טוב יקח אותך כי הסט"א היא תמיד בחי' אחור באחור שעל זה    -הגה אלול תשעו  להבנות.   
 נאמר לא טוב היות לבדו שהרי לא היה לבדו אלא כיון שהיתה באחור נקרא כמו לבדו(  

 
אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי, אלולא שנפלתי לא קמתי, כי אשב בחשך ה' אור  ....  -ה רמז תרכח פ" ילקוט שמעוני תהלים    מח

 א היה אור לי: לי אלולא שישבתי בחשך ל 
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כדי שיהיה טוב, צריך דייקא ירידה ומיעוט לצורך עליה, שיחזרו פב"פ, מתוך בחירה והתגברות על מניעות,  דהיינו שכך זה לא טוב, ו
 ואזי אע"פ שהיא שווה לו בקומה אבל תופסת כי מאיש לוקחה זאת וכל חיותה ממנו.    

ה מקום כבודו המבואר בתורה יב  עוד נראה שבמצב של אחור באחור היא הסתרה שאין שום בחי' פנים ואז בחי' הדיבור הוא בחי' אי
 תנינא וכמבואר שם שזה בחי' כתר בחי' אמא בינה, שהיא כתר דז"א, דהיינו שאז דיבור מקבל מאמא שלא ע"י ז"א.  

 אבל אחר הניסור זה בחי' שוב בחי' מלא כל הארץ כבודו המבואר בתורה ז תנינא 
בינה לכן יש כאן סכנת טענת המלכות א"א לשני מלכים בכתר אחד  וכנראה כיון שבבחי' אב"א קומת שניהם שווה ושניהם מקבלים מ

זה   רק  אבל  ברוגז,  בחי'  דהיינו שאע"פ שזה  עליה.  צורך  ירידה  ובחי'  תרדמה  ויפל  בחי'  שזה  עצמך  מעטי  ולכי  ברוגז  נעשה  שעי"ז 
ויב ולבנותה בבחירה בבחי'  ולחזור  היסודית שבה  נקודה  ן את הצלע לקומה שלימה אבל  האפשרות לתיקון דהיינו להקטינה לבחי' 

 נפרדת שיכולה לבוא פב"פ כמ"ש "ויביאה אל האדם".  
ונראה ממה שמבואר שלשון נופל על לשון דהיינו שהנפילה היא לצורך הפלת הרע שבבחי' התרגום דהיינו כי מתחילה אין תרגום  

ודיבורי היתר    ולא נגה ולא התר אלא רק רע וטוב וכדי שהטוב יהיה טוב מאד נעשה תרדמה דהיינו תרגום נעשה שטח של היתר 
 שע"י הברור שלו נבנה הצלע  

 

וכל אדם צריך לתפוס את עצמו אחרי הברוגז כי ירדנו לעוה"ז בבחי' תרדמה ומיעוט ממדרגת החלק אלוק שקודם הירידה לעוה"ז  
 שעל כן נקראת ירידה דייקא והיא צורך עליה לחזור להיות אצלו ממש כבר בעוה"ז 

חילה היו שניהם אחד וזה נקרא לא טוב ואח"כ נעשו שנים וגם זה לא טוב אלא הטוב הוא רק כשהם שנים נפרדים ומרצונם  דהיינו שת
 מתחברים להיות אחד  

כנ"ל   כי  בפירוד  והבחירה הם  הנסיונות  ועיקר כל  וכו'  ודבק באשתו  וכו'  יעזב  ע"כ  יחזרו בבחי'  היא שאע"פ שנפרדו  היינו התכלית 
ר אין כל כך נסיונות כי א"א לינק מהם אבל בבחי' הפירוד אזי אפשר לפתות את האשה ועיקר הפתוי הוא שתשכח  בבחי' אחור באחו

 כי מאיש לוקחה זאת 
 עד כאן עפ"י הריצ"ח שיעור יא 
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