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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

 
 .טל :חלדף 

 
 
 זכתורה 



 מוהר"ן                      רציצא כו כזאחוי לן מנא כה    קוטי                   יל         לח:

אפרוח   :ציצא דמייתר רש"י 

 : שמת בתוך קליפתו 

הדמיון  אששבירת אלקים רוח נשברהזבחי )שייך לאות א'( 

בחי' סמיכה על הקרבנות, כי וזה הם הקרבנות וכו' ע"ש. 

הקרבנות מביאין מבהמות שהם בחי' כח המדמה, כי הבהמה 

. וכשאדם הולך אחר המדמה שבלב [ב] יש לה ג"כ כח המדמה

המדמה, זהו מעשה   חדהיינו אחר תאוותיו ח"ו, שבאין מכ

מה ממש, כי גם הבהמה יש לה כח המדמה. וע"כ כשאדם בה

חוטא ח"ו, וכל החטאים באין ע"י כח המדמה שמשם נמשכין  

כל התאוות, ע"כ הוא צריך להביא קרבן מבהמות, וצריך 

לסמוך עליו, ולהתוודות כל חטאיו על הקרבן בשעת הסמיכה, 

א ושהגחטאים וכל כח המדמה על הבהמה ועי"ז נמשכין כל ה

ושוחטין  [ד]מדמה כנ"ל. ואח"כ תיכף לסמיכה שחיטה בחי' 

 :  הבהמה לקרבן, ועי"ז נכנע ונשבר המדמה

שם שכשאדם נעתק ממדריגה מבואר  , )שייך לאות ב' ג'(

למדריגה אז צריך לו לילך דרך אלו הדמיונות כדי להגיע אל 

ניה, אזי נתעוררין הקדושה. ותיכף כשעולה להמדריגה הש

מסבבין אותו וצריך להכניע אותם מחדש ו הגההקליפות שבמדר

וכו' ע"ש. ואע"פ שכבר נשבר הקליפה שבמדריגה העליונה 

וחיצוניות ווכו', אעפי"כ כשפנימיות של העליון נעתק משם 

ואמר אז וכו' ע"ש.  זרחתון עולה, אזי הקליפה חוזר וניעהת

בזה"ל, ובזה טועין החסידים הרבה, שפתאום נדמה להם  

רק מחמת  כלל,, ובאמת אין זה נפילה [ח] שנפלו מעבודת ה'

, ואז מתעוררין ומתגברין טגה שצריכין לעלות ממדרגה למדר

מחדש הקליפות, שהם התאוות והבלבולים והדמיונות 

והמחשבות והמניעות כנ"ל, ע"כ צריכין להתגבר בכל פעם 

הקליפות והמניעות וכו' שבכל  מחדש לחזור ולהכניע ולשבר

 :  כנ"ל , אבל באמת אין זה נפילה כללמחדש,  יגהמדרגה ומדר

נמצא  . כו'שאין שני בני אדם שווין וודע )שייך לאות ג'( 

עליונה יותר אזי  יאגהכשאחד רוצה לעלות ממדרגתו למדר

הולך ונעתק האדם העומד באותה המדריגה העליונה, והולך  

ונעתק למדריגה היותר עליונה וכו'. ואמר אז בזה"ל, וזה בחי' 

את חבירו. כי ע"י שזה האדם ד מרים ומגביה הרמה, מה שאח

התחתונה עלה מדרגא לדרגא, עי"ז הגביה והרים  יבגהשבמדר

את חבירו שבמדריגה העליונה לעלות למעלה עליונה יותר. וכן 

חבירו דחבירו הגבוה עוד יותר מחבירו, עלה עוד יותר למעלה, 

גה אחת במדריג, כי א"א שיהיו שני בני אדם וכן למעלה למעלה

שאמר מאמר הנ"ל ושם מכנה וקורא כל  אחר      : [יד] כנ"ל

תאוות היצה"ר בשם כח המדמה. אמר אז, צריכין לקרוא לו  

ולכנות לו שם אחר, היינו להבע"ד והיצה"ר צריכין לקרות 

אותו בשם אחר. דהיינו שלא לקרותו עוד בשם יצר הרע רק 

ואמר זאת בדרך שחוק, אבל הבנתי . [טו]  בשם כח המדמה

 : ה לו בזה כוונה שלימה, ולא זכיתי להבין כוונתו בזההיש

 )לשון רבינו ז"ל(            

רציצא דמיית  [טז] כו 
בבעותיה היכא נפיק  
רוחא ואמר להו  

 [יח] יזעלאבהיינו ד

יפרח ב( )תהלים ע בחי' [יט] , זה אפרוח. זה בחי' צדיק, רציצא

וסר ששאלו אותו, הצדיק שממית את עצמו, ומ [. כ] בימיו צדיק

. באיזה מן המקומות מן [כב] ובעותיה [כא] בצלותיה פשואת נ

היכא התפלה, צריך לו למסור את נפשו ביותר. והשיב להם, 
. היינו איך שיש לו להעלות ניצוצי הקדושה, היינו איך  כגעלאד

, שם [כד] שנכנסים בו מחשבות זרות, וצריך להעלותם כידוע

 : צריך לו למסור נפשו

היכא נפיק  תיהבבעו דמיית רציצא[ כה] כז 
 כועלא רוחא אמר להו בהיינו ד 

 לעבדו שכם אחד לעבודתו את כל העולם  כי למשוךא 

ויתפללו אל השי"ת  [כח] ישליכו אלילי כספם וזהבם, וכולם [כז]

לפי השלום שבדור. כי כטלבד, זה הדבר נעשה בכל דור ודור 

ע"י השלום שיש בין בני האדם, והם חוקרים ומסבירים זה לזה 

י"ז משליך כל איש את שקר אלילי כספו, ומקרב , ע[ל] תהאמ

 :[לא] א"ע להאמת

ת פנים, לבא לבחי' שלום, אלא ע"י הארואי אפשר ב 

, ויבא יעקב שלם עיר שכםג( ם. וזה )בראשית ליהדרת פנ

, הוא ע"י שכם אחד לעבדואיתערותא של בחי' )צפניה ג'( 

ם, בחי' שלום. ושלום הוא ע"י בחי' יעקב. שהוא הארת פני

וזה בחי'  .{ע"ש . פדב"מ }דיעקב כעין שופריה דאדם  שופריה

 :  מבקשי פניך יעקבד( )תהלים כ

, זה בחי' דרושי התורה. שהתורה והדרת פניםג 

הנמשכים מי"ג תיקוני דיקנא   [לג]  מדות לבנדרשת בשלש עשרה

ט( מבחי' הדרת פנים, כמ"ש )ויקרא י , [לה] לד.{זוהר אחרי סב}

 : והדרת פני זקן

הזדככות חכמתו בי"ג מדות אלו הנ"ל, כן הזדככות הולפי ד 

ב ע"ב(, הקנה קנה חכמה )קידושין ללובחי' זקן זה קול רנתו. ב

. וזה )ש"ה {רלד רלהרלב ברכות סא וע' זוהר פנחס }מוציא קול 

, זה בחי' הדרת פנים, בחי' זקן כנ"ל. מראיך הראני אתלז( ב

התורה, ל דרושי , כי הקול לפי החכמה שאת קולך השמיעני

דורש בהם את התורה. וזהו לפי השכל של י"ג מדות שהוא 

)קהלת   לטאת בעליה  חיהמלחכי החכמה , דרשוני וחיו( )עמוס ה

 : ז'(

ע"י השמעת קולו לבד בלא   יאזמקולו, וכשנזדכך ה 

 וירא. בבחי' )תהלים קו( [מא] מושיעו בעת צרתודיבור, הקב"ה 

לו, הקב"ה קושמיעת . ע"י בצר להם בשמעו את רנתם מבה'

ז( ו עכו"ם מיצר לנו. וזהו )דברים כרואה מי שמיצר לו, איזה

. שפירושים ודרושי התורה [מד]בשבעים לשון  מגביבאר היט

שמשם תוצאות הקול, על ידם היטיב לנו בכל הלשונות ובכל 

, ובאר בא"רר"ת נתם רת אשמעו בהעכו"ם. בבחי' 

 [:מה] הוא לשון פירוש ודרוש

הנ"ל א"א לבא, אלא ע"י תיקון ים ולהדרת פנ ו 

וחדוה  עוז, כשהוד והדר לפניו( יוהברית. בבחי' )ד"ה א 

 והוא, [מו] , שהוא ברית, הנקרא בועזבמקומו
 

 
  -ם, ובלוה"ת שששבירות -בתרלד א

   ששבירת
עיין ע"ח שער נ' פ"י ובספר הברית   ב

ח"א מאמר יז פרק יא. המדמה הוא  
עיין תורה יט ומנפש הבהמית שבאדם, 

  .בתחילת ההשמטות ותורה נד אות ה'
 שהיא  -ומתרלו  ,שהוא -גם בתרלד ג
 * מנחות צג. ד
   שבמדריגה -מתרלו  ה
(   ופנימיותבתשכט הוסיף כאן בסוגרים ) ו

ו עפ"י הנ"ל שרק הפנמיות  ונראה כוונת 
 עולה ונעשית חצוניות לעליון

 וניעור   -מתרלו גם בתרלד וניער ו ז
מלק"ה שלוחין ה'  עיין שיש"ק ח"א צז  ח
 יז
 ממדריגה למדריגה -מתרלו  ט
 מדריגה ומדריגה  -מתרלו  י

 ממדריגתו למדריגה  -מתרלו  יא
 שבמדריגה  -מתרלו  יב

 
 במדריגה -מתרלו  יג
ז' נמצא שא"א   לק"ה ע"ז ג'עיין  יד

   להתקרב להש"י אא"כ יעלה את חבירו 
)ועיין ככבי אור ספורים נפלאים ממלך שציוה 

ע"י  לקצור תבואה ועצת החכם לתפוס צפור
 ( שיעמדו זה על זה

ככבי אור חכמה ובינה אות לו  עיין  טו
 שיש"ק ח"ה קעז ועיין 

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו   טז
  דעאל -מתרלועל, בתרלד וגם בדפו"ר דא יז

וגרסת הגמ' דעל,   ,)גרסת עין יעקב דעאיל
בכל המהדורות  כאן ולקמן וכן תוקן 
ועיין לקמן תורה כט   (דעל -המנוקדות 

  כתב עאל. מוהרנ"תש
  א ששאלו סבי דבי אתוניא זו שאלה  יח

אפרוח שמת   –את רבי יהושע בן חנניה 
בתוך קליפתו מהיכן יוצאת רוחו ואמר  

 כן שנכנסלהם מהי
 תיקוני זוהר הקדמה ב:   יט

 
יפרח בחי' רפ"ח עיין ביאור הליקוטים   כ

   תורה כז וקהלת יעקב ערך ארז 
עיין לקוטים יקרים למגיד ממזריטש   כא

אות לא ובעש"ט עה"ת פרשת נח עמוד  
 התפילה אות מא מב מג 

תפילה בחי' ביצים עיין לק"ה ביצים   כב
.  ביצה בחי' תפילה עיין בעש"ט א'

ת פרשת נח אות קטז פירושו על עה"
 מאמר זה של רבב"ח. 

  -מתרלו גם בדפו"ר דאעל, בתרלד ו כג
 דעאל

ין  יוע , ל אות ז'עיין לקמן תורה  כד
)ד"ה כי יהיה  אגרא דכלה פרשת ראה 

 בשם הבעש"ט בך אביון( 
תורה זו לשון רבינו, לא ידוע מתי   כה

 והיכן נאמרה 
  -מתרלודאעל, בתרלד ו -גם בדפו"ר כו

 דעאל
 'ט 'לשה"כ צפניה ג כז

 
 ' כ 'לשה"כ ישעיהו ב כח
  כפי -בתרלד כט
 ערך שלום אות א'  עיין ליקוטי עצות ל

 'עיין לק"ה קרחה וכתובת קעקע ג לא
ועיין סוף תורה סב בהשמטות השייך  

 לאות ב. 
   עשרה -, ובלוה"ת שםעשרי -בתרלד לב
ברייתא דרבי ישמעאל שאומרים בסיום   לג

פרא  אמירת הקרבנות בבקר ומקורו בס
על ויקרא )תורת כהנים( יג מדות פרק א 

ים פסקא א. קיצור ביאורם נמצא במפרש
 על מסכת ברכות בין הראש למהרש"א.   

בתשכט  )זוהר אחרי סב ע"ב( ו -בתרלו לד
 תוקן

בזהר הנ"ל צריך לעיין במפרשים.  לה
ועיין שער הכוונות )ענין ויעבור דרוש 
ג( כיצד מתלבשים היג מדות רחמים ביג 

 דקנא  תקוני
   שקנה -בתרלד לו

 
 הראיני  )כלשון הפסוק( –בתשכט  לז
  -מתרלוו ,מחיה -תרלדב , מחי'-בדפו"ר  לח

 תחיה )כלשון הפסוק(
בדפו"ר החכמה מחי' את בעליו )צילום   לט
 סוף טור ד'(  50
 אז  -מתרצו אזי,  -גם בדפו"ר מ

 לשה"כ ירמיהו יד ח'  מא
בצר   'וירא ה –גם בדפו"ר ותרלד  מב

וירא בצר )כלשון  -בתרלו ובלוה"ת תרלד 
 וירא )ה'( בצר. -הפסוק( ומתרצו 

  , היטיב – ותרלו דותרל גם בדפו"ר מג
כלשון הפסוק וצ"ע כי )היטב.  –ומתרצו 

לפי המשך דברי רבינו נראה שבכוונה נקט  
  (היטיב

 * סוטה לב מובא בפרש"י שם מד
לשון ביאור ועיין תורה כ' שבאר   מה

 מרים שרש ביאורי התורה 
 ' יא אות ד תורה מו

 תורה אור 
 תורה כו 

ָיָמיו   תהלים עב )ז( ִיְפַרח ב ְ
יק ְורֹ ִלי  ַצד ִ לֹום ַעד ב ְ ב ש ָ

 ָיֵרַח: 
 תורה כז 

ְֹך ֶאל   י ָאז ֶאְהפ  צפניה ג )ט( כ ִ
ם   ָ ָרה ִלְקרֹא ֻכל  ָפה ְברו  ים ש ָ ַעמ ִ
ֶכם ֶאָחד:  ם ְיקָֹוק ְלָעְבדֹו ש ְ ש ֵ  ב ְ

י ֹום ַההו א   ַ ישעיהו ב )כ( ב 
ֹו  ַיש ְ  ִליְך ָהָאָדם ֵאת ֱאִליֵלי ַכְספ 

ר ָעש   ו   ְוֵאת ֱאִליֵלי ְזָהבֹו ֲאש ֶ
רֹות   ֵ ֹר פ  ֲחֹות ַלְחפ  ַ ת  לֹו ְלִהש ְ

ִפים:  ֵ  ְוָלֲעַטל 
בֹא   בראשית וישלח לג )יח( ַוי ָ
ר   ֶכם ֲאש ֶ ֵלם ִעיר ש ְ ַיֲעקֹב ש ָ
ן ֲאָרם   ד ַ ַ בֹאֹו ִמפ  ַנַען ב ְ ֶאֶרץ כ ְ ב ְ

ֵני הָ  ְ ַחן ֶאת פ   ִעיר: ַוי ִ
ֹור דרשו   תהלים כד )ו( ֶזה ד 

י ָפֶניָך ַיֲעקֹ יו ְמַבְקש ֵ ְֹרש ָ ב  ד 
 ֶסָלה: 

פרק יט )לב(  קדושים ויקרא 
ֵני   ְ קו ם ְוָהַדְרת ָ פ  יָבה ת ָ ֵני ש ֵ ְ ִמפ 
ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ְידָֹוד:  ֵ  ָזֵקן ְוָיֵראָת מ 

שיר השירים ב )יד( יֹוָנִתי 
דְ  ַ ֵסֶתר ַהמ  ַלע ב ְ ֶ ַחְגֵוי ַהס  ֵרָגה  ב ְ

ִמיִעיִני   ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך ַהש ְ
י קֹוֵלךְ  ָעֵרב   ֶאת קֹוֵלְך כ ִ

ַמְרֵאיְך ָנאֶוה:   ו 
י ֹכה ָאַמר ְידָֹוד   עמוס ה )ד( כ ִ

ִני ִוְחיו :  ו  ְרש  ָרֵאל ד ִ  ְלֵבית ִיש ְ
ֵצל ַהָחְכָמה   קהלת ז י ב ְ )יב( כ ִ

ַעת   ֶסף ְוִיְתרֹון ד ַ ֵצל ַהכ ָ ב ְ
ַחי ֶ   ה ְבָעֶליָה: ַהָחְכָמה ת ְ
ר   תהלים קו צ ַ ְרא ב ַ )מד( ַוי ַ

ְמעֹו ֶאת ִרנ ָ  ש ָ  ָתם: ָלֶהם ב ְ
  ( ח) כז כי תבוא דברים 

ל   ְוָכַתְבת ָ ַעל ָהֲאָבִנים ֶאת כ ָ
ֵאר   ֹוָרה ַהז ֹאת ב ַ ְבֵרי ַהת  ד ִ

 ֵהיֵטב: ס 
א טז )כז( הֹוד  -דברי הימים

ְמקֹמֹו:   ְוָהָדר ְלָפָניו עֹז ְוֶחְדָוה ב ִ
 



 לט.          מוהר"ן                     רציצה כז  בני לן ביתא כח         קוטי             יל            

, זה בחי' ברית. עזיו( ט '(: וזה )שמואחדוה דמטרוניתא )

בצר  ב'ה וירא, בבחי' ויהי לי לישועה, זה בחי' קול. וזמרת

כשעלו ישראל  גע"ב( : וזה שאמרו חז"ל )סוטה ללהם וכו'
. כי על הים נתגלה מן הים נתנו עיניהם לומר שירה

 מ"ר} [ו] ויצא החוצהה [ד] הים ראה וינסבחי' ברית, כמ"ש חז"ל 

זה בחי' הדרת פנים, בחי' זקן, זה  נתנו עיניהם. ח{[ז] זוישב פ

 ותפקחנה עיני שניהםקנה חכמה, כמו שפרש"י )בראשית ג'( 

, זה בחי' קול שנתגלה ע"י לומר שירה : ע"ש החכמה נאמר

 זה אמרו [ י] עוללים ויונקים ט(ע"ב להחכמה. וזה שאמרו )סוטה 

. וזה לך האות [יב](ג ', בחי' )שמובחי' ברית זה, [יא] אלי ואנוהו

רועה זונות ט( חי' הדרת פנים: וזהו פי' )משלי כ , זה בואנוהו

אל  [יג] כבד את ה' מהונך, הון זה בחי' קול, כמ"ש חז"ל יאבד הון

וכשפוגם בברית, נפגם קולו.  .טו(יד) אלא מגרונך מהונךתקרי 

ל , זכה לקוניוראשית אט( ויעקב ששמר בריתו, כמו )בראשית מ

ומבחי' קול זוכה לשלום, בבחי'  :הקול קול יעקבז( ם כ בבחי' )ש

ובשביל  :[יז], למלך שהשלום שלו [טז] ירים אשר לשלמהששיר ה

(. יטזכו לשבת שלום ) ,של שירת הים[ יח] קול רנהזה, תיכף אחר 

ת במרה נצטווה )כשרז"ל , ושבויבואו מרתהו( כמ"ש )שמות ט

[ כא]ה' לירו שרים מ הם"לתען "ו כ סנהדרין נו ע"ב(. וזה

 : , שע"י שירה זכו לשלוםשלוםר"ת 

לום במרה קבלו שבת שלום, כי כן דרך השודווקא ז 

. כמו הנה לשלום מר לי מרח( להתלבש במרה, בבחי' )ישעי' ל

א רפואה לכל שכל הרפואו' הם בסמים מרים, כן השלום שהו

 :אמר ה' ורפאתיו שלום לרחוק ולקרובז( הדברים, בבחי' )שם נ

ולפעמים החולשה גוברת כ"כ, עד שאין יכולת ביד החולה לסבול 

מרירות הרפואות, ואז הרופאים מושכין ידיהם מן החולה 

כשהעוונות שהם חולי הנפש גוברים מאד,  ןכ כבומייאשים אותו. 

אין שלום אמר אז אין יכול לסבול מרירות הרפואות, ואז 

, שהשליך כל . וזה ששבח חזקי' את הקב"הכג{מח הישעי} לרשעים

חטאתיו אחר כתיפו, כדי שלא יצטרך להלביש את השלום 

, }שם לח{ הנה לשלום מר לי מרהרבה וזה, במרירות 

חשקת כדואתה זה ידוע, כי לשלום צריך מרירות. היינו 
ין בי כח לסבול כי ידעת שא ,כו(כה)נפשי מרדת שחת 

, כדי והשלכת אחר גוך כל חטאי ,מרירות לפי חטאתי

ד( רירות כפי יכולתי: וזה )בראשית כם במשיתלבש השלו

. זה וה' ברך את אברהם בכל, ע"י זקן הנ"ל, עי"ז ואברהם זקן

 : את הכלעושה שלום ובורא  [כז] שלום, כמ"ש

 ויבא יעקב שלםג ע"ב דרשו ע"פ )שבת לכחבגופו  ושלוםח 

שלא תתגבר אחת על  ,שלום בגופו שלום בממונו וכו'(, בד' מרות

בא זה ואכל את זה,  ה, שלא יהי[ל ] בממונו שלום :[כט] חברתה

שלום  :[לב] :{כתובות סו} לאבן ציצית הכסתכמו שאמרה בת 

 כנ"ל: ויבא יעקב שלם עיר שכם. ואז [לג] בתורתו, בלא קושיות

שהם העכו"ם שהם רחוקים  , [לד] קנה רצוץ בחי'  רציצאוז"פ 

מבחי' זקן זה קנה חכמה, מהדרת פנים. והם דבקים בקנה רצוץ 

, היינו דמיית בבעותיה. גער חית קנה)תהלים סח( כמ"ש 

להמית ולבטל בעותם וצלותם, מלבקש עוד מאלקים אחרים, אלא 

, היינו זאת היכא נפיק רוחא. [לה] לקרא כולם בשם ה'

ולא הבחינה א"א, אלא ע"י תיקון ברית, שהוא בחי' )יהושע ב'( 

 . ואיך מפיק ומוציא ניצוצי הקדושה[לו] קמה עוד רוח באיש

, בזה לזעלאבהיינו דשנפלו ע"י פגם הברית, ואמר להם 

שנכנס בו רוח. היינו בזה שנכנס בו רוח שטות, היינו הרהורי 

זנות, והוא משבר תאוותו, בזה הוא מפיק ומוציא ניצוצי הקדושה 

)איכה לט  : [לח] של פגם הברית, כי זה הוא בחי' תשובת המשקל

ע"כ לשון רבינו ) :  זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם( ה

 ז"ל(: 

, ע"י בצר להם בשמעו את רנתם מה'וירא : )שייך לעיל( 

שמיעת קולו, הקב"ה רואה מי שמיצר לו, איזה עכו"ם מיצר לנו 

וכו'. ואמר, שע"כ כשיש ח"ו איזה גזירה וצרה לישראל מאיזה 

 להם ח"ו מאציר'עכו"ם, אזי טוב לנגן הניגון של אותה העכו"ם שמ

, רנתם דייקא, היינו רנה וניגון שלהם את רנתם בשמעו. וזהו [מב]

 : של אותה העכו"ם שמצירה לישראל ח"ו

באוירא  אביתבני לן  [מג]כח )לשון רבינו ז"ל( 

אמר שם קם ותלא בין שמיא לארעא.  : דעלמא
אמרו מי  : אמר להו אפיקו לי לבני וטינא מהתם

איכא דמצי לאסוקי התם. אמר ומי איכא דמצי 
 [מד]: ין שמיא לארעאלמבני ביתא ב

, זה [מה] המבזים והמחרפים יראי השםהמתנגדים  א

.  [מז] (מוה מתלמידי חכמים שידין יהודאין )מחמת שמקבלים תור

כי ת"ח שידין יהודאין הם מקבלים תורתם מהשידין, שיש להם 

תורה נפולה מאלפין נפולים. ובאלפין אלו כתיב בשלמה )מלכים 

. כי ואלף 'הי שירו חמשוידבר שלשת אלפים משל ויא ה( 

שלמה זכה להם בקדושה, אבל ת"ח שדין יהודאין מקבלים מהם 

דרך הקליפות. ובשביל זה כל דיבורם דרך משל ומליצה וטעמים 

הת"ח נאמר  מטלוי. וא  [מח] נפלאים, כי שרשה מאלו אלפין הנ"ל

. המעט מכם הלאות אנשים כי תלאו גם אלקיםעליהם )ישעי' ז'( 

ם שבאים לשמוע דרושם ותורתם, ואנשים כי מייגעים אנשי

חושבים שיבואו לאיזהו תועלת על ידם, היינו שיבואו לדעת את 

 כי תורתםה' איך לעבוד. והם האנשים אין משיגים שום תועלת, 

דרך הטוב, כי הת"ח אין לה כח להדריך את האדם ב נלוישל א  

 כאלו ,כי תלאו גם אלקים. ולא עוד [נב](נאמבישא לא הוי טבא )

בני אדם  נגלוילואה הקב"ה מלעזור לעובדים אותו. נמצא שעי"ז א  

 לא יראה ולא יבין אלקיםנופלים בכפירות גדולות, וחושבים ח"ו 

, ומחרפים [נה] יכבדו לאאת יראי ה' במעשה בני אדם. עי"ז [ נד]

ומביישים אותם. ובשביל זה בושה נקרא ע"א, כמ"ש )הושע ט( 

 : וף נעשה מהכפירות, כי הבושה והחירזרו לבושתנוי

ובושות מהכופרים האלו, עצה  ליראי השם חרפותוכשיש ב 

לחרפות  ,אנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ,)תהלים כב( ע"ז

 ובזיונות, הסגולה לזה בחי' תולע,

 

 
עיין פרי עץ חיים שער   א

 . הזמירות פ"א
וירא ה' בצר,  –גם בדפו"ר ותרלד  ב

וירא בצר, )כלשון הפסוק(,  -ובתרלו 
 וירא )ה'( בצר. -ומתרצו  

 ובתשכט תוקן  (לב ע"ב)סוטה בתקפא   ג 
 תהילים קיד ג'  ד
 -, בתרלו ויצא וינס -גם בדפו"ר ותרלד ה

 ויצא  ס )וינס(וינ  -, ומתרצו ויצא וינס וינס
 בראשית לט יב  ו
 ע"בובזוהר בשלח מט ס .פסקא ח'  ז
בכל המהדורות כתוב בטעות מ"ר  ח

 וישב פ' ז'
 -ובתשכט (סוטה מם ע"א) -בתקפא ט
 (סוטה שם)
 תהילים ח' ג'  י

 שמות טו ב'  יא
א -שמואל –נזכר בתנ"ך עוד כ"פ  יב

ב יט כט, שם כ' ט', -ב לד. מלכים
 .ישעיהו לז ל, שם לח ז'

 משלי ג' ט'  יג 
כמובא בבאה"ט סי' נג בשם   יד

הפסיקתא, וכן ברש"י משלי ג'  

 
בהג"ה שם. ולשון הפסיקתא  
אלא מחננך וכו' אם נתן לך קול  

 ערב וכו'
רב כאן -הערה זו ציין הטשערינער טו

 ',בתוך דברי רבינו ובתורה יט אות ג
בתורה ח' תנינא אות יב בתשכט נוסף ו 

  . למטה בהערות
 א' א' שיר השירים  טז
 שיר השירים רבה פ"א יא*   יז
 לשה"כ תהילים קיח טו  יח
 עיין זהר קרח קעו:   יט
ו"תען  -בתרלד כמו בתקפא, דפו"ר כ

 תעןו' -ל"הם מ"רים שירו לה'. בתרלו 
 תעןו" -ה', בתרצו ל ירוש ריםמ הםל
 תעןו -בתשכט ה',ל ירוש ריםמ הםל
 ה'ל ירוש ריםמ הםל
  * שמות שם  כא
 כך -ן, ומתרלו כ  –גם בדפו"ר ותרלד    כב
 )ישעי' מח נז(   -מתרלו    כג 
  חשקת  -, בלוה"ת שםחשכת  -בתרלד  כד
שם כתוב משחת בלי, ופירש"י    כה

 מבלי רדת שחת 
 הערה זו ציין בתרלו בתוך דברי רבינו  כו

 
בתחילת תפילת יוצר של שחרית  כז

עפ"י ישעיהו מה ז' רק במקום רע 
תיקנו לומר הכל עיין ברכות יא: 

 ובמדבר רבה יא ז ד"ה גדול השלום
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא  כח
שערי קדושה למהרח"ו ח"א שער  כט

א'. ועיין תורה נו סוף אות ח' שהחולי 
הוא מהתגברות היסודות זע"ז וכן 

  בלקוטי תפילות תורה זו
עיין פרש"י בראשית לג יח שלא  ל

חסר כלום מחמת הדורון. ולפי רבינו 
שנתן לעשיו כל ממון  שע"יהכוונה 
פרש"י בראשית נ' ה'( לא עחו"ל )

  איבד ממון חו"ל את ממון א"י. 
כך הגרסא גם בדפו"ר ותרלד,  לא

בת נקדמיון בן גריון  -בלוה"ת של תרלד
)כגרסת  נקדימון בן גוריוןבת  -ומתרלו 

לא מצאתי בשום מקום גמרות שלנו( )וה
 כגרסת רבינו(

עי"ש גמ' ומפרשים. שבת נקדימון  לב
כלת כלבא שבוע אמרה לריב"ז כדין 
מתלין מתלא בירושלים מלח ממון 
חסר? ואמרי לה חסד. שאביה לא נתן 

 
כפי יכולתו וי"א שנתן אבל לכבודו 
ובא ממון אביה שנגזר עליו להאבד 

יון שהיו ואיבד עימו ממון חמיה, כ
  מעורבים. 

ד"ה  צו דף כז: מין זוהר רע"עי לג 
 איםנאים ואמורת
 ב יח כא ישעיהו לו ו'-מלכים  לד
 לשה"כ צפניה ג' ט'  לה
 עיין זבחים קטז.  לו
 -לו מתרבתרלד ו ,דאעל -גם בדפו"ר לז

 דעאל
לק"ה מנחה ז' עיין עיין יומא פו: ו לח
שעיקר תשובת המשקל היא להשמר  ח'

סוף ברכת השחר ה' בלק"ה . ומהרהור
אות מה מבואר שתשובת משקל 

ולא רק  ,היא על כל עבירההור בהר
ועיין בתורה מט . על עבירה בהרהור

, שאינו תיקון גמורובהערה שם תנינא 
אבל עי"ש שיש מחשבה שדינה 

פסח ח' ג' עיין לק"ה . עוד כמעשה
ותורה עט תנינא ד"ה ופורים א' ג' 

   ובהערה שם.  ,ויגש
 )איכה ג( ובתשכט תוקן –בתקפא   לט

 
בלוה"ת בצר,  ' וירא ה –גם בתרלד  מ

וירא בצר, )כלשון הפסוק(,  -ובתרלו שם 
 וירא )ה'( בצר. -ומתרצו  

 שמיצר  -מתרלו  בתרלד ו   מא
עיין לק"ה חכירות וקבלנות א' ה'  מב

ושיש"ק ח"ה תכה, וקדושת לוי ק' 
 שניה פורים ד"ה ודע אם אדם

 .לא ידוע מתי נאמרה. תורה זו מג 
היא ביאור השאלה ותשובה החמישית ו

דבי אתונה את רבי  ששאלו סבי
 יהושע בן חנניה.

בנה לנו בית באויר  –תרגום  מד
העולם. אמר שם ותלה עצמו באויר 
בין שמים וארץ ואמר להם הוציאו לי 
לבנים וטיט לשם. אמרו האם יש מי 
שיכול לעלות לשם. אמר האם יש מי 

  שיכול לבנות בית בין שמים וארץ. 
עיין בעש"ט עה"ת פרשת קרח אות  מה

 קור מים חיים שם אות ד'.ג' ומ
 פנחס רנג. ]רע"מ[ זהר   מו
 'י עיין לק"ה יין נסך ד'  מז

 
 -אבות דרבי נתן פרק לד אות ח'  מח

עשר שמות לרה"ק משל ומליצה וכו' 
 ועיין חיי מוהר"ן רטז

 -ומתרצו בתרלד  ,ואילו -גם בדפו"ר מט
 ואלו

 אלו  -ומתרצו  ,אילו  -ותרלדגם בדפו"ר   נ 
' כב יז  עיין ברכות כט. וב"ר פ נא

 ומצורע פ' יט ו' ועיין שבת קכט. 
א כד יד משל -ועיין שמואל נב

הקדמוני מרשעים יצא רשע ועיין 
ישעיהו יד כט מנחש יצא צפע ועיין 

מגדל זהר נשא רעיא מהימנא קכד: ו
עליית האהבה  בית מדות עוז ליעב"ץ

מכלבא בישא גוריא טבא לא אות לא 
 .נפיק

 אלו  -ומתרלו  ,ילו א -ותרלד גם בדפו"ר  נג 
 לשה"כ תהילים צד ז'.  נד
 לשה"כ תהילים טו ד'.  נה

 תורה אור
ְמָרת  י ְוזִּ שמות בשלח טו )ב( ָעז ִּ
י  ָעה ֶזה ֵאלִּ יׁשו  י לִּ י לִּ ָיה  ַוְיהִּ

  : י ַוֲארֲֹמֶמְנהו   ְוַאְנֵוהו  ֱאֹלֵהי ָאבִּ
ר ָלֶהם  צ ַ ְרא ב ַ תהילים קו )מד( ַוי ַ

ָתם: נ ָ ְמעֹו ֶאת רִּ ׁשָ  ב ְ
ֹנס תהלי ם ָרָאה ַוי ָ ם קיד )ג( ַהי ָ

ֹב ְלָאחֹור: ס  ן יִּ ְרד ֵ  ַהי ַ
הו  לט וישב  בראשית ש ֵ ְ ְתפ  )יב( ַות ִּ

ֲעזֹב  י ַוי ַ מ ִּ ְכָבה עִּ ְגדֹו ֵלאמֹר ׁשִּ בִּ ב ְ
ָצה: ֵצא ַהחו  ָנס ַוי ֵ ָיָדה  ַוי ָ ְגדֹו ב ְ  ב ִּ

ַקְחָנה ֵעיֵני  ָ פ  בראשית ג )ז( ַות ִּ
י ֵעיר   ְדעו  כ ִּ ֵניֶהם ַוי ֵ ם ֵהם ׁשְ מ ִּ

ו  ָלֶהם  ֲעש  רו  ֲעֵלה ְתֵאָנה ַוי ַ ְ ְתפ  ַוי ִּ
 ֲחֹגרֹת:

ים  (ג)תהלים ח  ים ְויְֹנקִּ י עֹוְללִּ ִּ פ  מִּ
ית  ב ִּ ְדת ָ עֹז ְלַמַען צֹוְרֶריָך ְלַהׁשְ ַ ס  יִּ

ם: ְתַנק ֵ מִּ  אֹוֵיב ו 
י ֶאְהֶיה  שמות ג )יב( ַוי ֹאֶמר כ ִּ
י  י ָאֹנכִּ ָך ָהאֹות כ ִּ ְך ְוֶזה ל ְ ָ מ  עִּ

ַלְחת ִּ  יֲאָך ֶאת ָהָעם ׁשְ הֹוצִּ יָך ב ְ
ים ַעל  ן ֶאת ָהֱאלֹהִּ ַעְבדו  ַ ם ת  ְצַריִּ מ ִּ מִּ

ה:  ָהָהר ַהז ֶ
יׁש אֵֹהב ָחְכָמה  משלי כט )ג( אִּ
ד  יו ְורֶֹעה זֹונֹות ְיַאב ֶ ח ָאבִּ ַ מ  ְיש ַ

 הֹון:
ד ֶאת ְיקָֹוק ֵמהֹוֶנָך  ב ֵ משלי ג )ט( כ ַ

ָאֶתָך: בו  ל ת ְ ית כ ָ ֵמֵראׁשִּ  ו 
י מט  ויחיבראשית  ֹכרִּ ֵבן ב ְ )ג( ְראו 

ֵאת  י ֶיֶתר ש ְ ית אֹונִּ י ְוֵראׁשִּ ֹחִּ ה כ  ַאת ָ
 ְוֶיֶתר ָעז:

ׁש  תלדותבראשית  ג ַ כז )כב( ַוי ִּ
הו   ֵ ׁש  יו ַוְימ  ְצָחק ָאבִּ ַיֲעקֹב ֶאל יִּ
ם ְיֵדי  ַדיִּ ֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהי ָ ַוי ֹאֶמר ַהק 

ו:  ֵעש ָ
ים  ירִּ ִּ יר ַהׁש  שיר השירים א )א( ׁשִּ

שְׁ  ר לִּ  לֹמֹה:ֲאׁשֶ
ה  נ ָ תהילים קיח )טו( קֹול רִּ
ין ְיֹדָוד  ים ְימִּ יקִּ ָאֳהֵלי ַצד ִּ ָעה ב ְ יׁשו  וִּ

ל: ה ָחיִּ  עֹש ָ
בֹאו  ָמָרָתה  בשלחשמות  טו )כג( ַוי ָ

י  ָרה כ ִּ ָ מ  ם מִּ ֹת ַמיִּ ת  ׁשְ ְולֹא ָיְכלו  לִּ
ָמה  ָמָרה: ן ָקָרא ׁשְ ים ֵהם ַעל כ ֵ  ָמרִּ

ַען ָלֶהם  בשלחשמות  טו )כא( ַות ַ
רְ  ָאה מִּ י ָגאֹה ג ָ ירו  ַלידָֹוד כ ִּ ָים ׁשִּ

ם: ס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבי ָ  סו 
לֹום ַמר  ישעיהו ה ְלׁשָ נ ֵ לח )יז( הִּ

ַחת  ַ ׁש  י מִּ ְקת ָ ַנְפׁשִּ ה ָחׁשַ י ָמר ְוַאת ָ לִּ
ל  ַלְכת ָ ַאֲחֵרי ֵגְוָך כ ָ ׁשְ י הִּ י כ ִּ לִּ ב ְ

 ֲחָטָאי:
יב  ֹוֵרא נוב נִּ ישעיהו נז )יט( ב 

לֹום ם ׁשָ ָפָתיִּ לֹום ָלָרחֹוק  ש ְ ׁשָ
יו: ְרָפאתִּ רֹוב ָאַמר ְיֹקָוק ו   ְוַלק ָ

לֹום ָאַמר  ישעיהו מח )כב( ֵאין ׁשָ
ים: ס עִּ  ְיקָֹוק ָלְרׁשָ

)א( כד חיי שרה  בראשית
ים ַויֹקָוק  מִּ י ָ ַ א ב  ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ב ָ

ֹל: כ  ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ב ַ ֵ  ב 
בֹוֵרא  (ז)ישעיהו מה  יֹוֵצר אֹור ו 

ְך עֹש ֶ  י חֹׁשֶ בֹוֵרא ָרע ֲאנִּ לֹום ו  ה ׁשָ
ה: ס ֶ ה ָכל ֵאל   ְיקָֹוק עֹש ֶ

בֹא לג וישלח  בראשית )יח( ַוי ָ
ֶאֶרץ  ר ב ְ ֶכם ֲאׁשֶ יר ׁשְ ֵלם עִּ ַיֲעקֹב ׁשָ
ַחן ֶאת  ן ֲאָרם ַוי ִּ ד ַ ַ פ  בֹאֹו מִּ ַנַען ב ְ כ ְ

יר: ֵני ָהעִּ ְ  פ 
ה -מלכים נ ֵ ה הִּ ב יח )כא( ַעת ָ

ֶעֶנת  ׁשְ ָך ַעל מִּ ֶנה ָבַטְחת ָ ל ְ ַהק ָ
ֵמְך  ָ ס  ר יִּ ם ֲאׁשֶ ְצַריִּ ה ַעל מִּ ץ ַהז ֶ ָהָרצו 
ן  ְנָקָבה  כ ֵ ֹו ו  ָבא ְבַכפ  יׁש ָעָליו ו  אִּ
ים  ְֹטחִּ ם ְלָכל ַהב  ְצַריִּ ְרעֹה ֶמֶלְך מִּ ַ פ 

 ָעָליו:
ת ָקֶנה  ַער ַחי ַ תהילים סח )לא( ג ְ
ס  ֵ ְתַרפ  ים מִּ ֶעְגֵלי ַעמ ִּ ים ב ְ ירִּ ֲעַדת ַאב ִּ

ז ַ  י ָכֶסף ב ִּ ַרצ ֵ ים ְקָרבֹות ב ְ ר ַעמ ִּ
: צו  ָ  ֶיְחפ 

ְֹך ֶאל  י ָאז ֶאְהפ  צפניה ג )ט( כ ִּ
ם  ָ ל  ְקרֹא כ  ָרה לִּ ָפה ְברו  ים ש ָ ַעמ ִּ

ֶכם ֶאָחד: ם ְיֹקָוק ְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ  ב ְ
ס ְלָבֵבנו   ַ מ  ַמע ַוי ִּ ׁשְ יהושע ב )יא( ַונ ִּ
ֵניֶכם  ְ פ  יׁש מִּ אִּ ַח ב ְ ְולֹא ָקָמה עֹוד רו 

י ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיכֶ  ים כ ִּ א ֱאלֹהִּ ם הו 
ַחת: ת ָ ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ מִּ ַ מ  ם מִּ ַמיִּ ָ ׁש  ַ  ב 

ָבתו   ַער ׁשָ ַ ׁש  ים מִּ איכה ה )יד( ְזֵקנִּ
יָנָתם: גִּ נ ְ ים מִּ רִּ חו   ב ַ

 תורה כח
ת -מלכים לֹׁשֶ ר ׁשְ א ה )יב( ַוְיַדב ֵ

ה  ָ ׁש  ירֹו ֲחמִּ י ׁשִּ ל ַוְיהִּ ים ָמׁשָ ֲאָלפִּ
 ָוָאֶלף:

ְמעו   ישעיהו ז ָנא )יג( ַוי ֹאֶמר ׁשִּ
ם ַהְלאֹות  כ ֶ ד ַהְמַעט מִּ וִּ ית ד ָ ב ֵ

ם ֶאת ֱאלָֹהי: י ַתְלאו  ג ַ ים כ ִּ  ֲאָנׁשִּ
ְרֶאה  תהלים צד )ז( ַוי ֹאְמרו  ֹלא יִּ

ין ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב: ה  ְוֹלא ָיבִּ  י ָ
ְמָאס  ֵעיָניו נִּ ְבֶזה ב ְ תהלים טו )ד( נִּ
ע ְלָהַרע  ב ַ ׁשְ ד נִּ ְרֵאי ְיֹקָוק ְיַכב ֵ ְוֶאת יִּ

ר:   ְולֹא ָימִּ
ר  ְדב ָ מ ִּ ים ב ַ ֲעָנבִּ הושע ט )י( כ ַ
ְתֵאָנה  ָרה בִּ ו  כ  בִּ ָרֵאל כ ְ ש ְ י יִּ ָמָצאתִּ
ה  ָ י ֲאבֹוֵתיֶכם ֵהמ  יתִּ יָתה  ָראִּ ֵראׁשִּ ב ְ
ת  ֹׁשֶ ְזרו  ַלב  נ ָ עֹור ַוי ִּ ְ או  ַבַעל פ  ב ָ

ָאֳהָבם:  ים כ ְ צִּ ו  ק  ְהיו  ׁשִּ  ַוי ִּ
י תֹוַלַעת ְולֹא  תהילים כב )ז( ְוָאֹנכִּ

יׁש ֶחְרפ ַ  י ָעם:אִּ ְבזו   ת ָאָדם ו 
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ומבאר שזה מתחיל בתיקון הברית ועי"ז   ,ה' למשוך את כל העולם לעבודתרבינו מבאר כאן איך זוכים  
ועי"ז כל העכו"ם יתקרבו  בין ישראל ועי"ז לשלום כללי מזוכך בתורתו ועי"ז זוכה לקול שלום שלום בגופו ו

 . להש"י
מישראל, וכמבואר בלק"ה שגם  שתיקון כל העולם תלוי בתיקון הפרטי של כל אחד הוא נמצא יסוד הכל 

כלל ישראל תלוי בכל פרט מישראל כיון שכ"א כלול מכל נפשות ישראל בכוחו להחזיר בתשובה את כל  
 ישראל, ועיקר התיקון הוא תיקון הברית. 

אע"פ שהתכלית כאן היא שתתקיים נבואת צפניה הנביא של עתיד לבוא אחרי מלחמת גוג ומגוג יתקיים  
אבל מיד מבאר רבינו   ,"מים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחדאהפוך אל הע"כי אז 

  ,שכוונתו לאופן שזה יכול להתקיים בכל דור לפי השלום שבדור. נמצא לפ"ז שאין הכוונה לשלום גמור
שמירת הברית אלא שכאן מבאר כיצד זה מתקיים באופן חלקי בזמן הגלות, בכל דור לפי השלום דהיינו 

כמבואר בתורה יז תנינא שצריך לזה להיות שמור מחטא כדי  ,ע"פ שלא זוכים להשגחה גמורהוא של הדור.
שהיא על שומר  צע של השגחה  ו שלא יהיה כחוטא בבית המלך, אעפ"כ נראה כוונת רבינו שיש עוד סוג ממ

אלא באזנים, שהקב"ה מקשיב לקולו בבחי'   ,שאינה בעיניםוהיא השגחה  ,הברית שלום שעדין עלול לחטא
   .וירא בצר להם בשמעו את רנתם

 
 לקוטי הלכות השייך לתורה זו

 עיין בפנים כל ההלכה שכולה ביאור לתורה שלנו ומבואר בה גם ענין פורים   )כב אותיות( קרחה וכתובת קעקע ג הלכות יו"ד דף רכ 

 
 שיחות השייך לתורה זו 

  - ִלְבָרָכה על הכתוב "בשמעו את רינתם" בליקוטי מוהר"ן ח"א סימן כ"ז בסופו, עיין שם;  -לענין מה שכתב רבינו ִזְכרֹונוֹ 
הניגונים הישנים התיסדו בימי הצאר  הקפידו אנשי שלומנו שלא לשיר את ניגון והמנון מלכות רוסיא, וזאת לטעם כי  

 .  שיש"ק ח"ה, סעיף תכ"ה(  -)סדו נגד כלל מידת האמונה, אין נכון לזמרם: ישהיה איש מאמין, אולם כיום שניגוניהם נתי 

וכו';  -פנים בסופו עלבבהמבואר   "וירא בצר להם בשמעו את רינתם"  בוודאי שאסור לנו כיום לשיר ולזמר    - הכתוב 
ות רוסיא, שהיא ממשלת זדון, שכל מטרתה לעקור כלל האמונה מהעולם, ואף שראינו מפעם לפעם  הניגונים של מלכ 

פי שהמלכות רדפה  -על- ִלְבָרָכה מזמר ניגון רוסי, אינו דומה בדבר לזמנינו, שאז אף-את רבי אברהם ברבי נחמן ִזְכרֹונוֹ 
כנסיות, והיה מבקש שיתפללו  -ה מחזיק בתיאת ישראל עד חרמה, אבל בכלליות היו בעלי אמונה, וניקולאי עצמו הי 

עבורו, ועבור השכנת מלכותו בעולם, אבל כיום שהמלכות יסודה ושרשה הוא כדי לעקור את האמונה לגמרי מהעולם  
 .  ִלְבָרָכה(-הרה"ה ר' לוי יצחק בנדר ִזְכרֹונוֹ  -) בוודאי שאסור הדבר לגמרי:  -

)כמובא בליקוטי מוהר"ן ח"א תורה י"א, ותורה  ת הוא דוקא בתשובת המשקל  היה אומר לענין זה הידוע שמעלת התשובה בשלמו 

. ואם כן איך יכול זקן לחזור בתשובה שעברו כבר ימיו בחושך ונזקן בחטאיו ועוד גם אזלו כוחותיו כבר, ואמר שלזה  כ"ז(
.  חיי"מ, סימן ד"ש(  -)   עצמו נבין גודל כוחו של רבינו שאמר מה מועיל התשובה שלכם אלא אני עושה תשובה בשבילכם

והיינו שבגודל כוחו של רבינו הקדוש כשמתקרב אליו באמת ומתחדש בעצותיו בכל כוחו כפי מה שיכול, יזכה אף הוא  
במדרגתו ובמצבו שנמצא בה למה שצריך לזכות, ובכוח הצדיק יתקן אף ימי עלומיו האבודים ויזכה לתשובת המשקל  

כן יכול לזכות לתשובה  -בכל עת שנזכרים ממנו נעשה האדם כתינוק שנולד. ועל בכל עת, וזה נכלל במה שאמר רבינו ש
שלמה בכל ענין וענין שנתקל בה. ומכאן גם יובן תוקף ההכרח להתקרב לצדיק שיוכל לזכותו לתשובה שלמה ממש, אף  

 .  שיש"ק ח"ו, סעיף שע"ה( -) למעלה מהשכל ולמעלה מהיכולת שבכוחות הגוף: 

 השיחות עד כאן 

 
 מ"ק   סיכום לפי אותיות

)שלום בעצמיו  צריך לזה שלום    ,שיעבדו כולם את ה')ובפרטיות הכוונה למידות(  באות א מבאר רבינו כדי למשוך את הגויים  

 שעל ידו השלום הכללי בין ישראל להקב"ה ועי"ז בין הגויים להקב"ה( 

 
 ירושלים . חברותא ח' תשרי אומן, עד טו חשון תשעט  תשסה  יג אייר עד כא סיון   – מ"ק    א
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אבינו, שהיא  יעקב  השלימות של בחי'  הדרת פנים, והארת פנים היא  באות ב מבאר רבינו לשלום צריך בחי' הארת פנים 
   ביעקב לא מבואר אלא הארת פנים ולא הדרת פנים. כיצ"ע עי"ז חכמת אדם תאיר פניו, ושבחי' שלום, 

)שתורה שבכתב מבוארת אצלו בשלימות בכל היג' מדות דרבי ישמעאל  קנא יקוני דיבאות ג מבאר רבינו הדרת פנים בחי' יג מדות ויג ת 

ארת על ידן וע"י שהיג מדות בהירות ומאירות לו מאירות לו כנגדן כל יג מדות של רחמים עד שזוכה עי"ז עד שאין לו בה שום קושיא שלא מתב
 (עליוניםהארת פנים מש"ע נהורין, , והדרת פנים שהיא להמשיך רחמים עליונים מחד עינא דרחמים מבחי' הזקן העליון

)נ"ל הכוונה שנעשה קולו קול הישר  באות ד מבאר רבינו לפי החכמה של דרושי התורה ביג מדות שנדרשת בהן זוכה להקול  

 קול נשמתו מזוכך בלא שום תערובת קול הברא של הסט"א( 

 באות ה מבאר רבינו כשזוכה לקול מזוכך אזי בהשמעת קולו לבד מושיעו ה' מצרתו 
 שעל ידו זוכים לקול כנ"ל צריך תיקון הברית הנ"ל  באות ו מבאר רבינו להדרת פנים

המרירות  נ"ל כי  באות ז מבאר רבינו השלום רפואה לכל הדברים ודרך השלום להתלבש במרירות לכן כל הרפואות מרות  

 ( לשלום, כי המרירות היא מהתגברות המרות זו על זו עד שנעשה השלוםכלים  מכינה את

ובגופו שדרשו חז"ל עה"פ  מבאר מאי שלם בגופובאות ח רבינו   ב  הנ"ל  "ויבא יעקב שלם עיר שכם"  בממונו       .'באות 
)תפילת הטועים אל הקנה הרצוץ מתבטלת ע"י מי שמתקן פגה"ב בתשובת  ומבאר את מאמר הסבי דבי אתונא רציצה דמית   

המשקל שכשבא לו הרהור ניאוף רוח שטות הוא משבר תאוותו עי"ז מוציא נצוצות הקדושה נצוצי רוח דקדושה שנפלו ע"י  
 פגה"ב( 

וב לזמר הזמר של  מבאר "בצר להם" כגון גזרה על ישראל מושיעם ע"י "בשמעו את רנתם" ט  'השמטה השייכת לאות ה
)קמ"ל שכשזוכה לקול המתוקן אזי בכוחו להפך אפילו את הניגון הרע ולשונות העכו"ם לטוב  אותה אומה שמצרה להם  

 ולישועת ישראל( 

 סיכום
 מהלך התורה בקיצור מאד  

יעו  ועי"ז ה' מושולקול מזוכך שתחילתו מרירות  ועי"ז לשלום  הדרת פנים לתורה שלימה שע"י שמירת הברית זוכה 
 באים כל העכו"ם לעבדו ית' שכם אחד מצרתו ו

 
 הקדמה 

ו' מבוארסדר התורה קצת מקשה על הבנת סדר הדברים אבל   ועי"ז   באות  שהכל מתחיל מתיקון הברית 
לימוד תורה ודרישתה בי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן והשאר נעשה ממילא שזוכה לשלום ותחילתו מרירות  
וזוכה לקול רינה מזוכך ואזי הקב"ה מושיע אותו ממדותיו הרעות שהן בחי' ע' אומות ומושך אותם לעבדו  

יות, כי כל אחד מישראל כלול מכל ישראל וכל ישראל  כל העולם בכלל  את  מתקןשכם אחד, ותקון הפרטי  
בהם תלוי תיקון כל העולם, וכן להפך המחלוקת בין ישראל גורם למחלוקת המדות והמרות וכל האומות זו  

 בזו ובישראל.

ב ומגוג שבה  צפניה  איתא  גוג  מן העולם   יתבטלשלעתיד לבוא אחרי מלחמת  גם    , אזי כל הנותרים  ,הרע 
.  "כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד" יים בהם  כולם יתק  ,הגויים

לעורר בחי' זו של    בתורה זו מלמד רבינו כיצד אפשר גם עתה בגלות וכשעדיין הרע וחושך גובר בעולם,
  בכל אחד מישראל, כי כל יהודי כלותלוי  מושפע לטוב ולרע  לעבדו שכם אחד, ויסוד הכל הוא שכל העולם  

העולמות תלויים בו וגם כל כלל ישראל תלוי בו וגם כל הגויים. וכל יהודי עיקר עבודתו וניסיונו הוא בתיקון 
ו זה  בעניין  במותר  להתקדש  ומפורסם  כידוע  הברית  ושמירת  ובפרט  בהברית  והמחשבה,  העינים  שמירת 

וי תיקון עצמו ותיקון כל  ובזה תלהדמיון המקולקל בנושא זה. שהיא תיקון הברית והקשר שלו עם הקב"ה.  
אבל מה שכבר קלקל ופגם אפילו רק במחשבה לבד צריך לדעת שגרם    ,וכל זה מכאן ולהבא  .העולם כנ"ל

בת המשקל דהיינו שבא לידו  ופירוד בעולמות שרק הוא בעצמו צריך לתקן ע"י תשובה ועוד יותר ע"י תש
בר עליו מיד לחשוב מחשבות של קדושה או  סיון דומה ומתגבר עליו, וכן במחשבה והרהור רע שבא ומתגינ

 לכל הפחות של היתר.  

אלא ע"י    ,אומר רבינו שאדם לבדו אין בו כח לתקן אפילו פגם אחד ממה שפגם)חי"מ דש(  ובאמת במקום אחר  
צדיק אמיתי שמתקשר אליו, אבל בעצמו צריך כפי כוחו להשתדל ביותר, וכמבואר בפנים לעניין חולי הגוף  

בין בגוף ובין בנפש, והקב"ה    לשלום מר לי מר שצריך לסבול מרירות כדי לתקן את המרירות שגרם בעוונותיו
מוכן לסבול את המרירות שקיבל שהיא לא נותן לאדם מרירות יותר ממה שיכול לסבול, ממילא אם אדם לא  

ומשלם להם  י מאריך להם אפו  ז, ואיחסית מועטת מאד ביחס לפגם שגרם, אזי אין שלום לרשעים אמר ה'
כפי בעוה"ב ששם הנהגת הדין,    ,יסורים קשים בגהנםיגובה חובו מהם באח"כ  ו   ,שכר הטוב שעשו  בעוה"ז

   .במדת הדיןהמגיע להם 

ובעיטה  תר לרופא לרפאות ולאדם להשתמש בתרופות, הרי לכאורה זו כפירה  ובאמת לפ"ז צ"ע כיצד הו
ומה חלק לרופאים בבית  שכותב  )כו יא(    על פרשת בחקתיובאמת עיין רמב"ן     בקבלת ייסורים באהבה כנ"ל.

  )ברכות ס.(  , מאידך פשוט שאין בזה איסור כמו שדרשו חז"ל)הובא גם בט"ז יו"ד סימן שלו(עושי רצון השם  
בן שזו ו, אמנם מהלשון ניתן רשות מ\ב/ורפא ירפא מכאן שניתן רשות לרופא לרפאי דבי רבי ישמעאל  תנ

 
א[ דין א. נתנה התורה רשות לרופא וכו' הרופא האמיתי היא השכינה כי שכינה  ת  או ברכי יוסף ] יו"ד סימן שלו. ועי"ש    עיין ש"ע   ב

 בגימטריא רופא חנם מז"ה מהר"א אזולאי זלה"ה: 
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המפרשים  ו  רכבר ביארשות והכלל בכל רשות שהיא גם רשת לתפוס בה ולהפיל את האדם מתיקונו האמיתי, ו
ובפיקוח נפש היא    חבירו,סורי  ישהרשות של הרופא היא חסד גדול להקל על ילחלק בין הרופא למתרפא,  

המתרפא היא איזה תחום לכל אחד כפי כוחו שלא גזרה התורה להיות צדיק   לאבל תחום הרשות ש   חובה,
סורים לגמרי, אלא יש תחום מסויים שבו מותר לאדם להקל מעצמו חלק  ילא התירה להיות בועט ביוגדול  
ם נאמנים לצאת כפי שנגזר על האדם וכידוע  סוריי יהש   \ג/ ע"ז נה.סורים, ובאמת גם בזה מבואר בגמ'  ימהי

שצריך  כנ"ל  שאפשר לקחת כדור נגד כאבים ולאחד זה עוזר מיד ולחבירו לא מועיל כלום, וכן התרופות  
 שיזדמן העשב הנכון עם הרופא הנכון ועד שהם מזדמנים אזי מגיע הזמן הנכון. 

הטוב שברופאים    סוף קדושין  משנהובאמת למעשה רבנו הזהיר מאד מהרופאים שהם מזיקים וכן איתא ב
  , לגהנם, ואולי כנ"ל אע"פ שהוא חסד כיון שתפקידם לבטל מהאדם את המרירות שהיא לבדה התיקון שלו

מתלבשים ברופא עושים  הסט"א  ומאחר שכבר    ,כיוון שכך הם נעשים מרכבה לסט"א שזה כל רצונה  על כן
לאדם עוד יותר ואף לקצר את חייו כמבואר דברי רבינו בפועל  להזיק  לייאש וגם  על ידו מלאכתם נאמנה  

 .\ד/ בשיש"קהובא  

למעשה הכל תלוי בשלום, וכן הברית נקרא שלום, ופשוט, וצריך להתחיל משלום פרטי של האדם במדותיו 
שבכל מדה ואזי לא שייך שלום כי כל מדה מטבעה שונה    גבירות את הרעמלדעת שהישות והגאווה הן  

 מחברתא ועם היא מתגברת בישותה אזי לא שייך חיבור ושלום כלל. 

אחד   שכל  וכנ"ל  ישראל,  בין  הכללי  בשלום  מאד  להשתדל  צריך  ישותמטבעו  ועוד  וכשם    שונה  הוא 
ע"י הישות והגאווה של כל  שפרצופיהם שונים כך דעתם, ורק שפלות וענווה יכול לבטל את הרע המתגבר  

בבחי' אז    ,ועי"ז זוכים גם לשלום כללי עם האומות ובין האומות זו לזושמונע את השלום והאחדות.  פרט,  
 אהפוך אל העמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד. 

שהתורה נדרשת    לי מבאר רבינו זוכים ע"י שמירת ותיקון הברית ולימוד תורה ביג' מדותללשלום הפרטי והכ
בחיי  בהן, עד שזוכים לתורה בלא קושיות, כי ע"י יג מדות אלה יש תירוץ לכל קושיא בתורה, וכמבואר גם  

זוכים להדרת פנים  מוהר"ן סימן שמג.  זקן בחי' זה קנה חכמה ואזי  שהיא הארה נפלאה מהכתר    וזה בחי' 
מבאר רבינו שמי שזוכה להדרת פנים הנ"ל  שממתיק כל הדינים וזוכים להשגחה נפלאה. עוד    מאריך אנפין

ע"י  ונראה שזה  מכל אומה המצירה לו,    זוכה לקול מזוכך ואזי בשמיעת קולו לבד הקב"ה מושיעו מצרתו.

 
עצמו בפירוש התורה פרשת  ב[ ומצוה הוא ובכלל פקוח וכו' כ"כ הרמב"ן בספר תורת האדם ע"ש באורך וראיתי להרמב"ן ז"ל  אות  ] 

בחוקותי שכתב וז"ל וכן היו הצדיקים עושים בזמן הנבואה גם כי יקרם עון שיחלו לא ידרשו ברופאים רק בנביאים וכו' והוא מאמרם  
שאין דרכם של בני אדם ברפואות אלא שנהגו שאלו לא היה דרכם ברפואות יחלה האדם כפי אשר יהיה עליו עונש חטא ויתרפא  

ם אבל הם נהגו ברפואות והשם הניחם למקרה הטבעים וזוהי כונתם באומרם ורפא ירפא מכאן שנתנה רשות לרופא לרפאות  ברצון הש 
לא אמרו שנתנה רשות לחולה להתרפאות אלא כיון שחלה החולה ובא להתרפאות כי נהג ברפואות והוא לא היה מעדת השם ושחלקם  

ש שהאריך ודקדק הכתוב גם בחליו לא דרש ה' כי אם ברופאים ואלו היה דבר הרופאים  בחיים אין לרופא לאסור עצמו ברפואתו וכו' ע" 
נהגו בהם מה טעם שיזכיר הרופאים אין האשם רק בעבור שלא דרש ה' וכו' עיין בדברות קדשו היטב והמסתכל בדבריו ז"ל בספר  

הרופא ובביאורו על התורה גלה סודו דאעיקרא  תורת האדם בעיניו יראה שכל דבריו שכתב שיש מצוה ופקוח נפש וכו' הוא בחלק  
 מנהג הרופאים שלא כדת כמבואר: 

ונראה דהאידנא אין לסמוך על הנס וחייב החולה להתנהג בדרך העולם לקרות רופא שירפאנו ולאו כל כמיניה לשנות סוגיין דעלמא    
ש בדבר אי משום יוהרא ואי משום לסמוך אניסא  ולומר כי הוא גדול מכמה חסידי הדורות שנתרפאו על ידי רופאים וכמעט איסור י 

במקום סכנה ולהזכיר עונותיו בשעת חוליו אמנם ינהוג כדרכן של בני אדם וארח כל ארעא להתרפאות על ידי רופא ולבו בל עמו רק  
 ידבק בקונו למתקף ברחמי בכל לב ובו יבטח דוקא: 

א מסכים עם דבריו והמעיין יראה שדברי הרמב"ן הנז' בצד מה הם הפך  שוב ראיתי דברי הרב ט"ז שרמז לדברי הרמב"ן הנז' וכתב שהו 
דבריו ואדרבא לדברי הרמב"ן צריך ישוב ההיא דאביי דסוף ברכות ומ"ש הט"ז משם גאון גבי רב יוסף הגאון פירש איפכא אך הוא  

 עכ"ל החיד"א.   פירוש הרמ"ה ודוק היטב בכל דברי הט"ז והרמב"ן: 

אמנם צריך בזה הרבה ישוב הדעת    , החולה להתנהג בדרך העולם וכו' רבנו בוודאי חולק על זה בתקיפות מה שכותב דהאידנא חייב  
שלא לבוא לידי סכנה וכבר קרו מקרים שבעלי תשובה מרוב קנאות לדברי רבינו אבדו את בניהם, אבל בכלליות צריך לדעת שרבנו  

ל רפואה קלה. וכאמור צריך זה ישוב הדעת. והכלל נ"ל שהעיקר  מאד הזהיר להתרחק מרופאים ומוהרנ"ת הרבה להזהיר בזה גם ע 
הנכונה   לכווין בהם המידה  יודע  ותעניות שאינו  תיקונים  לחפש  אפילו קצת אלא להפך במקום  ביסורים  בועט  להיות  שלא  להזהר 

 לתיקונו טוב לשמוח ביסורים שמקבל מהקב"ה שהם בוודאי צורך תיקונו כפי כוחו כמבואר כאן.
יסורין בשעה שמשגרין אותן על האדם משביעין אותן שלא תלכו אלא ביום פלוני ולא תצאו אלא ביום פלוני    .זרה דף נה  עבודה   ג

ובשעה פלונית ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני כיון שהגיע זמנן לצאת הלך זה לבית עבודת כוכבים אמרו יסורין דין הוא שלא נצא  
ה עושה שלא כהוגן אנו נאבד שבועתנו והיינו דאמר רבי יוחנן מאי דכתיב וחלים רעים ונאמנים  וחוזרין ואומרים וכי מפני ששוטה ז 
 רעים בשליחותן ונאמנים בשבועתן 

ח"א   ד ִזְכרֹונוֹ   - אות תקנה    עיין שיש"ק  נּו  ַרּבֵּ ַמְלַאךְ - ָאַמר  ַעל  ד  ְוָכבֵּ ה  ָקׁשֶׁ ָהעוֹ - ִלְבָרָכה:  י  נֵּ ּבְ ל  ּכָ ת  ְלַבּדֹו אֶׁ ְלָהִמית  ת  וֶׁ ִמּיּות  ַהּמָ ַגׁשְ ּבְ ָלם 
ל ׁשֶׁ  ִמּיּות, ְוַהְמֻפְרָסִמים ׁשֶׁ ַגׁשְ ָכל ָמקֹום ָהרֹוְפִאים ְלָהִמית ּבְ ֱעִמיד לֹו עֹוְזִרים ּבְ ן הֶׁ ל, שם  ּוְברּוָחִנּיּות, ּוְבכֵּ ְרזֶׁ י"ָה ּבַ רּוָחִנּיּות. )ֲאָבנֶׁ ר ְלָהִמית ּבְ קֶׁ

 סעיף ס"ד(.



 מוהר"ן           תורה כז                          יקוטי                            ל                       4לח: 

ואזי זוכים לבחי' שלום הכללי הנ"ל שכל העמים יעבדוהו שכם אחד בשפה  ,  שמושך אותה לעבדו שכם אחד
 . ברורה

 עומק הכוונה
עבודתו ית' לעבדו שכם אחד זו נבואת צפניה על העתיד לבוא כשתמלא הארץ דעה  למשוך את כל העולם ל 

  ויתבטל הרע מהעולם. נמצא שרבנו מבאר כאן כיצד אפשר שבחי' של עתיד לבא תאיר גם בגלות העוה"ז 
שהרי כל אומה יש לה מדה רעה    ,גאולהבחי' של  ע"י השלום. ולכאורה הדברים פשוטים שהרי שלום זו כבר  

ישות עצמית הרוצה לבטל כל ישות אחרת וממילא כל דאלים גבר ובפרט על ישראל שכולם מקנאים אחרת ו
דהיינו לגרום להפכים שתיהיה להם שאיפה אחת    ובוודאי שא"א לבטל זאת אלא ע"י שלום גדול מאד.   בה.

 המאחדת ביניהם )כמבואר בתורה פ'(, שזה בחי' גאולה. 
ע"י תיקון הברית ולימוד התורה בי"ג   ,שלום גם בגלות' כזו של  וזה מחדש כאן רבנו שאפשר שתיהיה בחי

  נים פוזוכה לעורר יג תקוני דיקנא שבאריך ועי"ז להדרת    ,שעי"ז נשלמת תורתו להיות בלא קושיות  ,דותמ
נזדכך קולו וחוזר להיות קול הישר קול  שבכתר  דהיינו שחוזר פנים של אריך   להאיר כאן למטה ואזי גם 

ואזי יש בעוה"ז    ,ומתגבר על קול ההברא החוזר מהבלי עוה"ז  ,שחוזר ונשמע כאן למטה  חלק אלוק',הנשמה  
 ובוודאי מושיעו.   ,מהארת פני אריך  ,מציאות של השגחה של לעתיד

א"כ מדוע   ,ולהיטיב עמועליו  קוחה של הקב"ה לשמור  כיון שהיא השגחה שכל רגע האדם תחת עינו הפוצ"ע  
. וגם צ"ע כיצד עדיין יש אומה שמצירה לו הרי כבר כדי להושיעו מצרתו  שהקב"ה ישמע את קולוגם  צריך  

     יש שלום.
ההדרת פנים אינה ממש ל כן גם  וע  ,עדיין יש אומות מצירות  ,כיון שזו רק בחי' מהשלום האמיתיונראה כנ"ל  

זאלא   לא  כן  ועל  ב',  באות  כמבואר  פנים  להשגחה  והארת  אלא  ממש  הסתכלות  בחי'  של  להשגחה  כה 
  .הדרת פניםבחי' רק ע"י קולו הוא ניכר שזכה ל. כי \ה/בבחי' הקול קול יעקב שמקשיב לקולו,

  עורף הסתרה והקב"ה בבחי'  שמדובר במצב שבכלליות הוא בחי'    נמצא לפ"ז ביאור מחודש קצת בתורה זו
  דהיינו  )וזה רמוז בלשון רבינו בתחילת התורה "דבר זה נעשה בכל דור ודור לפי השלום שבדור"(  עם ישראל,

מדרגת יעקב בחי'  שעליו מדבר כאן רבינו מדובר בוגם היחיד    ,הקב"ה פונה מעם ישראל  ,בגלל חטאי הכללש
בעצמיו וגם השלום בתורתו הוא יותר בבחי' אמונה שמכח שלא זכה לשלום שלם  (  \ולמשה רבנו/ )ביחס  אבינו  

היה לפני מתן   שהרי,  ע"י יג מדות של תורה   אין לו קושיות ולא ממש שיש לו תירוצים על הכל  \ז/ האמונה
עדיין לא התגלו הי"ג מדות של תורה, כי התורה שלמד והמצוות שקיים היו בחי' התורה שהמלובשת  שתורה  

אצדודי  דמצדד  הנהגה היא בבחי'  ה  במדרגה כזואצלינו  לכן  בעשרה מאמרות כמבואר בתורה עח תנינא,  
ם יבואר  ואולי בזה ג עורף לכן אין כאן בחי' השגחה של הסתכלות אלא השגחה של שמיעה בלבד.שקרוב ל

שבגמ' מבואר שגם רבי יוחנן זכה לה אע"פ אע"פ  מדוע ההדרת פנים שמדבר עליה היא בחי' שופריה דיעקב  
 . ניחא קצתעפ"י הנ"ל  אבלשלא היה לו זקן, 

אנו בבחי' עורף  ונמצא למעשה שרבינו מבאר כאן כיצד זוכים בזמן הגלות בזמן שהקב"ה בבחי' עורף כלפינו  
וכמבואר בתורה קיב שצריך אדם כל ימי חייו להתפלל  כי להשגחה בבחי' פנים צריך זכות גדולה מאד,  כלפיו  

בכל דור לפי  מדבר רבנו כאן שמצב כזה  על  שיזכה פעם אחת בחייו לדיבור אחד לפני ה' כראוי באמת.  
ראשית  וונה  הכושלום    ., כך זוכה עכ"פ להשגחה של שמיעההשלום שאדם זוכה לו ע"י לימוד התורה שלו

ושלום עם כל המדות והאומות ועכ"פ   ,וגם עם כלל ישראל  ,דהיינו תיקון הברית  ,לשלום עם הקב"ההכל  
  ,אלא בחי' אצדודי  ,לא ממש  ,הקב"ה אליו  פונהשמצידו לא תיהיה שנאה בלבו, ואזי כפי השלום שזכה כן  

ה עמנו לבד ממה שהוא בחי'  )וכמו שנתבאר כבר הרבה שהעורף שנוהג הקב"   כמו מביט וגונב מבט מהצד 
ואזי אע"פ שלא זוכה להשגחה    דון את האדם כחוטא בבית המלך(יתחייב להוא חסד גדול כדי שלא    ",ה' צלך "

לא חסר   ,כי גם בלא זה  ,א"צ לשמיעת קולושאז    שהיא כלום חסר בבית המלך והסתכלות בעינים  של פנים  
וכפי  שהקב"ה מקשיב לקולו  של בחי' אזנים,  דהיינו    להשגחה של קשבזוכה  בבחי' של כגונב מבט  אבל    כלום,

 
תלקותו שכבר היה בבחי' שמים לא הכיר את יעקב אלא בקולו כמ"ש הקול קול  שזה רמוז במה שיצחק אבינו לפני הס   אולי אפ"ל   ה 

יעקב והידים ידי עשו שזה בחי' של מדרגה שעליה מדובר כאן שעדיין יש בחי' עשו ורק הקול קול יעקב לכן ההשגחה שזוכים היא רק  
 השגחה של שמיעה ולא של הסתכלות.

אלא שלא זכה לשלימות הדרת פנים המבואר כאן בתורה זו שהיא אחר מתן תורה    ח"ו שיעקב לא זכה להשגחה שלימה   אין הכוונה   ו 
תורת משה והצדיקים שאחריו. באמת צ"ע לפ"ז מה שאמרו חז"ל על נח יש דורשים בגנותו שאם היה בדורו של אברהם לא היה צדיק,  

ותו דור גבוה מהדור הקודם כמבואר בשער  ולכאורה אינה קושיא כי כל צדיק נמדד לפי דורו ובוודאי שכל בכל דור הצדיק של א 
הגלגולים שרשומים שבדור לגביהם אין ירידת הדורות אלא להפך, וכן מבואר בתורה ל' שבגלל ירידת הדורות שמחלות הנפש קשות  

צ  כמו  גמורה  זוכה להשגחה  בדורו  צדיק  כל  בוודאי  יותר. אבל  גדול  רופא  להיות  צריך  הנפשות  רופא  לכן הצדיק שהוא  דיק  יותר 
שבדורות שאחריו ואולי גם יותר כי מצד ההסתרה אזי היא גוברת מדור לדור. לכן נ"ל שרבנו הביא לדוגמא את יעקב אבינו ונקט  

 לגביו רק הארת פנים ולא הדרת פנים כי מדבר ביחס לדור שלנו, וצ"ע.
ל    )שמות ו' ג'(    כמ"ש   ז  אֵּ ל ַיֲעקֹב ּבְ ל ִיְצָחק ְואֶׁ ל ַאְבָרָהם אֶׁ ָרא אֶׁ ם: ָואֵּ י ָלהֶׁ ִמי ְידָֹוד לֹא נֹוַדְעּתִ י ּוׁשְ ּדָ  ׁשַ

 יעקב מלבר משה מלגאו. )עיין תקוני הזוהר דף סו:(   וכן בזוהר 

 ה ישראל לסגולתו. שיעקב בחי' שכל בעיבור. עי"ש.- עה"פ כי יעקב בחר לו י   ועיין תורה כא 
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אמנם זה קצת חידוש אבל כאמור נ"ל שהקושיא הנ"ל שאם יש השגחה למה הצלתו תלויה     הזדככות קולו מושיע אותו מצריו.

 בשמיעת קולו, היא מספיק חזקה כדי לחדש זאת.  

 בצר להם בשמעו את רינתם 
שתורתו שלימה ע"י יג' מדות שהתורה נדרשת בהם עד שאין בה קושיות  מבואר כשזוכים להדרת פנים ע"י  

אע"פ שגם היא קול    לצעקה  ואזי קולו מזוכך והקב"ה שומע קולו גם בלא דיבור ונראה לומר שאין הכוונה
שע"י שלימות התורה    אן המיוחד כאלא  ר גזר דין,  חבלא דבור דאיתא בחז"ל שצעקה נשמעת תמיד אפילו לא 

שעצמי   "דבקה עצמי לבשריעה"פ "ן תורה כב  יעי  , וא קול הישר בחי' קול הנשמה וקול ה' ית'זוכה שקולו ה
הוא קול הנשמה שמכניע את עזות הגוף, והכי נמי כאן אע"פ שלשון רבינו באות ה' מבאר שהקב"ה רואה  

להצילו    אבל כיוון שלא מבאר מה עושה כדי להצילו, לכן נראה שעיקר הכוונה היא  ,איזה עכו"ם מיצר לו
ו שכל אומה יש לה מדה רעה שממנה חיותה. וכן נראה מכלל "מהמדה רעה של העכו"ם כמבואר בתורה ל

ואמנם   אחד,  שכם  לעבדו  העולם  כל  את  למשוך  בחי'  ע"י  מהעכו"ם  שמצילו  לומר  רבנו  שכוונת  התורה 
 ,בדו שכם אחד בגלותבשלימות זה מתקיים גם כפשוטו אבל כנ"ל עיקר התורה כאן היא כיצד מתקיים בחי' לע
 .לכן נראה שעיקר הכוונה שמביא את המדה הרעה שמצירה לו לבחי' לעבדו שכם אחד

כוונת רבינו שגם הקול בעצמו כיוון שהוא קול הישר  ש  אפ"לוצ"ע אולי ממה שצריך לזה דווקא קול מזוכך  
 דו שכם אחד. קול הנשמה הוא בעצמו מכניע את המדה רעה, ואזי הקב"ה מתקנה ומביאה לבחי' לעב

אזי טוב   וכגון מי שמצירה לו תאוות ניאוף אזי ע"י השמעת קולו בלבד ולפי המבואר בהשמטה בסוף התורה
לנגן את הניגון השייך לאותה אומה שניאוף מחייה אותה )אולי צרפת( ואזי הקב"ה רואה איזה מדה מצירה  

אלא לתקן אותה    ,ינו לא רק להכניע אותהידה  ,לו ועוזר לו להכניע אותה ולהביאה לבחי' לעבדו שכם אחד
 עד שיזכה לתיקון הברית ולהתקדש במותר דיקא ע"י כח ההולדה. ולהעלותה 

לנגן את הניגון של העכו"ם ועי"ז לעורר את הקב"ה לראות מי מיצר לו  שם רבנו  אמנם העיצה הזו שמייעץ  
, ולכאורה  \ח/ למידה הרעה שלהםכמו הלשון שלהם שהוא ביטוי    צ"ע כי ידוע שהניגון של כל אומה הוא

כמבואר  גון עצמו מסוגל להפיל למידה הרעה שלהם, ואיך יתכן שהוא יהיה המציל ממנה. ואולי  יאדרבה הנ
כי את מרירות החולי מרפאים ע"י מרירות התרופה, וכן במרה נמתקו    ,ב"פ מר  " ולשלום מר לי מר"באות ז'  

הרעה המצירה לנו התרופה שלה היא מרירות הניגון של   המים ע"י עץ מר דייקא, הכי נמי מרירות המדה
,  המר  על ידו יכול לישר את קול ההברא של ניגון העכו"ם  כנ"להכוונה שמכח הקול הישר שזכה  אותה אומה.  

 יכניע הקב"ה את אותה אומה ומדתה המרה לעבדו שכם אחד. עד שעי"ז 

שהיה סגולה בזמן רבנו אסור לנגנו בזמן   אלא שלפ"ז צ"ע מדוע אמרו אנ"ש שאת הניגון של רוסיה אע"פ
אווה רעה  תגון של מדה ויהקומניזם שהוא שלטון כפירה והניגון שלהם הוא ניגון כפירה. ואולי יש לחלק בין נ

ע"י ניגון של כפירה שניגון כזה מחריב את כל בניין לא  אבל    ,שעל ידם אפשר שיתקיים לשלום מר לי מר
 וצ"ע.  הקול.תיקון   על ידוהשלום ש

עוד צ"ע כיון שקולו מזוכך הקב"ה שומע אותו מצד הקול ורואה מי מיצר לו, מדוע צריך עוד לנגן את הניגון  
תם קול אלא דייקא לניגון של האומה  סשל אותה אומה. וצ"ע אולי לזה התכווין מעיקרא שאין הכוונה ל 
קול הזה להפך רע לטוב דהיינו ניגון רע המצירה לו, וקמל"ן שכשזוכה לקול הזך הישר כנ"ל אזי יש בכח ה

 מהפך אותו לקול הנשמע אצלו ית' ומעורר אותו לראות מי מיצר לו ולהצילו. 

 מר לי מר שלוםל
 , שבת שלום קבלו במרה דייקאמצוות  תחילה, ועל כן את  מרירות  דרך של  שהשלום בא ב  באות ז' מבאר רבנו

ומים מרים וכשסבלו זאת זכו למיתוק המים ולשבת שלום. וצ"ע  סיון של צמא  ידהיינו שקודם לזה היה להם נ
שלום של  דרכו  כך  הצמיחה  ?מדוע  בסוד  זה  ה  האם  מתוך  הקודמתפשמתחדש  המציאות  בסוד   ,סד  או 

עומק עניין    ונראה לבאר סיבה אחרת. או    ,התגברות הסט"א לפני שמכניעים אותה בבחי' אין גבור כמתייאש
בגלל החשש מהזולת אלא לחיבור מתוך , ואין הכוונה לויתור  )תורה פ'(  אהוא בין הפכים דייקש  .השלום

והדוגמא לזה שמעתי מהריצ"ח  כי העיקר הוא חיבור הלבבות,    ,ודייקא ע"י התכללות ואהבהמטרה משותפת  
  לכגון כלי שכל פרודותיו מתאחדים לההפך לכלי קיבול שיועיל לכולם, נמצא שמצד הישות העצמית של כ

וזה    ,ברים חיבור חזקוהם מח   ,משותפת שיש להםה מטרה  האבל מצד    ,תר לגמרי את חבירווהוא ס  ,אחד
לא מובן מדוע השלום בהכרח שיבוא    עדייןולפ"ז    .שאמרו חז"ל לא מצא הקב"ה כלי לברכה אלא השלום

ישותו העצמית לבטל  מסוגל  לא  מהכלי  חלק  כל  כי  ואולי  המרירות,  וצרה    ,דרך  מרירות  איזה  ע"י  אלא 
  , ואע"פ שמדובר בשלום לצורכו ותועלתו  ,נעשה מוכן להתבטל לזולתו באיזה אופן  עי"זורק      ,ניעה אותומכש

   כל ישות היא כל כל חזקה שא"א לבטל אותה אלא ע"י צרה בבחי' צרה עושה צורה. )תורה קע( 

 
ומידיעת ההפכים מבואר שגם להפך ניגון של עכו"ם מפיל  סימן תקפה שניגון של א"י בכוחו לבטל תאוות ממון,    עיין חיי מוהר"ן   ח

לתאוות. ועיין תורה רלז שהניגון הוא מסטרא דלוואי כוחו גדול למשוך את לב האדם. ועיין תורה ג' שזה הסכנה בשמיעת מנגן רשע.  
סק מפיו ועי"ז ספרי מינים נפלו  ועיין תורה רכו שניגון של סט"א רק צדיקים בשבת יכולים לתקנו, ועיין בגמ' שאחר זמר יווני לא פ 

מחיקו. לכן נראה שכל העיצה הזו של רבינו היא רק למי שבאמת ע"י לימוד תורה ביג' מדות זכה לקול מזוכך שעל ידו שומר עליו  
 הקב"ה מאותה אומה ותאוותיה.



 מוהר"ן           תורה כז                          יקוטי                            ל                       6לח: 

 תורה שלימה 
ע"י יג מדות שהתורה נדרשת בהן  זוכים  באות ג' מבאר רבנו שלשלום באים ע"י הדרת פנים ולהדרת פנים  

נמשך מיג'    ,צ"ע כיצד דרושי התורה שהן כללים כיצד ללמוד את התורהששרשן ביג תקוני דיקנא דאריך. ו
אותה באריך, ששם היא    שהתורה בזעיר והכללים ללמוד  ,תקוני הזקן של אריך, דהיינו מה היחס ביניהם כלל

 אחדות גמורה ימין גמור בלא שמאל. 
  , הכללים כיצד לדרוש את התורה דהיינו ללמוד אותה בלא קושיות  (גמט' אחד)ונראה שזה חדוש נפלא שי"ג  

צא שכיון סימן  ועיין תורה שיחות הר"ן    .וחד עינא דרחמי על ישראל  ,מקום שכולו אחדות גמור עימו ית'מ  םה
ללמוד אותה בלא  לו  וא"א    ,אות בתורהלו  חשוך    , אחד מישראללו  שחשוך  מי    לכן ל אחד  שהתורה וישרא

יג כללים הם בשרשם אחד ממש  קושיות. שלמלמד כיצד ללמוד את התורה שבכתב   ,נמצא שאע"פ שהן 
שהיא בחיצוניותה יכולה להיות פירוד גמור ממנו ית', כדמצינו ענקי תורה שלמדו    ,המתפרשת בתורה שבע"פ

ו מלאי קושיות בתורה ועל הצדיק, כמבואר בסנהדרין שדואג  יבלא יראה כגון דואג ואחיתופל, ועל כן גם ה
רק במגדל הפורח באויר שלא נפשטו להם  מאות קושיות    ארבערצה לפסול את דוד מלבא בקהל והיו להם  

אצלו   "ואהבת רעך כמוך "למי שיש אחדות שתופס אם כלל ישראל קומה אחת ממילא  אבל    עי"ש דף קו:.
ותיקון   ל"כנ , וכמובן שצריך לזה יראת שמיםנדרשת היטב בלא קושיות התורה ע"י יג מדות  כמוך ממש, אזי 

 ך ברור המדמה גדול(. ותיקון המדמה )כמבואר בסוף תורה נד שלגזרה שווה צרי   כמבואר כאן באות ו',  הברית
 

 מ"ק דמיון לתורה א'
שבשתיהן יעקב הוא הנושא המרכזי וכן החכמה והדרת פנים אלא    'שהתורה הזו קרובה מאד לתורה א   נראה

ששם ע"י התורה בכח זוכה לחן והחן הוא הפועל את קבלת התפילות שזה בחי' שלום בין ישראל לאביהם  
  .שבשמים ואילו כאן ע"י התורה זוכה לזיכוך קולו שעי"ז הקב"ה מושיעו בהשמעת קולו לבד

אבל    ,כי דיבור הוא דבר הפונה אל ההבנה והשכל  ,קול הזה לבחי' חן ששם ונ"ל שיש דמיון גדול בין בחי' ה
אבל החן פועל  ,כי מצד השכל יש לדון אם מגיע לו או לא ,וכן החן לא פונה לשכל ,קול לבד פונה ישר ללב

ויש בשתי תורות אלה דבר משותף       הדין מחייב ליתן לו.לתת לו מתנת חינם יותר ממה ש  ,על לב הזולת
וזה הפך ההגיון    .לה שהאופן פניה אל הש"י היא דווקא באופן המעורר את הלב ולא פניה אל השכלשמתג

מה שמעורר את הלב    , נחשבת לדרך פחותהפניה ללב  ובפרט שבעוה"ז    ,הפשוט שהרי הוא ית' השכל בעצמו
תי לבאר קצת  . ולעיל נסיזה דבר תימה וצריך ביאורו  .גיון והיא נחשבת לדרך פניה אל לנשיםיולא את הה

  שזו מדרגת יעקב אבינו.
 

 סבי דבי אתונה  
תורה זו לבד ממה שהיא הוראה ולימוד למעשה ככל התורות של רבנו, היא גם ביאור שאלה ששאלו סבי 

רציצא דהיינו העכו"ם שהם כקנה רצוץ כי רחוקים מבחי' קנה חכמה.    ,דבי אתונא את רבי יהושע בן חנניה
דהיינו כיצד ממיתים את הבקשה הפגומה שלהם לבקש מאלהים אחרים  היכא נפיק רוחא?  ית בבעותיה  ידמ

 ן הברית אין לזה תיקון. ושהרי כיון שזה תלוי ברוחא דהיינו תיקומביאים אותם לעבדו שכם אחד. 
זבת  דהיינו שסבי דבי אתונא שאלו כיצד מביאים את כל העולם לאמונה הקדושה ולבטל את האמונה הכו

באלהים אחרים, כיון שזה תלוי בתיקון הברית, איך אפשר לתקן כל הפגמים שפגמו ולהעלות חזרה למקומן 
 את כל ניצוצי הקדושה שנפלו לקליפות ע"י פגם הברית. 

ניאוף ,  ורבי יהושע בן חנניה ענה להם בהיינו דעאל, דהיינו שזה אפשרי ע"י תשובת המשקל על הרהורי 
ניאוף  שנכנס בלבו הכדהיינו   , בזה מתקן הפגם ומעלה הניצוץ שבו  הוא מתגבר ומסלקו ממחשבתוו רהור 

 . כי ההרהור בא מהפגם שפגם בזה בעבר ועתה כשמגרשו ומבטלו מתקן ע"י תשובת המשקל למקומו. 
משמע משאלתם שמודים בכל האמת ושהם טועים בדרכם אלא שלא מודים שאפשר להשתנות. וריב"ח ניצח  

הברית. וכיון  ובת המשקל ולתקן  שעל הרהורי זנות לעשות ת  יםשמתגברשאפשר ע"י    אותם במה שאמר להם 
דהיינו שהודו שהם רחוקים מתיקון הברית, ממילא גם הודו שעל כן כל  ששתקו מובן שהודו שניצח אותם,  

 תיקונם רק ע"י ישראל.

אמת שני הביאורים ובה הזו. והביאור הליקוטים כאן מבאר שבשבתורה כו כבר פירש רבנו את השאלה ות
הליקוטים   ובפאר  לזה.  זה  מדבר כתב  שייכים  וכאן  הצדיק  מעבודת  מדבר  כו  שבתורה  נעם  דרכי  בשם 

 ועיין שם וכאן מעבודתינו. 

שם היא מסירות נפש בתפלה, וכאן היא להמית את התפילות    דמייתשם הוא הצדיק וכאן הם העכו"ם.    רציצה

הפירוש היכן צריך למסור נפשו ביותר.  שם    היכא נפיק רוחאבשניהם היא התפלה.    בבעותיהשל העכו"ם.  

הפירוש   הברית.וכאן  תיקון  צריך  התפלתם  דאעל   שלהמית  זרה    בהיינו  מחשבה  דאעל  היכא  כתב  שם 
 היא כשנכנס בו רוח שטות והוא מתגבר עליה.  בתפילתו, וכאן פירש שתיקון הברית

שם היא עבודת הצדיק שבתפילתו נכנס מחשבה זרה ומיד מוסר נפשו ביותר ומעלה הניצוץ הקדוש  נמצא  
ומתקנה. וכאן היא עבודתינו כשנכנס רוח שטות, הרהורי זנות ואנו מתגברים לחשוב מחשבת קדושה לסלק 

 ת העבירות שגרמו לנו לבקשות של עכו"ם.הרהורי הזנות, זו תשובת המשקל שמתקן א



 מוהר"ן           תורה כז                          יקוטי                            ל                       7לח: 

נמצא שמכח עבודת הצדיק לתקן מחשבות זרות בתפילתו שהן התפילות הרעות שלנו, עי"ז אנו מצליחים  
 לעשות תשובת המשקל על עוון הזנות, ומכח התשובה שלנו אזי העכו"ם באים לבדו שכם אחד. 

 

 תשובת המשקל
ודווקא באותה אשה ובאותו    \יכגון שבאת לידו דבר עבירה וניצל ממנה/   \ט/:תשובת המשקל מבואר ביומא פו

וכן כתב    .. כמבואר בבעש"ט על התורה(ועדיין יש מקשים הרי זה לא באותו חמימות של תאווה)פרק ובאותו מקום.  
  רבנו בתורה מט תנינא, כשעובר באלו המקומות וכו' שהיה מתחילה ועכשיו פונה עורף מהם וכופה את יצרו 

לכאורה גדול מאד שבדחיית הרהור רע נחשב  חידוש    רבנו  לבלי לעשות עוד מה שעשה. ואילו כאן מבאר
 לו תשובת המשקל על העוון שגרם לזה.  

כיצד מועלת תשובה שהיא מחשבת חרטה לבטל  שמקשים  ידוע הקושיא  וצ"ע כי אפילו על כל תשובה רגילה  
המסילת  היא שאין מחשבה מוציאה מידי מעשה( וכה ט(   )משנה כליםמעשה עבירה שעשה בפועל, )הרי הלכה  

התוהה על הראשונות שמבואר מקדושין מ: שישרים פ"ד כתב שהוא חסד ה' שמועיל תשובה. והקשו עליו  
)האריכות בזה כתבנו בתורה ו'(  תירצו מה תרצו  ו  . שבמחשבה מפסיד מצד הדין כל מעשיו הטובים שעשה

הרהור עבירה היא לא סתם תשובה אלא ממש תשובת המשקל שמתקן תיקון  אבל כאן מחדש רבנו שדחיית 
  גמור.

נמצא שההרהור זנות  ועיין תורה עא תנינא שפגמי הכבוד שנעשו ע"י העוון הם באים בתפילה כדי להתתקן  
שבא לו בתפילתו הוא הברייה הפגומה שברא בעוונו ובאה להתתקן ע"י שינצח אותה ויעלה ממנה את הניצוץ 

 הקדוש המחייה אותה.  
שהרהור גרום לו התפעלות הבל ותאווה  וונה  כועיין תורה מט תנינא שיש הרהור שנחשב למעשה ונראה ה

 ובת המשקל, שגם מתקן את העבירה שממנה בא הרהור. לכן ע"י שמתגבר ודוחה אותה נחשב לו תש
ויקהל   מבאר שאדם בכל מחשבה דבור ואולי יתבאר קצת עפ"י יסוד של הערבי נחל שכתב בסוף פרשת 

ומעשה מוציא מכח אל הפועל את חלקי נשמתו, אם לטוב אזי עולה למקומו למעלה ואם לרע מפסיד אותם.  
ו עושה הוא כאילו עדיין אוחז בהם ואם חוזר בו מיד מתקן לגמרי אלא שכל עוד הוא מהרהר ברע או מדבר א

 וכו' עי"ש.  את החטא, אבל אם כבר עוסק בדבר אחר אזי נדבק חלק נשמתו ברע,
לי גם זה מחסדי ה' ואולי רק למקורב לצדיק שגילה זאת ואו  ,ועדיין צ"ע כיצד נחשב לתשובת המשקל ממש

 בזכותו זוכה המאמין בו ומקושר אליו.
 

 עד כאן ההקדמה 

* 
 [יא]   כזתורה 

כפי  ,ותשובת רבי יהושע בן חנניא ארבינו שאלת הסבי דבי אתונמבאר בה  שתורה זו היא החמישית 
.  עיין בהקדמה לתורה כג הקדמה לכל מאמרי הסבי דבי אשהתחיל בזה מתורה כג וימשיך עד תורה ל

 אתונא

מבואר בה השאלה האחת עשרה ששאלו הסבי דבי אתונא את רבי יהושע בן חנניא   ,כתורה כו כן תורה זו 
 והתשובה שהשיב להם. 

 יבדמיית בבעותיה היכא נפיק רוחא אמר להו בהיינו דאעל רציצא

 פרש"י אפרוח שמת בתוך קליפתו 
אפרוח שמת בתוך הביצה קודם שיצא ממנה, מהיכן יוצא הרוח חיים לחוץ שהרי הוא סגור    -הפשט  פירוש  

 בתוך הביצה מכל צד. והשיב להם שהרוח יוצא מהיכן שנכנס.
בפשט שאלתם צ"ע שהרי הרוח נכנס בעיבור הביצה לפני שנעשה הקליפה עליה. וכן התשובה צ"ע דנראה  

  ת לחוכמשל תקופת התנאים שכידוע היו חכמי יוון זה לעומת זה    רכהתחכמות ולא כשו"ת בין גדולי חכמי הדו
 .ישראל

 
אמר רב  (  )בן יהוידע(מקום שבע"ת עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים  )כי לא נקרא בעל תשובה אלא בתשובה גמורה כחז"ל שאמרו ב היכי דמי בעל תשובה    : יומא דף פו  ט 

)פרש"י באות שנה ורמב"ן ור"ן  יהודה כגון שבאת לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה וניצל הימנה מחוי רב יהודה באותה אשה באותו פרק  

 .באותו מקום כתבו באותו כח גופו כלומר בזמן הבחרות( 

שעבר שם העבירה, ואותו פרק, מתוך שדומה מכל וכל לזמן שנכשל בו כבר יצרו מתגבר עליו,    - באותו מקום  באותה אשה    -   רש"י 
 ואומר לו ראה פלונית, ואותו מקום, ואותו פרק הוא קום עשה מה שעשית כבר: 

ו לא מזכיר זאת משמע  כתוב שבאת לידו פעם ראשונה ושניה וניצל. אבל בגרסת הרי"ף רא"ש ורמב"ם. וגם רבנ   בגרסת הגמ' שלנו  י
 .  גמור   שבפעם אחת שעומד בנסיון כבר נחשב בעל תשובה 

 תורה זו לשון רבינו, לא ידוע מתי והיכן נאמרה  יא

 דעאל - דאעל, בתרלד ומתרלו - גם בדפו"ר  יב
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חכמים עצומים בחכמת הטבע, וגם בחכמת הסוד, ולכאורה תשובת רבי יהושע  היו  סבי דבי אתונא  כידוע ש
וגם  .  א אמינא לחשוב שחיות רוחני הקליפה חוצצת בפניווהיא פשוטה שגם ילד היה יכול לענות, ומה ההו

 הרוח צריך לצאת מהביצה כדי שהאפרוח ימות, הרי רק צריכה לצאת מהאפרוח שבתוכה. מדוע 
 

 הפירוש לפי רבינו 
רציצה מרמז לעכו"ם שהם קנה רצוץ כי דבקים בסט"א שנקרא קנה רצוץ היינו הלעומת זה של קנה חכמה  

   .שהיא הדרת פנים חכמת אדם תאיר פניו שדבק באמת שהוא הקב"ה
למידות   הכוונה  פרטית  עבודה  וצריך    ובגלות  שמיסודן ובבחי'  רצוץ  וקנה  עכו"ם  בחי'  הן  לכן  בנפילה  הן 
 . להעלותן ולכוונן ולשעבדן לקנה חכמה

  , שלהם מאלהים אחרים  הבקשהדמית בבעותיה היכא נפיק רוחא פי' ששאלו אותו כיון שהעיצה להמית את  
   .א"כ איך זה נעשה ,ן הבריתזה תלוי בתיקושכיון  ,ולהביאם לקרא בשם ה'

כשנופל דהיינו    ,וענה להם בהיינו דעאל פי' שבעצמך ע"י שתעשה תשובת המשקל עי"ז ישובו כל העולם
משבר כח הפגה"ב ומעלה החיות  אתה  בזה    ,הומשבר התאוועליו  הרהור זנות ואתה מתגבר    לבך   במחשבת

 . עולם להקב"ה הממנו וניתקן עי"ז הברית שבין כל 
ונראה שזה בעצמו רומז שתמיד הן תלויות זו בזו    , לכאורה קשה שמתחיל בבחי' כללית וגומר בבחי' פרטית

  .דותיו מתקן את כל העולם ידהיינו שכל יהודי כיון שכלול מכל העולמות לכן בתיקון מ
 

ו   'נראה שרק אות א  ,שו"ת הרציצהזו מבאר את  אע"פ שבתורה   רמוזות בו בפירוש דהיינו השלום    'ואות 
והיכא נפיק   ,רוצה לומר להמית את הפניה אל הקנה הרצוץ מרמז לשלום  ,שרמוז ברציצה דמית בבעותיה

   .רוחא מרמז שהכל תלוי בתיקון הברית שמתקן ע"י תשובת המשקל
מבארות ענין ההדרת פנים רמוזות בו רק באופן של ידיעת ההפכים דהיינו שהפך הקנה    ' ד  'ג   ' ואילו אותיות ב

 .רצוץ יש קנה חכמה דהיינו יעקב כידוע
בגרון שזה בחי' ניגון כמבואר בתורה ג' וכן    ואפשר שגם הקול רמוז באופן זה כי קנה בחי' גרון בחי' קרא

   .בבחי' קול יעקב שקולו לבד מעורר את הקב"ה להושיעו

 

 אאות 
דהיינו שלום כזה שגם הרע   את הקב"ה, לזה צריך שלום, \יג/ מבאר שכדי שכל העולם יעבוד שכם אחד

יש בו גם בחי' לעבדו שכם אחד,  ובכל דור לפי השלום שזוכים בו כך  , דהיינו גם הגויים,\יד/ מצטרף להשלים
באר שהכל מתחיל מתיקון הברית של ישראל, וכן פשוט ממה שמצינו דור הפלגה שהיה  ילקמן  'ובאות ו

נגדו ית', וכן בדורו של אחאב שהיה  ושפה אחת ודברים אחדים ושלום ועבדו שכם אחד אבל בפגם הברית 
)ופגמו בברית כמבואר שם יותר מכל דור אחר, עבודה זרה שלום ונזהרו מלשה"ר ואעפ"כ עבדו שכם אחד  

וזה שאומר כאן שכשיש שלום אזי חוקרים  עה"פ וזונות רחצו שאיזבל ציירה לו במרכבתו ציורי פריצות( 
את   ,קשים את האמתבהוא שמ ,כי הקרקע והבסיס לכל השלום שעליו מדברים ,האמת ומסבירין האמת

 פשט גם לשאר הכלל ישראל והעולם. ואח"כ משתדלים שהשלום ית ,הקב"ה
לום עם דיבור ועיין תורה פ' שהשלום הוא שני הפכים דייקא  שועיין תורה נז יש שלום בלא דיבור ויש 

ופשוט כי כשהם שוים לא צריך שלום אלא מטבעם מתחברים אבל בין שני הפכים צריך שכל אחד יבטל  
דיבור שמדברים ומסבירין זה לזה האמת אבל   לצורך השלום, וזה שלום עם   ישותו כדי להתחבר לזולתו

כשהשלום הוא ויתור מחשש שחבירו יתגבר עליו או מחשש אחר ולא בביטול הישות זה שלום בלא דיבור, 
  שרק מכח האונס הוא לא במלחמה עם השני.

 
,  כי השכם מרמז תמיד למקום המחלוקת   , מרמז לענין הזה שמדובר במצב שהכל עולה בקנה אחד נראה ש   הלשון לעבדו שכם אחד   יג

הנביא  נראה ש ו   .מתחיל התחלקות הגוף לשני צדדים בשכם  וכן בגוף    וכידוע שעיר שכם שם מכרו אל יוסף ושם נחלקה מלכות דוד, 
אמצעי הכלול מהשנים הנחלקים,    אלא כל העולם יעבדו את הש"י בשכם אחד   , צפניה נקט לשון משל שכאילו כבר לא יהיו צדדים 

גם שכם מרמז לענין של נשיאת עול שכולם יקבלו עול מלכותו ית'.    וצ"ע אולי אפ"ל    מצינו בתורה מו לעניין יד שלישית יד הרמה.כד 
דהיינו כמו שיש בחי' יד שלישית כמבואר בתורה מו כן יש    ,שאמר יעקב   " נתתי לך שכם אחד על אחיך"ואני  כוונת הכתוב  גם  שזה  

ג שניתן ליוסף שהוא בחי' האחיזה בכתר מכח תיקון היסוד  " בחי' חלק היזה  ו   .ות והוא בקו האמצעי שכם שלישי היוצא משתי השכמ 
כן ניתן  על  ו    .המכריע בין הצדדים ההפכיים   י הכתוב השליש שהיא  ג  " וזה בחי' המידה הי   .בחי' סילוקא דיסודא וכו'   , שהוא בקו האמצעי

שבבואו שלם עיר שכם נתעורר על ידו אתערותא    , הוא יעקב השלם   ,ישי המכריע ע"י יעקב דייקא שהוא בחי' הבריח התיכון והשל ליוסף  
 דלעבדו שכם אחד אצל כל אנשי שכם רק מעצם היותו שלם שתיקן עצמו בכל מיני שלימות אצל לבן גופו ממונו ותורתו.

שכתוב בפסוק לרמז    " את הרע " שהכל הוא חילוף    , עושה שלום ובורא את הכל   על תפלת יוצר של שחרית   כנרמז בביאור הליקוטים   יד
 .לזה 
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כמו שיהיה לעתיד לבוא אחרי מלחמת גוג ומגוג,    לעבודתוגם הגויים    את כל העולם  כי למשוך

אע"פ שהנביא    \טז/[טו]  לעבדו שכם אחדכמ"ש "כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה'  
  ,זה גם לעניין הבחינות הנעשות בזה בכל דוררבנו נקט לשון    ,תלה את העבודה שכם אחד בשפה ברורה

 ישליכו אלילי כספם וזהבם , וכולם  \יז/ שבחינות בזה אפשר שיהיו גם בלא שפה אחת  ונראה כוונתו
פסלים של כסף וזהב  על  רבנו נקט לשון הפסוק בישעיה המתנבא על אחרית הימים והפשט מדבר    \יט/[יח]

ורבנו ב ועטלף שהיו עובדים להם,  זה לעניין תאוות ממון,  כבדמות חפרפרת  ולפ"ז  מה תורות מביא פסוק 

  .בלא פניות גם אל מבטח בוגד אחר  ,ויתפללו אל השי"ת לבד  כשישליכו אותה יעבדו את ה' שכם אחד
כמבואר היטב בתורה כג שתאוות ממון היא ע"ז שכוללת    \כ/ מוןר האמונה תלוי בביטול תאוות ממשמע עיק

דור יש בחי' של לעבדו  דהיינו שבכל    בכל דור ודור  \כא/זה הדבר נעשה  ,כל העבודות זרות  בתוכה את 

 
 לשה"כ צפניה ג' ט'  טו

ָחד:     צפניה פרק ג   טז  ם אֶׁ כֶׁ ם ְידָֹוד ְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵּ ם ּבְ ָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻכּלָ ים ש ָ ל ַעּמִ ְהּפְֹך אֶׁ י ָאז אֶׁ אחר מלחמת גוג ומגוג יחזור להיות לכולם  )ט( ּכִ
ת ּפּוַצי יֹוִבלּון ִמְנָחִתי:.   שפה אחת וה' אחד  י כּוׁש ֲעָתַרי ּבַ ר ְלַנֲהרֵּ בֶׁ עֵּ כל העכו"ם לעבוד את ה' הדבר הראשון שיעשו יביאו מנחה לה'    וכשיתהפכו   )י( מֵּ

 . את כל נפוצות ישראל אפילו מהמקומות החשוכים ביותר

אשר אז אהפוך על העכו"ם שידברו שפה ברורה תמורת עמקי השפה אשר עמכם ר"ל שידברו בלשון    - )ט( כי אז אהפוך   מצודות דוד 
ר"ל אחדות הלשון יהיה סבה שיתייחדו באמונה לקרוא כולם בשם ה' לעבדו    - לם  הקדש במקום הלשון שמדברים עכשיו. לקרוא כו 

 שכם אחד ובדעה אחת: 

)ט( כי אז, וע"י מלחמת גוג ומגוג יכירו כולם כח ה' ונפלאותיו, ויעזבו את עצביהם ויקבלו עליהם עול מלכות שמים )כמ"ש    - מלבי"ם 
י"ד(, ואז אהפך אל עמים שפה ברורה, שעד עתה קראו שם ה' בשפה, אבל לא    ישעיה ס"ו פסוק י"ח י"ט כ', יחזקאל ל"ט כ"א, זכריה 

ואז יקראו בשפה ברורה באחדות הבורא, לקרא כולם בשם ה',   בשפה ברורה, כי היו מערבים אמונות שוא והבלי נכר בעניני האלהות, 
ת, ואז יעבדוהו שכם אחד כפי העבודה שצוה  ותחת שעד עתה לא עבדוהו שכם אחד, כי נחלקו לכתות שונות ועבדוהו עבודות מתחלפו 

 .בתורתו 
הן ביטוי למידותיהם הרעות וכשיתבטל מדתם הרעה ממילא אמורים לדבר בלשון הקדש שהיא בטוי למדת    צ"ע כי לשונות הגויים   יז 

ה' עיין תורה  עד כמה לשונות הגויים הן בטוי המידה הרעה שלהם ועד כמה לשון הקודש היא ההפך מהם ומסוגלת לעבודת  האמת.  
 .יט וכן אנו אומרים בתפילה לג' רגלים ורוממנו מכל לשון 

 לשה"כ ישעיהו ב' כ'  יח

ָליו כָּ   ישעיה פרק ב   יט  ָבעֹות ְוָנֲהרּו אֵּ א ִמּגְ ָ ָהִרים ְוִנש ּ רֹאׁש הֶׁ ית ְידָֹוד ּבְ ה ַהר ּבֵּ ִמים ָנכֹון ִיְהיֶׁ ַאֲחִרית ַהּיָ אחרית הימים הם  ל ַהּגֹוִים:  )ב( ְוָהָיה ּבְ
לְ   ימות המשיח )רד"ק( ָרָכיו ְונֵּ נּו ִמּדְ י ַיֲעקֹב ְויֹרֵּ ית ֱאלֹהֵּ ל ּבֵּ ל ַהר ְידָֹוד אֶׁ ה אֶׁ ים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעלֶׁ ים ַרּבִ א  )ג( ְוָהְלכּו ַעּמִ צֵּ ּיֹון ּתֵּ י ִמּצִ ֹאְרחָֹתיו ּכִ ָכה ּבְ

ם:  ָלִ ין    תֹוָרה ּוְדַבר ְידָֹוד ִמירּוׁשָ ַפט ּבֵּ ל ּגוֹ )ד( ְוׁשָ א גֹוי אֶׁ ָ רֹות לֹא ִיש ּ ם ְלַמְזמֵּ יהֶׁ ים ַוֲחִניתֹותֵּ תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאּתִ ים ְוִכּתְ ים ַרּבִ י  ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעּמִ

ֲהַדר   ַחד ְידָֹוד ּומֵּ י ּפַ נֵּ ְמָערֹות ֻצִרים ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר ִמּפְ ב ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה:  )יט( ּוָבאּו ּבִ רֶׁ ץ: גְּ חֶׁ קּומֹו ַלֲערֹץ ָהָארֶׁ הוּא    אֹונֹו ּבְ יֹּום הַּ )כ( ּבַּ

לֵּ  ָלֲעטַּ רֹות וְׁ ּפֹר ּפֵ חְׁ ֲחֹות לַּ ּתַּ ְׁ ִהש  ר ָעׂשוּ לֹו לְׁ ֶׁ ָהבֹו ֲאש  ֵאת ֱאִליֵלי זְׁ ּפֹו וְׁ סְׁ ִליךְׁ ָהָאָדם ֵאת ֱאִליֵלי כַּ ְׁ ש   ִפים:  יַּ

ו מיחסים אלהות גם לתבנית בע"ח, חיות היבשה הישוב  באור הכתוב הזה, כי עובדי האלילים הקדמונים הי   - )כ( ביום ההוא  -  מלבי"ם 
והמדבר והים ועוף כנף, עד שגם לשרצים המאוסים השוכנים במחילות עפר, חפרפרות ועטלפים, היו חולקים כבוד וממשלה, והבלי  

ום מגורתו, חיות  עבודתם היה לפי אמונתם בשוא נתעה, כי הבע"ח או הכחות הרוחניות אשר אליהם יתיחסו, שולטים איש איש במק 
המדבר י"ל ממשלה על המדבר, חיות היבשה על היבשה, הדגה אשר במים מולכת על המים, התנינים על הימים, והשרצים האלה  
חפרפרות ועטלפים מושלים על מחילות האדמה ומערות צורים אשר שם שכונתם, והיה דרכם ליחד עבודה לכל אחד מן תבנית בע"ח  

צון מן המקום ההוא אשר החי הזה שולט שם, למשל בעת שהיו צריכים לשוט במים, היו משתחוים לאלהי  בעת שהיו צריכים להפיק ר 
דגון, בעת שהיו רוצים לחרוש האדמה היו מקטרים לתבנית שור, כי רב תבואות בכח שור, ובעת שהיו צריכים להחבא במערות ומחילות  

ההנחה הזאת אומר כי אחר שהאלילים כליל יחלוף, לא יעשו עוד כמו   היו משתחוים לצורת השרצים האלה חפרפרות ועטלפים. עפ"י 
שעושים היום, שבעת שבאים להתחבאות במערות ומחילות משתחוים לחפרפרות ועטלפים, כי אז אף שיבואו במערות צורים ובמחלות  

  - שליך האדם את אלילי כספו  עפר מפני פחד ה', מ"מ לא לבד שלא יעשו פסילי השרצים האלה מחדש להשתחוות, כי ביום ההוא י 
ישליכם אז ולא יעבדם בעת ההיא, ומה    - מכבר, להשתחות לחפר פרות    - החשובים יותר אף אותם אשר עשו לו    - ואפי' אלילי זהבו  

 יהיה הסבה לזה שישליכם אז? 

רבינו מביא פסוק זה בכל המקומות כראיה שהכסף  בפשט משמע שאלילי כספם וזהבם היינו דמות החפרפרת והעטלף שעשו מכסף וזהב שעבדו בזה לכוחם אבל  
 . וזהב עצמו הוא העבודה זרה 

פסוק זה כמה פעמים בענין ביטול תאות ממון שתיהיה באחרית הימים ועיין ספורי מעשיות סוף מעשה מבעל תפילה וכן   רבינו מביא  כ
לכל מיני עבודה זרה וכל מיני סיבות לפניות מהש"י  עיין תורה כג שהממון תחוב בו כל הע' עבודות זרות וכן הנביא מביא זאת כמשל  

   .ולבקש ישועה באיזה כביכול כח אחר ומצוי ביותר בממון 

זה כאן נ"ל עפ"י המבואר לקמן ויבא יעקב שלם עיר שכם ורבינו דורש שכם מלשון לעבדו שכם אחד ושלם דורשת    מה שנקט רבינו 
 .ג שהאיר בהם ביטול תאות ממון הגמ' בשבת לג מטבע תיקן להם וביאר רבינו בתורה כ 

והרי לא רואים שיש שלום אדרבה העולם מלא מחלוקות. לכן נ"ל שעיקר כוונת    צ"ע כי לשון נעשה משמע שבכל דור יש בחינה כזו   כא
רבינו למעשה היא בפרטיות בבחי' אדם עולם קטן שע"י שלום במידותיו זוכה לעבודה השלימה. וכמבואר בתורה לו שכל מדה רעה  

דם היא בחי' אומה מע' אומות. אבל בוודאי גם בכלליות צריך להשתדל להביא שלום בין הבריות ולמעט את המחלוקת ועי"ז את  בא 
 העבודה זרה. ואולי גם שע"י השלום בפרטיות משפיע על השלום בכלליות.



 מוהר"ן           תורה כז                           יקוטי                             ל                      10לח: 

  דהיינו שלום בין ישראל להקב"ה ובין גוף ונשמה ובין בני ישראל   \כד/לפי השלום שבדורכג   \כב/ שכם אחד

. כי ע"י השלום שיש בין בני האדם, בינם לישראל ובינם לעצמם  \כה/ זה משפיע גם על הגוייםועי"ז  
שסוף כל    \כו/ ומסבירים זה לזה האמת  ומה התכלית מכל העולם הזה והבליו  היכן האמתוהם חוקרים  

סוף אין נשאר מהאדם כלום, כי אם מה שהכין לעצמו לאחר מותו לעולם הנצחי, כי אין מלוין לו לאדם לא 

וכו'  זהב  ולא  ומקרב א"ע להאמת .  )לק"ע(  כסף    עי"ז משליך כל איש את שקר אלילי כספו, 
  )שהרי דורו של אחאב היום בשלום ועבדו ע"ז יותר מכולם  נמצא שלא השלום בין בני האדם עיקר  \כח/[כז]

אלא השלום    , )שהרי דור הפלגה היו שפה אחת ואעפ"כ היו נפלגים ממנו ית'(וגם לא השפה אחת  ()סנהדרין קב:(
 .ואזי בין ישראל  וכדלקמן אות ו' שהכל תלוי בתיקון הברית,  ,בין ישראל להקב"ה ולהצדיק האמת שבדור

 
ישראל ומסתמא הכוונה ע"י תיקון    )לקמן( שכל אחד מישראל כלול בו כל נשמות ישראל ע"כ בכוחו לתקן את כלל   ועיין לק"ה קרחה 

 עצמו.
שנותן עיצה לנגן את הניגון של האומה המצרה לו, ולכאורה קשה הרי זה מועיל רק למי שזכה לזכך קולו כפי    עיין בסוף התורה   כב

 חי' קול.שמבאר לקמן באות ד' אלא מוכח שבאמת יש בזה מדרגות וכל בחי' שלום קצת ע"י תיקון הברית שזוכים, כבר זוכים גם לב 
   כפי - בתרלד  כג

אומר שניצחו במלחמות בזכות שלא היה לשה"ר ביניהם  מדרש )דברים רבה ז' ה' וירושלמי פאה א' א'( ה  צ"ע הרי בדורו של אחאב  כד
השלום הזה שהיה ביניהם לא הביא לעבודת ה' אלא  מדוע  שהחביא מאה נביאי ה'  וא"כ צ"ע   ה והראיה שלא סיפרו לאיזבל על עובדי 

ובאמת צ"ע איזה שלום הוא זה אם אחאב רודף להרוג את אליהו הנביא. אלא שלום הכוונה בין בני האדם רק        .להפך עבדו ע"ז 
אחרי שיש שלום במין גוף ונשמה ובין ישראל להקב"ה, ואזי שייך שחוקרים ומסבירים זה לזה האמת. וכמו שלא שייך לקרא אמת לדור  

 נגד הקב"ה.    הפלגה שהיו כולם שפה אחת אבל 

)ונ"ל כוונתו ממה שלעבדו שכם אחד תלוי בתיקון הברית     שתיקון כל העולם תלוי בתיקון נפשות ישראל דמשמע מכאן    ביאור הלקוטים עיין    כה 
פרי אמת,  במה שמובא בס   של כל אחד מישראל כמבואר לקמן באות ו' ואולי אפשר להוסיף דמשמע מכאן שגם כל אחד מישראל תלוי בו תיקון כל ישראל( 

שתיקון הנבראים שבכל העולמות, תלוי ועומד בתיקון נפשות ישראל. כי לפי כל זה יש לבאר גם כן מאמר ר' חלבו שבמדרש איכה,  
על אודות הכתוב חדשים לבקרים וכו' עיין שם. כי המלאכים הניזונין מלחם הדעת בכיסופא ולא במשפט הנ"ל, כשמתחילים לעלות  

פ, נתבטלים לגמרי בשרשם שיצאו משם, שעל זה נבראים חדשים לבקרים וכו'. רק שלעתיד, בגמר התיקון  בשיר ]קנה החכמה[ המוב" 
של נפשות ישראל, יהיה ביכלתם גם הם להתקיים, על שיהיה ביכלתם לקבל דעתם והשגותיהם, בהשתלשלותם על ידי נפשות ישראל,  

 ישתלשלו ההשגות מזה לזה ]כמובא מזה לקמן[: שיעמדו לפנים ממחיצתם כידוע. וכן גם בנפשות ישראל, יצאו ו 

ת    קרחה וכתבת קעקע ועיין לק"ה   ֱאמֶׁ י ּבֶׁ וָּבההלכה ג א( ּכִ ש  תְׁ ל ָהעֹוָלם ּבִ ֲחִזיר ּכָ הַּ ָרֵאל ֵיש  לֹו ּכֹחַּ לְׁ שְֹׁ ָחד ִמיִּ ל אֶׁ ל ָאָדם לֹוַמר,  ּכָ ב ּכָ י ַחּיָ , ּכִ
שְֹ  ָחד ִמּיִ ל אֶׁ י ּכָ ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם! ּכִ ׁשְ ָראֵּ ּבִ שְֹ ָחד ִמּיִ ָחד אֶׁ ל אֶׁ י ּכָ ֱאַמר, "זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם". ּכִ ּנֶׁ מֹו ׁשֶׁ ּה, ּכְ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ לּול ִמּכָ ל הּוא ּכָ ל  ָראֵּ

ם ְרמַ  הֵּ יִדים ׁשֶׁ ּגִ ׁש(  ים ְוָחמֵּ ִ ׁשּ ׁשִ אֹות  לֹׁש מֵּ יָבִרים ְוׁשס"ה )ׁשְ מֹוָנה( אֵּ ִעים ּוׁשְ ְרַמ"ח )ָמאַתִים ַאְרּבָ לּול מֵּ ה ְוׁשס"ה ִמְצוֹות לֹא  "ח  ּכָ ִמְצוֹות ֲעשֵֹּ
דּועַ  ּיָ ל ּכַ ָראֵּ ים ִרּבֹוא ַנְפׁשֹות ִישְֹ ִ ׁשּ ִ לּוָלה ִמׁשּ ּה. ְוַהּתֹוָרה ּכְ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ַלל ּכָ הּוא ּכְ ה, ׁשֶׁ ֲעשֶֹׁ ל  ּתַ ָראֵּ ל ִישְֹ לּול ִמּכָ ל ּכָ ָראֵּ שְֹ ָחד ִמּיִ ל אֶׁ ּכָ . ִנְמָצא, ׁשֶׁ

ל עֲ  ָראֵּ ל ִישְֹ ן ּכָ ְתׁשּוָבה ּוְמֻחיָּ ְוַעל ּכֵּ ם ּבִ ּלָ ׁש לֹו ּכַֹח ְלַהֲחִזיר ּכֻ ם ְויֵּ ּלָ לּול ִמּכֻ ל ּכָ ָראֵּ שְֹ ָחד ִמּיִ ל אֶׁ י ּכָ ה, ּכִ זֶׁ ה ּבָ ִבים זֶׁ ִחיַנת  רֵּ הּו ּבְ ה. ְוזֶׁ זֶׁ ל ּבָ ּדֵּ ּתַ ב ְלִהׁשְ
ל  ִנים זֹוִכין ְלׁשָ ָאַרת ּפָ י הֶׁ ַעל ְידֵּ "ל, ׁשֶׁ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ נּו ּבַ ָאַמר ַרּבֵּ ֶׁ ִנים ַהְדַרת  ַמה ׁשּ ָאַרת ּפָ ל ָהעֹוָלם ַלֲעבֹוָדתֹו. ְוהֶׁ יְך ּכָ י ְיכֹוִלין ְלַהְמׁשִ ַעל ְידֵּ ֹום, ׁשֶׁ

ִנים ָיפ  ה לֹו ּפָ ְהיֶׁ ּיִ ָניו ְוגּופֹו ׁשֶׁ ת ּפָ ר אֶׁ י ְצִריִכין ְלַהּדֵּ י ַהּתֹוָרה ְוכּו', ּכִ רּוׁשֵּ י ּדְ ִנים, הּוא ַעל ְידֵּ י  ּפָ ִנים, ּכִ ִחיַנת ַהְדַרת ּפָ ְיָקא הּוא  ֹות ּבְ ה ּדַ י זֶׁ ַעל ְידֵּ
ִנים הּוא עַ  ָאַרת ּפָ ר הֶׁ "ל. ְוִעּקַ ּנַ ם ּכַ ּלָ לּוִלין ּכֻ י ּבֹו ּכְ ַרְך, ּכִ ם ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ּלָ יְך ּכֻ י ָהָאָדם הּוא  ָיכֹול ְלַהְמׁשִ ָחד, ּכִ י ַהּכֹל אֶׁ "ל, ּכִ ּנַ י ַהּתֹוָרה ּכַ ל ְידֵּ

י ַהּתוֹ  "ל. ְוַעל ְידֵּ ּנַ ָכל ַהּגוּ ַהּתֹוָרה ּכַ ִאיר ּבְ ט ּומֵּ ֵּ ׁשּ ל, ִמְתּפַ כֶׁ הּוא ַהּשֵֹּ ִנים, ׁשֶׁ י ַהּפָ ָלִלּיּות ּגּוף ָהָאָדם, ּכִ הּוא ּכְ ָניו ׁשֶׁ ִאיר ּפָ דּוַע.  ָרה מֵּ ּיָ ה אֹותֹו ּכַ ף ּוְמַחּיֶׁ
ל   כֶׁ ט ַהּשֵֹּ ֵּ ׁשּ ְתּפַ ּמִ י ׁשֶׁ ַהְינּו ַעל ְידֵּ י ַהּתֹוָרה, ּדְ ִנים, ַעל ְידֵּ ָאַרת ּפָ י הֶׁ ה ָיכֹול  ְוַעל ְידֵּ י זֶׁ ִנים, ַעל ְידֵּ ָאַרת ּפָ ה ְלהֶׁ ּזֹוכֶׁ ׁשֶׁ ָפָניו ְוגּופֹו ַעד  ל ַהּתֹוָרה ּבְ ׁשֶׁ

מּות ָהָאָד  ם ּדְ לֶׁ צֶׁ לּוִלים ּבְ ם ּכְ ּלָ י ּכֻ ַרְך, ּכִ י ּגּופֹו ַלה' ִיְתּבָ יְברֵּ אֵּ לּוִלים ּבְ ל ָהעֹוָלם ַהּכְ יְך ּכָ הוּ ְלַהְמׁשִ ּזֶׁ י ַהּתֹוָרה, ׁשֶׁ ִאיר ַעל ְידֵּ ּמֵּ ָאַרת  ם ׁשֶׁ ִחיַנת הֶׁ  ּבְ
"ל:  ּנַ ִנים ּכַ  ּפָ

ָחד ) תורה כז אות   קיצור ליקוטי מוהר"ן  כו  ם אֶׁ כֶׁ ַרְך ְלָעְבדֹו ׁשְ ל ָהעֹוָלם ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ת ּכָ ן ְיכֹוִלין ִלְמׁשֹוְך אֶׁ ּדֹור ּכֵּ ּבַ לֹום ׁשֶׁ ָ ְצַפְנָיה  א. ְלִפי ַהׁשּ

י ַעל  ין בְּ - ג' ט(. ּכִ ׁש ּבֵּ ּיֵּ לֹום ׁשֶׁ ָ י ַהׁשּ ה  ְידֵּ ה ִעם זֶׁ ִרים זֶׁ ם ְמַדּבְ י ָאָדם הֵּ ּלֹו וֵּמֲהָבָליו.  נֵּ ל ָהעֹוָלם ּכֻּ ִלית ִמּכָ כְׁ ּתַּ ה הוּא הַּ ה מַּ ה ִעם זֶׁ ִרים זֶׁ ֵהם חֹוקְׁ וְׁ

אַּ  מֹו לְׁ צְׁ עַּ ֵהִכין לְׁ ֶׁ ּ ה ש  י ִאם מַּ לוּם ּכִ ֵאר ֵמָהָאָדם ּכְׁ ָ ּ ל סֹוף לא ִיש  ּסֹוף ּכָ ֶׁ ת ש  ה ָהֱאמֶׁ ה ָלזֶׁ יִרים זֶׁ ּבִ סְׁ ֵהם מַּ ר  וְׁ ין  חַּ וִּ לַּ י 'ֵאין מְׁ ִחי ּכִ צְׁ ּנִ מֹותֹו ָלעֹוָלם הַּ
ד' )ָאבוֹ  בַּ לְׁ ים טֹוִבים ּבִ ֲעׂשִ א ּתֹוָרה וּמַּ ּלָ ִליֹּות אֶׁ ּגָ רְׁ לֹא ֲאָבִנים טֹובֹות וּמַּ לֹא ָזָהב וְׁ ף וְׁ סֶׁ ק ו(.לֹו ָלָאָדם לֹא ּכֶׁ רֶׁ י - ְוַעל   ת ּפֶׁ ל ִאיׁש  - ְידֵּ ִליְך ּכָ ה ַמׁשְ זֶׁ

ְסּפֹו וּ  י ּכַ ר ֱאִלילֵּ קֶׁ ת ׁשֶׁ ַרְך ּוְלתֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו. ֲאָבל כְּ אֶׁ ם ִיְתּבָ ֵּ ת ַעְצמֹו ְלַהׁשּ ה אֶׁ יְך ּופֹונֶׁ ת ּוַמְמׁשִ ל ָהֱאמֶׁ ת ַעְצמֹו אֶׁ ב אֶׁ ל ְמָקרֵּ לֹום ִמּכָ ין ׁשָ אֵּ - ׁשֶׁ
ָחד   ר אֶׁ ין ְמַדּבֵּ ה ְואֵּ ה ִעם זֶׁ ין ִמְתַוֲעִדין ַיַחד זֶׁ לֹום ֲאַזי אֵּ ת ַחס ְוׁשָ ׁש ַמֲחלֹקֶׁ ּיֵּ ׁשֶׁ ן ּכְ ּכֵּ ְתַוֲעִדים ַיַחד ִלְפָעִמים  ׁשֶׁ ּמִ ׁשֶׁ ְכִלית. ַוֲאִפּלּו ּכְ ַהּתַ רֹו מֵּ ִעם ֲחבֵּ

י ַמֲחלֹקֶׁ  ּכִ ְוִקְנָאה,  ְנָאה  ְוש ִ ת  ּוַמֲחלֹקֶׁ חֹון  ִנּצָ ֲחַמת  רֹו מֵּ ב ֲחבֵּ לֵּ ּבְ ָבָריו  ּדְ ין ִנְכָנִסין  ַיַחד אֵּ ִרים  ִסימָ ּוְמַדּבְ ּבְ ְמבֹוָאר  ּכַ ת  ל ָהֱאמֶׁ ינֹו סֹובֵּ חֹון אֵּ ְוִנּצָ ן  ת 
י  נֵּ ל רֹוב ּבְ ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵּ ַהׁשּ ר ִהְתַרֲחקּות מֵּ ִעּקַ ם: - ָאָדם ִהיא ַעל - קכ''ב. ִנְמָצא ׁשֶׁ קֹום ְיַרחֵּ ים. ַהּמָ ינּו ָהַרּבִ ֲעוֹונֹותֵּ ו ּבַ ה ַעְכׁשָ ְתַרּבֶׁ ּנִ ת ׁשֶׁ ֲחלֹקֶׁ י ַהּמַ   ְידֵּ

 ( לשון מוהרנ"ת בליקוטי עצות שלום א )והוא  
 קעקע ג' ועיין סוף תורה סב בהשמטות השייך לאות ב. עיין לק"ה קרחה וכתובת  כז

ְך ְלאֹות ב',    עיין סוף תורה סב   כח ּיָ יב    - בהשמטות ׁשַ ַע ְלָהׁשִ לֹום יֹודֵּ ָ י ַהׁשּ י ַעל ְידֵּ יקֹורֹוס, ּכִ ּפִ יב ְל'אֶׁ ׁשִ 'ּתָ ֶׁ בֹות ְו'ַדע ַמ'ה ׁשּ י ּתֵּ לֹו"ם ָראׁשֵּ ה ׁשָ ְוזֶׁ
 " ּנַ ִלּבֹו ּכַ ּבְ יקֹוְרסּות ׁשֶׁ ּפִ ִלין ַעל אֶׁ ּטְ ה ִנְתּבַ י זֶׁ ם ַעל ְידֵּ רֹו, ּגַ ָחד ַלֲחבֵּ ין אֶׁ ל, ּבֵּ ָראֵּ ין ִיש ְ ׁש ּבֵּ ּיֵּ לֹום ׁשֶׁ ָ י ַהׁשּ ם. ְוַגם ַעל ְידֵּ ן ׁשָ ְמבָֹאר    ל ַעּיֵּ יקֹוְרסּות, ּכַ ּפִ ָהאֶׁ

ר   ָמקֹום ַאחֵּ ה  )בתורה כז(ּבְ ית ַרּבָ אׁשִ רֵּ ינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ּבְ ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ ה ׁשֶׁ ׁש  . ְוזֶׁ ּיֵּ ׁשֶׁ ּכְ ַע ד(, 'ׁשֶׁ ח לֹו" )הֹוׁשֵּ ְפָרִים ַהּנַ ים אֶׁ ה ל"ח(: "ֲחבּור ֲעַצּבִ ָרׁשָ ּפָ
ם י  מּו" )ׁשָ ְאׁשָ ה יֶׁ ם, ַעּתָ ם'. ֲאָבל "ָחַלק ִלּבָ ל, ֲאִפּלּו עֹוְבִדין ֲעבֹוָדה ָזָרה מֹוֲחִלין ָלהֶׁ ָראֵּ ין ִיש ְ לֹום ּבֵּ ִפי ׁשָ ִאין ּכְ ת ּבָ ֲחלֹקֶׁ י ַהּמַ י ַעל ְידֵּ "ל,  (. ּכִ ּנַ רֹות ּכַ
רֹו ְלָהְפכֹו ְלַדְעּת  ָחד ִעם ֲחבֵּ ר אֶׁ ִאים ּוִמְתַוֲעִדים ַיַחד, ְלַדּבֵּ יָנם ּבָ אֵּ ַאַחר ׁשֶׁ ַדְעּתֹו, מֵּ ז ּבְ ָחד אֹוחֵּ ה, לֹא  ְוָכל אֶׁ ה ִעם זֶׁ רּו זֶׁ ֹו. ַוֲאִפּלּו ָיבֹואּו ַיַחד ִויַדּבְ

ֲחלֹקֶׁ  ל ַהּמַ חֹון ׁשֶׁ ּצָ ֲחַמת ַהּנִ ְעּתֹו, מֵּ אי ִיְתבַּ ָיׁשּוב ִמּדַ ַוּדַ לֹום, ּבְ ָ י ַהׁשּ י ַעל ְידֵּ ם. ּכִ לֹום, ֲאִפּלּו עֹוְבִדין ֲעבֹוָדה ָזָרה מֹוֲחִלין ָלהֶׁ ׁש ׁשָ ּיֵּ ׁשֶׁ ל  ת. ֲאָבל ּכְ ּטֵּ
ם, ַעל   הֶׁ ָחד מֵּ ׁש ְלָכל אֶׁ ּיֵּ יקֹוְרסּות ׁשֶׁ ּפִ ת   - ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ְוָהאֶׁ ה אֶׁ יבּו זֶׁ ה, ְוָיׁשִ ה ִעם זֶׁ רּו זֶׁ ַדּבְ ּיְ י ׁשֶׁ אי ָיבֹואּו    ְידֵּ ִפירֹות. ּוְבַוּדַ עֹוָתיו ָהָרעֹות ְוַהּכְ ה ִמּדֵּ זֶׁ

ר   ָמקֹום ַאחֵּ "ל ְוַכְמבָֹאר ּבְ ּנַ לֹום ּכַ ָ י ַהׁשּ ָרה ַעל ְידֵּ ָמה ִויׁשָ לֵּ ֱאמּוָנה ׁשְ  : )בתורה כז( לֶׁ



 מוהר"ן           תורה כז                           יקוטי                             ל                      11לח: 

מחלוקת  ביניהם  א להכניס  "בין יראי ה' היה שלום היה תיקון לכל העולם וע"כ מתגבר הסט  דהיינו שאם

 : והתנצחות ומאבדים הכל

 

 באות 
בחי'  ע"י זוכים ולקמן יתבאר שלהדרת פנים  ,ולזה ע"י הדרת פנים ,פניםמבאר שלשלום זוכים ע"י הארת 

כי כשזוכה שכל תורה שבכתב ברורה לפניו  .דרושי התורה הנדרשת ביג מדות הנמשכין מיג תקוני דיקנא
רה  ותורה שבכתב ותדהיינו  חיבור זו"ן אצלו  נעשה  , אזיעפ"י היג מדות מבואר לובלי שום קושי כי הכל 

 . עיין תורה יג שעיני ה' בתורה .אזי זוכה להארת פנים של הקב"ה ,זה בחי' שלום בתורתוו .שבע"פ

מדרגה  שלימות היא  ב ש  \כט/ , אלא ע"י הארת פניםהכללי  הנ"ל   לבא לבחי' שלום  ואי אפשר

 , וברוחניות הוא יג תיקוני דיקנא  ,הידור הפנים בגשמיות הוא הזקן  \לא/ םיהדרת פנ  שהיא   \לגבוהה מאד/ 

כי הדר בארמית לשון  ביאור נ"ל  הו   .\לב/נפין בזעיר אנפיןאוהוא הארת פני אריך  .  כפי שיתבאר לקמן אות ג'ו
לו זקן הוא בחי' שחוזר למטה דמות שיש למעלה,    לכן מי שיש  , חזרה, ופרצוף אריך אנפין של מעלה יש לו זקן

שמעורר י"ג תיקוני דיקנא של אריך זוכה גם ברוחניות שחוזר ונעשה לו  של תורה  והכי נמי ע"י י"ג מדות  

 
לומר שהכוונה גם    נראה עפ"י המבואר לקמן אות ג' שהכוונה לחכמת אדם תאיר פניו אבל נראה בפשטות שאפשר   -   הארת פנים   כט 

ולבן שנים מחלב אל תיקרי לבן שינים אלא    : כמבואר כתובות דף קיא במאור פנים  להארת פנים פשוטה דהיינו חיוך פשוט לכל אדם  
לבן שנים פשטיה דקרא במאי כתיב כי אתא רב דימי אמר אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם רמוז בעיניך  

וי לי שיניך דבסים מחלבא מסייע ליה לרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב  דבסים מחמרא ואח 
 .שנאמר ולבן שנים מחלב אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים 

כשאריך אנפין  בכמה בחי' ובפשטות כשהקב"ה פונה אלינו זו הארת פנים, אבל יש הארת פנים גבוהה יותר    נ"ל כי יש הארת פנים   ל
 מאיר לזעיר ואזי זעיר מאיר לנו, וזו הארת פנים שהיא הדרת פנים. כי חוזר למטה בזעיר הארת פנים עליונות של אריך.    

משמע שזה בחי' יעקב ובחי' החכמה תחיה שזוכין ע"י שתורתו שלימה ע"י שיודע לדרוש אותה ביג מדות כפי שיבואר  מההמשך    לא
 .ת האלה בתורה א שקשור ליעקב דייקא באות ג' ועיין כל הבחינו 

ִנים    - ג' א' לק"ה קרחה וכתובת קעקע  ועיין   ָאַרת ּפָ ִנים, הּוא ַעל    - ְוהֶׁ ָניו ְוגּופֹו    - ַהְדַרת ּפָ ת ּפָ ר אֶׁ י ְצִריִכין ְלַהּדֵּ י ַהּתֹוָרה ְוכּו', ּכִ רּוׁשֵּ י ּדְ ְידֵּ
ִנים, כִּ  ִחיַנת ַהְדַרת ּפָ ִנים ָיפֹות ּבְ ה לֹו ּפָ ְהיֶׁ ּיִ ר   - י ַעל  ׁשֶׁ "ל. ְוִעּקַ ּנַ ם ּכַ ּלָ לּוִלין ּכֻ י ּבֹו ּכְ ַרְך, ּכִ ם ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ּלָ יְך ּכֻ ְיָקא הּוא ָיכֹול ְלַהְמׁשִ ה ּדַ י זֶׁ   ְידֵּ

ִנים הּוא ַעל   ָאַרת ּפָ "ל. ְוַעל    - הֶׁ ּנַ י ָהָאָדם הּוא ַהּתֹוָרה ּכַ ָחד, ּכִ י ַהּכֹל אֶׁ "ל, ּכִ ּנַ י ַהּתֹוָרה ּכַ ָלִלּיּות ּגּוף ָהָאָדם,  יְ   - ְידֵּ הּוא ּכְ ָניו ׁשֶׁ ִאיר ּפָ י ַהּתֹוָרה מֵּ דֵּ
דּוַע. ְוַעל   ּיָ ה אֹותֹו ּכַ ָכל ַהּגּוף ּוְמַחּיֶׁ ִאיר ּבְ ט ּומֵּ ֵּ ׁשּ ל, ִמְתּפַ כֶׁ הּוא ַהּשֵֹּ ִנים, ׁשֶׁ י ַהּפָ ִנים, ַעל    - ּכִ ָאַרת ּפָ י הֶׁ ַהְינּו ַעל    - ְידֵּ י ַהּתֹוָרה, ּדְ ְתּפַ   - ְידֵּ ּמִ י ׁשֶׁ ט  ְידֵּ ֵּ ׁשּ

ִנים, ַעל   ָאַרת ּפָ ה ְלהֶׁ ּזֹוכֶׁ ָפָניו ְוגּופֹו ַעד ׁשֶׁ ל ַהּתֹוָרה ּבְ ל ׁשֶׁ כֶׁ ם   - ַהּשֵֹּ ּלָ י ּכֻ ַרְך, ּכִ י ּגּופֹו ַלה' ִיְתּבָ יְברֵּ אֵּ לּוִלים ּבְ ל ָהעֹוָלם ַהּכְ יְך ּכָ ה ָיכֹול ְלַהְמׁשִ י זֶׁ ְידֵּ
ִאיר ַעל   ּמֵּ מּות ָהָאָדם ׁשֶׁ ם ּדְ לֶׁ צֶׁ לּוִלים ּבְ י   - ּכְ "ל:   ְידֵּ ּנַ ִנים ּכַ ָאַרת ּפָ ִחיַנת הֶׁ הּו ּבְ ּזֶׁ  ַהּתֹוָרה, ׁשֶׁ

ּלֹו,    -   תורה ס' אות ו'   לב ׁשֶׁ ִנים  ַהּפָ ת  ין אֶׁ יׁשִ ְלּבִ ּמַ ׁשֶׁ ׁש  יֵּ י  ּכִ ִנים.  ַהּפָ ת  ין אֶׁ יׁשִ ְלּבִ ּמַ ׁשֶׁ ה  זֶׁ ּבָ ִחינֹות,  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ׁש  ר  ְויֵּ ְפׁשָ ִאי אֶׁ ׁשֶׁ ׁש  ְויֵּ ה.  ִסּפּור ַמֲעשֶֹׁ ּבְ
ּת  י  ִדְברֵּ ּבְ ן  ּכֵּ ם  ּגַ ין  יׁשִ ַמְלּבִ ְוִלְפָעִמים   . בֹוּהַ ּגָ ִנים  ּפָ לֹו  ְלַהְראֹות  ְוָצִריְך  ּלֹו,  ׁשֶׁ ִנים  ּפָ ּבַ ר  ְלעֹוְררֹו  ְפׁשָ אֶׁ ְוִאי   , בֹוּהַ ּגָ ּתֹוָרה  אֹוְמִרים  ׁשֶׁ ַהְינּו  ּדְ ֹוָרה, 

מוֹ  ְך ּכְ ָעְלָך בְּ ְלָאְמָרּה ּכָ ִחיַנת )ֲחַבּקּוק ג(: "ה' ּפָ ה ּבְ ה. ְוזֶׁ ּנָ ה ִמּמֶׁ תֹוָרה ְנמּוָכה ּוְקַטּנָ ין אֹוָתּה ּבְ יׁשִ ִהיא, ּוַמְלּבִ ׁש  ת ׁשֶׁ רֵּ יהּו', ּפֵּ יהּו". 'ַחּיֵּ ִנים ַחּיֵּ ב ׁשָ רֶׁ קֶׁ
רֶׁ  קֶׁ ּיֹות. 'ּבְ י ַמֲעשִֹ ָעְלָך', ַהְינּו ִסּפּורֵּ הּו: 'ּפָ הּו'. ְוזֶׁ "י: 'עֹוְררֵּ "ל )ו(.  ַרׁשִ ּנַ ִנים ּכַ ְבִעים ׁשָ ם ׁשִ הֵּ ִנים, ׁשֶׁ ְבִעים ּפָ ִ ל ַהׁשּ ּיֹות ׁשֶׁ ִחיַנת ַמֲעשִֹ ִנים', ַהְינּו ּבְ ב ׁשָ

 ִ ל ַהׁשּ ּיֹות ׁשֶׁ ֲעשִֹ ִנים, ַהְינּו ַהּמַ ב ׁשָ רֶׁ קֶׁ ן ּבְ הֵּ ּיֹות, ׁשֶׁ י ַמֲעשִֹ י ִסּפּורֵּ עֹוְרִרין אֹותֹו ַעל ְידֵּ ּמְ נַּ ַהְינּו ׁשֶׁ ִנים ּכַ ְבִעים         "ל:ְבִעים ּפָ ִ ל ַהׁשּ ַפל ִמּכָ ּנָ ׁש ׁשֶׁ ֲאָבל יֵּ
ִנים ַקְדמֹוִנּיוֹ  ל ׁשָ ּיֹות ׁשֶׁ י ַמֲעשִֹ י ִסּפּורֵּ י ִאם ַעל ְידֵּ ִנים, ּכִ ׁשּום ּפָ ר ְלעֹוְררֹו ּבְ ְפׁשָ ִאי אֶׁ ִנים, ַעד ׁשֶׁ ִלין  ּפָ ִנים ְמַקּבְ ְבִעים ׁשָ ִנים, ׁשִ ְבִעים ּפָ ִ ל ַהׁשּ ּכָ ת, ׁשֶׁ

ם. ְוזֶׁ  ָ ִלין ִחּיּות ְוִהּדוּ ִחּיּות ִמׁשּ ִנים ְמַקּבְ ְבִעים ּפָ ִ ל ַהׁשּ ּכָ ִנים )ז(. ׁשֶׁ ִחיַנת ַהְדַרת ּפָ ן, ּבְ ִחיַנת ָזקֵּ יק, ּבְ ִחיַנת ַעּתִ ד )ח(.  ה ּבְ סֶׁ ִחיַנת ְוַרב חֶׁ ה ּבְ ם. ְוזֶׁ ָ ר ִמׁשּ
ָאְמ  מֹו ׁשֶׁ ד, ּכְ סֶׁ ה ִעּמֹו חֶׁ ְלִמידֹו ֲהָלָכה ַאַחת, הּוא עֹושֶֹׁ ת ּתַ ד אֶׁ י ַהּלֹומֵּ ׁשֹו,  ּכִ ּמְ ׁשַ ְלִמידֹו ִמּלְ ַע ּתַ ל ַהּמֹונֵּ ֻתּבֹות צ"ו(: 'ּכָ ינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ּכְ רּו ַרּבֹותֵּ

ָהַרב. ִנְמָצא ׁשֶׁ  ל מֵּ ְלִמיד ְמַקּבֵּ ַהּתַ ִחיַנת ֲהָלכֹות ׁשֶׁ ה ּבְ ּמּוׁש ֲחָכִמים, זֶׁ ד'. ְוׁשִ סֶׁ ּנּו חֶׁ ַע ִמּמֶׁ ִאּלּו מֹונֵּ ד ִעם ּתַ ּכְ ָהַרב לֹומֵּ ֶׁ ה ׁשּ ד.  ּמַ סֶׁ ִחיַנת חֶׁ ה ּבְ ְלִמידֹו, זֶׁ
ָעְלָך בְּ  ְבִחיַנת: "ה' ּפָ יׁש אֹותֹו ּבִ ְלּבִ ּמַ ִנים, ׁשֶׁ ְבִעים ּפָ ִ ל ַהׁשּ ִנים ׁשֶׁ ה ּפָ יזֶׁ עֹוְררֹו ִעם אֵּ ּמְ ׁשֶׁ ן ּכְ ד ְסָתם.  ְוַעל ּכֵּ סֶׁ ִחיַנת חֶׁ "ל, הּוא ּבְ ּנַ יהּו" ּכַ ִנים ַחּיֵּ ב ׁשָ רֶׁ קֶׁ

י  עֹוְררֹו ַעל ְידֵּ ּמְ ׁשֶׁ ִנים ְוָכל ַהֲחָסִדים ְמקַ   ֲאָבל ּכְ ל ַהּפָ י ּכָ ד )ט(. ּכִ סֶׁ ִחיַנת ְוַרב חֶׁ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות, הּוא ּבְ ל ׁשָ ּיֹות ׁשֶׁ י ַמֲעשִֹ ם: ִסּפּורֵּ ָ ִלין ִמׁשּ  ּבְ

א   -   זוהר נשא קלח: ִתיבוראה,    באֲחֵזי    תָּ ֲעָך יֵָּראִתי יהוהנביא אמר על ז"א    שחבקוק  כְּ ִתי ִשמְּ ַמעְּ מֹוַדע ַהאיואמר כי    "ה שָּ תְּ א ִאשְּ רָּ ַכדפירושו,    נודעפסוק זה    קְּ ִביָאה   דְּ נְּ

יַָּדע ַתַכל וְּ ִאסְּ ַמע וְּ א שָּ ששמע, עד שידע מהותם )גם כאן נקט ג' לשונות כנגד ג'    בהדבריםכי כשהנביא הקדוש שמע את סוד האוזן של ז"א, והסתכל והתבונן    ַקִדישָּ
ֵאיםמוחין כנזכר לעיל(,   קָּ ִתיבשנכנס בעומק הענין של סודות האוזן והמוחין המאירים בה, אז    כלומרועמד על אלו התקונים,    ל ִתּקּוִנין ִאֵליןעַ   וְּ כי שמיעת    יֵָּראִתי   כְּ

ן  לכןהאוזן גורמת להתעוררות הדינים,   ר ַקֵמיה   ַתמָּ ִאַתבָּ א ּולְּ ַדֲחלָּ ,  יחטאאוי לירא ולהיות נשבר מלפניו שלא   שם מחמת התעוררות דיני האוזן של ז"א, ר  יָּאּות הּוא לְּ
ַמר    ַהאיכדי שלא יתעוררו עליו דינים, ומסיק דבריו ואמר  ִפין ִאתְּ ֵעיר ַאנְּ יַָּדע  ַכד ומפרש              זה נאמר באוזן של ז"א.   דברִבזְּ ַתַכל וְּ אחר שהסתכל וידע חבקוק   ִאסְּ
ִתיב   ַמה ת א"א בו,  בנבואה, שיש מיתוק להדינים של ז"א, על ידי האר ָך  יהולא"א שיאיר בז"א להמתיק דיניו, ואמר    שהתפלל כְּ לְּ עָּ השם הוי"ה שהוא א"א,    אתה"ה פָּ

ֶקֶרבהנה אתה פעלת ותקנת את ז"א,   ִנים ַחֵייהּו   בְּ ַעִתיק  ַהאי  ואמרלכן תחיה אותו )כדמפרש ואזיל(,    שָּ ַמר   לְּ אם השם    כי זה השם הוי"ה על א"א נאמר, כי  יֹוִמין ִאתְּ
כָּלז"א, אז השם השני קאי על א"א,    על הראשון שבזה הפסוק "הוי"ה שמעתי שמעך יראתי" נאמר   אל"ף דל"ת    ּובְּ נֵי, אֹו בְּ ֵרי ִזמְּ יו"ד ה"א תְּ ַכח יהו"ה יהו"ה בְּ תְּ ִישְּ ֲאַתר דְּ

יו"ד  ֵעיר  ַחדכלל בידינו שבכל מקום שנמצאים שני שמות הויו"ת בפסוק אחד, או שם אחד באדנ"י, ושם אחד בהוי"ה, הנה    כי"א  הוְּ ִפיןִלזְּ ַעִתיִקין ַאנְּ א דְּ ַעִתיקָּ ַחד לְּ שם    וְּ
ַאףבא"א,  הוא בז"א, ושם השני הוא    הראשוןאחד נאמר לז"א ושם אחד נאמר לעתיק של עתיקין שהוא א"א, לכן גם בפסוק זה, שם   הּו ַחד  וְּ כֻלְּ אף על פי    ַעל ַגב דְּ

ַחדששני השמות הם שוות דהיינו הויו"ת,   א    וְּ מָּ רּו שְּ                ובנוסח אחד נקראים שאין אחד מנוקד בנקוד אחר כמו בנקוד אלהי"ם, עם כל זה הם מורים על שני פרצופים.     ִאקְּ
ִנינַן  ומקשה ַתילמדנו, כי    הרי  ּותְּ רֵ   ֵאימָּ ֵלא  ִאקְּ נָּאנקרא שם מלא,    מתיי ֵשם מָּ ִזמְּ ִתיב יהו"ה אלהי"ם    בְּ כשיש שני שמות  הויבזמן שכתוב    הואִדכְּ רק  "ה אלהי"ם, כלומר 

ַהאיהמשונים זה מזה אז נקרא שם מלא, לפי שאז מורים על שני פרצופים,   ֵלאהּוא ֵשם  דְּ ִפין   מָּ ֵעיר ַאנְּ ִדזְּ א וְּ כלָּ ַעִתיק דְּ של עתיק מכל ושל ז"א, כי שם    זהו שם מלא   כידְּ
אהוי"ה הוא בא"א ושם אלהי"ם הוא בז"א,   כלָּ ֵרי  וְּ ֵלא ִאקְּ ָארוכולו נקרא שם מלא, דהיינו רק בחיבור שני שמות אלו נקרא שם מלא, ומשמע    הּוא ֵשם מָּ א   ּושְּ ֵרילָּ ֵשם    ִאקְּ

ֵלא   .מָּ



 מוהר"ן           תורה כז                           יקוטי                             ל                      12לח: 

, וזה נקרא הדרת פנים שכאן למטה חוזר ונראה  \לג/ למטה יג בחי' תיקוני הזקן העליון של אריך של מעלה
   .\לד/ וניםהדרת הפנים הדומה לפנים עלי

 
הדרת פנים אלא רק  ביעקבבאר שזה בחי' יעקב במדרגתו כשהגיע לעיר שכם, אמנם לא מזכיר עתה י

במדרגת זעיר ורק במדרגת ישראל שלו הוא  אפילו וצ"ע מהמבואר בכהאריז"ל שיעקב אינו הארת פנים, 
   . (, המבואר בספריםסבא ישראל   אולי הוא בחי')ואילו הדרת פנים שהיא בחי' אריך המאיר בז"א , \לה/ בחי' זעיר

ביעקב אבינו שהתחיל לתקן חטא אדם הראשון היה   , לכןואולי כיון שכל מדרגה כלולה מכל המדרגות
ההדרת פנים שלו  לכן  .ר בזעיריבחי' התחלת ההדרת פנים דהיינו שהיה הראשון שהביא את אריך להא

 נקראת הארת פנים. 
  ,הכתוב כאן "שלם"ויבא יעקב ולקמן באות ח' משלים רבינו את ביאור הפסוק הזה עפ"י הגמ' בשבת לג ש

הכוונה בגופו ותורתו וממונו, דהיינו שע"י שלום בעצמיו זכה לשלום בתורתו ועי"ז לשלום בממונו שהיא  
)כמבואר בתורה כג ועי"ש שהוציא את כל העיר שכם מתאוות   שלימות האמונה בחי' לעבדו שכם אחד

יז שנים   יוסף ורקצרת דינה וצרת המבואר באות ז' שהשלום מתלבש במרירות, , ואמנם התקיים בו  ממון
ואפשר כיוון שהיה קודם מתן תורה א"א שיזכה לזה   אחרונות זכה לשלום בלא מרירות אבל עדיין בגלות.

    .\לו/ כידוע ועוד שעם כל שלימותו עדיין היה בו הזהמה שהיתה צריכה להתברר בשיעבוד מצרים בשלימות.
עם    ובהיאבקגרם  נרפא מצלעתו שהפשט שהת,  ויבא יעקב שלם עיר שכם  \לז/ וזה )בראשית לג(

דורש   ורבנו  דהיינו    "שכם"ואיתערותא  לשון    "עיר" המלאך,  אחד,  זה  לשון לעבדו שכם  בפסוק  שרמוז 

את כל העולם לעבוד את ה'    ך דהיינו למשו  שכם אחד  לעבדו  \לח/של בחי' )צפניה ג'(שההתעוררות  

 , הוא ע"י שלום. שכם אחד

 
י    - הלכה א    עיין לק"ה פורים   לג ְלהִ ּכִ ְמֹאד  ה  ָקׁשֶׁ ֲאַזי  ִנים,  ּפָ ְבִעים  ִ ַהׁשּ ל  ִמּכָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְונֹוְפִלים,  ָנה  ׁשָ ְבִעים  ִ ִמׁשּ ר  יֹותֵּ ב  ְתַעּכֵּ ּיִ ׁשֶׁ ר  ּכְ ְתעֹורֵּ

י ִאם ַעל   ּכִ ָנה  ֵּ ַהׁשּ י ִאם ַעל    - מֵּ ר ִלְהיֹות ּכִ ְפׁשָ ה ִאי אֶׁ ּזֶׁ ִנים, ׁשֶׁ ִחיַנת ַהְדַרת ּפָ י ּבְ ׁשֶׁ   - ְידֵּ יַח  י ָמׁשִ ִחיַנת ַהְדַרת  ְידֵּ הּוא ּבְ ינּו, ׁשֶׁ ָימֵּ ּבְ ָרה  ְמהֵּ בֹא ּבִ ּיָ
תּוב ׁשָ  ּכָ מֹו ׁשֶׁ ִנים, )ּכְ ִחיַנת ַהְדַרת ּפָ ה ּבְ יק יֹוִמין זֶׁ יק יֹוִמין ְמָטא ְוכּו'. ַעּתִ ְבִחיַנת ְוַעד ַעּתִ ִנים, ּבִ ם  ּפָ ן ׁשָ "ל, ַעּיֵּ ְמעֹון" ַהּנַ י ׁשִ ַתח ַרּבִ ֲאָמר "ּפָ ּמַ ם ּבַ

ב(,  יטֵּ  הֵּ
הוא הזקן וגם לזעיר יש זקן א"כ מה ההבדל בזה בין זקן אריך לזעיר מדוע ההידור מיוחס יותר לזקן אריך    צ"ע כיון שהדרת פנים   לד

ונראה כי התורה עצמה היא ז"א ואילו מדות שבה נדרשת התורה הם אריך וא"א להבין את התורה אלא ע"י יג מדות,   שבו הי"ג מדות.
בתורה אלא ע"י יג המדות, נמצא שאע"פ שיש הידור זקן לזעיר אבל ההולדה שלו היא רק מכח ההידור    והן תורה שבע"פ וא"א להוליד 

 זקן של אריך המאיר בו, וא"א להפריד ביניהם לומר שהידור זקן השחור של זעיר מוליד לבדו.
)שם ז:( וכו' ח, והנה יעקב יהיה    שמות בני האדם הם שמות נפשותם וה' שם שמות בארץ ודרשו ז"ל   -   '( בראשית לה י)   אור החיים   לה 

שם נפש שהיתה לו, ולזה הגם שניתוסף בו רוח אלהים הנקרא "ישראל" לא מפני זה אבד הראשון והרי ישנם לראשון גם שני ויכול  
   .הוא ליקרא "יעקב" ואין ראוי שיעקר שמו הראשון לחלוטין 

במלכות, ובתיקונים )הקדמה י"ד.( פירוש במט"ט שנקרא ישראל  ישראל זוטא פירוש בפרדס או ביסוד או    -   ערך ישראל   קהלת יעקב 
 זוטא, גם הזעיר נקרא ישראל זוטא נגד ישראל סבא שהוא בחכמה )פרי עץ חיים שער קריאת שמע פרק י'(:

עקב תחתון  ויש בחינת יעקב עליון אשר הוא שוה בקומתו לזעיר אנפין, והוא המזווג עם לאה ונקרא ישראל, ובחינת י   -   קב ערך יע   -   שם 
 אשר התחלת יציאתו נגד חזה דזעיר אנפין והוא המזווג עם רחל, עץ חיים שער הכללים פרק י"א: 

שנחלקו האם זהמת הנחש פסקה ביעקב או בהר סיני, ובאמת אינה מחלוקת כי נפסקה ביעקב בבחי' של    וכן מבואר בגמ' שבת קמו.  לו 
 ם, כי אם ביעקב נפסק לגמרי מדוע היה השיעבוד ולא זכו מיד למתן תורה.מטתו שלימה, ועדיין נשאר זהמה שנתבררה בשעבוד מצרי 

קֹום ֻסּכֹות: בראשית פרק לג  לז  ם ַהּמָ ן ָקָרא ׁשֵּ ה ֻסּכֹת ַעל ּכֵּ הּו ָעש ָ ִית ּוְלִמְקנֵּ ן לֹו ּבָ בֶׁ ם )יח(   )יז( ְוַיֲעקֹב ָנַסע ֻסּכָֹתה ַוּיִ כֶׁ ְׁ ֵלם ִעיר ש  ָ ֲעקֹב ש  בֹא יַּ יָּ   וַּ
ץ   רֶׁ אֶׁ ר ּבְ י ָהִעיר:ֲאׁשֶׁ נֵּ ת ּפְ ַחן אֶׁ ן ֲאָרם ַוּיִ ּדַ בֹאֹו ִמּפַ ַנַען ּבְ ָאה    ּכְ מֵּ ם ּבְ כֶׁ י ֲחמֹור ֲאִבי ׁשְ נֵּ ד ּבְ ם ָאֳהלֹו ִמּיַ ר ָנָטה ׁשָ ה ֲאׁשֶׁ דֶׁ ָ ְלַקת ַהש ּ ת חֶׁ ן אֶׁ קֶׁ )יט( ַוּיִ

יָטה:    ְקש ִ

   בית חורף סכות קיץ: )מגילה יז( שהה שם י"ח חדש קיץ וחורף וקיץ. סכות קיץ    -   ויבן לו בית )יז(   - רש"י  

שלם בגופו שנתרפא מצלעתו )שבת לג(. שלם בממונו שלא חסר כלום מכל אותו דורון. שלם בתורתו שלא שכח    -   שלם )יח(    -   רש"י 

כאדם האומר לחבירו יצא פלוני    -   בבואו מפדן ארם    כמו לעיר וכמוהו )רות א( עד בואנה בית לחם:   -   עיר שכם     תלמודו בבית לבן: 

בשאלתות    -   ערב שבת היה אריות ובא שלם. אף כאן ויבא שלם מפדן ארם מלבן ומעשו שנזדווגו לו בדרך: ויחן את פני העיר.    מבין שיני 
 דרב אחאי. בר"י: 

ּפֹ   צפניה פרק ג   לח ֱאסֹף ּגֹוִים ְלָקְבִצי ַמְמָלכֹות ִלׁשְ ִטי לֶׁ ּפָ י ִמׁשְ ן ַחּכּו ִלי ְנֻאם ְידָֹוד ְליֹום קּוִמי ְלַעד ּכִ י  )ח( ָלכֵּ י ּכִ ם ַזְעִמי ּכֹל ֲחרֹון ַאּפִ יהֶׁ ְך ֲעלֵּ

ץ:  ל ָהָארֶׁ ל ּכָ ָאכֵּ ׁש ִקְנָאִתי ּתֵּ אֵּ י    ּבְ ָחד: )ט( ּכִ ם אֶׁ כֶׁ ְׁ דֹו ש  ָעבְׁ דָֹוד לְׁ ם יְׁ ֵ ש  ם ּבְׁ ּלָ רֹא כֻּ רוָּרה ִלקְׁ ָפה בְׁ ים ׂשָ ּמִ ל עַּ ּפֹךְׁ אֶׁ הְׁ י כּוׁש    ָאז אֶׁ ר ְלַנֲהרֵּ בֶׁ עֵּ )י( מֵּ
ת ּפּוַצי   ֲאוָ   יֹוִבלּון ִמְנָחִתי: ֲעָתַרי ּבַ ּגַ י  יזֵּ ְך ַעּלִ ְרּבֵּ י ָאז ָאִסיר ִמּקִ ּכִ י  ַעּתְ ּבִ ׁשַ ר ּפָ י ִמּכֹל ֲעִלילַֹתִיְך ֲאׁשֶׁ בֹוׁשִ ּיֹום ַההּוא לֹא תֵּ ְך ְולֹא תֹוִסִפי  )יא( ּבַ תֵּ

י:   ַהר ָקְדׁשִ  ְלָגְבָהה עֹוד ּבְ

גאולה אלא המתינו לי על היום המוגבל שאקום לשלול את העכו"ם  הואיל ולא שבתם אלי לא אמהר ה   - )ח( לכן חכו לי   מצודות דוד 
כל יושבי    - אשר אז תצא משפטי לאסוף עכו"ם וכו' לשפוך עליהם זעמי וכל חרון אפי. כל הארץ   - ועל יום מפלת גוג יאמר. כי משפטי 

 הארץ: 

ם הראשונה אהפוך אותה עליהם בשפה  פי' העמים שישארו אחר מלחמת גוג שפת   - )ט( כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה    רד"ק 
ברורה שלא יוציאו בשפתם אלהים אחרים אלא כולם יקראו בשם ה' זהו שפה ברורה כמו שאמר בנבואת זכריה ביום ההוא יהיה ה'  



 מוהר"ן           תורה כז                           יקוטי                             ל                      13לח: 

  הוא ע"י בחי' יעקב. שהוא הארת פנים   להקב"ה ובין אדם לחבירובין גוף ונשמה בין אדם  ושלום  
, בחי' שופריה דיעקב כעין שופריה  מדתו אמת שתיקן בשלימות זכה תמיד להארת פני ה' ש  ע"ידהיינו ש
אלא שהוא בחי' אור  הנראה בחוש    מדבר ביופי חיצוניבגמ'  אע"פ שהפשט    {ע"ש  \לט/ .ב"מ פד} דאדם  

זכה יעקב שתיקן חזר ו, לזה  \מ/ אחרי החטארבנו מבאר שהכוונה לאור הפנים שהיה לאדם הראשון    ,נפלא

מהמבואר שם בגמ' שגם רבי יוחנן זכה לזה משמע שאין הכוונה להדרת פנים אלא להארת פנים   .החטא
 בלבד. וכנ"ל אולי הארת פנים היא בחי' נמוכה של הדרת פנים.

   .. הארת פנים מבחי' הדרת פנים עליוניםהארת פניםנמצא שהשלום נעשה ע"י 
קון הברית הוא  יכי ת ( שער הגלגולים לא כמבואר )והברית נקרא שלום  ,ולקמן אות ו' יתבאר שזה תלוי בתיקון הברית

שע"י שניהם    ,ית' אל האדם  פניו  ית' והארת  הקשר והברית בין האדם להקב"ה שנעשה ע"י ביטול האדם אליו
יכול היה  לתיקון הברית שגם    הזכ   \מא/ ועי"ש בגמרא שרבי יוחנן שזכה לזהנקשרים בקשר הברית זה לזה.  

 לעמוד על שער טבילה של נשים כדי שיסתכלו בו עי"ש. 

פשט הפסוק שדוד המלך שואל מי יעלה בהר ה' וכו'    מבקשי פניך יעקב  \מב/וזה בחי' )תהלים כד(
ואומר אעפ"כ זכו לזה עם ישראל בני יעקב אבינו   לקיימןשיזכה למדות טובות שמונה שם כי הן מדות שקשה  

כי    ,דהיינו שיעקב אבינו זכה לבחי' פנים  ",פניך יעקב"ורבנו דורש    .שמכוחו זכו להיות מבקשי פניך תמיד
ובזעיר אנפין אין מדת    ג תיקוני דיקנא"פנים ביתרי תפוחין הנקראים    ת היא כנגדואמ  \מג/ יעקב מדתו אמת

ויבא יעקב . וזכה לזה ע"י שלום כנ"ל חי' הדרת פנים שהיא באריך אנפיןבנמצא שיעקב זכה לזה מ \מד/ואמת

 
אחד ושמו אחד, והחכם רבי אברהם אבן עזרא ז"ל פירש יתהפכו לעבוד ה' לבדו בשפה ברורה היא לשון הקדש שבה לבדה נקרא  

 חלק אחד ר"ל בלב אחד ובדעה אחת:   -   אחד   לעבדו שכם     נכבד: השם ה 
אמר רבי יוחנן אנא אישתיירי משפירי ירושלים האי מאן דבעי מחזי שופריה דרבי יוחנן נייתי כסא דכספא מבי    -   בבא מציעא פד.  לט 

בין שמשא  ונותביה  לפומיה  סומקא  דוורדא  כלילא  ליה  ונהדר  סומקא  דרומנא  פרצידיא  ונמלייה  מעין    סלקי  זהרורי  ההוא  לטולא 
שופריה דר' יוחנן איני והאמר מר שופריה דרב כהנא מעין שופריה דרבי אבהו שופריה דר' אבהו מעין שופריה דיעקב אבינו שופריה  

 .דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון ואילו ר' יוחנן לא קא חשיב ליה שאני ר' יוחנן דהדרת פנים לא הויא ליה 

. כשיוצא  מבי סילקי   . זיהרורי תוארו וקירון ]עור[ פניו: שופרי   . נותרתי: אישתיירי   . סלים שעושין בהרפניא: קורי דהרפנאי כי ד   -   פרש"י 

. יסובבנהו שפה לפיו סביב  ונהדר ליה כלילא   . גרעינין: פרצידי   . בעלותו מן האש:בי סילקי   מבית האומן שהוא צהוב ממראה להב האש:

 . זקן: הדרת פנים   . ולא הכל: מעין   מיניה על פני הארץ:   . דנפקי זיהרורי   של ורד אדום:

ולפי    - תוספות   כלומר אשתיירי ממשפחתם  היה אלא  חורבן הרבה  יוחנן אחר  רבי  ירושלים.  יוחנן אנא אשתיירי משפירי  ר'  אמר 
 שהזכיר רבי יוחנן שהיה משונה משאר בני אדם בדבר אחד הזכיר גם שהיה משונה ביופי: 

היה אדם שלם בכל השלמויות ויעקב לכאורה עדיין לא זכה לזה, ואחרי החטא היה אדם הראשון צריך תיקון    החטא   צ"ע כי קודם   מ
 עצום שרק התחיל ביעקב אבינו. עיין זהר תלדות דף קמב: 

י  ָאַמר   -ות דף קמב:  ד זוהר תול  ַיֲעקב   ׁשו ְפֵריה  ,  יֹוֵסי  ַרב ִּ יהו    ד ְ אִּ ָאָדם   ׁשו ְפֵריה    ד ְ ר   ֵאיךְ   ד ְ  ְוָהא ,  להיות  אפשר  איך   ר"אדה  של  כיפיו   היה   יעקב  של  שיפיו  שאמרת  מה  ֶאְפׁשָ
יַנן  נִּ ו חַ  ת ְ פ  ַ ָאָדם  ֲעֵקבוֹ  ת  אׁשֹון   ד ְ ֶהה   ָהרִּ ל   ַמכ ְ ְלג ַ ה   ג ַ ָ י, חמה גלגל את  מכהה היה  ר "אדה של עקבו  שתפוח למדנו הרי  ַחמ  ָכךְ   ֵתיָמא   ְואִּ   עקבו  גם היה שכך תאמר ואם  ַיֲעקב   ֲהָוה   ד ְ

י  ֵליה    ָאַמר ,  מקום  בשום   זה  דבר  מצינו   לא  יעקב  של אי,  ֶאְלָעָזר   ַרב ִּ י  ַוד ַ יָתא   ֲהָוה   ָהכִּ ַקְדמִּ אׁשֹון  ָאָדם   ָחב   ָלא  ַעד   כי ,  תחילה  ר"אדה של  יפיו  היה  כך  ודאי  ב ְ ין   ֲהווֹ   ָלא  ָהרִּ   ָיְכלִּ
ל  ין  כ ָ י ָ רִּ ָלא   ב ְ ָ כ  ַ ְסת  ׁשו ְפֵריה    ְלאִּ יָון, ביפיו  להסתכל הבריות כל  יכולים היו לא  ר"אדה חטא  שלא עד  ב ְ ֵ ָחָטא   כ  י   ד ְ נ ֵ ַ ת  ׁשְ ְתְמָאךְ   ׁשו ְפֵריה   אִּ יד   רו ֵמיה    ְונִּ ְתֲעבִּ ר   ְואִּ ין  ְמָאה   ב ַ  אבל  ַאמ ִּ

  מאה   בת   שהיא  המלכות'  לבחי'  פי,  אמה  למאה  קומתו  שפלה  לכן  המלכות  עד  החכמה  ממדרגת  ירד  שחטא  אחר  ל"ר,  אמות  מאה  בן  ונעשה  קומתו  ונשפלה  יפיו  נשתנה  שחטא  כיון
 .  הדברים פשט  לפי  הוא זה  וכל, שחטא אחר  כיפיו היינו, ר"אדה של  כיפיו היה יעקב של שיפיו שאמרנו ומה, ברכות

כיון שרבנו תולה את הארת פנים בהדרת פנים כיצד יתכן לרבי יוחנן היה הארת פנים הרי מבואר שם שהדרת פנים    ובאמת צ"ע   מא
"י זקן והמהרש"א פירש שהיה יפה מראה ולא יפה תאר כפרש"י בראשית כט יז שתואר הוא הצורה ומראה הוא הזיו  לא היה לו, פרש 

 פנים.
ָלה:    תהילים פרק כד   מב יָך ַיֲעקֹב סֶׁ י ָפנֶׁ ו ְמַבְקׁשֵּ ה ּדֹור ּדְֹרׁשָ  )ו( זֶׁ

אשר יעלה בהר ה', וימים רבים עברו ואין עולה  עפ"ז אומר שהגם שידמה שהוא דבר רחוק שימצא איש    - )ו( זה דור דורשיו    מלבי"ם 
ומוריד ומשתף עליונים ותחתונים, בכ"ז הלא נמצא עתה דור שלם שהגיעו אל המעלה הזאת וכולם עלו בהר ה', עד שהדור ההוא שהם  

שבו עולים אל  ר"ל הדור ההוא הם כולם במדרגת יעקב, שהוא אשר ראה את הסולם הזה    - הם יעקב    - כולם דורשי ה' ומבקשי פניך  
האלהים, ובו ירדו מלאכי אל למטה, וישתתפו עליונים ותחתונים, ואז היה ה' נצב עליו ולא היו רק יחידים שהיו מרכבה לשכינה, ועתה  

 נמצא דור דורשיו שכולם הם יעקב, וכולם עלו בסולם אל האלהים: 
חִ   - אות ג'   סו   ותורה   עיין תורה קצב   מג הּוא ּבְ ת, ׁשֶׁ ִחיַנת ָהֱאמֶׁ ִחיַנת )ִמיָכה ז(:  ּבְ ָלה", ּבְ יָך ַיֲעקֹב סֶׁ י ָפנֶׁ ׁשֵּ ים כ"ד(: "ְמַבּקְ ִהּלִ ִחיַנת )ּתְ ִנים, ּבְ יַנת ּפָ

ת ְלַיֲעקֹ  ן ֱאמֶׁ ּתֵּ  ב."ּתִ
בחי' תפארת ורחמים ומשפט שבז' מדות והמשפט נקרא אמת, ולכאורה אין זו מדת "ואמת" של יג מדות של רחמים    אע"פ שיעקב   מד

תּוב )ִמיָכה ז(:    - בחי' מדה כנגד מדה. אבל עיין תורה מז  אלא מדת אמת של דין   ּכָ מֹו ׁשֶׁ ִחיַנת ַיֲעקֹב, ּכְ ת, ּבְ ֱאמֶׁ ּקּון וֶׁ ִנים, הּוא ּתִ ָאַרת ּפָ ְוהֶׁ
ת ְלַיֲעקֹב". ן ֱאמֶׁ ּתֵּ  וכנראה שע"י אמת ליעקב נקשרים לואמת שביג מדות שבאריך.  "ּתִ



 מוהר"ן           תורה כז                           יקוטי                             ל                      14לח: 

  \מו/כמבואר בלק"ה  \ מה/ להארת פניםי פני יעקב זוכים ביותר  שונראה שרמז כאן גם שע"י בחי' מבק  :  שלם
,  וביותר אחר פטירתובחי' שלום בין נשמה לגוף  נו שלום עם הצדיק  ידהישזוכים בעיקר ע"י התקשרות לצדיק  

 . ום לכי השלום הוא בין שני הפכים וככל שהם יותר הפכים כך יותר זוכים לש

 

 גאות 
 נדרשת בהן. תה יבאר שלהדרת פנים זוכים ע"י דרושי התורה בי"ג מדות שהתורה ע

בא שם שהוא בחי' שאריך אנפין ועניין ההדרת פנים מבואר יותר בתורה ס' אות ו' וכנ"ל עפ"י הזוהר המ
כי שם מבאר רבנו שתורה של עוה"ז היא בחי' חסד ויש   ,מאיר בזעיר אנפין, ואריך אנפין הוא בחי' ורב חסד

. וכאן נראה שרבנו מחלק \מזבחי' ורב חסד/  תורה של שנים קדמוניות שהיא בחי' זקן ובחי' הדרת פנים, והיא
לבין התורה של אותם צדיקים   ,דותיבין תורה של רוב הלומדים שהיא מה שכבר דרשו הראשונים בי"ג המ

כי היודעים   לדרוש את התורה בי"ג מדות וההבדל הוא עצום כיחס אריך לזעיר אנפין,בעצמם שיודעים 
תורה בלא פירוד כלל ממנו ית'  ,ית' עימוא חיבור גמור לדרוש קשורים ליג מדות של רחמים ששם הו

 
יתבאר עפ"י תורה ו' כי שלום בחי' יסוד ונתבאר שם שע"י תיקון הברית זוכה  ואולי    - דהיינו שמבקשי פניך הם מבקשי פני יעקב    מה 

לכבוד אלקים דהיינו שכל הרואה אותו רואה בו כבוד אלקים הכי נמי יעקב שזכה לשלום היינו לתיקון הברית בפניו ראו את פני הש"י  
ל הוא אור הפנים כמבואר  - ל בגמ' מגילה יח כי א - ב א לכן מבקשי פניך יעקב היינו מבקשי פני ה' ואולי זה הבחי' שהקב"ה קרא ליעק 

ל בְּ  ָעִמים אֵּ ל ב' ּפְ א ׁשֶׁ יַמְטִרּיָ ם ַהּגִ הֵּ ִנים, ׁשֶׁ ל אֹור ַהּפָ א ש"ע ְנהֹוִרין ׁשֶׁ ִגיַמְטִרּיָ י ְקַר"ע ּבְ ל הּוא אֹור הפנים בסוף תורה כא ּכִ י אֵּ  .ִמּלּואֹו, ּכִ
ה   - אות ג'    'הלכה ג   קרחה וכתבת קעקע   לק"ה   מו  י    ְוזֶׁ י ַעל ְידֵּ ׁשּוָבה ְמֹאד ְמֹאד, ּכִ הּוא מֹוִעיל ַלּתְ יִקים, ׁשֶׁ ל ַצּדִ ד ַעל ִסּלּוָקן ׁשֶׁ ְסּפֵּ ִחיַנת הֶׁ ּבְ

ין   יק, ְואֵּ ּדִ ק ַהּצַ ּלֵּ ְסּתַ ּנִ ׁשֶׁ ַע ְמֹאד ַעל  ְעּגֵּ ה ּוִמְתּגַ יק ּובֹוכֶׁ ּדִ י ַהּצַ חּות ַעל ִקְברֵּ ּטְ ּתַ ד ְוַהִהׁשְ ְסּפֵּ ינּו ַלהֲ ַההֶׁ ָידֵּ ל ּבְ ה  ְמַנהֵּ י זֶׁ ַרְך, ַעל ְידֵּ ָליו ִיְתּבָ נּו אֵּ יבֵּ ׁשִ
חּות  ּטְ ּתַ ִהׁשְ ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ ה  ּזֶׁ ׁשֶׁ דּוַע,  ּיָ ּכַ גּופֹו,  ּבְ ַנְפׁשֹו  ר  ֵּ ּוִמְתַקׁשּ ר  ְוחֹוזֵּ יק  ּדִ ַהּצַ ַמת  ִנׁשְ ר  ם  ְמעֹורֵּ יהֶׁ ַחּיֵּ ִמּבְ ר  יֹותֵּ ִמיָתָתם  ּבְ יִקים  ַצּדִ דֹוִלים  ּגְ י  ּכִ  ,

ִמיתָ  יִקים ּבְ ּדִ ָמה  ְוַהּצַ ׁשָ ָאַרת ַהּנְ יִכין הֶׁ חּות חֹוְזִרין ּוַמְמׁשִ ּטְ ּתַ ד ְוַהִהׁשְ ְסּפֵּ י ַההֶׁ ַעל ְידֵּ ָלל, ׁשֶׁ ים. ְוַהּכְ ר  ָתם ְקרּוִיים ַחּיִ יֹותֵּ ר ּבְ ֵּ ה. ְוִנְתַקׁשּ ה ְלַמּטָ דֹוׁשָ ַהּקְ
 ָ ה ַהׁשּ "ל. ְוזֶׁ ּנַ לֹום ּכַ ְך ׁשָ ר ְוִנְמׁשָ ְפָטר ְוחֹוזֵּ ַהּגּוף ַהּנִ ָמה ּבְ ׁשָ ר  ַהּנְ יֹותֵּ דֹול ּבְ קּות הּוא ּגָ ּלְ ּגּוף ְלַאַחר ַהִהְסּתַ ָמה ּבַ ׁשָ רּות ַהּנְ ְ ָאַרת ְוִהְתַקׁשּ ַהְינּו הֶׁ לֹום, ּדְ

מ  ר. ּכְ יֹותֵּ רּוד ְוַהַהְרָחָקה הּוא ּבְ ַהּפֵּ ֶׁ ל ַמה ׁשּ י ּכָ ים ַחּיּותֹו, ּכִ ַחּיִ ָהָיה ּבַ רּות ׁשֶׁ ְ לֹום ְוַהִהְתַקׁשּ ָ ַהׁשּ ְתהַ מֵּ ּנִ ׁשֶׁ ן ּכְ דֹול  ֹו כֵּ לֹום ּגָ ָ ִרין ַיַחד, ֲאַזי ַהׁשּ ְך ְוִנְתַחּבְ ּפֵּ
ר,   יֹותֵּ ּבְ ְרחֹוִקים  ֲהָפִכים  י  נֵּ ְ ַהׁשּ ֶׁ ׁשּ ַמה  ְוָכל  "ל.  ּנַ ּכַ ֲהָפִכים  י  נֵּ ׁשְ ין  ּבֵּ לֹום הּוא  ָ ַהׁשּ ר  ִעּקַ י  ּכִ ר,  יֹותֵּ חֹוְזִרים  ּבְ ׁשֶׁ ּכְ ר  יֹותֵּ ְוָיָקר  דֹול  ּגָ לֹום  ָ ַהׁשּ ן  מֹו כֵּ ּכְ

ִרים  ַתְכִלית ָהִרחּוק, ּובִ   ּוִמְתַחּבְ ה ּבְ עֹוָלם ַהּזֶׁ ַהּגּוף ומֵּ ָמה ְרחֹוָקה מֵּ ׁשָ ָאז ַהּנְ קּות, ׁשֶׁ ּלְ ן ַאַחר ַהִהְסּתַ ַיַחד. ְוַעל ּכֵּ בַֹה  ּבְ דֹול ַהּגָ יק ַהּגָ ּדִ ַמת ַהּצַ ְפַרט ִנׁשְ
ת ְועֹוָלה ְלַמְעָלה ְלמַ  קֶׁ ּלֶׁ ּלֹו ִמְסּתַ ָמה ׁשֶׁ ׁשָ ַהּנְ ַמֲעָלה ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶׁ יו  ּבְ ַעְכׁשָ ה ַאּמֹות. ִנְמָצא, ׁשֶׁ ּמָ ץ ּכַ תֹוְך ָהָארֶׁ ר ּבְ עֹוָלה. ְוַהּגּוף ִנְקּבָ ָמקֹום ׁשֶׁ ְעָלה ּבְ

יִקים  דֹוִלים ַצּדִ ן ּגְ ר, ְוַעל ּכֵּ יֹותֵּ דֹול ּבְ לֹום ּגָ ָ ן ַהׁשּ ַתְכִלית ָהִרחּוק ְוַעל ּכֵּ ַהּגּוף ּבְ ָמה ְרחֹוָקה מֵּ ׁשָ ַחּיֵּ   ַהּנְ ר ִמּבְ ִמיָתָתם יֹותֵּ לֹום  ּבְ ָ יו ַהׁשּ י ַעְכׁשָ ם, ּכִ יהֶׁ
י  ַחּיָ ר ִמּבְ ַרְך יֹותֵּ ּלֹו ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ל ָהעֹוָלם ּכֻ יְך ּכָ יו ְלַהְמׁשִ ׁש לֹו ּכַֹח ַעְכׁשָ "ל. ְויֵּ ּנַ ר ּכַ יֹותֵּ ְבִחיַנת ָיבֹוא  ּבְ יו ּבִ ה ַעְכׁשָ ּזֹוכֶׁ לֹום ׁשֶׁ ָ י ַהְפָלַגת ַהׁשּ ו ַעל ְידֵּ

לֹום ָינּוחּו ַעל ִמׁשְ  לֹׁש  ׁשָ ָהעֹוָלם, ׁשָ יק ִנְפָטר מֵּ ּדִ ַהּצַ ׁשֶׁ ָעה  ׁשָ ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּבְ ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ בֹוָתם ְוכּו'. ּוְכמֹו ׁשֶׁ ת  ּכְ רֵּ ָ י ַהׁשּ ל ַמְלֲאכֵּ ּתֹות ׁשֶׁ ּכִ
לֹום ׁשֶׁ  ָ ר הּוא ַהׁשּ י ִעּקָ לֹום ְוכּו'. ּכִ קּות  יֹוְצִאין ִלְקָראתֹו ְואֹוְמִרים לֹו ְוכּו', ָיבֹוא ׁשָ ּלְ ַהּגּוף ַאף ְלַאַחר ִהְסּתַ ָמה ּבְ ׁשָ ָאַרת ַהּנְ רּות ְוהֶׁ ְ ִחיַנת ִהְתַקׁשּ הּוא ּבְ

ְסּתַ  ּמִ קֹום ׁשֶׁ ת ַלּמָ קֶׁ ּלֶׁ ָמתֹו ִמְסּתַ ׁשְ ּנִ י ׁשֶׁ דֹול ַאף ַעל ּפִ יק ַהּגָ ּדִ ת ַהּצַ ֱאמֶׁ י ּבֶׁ ר עֹז, ּכִ תֶׁ ת ְויֵּ אֵּ ר שְֹ תֶׁ יֵּ ְ ּבְ ר ַהׁשּ ן, ִעּקַ י כֵּ ת, ַאף ַעל ּפִ קֶׁ ה  ּלֶׁ ה ְלַמּטָ ְהיֶׁ ּתִ מּות ׁשֶׁ לֵּ
ּגֹדֶׁ  ֲחַמת  א, מֵּ ַרּבָ י, ַאּדְ ּכִ ְנָיָנא,  ּתִ י  ִסיָמן ז ִלּקּוטֵּ ּבְ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה,  נּו,  ַרּבֵּ ָאַמר  ׁשֶׁ מֹו  ּכְ ן,  ּכֵּ ם  בֹּהַ ְמֹאד  ּגַ ְוַהּגָ ְוַהּנֹוָרא  ָהֲעצּוָמה  ל ַהְפָלַגת ַמֲעָלתֹו 

ן הּוא ָיכֹול ְלהֹוִריד  ַתְכִלית ָהִרח   ְמֹאד, ַעל ּכֵּ מּוִכים ְוָהְרחֹוִקים ְמֹאד ְמֹאד ּבְ יּהַ ּוְלָהִרים ֲאִפּלּו ַהּנְ ר ּוְלַהְגּבִ ה יֹותֵּ ה ְלַמּטָ ר,  ַעְצמֹו ְלַמּטָ יֹותֵּ ּוק ּבְ
ַרךְ  ם ַלה' ִיְתּבָ ּלָ יְך ּכֻ ר ּוְלַהְמׁשִ ֵּ "ל, הּוא ָיכֹול ְלַקׁשּ ּנַ יו ּכַ ה ַעְכׁשָ ּזֹוכֶׁ לֹום ׁשֶׁ ָ ם ַהׁשּ עֹצֶׁ י מֵּ ה ְמֹאד ְמֹאד: ּכִ ָ ֻדׁשּ  , ֲאִפּלּו ָהְרחֹוִקים ִמן ַהּקְ

ַכד  - עיין זוהר נשא קמ:  מז  א   וְּ ורָּ א ִחּוָּ נָּא ַקִדישָּ יָּיא ִדיקְּ ַגלְּ ל וכשמתגלה דיקנא הקדוש הלבן של א"א להאיר בתיקוני דיקנא דז"א, אז   ִאתְּ ל    כָּ כָּ נֵי וְּ נֵיהָּ נֲַהִרין הָּ כל אלו   , ִמתְּ
וכל אלו   יָּין השערות של הדין שבדיקנא דז"א, כולם מאירים ברחמים גדולים של א"א,  שערות של רחמים  ַסחְּ ונרחצים ונמתקים מדיניהם במימי החסד של    ּוִמתְּ

ַמאןהדיקנא דא"א,   ה ֵביה    כְּ ה ַדֲהוָּ א ִממָּ א ֲעִמיקָּ נֲַהרָּ ֵחי בְּ סְּ ִאתְּ בנהר עמוק שיש שם מים מרובים ויכול לרחוץ עצמו היטב מכל הלכלוך שהיה בו, הרומז    שמתרחץ   כמידְּ
יָּימּועל הדינים,   קְּ ִאתְּ הּו  וְּ ַרֲחֵמי כֻלְּ ֵלית ואז מתקיימים כל השערות של הדיקנא דז"א ברחמים,    בְּ ַכח   וְּ תְּ כָּלנמצא בהם דין,    ולאִדינָּא ִאשְּ ה  וְּ עָּ נֵי ִתשְּ ' תיקוני  הטוכל אלו    הָּ
א   ַכד דיקנא דז"א,   הּוכשמאירים יחד מאורות של א"א,    נֲָּהִרין ַכֲחדָּ ַרֲחֵמי  כֻלְּ יָּין בְּ ַסחְּ ִגין       א"א.     ברחמיאז כולם נרחצים ונמתקים    ִאתְּ ך   ּובְּ ולכך לפי שאמרנו שעל ידי    כָּ

נָּא  ָאַמרהמשכת הארת דיקנא דא"א בדיקנא דז"א חוזרים כולם לרחמים, לכן   אַאמֶשה ִזמְּ "ה ֶאֶרך ַאַפִים  יהומשה את מדות הרחמים פעם אחרת בפרשת שלח    אמר ֲחרָּ

ַרב ֶחֶסד  ִאלּו"א, להמתיק דיני דיקנא דז"א שיחזרו כולם למדות הרחמים, ומדייק דאלהמשיך הארה מתיקוני דיקנא   כדיוְּ ָאַמר   וְּ א קָּ באלו המדות של פרשת שלח   ֱאֶמת לָּ
ה   ִמּׁשּוםבפרשת כי תשא בי"ג מדות של א"א, וטעמא בעי, ואמר  מדת "אמת", כמו שאמר    משהאמר    לא ִמלָּ זָּא דְּ רָּ נֲָּהִרין    ִאיּנּון,  הוא משום שסוד הדבר    דְּ ן דְּ ִכילָּ ה מְּ עָּ ִתשְּ

ִפין ֵעיר ַאנְּ ת, שהוא תיקון הז' שהוא סוד הארת  מא"א לז"א, לכן בהם כתיב ואמ  המאירים  שאאותם התשעה תיקוני דיקנא מהי"ג הנזכרים בפ' כי ת  ֵמַעִתיק יֹוִמין ִלזְּ
ַכדהפנים המאירות לז"א,   נָּא    וְּ יָּינָּא ָאַמר מֶשה ִזמְּ האבל כשאמר משה את מדות הרחמים פעם שנית בפרשת שלח,    ִתנְּ עָּ הּו אז אמר רק תשעה תיקונים,    ִתּקּוִנין ָאַמר  ִתשְּ ִאינְּ    וְּ

ִפין  ִתּקּונֵי ֵעיר ַאנְּ ֵחי ִבזְּ ַתכְּ ִמשְּ נָּא דְּ כשמשה הזכיר את    אלא"ב(,  סועטעמו בפ' שלח דף קסא    וארוהם תיקוני הדיקנא הנמצאים בז"א שאין בהם מדת ואמת )כמב   ִדיקְּ
נֲָּחִתיןתיקוני דיקנא דז"א,   נֲָּהִרין    וְּ ומאירות בו, על ידי שנתכוין משה להוריד הארת הט' תיקוני דיקנא דא"א  "א  מאאז היו יורדות הארות   ֵביה  )דף קמ ע"ב(ֵמַעִתיק יֹוִמין וְּ

ִגיןלהאיר בט' תיקוני דיקנא דז"א,   ך   ּובְּ א  ֱאֶמת מדת ואמת בתיקוני דיקנא דז"א, לכן בכל מקום אמרינן כי    שאיןולכך לפי    כָּ ַעִתיקָּ יָּיא בְּ כי אמת תלוי בעתיק שהוא    ַתלְּ
אא"א ולא בז"א,  תָּ ַהשְּ א  וְּ דא"א היורדים   דיקנאולכך עתה בפ' שלח לא אמר משה ואמת, כי אין בז"א תקון הנקרא אמת, אלא בהארת הט' תיקוני  ָאַמר מֶשה ֶוֱאֶמת   לָּ

 ומאירים בז"א בהם יש תקון ואמת. 



 מוהר"ן           תורה כז                           יקוטי                             ל                      15לח: 

הדרישה תלויה   ת וידיע .\מחלהבדיל מתורה של רוב העולם שאפשר ללמוד אותה בפירוד גמור ממנו ית'/
 עניין גזרה שווה.ל \מט/תורה נדסוף בברור המדמה כמבואר תיקון הברית כפי שיתבאר וב

  י"ז זוכים לשלום שע  , ג תיקוני הזקן של אריך אנפין"יהנמשך מהידור הפנים  דהיינו  \נ/  והדרת פנים

התורה דרושי  בחי'  עשרה\נא/ זה  בשלש  נדרשת  שהתורה  דרבי   מדות  נב.  בברייתא  כמבואר 

שמי שיודע ללמוד את התורה שבכתב עם הכללים של יג מדות שהיא נדרשת בהם תורתו   \נד/ [נג ] ישמעאל  

 
מהלכי שכל  היא דיני ומשפטי התורה הנגלית גם הנסתר שבה נחשב נגלה שהרי אפשר לדבר אותה ולהבין ב   פירוש כי התורה שלנו   מח

והיא תורת אמת כי כל דין שבה הוא דין אמת, כפי שרוצה הש"י שחותמו אמת, שתיהיה ההנהגה כאן בארץ, לכן השליך אמת ארצה,  
כפי שרצה שיתנהג העולם, וכן רואים בחוש בפרט בדיני חושן משפט שהאמת של התורה הרבה פעמים אינה בהגיון אנושי, נמצא  

חקק אמת )עיין תורה ז'(, והינו ע' פנים של תורה שהיא בקרב שנים דהיינו בתוך שנות ימי עוה"ז שתחת  שבכל דין שלומדים מהתורה נ 
הזמן והיא בחי' תורת חסד ורחמים פשוטים דהיינו בגבול משפטי התורה. אבל תורה זו כל האמת שבה היא מצד הנהגת האמת בעולם,  

 כרון אליו ית'.  אבל עדיין צריך מאמץ גדול כדי להיות מכוחה בקשר וזי 

גבוהה מאד שהיא בחי' ורב חסד דהיינו רחמים גדולים הנמשכים מעצם הקשר בין ישראל להקב"ה בחי' אהבה   לאמיתה   אבל יש אמת 
שבדעת שהיא אהבת שאינה במדות אלא עצם הקשר של הבן לאביו המבואר בתורה לג כשהיה הבן במח האב. ושם היא בחי' עינא  

רק רחמים גמורים על ישראל, כי שם ההסתכלות היא רק על שרשם של ישראל, שמצד השרש הם כולו    חד דרחמים ואין דין כלל 
 טוב, חלק אלוק ממש, ומצד זה אין שום דין מתעורר על מעשיהם הרעים, כי זו רק חיצוניות ולבושים, ולא עצם נשמות ישראל.

לעולם אלפים שנה )כמבואר בעמק המלך שרומז לרל"א    , היא תורה קדומה, שמעל הזמן, תורה שקדמה והאמת הזו היא גם תורה 
שערים פנים ואחור שהם נקראים ב' אלפים( בחי' חכמה עליונה, ואותה א"א לדבר, אלא רק להרגיש בלב כסופים והשתוקקות אליו  

' זולתו ית', אלא הכל  ית' ורצון גדול להדבק בו לעשות רצונו, כי היא מקודם הבריאה, קודם כל העולמות, היכן שעדין לא נברא בחי 
זולתו   אחד פשוט, כשרק התחיל להתנוצץ בחי' גבולי אותיות והצירוף ביניהם ברל"א שערים פו"א. ושם רק התחיל להתנוצץ בחי' 
במלכות דאין סוף, שרצה לברוא עולם שיוכל לגלות בו רחמנותו, ורצה שיחזור ממנו כבוד, שזה שייך רק ע"י שנברא בחי' זולתו, כי  

על עצמו וכן המכבד את עצמו אין בזה גילוי רחמנות וכבוד שלם. ואמת כזו שהיא בחי' שרש התורה, שהיא ממש אחד עימו  המרחם  
ית', א"א לבאר אותה במהלכי שכל, ורק צדיקים גדולים יש בכוחם להלביש אותה בסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, קדמוניות דייקא,  

אותה בליבו והרוצה להתעורר מהשינה, מרגיש הארת האמת לאמיתה שאין עוד מלבדו, ומתעורר  בחי' תורה קדומה הנ"ל, ואזי השומע  
 לכסופים גדולים אליו ית', ומרגיש בליבו גדולתו ית', עד שבא ליראה גדולה, ועי"ז לאריכות ימים הנ"ל ועשירות והתבוננות הנ"ל.

ָאְמרּו ַר   -     נד   סוף תורה   מט  ֶׁ ַלל ָהִעְנָין, הּוא ַמה ׁשּ י ָיכֹול  ּכְ ַעְצמֹו. ּכִ ָוה מֵּ ָרה ׁשָ זֵּ ן ּגְ ין ָאָדם ּדָ ה י"ט:( אֵּ ָסִחים ס"ו, ִנּדָ ינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ּפְ ּבֹותֵּ
ן   "ל ַעּיֵּ ּנַ ָתא ּכַ ָתא ְלִמּלְ ה ִמּלְ ַדּמֶׁ ּמְ ה. ׁשֶׁ ַעְצמֹו, ְוהּוא ִמּכַֹח ַהְמַדּמֶׁ ָוה מֵּ ָרה ׁשָ זֵּ ן ּגְ הּוא ּדָ ם. ַעל ּכֵּ ִלְהיֹות ׁשֶׁ ָוה, ַהְינּו ְלַדּמֹות  ׁשָ ָרה ׁשָ זֵּ ן ָאסּור ָלדּון ּגְ
לֹום,  ָ נּו, ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵּ ַרּבֹו, ַעד מׁשֶׁ ַרּבֹו, ְוַרּבֹו מֵּ ָלּה מֵּ ן ִקּבְ א ִאם ּכֵּ ּלָ ַעְצמֹו. אֶׁ ָתא, מֵּ ָתא ְלִמּלְ ן:   ִמּלְ ה ְוָהבֵּ ל ִמּכַֹח ַהְמַדּמֶׁ צֵּ י ְלִהּנָ דֵּ בּוָרה, ּכְ י ַהּגְ  ִמּפִ

הנ"ל מבואר שהדרת פנים הוא הזקן, ועי"ש מהרש"א שרבי יוחנן לא היה הדרת פנים אע"פ שהיה בו היופי של אדם    בגמ' ב"מ פד.  נ
הראשון, הכוונה שלא שהיה לו תואר צורת הפנים של האדם אבל היה לו הזיו פנים משמע שהיה לו הארת פנים בלא הדרת פנים  

ִחיַנת    - עיין לק"ה גילוח א' )עפ"י תורה ל'(  ואילו לפי רבנו נראה שהם עניין אחד ו  ּבְ ִנים  ִנים, ַהְדַרת ּפָ ם אֹור ַהּפָ ָקן הֵּ אֹות ְוַהּזָ ה ַהּפֵּ ְוִהּנֵּ
הּוא  ִנים, ׁשֶׁ ִנים, אֹור ַהּפָ ּפָ ָקן הּוא ַהְדַרת  ַהּזָ ן". ׁשֶׁ י ָזקֵּ נֵּ ֱאַמר, "ְוָהַדְרּתָ ּפְ ּנֶׁ ׁשֶׁ מֹו  ַגת ַהָחְכָמה, ּכְ ִחיַנת ַהָחְכמָ   ַהּשָ ֱאַמר, "ָחְכַמת ָאָדם  ּבְ ּנֶׁ מֹו ׁשֶׁ ה, ּכְ

ה בְּ  ל זֶׁ ּמּוָבא ּכָ ן, ּכַ הֶׁ ת ּבָ ׁשֶׁ ַהּתֹוָרה ִנְדרֶׁ ה ִמּדֹות ׁשֶׁ רֵּ ש ְ לֹׁש עֶׁ ִחיַנת ׁשְ ָקן הּוא ּבְ י ַהּזָ ָניו". ּכִ ִאיר ּפָ ַגת ַהָחְכָמה.  ּתָ ר ַהּשָ ם ִעּקַ הֵּ ם, ׁשֶׁ ן ׁשָ נּו, ַעּיֵּ י ַרּבֵּ ִדְברֵּ
ְוהַ   - ְוַעל   ָקן  ַהּזָ ן  ַהָחכְ ּכֵּ הּוא  ׁשֶׁ ָערֹות,  ש ְ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ָגה  ַהַהּשָ ר  ִעּקַ ׁשֶׁ ַהָחְכָמה,  ַגת  ַהּשָ ִחיַנת  ּבְ ם  הֵּ י  ּכִ ָערֹות,  ש ְ ם  הֵּ אֹות  מֹו  ּפֵּ ּכְ ָאה,  ּתָ ּתַ ָמה 

ִחיַנת ִמ  ּבְ ַהְינּו  "ל,  ּנַ ּכַ ָקן  ַהּזָ ִחיַנת  ּבְ ם  הֵּ ִמּדֹות ׁשֶׁ ה  רֶׁ ש ְ לֹׁש עֶׁ ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ה  ְוזֶׁ בָֹאר.  ּמְ ה  ׁשֶׁ ּזֶׁ ׁשֶׁ ם,  בָֹאר ׁשָ ּמְ ׁשֶׁ מֹו  ּכְ ְליֹון,  ל ָהעֶׁ כֶׁ ְלַהּשֵּ ְוִצְמצּוִמים  ּדֹות 
ִחיַנת ִמּדֹות. ְוַעל   ם ּבְ הֵּ אֹוָרְיָתא ׁשֶׁ ַאְתָון ּדְ עּוָרא ּדְ ִחיַנת ׁשִ ָערֹות, ּבְ ִחיַנת ׁשְ ר ַהַחיִּ   - ּבְ ם ִעּקַ י ׁשָ אֹות, ּכִ ָקן ְוַהּפֵּ ַער ַעל ַהּזָ ן ָאסּור ְלַהֲעִביר ּתַ ים  ּכֵּ

"ל  ּנַ ִחיַנת ָזָקן ּכַ ה ּבְ ּזֶׁ  .ַוֲאִריכּות ָיִמים ׁשֶׁ
ברכות דף ח יעו"ש ברש"י וי"ל כי ביג מדות התורה  התורה נקראת שלום כמ"ש כל נתיבותיה שלום    - עיין קהלת יעקב ערך שלום   נא

-ן  600- ם  500- ך  400-הן המשך אחרי ת'  )לשיטה שמנצפך שבסוף תיבה  שמם סתומה היא תר  , ום ל גימט ש (  936) סוד יג דאריך שהן יג פעמים עב 
  .מבינה נפקא   , ואורייתא מחכמה נפקא   , גם תורה שלנו היא תורה דבריאה כמ"ש הרב בלקוטי תורה שלכך פתח בב' בריאה   .וכו'(   700

 .  )עם שני הכוללים(   וב"כ (  374)   ה גימ' זה חכמה בינה דבריא (  376) וכן שלום  
   עשרה - עשרי, ובלוה"ת שם - בתרלד  נב

 במפרשים על מסכת ברכות בין הראש למהרש"א.   ייתא דרבי ישמעאל שאומרים בסיום אמירת הקרבנות בבקר ומקורו בספרא על ויקרא )תורת כהנים( יג מדות פרק א פסקא א. קיצור ביאורם נמצא בר נג

ר.    - וזהר ח"ג קלא. ורכח.    , יג' תיקו"ד  עיין ריש תורת כהנים   נד אל אֹומֵּ ָמעֵּ ִיׁשְ י  ן: ַרּבִ הֵּ ּבָ ת  ׁשֶׁ ִנְדרֶׁ ִמּדֹות ַהּתֹוָרה  ה  רֵּ ש ְ לׁש עֶׁ ׁשְ ל    ּבִ ִמּקַ )א( 
ָלל ּוְפָר  י ְכתּוִבים. )ד( ִמּכְ נֵּ ְ ְנַין ָאב ִמׁשּ ָחד. ּוִמּבִ תּוב אֶׁ ְנַין ָאב ִמּכָ ָוה. )ג( ִמּבִ ָרה ׁשָ זֵּ ר )ב( ּוִמּגְ ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל. ִאי  ָוחֹמֶׁ ָרט ּוְכָלל. )ו( ּכְ ט. )ה( ּוִמּפְ

ָבר ׁשֶׁ ַאּתָ  ל ּדָ הּוא ָצִריְך ִלְכָלל. )ח( ּכָ ָרט ׁשֶׁ הּוא ָצִריְך ִלְפָרט. ּוִמּפְ ָלל ׁשֶׁ ָרט. )ז( ִמּכְ ין ַהּפְ עֵּ א ּכְ ּלָ ד. לֹא  ה ָדן אֶׁ ָלל ְלַלּמֵּ ְכָלל ְוָיָצא ִמן ַהּכְ ָהָיה ּבִ
ל   ּכָ ּלֹו ָיָצא. )ט(  ָלל ּכֻ ד ַעל ַהּכְ א ְלַלּמֵּ ּלָ ד ַעל ַעְצמֹו ָיָצא. אֶׁ ל ְולֹא  ְלַלּמֵּ הּוא ְכִעְנָינֹו. ָיָצא ְלָהקֵּ ָחד ׁשֶׁ ְכָלל ְוָיָצא ִלְטעֹון טֹוַען אֶׁ ָהָיה ּבִ ׁשֶׁ ָבר  ּדָ

ל ּוְלַהֲחִמיר.   ּלֹא ְכִעְנָינֹו. ָיָצא ְלָהקֵּ ר ׁשֶׁ ְכָלל ְוָיָצא ִלְטעֹון טֹוַען ַאחֵּ ָהָיה ּבִ ָבר ׁשֶׁ ל ּדָ ְכָלל  ְלַהֲחִמיר. )י( ּכָ ָהָיה ּבִ ָבר ׁשֶׁ ל ּדָ ָבר  )יא( ּכָ ּדָ ְוָיָצא ִלּדֹון ּבַ
ד  מֵּ ָבר ַהּלָ רּוׁש. )יב( ּדָ פֵּ תּוב ִלְכָללֹו ּבְ ּנּו ַהּכָ ֲחִזירֶׁ ּיַ ה ָיכֹול ְלַהֲחִזירֹו ִלְכָללֹו ַעד ׁשֶׁ ָחָדׁש. ִאי ַאּתָ ן )נ"א ְוַכאן(    הֶׁ ד ִמּסֹופֹו. )יג( ְוכֵּ מֵּ ִעְנָינֹו. ְוָדָבר ַהּלָ מֵּ

ה אֶׁ  ים זֶׁ ְכִחיׁשִ י ְכתּוִבים ַהּמַ נֵּ ם: ׁשְ יהֶׁ ינֵּ י ְוַיְכִריַע ּבֵּ ִליׁשִ ְ תּוב ַהׁשּ בֹוא ַהּכָ ּיָ ה. ַעד ׁשֶׁ  ת זֶׁ

ע"י יג המידות מוציאים חדושי תורה שלא כתובים בפירוש בתורה שבכתב ורק בתורת משה זה נאמר שכיון    דהיינו שבתורה שבע"פ 
ומי שאוחז בזה היטב והתורה אצלו  .  ן אב וכו' שניתנה בסיני והיא דבר ה' היא כתובה באופן כזה שאפשר לדקדק בה בק"ו ובג"ש ובני 

מבוארת כולה בכל דרשותיה ביג מידות נמצא שהיא אצלו בשלימות גמור מחוברת תורה שבכתב עם תורה שבע"פ כאחת בחי' חיבור  
יג מידות  כי תורה שבכתב בחי' דכר בחי' טיפה שנותן הדכר בנוק שהיא התורה שבע"פ ובכל ה .  זו"ן בשלימות בבחי' שלום בתורתו 

 .נוקבת הנוק' ומרחיבה ובונה אורך ורוחב ועומק מטיפה לוולד שלם 



 מוהר"ן           תורה כז                           יקוטי                             ל                      16לח: 

  \נו/ תיקוני דיקנא\נה/הנמשכים מי"ג  מדות    כי הן י"ג,  שלימה בלא קושיות, כמו שתיהיה לעתיד לבוא 
שחוזר ומאיר למטה הפנים של    מבחי' הדרת פניםדהיינו  ,  \ס/ [נט]   \נח/נז.{זוהר אחרי סב כמבואר ב}

 
דרושי התורה שהן כללים כיצד ללמוד את התורה נמשך מיג' תקוני הזקן של אריך, דהיינו מה היחס ביניהם כלל שהתורה    צ"ע כיצד   נה 

ונראה שזה חדוש נפלא שי"ג גמט' אחד הכללים     בזעיר והכללים ללמוד אותה באריך, ששם היא אחדות גמורה ימין גמור בלא שמאל.
כיצד לדרוש את התורה דהיינו ללמוד אותה בלא קושיות הן במקום שכולו אחדות גמור עימו ית' וחד עינא דרחמי על ישראל, ועיין  

 א קושיות.   תורה שיחות הר"ן צא שכיון שהתורה וישראל אחד הרי כשחשוך אחד מישראל חשוך אות בתורה וא"א ללמוד אותה בל 
טעם שכאשר האיש הישראלי יהיה לו איזהו ספק   - ליקוטים עניינים שונים אות כב עמ' תק.  בספר טעמי המנהגים  עיין בזה דבר יפה  נו 

ומקום עיון בהלכה בתורה או באיזהו שכל מושכל אשר יעיין בתורה הנה בטבעו הוא אשר יושיט ידו אל זקנו ויכלכלהו ויניעהו מצד  
דהנה כל מפתחות התורה הן בי״ג מדות שהתורה נדרשת בהן. והנה כאשר האדם יסופק באיזה דבר מעניני התורה, הוא  אל צד משום  

דע לו מאיזו מדה הוא נדרש ידע הכל והנה  ו מחמת שלא נודע לו מאין נלמד הדבר הזה בתורה ומאיזו מדה הוא נדרש משא״כ לכשיתו 
ודרשו חז״ל מה הצל הזה אם אתה    כתיב  ״ה׳ צלך״ כפי  ״ה׳ צלך  וכו׳ שהצל הזה עושה תנועת האדם כך כביכול  שוחק הוא שוחק 

הפעולה שאתה עושה כן תתעורר למעלה ועל כן הטבע בישראל בעת אשר יעיין האיש הישראלי באיזה מושכל ויסופק לו הענין הנה  
דע לו מאין מקום מוצא הלימוד  ו רשת בהן ויתו יניע הזקן בעת עיונו י״ג תיקוני האדם דיקנא ועי״ז יתעוררו אל הי״ג מדות שהתורה נד 

 הזה בתורה. )והיה ברכה לאלימלך מדינוב( 
 תוקן בתשכט )זוהר אחרי סב ע"ב( ו - בתרלו נז

ַתח   -  זוהר אחרי סב.  נח ָּ י  פ  ְמעֹון  ַרב ִּ ַמר   ש ִּ ים   ַיְעְלזו    שכתוב  מה  לפרש  ְואָּ ידִּ בֹוד   ֲחסִּ כָּ נו    ב ְ ם   ַעל  ְיַרנ ְ בֹותָּ כ ְ ש ְ א ',  ְוגוֹ   מִּ אנָּ ְתֵליַסר   כי,  בברייתא  למדנו  ת ָּ  ב ִּ
ן ילָּ ר ,  א "דא  דיקנא  תיקוני   ג"הי   סוד   שהם ,  הרחמים  מדות  ג "בי  ְמכִּ ְתְקש ַ א   אִּ רָּ ש ְ א   קִּ תָּ ְמֵהיְמנו    פרצופי  כל   מתקשרים  ידם  על   כלומר,  האמונה  קשר  מתקשר  ד ִּ

א ,  בזה   זה  ומשפיעים,  האצילות  חָּ כ ְ ַ ת  ש ְ אן   ְלאִּ ְרכָּ א   ב ִּ ָּ ל,  העולמות  ולכל   הפרצופים  לכל   ברכות  ולהמשיך  להמציא  כדי  ְלכל  א   ְוכָּ תָּ א   ְמֵהיְמנו  ֻקְדש ָּ יךְ   ד ְ רִּ א   ב ְ  הו 
א  תָּ ְתלָּ ימו    ב ִּ   בכלל  הם לכן, עליהם חופפת שהדיקנא א"ובאו, א"בא  והיינו, פרצופים בשלשה ונכללים נסתמים, האצילות פרצופי שהם ה"הקב  של  האמונה וכל   ַאְסת ִּ

ְתֵליַסר  זה  ובשביל   ַהאי  ְוַעל ,  העולמות  ולכל   ן"לזו   את השפע  המשפיעים  והם,  א"א ן   ב ִּ ילָּ א ,  ְמכִּ א   אֹוַרְייתָּ רָּ ְתַעט ְ ה ,  ונדרשת   מתעטרת  התורה  מדות  ג" בי  מִּ מָּ  כ ְ
א יְמנָּ אֹוקִּ ל   ישמעאל   רבי  של   בברייתא  ל "חז   שביארו  כמו ד ְ ק ַ חֹוֶמר   מִּ ה   וָּ ֵזרָּ ג ְ מִּ ה   ו  וָּ   דדיקנא   תיקוני  ג" הי  כנגד   הם,  בהם  נדרשת  שהתורה  מדות  ג" הי  אלו  כי'  ְוכו   ש ָּ

ה , א"דא ָּ ין  ְוַכמ  ְמנִּ א   זִּ יְמנָּ א , זאת  ביארנו פעמים כמה וכבר  ַהאי   אֹוקִּ מָּ ש ְ א   ו  יש ָּ ַהאי   ַקד ִּ א   ב ְ רָּ ְתַעט ְ ,  בזה מתעטר בעצם  ה"הוי שם שהוא א"ז דהיינו הקדוש ושם  מִּ
 (   ומפרשים ר "ושע מ "מק ).  א"דא  דדיקנא  תיקוני  ג" מי  הארה  שמקבל   כלומר

 בזהר הנ"ל צריך לעיין במפרשים. ועיין שער הכוונות )ענין ויעבור דרוש ג( כיצד מתלבשים היג מדות רחמים ביג תקוני דקנא   נט

 מבאר עפ"י הסד"צ פ"ב כיצד מתלבשים בדיקנא   בשער הכוונות   ס

ל  -            ל הם שערות תחילה מלמעלה ב' צדדים - א    א. ר.ִמּקַ  ָוחֹמֶׁ

ָוה.  -                                       - רחום הם שערות שפם     ב. ָרה ׁשָ זֵּ  ּוִמּגְ

י ְכתּוִבים.  -                           וחנון אין שערות באמצע השפם     ג. נֵּ ְ ְנַין ָאב ִמׁשּ ָחד, ּוִמּבִ תּוב אֶׁ ְנַין ָאב ִמּכָ  ִמּבִ

ָלל ּוְפָרט.-                                 ארך הם שערות שתחת הפה     ד.  ִמּכְ

ָרט ּוְכָלל.  -      אפיים אין שערות שם באמצע ממול האף דייקא    ה.  ּוִמּפְ

ָרט.-          ורב חסד הם שערות משני צדדים תחת האוזן    ו. ין ַהּפְ עֵּ א ּכְ ּלָ ה ָדן אֶׁ ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל, ִאי ַאּתָ  ּכְ

הּוא ָצִריְך ִלְכָלל.-      חת העיניים.  ואמת אין שערות בשני התפוחין שת   ז. ָרט ׁשֶׁ הּוא ָצִריְך ִלְפָרט, ּוִמּפְ ָלל ׁשֶׁ  ִמּכְ

ד ַעל ַעְצמֹו    - נוצר חסד הם שערות שורה שניה שתחת הפה ונקרא מזל עליון     ח. ד, לֹא ְלַלּמֵּ ָלל ְלַלּמֵּ ְכָלל ְוָיָצא ִמן ַהּכְ ָהָיה ּבִ ָבר ׁשֶׁ ל ּדָ ּכָ
ד עַ  א ְלַלּמֵּ ּלָ ּלֹו ָיָצא.ָיָצא, אֶׁ ָלל ּכֻ  ל ַהּכְ

ל ְולֹא ְלַהֲחִמיר.  -   לאלפים הם שערות קטנות שבין שני המזלות     ט. הּוא ְכִעְנָינֹו, ָיָצא ְלָהקֵּ ָחד ׁשֶׁ ְכָלל, ְוָיָצא ִלְטעֹון טֹוַען אֶׁ ָהָיה ּבִ ָבר ׁשֶׁ ל ּדָ  ּכָ

הָ   - נושא עוון הם שערות קצרות שתחת המזלות מעל הגרון     י. ָבר ׁשֶׁ ּדָ ל  ל  ּכָ ּלֹא ְכִעְנָינֹו, ָיָצא ְלָהקֵּ ר ׁשֶׁ ְכָלל, ְוָיָצא ִלְטעֹון טֹוַען ַאחֵּ ּבִ ָיה 
 ּוְלַהֲחִמיר.

ה ָיכֹול ְלַהֲחִזירֹו ִלְכָללֹו, ַעד  - ופשע הם שערות הנ"ל ששוים בשיקולא    יא. ָדָבר ָחָדׁש, ִאי ַאּתָ ְכָלל ְוָיָצא ִלּדֹון ּבְ ָהָיה ּבִ ָבר ׁשֶׁ ל ּדָ ּנּו  ּכָ ֲחִזירֶׁ ּיַ ׁשֶׁ
רּוׁש. פֵּ תּוב ִלְכָללֹו ּבְ  ַהּכָ

ד ִמּסֹופֹו.  -     וחטאה אין שערות במקום הפה      )וכן כתוב לפתח חטאת(     יב. מֵּ ִעְנָינֹו, ְוָדָבר ַהּלָ ד מֵּ מֵּ ָבר ַהּלָ  ּדָ

ן )נ"א ְוַכאן(    -   ונקה הם שערות  ארוכות ששוכבין תחת מזל עליון ונקרא מזל תחתון.   יג. ה, ַעד  ְוכֵּ זֶׁ ת  ה אֶׁ זֶׁ ים  ְכִחיׁשִ ַהּמַ י ְכתּוִבים  נֵּ ׁשְ
ם  יהֶׁ ינֵּ י ְוַיְכִריַע ּבֵּ ִליׁשִ ְ תּוב ַהׁשּ בֹוא ַהּכָ ּיָ  .ׁשֶׁ

בפרט בבני יששכר שדורש עפ"י ההקבלה בין מדות התורה למידות הרחמים כגון באסתר שהתפללה אלי אלי    ראיתי בכמה ספרים 
 שביג מדות רחמים  חסד  לעורר מדת החסד שהוא כנגד מידת אל  

הּוא ָצִריְך ִלְכָלל   ולפ"ז מידת ואמת  ָרט ׁשֶׁ הּוא ָצִריְך ִלְפָרט. ּוִמּפְ ָלל ׁשֶׁ  השביעית שהיא מידת יעקב אבינו שזכה לשלום כנ"ל היא כנגד  ִמּכְ

כמבואר במעשה  שזה הענין המבואר כאן שע"י שהפרט מתגבר על תאות ניאוף מזכה את כל הכלל עד כדי שלום כללי    וצ"ע אפשר 
דרציצא וכן צ"ל להפך שהפרט תלוי בכלל ולכן צריך להחזיר את כל העולם תשובה עכ"פ להבין שהפרט תלוי בכלל והכלל בפרט  

 .ולהתפלל עליהם וזו מידת האמת שזוכים על ידה לשלום בבחי' ויבא יעקב שלם עיר שכם 

הנ"ל  שבכתב   ועפ"י  שהתורה  דהיינו  בתורתו  שלם  להיות  שזוכה  גם    שמי  אצלו  מידות  היג  ע"י  בשלימות  לפועל  מכח  יצאה  אצלו 
 הרחמים בשלימות שתורתו השלימה מעוררת את כל מידות הרחמים בשלימות 

שלכל אחד מישראל אות בתורה וכשיש לו שלום עם כל ישראל יש לו שלום עם אותיות התורה והיא מאירה    עוד עיין שיחות הר"ן צא 
 ו שלום עם התורה אזי נעשה לו שלום עם כל ישראל  לו ומסתמא הכי נמי להפך כשיש ל 

ין ָוִדין    עיין חיי מוהר"ן  ל ּדִ ר ּכָ שמג שמי שבקי ביג מידות שהתורה נדרשת בהן יכול בקל לעשות הלכות פסוקות על השלחן ערוך ְלָבאֵּ
ל ּדִ  ל ּכָ צֶׁ ַהּפֹוְסִקים אֵּ י ִמי מֵּ ִדְברֵּ יג ֲהָלָכה ּכְ סּוָקה אֹו ְלַהּצִ ֲהָלָכה ּפְ ר.  ּבַ יֹותֵּ ים ּבְ ם ַקּלִ רּוׁש ּתֹוָספֹות הֵּ ָמָרא ּפֵּ ל ּגְ ים ׁשֶׁ ת ִחּדּוׁשִ ֱאמֶׁ ין ָוִדין .....   ּובֶׁ
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וגם זה בחי' לעבדו שכם אחד כנ"ל כי לעתיד לבוא ינהיג הקב"ה את העולם ע"י אריך בחי' יג    ,\סאמעלה/ 
  כמ"ש וברחמים גדולים אקבצך)זוהר ח"ג קלז:(  מדות של רחמים בחי' הדרת פנים בחי' עינא חד דרחמים  

 \ סב/כמ"ש )ויקרא יט(  , וזה בחי' הדרת פנים שפני אריך מאיר בפני זעיר וממתיק את דיניו,)ישעיה נד ז'(
, ושורש העניין כיון שהזקין נמתקו אצלו הדינים ושערו הפך  הפשט שצריך לכבד אדם זקן  והדרת פני זקן

נמצא שע"י שלומד   :פניםה  שעל  "זקן"הוא בחי'    פני"  והדרת"רבנו דורש שזהו שו   ,לבן דומה לזקן אריך אנפין
של   ג מדות של רחמים הרמוזים ביג תיקוני דיקנא" עי"ז מעורר את היאת התורה ודורש אותה בי"ג מדות  

העיקר  ואילו לפי המבואר לעיל שזה בחי' יעקב לכאורה    ,\סג/ לפי האריז"ל העיקר הם נוצר ונקה, ואריך אנפין
ובאמת כיון שאין מדת ואמת בזעיר    .שערותהוא מדת ואמת שהוא התרי תפוחין שתחת העינים ואין בהן  

,  וני דיקנא קואפשר לדחות כי אמנם אין מדת ואמת בט' תי,  אריך נו מאבימוכרח שאת האמת קבל יעקב  אולי  
, אלא שזו אמת אבל יש מדת אמת בזעיר כי התפארת נקראת מדת משפט ואמת וזו מדתו של יעקב אבינו

  ., ומסתמא יש קשר ביניהןהיא אמת לאמיתה שבכתרשבמדות ואילו מדת ואמת שביג' מדות 

 
 דאות 

קול רנתו  ולפי בי"ג מדות אלו הנ"ל, כן הזדככות  הוא קול  קולו  עד ש  ההזדככות חכמתו 

. בבחי' זקן זה  \סה/ בחי' הדרת פנים שחוזר למטה בחי' פנים דהיינו אמת וקול ישר של מעלה  \סדנשמתו/

 
ִלהְ  ה  ָלזֶׁ ְוָצִריְך  ים ְמאד  ַקּלִ ם  הֵּ ַע  ּיֹודֵּ ׁשֶׁ ּוִמי  ים  ַהִחּדּוׁשִ ל אֹוָתן  ׁשֶׁ ָלל  ּכְ ְך  רֶׁ ַהּדֶׁ ַע  יֹודֵּ ם  הֶׁ ָחד מֵּ ין אֶׁ לׁש ְואֵּ ׁשְ ּבִ ִקי  ּבָ ִמ - יֹות  ה  רֵּ ש ְ ַהּתֹוָרה  עֶׁ ׁשֶׁ ּדֹות 

ם:  הֶׁ ת ּבָ ׁשֶׁ  ִנְדרֶׁ
בארמית שמתגלה כאן למטה הדרת וחזרת וכפל הפנים העליונים של אריך שהוא בחי' זקן כמ"ש בסיני נראה    חזרה   הדרת לשון   סא

   .להם כזקן שזה בחי' שאריך מביט בזעיר ומאיר לו פנים דהיינו הארת פנים בחי' הדרת פנים 

 ירין ענין אנפין נה   עיין תורה קא 
יָך ֲאִני ְידָֹוד:   ויקרא פרק יט   סב ֱאלֹהֶׁ אָת ּמֵּ ן ְוָירֵּ י ָזקֵּ נֵּ קּום ְוָהַדְרּתָ ּפְ יָבה ּתָ י ש ֵּ נֵּ  )לב( ִמּפְ

)לב( מפני שיבה תקום יכול מפני זקן אשמאי, תלמוד לומר זקן, אין זקן אלא שקנה חכמה, לשון רש"י, ולשון תורת כהנים )פרק    רמב"ן 
במסכת קדושין )לב:(, תלמוד לומר זקן, אין זקן אלא חכם, שנאמר )במדבר יא טז( אספה לי שבעים איש  ז יא( והוא השנוי בגמרא  

מזקני ישראל, ורבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא שקנה חכמה, שנאמר )משלי ח כב( ה' קנני ראשית דרכו והנה לדברי שניהם אין  
 המצוה אלא בחכם: 

ועם כל זה, העולה מן הגמרא    - א תקום ותהדר אפי סבא, ומשמעות דבריו שגם הוא סובר כן  , מן קדם דסבר באוריית ואונקלוס אמר 
לפי פסק ההלכה אינו כן, שהרי אמרו )קידושין לב:( איסי בן יהודה אומר כל שיבה במשמע, ואמר רבי יוחנן )שם לג( הלכה כאיסי בן  

ויצוה על הזקן שהוא הקונה חכמה ואפילו יניק וחכים ויתכן שיהיה  יהודה והנה יצוה בכל שיבה אפילו על אשמאי שהוא הבור, ויחזור  
 גם כן דעת אונקלוס, אבל יתרגם יניק וחכים בשיבה, דאתא זקן וגלי בשיבה שבכללה כל השיבות בין שיבת התורה בין שיבת הימים: 

וד בעולם התיקון, הנקרא הדר בסוד  המלך הרביעי הוא הדד בן בדד. והוא סוד יסוד היפוכו של יס   - פרק מח    'שער ה   עמק המלך   סג
פרי עץ הדר, שהוא הדור כל הגוף, והדרת פנים הוא הזקן, אם יש לו זקן תחתון יש לו זקן העליון, כי הסריס אין לו זקן, ולכן נקרא יוסף  

פנים של קדושה בהם  'יפה תואר ויפה מראה' ]בראשית ל"ט ו'[. והזקן של עתיק יומייא וזעיר אנפין הוא הידור כל הגוף, וכל הדרת  
תליא, בסוד תרין מזלין נוצר ונקה, המזווגים אבא ואמא, ויוצא הארת תפילין לכל הפרצופים העליונים והתחתונים. לכל אחד יש לו  
הארת התפילין מעולה ומשונה מחבירו. ובשער זעיר אנפין בענין הקב"ה מניח תפילין, אבארם באר היטב בסייעתא דשמייא. והארת  

 .ק כל הדינים. וכל זה הוא בסוד יסוד של עולם התיקון, אבל יסוד של עולם התוהו שהוא סוד הדינים הזקן מסל 
 .שחכמה ורינה הם תורה ותפילה   עיין מי הנחל   סד

מדייק כאן שע"י קול לבד בלא דיבור הקב"ה מושיעו ואילו תפילה נקרא דייקא דיבור באותיות  ולפי המבואר לקמן אות   צ"ע כי רבינו 
ול הזה הוא בחי' הון מוכרח שמדובר בדבר הרבה יותר פנימי מתפילה  ואע"פ שתפילה מבואר בתורה ח שהיא גבוהה מאד שם  ו' שק 

הכוונה שפעולת מגעת למקום גבוה מאד אבל היא בעצמה בודאי בחי' מלכות פה דייקא ואילו קול הוא בחי' תפארת בחי' פנמיות  
 התפילה  

   .א ה[ שקול כאן הכוונה ניגון המבואר בתורה רפב דהיינו ברור טוב מרע חכירות וקבלנות ]   וגם עיין לק"ה 

 .ועיין עוד לקמן אות ו' בביאור מה הוא הון 

שכשתורתו שלימה זה בחי' ביטול היצה"ר אזי גם קולו הוא קול הנשמה ממש בעצמה בלא שום תערובת קול    נ"ל הפירוש האמיתי 
נשמתו ונקודתו הפנמית ביותר היא זו שנשמעת   ונקודה זו א"א לפגוע בה לכן יכול בקול  הברא של המידות הרעות והסט"א אלא קול 

 .כזה לזמר בלשונות העכו"ם והרע הגמור ואעפ"כ יעלה לרצון ולעורר ישועת הש"י 
 יוצא מפנמיותו ומגלה את העצם שלו המיוחד לו   דהיינו שקולו   סה 

מעורב ותיקון הקול הוא שהוא כל כך מבורר עד שקול החוזר הוא ממש כמו קול  מלק"ה שיש קול ישר וחוזר ו   עיין בתורה ג' בהקדמה 
הישר דהיינו שקולו הוא קול הש"י בבחי' המיוחדת לו בחי' נבואה בסגנון שלו כמובא שכל נביא סגנון משלו ואין שני נביאים בסגנון  

 מ' אחד עד שזה סימן לנבואת שקר כששנים מתנבאים בסגנון אחד כמבואר בחז"ל בג

למעלה ונח למטה דהיינו שתי רוחות שהצדיק זוכה שרוח דלתא ממש כמו הרח דלעילא ע"י שמוציא מכח לפועל    ועיין תורה סו נח 
 את כל מה שנמצא בחלק אלוק שלו דהיינו רוח דלעילא דהיינו נשמתו  

 מעלה    בחי' הדרת פנים כי הדר בארמית לחזור ורוצה לומר שחוזר ונראה בפניו הפנים של   ונ"ל שזה 
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הגמ' שם דורשת שזקן שכתוב בתורה שצריך לכבדו הוא לאו דווקא    \סז/ קנה חכמה )קידושין לב ע"ב(סו

הקנה    ורבנו דורש קנה דהיינו  .כי זקן הוא נוטריקון זה קנה חכמה  ,זקן בגילו אלא גם צעיר שקנה חכמה
זוהר פנחס    \סט/ברכות סא}  \סח/מוציא קולשבגרון שהוא   דהיינו .  {:רלה  \עא/.רלד  \ע/.רלבוע' 

 .רינתושהוא קול שקנה חכמה הכוונה שע"י חכמת י"ג מדות שהתורה נדרשת בהן מתקן את הקנה 

עי"ז כנ"ל.    \עד/, זה בחי' הדרת פנים, בחי' זקןמראיך  הראני אתעג   \עב/)ש"ה ב(פסוק  רמוז בוזה  

, כי הקול לפי החכמה של דרושי התורה, לפי השכל את קולך  השמיענימתקיים המשך הפסוק 
צ"ע כיון שזוכה להשגחה בעינים מה הרבותא שזוכה  של י"ג מדות שהוא דורש בהם את התורה.  

לכן נראה קצת שהראיני את מראיך אינו השגחה    גם לקול שמגיע לאזנים שהן נמוך יותר ושייך גם בהסתרה.
 שלימה, וצ"ע. 

פשוטו של מקרא שהקב"ה אומר  לישראל שאע"פ שחטאו    דרשוני וחיו  \עה/()עמוס ה  שאומר הנביא  וזהו
שתדרשו את התורה ביג מדות שהיא  שע"י  הרבה אם יחזרו לבקשו יחיו ולא ימותו. ורבינו דורש עפ"י הנ"ל  

 
של אדם בחי' מגמת פניו ושם מאיר עד כמה הוציא לפועל את כח נשמתו וכזוכה לזה בשלימות אזי חכמת אדם    כי פנים היינו האמת 

 תאיר פניו דהיינו הארת פנים הנ"ל והדרת פנים הנ"ל שעי"ז זוכה לקול הנ"ל ועי"ז לשלום כנ"ל 
   שקנה - בתרלד  סו

שנאמר }במדבר    , ואין זקן אלא חכם   , ת''ל זקן  ?יכול אפילו מפני זקן אשמאי   " מפני שיבה תקום " לב{  - ת''ר }ויקרא יט   -   קדושין לב:   סז 

ה' קנני  " כב{  - שנאמר }משלי ח   , אלא מי שקנה חכמה   " זקן " רבי יוסי הגלילי אומר אין    ".אספה לי שבעים איש מזקני ישראל " טז{  - יא 

איכא בינייהו    , רבי יוסי הגלילי היינו תנא קמא   .אפילו כל שיבה במשמע   " מפני שיבה תקום " איסי בן יהודה אומר  ...      ".ראשית דרכו 

  , אמר לך אי ס''ד כדקאמר ת''ק  ?מ''ט דרבי יוסי הגלילי   , רבי יוסי הגלילי סבר אפילו יניק וחכים   , ת''ק סבר יניק וחכים לא   , יניק וחכים 
  ,ש''מ אפי' יניק וחכים   , למימר דהאי לאו האי והאי לאו האי   , מ''ש דפלגינהו רחמנא   , תקום והדרת   א''כ נכתוב רחמנא מפני שיבה זקן 

אי ס''ד כדקאמר רבי יוסי הגלילי א''כ נכתוב רחמנא מפני שיבה תקום והדרת    ?ותנא קמא מ''ט   .ות''ק משום דבעי למיסמך זקן ויראת 
   .תקום והדרת פני זקן ומדלא כתב הכי ש''מ חד הוא 

וכתב הר"ן )יד. ד"ה אמר( נראה מפירוש רש"י דאיסי בן יהודה סבירא ליה כרבי יוסי הגלילי ביניק וחכים והכי    -   ת יוסף סימן רמד בי 
מסתברא דכיון דסבירא ליה דשיבה אפילו אשמאי אלמא זקן באפי נפשיה מידריש ולא קאי אשיבה וליניק וחכים אתא דאי זקן וחכם  

וק לי משום זקנה ולפי זה כיון דקיימא לן כאיסי נקטינן דעומדין מפני יניק וחכים ע"כ. וכן כתב גם  קאמר למה לי משום חכמה תיפ 
 .הרא"ש ז"ל )סי' נג( וכן נראה מדברי הרמב"ם ז"ל בפרק ו' מהלכות ת"ת )ה"א( 

י רוני בלילה שתהא תקומה  שע"י לימוד תורה בלילה מתקן השית עזקעין שבקנה שמהם יוצא הקול וזהו קומ   ' בתורה ג  מצינו כעין זה   סח
 לרינה.  ויכול לשמוע קול נגינה בלי שיזיק לו  וכן יש רמז בלק"ה שלזה הכוונה גם כאן כנ"ל 

 .....תנו רבנן. כליות יועצות לב מבין לשון מחתך פה גומר ושט מכניס ומוציא כל מיני מאכל קנה מוציא קול    -   ברכות סא.  סט

כא{ הנה  - ג{ קנה רצוץ לא ישבר קודם שיקדמנו פסוק אחר }מלכים ב יח - הרואה קנה בחלום ישכים ויאמר }ישעיה מב   -   ברכות נו: 
ה{ קנה חכמה קנים יצפה לבינה שנאמר  - ה בחלום יצפה לחכמה שנאמר }משלי ד בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ תנו רבנן הרואה קנ 

 .ז{ ובכל קנינך קנה בינה אמר רבי זירא קרא קורא קירא קניא כולהו מעלו לחלמא - }משלי ד 
יהו    -   פנחס דף רלב.   ע א   ְואִּ ַגְוונָּ ֶנה   כ ְ קָּ יהו    ד ְ   והקנה ,  בינה  בחינת   היא  הריאה   ל "ור',  ו   אות   כעין  ארוך   שהוא  הריאה  של   הקנה   כמו  הוא  הכפורים  ויום'  ו  ְואִּ

ן   שהיא,  הדעת  בחינת  הוא ן  ה "י ב ֶ ה   מִּ ינָּ יֵניה  ,  הבינה  מן  ותולדה  בן  הוא  הדעת  כי  ב ִּ ְבגִּ ה    ו  אֵרי  אֹוְקמו  ין מָּ יתִּ (  ב" ע   נו  דף  ברכות '  במס )  משנה  בעלי  פירשו  ובשבילו  ַמְתנִּ

רֹוֶאה ֶנה  הָּ ֲחלֹום  קָּ ה  זֹוֶכה  ב ַ ְכמָּ א,  לבינה שכן וכל   ַלחָּ דָּ יב  הו א  הָּ ְכתִּ ה  ְקֵנה שכתוב זהו  דִּ ְכמָּ ה  ְקֵנה  חָּ ינָּ ֵלית   והטעם,  בִּ ֶנה   ד ְ יהו    קָּ אִּ חו ת   ד ְ ָּ ְרַווְייהו    פ  ַ ת    שאין  מִּ
ן,  בשתיהם  אוחזת  היא  כי,  משתיהם  פחות  הדעת  שהוא  קנה ו  ינ  אִּ ה'  י  ד ְ ְכמָּ ה'  ה,  חָּ ינָּ   הדעת  שהוא  בקנה  הרי,  בדעת   כלולת  ושתיהם,  בזו   זו  כלולות  תמיד   והם  ב ִּ
ין.   הבא  עולם  סוד   ה"י  בו  נכלל  ְבגִּ א  ו  יךְ   לכן,  הבא  עולם  סוד   הוא  שהקנה  ובשביל   ד ָּ רִּ א  צָּ רָּ ְתעָּ ר   ְלאִּ ֹופָּ ש   יהו  ,  שופר  בתקיעת  השנה  בראש  לעורר  צריכים  ב ַ אִּ  ד ְ
ֶנה  א   קָּ ְלמָּ ֵתי   עָּ אָּ ם   והיא,  תמיד   ובא  נמשך  ששפעה  שם  על ,  הבא  עולם  הנקראת  הבינה  שהוא,  הבא   עולם  סוד   קנה  בחינת  הוא  שהשופר  ד ְ רֹוךְ   עֹולָּ   את   שכוללת  אָּ
ם  ֶאֶרךְ  שסודו, ו"וא אות שהוא הקנה מציאות כל  יִּ ַ ֵחי  והיינו,  ַאפ  כ ְ ַ ת  ש ְ מִּ יה    ד ְ ינ ֵ ֵליַסר  מִּ ין  ת ְ ילִּ ַרֲחֵמי  ְמכִּ   עשרה השלש ממנה  ומתעוררות נמצאות  הכפורים שביום  ד ְ

ן, א"א   של   הרחמים  מדות ב ַ ש ְ חו  א  כ ְ ם '  ו'  ו',  א הנקרא  בכללות  א "א  סוד   ֶאֶרךְ '  א  נחלקת  ו" וא  ואות,  ג "י   שעולה  מלא ו"וא   כמספר  ו "וָּ יִּ ַ   הכללות   עם ן"ווי'  ב  כי  ַאפ 
 (ומפרשים  ק "רמ) .  שבו  מדות הרחמים  ג" י  על   רומזים

א   ְוַההו א   -  זוהר פנחס רלד.  עא חָּ יב  רו  ש ִּ נָּ ַכְנֵפי  ד ְ ה   ב ְ יהו  (,  לעיל  כנזכר  המלכות   דיני  את  להמתיק   א" דז  ר "מג  שנמשכה   ההארה  דהיינו),  הריאה  בכנפי   הנושב  הרוח   ואותו  ֵריאָּ יק   אִּ ִּ  ַאפ 
א  לָּ ֶנה   קָּ קָּ יהו  ,  ק "הו  נשמת  היא  כי  א"דז  ק"לו  הקול   בסוד   משפעת  והיא,  קנה  הנקראת  בדעת  תחילה  נכלל   הרוח  זה  ל "ר,  הקנה  דרך  הקול   את  מוציא  הוא  ב ְ אִּ  ד ְ
ה   ְקֵנה   נאמר  הדעת  שעל  ְכמָּ ה   ְקֵנה חָּ ינָּ ַמר ,  ב" מחו  כלולה  היא  הדעת  כי בִּ ת ְ ה    ְואִּ ה   בה  ונאמר ב ָּ ַמר  כ  ע ה "יהו אָּ חֹות   ֵמַאְרב ַ י  רו  אִּ חַ   ב  רו    מוחין '  מד   דהיינו הָּ
ן(,  כנודע  ר "דג  המוחין   והיינו )  הרוח  בא  א" דז  דדעת  ג" וחו  ב"דחו ו  ינ  אִּ ע   ד ְ ון  ַאְרב ַ יהו    ְוַהאי ,  מוחין'  בד   שיש  ה"הוי  אותיות'  ד   סוד   שהם  ה "יהו  ַאְתוָּ חַ   אִּ יק   רו  פִּ דָּ ל   ד ְ כָּ  ב ְ

ין א   ַעְרקִּ ב ָּ לִּ ַמר ,  המלכות   ספירות  כל   ממתקת  זו  הארה  ל "ר,  הלב  עורקי  בכל   הדופק  הרוח  הוא  וזה  ד ְ ת ְ אִּ הֹון  ד ְ ר   ֶאל ,  רוחות'  בד   שנאמר  ב ְ ְהֶיה   ֲאש ֶ חַ   יִּ רו  ה הָּ ָּ מ  ָּ  ש  
ֶלֶכת   (   מפרשים).  דיניהם   את  להמתיק  ולמלכות  א"דז  ק"לו  הרוח  הארת  שנמשכים  דהיינו  ֵיֵלכו   לָּ

ְך ָערֵּ   שיר השירים פרק ב   עב י קֹולֵּ ְך ּכִ ת קֹולֵּ ִמיִעיִני אֶׁ ת ַמְרַאִיְך ַהׁשְ ָגה ַהְרִאיִני אֶׁ ְדרֵּ ר ַהּמַ תֶׁ סֵּ ַלע ּבְ י ַהּסֶׁ ַחְגוֵּ ה: )יד( יֹוָנִתי ּבְ יְך ָנאוֶׁ  ב ּוַמְראֵּ
 הראיני  )כלשון הפסוק(  – בתשכט  עג

שכשהקב"ה מבקש הראיני מראיך זה בעצמו הדרת פנים דהיינו שהיא אור חוזר מההסתכלות של הקב"ה וזה בעצמו    נ"ל שהכוונה   עד
גם השלום כי עיקר השלום נמשך מהשלום שיש לנו עם הקב"ה כי כשאין שלום אין לו הסתכלות עלינו כי כשאין שלום יש חטא לכן  

 .מפנה עורף.  דהייינו שהדרת פנים ושלום הם באים כאחד   כדי שלא נהיה כחוטאים בבי המלך הקב"ה 
ל:   עמוס פרק ה   עה  ָראֵּ ית ִיש ְ ם ִקיָנה ּבֵּ יכֶׁ א ֲעלֵּ ר ָאֹנִכי ֹנש ֵּ ה ֲאׁשֶׁ ָבר ַהּזֶׁ ת ַהּדָ ְמעּו אֶׁ ה ַעל    )א( ׁשִ ׁשָ ל ִנּטְ ָראֵּ תּוַלת ִיש ְ )ב( ָנְפָלה לֹא תֹוִסיף קּום ּבְ

ין ְמִקיָמּה:  ָראֵּ )ג(    ַאְדָמָתּה אֵּ ית ִיש ְ ָרה ְלבֵּ ִאיר ֲעש ָ ׁשְ ָאה ּתַ את מֵּ ָאה ְוַהּיֹוצֵּ ִאיר מֵּ ׁשְ ף ּתַ לֶׁ את אֶׁ י ֹכה ָאַמר ֲאדָֹני ֱידִֹוד ָהִעיר ַהּיֹצֵּ י ֹכה    ל: ּכִ )ד( ּכִ
ְרׁשּוִני ִוְחיּו:   ל ּדִ ָראֵּ ית ִיש ְ  ָאַמר ְידָֹוד ְלבֵּ
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 עזאת בעליה   חיהמעוכי החכמה  ,  שלום כנ"ל ומוסיף כאן שע"י שלום זוכים לחיים נדרשת בהן תזכו ל
  : ספיקות וקושיותע"י שעובד את הקב"ה עם שכל ובלי  \פחיות דקדושה/  \עטדהיינו/  \עח/)קהלת ז'(

 

 האות 
מבואר כשזוכים להדרת פנים ע"י שתורתו שלימה ע"י יג' מדות שהתורה נדרשת בהם עד שאין בה קושיות  

ונראה לומר שאין הכוונה לצעקה אע"פ שגם היא קול   .ואזי קולו מזוכך והקב"ה שומע קולו גם בלא דיבור
ועוד שצעקה כתיב תהלים קז ויצעקו  בלא דבור דאיתא בחז"ל שצעקה נשמעת תמיד אפילו לאחר גזר דין, 

 ויצילם, משמע כל אחד שנמצא בצרה הקב"ה מצילו אם צועק אליו ולאו דווקא מי שנזדכך קולו. 
התורה זוכה שקולו הוא קול הישר בחי' קול הנשמה וקול ה' ית', עיין תורה  אלא המיוחד כאן שע"י שלימות 

אע"פ  ,כב עה"פ "דבקה עצמי לבשרי" שעצמי הוא קול הנשמה שמכניע את עזות הגוף, והכי נמי כאן
שהקב"ה רואה איזה עכו"ם מיצר לו, אבל כיוון שלא מבאר מה עושה כדי להצילו,   רבנו כאן היאשלשון 

כמבואר בתורה לו שכל אומה יש לה  ו , קר הכוונה היא להצילו מהמדה רעה של העכו"םלכן נראה שעי
, וגם מבואר שם שע"י שנופל למדה הרעה גורם שיפול גם תחת אותה אומה  מדה רעה שממנה חיותה

ע"י בחי' למשוך את כל העולם  זה מכלל התורה שכוונת רבנו שמצילו מהעכו"ם כאן . וכן נראה בפועל
חד, ואמנם בשלימות זה מתקיים גם כפשוטו אבל כנ"ל עיקר התורה כאן היא כיצד מתקיים  לעבדו שכם א

בחי' לעבדו שכם אחד בגלות, לכן נראה שעיקר הכוונה שמביא את המדה הרעה שמצירה לו לבחי' לעבדו  
 שכם אחד. 

הוא קול הישר  וצ"ע אולי ממה שצריך לזה דווקא קול מזוכך אפ"ל שכוונת רבינו שגם הקול בעצמו כיוון ש
, ואזי הקב"ה מתקנה ומביאה לבחי' לעבדו )וכתורה כב( קול הנשמה הוא בעצמו מכניע את המדה רעה

 שכם אחד. 
וכגון מי שמצירה לו תאוות ניאוף אזי ע"י השמעת קולו בלבד ולפי המבואר בהשמטה בסוף התורה אזי טוב  

י צרפת( ואזי הקב"ה רואה איזה מדה מצירה  לנגן את הניגון השייך לאותה אומה שניאוף מחייה אותה )אול
לו ועוזר לו להכניע אותה ולהביאה לבחי' לעבדו שכם אחד, דהיינו לא רק להכניע אותה, אלא לתקן אותה  

 ולהעלותה עד שיזכה לתיקון הברית ולהתקדש במותר דיקא ע"י כח ההולדה. 

זכה לצאת מיצה"ר גשמי וא"כ זכה   גם צ"ע כיון שזכה להדרת פנים ע"י שתורתו בלא קושיות מסתמא כבר
להשגחת הקב"ה שעיני ה' מסתכלות עליו להשגיח ולשמור עליו בכל רגע, ומאי רבותא שבשמיעת קולו גם  

והארכנו בזה בהקדמה לבאר עפ"י תחילת דברי  כה להשגחה לא יגיע לזה.ומושיעו מהמיצר לו, הרי מי שז
  ,הגאולה לזמן הגלות, נמצא שאע"פ שמדבר משלימות והשגחהצד להביא את אור ירבנו שמדובר כאן כ

השלום בעצמיו שזוכה עי"ז  כפי  ,כפי השלום שזוכים לו כל אחד ,אבל בזמן הגלות זה מתקיים רק בבחי'
כי קול הנשמה   רם לתיקוןוכנ"ל שקול מזוכך בעצמו גם ג םעוד ג   מתקן את כל העולם, והשלום הכללי.

 . ות הרעותדימכניע את עזות הגוף והמ

 
 ם תדרשוני: אע"פ שנגזרה עליכם גזרה עוד תחיו בארצכם א   - )ד( כי כה    -   רד"ק 

 תחיה )כלשון הפסוק(  - מחיה, ומתרלו - מחי', בתרלד - בדפו"ר  עו

 סוף טור ד'( 50בדפו"ר החכמה מחי' את בעליו )צילום  עז

יָה:   קהלת פרק ז   עח ה ְבָעלֶׁ ַחּיֶׁ ַעת ַהָחְכָמה ּתְ ף ְוִיְתרֹון ּדַ סֶׁ ל ַהּכָ צֵּ ל ַהָחְכָמה ּבְ צֵּ י ּבְ  )יב( ּכִ

ן באות ח' ונרמז לעיל אות ב' שהחולי הוא החוסר שלום בין המרות, וא"כ ע"י דרישת  לפרש עפ"י המבואר לקמ   אע"פ שאפשר   עט 
התורה ביג 'מדות זוכים לשלום בתורתו ועי"ז בגופו ועי"ז מתרפאים מכל המחלות וזוכים לחיים. או שע"י החכמה זוכה לקול כנ"ל ועי"ז  

ה זוכה לחיים. אבל ממה שממשיך רבינו לומר שחכמה תחיה  הקב"ה מושיעו ממי שמיצר לו וגם הבא להרגו נמצא ע"י דרישת התור 
את בעליה יותר נראה שכוונת רבינו לחיות דקדושה, כי החכמה היא השגת מציאותו ורוממותו ית' ע"י התורה מתוך השגת אפסותי,  

 וזו שרש כל חיות דקדושה.   
ת ְימֵּ   - אות ו' ס  עיין תורה    פ ִנים אֶׁ ׁשֵּ ּיְ י ָאָדם ׁשֶׁ נֵּ ׁש ּבְ י יֵּ ה, ַאף  ּכִ תֹוָרה ּוִבְתִפּלָ ם, ְועֹוְסִקים ּבְ ֵּ ת ַהׁשּ ם עֹוְבִדים אֶׁ הֵּ ה ְלָהעֹוָלם ׁשֶׁ ְדמֶׁ ּנִ ם, ְוַאף ׁשֶׁ יהֶׁ

ין ָיכֹול לְ  ה, ְואֵּ ל ֲעבֹוָדָתם ְלַמּטָ ָאר ּכָ י ִנׁשְ ם. ּכִ הֶׁ ַרְך ַנַחת מֵּ ם ִיְתּבָ ֵּ ין ְלַהׁשּ ל ֲעבֹוָדָתם אֵּ ן ּכָ י כֵּ ם ּוְלִהְתַעּלוֹ ַעל ּפִ ר ַהִחּיּות  ִהְתרֹומֵּ י ִעּקַ ת ְלַמְעָלה. ּכִ
ל, ְמשִֹ  כֶׁ ָהֲעבֹוָדה ִהיא ִעם שֵֹּ יָה". ּוְכׁשֶׁ ָעלֶׁ ת ּבָ ה אֶׁ ַחּיֶׁ ת ז(: "ַהָחְכָמה ּתְ לֶׁ תּוב )קֹהֶׁ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ל, ּכְ כֶׁ ּתּוַכל ְלִהְתַעּלֹות. ֲאָבל  הּוא ַהּשֵֹּ ּה ִחּיּות ׁשֶׁ יִמין ּבָ

ַקְטנּות,  ל ִלְבִחיַנת מִֹחין ּדְ ּנֹופֵּ ׁשֶׁ ין ָיכֹול ְלִהְתַעּלֹות ְלַמְעָלה:  ּכְ ָנה, אֵּ ִחיַנת ׁשֵּ  ּבְ
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אע"פ שאינה    \פג/ניגוןדהיינו ע"י    לבד בלא דיבור  \פב/ ע"י השמעת קולו  יאזפאקולו,    וכשנזדכך

בצר להם בשמעו את    פוה'   וירא. בבחי' )תהלים קו(  \פה/[פד]  , הקב"ה מושיעו בעת צרתותפלה
התורה  בכל  .  \פז/. ע"י שמיעת קולו, הקב"ה רואה מי שמיצר לו, איזהו עכו"ם מיצר לנורנתם

את  שמציל  משמע  אתונא  דבי  דסבי  מאמר  בביאור  התורה  ובסוף  ההצלה  כיצד  בפירוש  מבואר  לא  הזו 
הישראל ע"י שמאיר אמת לאומה המצרה לו ומבטל את רצונם לפנות אל העכו"ם להיות פונים אליו ית'  

 למדה רעה שאצלו השייכת לה(  ,ר הכוונה אומה ק)לכן נראה שעי בבחי' לעבדו שכם אחד.

שכשנכנסו בני ישראל לארץ נצטוו להקים מזבח בירדן ובגלגל   \פח/ )דברים כז(מה שכתוב  ברמוז  הו  וז
  התורהכל  את    הןלכתוב עליהן אותם אבנים שכל פעם בנו ופרקו ומתחילה בירדן ציווה  ו   \פטובהר עיבל/ 
  "באר היטב"  דורשורבנו  .  [צא] בשבעים לשון  פרש"י שהכוונה  פרשו חז"ל בגמ' הובא בו  צב יבאר היט 

על ידם היטיב לנו רומז ש   "ו"בשבעים לשוןשפירושים ודרושי התורה שמשם תוצאות הקול,  

, ובאר הוא לשון בא"רר"ת    נתםרת  אשמעו  ב בכל הלשונות ובכל העכו"ם. בבחי'  

ודרוש כל    פירוש  וביטול  כל התורה  לביאור  זכו  ידה  על  כ' שבאר מרים  בתורה  וכמבואר  ביאור  לשון 

נמצא שבאר רומז גם לדרושי התורה וגם לתיקון הקול רינה שנעשה על ידם והיטב    [צב] הקושיות על הצדיק  
  וכן בפרטיות  שזוכה שהעכו"ם נהפכים לעבדו שכם אחדרומז להטבה שעושה הקב"ה למי שזוכה לקול הזה  

 :  מדותיושבעים זוכה לשלום בעצמיו ו

 

 ואות 

 
 אז  - מתרצו אזי,  - גם בדפו"ר  פא

הרי ששמע קולו דייקא ולא היה צדיק גדול אז שהרי גורש    .דהיינו ישמעאל  .שהקב"ה שמע את קול הנער   ( כא יז )   צ"ע עיין בראשית   פב
 .עם אמו בגלל שהיה מצחק בע"ז ושרה חששה שבנה ילמד ממנו 

פרק קז )ו(    תהילים צ"ע מדוע לא אומר קול בלא צעקה, שהרי צעקה הקב"ה שומע גם בקול שאינו מזוכך כמ"ש    קול בלא דיבור   פג

ִמ  ם  ר ָלהֶׁ ּצַ ּבַ ְידָֹוד  ל  ְצֲעקּו אֶׁ ם: ַוּיִ ילֵּ ַיּצִ ם  יהֶׁ צּוקֹותֵּ ופי'    ּמְ ויצילם  וכו'  ויזעקו  שצעקה גדולה מזעקה, נמצא שאפילו    מלב"ים ובהמשך שם 

וכדרבי יצחק דאמר רבי יצחק יפה צעקה    .ראש השנה דף טז   וכן כמבואר בגמ' ר"ה זעקה לבד מועלת ומה הרבותא של קול בלא דבור.  

ואמר רבי יצחק ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם אלו הן צדקה צעקה    .דף טז  ם וש ין.  לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר ד 
 ם.שינוי השם ושינוי מעשה צדקה דכתיב וצדקה תציל ממות צעקה דכתיב ויצעקו אל ה' בצר להם וממצוקותיהם יוציא 

 לשה"כ ירמיהו יד ח'  פד

ת ָצָר   ירמיה פרק יד   פה  עֵּ יעֹו ּבְ ל מֹוׁשִ ָראֵּ ה ִיש ְ ַח ָנָטה ָללּון: )ח( ִמְקוֵּ ץ ּוְכֹארֵּ ָארֶׁ ר ּבָ גֵּ ה ּכְ ה ִתְהיֶׁ  ה ָלּמָ
 וירא )ה'( בצר.  - וירא בצר )כלשון הפסוק( ומתרצו  - ובתרלו בלוה"ת תרלד בצר  ' וירא ה  –גם בדפו"ר ותרלד  פו

צ"ע בסוף התורה בהגה מוסיף רבנו שעל כן בשעת צרה טוב לנגן הניגון של אותה אומה המצירה,    –  רואה איזה עכו"ם מיצר לנו  פז 
וצ"ע כיון שקולו מזוכך מיד רואה איזה אומה מצירה לנו ולמה לנגן גם את הניגון שלה, ובפרט שהניגון שלה מסתמא גם מעורר את  

שלה להכניע עצמו תחתינו אבל רבנו לא אומר זאת. אבל באמת  מידתה הרעה? ועי"ש בשם קדושת הלוי שהניגון בעצמו גורם לשר  
משמעות דברי רבנו מכל ל מהלך התורה שהישועה שהקב"ה מושיע מהאומה המצירה היא שמביא אותה לאמונה ולעבדו שכם אחד,  

 דהיינו שמכניע רק את הרע שלה ולא שממגר אותה לגמרי.
י יִ ברים פרק כז ) ד   פח ה ְוִזְקנֵּ ם ַהּיֹום: א( ַוְיַצו מׁשֶׁ ְתכֶׁ ה אֶׁ ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶׁ ְצָוה ֲאׁשֶׁ ל ַהּמִ ת ּכָ מֹר אֶׁ אמֹר ׁשָ ת ָהָעם לֵּ ל אֶׁ ָראֵּ ר    ש ְ ּיֹום ֲאׁשֶׁ )ב( ְוָהָיה ּבַ

ְדּתָ ֹאתָ  דֹלֹות ְוש ַ מָֹת ְלָך ֲאָבִנים ּגְ ן ָלְך ַוֲהקֵּ יָך ֹנתֵּ ר ְידָֹוד ֱאלֹהֶׁ ץ ֲאׁשֶׁ ל ָהָארֶׁ ן אֶׁ ְרּדֵּ ת ַהּיַ ַעְברּו אֶׁ ִ ּתַ ש ּ י ַהּתֹוָרה    יד: ם ּבַ ְברֵּ ל ּדִ ת ּכָ ן אֶׁ יהֶׁ )ג( ְוָכַתְבּתָ ֲעלֵּ
ֲאׁשֶׁ  ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ּכַ רֶׁ ן ְלָך אֶׁ יָך ֹנתֵּ ר ְידָֹוד ֱאלֹהֶׁ ץ ֲאׁשֶׁ ל ָהָארֶׁ בֹא אֶׁ ר ּתָ ָך ְלַמַען ֲאׁשֶׁ ָעְברֶׁ יָך ָלְך: ַהּזֹאת ּבְ י ֲאבֹתֶׁ ר ְידָֹוד ֱאלֹהֵּ ּבֶׁ )ד( ְוָהָיה    ר ּדִ

ת ַהיַּ  ם אֶׁ ָעְבְרכֶׁ יד: ּבְ ִ ש ּ ְדּתָ אֹוָתם ּבַ יָבל ְוש ַ ַהר עֵּ ם ַהּיֹום ּבְ ְתכֶׁ ה אֶׁ ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶׁ ה ֲאׁשֶׁ ּלֶׁ ת ָהֲאָבִנים ָהאֵּ ִקימּו אֶׁ ן ּתָ ַח ַלידָֹוד    ְרּדֵּ ם ִמְזּבֵּ ָ )ה( ּוָבִניָת ׁשּ
ל:  ְרזֶׁ ם ּבַ יהֶׁ ח ֲאָבִנים לֹא ָתִניף ֲעלֵּ יָך ִמְזּבַ ה אֶׁ   ֱאלֹהֶׁ ְבנֶׁ מֹות ּתִ לֵּ יָך:)ו( ֲאָבִנים ׁשְ יָך ְוַהֲעִליָת ָעָליו עֹולֹת ַלידָֹוד ֱאלֹהֶׁ ח ְידָֹוד ֱאלֹהֶׁ )ז( ְוָזַבְחּתָ    ת ִמְזּבַ

יָך:  י ְידָֹוד ֱאלֹהֶׁ ַמְחּתָ ִלְפנֵּ ם ְוש ָ ָ ָלִמים ְוָאַכְלּתָ ׁשּ ֵאר ֵהיֵטב: )ח(    ׁשְ זֹּאת ּבַּ ּתֹוָרה הַּ ֵרי הַּ בְׁ ל ּדִ ת ּכָ ל ָהֲאָבִנים אֶׁ ּתָ עַּ בְׁ ָכתַּ  וְׁ
בירדן ואחר כך תוציאו משם אחרות ותבנו מהן מזבח בהר עיבל נמצאת אתה אומר   - )ב( והקמות לך  על דברים פרק כז פסוק  רש"י  פט 

 ג' מיני אבנים היו שנים עשר בירדן וכנגדן בגלגל וכנגדן בהר עיבל כדאיתא במסכת סוטה: 
  היטב. )כלשון הפסוק וצ"ע כי לפי המשך דברי רבינו נראה שבכוונה נקט היטיב( – היטיב, ומתרצו  –גם בדפו"ר ותרלד ותרלו  צ 

 * סוטה לב מובא בפרש"י שם  צא

 לשון ביאור ועיין תורה כ' שבאר מרים שרש ביאורי התורה  צב
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א"א לבא, אלא ע"י תיקון  שזוכים ע"י חכמה לדרוש את התורה ביג מדות  הנ"ל    ולהדרת פנים

, וחדוה במקומו  עוזכש זוכים לזה  ,  דהיינו הדרת פנים  הוד והדר לפניו(  יוהברית. בבחי' )ד"ה א  
 והוא , \צהבתיקוני הזהר שהברית נקרא בועז/ כמבואר  \צד/[צג ] שהוא ברית, הנקרא בועז

 
 תורה יא אות ד'  צג

לּוִלים בַּ   -   עיין תורה יא אות ד'   צד ַהּכְ ִחיַנת ַטל אֹורֹות )ו(,  ּבְ ה הּוא  ַהּזֶׁ ל  ְואֹור  ִיְפַעל אֵּ ה  ּלֶׁ ל אֵּ ּכָ ן  ְבִחיַנת )ִאּיֹוב ל"ג(: "הֶׁ ּבִ בֹוד,  ּכָ ל  או ׁשֶׁ ּוָ
לׁש אֹוִתּיֹות ִראׁשֹונֹות )  ל ִמּלּוי ׁשָ ִחיַנת ַטל אֹורֹות ׁשֶׁ ם ּבְ לֹוׁש' הֵּ ֲעַמִים ׁשָ ר". 'ּפַ בֶׁ לֹוׁש ִעם ּגָ ֲעַמִים ׁשָ ם ּפַ ל ׁשֵּ לׁש אֹוִתּיֹות ִראׁשֹונֹות ׁשֶׁ י ׁשָ רּוׁש, ּכִ   ּפֵּ

ם  ֵּ ל ַהׁשּ א"ו ׁשֶׁ ַהּוָ לּוִלים ּבְ ם ּכְ ִחיַנת ַטל אֹורֹות, ְוהֵּ ם ּבְ א ַט"ל, ְוהֵּ ִגיַמְטִרּיָ ם ּבְ ִמּלּוי ַאְלִפין הֵּ ִאיׁש  ֲהַוָיה ּבְ י ּכָ ִרית, ּכִ ּבְ לּוִלים ּבַ ם ּכְ הֵּ ר' ׁשֶׁ בֶׁ (. )ז( 'ִעם ּגָ
ּקּון ל  ִרית ּבַֹעז )ּתִ ה ִנְקָרא ּבְ ם זֶׁ בּוָרתֹו )ח(. ְוַעל ׁשֵּ א:ּגְ ְקּפָ  א( ּבֹו עֹז, ּבֹו ּתֻ

לפנים ממחיצתו, כמובא בגמרא ב"ק    התקיפות שנוהג כאילו אין עוד מלבדו ונכנס נראה כי תכונת מידת העזות היא    עוד ביאור בזה 
כג. אמר רב מרי בריה דרב כהנא זאת אומרת סתם דלתות חתורות הן אצל כלב וכלבים עזי נפש הם סמל לעזות דסט"א.  לכן כל  

ועוד שעיקר ההשפעה היא בבחי' השפעת צורה על חומר וכל צורה היא בחי' אש בחי' מידת    .פיע צריך שיהיה בו ממידת העזות מש 
    השטלתנות שגם היא מתכונת העזות.  

וכן יהודה אמר לתמר אנכי אשלח גדי עזים מן הצאן. כי עיקר המלחמה בענין עזות  - אות יט  ' בשר בחלב הלכה ד   ועיין ליקוטי הלכות 
דקדושה ולהיפך חס ושלום הוא בתאוות המשגל ששם עיקר אחיזת העזות דסטרא אחרא, כי בו עז בו תוקפא. ויהודה היה צריך אז  

שיצא ממנו על ידי זה שנאמר עליו ה' בעזך ישמח מלך  לברר העזות דקדושה שמשם עיקר מלכות דקדושה בחינת מלכות דוד ומשיח  
בחינת יתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. על כן אמר אז אנכי אשלח גדי עזים, כי אלו השני מדות עזות ובשת הם שני הפכים, אבל  

ך חס ושלום, ומי  שניהם צרכים אל הקדושה מאד, אך צריכין ליזהר מאד להשתמש עם כל מדה ומדה במקומה הראוי, אבל לא להיפ 
שפוגם בהם ומהפך הסדר שמשתמש בעזות במקום שצרכין בושות או שמתבייש במקום שצריכין עזות הוא מקלקל בזה מאד ועל ידי  

 זה עיקר ההתרחקות מהשם שיתברך.
לשמור הברית ובועז    שם מבואר שהכוונה לעוז ותקיפות שצריך האדם כדי שיהיה לו כח   ( וביאור המתוק מדבש דף עה: )   תיקוני זהר עיין    צה

 נקרא כן על שם שהתגבר על יצרו כמובא בגמרא.

כי היא  , נשמת חיים אסתלקת מן גופא  להחטיאם עוד נשמה ונפש כד בר נש איהו מחוייב בחובין ומתגברין על אברים    -   וזה לשון התיקונים 

לגבי צדיק ודא ברית    למי יורדת , לגבי מאן  יורדת וגולה לבין רגליו, ואתמר בה ותגל מרגלותיו  בגוף , ונפש אשתארת תמן  החיצונים   בינה ואינה סובלת אחיזת 
דאיהו בועז ב"ו ע"ז תקיף על    ומפרש   , מלוכלכין בעוונות מכל מקום חותם ברית קודש קיים בו )אם לא משך בערלתו ע"י ביאת גויה( ושם מוצאת הנפש מקום מנוחה   דאף שכל אבריומילה  
  ואם שומר בריתו אז ,  הברית מילה   היינו נו"ה שביניהם שוקיו עמודי שש    רומז על מש"כ וימד שש שעורים וישת עליה,    ומש"כ ,  גדולה לשמור בריתו  צריך עז וזריזות   כייצריה  

 , להחטיאו יותר   מאחיזת החיצונים שלא יתגברו על האדם לאגנא עלה    נושאת רות שהיא השכינה את הנפש שואית לון עלהא  
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( ומאיר לה פנים  \ב/(אחדוה דמטרוניתא  עז  "וזהו  .  שמחת השכינה כשמחוברת להקב"ה בברית וקשר 
.  ינו הדרת פניםידה  "הוד והדר לפניו"אזי    ,היינו כשתיקון הברית שהוא עז וחדוה בתיקונוד  "וחדוה במקומו

 :  המאירים בפניו(ד שעשיה  " שהם חב  ,י דיצירה"הם נה ,הוד והדר ועז-ועפ"י הפע"ח )

 

ואזי ע"י ברית  , זה בחי' קול.  וזמרת.  כנ"ל  , זה בחי' בריתעזי  \ג /טו(  ')שמורמוז בשירת הים  וזה  

בבחי'    כנ"ל שע"י תיקון הברית נזדכך קול רינתו ואזי הקב"ה מושיע אותו  ,ויהי לי לישועהוזמרה  

 :  בשמעו את רינתם בצר להם וכו' ד' ה וירא

  לומר   \ז/ כשעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם  \ו/החז"ל )סוטה ל ע"ב(וזה שאמרו  
שעמד בניסיון   \ט/יוסף הצדיק  זכות שמירת הברית שלדהיינו    . כי על הים נתגלה בחי' ברית,\ח/שירה

 
 עיין פרי עץ חיים שער הזמירות פ"א  א
זה נצח, עוז וחדוה    -זה הוד, והדר    -הוד    -  הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו:  - א  "פ  – שער הזמירות    -  פרי עץ חיים  ב
זה יסוד, שהוא חדוה ועוז דמטרוניתא. והכוונה, כי נה"י דיצירה אלו שהם עתה, היו תחלה ג"ר דעשייה, ולא ישלטו    -

פי',    -אלו הקליפות. וה' שמים עשה    -בהם הקליפות, אלא אדרבה, יהיה עוז והדר וחדוה. כי כל אלהי העמים אלילים  
נצח, עוז    - ב"ד דעשייה שעלו לחיצונית נה"י דיצירה ישארו שם, ולא יאחזו בהם הקליפות. ווהו, הוד והדר  פנימית ח
יסוד. "לשפוט "את "הארץ. ר"ת לאה. כי ממנה המשפט. וכן, וישב משה "לשפוט "את "העם. כי הוא ב"ד העליון    -וחדוה  

 גי' אדנ"י, יחבר לה דכורא:  - שבבינה, והלל לה'. הלל 
ה גָּ   ת פרק טושמו   ג י ָגאֹּ ידָֹּוד ּכִׁ יָרה ּלַ ִׁ ַוּיֹּאְמרּו ֵלאמֹּר ָאש  יָרה ַהּזֹּאת ַלידָֹּוד  ִׁ ת ַהש ּ ָרֵאל אֶׁ ש ְ ה ּוְבֵני יִׁ ֶׁ יר מש  ִׁ ָאה סּוס  )א( ָאז ָיש 

ם: י ַוא   ְורְֹּכבוֹּ ָרָמה ַבּיָ י ְוַאְנֵוהּו ֱאלֵֹּהי ָאבִׁ ה ֵאלִׁ ּוָעה זֶׁ יש  י לִׁ י לִׁ ְמָרת ָיּה ַוְיהִׁ י ְוזִׁ ְנהּו: )ב( ָעּזִׁ מֶׁ  רֹּמ 

"אז ישיר" זה הקול ועי"ז הישועה "סוס ורכבו רמה בים". ושוב "עזי וזמרת" זה הקול שע"י תיקון    - ולפי רבנו מתפרש
 הדרת פנים, שעי"ז זוכה לקול הנ"ל.  – תיקון הברית, עי"ז "ואנווהו"   –הברית ועי"ז "ויהי לי לישועה". "זה" 

 וירא )ה'( בצר.  -וירא בצר, )כלשון הפסוק(, ומתרצו  -וירא ה' בצר, ובתרלו    –גם בדפו"ר ותרלד  ד
 בתקפא )סוטה לב ע"ב( ובתשכט תוקן  ה

וכיצד אמרו שירה כגדול    דרש רבי עקיבא בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה ת''ר בו ביום    - סוטה ל:    ו 
א{ אשירה לה' והן אומרים אשירה לה' משה אמר  -אמר }שמות טוהמקרא את הלל והן עונין אחריו ראשי פרקים משה  

כי גאה גאה והן אומרים אשירה לה' רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר כקטן המקרא את הלל והן עונין אחריו  
רבי  כל מה שהוא אומר משה אמר אשירה לה' והן אומרים אשירה לה' משה אמר כי גאה גאה והן אומרים כי גאה גאה  

נחמיה אומר כסופר הפורס על שמע בבית הכנסת שהוא פותח תחילה והן עונין אחריו במאי קמיפלגי רבי עקיבא סבר  
לאמר אמילתא קמייתא ורבי אליעזר בנו של ר''י הגלילי סבר לאמר אכל מילתא ומילתא ור' נחמיה ' סבר ויאמרו דאמור  

 כולהו בהדי הדדי לאמר דפתח משה ברישא  

וכיצד אמרו שירה עולל מוטל על    רש רבי יוסי הגלילי בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירהדתנו רבנן  
ברכי אמו ותינוק יונק משדי אמו כיון שראו את השכינה עולל הגביה צוארו ותינוק שמט דד מפיו ואמרו זה אלי ואנוהו  

יר אומר מנין שאפי' עוברים שבמעי אמן אמרו שירה  ג{ מפי עוללים ויונקים יסדת עוז היה רבי מא-שנאמר }תהילים ח
סח  שנאמר להן  -}תהילים  נעשה  כרס  תנחום  רבי  אמר  חזו  לא  )והא  ישראל  ממקור  ה'  אלהים  ברכו  במקהלות  כז{ 

 כאספקלריא המאירה וראו(: 
ואולי הכוונה נתנו רצונם כי עיני אדם מביטות להיכן שהולך והיינו מגמת    –נתנו עיניהם לומר שירה הלשון צריך ביאור    ז

 פניו שפונה להיכן שרוצה ללכת ולכן בלשון מושאל במקום עלה ברצונם לומר שירה אומרים נתנו עיניהם לומר שירה  

 ם לומר שירה כי השירה לפי החכמה  עיני החכמה ולפ"ז הפי' נתנו חכמת אבל רבינו מפרש

מאין מצא הרי ששרש החכמה ברצון אין סתירה כל כך בין הפשט לדרש  ובפרט שחכמה שמדובר   ואולי כיון שהחכמה 
 כאן היא יג מדות ששרשן ביג מדות רחמים שהן באמת בכתר דהיינו בחי' רצון 

ע"י תיקון הברית כדלקמן ועי"ז עלו מן הים נגרש מים הזדונים כלל התאוות כולן וזכו לחכמה ולהדרת    כי קריעת הים   ח
 . פנים דהיינו נתנו עיניהם עיני החכמה היינו הזדככות החכמה שעי"ז הזדככות  הקול דהיינו שירת הים כנ"ל

שעיקר גלות מצרים היתה בשביל להעלות הניצוצים    והנה זאת ידוע מספרים הקדושים    - פרשת ויגש    -   מאור ושמש   ט
הקדושים שנפלו ונבלעו בארץ מצרים שהוא דבר והיפוכו במקום אבי אבות הטומאה שהמה שטופי זימה מאד כידוע,  
והיה על ידי שאדם הראשון פירש מאשתו מאה ושלושים שנה ונבלע בארץ מצרים, ועיקר גלות מצרים היתה להעלות  

מקום שורשם לקדושה עילאה ולעשות אותה כמצולה שאין בה דגים היינו שלא להשאיר בה שום  אותם הניצוצות ל
ניצוץ קדושה במקום הטומאה, וכן עשו ואז נגאלו. והתיקון הלז לא היה יכול להיות כל כך בשאר ארצות כמו בארץ  

שקל על ניצוצים הקדושים בזה  מצרים כי הוא קרויה ערות הארץ והמה שטופי זימה לכן שם היה יכול להיות תשובת המ
וזהו שאמרו חז"ל )ויקרא רבה לב, ה( בזכות שלושה דברים נגאלו אבותינו ממצרים ואחד מהם        שהיו גדורים מערוה:

הוא שלא שינו את לשונם והיינו שהיו גדורים מערוה כי ברית הלשון מכוון לברית המעור והיינו תיקון אות ברית קודש,  
לגלות מצרים לתקן את אות ברית קודש והוא תשובת המשקל באותו מקום השטופי זימה שם יוכל  לכך הוכרחו דוקא  

להיות התיקון להעלות הניצוצות הקדושות שנפלו באותן מאה ושלושים שנה. ולא היה דבר נקל הוא זה לתקן דבר זה  
היה הקב"ה מסבב סיבובים במכירת  עד שורשו ולא היה באפשרי ביד בני ישראל להעלות כל כך הניצוצים הקדושים, לכך  

יוסף דוקא שהוא סוד צדיק שומר הברית ודוקא למצרים שהוא דבר והיפוכו אבי אבות הטומאה ערות הארץ שטופי זימה  
ושם ניסה הקב"ה אותו באשת פוטיפר ועמד בנסיון ולא פגם את אות ברית קודש, וזאת בלתי אפשרי היה באיזה משאר  

ודוקא יוסף הצדיק שהוא סוד צדיק שומר הברית הוא יכול לעמוד בנסיון זה בשמירת    בנסיונםהאחים כי אולי לא יעמדו  



 2לט.                מוהר"ן                         תורה כז                            קוטי            י ל                           

בזכות זה ים סוף ברח לצדדים ממטה משה שציווה עליו  ועם אשת פוטיפר וברח ממנה כשבקשה להחטיאו,  

מה הוא ראה? ראה את    [י]   הים ראה וינס  במדרש על הפסוק בתהלים  כמ"ש חז"ל  ב גזרים"להיבקע לי

ז מ"ר וישב פ}נס מפני מטה משה    \יג/ ועל כן גם הים[  יב]   ויצא החוצהיא  יוסף הצדיק שכתוב בו וינס
 . \טז/ טו[{ יד]

זה  ש  נתנו עיניהםנתקיים בחי'  זוכים להדרת פנים כנ"ל, וזהו שע"י הברית שהתגלה בים  וע"י הברית  

זה קנה חכמה,  וזקן נוטריקון  ,  למטהדומה לו  של אריך אנפין שחוזר ונראה    בחי' הדרת פנים, בחי' זקן
 ע"ש החכמה נאמר  ותפקחנה עיני שניהם  \יז/ כמו שפרש"י )בראשית ג'(רומז לחכמה    םעינייכי  

שבשעת החטא היו סגורות ונפתחו  גשמיות הכוונה לעיני השכל    םלעיניירוצה לומר כיון שבוודאי אין הכוונה  
, וגם כיון שנכנס בהם היצה"ר נפקחו עיני שכלם להכיר את הרע  )רש"י(  אח"כ וראו מה הפסידו ע"י החטא

 
הברית והוא המשיך דבר זה למצרים שהתחיל לתקן שם תיקון הברית מפגימת אדם הראשון. ומעשה אבות סימן לבנים  

קון הזה בשלימות בתיקון  שבעקבותיו דרכו אחר כך בני ישראל בארץ מצרים בגדירת הערוה שגדרו עצמם ועשו התי 
שמירת הברית והעלו כל הניצוצים עד שעשאו כמצולה שאין בה דגים, וזולת יוסף שהמשיך זאת לא היה כח ביד בני  
ישראל למשוך ולתקן זאת רק על ידי המשכת יוסף הצדיק היו יכולים אחר כך בני ישראל לתקן זאת עד שורשו והיו  

ל ידי יוסף על ידי שהתחיל להמשיך דבר זה. וזהו שאמרו במדרש )מדרש תהלים  יכולים לעלות ממצרים והיה הגאולה ע 
 קיד( על פסוק )תהלים קיד, ג( הים ראה וינס ארונו של יוסף ראה וכו': 

 תהילים קיד ג' י
 וינס )וינס( ויצא   -וינס וינס ויצא, ומתרצו -וינס ויצא, בתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד יא

 בראשית לט יב  יב
מהכתוב מלאה הארץ דעה כמים לים מכסים דמשמע שהים הוא קרקעית הים ולא המים, )עיין רמב"ן    ראיתי מקשים   יג

בראשית א' ט' ובית הלוי שם א' ה'( ובספר חבצלת השרון בראשית עמ' יד. מבאר עפ"ז שוינס הים הכוונה שהים דהיינו  
 מבריאה של ים לבריאה של יבשה. כי קרקע ים וקרקע יבשה הן שתי סוגי בריאה.   ךקרקע הים נס להתהפ

 פסקא ח'. ובזוהר בשלח מט סוף ע"ב  יד
 בכל המהדורות כתוב בטעות מ"ר וישב פ' ז'  טו
ותתפשהו בבגדו וגו' ויצא החוצה קפץ בזכות אבות היך מה דאת אמר )בראשית   - פרשה פז פסקה ח  -  רבהבראשית  טז

אותו החוצה שמעון איש קטרון אמר בזכות עצמותיו של יוסף נקרע הים לישראל הה"ד )תהלים קיד( הים ראה  טו( ויוצא  
וינוס בזכות ויעזוב בגדו בידה וינס ותקרא לאנשי ביתה נתנה אותו בפיהם של כולם ותנח )אדוני( בגדו אצלה רבי אמי  

 אמר מחבקתו ומנשקתו: 

מו ותתפשהו בבגדו וג' וינס ויצא החוצה. קפץ בזכות אבות כד"א ויוצא אותו  רמז ק   -פרק לט    -בראשית    ילקוט שמעוני
החוצה. שמעון איש קטרון אומר בזכות עצמותיו של יוסף קרע הים לפני ישראל שנאמר הים ראה וינוס בזכות וינס ויצא  

 וצה. הח

יכולין לפרש מדרש פליאה,  -  אות א:  -  פרפראות לחכמהועיין   הובא בספר מאמר מרדכי    אמר המחבר, ממאמר זה 

ראה והוא על פי מה שמבואר במאמר    ברייתא דרבי ישמעאלמה ראה    הים ראה וינוסובשאר ספרים גם כן וזה לשונו  
והענין הוא כי ידוע    .זה שעל הים נתגלה בחינת ברית כמאמר רז"ל )מדרש רבה וישב פ"ז( הים ראה וינוס ויצא החוצה

ואם כן יש להבין במה נמתק זה הקיטרוג כשראה    ,הללו עובדי עבודה זרה וכו'  מהקיטרוג שהיה בשעת קריעת ים סוף
אך על פי הנ"ל מבואר היטב, כי על ידי תיקון הברית זוכין להדרת פנים היינו    ?את ארונו של יוסף שזכה לשמירת הברית

קול רנתו, ועל ידי זה זוכין  בחינת הזדככות החכמה בשלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן, ועל ידי זה זוכין להזדככות  
נמצא שעל ידי בחינת    .  לשלום, ועל ידי זה משליכין הכל אלילי כספם וזהבם ופונים רק אל השם יתברך לעבדו שכם אחד

וכו' שמדבר    יונתי בחגוי  וזה שכתוב          .על כן על ידי זה נמתק הקיטרוג שעל הים  ,ברית נתבטלין כל העבודה זרה כנ"ל
שם מהדוחק שהיה לישראל על הים מחמת הקיטרוג הנ"ל, הראיני את מראיך בחינת הדרת פנים, השמיעיני את קולך  

היינו הגם כי    , וזהו שאמר המדרש גם כן הים ראה, מה ראה  . שעל ידי כל זה היה קריעת ים סוף  , בחינת הזדככות הקול
זה שראה ארונו של יוסף, אבל מכל מקום יש להבין איך נמתק הקיטרוג  מבואר ראה וינוס, כמו שדרשו רבותינו ז"ל על  

ועל זה תירץ ברייתא דרבי ישמעאל ראה, היינו שעל ידי בחינת זכותו של יוסף בחינת ברית נמשך בחינת    ?על ידי זה
וא בחינת  הארת פנים שהוא בחינת ברייתא דרבי ישמעאל, היינו שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן, והדרת פנים ה 

שזה בחינת    .    יעקב שעל ידי זה בא שלום, ועל ידי זה נתבטלין כל העבודה זרה, ויטו כולם שכם אחד לעבודתו יתברך
וזה שכתוב מה לך הים כי תנוס, היינו בחינת    .)בראשית נב( ויבוא יעקב שלם עיר שכם, ועל כן על ידי זה נקרע הים

  ,יינו בחינת התגלות אלקות שנמשך על ידי בחינת יעקב בחינת הדרת פניםהקשיא הנ"ל, והתירוץ מלפני אלהי יעקב, ה
 ועיין זוהר בשלח דמ"ז ר"י אמר זכותא דיעקב אגין עלייהו דישראל וכו' ע"ש:  .שעל ידי זה יתתקן כל העולם כנ"ל

ְת  יז ם ֵהם ַוּיִׁ י ֵעיֻרּמִׁ ְדעּו ּכִׁ ם ַוּיֵ ֵניהֶׁ ְ ַקְחָנה ֵעיֵני ש  ּפָ גֹּרֹּת:  בראשית פרק ג )ז( ַוּתִׁ ם ח  ּו ָלהֶׁ ש  ע  ֵלה ְתֵאָנה ַוּיַ רּו ע   ּפְ

וידעו כי עירומים הם         לענין החכמה דבר הכתוב ולא לענין ראיה ממש וסוף המקרא מוכיח:   -)ז( ותפקחנה וגו'    רש"י
עלה        אף הסומא יודע כשהוא ערום אלא מהו וידעו כי עירומים הם מצוה אחת היתה בידם ונתערטלו הימנה )ב"ר(: -
הוא העץ שאכלו ממנו בדבר שנתקלקלו בו נתקנו )סנהדרין ע( אבל שאר העצים מנעום מליטול עליהם ומפני    -אנה  ת

 מה לא נתפרסם העץ שאין הקב"ה חפץ להונות בריה שלא יכלימוהו ויאמרו זהו שלקה העולם ע"י. )מדרש רבי תנחומא(:  

להם עכשיו מה שאבדו, ר"ל היא מצות ומעץ הדעת וגו'.  )ט( כלומר לענין החכמה של ידיעה נאמר שנודע    שפתי חכמים
)רא"ם(. ונ"ל דלענין החכמה של דעת טוב ורע הכתוב מדבר, וכמו שכתב הרב לעיל )ב, כה(, ואע"פ שניתנה בו דעה  
ניתן בו יצה"ר עד אכלו מן העץ. ומה שכתב וסוף המקרא מוכיח היינו שלא אמר הכתוב ויראו כי   לקרוא שמות לא 

 הם אלא וידעו שמע מינה שנתחדש בהם ידיעה וכו'. )נחלת יעקב(: ערומים 
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ומכאן למד רבינו לדרוש שגם מה שכתוב נתנו עיניהם לומר   :)שפ"ח(  ודם החטא לא הכירוהו כללקמה ש
 שירה הכוונה נתנו חכמתם דהיינו הדרת פנים עי"ז זכו לקול שירה מזוכך.  

 , זה בחי' קול שנתגלה ע"י החכמה.  לומר שירה

זה אלי  אמרו    \כא/[כ]   עוללים ויונקים  שבשירת הים גם  \יט/יח( ל ע"ב)סוטה  חז"ל בגמ'  וזה שאמרו  

בחי' ברית,  שרומז על    זה  דהיינו קול רינה מזוכך, שזוכים ע"י תיקון הברית שרמוז בתיבת  ,[כב]   ואנוהו

פשוטו של מקרא אמר הקב"ה למשה רבנו בסנה כשביקש לשלחו    וזה לך האות  \כד/ [כג ] ג(   'בחי' )שמו
יח בשליחותך,  לגאול את ישראל וא"ל זה הסנה שבוער ולא נאכל הוא האות לך שהקב"ה מדבר עמך ושתצל

כי אנווהו    , זה בחי' הדרת פניםואנוהו.  הברית מילה מכונה אותורבנו דורש זה רומז לאות הברית כי 

נמצא שרמוז  .  ונוי ויופי היינו הדרת פנים  , לשון נוי ויופי כמובא בהלכה שלומדים מכאן ליפות את המצוות
איזה ישועה זכו ע"י לוצ"ע א"כ    .ועי"ז לקול רינהבדרשת חז"ל הנ"ל שע"י תיקון הברית זוכים להדרת פנים  

כיון שכשעלו מן הים עדיין חששו שהמצרים יעלו מהצד השני, וע"י קול הרינה זכו    \כה/ הקול רינה, ואולי

 :   שו את שלימות הישועהישהים פלט את המצרים ורכושם העצום שהיא ביזת הים ורק אז הרג

נקט רבנו את דרשת הגמ' הרי גם בלא זה הכל רמוז בשירת הים, ומה הוסיף במה שהזכיר שגם    דועצ"ע מ
לקול דייקא ע"כ לא הזכיר העוברים שאין להם קול ולא הגדולים    ואול כדי לרמוזעוללים ויונקים אמרו שירה,  

יינו תיקון הברית  , והכל רמוז גם בפסוק זה לבדו מפי עוללים יונקים יסדת עז דהשיש להם כבר גם דבור
 המתגלה בקולם הזך שאין בו חטא, עי"ז השבת אוייב.  

 
שע"י פגם הברית מאבד הון הוא ממון והפי'  פשוטו  ,  רועה זונות יאבד הון  \כו/וזהו פי' )משלי כט(

הון זה בחי' קול, כמ"ש  שע"י פגם הברית נפגם הקול רינה, כי  . ורבנו דורש שהון הוא קול והפי'  פרנסתו

 
 )סוטה שם(  -)סוטה מם ע"א( ובתשכט -בתקפא יח
דרש רבי יוסי הגלילי בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה וכיצד אמרו שירה עולל   תנו רבנן   סוטה ל: יט

לל הגביה צוארו ותינוק שמט דד מפיו ואמרו זה  מוטל על ברכי אמו ותינוק יונק משדי אמו כיון שראו את השכינה עו
ג{ מפי עוללים ויונקים יסדת עוז היה רבי מאיר אומר מנין שאפי' עוברים שבמעי אמן  - אלי ואנוהו שנאמר }תהילים ח

כז{ במקהלות ברכו אלהים ה' ממקור ישראל )והא לא חזו אמר רבי תנחום כרס נעשה  -}תהילים סח אמרו שירה שנאמר
 לריא המאירה וראו(:להן כאספק

 תהילים ח' ג' כ
ם:   תהילים פרק ח  כא ְתַנּקֵ ֵיב ּומִׁ ית אוֹּ ּבִׁ ְ יָך ְלַהש  ְררֶׁ ְדּתָ עֹּז ְלַמַען צוֹּ ּסַ ים יִׁ ים ְויְֹּנקִׁ ְללִׁ י עוֹּ ּפִׁ  )ג( מִׁ

מן פי העוללים אשר הם סתומים במעי אמן ובהולדם נפתח פיהם ויונקים תדיר    - )ג( מפי עוללים ויונקים    מצודות דוד 
למען הכחיש    -משדי אמן מן הפלא הזה יסדת יסוד מוסד לדעת עוזך כי הוא דבר שאין הטבע מתחייב. למען צורריך  

 ם את המאמינים בה': לבטל דברי האויב והמתנק  -צורריך אשר כחשו בה'. להשבית 
 שמות טו ב' כב
 שמואל א ב לד. מלכים ב יט כט, שם כ' ט', ישעיהו לז ל, שם לח ז'. –נזכר בתנ"ך עוד כ"פ  כג
ם:   שמות פרק ג  כד ְצָריִׁ ּמִׁ ָרֵאל מִׁ ש ְ י ְבֵני יִׁ ת ַעּמִׁ ֵצא אֶׁ ְרעֹּה ְוהוֹּ ל ּפַ ָך אֶׁ ָלח  ְ ש  ה ְלָכה ְואֶׁ י    )י( ְוַעּתָ ים מִׁ ל ָהֱאלֹּהִׁ ה אֶׁ ֶׁ ר מש  )יא( ַוּיֹּאמֶׁ

ם: ְצָריִׁ ּמִׁ ָרֵאל מִׁ ש ְ ֵני יִׁ ּבְ ת  יא אֶׁ צִׁ י אוֹּ ְרעֹּה ְוכִׁ ל ּפַ י ֵאֵלְך אֶׁ י ּכִׁ יָך    ָאנֹּכִׁ ַלְחּתִׁ ְ י ש  י ָאנֹּכִׁ ת ּכִׁ ָך ָהאוֹּ ה ּלְ ְך ְוזֶׁ ּמָ ה עִׁ ְהיֶׁ י אֶׁ ר ּכִׁ ַוּיֹּאמֶׁ )יב( 
ַעְבדּון אֶׁ  ם ּתַ ְצַריִׁ ּמִׁ ת ָהָעם מִׁ ָך אֶׁ יא  צִׁ הוֹּ ה:ּבְ ים ַעל ָהָהר ַהּזֶׁ  ת ָהֱאלֹּהִׁ

השיבו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון שאמרת מי אנכי כי אלך אל פרעה לא שלך    -)יב( ויאמר כי אהיה עמך  רש"י
היא כי אם משלי כי אהיה עמך וזה המראה אשר ראית בסנה לך האות כי אנכי שלחתיך ותצליח בשליחותי וכדאי אני  

ושה שליחותי ואיננו אוכל כך תלך בשליחותי ואינך ניזוק. וששאלת מה זכות יש לישראל  להציל כאשר ראית הסנה ע
שיצאו ממצרים דבר גדול יש לי על הוצאה זו שהרי עתידים לקבל התורה על ההר הזה לסוף ג' חדשים שיצאו ממצרים.  

שתוציאם ממצרים תעבדון  דבר אחר כי אהיה עמך וזה שתצליח בשליחותך לך האות על הבטחה אחרת שאני מבטיחך שכ
אותי על ההר הזה שתקבלו התורה עליו והיא הזכות העומדת לישראל. ודוגמת לשון זה מצינו )ישעי' לז( וזה לך האות  
 אכול השנה ספיח וגו' ומפלת סנחריב תהיה לך לאות על הבטחה אחרת שארצכם חריבה מפירות ואני אברך הספיחים: 

 החברותא אריה  כך תירץ לי כה
ן   י כט משל  כו ד הוֹּ ת ְיַאּבֶׁ נוֹּ ה זוֹּ יו ְורֹּעֶׁ ח ָאבִׁ ּמַ ֵהב ָחְכָמה ְיש ַ יש  אֹּ  )ג( אִׁ

)ג(    מצודות ציון    המחבר עצמו לזונות מאבד הון אביו בתת להם אתנן ויצער עוד את אביו:  -)ג( ורועה    מצודות דוד
 מל' ריעות וחבור: - ורועה 

 ויאבד ממנו קנין כל הון וכל שלימות אנושי:    - רלב"ג

גם ידבר על צד הנמשל, אם יאהב חכמות חיצוניות שהם האשה זרה ונכריה וזונה הנאמרים בס' זה, יאבד הון    -מלבי"ם
הון והטיותיו נזכר בתנ"ך כו פעמים וכולן הכוונה לממון לבד ממשלי ל' "אש לא        .החכמה  הנפש אשר אספה מחקי 

וכנראה כיון שרוב ענין אסיפה בעוה"ז מתבטאת    .ין אסיפהאמרה הון" וביאר רבינו בחיי בהקדמה לכי תבוא שהכוונה לענ 
 באסיפת ממון לכן נעשה שם נרדף מושאל לאסיפה  

ועל כן אמר שלמה בכאן כבד את ה' מהונך. ולשון הון כולל כל מיני הספוק    -   הקדמה לפרשת כי תבואב  רבינו בחיי 
ואש לא אמרה הון, כי לא תשבע האש מלשרוף    שאוצרים באוצרות, והוא מלשון )תהלים קיט( כעל כל הון, )משלי ל( 
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מהונךחז"ל   ה'  את  מקרא  \כח/[כז]  כבד  של  צדקה,    פשוטו  במצוות  לכבדו  והכוונה  ממון  הוא  הון 
על    \לרש"י/פבו  .ולדוגמא אם יש לך קול ערב  דרשו שהכוונה לכבד את הקב"ה בכל מה שחננך   \כטובמדרש/

דהיינו מי שקולו ערב   לב(לא) אלא מגרונך  מהונךאל תקרי  שהלימוד הוא בלשון כתוב בסוגרים  משלי

ומאבד    \לד/וכשפוגם בברית, נפגם קולוהוא כינוי למי שפוגם בברית    \לג/ורועה זונות  .יזמר בו לכבודו ית'

 . \לההון/ 
  \ לו/)בראשית מט(  יעקב אבינו לראובן בנו מברכת  שדרשו חז"ל על הפסוק  ויעקב ששמר בריתו, כמו  

שיעקב הוליד את ראובן מטיפה ראשונה כי מעולם לא יצא  רוצה לומר  ,  ניוראשית אראובן בני אתה כחי ו

מה שאמר יצחק אבינו ליעקב כשבא אליו  בבחי'  מזוכך  זכה לקול    ששמר הברית  י"ממנו טיפה לבטלה, וע

חוש  בפשוטו של מקרא שיצחק אומר ליעקב אע"פ ש  הקול קול יעקב)שם כז(  בבגדי עשו לקבל הברכות  
אבל קולך דומה לקול יעקב, ורבינו דורש שע"י תיקון הברית הנ"ל זכה יעקב לקול  המישוש אתה דומה לעשו  

 \ לח/ : \לז/ הנ"ל מזוכך 

 

 
והכוונה שאין ליסורי הרשעים בגיהנם סוף   גיהנם,  גוף מקבל השרפה, או לפי המדרש על אשה של  זמן שתמצא  כל 

 ותכלית. 
 משלי ג' ט' כז
ת ְידָֹּוד משלי פרק ג כח ד אֶׁ ּבֵ ָך:    )ט( ּכַ בּוָאתֶׁ ל ּתְ ית ּכָ ִׁ ָך ּוֵמֵראש  נֶׁ  ֵמהוֹּ

כבד את י"י מהונך וגו'. שב אל ענין הבטחון ואמר כבד את י"י מהונך, ובא להזהיר שלא תרע עינו בפזרו    -   רבנו יונה
,  ממון למצות ולצדקות, ולא ידאג פן יחסר הונו במתנת ידו, אבל יבטח בי"י כי בגלל הדבר הזה יברכהו וכל אשר לו ירבה

 כאשר יתבאר אחרי כן: 
ד"א כבד את י"י מהונך )שם( שאם היה קולך ערב פרוס את שמע ועבור לפני  -פסקא י אות ג    -  פסיקתא דרב כהנא   כט

 התיבה על שם כבד את י"י מהונך )שם( 

)שם ג( כבד את ה' מהונך שאם היית נאה אל תהי פרוץ בעריות שלא יהו הבריות    דכתיב  - פרק יב    - ראה    מדרש תנחומא 
אומרין איש פלוני נאה ואינו גדור מן הערוה על כן כבד את ה' מהונך ד"א עביד בהונך עד דלא תעביד בלא הונך ד"א  

   .בד את ה' מהונךאם היה קולך ערב הוי פורס על שמע ועובר לפני התיבה ע"ש כבד את ה' מהונך ממה שחיננך כ 

דבר אחר כבד את ה' מהונך שאם היית בעל נוי שלא תטעה אחר הזנות אלא כבד יוצרך    -   פרשה כה   -פסיקתא רבתי  

דבר אחר בקולך שאם היה קולך נאה והיית יושב בבית הכנסת עמוד  וירא ממנו וקלסהו בנוי שנתן לך כבד ה' מהונך.  

עזר הקפר היה קולו נאה והיה אומר לו חייא בני עמוד וכבד את ה' ממה  חייא בן אחותו של רבי אלי  וכבד ה' בקולך.
שחננך. נבות היה קולו נאה והיה עולה לירושלים והיו כל ישראל מתכנסים לשמוע קולו פעם אחת לא עלה והעידו עליו  

ה' ממה שחננו  אותם העדים בני בליעל )אבד( ]ונאבד[ מן העולם מי גרם לו על שלא עלה לירושלים בראיה לכבד את  
למה שכבר אמרה תורה לא יחמוד איש את ארצך )שמות ל"ד כ"ד( אימתי בעלותך ליראות את פני ה' אלהיך )שם( ואילו  

 עלה לא היה אובד נפשו בשביל חמדת כרמו. 
  אלו   - מכל מה שחננך אפי' מקול ערב )אל תקרי מהונך אלא מגרונך(. ומראשית    -רש"י משלי פרק ג פסוק )ט( מהונך    ל

 תרומות ומעשרות: 
 כמובא בבאה"ט סי' נג בשם הפסיקתא, וכן ברש"י משלי ג' בהג"ה שם. ולשון הפסיקתא אלא מחננך וכו' אם נתן לך קול ערב וכו'  לא
   למטה בהערות בתורה ח' תנינא אות יבובתשכט ציין הרב קרמר כאן בתוך דברי רבינו ובתורה יט אות ג  -הערה זו ציין הטשערינער רב  לב
יכול להיות גם סריס כי עיקר כוונתו זה הפרנסה, אבל העוסק בזה ונעשה סרסור לעבירה של פגם    אע"פ שבעצמו  לג

 הברית זה בעצמו פגם הברית. 
ֶׁ  -אות רטז   -חיי מוהר"ן  לד י ש  יא ָאַמר מִׁ ָנם ַפאזִׁ וֹּ ְלש  ְקָרא ּבִׁ יָצה ַהּנִׁ לִׁ יר ְוַהּמְ ִׁ ְנַין ָחְכַמת ַהש ּ יא ]ַהְינּו  )לב( ַעל עִׁ ל ַפא זִׁ ֵאינוֹּ ָיכוֹּ

ְנךָ  ְקֵרי ֵמהוֹּ ן, ְוַאל ּתִׁ ד הוֹּ ת ְיַאּבֵ נוֹּ ה זוֹּ עֶׁ י רוֹּ יא. ּכִׁ ל ַפאזִׁ ָראּוי[ ֵאינוֹּ ָיכוֹּ ל ּכָ ּגָ ְ ש  ַות ַהּמִׁ ַתא  ֵעה    ְלָמֵאס ּבְ רוֹּ ֶׁ ְמָצא ש  ְנָך נִׁ רוֹּ ּגְ א מִׁ ּלָ אֶׁ
 ֶׁ י ש  ן מִׁ יר. ְוַעל ּכֵ ִׁ ל ְוַהש ּ ת ַהּקוֹּ ד אֶׁ ת ְיַאּבֵ נוֹּ ְמָאס  זוֹּ ְצלוֹּ נִׁ ה אֶׁ ְהיֶׁ ה, יִׁ ְהיֶׁ ּתִׁ ֶׁ יא ש  ה זִׁ ְמָאס ּוָפא ְוֵאיזֶׁ ְצלוֹּ נִׁ ה אֶׁ ְהיֶׁ ּיִׁ ֶׁ יא ש  ל ַפא זִׁ ֵאינוֹּ ָיכוֹּ

יא ְוָהֵבן: ל ַפאזִׁ  ּוָפא, ֵאינוֹּ ָיכוֹּ
מיות שלו לחלק אלוק ממעל לנקודה המיוחדת  ימיות דפני מז לבחי' עצם האדם הפנ והון רביאר ש  הריצ"ח בתורה יט  לה

מיות  ינקרא קול כי קול הכוונה פנ עפ"ז משמע שההון  ו    .במה שהון אותיות סוף דנשמה ותוך דרוח וראש דנפשלו ונרמז 
. ועיין תורה יט אות ו' שהון הוא לשון הקדש דהיינו לשון הבא מקודש דהיינו לשון הבא מחכה  מיות הדיבוריכי הוא פנ 

 דאקרי קדש. וכמבואר כאן. 
ר ָעז:  )ג( ְראּוֵבן   בראשית פרק מט  לו תֶׁ ֵאת ְויֶׁ ר ש ְ תֶׁ י יֶׁ נִׁ ית אוֹּ ִׁ י ְוֵראש  ה ּכֹּחִׁ י ַאּתָ כֹּרִׁ  ּבְ

 (: ויבמות עו  היא טפה ראשונה שלו שלא ראה קרי מימיו )ב"ר - )ג( וראשית אוני  רש"י 
וכ"ש בזמן שקיבל הברכות שזה היה    יעקב אבינו  לז יצא ממנו טיפה לבטלה,  מעיד על עצמו שעד הולדת ראובן לא 

ם. ואם זכה לקול זכה גם להיות שלם בתורתו כמבואר לעיל, וכ"ש כשיצא לחרן אחרי יד שנים שלמד  כעשרים שנה קוד
תורה בבית המדרש של שם ועבר. וא"כ צ"ל שמה שאמרה הגמ' שבא לשכם שלם בתורתו החידוש אע"פ שעבר את לבן  

 ואת המלאך של עשו אעפ"כ היה שלם. 
בחי' של הארת לעתיד לבוא בדרו של גלות וע"כ יעקב שזכה להארת  שרמוז בזה שיעקב בבגדי עשו זו    אולי אפשר  לח

 פנים לא ניכר אלא בקולו דייקא, כי בבגדי עשו א"א שתיהיה עליו השגחה גמורה שלא יהיה כחוטא בבית המלך. 
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   .וירא בצר להם בשמעו את רינתםהכללי בחי' לעבדו שכם אחד ע"י בחי'  \לט/ומבחי' קול זוכה לשלום 
 [ מא] למלך שהשלום שלו    ודרשו חז"ל ששלמה רומז  ,[מ]   ירים אשר לשלמהששיר ה  הכתוב  בבחי'
  : שלמה דהיינו לשלום  'דהיינו קול מזוכך עי"ז זוכים לבחי  \מב/ שיר השיריםבחי' נמצא ש

" והישועה  וישועה"קול רנה  התקיים בהם    ,של שירת הים  \מד/ [מג ]   קול רנהובשביל זה, תיכף אחר  

ע"י הקול רנה זכו לשלום וזה התבטא בזה שקבלו מצוות שמירת  רוצה לומר שזכו לשבת שלום  היתה ש

כמ"ש    כי כשעלו מן הים נסעו למקום הנקרא מרה  .\מז/ (מו)היא בחי' שלום כמבואר בזוהר    \מה/שבתוזכירת  
)כשרז"ל  עם ישראל  ושבת במרה נצטווה    ושם נצטוו בכמה מצוות  ,ויבואו מרתה  \מח/ )שמות טו(

 .  \מט/ סנהדרין נו ע"ב(

 
צ"ע כיצד זכה לקול בלא שלום הרי הקול קול נשמתו קול הישר בלא שום קול הברא א"א לזכות לזה אלא ע"י שלום   לט

 גדול במדותיו. 
 שיר השירים א' א' מ

 שיר השירים רבה פ"א יא *   מא
שכל הרפואות שבעולם כלולות בשיר השירים    עיין שיחות הר"ן שיחה רמג  -   בחי' קול מזוכך בחי' שלום  שיר השירים   מב

שהשלום הוא רפואה לכל הדברים ונראה שכיון שהוא בחי' קול שזוכים ע"י בחי' שלום לכן הוא    ועיין לקמן אות זוכו'  
 . בחי' שלום שכלול בו כל הרפואות

 לשה"כ תהילים קיח טו  מג
ָאֳהֵלי ַצּדִׁ   תהילים פרק קיח מד ּוָעה ּבְ יש  ה וִׁ ּנָ ל רִׁ ל:  )טו( קוֹּ ה ָחיִׁ ין ְידָֹּוד עֹּש ָ ים ְימִׁ  יקִׁ

 תהיה לעתיד באהלי צדיקי' ומהו קול הרנה ימין ה' עשה חיל ימין ה' רוממה וגו': - )טו( קול רנה וישועה  רש"י 
ומשמע שישראל בעצמם ע"י שיר הים משכו לעצמם את השבת ולכן נתן להם הקב"ה את השבת מיד בחניה הראשונה    מה

 . אחר שעלו מן הים
 עיין זהר קרח קעו:  מו
לֹוֶקת  ָאִזיל  קַרח  עוד  ואמר  -  .זוהר קַרח דף קעו  מז ַמחְּ , מחלוקת  הלשון  מה  ַמֲחלֹוֶקת  ַמאי,  המחלוקת  את  לעצמו  שנטל  קרח  ויקח  והיינו,  במחלוקת  הלך  קרח  ב ְּ

א  ואמר ת ָ לו גְּ ְּ א,  וחלוקה  פירוד  לשון   הוא  פ  ת ָ לו גְּ ְּ א  פ  ָ ֵעיל  לְּ א  ד ִ ַתת ָ  תפארת  בין  המאחד  היסוד  והיינו)  השלום  הוא  ביניהם  שהמאחד,  ולמטה  למעלה  פירוד  לעשות  רצה  וְּ

ָבֵעי ו ַמאן(, למלכות ָגא ד ְּ לְּ ַאפְּ ו ָנא לְּ ק  ָמא ת ִ ָעלְּ ֲאִביד, העולם תיקון את להפריד שרוצה ומי ד ְּ הו   ִיתְּ ל ְּ ֻּ ִמין ִמכ    לעולם  קיום אין  שהרי, העולמות  מכל נאבד יהיה ָעלְּ

א  היינו  ַמֲחלֹוֶקת  כי  עוד  ואמר.  העולמות  מכל  נאבד  בשלום  רצה  שלא קרח  ולכן,  השלום  ידי  על  אלא ת ָ לו גְּ ְּ לֹום   פ  ש ָ   ו ַמאן ,  השלום  של  פלוגתיה  ובר  נגדי  כלומר  ד ְּ
ָפִליג לֹום   ַעל  ד ְּ ִליג,  ש ָ ָ ָמא  ַעל  פ  א  (ב "ע  קעו  דף )  ש ְּ יש ָ ִגין,  הקדוש  שם  על  חולק,  במחלוקת  אלא  בשלום   רוצה   שאינו ,  השלום  על   שחולק  ומי  ַקד ִ ָמא  ב ְּ ש ְּ  ד ִ
א יש ָ לֹום  ַקד ִ ֵרי  ש ָ  (   ומפרשים ק"רמ). שלום נקרא  הקדוש ששם לפי ִאקְּ

,  בארץ שלום  ונתתי ל"וז(, ב "ע קטו  דף) לעיל  ש "כמ, שלום  נקרא  היסוד וכן. שלום אקרי ה "קב  ל" וז(, א"ע פו דף  א"בח ש"כמ, )לתפארת כנוי  היא שלום  מלת  הנה
 . הקוים' ב  בין שלום  ועושים מכריעים שהם  לפי, שלום שנקראים והטעם , בערכו בפרדס מבואר   וכן, יסוד דא

א ָמא  ֵלית,  ֲחֵזי  ת ָ א  ,לעמוד  יכולה  אינה  עולם  הנקראת  המלכות   דהיינו,  עומד  העולם  אין  כי  וראה  בא  ָקֵאים   ָעלְּ לֹום   ַעל  ֶאל ָ ד   ומפרש,  היסוד  מדת  שהוא  ש ָ ַ   כ 
ָרא א  ב ָ ש ָ דְּ ִריךְּ   קֻּ ָמא  הו א  ב ְּ יָמא   ָיִכיל   ָלא,  העולם  את  ה"הקב  כשברא  ָעלְּ ַקי ְּ ִאתְּ ָאָתא  ַעד,  להתקיים  יכול  היה  לא  לְּ ָרא  ד ְּ ש ָ יהו    וְּ לֹום   ֲעַליְּ   ושרה   שבא  עד  ש ָ

ת  ואמר,  השלום  הוא  ומה  הו א  ו ַמאי,  השלום  עליהם ב ָ ִאיהו  ,  היסוד  מדת  שהיא  ש ַ ָלָמא  ד ְּ ֵאי  ש ְּ ָ ִעל  ֵאי  ד ְּ ָ ַתת  ֵדין,  ובתחתונים  בעליונים  שלום  יש   ידו  שעל  וְּ   ו כְּ
ַקי ָים  ָמא  ִאתְּ ָפִליג ו ַמאן , העולם נתקיים ואז ָעלְּ ֲאִביד ֲעֵליה   ד ְּ ָמא ִיתְּ  .   העולם מן נאבד  יהיה השלום על שחולק ומי ֵמָעלְּ

ע   מח ּסַ ם:  שמות פרק טו )כב( ַוּיַ ר ְולֹּא ָמְצאּו ָמיִׁ ְדּבָ ּמִׁ ים ּבַ ת ָימִׁ ֶׁ לש  ְ ְלכּו ש  ּור ַוּיֵ ר ש  ְדּבַ ל מִׁ ְצאּו אֶׁ ם סּוף ַוּיֵ ּיַ ָרֵאל מִׁ ש ְ ת יִׁ ה אֶׁ ֶׁ   מש 
ּתֹּת  ְ ש  בֹּאּו ָמָרָתה ְולֹּא ָיְכלּו לִׁ ָמּה ָמָרה:  )כג( ַוּיָ ְ ן ָקָרא ש  ים ֵהם ַעל ּכֵ י ָמרִׁ ָרה ּכִׁ ּמָ ם מִׁ אמֹּר ַמה    ַמיִׁ ה ּלֵ ֶׁ ּלֹּנּו ָהָעם ַעל מש  )כד( ַוּיִׁ

ה: ּתֶׁ ְ ש  ְ  ּנִׁ ש  ם לוֹּ חֹּק ּומִׁ ם ש ָ ָ ם ש  יִׁ קּו ַהּמָ ְמּתְ ם ַוּיִׁ יִׁ ל ַהּמַ ֵלְך אֶׁ ְ ש  ֵרהּו ְידָֹּוד ֵעץ ַוּיַ ל ְידָֹּוד ַוּיוֹּ ְצַעק אֶׁ ם)כה( ַוּיִׁ ָ ט ְוש  הּו:    ּפָ ּסָ  נִׁ

 במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם שבת ופרה אדומה ודינין )סנהדרין מ(:  - )כה( שם שם לו  רש"י 
 לעם וראה קשי ערפן שלא נמלכו במשה בלשון יפה בקש עלינו רחמים שיהי' לנו מים לשתות אלא נתלוננו:   - ושם נסהו  

ריו. אי נמי מדכתיב בדברות אחרונות כאשר צויתך ופירש רש"י כאשר  )מ( וי"ל שבת מפרש הקרא מיד אח  שפתי חכמים
צוך במרה. ופרה אדומה מדכתיב חק וגבי פרה אדומה כתיב נמי חוקת. והמפרשים האריכו בזה דבמכילתא ובגמרא נזכרו  

 מצוות אחרות יעוין שם: 
בע שקיבלו עליהן בני נח והוסיפו עליהן  דינין בני נח איפקוד והתניא עשר מצות נצטוו ישראל במרה ש - סנהדרין נו:  מט

- כה{ שם שם לו חוק ומשפט שבת וכיבוד אב ואם דכתיב }דברים ה-דינין ושבת וכיבוד אב ואם דינין דכתיב }שמות טו
   . יב/טז{ כאשר צוך ה' אלהיך

מר דמשה הוה  כאשר צוך ה' אלהיך. כתיב בדברות האחרונות גבי שבת וכבוד אב ואם והיכן צוך הא ליכא למי  -   פרש"י
אמר להו בערבות מואב כאשר צוך בסיני דמשה לאו מאליו היה שונה להם משנה תורה ומזהירם על מצותיה אלא כמו  

 שקבלה הוא והיה חוזר ומגיד להם וכל מה שכתוב בדברות האחרונות היה כתוב בלוחות וכן שמע בסיני: 
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  ה' לירו  שרים  מ הם  "לתען  "ונ  רמוז גם בשירת הים של הנשים עם מרים הנביאה כמ"ש  וזה

 \נג / , שע"י שירה זכו לשלום(, וכנ"ל לשלום מר לי מר)לכאורה צ"ל ר"ת לשלום  שלוםר"ת    \נב/[נא]

 :הכללי בחי' לעבדו שכם אחד ע"י בחי' וירא בצר להם בשמעו את רינתם

 

 זאות 
שהשלום בא בדרך של מרירות תחילה, ועל כן את שבת שלום קבלו במרה דייקא דהיינו שקודם  עתה יבאר 

סיון של צמא ומים מרים וכשסבלו זאת זכו למיתוק המים ולשבת שלום. וצ"ע מדוע כך  ילזה היה להם נ
דרכו של שלום האם זה בסוד הצמיחה שמתחדש מתוך הפסד המציאות הקודמת או בסוד התגברות  

עומק עניין עפ"י פני שמכניעים אותה בבחי' אין גבור כמתייאש או סיבה אחרת. ונראה לבאר הסט"א ל
הוא בין הפכים דייקא )תורה פ'(, ואין הכוונה לויתור בגלל החשש מהזולת אלא לחיבור מתוך  שהשלום 

 מטרה משותפת והדוגמא לזה שמעתי מהריצ"ח כגון כלי שכל פרודותיו מתאחדים לההפך לכלי קיבול
שיועיל לכולם, נמצא שמצד הישות העצמית של כח אחד הוא סתר לגמרי את חבירו אבל מצד מטרה  
משותפת שיש להם הם מחברים חיבור חזק וזה שאמרו חז"ל לא מצא הקב"ה כלי לברכה אלא השלום,  
ל ולפ"ז שוב לא מובן מדוע השלום בהכרח שיבוא דרך המרירות, ואולי כי כל חלק מהכלי לא מסוגל לבט
ישותו העצמית אלא ע"י איזה מרירות וצרה ומכניעה אותו ורק אזי נעשה מוכן להתבטל לזולתו באיזה  

אופן ואע"פ שמדובר בשלום לצורכו ותועלתו כל ישות היא כל כל חזקה שא"א לבטל אותה אלא ע"י צרה  
 בבחי' צרה עושה צורה. )תורה קע( 

ושם  "וכתיב    \נד/כמבואר שם שהמים היו מרים וע"י עץ מר נמתקו  במרה קבלו שבת שלום  ודווקא

,  וביניהן מצות שבת שלום   תכמה מצוושם  קבלו  שישראל  כנ"ל  ודרשו בגמ' סנהדרין נו:    "שם לו חק ומשפט
הכתוב במכתב    , בבחי'דהיינו באיזה צער ומרירות  להתלבש במרהדרכו תחילה  כי כן דרך השלום  

דהיינו שבשורת   הנה לשלום מר לי מר \נה/ )ישעי' לח( המלך על בשורת רפואתוההודאה של חזקיהו  

 
 ה'ל ירוש  םרימ הםל תעןו -בתשכט ה',ל ירוש םרי מ הםל תעןו" - , ותרצוה'ל ירוש  םרימ  הםל תעןו' -רלובתו"תען ל"הם מ"רים שירו לה'.  -בתרלד כמו בתקפא, דפו"ר נ

 * שמות שם  נא
ת ַהּתֹּף  שמות פרק טו   נב רֹּן אֶׁ ת ַאה  חוֹּ יָאה א  בִׁ ְרָים ַהּנְ ח מִׁ ּקַ ְמחֹּלֹּת:   )כ( ַוּתִׁ ים ּובִׁ ֻתּפִׁ ּבְ יָה  רֶׁ ים ַאח  ִׁ ש  אןָ  ָכל ַהּנָ צֶׁ ָיָדּה ַוּתֵ )כא(    ּבְ

ם:   ָאה סּוס ְורְֹּכבוֹּ ָרָמה ַבּיָ י ָגאֹּה ּגָ ירּו ַלידָֹּוד ּכִׁ ִׁ ְרָים ש  ם מִׁ ַען ָלהֶׁ  ַוּתַ

 )מכילתא(:  משה אמר שירה לאנשים הוא או' והם עונין אחריו ומרים אמרה שירה לנשים   -)כא( ותען להם מרים  רש"י 

]כו[ משה אמר שירה לאנשים כו'. כלומר דאין פירושו שמרים אמרה לנשים שישוררו, דאם כן הוי למכתב    גור אריה
'ותאמר להם מרים שירו לה'', אבל "ותען" משמע הרמת קול שעונין אחרי העונה, אלא שהיא אמרה "שירו לה' כי גאה  

 גאה וכו'", והם עונים אחריה כל פסוק: 
 להוסיף שגם דרושי התורה רמוז כאן בשם מרים כמבואר בתורה כ'   ונראה נג

  גור אריה שם ואולי אפ"ל שגם תיקון הברית שעל ידו זוכים לחכמת התורה רמוז במילה ותען כי אין עניה אלא בקול )
   .עת והיינו תיקון הברית עי"שד' סוטה לב( ומבואר בתורה כ' קול מעורר הכוונה ומעורר ה ועיין

ה ע"י קול  ת והיא בחי' יללה והכנע ,של הקליפה המפילה לפגה"בשם תף גמט'  ,ותקח מרים את התף  ועין ביאור הלקוטים
   .וזהו ותען להן מרים שירו דייקא , הזמרא ושיר דייקא

שבו  עץ  הכנ"ל ש  ,בחי' המרירות שנמתקת דייקא ע"י מרירות  ,רמז למר לי מר הנ"ל  ,ב"פ מרגמט'  שם שתף    עוד ביאר
 . מר דייקאנמתקו המים היה 

עד שנתן    ת לו ולשלימות מדרגתו לא זכה רק(י)יוסף הצדיק עמד בנסיון עם אשת פוטיפר רק ע"י דמות אביו שנרא   –   עיין ביאור הלקוטים  נד
, להיות על ידי זה במדה השלש עשרה ]שבתורתו[  לו יעקב אבינו שכם אחד המוב"פ ]שלקח בצלותיה ובעותיה הנ"ל[

בין הכחשת הכתובים והתנאים זה לזה  )במידה היג של יג מדות שהתורה נדרשת בהן(  ]ונפש בניו[ הנ"ל, לתווך השלום ולהכריע  
 )כי הכתוב השלישי המכריע הוא העושה שלום בין הפכים( במחלוקותיהם ומרירות קשיותיהם הנ"ל, 

, כמרפא  )דהיינו שלום בגופו(  תחשב למרפא לכל בשר)בבחי' ויבא יעקב שלם בתורתו(  והתמזגותם יחדיו  אשר דייקא בשלומם  
 וחיי הגוף התלוי ועומד במזג הד' מרות.  

שעל זה יסובב כפולת  , מובא ברמב"ן שם בשם מכילתא ותנחומאכידוע  וכמו בבואם מרתה המוב"פ, ויורהו ה' ליתן עץ מר במר

כי דייקא בכח המר של הסמים, העומד  ]שלפי פשוטו יסובב על מרירות מחלתו[,  לשלום מר לי מר הכתוב המוב"פ, הנה 

 , אני ה' רופאך במזג הרפואה המוב"פ.  כנגד כח המר שבמחלת האדם

בעצמו נמשך ממזג הרפואה והחיים שבדרשות התורה הנ"ל ]כמובא מזה גם במקום אחר[ שהוא החכמה אשר    שגם זה
 עליה בהכתוב הנ"ל והמוב"פ, דרשוני וחיו:  תחיה וכו', שיסובב 

י:  ישעיה פרק לח   נה ֵינִׁ י ְוַהח  יֵמנִׁ לִׁ י ְוַתח  י רּוחִׁ ן ַחּיֵ הֶׁ ְחיּו ּוְלָכל ּבָ ם יִׁ ֵליהֶׁ דָֹּני ע  ְקּתָ    )טז( א  ַ ה ָחש  י ָמר ְוַאּתָ ם ַמר לִׁ לוֹּ ָ ה ְלש  ּנֵ )יז( הִׁ
ֵרי  ַלְכּתָ ַאח  ְ ש  י הִׁ י ּכִׁ לִׁ ַחת ּבְ ַ ש ּ י מִׁ ִׁ ָטָאי: ַנְפש  ל ח     ֵגְוָך ּכָ

כשנתבשרתי שלום אף הוא לי מר שהרי תלו לי הרפואה בזכות אחרים כה אמר ה'    -)יז( הנה לשלום מר לי מר    רש"י
אלהי דוד אביך )ישעיהו לז( למעני ולמען דוד עבדי כאן הודעתני שאני חוטא כך פירשו חכמים אבל לפי ישוב המקרא  
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כי כן דרך השלום לבוא ע"י   .אמר לו שהוא חוטאהנביא  רפואתו באה בשתי מרירות אחת המחלה ואחת ש
  \ נח/ באים לשמחה)דהיינו מרירות(  שמלב נשבר    \נזמבאר שזה בחי' המבואר בשיחות הר"ן/  \נו/ ובלק"ה  מרירות.

  . )דהיינו רנה המביא לשלום(
ע"י , כן  ע"י מרירות הסם  יםדהיינו שאת מרירות המחלה מרפא  כמו שכל הרפואו' הם בסמים מרים

, כנ"ל שהחולי הוא מחמת הפירוד חלקי הכלי לשלום ומרירות הסם  מרירות מרפאים את מרירות הפירוד
   מבטל את הישות הגורם לפירוד, ומחזיר את השלום.

תוכחת ישעיה הנביא שבסופה אומר כי לא  השלום שהוא רפואה לכל הדברים, בבחי'  ל  זוכיםועי"ז  

בורא ניב    \נט/ )שם נז(  דרכי תשובתו אראה וארפאהו  ואזי  שישוב מדרכו הרעהלעולם אקצוף אלא רק עד  

  , המתקבלתמבואר שהשלום עם הקב"ה דהיינו תשובה    אמר ה' ורפאתיו  שלום לרחוק ולקרוב  שפתים
בפיו שגורה  תפלה  לו  ששולח  שפתים  ניב  לאדם  בורא  הקב"ה  ית'  ,עי"ז  אליו  ידה  על  מחובר   זוו  ,להיות 

כהאריז"ל עה"פ ה' יסעדנו על ערש דוי, והתשובה היא  . כי החולי מחסרון הארת החכמה כמבואר בהרפואה
יסורים שהם  ו דהיינו החכמה, כמבואר בתורה להשחוזר להתחבר אל המקום שניטל ממנ נמצא שמתוך   .

   :מרירות מבטל את מרירות החולי כי נעשה כלי של שלום להארת החכמה 
 

 
תי מאתך להושיעני מיד סנחרב מר לי מר על חליי שהייתי נטוי למות ולא שמחתי  משמע הנה לשלום מר לי מר כשנתבשר

 בבשורה ואתה בטובך חשקת נפשי מבלי רדת שחת: 

הנה בחליי היה לי מר בעבור שלום שלא היה לי, והחכם רבי אברהם אבן עזרא פי' הנה לשלום    -)יז( הנה לשלום    -  רד"ק 
שנה היה כשחלה, כי אם תתגבר המרה האדומ' על האדם לעולם יהיה חולה    כאשר הייתי בחצי ימי כי בן תשעה ושלשים 

   בנערותו ויהיה בשלום בזקנותו והפך זה אם תתגבר הליחה והנה אמצעיים שנות שלום:
 חשקת נפשי להצילה משחת הבלים, והוא הקבר שגופו של אדם בלה בו:  -ואתה חשקת נפשי משחת בלי   
לפי עונותי וחטאי אתה השלכתה אחרי גוך, דרך משל כאדם המשליך הדבר אחרי גוו  ואע"פ שהייתי חייב    -כי השלכת   

 שלא יראה אותו: 
נוֹּ  'האות    'הלכה ג  קרחה וכתבת קעקעלק"ה    נו ְכרוֹּ נּו זִׁ ָאַמר ַרּבֵ ֶׁ מוֹּ ש  ה, ּכְ ּנָ ל רִׁ ה ַעל ְיֵדי קוֹּ שֶֹּׁ ם ַנע  לוֹּ ָ ר ַהש ּ ּקַ עִׁ ֶׁ י ש  ( ְוַאף ַעל ּפִׁ

ָמר ַהנַּ  א  ּמַ ְבָרָכה, ּבַ ש  ּבִׁ לִׁ ְתַלּבֵ ם ְלהִׁ לוֹּ ָ ְך ַהש ּ רֶׁ י ֵכן ּדֶׁ ם. ַאף ַעל ּפִׁ ָ ן ש  לֹּמֹּה ְוכּו', ַעּיֵ ְ ש  ר לִׁ ֶׁ ש  ים א  ירִׁ ִׁ יר ַהש ּ ִׁ יַנת ש  חִׁ ּבְ ירּות,  "ל מִׁ ְמרִׁ
ה בְּ  ם. ְוזֶׁ ָ בָֹּאר ש  ּמְ ֶׁ מוֹּ ש  ְצַטּוּו ְוכּו', ּכְ ָמָרה נִׁ ת ּבְ ּבָ ַ יַנת ש  חִׁ י ָמר, ּבְ ם ַמר לִׁ לוֹּ ָ ה ש  ּנֵ יַנת הִׁ ְבחִׁ ְפָטר  ּבִׁ ֵבלּות ַעל ַהּנִׁ ד ְוָהא  ְסּפֵ יַנת ַההֶׁ חִׁ

 ֶׁ ירּות ש  רִׁ ה ְוַהּמְ ּיָ כִׁ יַנת ַהּבְ חִׁ הּו ּבְ ם ָמר". ְוזֶׁ יוֹּ יָתּה ּכְ רִׁ ֱאַמר, "ְוַאח  ּנֶׁ ֶׁ מוֹּ ש  ירּות, ּכְ יַנת ְמרִׁ חִׁ הּוא ּבְ ֶׁ ים  ש  יקִׁ ְבֵרי ַצּדִׁ ש  ַעל קִׁ פֶׁ ַמר נֶׁ ין ּבְ כִׁ ּבוֹּ

 ָ יְך ַהש ּ ִׁ יר ּוְלַהְמש  זִׁ ֵדי ְלַהח  "ל.  ּכְ ּנַ ירּות ּכַ ְמרִׁ ש  ּבִׁ ְתַלּבֵ הּוא מִׁ ֶׁ "ל, ש  ּנַ ם ּכַ ה,  לוֹּ ְמחָּ ְך ְלֹשִ ר, זֹוִכין ַאַחר ּכָּ ּבָּ ְ ב ִנש  ִרירוּת ְוַהּלֵ ְוַעל ְיֵדי ַהּמְ

קֹום ַאֵחר.   מָּ ה ּבְ כָּ נוּ, ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ ַמר ַרּבֵ אָּ ֶׁ מֹו ש  שָֹּ ּכְ יַנת ע  חִׁ ה, ּבְ ּנָ ל רִׁ יַנת קוֹּ חִׁ ְמָחה הּוא ּבְ ין ַעל ְיֵדי  ְושִֹּׁ ְררִׁ ְתעוֹּ ּנִׁ ֶׁ יָנה ש  יֵני ְנגִׁ ָרה מִׁ
 ֵ ש  ּמּוָבא ּבְ ים, ּכַ יקִׁ ּדִׁ ְבֵרי ַהּצַ ַמר ַעל קִׁ ין לוֹּ גִׁ ה  ּנוֹּ ֶׁ ים ש  ּלִׁ הִׁ יַרת ּתְ מִׁ יַנת א  חִׁ הּו ּבְ ּזֶׁ ֶׁ ת, ש  יק ָהֱאמֶׁ ּדִׁ ַמר  ַהּצַ ה לוֹּ ּוָ ּצִׁ ֶׁ ב ַז"ל, ש  ם טוֹּ ֵ ַעל ש  ם ַהּבַ

בְ  ים ַעל קִׁ ּלִׁ הִׁ ֵרי ּתְ ְזמוֹּ ה מִׁ ּמָ , כַּ ּכַ ְברוֹּ ה ְלָאְמָרם ַעל קִׁ ּוָ נּו ַז"ל, ְוצִׁ ה ַרּבֵ ּלָ ּגִׁ ֶׁ ים ש  ּלִׁ הִׁ ֵרי ּתְ ְזמוֹּ ָרה מִׁ שָֹּ יַנת ע  חִׁ ה ּבְ ים. ְוזֶׁ יקִׁ ּדִׁ ּמּוָבא  ֵרי ַהּצַ
הִׁ  ר ּתְ ם ֵספֶׁ הֶׁ ֱאַמר ּבָ ּנֶׁ ֶׁ יָנה ש  יֵני ְנגִׁ ָרה מִׁ שָֹּ יַנת ע  חִׁ ים ֵהם ּבְ ּלִׁ הִׁ ֵרי ּתְ ְזמוֹּ ָרה מִׁ שָֹּ י ע  ם ַאֵחר. ּכִׁ ָמקוֹּ יל ְוכּו'.  ּבְ ּכִׁ ֵרי ַמשְֹּ ְ ֵהם ַאש  ֶׁ ים, ש  ּלִׁ

פָ  י ה' ּבְ נִׁ ַמְחּתַ י שִֹּׁ ל ְוכּו' ּכִׁ ֵלי ָנבֶׁ ר ַוע  שוֹּ ֵלי ע  ֱאַמר, "ע  ּנֶׁ ֶׁ מוֹּ ש  ְמָחה, ּכְ יָנה ֵהם ַהּשִֹּׁ יֵני ְנגִׁ ָרה מִׁ שָֹּ יָך ְוכּו'".  ַוע  ה  ֳעלֶׁ ְמחָּ ה ְוֹשִ ה ְוִרּנָּ וְּנִגינָּ

יר   ִ ש  ִחיַנת  ּבְ לֹום,  ָּ ש  ִחיַנת  ּבְ לֹֹמה ֵהם  ְ ִלש  ר  ֶׁ ֲאש  יִרים  ִ ּ ים    ַהש  ָהרִׁ הֶׁ ּתּוָבלּון  ם  לוֹּ ָ ּוְבש  ֵתֵצאּו  ְמָחה  שִֹּׁ ּבְ י  "ּכִׁ ֱאַמר,  ּנֶׁ ֶׁ ש  ּוְכמוֹּ  "ל.  ּנַ ּכַ
ן עַ  ירּות, ַעל ּכֵ ְמרִׁ ש  ּבִׁ ְתַלּבֵ ם ְלהִׁ לוֹּ ָ ְך ַהש ּ רֶׁ ּדֶׁ ֶׁ ַמת ש  ָבל ֵמח  ה ְוכּו'". א  ּנָ ם רִׁ ְפֵניכֶׁ ְפְצחּו לִׁ ת יִׁ ָבעוֹּ י ַהרֹּ ְוַהּגְ ּפִׁ ְתַמְרֵמר  ל  ין ְלהִׁ גִׁ ה  ב נוֹּ

לוֹּ  ָ ין ְלש  כִׁ ְיָקא זוֹּ ּדַ ה  זֶׁ ְיֵדי  ְוַעל  ד.  ר ְמאֹּד ְמאֹּ ּבָ ְ ש  נִׁ ּוְבֵלב  ל  דוֹּ ּגָ ירּות  ְמרִׁ ּבִׁ ים  יקִׁ ּדִׁ ַהּצַ ְבֵרי  י ֵהם  ְמאֹּד ַעל קִׁ ּכִׁ ְמָחה,  ּוְלשִֹּׁ ה  ּנָ ּוְלרִׁ ם 
ל יְך ּכָ ִׁ ין ְלַהְמש  לִׁ ה ְיכוֹּ "ל. ְוַעל ְיֵדי זֶׁ ּנַ יָנה ַאַחת ּכַ חִׁ ל ְמאֹּד ַעל    ּבְ ּדֵ ְתּגַ ה ְונִׁ ְתַרּבֶׁ ּנִׁ ֶׁ ם ש  לוֹּ ָ ל ַהש ּ ַרְך ַעל ְיֵדי ּגֹּדֶׁ ְתּבָ ָדתוֹּ יִׁ בוֹּ ָלם ַלע  ָהעוֹּ

"ל.  ּנַ ה ּכַ  ְיֵדי זֶׁ
)ועיין לק"ה שבת  אחר לב נשבר בא שמחה, וזה סימן אם היה לו לב נשבר כשבא אחר כך לשמחה.  -אות מה    -   שיחות מוהר"ן  נז

 : ז' מז(
ללמד ונמצא למד שגם שם הפי' שהלב נשבר מכניע את הישות שגורמת לפירוד המדות ורק ע"י  שבא    ואולי אפ"ל   נח

 שנכנע הישות אזי יש לו כלי לשמחה שהיא בחי' אחדות כהתרגום של שמח חדי. 
ְך לִׁ   ישעיה פרק נז  נט רֶׁ דֶׁ ָבב ּבְ וֹּ ְך ש  לֶׁ ְקצֹּף ַוּיֵ ר ְואֶׁ הּו ַהְסּתֵ י ְוַאּכֵ ְצעוֹּ ָקַצְפּתִׁ ן ּבִׁ וֹּ ע  :)יז( ּבַ ֵאהּו ְוַאְנֵחהּו    ּבוֹּ ְרּפָ י ְואֶׁ יתִׁ ָרָכיו ָראִׁ )יח( ּדְ

ֵבָליו:  ים לוֹּ ְוַלא  ֻחמִׁ ם נִׁ ּלֵ ַ ש   ַוא 
וב   ֵרא נִׁ יב\)יט( ּבוֹּ יו:\}נִׁ ב ָאַמר ְידָֹּוד ּוְרָפאתִׁ רוֹּ ק ְוַלּקָ ם ָלָרחוֹּ לוֹּ ָ ם ש  לוֹּ ָ ם ש  ָפָתיִׁ ֵקט לֹּא יּוכָ   { ש ְ ְ י ַהש  ְגָרש  ּכִׁ ם נִׁ ּיָ ים ּכַ עִׁ ָ ל  )כ( ְוָהְרש 

יט: ש  ָוטִׁ פֶׁ ּו ֵמיָמיו רֶׁ ְגְרש  ים:   ַוּיִׁ עִׁ ָ ם ָאַמר ֱאלַֹּהי ָלְרש  לוֹּ ָ  )כא( ֵאין ש 

אוליכו בדרך מרפא, או ואנחהו לשון    - כשהוא נכנע מלפני שבאתהו צרה. וארפאהו ואנחהו    -)יח( דרכיו ראיתי    רש"י 
 למצטערי' עליו:   -הנחה ומרגוע. לו ולאבליו 

א אני לו ניב שפתים חדש כלפי שבאתהו צרה עד עתה והכל קראו עליו תגר יקראו לו שלום  בור   - )יט( בורא ניב שפתים  
שניהם שוין מי שנתיישן והורגל בתורתי ועבודתי מנעוריו ומי שנתקרב עתה מקרוב לשוב מדרכו    -שלום. לרחוק ולקרוב  

 הרעה אמר ה' ורפאתיו מחליו ומחטאיו:
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ולפעמים החולשה גוברת כ"כ, עד שאין יכולת ביד החולה לסבול מרירות הרפואות, ואז  
, להפיל את האדם  \סא/ כי הם שלוחי הס"מ  אותו  \ס/הרופאים מושכין ידיהם מן החולה ומייאשים

כשהעוונות שהם חולי הנפש  לפעמים    ןכסב.  ע"י רבוי התפלה ולב נשברהאמיתית שמתקוות הרפואה  
מאד,   הרפואות,  גוברים  מרירות  לסבול  יכול  אין  שכביכול  אז  החולה  את  מייאש  היצה"ר  כי 

אות    'עיין לק"ה קרחה ג   סג {מח  הישעי }  אין שלום אמר לרשעיםואז  המרירות למעלה מכוחו לסבול  
  ,ולא כפי שצריך באמת מצד מידת הדין ,שהקב"ה תמיד מרחם ונותן רק המרירות שיכול לסבול כפי כוחו יג

  ,אזי עולה הקטרוג יותר ומוכרח לתת לו כפי המגיע לו באמת  ,אבל אם האדם גם זה המעט לא מקבל באהבה
 אע"פ שלא יוכל לעמוד בזה ועל זה נאמר אין שלום לרשעים. 

על  והודה להקב"ה  ,  שאמר אחרי שנרפא  \סד)ישעיה לח(/  במכתב ההודאה  ב"הוזה ששבח חזקי' את הק 

 \סה/הרבהשהשליך כל חטאתיו אחר כתיפו, כדי שלא יצטרך להלביש את השלום במרירות  

זה ידוע, כי לשלום צריך   שאמר }שם לח{, היינו הנה לשלום מר לי מר, שאמר חזקיהו וזה

דהיינו ע"י שקבלת תפלתי חשקת   סח(סז)  מרדת שחתחשקת נפשי  סוואתה    ואעפ"כ  מרירות.

כי ידעת    ,\סט/ הצלת נפשי שלא תרד לשחת דהיינו לגהנםהקלת לי מהמרירות שהיה ראוי לבוא עלי עי"ז  בי ו

 
בשם המאירי שמבאר שמכיון שיש    6ייע לו להתרפא, ועי"ש שוטנשטין הערה  שאדם יש לו מזל שמס  עיין גמ' שבת נג:   ס

לאדם דעת תולה תקוה בהצלחץ הקמיע לרפואתו ומתוך תקוה זו מתחזק גופו ומסתייעת רפואתו. נמצא שאם הרופאים  
 לא מייאשים את החולה אזי מכח הדעת והמזל שיש לו הוא תולה תקווה ברפואות ועי"ז מתגבר על מחלתו.  

 אות ה'   ולק"ע רפואה  עיין שיחות הר"ן אות נ' סא

נוֹּ   -  שיש"ק ח"א אות תקנהועיין   ְכרוֹּ נּו זִׁ ה ְוָכֵבד ַעל ַמְלַאךְ -ָאַמר ַרּבֵ ֶׁ ְבָרָכה: ָקש  ָלם  -לִׁ ֵני ָהעוֹּ ל ּבְ ת ּכָ ית ְלַבּדוֹּ אֶׁ ת ְלָהמִׁ וֶׁ ַהּמָ
כָ  ים ּבְ ְזרִׁ יד לוֹּ עוֹּ ֱעמִׁ ּיּות, ּוְבֵכן הֶׁ ּיּות ּוְברּוָחנִׁ מִׁ ְ ַגש  ּיּות.  ּבְ רּוָחנִׁ ית ּבְ ר ְלָהמִׁ קֶׁ ֶׁ ל ש  ֶׁ ים ש  ּיּות, ְוַהְמֻפְרָסמִׁ מִׁ ְ ַגש  ית ּבְ ים ְלָהמִׁ ְפאִׁ ם ָהרוֹּ ל ָמקוֹּ

ל, שם סעיף ס"ד(.  ְרזֶׁ י"ָה ּבַ ָבנֶׁ  )א 
 כך  -כן, ומתרלו –גם בדפו"ר ותרלד  סב
 )ישעי' מח נז(   -מ"מ זה נוסף מתרלו כך  סג

ר ֵאָליו ּכֹּה ָאַמר  ישעיה פרק לח כנ"ל  סד יא ַוּיֹּאמֶׁ בִׁ ץ ַהּנָ ן ָאמוֹּ ְעָיהּו בֶׁ ַ א ֵאָליו ְיש  בוֹּ הּו ָלמּות ַוּיָ ּיָ ְזקִׁ ים ָהֵהם ָחָלה חִׁ מִׁ ּיָ ְידָֹּוד   )א( ּבַ
ה: ְחיֶׁ ה ְולֹּא תִׁ י ֵמת ַאּתָ ָך ּכִׁ ל אֶׁ   ַצו ְלֵביתֶׁ ּלֵ ְתּפַ יר ַוּיִׁ ל ַהּקִׁ ָניו אֶׁ הּו ּפָ ּיָ ְזקִׁ ב חִׁ ּסֵ ר    ל ְידָֹּוד:)ב( ַוּיַ ֶׁ ש  ה ְידָֹּוד ְזָכר ָנא ֵאת א  )ג( ַוּיֹּאַמר ָאּנָ

ל: י ָגדוֹּ כִׁ הּו ּבְ ּיָ ְזקִׁ ְבּךְ חִׁ י ַוּיֵ יתִׁ יָך ָעש ִׁ ֵעינֶׁ ב ּבְ ֵלם ְוַהּטוֹּ ָ ת ּוְבֵלב ש  ֱאמֶׁ יָך ּבֶׁ י ְלָפנֶׁ ְכּתִׁ ְתַהּלַ ְעָיהּו ֵלאמֹּר: הִׁ ַ ל ְיש  ַבר ְידָֹּוד אֶׁ י ּדְ )ה(   )ד( ַוְיהִׁ
ְך ְוָאַמְרּתָ  י יוֹּ ָהלוֹּ ְננִׁ ָך הִׁ ְמָעתֶׁ ת ּדִׁ י אֶׁ יתִׁ ָך ָראִׁ תֶׁ ּלָ פִׁ ת ּתְ י אֶׁ ַמְעּתִׁ ָ יָך ש  ד ָאבִׁ וִׁ הּו ּכֹּה ָאַמר ְידָֹּוד ֱאלֵֹּהי ּדָ ּיָ ְזקִׁ ל חִׁ ֵמש    אֶׁ יָך ח  ף ַעל ָימֶׁ סִׁ
ָנה:  ָ ֵרה ש  ש ְ יר ַהּזֹּא  עֶׁ י ַעל ָהעִׁ תִׁ יר ַהּזֹּאת ְוַגּנוֹּ יְלָך ְוֵאת ָהעִׁ ּור ַאּצִׁ ְך ַאש ּ לֶׁ ף מֶׁ ּכַ ה    ת: )ו( ּומִׁ ש ֶׁ ר ַיע  ֶׁ ש  ת ֵמֵאת ְידָֹּוד א  ָך ָהאוֹּ ה ּלְ )ז( ְוזֶׁ

ר: ּבֵ ּדִׁ ר  ֶׁ ש  ה א  ָבר ַהּזֶׁ ַהּדָ ת  ת    ְידָֹּוד אֶׁ לוֹּ ר ַמע  ש ֶׁ ית עֶׁ חַֹּרּנִׁ ש  א  מֶׁ ֶׁ ש ּ ת ָאָחז ּבַ לוֹּ ר ָיְרָדה ְבַמע  ֶׁ ש  ת א  לוֹּ ע  ת ֵצל ַהּמַ יב אֶׁ ִׁ י ֵמש  ְננִׁ )ח( הִׁ
ע   ּמַ ת ּבַ לוֹּ ר ַמע  ש ֶׁ ש  עֶׁ מֶׁ ֶׁ ב ַהש ּ ָ ש  ר ָיָרָדה:ַוּתָ ֶׁ ש  ת א  :  לוֹּ י ֵמָחְליוֹּ לֹּתוֹּ ַוְיחִׁ ח  ְך ְיהּוָדה ּבַ לֶׁ הּו מֶׁ ּיָ ְזקִׁ ב ְלחִׁ ְכּתָ ם      ......)ט( מִׁ ֵליהֶׁ דָֹּני ע  )טז( א 

י:  ֵינִׁ י ְוַהח  יֵמנִׁ לִׁ י ְוַתח  י רּוחִׁ ן ַחּיֵ הֶׁ ְחיּו ּוְלָכל ּבָ ַ )יז(  יִׁ ּ י ִמש  ִ ְקּתָּ ַנְפש  ַ ש  ה חָּ ר ְוַאּתָּ לֹום ַמר ִלי מָּ ָּ ַלְכּתָּ ַאֲחֵרי ֵגְוךָּ  ִהּנֵה ְלש  ְ י ִהש  ִלי ּכִ ַחת ּבְ

י:  אָּ ל ֲחטָּ  ּכָּ
שהמיר והחליף ה' את המר והמרירות אל שלום, שתחת    -ועתה אני רואה כי לשלום הומר לי המר    -)יז( הנה    מלבי"ם

והיסורין  המר שהיה לי הבטיח לי שלום, כי הבטיח לו עוד ימים ושנים וגם התשועה מיד סנחריב, וזה היה תמורת המר  
 שסבל, )מר הא' מענין תמורה, והשני מרירות ולשון נופל על הלשון(.

שב"פ מר היינו שהמתקת המרירות היא ע"י מרירות כענין השלכת העץ נמר  מבאר    –מר לי מר    ביאור הלקוטים עיין  
 . להמתיק מי מרה כנ"ל

בואה מהקב"ה שנגזר דינו למות, אעפ"כ  גם צדקותו של חזקיהו שלא התייאש אע"פ שהנביא אמר לו נ   ובאמת היה זה  סה
 אמר כך קבלתי מבית דוד אפיו חרב חדה מונחת על צוווארו של אדם אל יתייאש מהרחמים.  

בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר ה' )צבאות( צו  - .ברכות דף י עיין
לביתך כי מת אתה ולא תחיה וגו' מאי כי מת אתה ולא תחיה מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא אמר ליה מאי  

רוח הקדש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו  כולי האי אמר ליה משום דלא עסקת בפריה ורביה אמר ליה משום דחזאי לי ב
אמר ליה בהדי כבשי דרחמנא למה לך מאי דמפקדת איבעי לך למעבד ומה דניחא קמיה קודשא בריך הוא לעביד אמר  
ליה השתא הב לי ברתך אפשר דגרמא זכותא דידי ודידך ונפקי מנאי בנין דמעלו אמר ליה כבר נגזרה עליך גזירה אמר  

תך וצא כך מקובלני מבית אבי אבא אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו  ליה בן אמוץ כלה נבוא
מן הרחמים אתמר נמי רבי יוחנן ורבי )אליעזר( ]אלעזר[ דאמרי תרוייהו אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל  

ו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה' מאי קיר  מיד ויסב חזקיה ]דף י:[    .....ימנע עצמו מן הרחמים שנאמר הן יקטלני לו איחל:
 . אמר רבי שמעון בן לקיש מקירות לבו שנאמר מעי מעי אוחילה קירות לבי וגו'

 חשקת   -חשכת, בלוה"ת שם -בתרלד סו

 שם כתוב משחת בלי, ופירש"י מבלי רדת שחת  סז
 הערה זו ציין בתרלו בתוך דברי רבינו  סח

עה שמות יש לגיהנם ואלו הן שאול ואבדון ובאר שחת ובור שאון וטיט היון  אמר רבי יהושע בן לוי שב .עירובין דף יט  סט
וצלמות וארץ התחתית שאול דכתיב מבטן שאול שועתי שמעת קולי אבדון דכתיב היסופר בקבר חסדך אמונתך באבדון  

 ת. באר שחת דכתיב כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שח 



 9לט.                מוהר"ן                         תורה כז                            קוטי            י ל                           

, כדי שיתלבש והשלכת אחר גוך כל חטאי  ,שאין בי כח לסבול מרירות לפי חטאתי

 השלום במרירות כפי יכולתי:  
עיין לעיל שבת שלום קבלו במרה ומבואר שם שהמים המרים נמתקו דייקא ע"י עץ מר ועיין ביאור הלקוטים  
שמבאר שלזה רומז במכתב הודאה של חזקיהו המלך "לשלום מר לי מר" דהיינו ב"פ מר, כי השלום מתלבש 

 רירות בעצמה.  במרירות והתיקון של המרירות היא המ
עוד רומז שם שזה בעצמו מה שמבואר שבשעת צרה ינגן ניגון העכו"ם, שזה בחי' מר לי מר שהמר נמתק  

 דייקא ע"י המר. 
עוד מבאר שזה מה שדייקא מרים לשון מרירות לקחה התף )גמט' ב"פ מר( ועל ידו הכניעה קליפת תף )גמט'  

 . לקול ולשלום, הרמוז בר"ת. כנ"ל סוף אות ו' שם קליפת היללה הידועה( ע"י שירה דייקא וזכתה 
 

 נראה שכאן נשלם מהלך התורה הזו ולסיכום ביאור התורה רומז רבינו כיצד הכל רמוז באברהם אבינו. 
ונראה שחוזר כאן לסכם כל הו' אותיות דלעיל מניה שהתחיל לבאר באות ב שלשלום צריך הדרת פנים  
וביאר שזה ע"י תיקון הברית שעי"ז זוכה לדרושי התורה וזוכה לקול שעל ידו זוכה לשלום ואח"כ כיון  

ויבא   'ת בשדיבר משלום אמר שדרכו לבא עם מרירות ובאות הבא חוזר לבאר הפסוק שפתח בו לעיל באו
 . יעקב ולכן כאן לסיכום הביא ענין זה שכל הנ"ל רמוז בפסוק ואברהם זקן

התקיים המשך    הנ"ל, עי"זזה קנה חכמה בחי' הדרת פנים  , ע"י זקן  ואברהם זקן  \ע/וזה )בראשית כד(

עושה    [עב]בתפלת יוצר של שחרית    , כמ"ש\עא/זה שלוםבכל  .  וה' ברך את אברהם בכל  הפסוק
עושה שלום  "   (מה ז')ישעיהו  הפסוק בעפ"י    שנוסח תפלה הואועיין גמ' ברכות יא    :   את הכלשלום ובורא  

אולי לרמוז שגם הרע כלול בשבחו של מקום שברא הכל. פשוטו של  ובנוסח התפילה שינו להכל    "ובורא רע
סח התפלה רומז שעל ידו ומקרא יכול להתפרש כשני דברים שהקב"ה עושה שלום ועוד גם בורא רע, ולפי נ

כי הכל שנברא הוא השלום שנעשה.    ולפי רבינונשלם הכל,   והבריאה הן עניין אחד  שזה    דהיינוהעשיה 
לבכל  ,השלוםבעצמו   משלים  הוא  הרע  שגם  מאורעותיו    .לתפוס  יודע שכל  כשאדם  ד'  בתורה  וכמבואר 

 לטובה זה עיקר הדעת. 
לזה    \עגועיין ביאור הלקוטים/  זה בחי'  נראה שרומז  עי"ש שהמתקת המרירות במרירות לבחי' שבת שלום 

 נכלל בהכל כי על ידו נמתק המרירות.  גם הוא עושה שלום ובורא את הכל דהיינו הרע ומר ש 

 

 חאות 
חוזר לבאר את מה שנזכר באות ב' עה"פ ויבא יעקב שלם עיר שכם, ומבאר את דרשת הגמ' מאי   עתה

 שלם בגופו ובתורתו ובממונו. ?שלם

 
ּכֹּל: )א( ְוַאְבָרהָ   בראשית פרק כד ע ת ַאְבָרָהם ּבַ ַרְך אֶׁ ים ַוידָֹּוד ּבֵ מִׁ ּיָ א ּבַ  ם ָזֵקן ּבָ

 שואלת הגמ' מאי בכל ויש שם כמה פירושים בזה אבל שלום לא נזכר.   עיין בגמ' ב"ב טז: עא

חביב הוא השלום שכל מעשים וזכיות שעשה אברהם אבינו לא נתן שכרו אלא    -  במדבר רבה פרשה יא פסקה ז ועיין  
ראשית טו( ואתה תבא אל אבותיך בשלום וכן אתה מוצא ביעקב אבינו שביקש מן המקום שלום שנאמר  שלום שנא' )ב

)שם כח( ושבתי בשלום וגו' וכן אתה מוצא באהרן שלא נשתבח לפני המקום אלא בשלום שנאמר )מלאכי ב( בריתי  
ן לו את בריתי שלום וכן אתה מוצא  היתה אתו וגו' וכן אתה מוצא בפנחס שנתן שכרו שלום שנאמר )במדבר כה( הנני נות

שלא נמשלה התורה אלא בשלום שנאמר )משלי ג( וכל נתיבותיה שלום וכן אתה מוצא שאין הקב"ה מנחם את ירושלים  
אלא בשלום שנאמר )ישעיה לב( וישב עמי בנוה שלום וכן לא פרע מן עמון ומואב אלא שמנע מהם שלום שנאמר )דברים  

 תם וגו' וכן ישראל מתברכים בכל יום בשלום שנא' וישם לך שלום:כג( לא תדרוש שלומם וטוב
 ד"ה גדול השלום  'בתחילת תפילת יוצר של שחרית עפ"י ישעיהו מה ז' רק במקום רע תיקנו לומר הכל עיין ברכות יא: ובמדבר רבה יא ז עב

כי לעוצם תיקונו לערב הרע והמרירות הנ"ל, שנתערב בנפשות ישראל מחית קנה מצרים הנ"ל, לא   - ביאור הלקוטים  עג
יצטרך לשברם כלל כמובא במקום אחר, כי אדרבא ב'מ'ר'ה' ]ורוגזא הדין[ בעצמו, ר'ח'ם' תזכור, כי אם שם, שם לו חק  

העולם כמוב"פ, ורק קליפת בעותם הנ"ל  ומשפט הדין הנ"ל, יזכו לעתיד שם דייקא, לשבת שלום הנפלא, גם עם אומות  
 והמוב"פ ישבר ויבטל, עד כי ישליך כל אחד את אלילי הממון, ולקרא כולם בשם ה'.  

יותר גם בדבריו הקדושים על אודות הכתוב המוב"פ ואברהם זקן וכו', בכל, זה שלום, כמו שכתוב עושה    שלפי זה תבין
 כתוב עושה שלום ובורא רע כידוע. שלום ובורא את הכל, ונוסח הברכה הוא על שם ה
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שלום בגופו שלום בממונו וכו'(,    ויבא יעקב שלם)שבת לג ע"ב דרשו ע"פ  עדבגופו    ושלום

שלא תתגבר אחת    \עו/ שהן הרע שבד' יסודות  ,\עה/ בד' מרותשלם בגופו פי' בלא שום חולי דהיינו שלום  
  :\עח/שעי"ז בא החולי כמבואר בשערי קדושה  [עז]  על חברתה

  , שהרויח בבית לבן ולפי מדרגתו היה בו פסולחו"ל  הכוונה כיון שהיה בידו ממון    נראה  [עט]   שלום בממונו
בא זה    השלא יהי  ועי"ז זכה לפי בחינתו והקב"ה השלים לו חסרונו בארץ  ו,  לעש  דורוןעל כן נתן אותו  
, כמו שאמרה  \פא/להאבד  וגרם ללכן לא  שממון חו"ל לא נתערב בממון ארץ ישראל ו  \פ/ ואכל את זה

 
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא עד
ַלַאת, ַחס    - נו סוף אות ח  ולא יסודות כפי שנקט בלקוטי תפילות על תורה זו וכן בתורה    נקט כאן מרות  עה ר ַהחוֹּ ּקַ י עִׁ ּכִׁ

חָ  ד אֶׁ סוֹּ ּיְ ֶׁ ת, ש  דוֹּ ת ַהְיסוֹּ לֹּקֶׁ ם, ַהְינּו ַמח  לוֹּ ָ ר ַהש ּ ְעּדֵ ַמת הֶׁ ם, הּוא ֵמח  לוֹּ ָ ם הּוא ְרפּוָאה: ְוש  לוֹּ ָ , ְוש  ֵברוֹּ ר ַעל ח  ּבֵ ְתּגַ ועיין שערי    ד מִׁ
 קדושה שהד' מרות הן הרע שבד' יסודות. 

כל מרה לבדה אם תתגבר היא מזיקה ולאו דווקא שמתגברת על האחרות, לכן אע"פ שבנגלה לא    וצ"ע בזה לכאורה 
רותיה, לכן תמיד התגברות מרה זה על חברותיה.  נראה שיש קשר בין הד' מרות אולי צ"ל שבכל אחת יש כח לאזן את חב

 וצ"ע.  

אדומה היא הדם שבכבד, לבנה היא לחות המח והריאה והם כמו שמן    - יש באדם ארבע מרות    לפי המחקרים הקדמונים 
נוצרת בכבד ונאגרת בכיס המרה המחובר   העולה מהריאה למח שהוא כמו פתילה שבו עולה שלהבת השכל. ירוקה 

מאד ומכיס המרה יוצא לקיבה לעזר עיכול המזון לפרק שומנים, ושחורה היא הטחול. בהתגברות המרה    לכבד וטעמה מר 
הירוקה גורם לאדם לכעוס ובהתגברות המרה השחורה גורם לאדם כבדות ועצלות ועצבות. ואע"פ שהגמ' אומרת שטחול  

 שוחק וכבד כועס כנראה זה בחי' אחרת ולא מצד המרה שבהן.  

מנקה את  שלפי המחקרים הוא  הטחול  אין הסבר לדעת הקדמונים הנ"ל אבל אולי אפשר לומר כגון    ש לפי המחקר החד 
, והיינו התאי דם  הדם מתאים מתים שבו. אולי יש בזה רמז למרה שחורה כי שחור אדום הוא שלקה כמבואר בגמ' נדה

 . המתים
ופנו. ותרפאנו רפואת הנפש ורפואת הגוף, שלא  ונזכה שיהיה שלום בג  תפילה כז ]סוף תכב[  "אועיין לקוטי תפילות ח  עו

 יהיה מחלקת בין הארבע יסודות שבגופנו, רק כולם יתנהגו במזג השוה בשלום גדול. ותסיר מחלה מקרבנו, 
 שערי קדושה למהרח"ו ח"א שער א'. ועיין תורה נו סוף אות ח' שהחולי הוא מהתגברות היסודות זע"ז וכן בלקוטי תפילות על תורה זו   עז
ונמצא כי גוף האדם הנוצר מארבעה היסודות התחתונים, והנה הם כלולים טוב ורע, וגוף    'א שער א"ח   –שערי קדושה    עח

  - אש, רוח, מים, עפר, אמנם מן הרע שבהם נוצרו בגוף ארבע מרות שהם    - האדם נוצר מן הטוב שבארבעה יסודות  
מהם  איזה  וכאשר תתגבר  והירוקה.  והאדומה,  והשחורה,  באים    הלבנה,  בחינת הטוב שבהן,  מבחינת הרע שבהן, על 

 חלאים ונגעים על האדם, ואם תתגבר ביותר תמית לגוף האדם: 
  ד ממון חו"ל את ממון א"י.עיין פרש"י בראשית לג יח שלא חסר כלום מחמת הדורון. ולפי רבינו הכוונה שע"י שנתן לעשיו כל ממון חו"ל )עפרש"י בראשית נ' ה'( לא איב עט
ב"מ כט מביא דוגמא למי שנתעשר ביושר ונפלה לו ירושה מאדם שהרויח שלא ביושר וכיון שנגזר על   בן יהוידע   עיין פ

 השני שיאבד מאבד עימו גם הממון הראשון של יושר. 
עיין  .   שהיה חשש שיאבד את ממונו ואולי הכוונה לממון לבן שלא נערב בממונו  וצ"ע איזה ממון לא כשר היה ליעקב  פא

)המשכיל דוד כתב שהיה נס. אבל  החומש שפירש שלם בממונו שלא חסר כלום מחמת הדורון ששלח לעשו  רש"י על  
ונראה  הקשו כיצד יתכן שהיה שלם הרי חסר את המנחה שנתן לעשו(  )המזרחי חת"ס מאור ושמש ואור החיים(  כמה אחרונים  

פרש"י בראשית נ' ה'( שנתן כל ממון שהרויח  )שאדרבה ע"י שנתן לעשו נעשה ממונו שלם ובפרט לפי המבואר  פי רבינו  ל
את    ואוכל בא זה הציל את ממון ארץ ישראל שהיה לו דאל"ה היה  ע"י זה  עבור חלקו במערת המכפלה,  בבית לבן לעשו  

. התקשיתי איזה רע היה בממון של חו"ל והחברותא אריה תירץ לי שכנראה שלט בו עין הרע של לבן ובניו כמ"ש  זה
ייך להם ועינם היתה רעה בממון יעקב, ובפרט שלבן הוא בלעם הרע עין. ולכן אם היה נשאר אצלו  שהם סברו שהכל ש

 היה ממון חו"ל נאבד ע"י עין הרע ומאבד גם את ממון ארץ ישראל שהרויח בארץ. 
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דהיינו שאביה    [פה]  \פד/:{כתובות סו}  כמבואר בגמ'  \פג/ריוןוצ"ל בת נקדימון בן ג  פבבן ציצית הכסתבת  
איבד ממונו כי לא נתן צדקה מספיק לפי רוב עשרו ]כי מלח ממון חסר[ וחמיה איבד ממונו כי בא זה ואכל  

ונראה   ,פרש"י לפי שנתערב בו, וואיבד את זהלשון הגמרא בא זה    .את זה היינו ממון אביה את ממון חמיה
כוונתו שכיון שנשתלח קללה בממון אביה והיה מעורב בממון חמיה כיון שנשרף זה או נרקב נאבדו ביחד גם 

   : מצד עצמו להאבדשלא היה ראוי חמיה ממון 
אע"פ   \פז/קושיות, בלא  )מגילה יז.(   בבית המדרש של עבריד שנים  שלמד מאביו ו  \פו/ שלום בתורתו

, וכן התריג  לא שכח תורתו שהיה בסוכות, יח חודש, ועוד לבן הארמייומם ולילה לשעשרים שנה היה עובד 

 
 )כגרסת הגמרות שלנו( )ולא מצאתי בשום מקום כגרסת רבינו( נקדימון בן גוריוןבת  - בת נקדמיון בן גריון ומתרלו - כך הגרסא גם בדפו"ר ותרלד, בלוה"ת של תרלד פב

היה מעשירי ירושלים בזמן חורבן הבית המקדש השני בגיטין נו. מסופר שבשעת המצור על ירושלים    נקדימון בן גוריון  פג
העיר    קבלו על עצמם הוא ובן כלבא שבוע ובן ציצית הכסת לכלכל מתוך אוצרותיהם את צרכיהם היסודיים של כל הני 

 כתובות סה.( 16)שוטנשטין למשך עשרים ואחת שנים. 

ת"ר: מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכין    : כתובות דף סו  פד
נתעטפה בשערה   אחריו. ראה ריבה אחת שהיתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים, כיון שראתה אותו 

ה לפניו, אמרה לו: רבי, פרנסני! אמר לה: בתי, מי את? אמרה לו: בת נקדימון בן גוריון אני. אמר לה: בתי, ממון של  ועמד
בית אביך היכן הלך? אמרה לו: רבי, לא כדין מתלין מתלא בירושלים מלח ממון חסר? ואמרי לה חסד. ושל בית חמיך  

רבי, זכור אתה כשחתמת על כתובתי? אמר להן לתלמידיו: זכור אני  היכן הוא? אמרה לו: בא זה ואיבד את זה. אמרה לו:  
כשחתמתי על כתובתה של זו, והייתי קורא בה אלף אלפים דינרי זהב מבית אביה חוץ משל חמיה. בכה רבן יוחנן בן זכאי  

ין רצונו של  אין כל אומה ולשון שולטת בהם, ובזמן שאין עוש  - ואמר: אשריכם ישראל, בזמן שעושין רצונו של מקום  
מוסרן ביד אומה שפלה, ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהמתן של אומה שפלה. ונקדימון בן גוריון לא עבד    - מקום  

[ מציעין תחתיו,  .צדקה? והתניא: אמרו עליו על נקדימון בן גוריון, כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש, כלי מילת ]דף סז
ואיבעית אימא: כדבעי ליה למיעבד לא עבד,  ובאין עניים ומקפלין אותן מאחריו! איבע ית אימא: לכבודו הוא דעבד. 

כדאמרי אינשי: לפום גמלא שיחנא. תניא, אמר ר' אלעזר ברבי צדוק: אראה בנחמה, אם לא ראיתיה שהיתה מלקטת  
לך בעקבי    אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי   (שיר השירים א')שעורים מבין טלפי סוסים בעכו, קראתי עליה מקרא זה:  
 כ כאן הגמרא "ע     הצאן ורעי את גדיותיך, אל תקרי גדיותיך אלא גויותיך. 

כלל כג שדן לגבי שכר הנותן צדקה שלא מדעתו אי מקבל שכר ומקשה מעשה זה דלמ"ד שאבד    עיין באתון דאורייתא 
 . ממונו בגלל לכבודו עשה קשה שמשמע דלא מדעתו אין לו שכר ועי"ש

נא מגמ' ר"ה הנותן כדי שיחיה בנו ותירץ שלשם כבוד גרע טפי כמבואר  כתובות סו: מאי ש  וכבר הקשה כן המהרש"א
 .לגבי הלומד שלא לשמה ועיין תורה ג' הלומד כדי שיתקרא רבי

"א שנתן אבל לכבודו ובא  יכולתו וי  עי"ש גמ' ומפרשים. שבת נקדימון כלת כלבא שבוע אמרה לריב"ז כדין מתלין מתלא בירושלים מלח ממון חסר? ואמרי לה חסד. שאביה לא נתן כפי  פה

   ממון אביה שנגזר עליו להאבד ואיבד עימו ממון חמיה, כיון שהיו מעורבים.
התורה במציאות, כי    ובאמת גם קדם קבלת התורה, בודאי גם אז היתה  תורה עח תנינא? ועיין  צ"ע איזה תורה מדובר  פו

התורה היא נצחית. אמנם אז, קדם מתן תורה, היתה התורה בהעלם ובהסתר, הינו כי כל התורה כלולה בעשרת הדברות,  
ואז קדם מתן תורה, היו העשרת הדברות נעלמין בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם. נמצא שהיתה כל התורה כלה  

 רה מאמרות.  נעלמת ונסתרת בתוך ישוב העולם, שנברא בעש

וגדל עצם הסכנות שהיה להם בחזירתם אי אפשר לספר. כי   -אות כב  - סיפור נסיעתו לארץ ישראל שבחי מוהר"ןועיין  
היו על הספינה הזו של מלחמה שהיתה מלאה ישמעאלים. והם היו רק שני יהודים לבד. ודרך הישמעאלים, בפרט אנשי  

ואמר: שהתחיל לחשב        והיה לרבנו זכרונו לברכה פחד גדול מזה:  מלחמה, לתפס יהודים ולמכרם במרחקים לעבדים.
בעצמו מה יעשה אם יוליכו אותו לאיזה מקום על הים שאין שם יהודי וימכרו אותו שם, ומי ידע מזה? והיה לו צער גדול,  

ל לעבד את השם  על השגה שיוכ איך יוכל לקים שם את מצוות התורה? והתחיל לחשב בדעתו בענין זה, עד שזכה שבא 

יתברך אפלו כשלא יוכל, חס ושלום, לקים המצוות. כי השיג את העבודה של אבות העולם שהיה להם קדם מתן תורה,  
שקימו כל המצוות אף על פי שלא עשו את המצוות כפשוטן. כמו יעקב אבינו שקים מצות תפלין על ידי המקלות אשר  

ים את כל המצוות בדרך זה כשיהיה אנוס שם במקום שימכרו אותו חס  )צז( וכיוצא בזה, עד שהשיג איך לק  פצל כידוע
 ושלום. )צח(:

, הרי אדרבה רוב העולם אין להם קושיות כי לא יודעים להעמיק  צ"ע מדוע שלימות התורה נמדד בזה שאין לו קושיות  פז
בה מי שיש לו הרבה קושיות  ולהקשות ולא בקיאים בכל התורה כדי להבחין שיש סתירה בין סוגיות. ולפ"ז לכאורה אדר

בכל התורה מלמד שהוא למדן וחריף ושולט בכל מקצועות התורה. וכן מצינו )סנהדרין קו( בדואג ואחיתופל שהיו גדולי  
הדור בתורה והיה להם ד' מאות ספיקות רק בסוגית מגדל הפורח. אבל באמת עיין תורה כ' שע"י באר מרים היה הלב  

זוכים מהלב עליון לביאור על כל קושיה ובעיקר בקושיות שעל הצדיק. וכן מבואר שם  מתרחב להבין את כל התורה ו
בסנהדרין דרמנא ליבא בעי, ושדוד המלך כתיב בו וה' עמו דהיינו שהלכה כמותו בכל מקום כי היה לו סיעתא דשמיא  

ות בקיומן, ועל כן רמזו  לכווין להלכה, אבל כשיש ספיקות וקושיות בתורה, אזי הלב אינו שלם עם המצוות וחסר חי 
 בספרים שעמלק גמט' ספק. 
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ויבא . ואז  , כי הספק גמט' עמלק מחליש מהחיות של קיום המצוות\פט/היו ברורות לו בלא ספיקות  \פחמצוות/
 : התעוררות של לעבדו שכם אחד כנ"ל יעקב שלם עיר שכם

 עד כאן מהלך התורה בקיצור מאד 
שע"י שמירת הברית זוכה לתורה שלימה הדרת פנים ועי"ז לשלום שתחילתו מרירות ולקול מזוכך ועי"ז ה'  

 . מושיעו מצרתו ובאים כל העכו"ם לעבדו ית' שכם אחד

 
 הסבי דבי אתונא ותשובת רבי יהושע בן חנניא השאלה האחת עשרה ששאלועתה יבאר את  

רק לתיקון הברית,  לעיל מכל המבואר רבנו בהשו"ת הזה, מתייחס  ,רה בהלבשת ביאור הנ"לוצ"ע שלכאו
ולא מזכיר לא את יעקב ולא הדרת פנים ולא דרושי התורה ולא קול נגינה ולא שלום. וצ"ל שתיקון הברית  

 כולל הכל. 

כבר פירש רבנו את השאלה ותשובה הזו. והביאור הליקוטים כאן מבאר שבאמת שני הביאורים   בתורה כו
שייכים זה לזה. ובפאר הליקוטים כתב בשם דרכי נעם שבתורה כו מדבר מעבודת הצדיק וכאן מדבר 

 מעבודתינו. ועיין שם וכאן 

וכאן היא להמית את  שם היא מסירות נפש בתפלה, דמייתשם הוא הצדיק וכאן הם העכו"ם.  רציצה

שם הפירוש היכן צריך למסור   היכא נפיק רוחאבשניהם היא התפלה.  בבעותיההתפילות של העכו"ם.  

שם כתב היכא דאעל   בהיינו דאעלנפשו ביותר. וכאן הפירוש שלהמית התפלתם צריך תיקון הברית. 
 הוא מתגבר עליה. מחשבה זרה בתפילתו, וכאן פירש שתיקון הברית היא כשנכנס בו רוח שטות ו 

נמצא שם היא עבודת הצדיק שבתפילתו נכנס מחשבה זרה ומיד מוסר נפשו ביותר ומעלה הניצוץ הקדוש  
ומתקנה. וכאן היא עבודתינו כשנכנס רוח שטות, הרהורי זנות ואנו מתגברים לחשוב מחשבת קדושה לסלק  

 ת של עכו"ם.הרהורי הזנות, זו תשובת המשקל שמתקן את העבירות שגרמו לנו לבקשו
נמצא שמכח עבודת הצדיק לתקן מחשבות זרות בתפילתו שהן התפילות הרעות שלנו, עי"ז אנו מצליחים  

 לעשות תשובת המשקל על עוון הזנות, ומכח התשובה שלנו אזי העכו"ם באים לבדו שכם אחד. 
 

)עץ ממשפחת עצי  ויש אומרים מוכססים   ,ולאותו רשע לא מצינו חבר ,לשבע שנים)מוליד(  נחש  -עיין בכורות ח. 

יד{  - }בראשית גאמר רב יהודה אמר רב ומטו בה משום דר' יהושע בן חנניא שנאמר  ?. מנא הני מיליהבנות שוח(

? אלא לומר לך כשם  מחיה לא כ''ש ,"ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה" אם מבהמה נתקללה
כך נתקלל הוא מבהמה אחת לשבע, דהוה   ,ומאי ניהו חמור מחתול ,שנתקללה הבהמה מחיה אחד לשבעה

ליה שב שני. ...... א''ל קיסר לרבי יהושע בן חנניה נחש לכמה מיעבר ומוליד? א''ל לשב שני. והא סבי דבי  
]שנין[. והא קמשמשי שמושי? אינהו נמי אתונא ארבעינהו ואוליד לתלת? הנהו מיעברי הוו מעיקרא ד' 

 משמשי כאדם. והא חכימי אינהו? אנן חכימינן מינייהו. אי חכימת זיל זכינהו ואיתינהו לי.

 
שלמד והמצוות שקיים היו התורה הנעלמת בעשרה מאמרות יעקב אבינו גילה שם למעשה את כל    אע"פ שהתורה  פח

 התריג מצוות וכמבואר בפרש"י עה"פ עם לבן גרתי, פרש"י ואעפ"כ תריג מצוות שמרתי. 
לומר   פט ואומר  אע"פ שנהוג  מקושיות  מתים  ואעפ"כ המשיכולא  מקומות  בהרבה  בקושיא  נשארו  שתוס'  וכיו"ב    ,ים 

קוטי מוהר"ן לא נמצא בשום מקום רמז לספק או  יאעפ"כ בל  ,וכן הגמ' הרבה מקומות נשארה בקשיא ותיקו  , התחזקויות
 קושי והיינו שלם בתורתו. 

ּלּו לא ָהיָ  - מעלת תורתו וספריו הקדושים אות ד  חיי מוהר"ן שמג עיין   ּקּוֵטי  ָאַמר אִׁ ר לִׁ פֶׁ ָלם ַהְינּו ַהּסֵ ר ָלעוֹּ פֶׁ ה ַהּסֵ ֵצא זֶׁ ה יוֹּ
ת ַעל ַהּשֻ  סּוקוֹּ ת ּפְ ָלכוֹּ ת ה  וֹּ ש  ים ַלע  ָעמִׁ ה ּפְ ּמָ ק ּכַ ֶׁ ָבר ָהָיה לוֹּ ֵחש  י ּכְ ְנָין ַאֵחר ּכִׁ ה עִׁ ש ֶׁ ַר"ן ָהָיה ַנע  ה  ין  -ְלָחןמוֹּ ין ָודִׁ ל ּדִׁ ָערּוְך ְלָבֵאר ּכָ

סּוָקה אוֹּ ְלַהּצִׁ  ָלָכה ּפְ ה  ה עִׁ ּבַ ְהיֶׁ ָלם לא יִׁ ר ָלעוֹּ פֶׁ ה ַהּסֵ ָצא זֶׁ ּיָ ֶׁ ו ש  ָ ין. ַאְך ַעְכש  ין ָודִׁ ל ּדִׁ ל ּכָ ים ֵאצֶׁ ְסקִׁ י ֵמַהּפוֹּ ְבֵרי מִׁ דִׁ ָלָכה ּכְ ְנָין  יג ה 

ְך   רֶׁ ֵדַע ַהּדֶׁ ם יוֹּ ָחד ֵמהֶׁ ֵתר. ְוֵאין אֶׁ יוֹּ ים ּבְ ת ֵהם ַקּלִׁ ָספוֹּ רּוש  ּתוֹּ ָמָרא ּפֵ ל ּגְ ֶׁ ים ש  ִׁ ּדּוש  ת חִׁ ֱאמֶׁ "ל. ּובֶׁ ים  ַהּנַ ִׁ ּדּוש  ָתן ַהחִׁ ל אוֹּ ֶׁ ָלל ש  וִּמי  ּכְ

לש   ְ ש  ִקי ּבִ ה ִלְהיֹות ּבָּ זֶׁ ִריְך לָּ ים ְמאד ְוצָּ יֹּוֵדַע ֵהם ַקּלִ ֶׁ ם:-ש  הֶׁ ת ּבָּ ֶׁ ש  ה ִנְדרֶׁ ַהּתֹורָּ ֶׁ ֵרה ִמּדֹות ש  ש ְ    עֶׁ
שתשתכח  עתידה תורה    על מאחז"ל לכו חזו  מאמר  אולי אפ"ל עפ"י  ו איך הלקוטי מוהר"ן יכול להחליף הלכה ברורה  וצ"ע  

יהיה הלכה ברורה אבל   ואמר רשב"י ח"ו שתשתכח ובזהר דא יפקון מן גלותא וכו' ומבארים שהכוונה שאע"פ שלא 
 מיות התורה כזו שתתקן הפגם של חסרון ההלכה ברורה וצ"ע  י הצדיקים יגלו תורות כאלה שיגלו פנ 

ונזכה להבין היטב  ם בתורתינו בלא קושיות.  ותזכנו שיהיה שלו  תפילה כז ]תכד[:  -חלק ראשון    עוד עיין לקוטי תפילות

ותעזרנו ותזכנו לחדש    ונזכה להבין כל דברי תורתך על בורין בלי שום קושיות כלל  במהירות גדול בכל מקום שנלמד שם.
תמיד באורים וחדושים אמתיים בתורתך הקדושה בקדושה ובטהרה באמת ובאמונה כרצונך הטוב. ונזכה לכל בחינות  

 השלמות,  שלום בתכלית 

ויש בחי' שני כתובים המכחישים   '.  כי יש חוסר הבנה מצד היצה"ר עיין תורה סב אות ב  ת מיני קושיו   כמהצ"ע ונ"ל שיש  
זה את זה שקושיות אלו גבוהות מאד כמבואר בתורה נו כי שתיהן אמת ושניהם קבלו מהשמים ולדעת להכריע בזה צריך  

עוד יש בחי' קושיות שאין להן תשובה כגון הידיעה       .ששלם בתורתו לגמרי  בחי' כתוב השלישי המכריע שזוכה לו רק מי 
כותב שאסור    שבתורה כא   (י מוהר"ן רטו כותב שכבר היה לו תירוץ על זה אע"פיואעפ"כ רבינו בח)והבחירה שהן גם שכלים גבוהים מאד  

קושיות מסתמא גם בזה אין    י לבאעפ"כ זה ששלם בתורתו דהיינו   ,לעיין בזה ועיקר התירוץ הוא שאין לזה תירוץ בעוה"ז
 . לו קושיא
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האם את   , היתהלסבי דבי אתונא חכמת יוון ,מבואר שהויכוח בין חכימא דיהודאי דהיינו חכמת התורה
ה הפך ההגיון זה כמו להתווכח האם השמש זורחת  סיון או מהתורה. ובאמת ז יהמציאות לומדים מחקירה ונ 

.  יש לי ראייה מפסוק בתורה שעתה עת זריחתהכעת בשמים בגלל שאני רואה אותה זורחת, או בגלל ש
 אעפ"כ זו דעת התורה. ואת זה הלך רבי יהושע בן חנניא להוכיח לקיסר בוויכוח עם סבי דבי אתונא.

אם ינצח יעשו בו כרצונם ואם ינצחם יבואו לספינתו.  וכשהצליח בחכמתו להכנס למקומם אמר להם ש 
נמצא שהויכוח היה בבחי' דו קרב מילולי ברמזים לחיים או למוות, וכל שאלה שלהם כוונו בה לסתור את  

 חכמת התורה, ורבי יהושע בן חנניא השיב להם תשובה ניצחת שהודו לו בלא ויכוח. 
 ועפ"ז צריך להבין את דבריהם. 

בחי' תרגומו אפרוח, ורבנו דורש    רציצאבי דבי אתונא את רבי יהושע בן חנניא  מה ששאלו ס  וז"פ

כל  שהם    ובכלל  ,\צב/[צא] שהנביא מכנה אותם משענת הקנה הרצוץ    \צבפרט הם המצרים/     קנה רצוץ

מהדרת  רחוקים  דהיינו  זה קנה חכמה,  דקדושה שהוא נוטריקון  העכו"ם שהם רחוקים מבחי' זקן  
כמ"ש )תהלים   \צגדהיינו חכמות חיצוניות, קנה דסט"א, בחי' פגם הברית/פנים. והם דבקים בקנה רצוץ  

 .  שהם עשו וישמעאל המכונים קנה דסט"א גער חית קנה \צד/סח(

בבעותיה בביצתו תרגומו    דמיית  דורש  ,  שמת  וצלותם ורבנו  בעותם  ולבטל  להמית   היינו 

לקרא כולם בשם  אחרים, אלא    \צה/ מלבקש עוד מאלקיםהעכו"ם  של  ,  תרגומו בקשתם ותפילתם
 .  אחרי מלחמת גוג ומגוג כמ"ש בצפניה שיהיה לעתיד לבוא \צז/[צו]  ה'

 
 נקראת ערות הארץ, דהיינו מיוחדים בפגם הברית.  שארצם  צ

 ב יח כא ישעיהו לו ו'-מלכים צא
ה ָבַטְחּתָ לְּ )  מלכים ב פרק יח  צב ּנֵ ה הִׁ יש  ָעָליו ּוָבא ְבַכּפוֹּ  כא( ַעּתָ ֵמְך אִׁ ּסָ ר יִׁ ֶׁ ש  ם א  ְצַריִׁ ה ַעל מִׁ ה ָהָרצּוץ ַהּזֶׁ נֶׁ ת ַהּקָ נֶׁ עֶׁ ְ ש  ָך ַעל מִׁ

ים ָעָליו:  ם ְלָכל ַהּבְֹּטחִׁ ְצַריִׁ ְך מִׁ לֶׁ ְרעֹּה מֶׁ ן ּפַ  ּוְנָקָבּה ּכֵ

לא הוא כמו משענת  הואיל ואין בך גבורה מעצמך, הנה מהו בטחונך על מצרים, ה  - )כא( עתה הנה בטחת    מצודות דוד 
קנה רצוץ בראשו, אשר אם יסמוך איש עליו, באים עוד הקסמין והקרומיות בכפו ונוקבין אותה, כן עזרת פרעה נהפך עוד  

 לרעה:
ה ָקָנה ָחְכמָ   - אות א'    ' או"ח פסח הלכה ח ליקוטי הלכותועיין   צג ֵני ָזֵקן זֶׁ יַנת ְוָהַדְרּתָ ּפְ חִׁ יא ּבְ ית הִׁ רִׁ ּקּון ַהּבְ י ּתִׁ ה  ּכִׁ יַנת ָקנֶׁ חִׁ ה, ּבְ

ְגּדוֹּ   ה ּוְכנֶׁ ָ ְקֻדש ּ ּבִׁ ֶׁ ה ש  הּו ָקנֶׁ ית ְוזֶׁ רִׁ ּקּון ַהּבְ תִׁ לּוָיה ּבְ ּתְ ֶׁ יָרה ש  ִׁ יָנה ְוש  ל ְנגִׁ יַנת קוֹּ חִׁ ל, ּבְ יא קוֹּ צִׁ ית ַחס  מוֹּ רִׁ ַגם ַהּבְ ה ָרצּוץ ּפְ יַנת ָקנֶׁ חִׁ ּבְ
ָבעּוֵתּה"  ית ּבְ ַמיִׁ יָצא ּדְ ָמר "ְרצִׁ א  ּמַ ּמּוָבא ּבַ ם, )ּכַ לוֹּ ָ יַנת    ְוש  חִׁ "ל ּבְ ה ַהּנַ ת ָקנֶׁ ין ַחּיַ רִׁ ּבְ ַ יָעה ְמש  יָלה ּוְפרִׁ ם( ְוַעל ְיֵדי מִׁ ָ ן ש  יָמן כז, ַעּיֵ סִׁ ּבְ

ְשָרֵאל יָרה ַעל ְיֵדי יִׁ בִׁ ְ ש  יָצה ְולִׁ ְרצִׁ ֵמד לִׁ י עוֹּ יָרה, ּכִׁ בִׁ ְ ן ש  וֹּ ה ָרצּוץ ְלש  ְקָרא ָקנֶׁ ה נִׁ ה ָרצּוץ ְוַעל ְיֵדי זֶׁ ת ָקנֶׁ ָקנֶׁ ַער ַחּיַ יַנת ּגְ חִׁ "ל  , ּבְ ּנַ ה ּכַ
"ל.  ּנַ ית ּכַ רִׁ ּקּון ַהּבְ יַנת ּתִׁ חִׁ ל ַעל ְיֵדי ּבְ יא קוֹּ צִׁ ה מוֹּ יַנת ָקנֶׁ חִׁ ן ָקָנה ָחְכָמה, ּבְ ּקֵ ְתּתַ ַזי נִׁ  ַוא 

צּו:   תהילים פרק סח צד ְחּפָ ת יֶׁ ים ְקָרבוֹּ ר ַעּמִׁ ּזַ ף ּבִׁ י ָכסֶׁ ַרּצֵ ס ּבְ ְתַרּפֵ ים מִׁ ְגֵלי ַעּמִׁ עֶׁ ים ּבְ ירִׁ ַדת ַאּבִׁ ה ע  ת ָקנֶׁ ַער ַחּיַ  )לא( ּגְ

עם ששמנו ועשתו    - זה עמלק שנמשל כחית יער הדר בין הקנים. עדת אבירים בעגלי עמים    -)לא( גער חית קנה    רש"י 
אינם מתרצי' לכל אדם אלא א"כ    -וך שאר האומות שאינם אלא כעגלים לנגדם. מתרפס ברצי כסף  כפרים אבירים בת

פזרו את השבטים כד"א )דברים ל"ג( אף חובב עמים ותמיד קרבות יחפצון, חפצים להלחם    -מרצה להם מעות. בזר עמים  
 בנו:  

נעשה    -אשר ביער והמה עדה החזקה. מתרפס    זה הו' ישמעאל הדומה לחיה הדר בין הקנים  -)לא( חית קנה    מצודות דוד
בזדון לבו מפזר    -מרמס ר"ל מוכנע וירוד בעבור רצוי הכסף כי מבלעדי הכסף אין לרצותו להכניע זדון לבו. בזר עמים  

 עמים ובכל זמן חפצים במלחמה: 

מלק הרמוז בתיבת גער  גער חית קנה. ר"ת גימט' אלף לשון למוד כי בלמוד יבא משיח ויתבטל ע-להחיד"א יוסף תהלות 
  כי הוא ר"ת ראשית גוים עמלק. וז"ש רז"ל גערת גוים זה עמלק. חית קנה רומז לעשו שהוא סט"א כמ"ש בזהר הקדוש 

ואפשר שזה טעם מ"ש רז"ל דיוסף שטנו של עשו דיוסף גימט' קנ"ו והוא כמספר ששה הויות ומבטלים    (.)ח"ג דף רנא: רנב
ת קנה תר"ה. שהם חיילות סט"א כמ"ש הקדוש מהר"ש מאסטרופולי ז"ל ואפשר לרמוז  עשו שהוא קנה סט"א. ס"ת גער חי

 עוד דיוסף שטנו של עשו כי יוסף בחינת יסוד ויסוד נקרא שלום גימט' עשו כי הוא מבטלו:
 כתב אלקים ולא אלוהים, שהרי שם זה אינו קודש.  צ"ע מדוע צה
 לשה"כ צפניה ג' ט' צו
ֵלי  צפניה פרק ג  צז ּפְֹּך ע  ְ ש  ת לִׁ י ַמְמָלכוֹּ ם ְלָקְבצִׁ יִׁ ֱאסֹּף ּגוֹּ י לֶׁ טִׁ ּפָ ְ ש  י מִׁ י ְלַעד ּכִׁ ם קּומִׁ י ְנֻאם ְידָֹּוד ְליוֹּ י ּכֹּל  )ח( ָלֵכן ַחּכּו לִׁ ם ַזְעמִׁ הֶׁ

ָפה   ים ש ָ ל ַעּמִׁ ְהּפְֹּך אֶׁ י ָאז אֶׁ ץ: )ט( ּכִׁ ל ָהָארֶׁ ָאֵכל ּכָ י ּתֵ ְנָאתִׁ ֵאש  קִׁ י ּבְ י ּכִׁ ן ַאּפִׁ רוֹּ ם  ח  כֶׁ ְ ם ְידָֹּוד ְלָעְבדוֹּ ש  ֵ ש  ם ּבְ ְקרֹּא ֻכּלָ ְברּוָרה לִׁ
ָחד:  אֶׁ

הואיל ולא שבתם אלי לא אמהר הגאולה אלא המתינו לי על היום המוגבל שאקום לשלול    -)ח( לכן חכו לי    מצודות דוד
זעמי וכל חרון   אשר אז תצא משפטי לאסוף עכו"ם וכו' לשפוך עליהם -את העכו"ם ועל יום מפלת גוג יאמר. כי משפטי 

 כל יושבי הארץ: -אפי. כל הארץ 
אשר אז אהפוך על העכו"ם שידברו שפה ברורה תמורת עמקי השפה אשר עמכם ר"ל שידברו בלשון    - )ט( כי אז אהפוך  

ר"ל אחדות הלשון יהיה סבה שיתייחדו באמונה לקרוא כולם בשם    -הקדש במקום הלשון שמדברים עכשיו. לקרוא כולם  
 כם אחד ובדעה אחת:ה' לעבדו ש
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רוחא נפיק  רוחו  היכא  יוצאת  מהיכן  דורש  ,  תרגומו  זאת הבחינהורבנו  כל   היינו  להביא את 

מה שאמרה  בחי'    נקרא רוח   שהוא,  \צח/א"א, אלא ע"י תיקון בריתהעכו"ם לקרא בשם ה' ולעבדו  

ולא קמה   \צט/ )יהושע ב'(רחב ליהושע ופנחס כשספרה להם עד כמה אנשי יריחו מפחדים מעם ישראל  
מבואר שכיון שכל חשובי העיר היו מנאפים עמה כל הארבעים שנה  זבחים קטז. ובגמ'   [ק]  עוד רוח באיש

מרוב פחד לא היה בכוחם לנאף וזהו שאמרה לא    ,כנס לארץישהיו ישראל במדבר, עתה כשעמדו ישראל לה
ם פגם הברית נקרא רוח הכי נמי תיקון הברית אוידיעת ההפכים אחת    .באיש מרוב פחד  \קאקמה עוד רוח/

  נקרא רוח.
"וזהו   נפיק רוחששאלו אותו  ידו  תפילותיהם לאלהים אחרים היא פגם הברית,  כיון    דהיינו  "אהיכא  שעל 

 ואיך מפיק ומוציא ניצוצי הקדושה שנפלו ע"י פגם הברית,   בים לקליפותנופלים ניצוצי קדושה ר
הכוזבת    האמונהדהיינו שסבי דבי אתונא שאלו כיצד מביאים את כל העולם לאמונה הקדושה ולבטל את  

איך אפשר לתקן כל  והרי הגויים כל מהותם הוא פגם הברית,    ,באלהים אחרים, כיון שזה תלוי בתיקון הברית
   .ולהעלות חזרה למקומן את כל ניצוצי הקדושה שנפלו לקליפות ע"י פגם הברית הפגמים שפגמו
 \קבכמבואר בנפש החיים/   שהרי כל זה לא שייך אצלם כלל לא הקלקול  ,צוצי הקדושה צ"עישאלתם על נ

האמינו שישראל אבל    שידעו שהכל תלוי בעם ישראל,שזו דייקא שאלתם    , לכן נ"ל\קג/ לא התיקוןממילא גם  ו
ולא האמינו שאפשר לתקן.   ביותריכולים לקלקל  כיון שהם פגומים בברית  להיות    זה  השגתםכל    ,ונראה 

  שהוא דייקא לקיים המצווה לשם שמים,  לכן אין להם השגה בתיקון  ,\קד/פרושים אבל לא להתקדש במותר
 לכן לא האמינו שאפשר לתקן.  ,ולעשות תשובת המשקל

, בזה שנכנס בו רוח. היינו בזה שנכנס בו  קהבהיינו דאעל   רבי יהושע בן חנניא  ואמר להם

זנות הרהורי  היינו  שטות,  באונס/ ש  רוח  במחשבתו  תאוותו\קונופלין  משבר  והוא  מסלק   ,  ומיד 

 
נזכר בביאור התורה עצמה.    צ"ע דלא נזכר  צח לעיל בתורה ברית, ואין דרכו להלביש השגתו בדברי חז"ל במה שלא 

 ונראה כיון שהזכיר שלום היינו ברית כמבואר בכהאריז"ל שהיסוד נקרא שלום. 
ְ   יהושע פרק ב  צט ש  ם לִׁ יתֶׁ ש ִׁ ר ע  ֶׁ ש  ם ַוא  ְצָריִׁ ּמִׁ ם מִׁ ֵצאְתכֶׁ ם ּבְ ֵניכֶׁ ּפְ ת ֵמי ַים סּוף מִׁ יש  ְידָוד אֶׁ בִׁ ר הוֹּ ֶׁ ש  ַמְענּו ֵאת א  ָ י ש  ֵני ַמְלֵכי  )י( ּכִׁ

ּמַ  ַמע ַוּיִׁ ְ ש  ָתם: )יא( ַוּנִׁ ם אוֹּ ֱחַרְמּתֶׁ ר הֶׁ ֶׁ ש  ג א  יחֹּן ּוְלעוֹּ ן ְלסִׁ ְרּדֵ ר ַהּיַ ֵעבֶׁ ר ּבְ ֶׁ ש  י א  ם  ָהֱאמֹּרִׁ ֵניכֶׁ ּפְ יש  מִׁ אִׁ ד רּוַח ּבְ ס ְלָבֵבנּו ְולֹּא ָקָמה עוֹּ
ַחת: ּתָ ץ מִׁ ַעל ְוַעל ָהָארֶׁ ּמַ ם מִׁ ַמיִׁ ָ ש ּ ים ּבַ ם הּוא ֱאלֹּהִׁ י ְידָוד ֱאלֵֹּהיכֶׁ    ּכִׁ

אפילו לשכב עם אשה, אמרו אין לך כל שר ונגיד שלא בא אל רחב הזונה, ובת    -)יא( ולא קמה עוד רוח באיש    רש"י 
 כשיצאו ישראל ממצרים, וזנתה כל ארבעים שנה )זבחים קטז ב(: עשר שנים היתה 

  עיין זבחים קטז. ק
 והחיות ע"י רוח. כמובא מת לא מוליד.  ,ונקרא חי ,ע"י היסוד המעביר השפע הפי' שהזיוג  קא
  וזאת תורת האדם כל איש ישראל אל יאמר בלבו ח''ו. כי מה אני ומה כחי לפעול במעשי   - ש"א פ"ד    נפש החיים   קב

השפלים שום ענין בעולם אמנם יבין וידע ויקבע במחשבות לבו. שכל פרטי מעשיו ודבוריו ומחשבותיו כל עת ורגע. לא  
בגבהי מרומים בעולמות   כפי שרשה לפעול פעולתה  עולה  א'  ורמו. שכל  גדלו  ומאד  רבו מעשיו  ומה  ח''ו.  אתאבידו 

 וצחצחות האורות העליונים.  
זאת לאמיתו. לבו יחיל בקרבו בחיל ורעדה. בשומו על לבו על מעשיו אשר לא טובים    ובאמת כי האיש החכם ויבן את 

הרבה יותר ממה שהחריב נ''נ וטיטוס. כי הלא נ''נ וטיטוס  ח''ו עד היכן המה מגיעים לקלקל ולהרוס בחטא קל חס ושלום.  

יהו יכולים לנגוע שם כלל  לא עשו במעשיהם שום קלקול כלל למעלה כי לא להם חלק ושורש בעולמות העליונים ש 
. רק שבחטאינו נתמעט ותש כביכול כח גבורה של מעלה. את מקדש ה' טמאו כביכול המקדש העליון. ועי''כ  במעשיהם

היה להם כח לנ''נ וטיטוס להחריב המקדש של מטה המכוון נגד המקדש של מעלה. כמו שארז''ל )איכה רבתי( קמחא  
בו נוה מעלה עולמות עליונים הקדושים. והמה החריבו רק נוה מטה. וזהו שהתפלל  טחינא טחינת. הרי כי עונותינו החרי

דוד המע''ה יודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות. ביקש שיחשב לו כאלו למעלה בשמי מרומים הרס. אבל באמת לא  
 נגעו שם מעשיו כלל כנ''ל: 

וה ששבו ונמחל להם, מבואר בספרים עפ"י יסוד  גם לא נצטוו הגויים על התשובה. ומה שמקשים מאנשי נינו   ועל כן   קג
של רבי אלחנן וסרמן בקובץ הערות בביאור דברי המסילת ישרים שתשובה היא חסד מבאר שבכל עבירה יש שתי חלקים  
חלק המרד וחלק הקלקול בעולמות, ובגוי יש רק חלק המרד ובזה שייך אצלו תשובה אבל כיון שלא מקלקל בעולמות גם  

"י מצוות תשובה, שהיא חסד שנתחדש במתן תורה לישראל בלבד. )אריכות בזה עיין חבצלת השרון על  לא מתקן שם ע
 התורה בראשית בביאור מדוע תשובתו של אדם הראשון לא תיקנה את פגם החטא( 

שעל כן כל קרבנותיהם עולות כי אין    -כדעת ר"ע ונפסק ברמב"ם מעשה הקרבנות ג' ב'    כדאיתא בגמ' מנחות עג:  קד
 הם השגה בכהן אוכל ועי"ז הבעלים מתכפרים. ל
 דעאל  -דאעל, בתרלד ומתרלו    -גם בדפו"ר קה
שההרהורים הרעים שבאים לאדם גם הם בכל מה שנבאר לעיל באות ז' שהשלום מתלבש תחילה במרירות    עיין פל"ח  קו

 ורק ע"י מרירות ההרהורים הרעים שבאים במחשבתו ומתגבר עליהם זוכה לשלום. 

ו' יש לומר  אות ח' בהיינו דעאל, היינו בזה שנכנס בו רוח שטות היינו הרהורי זנות והוא משבר תאוותו וכשם    –   וזה לשונו
שזה גם כן בכלל מה שמבואר לעיל שדרך השלום והרפואה להתלבש במרירות וכו', כי ההרהורים הנ"ל הם עיקר בחינת  
המרירות בחי' מיין מרירין כמבואר לקמן סי' נ', וכמו שכתוב )קהלת ז( ומוצא אני מר ממות וכו', וכשזוכה לשבר תאוותו  

ה של פגם הברית נמצא שעל ידי זה דייקא עיקר רפואתו שהוא בחינת שלום וזה  על ידי זה הוא מוציא כל ניצוצי הקדוש
)שמות ט"ו( ויורהו ה' עץ, ודרשו רז"ל )ילקוט שמעוני שם( שדרך הקדוש ברוך הוא להמתיק מר במר, היינו כנ"ל שדייקא  
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ל רשות  \קז/מחשבתמחשבתו  ואפילו  פגם \קח/קודש  הקדושה של  ניצוצי  ומוציא  מפיק  הוא  בזה   ,
המשקל תשובת  בחי'  הוא  זה  כי  לקל  נראה:  \קי/[קט]   הברית,  אפשר  אם  להם  אפשר   קלשאמר 

 
ברית שפגם מכבר וצריכין  על ידי שמתגרין בו ההרהורים המרים והוא משבר אותם על ידי זה ממתיק המרירות של פגם ה

 לבאר עוד בזה: 

שזה מגדולת רבינו שעלה בזה על כל הצדיקים שיכול להמשיך כפרה לאדם גם על הרהור רע    עיין בזה ביאור הליקוטים
 שבא לו באונס מחמת השבירה.  

אש חודש[ הנ"ל,  על שאף על פי כן יהיה נמצא הפלא העליון הנ"ל, שכל עבודתו יהיה בענין ראש השנה ]ור  -   וזה לשונו 
להביא כפרה ולשוב בתשובה דלעילא ]תשובת המשקל המוב"פ[, על המחשבה הראשונה היורדת מלמעלה לבד, בסיבת  
השבירה הנ"ל, כמובא מזה במקום אחר. עד שבזה דייקא, נתעלה על כל הצדיקים הגמורים שהיו מעולם, עד שלא קם  

, אשר עד פני הזקן ]ועתיק יומין[ מטא, לעוצם מבחר כלי נפשו  עוד בישראל כמוהו כרבינו, כי הוא משה משיח בעצמו
וגופו, ובתכלית הזיכוך וכו', כמובא מזה במקום אחר, עד שגם לנצח לא יגש אל הערפל, אשר שם קול השגותיו יתברך  

 שם. בעצמו, כי אם הוא לבד, וכמובא מזה בחלק ג' שבספר כוכבי אור הנ"ל, מהמובן מזה גם ממאמר האריז"ל עיין 
ר    -  תורה נ' תנינא עיין    קז ָ ְפש  י אֶׁ אִׁ ֶׁ ַאֵחר, ש  ם  ָמקוֹּ ּבְ ְוַכְמבָֹּאר  ה,  צֶׁ הּוא רוֹּ ֶׁ ם ש  ְלָמקוֹּ נוֹּ  ְרצוֹּ ּכִׁ ָתּה  ְלַהּטוֹּ ָהָאָדם  ַיד  ּבְ ָבה  ָ ש  ח  ַהּמַ

ַרחַ  ְבּתוֹּ ּופוֹּ ַ ש  ת ַמח  כֶׁ לֶׁ ים הוֹּ ְפָעמִׁ ם לִׁ ּלּו אִׁ פִׁ ָלל, ַוא  ַיַחד ּכְ ת ּבְ בוֹּ ָ ש  ֵני ַמח  ְ ְהיּו ש  ּיִׁ ֶׁ ַיד  ש  ים, הּוא ּבְ ים ְוָזרִׁ ֵחרִׁ ים א  ְדָברִׁ ת ּבִׁ טֶׁ טֶׁ וֹּ ת ּוְמש 
מוֹּ סּוס   ש  ּכְ ָראּוי. ְוהּוא ַמּמָ ֶׁ ֹּב ַמה ש ּ ש  ר, ַלח  ָ ש  ְך ַהּיָ רֶׁ ל ַהּדֶׁ ְרָחּה אֶׁ ַעל ּכָ ָתּה ּבְ זֹּר ּוְלַהּטוֹּ ְך  ָהָאָדם ַלח  רֶׁ ְך ְוָסר ְלדֶׁ רֶׁ ן ַהּדֶׁ ה מִׁ נֶׁ ּפוֹּ ֶׁ ש 

תוֹּ בְּ  ין אוֹּ ְפסִׁ ּתוֹּ ֶׁ כוֹּ ַאֵחר, ש  ּיְ ֶׁ , ש  ש  ָבה ַמּמָ ָ ש  ַמח  מוֹּ ֵכן ּבְ ר, ּכְ ָ ש  ְך ַהּיָ רֶׁ ל ַהּדֶׁ ְרחוֹּ אֶׁ ַעל ּכָ תוֹּ ּבְ ין אוֹּ ירִׁ זִׁ ֵצא, ּוַמח  ין ְלָתְפָסּה  ַאְפָסר ְוַכּיוֹּ לִׁ
ְך ָהָראּוי: רֶׁ ל ַהּדֶׁ יָבּה אֶׁ ִׁ ְרָחּה ְלָהש  ַעל ּכָ  ּבְ

ב-רלג    עיין תורה  קח ָ ש  ַמח  ָהָאָדם  ַעל  ים  רִׁ ּבְ ְתּגַ ּמִׁ ֶׁ ש  ֵיש   ּכְ ָתם,  אוֹּ ַח  ּוְמַנּצֵ ם  ֵליהֶׁ ע  ר  ּבֵ ְתּגַ ּומִׁ ק  ְתַחּזֵ מִׁ ְוהּוא  ים,  ְרהּורִׁ ְוהִׁ ת  ָרעוֹּ ת  וֹּ
ש  ֵאצֶׁ  ּיֵ ֶׁ ל ש  ָ ָמש  ַרְך, ּכְ ְתּבָ ם יִׁ ֵ ֵעיֵני ַהש ּ ד ּבְ ה. ְוהּוא ָיָקר ְמאֹּ ּזֶׁ ל מִׁ דוֹּ נּוג ּגָ ע  רּוְך הּוא ּתַ ש  ּבָ דוֹּ ָמא ּדְ ְלַהּקָ יוֹּ ים ּבְ ְפָעמִׁ ים לִׁ ָלכִׁ ַפְגָרא,  ל ַהּמְ

ל מִׁ  דוֹּ נּוג ּגָ ע  ם ּתַ ים ְוֵיש  ָלהֶׁ לִׁ ּכְ ְסּתַ ים ּומִׁ ְמדִׁ ה, ְוֵהם עוֹּ ם זֶׁ ה עִׁ חּו זֶׁ ַנּצְ ּיְ ֶׁ ת ש  ה ַחּיוֹּ ּמָ ין ּכַ יחִׁ ת ֵהם  ֵהם ַמּנִׁ בוֹּ ָ ש  ח  מוֹּ ֵכן ַהּמַ ן, ּכְ חוֹּ ּצָ ן ַהּנִׁ
יַנת חַ  חִׁ ת ֵהם ּבְ וֹּ ש  ת ְקדוֹּ בוֹּ ָ ש  ת )א(. ּוַמח  יַנת ַהַחּיוֹּ חִׁ ּבְ ים מִׁ אִׁ ים  ּבָ יחִׁ ת, ּוַמּנִׁ ת ְטֵמאוֹּ יַנת ַחּיוֹּ חִׁ ת ֵהם ּבְ ת ָרעוֹּ בוֹּ ָ ש  ת, ּוַמח  רוֹּ ת ְטהוֹּ ּיוֹּ

ְתגַּ  ָהָאָדם מִׁ ֶׁ ש  ל ּכְ דוֹּ נּוג ּגָ ע  רּוְך הּוא ּתַ ש  ּבָ דוֹּ ה, ְוֵיש  ְלַהּקָ ם זֶׁ ה עִׁ חּו זֶׁ ַנּצְ ּיְ ֶׁ ַמְעָלה ש  ּלְ ָנה מִׁ ַכּוָ ָתם:ּבְ ַח אוֹּ ת ּוְמַנּצֵ ת ְטֵמאוֹּ ר ַעל ַהַחּיוֹּ  ּבֵ
ַקל ְיכ ן ּבְ ָחד. ַעל ּכֵ ַפַעם אֶׁ ַיַחד ּבְ ת ּבְ בוֹּ ָ ש  ֵני ַמח  ְ ְהיּו ש  ּיִׁ ֶׁ ָלם ש  עוֹּ ן ּבָ פֶׁ ּום אֹּ ש  ר ּבְ ָ ְפש  י אֶׁ אִׁ ֶׁ ָלל ש  ת ַרק  ַהּכְ ת ָרעוֹּ בוֹּ ָ ש  ין ְלָגֵרש  ַמח  לִׁ וֹּ

ֹּב ֵאי  ש  ָבה ַרק ַלח  ָ ש  ח  תוֹּ ַהּמַ ֹּב אוֹּ ש  ּלֹּא ַלח  ֶׁ ַהְינּו ש  ה, ּדְ שֶֹּׁ ע  ב ְוַאל ּתַ ֵ ש  ן,  ּבְ א ּוַמּתָ ּלּו ַמּשָֹּ פִׁ ָדה אוֹּ א  בוֹּ ָרה אוֹּ ע  תוֹּ ת ּבְ רֶׁ ָבה ַאחֶׁ ָ ש  ה ַמח  זֶׁ
יָמן ע סִׁ ּבְ )ְלֵעיל  ַאֵחר  ם  ָמקוֹּ ּבְ ְמבָֹּאר  ּוְכָבר  ן.  פֶׁ אֹּ ּום  ש  ּבְ ַיַחד  ּבְ ת  בוֹּ ָ ש  ַמח  ֵני  ְ ש  ְהיּו  ּיִׁ ֶׁ ש  ר  ָ ְפש  י אֶׁ י אִׁ ת  ּכִׁ שֹּוֹּ ַלע  ין  יכִׁ ְצרִׁ ֵאין  ֶׁ "ב(: ש 

ְלָחָמה ּוְלַנְעֵנעַ  בְּ מִׁ ְתּגַ ה מִׁ א ַעל ְיֵדי זֶׁ ַרּבָ ָלל, ַאּדְ יל ּכְ עִׁ ה מוֹּ י ֵאין זֶׁ ת ּכִׁ ת ָרעוֹּ בוֹּ ָ ש  ח  ֵדי ְלָגֵרש  ַהּמַ ה ָוָאָנה ּכְ וֹּ ָאנֶׁ ֵתר ַרק   ראש  ים יוֹּ רִׁ
ה   ּלָ פִׁ ָרה אוֹּ ּתְ תוֹּ ֵסק ּבְ הּוא עוֹּ ֶׁ ה ש ּ ּמֶׁ ּלוֹּ ּבַ ֶׁ ת ש  ת אֶׁ שֹּוֹּ ָלל, ַרק ַלע  ם ּכְ ֵליהֶׁ יַח ע  ּגִׁ ְ י ְלַהש  ְבלִׁ ָריו  לִׁ חוֹּ ל ַלא  ּכֵ ְסּתַ י ְלהִׁ ְבלִׁ ן, ְולִׁ א ּוַמּתָ אוֹּ ַמּשָֹּ

ק: ּלֵ ְסּתַ יָלא ּתִׁ ּמֵ ה מִׁ ָלל ְוַעל ְיֵדי זֶׁ  ּכְ
ברכת השחר ה' סוף אות מה מבואר שתשובת משקל בהרהור שכאן היא על כל עבירה   עיין יומא פו: ועיין לק"ה מנחה ז' ח' שעיקר תשובת המשקל היא להשמר מהרהור עי"ש. ובלק"ה קט

ג' ופורים א' ג' ותורה עט תנינא ד"ה    ולא רק על עבירה בהרהור. ועיין בתורה מט תנינא ובהערה שם שאינו תיקון גמור, אבל עי"ש שיש מחשבה שדינה כמעשה. עוד עיין לק"ה פסח ח'
    ויגש, ובהערה שם.

ָ   -   ה מט תנינאתור  קי ש  ַמח  ים, ֵהן ּבְ נִׁ ל ּפָ ה ַעל ּכָ ש ֶׁ ע  ב ְוַאל ּתַ ֵ ה ש  ְהיֶׁ ד, ְויִׁ ה עוֹּ ש ֶׁ א לֹּא ַיע  אן ּוְלַהּבָ ּכָ ר מִׁ ּקָ ן, ְוָהעִׁ ָעָבר ַאיִׁ ָבה ְוֵהן  הֶׁ

ה.   ש ֶׁ ַמע  םּבְ עֹולָּ ם ּבָּ י ּגַ ה, ּכִ יָּּ ן ֲעש ִ ֵאּלוּ ִהיא ַגם ּכֵ ים ּכָּ ִ ש  ל ֲאנָּ ֶׁ ה ש  בָּ ָּ ֲחש  ם ַהּמַ י ּגַ ה   ּכִ בָּ ָּ ה ֵיש  ַמֲחש  יָּּ ֲעש ִ ב ְוַאל  הָּ ֵ ת ש  ְהיוֹּ יְך לִׁ , ְוָצרִׁ

ה כְּ  ל ַעל זֶׁ ּכֵ ְסּתַ יָלא, ַאל ָיחּוש  ְוַאל יִׁ ּמֵ ּמוֹּ מִׁ ה עִׁ ש ָ ע  ּנַ ֶׁ "ל. ּוָמה ש ּ ּנַ ּכַ ָבה  ָ ש  ה ּוְבַמח  ש ֶׁ ַמע  ה ּבְ ש ֶׁ ע  ה       ָלל:ּתַ וּבָּ ש  ר ַהּתְ ִעּקָּ ֶׁ   ְוַדע, ש 
 ֶׁ י ַמה ש ּ ָחד ְלפִׁ ל אֶׁ ּוָבה, ּכָ ש  ם ַהּתְ ּקֹּדֶׁ ָהָיה מִׁ ֶׁ ש  ש  ת ַמּמָ מוֹּ קוֹּ ֵאּלּו ַהּמְ ֵבר ּבְ ָאָדם עוֹּ ֶׁ ש  יא, ּכְ ֵלָמה הִׁ ְ ים,  ַהש ּ ְדמִׁ ים ַהּקוֹּ מִׁ ּיָ ָעַבר ָעָליו ּבַ

ָהָיה מִׁ  ֶׁ ים ש  ְנָינִׁ ת ְוָהעִׁ מוֹּ קוֹּ ֵאּלּו ַהּמְ ֵבר ּבְ עוֹּ ֶׁ ה  ּוְכש  ָעש ָ ֶׁ ד ַמה ש ּ ת עוֹּ וֹּ ש  י ַלע  ְבלִׁ ְצרוֹּ לִׁ ה יִׁ פֶׁ ם, ְוכוֹּ ף ֵמהֶׁ ה עֹּרֶׁ נֶׁ ו ּפוֹּ ָ , ְוַעְכש  ש  ה ַמּמָ ּלָ חִׁ ּתְ
ּוָבה:  ש  ְקָרא ּתְ ה נִׁ ֵלָמה, ְוַרק זֶׁ ְ ּוָבה ַהש ּ ש  ר ַהּתְ ּקָ הּו עִׁ  זֶׁ

  ,תשובת המשקל ממשהקב"ה    וצ"ע( ואיתא בספרים שאם יזכה יזמן לו   אינה תשובה שלימה תיקון הרהור לבד  ש  משמע

קלח בשם    הערת מקור החיים שם אותבבראשית אות קנז    אמנם עיין בעש"ט עה"ת  .סיוןילהכניס עצמו לנ  אבל אסור 
  , המשקל ממש  ועי"ש שאפילו בתשובת  להכניס עצמם לניסיון   גדולים התירו להם  הזהר חי ששמע מהבעש"ט שצדיקים 

א א' תשובת המשקל  -מלכים  קוטיםי. ועיין ספר הלשהיה בעזות  ה תשובה לשעת העביר  הקשו שאינו דומה כשנעשה מתוך
 . חטא הרהור באביגילהלתקן   של דוד באבישג

 לקמן דמשמע שאם בזמן שמהרהר מיד מגרש את הרהור הזה זו תשובת המשקל שלימה.   ועיין ערבי נחל

ַגם    -  ועין לק"ה פסח ח' ג' ן ּפְ ּוָבה ְלַתּקֵ ש  ר ַהּתְ ּקַ יַנת עִׁ חִׁ ה ּבְ ָבעּוֵתיה  ְוזֶׁ ית ּבְ יָצא ְדַמיִׁ ַמר "ְרצִׁ ַמא  נּו ּבְ ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶׁ מוֹּ ש  ית, ּכְ רִׁ ַהּבְ
פְ  ּנָ ֶׁ ת ש  צוֹּ יצוֹּ ין ַהּנִׁ יאִׁ צִׁ לּו ֵמֵהיָכן מוֹּ א  ָ ש ּ ֶׁ ָאעל, ַהְינּו ש  ַהְינּו ּדְ ם, ּבְ יב ָלהֶׁ ִׁ יק רּוֵחּה". ְוֵהש  יב  ֵמֵהיָכא ָנפִׁ ִׁ ית? ְוֵהש  רִׁ ַגם ַהּבְ לּו ַעל ְיֵדי ּפְ

ם, בְּ  יָלהֶׁ ָ ית ְוַעְכש  רִׁ ַגם ַהּבְ ַהְינּו ַעל ְיֵדי ּפְ ת, ּדְ צוֹּ יצוֹּ ְכְנסּו ְוָנְפלּו ַהּנִׁ ּנִׁ ֶׁ ְך ש  רֶׁ ּדֶׁ ָאעל, ַהְינּו ּבַ ים  ַהְינּו ּדְ ְרהּורִׁ ים ָעָליו ֵאּלּו ַההִׁ רִׁ ּבְ ְתּגַ ּמִׁ ֶׁ ש  ו ּכְ
ָכם, עַ  ּתוֹּ ת מִׁ צוֹּ יצוֹּ ין ַהּנִׁ יאִׁ צִׁ ה מוֹּ ָותוֹּ ַעל ְיֵדי זֶׁ א  ר ּתַ ּבֵ ַ יַנת  ְוהּוא ְמש  חִׁ ה ּבְ ּזֶׁ ֶׁ ּוָבה, ש  ְתש  ה לִׁ כֶׁ ּזוֹּ ֶׁ י ש  ל מִׁ ה ּכָ ַמת זֶׁ ם ֵהיֵטב. ּוֵמח  ָ ן ש  ּיֵ

ם   ַמיִׁ ָ ן ַהש ּ ְכֵרַח מִׁ הֶׁ יְך ּבְ ה, הּוא ָצרִׁ ָ ֻדש ּ ְך ַהּקְ ְטָרא ָאֳחָרא ְלתוֹּ ּות ַהּסִׁ ין ֵמְרש  ְצאִׁ ּיוֹּ ֶׁ ם ש  ְצַריִׁ יַאת מִׁ ל  ְיצִׁ ְך ּכָ רֶׁ בֹּר ּדֶׁ זֹּר ַלע  ּוב ְוַלח  ָלש 
קוֹּ  חִׁ ַהּמְ ּוָבה ּבְ ש  ר ַהּתְ ּקַ ה עִׁ ּזֶׁ ֶׁ , ש  ש  ְנָין ַמּמָ תוֹּ עִׁ אוֹּ ְצָטֵרף ּבְ ה ְויִׁ ְתַנּסֶׁ ּיִׁ ֶׁ ֵדי ש  ה ּכְ ּלָ חִׁ ּתְ ם ּבַ ָ ָהָיה ש  ֶׁ ת ש  ָקל ְוַעל ְיֵדי  מוֹּ ְ ש  ּוַבת ַהּמִׁ ש  יַנת ּתְ

"ל ּנַ ָאעל ּכַ ַהְינּו ּדְ יַנת ּבְ ְבחִׁ ה ּבִׁ ּלָ חִׁ ּתְ ְפלּו ּבַ ּנָ ֶׁ ת ש  צוֹּ יצוֹּ ה ְמָבֵרר ַהּנִׁ  : זֶׁ

ם    - סוף אות מה    לק"ה ברכת השחר ה'  ם ְלָמקוֹּ קוֹּ ּמָ ּמוֹּ מִׁ ַעְצָמן ְוָנְסעּו עִׁ ַעם ּוֵפְרקּוהּו ּבְ ָכל ּפַ ן ּבְ ּכָ ְ ש  ת ַהּמִׁ ימּו אֶׁ ה ֵהקִׁ יל זֶׁ בִׁ ְ ש  ּובִׁ
ימּוהּו ְוכ ְך ָחְזרּו ְוֵהקִׁ ם ָנָחש  ָשָרף ְוַעְקָרב ְוכּו', ְוַאַחר ּכָ ֵפָלה ְמקוֹּ ְך ַוא  ֶׁ ר חֹּש  ְדּבָ מִׁ ה  ּבְ ְהיֶׁ ן יִׁ ּכָ ְ ש  ַהּמִׁ ֶׁ ש  ּלּו ּכְ פִׁ א  ֶׁ ת ש  רוֹּ ת ַלּדוֹּ רוֹּ ּו', ְלהוֹּ

ש  ְוֵכָליו, וְ  ְקּדָ ן ּוֵבית ַהּמִׁ ּכָ ְ ש  ת ַהּמִׁ ַ ְקֻדש ּ יד ּבִׁ מִׁ ָנם ּתָ רּו ְרצוֹּ ְ ם ְיַקש ּ ם, ְואִׁ ֵליהֶׁ ְפָרק ְוָחרּוב ָיֵגן ע  ים  נִׁ ְסקִׁ ת ָהעוֹּ יֵקי ֱאמֶׁ ּדִׁ כַֹּח ַהּצַ ַהּכֹּל ּבְ
 ְ ש  ְנַין ַהּמִׁ בִׁ ָ ּבְ ש  בֹּר ּבְ ה יּוְכלּו ַלע  יָמן רפב( ַעל ְיֵדי זֶׁ ָרה ְוכּו' )סִׁ ַזּמְ ָרה א  ַהּתוֹּ בָֹּאר ּבְ ּמְ ֶׁ מוֹּ ש  ר ּכְ ר ָודוֹּ ָכל ּדוֹּ ן ּבְ ת  ּכָ ּיוֹּ רִׁ ְדּבָ ָכל ַהּמִׁ ם ּבְ לוֹּ

ם ָנָחש  ְוָשָרף ְועַ  ְמקוֹּ ם ּבִׁ לוֹּ ָ ים ַחס ְוש  ְברִׁ עוֹּ ֶׁ ש  ּלּו ּכְ פִׁ ת א  ְך ְוַצְלָמוֶׁ ֶׁ יֵני חֹּש  ָכל מִׁ ְכֵרַח  ּבְ הֶׁ ת ֵאּלּו ּבְ מוֹּ ָכל ְמקוֹּ ּבְ ֶׁ ן ְוכּו', ש  אוֹּ ּמָ ְקָרב ְוצִׁ
 ֶׁ ּוב ש  ה ָלש  צֶׁ ל ְורוֹּ ַ ְכש  ּנִׁ ֶׁ ה ש  ּמֶׁ ָבר ּבַ ל ּכְ ַ ְכש  ּנִׁ ֶׁ י ש  ְפָרט מִׁ , ּבִׁ ש  ל ַהּקֹּדֶׁ ת אֶׁ ֶׁ ש  ה ָלגֶׁ צֶׁ ם ָהרוֹּ הֶׁ בֹּר ּבָ ע  ּיַ ֶׁ ת,  ש  מוֹּ קוֹּ ֵאּלּו ַהּמְ בֹּר ּבְ ע  ּיַ ֶׁ ְכֵרַח ש  הֶׁ ּבְ

יַנת ַמה   ְבחִׁ הַ ּבִׁ ן ּבְ ָעאל ְוכּו' )ַעּיֵ ַהְינּו ּדְ ְבָרָכה ּבְ ָנם לִׁ ְכרוֹּ ֵתינּו זִׁ ַמר ַרּבוֹּ ְבָרָכה ַעל ַמא  נוֹּ לִׁ ְכרוֹּ נּו זִׁ ָאַמר ַרּבֵ ֶׁ יָמן  ש ּ סִׁ יָצא ּבְ ָרה ְרצִׁ ּתוֹּ
 .כז(
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כם תלויים במעשיהם  ינמצא שכל מעש  ,)כנ"ל בנפש החיים(  כיון שאתם לא מקלקלים במעשיכםו,  \קיא/לתקן
ואזי ממילא גם אתם תתוקנו    ,ע"י תשובת המשקל  ,\קיב/ גם בכוחם לתקןשל עם ישראל, שהם מקלקלים והם  

   ושתיקתם היא הודאתם שניצח אותם. להיות לכם שפה ברורה ולעבדו שכם אחד.
 

באיכה שרמוז  לסיכום מביא רבנו עוד פסוק אלא   ,המשך כאן לא קשור לתשובת המשקל הנ"לה צ"ע נ"ל ש
 בו סיבת החורבן 

בפסוק שקדם לזה מבואר פגמי הברית שהיו    זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם   \קיד/ )איכה ה(קיג 
ועי"ז אין להם קול רנה   ,זה קנה חכמה,דהיינו זקן    ,ועל זה אומר כאן שעל כן שבת מהם ההדרת פנים  ,אז

  : "תםוירא בצר להם בשמעו את רינ"ולכן לא מתקיים בהם  ,מזוכך 
 

 )ע"כ לשון רבינו ז"ל(: 
 

 : ( באות ה' )שייך לעיל
עוד לבאר בהשמטה זו מוסיף רבנו עפ"י מה שלמדנו באות ה' שע"י שמיעת קולו הקב"ה רואה מי מיצר לו, 

 בזה למעשה והיא לנגן את הניגון של אותה אומה שמצירה לנו.  עיצה
צ"ע כי ידוע שהניגון של כל אומה הוא כמו הלשון שלהם שהוא ביטוי למידה הרעה שלהם, ולכאורה  ו

אדרבה הניגון עצמו מסוגל להפיל למידה הרעה שלהם, ואיך יתכן שהוא יהיה המציל ממנה. ואולי 
כי את מרירות החולי מרפאים ע"י מרירות התרופה, וכן   ,ב"פ מר "מר ולשלום מר לי"כמבואר באות ז' 

במרה נמתקו המים ע"י עץ מר דייקא, הכי נמי מרירות המדה הרעה המצירה לנו התרופה שלה היא  
על  ,הקול הישר שזכה ע"י תיקון הברית ולימוד תורה כנ"ל  הכוונה שמכחמרירות הניגון של אותה אומה. 

ידו יכול לישר את קול ההברא של ניגון העכו"ם המר, עד שעי"ז יכניע הקב"ה את אותה אומה ומדתה  
 המרה לעבדו שכם אחד. 

אלא שלפ"ז צ"ע מדוע אמרו אנ"ש שאת הניגון של רוסיה אע"פ שהיה סגולה בזמן רבנו אסור לנגנו בזמן 
גון של מדה ותאווה  ייש לחלק בין נש ונראהניזם שהוא שלטון כפירה והניגון שלהם הוא ניגון כפירה. הקומ
ניגון כזה מחריב את כל  כי  ,שעל ידם אפשר שיתקיים לשלום מר לי מר, אבל לא ע"י ניגון של כפירה ,רעה

 תיקון הקול. וצ"ע.  שעל ידו ,בניין השלום
ולאו דווקא לצדיקים שבאמת זכו להדרת פנים וקול מזוכך ממש,  עכ"פ משמע כאן שהיא עצה לכל אחד 

ך לכל  יעד ששיכיצד זוכים לה בגלות,  ,וזה מחזק את הנ"ל שכל התורה כאן מדבר בבחי' של לעתיד לבוא
 אחד בכל מדרגה. 

 
ּבּוי הַ   -   עיין תורה קיב תנינא  קיא ַמת רִׁ ַדְעּתוֹּ ֵמח  ּפֹּל ָהָאָדם ּבְ קּות ְלַבל יִׁ ְתַחּזְ ְנַין הִׁ יו,  ְלעִׁ שָֹּ ְלֵקל ַעל ְיֵדי ַמע  ּקִׁ ֶׁ ים ש  ְלקּולִׁ ים ְוַהּקִׁ ָגמִׁ ּפְ

ן:  ָעָנה ְוָאַמר: ין ְלַתּקֵ לִׁ כוֹּ ּיְ ֶׁ ין ש  מִׁ א  ין ְלַקְלֵקל, ּתַ לִׁ כוֹּ ּיְ ֶׁ ין, ש  מִׁ ה ַמא  ם ַאּתָ  אִׁ
מבאר שאדם בכל מחשבה דבור ומעשה מוציא מכח אל    – פרשת ויקהל ד"ה ויאמר משה עד הסוף    עיין ערבי נחל  קיב

את חלקי נשמתו, אם לטוב אזי עולה למקומו למעלה ואם לרע מפסיד אותם. אלא שכל עוד הוא מהרהר ברע או    הפועל
אוחז בהם ואם חוזר בו מיד מתקן לגמרי את החטא, אבל אם כבר עוסק בדבר אחר אזי  עדיין  כאילו  הוא  מדבר או עושה  

נדבק חלק נשמתו ברע, אבל עדיין עד השינה לא עולה ואם יעשה תשובה לפני השינה מתקן ואם לא אזי יכול לתקן  
היא התשובה  בתשובה בערב שבת וכן בערב חודש ובערב ראש השנה. נמצא כשעושה תשובה תוך כדי ההרהור ברע  

 השלמה ביותר. עי"ש. 

ועם האמור יובן ענין תשובת המשקל שארז"ל )יומא פ"ו ע"ב( היכי דמי תשובה באותה אשה    -   וזה חלק מלשונו שם
ובאותו מקום באותו פרק. וגם יבוארו גדרי התשובה מ"ש ספרי מוסר שישוב אדם מחטאותיו בכל לילה קודם שישן וגם  

אש חודש ועיקר התשובה בסוף השנה בעשרת ימי תשובה ואם לא שב אז אפילו הביא  בכל ערב שבת וגם בכל ערב ר 

עם האמור, כי האדם מושיט נשמתו למקום שרוצה כמו הנוטה איזה דבר   ויובן כל זה      :כל אילי נביות לא מהני ליחיד 
א אם לא עשה תשובה,  ומושיטו למקום שרוצה, ולכן צריך לסבול עונשים ויסורים עד שיצאו החלקים ההם מהמקום ההו

ולכן ענין התשובה להוציא משם החלקים ההם, והנה האדם שנוטל דבר ומושיטו בידו למקום אחר כל עוד שלא סילק  
הדבר ההוא מידו אם החזיר ידו תוחזר הדבר ההוא מעצמו אליו אבל כשהניחו מידו כשירצה להחזירו צריך להושיט ידו  

ראשונה, ולכן האדם המתחיל לחשב בדבר רע כל עוד שלא גמר המחשבה ההוא  לאותו המקום ולקבלו ולהחזירו אליו כב
עדיין לא יצא החלק ההוא לפועל ולא נסתלק ממנו אם מתחרט מיד ונבעת מלפני ה' ומהדר גאונו ומסיע מיד מחשבתו  

אחר שגמר  לדברי תורה שהיא אילת אהבים ויעלת חן הנה הוחזר החלק ההוא אליו מעצמו ואין צריך תשובה, משא"כ  
המחשבה או הדבור או המעשה ויצא חלק ההוא לפועל ונסתלק מאתו כמש"ל שאחר שיצא לפועל מסתלק מיד א"כ כבר  
הניח הדבר מידו וכשרוצה להשיבו צריך שיושיט ידו למקום שהניחו וזהו ע"י תשובה וזהו באותו מקום באותה אשה כי  

 לשם הונח חלק ההוא של נשמתו:
 ובתשכט תוקן)איכה ג(  –בתקפא  קיג

רּו: )יג  ה'פרק  איכה    קיד ְהּדָ ים לֹּא נֶׁ ֵני ְזֵקנִׁ ְתלּו ּפְ ָיָדם נִׁ ים ּבְ רִׁ ָעֵרי ְיהּוָדה:  )יב( ש ָ ֻתלֹּת ּבְ ּנּו ּבְ ן עִׁ ּיוֹּ צִׁ ים ּבְ ִׁ ן  )יא( ָנש  ים ְטחוֹּ חּורִׁ ( ּבַ
לּו: ָ ש  ֵעץ ּכָ ים ּבָ ּוְנָערִׁ אּו  גִׁ   ָנש ָ ּנְ ים מִׁ חּורִׁ ָבתּו ּבַ ָ ַער ש  ַ ש ּ ים מִׁ ְזֵקנִׁ הדרת  זקנים דהיינו  יָנָתם:  דהיינו שע"י פגה"ב הנ"ל אין  )יד( 

 שעל ידו וירא בצר להם בשמעו את נגינתם.  הנ"ל מזוכך פנים וחכמה ולכן גם אין ניגון וקול 
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, ע"י שמיעת בצר להם בשמעו את רנתם  קטוה'   ויראבעניין מה שכתב שם על הפסוק תהלים )קו מד(  

 קולו, הקב"ה רואה מי שמיצר לו, איזה עכו"ם מיצר לנו וכו'. 

ואמר, שע"כ כשיש ח"ו איזה גזירה וצרה לישראל מאיזה עכו"ם, אזי   על זהרבנו  אז  ף  יהוסו
ודווקא אומה שלמנהיג שלה יש    \קיח/ [קיז]  להם ח"ו  קטזציר' העכו"ם שמטוב לנגן הניגון של אותה  

 .  \קיטאמונה בהקב"ה/ 
, רנתם דייקא, היינו רנה וניגון שלהם של אותה העכו"ם שמצירה  בשמעו את רנתםוזהו  

    : לישראל ח"ו
מדוע צריך עוד לנגן את הניגון של  ורואה מי מיצר לו, צ"ע כיון שקולו מזוכך הקב"ה שומע אותו מצד הקול 

תם קול אלא דייקא לניגון של האומה המצירה  סוצ"ע אולי לזה התכווין מעיקרא שאין הכוונה ל  .אותה אומה
דהיינו ניגון רע מהפך    ,לטוב  ה להפך רעז אזי יש בכח הקול ה  ,לו, וקמל"ן שכשזוכה לקול הזך הישר כנ"ל

 ומעורר אותו לראות מי מיצר לו ולהצילו.  , אותו לקול הנשמע אצלו ית'

שניגון היא בחי' ברור טוב מרע, וזע" שמנגנים את הניגון של אומה    \קכועיין לק"ה חכירות וקבלנות א' ה'/ 
 בה. מבררים ממנה את הטוב מהרע וממילא היא נופלת כי כל חיותה מניצוץ הטוב ש

שם מבואר שהניגון של כל אומה הוא שרש חיותה וע"י שמנגן אותו נעשה    \ קכא/עיין קדושת לוי ק"ב פוריםו
הניגון של אותה אומה לכאורה מועיל לבדו ולא שייך למבואר    לפ"זאבל השר של אותה אומה אוהב אותו, 

 
 וירא )ה'( בצר. -וירא בצר, )כלשון הפסוק(, ומתרצו   -וירא ה' בצר, בלוה"ת שם ובתרלו –גם בתרלד  קטו
 שמיצר  -בתרלד ומתרלו  קטז
 יין לק"ה חכירות וקבלנות סוף הלכה א' ועיין שיש"ק ח"ה תכה ע קיז
ין   - ה'  הלכה א    חכירות וקבלנות  לק"ה  קיח לִׁ ח  ָנה מוֹּ ַכּוָ ם ּבְ יַרת ַהּיָ ִׁ ֵמר ש  ל ָהאוֹּ ְבָרָכה ּכָ ָנם לִׁ ְכרוֹּ ֵתינּו זִׁ ָאְמרּו ַרּבוֹּ ֶׁ ה ש  ל    ְוזֶׁ לוֹּ ּכָ

יַנת  חִׁ ּבְ וא  יָרה הִׁ ִׁ ַהש ּ י  ּכִׁ ם  ֵתיהֶׁ נוֹּ וֹּ ע  לּו  ְמח  נִׁ יָרה  ִׁ ַהש ּ ְיֵדי  ַעל  ֶׁ ָרה ש  בוֹּ ּדְ יַרת  ִׁ ש  ּבְ ָאְמרּו  ְוַגם  ָתיו  נוֹּ וֹּ יַנת    ע  ְבחִׁ ּבִׁ ב  ַהּטוֹּ ּבּוץ  ְוקִׁ רּור  ּבֵ
נוֹּ  וֹּ יַלת ע  יַנת ְמחִׁ חִׁ ה ּבְ ּזֶׁ ֶׁ ל ָהַרע ש  ּטֵ ְתּבַ ַזי נִׁ ים ַוא  ּגּונִׁ ת ְונִׁ ירוֹּ ִׁ ן:           ת: ש  י ָרצוֹּ ן ְיהִׁ  ָאֵמן ּכֵ

ַהְינּו הַ  ְלָיא ּדְ ָהא ּתַ י ָהא ּבְ ת ּכִׁ נוֹּ ְרּבָ ַעת ַהּקָ ְ ש  יר ַעל ַהּדּוָכן ּבִׁ ִׁ ש  ים ּבְ חִׁ ים ְמַנּצְ ּיִׁ וִׁ ָהיּו ַהּלְ ֶׁ ה ש  ן  ְוזֶׁ ב מִׁ רּור ַהּטוֹּ ה ַעל ְיֵדי ּבֵ שֶֹּׁ ּגּון ַנע  ּנִׁ
"ל,   ּנַ ת ּכַ נוֹּ יַנת ָקְרּבָ חִׁ הּוא ּבְ ֶׁ "ל: ָהַרע ש  ּנַ ת ּכַ נוֹּ ְמָרה ְלָקְרּבָ זִׁ סּוֵקי ּדְ יַכת ּפְ יַנת ְסמִׁ חִׁ ה ּבְ ֵלמּות       ְוזֶׁ ְ י ש  ה ּכִׁ ּלָ פִׁ ה זוֹּ ּתְ ּנָ יַנת רִׁ חִׁ ה ּבְ ְוזֶׁ

"ל:  ּנַ ּבּור ּכַ יַח צִׁ לִׁ ְ יַנת ַהש ּ חִׁ ה ּבְ ּזֶׁ ֶׁ ים ש  ּגּונִׁ ה ְונִׁ ּנָ יַנת רִׁ ְבחִׁ ה ּבִׁ ּלָ פִׁ  ַהּתְ
תּוב  ּכָ ֶׁ מוֹּ ש  ים ּכְ חִׁ ה ָהיּו ְמַנּצְ ְלָחָמה ְוַעל ְיֵדי זֶׁ ַעת מִׁ ְ ש  ין ּבִׁ נִׁ ָהיּו ְמַנּגְ ֶׁ יַנת ש  חִׁ ה ּבְ ן   ב כ' כב(-)דברי הימים ְוזֶׁ ּתֵ ה ַוּיִׁ ּנָ רִׁ ּוָבֵעת ֵהֵחּלּו ּבְ

ן ָהַרע ְוַעל ְיֵדי ב מִׁ רּור ַהּטוֹּ יַנת ּבֵ חִׁ ּגּון הּוא ּבְ ה ְוַהּנִׁ ּנָ י ָהרִׁ י ֵהם    ה' ְוכּו' ּכִׁ ה ּכִׁ ים ַעל ְיֵדי זֶׁ ְנאִׁ ים ַהּשוֹּ ְפלִׁ ן נוֹּ ֵפל ְוַעל ּכֵ ה ָהַרע נוֹּ זֶׁ
כָּ  ֶׁ יַנת ַמה ש ּ חִׁ ה ּבְ ים ְוזֶׁ ְפלִׁ ַזי נוֹּ "ל א  ּנַ ּגּון ּכַ יַנת נִׁ ְבחִׁ ם ּבִׁ ָ ש ּ ב מִׁ ים ַהּטוֹּ ָבְררִׁ ּמְ ֶׁ ָהַרע ּוְכש  ין ּבְ ֱאָחזִׁ יָמן כז(  נֶׁ ְבָרָכה )סִׁ נוֹּ לִׁ ְכרוֹּ נּו זִׁ ַתב ַרּבֵ

ַעל יְ  ֶׁ יַע ָלנּו ּכִׁ ש  ִׁ ש  ֵתינּו ּומוֹּ ָצרוֹּ ה ּבְ אֶׁ רּוְך הּוא רוֹּ ש  ּבָ דוֹּ ה ַהּקָ ה ַעל ְיֵדי זֶׁ ל ָהֻאּמָ ֶׁ ּגּון ש  ין נִׁ נִׁ ַנּגְ ּמְ ֶׁ ב  ֵדי ש  רּור ַהּטוֹּ יַנת ּבֵ חִׁ ּגּון הּוא ּבְ י ַהּנִׁ
"ל: ּנַ ּוָעה ּכַ א ָלנּו ְיש  ה ּבָ ֵפל ָהַרע ְוַעל ְיֵדי זֶׁ ה נוֹּ ַעל ְיֵדי זֶׁ ֶׁ  ש 

יָמן כ"ז    -  תכהאות  ה  "ח   –  קודש   שיח שרפי  קיט ַר"ן סִׁ ה  ּקּוֵטי מוֹּ לִׁ ָתם", ּבְ ּנָ ת רִׁ ְמעוֹּ אֶׁ ָ ש  תּוב "ּבְ נּו ַז"ל ַעל ַהּכָ ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶׁ ְנַין ַמה ש ּ ְלעִׁ
ן ַמְלכּות רּוְסָיא, ְוזֹּ  ְמנוֹּ ּגּון ְוהִׁ ת נִׁ יר אֶׁ ִׁ ּלֹּא ָלש  ֶׁ ֵמנּו ש  לוֹּ ְ י ש  ֵ ידּו ַאְנש  ְקּפִׁ ם, הִׁ ָ ן ש  , ַעּיֵ פוֹּ סוֹּ דּו  ּבְ ְתַיּסְ ים הִׁ נִׁ ָ ים ַהְיש  ּגּונִׁ י ַהּנִׁ את ְלַטַעם ּכִׁ

ת ָהֱאמּוָנה, ֵאין נָ  ּדַ ַלל מִׁ ד ּכְ גֶׁ דּו נֶׁ ְתַיּסְ ם נִׁ ּגּוֵניהֶׁ ּנִׁ ֶׁ ם ש  ּיוֹּ ין, אּוָלם ּכַ מִׁ יש  ַמא  ָהָיה אִׁ ֶׁ אר ש  יֵמי ַהּצַ ָרם.ּבִׁ ן ְלַזּמְ  כוֹּ

מינים נפלו ממנו  משמע שנגינתם מסוגלת להזיק ולהכניס  בתורה סד ע"י שזמר יווני לא פסק מפומיה לכן ספרי    וכן משמע
כי זמר יווני הוא אפיקורסות אבל זמר של אומות אחרות היו אז של אמונה אלא שהיה עם איזה תאווה     .אפיקורסות

 רעה.
ְלָחָמה ְוַעל ְיֵדי    -א' ה'    לק"ה חכירות וקבלנות  קכ ַעת מִׁ ְ ש  ין ּבִׁ נִׁ ָהיּו ְמַנּגְ ֶׁ יַנת ש  חִׁ ה ּבְ תּוב ּוָבֵעת ֵהֵחּלּו  ְוזֶׁ ּכָ ֶׁ מוֹּ ש  ים ּכְ חִׁ ה ָהיּו ְמַנּצְ זֶׁ

פֵ  ה ָהַרע נוֹּ ן ָהַרע ְוַעל ְיֵדי זֶׁ ב מִׁ רּור ַהּטוֹּ יַנת ּבֵ חִׁ ּגּון הּוא ּבְ ה ְוַהּנִׁ ּנָ י ָהרִׁ ן ה' ְוכּו' ּכִׁ ּתֵ ה ַוּיִׁ ּנָ רִׁ ים ַעל ְיֵדי  ּבְ ְנאִׁ ים ַהּשוֹּ ְפלִׁ ן נוֹּ ל ְוַעל ּכֵ
הָ  ין ּבְ ֱאָחזִׁ י ֵהם נֶׁ ה ּכִׁ נּו  זֶׁ ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶׁ יַנת ַמה ש ּ חִׁ ה ּבְ ים ְוזֶׁ ְפלִׁ ַזי נוֹּ "ל א  ּנַ ּגּון ּכַ יַנת נִׁ ְבחִׁ ם ּבִׁ ָ ש ּ ב מִׁ ים ַהּטוֹּ ָבְררִׁ ּמְ ֶׁ ְבָרָכה  ַרע ּוְכש  נוֹּ לִׁ ְכרוֹּ זִׁ

ה בְּ  אֶׁ רּוְך הּוא רוֹּ ש  ּבָ דוֹּ ה ַהּקָ ה ַעל ְיֵדי זֶׁ ל ָהֻאּמָ ֶׁ ּגּון ש  ין נִׁ נִׁ ַנּגְ ּמְ ֶׁ ַעל ְיֵדי ש  ֶׁ יָמן כז( ש  יַנת  )סִׁ חִׁ ּגּון הּוא ּבְ י ַהּנִׁ יַע ָלנּו ּכִׁ ִׁ ש  ֵתינּו ּומוֹּ ָצרוֹּ
"ל: ּנַ ּוָעה ּכַ א ָלנּו ְיש  ה ּבָ ֵפל ָהַרע ְוַעל ְיֵדי זֶׁ ה נוֹּ ַעל ְיֵדי זֶׁ ֶׁ ב ש  רּור ַהּטוֹּ  ּבֵ

ו  ודע אם אדם רוצה שאחד מן האומות יהפוך לבב  -פורים    -קדושה שניה    -)לרבי לוי יצחק מבעדיטשוב(  קדושת לוי  קכא
לטוב על ישראל, אם הוא יודע באיזה בחינה השירה ועבדות שלו לאלהי האלהים ובאיזה מדה הוא משבח אם הצדיק  
אומר זאת השירה שמגיד השר שלו ועובד בזאת הבחינה לאלהינו שעובד השר שלו, אזי צריך השר לאהוב את זה האיש  

ו המיוחד אליו לזה השר, וכיון שהשר אוהב את  שעובד את אלהי האלהים בבחינה שלו שהוא עובד ואומר השירה של
הצדיק שאומר את השירה שהשר אומר אזי כופה אותו לעשות רצון הצדיק ואין צריך להשבעות של מלאכים ולכן גדול  
האומר פרק שירה. ולכן יש צדיקים שיודעים שבעים לשון וגבריאל למד ליוסף שבעים לשון שלמד אותו האיך כל שר  

מהק  יניקתו  דמות  ושר  וזה  השפעתו  והאיך  מהקדושה  יניקתו  האיך  שידע  וכיון  שלו,  והשיר  בקדושה  ואחיזתו  דושה 
האותיות של כל האומות. ודמות הלשונות של כל האומות כדמות יניקתו וזה למד גבריאל את יוסף האיך היניקה של כל  

שם מתחיל השורש של האומה והוא  השרים ומזה ידע שבעים לשון. וכבר ביארנו שהיניקה של השר והשירה של השר מ
ראשיתן ופתיחתן של כל האומות עד שנשתלשל למטה. והנה בכל הנסים לא היה כמו הנס דמרדכי ואסתר, כי בכל  
הנסים השם יתברך לבדו עזר את ישראל ובנס של מרדכי ואסתר היה הנס שגוי רשע כמו אחשורוש היה צריך לעשות  

צרי ישראל ושלח רסן לאחשורוש אשר היה שונא לישראל כמאמר רבותינו ז"ל  לטובת ישראל לתלות את המן ולנקום ב
)מגילה יד.( משל לבעל התל והחריץ לעשות טובות לישראל. והנה מאין זכה מרדכי לזה הנס שהשם יתברך יהיה כופה  

רדכי ידע  את אחשורוש לעשות טובות לישראל, שהנה אחשורוש היה מולך בכיפה והיה לו שפע מכל השבעים שרים ומ
את כל היניקות של כל השבעים שרים וידע האיך יניקתם על ידי שירה שלהם והאיך הם עובדים להבורא ברוך הוא  
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ואולי כוונת רבנו ששניהם מצטרפים להואיל, שגם גורם לשר לאהוב    כאן שזיכוך קולו גורם שהקב"ה מושיעו.
 אותו גם גורם להקב"ה להצילו.

 
 על תורה כז עד כאן ביאור החברותא 

 
וברוך שמו ואמר מרדכי השירים שלהם שאומרים ומשבחים להקדוש ברוך הוא ועבד את האל כפי בחינתם. ובזה כפה  

ו השבעים שרים את אחשורוש לעשות כרצון איש זה מרדכי,  את השרים לעשות כרצונו כיון שידע יניקתם. ומחמת זה כפ 
לעשות טובות לישראל ולגרום ששון ושמחה לישראל ולנקום באויביהם ולהגדיל את מרדכי ונמצא על ידי זה שידע  
יניקתם של הע' שרים מהקדושה והשפעתם ושירים שלהם ועבדות שלהם. והוא אמר שירים שלהם ועבדותם כפה את  

ת טובות לישראל. וכבר כתבתי שכפי יניקתם מהקדושה והשפעתם לאומות כן הוא דמות אותיות שלהם  אחשורוש לעשו
 ודמות הלשון של כל אומה ואומה. וכיון שבארנו שמרדכי ידע האיך יניקתם בודאי ידע משבעים לשון: 

שהיה פותח בדברים, נראה  ולכן אמרו חכמינו ז"ל פתחיה זה מרדכי, שהיה יודע בשבעים לשון. ומה שאמרו חכמינו ז"ל 
פירושו שפתיחתן וראשיתן ויניקתן של השרים על ידי שירה שלהם של השרים כמבואר בכמה מקומות לכן גדול כח  
האומר פרק שירה. והנה מרדכי הצדיק אמר השירה של השרים ועל ידי כך פתח הוא השער של שרים וכפו השרים את  

ואת אחשורוש לעשות כרצון מרדכי.   זה מרדכי שהיה פותח בדברים, כלומר שפתח השער של  האומות  וזהו פתחיה 
השרים בדבורים שלו מה שאמר מרדכי הדבורים והשירים של השרים, כי כל השרים של המלאכים למעלה בדבור ועיין  
בסוד החשמ"ל לר"י גיקטליא והיה מרדכי פותח השערים שלהם בדברים שהיה מגיד הדבורים של שירים של ע' שרים.  

 זהו פתחיה זה מרדכי, שהיה פותח בדברים, ועל ידי זה ידע בשבעים לשון כנ"ל:ו
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