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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
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 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 שכםבתורתו, בלא קושיות. ואז 

שהם העכו"ם שהם רחוקים  ,[לג] 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. [לד] לקרא כולם בשם ה'

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

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

, בזה לועלאבהיינו 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 לח  : [לז] 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 לטה'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 מציר'עכו"ם, אזי טוב לנגן הניגון של אותה העכו"ם שמ

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

 : של אותה העכו"ם שמצירה לישראל ח"ו

באוירא  אביתבני לן  [מב]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 
 [מג]: ין שמיא לארעאלמבני ביתא ב

, זה [מד] המבזים והמחרפים יראי השםהמתנגדים  א

. [מו] (מהה 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  מחלוי. וא  [מז] 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 מטלוישל א  

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

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

לא יראה ולא יבין אדם נופלים בכפירות גדולות, וחושבים ח"ו 

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

ומחרפים ומביישים אותם. ובשביל זה בושה נקרא ע"א, כמ"ש 

 : וף נעשה מהכפירות, כי הבושה והחירזרו לבושתנוי)הושע ט( 

ובושות מהכופרים האלו, עצה  ליראי השם חרפותוכשיש ב 

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

 ובזיונות, הסגולה לזה בחי' תולע,
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 ה'ל ירוש ריםמ הםל תעןו -בתשכט
  * 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,   כה

 ופירש"י מבלי רדת שחת
הערה זו ציין בתרלו בתוך דברי  כו

 רבינו
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 גמרות שלנו( )ו ה
 מקום 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 

יון להאבד ואיבד עימו ממון חמיה, כ 
  שהיו מעורבים.

 ב יח כא ישעיהו לו ו'-מלכים  לג 
 לשה"כ צפניה ג' ט'  לד
 עיין זבחים קטז.  לה
 -לו מתרבתרלד ו  ,דאעל -גם בדפו"ר לו

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

בלק"ה . ולהשמר מהרהור עי"ש
סוף אות מה מבואר ברכת השחר ה' 

הור שכאן היא שתשובת משקל בהר
על כל עבירה ולא רק על עבירה 

ועיין בתורה מט תנינא . בהרהור
, אבל שאינו תיקון גמורובהערה שם 

. עי"ש שיש מחשבה שדינה כמעשה 
ופורים א' פסח ח' ג' עיין לק"ה עוד 

 
 ,ותורה עט תנינא ד"ה ויגשג' 

   ובהערה שם.
 )איכה ג( ובתשכט תוקן –בתקפא   לח
בלוה"ת בצר,  'וירא ה –גם בתרלד  לט

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

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

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

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

דבי אתונה את  החמישית ששאלו סבי
 רבי יהושע בן חנניה.

תבנה לנו בית באויר  –תרגום  מג 
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  מד

 קור מים חיים שם אות ד'.אות ג' ומ

 
 פנחס רנג.]רע"מ[ זהר   מה
 'י עיין לק"ה יין נסך ד'  מו
אבות דרבי נתן פרק לד אות ח'  מז
עשר שמות לרה"ק משל ומליצה  -

 וכו' ועיין חיי מוהר"ן רטז
 -ומתרצובתרלד  ,ואילו  -גם בדפו"ר מח

 ואלו
 -ומתרצו ,אילו -ותרלדגם בדפו"ר  מט

 אלו
' כב יז  עיין ברכות כט. וב"ר פ נ 

ומצורע פ' יט ו' ועיין שבת  
 קכט.

א כד יד משל -ועיין שמואל  נא
הקדמוני מרשעים יצא רשע ועיין  
ישעיהו יד כט מנחש יצא צפע ועיין 

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

ואמרו מכלבא בישא אות לא האהבה 
 .גוריא טבא לא נפיק

 -ומתרלו  ,ילו א -ותרלד גם בדפו"ר נב
 אלו

 לשה"כ תהילים צד ז'. נג
 לשה"כ תהילים טו ד'. נד

 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 



 מוהר"ן                          בני לן ביתא כח  קוטי                        יל         לט:
לע הוא בחי' אמונה, שע"י בחי' הזאת מנצח אויביו. כי תו

וא . והוא בחי' אברהם שהִניםֲֻעֵליֻתֹוָלעוָהֱאמֻ ( כמ"ש )איכה ד

ֻבה'ו( , כמ"ש )בראשית ט[א] ראש למאמינים . ובבחי' והאמין

אברהם שהוא בחי' אמונה, משבר ומבטל ע"א והכפירות 

בגבורותֻ( ם כ, בבחי' )תהליוהבזיונות, ומתגבר על הכופרים

עְֻיִמינוֹֻ ַׁ חי' חסד בחי' אמונה, בחי' )שם . כי אברהם שהוא בֵיש 

ֻלאֻאָֻט( פ ֻבאמונתיפִֻוחסדי ֻולאֻאשקר , בימין הזאת הוא יר

ֻחילֻ( ל אויביו, כי נעשה בבחי' )נחום במתגבר ע אנשי

ִעיםוְמתֻ  ָ פין הנפולים הנ"ל, האל בלוי. ובזה החסד הוא מתקן א  ל 

ֲאָלִפים הֻחסדועוש( בבחי' )שמות כ  : לַׁ

לחסד, א"א לבא אלא ע"י שיכניס ת"ח צדיקים  ולבאג 

ם לתוך ביתו כאלו י  ית  לתוך ביתו. כי המכניס אורחים ת"ח אמ  

ֻקדושֻהקריב תמידין, כמאמר חז"ל )ברכות יוד ע"ב(  איש

ֻוכו' ֻתמיד ֻעלינו . ובזה השימוש שעומד עליהם [ג] עובר

( כל . וצ )כתובות ומשמש אותם, זוכה לחסד הנ"ל, כמאמר

 'המונע תלמידו מלשמשו כאלו מונע ממנו חסד. ובשביל זה הי

יא(  ', כי ממנו נתתקנו האלפין, בבחי' )ירמי[ד] התמיד כבש  

ֻ ו ףואני ל  ֻאַׁ ֶכֶבׂש ְ תחת יד רבו  וזה בחי' כבש, שכבוש   :  כ 

שהוא תיקון ד' אלפין גי' תמד : וזה  ומשמש אותם

, היינו שיח למיֻ[ה]ְֻמָדִניםלמיֻ( ג: וזהו )משלי כ האלפין כנ"ל

יםעל ידו  "הודאיי"ד ש"כם ח, ע"י שיחע"י  , על ידו ְמָדנ 

בני לן שאמרו סבי דבי אתונא, וזהו    :  בא התנגדות
בני אדם הרוצים לערוך  ולוי. כי א  ביתא באוירא דעלמא

עבודתם ע"י התורה ששומעים מת"ח שידין יהודאין, ובאמת 

, והוי כאלו רוצים לבנות בית [ז] כו אין להם על מה שיסמו

כי ת"ח שידין יהודאין הם פורחין באויר ואין להם על  באוירא

ואמר שם  . [ח] מה שיסמוכו, כמו השידין שפורחים באויר
בין  א. היינו הת"ח האמיתי הווקם בין שמיא לארעא

ֻובארץ[ ט]שמיא לארעא, כתרגומו  ֻבשמים ֻכל ]דאחיד י, כי

. פיקו לי ליבני וטינא מהתםואמר א  בשמיא וארעא[

כנ"ל, ונעשה לבם לב האבן.  יבלוינכנס בלבם של א  [ יא]כי טינא 

הרעה, אומר להם שיוציאו  וכשת"ח האמיתי רואה מחשבתם 

, שיוציאו הטינא שבלב האבן, ואל יכפורו יגבםהטינא מל

בהקב"ה. כי הטינא ולב האבן מהתם, היינו מבחי' האלפין 

עם  אלף ]כי ד' פעמים טותם הגי'  ידםהנפולים הנ"ל, שה

אמרו מי איכא דמצי לאסוקי  : [התםהכולל עולה 
. שאמרו לו מי יכול לעלות האלפין הנפולים. והשיב להם, התם

בין שמיא   טזמי איכא דמצי למיבני ביתא
, היינו מי שבונה ביתו ע"י ת"ח האמיתיים. כי יש לארעא

ומי  הם יסוד כל דבר.  יזםלהם על מה שיסמוכו, כי ת"ח אמיתי

אישֻקדושֻ, שבונה ביתו בבחי' [יח] שביתו בית וועד לחכמים

ֻקיר ֻעלית ֻנעשה ֻתמיד ֻעלינו לו יא  יט)מלכים ב ד(,  עובר

אלף בית גימל דלת.  וזה האנשים מעלין האלפין כנ"ל: 
, מי שבונה ביתו בית : [כא] , דא שמיא וארעאכתיגימל דל

לו בני א  , היינו זיין חיתבין שמיא לארעא, זה תיקון האלפין: 

אדם המקבלים תורתם משידין יהודאין, המכונים בשם זיין, 

ֻזוניםבחי' )ויקרא יז(  ֻהם ֻאשר החירוף . מהם לשעירים

ִניֻכבובוזֻמשפחוֻתא( והבזיונות, בבחי' )איוב ל ֵ , בחי' חית: ְיִחת 

למיֻמדניםֻלמיֻומריבה כנ"ל,  [כג]  ה, הוי ווי לשון צעקהא ואו

. כי צריך [כד] ', טובא גניז בגוידטית יו, היינו זיין חית: שיח

, [כה] שיאכל טוב שבגוויהכששומע תורה מת"ח שידין יהודאין, 

רמון מצא תוכו אכל. כמ"ש ו ע"ב( ר' מאיר כמו )חגיגה ט

ֻ , ג()משלי כ ָנהבני ֻלי ת ְ ֻב( , וכתיב )שם כלבך לדעתיֻולבך

ֻ ֻחכמיםתשית ֻדברי . וכשעושה כן, מעלה טוב הגנוז כושמע

טובא גניז בגוויה  , טיתין הנפולים. וזה בגוויה, היינו האלפ

. שתשית לבך לטוב הגנוז בדבריו, ועי"ז כז.{הקדמת הזוהר ג}

אודהֻשמךֻכיֻכה(  '. היינו תתקן עי"ז האלפין, בחי' )ישעייוד

 , יודוזה  . [ל] כטאלף. וזה יוד צורת [כח]  אלף, דא פלא עשית

ֻאבן( ג ה, בחי' )איכיוד: [לא] לשון אודה , לשון השלכה וידו

 : : )ע"כ לשון רבינו ז"ל( היינו קליפתו זרק

מפיו הקדוש, שזאת התורה מרומז בה כל הכוונות ושמענו 

לנו קצת, ועיין בכוונות  לבשל פ' התמיד שאומרים בבקר. וביאר

ותראה ותבין שכל הכוונות של פרשת התמיד מבוארים [ לג]

בתורה הזאת. כי מבואר שם בכוונות שתמיד מכניע קליפות 

[ לד]וכו' שהם בחי' ע"ז וכו'. ועולת גי' שם אב"ג ית"ץ  דעשי'

והוא סוד [ לה] בבוקר וישכםֻאברהםשהוא בחסד וכו' בסוד  וכו'

ויש כנגדו בקליפה תולע אשר מכלה  [לו] אלֻתיראיֻתולעתֻוכו'

 עולתֻתמידואוכל הכל וכו' וע"כ צוה הש"י ברחמיו להקריב 

 ולעתֻיעקֻבת [לז] להתגבר עולת תמיד שבקדושה שהוא בחי'

על התולע שבקליפה וכו'. ודע כי כל קרבן עולה היא בבחי' 

לאה וכו'. ולכן בא עולת תמיד כנגדה כדי למתק דיניה כדי  

 לתולעיחזור  ותולעשלא ישלוט וימשול התולעת הטמא 

שלוקחת לאה  ד' אלפיןבגי'  תמדכי  . עולתֻתמד [לח] וז"ש

ע"ש היטב:  וכו'. כל זה מבואר בפע"ח שער הקרבנות פרק ד'

ותדקדק ותראה שכל זה מבואר בהתורה הנ"ל. כי מבואר שם 

שהמתנגדים המחרפין יראי השם זה נמשך מהאלפין הנפולים 

שאלו האלפין בקדושה הם בחי' לאה. ואצלם נעשה מזה בחי' 

ֻ ֻמכם ֻהמעט ְלאֹות ֻהַׁ ֻכי ְלאוֻ אנשים, ֻאלקים תַׁ , כאלו [לט] גם

אצלם בחי' לואה, כי  לואה הקב"ה מלעזור וכו'. כי מלאה נעשה

הם יונקים מהדינים הקשים שבלאה שמשם אחיזת הקליפות 

הקשות שהם בחי' ע"ז הנ"ל. וזה מ"ש בהתורה הנ"ל שנופלים 

, אנכיֻתולעתֻולאֻאישֻוכו'בכפירות בחי' ע"ז ע"ש: והתיקון 

היינו בחי' תולע דקדושה שמכניע תולע דקליפה. וז"ש לעיל 

ם, כי כן מבואר שם בכוונות בהתורה הנ"ל שהוא בחי' אברה

בחי' עולת תמד הוא בחי' חסד בחי' אברהם  שתולע דקדושה

 בגבורותבחי' חסד שבגבורה. וז"ש בהתורה הנ"ל שהוא בחי' 

, היינו בחי' חסד שבגבורה: וז"ש שם שעיקר התיקון ישעֻימינו

ביתו שנחשב כאלו הקריב ע"י שיכניס אורחים ת"ח בתוך 

תמידין כי תמ"ד בגי' ד' אלפין. כי עיקר התיקון ע"י בחי' קרבן 

האלפין הנ"ל, וזוכין  משעולה ד' אלפין שעי"ז נתתקנין תמד

לבחי' תולע דקדוש' שהו' בחי' עול' תמיד בחי' חסד לאברהם: 

 עיין בהתורה הנ"ל ובכוונות היטב, ותבין איך נכללו כל  

 

 
 'ט 'המקור בשיר השירים רבה ד א

תשורי מראש אמנה זה אברהם. ביאור  
הענין במנחת קנאות )להרשב"א( פי"ד.  
לשון רבינו במהר"י ברונה ]שנת ר[ פי' 

 עה"ת תולדות כה כג. 
 אלו  -ומתרצו  ,אילו -רלד תו גם בדפו"ר ב
, וירושלמי סנהדרין פ"י  'ט 'ב ד-מלכים ג

 הל"ב 
 'שמות כט לח ופנחס כח ג ד
מלשה"כ במשלי ו' יט ְמָדִנים נקט  ה

משלח מדנים בין אחים, במקום מדונים  
 שכתוב בפסוק. ִמְדָיִנים או 

   אלו –אילו, ומתרלו  -ותרלד גם דפו"ר ו
 לשון חז"ל במשנה חגיגה י.  ז
 .טזגה יחג ח

 
א  -כתרגומו של הפסוק בדברי הימים ט

כט יא ועיין זהר ח"א לא. שזה הפסוק  
 רומז לצדיק יסוד עולם כידוע 

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא י
עיין חגיגה טו: דואג ואחיתופל טינא  יא

 היתה בלבם פרש"י רשעים היו מימיהם 
 אלו  -אילו, ומתרלו   -ותרלד  גם בדפו"ר יב
 מליבם  -גם בדפו"ר מלבם, מתרצו  יג
 שהן -בתשכט  יד
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא טו
 בותא -בתקפא  טז
  -ומתרצו בתרלד  ,אמיתים -גם בדפו"ר יז

 אמיתיים 
 ' ד 'עפ"י אבות א יח
 אלו  -ומתרלו    ,אילו -ותרלד  גם בדפו"ר יט

 
בתרלד   ,דלת. גימל דלית -גם בדפו"ר כ

 דלת. גימל דלת  –ומתרלו 
. גמול דלים 'ד 'ג עיין שבת קד. כא

  ובהקדמת הזוהר דף ג.
 פחת שמ -בתרלד כב
עיין ביאור נפלא בזוהר אחרי דף עד   כג

 סוף ע"ב 
 תורה רפגעיין  כד
 עיין לקוטי תפילות כח אות תכו תכז  כה
כך הגרסא גם בדפו"ר ובתשכט תיקן  כו

שמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי. 
 כלשון הפסוק והגמ' בחגיגה הנ"ל

)הקדמת הזוהר ג ע"ב( ובתשכט   -בתרלו כז
 תוקן

 דף קלה.  'תיקון ע כח

 
דא אלוף וזה יוד   עשית פלא -בדפו"ר כט

 צורת אלוף
תיקון יט דף מב. אית א' דאיהי   ל

בדיוקנא דא יו"ד י' לעילא ו' באמצע ד' 
 ה. -מן אהי 'לתתא ודא א

עיין בראשית מט ח' יהודה אתה יודוך  לא
ובראשית כט לה הפעם אודה ועיין 
בראשית רבה צח ו' אתה הודיתה במעשה  
תמר ותנחומא ויחי יב אתה בשמך הודת  

 ילדה אותך וכו' שאמך כ
 וביאור  -בתרלד לב
 פרי עץ חיים שער עולם העשיה פ"ג   לג
הוא השם הראשון מז' שמות דאנא   לד

 בכח 
 ' ג"פ בראשית יט כז, כא יד, כב ג לה

 
ישעיהו מא יד,  ועיין זהר וישלח   לו

 קעז: 
 ישעיהו מא יד  הנ"ל  לז
 עֹלת תמיד  - 'במדבר כח ו לח
ענין יגיעה   -הלאות יג ] 'ישעיהו ז לט
מצודות   – ומה הלאתיך )מיכה ו( וכמ

 ציון שם[
 נתתקן -בתרלד מ

 תורה אור 
ים  ( ה) איכה ד  ָהאְֹכִלים ְלַמֲעַדנ ִ

חו צֹות ָהֱאֻמִנים ֲעֵלי   ו  ב ַ מ  ָנש ַ
ֹות: ס  ת  ַ פ  קו  ַאש ְ  תֹוָלע ִחב ְ

ְוֶהֱאִמן   (ו)טו לך לך בראשית 
ֹו ְצָדָקה:  ֶבָה ל  ְחש ְ יקָֹוק ַוי ַ  ב ַ

י  תהלים כ )ז( ַעת ָ  י כ ִ ה ָיַדְעת ִ
יחֹו ַיֲעֵנהו    יַע ְיקָֹוק ְמש ִ הֹוש ִ
ע  ְגֻברֹות ֵיש ַ ֹו ב ִ ֵמי ָקְדש  ְ ִמש  

 ְיִמינֹו:
י לֹא   תהלים פט )לד( ְוַחְסד ִ
ר   ק ֵ ֹו ְולֹא ֲאש ַ ָאִפיר ֵמִעמ 

ָנִתי:  ֱאמו   ב ֶ
ם   ֵֹריהו  ְמָאד ָ ב  נחום ב )ד( ָמֵגן ג ִ
ֵאש    ִעים ב ְ ָ י ַחִיל ְמֻתל  ַאְנש ֵ

יֹום ֲהִכינֹו  פ ְ  ָלדֹות ָהֶרֶכב ב ְ
 : ים ָהְרָעלו  רֹש ִ  ְוַהב ְ

ה ֶחֶסד ו) כיתרו שמות  ( ְועֹש ֶ
ְֹמֵרי   ְלש  ַלֲאָלִפים ְלאֲֹהַבי ו 

 ִמְצֹוָתי: ס 
ֹאֶמר ֶאל  -מלכים ב ד )ט( ַות 

י ִאיש   י כ ִ ה ָנא ָיַדְעת ִ ה  ִהנ ֵ ִאיש ָ
ֱאלִֹהים ָקדֹוש  הו א עֵֹבר ָעֵלינו   

ִמיד: ת  י) ת ָ א ֲעִלי ַ ה נ ָ ( ַנֲעש ֶ
ה   ָ ם ִמט  ים לֹו ש ָ ה ְוָנש ִ ִקיר ְקַטנ ָ
ְמנֹוָרה ְוָהָיה   א ו  ֵ ְלָחן ְוִכס  ֻ ְוש 

ה:  ָ מ  בֹאֹו ֵאֵלינו  ָיסו ר ש ָ  ב ְ
ֶכֶבש    ירמיהו יא )יט( ַוֲאִני כ ְ
י   ַבל ִלְטבֹוַח ְולֹא ָיַדְעת ִ ו ף יו  ַאל 
בֹות   בו  ַמֲחש ָ י ָעַלי ָחש ְ כ ִ

ִחיתָ  ו    הַנש ְ ַלְחמֹו ְוִנְכְרֶתנ  ֵעץ ב ְ
ֵכר   מֹו לֹא ִיז ָ ים ו ש ְ ֵמֶאֶרץ ַחי ִ

 עֹוד: 
)כט( ְלִמי אֹוי ְלִמי   משלי כג

{ \}ִמְדָיִנים\ֲאבֹוי ְלִמי ִמְדָוִנים 
ם   ָצִעים ִחנ ָ ְ יַח ְלִמי פ  ְלִמי ש ִ

 ְלִמי ַחְכִללו ת ֵעיָנִים: 
ָזִבים ֵעד   (יט)משלי ו  ָיִפיַח כ ְ
ְמש ַ  ֶקר ו  ין ַאִחים:  ל ֵ ש ָ ַח ְמָדִנים ב ֵ

 פ
א כט )יא( ְלָך  -דברי הימים

בו ָרה   ה ְוַהג ְ ָ ֻדל  ְיקָֹוק ַהג ְ
י ֹכל   ַצח ְוַההֹוד כ ִ ְפֶאֶרת ְוַהנ ֵ ְוַהת ִ
ָבָאֶרץ ְלָך ְיקָֹוק   ַמִים ו  ָ ש   ב ַ
א ְלֹכל   ֵ ְתַנש   ְמָלָכה ְוַהמ ִ ַ ַהמ 

:  ְלרֹאש 
חו  עֹוד   (ז)ויקרא יז  ְולֹא ִיְזב ְ

ר ֵהם  ֶאת זִ  ִעיִרם ֲאש ֶ ְ ְבֵחיֶהם ַלש  
ְהֶיה   ת עֹוָלם ת ִ זִֹנים ַאֲחֵריֶהם ֻחק ַ

 ז ֹאת ָלֶהם ְלדֹרָֹתם: 
י ֶאֱערֹוץ ָהמֹון   איוב לא )לד( כ ִ
ִני   ֵ חֹות ְיִחת  ָ פ  בו ז ִמש ְ ה ו  ַרב ָ

ֹם לֹא ֵאֵצא ָפַתח:   ָוֶאד 
ָך   משלי כג ָנה ְבִני ִלב ְ )כו( ת ְ

ָרַכי תר נה  צִלי ְוֵעיֶניָך ד ְ
ְֹרָנה: צ   ת ִ

ַמע   משלי כב )יז( ַהט ָאְזְנָך ו ש ְ
ית   ש ִ ָך ת ָ ְבֵרי ֲחָכִמים ְוִלב ְ ד ִ

י:   ְלַדְעת ִ
ישעיה כה )א( ְידָֹוד ֱאלַֹהי  
י   ְמָך כ ִ ה ֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ש ִ ַאת ָ
ֶלא ֵעצֹות ֵמָרחֹוק   ֶ יָת פ  ָעש ִ

ָנה אֶֹמן:   ֱאמו 
י  ֹור ַחי ָ איכה ג )נג( ָצְמתו  ַבב 

י: ַוי ַ  ו  ֶאֶבן ב ִ  ד 
ם  יט וירא בראשית  כ ֵ ש ְ )כז( ַוי ַ

ר   קֹום ֲאש ֶ ָ ֶֹקר ֶאל ַהמ  ב  ַאְבָרָהם ב ַ
ֵני ְיקָֹוק:  ְ ם ֶאת פ   ָעַמד ש ָ

יְרִאי   ישעיהו מא )יד( ַאל ת ִ
ָרֵאל ֲאִני   ֹוַלַעת ַיֲעקֹב ְמֵתי ִיש ְ ת 
יְך ְנֻאם ְיקָֹוק ְוֹגֲאֵלְך   ֲעַזְרת ִ

ָרֵאל:  ְקדֹוש  ִיש ְ
)ו( עַֹלת  כח פינחס  במדבר

ַהר ִסיַני ְלֵריַח   ָיה ב ְ ִמיד ָהֲעש ֻ ת ָ
ה ַליקָֹוק:  ֶ  ִניחַֹח ִאש  

ְמעו   ישעיהו ז ֹאֶמר ש ִ )יג( ַוי 
ם   ִוד ַהְמַעט ִמכ ֶ ית ד ָ ָנא ב ֵ
ם   י ַתְלאו  ג ַ ים כ ִ ַהְלאֹות ֲאָנש ִ

 ֶאת ֱאלָֹהי: 

תהילים כב )ז( ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת  
ת  ַ י  אָ ְולֹא ִאיש  ֶחְרפ  ְבזו  ָדם ו 

 ָעם: 
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 בני לן ביתא בני לן ביתא  מאמרמאמר
  מוהר"ן מוהר"ן   ליקוטיליקוטימספה"ק מספה"ק 

 א
 

  תורה זו היא לשון רבינו
 

 זמן ומקום אמירת התורה
 . ידוע לא

 

  פתיחה
שנ  תבכלליו עצה  היא  זו  המחלוקתתורה  בזמן  להתנהג  כיצד  לאנשיו  רבנו  בר  .תן  השנים  כל  היתה כידוע  סלב 

 .ד היום מאד נצרכתזו עעצה ו .והמתקרבים אליה היו בסכנת חיים \ב/ונרדפתחסידות קטנה 
תורה   ד'  סוד האלפין,  ו  זיסוד  בכוונות שהם  א' ארבע  )אלפין  המבואר  ד'    ,ה שבבינה-מד' שמות אהי  (אותיות  שהן 

נעשים חב"ד וו,  נכנסים בראשנהי"ם  גלי הבינה  מר  נעשהשהמוחין של זעיר  , כידוע  דבינה  נהי"מספירות אחרונות  
 .  ()ע"ח לז ד זעיר אנפיןד
,  ו ית'אלוקותהשגת  ו  להחכמה תתאה. נמצא שד' אלפין הם שרש כל הלימודים הקדושים  ון לימודשלהוא  אלף  ו

לול ברבבות ואלפי צמצומים של האלפין תתאה שלנו וכל העצות הן צמצום אחר צמצום מעילא לעחכמה  וכל ה
 הנ"ל. 

ותיקון המדות בתכלית בכוחו להוררק צדיק אמיתי שזכה לברור המדמל  אב מיתיות  צות אאלה לע  ד השגותיה 
כן  ת ה'בודבע כל הטעויות שבעולם,  של שקר  וסברות  העצות  כל  . על  יועץ לעצמו בלי שמהן  הן עצות שאדם 

 . לק"ה ברכת המזון ה'הצדיק האמת. ועיין 
הו ביותר  ישראלגבדייקא  המתלבש  א  והשקר הגדול  לתיקון המדות בשלימות, תלמידי חכמים  ב  ,דולי  זכו  שלא 

אותם בעצות של דייקא חרבן גדול כי הס"מ מטעה  יכול להביאשלהם  הצ עשות. ו ב כי הגדיל לעכמבואר בסוכה נ
נפולין   ה'.אלפין  ירא  פלוני  את  ולבזות  לרדוף  ומחרפים    שמצוה  לכפירות  נופלים  דבריהם  השותים  ותלמידיהם 

ו  יתו ולשמש אותצדיק אמיתי לבניס  להכוהעצה לזה    לבש בהם התולע הרוצה להחריב את העולם.תמ,  יראי ה'
 ' אנכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. עי"ז מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב עולתוללמוד ממנו להיות בחי

  תמיד, ואזי עולת מבטל את התולע הנ"ל.
 

 ליקוטי הלכות
 "ח ברכת המזון ה'  או

 חו"מ חלוקת השותפים ב' 

 
 שיחות השייך לתורה זו 

י ֵׁ נּו -אמרו ַאְנש  לֹומֵׁ ְ ח מענין המתנגדים והמחרפים יראי ה' ְוכּו', וזהו "למי מדנים למי שיח" ְוכּו'  בדרך צחות, בהמובא בתורה כ"ש 
ו המשיח דברים שאינם עיין שם. שרוב המדנים והמחלוקות באים מריבוי השיחות והדברים בטלים, מה שכל אחד שומע מחבר

כן צריך למעט בדיבור של מה בכך:   למי שיח. ומשום  –למי מדנים  בא ונשתלשל המחלוקת, וזהו    נוגעים לו, שעל פי רוב מזה
 .  שיש"ק ח"ד, סעיף ל"ד()

אוירא  אמרו אנשי שלומנו על המבואר בליקוטי מוהר"ן ח"א תורה כ"ח, בענין השדים הפורחים באויר שהם בחינת בונים בית ב 
מות ופשיטות, לבין  ידי תפילה ויראת ה' בתמי-נה עלין האדם ההולך בדרך התורה הנכודעלמא ְוכּו', עיין שם. שזהו החילוק ב

האדם שהוא בהיפך מזה, על אף שהוא עוסק בתורה, כי זה שהולך בתמימות ובדרך התפילה ויראת שמים כראוי הוא בחינת  
וביסוד חזק עמוק ב זה שהולך ב"בונה בית בחכמה"  כן  פי שנראה שבונה  -על-חכמות אףארץ שיעמוד איתן לעד, מה שאין 

ְוכוּ בת נפלאים  ', אבל אינו כי אם כבונה בית באויר, שאין לו על מה לסמוך וכל זה מחמת שהולך אחר ים ומחדש חידושים 
בתמימות.   הליכתו  ואי  י"ב      חכמתו  בתורה  המבואר  "איה"תני וראה  ועובד  , נא  שהולך  חכמות    שזה  פי  על  ליפול ה'  יכול 

ומכש מבטעותים  על  שאינו  מחמת  זה  וכל  רבים  כפורח  ולות  אלא  בארץ  כהולך  ואינו  לו  קומו  הנדמים  בדמיונותיו  באויר 
 .  שיש"ק ח"ו, סעיף רס"ה() כחכמות התורה: 

 עד כאן השיחות 

 
 תשפ ירושלים  שבטכח עד   ' ג–חברותא    . תמוז אב תשסה –לצות לו   א

לוֹ   -סימן תב    ין חיי מוהר"ן י ע   ב ְ י ש  ֵׁ ַאְנש  י מֵׁ ַמְעּתִּ ָׁ ין ֶזה וּ ש  עֵׁ ן ּכְ ם ּכֵׁ נּו ּגַ לוֹ מֵׁ ְ י ש  ֵׁ יּו ַאְנש  ַעם ַאַחת הָׁ ת. ּפַ ר ְקצָׁ ְגנֹון ַאחֵׁ נּו  ְבסִּ ים ְלפָׁ מֵׁ ֶהם  קֹוְבלִּ ה לָׁ ָׁ ש  ּקָׁ ֶ יו ש  נָׁ
יפֹות ְוכוּ  ְרדִּ ֲחלֶֹקת ְוהָׁ ְנַין ַהּמַ ְסּבֹל עִּ ֶהם  לִּ ַמר לָׁ ה ְואָׁ נָׁ ש   ', עָׁ ּיֵׁ ֶ י ש  ינּו לִּ ֲאמִּ ל ּתַ ָׁ י ּכַֹח ַלֲעשֹֹות ש  דִּ יָׁ ּלֹא ּבְ ֶ ם ש  עֹולָׁ ל הָׁ ם ּכָׁ ל ַמה    ֹום עִּ ַלי, ֲאבָׁ ק עָׁ ּום חֹולֵׁ ְהֶיה ש  יִּ

ש  מַ  ּיֵׁ ֶ ה ש  גוֹ ֶאֱעשֶֹ לֹות ְדרֵׁ יכָׁ י ַמֲחלֶֹקת. ְוהָׁ   ת ְוהֵׁ יֶהם ַרק ַעל ְידֵׁ בֹא ֲאלֵׁ ר לָׁ ָׁ י ֶאְפש  אִּ ֶ ּלּו ש  אֵׁ ה ַר ּכָׁ ֶ י מֹש  ה, ּכִּ יָׁ לֹום  ְראָׁ ָׁ יו ַהש ּ לָׁ נּו עָׁ ה לֹו ּכַֹח הַ ּבֵׁ יָׁ אי הָׁ ַוּדַ ְך  ּבְ ֵׁ ּמֹוש 
ּכָׁ  יְך ֶאת  ִּ ְקהֵׁ ְלַהְמש  מֹות ל"ה(, "ַוּיַ ְ יב )ש  ְכתִּ דִּ יו, ּכְ לָׁ ל אֵׁ אֵׁ רָׁ שְֹ ֶ ל יִּ ל עֲ ל מֹש  אֵׁ ה ֶאת ּכָׁ רָׁ שְֹ ַלל יִּ ּכְ ל  ֶ ַעת ש  ַהּדַ ה  יָׁ י הּוא הָׁ ל", ּכִּ אֵׁ רָׁ שְֹ י יִּ נֵׁ ֹכחֹו  ַדת ּבְ ה ּבְ יָׁ ל, ְוהָׁ

ֶאת ְלהַ  יְך  ִּ ּוְלַהְמש  יל  ּפִּ   ְקהִּ ַעל  ְוַאף  יו,  לָׁ אֵׁ ם  ּלָׁ ל"ג( ּכֻּ ם  ָׁ )ש  יב  תִּ ּכְ ַמה  ן  כֵׁ ְכרֹונָׁ   :י  זִּ ינּו  ַרּבֹותֵׁ ּו  ְרש  ְודָׁ ה"  ֶ מֹש  י  ַאֲחרֵׁ יטּו  ּבִּ מַ "ְוהִּ ה  כָׁ ְברָׁ לִּ ְוכּו'  ם  ּו  ְרש  ּדָׁ ֶ ש ּ ה 
ּדְ  ש   י יֵׁ ל ֶזה ּכִּ ֶזה עֹוד. ְוכָׁ א ּבָׁ י ְוַכּיֹוצֵׁ רִּ י בָׁ אִּ ֶ ּלּו ש  אֵׁ בֹוא אֲ   ם ּכָׁ ר לָׁ ָׁ ֶ לֵׁ ֶאְפש  י ַמֲחלֹוֶקת ש  יו ְוכּו'. ְואָׁ יֶהם ַרק ַעל ְידֵׁ לָׁ ין עָׁ ה  חֹוְלקִּ כָׁ ְברָׁ ם לִּ ְכרֹונָׁ ינּו זִּ ְמרּו ַרּבֹותֵׁ

ין ז.(:  )ַסְנֶהְדרִּ
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 הקדמה 

בלק"ה/  יותר  ועוד  כאן  מ  \גמבואר  קדוש  בלימוד  שרשה  ואמיתית  נכונה  התורה,  שעצה  שהם אלפד'  משרש  ין, 
כל הצדיקים שלא זכו  ולהוריד ולצמצם משם עצה אמיתית.  הארה מרגלי הבינה עילאה, שרק צדיק אמיתי בכוחו  

ויש תערובת שקר בעצותיהם,    \ד/ לברור המדמה בתכלית הם עדיין אוחזים בקליפת נגה ומקבלים תורה משד יהודי
 כל אחד לפי מדרגת זיכוכו. 

כ חייב  כן  נכונהלו  ל אדם לעשות  על  ממנו עצה  לקבל  ביותר שזרב צדיק  הרב הצדיק  ולחפש את  כה לעצות , 
 של רבנו(  הצוואה)כמבואר באריכות בתורה ח' תנינא אמיתיות ביותר. 

הבנה בדברי עצות של צדיק קדום, ואעפ"כ נשאר   אמנם היום כמעט אין צדיק שמוריד השגות חדשות, אלא רק
 אלפין נפולין.ות של שקר, שהם הרבה מקום לטעויות ועצ

ולהתקרב לה'.  ועצה לדעת כיצד לחפש רב אמיתי היא שרוב דברי הן עצות כיצד לשוב  דהיינו ללמוד לדעת ו 
 ליותר.   ובהשתוקקותוכיצד אני במדרגתי צריך לעבוד,   .תייצדיק אמהיא עבודתו של  כיצד 

ואע"בוודאי  ו אחרים.  רבנים  ולחרף  לרדוף  שעצתו  מרב  לפעמים  להתרחק  שנמצא  ומעשים  פ  בתורה  גדול  רב 
להרחיקו,   העושצריך  וברור שכל  מכנפשוט  בזה  כי  עצמו    סיסק  גדולה  קצת  לסכנה  הבקי  של  כל  העולם  בימי 
התברר ,  ודע שברובא דרובא של הרדיפות שרדפו צדיקיםי  ,הצדיקבאברהם אבינו ויוסף    לידתההיהדות מראשית  

מעשה נוראה  ת היו  זש  אחרי  טעות  שלהנשהה  והחורבן  היא    נורא.  זק  מ  המציאות  ישראשרבם  סבלגדולי  ו ל 
ו על זה  ות של שקר, כמו שהתברר לאחר מעשה. והמעט שצדקת ועצם ע"י סברומו רבנים גדוליממחלוקות שגר

ורות בצואת  ם בלא בורסקי, ואוי לו למי שהוא בורסקי. כידוע שבורסקי הוא המעבד ענאמר בגמ' אי אפשר לעול 
 ל.לה הריח ד' אמות וד"וריחו רע. והדין הוא שכדי ללמוד תורה צריך להרחיק ממקום שככלב 
כמו שהיה במחלוקת    .\ה/ מצווה רבתי  זואלא    ,שהיו בעבראינה כהקודמות    , זו שהם עושיםה מחלוקת  השחזיקו  הר שדולי  גדוהיו ויהיו    דור  בכל

יוסףו  ,על אברהםיתה  שהשלא למדו מהמחלוקת    ,\ו/על משה כקרח    כתוב לא תהיהחשו לה  אל  \זעל דוד המלך/   במחלוקתכך  ו  ,הצדיק  על 
  . הראב"ד על הרמב"םכגון    מעולם בכל הדורות   היה כך  ו  טז: נה כמבואר בבא קמא  איש ובזובאשת  חשדו  רדפו וירמיהו הנביא  גם את  ו  תו.ועד

 
ּלֵׁ אות  זון הלכה ה  רכת המ ב   ות ליקוטי הלכ ן  עיי   ג ְתּפַ ין ְלהִּ יכִּ רִּ ּצְ ֶ א ש  ְבּדָׁ ל ְלעֻּ לָׁ ַר ד( ַהּכְ ְתּבָׁ ֶ ל ְמֹאד ַלה' יִּ ין ְך ש  כִּ ָׁ ְמש  ים ַהּנִּ עִּ ים רָׁ ּמּודִּ ּלִּ ל מִּ צֵׁ ּנָׁ יַנת  בְּ מִּ   ּיִּ חִּ

פוּ  ַהּנְ י ַהּתֹורֹות  ּכִּ יל,  ְלעֵׁ רֹות  ְזּכָׁ ַהּנִּ ּבָׁ   לֹות  ְקעּו  ְ ש  נִּ ה  ַהְרּבֵׁ ה  י הַ ַהְרּבֵׁ ּכִּ ים   ל כֹּ ֶזה,  עּורִּ ַהּנְ י  נֵׁ ּבְ ט  ְפרָׁ ּבִּ ַרְך,  ְתּבָׁ יִּ ה ֶאת ה'  ְראָׁ ְליִּ ים  צִּ ן    ֲחפֵׁ ֲעַדיִּ ֶ ש  ֲחַמת  ּמֵׁ ֶ לֹא  ש 
 ָׁ ְרש  ָׁ ש ּ מִּ ים  ְרחֹוקִּ ם  ינָׁ ְואֵׁ ְך  ּכָׁ ל  ּכָׁ ְתעּו  ּפִּ ּכָׁ   ם נִּ ַעל  ן  ּכֵׁ ַעל  ְך,  ּכָׁ ְת ל  ּומִּ ים  ּתֹוְקקִּ ְ ש  מִּ ם  הֵׁ רֹב  לַ י  ב  רֵׁ ְתקָׁ ְלהִּ ְמֹאד  ים  עִּ ְעּגְ ה'  ּגַ ה  ְת יִּ ֲעבֹוַדת  ַהְרּבֵׁ ל  ֲאבָׁ ַרְך.  ּבָׁ
רוֹ  עֹות ּוְסבָׁ עֹות רָׁ ֲחַמת ּדֵׁ ים מֵׁ ְתַרֲחקִּ ל הַ מִּ ֶ ּיֹות ש  ְת ת ּכֹוְזבִּ ין  ּמִּ לִּ ַקּבְ ּמְ ֶ "ל ש  ֱאֶמת ַהּנַ ים ֶאל הָׁ דִּ ַהּפְ רוֹ ּתוֹ ַנּגְ ּמְ ֶ פּולֹות ש  ים  ת ַהּנְ ים ַחּיִּ י ֱאלֹקִּ ְברֵׁ ין ּדִּ ים  כִּ ְואֹוְמרִּ

ּלֵׁ  ְתּפַ סּור ְלהִּ אָׁ ֶ ֹכַח וּ ש  ּבְ אִּ י בִּ ל  ּכְ דֹול  ּגָׁ ן  ילָׁ אִּ ּבְ ן  ין ַעְצמָׁ ֶנֶפש  ְותֹולִּ יַרת  ְמסִּ ּובִּ יעֹות  צַּ גִּ ְך מִּ ּכָׁ לּו  ּבְ ּכִּ ּדִּ ּלּו קִּ י,  יקִּ י ְסרִּ ין ּבֹו ּבּוקִּ דֹול ְותֹולִּ ּגָׁ לִּ י  יק  ֹב  חָׁ ַלֲחש  ה  ילָׁ
ַעל  זֹאת  ּבֹודִּ   ּכָׁ ם  י, ַרק הֵׁ ּתִּ יק ֲאמִּ ּכָׁ ַצּדִּ ֶקר  ֶ ש  רֹות  ְסבָׁ ם  ּבָׁ ּלִּ מִּ ּנִּ ים  ֶ ש  ה  ּלֶ ָׁ ְמ אֵׁ רִּ ש  ְזּכָׁ ַהּנִּ ים  פּולִּ ַהּנְ ין  ַאְלפִּ מֵׁ ים  גּומִּ ּפְ ים  ּמּודִּ ּלִּ מִּ ין  ַעל  כִּ ן  ּכֵׁ ַעל  יל.  ְלעֵׁ   זֹאת ים 

 ֶ ש  ְמצֹא  ת  ְלעֵׁ ֶליךָׁ  אֵׁ יד  סִּ חָׁ ל  ּכָׁ ל  ּלֵׁ ְתּפַ ֶ זְ ּיִּ יִּ ש  ֱאֶמת  יש   אִּ ְמצֹא  לִּ ה  אֲ ּכֶ ּמּוד  לִּ ּנּו  ּמֶ מִּ ל  ַקּבֵׁ ֱאמֶ ּיְ ּתֹוַרת  מִּ ְך  ָׁ ְמש  ַהּנִּ י  ּתִּ ש  מִּ י  לִּ ּבְ ּום  ם  וּ ת  ש  י  ּוְבלִּ ֶקר  ֶ ש  וָׁ סֶֹלת  ּפְ
ם   ּגַ י  ּכִּ ל.  לָׁ ּכְ ְחֶלֶפת  מֻּ א  רָׁ ש  ְסבָׁ ּפְ ם  דָׁ אָׁ י  נֵׁ ּבְ ֶצל  כִּ ּוטִּ אֵׁ ַהּפְ ּמְ ֶ ש  פֹות  ְחלָׁ מֻּ רֹות  ְסבָׁ ים  אִּ ְמצָׁ נִּ אֱ ים  ים  פִּ הָׁ ַהּנְ ל  ּכָׁ ט  ְפרָׁ ּבִּ ם ֶמת.  ַדְעּתָׁ ּבְ ים  ּנֹוְפלִּ ֶ ש  ֲחַמת    ילֹות  מֵׁ

טוֹ  לֹא  ר  ֶ ֲאש  יֶהם  ְת ַמֲעשֵׁ ְונִּ ים  הוּ חֲ ַר בִּ ַהּכֹל  לֹום,  ָׁ ְוש  ַחס  ַרְך  ְתּבָׁ יִּ ה'  מֵׁ ר  יֹותֵׁ ֶזה  י  ְידֵׁ ַעל  ים  ּפְ קִּ ים  ּמּודִּ לִּ ֲחַמת  מֵׁ ר  גּומִּ א  בָׁ ּדָׁ ַעל  ַהּבַ ֶ ש  יל  ְלעֵׁ ים  רִּ ְזּכָׁ ַהּנִּ ים 
אֶ   יס ְכנִּ מַ  י  אִּ ּלּו  אִּ ּכְ ּבֹו  לִּ ַלה ּבְ ב  רֵׁ ְתקָׁ ְלהִּ עֹוד  לֹו  ר  ָׁ ּלוּ ְפש  אֵׁ ּבְ א  ּיֹוצֵׁ ּכַ ַרְך  ְתּבָׁ יִּ רוֹ '  בָׁ ַהּסְ ֶ ת    ין  ש  כִּ ָׁ ְמש  נִּ ם  ּלָׁ ּכֻּ ֶ ש  ם  דָׁ אָׁ י  נֵׁ ּבְ ב  לֵׁ ּבְ ין  סִּ ְכנָׁ ּנִּ ֶ ש  ֶקר  ֶ ש  ּתֹורֹות  ל  מִּ

פּולֹות   ְתּפַ ַהּנִּ ַהּנְ ין ְלהִּ יכִּ ן ְצרִּ יל. ַעל ּכֵׁ רֹות ְלעֵׁ ַרְך לְ ל הַ ּלֵׁ ְזּכָׁ ְתּבָׁ ה ַלה' יִּ ה: ְרּבֵׁ ּזֶ ל מִּ צֵׁ ּנָׁ  הִּ
קרא  קים, ושד רע גמור הנקרא שד גוי, ושד ממוצע מקליפת נגה שנ די הצ המשמשים את    מבואר שיש ג' סוגי שדים, שד טוב   בזוהר פנחס רנג   ד

 שד יהודי.
וכתובת קעקע ג'  קרחה    ובלק"ה ו שקרים ורדיפות.  שבכל הדורות דווקא על הצדיק הגדול שבדור בד   –ד' ל'    הורה סימני בהמה ט   עיין לק"ה   ה 

 ו'.הנביא וכ   יא שחלקו על משה רבנו וישעיה הנביא וירמיהו 
וישמע משה ויפול  "   ( ד   ז ט במדבר  עה"פ ) דרין קי.  נה בס . ו הביטו אחרי משה ואמרו כמה עבים שוקיו וצווארו שמן הכל משלנו   לג:  ן י ש ו ד ק עיין    ו 

ה לצאת שמא אינו שפוי בתוך ביתו. איחר  ים משה לצאת אמרו מה רא עפרש"י דברים א' יב הקד ו    .איש שנפל כיון שחשדוהו באשת    " ניו על פ 
      ליכם עצות רעות.ע   עץ מרו יושב ויו לצאת א 

לו שהוא    זלל״ה, שאמר   הישמח משה שמע מזקינו    לה״ה נא שאא״ז הייטב לב ז א ידע ועובד   -שכתב חלק ח' פרשת קרח דף טו    דברי יואל עיין  ו 
ו,  ינ רב הי׳ עם משה    ל קרח, ורק ההמון עם ור המדבר, ואמר שכל ראשי סנהדראות עמדו בשיטתו ש ם אמת הי׳ בד עוה״ז פעם הג', פע נתגלגל ב 

לעשות כך    ייטב לב היתכן לו ה לא עם משה ולא עם קרח, שא זה צד עמד הוא ז״ל, השיב שהוא עמד בפני עצמו  ושאל אותו הייטב לב באי 
 מכיר אותו לא היית שואל כך ע״כ.  א היית יודע את קרח, אילו היית נגד משה רבינו, השיבו שאתה ל 

 שכ"כ קרעו אותו בבזיונות ושפכו דמו עד שלא נשאר בו דם )ב"מ נט.(    " מו ד א  ול קרעו  " כמ"ש    על מעשה בת שבע.אותו    שהיו מבזים   ז 

ל   ומבואר שם  וזה אע"פ שבאמת כל    עולם שאין להם חלק  לא ה   מי שהכיר הבא.  יחוס משוק צליח להבין כיצד כז יחוסו של דוד  נעשה  ה  ץ 
ת  ה על שם אביה. ומעשה יהודה ותמר שנדמה לזנו בנ ל   דייקא ושקראה הולדת מואב מלוט ובתו הפחות צנועה  ב   מצער ראשיתו  למלך עליהם.  

ת  זרע משיח )רו   פרץ שממנו יצא ו בסוד היבום של תמר בפרץ וזרח. נמצא ש גלגל ים שער ואונן נת שער הפסוק ומבואר ב   .כשהולידו את פרץ 
שגם נאסרו לבא    מואב הנ"ל מ   ת,שע גרה מואבי ל מעשיו הרעים. ורות היא נכדתו של בלק הר אותיות רע שהקב"ה המיתו בגל ד' יח( הוא ער  
ם הוא מותר לבא בקהל לכן פרש  י את דוד נסתפק א ת יש ועל כן בהולד א בקהל.  ת לב מותר כן  , ועדיין לא נפסק אם מואבית  בקהל ישראל 

והתכווין לשפחתו שהער מאשתו   לאשתו שבא הישראלית  והודיעה  עליו  הנביא משחו ימה  דוד שעד ששמואל  ונולד  כולם    ה תחתיה  למלך 
משיח דייקא כיוון    ל ש עו  פן כזה מכוער את הולדת זר אמת אדרבה מרוב קדושת זרעו היה מוכרח להעלים מהסט"א באו ה ו והו לממזר.    יק חז ה 
הברית  ש  בתיקון  המיוחד  יהיה  תנינא,  משיח  לב  בתורה  זרעו  הקב"ה  העלים  כמבואר  הולדת  הד את  גדולה  בכל  העלמה  של  בדרך  ורות 

 רית דייקא.שנדמית לפגם הב 
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  א וחשדוהו שהו  \טות שקר של מעשים רעים/ עליו עדוי, את רבנו רדפו, ושמונה עשרה פעמים העידו  \ח/ ועל בעל התניא  .הגר"א על בעש"טו
ובשעתו זו היתה מחלוקת    על רבי יהונתן איבשיץחלק  מדין  ורבי יעקב ע  .והתירו דמם של אנ"שיותר    רדפו עוד"ת  ואת מוהרנ  .מכת הש"צ

)כמבואר  את הרמח"ל רדפו    גםו   . רדפו מאד  טשוברדירבי לוי יצחק מבע. וגם את  נוראה שגררה המונים לרתיחת המחלוקת עם כל החסרונות שלה

דביר( הוצאת  דורו  ובני  רמח"ל  אגרות  את רבי    .ורצו להרגו   ם,כספרי מיניספריו ציוו לשרוף  ו חרם ואת  , ועשו עליאישבאשת    י וחשדוהותאעליו שבוטענו    בספר 
ו  על רבי אהרן הגדול מקרלין אמרו  .\יזושא מאניפולי החזיקו בחייו למשוגע/  ראוהו מתנדנד עם פרוצה בגן  ששעבר עבירה של אשת איש, 

ר שארית  בעל הספרבי ישראל דב מוולעדניק  וכן    .\יבות/ עם גוי שחוטא  ידו עליו  הבעש"ט העהמאור עינים מטשרנוביל תלמיד    עלו  .\יאהעיר/ 
מחלוקת סחפה המונים שאין להם שום קשר לעניין שעליו נחלקו,  וכל  צדיקים עצומים דייקא.    דברו על הרבה  ב"זויוכ   .בזוהו ורדפוהו   ישראל

       וצים. אש בשדה קות ושנאה כמו בדות שקרים ודמיונ ללוקת ולהגדיל את המחו בהם התלבששנוח ל בני אדםאלא שהיצה"ר מצא 

  קים על דעתו שמחלוקת שאין בה אהבה לצד השני היא לא לשם שמים, כי מחלוקת לשם שמים היא רק כשחול  ב דרוש ח'ח"  רות דבשעיין יעו
   איבה ביניהם.עליו. אבל אין שנאה ולא  כל מחלוקתם מצומצמת רק לאותו עניין שחולקים עי"זו  ,אבל לא על האדם עצמו ,שנישל הצד ה

 
מתלבש  ו והמקנאים ב ,ויש מפורסמים של שקר או תלמיד אמיתי של הצדיק, צדיקיש , זה לעומת זה  ,בכל דור

 .בחירופים ובזיונות ודיבורי עתק ומתגרים בובהם הס"מ שמתקנא בו, 
כיון שרהיא בשרש התורוקת  שרש המחלש  רבנו מבארו והשגות אלוקות,  להוריד   בכוחו  ,ק צדיק אמיתי גדולה 

אל שמהד'  מפסולתבפין  ונקיה  ברה  תורה  עילאה,  בע  , בינה  אמת  עצות  לשכולה  ה',  עצמו  בודת  שחולק  מי  כן 
 ם. הירא שמי הצדיק יש לו עצות של טעות ושקר, עד שנופל ללימוד המתלבש במצווה לרדוף ולבזות את פלונימ
 

 ת העולם. יב אל יום להחרכהמתעורר ב בחי' התולע הם  .המתנגדים המבזים והמחרפים את יראי ה'
דסטרא  קליפת תולע  יש  ש  \יג/ ואר בפע"ח במכי  ריאה,  היא מציאות הטמונה בעצם הב  ,רבנו מבאר שהמציאות הזו

קרבן עולת להקריב בכל יום  הקב"ה  ציווה    ,שבכל בוקר מתעוררת לכלות את כל העולם, וכדי להכניעה  \יד/ אחרא
מ  ,התמיד ב  יםם המחרפי המתנגדו  .תולעכניעים את השע"י עולת  נגדם היא   ,תולע הנ"לחי' ההם  לכן גם העצה 
    \טו/".אנכי תולעת ולא איש"בחי'   עושה עצמו דםשאע"י שה  ענוזה  ,תמידעולת בחי' 

 
ו י אגרת ח. שהעידו עליו ועל תלמ   רות בעל התניא ג א   ח ליהם חרם על סמך  שו ע לא שומרים תורה ומצוות וע דיו שמלעיגים על דברי חז"ל 

 זה נכון.  מם אם עדויות בלי שהדיינים חקרו ובדקו בעצ 

מכת הש"צ ושאר    א ן שהו מ ח נ י  שחשדו את רב   ה תמימה בספרו מקור ברוך ח"ג עמ' תרכו כתב ר ו ובעל הת   עמ' שנב( ך הנחל  )מש   ככבי אור   ט 
 .או שהוא צדיק גדול או רשע גדול   צע ו ממ ין כאן  שאמרו על רבינו שא . ועיין חי"מ רסב  משיחי שקר שהיו בדורות הקודמים 

   1.30דקה    70מתוך ה   1רא בקלטת  אל שפי בי שמו רבי לוי יצחק זצ"ל בשם ר   שיש"ק א' תרכד.  י
 אש עמ' צז.    דף שמא. ומאורי   אמרי אש בספר    יא

 בן לאשרי למוהר"י הוברמן.    הובא בספר   יב

חיים   יג עץ  העשיה    -  פרי  עולם  ג    -שער  וכו',    -פרק  תמיד  גי'   יכוין עולת  עולת,  והוא    כי  בחסד,  זה  שם  כי  ונודע  החסד  אבגית"ץ.  מדת 
הכל, וכל בקר    לה מכ של תולע שהוא  וישכם אברהם בבקר, והוא סוד אל תיראי תולעת יעקב. ויש כנגדו קליפה    המתגלה בכל בקר, בסוד 

אותו תולע הטמא להרקיב    ן כנגדו מתגבר קר, כ שמתגבר תולעת יעקב בכל ב   ובקר מתגלה אותו תולע הטמא לכלות כל העולם כולו, כי כמו 
העולם,  צוה להקריב   ולכלות  בכ   ע"כ השי"ת ברחמיו,  תגבר  כדי שלא  תולע שבקליפה,  על  תולעת שבקדושה,  תמיד להתגבר  בקר,  קרבן  ל 

 וענין תולע שבקליפה יתבאר בענין י"א סמני הקטורת לקמן : .  ויתבטל 
ם דחו"ב וישראל סבא ותבונה  , כמבואר במקומו שנשברו גם אחורי ת הכלים שקדם לעולםבשביר ' מלכים שמתו  היא בחי' הז  –  תולע דסט"א   יד

בחי' יא סממני הקטורת, שבכוחם לרדת    הם ו   דם גמט' תולע.מים א כ הם יא קליפות שנוצרו בשבירת הכלים בחי' יא אדם בליעל וי"א פע סה" 
ם ו'ה' שבשם  ם אין הפגם עולה רק כנגד זו"ן שה ות שם הויה כי לעול מאותים כנגד ו' ה'  שים משם. וה לעמקי הקליפות לברר הניצוצות הקדו 

 ולא באו"א.  

הנז' שירדו למטה במקום זו"ן, הם י"א,    ים רי מנם עם ד' אחו וכבר ידעת כי ב' אותיות אלו הם זו"ן שהם ז"ת, א   -שער עשיה פ"ד    פע"ח עיין  
כ"ז כי  ו"ה.  זו"   כמנין  ולכן תמצ הוא בכלל  אי ן.  לעולם  כי  הפג א  זו"ןן  נגד  רק  עולה  ה ם  הקליפה  ענין  וזהו  באו"א.  ולא  הנזכר  ,  תולע,  נקרא 

ת  עולת  י"א  בפסוק  והם  סמני הקטורת,  י"א  קליפות של  י"א  הם  הנה  כי  וע"ש.  י יריעו מיד,  והם  עזים,  כי תבא: א   "א ת  בפרשת  הנזכר      רורים 
,  " ראה לעו"ת אד"ם בריב"ו אדני לא  "   )איכה ג' לו(   לע. וז"ס יא תו ים אדם, גימטר ם, וי"א פעמ והנה כ"א מי"א נקראים אדם מבחינת ארץ אדו 

ראה. כי אינם במקום  א  ל   ת, ולכן אדנ"י ות הדין אל האנשים. והנה כל זה הוא בקליפו מטריא לעו"ת, משם נמשך עיו ע"י י"א אדם אלו, שהם גי 
 קדושה, הנקרא אדנ"י: 

י (  ישעיה א' יח ) כמ"ש    , בחי' דין וחטא   , אדומה היא  כי    , יש בה שני צדדים תולעת    טו  נִּ ָׁ ש ּ יֶכם ּכַ אֵׁ ְהיּו ֲחטָׁ ם יִּ ם ַיְא אִּ ינּו אִּ ֶלג ַיְלּבִּ ֶ ש ּ ע  ם ּכַ ימּו ַכּתֹולָׁ ּדִּ
ְהיוּ  ֶמר יִּ ּצֶ י  : ּכַ נִּ לה  לכן לא ילבין כשלג אלא רק כצמר. כי תולע מרמז לדין הקשה שמכ   , ומבואר שם ברד"ק ובהאריז"ל שתולע יותר אדום מהשָׁ

ולי  להודאה ושירים ותשבחות להשם יתברך. וגם א   ולעומתו יש תולע דקדושה שכוחו בפיו ומרמז   .ת הבית חריב א מ ו   , ואוכל אפילו עץ קשה 
   מרמז לתולעת המשי שכוחה בפיה לעשות חוטים ודייקא בונה לה מהם בית המפריד מאוירא דעלמא.

זאת בבחי' קרבני לחמי, כמו לחם שמחבר נשמה וגוף,  עולת התמיד והתמיד מתקן    לתולעת דקליפה שמחריב הבית היא עולת דהיינו התיקון  ו 
בגוף כן הקב"ה בבריאה.   ד מחבר את הקב"ה לבריאה, כמבו כן התמי  י: שכמו נשמה  עד שביטלו הקרבת  אר בברכות  חרב הבית  ולכן לא 

תשובה, דהיינו שיש קרבן  ב"ה לעולם, שעי"ז העולם ב התמיד, והוא הקרבן שמקריבין בבית המקדש המקום שמחבר בין שמים וארץ, בין הק 
יום תמיד אחד   ב ולחבר בין הקב"ה לעולם, ולהכניס אותו לדירה ובית בעוה"ז, כדי  בבקר ואחד בין הערבים כדי לקר מיוחד שמקריבין כל 

 .שלא יהיה כביכול תלי באוירא דעלמא, ועוד גם יכנס לבית הדעת של כל אדם בעולם 

שחוזרים הדברים לשרשם,    לאה היא בקו הדין בואר במ"א ומאידך הוא עולה דייקא וכל הע ד וצדקה כמ פו הוא בחי' חס בכס   קרבן שקונה ו 
 בחי' אברהם כמבואר באות ז'.שגם התיקון של קרבן התמיד הוא בחסד דגבורה  נמצא  
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כראויאבל   זאת  לקיים  לדעת  לבית  ,כדי  אמיתי  צדיק  להכניס  לאלישע  ,צריך  השונמית  כמו שעשתה   ולשמשו 

 .  תמידיןקריב מביתו כאילו בת"ח  חרהמא :()ברכות י"ל אמרו חזוזהו ש ,הנביא
  דהיינולי,  ש, ולהכניס זאת לבית הדעת  הצדיק  והשפלות של, זוכים ללמוד את הדעת  \טז/ע"י שימוש חכמיםכי רק  

 מלחמה.   "אנכי תולעת ולא איש"בחי'  ם,ואינם עולבי  םנעלבי מהכיצד להיות 
. מחרףר התולע והנגדו מתעורכ, שי' בקרחבל אברהם אבינו. שהיא  סד שת החגם ע"י הכנסת אורחים קונים מד

הכפי את  לבטל  באמונה  מתגבר  היה  אבינו  בעולם,ואברהם  שבגבורה  רות  החסד  מדת  גמט'  \יז/ ע"י  תולע  בחי'   ,
 בן הקנה אנא בכח וכו'.  ש אותיות ראשונות שבשם מ"ב הרמוז בתפלת רבי נחוניאאבגית"ץ, שהן ש

לו  וומשמשו  לבית  אמיתי  צדיק    סנמצא שע"י שמכני ומכין  נח למנוחה  ' דברים שהם בחי' בזוכה ללימוד,  מקום 
המתנגדים המשתלשלים ממנה, שרוצים  ואת    , ה לכלות את העולםדסט"א הרוצ קרבן התמיד המכניע את התולע  

 ה מתגברי האברהם אבינו שבה    החסד שלאת  מדת  ואת    .שי תולעת ולא איככיצד לקיים אנ  יראי ה'.לכלות את  
 .י דורונעל הכפירות של ב

בשאלת הסבי דבי "י המבואר  רנ"ת עוד ביאור בעניין הכנסת צדיק לביתו, עפמוהה' ה' מבאר    בלק"ה ברכת המזון
ומבאר   , לעומת הבית שהוא בחי' בית המקדש המחבר שמים וארץ, אתונא שהאלפין הנפולין הם אוירא דעלמא

ומי שמכניס את הצ  האלפין הנפולים שבאויראת  א  שכל הטלטולים של הצדיקים הם לברר דיק לביתו דעלמא, 
מטה   לו  ומכין  נייחא  לו  ולעסעושה  לנוח  ומנורה  ביתתבולחדש  וק  וכסא  בתוך  את   ,ורה  מתקן  הצדיק  ידו  על 

כיצד לזכות לשפלות ה'    תיות בעבודירא דעלמא לבחי' בית המקדש, דהיינו שמחדש עצות אמיתהאלפין מבחי' או
וזה בחי' קרבן התמיד המקרב את   ין וגדופין.שהן העזות וחרופ  של שקר,  שהם התיקון לכל העצות,  נהמוחסד וא
 קב"ה. שהוא בחי' האלפין הנפולין עצות של שקר המרחיקות מה ,עהתול  אתטל ומבהקב"ה, לישראל 

 
 הודי תלמד חכם שד י

 יון כ. כי מפורסם של שקר  שקר  לש  םמימפורס  תלמידים יראי ה' הם  מים המחרפי שתלמידי חכרבנו  עוד מבאר  
הרע תמיד    רע, וכידוע המעורבת טוב ו  , קליפת נגה  ,היא משד יהודי  , לכן התורה שמקבל  , שלא קידש עצמו כראוי

והרע הוא בחי' השד שמהותו שהוא באוירא דעלמא )בבחי' טוביה גנוז וחבוי מאד בגוויה( הטוב,   קודם ומסתיר את
הצדיק מפורסם ש"ש מתגבר הרע בטינא כלפי  הים וארץ ולכן אצל  קושר שמהדעת ה  תהפך הצדיק שהיא בחי' בי

 . שזה תיקון האלפין  מונע גם אחרים להכניס את הצדיק לבית הדעת שלהםו
ון מליצית ונעימה ומושכת הלב, אבל  שלבלו היא חיצוניות יפה  לכן התורה שמהות של חיצוניות    אכיון ששד הוו

אצל לכן  האלפין  נפולין  עבדבראין  ו  מעשיותיו  לחז  ,צות  ווכיצד  בתשובה  להמליך ר  ולגלות   כיצד  הקב"ה  את 
נדמה להם שאין בשום  כי    ,אצלו, נופלים לכפירות  וצאים אותהאמת כיון שלא מידיו המחפשים  כבודו, לכן תלמ

ל ש בכ "כ  ,ואם אצלו אין  ,הגדול מכל הרבניםמקום עצות שיכולות לעזור להם, שהרי הרב המפורסם שלהם הוא  
בום אחר.  מק נכנס  טינא  אבן.  לואזי  לב  ונעשה  תולעומתלבם  קליפת  א  הנ"ל,  בש בהם  ולשנוא  ולבזות  ת  לחרף 

 יראי ה'.  
אלא שאצלם האלפין נפולין,   , בשרש התורה הקדושה  ,של מעלה  הקדושיםששנאתם נובעת מהאלפין    כיוןאמת  בו

יד והקטורת  מבסוד קרבן התאפשר  נו שרב  גלהמוש מרפ"ח ניצוצין קדושים,  בוי ניצוץ קדותוך חרופיהם חלכן ב
ומאידך    .ליפתו זרקוכו אכל וקמע תורה מאחר תרבנו מבאר שזה בחי' ר"מ ששם ולהחזירו לקדושה.  עלותו מה לה

בתורה שמקבלים מהשדין אין טוב  כן  הוי טבא על  לא  רבנו דמבישא  ואמר  סותר עצמו  ולכאורה  נ"ל התירוץ  , 
"כ מאד ות שבה ועשלו מאד מושכת לחיצוני  ך הרבה רע ולכן התורהבתו  גנוז שהטוב מאד חבוי ו  שרוצה לומר

 טוב.   ל אעפ"כ ישקשה להתעלם מהחיצוניות ולשמוע רק את הטוב אב

 התמיד כוונות , עולה ע"י הרפ"ח שבתוך החרפה
פ"ג(  ובפע"ח    שנשרף כליל על המזבח,  כבש זכרקרבן עולה  כי התמיד כידוע הוא   ריש  עשיה  יון כמבאר הטעם  )שער 

 ' עבודה זרה. שייה, שהם בחיפות שבעולם העילבטל את הקל שהוא בא
מיות יעל ידו עולה פנשיאור רבנו לזה בתורה לה אות ח' ותורה רפ(  ב  יןיק ה' וע)שער התפלה פר בסוד קרבן התמיד  מבואר בפע"ח    עוד

ה וכל המדרגות בעשיה  ינעשה חלל בראש העשלמלכות דיצירה. ואזי  חיצוניות דחיצוניות    תיחב"ד דעשיה ונעש
ים  ומיד מדרגה שתחתיה עולה להשלעולה נעשה חלל במקומה הראשון,  ש  גהת להשלים החסר, כי כל מדרועול

השקועה  כל המדרגות, עד שנעשה חלל בתחתית העשיה, ואזי ע"י הקטורת עולה גם המלכות  ות  כך עולהחלל, ו
 ם לקדושה.  תהדבוקים בה, ומחזירה או םהניצוצות הקדושי  רגליה יורדות מוות, עםבקליפות בבחי' 

 
)כמבואר  ,  הצדיק ת  דע זי נחקק בו ממש הכנעה ו ודאי כשיכול לקיים בפועל ממש להכניס צדיק לביתו ולשמשו א ו בשני אופנים כי ב   וזה אפשר   טז 

אבל גם מי שלא מזדמן לו שימוש לצדיק יכול לקיים זאת ע"י שלומד ספרי הצדיק    ימוד(בו האמת יותר מבהל   קק ע"י קיום עצת הצדיק בפועל נח בתורה ז' ש 
דהיינו    , ם וארץ לבנות בית בין שמי ית הכל  כי תכל   .ומי שיש בו דעת כאילו נבנה בית המקדש בימיו   , הדעת שלו  ומכניס דעת הצדיק לבית 

וזה    , ית רצון הש"י בפועל ממש י דהיינו שירד עד לעש   , ויהיו רגליו בארץ   , ינו חכמה עליונההי ד   , שכל מה שבונה ועושה יהיה לו שרש בשמים 
 .ות הצדיק שנמצאות בו ומתקיימות בו צ כי עיקר הבית זה הע   , בחי' בחכמה יבנה בית 

דהיינו שהיה קו של    , ורה נהג בחסד דגב ה בעולם שהיה אז כולו כפירה ועבודה זרה לכן  ל הקב" ל לגלות מדת החסד ש שהתחי   כיון שהוא זה   יז 
 גבורה להתגבר על כל הכופרים ובתוך הקו הזה לגלות חסד ה' עד אין קץ.
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והבושה הם  עה שמחרפים את הירא שמים  שבש  לבארנראה  לפ"ז  ו המזבחכליל  עולה  בחי'  ייסורי הביזיון   . על 
ה גם ואדרבויהיה תולע כמוהו,    ,וישיב לו  ,בשעה שמחרפים אדם הוא בסכנה גדולה שיפול לקליפה של המחרףו

והוא בסכנה    ף בחרפה ושקוע בקליפה,ועט  אבשעה שמחרפים אותו הו  צאמנ.  \יחמסייע להם כמבואר בתורה רעז/
שתהיה מחשבתו רק בה'    ,יםמ ה  ק הראש מעלהחזילזה ל  והעצה   מציאות וכח עצמי.  שיפול לכפירות שהמחרף הוא

ואמונה שאין עוד מלבדו ר בחסד  ולמד כיצד להתגב  ,מד כששימש את הצדיקשלשל האלפין המתוקנים  ובתורה  
ביולה  ,ית' ולא איש"חי'  ות  ובשפ  .)מלחמה(   "תולעת  ולשתוק,  וללמדלדום  והכנעה,  על   לות  לה'  ולהודות  זכות, 

מדרגות נמצא פנימיות חב"ד שלו בעולם התורה עולם היצירה, ועי"ז עולות הי"ז  עוה טהרה(.  הביזיונות )שהם מקוו
   .חרפהה תוך טמון בו זגנוה דהינו הטוב  \יט/ות עם הניצוץ מרפ"חבעשיה עד שעולה המלכות מהקליפ

 שית חכמה רא ףאל
פ"ג(  שער    )פע"ח עוד מבואר   שבנגלה  ע"ח לח ב(  ו  קכגב"ב  )ידוע  שהוא ממתיק אם דיני לאה, )כ  ,בסוד קרבן התמידעשיה 

ת זכתה להמתיק עצמה  ברוב בכיותיה עד שנעשו עיניה רכוו  , ראויה לעשו מרוב הדינים שהיו בה  לאה אמנו היתה
שנע עד  כך  אשכל  וכה   תשית  מצאצאיו  שמחצה  מלכות  ויעקב  נש  ,(ממנהיצאו  נה  לאהכי  שרש   מת  בחי'  היא 

ה התולע למי שלא ממתיק אותם, ומהם נעש  , קשים  עשים דיניםהדינים שבבינה עילאה ובהשתלשלותם למטה נ
 מתלבש במתנגדים המחרפים יראי ה'.  ו  ,הרוצה להחריב את העולם

ה אין לה , כי החכמ מאיר החכמה עילאה   הב,  )לשון עתיד ותקוה(  ה-ישם אה  ,עולם התשובההיא    ,בינה עילאהכי  
כי גם כל ספירה   ,שבד' ספירות נהי"מ שלהה  -שמות אהי'  לוקחת לאה מדד' אלפין ש  בחי'  יאוהבבינה,  גילוי אלא  

  .רדהיינו תמיד בכתיב חס ,וד"פ אלף גמט' תמד ה.-שבה היא שם אהי
, וכל החכמה עילאה, הנקרא ראשית,  "אאלפך חכמה"מלשון    ת אלףאשנקרהלימוד הראשון,  נמצא שבלאה מאיר  

של   ובה. ולעומתם מפורסםששל ת   אותה לעצותהצדיקים מצמצמים  ש   הם צמצום האלפין,התורות של הצדיקים  
יהודאין   וחיצוניות/ שקר המקבל משדין  יפותאותה לתורות של מ  םמצמצ,  \כשהוא קליפה  בחי' חיצוניות   ,ליצות 

וכנ"ל שזו הסיבה שהתלמידים    שם.אין  כי    ,בהמי שמחפש עצות לתשו  תאבל לואה ומייגע א  ,אוזןליפה ונעימה  
    ם יראי ה'.שלהם נעשים כופרים ומחרפי

לצמצם השגות אלוקות באלפים ורבבות צמצומים ואעפ"כ הצמצום האחרון יהיה לבוש   כי רק צדיק אמיתי יודע
 ,עולת התמידקרבן  י'  בחי' תמד בחהיא    ורה שלהתו  יואז.  יי מוהר"ן סימן שס(ח)עיין תורה ל' ועיין    ל העליון שבאלפיןלשכ

 דסט"א.  שמכניע תולע
 כבה לתולע הנ"ל.ררופים של המתנגדים הנ"ל שהם מין נעשה החנמצא שמהאלפין הנפול

צדיק   מי שמכניס  כן  וזוכה  אועל  שלו  הדעת  ולבית  לביתו  קרבמיתי  בחי'  קדושים  אלפין  תמילתורה שהיא   , דן 
 שהם המחרפים הנ"ל.  דסט"א בכוחו להכניע את התולע

 
 דמה כאן ההק דע

* 
 

 )לשון רבינו ז"ל( 

 [כא] כח תורה 
נניא ומה השיב להם חאת רבי יהושע בן  ששאלו סבי דבי אתונאת השאלות נו מבאר אורה לא רבת מתורה כג עד

 ונצחם 

 
תורה   יח ם,   -  רעז   עיין  דָׁ אָׁ הָׁ ַעל  ַמֲחלֶֹקת  ש   ּיֵׁ ֶ ש  ּכְ ע  הַ   ּדַ ֶנֶגד  ּכְ ַעְצמֹו  ַלֲעמֹד  ין  מ ּשֹֹונְ אֵׁ ּכְ לֹוַמר  ים,  י  אִּ לִּ ה  עֹושֶֹ ֶ ש  י  ּכֵׁ ֹו  ּכִּ ֶנְגּדֹו.  ּכְ לֹו  ה  ֶאֱעשֶֹ גּ ן  ם  ֶזה  ֹורֵׁ

בֹוא  א יָׁ ַהּשֹֹונֵׁ ֶ וֹ   ש  ש  ּקָׁ ְמבֻּ ְראֹות לִּ   , לִּ הּוא רֹוֶצה לִּ ֶ לֹום, ַמה ש ּ ָׁ דּון אוֹ   ְראֹות ּבֹו, ַחס ְוש  אּוי לָׁ א רָׁ ַרּבָׁ ם ְלַכף ְזכּות, ְוַלֲעשֹֹות לָׁ ּבֹו, ַרק ַאּדְ ל ַהּטֹובֹות,  ֶהם ּכָׁ תָׁ
ִּ בְּ  ינֹות: "ְוַנְפש  מוֹ י  חִּ ְהֶיה", ּכְ ר ַלּכֹל ּתִּ פָׁ עָׁ פָׁ   ּכְ לֶ ֶהעָׁ ין עָׁ ִּ ש  ַהּכֹל ּדָׁ ֶ יא נ ר ש  , ְוהִּ ב וְ תֶ וֹ יהָׁ הָׁ ה ְוזָׁ ּיָׁ תִּ ְ ה ּוש  ילָׁ ל ַהּטֹובֹות ֲאכִּ ֶהם ּכָׁ ים טֹובֹות, ַהּכֹל  ֶנת לָׁ נִּ ֶכֶסף ַוֲאבָׁ

ה   יָׁ ן ַאף ַעל ּפִּ הָׁ מֹו כֵׁ ר, ּכְ פָׁ ן ֶהעָׁ ֶ מִּ לָׁ י ש  ים עָׁ ם חֹוְלקִּ ים הֵׁ ִּ ש  ה  רָׁ   יו ּוְמַבּקְ שֶֹ עָׁ ן יֵׁ י כֵׁ תֹו, ַאף ַעל ּפִּ ֶהם  עָׁ מֹו הֶ לָׁ ל ַהּטֹובֹות, ּכְ " ּכָׁ ּנַ ר ּכַ פָׁ  ל:עָׁ

רוֹ  ית ֲחבֵׁ ַחת ּבֵׁ ר ּתַ ד חֹותֵׁ ֶאחָׁ ֶ ש  ל, ּכְ ָׁ ש  מָׁ ם הּוא ַיֲעמֹד ַעְצמֹו ְוַיְחּתֹר גַּ ְוהּוא ּכְ וַ , אִּ ֶנְגּדֹו, ֲאַזי ּבְ ן ּכְ אי  ם ּכֵׁ בֹוא ַהחוֹ ּדַ ַקל יָׁ וֹ ּבְ ש  ּקָׁ ְמבֻּ ר לִּ ר  , אֲ תֵׁ ד חֹותֵׁ ֶאחָׁ ֶ ש  ל ּכְ בָׁ
רוֹ  פָׁ עֹומֵׁ   ַוֲחבֵׁ עָׁ ְך  ֹופֵׁ ְוש  ים  ְפנִּ ּבִּ ה  ד  ְועֹושֶֹ כֹול   ל ּתֵׁ ר  יָׁ ינֹו  ְואֵׁ ְבּתֹו,  ַ ַמֲחש  יר  פִּ מֵׁ ֲאַזי  ֶנְגּדֹו,  מ   ּכְ ּכְ ֹו,  ש  ּקָׁ ְמבֻּ ַלֲעשֹֹות  א  ַהּשֹ ַהּשֹֹונֵׁ ֶנֶגד  ּכְ ַלֲעמֹד  ין  אֵׁ ן  כֵׁ ים  ֹוְנאִּ ֹו 

נֶ  הוּ ַלֲעשֹֹות ּכְ ּזֶ ֶ ם, ש  מוֹ בְּ   ְגּדָׁ ן ּכְ ם ּכֵׁ ר ּגַ חֹותֵׁ ֶ יַנת ש  י ֶזה יָׁ  ַהּשֹ חִּ ַעל ְידֵׁ ֶ א, ש  ּקָׁ ֹונֵׁ ְמבֻּ יַנת "וְ ש  בֹוא לִּ חִּ ר, ּבְ פָׁ יַנת עָׁ חִּ י ּבְ ל ַעל ְידֵׁ ַקל. ֲאבָׁ "ל.  ֹו ּבְ ּנַ ר" ּכַ פָׁ עָׁ י ּכֶ ִּ ַנְפש 
י   א  ַעל ְידֵׁ ֶבת ַהּשֹֹונֵׁ ֶ יר ַמֲחש  פִּ נַּ ֶזה מֵׁ ּפֹ "ל, ַוֲאַזי ּכֹוֶר ּכַ ּה יִּ ַחת ּבָׁ ַ ַ ל ה ש  ַהש ּ ר ּבְ אָׁ ְ ש  ל ְונִּ י נֹופֵׁ ֶ , ּכִּ רֹו ַעל יְ ַחת ש  ה ַעל ֲחבֵׁ רָׁ ר  ּכָׁ פָׁ י ֶהעָׁ ֶ דֵׁ רֹו  ּנִּ ש  י ֲחבֵׁ יו, ּכִּ לָׁ ְך עָׁ ּפָׁ ְ ש 

יו   לָׁ ְך עָׁ ֹופֵׁ ד ְוש  י בְּ עֹומֵׁ "ל, ַעל ְידֵׁ ּנַ ֶנְגּדֹו ּכַ ר ּכְ פָׁ נַּ עָׁ ר ּכַ פָׁ עָׁ י ּכְ ִּ יַנת ְוַנְפש   "ל:חִּ
 ניצוצין."ח  לקליפות בשבירה שקדמה לעולם הם רפ   שנפלו   ניצוצות הקדושים כל ה   כידוע שכלל   יט 
אמרים אמצע אות ח' מבאר שבחכמתם היו זה לעומת זה    ור' צדוק הכהן בלקוטי   .מים עצומים חכ ו  הי כידוע  ש   אתונא והם בחי' הסבי דבי    כ

תלוי באובנתא  ד למעשה שזה  וההפנמה של הדברים ע ק  חכמי ישראל, ורק את העומ   בחי' חיצוניות ידעו את כל התורה של חכמי התורה, וב 
  .שביאר רבנו בתורה יט תנינא השארות האדם היא רק השכל שלו, כמו    כל ש   מעשיות, וסברו רו במצוות ה היה חסר להם, ולכן כפ   דליבא זה 

שלא  שזבולון אע"פ    ויששכר   מזבולון לסתור דעתם  יה  ראי על עין יעקב ריש מסכת ע"ז( שמביא    וכן מבואר ברשב"א )הובא בביאור הכותב 
 בשלימות.אלא במצוות מעשיות    כל בש רק  אינו תלוי  שכר עוה"ב  , מכאן ראייה ש של יששכר ששכרו יהיה כמו    אמרו חז"ל למד  

 יה. ה את רבי יהושע בן חננסבי דבי אתונביאור השאלה ותשובה החמישית ששאלו לא ידוע מתי נאמרה. תורה זו. והיא  כא 
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  .ות שוח()עץ ממשפחת עצי הבנחבר ויש אומרים מוכססים  לשבע שנים ולאותו רשע לא מצינו)מוליד(  נחש  -עיין בכורות ח. 
יד{ "ארור אתה  -מר }בראשית גן חנניא שנאמנא הני מילי אמר רב יהודה אמר רב ומטו בה משום דר' יהושע ב

נתקללה הבהמה מחיה מחיה לא כ''ש? אלא לומר לך כשם ש ,מכל הבהמה ומכל חית השדה" אם מבהמה נתקללה
י. ...... א''ל קיסר לרבי שב שנ  וה ליהלשבע, דהא מבהמה אחת כך נתקלל הו ,מחתול חמור ניהו אחד לשבעה ומאי

א''ל לשב שני. והא סבי דבי אתונא ארבעינהו ואוליד לתלת? הנהו  בר ומוליד? יהושע בן חנניה נחש לכמה מיע
אינהו? אנן חכימינן  מושי? אינהו נמי משמשי כאדם. והא חכימיא ד' ]שנין[. והא קמשמשי שמיעברי הוו מעיקר

 ו לי. איתינהינהו ויהו. אי חכימת זיל זכמיני
האם את המציאות   , היתהא חכמת יווןבי אתונלסבי ד ,ורהמבואר שהויכוח בין חכימא דיהודאי דהיינו חכמת הת

להתווכח האם השמש זורחת כעת בשמים  סיון או מהתורה. ובאמת זה הפך ההגיון זה כמו ילומדים מחקירה ונ
היא זורחת. אעפ"כ זו דעת התורה. ואת זה    אתשבעת הז  ו בגלל שכתוב בתורהרואה אותה זורחת, אשאני  בגלל

 ח לקיסר בוויכוח עם סבי דבי אתונא.חנניא להוכיהלך רבי יהושע בן  
 )והיא גרסת העין יעקב( שית ששאלו אותו. וזו השאלה החמי

לארעא. אמר אמר שם קם ותלא בין שמיא    :  א דעלמא וירבא  אביתבני לן  

לאסוקי התם. אמר   איכא דמציאמרו מי    :  טינא מהתםלבני וקו לי  להו אפי
 [כב] : א לארעאומי איכא דמצי למבני ביתא בין שמי 

ם  ואמר להם הוציאו לי לבני   , שם ותלה עצמו באויר בין שמים וארץ  בנה לנו בית באויר העולם. אמר  -תרגום  
 . ארץכול לבנות בית בין שמים ושיי יש מהאם להם  לשם. אמר  האם יש מי שיכול לעלותלו  ו שם. אמריט לוט

התור  מהלך  בה  רמוז  כיצד  יתבאר  התורה  לבסוף  וצריך  הזו.  שמדוברה  רמז  בויכוח    זכור  ראשי בדרך  בין 
הגדול   לתנא  בעולם  חנניהאפיקורסים  בן  יהושע  ד  ה רבי  להטיל  התכוונו  והתנא בתורופי  שבשאלתם  ישראל  ת 

 . ק עמו, בלא ויכוחב שהצדנו היטינו שהביק אותם דהיברמז שהשתיהשיב להם 

לידי מכדרכם  בשמים  שיאמר דבר חכמה גבוה  ששאלו  נו  יידה שם דהיינו תורה    אמר  וריב"ח  .עשהשלא מביא 

הוראה מעשה  ,לשון  לידי  המביא  חכמה  שמים  דהיינ  ,דבר  בארץו  להם  .שמאיר  תוציאו  ואמר  הטינא   אם  את 
שהתורה ם  גם אתלו  תוכדות,  יון לתיקון המולכ  ,ב להפנים דברי תורהאת הל  ותפתחולישראל  שבלבכם  ה  אוהשנ

למעלה בלא דהיינו להוריד תורה משרשה    ,הנפולין  ן את האלפיןהרי צריך לזה לתק  ואמרו לו   .תחבר שמים וארץ

בית שמי שביתו    והשיב להם  . ה אין מי שיכולז ו,  שאר משל לשכל העליוןסטיה מהמכוון באופן שגם למטה היא ת
ו  ושמכניס לבית  ,לחכמים אמיתיים  דעוו ה לבית הדעת מד ממנו תורה ומכניס אות משמש אותו ולוצדיק אמיתי 

    פולין. את האלפין הנול להעלות כי אהו ,שלו

 
 אאות 

  שדהנקרא שד גוי, וגמור ע  ר שדו ,ים את הצדיקיםשטוב המשמ שד  ,מבואר שיש ג' סוגי שדים בזוהר פנחס רנג
 . שנקרא שד יהודי נגה תפמקלי ממוצע

שהם  ד' אלפין,  ,שרש התורהמבלימוד קדוש  יתית שרשהמנכונה וא צהשע \כג/ כאן ועוד יותר בלק"האר מבו
אבל כל הצדיקים שלא  .עצה אמיתית םמש ולצמצם שרק צדיק אמיתי בכוחו להוריד   ,עילאה  גלי הבינההארה מר 

יש תערובת שקר לים תורה משד יהודי וומקבנגה מה בתכלית הם עדיין אוחזים בקליפת זכו לברור המד
ולחפש   ,צה נכונהלקבל ממנו עצדיק על כן חייב כל אדם לעשות לו רב  .פי מדרגת זיכוכוחד לא כל ,בעצותיהם

 את הרב הצדיק ביותר שזכה לעצות אמיתיות ביותר.  
קדום, ואעפ"כ נשאר   אלא רק הבנה בדברי עצות של צדיק ,דשותכמעט אין צדיק שמוריד השגות חהיום אמנם 

 .בחי' אלפין נפולין םשה  קום לטעויות ועצות של שקר,הרבה מ

 
   ין שמים וארץ.ת לשם. אמר האם יש מי שיכול לבנות בית בשיכול לעלוי מ אמרו האם יש . םאמר להם הוציאו לי לבנים וטיט לשותלה עצמו באויר בין שמים וארץ ום ש ולם. אמרית באויר העתבנה לנו ב  –תרגום  כב

ֶ אות  ה    כה הל   ברכת המזון   ליקוטי הלכות עיין    כג א ש  ְבּדָׁ ל ְלעֻּ לָׁ ּלֵׁ ד( ַהּכְ ְתּפַ ין ְלהִּ יכִּ רִּ ְתּבָׁ ּצְ ים רָׁ ל ְמֹאד ַלה' יִּ ּמּודִּ ּלִּ ל מִּ צֵׁ ּנָׁ ּיִּ ֶ יַנת ַרְך ש  חִּ ּבְ ין מִּ כִּ ָׁ ְמש  ים ַהּנִּ   עִּ
ַהכֹּ נְּ ַהּתֹורֹות הַ  י  ּכִּ ֶזה,  ּבָׁ ְקעּו  ְ ש  נִּ ה  ַהְרּבֵׁ ה  ַהְרּבֵׁ י  ּכִּ יל,  ְלעֵׁ רֹות  ְזּכָׁ ַהּנִּ לְ פּולֹות  ים  צִּ ֲחפֵׁ ה ֶאת ה ל  ְראָׁ פְ יִּ ּבִּ ַרְך,  ְתּבָׁ יִּ עּורִּ '  ַהּנְ י  נֵׁ ּבְ ט  ֲעַדיִּ ים  רָׁ ֶ ש  ֲחַמת  ּמֵׁ ֶ ן לֹא  ש 

ם  ינָׁ ְואֵׁ ְך  ּכָׁ ל  ּכָׁ ְתעּו  ּכָׁ   נִּ ל  ּכָׁ ם  ָׁ ְרש  ָׁ ש ּ מִּ ים  ן  ְרחֹוקִּ ּכֵׁ ַעל  ְת ל  עַ ְך,  יִּ ה'  ַלֲעבֹוַדת  ב  רֵׁ ְתקָׁ ְלהִּ ְמֹאד  ים  עִּ ְעּגְ ְתּגַ ּומִּ ים  ּתֹוְקקִּ ְ ש  מִּ ם  הֵׁ רֹב  י  ֲאבָׁ ּפִּ ַרְך.  ה  ּבָׁ ַהְרּבֵׁ ל 
ֲחַמת  מִּ  ים מֵׁ עֹות ּוְסבָׁ ְתַרֲחקִּ עֹות רָׁ ל  רוֹ ּדֵׁ ֶ ּיֹות ש  ֱאֶמת ַהנַּ ת ּכֹוְזבִּ ים ֶאל הָׁ דִּ ְתַנּגְ ין ּתֹורֹות ַהנְּ ַהּמִּ לִּ ַקּבְ ּמְ ֶ ֶ "ל ש  ים  הַ ּמְ פּולֹות ש  ים ְואֹוְמרִּ ים ַחּיִּ י ֱאלֹקִּ ְברֵׁ ין ּדִּ כִּ ּפְ

ּובִּ  ֹכַח  ּבְ ל  ּלֵׁ ְתּפַ סּור ְלהִּ אָׁ ֶ ּובִּ ש  יעֹות  ֶנפֶ יגִּ יַרת  ן ְמסִּ ין ַעְצמָׁ דֹול כְּ   ש  ְותֹולִּ ּגָׁ ן  ילָׁ אִּ ְך מִּ אִּ ּבְ ּכָׁ לּו  ּבְ ּבֹו  ּלּו קִּ ין  דֹול ְותֹולִּ ּגָׁ יק  ּדִּ ה  ּצַ ילָׁ לִּ י חָׁ ּכִּ י,  יקִּ י ְסרִּ ֹב  ּבּוקִּ ַלֲחש 
זֹ  ְמ ת  א ּכָׁ ּנִּ ֶ ש  ה  ּלֶ אֵׁ ּכָׁ ֶקר  ֶ ש  רֹות  ְסבָׁ ם  ּבָׁ ּלִּ מִּ ים  ּבֹודִּ ם  י, ַרק הֵׁ ּתִּ יק ֲאמִּ ַצּדִּ גַעל  ּפְ ים  ּמּודִּ ּלִּ מִּ ין  כִּ ָׁ ין הַ ש  ַאְלפִּ מֵׁ ים  ְזּכָׁ ּומִּ ַהּנִּ ים  פּולִּ י ּנְ ן עַ רִּ ּכֵׁ ַעל  יל.  ְלעֵׁ זֹאת  ם  ל 

אֵׁ  יד  סִּ חָׁ ל  ּכָׁ ל  ּלֵׁ ְתּפַ לִּ יִּ ה  ְזּכֶ ּיִּ ֶ ש  ְמצֹא  ת  ְלעֵׁ יש   ֶליךָׁ  אִּ ּום מֶ אֱ ְמצֹא  ש  י  לִּ ּבְ ֱאֶמת  ּתֹוַרת  מִּ ְך  ָׁ ְמש  ַהּנִּ י  ּתִּ ֲאמִּ ּמּוד  לִּ ּנּו  ּמֶ מִּ ל  ַקּבֵׁ ּיְ ֶ ש  ּום    ת  ש  י  ּוְבלִּ ֶקר  ֶ ש  וָׁ סֶֹלת  ּפְ
ְחלֶ  מֻּ א  רָׁ אֵׁ ְסבָׁ ם  ּגַ י  ּכִּ ל.  לָׁ ּכְ ּפְ ֶפת  ם  דָׁ אָׁ י  נֵׁ ּבְ חְ ֶצל  מֻּ רֹות  ְסבָׁ ים  אִּ ְמצָׁ נִּ ים  ּוטִּ ֱאֶמת.  ש  הָׁ ים  כִּ ַהּפְ ּמְ ֶ ש  פֹות  ל לָׁ ּכָׁ ט  ְפרָׁ ֲחַמת  נְּ הַ   ּבִּ מֵׁ ם  ַדְעּתָׁ ּבְ ים  ּנֹוְפלִּ ֶ ש  ילֹות  פִּ

ְתַרחֲ  ְונִּ ים  טֹובִּ לֹא  ר  ֶ ֲאש  יֶהם  חַ ַמֲעשֵׁ ַרְך  ְתּבָׁ יִּ ה'  מֵׁ ר  יֹותֵׁ ֶזה  י  ְידֵׁ ַעל  ים  הּוא קִּ ַהּכֹל  לֹום,  ָׁ ְוש  ּפְ   ס  ים  ּמּודִּ לִּ ֲחַמת  ֶ מֵׁ ש  יל  ְלעֵׁ ים  רִּ ְזּכָׁ ַהּנִּ ים  ר  גּומִּ בָׁ ּדָׁ ַעל  ַהּבַ
לִּ  ּבְ יס  ּלוּ ַמְכנִּ אִּ ּכְ ֶ אִּ   ּבֹו  ש  רֹות  בָׁ ַהּסְ ּלּו  אֵׁ ּבְ א  ּיֹוצֵׁ ּכַ ַרְך  ְתּבָׁ יִּ ַלה'  ב  רֵׁ ְתקָׁ ְלהִּ עֹוד  לֹו  ר  ָׁ ֶאְפש  ם  י  דָׁ אָׁ י  נֵׁ ּבְ ב  לֵׁ ּבְ ין  סִּ ְכנָׁ ּנִּ ֶ ש  ֶקר  ֶ ש  מִּ ל  ין  כִּ ָׁ ְמש  נִּ ם  ּלָׁ ּכֻּ ֶ ּתֹורֹות  ש 

פּולוֹ  ן ַהּנְ יל. ַעל ּכֵׁ רֹות ְלעֵׁ ְזּכָׁ ל ַהְרּבֵׁ   ת ַהּנִּ ּלֵׁ ְתּפַ ין ְלהִּ יכִּ ְתּבָׁ ְצרִּ ה: ךְ ַר ה ַלה' יִּ ּזֶ ל מִּ צֵׁ ּנָׁ   ְלהִּ



 7לט.                      הר"ןמו                                  כח   תורה                             קוטי   י ל                            

ולהתרחק מרב שעצתו   .עצות כיצד לשוב ולהתקרב לה' הןו דברי ובשרדעת כיצד לחפש רב אמיתי היא ועצה ל
גדולי האמת שרוב  ,להרחיקותורה ומעשים שצריך  נמצא לפעמים רב גדול בואע"פ שרבנים אחרים.  לרדוף ולחרף 

שה. והמעט  כמו שהתברר לאחר מע ,ות ועצות של שקרברת שגרמו רבנים גדולים ע"י ססבלו ממחלוקו ישראל
סקי הוא המעבד  רוכידוע שב בורסקי. אי לו למי שהוואו ,רסקיבלא בו י אפשר לעולםאבגמ' נאמר  שצדקו על זה

 וד"ל. ת הריח ד' אמושכלה ק ממקום  כדי ללמוד תורה צריך להרחין הוא שיהדו . עורות בצואת כלב וריחו רע
את   שרוצה לכלותשהמציאות של רע  מבואר ,תורה שכל כוונות התמיד רמוז בתורה זוולפי המבואר בסוף ה

הרוצה   "תולע"האם להיות מרכבה ל  ,ן להשתייך כוהבחירה היא להי .עצם הבריאה במציאות   אהי  ,הטוב בכל יום
 ה אמונה וחסד. ות וענווע"י שפל והמתגברת עלי דמיהת "עולת"לבחי' כבש לאו  ,הטובכלות את ל

תלמידי    גדיםהמתנ  והמחרפים    \כד/חכמיםשהם    \ כח/תזה מחמ  ,\כז/[כו]  \כה/ יראי השםאת  המבזים 

יהודאיןשמ שידין  חכמים  מתלמידי  תורה  המבזים    \לג/[לב]  \לא/(ל)   \כט/ קבלים  שהמתנגדים  דהיינו 

 
את כל  ה  והטע שעל ידן טעה  מאלפין הנפולין  שלמד לעצמו עצות של שקר  צדיקים היא קרח    על הדוגמא הטובה ביותר למחלוקת    לכאורה   כד

עים  אל"ה לא היו שומ היה אדם גדול מאד ד אע"פ ש   עדתו.כ ו קרח  היה כ י לא  )במדבר יז ה( ו כמ"ש    ורה הוא הדוגמא לזה בת   וגם .  גדולי ישראל 

שהיה  תורה א' תנינא  אות ח'    ועיין פל"ח של מעלה.    ח"ג דף מט. שהיה הגדול שבלויים והיה למטה מעין דוגמא   עיין זוהר לו נגד משה רבנו.  
ישראל    ו בעניין הנהגת נ ב ה חלק על משה ר יל תח ל הברכה כתב ש כ י ובה   אוות התמנות.זה גרם לו לת נשמעים ו   לכן היו דבריו ול  שמים גד   ירא 

גדו לו מח   ' בבחי  כהן  יהיה  הוא  הדין  הנהגת  כשתהיה  לבוא  לעתיד  כן  ועל  הלל,  ובית  שמאי  בית  לחל קת  שהתחיל  כיון  אבל  עשה  ונ   ק ו ל. 
ועפ"י     שי התנ"ך(י אי)עפ"   סנהדרין פ"י ה"א ירושלמי  ב   א(   במדבר טז ) במדרש הגדול    כמבואר   הקב"ה תורה וב גם ב נפל מאד עד שכפר    , מחלוקת 

א דעלמא בלא יסוד וקרקע וכך  נשאר בבחי' אויר   א נראה לבאר ענשו שכיון שחלק על הצדיק יסוד עולם הו   בסבי דבי אתונא   המבואר לקמן 
 .ירושלמי הנ"ל( )   פללה עליהם ה עד שחנה הת ארבע מאות שנ והארץ נשמטת ממנו,  הלך ושקע  

בּוז,  וצ"ע  נקט יראי ה'  כה  ה וָׁ ַגֲאוָׁ ק ּבְ תָׁ יק עָׁ ים ַעל ַצּדִּ  .ולא כמו בתורה ח' ותורה יב ַהּדֹוְברִּ
 יים שם אות ד'. מים ח  "ט עה"ת פרשת קרח אות ג' ומקורבעש עיין  כו

כֹול  ל ֶאחָׁ ְוכָׁ   ]ו[ אות  יד    תורה עיין    כז  יָׁ תֹו  ינָׁ חִּ ּבְ י  ְלפִּ בוֹ ד  ַאת ַהּכָׁ יַדע ַהֲעלָׁ י  לֵׁ ה; ְלפִּ ְראָׁ ַהּיִּ ֶֹרש   בוֹ ד ְלש  ה הַ ַהּכָׁ לָׁ ן עָׁ ּכֵׁ ם,  ֵׁ ַהש ּ י  ְראֵׁ יִּ ד ֶאת  ַכּבֵׁ ּמְ ֶ בֹוד  ד ש  ּכָׁ
ֹו, ּכִּ  ְרש  ָׁ ם ְלש  ָׁ ֶֹר   י ש  ם טו(: ש  ָׁ יַנת )ש  ְבחִּ בֹוד, ּבִּ ְראֵׁ "   ש  ַהּכָׁ ּכִּ י ה' ְיכַ ְוֶאת יִּ ד".  בֹוד הוּ י ּכָׁ ּבֵׁ ַהּכָׁ ֶ לוּ ל ְזַמן ש  ּגָׁ ל אֶ א ּבַ י בְּ ת, ּכָׁ ד ְלפִּ ְר חָׁ יִּ ל ּבְ ְמַזְלזֵׁ תֹו הּוא  ינָׁ י  חִּ אֵׁ

 ֵׁ בֹוד, ַהש ּ ּקּונֹו ֶאת ַהּכָׁ י ּתִּ ד ְלפִּ ל ֶאחָׁ ְראֵׁ   ם, ְוכָׁ ד יִּ ן הּוא ְמַכּבֵׁ ֵׁ ּכֵׁ  ם: י ַהש ּ

יד ועיין   ק"ש  ו   -  פע"ח  יראה,  נקראת  היא  רחל  כי  א שנודע  עקב  הנק היא  לאה  יראת  ל  ענוה  עקב  כמ"ש,  ענוה,  ואולי ה', ראת  אפ"ל    . 
יראי ה ש  בין לאה לרחל כי מקבלי המחרפים את  נפו ' מפרידים  ו ם תורה  ד' אלפין  נפול לה מבחי' רגלי לאה שהם  נהפך  ה אצלם  כיון שהיא 
 רגלי לאה בראש רחל.התיקון הוא דייקא לחבר את  הם בחי' רחל. כידוע ש ה' ש   ת יראי הם מחרפים א אווה ו לג
דהנה יש כמה  ואמר הכתוב ואוכליו    -אלימלך פרשת קדושים  עיין נעם  מקבלים מתשח"י    תחש"י. אבל מדוע תורה מ   זה מחמת שמקבלים   כח

 וונותיו משיאין אותו לדבר בהם דברים אשר לא כדת.מנה שע בני אדם שעומדים על הצדיקים וכמעט רוצים לאוכלם עוונו ישא אזי ידע נא 

 ין זה בלק"ה שבועות ב' טו.וכע 
בס' נתיב מצותיך נתיב התורה שביל א' אות י"ג כתב וז"ל, לית בכו מאן    ( ד אות    -שם  מקור מים חיים  הערת  פרשת קרח  עה"ת    עיין בעש"ט   כט 

ל  בע דיתער  לגבי  לה  יומא  גבה לרצאה  ככ ור ולילה בא לה, צווחין בכל  וצווחין בה  ולב,  לב  קושיין בלא  גוונא  לבין, כ ייתא דבעל פה בכמה 

והם הם הרודפין ומצערים  ,  השפה ולחוץ כדואג ואחיתופל דין יהודאין שתורתן מ הם ש והם  דגיהנם )תיקונים שבס"ס זוהר חדש דק"ג ע"ד(  

ליצנות   מיני  בכל  בימ הצדיקים  שהיה  כמו  והם והיתול,  היום,  ועד  מרן,  המעכבי   י  הצדיקים הם  מדברי  שחוק  מיני  כל  שעושין  הגאולה,  ,  ן 
ד והמלע  על  להבת יג  אש  באור  שמו  יתברך  יחודו  דורשי  הצדיקים,  על  עת  בכל  העומדים  רשעים  ועוד  וכו',  נופל  דור  שבכל  חכמים    ברי 

, מפני הנחשים השרפים  לזה העולם   שנשמתו לא רצתה לירד   על שם טוב זי"ע[ אמר,שלהבת יה, עד שמרן אלקי הרב ישראל בן אליעזר ]הב 
ילה, שלא יחלישו דעתו כל כך עד שיתבטל חלילה, ונתנו לו ששים גבורים נשמות צדיקים לשמרו  ניהם חל שיש בכל דור, שלא יוכל לקום מפ 

"י בשער  רי מרן האר ן שונא לאדם יותר מיצרו, והענין מבואר בדב ואחד מהם היה הגאון מאיר נתיבים וכדומה. ואתה בני תבין הענין, כי אי 
מן הצלם  הקליפות  מן  שיוצא  ניצוץ  כל  כי  צר   הצלם,  תורה  רע,  ידי  על  ונתקן  עדיין,  צורה שאינה מתוקנת  צלם,  מקודם בבחינת  יך שיהיה 

של    והיצר הרע ולמנדע רע ולמיהדר גרמיה לטוב,    ומצות ואחר כך חוזר לסוד נשמה פנימיות, וזהו )עי' בזוהר תצוה דקפ"ד ע"א( למנדע טוב 

ו   וא שד, אדם שה  ורע,  טוב  בו  שיש  שלימה, אלא  קומה  כן  גם  מ הוא  הכל  הצדיק  חוזר  כך  ואחר  קדוש,  מלאך  טוב  יצר  ממנו  ועושה  תקנו 
ו  יתברך,  השם  בנועם  להתענג  אחד  אחדות  הכל  ונשמה,  ורוח  הנפש  עם  שבאדם  יצרים  אחד,  קשר  הכל  נשמה,  גבוה  לבחינת  נשמה  לכל 

וב, ויש שהם משורש נפשו ורוחו  ת יצר ט בבחינת יצר הרע, ויש שהם בבחינ   ם עדיין שדין יהודאין יש שה צין,  וקדושה יש הרבה נשמות וניצו 
ונשמתו, ועל הצדיק מוטל לתקן הכל להחזירם למוטב, וכשהצדיק מתקן יצרו הרע לגמרי עד שחוזר למלאך קדוש, אזי יש בו כח לתקן גם  

יעשה    תן שדין יהודאין, אבל מחמת שאין צדיק בארץ או  ]עיין אשר  ועשה אותו מלאך טוב  ' תרומה  לעיל פ   טוב דהיינו סור מרע את הרע 
בחשכות   עדיין  והם  מתוקן  שהוא  על  מקנאתו  יהודאין  שדין  אותן  בו  מתגרין  ולכן  לגמרי,  שיתקן  חי  שהוא  זמן  כל  אפשר  ואי  ה'[  בהגה 

חזי להו. ולכ  ויק   ן עצה היעוצה לצדיק, כשיעמדו עליו גלי הים ומזלייהו קא  בל בשמחה, כי הרבה טובות עושין לו, ובזה שמחלישין  ישתוק 
יתגרו הקליפות  תו שומר דע  לנו האר"י שלא  ויחודים שלו, כי כמה ענינים מסר  לקליפות מאור תורתו  יניקה  יהיה שום  ין את הצדיק, שלא 

ך שיש איש אחד בעולם ושומע תורה  ער איך איי ים להפילו, עד שאמר מרן הריב"ש טוב דא שוו ברוחניות, שהם גם כן מקנאין על האדם ורוצ 
א מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו ומתיירא בכל עת ורגע שלא יפילו אותו לנוקבא דתהומא רבה ר"ל, ]עיין  שרף אל   לא מפי מלאך ולא מפי 

 לקמן פ' נצבים אות י"ב ואות י"ד[.

בת"ח שהתורה שמקבל מהשד היא מהותו, ולא סתם    מזה שמדובר וביאר שמוכח    .נקרא שד יהודי בעצמו  ע הת"ח  הקשה מדו   (39כח א  )  הריצ"ח 
   מנו.שמקבל מ 

 פנחס רנג. ]רע"מ[  זהר  ל

ז"א   -זוהר פנחס )רע"מ( דף רנג.    לא והנה  ופושעי ישראל,  ובינונים  צדיקים  יש בבני ישראל, של  כי כמה מיני מעשים  הנ"ל( הוא,  )להמשל  ידי    הנמשל  מקבל מן השפע הנמשך על 
וזה השפע הוא מצד עולם האצילות, אבל משפע הבינוני שהוא מצד מלאך מט"ט דיצירה, מצוה  השפע,   ים אשי ה' שהם בנים למקום, לכן הוא מצוה לתת להם מזה הנקראיקים מעשיהם של הצד



 8לט.                      הר"ןמו                                  כח   תורה                             קוטי   י ל                            

תורה שיש בה תערובת    םלומדי  ,א זככו עצמם כראוימפורסמים של שקר של  \לד/רבנים  לש  םם תלמידיה ומחרפים  

ורע יהודא טוב  שידין  ת"ח  כי  המתנגדים  שהין  .  של  מקבל  ,חרפיםומם  הרבנים  תורתהם  ם ים 
כמ"ש ואאלפך חכמה,    הוא לשון לימוד אלף    \לז/נפולים  \לו/ן, שיש להם תורה נפולה מאלפי\לה/ מהשידין

 
ל  לתתהקב"ה   לתת  הקב"ה  מצוה  דעשיה,  הס"מ  מצד  שהוא  הפסולת  ומשפע  קרלמלאכים,  והם  נוגה,  קליפת  מצד  שהם  ולמזיקים  הקובים  שדים  המלאכים  אל  את  הם משמשים  לכן  דושה, 

    ים( כדלקמן. )רמ"ק ומפרש

ַמְלָאִכים  ה"ג הרמ"ק(  ) ִאיּנּון ּכְ ָנה ּדְ ִדין ְיהוּ כמו כן היו בעלי המשנה שהם קדושים כמלאכים,  ְואּוף ָהִכי ֲהוֹו ָמאֵרי ִמש ְ ין לֹון ש ֵ ש ִ ּמְ ְמש ַ ו  שמצינ)כמו  שהיו משמשים להם שדים יהודים,  ָדֵאי  ּדִ

אֹות י'  קה ע"ב, וז"ל ההוא בר שידא דהוה בי רב פפא, פרש"י שהיה משמשו(, לין דף  ס, כי שדים היו משמשים לכמה מחכמי המשנה, עי' מס' חו בש" יִמין ּבְ ִאיּנּון ְרש ִ שהם רשומים באות י' של השם שד"י, כי נתוספה לשם  ּדְ

ְמָסֳאבּו    ִאית וְ שה.  הארת אות י' דשד"י, להורות על קרבתם לקדו  ש"ד שבהם  ְטָרא ּדִ יִקין ִמּסִ ִדין ּוַמזִּ ִדים ּגֹוִים  זיקים מצד שלש קליפות הטמאות,  שדים ומויש  ש ֵ ִאְתְקִריאּו ש ֵ הנקראים  ּדְ

ה ָהאלהי"ם  שדים גוים, ועל זה נאמר  ת ֶזה ָעש ָ  עומתו בטומאה.   כי מה שיש בקדושה יש ל ְוֶזה ְלעּוּמַ

א ָאְמרּו מָ  ְייהּו  (,  טז ע"א  )עי' מס' חגיגה דףובשביל זה אמרו בעלי המשנה  יִתין  ַמְתנִ אֵרי  ּוְבִגין ּדָ ַלת ִמיִנין ִמיּנַ ִאיּנּון ּתְ ֵרת  שיש ג' מינים מן השדים,  ּדְ ָ ַמְלֲאֵכי ַהש ּ ְלהֹון ּכְ מין אחד  ַחד ִמין ּדִ

לפי שמשמשי  שרת,  למלאכי  הדומים  השרת,  מהם  כמלאכי  הקדושים  חכמים  תלמידי  את  נְ   ִמיןוּ ם  ָאָדם  ּתִ ְבֵני  ּכִ אדם,ָייָנא  לבני  דומים  הם  שני  שד  ומין  הבינונים,  והם  ִליָתאי  ים  ּתְ ּוִמין 
ְבִעיָרן   ה  ומין השלישי הם כבהמות, הם שדים הטמאים,  ּכִ ְוִדְבַעל ּפֶ ִבְכָתב  ּדְ אֹוַרְייָתא  יִמין ּבְ הֹון ַחּכִ שבעל פהְוִאית ּבְ ובתורה  יָדא ְתקְ ְואִ ,  ויש בהם חכמים בתורה שבכתב  יֹוֵסף ש ֵ ֵרי 

ם דְּ שנקראים יוסף שידא,   ד    אֹוִליד ַעל ש ֵ ָנא ָאְמרּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין  )עי' במס' עירובין דף מג ע"א, ובמס' פסחים דף קי ע"א(,  על שם שהולידו שד  ֵליּה ש ֵ נה  ולא לחנם אמרו בעלי המש ְוָלאו ְלַמּגָ

יהּו  ְלַמלְ ֶמה  ִאם ָהַרב ּדוֹ )במס' חגיגה דף טו ע"ב(,   ּו ִמּפִ א הּוא  שומעים לפעמים דברי תורה מאלו השדים הדומים למלאכי השרת.    לכן היו ַאְך יהו"ה ְצָבאֹות ּתֹוָרה ְיַבְקש  ְמַדאי ַמְלּכָ ְוַאש ְ
יּה   ְחּתֵ ּפַ ִאיּנוּ הרי ביארנו במקום אחר,  יְמָנא  ָהא אֹוקִ ואשמדאי מלך השדים הוא וכל משפחתו,  ְוָכל ִמש ְ אשהם שדים יהודים,  ְיהּוָדִאין  ִדין  ן ש ֵ ּדְ ְפָיין ּבְ ִאְתּכַ אֹוַרְייָתא  ֹוַרְייּדְ ָמָהן ּדְ ָתא ּוִבש ְ

 )רמ"ק ומפרשים(   אליו.   שבניהו בן יהוידע אמר לאשמדאי "שמא דמארך עלך", ונכנע )במס' גיטין דף סח ע"א( שנכנעים בכח התורה ובשמות התורה, כמאמר חז"ל 

 ' י נסך ד'  עיין לק"ה יין  לב

א   -אות י'  הלכה ד    יין נסך   לק"ה   לג ְברָׁ י ַהּכֹל נִּ ְ   ּכִּ ש  יְ ּבִּ יְך הּוא ְואֹורָׁ רִּ א ּבְ ָׁ ְדש  י קֻּ ל, ּכִּ אֵׁ רָׁ שְֹ יל יִּ ל בִּ ֶ ל ַהַחּיּות ש  א ַחד. ְוכָׁ ּלָׁ ל ּכֻּ אֵׁ רָׁ שְֹ א ְויִּ מֹות    תָׁ עֹולָׁ ל הָׁ ּכָׁ
רֹאש  ְועַ  ל. ַואֲ ד סֹוף, ַהּכֹל  מֵׁ אֵׁ רָׁ שְֹ י יִּ ְך ַרק ַעל ְידֵׁ ָׁ ְמש  ּלּו ַהּסִּ נִּ ּפֹות פִּ לִּ א ְוַהּקְ ֳחרָׁ א אָׁ ְ   ְטרָׁ ש  ל ַחּיּות ַהּמִּ לְ ּכָׁ רָׁ ּתַ שְֹ ּיִּ ְך מִּ ָׁ ְמש  ה, ַהּכֹל נִּ ָׁ ש ּ דֻּ ַהּקְ ֶהם מֵׁ ל לָׁ ֵׁ ם  ש  הֵׁ ֶ ל, ש  אֵׁ

ן אֵׁ  ּכֵׁ ְוַעל  ַהּכֹל.  ֶֹרש   ְוש  ר  ּקַ ְוַהּקְ עִּ ע  רָׁ ֶצר הָׁ ְלַהּיֵׁ ּכַֹח  ּכִּ ין  ּפֹות,  ל, חַ לִּ אֵׁ רָׁ שְֹ ּיִּ מִּ ים  ּיֹוְנקִּ ֶ ש  ּכְ ם  לוֹ י אִּ ָׁ ְוש  ְר ס  ם  ל הֵׁ אֵׁ רָׁ שְֹ יִּ ּוֶבֱאֶמת  י מֵׁ ם,  ְלַגְמרֵׁ ים  וֹון  חֹוקִּ י  עָׁ ְלפִּ
קַּ  ם. ְועִּ ָׁ ְרש  ָׁ ש  ם ּבְ ּיּותָׁ נִּ ם ְורּוחָׁ ּקּותָׁ לוֹ ּדַ ָׁ ם, ַחס ְוש  יאָׁ ע ְלַהֲחטִּ רָׁ ֶצר הָׁ ַח ַהּיֵׁ ְתַלּבֵׁ ר ּכֹ ּמִּ ֶ י ש  לַּ ש  ַעְצמֹו בְּ ם, הּוא ַעל ְידֵׁ ְתחִּ ר ּבִּ בֹאָׁ ּמְ ֶ מֹו ש  ְצוֹות. )ּכְ ֶפר מִּ ן  ת ַהּסֵׁ , ַעּיֵׁ

 ָׁ ְמש  נִּ ְוֶזה   .) ם  ָׁ ינַ ש  חִּ ּבְ י  ְידֵׁ ַעל  ד ְך  ֵׁ ש  ֶ   ת  ש   , דֹוש  ַהּקָׁ ּזַֹהר  ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ש  מֹו  ּכְ י,  יֹוְנקִּ ְיהּודִּ ם  ְוהֵׁ ין  אִּ ְיהּודָׁ ין  דִּ ֵׁ ש  יַנת  חִּ ּבְ ש   בְּ ּיֵׁ הּוא  ֶ ש  ֹנַגּה  יַנת  חִּ ּבְ מִּ ץ  ים  עֵׁ יַנת  חִּ
ךְ הַ  ָׁ ְמש  ם נִּ ָׁ ש ּ ּמִּ ֶ ע, ש  רָׁ ַעת טֹוב וָׁ ל ַהּטָׁ ּדַ י  ּכָׁ ְלּבּולִּ ל ַהּבִּ ים ְוכָׁ י עּותִּ ם, ּכִּ עֹולָׁ ּבָׁ ֶ ם ּבִּ   ם ש  כֶ הֵׁ ְתַהּפֶ מִּ ֶכת, ּדְ ְתַהּפֶ יַנת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִּ עּור  ְבחִּ ִּ י ש  לִּ ין ּבְ נִּ וָׁ ה ּגְ ת ְלַכּמָׁ

ד  ֶאחָׁ ל  כְּ   ּוְלכָׁ ּבֹו  לִּ ם  ּוְמַעּקֵׁ ל  עוּ ְמַבְלּבֵׁ ַהּטָׁ י  ְוהָׁ פִּ ּבֹו.  יס  ְכנִּ ּמַ ֶ ש  ְלּבּול  ְוַהּבִּ ַעל ת  ר  ּקָׁ ַעְצמוֹ   עִּ ש   ְתַלּבֵׁ ּמִּ ֶ ש  י  ְתחִּ   ְידֵׁ ּבִּ ְצוֹות  ּמִּ ה.  ּבַ ַעד  ּלָׁ הּו  ַמְטעֵׁ ֶזה  י  ְידֵׁ ְוַעל 
ּתוֹ  ְ ש  רִּ ּבְ ס  ְתּפָׁ ּנִּ ֶ יאֹו, ַרֲחמָׁ ש  בִּ ּמְ ֶ י ַמה ש ּ ידֵׁ יאֹו לִּ בִּ ּמְ ֶ כֹול לַ  ַעד ש  ּיָׁ ֶ ן, ַעד ש  ְצלָׁ א לִּ ידֵׁ נָׁ יאֹו לִּ ְמ ֲהבִּ אָׁ ֶ מֹו ש  ּכְ  . ש  ה ַמּמָׁ רָׁ ה זָׁ ה,רּו ַרּבוֹ י ֲעבֹודָׁ כָׁ ְברָׁ ם לִּ ְכרֹונָׁ ינּו זִּ   תֵׁ

לֹו עֲ הַ  ר  ּכָׁ ּיֹום אֹומֵׁ ה  ר  שֵֹׁ ּקַ עִּ ן  ּכֵׁ ְוַעל  ְוכּו'.  יאֹו  בִּ ּמְ ֶ ש  ַעד  ְוכּו'  ַמֲחלֹ ְך  י  ְידֵׁ ַעל  ע הּוא  רָׁ ֶצר הָׁ ַהּיֵׁ רּות  ּבְ ְתּגַ ק הִּ מָׁ ּבְ א  ּמּובָׁ ֶ מֹו ש  )ּכְ ר ֶקת  ּכִּ ֹום ַאחֵׁ ר  (,  ּקַ עִּ ֶזה  י 
ם  לּותָׁ ּדְ ּתַ ְ ש  ְוהִּ ם  ְסקָׁ ֵׁ   עִּ ַהש ּ ל  ֶ לֵׁ ש  ם  ְלַעּקֵׁ ין  אִּ ְיהּודָׁ ין  ְלַהְרבּ דִּ ל  אֵׁ רָׁ שְֹ יִּ ר ֹות מַ ב  יֹותֵׁ ּבְ ַח  ּכֹ ֶהם  ש  לָׁ יֵׁ ֶזה  י  ְידֵׁ ַעל  י  ּכִּ ה    ֲחלֶֹקת,  ַהְרּבֵׁ ְצוֹות  מִּ ּבְ ן  ַעְצמָׁ ש   ְתַלּבֵׁ ְלהִּ

ּלָׁ  ֶ ב ּכָׁ ש  לֵׁ ין ּבְ יסִּ ְכנִּ ּמַ ֶ ֶ ל ַהּנֹוֶטה אַ ֶהם, ש  ֱאֶמת ְוש  הָׁ ה מֵׁ טָׁ רֹו נָׁ ֲחבֵׁ ֶ יֶהם ש  ה גְּ הּוא שֹונֵׁ ֲחרֵׁ ְצוָׁ ן מִּ ְדפֹו ּולְ א לֹו. ְוַעל ּכֵׁ ה ְלהָׁ ְדפוֹ דֹולָׁ ּלּו  רָׁ אֵׁ א ּבְ . ְוַכּיֹוצֵׁ ֶפש   ַעד ַהּנֶ
רֹות ְמזֻּ  בָׁ עֲ ַהּסְ ם, ּבַ עֹולָׁ ל ֶזה ּבָׁ צּוי ּכָׁ ר מָׁ ֶ ֲאש  פֹות ּכַ עִּ ּיָׁ ים. ְוהָׁ ַרּבִּ ינּו הָׁ בְּ וֹונֹותֵׁ ְתּגַ ר מִּ ין ְלהִּ ּקָׁ אִּ ין ְיהּודָׁ דִּ ֵׁ ן ַהש ּ ין ַעְצמָׁ ש  רִּ י   ְתַלּבֵׁ מִּ י ֲחכָׁ ידֵׁ ַתְלמִּ ן ּבְ ם  ַעְצמָׁ ינָׁ אֵׁ ֶ ם ש 

חִּ  ַעל ְמַפּקְ ּכָׁ   ים  ֶהם  ּבָׁ י  ּכִּ ֶהם,  מֵׁ ל  צֵׁ ּנָׁ ְלהִּ אּוי  רָׁ ּכָׁ יֶהם  ְרכֵׁ ְמרוּ ּדַ אָׁ ֶ ש  מֹו  ּכְ ע,  רָׁ הָׁ ֶצר  ַהּיֵׁ ר  יֹותֵׁ ּבְ ְברָׁ רּוְך  לִּ ם  ְכרֹונָׁ זִּ ינּו  ַרּבֹותֵׁ ּנִּ   ּמַ ֶ ש  ה,  ינֹו  כָׁ ְואֵׁ ל  אֵׁ רָׁ שְֹ יִּ ל  ּכָׁ יַח 
ֶרה  ְתּגָׁ בְּ   מִּ א  ר ֶאּלָׁ ּקַ ְועִּ ים.  מִּ ֲחכָׁ י  ידֵׁ הֶ   ַתְלמִּ ּבָׁ רּותֹו  ְתּגָׁ יְ הִּ ַעל  ִּ ם  ש  ְתַלּבְ מִּ ם  הֵׁ ֶ ש  ין  אִּ ְיהּודָׁ ין  דִּ ֵׁ ש  יַנת  חִּ ּבְ י  ְ דֵׁ ש  ם  ינָׁ אֵׁ ֶ ש  ים  מִּ ֲחכָׁ י  ידֵׁ ְוַתְלמִּ ים  לֹוְמדִּ ּבְ ים.  ים  מִּ לֵׁ

ֱאַמר בַּ  ּנֶ ֶ ד ּוְכמֹו ש  א ּפָׁ ּזַֹהר ַהּקָׁ נָׁ ימָׁ הֵׁ א מֵׁ ֲעיָׁ רָׁ ט ּבְ ְפרָׁ , ּובִּ ת נָׁ ֹוש  ַ ש  ם  רָׁ ּבָׁ ם לִּ ְתַעּקֵׁ ּנִּ ֶ אֲ שא. ַעד ש  ים הָׁ רִּ ֵׁ ש  ּיִּ ַעל ַהּכְ ּתִּ ם, ּכִּ מִּ ְדפָׁ ם ּוְלרָׁ ְדפָׁ ים ְלהָׁ ים ּוְמַצּוִּ ירִּ י  ים ּוַמּתִּ
י  מִּ ֶהם ֶחְסרֹונֹות ּוְפגָׁ ְמצֹא ּבָׁ ים לִּ ה ֶאְצלָׁ חֹוְתרִּ ֲעשֶֹ ּנַ ֶ ה ְלרָׁ ם ְוכּו' ַעד ש  ְצוָׁ ים ְלמִּ ם מִּ נִּ י ְמדָׁ ם. ְוֶזה ְלמִּ ּנָׁ ם חִּ י"ַח  ְדפָׁ ד יְ י שִֹּ ֵׁ ם, ש  כָׁ בֹות, חָׁ י ּתֵׁ ֵׁ אש  נּ רָׁ ּמֶ ּמִּ ֶ י, ש  ּו  הּודִּ

ל  בֹאָׁ   ּכָׁ ּמְ ֶ מֹו ש  ֲחלֶֹקת )ּכְ יב ְוַהּמַ רִּ ים ְוהָׁ נִּ דָׁ ן כח, ַהּמְ ימָׁ סִּ א" ּבְ יתָׁ ן ּבֵׁ י לָׁ נֵׁ ה "ּבְ ַהּתֹורָׁ ל   ר ּבְ ֶלק א(. ְוכָׁ י חֵׁ ּקּוטֵׁ ּמַ   לִּ ְך מִּ ָׁ ְמש  ְקרֹב עָׁ ֶזה נִּ ה "ּבִּ ַהּתֹורָׁ תּוב ּבְ ּכָׁ ֶ ַלי  ה ש ּ
עִּ  ה אֵׁ ְמרֵׁ ְלַמְעלָׁ ּמִּ ֶ "ל, ש  ַהּנַ י אִּ ים"  ּכִּ א  י ם אֹור  ינֹו יֹוצֵׁ ד ְלפִּ ל ֶאחָׁ ר ְלכָׁ ְצַטּיֵׁ נִּ ה הּוא  ּוְלַמּטָׁ ּוט.  ש  הּו בְּ   ּפָׁ ּזֶ ֶ ב, ש  יטֵׁ ם הֵׁ ָׁ ן ש  ַעּיֵׁ ּלֹו,  ֶ י ש  לִּ ית  ַהּכְ ַנֲעשֵֹׁ ה  כָׁ זָׁ יַנת  חִּ
ה לֹו ַסם חַ ַהּתוֹ  ה ֶאצְ רָׁ ית ַהּתֹורָׁ ה ַנֲעשֵֹׁ כָׁ ים, לֹא זָׁ י לֹו ַסם מָׁ ּיִּ חִּ ַהּבְ ר  ּקַ ם עִּ ָׁ ש ּ ֶ ֶות, ּומִּ י ש  ן מִּ ּכֵׁ ה. ַעל  ְצעֹק הַ רֹוצֶ רָׁ יְך לִּ רִּ ים צָׁ ּיִּ ְצחִּ יו ַהּנִּ חּוס ַעל ַחּיָׁ ה  ה לָׁ ְרּבֵׁ

ְעּתֹו ַלה'   ן ּדַ ַרְך ּוְלַכּוֵׁ ְתּבָׁ ת ּוְלַבּקֵׁ ַלה' יִּ ל עֵׁ כָׁ ַרְך ּבְ ְתּבָׁ י יִּ נָׁ פָׁ ּלְ ֶדֶרְך  ש  מִּ הּו ּבְ יכֵׁ ּיֹולִּ ֶ ַרְך ש  ְתּבָׁ ר, ו יִּ ָׁ ש  ּתֹו, ְולֹא ַיּנִּ   ַהּיָׁ ֱאֶמת ַלֲאמִּ י  ֶאת ַעצְ יֶחּנּו ַלְטעֹות  ּבָׁ ל, ּכִּ לָׁ מֹו ּכְ
אָׁ  ֶ ֶדֶרְך ש  ּבְ ֶ דֹול ש  ל ּגָׁ לָׁ ין אֹותוֹ ֶזה ּכְ יכִּ ְך מֹולִּ ילֵׁ ם רֹוֶצה לֵׁ  .דָׁ

כיון שלא מוצא תכלית בדברי רבו    , מהת"ח עצמו שמחרף אלא מהתלמיד שלו   לא מדבר   לד לקמן.  שמחרף  ביאר  כמבואר  יב  אבל בתורה 
 .. עי"ש לא כראוי מקבל כח הדיבור נגד הצדיק   התורה שלומד   כי מכח עתק בבוז  שהת"ח עצמו מדבר על הצדיק  

י המילוי שלו  בשם הזה, כ י באות י' שבו. וביאר שסוד קשירת שמים לארץ טמון  -ביאר עפ"י הזהר בפנחס שאחיזת הש"ד בשם שד   ח " יצ הר   לה 
טז.(חגיג )מסוף העולם ועד סופו כמלאכי השרת    טס ד  -הש וע"כ  .  שהוא מהלך בין שמים וארץ, כמבואר בחגיגה   ,גמט' תק  הוא גמט'  ת"ק  ו     ה 

י  ְרּבּו ְימֵׁ אֲ כלל השנים של האבות, עיין כל זה ברבינו בחיי עה"פ דברים יא )כא( ְלַמַען יִּ יֶכם ַעל הָׁ י ְבנֵׁ ימֵׁ ֶ ֶכם וִּ ה ֲאש  מָׁ יֶכם  דָׁ ד ַלֲאבֹתֵׁ ע ְידֹוָׁ ּבַ ְ ש  ר נִּ
רץ עי"ש  אָׁ ם ַעל הָׁ ַמיִּ ָׁ י ַהש ּ ימֵׁ ֶהם ּכִּ ת לָׁ תֵׁ כי הכתוב ירמוז על שני חיי האבות כי הם חיו בין כלן ת"ק שנה, שהרי  ויש לפרש עוד    -רבינו בחיי    לָׁ

עור  י ים כנגד שמים וארץ, ות"ק הוא ש שנים הנשאר הרי תק"ב שנה שחיו האבות, ה   אברהם חי קע"ה שנה ויצחק ק"פ שנה ויעקב קמ"ז שנה, 
ונמת  העולם  וכשנתרחב  ת"ק,  שם שדי שהוא  של  הנעלם  תמצא השם  וכן  לארץ.  שמים  וזהו  שבין  די,  לעולמו  ת"ק אז אמר  הזה  כשעור  ח 

 כל בזכות האבות.שאמר אשר נשבע ה' לאבותיכם, שחיו ת"ק שנה, כימי השמים על הארץ שהם ת"ק, כי ה 
ה. וידוע שמוחין  -ובעץ חיים מבואר שהם ז' ספירות תחתונות של בינה שכל אחת היא שם אהי   .ה -לא' של שם אהי   שהכוונה   אר לקמן יתב   לו 

   ה.-ה וכל ספירה בה היא שם אהי -שם אהי . נמצא שכל הלימודים של זעיר אנפין הם מרגלי הבינה שהיא בכללות  ם מרגלי הבינה של זעיר ה 

   חכמה כמ"ש באיוב לג לג ואאלפך חכמה.ימוד  ג' אלף רומז ל אות    עיין תורה לז ו 

אלפי"ן שלוקחת מד' שמות אהי"ה כי הנה נודע שאמא  וז"ש לעיל שלאה נקרא מדת גימטריא ד'  -שער לז פרק ד מ"ת    -  עץ חיים לשון ה   ה וז 
הנה הם ד"פ אהי"ה ועיקרם    נקרא אהי"ה וכל ספי' שלה נקרא אהי"ה ונמצא כי ד"ס תחתונות שבה שהם נהי"ם הנכנסים בסוד מוחין תוך ז"א 

 הוא בז"א וההארה שלהם בלבד היא בלאה והם בחי' ד' אלפין הנ"ל.

ֶ אות    'הלכה א   נזקי שכנים   ועיין לק"ה  ר ש  צֵׁ ת ֶהחָׁ ּקַ ְנַין ֲחלֻּ ר, ּוְלעִּ בָׁ ל ּדָׁ קֹום ְלכָׁ עּור מָׁ ִּ ת ְוש  יִּ עּור ַהּבַ ִּ הּוא ש  ֶ ע ַאּמֹות ש  יַנת ַאְרּבַ חִּ ין.  )ז( ְוֶזה ּבְ פִּ ּתָׁ ֻּ ל ַהש ּ
בְּ  ם  הֵׁ ֶ ש  ין  מֹחִּ ה  עָׁ ַאְרּבָׁ מֵׁ ין  כִּ ָׁ ְמש  ַהּנִּ ין  ַאְלפִּ ה  עָׁ ַאְרּבָׁ יַנת  חִּ ּבְ ם  הֵׁ ַאּמֹות  ע  ַאְרּבַ ֶ ש  א  יתָׁ י אִּ י ּכִּ ה  חִּ עָׁ ּפָׁ ְ ַהַהש  ְמקֹום  הּוא  ֶ ש  ת,  יִּ ַהּבַ ן  ּכֵׁ ְוַעל  ְלכּות  ַהּמַ י  מֹחֵׁ ַנת 

י  מֹחִּ ה  עָׁ ַאְרּבָׁ יַנת  חִּ ּבְ הּוא  ֶ ש  ַאּמֹות,  ע  ַאְרּבַ עּורֹו  ִּ ש  ן  ּכֵׁ ַעל  "ל,  ּנַ ּכַ ה  ְכמָׁ ַהחָׁ י  ְידֵׁ ַעל  ר  ּקָׁ ְועִּ ירּות  ִּ ֲעש  פַ ְוהָׁ ֶ ַהש ּ ַעת  ּפָׁ ְ ְוַהש  ת  יִּ ַהּבַ מּות  לֵׁ ְ ש  ם  דָׁ יָׁ ַעל  ֶ ש  ע  ן 
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לאלפין ש כאן  אבוהכוונה  התעול   ,בבינהשהוא    ה-יהשם  אלפיןם  נמצא  הם החכמה  -יהאבש  שובה,  ה שבבינה 
מהות  לה  השמצד  האדם  את  כדקב"ה,  קושרת  להאיאבל  בעי  כאן  את  ר  צוה"ז  הזו  החכמה  חכם  אור  רבי  ריך 

ה לצמצם  שידע  אלדקדושה  בכשגות  צמצווקות  לזה    המעיל מים  מה  וצריך  תחתון,  לשכל  עליון  משכל  לעלול 
 לשכל תחתון נמוך   הלהוריד חכמה עילא  עדשי  יך לו מלמד יותר גדולמלמד הגון וכמה שהחולה יותר גדול צר

בלימוד נפול,    יהודי שמטעה אותו  ש שדבו ייבלאזי  ,  הגון  למד אינואבל כשהמ,  \לח/ 'תורה לריש  ב  כמבואר כל זה
חכמה    לשנתפס לחיצוניות    א"ה ולגלות כבודו ולהתקרב אליו הו יך את הקבללמד להמלכוונה  שבמקום שעיקר ה

 \ לט/ מפורסם   אכיון שהוש,  מתייאשיםלא מוצאים,    ה'ודת  בעב   תמבקשים עצושלו ה  םימיד התל  י, ואזפי ומליצהויהו

רכת המזון לק"ה באבל ב  ,ורה כאןעות מהלך התא משמכך הי.  אינם כלום  כל הרבנים האחריםש  בטוחים  ,בושוח
נפולין הנ"ל הם כל הלימודי  ה'   עם    הנחש וראשיתם מה שלמד  טעות ושקר שיש בעולם  הרחיב לבאר שאלפין 

 רדוף פלוני וכו'.שמסית ללמוד שמצוה להדורות וכן בכל  \מ/ אדם הראשון

א ה(הקדושים  לו  ובאלפין  א  )מלכים  בשלמה  ויה  \מא/כתיב  משל  אלפים  שלשת  שירו וידבר  י 
ת ושבד' שמעליונים    \מג/ד' אלפיןדהיינו שאת המשלים ואת השירים הוריד שלמה בקדושה מה\מב/.  לףוא  'חמש

 
יךְ וְ  ִּ ְלַהְמש  אּוי  רָׁ ין  אֵׁ י  ּכִּ ה,  ְמזּוזָׁ ּבִּ ב  ַחּיָׁ ינֹו  אֵׁ ַאּמֹות  ע  ַאְרּבַ ת  ַביִּ ּבְ ין  אֵׁ ם  אִּ ן  ּכֵׁ ְוַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ירּות  ִּ ֲעש  אּוי,  הָׁ רָׁ הָׁ עּור  ִּ ש  ּבֹו  ין  אֵׁ י  ּכִּ ה,  ְכמָׁ ַהחָׁ יַנת  חִּ ּבְ ְלתֹוכֹו   

"ל  ּנַ ין ּכַ ה מֹחִּ עָׁ יַנת ַאְרּבָׁ חִּ ע ַאּמֹות, ּבְ הּוא ַאְרּבַ ֶ  .ש 
חירה בחכמה הקדומה שבתוכה נעלם הרצון שזה האלף  בשרש הב   דובר לפין שמ ביאר בשרש הדברים היכן שרש הא   ' בשיעור א   ח " יצ הר   לז 

כלים שמהסיגים נעשה חושך  בורא עולמות ומחריבן שזה בחי' שבירת ה   ה היה תחיל   אבל בשביל הבחירה   , תי שצריך להתגלות בבריאה האמי 
  , א את הטובא הגנוז בגווי"כ מי שרוצה ימצ ואעפ   , ת ועי"ז ניתן לברוא עולם שיעלים את האמ   , סתיר את האמת והסתרה וניתן כביכול מקום לה 

"נ שלא  וא לא המכוון אלא רק מה שנברא עמ כי ה   , טבא לא הוי  וזה הבישא שממנו    , תרה הזו נעשו הש"ד ומההס   .ינו את האלף האמיתי י דה 
 .אלא רק כאפשרות   , יבחרו בו 

יג  אות    ל   תורה עיין    לח ר ְלַהּשִֹּ ָׁ י ֶאְפש  גֹות ֱאלֹקּות, אִּ י אִּ ]א[ ַהּשָֹׁ ֶ ּכִּ מֹו ש  ְחּתֹון. ּכְ ֶכל ּתַ ֶכל ֶעְליֹון ְלשֵֹׁ ּשֵֹׁ לּול, מִּ ה ְלעָׁ ּלָׁ עִּ ים. מֵׁ ים ַרּבִּ ְמצּומִּ י צִּ נּו  ם ַעל ְידֵׁ אָׁ
ְלַהּשִֹּ רֹואִּ  ר  ָׁ ֶאְפש  י  אִּ ֶ ש   , חּוש  ּבְ י אִּ ים  ּכִּ דֹול,  ּגָׁ ֶכל  שֵֹׁ וּ יג  ש  ְתַלּבְ הִּ י  ְידֵׁ ַעל  כְּ ם  ד  ַהְמַלּמֵׁ מֹו  ּכְ ְחּתֹון.  ַהּתַ ֶכל  ּשֵֹׁ ּבַ רֹוצֶ ת  ֶ יד,  ש  ְלמִּ ְלַהּתַ דֹול  ּגָׁ ֶכל  שֵֹׁ יר  ְלַהְסּבִּ ה 

ְחּתֹון ְוקָׁ  ֶכל ּתַ שֵֹׁ יש  אֹותֹו ּבְ יְך ְלַהְלּבִּ רִּ דֵׁ הּוא צָׁ ן, ּכְ ינֹו.טָׁ יד ַלֲהבִּ ְלמִּ ּיּוַכל ַהּתַ ֶ יעַ   י ש  הּוא ַמּצִּ ֶ ַהְינּו ש  ה ַהַהְק ּדְ ּלָׁ חִּ ּתְ ב לוֹ  לֹו מִּ ַסּבֵׁ ּמְ ֶ ים ש  ּיֹות ְקַטּנִּ ְכלִּ מֹות ְושִֹּ   ּדָׁ
ּלָׁ  חִּ דֹול: ּתְ ְוגָׁ ֶעְליֹון  ֶכל  הּוא שֵֹׁ ֶ ן, ש  ּוָׁ י ֶזה ַהְמכֻּ ְידֵׁ ינֹו ַעל  י ַלֲהבִּ דֵׁ ּכְ יְך  אות  ]    ה,  רִּ ד ב[ ְוצָׁ ל ֶאחָׁ זֶ   ּכָׁ ּכָׁ גּון  ד הָׁ ְמַלּמֵׁ ְמֹאד  ש   וּ ְלַבּקֵׁ יר  ְלַהְסּבִּ ּיּוַכל  ֶ ין  ה, ש  בִּ ְלהָׁ

ֶכל  גֹות    אֹותֹו שֵֹׁ ַהּשָֹׁ ַהְינּו  ּדְ ֶזה,  ּכָׁ דֹול  ְוגָׁ ֶזה, ַעל יְ ֱאלֹקוּ ֶעְליֹון  ּכָׁ דֹול  ּגָׁ ֶכל  יר שֵֹׁ ּיּוַכל ְלַהְסּבִּ ֶ דֹול ְמֹאד ְמֹאד, ש  ּגָׁ י  ַרּבִּ ֶזה  יְך לָׁ רִּ י צָׁ ּכִּ ַהּשֵֹׁ ת.  י  ְחּתֹון  דֵׁ ַהּתַ ֶכל 
 ֶ י ש  דֵׁ "ל, ּכְ ּנַ ים ַלֲהבִּ ּכַ ַטּנִּ הוּ ּיּוְכלּו ַהּקְ ֶ ל ַמה ש ּ ם ינֹו. ְוכָׁ ֵׁ ַהש ּ ר מֵׁ יֹותֵׁ ק ּבְ חָׁ ר, ּוְמרֻּ יֹותֵׁ ן ּבְ טָׁ ְתּבָׁ   א קָׁ יּו  יִּ הָׁ ֶ ת ש  עֵׁ ינּו ּבְ צִּ ּמָׁ ֶ מֹו ש  ר. ּכְ יֹותֵׁ דֹול ּבְ י ּגָׁ יְך ַרּבִּ רִּ ַרְך, הּוא צָׁ

ַמְדרֵׁ  ּבְ ל  אֵׁ רָׁ שְֹ ְקַטּנָׁ יִּ ה  ֶ גָׁ ם, ש  ְצַריִּ מִּ ּבְ ַהְינּו  ּדְ ְמֹאד,  ַ ה  ש  מ"ט  ּבְ ים  עִּ ּקָׁ ֻּ ְמש  יּו  יּו  הָׁ ה, הָׁ ְמאָׁ י טֻּ ְונוֹ ֲערֵׁ דֹול  ּגָׁ ד  ּוְמַלּמֵׁ דֹול  ּגָׁ י  ַרּבִּ ים  יכִּ א ְמאֹ ְצרִּ ה  רָׁ ֶ ַהְינּו מש  ּדְ ד, 
רִּ  צָׁ ר,  יֹותֵׁ ּבְ ק  חָׁ ּוְמרֻּ ן  טָׁ קָׁ הּוא  ֶ ש  ַמה  ל  ּכָׁ י  ּכִּ לֹום.  ָׁ ַהש ּ יו  לָׁ עָׁ נּו,  ְמַלּמֵׁ ַרּבֵׁ אֻּ יְך  ְהֶיה  ּיִּ ֶ ש  ר.  יֹותֵׁ ּבְ דֹול  ּגָׁ ְלַהלְ ד  ּיּוַכל  ֶ ש  ֶזה,  ּכָׁ ן  יש  ּמָׁ ֶעְליוֹ   ּבִּ ֶכל  ַהְינּו  שֵֹׁ ּדְ ֶזה,  ּכָׁ ן 

מ  ְ ַרְך ש  ְתּבָׁ תֹו יִּ גָׁ יֹותֵׁ ֹו, ְלקָׁ ַהּשָֹׁ דֹול ּבְ א ּגָׁ יְך רֹופֵׁ רִּ ר, צָׁ יֹותֵׁ ַהחֹוֶלה ֶנֱחֶלה ּבְ ֶ ל ַמה ש ּ י ּכָׁ מֹותֹו. ּכִּ ק ּכְ חָׁ ן ּוְמרֻּ  ר: טָׁ
)שהיה ראש הסנהדרין בזמן    ומי ודו מהמותרות ולומד משפט מעוקל וכגון דואג האד מ י ל   ן אמונת חכמים אזי י כשא אות א'    תורה סא   עיין   לט 

 .:( י לבא בקהל כמבואר ביבמות עו ו א שאינו ר   וד המלך שעי"ז דן את ד   ( שאול המלך 

 .שיעבודיהו ועיקר מלכותם ע"י עזות דסט"א שים לתחות  אנ רועים דסט"א מפורסמי הדור וכופין  שיש    –אות ד'   ועיין תורה כב 
ש  בְּ   -'  א ה'    לק"ה ברכת המזון   מ י יֵׁ ֶחם וְ ּכִּ ךְ ַהּלֶ ָׁ ְמש  סֶֹלת ַהּנִּ יַזת ַהּפְ ם ֲאחִּ ל ּגַ ֲאכָׁ ּתוֹ   ַהּמַ מֹו  מִּ , ּכְ ש  חָׁ יַנת ֲעַצת ַהּנָׁ חִּ ם ּבְ הֵׁ ֶ יל ש  רֹות ְלעֵׁ ְזּכָׁ פּולֹות ַהּנִּ רֹות ַהּנְ

ש   חָׁ ַהּנָׁ תּוב,  ּכָׁ ֶ יאַ   ש  ִּ ש ּ י  הִּ ּמּוד  נִּ יַנת לִּ חִּ ּבְ ם  הֵׁ ֶ ינֹו ֱאֶמת ַלֲאמִּ ְוכּו'. ש  אֵׁ ֶ ל ש  ְלקָׁ ּוְמקֻּ גּום  אֵׁ ּפָׁ ֶ ֶדֶרְך הַ ּתֹו ש  ּבְ ם  דָׁ אָׁ יְך ֶאת הָׁ ְלַהְדרִּ ּכַֹח  ָׁ ין לֹו  ש  ל ֶזה  ּיָׁ ְוכָׁ "ל.  ּנַ ּכַ ר 
ְידֵׁ  ַעל  ן  ּכֵׁ ם  ּגַ ה  יָׁ ר ֶחְטאֹו הָׁ ּקַ עִּ י  ּכִּ ֹון.  אש  רִּ ם הָׁ דָׁ ְטא אָׁ חֵׁ ְך מֵׁ ָׁ ְמש  ּת נִּ ַגם  ּפְ יַנת ֹור י  חִּ ּבְ ם  הֵׁ ֶ פּולֹות ש  ַהּנְ ַהּנָׁ   ֹות  תּוב  ּכָׁ ֶ מֹו ש  , ּכְ ש  חָׁ ַהּנָׁ ִּ ֲעַצת  ש ּ ש  הִּ ְוכּו'.  חָׁ י  יַאנִּ

גּום  ּמּוד ּפָׁ יַנת לִּ חִּ הּוא ּבְ ֶ "   ש  אִּ ַהּנַ ם הָׁ ַמד עִּ ּלָׁ ֶ ַהְינּו ש  א, ּדְ ּמּובָׁ ה ּכַ דֹולָׁ ה ּגְ ְרמָׁ ה ּומִּ ְרמָׁ עָׁ יו ּבְ לָׁ א עָׁ ש  ּבָׁ חָׁ י ַהּנָׁ ה ְוהָׁ ל, ּכִּ ָׁ דָׁ ש ּ מֹק ְמֹאד ְמ אָׁ דֹול ְועָׁ ּמּוד ּגָׁ ֹאד  ם לִּ
א עַ  ְפלָׁ נִּ ֶכל  ה ְושֵׁ ְכמָׁ ֶדֶרְך חָׁ ְטעָׁ ּבְ הִּ ֶ ה ד ש  יָׁ הָׁ ֹון  אש  רִּ ם הָׁ דָׁ י אָׁ ּכִּ ְך,  ּכָׁ ל  ּכָׁ ם    ה אֹותֹו  כָׁ ה  חָׁ יָׁ הָׁ ֶ י ש  ְדמֹונִּ ַהּקַ ש   חָׁ ַהּנָׁ ל  דּוַע, ֲאבָׁ ּיָׁ ּכַ ה  אָׁ ְפלָׁ נִּ ה  ַמֲעלָׁ ּבְ ה  יָׁ ְוהָׁ דֹול  ּגָׁ

ְמֹאד   רּום  ה אוֹ עָׁ ְטעָׁ ְמ   תוֹ הִּ ַהּנִּ "ל  ַהּנַ ּמּוד  לִּ י  ְידֵׁ ְנפוּ ַעל  ין  ַאְלפִּ ה מֵׁ ְנפּולָׁ ה  ּתֹורָׁ ְך מִּ ָׁ ַהּנִּ ש  ין  אֵׁ לִּ ּכָׁ ים  ּמּודִּ ּמֹו לִּ עִּ ַמד  ְולָׁ יל,  ְלעֵׁ ים  רִּ וְ ְזּכָׁ ה  ּוּוי  ּלֶ ַהּצִּ ַעל  יף  הֹוסִּ
ם בְּ  יכָׁ ּלּו רֹוֶצה ְלַהְדרִּ אִּ ּכְ ים  רִּ ְדבָׁ ּבִּ ֶהם  ּמָׁ ְכַנס עִּ ְונִּ ְוכּו'.  ַרע  מַ ּיָׁ ֶדֶרְך הַ ְוגָׁ י אָׁ ּכִּ ֶהם, ַאף  ַמר לָׁ ר. ְואָׁ ָׁ ַהּגָׁ ש  ץ  ּכֹל עֵׁ ים לֹא ֹתאְכלּו מִּ ְוכּו'.  ר ֱאלֹקִּ יף ַעל  ן  ְוהֹוסִּ

ַרע אַ  י ֶזה ּגָׁ ּוּוי ְוַעל ְידֵׁ אֵׁ ַחר ּכָׁ ַהּצִּ ֶ ם ש  ֵׁ ש  ֶהם, ּכְ ַמר לָׁ ב. ְואָׁ ְמיֹון ּכֹוזֵׁ ש  ְודִּ ֶהּקֵׁ ֶקר ּבְ ֶ ל ש  ֶ ּמּוד ש  לִּ ם ּבְ ה אֹותָׁ ְטעָׁ ה ְך ְוהִּ יתָׁ ֲאכִּ ּבִּ   ין מִּ ה ּבַ יתָׁ ין מִּ ן אֵׁ ה, ּכֵׁ יעָׁ ה.  ְנגִּ ילָׁ
רִּ  ם הָׁ דָׁ ְטא אָׁ ר חֵׁ ּקַ עִּ ֶ א, ש  ְמצָׁ ֹון הָׁ נִּ ים ַהּנִּ אש  גּומִּ ים ּפְ ּמּודִּ יַנת לִּ חִּ י ּבְ ה ַעל ְידֵׁ יַנת ְזּכָׁ יָׁ חִּ ם ּבְ הֵׁ ֶ יל ש  ים ְלעֵׁ "ל.  רִּ ּנַ ים ּכַ פּולִּ ין ַהּנְ ד ַאְלפִּ  ּתֹורֹות ְנפּולֹות מִּ

ֶרב )י   א פרק ה -מלכים   מא ַוּתֵׁ נֵׁ   (  ּבְ ל  ּכָׁ ְכַמת  חָׁ מֵׁ לֹמֹה  ְ ש  ְכַמת  ם: חָׁ יִּ ְצרָׁ מִּ ְכַמת  חָׁ ּכֹל  ּומִּ ֶקֶדם  ְחכַּ וַ   )יא(   י  מֵׁ ּיֶ ם  דָׁ אָׁ הָׁ ל  ּכָׁ מִּ ֶאְזרָׁ ם  הָׁ ן  יתָׁ וְ אֵׁ ן  ימָׁ ְוהֵׁ י  ל  ַכְלכֹּ חִּ
יב:  בִּ ם סָׁ ל ַהּגֹויִּ מֹו ְבכָׁ ְ י ש  חֹול ַוְיהִּ י מָׁ נֵׁ ע ּבְ ים    ְוַדְרּדַ פִּ ת ֲאלָׁ ֶ לֹש  ְ ר ש  ל ַויְ )יב( ַוְיַדּבֵׁ ָׁ ש  ֶלף: מָׁ אָׁ ה וָׁ ָׁ ש ּ ירֹו ֲחמִּ ִּ י ש   הִּ

יר  אלה, וש שלשה    -רו חמשה  תוב 'משלי שלמה' בספר משלי. ויהי שי ם כ פעמי לש  שלשת למודי משלות, ש   -)יב( שלשת אלפים משל    רש"י 
כל משל,    ם משל, ועל בכל אחד כדי הוא ללמוד. ומדרש אגדה )ערובין כא ב(: שהיה אומר בכל פסוק שלשת אלפי   -השירים, וקהלת. ואלף  

 אלף וחמשה טעמים: 

צלינו,  ם אינם נמצאים א ת ה'. והנה המשלים הה להכניס בלב ירא בו משלים,  מציא בשכלו ובדא מל ה   -)יב( שלשת אלפים משל    מצודות דוד 
  -ויהי שירו    ב הוא אתם.כי רבים מספריו נאבדו מאתנו בגלותינו, ובאו לידי העובדי כוכבים, ומהם העתיקו מלים וקראו על שמם, ואולם גנו 

 , כי נאבדו: ואלף. ואף המה אינם אתנוגם עשה שירים במספר חמשה  
אמר רב המנונא מאי דכתיב וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף מלמד שאמר שלמה על כל דבר ודבר של    : עירובין דף כא   מב

 .על כל דבר ודבר של סופרים חמשה ואלף טעמים פרש"י טעם( ) תורה שלשת אלפים משל  

חמני חזרנו על כל המקראות ולא מצינו  אמר ר' שמואל בר נ )מלכים א ד( וידבר שלשת אלפים משל    -פרשה יט פסקה ג    רבה במדבר    ועיין
שנתנבא שלמה אלא קרוב לשמנה מאות פסוקים אלא מלמד שכל פסוק ופסוק שאמר יש בו שנים ושלשה טעמים כמה דאת אמר )משלי כה(  

ן אלא שירו  שיריו אין כתיב כא נזם זהב וחלי כתם ורבנן אמרי שלשת אלפים משל על כל פסוק ופסוק אלף וחמשה טעמים על כל משל ומשל  
 .שירו של משל 

 בראשית יא: שלמה וכו' .. .. היה אומר על כל דבר ודבר ג' אלפים משל ואלף וחמישה טעמים   ועיין זהר חדש 
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ש-אהי דהיינובינה בה  והשג יפנ  ,  עליונה  החכמה  ושלמה  מיות  אלוקות,  זכה  ל מהות  באלפי וא  להורידך  תה 
למעילה    \מד/ משלים הוא  האחרון  המשל  שגם  תתאה  לחכמה  ו   בוש לעלול  העליון  לעבודת לשכל  עצות  ה'   הן 

נובלות חכמה של מעלהכי    בתשובה. ל'    ,\מז/ של מעלה  \מו/, ומשל לנמשל\מה/התורה שלנו היא  וכמבואר בתורה 
התחתון   , באופן שהשכליםומים רבצצמ אלאללמדם לתלמידים  אי אפשרמה עילאה  כ הח  היאוקות שאל שהשגות

ים לוקות במשלהשגות א  ע להורידשה, ידשלמה המלך החכם מכל אדם בחכמה דקדוו   שכל העליון,לבוש ליהיה  
  אלפים לשת ש ירתו של שלמה המלך שגם אחלענמשל למשל שאחריו, וזו מ שכל משל הוא , זה למטה מזה,הרבה

ו אלפי שיר שהם זה למטה  "גם בט  ך שכל העליון הראשון, וכ של ההאחרון היה צמצום  דין המשל  משלים כאלה ע

כנ"ל, בקדושה  מזה  להם  זכה  שלמה  מלכו"פ  עכ\מט/   \מח/ כי  היצ עד    \נ/תובתחילת  אותו  בבת  ה"ר  שהטעה 

   .י נשיםופרעה ורב
. ובשביל זה כל דיבורם דרך  ניותויינו חיצהד  בלים מהם דרך הקליפותמקשדין יהודאין  אבל ת"ח  

כנ"ל שכדי  [נב]  כי שרשה מאלו אלפין הנ"ל מה,חכה  שהם חיצוניות נפלאים,וטעמים  \נא/ומליצהמשל 

 
 . וידבר ג' אלפים משל ודאי על כל מילה ומילה דאיהו אמר הוו ביה תלת אלף משל ובזהר ח"ב קמה 

 לפים.ואלף סה"כ ד' א   ...שזהו שאמר שלשת אלפים   אפ"ל   אולי  מג
 .כנראה בתורה ל'   "ח.מהריצ   י כך שמעת   מד
 .תורה   , נובלות חכמה של מעלה   -מד אות יז    שא פר   עיין בראשית רבה   מה 
משל הוא    פירוש כי שזה בדרך של צמצום.    , שלות ל להורדה בבחי' השת   , שזה בחי' לידה   , סויים בדרך משל רדת ענין מ בין הו   ראיתי חילוק   מו 

והעושה כן הוא הממליך את הש"י. אבל    , מוצא בו את הנמשל   , מיותי ורק המביט בפנ   , ש אחר לגמרישמלביש את הרעיון בלבו   , לידה   בחי' 
וכן יורד ומתעבה השפע. נמצא שמשל וצמצום    , ט העיון ומשאיר רק את העיקר שמשמי   , ייןענ ה זה כמו קיצור  צמצום  בדרך של  השתלשלות  

לבוש שלם שרק הרעיון  דהיינו שהמשל הוא    , י' לידה אני עושה קומה מנקודה כי במשל דהיינו בח   , הן שתי דרכים הפוכות זו מזו למטרה אחת 
המכוון  שבתוכו  מקומה   , הוא  נקודות  כמה  עושה  אני  בצמצום  מצמ   כי   , שלימה   ואילו  אני  הרעיון  ועומק  רוחב  כל  נקודות  צ את  לכמה  ם 

 (מלכות ביאור ספירת ה   היכל הבעש"ט קובץ  ב הר"נ גרינוולד  של    ו עפ"י מאמר )  .קריות בלבד י הע 

י:    רש"י פ עיין    מז  גמ' מכות  לידו    -על  י -אלשמוזהו שאמר הכתוב    -והאלהים אנה  כד  יצא רשע מש ד  א  יאמר משל הקדמוני מרשעים  ל  כאשר 
 .עולם היא התורה שהיא משל הקב"ה שהוא קדמונו של  הקדמוני  

ת המקדש צוואר העולם הקושר שמים וארץ  הוא בנה את בית המקדש הקושר שמים וארץ שעשה להקב"ה דירה בעוה"ז בי   ולכן דייקא   מח
התמיד  אילו הקריב קרבן  דהיינו שעשה בית והכניס בו את צדיקו של עולם והעמיד בו כהנים ככבש אלוף כבושים תחתיו לשמשו שזה בחי' כ 

 .ועוד גם שהקריבו שם עולת תמיד בפועל ולא רק כאילו 

ריד לנו תורת  ו משה שה ו   .שלמה אין מי שזכה? זה לא יתכן דלא שבקת חי ע האם הכוונה למעט שלבד מ צ"   –  להן בקדושה למה זכה  וש   מט 
ו זכה יותר,  נ ב לאלפין מתוקנים בודאי משה ר למה ויחכם מכל אדם ואמרו אפילו ממשה רבנו אבל  בש אמת בודאי זכה יותר. אע"פ דכתיב  

חייו ש   , וכל  עד  רק  זכה  נראה    אלא   חטא בבבת שלמה.ואילו שלמה  רבנו  ושיר כוונת  מיוחד.שבהם    מפורש בכתובים ש   למשל  שלמה    היה 
   .כנ"ל הקדמוני    ובאמת גם תורת משה נקראת משל 

בד' שנים ראשונות דייקא עד ש שזה    בלק"ה מבאר   נ הס היה  והטעה אותו בסברות של שקר    א מ התקנ " בנה את הבית המקדש כי  בו מאד 

י הַ     -אות ז'  '  ה  ה ברכת המזון " לק ב מאלפין הנפולין עי"ש   ַעל  ּכִּ ר מִּ ּבַ בָׁ ְמֹאד  ּדָׁ ֶרה  י ְתּגָׁ ַצּדִּ ם  ּגַ ֶ ש  א ַעד  ְיקָׁ ּדַ ים  מִּ ֲחכָׁ י  ידֵׁ ַתְלמִּ גְּ ּבְ ים  ים  קִּ ְיכֹולִּ ים  דֹולִּ
פְ  ְטעֹות לִּ לֹ לִּ ְ ם ש  ן ּגַ ֱאֶמת. ְוַעל ּכֵׁ ן הָׁ ם מִּ ְעּתָׁ ְך ּדַ ַהּפֵׁ ּמְ ֶ רֹות ַעד ש  ְזּכָׁ פּולֹות ַהּנִּ י ַהּתֹורֹות ַהּנְ ים ַעל ְידֵׁ מִּ לָׁ עָׁ ֶלְך עָׁ ָׁ מֹה ַהּמֶ ּזָׁ לֹום בְּ יו ַהש ּ ֶ ּלּו ַהד  ַעְצמֹו ש  ה ְלאֵׁ כָׁ

ה בֶּ  כָׁ ה ְוזָׁ ָׁ ש ּ דֻּ ּקְ ין ּבַ ל ּתֵׁ ֱאֶמת  ַאְלפִּ ת, ֲאבָׁ יִּ ְבנֹות ֶאת ַהּבַ ם ּכֵׁ לִּ ה אֹותֹו ּגַ ְטעָׁ הִּ ֶ ה ּבֹו ַעד ש  רָׁ ְתּגָׁ ר ְמֹאד ְוהִּ בָׁ ַעל ּדָׁ א ַעל ֶזה ַהּבַ ְתַקּנֵׁ ְבנֹותֹו הִּ יל לִּ ְתחִּ הִּ ֶ ש  ן  ֶכף ּכְ
ּמוּ  לִּ י  ְידֵׁ רָׁ ַעל  ים  ַהּנִּ דִּ ים  ְלעֵׁ עִּ ים  רִּ כְ ְזּכָׁ נָׁ ים  ִּ ש  ְונָׁ ְרעֹה  ּפַ ת  ּבַ ֶאת  א  שָׁ ּנָׁ ֶ ש  ַעד  ּיֹות יל  י    רִּ ְידֵׁ ַעל  לֹו  א  ּבָׁ ֶזה  ל  ּכָׁ ֶ ַמר  ש  אָׁ ֶ ש  יל  ְלעֵׁ ים  רִּ ְזּכָׁ ַהּנִּ ים  גּומִּ ּפְ ים  ּמּודִּ לִּ

ֶנֶגד ּת  ם ּכְ ְתַחּכֵׁ ה ְלהִּ צָׁ י ל( ְורָׁ לֵׁ ְ ש  ל )מִּ כָׁ ל ְואֻּ יאֵׁ יתִּ אָׁ ְלאִּ ֶ ה ש  ֶ ים, א ַיְרבֶּ ַמר ְולֹ ֹוַרת מֹש  ִּ ש  י    ה לֹו נָׁ ַעְצמֹו ּכִּ ְך ּבְ ה ַאַחר ּכָׁ ְתַוּדָׁ הִּ ֶ מֹו ש  יש  ְוכּו'.  ַבַער אָׁ ּכְ אִּ י מֵׁ ֹנכִּ
ּגָׁ  סּוק ְוֶזה  ּפָׁ ַעל  "י  ִּ ַרש  רּוש   פֵׁ ּבְ א  ְוַכּמּובָׁ ה.  כָׁ ְברָׁ לִּ ם  ְכרֹונָׁ זִּ ינּו  ַרּבֹותֵׁ ְמרּו  אָׁ ֶ ש  מֹו  ּכְ ת  יִּ ַהּבַ ן  ְרּבַ חֻּ לֹמֹ ַרם  ְ ש  ֱאַהב  ַוּיֶ ֶאת  ,  ְוכּו' ה  נִּ   ה'  ָׁ ש  ע  ּלֹא  ַאְרּבַ ֶ ש  ַעד  ים 

ל מִּ  ֲאבָׁ ת  יִּ ַהּבַ ְבנֹות  לִּ יל  ְתחִּ ְת הִּ הִּ ֶ ְ ש ּ ש  ן  ְתַחּתֵׁ ַוּיִּ ְבנֹות  יל לִּ ר  חִּ ּקַ עִּ י  ּכִּ ְוכּו'.  יא  ַההִּ יר  י עִּ ה לִּ ְיתָׁ י הָׁ תִּ ַוֲחמָׁ י  ַאּפִּ ַעל  י  ּכִּ ר  אתָׁ אֹומֵׁ ְמצֵׁ נִּ ְרעֹה.  ּפַ ת  ּבַ לֹמֹה ֶאת 
ְרבַּ  ַ חֻּ ְמש  נִּ ת  יִּ ַהּבַ ּפְ ן  מִּ לּ ְך  אֵׁ ין  ַגם  ַאְלפִּ הָׁ הּ ּו  רָׁ ּקָׁ עִּ ֶ ש  ה  ַהּתֹורָׁ ַגם  ּפְ הּוא  ֶ ש  ין  פּולִּ י   ַהּנְ בֵׁ בְּ ּבְ ְתּגַ הִּ ֶ ּוְכש   . ש  ְקּדָׁ ַהּמִּ י  ת  ְידֵׁ ַעל  ם  אֹותָׁ ְטעּו  ְוהִּ ְזרּו  ְוחָׁ ּפֹות  לִּ ַהּקְ רּו 

מוּ  לֵׁ ְ ש  ּבִּ ְררּו  ְתּבָׁ נִּ ן לֹא  ֲעַדיִּ ֶ פּולֹות ש  ַהּנְ נֶ ַהּתֹורֹות  י ֶזה  ְידֵׁ ַעל  וְ ֱחַרב הַ ת  ת  יִּ ְמצָׁ ּבַ נִּ "ל.  ַזר ַכּנַ חָׁ ֶ ש  ּכְ ַהנַּ   א,  ין  ַאְלפִּ ּבָׁ ַגם  ּופָׁ לֹמֹה  ְ ַעל  ש  ת  "ל  ּבַ א ֶאת  שָׁ ּנָׁ ֶ י ש  ְידֵׁ
ְרעֹה  יד מַ ּפַ מִּ ן ַהּתָׁ ְרּבַ ַבת קָׁ י ַהְקרָׁ י ַעל ְידֵׁ יד, ּכִּ מִּ ן ַהּתָׁ ְרּבַ יַנת קָׁ ְבחִּ ה ּבִּ יָׁ ם הָׁ גָׁ ר ַהּפְ ּקַ י ֶזה עִּ ּלּו ַהד אַ , ַעל ְידֵׁ ין אֵׁ ין ֲעלִּ "ל   ְלפִּ ּנַ ַגם ּכַ ּפָׁ ֶ יַנת    . ּוְכש  ְבחִּ ַגם ּבִּ ֶהם ּפָׁ ּבָׁ

ה ּתִּ  יד. ְוַעּתָׁ מִּ ְמרּו ַר ְרֶאה נִּ ַהּתָׁ אָׁ ֶ הּו ש  ּזֶ ֶ אֹות ש  י ֶזֶמר ְוכּו' ְוהָׁ ְפלָׁ ינֵׁ ה לֹו ֶאֶלף מִּ יסָׁ ְכנִּ ְרעֹה הִּ ת ּפַ לֹמֹה ֶאת ּבַ ְ א ש  שָׁ ּנָׁ ֶ ש  ה ּכְ כָׁ ְברָׁ ם לִּ ְכרֹונָׁ ינּו זִּ ן ַעד  ּבֹותֵׁ ֵׁ ש  ה יָׁ יָׁ
ָׁ ַאְר  ע ש  ָׁ עֹות וְ ּבַ ּה ש  ע ַעל אֹותָׁ ָׁ ע ש  ַאְרּבַ יד ּבְ מִּ ַרב ַהּתָׁ ּקָׁ ֶ ינּו ש  נִּ ָׁ ה ש  י ֹות. ּכִּ עָׁ ּגִּ ּלֹו הִּ ֶ ם ש  גָׁ ר ַהּפְ ּקַ ר  י עִּ ְתַאחֵׁ ּנִּ ֶ ְטא ש  ַרם ַהחֵׁ ן ּגָׁ "ל. ְוַעל ּכֵׁ ּנַ יד ּכַ מִּ ַבת ַהּתָׁ ַע ְלַהְקרָׁ

גָׁ  י ַהּפְ א, ּכִּ ְיקָׁ יד ּדַ מִּ ַבת ַהּתָׁ ּלּו ַהּלִּ ַהְקרָׁ ל אֵׁ ֶ ים ּמּודִּ ם ש  עִּ י זֶ   ים רָׁ ַעל ְידֵׁ ֶ בַ ש  ַהְקרָׁ ֶפְך מֵׁ ְרעֹה הּוא ַההֵׁ ת ּפַ א ֶאת ּבַ שָׁ ּקוּ ת ַהּתָׁ ה נָׁ יד הּוא ּתִּ מִּ י ַהּתָׁ יד, ּכִּ ּלּו  מִּ ן אֵׁ
ַרם   יל ּגָׁ ים ְלעֵׁ רִּ ְזּכָׁ ים ַהּנִּ גּומִּ ים ּפְ ּמּודִּ ְך ַאַחר לִּ ַ ְמש  ּנִּ ֶ ש  ן ּכְ "ל. ְוַעל ּכֵׁ ּנַ ין ּכַ ַאְלפִּ ר ַהְקרָׁ הָׁ ְתַאחֵׁ ּנִּ ֶ יד ּדַ ַבת הַ ש  מִּ " ּתָׁ ּנַ א ּכַ י ה': ְיקָׁ ְרכֵׁ ים ּדַ רִּ ָׁ יש   ל וִּ

עיין אבות דרבי נתן פרק לד )ח( עשרה שמות נקרא רוח הקדש.    .אבל בנפילתם הן חצוניות ופסולת לבד ח הקדש  ן כנוי לרו ה   משל ומליצה   נא
 נבואה. חזיון: אלו הן משל. מליצה . חידה. דיבור. אמירה. תפארת. ציווי. משא.  

ה  ]ַהְינּו  בַּ   -ו  ר סימן  י מוהר"ן  עיין חי   –  המליצה חכמת   יצָׁ לִּ ְנַין ַהּמְ עִּ י  לָׁ ּבְ ֹון   ֲעלֵׁ פְ ש  ּנִּ ֶ ש  ם ּכְ דָׁ אָׁ הָׁ ֶ ַמר ש  ה[ אָׁ יצָׁ תּוב  ּוְמלִּ ּכָׁ ֶ מֹו ש  יץ ּכְ לִּ ֶכף מֵׁ ה ּתֵׁ ַטר ַנֲעש ֶ
י בֶּ  ּכִּ ד".  יץ ֶאחָׁ לִּ ְך מֵׁ יו ַמְלאָׁ לָׁ ש  עָׁ יֵׁ ם  ּיֹוב ל"ג(: "אִּ גַּ )אִּ יץ הּוא  לִּ י ּכֵׁ   -ם ֱאֶמת מֵׁ חִּ ּבְ ּוְמ ן  ֹון  ש  ֶ ַנת לָׁ יץ ש  לִּ ַהּמֵׁ ם  ּגַ י  ּכִּ   . ש  ַמּמָׁ ה  יצָׁ י רֹוֶצה לְ לִּ ד  ַהְמלִּ ּוְלַלּמֵׁ ץ 

ד,   רִּ ְזכּות ַעל ֶאחָׁ ים ַמּמָׁ הּוא צָׁ רִּ בָׁ ּלּו ַהּדְ ם יאַמר אֵׁ ד ְזכּות אִּ רֹוֶצה ְלַלּמֵׁ י ֶזה הָׁ ה.  ּכִּ יצָׁ ֶדֶרְך ְמלִּ תֹו ּבְ יצָׁ ֹון ַאחֵׁ יְך לֹוַמר ְמלִּ ש  לָׁ ְגנוֹ ר אֹו  ש  ּבְ סִּ ר  לא  ּבְ ן ַאחֵׁ
ְמצא ְזכּות, ַרק   יִּ  יו לִּ רָׁ ְדבָׁ ּבִּ אֹוְמרִּ ְפַעל  ֶ ש  לוּ ים  בְּ ּכְ ּבְ קֻּ ּיְ ֶ אֶפן ש  ה ּבְ יצָׁ ֶדֶרְך  ֶדֶרְך  ְמלִּ ּבְ יְך לֹוַמר  רִּ י צָׁ יץ,  ּכִּ לִּ ד  ְזכּות מֵׁ א  ְמַלּמֵׁ ְקרָׁ יל  ֶזה נִּ בִּ ְ ש  יו. ּובִּ רָׁ בָׁ  ּדְ

ה.  ַואֲ  יצָׁ אוֹ ְמלִּ ּלּו תתקצ"ט ּבְ ְך  וְ תֹו מַ פִּ מֹו   ְלאָׁ ת כּו'  ּכְ ּבָׁ ַ ינּו ַז"ל )ש  ְמרּו  ַרּבֹותֵׁ אָׁ ֶ י בֶּ   ש  ש  לֹו ּכחַ   ֱאֶמת לב.( ּכִּ ה יֵׁ יצָׁ לִּ ּבּור ְוַהּמְ ר,      ַהּדִּ ְפעל  ּוְלעֹורֵׁ דֹול לִּ ּגָׁ
ל   ְך,  ֲאבָׁ ּכָׁ ל  ּכָׁ ה  ְבּכֶ יִּ ְפַטר לא  נִּ ד  ֶאחָׁ ֶ ם ש  ְסתָׁ ם  דָׁ ם יאְמרּו ְלאָׁ י אִּ ם יאְמרּו לֹו בְּ ּכִּ י אִּ ְברֵׁ ְתעֹוְר   דִּ ּוְבַדְרכֵׁ הִּ ְלעֹוְר רּות  ּכַח  ֶזה  ּבָׁ ש   יֵׁ ה  יצָׁ לִּ ַהּמְ ְבּכוֹ י  ת  רֹו לִּ

ּנִּ  ש   ּכַ יֵׁ ּבּור  ַהּדִּ י  ּכִּ  , חּוש  ּבְ דֹול.  ְרֶאה  ּגָׁ ּכַח  י".  לֹו  בִּ עּו  ְ ש  ּפָׁ יֶציךָׁ  "ּוְמלִּ מ"ג(:  ה  ְעיָׁ ַ )ְיש  יַנת  חִּ ּבְ ים  עִּ ְ פֹוש  ים  יצִּ ְמלִּ ש   יֵׁ עַ ]כַּ ַאְך  ו  ָׁ ַעְכש  הּוג  י -ל ּנָׁ רב   ּפִּ ֶ ש    רב 
ים הֵׁ  יצִּ לִּ ים[: ַהּמְ דֹולִּ ים ּגְ יקֹוְרסִּ  ם ֶאּפִּ
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ד שאינו הגון נתפס לממשלים ומליצות וטעמים בכמה צמצומים, ומה צריך לצמצם בללמד השגות החכמה עילא 

 . חכמהשהיא ה  ותמיימנה עיקר ולא מהפנשה מועו תלחיצוניו
יהלמה שאמר הנביא    הת"ח נאמר עליהם  נג לויוא   ל, שסרב שהנהרשעאחז  ודה  מלך  יעשה  אות  ביא  על  ו 

ברוב  לא די ש  ו גם אלקיםאתלות אנשים כי  המעט מכם הלא  \נד/ י' ז'()ישע  הבטחתו שינצח במלחמה
 א ולדעתכם הונים  ינכם מאמיאלא גם בהקב"ה א  ,מופתת ומאמינים בנביא שיש בכוחו לעשות או  םכנגאוותכם אי

הבטחתונלאה   ג  . מלקיים  נאמר  מפכך  על  המם  שקר  של  יהודאיןתורתם  קבלים  ורסמים  מייגעים   משדין  כי 
וא ותורתם,  דרושם  לשמוע  שבאים  שיאנשים  חושבים  תועלתנשים  לאיזהו  י  \נה/בואו  דם,  על 

. והם האנשים ולעבוד אותדעת את ה' ולדעת איך  נו לדהיי\נו/   היינו שיבואו לדעת את ה' איך לעבוד
תורתם   כי  תועלת,  שום  משיגים  א  אין  להדר  נזלוישל  כח  לה  אין  בדרך  הת"ח  האדם  את  יך 

אי אפשר שימצא בה עצות    \סב/[סא]\ס/(נט)   \נח/ לא הוי טבאשדים  מ  מקבלתורה שדהיינו  כי מבישא    הטוב,

 
מ לץ    63  13יט   ח " יצ הר  להו מלשון  היא  כוונתו  כל  אבל  לדבר  שיודע  או  ליצה  למקור  או  הגבוה  אל  שהולך  דבר  כל  לקטוע  דהיינו  מקו  ציא 

 .ר צחוק ר לתכלית.  כשאדם הולך ונופל צוחקים קטיעת מהלך מעו 
 ומליצה וכו' ועיין חיי מוהר"ן רטז שמות לרה"ק משל עשר  -ח' לד אות אבות דרבי נתן פרק  נב
 ואלו  -ד ומתרצו בתרל ו,  ואיל  -בדפו"ר גם   נג

רצו   מדובר באחז   נד ישראל  ומלך  ארם  שמלך  יהודה  בו   מלך  ל   , להלחם  לומר  ישעיה  הנביא  שלח את  לו לחשוש מהם   אחז והקב"ה    , שאין 
נביא  ועל זה אמר לו ה   , רצה שיתקדש שם שמים על ידו כי לא    , ה את ה'לא אנס   מר אחז א ו   , אות הוא רוצה על זה וביקש מאחז שיאמר איזה  

י:   ז   יהו פרק ישע  ם ֶאת ֱאלֹהָׁ י ַתְלאּו ּגַ ים ּכִּ ִּ ש  ם ַהְלאֹות ֲאנָׁ ּכֶ ד ַהְמַעט מִּ וִּ ית ּדָׁ א ּבֵׁ ְמעּו נָׁ ִּ  )יג( ַוּיֹאֶמר ש 

 תם לפניו ברשעכם: אמינים בו והוגע אין מ   אתם יודע ש   לפי שהוא   -או וגומר  נביאי ה'. כי תל   -)יג( הלאות אנשים    רש"י 

אלהי ית פתגמי אלהי, כלומר שאין אתם מאמינים בהם ותחשבו בלבבכם כי הוא נלאה וחלש  וכן את  ת נבייא,  כתרגומו י   -אנשים    -  רד"ק 
 מלהקים את דבריו, והלאות והיגיע' בדברים או בפעולות:  

כי        לא תאמינו שיש בכח הנביא לעשות אות או מופת.ח אל הנביאים, ו קת הכ ופסי ם לאות  י שאתם מיחס   -שים  אנ   )יג( הלאות   -מלבי"ם  
 לבלי האמן באותותיו:   -יחסו לאות ופסיקת כח גם אל אלהי  י שת עד    -ו  תלא 

   פע"ח שהוא בחי' לעות אדם בריבו.  עפ"י בהקדמה לתורה    עיין רומז כאן לתולע דסט"א  אולי    –  תועלת   נה 
ש  ַעכְ וְ   -  עיין סוף תורה עח תנינא   נו  רָׁ יֵׁ שְֹ ו ְליִּ ָׁ גַּ ש  ל  דֹולִּ אֵׁ ּגְ ין  ּסּופִּ ּוכִּ ים  דֹולִּ ּגְ ים  ד  ים ְלהַ ְעּגּועִּ ל ֶאחָׁ ְוכָׁ י ֶקֶדם,  ימֵׁ ּבִּ זֹאת  ּכָׁ ה  ְיתָׁ ר לֹא הָׁ ֶ ַרְך, ֲאש  ְתּבָׁ יִּ ם  ֵׁ ש ּ

כְ  ר ְוהִּ בָׁ ּדָׁ ַעל  ים ַהּבַ ן ֶהֱערִּ ּכֵׁ ַרְך. ַעל  ְתּבָׁ ם יִּ ֵׁ ף ְמֹאד ְלַהש ּ ְכסָׁ ין ַהצַּ נִּ יס ַמֲחלֶֹקת ּבֵׁ ים נִּ יקִּ ע ּדִּ ים ּבָׁ קִּ ם ְמ , ְוהֵׁ ֶקר, ְוַגם ּבֵׁ ֹולָׁ ֶ ל ש  ֶ ה ש  ים ַהְרּבֵׁ מִּ ְרסָׁ ים  ין ַהצַּ פֻּ יקִּ ּדִּ
 ֵׁ ַהש ּ ש  ְמֹאד מֵׁ ין ְלַבּקֵׁ יכִּ ן ְצרִּ ֱאֶמת. ַעל ּכֵׁ ן הָׁ יכָׁ ַע הֵׁ ד יֹודֵׁ ין ֶאחָׁ אֵׁ ֶ דֹול, ַעד ש  יס ַמֲחלֶֹקת ּגָׁ ְכנִּ ים הִּ ּיִּ ּתִּ ֲאמִּ ַר הָׁ ְתּבָׁ ב לְ ם יִּ רֵׁ ְתקָׁ ְזּכֹות ְלהִּ ּדִּ ְך לִּ ֱאֶמת: ַהּצַ  יק הָׁ

 אלו  -לו, ומתרצואי  -ם בדפו"ר ותרלד ג נז

הכוונה   נח יכ   ע ר שמ   אין  טוב לא  פ: .  ול לצאת  זהר קדושים  עיין  מתוק   עוד  ועיין  בישא  נפיק  טוב  נצוצות משבירת    מגו  מדבש דקאי אברורי 
וצ"ע    לקדושה.ה  דרכ יזוק וה ח ברי  ול לצאת ד כמו השד ממנה לא יכ   ות יצוני וח   אלא הכוונה שמבריאה שמהותה רע .    הכלים במיתת המלכים 

, אבל שד  ים דוש הוא אלפין ק הם לימוד של שקר, וכל לימוד של אמת  ולין  אלפין נפ כי  ור  והביא   .קליפת נגה   א אר כאן שאפילו משד שהו מבו 
עיין לק"ה    ית.לעיצה מעש לשלות מצמצום לצמצום עד  ת הש זיכוך שלא יטעה אחר החיצוניות ב קדושים, כי צריך לזה    לא יכול לזכות לאלפין 

ה'ב  הלכה  המזון  הזה   , רכת  בעולם  אמיתית  עצה  שכל  רק   , ונראה  אמיתי   היא  צדיק  לעו   , ע"י  אותה  הוריד  דור  עצות  ה"זשבאיזה  וכ"ש   ,
   ע"י צדיק אמיתי שזיכך עצמו מכל וזכה לברור המדמה שבתכלית.השייכות לזמן הזה הן רק  

  שע מצדיק אין זה אלא נולד מרשע ור   שאומר שם שיש צדיק   במה   בספר היצירה מפרש זאת  ואחלמה ש   ם שבו ש ל עיין    -  טב מביש לא הוי  
 תערובות שנעשה בחטא אדה"ר אבל באמת לא שייך שמרע יצא טוב.  בגלל ה 

הגה  ואין בההנ ע. ר"ל הגם שאנו ר טוב מטוב רע מר   -בספר היצירה פ"ו    -אות ח'   ' סימן ד   ' דרוש ו א  " ספר הדע"ה ח   -  עיין לשם שבו ואחלמה 
דב   יקים מצד לפעמים    שיוצא  ומרשעים  רע  רב דבר  השירים  וע"ד שאמרו בשיר  טוב.  פסוק  ר  צדיק. רשע  ה  מוליד  צדיק  מוצא  ו' את  סי'  א' 

כאל  ח"ו  נראה  והרי  מטוב.  ורע  מרע  טוב  לפעמים  יוצא  כי  לנו  והרי  ע"ש.  כו'  צדיק  מוליד  רשע  רשע.  מוליד  צדיק  רשע.  שניהם  מוליד  ו 
מרע ומה שאנו רואין כי  וב ורע  וא אלא לעולם אין יוצא טוב אלא מט ר יצירה כי לא כן ה הספ   אמר ועל זה    לפים ח"ו.ו שהם מתח שקולים. א 

יוצא לפעמים רע מטוב וטוב מרע הנה הוא ע"י החטא דעה"ד שנתערב רע בטוב וטוב ברע. וכנודע בסוד יציאת אברהם מתרח וכן מלכות  
' )ע'  מואב בנו של בלק כמ"ש בסוטה מ"ז א בתו של עגלון מלך    היתה '.  "ב צ"א ב ת. כמ"ש ב ה של מלכו ת שהוא אם המלך אמ בית דוד מרו 

דר הדודות ח"א. ב' אלפים תשפ"ז( וכ"ז הרי הוא יציאת טוב מרע. וכן עד"ז רע מטוב כמו ישמעאל מאברהם ועשו מיצחק ואמרו. שבת קמ"ו  ס 
זוהמ  ג' דורות לא פסקה  ויצאו  החטא דעהד א מאבותינו שהוא מ א'. עד  ו "ע  ורות    רובות הזוהמא שבהם.מתע   עשו ישמעאל  ואברהם מתרח 

 שבהם והרי יוצא באמת רק טוב מטוב ורע מרע:   ת הטוב  מעגלון מהתערבו 
 ועיין שבת קכט.   ו'   ומצורע פ' יט   ח' עיין ברכות כט. וב"ר פ' כב  נט

לךחום השמש שמזיק  )הוי טבא  ''ל חכימא דיהודאי בישא מי  אבלט אשכחיה לשמואל דגני בשמשא א   -.  שבת קכט   ס להטיב  יכול  א''ל יומא    ( האם 
 יומא דמעלי בה שמשא בכוליה שתא יומא דנפלה ביה תקופת תמוז וסבר לא איגלי ליה: א איכא  ולא היא אל   .ה הוא דהקז 

כב  יִּ אות    בראשית רבה פרק  ּקַ מִּ ּבֹור  ּגִּ ה  יָׁ הָׁ ֶהֶבל  ן  נָׁ יֹוחָׁ י  ַרּבִּ ַמר  לֹומַ ח אָׁ ְלמּוד  ּתַ ין  אֵׁ ֶ ש  קָׁ ן,  ַוּיָׁ ְמַלּמֵׁ ר  א  ֶאּלָׁ ינוּ ם,  נֵׁ ְ ש  לֹו  ַמר  יו, אָׁ ְחּתָׁ ּתַ תּון  נָׁ ה  יָׁ הָׁ ֶ ש    ד 
עוֹ  ְך ְואוֹ ּבָׁ ה ַאּתְ הֹולֵׁ ם מָׁ א ַתעֲ לָׁ יש  לָׁ ין ַטב ְלבִּ ְמרִּ ינּון אָׁ ן אִּ ּמָׁ ן ּתַ גֹו, מִּ יו ַוֲהרָׁ לָׁ ַמד עָׁ ד עָׁ ּיַ ים, מִּ יו ַרֲחמִּ לָׁ א עָׁ ְתַמּלֵׁ א, נִּ ר ְלַאּבָׁ י לָׁ מֵׁ ְמטֵׁ א יִּ יש  לָׁ ד ּובִּ  ְך.בֵׁ

ר    -רק יט אות ו'  פ   ר רבה פ' מצרע במדב  גֹו ְנבּוַכְדֶנּצַ ֲהרָׁ ֶ ן ש  יוָׁ סֹו,  (  יקים )את יהוּכֵׁ ֶבל ְלַקּלְ י בָׁ נֵׁ ל ּבְ ְצאּו ּכָׁ ֶבל, יָׁ ַרד לֹו ְלבָׁ יו ְויָׁ ְחּתָׁ נֹו ּתַ ה ּבְ ְניָׁ יְך ֶאת ְיכָׁ ְמלִּ הִּ
ֶהם ְיהוֹ  ַמר לָׁ , אָׁ יתָׁ ש ִּ ְמרּו לֹו ֶמה עָׁ י ַוֲהַרגְ אָׁ ַרד ּבִּ ים מָׁ קִּ יו וְ יָׁ י יְ ּתִּ ְמַלְכּתִּ ה  הִּ ְניָׁ מַ כָׁ א אָׁ ְמרּו לֹו ַמְתלָׁ יו, אָׁ ְחּתָׁ נֹו ּתַ יש   ר ּגוּ ּבְ י, ּגּור ּבִּ א ְתַרּבֵׁ יש  לָׁ ֶלב ּבִּ ּכֶ ר ַטב מִּ
ה. ה ְוַכּמָׁ ּמָׁ יש  ַעל ַאַחת ּכַ ֶלב ּבִּ ּכֶ  מִּ

דם שיודע לתקן  חכמים כלום יש א הם ר''ג ל גמליאל על הסדר ביבנה אמר ל ת''ר שמעון הפקולי הסדיר י''ח ברכות לפני רבן    –  ח: ברכות כ 
והשקיף בה שתים ושלש שעות ולא העלוהו אמאי לא העלוהו והאמר  [  כט.] שכחה    נה אחרת הקטן ותקנה לש   ברכת הצדוקים עמד שמואל 
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ה' הפך תורת אמת    ,\סג/ עצמהוהמליצה    אצלם החכמהעיקר  אלא    ,"נ לעשותכי תורתם לא עמ  .טובות לעבודת 
 א יכי המעשה הוא הגוף והמדרש ה  ,המעשה  דרש עיקר אלאבא לא הממוכ  ,תורת החכם אמת שהיא עמ"נ לעשות

   .\סד/ הנשמה
 , , שהן השגות אלוקות גבוהות פין של מעלההאלאותם  שלת מתלמשדיק האמת  הצ  ושלואע"פ שגם התורה שלהם  

מיות יבפנ  חוז תמידצדיק שא  רק  \סה/ צמצומיםת  ורבבו  פיםבאלמנמשל למשל,    עלוללה ל אבל בהשתלשלות מעי
התורה שלו צמצום קדוש של   היהבאופן שגם אחרי כל הצמצומים ת   הג שם את הה יכול לצמצ  כל דברל שבוהשכ
ע   יון,לעה  השכל ה'.  צדהיינו  כיון שהוות אמיתיות בעבודת  נתפס לח  אאבל שד  חיצוניות  של  ת  צוניוימהות של 

והחיצוניות  הצמצום כ  האלפין הנפולין,ל  ש  היא הרע,  הוי טבא   בל עצות שלנו מקבל ממוהמק  נ"לומבישא לא 
 . ושקרסרק 
ניצוץ טוב כמבואר בסוף    גם בתוך תורתו  לכן חבוי וגנוזהתורה שלו מאלפין קדושים הנ"ל  שבשרשה    פ"כ כיוןואע

 .  אלפיןמתקן את התוכו וזורק קליפתו ובזה  שטוביה גנוז בגוויה, וצדיק ששומע אותו אוכל  התורה
 , לתלמידיהם  לאות  מתרוגו  ,ת כנ"לבחי' חיצוניו  םתתור  ,איןן יהודמהשדי  םתורת  יםם של שקר שמקבלמיהמפורסו

ע"י  כי  ולא עוד    נאמר המעט מכם הלאות אנשים  יהםעל  עשים טובים,לא מוצאים בתורתו עצות לתשובה ומ כי  

או תל  , ועי"זת ה'א  ות לעבודם רב עצאין לשוש  חושבים תלמידיכםלים  ודוג  יםמרסופשאתם עושים עצמכם מ
לעזור לאדם להתקרב כא  אותו  לעובדיםקב"ה מלעזור  ו לואה האלכ  ,קיםם אלג יכול  לא  ילו הקב"ה 

ה  .אליו ע  קב"ה כי  לאדיכול  ע"זור  רק  לרב אמיתי  ם  נכונלתת  י שמסייע  לעבוד אותעצות  מי שהולך    ,וות  אבל 

 . ור לושל שקר הקב"ה לא יכול לעזלמפורסמים 

 
ו  דאיה   הקטן נן שמא מין הוא שאני שמואל  רב יהודה אמר רב טעה בכל הברכות כלן אין מעלין אותו בברכת הצדוקים מעלין אותו חיישי 

כד{ ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ההוא רשע  -זקאל יח תיב }יח ולא והכ   י בישא אמר אביי גמירי טבא לא הו למא הדר ביה  תקנה וניחוש ד 
ים שנה ולבסוף נעשה  מעיקרו אבל צדיק מעיקרו לא ולא והא תנן אל תאמין בעצמך עד יום מותך שהרי יוחנן כ''ג שמש בכהונה גדולה שמנ 

דיק מעיקרו הניחא לאביי אלא לרבא קשיא  יוחנן צ י רשע מעיקרו ו נן רבא אמר ינאי לחוד ויוחנן לחוד ינא וא ינאי הוא יוחביי ה מר א צדוקי א 
תימא  אמר לך רבא צדיק מעיקרו נמי דלמא הדר ביה אי הכי אמאי לא אסקוהו שאני שמואל הקטן דאתחיל בה דאמר רב יהודה אמר רב ואי 

 התחיל בה גומרה: א התחיל בה אבל  לא של נו א רבי יהושע בן לוי לא ש 

מה שאמר רבה על אביי ורבא כשהיו  ח.  עיין ברכות מ צ"ע  ו   ששלט בו.  יה טבע קשה אלא רבנו ה   רמז תשלט שלמשה   ני ילקוט שמעו ב   עייןו 
 אם יהיה טוב.בוצין בוצין מקטפיה ידיע פרש"י משעה שהוא חונט ויוצא מתוך השרף ניכר    -קטנים  

והנה בקשתי    -משה רבנו  שאל את  וכו' ו   ף ע בחכמת הפרצו במלך שיד מעשה    –ר מים חיים שם  קו רח הערה א' במ ק   ה"ת פרת ועיין בעש"ט ע 
ן משה רבינו עליו השלום ויאמר, אתה בן אדם קרוץ  שתאמר לי מדוע פניך רעים, ואתה אינך דומה לשום בן אדם אשר על פני האדמה, ויע 

לפי  בר מה ש י אשר פניו מורים ומוכיחים להיותו טוב, הלא זה הוא כ טוב טוב יאמר למ ת משכל, ה ר טח עיניך מראות, ולבך צפנ מחומר אש 
גובר על החומריות ומהפכו לטוב, זה   וזה הדבר הטוב מי אשר פניו רעים עד מאוד, והוא  הוא בעצם אשר לו משפט הטוב  טבע והוא טוב 

י מס' קדושין הביא ג"כ כזה רק קצת בלשון אחר  על משניות בשלה   ארת ישראל בחירתו טוב כו' עכ"ל, ]ובתפ לקרוא לו טוב, כי הוא על ידי  
 ע"ש[ 

אהרן רפופורט המגיד מוולקומיר שמוכיח בכמה  בשם רבי חיים יצחק    " הוא   ותרא אותו כי טוב ) עה"פ    ב' ב'   פרשת שמות   צא שלל רב יין כמו וע 
הח  הראיות  ואחת  מזוייף  מכתב  שזה  כאן  ראיות  מהפסוק  היא  שמביא  שכמה זקות  הו   וכתב  בחז"ל  ומשה  פעמים  אהרן  הוא  ואהרן  משה  א 

ושהי  מתחילת   ו ששקולים  ס טוב  ועד  א .  ופם ם  דחה  דיסקין  זו והמהרי"ל  שה   גדה  שם  מוכח  תחזה  אתה  יתרו  הזוהר  משתנים  עפ"י  פנים  תוי 

ן על  ל הרב מרדכי הכה ש עמודים(  )יא  יש מאמר ארוך    חלק קטו   קובץ מחניים   ועיין  לא ניכר בפניו שהיה רע.  כבר ממילא אחרי שנעשה טוב  
 .אגדה זו מקורה והדעות בה וכל הנוסחאות שלה 

ואמרו מכלבא בישא גוריא  א  אות ל עליית האהבה    -ת  בית מדו  -מגדל עוז ליעב"ץ  זהר נשא רעיא מהימנא קכד: ויהו יד כט מנחש יצא צפע ועיין  מרשעים יצא רשע ועיין ישעד משל הקדמוני  א כד י -ואלעיין שמו  סא 

 . קבא לא נפיט
ְדמֹנִּ  א פרק כד   שמואל   עיין  סב ל ַהּקַ ַ ר יֹאַמר ְמש  ֶ ֲאש  ָׁ )יג( ּכַ ְרש  ע י מֵׁ ַ א ֶרש  צֵׁ ים יֵׁ ְך:   עִּ ְהֶיה ּבָׁ י לֹא תִּ דִּ  ְויָׁ

י  עיין דף  מש   : מכות  יאמר  כאשר  וגו'  לידו  אנה  והאלהים  צדה  לא  ואשר  מהכא  פרשתא  להאי  פתחא  לה  פתח  לקיש  בן  הקדמוני  ר"ש  ל 
 .וכו'..  בני אדם שהרגו את הנפש אחד הרג בשוגג ואחד הרג במזיד כתוב מדבר בשני  גו' במה ה מרשעים יצא רשע ו 

זהו שאמר הכתוב כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע משל הקדמוני היא התורה שהיא משל הקב"ה    -והאלהים אנה לידו    -  רש"י 
"ה ממציא מכשול לאדם לחטוא אלא ע"י  לידו והיאך הקב   אלהים אנה שעים יצא רשע והיכן אמרה וה שהוא קדמונו של עולם והיא אמרה מר 

רשעים  נהרג  והנהר ההורג    שהיו שניהם  ולא  עד בדבר  ואין  מיתה  חייב  היה  והנהרג  גלה  לא  והוא  בדבר  עד  ואין  גלות  חייב  היה  ההורג  ג 
 לפיכך הקב"ה מזמנן לפונדק אחד כו': 

הכוונה לדוד    מלכי בית דוד הכניעו אותם ונחש לישתים ש היא נבואה על הפ פרש"י ש   ש פשט הפסוק עי"   –  חש יצא צפע כט מנ   עיין ישעיהו יד 
זהר לך לך סתרי תורה פ.  המלך שה  עיין  וממנו יצא חזקיהו שהיה צפע להם  אבל  נחש לפלישתים  נחש הקדמוני  יה  נדרש הפסוק על  שם 

 .יפה הידועה לי' היינו הקל ד   ארץ שהם בני נחש בר מעמי ה והיצה"ר    ובזהר נשא רעיא מהימנא קכד:  מד 
דבי   וכפי שיבאר   סג חכמ   לקמן בביאור הסבי  וכמבואר  החכמות אבל הכל נשאר כחכמה בלבד שלא מחייב  בכל    ים אתונא. שהיו  למעשה. 

 יט תנינא.  ה בתור 
 ( 12ח כח ב  )ריצ" קצץ בנטיעות  עשה הוא מ מ מי שאומר רק התורה דהיינו ולא המעשה הוא כופר בעיקר והאומר רק    וכן איתא בזהר   סד
תִּ   -  אות ש"ס   הר"ן ן חיי מו י עי   סה  ּתֹורָׁ ֶכם מִּ ר לָׁ י אֹומֵׁ ינִּ ַמר אֵׁ י אָׁ ּכִּ י    י  ֲאנִּ ֶ י ַמה ש ּ פִּ ּכְ מִּ גֹות  ְבבֹות ַמְדרֵׁ י רִּ ּבֵׁ ְורִּ ים  פִּ י ֲאלָׁ ה ַאְלפֵׁ יא ְנמּוכָׁ ְוהִּ סֶֹלת  ַהּפְ ם  אִּ

מֹוְך יֹותֵׁ  כֹול לֹוַמר נָׁ י יָׁ ינִּ ּה, ְואֵׁ יגָׁ ה  ַמּשִּ ּזֶ ם מִּ ַ ְרש  ר נִּ קֹום ר ּוְכבָׁ מָׁ ר:  ּבְ  ַאחֵׁ
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ם ת, וחושביבכפירות גדולופלים  ונם של שקר  התלמידים של המפורסמיבני אדם    סולו יצא שעי"ז א  מנ
אלקיםח"ו   יבין  ולא  יראה  הפלוסופי  \סח/[סז]   לא  סברות  אכידוע  אלקים  שעזב  משגיחם  ואינו  הארץ    ת 

אדם בני  עי"ז  \סט/במעשה  ה'  .  יראי  לעבודאת  נפש  ה'    המוסרים  ומחרפים ,  \עא/[ע]   יכבדו  לאאת 
, כמ"ש ליליםעבודת א  \עד/ נקרא ע"א  יראי ה'ת  א  שמביישים  \עג/ אותם. ובשביל זה בושה  \עב/ מביישיםו

היו נפרשים ממני ש  פי',  תשזרו לבונוי  \עה/ )הושע ט(שהושע הנביא מוכיח את ישראל שעובדים עבודה זרה  

שהיא   הבשת  אחרי  אליליללכת  י   כי  ,םעבודת  ויכעובדיה  ממעשיהםבושו  והחהבוכי    .למו  נעשה ירוף  שה 
  כשהוא מחרף , הכי נמי  בושה לו  וז  , באמונה בה'פר  וכשאדם  כשלומר  רוצה  שהן עבודת אלילים.  \עו/  מהכפירות

 : יראי ה' היא כעבודה זרה 

 
 באות 

ג  כיצד יתנה ידבר על כל אדם  ההמפורסמים של שקר. ועתתלמידי קים שנרדפים ע"י אן דיבר מצדיכ עד
זמנו היו שבוכידוע  ק.וונה לאנשי הצדיק שמחרפים אותם בגלל הצדייקר הכתמא בעומסם ומבזים אותו. כשמחרפי
אלא גם  זיונות ית ובפוחררק  וסבלו לא  ,ברסלב בפרטול לחסידות בכלל נגדים תמה ע"י נרדפים  סלבבר חסידי

  סימן מ"חילהם הכח לסבול עיין  ההי  ואת אנשיו רדפו עד שלאון טלשלות ריעל רבנו היו מס .ורציחותמסירות 

 
 אלו  -אילו, ומתרלו -דפו"ר ותרלד ב   גם סו
 '. לשה"כ תהילים צד ז סז

י ַיֲעקֹב:   ילים פרק צד תה   סח ין ֱאלֹהֵׁ בִּ ּה ְולֹא יָׁ ְרֶאה ּיָׁ ילּו:   )ז( ַוּיֹאְמרּו לֹא יִּ ּכִּ ש ְ ַתי ּתַ ים מָׁ ילִּ ם ּוְכסִּ עָׁ ים ּבָׁ ינּו ּבֲֹערִּ ם    ( ֲהֹנַטע )ט   )ח( ּבִּ ע אִּ מָׁ ְ ש  ר  ֹאֶזן ֲהלֹא יִּ יֹצֵׁ
ר ּגוֹ   ט: י ן ֲהלֹא ַיּבִּ ַעיִּ  ם ֲהלֹ )י( ֲהיֹסֵׁ ד אָׁ יִּ יַח ַהְמַלּמֵׁ ם ּדָׁ א יֹוכִּ  ַעת: דָׁ

שה' אין משגיח בעולם, שאם היה משגיח היה עושה משפט    -ועל ידי הטענות האלה יאמרו ויוכיחו, כי לא יראה יה    -)ז( ויאמרו    -  מלבי"ם 
כל הנעשה שם, ובין המכחישים ההשגחה היו שתי כתות,  ל, ולא יבין את  העולם השפ ובהכרח שלא יראה את עניני   ה ברשעים, לעשוקים ונקמ 

גחה על ענינים הפרטים, אבל לא היו מכחישים הידיעה, כי אמרו שה' יודע את הכל בידיעה קדומה מראשית  מכחישים רק ההש   א' היו   כת 
כלים גשמיים לראות בהם וא"א    ניהם וה' אין לו הראיה בעי כי ידיעת הפרטים יהיה ע"י    ד פרטותם, ויודע כל הדברים מצד כללותם לא מצ 

ג פט"ז( בשם הפילוסופים, ועז"א ויאמרו לא יראה יה. ויש שהיו מכחישים גם הידיעה,  וכמ"ש במו"נ )ח" חדשים,  שיראה דברים הפרטים המת 
יאמרו לא יבין  דם אל המאוחר, ו וא מן הקו לה היו מכחישים גם הבינה שה וכו', וא   וכמ"ש ג"כ הרמב"ם שם וכמ"ש מה העמוד הזה אינו רואה 

יעקב   מתי  נו מעניש הרשע ת מצד שאי והכת הראשונה היה ראייתם    -אלהי  וכו' עד  הופיע  נקמות  מ"ש אל  והרשעים מצליחים שהוא  יכף 
יה ראוי  ומים לא ה ש לו ידיעה כללית מראשית קד גו, שאם י רשעים ה', והכת השני' היה ראייתם ממ"ש עמך ה' ידכאו וכו' אלמנה וגר יהרו 

"ש, ועז"א לא יבין אלהי יעקב שגם לא יבין מן  איוב וריעיו כמש בוכוחי  שעים מחריבים את הישוב, וכמו שנמצאו כל הטענות האלה  שיברא ר 
 הקודם אל המאוחר: 

ה  ון הונאה כי נרא כיונים לש בעיני ז"א שהם בחי' עיניו    לה( מדובר אדרא זוטא דף רצג: עינין דרישא וכו' )בסולם אות ק   עיין זהר האזינו   סט 

שיהם טובים אזי לא ינום ולא  כי כשמע   , ר ועונש מעשי התחתונים גחה בשכ סוד הש   עיני ז"א הוא   ומבאר הסולם   .לפעמים כישן ולפעמים ער 

אר שזהו  בי   והמתוק מדבש   .העינים מהם ן נסתרות  שמגבירים שמאל על ימי כי ע"י    , מעשיהם אזי אומרים לא יראה ולא יביןושמרעים    , ישן
 .כישן יח ע"י הנוק' ורק לרשעים נראה  אז משג  דאי שגם נו שבאמת יש ענין שז"א ישן כדי לחדש את המוחין אבל ו וד הדורמיטא היי ס 

אם  כדי ש   למת, נע הקב"ה מפנה פניו ממנו ומשגיח עליו בדרך  ו   , גחה גלויה לא ראוי להש אזי  מעשיו לא מתוקנים  א כשאדם  הו   והבאור הפשוט 
 י בני אדם.ש ע מ ' ב יבין ה  על כן שלא עושין רצונו של מקום נדמה שלא יראה ולא   ך.בבית המל   א חוט כ   היה נידון לא י ח"ו  יחטא  

 לשה"כ תהילים טו ד'.  ע

יו נִּ   תהילים טו   עא ינָׁ עֵׁ ְבֶזה ּבְ ד )ד( נִּ ד ְיַכּבֵׁ י ְידֹוָׁ ְראֵׁ ס ְוֶאת יִּ ר:  ְמאָׁ מִּ ַרע ְולֹא יָׁ ע ְלהָׁ ּבַ ְ ש  ֶ )ה( כַּ   נִּ ֶנש  ַתן ּבְ ֹ ְסּפֹו לֹא נָׁ י לֹ ְך ְוש  קִּ ה לֹא  ַחד ַעל נָׁ ּלֶ ה אֵׁ ח עֹש ֵׁ קָׁ א לָׁ
ּמֹוט ְלעוֹ  ם: יִּ  לָׁ

 ל נקט מבזים ומחרפים.לעי   -  יישים פים ומב מחר   עב
ה  הבוש כשמתבייש מבני אדם ולא מה'  ואמנם    , לו שלהתבייש זו עבודת אלילים צ"ל הביוש נקרא ע"א. ולשון רבנו משמע כאי   צ"ע לכאורה   עג

 שמתבייש.ולא  יראי ה' יש  בושה שמבי ובר ב ד אבל כאן מ   .היא ע"ז 
גם בפסוק שמ   .בושה   את נקר   בודת אלילים צ"ל להפך שע   צ"ע לכאורה   עד בושה  וינזרו לבושת    ביא לקמן כראיה וכן משמע  משמע שנקרא 

      פירה.בושה שעושים נקראת על שם הכ לכן ה את יראי ה'    שהכפירות גרמו להם לבייש שכיון    ונראה   .התבייש לעתיד ל בעוה"ז כיון שסופו  

     כפירה.בושה שהיא  י אדם וזו  לא רק מבנ הקב"ה א לא מתבייש לעבוד עבודה זרה זו בושה לו שלא מתבייש מ   ם שאד   אולי גם זה 
ט   עה  פרק  אֵׁ   הושע  רָׁ ש ְ יִּ י  אתִּ צָׁ מָׁ ר  ְדּבָׁ ּמִּ ּבַ ים  בִּ ֲענָׁ ּכַ בְּ )י(  ה  נָׁ ְתאֵׁ בִּ ה  ּכּורָׁ בִּ ּכְ אֲ ל  י  יתִּ אִּ רָׁ ּה  יתָׁ ִּ אש  בַ רֵׁ אּו  ּבָׁ ה  ּמָׁ הֵׁ יֶכם  ע בֹותֵׁ ּפְ ְזר ַעל  ּנָׁ ַוּיִּ ְהיּו  ֹור  ַוּיִּ ת  ֶ ַלּבֹש  ּו 

קּ  ִּ ם:  ש  ֳהבָׁ אָׁ ים ּכְ  ּוצִּ

. בראשיתה  כתאנה מבושלת בעץ התאנה   -כך חיבבתי את ישראל. כביכור' בתאנה  כענבים שהם חביבים במדבר    -כענבים במדבר    )י(   ש"י ר 
בישול התאני   - בעיני לחבבם.  כן    -ם. ראיתי אבותיכם  בתחלת  מ   -וינזרו  נראו אבותיכם  בכל  נזירה  לבושת  אין    -קום אלא לשון פרישה. 
 את בנות מואב:    -לפני. כאהבם    -  שקוצים   עכו"ם שהיא בשתם. ויהי ל 

 מו ממעשיהם: היא העכו"ם שעובדיה יבושו ויכל היו נפרשים ממני ללכת אחרי הבשת ש   -או בעל פעור וינזרו לבשת  ב   -  רד"ק 
   .  ראי ה' על י בחירופים  ת  וציאים זא מ   , שיש להם טענה על הקב"ה  ן משמע כיו  עו 

יג    -  כוכבי אור   עיין ושמחה אות  בְּ ְועַ   -ששון  ן  כֹות ּיֵׁ ֲהלָׁ י  ּקּוטֵׁ י  לִּ מִּ ל  ּכָׁ ֶ ש  ַז"ל  מֹוַהְרַנ"ת  ם  ָׁ ש  ַתב  ּכָׁ ֶ ש ּ ַמה  ב'  אֹות  ג'  ה  כָׁ ֲהלָׁ רֹו  ֲחבֵׁ ּבַ ל  חֹובֵׁ ְלכֹות  הִּ  ,
ל   אֵׁ רָׁ שְֹ ְכבֹוד יִּ ם ּבִּ ּפֹוגֵׁ ֶ י ֶזה ּפוֹ ש  רֹו ַעל ְידֵׁ כְ ֲחבֵׁ ם ּבִּ ם יִּ גֵׁ ֵׁ אֵׁ בֹוד ַהש ּ רָׁ שְֹ יְך הּוא ְויִּ רִּ א ּבְ ָׁ ְדש  י קֻּ ַרְך, ּכִּ ּלָׁ ְתּבָׁ ן ל ּכֹ ם:  א ַחד ְוכּו' ַעּיֵׁ ָׁ  ש 
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ועד היום היא   .\עז/מאד ועצה זו היתה נחוצה להם  ,תלאותכמבואר בקונטרס ימי ה ועל מוהרנ"ת עוד יותר תב
 . מאד נחוצה

לקיים    ה ע"זעצ  ופרים האלו,ובושות מהכ  ם חרפותי השליראוכשיש   זה    ,\עח/ )תהלים כב(על 

לחשוב שאין   ,לעחי' תוה בלז  \עט/ יונות, הסגולהת ובזלחרפוכי    ,אנכי תולעת ולא איש חרפת אדם
בי    ,\פ/תעלתויותר משיכבדו אותי    אני חשוב בו  ,על ה'  רק  אני סומך ממילא    ,תולעתמ  יותרכח  ואין   , ובוטח רק 

 ה' כרצונו. חרפת אדם ויעשה בי  ריהם שאניה לדבומוד .אמין שהכל רק ממנוומ
 

 
סיפר רבי לוי יצחק זצ"ל שהטשערינרב הלך ברחוב  כמו ש בכל הדורות  גם  וכן נמשך    , רבנומוהרנ"ת ואנשיו רדפו אפילו יותר מ   את ידוע ש   עז 

צואה,   עליו  זרקו  שמס ו והמתנגדים  ע פ ו כמו  שמואל  בימי  הורוביץ  ר  שמואל  רבי  נור ל  הנח אות  רדיפות  הס ובאבי  על  רבי  ל  ישראל  בא 
ניצל   , איך רדפוהו   אודעסער  לא פסקו המחלוקות  וגם היום  סלב.  מעשים שחסידים רצחו מי שהתקרב מהם לבר בזמנו  היו  ו   , ממוות   ובניסים 

     היא עצה מעשית בכל יום.ו 

י ַאְדמ   -ששון ושמחה אות יא    -כוכבי אור    פרו ן נחמן בס רבי אברהם ב   ועיין מה שכתב  ידֵׁ ְלמִּ ין ּתַ ן ּבֵׁ זֶ ֹו"ר זַ ְוכֵׁ י ּבָׁ קִּ ּבָׁ ֶ י ש  ע ְלמִּ ּנֹודָׁ ר'  "ל ּכַ ֶ ת, ש  ה ְקצָׁ
ן הָׁ  ְוכֵׁ ְוכּו',  ן  י כֵׁ ּפִּ ַעל  ְוַאף  יק,  ְוַצּדִּ ר  ֵׁ ש  ּכָׁ יש   ֱאֶמת אִּ ּבֶ ה  יָׁ ַז"ל הָׁ יק  ַאְייזִּ ל  מּואֵׁ ְ ּובְ ש  ְוכּו'  ק  ְצחָׁ יִּ ְזַני  ַרב ר'  אָׁ אָׁ מֵׁ י  ַמְעּתִּ ָׁ ַמע  ש  ָׁ ש ּ ֶ בֹו ש  ּכָׁ ְ ש  ַרת מִּ ּפָׁ ּכַ י  ינִּ ֲהרֵׁ י  בִּ

ּמ  ל  ֹוַהְר מִּ ּכָׁ ה ְוכּו' ּומִּ צָׁ רָׁ ֶ ֶזה, ַנ"ת ַז"ל ש  י ּבָׁ קִּ דּוַע ְלבָׁ ּיָׁ ה ּכַ ּלֶ אֵׁ ּיֹות ּכָׁ יּו ַמֲעשִֹּ יו הָׁ מָׁ יָׁ ם ּבְ ּגַ ֶ ְנַין ַמה ש ּ ה ְלעִּ יָׁ נּו ְראָׁ יא לָׁ בִּ ֶ   ֶזה הֵׁ דֹול ש  ל ּגָׁ לָׁ י ֶזה ּכְ ל מִּ ּכִּ ד  ּכָׁ ּלֹומֵׁ ֶ י ש 
ז הָׁ ּת  ַרק אָׁ ֶ ר ש  ים ְוכּו' ְוהּוא אֹומֵׁ יאִּ ה ְנבִּ ו לא, יּו ַמעֲ ֹורָׁ ָׁ ה, ְוַעְכש  ּלֶ אֵׁ ּיֹות ּכָׁ ם ַהּיֹום    שִֹּ ים ּגַ אִּ ְמצָׁ ם נִּ ּלָׁ ֶהם ּכֻּ ים ּבָׁ אִּ ים ַהּמּובָׁ ְלקּולִּ ל ַהּקִּ י ּכָׁ ש  ּכִּ ה ַמּמָׁ מָׁ הֵׁ הּוא ּבְ

חִּ  ה ּבְ ַכּמָׁ ּיּות ּובִּ ּבְ לִּ ְכלָׁ ּיוּ ינֹות ּבִּ טִּ ם בְּ ְפרָׁ י ּגַ ה, בְּ ת ּכִּ תֹום ַהּזֶ ּדֹור ַהּיָׁ נּו ּבַ ְפלּותֵׁ ִּ יֹוטָׁ ֹגֶדל  עֶֹצם ש  ית ּדְ ְכלִּ ית ּתַ ְכלִּ ת, עֹוד  ְועֶֹמק ּתַ עֵׁ ים ּכָׁ חִּ ּנָׁ נּו מֻּ אָׁ ֶ ה ש  ְחּתֹונָׁ א ַהּתַ
ל  כָׁ ּבְ ֶרה  ְתּגָׁ נּו, ְועֹוד מִּ ּתָׁ אִּ ֶצר מֵׁ ַהּיֵׁ ֲחרֹון ַאף  ב  ָׁ ה בְּ   לא ש  מָׁ ַכַעס ְוחֵׁ ּבְ ד  ה  ֶאחָׁ ְנאָׁ ַהּכָׁ קִּ יַפת  ל אֶ ּוְרדִּ ְוכָׁ ם,  ּנָׁ ְנַאת חִּ ע ְושִֹּ רָׁ ֹון הָׁ ש  לָׁ ּבְ ד ְמ בֹוד,  ֹו  חָׁ ַנְפש  ּבְ ה  ַדּמֶ

ין אֲ  בִּ הּוא מֵׁ ֶ לּ ש  ֶקר ְוהּוא ּכֻּ ֶ ּלֹו ש  רֹו ּכֻּ ֲחבֵׁ ֶ ם, ש  ְבנֹותָׁ מֹות ְוהּוא רֹוֶצה לִּ יב עֹולָׁ רֹו ַמֲחרִּ ֲחבֵׁ ֶ רֹו, ש  י ַעל ֲחבֵׁ ּתִּ ר בְּ מִּ בָׁ יק עֹוְכרֵׁ ֹו ֱאֶמת ְוֶזה ַהּדָׁ ֱאֶמת    ינּו ְלַהְרחִּ הָׁ מֵׁ
ַהּכֹל  ר מֵׁ  .יֹותֵׁ

ךָׁ ּבָׁ   תהלים כב   עח ֲעקּו וְ   ְטחוּ )ה( ּבְ ֶליךָׁ זָׁ מֹו: )ו( אֵׁ טֵׁ ַפּלְ ְטחּו ַוּתְ ינּו ּבָׁ יש  ֶחְרּפַ ֲאבֹתֵׁ י תֹוַלַעת ְולֹא אִּ ֹנכִּ ּו: )ז( ְואָׁ ְטחּו ְולֹא בֹוש  ךָׁ בָׁ טּו ּבְ ְמלָׁ ם  נִּ דָׁ ם:  ת אָׁ ּוְבזּוי עָׁ
ל רֹאַ  י גוּ י ַיְלעִּ )ח( ּכָׁ י ַיְפטִּ נִּ  לִּ ה יָׁ פָׁ : רּו ְבש ָׁ  יעּו רֹאש 

   .ם איזה אדם אומרים לו שהוא כמוני חרפת אדם הפירוש שכשמבזי   כתולעת   פירש תשש כוחי   המצודות 

   .י בטחוני בך ב ל על כוחי אלא אני משליך בל ל א איש ואיני סומך כ עפ"י יעב"ץ שהפירוש אנכי תולעת ול   עיין מעם לועז 

עוד שב  ן הבטחון כי אינך מושיע,  תכלית מ ואצלי נתהפך הדבר בשינוי גדול, שמלבד שאיני משיג ה   -איני כמו האבות  אנכי  ז( ו )   -   מלבי"ם 
ר"ל לענין המעלה שיש לאיש על התולעת איני איש רק תולעת,    -ש  מצד עצמי תולעת ולא אי   -הבטחון עצמו לי לחרפה גדולה, כי אנכי  

ימו לב  ת לא יש מחרפים אותי כאלו הייתי אדם ולא תולעת, )שעל התולע   -יש לי חרפת אדם  ולעת  ל הת ל לענין החסרון שיש לאיש ע ב א 
ויותר מזה  החרפה  אלו אני עם, שמחזיקים אותי לענין  שמבזים אותי כ   -שלענין החרפה איני בעיניהם כאדם אחד כי אני בזוי עם    לחרפו(, 

 .ואי ילעיגו לי שכל ר   עד כקיבוץ גדול,  
 מנצח את אוייביו."י בחי' הזאת  משך דבריו כותב שע בה   ו איל ו   .סגולה לשון  כאן    נקט צ"ע ש   עט 
ַדע    -  טי תפילות יין לקו ע   פ ְואֵׁ ֱאֶמת,  ּבֶ י  ְפלּותִּ ִּ ש  יש   ְלַהְרּגִּ ה  ְוֶאְזּכֶ ּיֹות  ּתִּ ֲאמִּ ה  וָׁ ְוַלֲענָׁ ה  מָׁ לֵׁ ְ ש  ה  ֶלֱאמּונָׁ ַרֲחֶמיךָׁ  ּבְ י  נִּ ּכִּ ּוְתַזּכֵׁ ֱאֶמת  ְולֹא  ּבֶ תֹוַלַעת  י  ֹנכִּ "אָׁ י 

" וְ  יש  י ְבַר אִּ נִּ ילֵׁ ְזיֹונֹות ְותִּ ַתּצִּ י ֶחְרּפֹות ּובִּ ינֵׁ ל מִּ ּכָׁ ן לִּ ֲחֶמיךָׁ מִּ ר:י ֹכַח ְלהִּ ּתֶ פָׁ ם ַעד עָׁ ילָׁ ּפִּ ְ ם ּוְלַהש  ַח אֹותָׁ ֱאֶמת ְלַנּצֵׁ ים ַעל הָׁ ים ְוַהחֹוְלקִּ ל ַהּשֹוְנאִּ ר ַעל ּכָׁ ּבֵׁ  ְתּגַ
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וע"י ש  שע"י בחי' הזאת מנצח אויביו ית'זיונות  הב  כלש  ןמאמימשפיל עצמו  לע הוא בחי' כי תו  .מה' 
ד  \א/אמונה, )איכה  תֹוָלעוָהֱאמ    \ב/(כמ"ש  ֲעֵלי  על    פשוטו  ִנים  ירמיה  שבשהעקינת  שהיו ישראל  שירים 

 .בגדלחפש לעצמם  ות  ירדו כל כך עד שחבקו אשפתבזמן החרבן    , עתהת השניעלבבגדי צבעונים מתו   רגילים

כי    \ה/[ד]  וא ראש למאמיניםהוא בחי' אברהם שה  \ג/ תולעו  רומז לאמונה   עלשונו רמז שתו א בלצמורבנו  

בעולם האמונה  את  אף  הפיץ  וחרון  כפירה  נפשות  של  ועשה  לראש/ ,  להם  והיה  הקדושה  לפני וכן  ,  \ולאמונה 
בין הבתרים ה רב עד א  הבטיח לאברהםקב"ה  הברית  יהיה  כמו הככביםין ספושזרעו  ואברהם אבינו האמין ר   , 

בנדרים לב. אמרו שאברהם אבינו בגיל שלש הכיר את בוראו,  צ"ע    \ח/ והאמין בה'  \ז/ )בראשית טו(  כמ"ש
שיצא ממנו זרע שהאמין בברית בין הבתרים  ו  ז  וונת רבנו שבאמונהאולי כו  .שבעיםהיה בגיל    תריםברית בין הבבו

 . ממנו אציש השריש אמונה בכל זרעו  ,בר

 
בחי' מלכות שהיא בחי' שפלות ומאידך היא גבורות כידוע כי השפלות שלה היא כלפי המשפיע והגבורות הן להמליך את משפיע    אמונה   א

ש  ומאידך היא סמל לשפלות כמ" אפילו העץ הקשה  ה  לכלות בפי ולהלחם בכל מי שלא ממליך אותו. וזה בחי' תולעת שי שבה שני כוחות  
א המל   ד שדו  אמר  ולא   נכי ך  בתכלית   תולעת  נהג  ומאידך  ה'  מלחמות  נלחם  המלך  דוד  וכן  כמבואר    איש.  עצמו  לכבוד  ביחס  השפלות 

 ב טז י' כששמעי קילל אותו קללה נמרצת אמר ה' אמר לו קלל.-בשמואל 
ַבק ְלׁשֹון יֹונ    איכה פרק ד'   ב ין  )ד( ד ָּ ׂש א  ֹר  ֲאלו  ֶלֶחם פ  ִלים ׁשָּ א עֹולָּ מָּ צ ָּ ַ ֹו ב  הֶ ק ֶאל ִחכ  ֹאְכִלים ְלמַ   ם: לָּ מ  עֲ )ה( הָּ ׁשַ ים נָּ ע  ַדנ ִ י תֹולָּ ֱאֻמִנים ֲעל  צֹות הָּ חו  ַ ו  ב 

ֹות:  ת  ַ פ  קו  ַאׁשְ  ִחב ְ

אשפות של זבל שוכבים על    -שפתות  לשון )אסתר ב( ויהי אומן את הדסה. א   -ונין. האמונים  על בגדי צבע   -ע  עלי תול ים  האמונ ה(  ) רש"י  
 בחוץ: האשפות  

רמז    פ"יא  -ילקוט שמעוני שמואל   . עייןשה עצמו כתולעת קטן ושפל אע"פ שכתוב בו האדם הגדול בענקים ע ש   -  ם ברה בחי' א   א ותולע הו   ג
  " האדם הגדול בענקים "   )זה אברהם( ,  " ושפל רוח יתמוך כבוד " שון שהשפיל אותו ונתגרש מגן עדן.  א זה אדם הר   " גאות אדם תשפילנו " ד"א    -קיא  

   לפיכך קורהו האדם הגדול שהיה גדול מאדם הראשון בהשפלתו.  ", ר ואנכי עפר ואפ " שהשפיל עצמו ואמר  
 .  ת כה כגלדו"ת תו"א( פי"ד. לשון רבינו במהר"י ברונה ]שנת ר[ פי' עהזה אברהם. ביאור הענין במנחת קנאות )להרשב  המקור בשיר השירים רבה ד ט תשורי מראש אמנה ד

 שכתוב בו והאמין בה', אמנה, זה אברהם  אש  ד"א תשורי מר ג'    )וילנא( פרשה ד   שיר השירים רבה   ה 

 .מראש אמנה. בזכות אברהם אביכם שהיה ראש למאמינים   -שיר השירים ד' ח'    מדרש לקח טוב 

בלתי אמתיות ובאמונות כוזבות,    ם בדעות שומ אברהם אבינו ראש לפלסופי האמת היה, ומצא עולם  פרק יא:    -)לרשב"א(   ספר מנחת קנאות 
עוב ה ים  ולא היה שכל האדם בימ  והעולם  הם  ומנהיג העולם העליון,  הגדול  ואומרים כי השמש הוא האלוה  והיו עובדים לכו"מ,  ר הגלגל, 

כלות אמונת  אומות ס ט ב השפל, ותכלית עיון מי שנתפלסף בזמן ההוא, שה' הוא כח הגלגל והככבים הם גופים, וזה היה סבה בתחלה להתפש 
תן ללבו וקנא לאלהיו להעתיק האמונה הזאת, והתחיל לחלוק עמהם, והביא ראיות  מזרח, נ י ה הקדמות, עד שבא אברהם אבינו ע"ה והאיר פנ 

  שכליות והתחיל להכחיש ולבטל ולעקור שבוש דעתם, ולאמת להם בראיות ברורות ובמופתים חותכים, מציאת הש"י ואחדותו, ושהוא ית' 
כולם ברצונו, וטענו עליו וחלקו כל החכמים שהיו בימיו, כמ"ש  הככבים  ם ו גלגל, ואינו כח בו, והוא לבדו פועל כל, וחדוש הגלגלי דל מן ה נב 

בדבריהם ובדברי הימים שלהם, והביא הרמב"ם ז"ל בספרו המורה )ג, כט( לשון הספרים ההם, וז"ל ואמנם אברהם שגדל בכותא כשחלק עם  
וזכרו בטענותיהם, מה שהוא ושה בלת ש ע עמו, אמר שי  ה מפעולות השמש במציאות, ואמר להם,  ואר נגל מב   י השמש, טענו עליו בכך וכך 

צדקתם! אבל הוא כגרזן ביד החוצב בו, עכ"ל, סוף דבר נתאמץ בדרכי ה' עד שמשך לב קצתם להחזיק בדת האמת, כמו שהעיד עליו הכתוב,  
 עי"ש וכו'......נפשתא דשעבודו לאורייתא בחרן,    וית כל   לוס ואת הנפש אשר עשו בחרן, ותרגם אונק 

לא רק כדי שיהיה בחי' קיסטא דחיותא  של נח שם ועבר שגם שם היתה אמונה קדושה אבל לא למדו אותה בחוץ א   מדרש   מהבית   דיל להב   ו 
   .בעולם של תוהו וכפירה 

יִ   בראשית פרק טו   ז  אמֹר לֹא  יו ל  לָּ ד א  ְידֹוָּ ה ְדַבר  ְוִהנ   ךָּ רָּ י )ד(  זֶ ׁשְ י ִאם   ךָּ   ה כ ִ ׁשֶ ִיירָּ ֶעיךָּ הו א  ִממ   א  צ  י  ר  א ֹאתֹו ַהח   : ֲאׁשֶ ֹוצ  ַוי  ט  ו  )ה(  ֶ ֹאֶמר ַהב  ַוי  ה  א  צָּ נָּ
ם   ֹר ֹאתָּ ַכל ִלְספ  ו  ִבים ִאם ת  ֹוכָּ ְסֹפר ַהכ  ה ו  ַמְימָּ ָּ ֹאֶמר  ַהׁש  :ַוי  ֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעךָּ וֹ   לֹו כ  ֶבהָּ ל  ְחׁשְ ד ַוי ַ ידֹוָּ ַ ה ְצדָּ   )ו( ְוֶהֱאִמן ב   : קָּ

הקב"ה חשבה    -ויחשבה לו צדקה     במה אדע:   ו ל ת הארץ שאל לו אות ואמר  רוש לא שאל לו אות על זאת אבל על י   -)ו( והאמין בה'    "י ש ר 
אדע לא שאל לו אות אלא אמר לפניו הודיעני באיזה זכות יתקיימו בה אמר לו  ן בו. ד"א במה  לאברם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמי 

 : בנות הקר   הקב"ה בזכות 

הקדוש    ב"ן מ ר  פירש רש"י  לו צדקה  ויחשבה  בה'  והאמן  וזכות ברו )ו(  צדקה  לו  הוא חשב  הזכות    ך  מה  מבין  ואיני  בו  האמונה שהאמין  על 
ולא איש אל ויכזב ומי שהאמין לשחוט את בנו היחיד האהוב ושאר הנסיונות איך לא  לא יאמין באלהי אמן, והוא הנביא בעצמו,  הזאת, למה  

, לא בצדקת אברם ובשכרו, אף  ם י ב"ה יתן לו זרע על כל פנהק   בעיני כי יאמר שהאמין בה' וחשב כי בצדקו של   והנכון       : ובה רה ט שו ב ב יאמין  
ף על פי שבנבואה הראשונה חשב שתהיה על תנאי כפי שכר מעשיו,  רבה מאד" ומעתה לא יירא פן יגרום החטא וא על פי שאמר לו "שכרך ה 

יי  ה' היא יש   , האמין כי נכון הדבר מעם האלהים, אמת לא ויתן לו זרע טא  ן הח מ   א ר עתה כיון שהבטיחו שלא  ואין לה    וב ממנה, כי צדקת 
או יאמר כי אברהם האמין שיהיה לו זרע יורש על       )נאם ה'( יצא מפי צדקה דבר ולא ישוב:   הפסק, כענין שכתוב )ישעיה מה כג( בי נשבעתי 

נ כ(, וכן ותחשב לו  לן  קת ה' יעשה כן, כמו אלהים חשבה לטובה )לה דקה, כי בצד ו צ בטיח שה   ו כל פנים, והקב"ה עוד חשב לו ההבטחה הז 
מור לו האל בעבורה צדקתו  מעשה ההוא לצדקה לדור ודור, כי לעולם יש )תהלים קו לא( דפנחס, שחשב לו הבטחתו זו שבטח בשם ב   ה לצדק 

 וחסדו, כדרך לעולם אשמור לו חסדי )שם פט כט(: 

 .מקשה מי חשב צדקה למי וכו' עי"ש )בסולם אות קצ קצא(  קמו    יין זהר נשא ע 
ים לפני ברית בין  נ ש . וגם אברהם האמין בה' הרבה  מו לו נח ושם ועבר ה ראש למאמינים הרי קד ה שאברהם הי ק ז מפסו   ה י י הרא   מה   צ"ע   ח

ש הבתרים  לעם  ואב  ראש  שאברהם  רבנו  כוונת  ואולי  מאמינים .  ממנו   ל  כמבוא ואע"   .שיצא  למאמינים  ראש  היה  שאברהם  בספרים  פ  ר 
     דות זרות את האמונה בה'.  ולו היה עבו שכ   עולם ב   ם ס פר ש   שון שביטוי זה נאמר עליו כיון שהוא הרא 



 מוהר"ן                                  כח   תורה                              קוטי  יל                2לט: 

אמונה בחי'  שהוא  אברהם  ומבטל    ,ובבחי'  ה'המשבר  והכפירות   אלילים  עבודה  ע"א את    ירא 
הכופרים,   על  ומתגבר  )תהליוהבזיונות,  ְיִמינוֹ   \ט/כ(  םבבחי'  ע  ַׁ ֵיש  הגבורה    בגבורות  שע"י  דהיינו 

 . הכופרים  להשפיע אמונה ולבטל הכפירה שלתגבר מסד שבח
ההבטחה  בחי'    ,ולםה בעאמונאת    השפיע   ,חסדה מדת  דתו  ימבשחי' אמונה,  כי אברהם שהוא בחי' חסד ב

לדוד הקב"ה  פט(  שהבטיח  אָ   \י/)שם  ולא אשקר באמופִ וחסדי לא  הפי'  ,  ינתיר  שהבטחאת  לך  תחסד  י 
נאמנותי    , מלך המשיח   יהיה  שמזרעך  ולא אפגום  זה הוא בפרק)לא אבטל לעולם  ן הפותח במשכיל לאית  פסוק 

בימין הזאת .  הורבנו מצא כאן רמז לקשר בין חסד ואמונ  (מבואר שהכוונה לאברהם אבינו  \יא/האזרחי ובמדרש
אמונה   השפעת  בבחישהיא  נעשה  כי  אויביו,  על  מתגבר  ב( הוא  )נחום  ְמת    \יב/'  חיל  ִעיםואנשי  ָ .  ל 

שני כמו צבע תולעת היהיו אדומים    הםדי בגו  ,שורבשורת הנביא שהכסדים יפילו את ממלכת אבפשוטו מדובר  
היא לא להיות אנשי חיל נגדם  שהעצה    ,ה'  יאת ירא  םהמחרפי  בכופריםמה  חרבנו דורש על המלים. וגוההרמדם  

כי עיקר   .כנ"ל  תתולעאנכי  בחי'  שומעים חרפתם ואינם משיבים    ל שפליםאנשי חילהיות  אלא    , מחרפים כמותם
ו ה'ת  א  מבזיםה ההתגברות על המחרפים  ובוז,   למדתם  יתאולהפיל    למנוע מהםהיא    ,יראי  חרפה  להחזיר להם 

ההפך  לא בשפלות  א  וחסד  \יג/ אהבהלשתוק  ר  \טו/ ההודאו  \יד/ חמלה  בתורה  הוא   .\טז/עזוכמבואר  ובזה החסד 
 

י כ ִ   תהלים פרק כ'   ט  ַדְעת ִ ה יָּ ד ְמ )ז( ַעת ָּ יַע ְידֹוָּ ע ְיִמינוֹ י הֹוׁשִ ׁשַ ְגֻברֹות י  ְדׁשֹו ב ִ י קָּ מ  ְ הו  ִמׁש  יחֹו ַיֲענ   : ׁשִ

בי וענני משמי קדשו כי תשועתם  המקום    חפץ דעתי ש , י זו היא הרננה שנרנן עתה בתשועה זו שבאה ליואב ולישראל   -)ז( עתה ידעתי    רש"י 
 תשועתי: היא  

בו, ולא כמו  מישראל, עתה ידעתי. כי הושיע    ד )ז( עתה ידעתי. יאמר כל אחד ואח   רד"ק  ה' משיחו, כלומר, משיחו ומלכו הוא, והוא רוצה 
לו אומרים  שהיו  כמו  בו,  האל  רוצה  היה  ולא  היה  חוטא  כי  אויביו  עליו  אומרים  א שהיו  ישו ,  באל   עתה ין  )מ לו  סלה  ועתה  הים  ג(.  ג,  זמור 

ולא היה    משמי קדשו בגבורות ישע ימינו, כי במעט עם היה מפיל רבבות מאויביו,   ו ה כשתושיעהו יודו כולם כי משיחו הוא והוא מושיעו. יענ 
 יכול להיות זה אלא בגבורות ימין האל שישלח להושיעו: 

י לֹא    תהילים פרק פט   י פִ )לד( ְוַחְסד ִ ִתי: א ֲאׁשַ ֹו ְולֹ ִעמ  יר מ  אָּ נָּ ֱאמו  ֶ ר ב  ַתי לֹ   ק   פָּ א ׂשְ מֹוצָּ ִריִתי ו  ל ב ְ ה:   א )לה( לֹא ֲאַחל   נ ֶ י    ֲאׁשַ ְדׁשִ י ְבקָּ ְעת ִ ַ ב  )לו( ַאַחת ִנׁשְ
ב:  ִוד ֲאַכז   י:   ִאם ְלדָּ ֶמׁש ֶנְגד ִ ֶ ם ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכׁש   )לז( ַזְרעֹו ְלעֹולָּ

דוד  וחסדי    מצודות  ח לא  אבל    -)לד(  וכ   סדי אפיר  לזר מכל  תשוב  כי  לעולם  המלוכה  ממנו  לקחת  באמונתי  ל  המשיח.  בימי  במה    -עו 
 נה: ו מ שהבטחתיו בא 

יתן האזרחי. אמרו רז"ל )ילקו"ש רמז קעח(, איתן זה אברהם אבינו. ולפי הפשט הוא הנזכר בספר מלכים )מ"א ה, יא(,  )א( משכיל לא   רד"ק 
  י ר דה. וכן תירגם יונתן, מאיתן בן זרח. וכן הוא בדברי הימים )א ב, ו(, ובני זרח זמ בן יהו   זרח תן בן  אי   ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי, והוא 

מח  והיה  והימן,  קרן  ואיתן  הוא  כי  שנים,  כמה  זה  בטלה  שהיא  דוד  בית  מלכות  עקרו  ושם  הגלות  אורך  על  המזמור  זה  וחיבר  ישראל  כמי 
 : ך מזרע דוד שלא היה זה כמה ואמר דבר המל על  לונתו  ל ת ישראל, ובבוא המשיח יאסף הגלות, לפיכך שם כ 

ואין מזרעו מושל על ישראל, והמליץ יאמר כי    על הברית שכרת ה' עם בית דוד, שהופר   נוסד בגלות, בו ידבר   -( משכיל לאיתן  )א   מלבי"ם 
על שני עמודים    וסד ג"כ ד נ עם דו   כרת הנהגת ה' הכללית שבה מנהיג את העולם הוא מיוסד על החסד ועל האמונה, והראה כי גם הברית ש 

מכוון נגד הנהגת עולם  אישים פרטיים, שהוא מלכות בית דוד ש בחסד ואמת, כן יש אתו הנהגה כזאת על    אלה, כי כמו שינהיג את הכלל 
  וסד ונה שה האמ הכללי וכאלו האחד דפוס לחברו, ועל פי זה יצעק מרה על שהחסד והאמת אשר בהנהגה הכללית עדן קיים ומתמיד, והחסד ו 

 דוד הורס ונפרץ נשבת ואיננו.  עם בית 
ירח מבול חסר מ' כנגד ארבעים יום, שאע"פ שנשבע הקב"ה כי מי נח  בירח בול ב   דבר אחר מהו   -רמז קפד    ו" פ א  -מלכים   ני ילקוט שמעו   יא

לפיכך כתיב    מ' יום   ותם פסקו א ש ו זאת לי אעפ"כ מ' יום בכל שנה היו אותם הימים עושים רושם בעולם עד שעמד שלמה ובנה את בית המקד 
והיו הכל ממלמלים על שלמה לומר לא בנה של בת שבע  חדש  י"ב  משנעשה הבית בירח בול נעשה נעול    ו.חסר מ' כנגד ארבעים יום שפסק 

ש  חד   הוא היאך הקב"ה משרה שכינתו לתוך מעשה ידיו והקב"ה חשב לערב שמחת בית המקדש בחדש שנולד בו אברהם, בירח האיתנים זה 
ועדות והקריב הקרבנות וירדה  כיל לאיתן האזרחי. וכיון שנפתח בחדש מ אמר מש אותו ירח האיתנים שנולד בו אברהם שנ   מה קורא ול   תשרי 

 קב"ה עכשו נשלמה המלאכה שנאמר ותשלם כל המלאכה, ועל זה נאמר עמקו מחשבותיך.האש אמר ה 
אֹון ַיעֲ   נחום פרק ב   יב ד ֶאת ג ְ ב ְידֹוָּ י ׁשָּ גְ   קֹב )ג( כ ִ יהֶ ן ִיׂשְ אוֹ כ ִ ְזמֹר  ְֹקִקים ו  ם ב  קו  י ְבקָּ ל כ ִ א  : רָּ תו  ח  יהו  ְמ   ם ׁשִ ֹר  ב  ן ג ִ ג  ׁש  )ד( מָּ א  ִעים ב ְ ָּ י ַחִיל ְמֻתל  ם ַאְנׁש  ד ָּ אָּ

 : לו  ְרעָּ ים הָּ רוׁשִ יֹום ֲהִכינֹו ְוַהב ְ ֶרֶכב ב ְ דֹת הָּ לָּ ְ  פ 

כי    -קים  שראל ר"ל כמו שהיה מאז ומקדם. כי בקקום בוק כגאון י ות  קב להייע   כי עתה יניח וישקיט ה' את גאון   -)ג( כי שב וגו'    דוד מצודות  
שדים הריקו את אשור ושחתו זמוריהם ר"ל לקחו עשרם והרגו גבוריהם ולכן תשב במנוחה והשקט כי אין לך לפחוד עוד  יקים הם הכ המר 

יהיו מלובשים בגדי    -חיל מתולעים  . אנשי  לים דם החל ם מ המגן של גבורי הבוקקים הכשדים יהיו אדומי   -)ד( מגן גבוריהו מאדם      מאשור: 
ר"ל ביום שהכינו את הרכב למלחמה היה    -ומה ר"ל בגדיהם יהיו צבועות מדמי ההרוגים. באש פלדות הרכב וגו'  שהיא צבע אד   תולעת שני 

ר"ל המקלות    -רעלו  ם ה הברושי . ו כי הברזל שעל גלגלי הרכב היה מוציא ניצוצי אש במרוצתם על הסלעים   נראה כאלו הולך בלפידי אש 
 הושם שם הסם הממית כי הכינו מקלות כאלה על המלחמה:   ות בראשן כבר של ברוש העשויות כחניתות המחודד 

קרח    בעש''ט עיין    יג פרשת  ג' עה"ת  ה   אות  חיים  בהערת  מים  והשונאים    -ד'    אות באר  המצירים  לך  עושין  טובות  כמה  ראה  אחי  ואתה 

ב"ש טוב נהג שבכל כחו עשה  הקדוש הרי רן  מ   וכן   ודורונות היה לך לשלוח להם,   טח דרכך,תלך לב   אז   תך, כי דע   אותך ומחלישין המצערין  

להעלותם, ואתה אחי אם תתגרה בהם להמיתם ולהענישם, זהו הנקל, אבל את נפשך קללת וחלק נפשך המתה, ולכן העצה    טובות לשונאיו 
ע   ותם אהוב א ות   ל יתברך לתקנם שתיקה בלב שמח, ובכל כחך תבקש מא  אבל זה לא  ,  לה ואבד ין, אבל יש רע גמור וממילא יהיה כ כבבת 

 סר לך חלילה אלא לבוחן לבות וכליות.נמ 
 על ראשו.חותה    ה את גחלים  כי  וכו'  האכילהו לחם    ך אם רעב שונא )משלי כה כא(    כמ"ש   יד
 לשון רבינו. יוד לשון אודה.  בסוף   ןעיי   טו 



 מוהר"ן                                  כח   תורה                              קוטי  יל                3לט: 

תורה הרבנ  ם הנ"ל,פין הנפוליל  אה  יזלו ימתקן אֵ  קבלו  תולע שמהם  ע"י שעושה עצמו  והצדיק  ים שלהם, 

ֲאָלִפים  חסד  ועושה  \יח/ )שמות כ(בבחי'    האלפין  מתקן אתאמונה  במדת החסד וה כלומר האדם שעושה    לַׁ

 :  פיםאת האלֶ   מתקןחסד עשיית ע"י הצדיק , ורבנו דורש שחסד הקב"ה משלם שכרו עד אלפים דור

 
 ג אות

, רותהכפימתגבר על כל  מאמין שהכל מה', ובזה משפיל עצמו ואנכי תולעת ההנ"ל להיות בבחי'  לחסדולבא 

כניסו  הל ביתו תרתי משמע    \יט/צדיקים לתוך ביתום  מיחכ  יתלמיד  יס ת"חא"א לבא אלא ע"י שיכנלזה  

ם לתוך יִ יִת ת"ח אמִ   . כי המכניס אורחיםהכניס לבית דעתו את דעת הצדיקולשמשו ועי"ז לביתו כפשוטו  ל
וע"י ,  ילין בה  קוב בו צדמכפר לו על כל עוונותיו כקרבן התמיד שכתמעשה זה  ש  ביתו כאלו הקריב תמידין,

את המתנגדים , ועי"ז להכניע  לחמהמאנכי תולעת ולא איש    'יו לומד ממנו להתנהג בבחדיק בביתמש את הצשמש
הוא התמיד  וכפי שיתבאר בכוונות  ,  נעשו החירופים שלהםולתקן את האלפין הנפולין שמהם    ,ה'  י אהמחרפים יר

כלות את יראי ה' ובחי והוא בחי' המחרפים הרוצים להעולם,  ת  א  כלותשרוצה ל  יע תולע דסט"אנכבחי' עולת המ

איש קדוש עובר עלינו תמיד   על הפסוק  \כ/ כמאמר חז"ל )ברכות יוד ע"ב(  תולעת מכניע אותם.  'אנכי
בכל פעם שעבר אצלם נחשב להם  ביתם  ע"י שהיו משמשים אותו בן תמיד שרומז שו לשווחז"ל דרש  \כב/[כא]  וכו'

 
תורה    טז  ׁשֶ   -  רעז עיין  כ ְ ע  ַמֲחלֹ ד ַ ׁש  עַ י   אָּ ֶקת  הָּ ין דָּ ל  א  עַ   ם,  לוֹ ַלֲעמֹד  ֹֹוְנִאים,  ַהש  ֶנֶגד  כ ְ מוֹ ְצמֹו  כ ְ ה  ַמר  ֶאֱעׂשֶ ן  כ   ִלי  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ם    ֹור  ג  ֶזה  י  כ ִ ֹו.  ֶנְגד  כ ְ לֹו 

ֹו, ַרק   הו א רֹוֶצה ִלְראֹות ב  ֶ לֹום, ַמה ׁש  ֹו, ַחס ְוׁשָּ ׁשֹו, ִלְראֹות ב  בֹוא ִלְמֻבק ָּ א יָּ ֹֹונ  ַהש  או  ׁשֶ א רָּ ָּ ַרב  דו  ַאד ְ ם  ן  י לָּ ֹוב ְלַכף ְזכו  אֹותָּ ל ַהט  ָּ ֶהם כ  ֹות,  ת, ְוַלֲעׂשֹות לָּ
חִ  ר לַ ב ְ פָּ עָּ י כ ְ ב ינֹות: "ְוַנְפׁשִ הָּ ה ְוזָּ ִתי ָּ ׁשְ ה ו  ֹובֹות ֲאִכילָּ ל ַהט  ָּ ֶהם כ  , ְוִהיא נֹוֶתֶנת לָּ ֶליהָּ ין עָּ ׁשִ ֹל ד ָּ ַהכ  ר ׁשֶ פָּ מֹו ֶהעָּ ְהֶיה", כ ְ ֹל ת ִ ֹל  ִנים טֹובֹות, הַ ְוֶכֶסף ַוֲאבָּ   כ  כ 
ר, כ ְ ה ִמן הֶ יָּ הָּ  פָּ ן ַאף  עָּ ם ח ַעל  מֹו כ  ה  י ׁשֶ ִ לָּ פ  תֹו, ַאף ֹוְלִקים עָּ עָּ ים רָּ ׁשִ ְמַבק ְ ו  י  ַעל    יו  ִ "ל: פ  נ ַ ַ כ  ר  פָּ ֶהעָּ מֹו  ֹובֹות, כ ְ ל ַהט  ָּ ֶהם כ  ה לָּ ׂשֶ עָּ י  ן  ל,       כ  ׁשָּ מָּ ְוהו א כ ְ

רֹו, ִאם הו   ית ֲחב  ַחת ב   ר ת ַ ד חֹות  ֶאחָּ ׁשֶ ם ת ֹ ְוַיחְ   א ַיֲעמֹד ַעְצמוֹ כ ְ אי ב ְ   ר ג ַ ַוד ַ ֹו, ֲאַזי ב ְ ֶנְגד  ן כ ְ בֹוא ַהח כ   ׁשֶ ַקל יָּ ל כ ְ ׁשֹו, ֲאבָּ ר ִלְמֻבק ָּ ד  ֹות  רֹו עֹומ  ר ַוֲחב  ד חֹות  ֶאחָּ
ֹֹונ   כֹול ַהש  ינֹו יָּ ֹו, ְוא  ְבת  ִפיר ַמֲחׁשַ ֹו, ֲאַזי מ  ֶנְגד  ל כ ְ ה ת   ר ְועֹוׂשֶ פָּ ְך עָּ ְפִנים ְוׁשֹופ  ׁשוֹ א ַלֲעׂשֹות ְמבֻ ב ִ מֹו  ,  ק ָּ ֹֹוְנִא כ ְ ֶנֶגד ַהש  ין ַלֲעמֹד כ ְ ן א  ם,  ים ַלֲעׂשֹות כ ְ כ  ֶנְגד ָּ

ִחיַנת ׁשֶ  הו  ב ְ ז ֶ ַעל  ׁשֶ א, ׁשֶ ֹֹונ  מֹו ַהש  ן כ ְ ם כ   ר ג ַ י  חֹות  ל ַעל  ְיד  ַקל. ֲאבָּ ׁשֹו ב ְ בֹוא ִלְמֻבק ָּ י  ֶזה יָּ ִחיַנת "ְוַנְפׁשִ ר, ב ְ פָּ ִחיַנת עָּ י ב ְ " ְיד  נ ַ ַ ר" כ  פָּ עָּ ֶ ִפיר  מ    ֶזה י  ד  יְ   ל. ַעל כ 
ֹֹונ   ֶבת ַהש  ֹוֶר ַמֲחׁשֶ "ל, ַוֲאַזי כ  נ ַ ַ י נוֹ א כ  ֹל, כ ִ ה  ִיפ  ָּ ַחת ב  ְך עָּ ה ׁשַ ד ְוׁשֹופ  רֹו עֹומ  י ֲחב  יו, כ ִ לָּ ְך עָּ ָּ פ  ׁשְ נ ִ ר ׁשֶ פָּ י ֶהעָּ רֹו ַעל ְיד  ה ַעל ֲחב  רָּ ָּ כ  ַחת ׁשֶ ַ ַהׁש  ר ב ְ אָּ ל ְוִנׁשְ יו  פ  לָּ

ר כ ְ  פָּ "ל עָּ נ ַ ַ ֹו כ  חִ י  ְיד  , ַעל  ֶנְגד  ר יַנת ְונַ ב ְ פָּ עָּ י כ ְ "ל:   ְפׁשִ נ ַ ַ  כ 
 אלו  -ומתרצו  , אילו -ותרלד  גם בדפו"ר  יז

ֶרץ   כ שמות פרק    יח אָּ ָּ ר ב  ַעל ַוֲאׁשֶ ַ ַמִים ִממ  ָּ ׁש  ַ ר ב  ה ֲאׁשֶ נָּ מו  ל ת ְ ה ְלךָּ ֶפֶסל ְוכָּ ֶרץ:   )ד( לֹא ַתֲעׂשֶ אָּ ַחת לָּ ִים ִמת ַ ַ מ  ַ ר ב  ַחת ַוֲאׁשֶ ָּ חֲ   ִמת  ת ַ ם  הֶ ֶוה לָּ )ה( לֹא ִתׁשְ
אֱ   ְולֹא  ד  ְידֹוָּ ֹנִכי  אָּ י  כ ִ ם  ְבד  עָּ א  תָּ ַקנ ָּ ל  א  ִנים  לֶֹהיךָּ  ָּ ב  ַעל  בֹת  אָּ ֲעֹון  ד  ֹק  י: פ  ְלׂשְנאָּ ִעים  ִרב   ְוַעל  ים  ׁשִ ל   ׁשִ ְלׁשְֹמ   ַעל  ו  ְלֹאֲהַבי  ִפים  ַלֲאלָּ ֶחֶסד  ה  ְועֹׂשֶ י  )ו(  ר 

י:   ִמְצֹותָּ

ות לו  משלם לו כל חסדו תיכף ומיד, אלא בוחר לו אופן פרעון הנא הקב"ה    אין ה חסד  גו' פירוש שגם עוש )ו( ועושה חסד לאלפים ו   אור החיים 
בו דבר המעמיד הגנה והצלה עד אלפים, והוא מאמרם ז"ל )שמו"ר מד א( שאם היה    ור אשר יצטרך אליו, ויש לדורות, והולך ופורע בכל ד 

אומרו ולשומרי מצותי, פירשו רבותינו ז"ל )סוטה  ליות, ו ובגודור    סים בניהם בכל דור הקב"ה פורע לאבות שכרם בעולם הזה במה היו מתפרנ 
הדורות לזכותו לא יאריך אלא עד אלף, כמו שמפורש בפסוק אחר  ובדים מיראה אם יצטרכו  ה נמשכת עם לאלפים, כי אלו שהם ע לא( שאינ 

 דכתיב )דברים ז ט( לאלף דור וגו': 
ואזכה    למדת החסד דקדושה.  רחמיך הרבים שאזכה רחמן והחסד, זכני ב לם אב ה עו   ו של ונ רב   -  ]תכה[ זו אות  על תורה    לקוטי תפילות עיין    יט 

רהם אבינו עליו השלום, שהיה עושה חסד כל ימיו. ותזכני ברחמיך הרבים להכניס אורחים הגונים בתוך ביתי.  לאחז ולהתדבק במדתו של אב 
להכניס או  לחכמים, שאזכה  ועד  בית  ביתי  חכמים ויהיה  גדולה  אמתיים  ים  וצדיק   רחים תלמידי  באהבה  לקבלם  ואזכה  ביתי.  ובכבוד  לתוך 

ובשמחה  ולשרתם   גדול  לפניהם  לעמד  ותזכני  חכמים    רבה.  תלמידי  יד  תחת  כבוש  תמיד  ואהיה  ושמוש.  שרות  מיני  בכל  בעצמי  ולשמשם 
א  אברהם  של  במדתו  נכלל  להיות  שאזכה  עד  תמיד,  אותם  ולשמש  אמתיים,  השלום,  צדיקים  עליו  ה   שלם להיות  בינו  באמת.  במדת  חסד 

מת כי "אנכי תולעת ולא איש". ותצילני ברחמיך  זכה להרגיש שפלותי באמת, ואדע בא ולענוה אמתיות. וא   ותזכני ברחמיך לאמונה שלמה 
 עפר: מכל מיני חרפות ובזיונות. ותתן לי כח להתגבר על כל השונאים והחולקים על האמת לנצח אותם ולהשפילם עד  

נהו מנכסיו  ל המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומה אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב כ   " מיד לינו ת ר ע עוב "   : ברכות דף י  כ
 .דין מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב תמי 

מלילה  יד  אמור להעלות נר תמ כאלו הקריב תמידין כו'. דמלת תמיד ודאי דנופל גם בדבר שקבוע לו זמן כמו שפירש"י בפרשת    -  מהרש"א 
ם בדרך אורח לא שייך בו  משבת לשבת אבל הכא באלישע שעבר ש כמו עולת תמיד שאינה אלא מיום ליום וכן תמיד דלחם הפנים  ללילה  
גבוה הוא במקום זמן ק  מזון גבוה הוא כן המארח ת"ח דאותו שלחן שלחן    בוע ולכך דרשו מלת תמיד כאלו מקריב תמידין כמו שהתמידין 

 ים כאלו נהנה מזבחי שמים וק"ל: מזבח כמ"ש לפני האלה 
 י הל"ב סנהדרין פ" , וירושלמי  'ט  ' ב ד-מלכים כא

ַויְ   מלכים ב פרק ד   כב ֲעבֹר ֱאִלי )ח(  ַוי ַ ֹום  ַהי  ה  ִהי  ְגדֹולָּ ה  ָּ ִאׁש  ם  ְוׁשָּ ם  נ  ׁשו  ע ֶאל  ה ֶלאֱ ׁשָּ ָּ מ  ׁשָּ ֻסר  יָּ ְברֹו  י עָּ ִמד   ַוְיִהי  ֶחם  ל לָּ ֶלֱאכָּ ֹו  ב  ֲחֶזק  ַ ֶחם: ַות  לָּ ל  )ט(    כָּ
דוֹ ַות ֹ  י ִאיׁש ֱאלִֹהים קָּ י כ ִ ַדְעת ִ יָּ א  נָּ ה  ִהנ   ה   ִמיד:אֶמר ֶאל ִאיׁשָּ ָּ ינו  ת  ל  ר עָּ ת    ׁש הו א עֹב  ֲעִלי ַ א  נ ָּ ה  ַנֲעׂשֶ וְ )י(  ה  ָּ ם ִמט  ים לֹו ׁשָּ ׂשִ ְונָּ ה  א  ִקיר ְקַטנ ָּ ְוִכס   ן  ְלחָּ ׁשֻ

ה  ָּ מ  ר ׁשָּ סו  ינו  יָּ ל  בֹאֹו א  ה ב ְ יָּ ה ְוהָּ ְמנֹורָּ  : ו 

י  ן שהוכרחתי להפציר בו, ומזה ידעת ר"ל מזה שהנביא בא מעצמו לביתי ולא כפעם הראשו   -ל אישה הנה נא ידעתי  )ט( ותאמר א   מלבי"ם 
קדוש   שהוא איש אלהים  תמיד    -שמצד  עלינו  עובר  זה  עלינו    -מצד  רק  הוא  שונם  דרך  בעברו  חפצו  ובעבורנו לסעוד אצלנו    -שמגמת 

 לתו כקרבן והתמדת בואו כקרבן תמיד: שלכן עובר תמיד, שאכי ולזכות אותנו במצוה זו,  
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שיהיה בכוחו   הנ"ל,, זוכה לחסד  ם ומשמש אותםובזה השימוש שעומד עליה  .כהקרבת קרבן התמיד

כל    \כג/(.מאמר )כתובות צוכ  באמונה שלימהולא איש מלחמה,  קיים אנכי תולעת  ע"י שמ התגבר על מחרפיו  ל
ועד כיצד    יםלומדצדיק אמיתי  ל  \כה/ כי רק ע"י שימוש  מונע ממנו חסד   \כד/מלשמשו כאלומידו  המונע תל

 . דה זו בשלימותקיים מאפשר לכמה 
בבחי' אנכי , שמכניע עצמו ככבש לשרתם,  ם יכי הוא בחי' הכנסת אורח  \כז/[כו ]התמיד כבש    'ובשביל זה הי

איש  תולעת כהקרבת    ,ולא  לו  לונחשב  התמידכבש  כי\כח/קרבן  התמיד  מו  ממנ  ,  קרבן  של  נתתקנו הכבש 
ו ף  \כט/יא(  'לפין, בבחי' )ירמיהא ל  ש  אַׁ ב  כ    ו מכש  ,ותשי ענתעל אנרמיהו הנביא  א טענת יפשוטו הי  ואני כ ְ
ההולך  ה בעליוכבש  אחר  להרגו  ,לשחיטה  בהכנעה  שרוצים  שידע  אע"פ  להוכיחם  הלך  הוא  מצא ורבנו    .כן 

  : רמז שהכבש מתקן את האלפין לשונוב
 :  מבזים אותונהג אל המחרפים ותלה כך צריך  תחת יד רבו ומשמש אותם  שכבוש  ' כבש, וזה בחי

 :    יקון האלפין כנ"לא תשהו רמז ( 4X 111=444)מד ד' פעמים אלף גמט' ת ד' אלפין ' יגתמד וזה 

א  מי שהו  ,דינים  מעוררמי הוא ש  ,שאלה ותירוץ היא  פשוטו  ,  שיח  למי  [לא]   למי ְמָדִנים  \ל/ י כג(וזהו )משל

ו יד על "הודאיי"ד ש "כם חע"י דהיינו , שיחהיינו ע"י הדינים וטענות שמפרש  ורבנו  .מרבה בשיחה

 :     תְמָדִנים, על ידו בא התנגדו
 

רבי יהושע בן חנניה ומה  התנא הגדול סבי דבי אתונא את חכמי יון ששאלו בה ו שעתה יבאר את השאלה ות
 שהשיב להם. 

ה נשלח אל סבי דבי אתונא ע"י הקיסר להוכיח  ן חנניע ב שושרבי יה :ף חבכורות דבגמ'  מעשה הוכפי שמבואר 
סיון ומחקר אלא ע"י לימוד ימציאות ע"י נבבחן נ לאשזמן עיבורו של נחש לקיסר שטען , אחרי שהוא חכם מהם

   ודיוק פסוק בתורה.

 
  " למס מרעהו חסד "   ו' יד(  ב )איו   שנא'   ו מלשמשו כאילו מונע ממנו חסד בא אמר רבי יוחנן כל המונע תלמיד אמר ר' חייא בר א   .כתובות דף צו   כג
 .יראת שדי יעזוב נו יראת שמים שנאמר ו רב נחמן בר יצחק אומר אף פורק ממ   (, דהיינו שמונע עצמו מרעהוחסרנמס לשון נמס ו)

ב כאשר הוא  המונע תלמידו מלשמשו מונע ממנו חסד. יש לך להבין דבר זה, כי התלמיד יש לו חיבור וצירוף אל הר   -  מהר"ל חדושי אגדות 
שיהיה אל התלמיד    הרב המונע תלמידו מלשמשו מונע ממנו חסד, כי דבר זה חסד גמור הוא כי אין לך חסד יותר מזה משמש לו, ולפיכך  

 וף וחיבור אל הרב, לפי שהם נבדלים זה מזה כאשר זה רב וזה תלמיד, ולכך המונע החבור הזה מונע ממנו חסד: ציר 
 ילו.מב"ם והרא"ש לא גרסו כא ר הגמרות שלנו אבל ה   זו גרסת   כד
אח   חכמים   ש שימו   כה  מארב היא  ש ת  גדול  ז:  בברכות  וכן  ה'.  ו'  באבות  כמבואר  בהן  נקנית  שהתורה  מדות  ושמונה  תורה  ה  ימוש עים  של 

 מלימודה.

 .  א''ר הונא הלכה כאחרים   ארץ ה ם  הרי זה ע   כם ח למיד  אחרים אומרים אפי' קרא ושנה ולא שמש ת   ועיין ברכות מז: 
 ' כט לח ופנחס כח ג  שמות כו

ים   תצוה   ' פ   שמות ר  ספ חנוכת המזבח    כמ"ש בפרשת   כז  ׂשִ בָּ ַח כ ְ ְזב   ִ ה ַעל ַהמ  ֲעׂשֶ ַ ר ת  י    פרק כט )לח( ְוֶזה ֲאׁשֶ נ  ֹום ב ְ ַנִים ַלי  ה ׁשְ נָּ ִמיד:   ׁשָּ ָּ  ת 

פ'   ובפרשת המועדות  במדבר  ְקִריב פנחס    ספר  ַ ת  ר  ֲאׁשֶ ה  ֶ ִאׁש  הָּ ֶזה  ֶהם  לָּ  ָּ ַמְרת  ְואָּ )ג(  כח  ַנִים פרק  ׁשְ ְתִמיִמם  ה  נָּ ׁשָּ י  נ  ב ְ ים  ׂשִ בָּ כ ְ ד  ַלידֹוָּ ֹום   ו   ה    ַלי  עֹלָּ
ִמיד:   תָּ

  ,דהיינו קרבן התמיד   " קרבני לחמי "   כמ"ש   , את הקב"ה לבריאה הקרבן  ביאר כאן שלחם הוא הדבר המחבר נשמה לגוף וה"נ    ( 9  ' כח ה )   ח " יצ הר   כח
והמתנגדים על   .שנים ליום תמיד  זה ממש אמרו המחרפים  לקמן(   ה )ירמי  " נשחיתה עץ בלחמו " צדיק  ה   וכנגד  יקא בדבר  די ש שאמרו  היינו  ד   ,יא 

אבל    , עמ"נ שיחזרו בתשובה   , ם להפרידם מהקב"הר ו נו הדבר הגי דהי   , עוונם  את שכיון שהקב"ה היה מודיע    , המוות להפריד נשים  שם    , המחבר 
 .המתנגדים והמחרפים רצו למנוע החיבור 

יא   כט  פרק  הֹוִדי   ירמיה  ד  ַוידֹוָּ דָּ )יח(  א  וָּ ז ַעִני  אָּ ה  י   עָּ ַמַעְלל  וַ   ֶהם: ִהְרִאיַתִני  בֹות  )יט(  ַמֲחׁשָּ בו   ׁשְ חָּ ַלי  עָּ י  כ ִ י  ַדְעת ִ יָּ ְולֹא  ֹוַח  ִלְטב  ַבל  יו  ף  ו  ַאל  ֶכֶבׂש  כ ְ ֲאִני 
ים   ֶאֶרץ ַחי ִ ו  מ  ַלְחמֹו ְוִנְכְרֶתנ  ץ ב ְ ה ע  ִחיתָּ ר עֹוד: ַנׁשְ כ  מֹו לֹא ִיז ָּ ׁשְ  ו 

י דומה לכבש המלומד ללכת אחרי בעליו  הרגני, והיית תי להתפלל בעדם רצו הם ל ני השתדל שתחת שא   -ף  )יט( שאני ככבש אלו   מלבי"ם 
להרגני, ורצו    -מנו, כן לא ידעתי כי עלי חשבו מחשבות  הולך מעצמו בלא דעת כי רגיל ללכת אחרי בעליו ואינו נזהר מ   -שבעת יובל לטבוח  

ות, ובזה נכריתנו מארץ  ית ר"ל סם המ ניתן בלחמו עץ משח   -חמו  תה עץ בל י אמרו נשחי להרגני באופן שלא יודע כלל שנהרגתי על ידם, כ 
 הוא יומת באופן שלא יודע לאיש:   כי הנביא הנהרג ע"י חרב, שמו נזכר בכל דור שנהרג על קידוש ה' אבל   -חיים ושמו לא יזכר עוד  

ִנים    פרק כג משלי    ל ִנים }ִמ \ )כט( ְלִמי אֹוי ְלִמי ֲאבֹוי ְלִמי ִמְדוָּ ִעים חִ ְלִמי ׂשִ   { \ ְדיָּ צָּ ְ ם ְלִמי  יַח ְלִמי פ  ִים: נ ָּ ינָּ ת ע   ַחְכִללו 

לו אוי ואבוי כי ברב    , ים עם הבריות ושיחה יתירה למי שיש לו מדינ   -לשון צעקה ויללה. למי מדינים למי שיח    -)כט( למי אוי למי אבוי    רש"י 
 וא: ניו וגנאי ה מרוב יין מאדימים עי   -דברים רב פשע. למי חכלילות עינים  

תיו, המרבה שיח  גדר השיח הוא הדיבור בלי שכל רק כפי פליטת דמיונו   -אשיב לך למי שיח    ינים וטענות, שהם ד   -למי מדנים?    -  "ם מלבי 
 .מרבה מדנים וריב 

 שכתוב בפסוק. ִמְדָיִנים ו' יט משלח מדנים בין אחים, במקום מדונים או מלשה"כ במשלי ְמָדִנים נקט  לא
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  \לג/ ובכל החכמות \לב/ אריסטו בפילוסופיא שלאד ם מחכמי יון שהיו חכמים גדולינא שסבי דבי אתוומסופר שם 
כנס לשם ולגרום להם להרוג י יהושע בן חנניה הצליח בערמה לההתנא רבי ו  .מקום נסתר שנקרא בית האשישבו ב

ואמרו לו א"כ נשאל   .כם חכמהאמר להם אני חכם יהודי ובאתי ללמוד מ .ושאלו אותו מה מעשיך   ,ת השומריםא
מי בספינתי. אתכם תבואו לאכול ע ואם אנצח ,כל מה שתרצואותך שאלה, והסכים ואמר אם תנצחו עשו בי 

, והודו לו שניצח  השאלותכל אחת מעל   תשובה ניצחתברמז גם הוא והשיב ברמז ו יב שאלות ושאלו אותו שאל
    .ר שםאל הקיסר שהרשה לו להרגם כמבואבערמה הביאם ו  ובאו לספינתו, .ותםא

וח וכנ"ל מדובר בויכ, בתורת ישראל דופילהטיל  הלשאתה בכל ונתם היווכ, השאלות ששאלומ  חמישית זו שאלה
מצא בכל שאלה את עומק  יך ל וצר .בגשמיות יכול להרגוגם ו השני  תפיסת החיים של סותר את כלשינצח  שמי

  עח הזה וכיצד רבי יהוש את האחריות שלקחו על עצמם בויכו ןכוונתם להטיל על ידה דופי בתורת ישראל, ולהבי
שניצח והסכימו לבוא  מעצמם הודו  בלא בקשו להתגייר,ואע"פ שלא צח אותם באופן שהודו לו ר ניב"ח ברמז קצ

 לספינתו. 
באוירא דעלמא אמר שם תלא בין רקיעא לארעא אמר להו אסיקו לי ליבני ביתא    בני לן  -גרסת הגמרות שלנו  זו  

   .וטינא

א בַ   -העין יעקב  גרסת רבנו היא גרסת  וזו   יתָּ ן ב   י לָּ נ  ָּ א אָּ ב  א ְדַעְלמָּ םֲאִוירָּ מַ   ַמר ׁש  ין ׁשְ א ב  ם ְוַתלָּ ַמר קָּ א. אָּ א ְלַאְרעָּ יָּ
א )מהתם אמרי ול   י ְוִטינָּ , ַאִסיקו  ִלי ִליְבנ  ביתא בין שמיא מי איכא דמצי לאסוקי התם אמר ומי איכא דמצי למבני יה 

 לארעא( 

מפרש שרמז להם   . וכפי שיתבאר כי"נאוטי לבניאפיקו לי "נה וכתב ורבנו שי "אוטינ אסיקו לי לבני"גרסת הגמרא 
 הלב. א מ טינת הלהוציא א

בני    לדלויכי אֵ ומבאר רבנו  .  בני לן ביתא באוירא דעלמאשאמרו סבי דבי אתונא,  וזהו  

שקר  אדם   של  המפורסם  שידתלמידי  מת"ח  ששומעים  התורה  ע"י  עבודתם  לערוך  ין הרוצים 
כנ"ל כי מבישא לא הוי טבא דהיינו מתורה שמקבלים    \לו/[לה]   שיסמוכו  מה  אמת אין להם עליהודאין, וב
, המלכות דקדושהמהותו סותר את  ב, כי השד  ולים לקבל עצה בעבודת ה' כיצד להמליך את הקב"המשד לא יכ

 ירא , והוי כאלו רוצים לבנות בית באובחיצוניות שלהם ותפיסה באלפין דקדושה אלא רק  אפשרות  ואין לו  
ין באויר  כי ת"ח שידין יהודאין הם פורחמליצה יפים  חכמה ואלא רק דבורי    \לז/ ,ות מעשיותצכי אין להם ע 

נמצא  .  \מ/ כיון שאין בהם יסוד העפר  \לט/[לח]   כמו השידין שפורחים באוירוכו,  ואין להם על מה שיסמ
יפה כדרכםחכמה  שיאמר להם    ששאלו אותו העיקר לדעתם  כי  ולא מביאה למעשה,  הפורחת באויר    , במליצה 
    .מעשהנוש ואין תועלת בהוא השכל א

 
יאות ה' כאברהם אבינו אבל לא השיג ראייה על חידוש העולם  יד שלא כפר בה' אדרבה הביא ראיות למצ קנאות לרשב"א פרק    ת ן מנח י עי   לב

שעליו  ועי"ש    פועל כלום לתיקון העולם.לא  קיום המצוות  התורה ו מחיוב המציאות    א עולם קדמון הו ומה שלא השיג כפר בו וממילא כיון שה 
 היא רק במה שמשיג בשכלו.  , כי כל אמונה מין בדבריו הוא אפיקרוס היה אפיקורס ומי שמא בעצמו אין טענה אבל בוודאי ש 

ידעו חכמי האומות של אותו דור את כל חכמת חכמי הדור ההוא בבחי' זה    ר דו ל  שבכ   –'  לר' צדוק הכהן אמצע אות ח   קוטי אמרים י ל   עיין  לג
כל  צוניות בש החי   שתפסו רק את רשב"י אלא    בי אתונא את כל חכמת מה וסבי ד ל ש , בלעם ידע את חכמת משה וחירם את חכמה  לעומת זה 

     את עומק הדברים רק החיצוניות.ינו  א תפיסתה רק באובנתא דליבא לא הב , וכיון שחכמה עילאה עיקר א הרגשת הלב ל לבד ב ב 
  אלו –אילו, ומתרלו  -ותרלד  ו"ר גם דפ  לד

 לשון חז"ל במשנה חגיגה י.  לה

 אפשר להתיר נדר אין לו מקרא מפורש בתורה.ש פי' המקור לכך    .ין להם על מה שיסמכו רים פורחין באויר וא מתני' היתר נד   -  חגיגה י.  לו 
התורה שלו פורחת באויר בלא    , נמצא שמי שעושה עיקר מהחכמה  .חכמה לנוף העץ שהמעשים רומזים לשרשים בארץ וה באבות    כמבואר   לז 

א    -מי"ז  פ"ג  עי"ש  ם בארץ.   שרשי  רעזריה(  )רבי אלעזר בן  הו  ה אֹומ  יָּ עֲ הָּ ַ ה ִממ  ָּ תֹו ְמֻרב  ְכמָּ חָּ ל ׁשֶ ָּ יו , כ  יו  ׂשָּ ׁשָּ רָּ ין ְוׁשָּ יו ְמֻרב ִ פָּ ֲענָּ ן ׁשֶ , ְלַמה הו א דֹוֶמה, ְלִאילָּ
ֱאַמר )ירמיה יז(   נ ֶ יו, ׁשֶ נָּ ָּ ֹו ַעל פ  ֹו ְוהֹוַפְכת  ה ְועֹוַקְרת  אָּ ָּ ַח ב  רו  ִטין, ְוהָּ ה ֻמעָּ יָּ ה ְולֹא ִיְר   ְוהָּ בָּ ֲערָּ ָּ ר ב  ַעְרעָּ בֹוא טוֹ כ ְ י יָּ ר אֶ ֶאה כ ִ ָּ ְדב  ִ מ  ַ ִרים ב  ַכן ֲחר  ה  ב ְוׁשָּ חָּ ֶרץ ְמל 

ְמ  יו  ׁשָּ רָּ ְוׁשָּ ִטין  ֻמעָּ יו  פָּ ֲענָּ ׁשֶ ן  ְלִאילָּ דֹוֶמה,  הו א  ְלַמה  תֹו,  ְכמָּ חָּ מ  ין  ְמֻרב ִ יו  ֲעׂשָּ ַ מ  ׁשֶ ל  ָּ כ  ל  ֲאבָּ ב.  ׁש  ת  ו  ְולֹא  ֲאִפל  ׁשֶ ין,  אֹות  ֻרב ִ ָּ ב  ם  עֹולָּ ָּ ב  ׁשֶ חֹות  רו  הָּ ל  כָּ  
ין ְמזִ ְונֹוׁשְ  ֹו א  ֱאמַ בֹות ב  נ ֶ ׁשֶ קֹומֹו,  ל יִזין אֹותֹו ִממ ְ תו  ׁשָּ ץ  ע  ה כ ְ יָּ ְוהָּ ן,    ר )שם(  הו  ַרֲענָּ ל  ה עָּ יָּ ְוהָּ בֹא חֹם,  יָּ י  ִיְרֶאה כ ִ ְולֹא  יו  ׁשָּ רָּ ׁשָּ ח  ַ ל  ְיׁשַ ַבל  ְוַעל יו  ַעל ַמִים 

ֶֹרת לֹ  צ  ַ ַנת ב  ִבׁשְ ִרי: ו  ֶ ֲעׂשֹות פ  ִמיׁש מ  ג, ְולֹא יָּ  א ִיְדאָּ

שהלימוד בלא קיום לא מועיל שהאמת תאיר  משמע    .בלב האדם מת  הן החוקקות את הא של הצדיק  העצות  של    למעשה שקיום    תורה ז' ועיין  
 אויר.ב כי זה פורח    בלב ומה שמאיר רק בשכל אין לו קיום.

 . טזחגיגה  לח

ם כמלאכי  כי השרת יש להם כנפי לשה כמלא ת''ר ששה דברים נאמרו בשדים שלשה כמלאכי השרת ושלשה כבני אדם ש   -  חגיגה טז.  לט 
 .סופו כמלאכי השרת השרת וטסין מסוף העולם ועד  

רמב"ן   מ ז'  וי   עיין  יז  כ   -קרא  מארבע  ודע  והמתכות  והצמחים  הנפש  בעלי  ובכל  האדם  בגוף  בראשית  במעשה  מתחילה  הבריאה  כאשר  י 
י יסודות מן האש  היתה יצירה משנ   ותו, כךת לעביו ולגס יסודות, ונתחברו ארבעתם בכח אלהי, להיות מהן גוף גס מורגש לכל חמשת ההרגשו 

, כאשר נפש הבהמה איננה מושגת להרגשות לדקותה, והגוף הזה הוא רוחני  יר והיה מהם גוף אינו נרגש ולא מושג לאחת מן ההרגשות והאו 
האלו משני  ורכבים  ת, כך היא במ יטוס לדקותו וקלותו באש ובאויר וכאשר ההרכבה בכל דבר סיבת ההויה וההפסד במורכב מארבע יסודו 

 ה בעל הגוף חי ובהתפרדם יהיה כמת: ות, כי בהתחברותם יהי היסוד 
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חנניואמר   בן  יהושע  הקב"ה,  קדוששם  ה  רב  של  שמותיו  שהיא  תורה  בין באויר    דועמוקם    דהיינו 
ובארץ, דהשהיא  לשון הוראה  מר להם תורה  ו שאדהינ  שמיא לארעא  גבוהה מאד עם שכל ינו  יבשמים 

בין שמיא    אהת"ח האמיתי הוששרמז להם  היינו  ומבאר רבנו  .  "כ עם עצות מעשיות בעבודת ה'גדול ואעפ
דאחיד בשמיא  ותרגומו  ]מג ,  ים ובארץכל בשמ  יכ  \מב/[מא] פסוק המדבר בצדיק  השל  לארעא, כתרגומו  

 [  בשמים ובארץדיק אוחז צהשדהיינו  וארעא

לי לבנים    לי ליבני וטינא מהתם  \מד/ ואמר אפיקו דהיינו שבזמן שהיה באויר אמר להם הוציאו 

התלמידים    מזלו ינכנס בלבם של אֵ בוץ ועכירות  פירוש    \מו/[מה]כי טינא  להם    ומבאר רבנו שרמז.  וטיט משם

ה'  כנ"לשל שקר  ורסם  של המפ ושנאה ליראי  יראה  בלא הרגש  ם לב האבןשה לב, ונעשנפלו לכפירות  ת 

ו הלא  ואהבה  ה'שום  קרבת  רואה  רגשת  האמיתי  וכשת"ח  שיוציאו .  להם  אומר  הרעה,  מחשבתם 
מלבם  הטינמחהטינא  שיוציאו  ו,  האבן,  שבלב  האבן  א  ולב  הטינא  כי  בהקב"ה.  יכפורו  אל 

היינו  \מט/םמהת האלפי,  המבחי'  הנפולים  שהן  פעמים  נאהתם  גי'    נםנ"ל,  ד'  עם  אלף  ]כי 

  א היא כיון שהווהכפירות  המפורסם של שקר  בלב  שהטינא ש  "לכנ  [(4X 111=444+1=445)  התםהכולל עולה  

וניות של החכמה  וכיון שנתפס לחיצ,  ת ה'שאין בה עצות לעבוד  ים,תורתו אלפין נפולעל כן  ושדים  ממקבל תורתו  
חושבים שאין בעולם מי דיו  יתלמן  כ  עלו  .נעשה לבו לב אבןהמדות  על ידה את  לתקן  לא מפנים את התורה בלבו  

 :  באים לכפירות ו בעבודת ה' יכול לתת להם עצהש

 
 ין זהר ח"א לא. שזה הפסוק רומז לצדיק יסוד עולם כידוע א כט יא ועי -כתרגומו של הפסוק בדברי הימים מא

א   מב הימים  כט    דברי  פְ פרק  ְוַהת ִ ה  רָּ בו  ְוַהג ְ ה  ָּ ֻדל  ַהג ְ ד  ְידֹוָּ ְלךָּ  וְ )יא(  ַצח  ְוַהנ   אָּ ֶאֶרת  בָּ ו  ַמִים  ָּ ׁש  ַ ב  ֹכל  י  כ ִ ְלֹכל  ַההֹוד  א  ְתַנׂש   ִ ְוַהמ  ה  כָּ ְמלָּ ַ ַהמ  ד  ְידֹוָּ ְלךָּ  ֶרץ 
 ְלרֹאׁש: 

בשמים    -  רד"ק  כל  הממלכה  כי  ה'  לך  בשמים    -ובארץ  בכל אשר  ומושל  מולך  הממלכה שאתה  היא  ה'  לך  ובארץ  בשמים  כלומר אשר 
לכל אשר ממונ' לראש, ורבותינו    ה הוא המתנש' על כולם ולמ"ד לראש ר"ל ל הראשים והמלכים את ובארץ והמתנשא לכל לראש כלומר לכ 

 ר אינו אלא ממך כי אפילו ריש גרגות' מן שמיא ממנו: פירשו כי כל המתנשא להיות לראש וכל שהוא ראש על כל דב 

י   -.  א דף לא " זוהר ח  )ד"ה א כט  פריש לון, דכתיב  יומין עלאין קרא  יהו"ה הגדולה  ואלין שיתא  דא  א( לך  וגו', כי כל  והתפארת  והגבורה 
אחיד  צדיק  איהו  כל,  דאקרי  דעלמא  דיסודא  כלומר  ובארעא,  בשמיא  אחיד  די  כתרגומו  ישראל,  כנסת  דא  ובארץ  תפארת,  דא  בשמים   ,

 כנסת ישראל.דאקרי    בתפארת דאקרי שמים, ובארץ 
 פא ק ביאור מוהרנ"ת בת מג

אבל צ"ע א"כ מדוע    .שיוציאו הטינא מהלב   כדי לבאר שהכוונה   , נו שינה לאפיקו לילי ורב   ב אסיקו ם כתו ש   , כי מגרסת הגמרא רבנו שינה    מד
 ירושו.פ מיותרת לפי  לכאורה  השאיר תיבת לי שהיא  

 פל טינא היתה בלבם פרש"י רשעים היו מימיהם עיין חגיגה טו: דואג ואחיתו מה

כתיב בהו ברבנן  ננא מאי קא בכית א''ל מי זוטרא מאי ד דשא וקא בכי א''ל שי אשכחיה שמואל לרב יהודה דתלי בעיברא ד   -  חגיגה טו:   מו 
לג  קלין  -}ישעיה  שוקלים  שהיו  שוקל  איה  שבתורה  אותיות  כל  סופרים  שהיו  סופר  איה  המגדלים  את  סופר  איה  שוקל  איה  סופר  איה  יח{ 
הפורח וחמורין   במגדל  הלכות  מאות  ג'  שונין  שהיו  המגדלים  את  סופר  איה  אמי   שבתורה  רבי  ואמר  דואג    באויר  בעו  בעיי  מאה  תלת 

דל הפורח באויר ותנן ג' מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא אנן מה תהוי עלן א''ל שיננא טינא היתה בלבם  ואחיתופל במג 
הגרדי    רין מחיקו שאל נימוס אמרו עליו על אחר בשעה שהיה עומד מבית המדרש הרבה ספרי מינין נוש   אחר מאי זמר יווני לא פסק מפומיה 

 .ליק א''ל כל מאן דהוה נקי אגב אימיה סליק כל דלא הוה נקי אגב אימיה לא סליק את ר''מ כל עמר דנחית ליורה ס 

דדשא   -פרש"י   בעיברא  הבריח: ותלי  על  נשען  רעה: ברבנן   .  לתרבות  היוצאין  בתלמידים  לפי  שוקלין   .  מקל  וחמור  מחמור  קל  לדרוש   .

גובהו של למ''ד ודור ר במגדל הפורח באוי   ו:המשקולת של ק''  י''מ שדורשין  וי''א מגדל דור הפל .  גה ולי נראה מגדל הפתוח  שין בו כל זאת 
ופתחו פתוח לבקעה או לחצר שהוא אויר במסכת אהלות   ועומד בפתח  מגדל של עץ שקורין משטיי''ר  והן מהלכות אהלות  גרסינן  לאויר 

אחר    ם:. רשעים היו מימיה טינא היתה בלבם   בלעם ודואג ואחיתופל וגחזי בפ' חלק:   .ד' הדיוטות   באויר:  )פ''ד מ''א( ישנה משנה מגדל העומד 

. והיה לו להניח בשביל חורבן הבית דכתיב בשיר לא ישתו יין  זמר יווני לא פסק מביתו   . מפני מה בא לידי כך ולא הגינה תורתו עליו: מאי 

סליק. כל צמר שניתן ליורה של  טינא הוות בלבו כל עמר דנחית ליורה    צמו לתרבות רעה אלמא . קודם שהפקיר ע נושרין מחיקו   )ישעיה כד(: 

.  כל דנקי אגב אימיה   ין לצבוע עולה לו צבעו או אינו עולה כלומר כל הלומדים לפני חכמים עולה להן תורתן להגין עליהן מן החטא: סממנ 
דנחית ליורה  כן נראה בעיני ורבותי מפרשין כל עמר  דמת לחכמתו עולה לו  שלא נתלכלך בגיזה עולה לו צבעו כלומר כל שיראת חטאו קו 

 גיהנם עולה אגב אמו צמר בן יומו שלא נרמס בטיט עולה לו הצבע כלומר שיש זכיות בידו עולה:  סליק כל שירד לידון ב 
 אלו  -ומתרלו   אילו,  -ותרלד  גם בדפו"ר  מז

 מליבם  -גם בדפו"ר מלבם, מתרצו   מח

דהיינו לאור    , כי רומז למקיף   ,   ( התם ועם הכולל    ף שווה תמד ד' פעמים אל )   עם הכולל   ד דהיינו תמ   , התם דייקא שריב"ח נקט  ביאר    ח " יצ הר   מט 
 .שנתקנים ע"י קרבן התמיד הוא בחי' האלפין עצמם    אבל תמד   .שמשם חיות הקליפות   , שלא נכנס בכלי   , הגבוה 

 שהן  -בתשכט   נ

 פא ביאור מוהרנ"ת בתק  נא
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כי    .נפולים לפין האהת  . שאמרו לו מי יכול לעלוהתם  \נב/אמרו מי איכא דמצי לאסוקי

מי איכא והשיב להם,    זה מהותם שכל תפיסתם רק בחיצוניות וחשבו בכך לנצח את רבי יהושע בן חנניה.
אינה שאלרבנו מ  ,בין שמיא לארעא  נג ביתאדמצי למיבני    בי תשובה, שהשה אלא  באר שזו 

ם עד לעצה  לים אמיתייבמשוגם הגבוה ביותר לצמצם  כל שכל  יכול    ,בארץשיש בכוחו לאחוז בשמים ו  מי  להם

היינו מי שבונה ביתו ע"י ת"ח האמיתיים. כי   בעולם  ובודו ולגלות כיכהמלמעשית כיצד לעבוד את ה' ול
על  סמוכו,  ל מה שייש להם ע אמיתי  דהיינו  כ  נדיתיםכי ת"ח אמצדיק  יסוד  כמו שכתוב   ל דברהם 

 \ נו/[נה]  ומי שביתו בית וועד לחכמים.  ץ, והוא אוחז גם בשמים בבחי' כי כל בשמים ובארוצדיק יסוד עולם
שעשתה   דהיינו את בית הדעת שלו בבחי'שבונה ביתו  דהיינו  ,  ביתו ומשמש אותםיראי ה' אמיתיים ל שמכניס  

)מלכים ב   ובר עלינו תמיד נעשה עלית קירדוש עאיש קבבחי'  לאלישע הנביא    \נז/ השונמיתהאשה  
כנ"ליאֵ נט,  \נח/ד( ה  לו האנשים מעלין האלפין  השגות  קמם  כי  לצמצם  שיודע  אמיתי  מצדיק  תורה  בלים 

 \ס/ םצמצומי רבבות  אלפים  ה המעשית שהיא  גם בעצ אלא ש  ,אלוקות עד לעצה מעשית בלא לסטות לחיצוניות

  :  ה ל(אר בתור, )כמבולבוש של החכמה עילאה היא נשארת
 

ב' הא'  אותיות ראשונות של  רמוז בעשר  כל הנ"ל  כיצד  יבאר  ע"י שבונה  אדהיינו    , עתה  נתקנין  בין יבלפין  תו 

'  יתתם על יראי ה חלים  המחרפים והמפי  ונים לשעיריםזי צועקים ה ווי  ה  .ליםדומל לגשמיא לארעא דהיינו בין  

 א ה את  מתקן  זה  דות את הרע שבדברים וע"י  יוב הגנוז בגוואי ולטשומע דבריהם צריך שיאכל ה  על כרחוואם  

 .וזוכה להודאה בחי' לאה בחי אלפין מתוקנים ,שהיא צורת יוד

 . ו זין חית טית יודאהא ו אלף בית גימל דלתותיות עיל רמוז באר לכל המבוא  וזה

כי שמים משפיעים לארץ שהיא דלה ועניה.    [סב]   דא שמיא וארעא,  סאתיגימל דל  אותיות  ומבאר רבנו

   :\סג/רמז לגומל דלים לתד מליגואותיות 
 

 ינא מהתם.  קי לבני וט לו מי איכא מצי לאפו ב  צריכים להשי הם היו  לכאורה  ו לי, ו ק אלא אפי   , הרי לא אמר להם אסיקו לי  צ"ע   נב
 בותא  - בתקפא נג

 אמיתיים  -ומתרצובתרלד  , אמיתים -גם בדפו"ר  נד

 ת א ד עפ"י אבו נה

ה ְויוֹ פרק א    אבות משנה    נו  דָּ ן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצר  ֶ י ב  י ֶבן יֹוֶעֶזר )ד( יֹוס  ֶהם. יֹוס  לו  מ  ַלִים ִקב ְ ׁשָּ ן ִאיׁש ְירו  נָּ ן יֹוחָּ ֶ י ב  ר ִא   ס  ה אֹומ  דָּ ית ַוַעד  , יְ יׁש ְצר  יְתךָּ ב   ִהי ב 
יֶהם:  ְבר  א ֶאת ד ִ מָּ י ׁשֹוֶתה ַבצ ָּ יֶהם, ֶוֱהו  ֲעַפר ַרְגל  ַ ק ב  י ִמְתַאב   ִמים, ֶוֱהו   ַלֲחכָּ

של  ת  ו החכמים להתקבץ ולהתועד יהיה ביתך מוכן לדבר זה שיהיו רגילים לומר נתקבל בבי כשירצ   -יהי ביתך בית ועד לחכמים      -  רע"ב 
שלא   שא"א  קלט  פלוני.  טוב  ריח  מ"מ  כלום  לקח  שלא  אע"פ  בושם  של  לחנותו  לנכנס  למה"ד  משל  משלו  חכמה.  דבר  איזה  מהם  תלמוד 

וההולך אחריו מתמלא מאבק שהוא  כלומר שתלך אחריהם. שהמהלך מע   -והוי מתאבק בעפר רגליהם           והוציא עמו:  לה אבק ברגליו. 
והוי            שהרב יושב על הספסל והתלמידים יושבים לרגליו על גבי קרקע:   הארץ שכך היו נוהגים ל  מעלה ברגליו. פ"א שתשב לרגלים ע 

 בים: כאדם צמא ששותה לתיאבון ולא כאדם שבע שקץ במזונו שמואס אפילו בדברים הערבים וטו   -שותה בצמא את דבריהם  
ו עניין זה במעשה המסופר עליה.  ן מצינכ י תקנם וצ"ע ה ול שהכניסה צדיק לביתה ושמשה אותו מסתמא זכתה להעלות את האלפין    צ"ע כיון   נז 

גיחזי   הם  ומחרפים  המתנגדים  גדול ש ואולי  בבזיון  אליה  י: התנהג  דף  בברכות  כמבואר  ולא    ,  תולעת  אנכי  בבחי'  הכל  קבלה  ,  איש והיא 
ה הצליח  ובזכות צלו האלפין נפולין,  שא וגיחזי לא הצליח להחיות אותו כיון    , בחי' אלפין נפוליןזכתה שהבן שלה שהיה מת    עי"ז   ובאמונה, 

 שזה בחי' תיקון האלפין. וצ"ע.אלישע להחיות אותו  
חֲ   מלכים ב פרק ד   נח ַות ַ ה  ְגדֹולָּ ה  ָּ ִאׁש  ם  ְוׁשָּ ם  נ  ׁשו  ע ֶאל  ֱאִליׁשָּ ֲעבֹר  ַוי ַ ֹום  ַהי  ַוְיִהי  ֶחם: )ח(  ל לָּ ֶלֱאכָּ ה  ָּ מ  ׁשָּ ֻסר  יָּ ְברֹו  י עָּ ִמד   ַוְיִהי  ֶחם  ל לָּ ֶלֱאכָּ ֹו  ב  ט(  )   ֶזק 

ֹאֶמר ֶאל ִא  ינו   ַות  ל  ר עָּ דֹוׁש הו א עֹב  י ִאיׁש ֱאלִֹהים קָּ י כ ִ ַדְעת ִ יָּ א  נָּ ה  ִהנ   ה   ִמיד:יׁשָּ ָּ לְ   ת  ְוׁשֻ ה  ָּ ם ִמט  ים לֹו ׁשָּ ׂשִ ְונָּ ה  ת ִקיר ְקַטנ ָּ ֲעִלי ַ א  נ ָּ ה  ַנֲעׂשֶ א  חָּ )י(  ְוִכס   ן 
ה:  ָּ מ  ר ׁשָּ סו  ינו  יָּ ל  בֹאֹו א  ה ב ְ יָּ ה ְוהָּ ְמנֹורָּ  ו 

 לו א -ו  ומתרל  , אילו -ותרלד  "ר ם בדפוג נט

אמר איני אומר לכם מתורתי כי אם הפסלת והיא נמוכה אלפי אלפים ורבי רבבות מדרגות מכפי מה שאני    -סימן שס    כמבואר בחיי מוהר"ן   ס
 וכבר נרשם מזה במקום אחר:   ר משיגה, ואיני יכול לומר נמוך יות 

 ימל דלתג דלת.  –לו ומתר בתרלד  , דלת. גימל דלית -גם בדפו"ר  סא

 ג, ד, גמול דלים    -קד.עיין שבת  סב

קד   סג דף  דרדק   .שבת  אתו  לוי  בן  יהושע  לרבי  רבנן  ליה  איתמר  אמרי  לא  נון  בן  יהושע  בימי  דאפילו  מילי  ואמרו  מדרשא  לבי  האידנא  י 
חר  ל גומל חסדים לרוץ א ש   מאי טעמא פשוטה כרעיה דגימ"ל לגבי דל"ת שכן דרכו   , לים בינה גימ"ל דל"ת גמול ד   ף כוותייהו אל"ף בי"ת אל 

הדר אפיה דדל"ת מגימ"ל דליתן ליה בצינעה כי היכי  דלים ומאי טעמא פשוטה כרעיה דדל"ת לגבי גימ"ל דלימציה ליה נפשיה ומאי טעמא מ 
ך ונותן לך  ל   ם אתה עושה כן הקדוש ברוך הוא זן אותך וחן אותך ומטיב ברוך הוא ז"ח ט"י כ"ל וא   ה"ו זה שמו של הקדוש   .מיניה דלא ליכסיף  

 .ושר לך כתר לעולם הבא ירושה וק 

עאלת את ד ואת ג, אמרו אוף הכי, אמר אוף לון, די לכון למהוי דא עם דא, דהא מסכנין לא יתבטלון מן עלמא, וצריכין    .דף ג זוהר  הקדמת ה 
 דא לדא.  זן גימ"ל גומל לה טיבו, לא תתפרשון דא מן דא, ודי לכון למי בו, דל"ת איהי מסכנא,  י לגמול עמהון ט 



 מוהר"ן                                  כח   תורה                              קוטי  יל                8לט: 

מי שבונה ביתו בין   רומז על',  ב', ג', ד א',    אותיות  נמצא"ל.  אלף רומז לאלפין הנואות    .רמז לבית  ,ביתהאות  

מאירים   , בחי' אלףה עילאה  שהיא חכמהשמים  כי תיקון האלפין הוא ש  עא, זה תיקון האלפיןשמיא לאר
תתאה דהיינו    בארץ באמתימעשיות  עצות    ,בחכמה  ה'ות  ול  עבודת  הקב"ה  את  להמליך  בכיצד  כבודו  כל גלות 

לזה זוכים ע"י , ותירא את לרבות תלמידי חכמיםאלקיך  ה'  את    :()פסחים כבראי ה', כחז"ל  , ולכבד יעולם מקום ב

 :   ש אלוף כנ"לכבכ ומשמש אותו שמכניס ת"ח צדיק אמיתי לביתו
חיתאותיות   לרומזי,  זיין  זונֶ ם  מחר  הלב  אֵ היינ  ,ףופה  משידין ו  תורתם  המקבלים  אדם  בני  לו 

  ר מה שהזהיבחי'    ה מה',ה שסוטֶ נֶ וז  לבבחי'    ,מהאמת  ז לסטיהזין רומכי אות    יהודאין, המכונים בשם זיין,

לשעירים אשר הם    \סד/)ויקרא יז(הם  יזבחו עוד את זבחי  א, שלהמשכןאל אחרי שהוקם  הקב"ה את בני ישר
יביאו ל,  יםכמו שעשו במצר  ,ו לשדיםדהיינ  זונים  .אהל מועד קריבו אותם בכהנים שיאלא כל הקרבנות מעתה 

 \סה/)איוב לא(מה שאמר איוב  , בבחי'  ליראי ה'   זיונותוהבוף  החיר  מהם  ם מהקב"הנים שפוני נמצא מהזו
ִני  סוובוז משפחות  ֵ   , פחותיםואנשים    בזויותגם משפחות  עד ש  ,כבודימ  תיכך ירד  כל   רומשאהם דברי איוב    ,ְיִחת 

 חי' חית:  ב וזהו יחיתני לשון חתת ושבר, ונשבר לבי מהםרא אני י
התלמידי  זיונות מהמתנגדים  ישל חירופים ובומריבה    \סח/[סזה ] הוי ווי לשון צעקרומז על  ,  הא ואואותיות  

יה  חכמים ה'    , הנ"ל  ןיאדושדין  יראי  לעיל  כנ"ל,  על  הפסוק  כנזכר  שיחמדנילמי  על  למי  שהמריבות   ,ם 

 :  שלהם ף כפירה וחירושרומזים ל  היינו זיין חית תלמידי חכמים שדין יהודאין  דהיינו  והדינים הם מהשי"ח

 
יז ויקרא פר   סד ְלַמעַ   ק  ַתח אֹ )ה(  ֶ פ  ד ֶאל  ַלידֹוָּ ֶוֱהִביֻאם  ֶדה  ָּ ַהׂש  י  נ  ְ פ  ַעל  זְֹבִחים  ם  ר ה  יֶהם ֲאׁשֶ ִזְבח  ל ֶאת  א  רָּ ִיׂשְ י  נ  ב ְ ִביאו   יָּ ר  ֲאׁשֶ ַהכ ֹ ן  ד ֶאל  ן  ה  ֶהל מֹוע 

י   ְבחו  ִזְבח  ם: ְוזָּ ד אֹותָּ ִמים ַלידֹוָּ לָּ ן ֶאת הַ   ׁשְ ֹה  ַרק ַהכ  ח יְ ד ָּ )ו( ְוזָּ ַ ַתח אֹ ם ַעל ִמְזב  ֶ ד פ  ד: דֹוָּ יַח ִניחַֹח ַלידֹוָּ ֶלב ְלר  ד ְוִהְקִטיר ַהח  חו  עֹוד ֶאת    ֶהל מֹוע  )ז( ְולֹא ִיְזב ְ
ת  יֶהם ֻחק ַ ם זִֹנים ַאֲחר  ר ה  ִעיִרם ֲאׁשֶ ְ יֶהם ַלׂש  ְהֶיה ז ֹאת   ִזְבח  ם ת ִ ם:   עֹולָּ ֶהם ְלדֹרֹתָּ  לָּ

הוא א   .לשדים   –)ז( לשעירם    רמב"ן  יג כא ומ וכן  )ישעיה  ושע ר  ח( (  )פרק ט  ירקדו שם, לשון רש"י מתורת כהנים  ואמר ר"א שנקראו    .ירים 
ומלת "עוד"   ורה שכן היו ישראל  ת השדים כן בעבור שישתער הגוף הרואה אותם והקרוב, בעבור שיראו אותם המשוגעים כדמות שעירים 

שיחשוב כי יש מי שמטיב או ירע חוץ מהשם    היו, וא זונה מתחת אל ה   כי כל מבקש אותם ומאמין בהם   -הם זונים    אשר         ים במצרים: עוש 
ויקראו   משם  לך  יתברר  השעירים  שם  וכן  ח(,  טז  )לעיל  למעלה  כתבתי  כאשר  האמת  "עוד"  במלת  רבי אברהם  רמז  וכבר  והנורא  הנכבד 

שר הבריאה  כא   יודע כ         ני הקור:מפ כגון המדבר, ועיקר מציאותם בקצוות כגון פאת צפון החרב    בור שמשכנם במקום שדוד ע "שדים" ב 
מתחילה במעשה בראשית בגוף האדם ובכל בעלי הנפש והצמחים והמתכות מארבע יסודות, ונתחברו ארבעתם בכח אלהי, להיות מהן גוף  

לאחת מן  ג  י יסודות מן האש והאויר והיה מהם גוף אינו נרגש ולא מוש תו, כך היתה יצירה משנ ו גס מורגש לכל חמשת ההרגשות לעביו ולגס 
וכאשר ההרכבה  , כא ההרגשות  ובאויר  וקלותו באש  יטוס לדקותו  והגוף הזה הוא רוחני  נפש הבהמה איננה מושגת להרגשות לדקותה,  שר 

במ  היא  כך  יסודות,  מארבע  במורכב  וההפסד  ההויה  סיבת  דבר  היסוד ו בכל  משני  האלו  חי  רכבים  הגוף  בעל  יהיה  בהתחברותם  כי  ות, 

( ששה דברים נאמרו בשדים, שלשה כמלאכי השרת, ושלשה כבני אדם, שלשה  -יגה טז  )חג  רבותינו   כך אמרו ול        ובהתפרדם יהיה כמת: 
ויודעין מה שעתיד לבא כמלאכי הש  יודעין סלקא דעתך, א ר כמלאכי השרת, יש להם כנפים כמלאכי השרת, וטסים כמלאכי השרת,  לא  ת 

ו  ורבין כבני אדם, ומתים כבני אדם וסיבת המיתה פירוד  רין  תין כבני אדם, פ שו אימא שומעין מה שעתיד להיות שלשה כבני אדם, אוכלין 
והיסו  והאויר  האש  עליו  שגברו  מפני  כי  בעוף  גם  נראה  כאשר  יסודותם,  בקלות  הטיסה,  וסיבת  המורכבים  בכל  הסיבה  היא  ות  ד החבור, 

ו ולא ייגעו וענין האכילה ללחוך  יעופ שטיסתן גדולה,    ום א טס ופורח, וכל שכן אלו שאין בהם מן היסודות הכבדים כל האחרים בו מעטים הו 
מן המים והאש הריחות והליחות, כענין האש שתלחוך המים אשר בתעלה והוא ענין ההקטרות שיעשו בעלי נגרומנסיא"ה לשדים, וסיבתה  

רו,  שאמ   וענין מה           ממנו:   תך וצריך להחזירה, כאשר היא האכילה באדם לצורך מה שהוא ני   האש אשר באויר בגופן,   ש היובש אשר תיב 
שומעין מה שעתיד להיות, כי בטיסתן באויר השמים יקבלו העתידות משרי המזלות השוכנים באויר, והם נגידי התלי ומשם יגידו גם בעלי  

  ות אינם יודעים במה שעתיד להי   ואלו ואלו           ברים יח ט( בע"ה: וכאשר אפרש במקומו )ד   ם הכנפים העתידות, כאשר הוא מנוסה בנחשי 
רחוקות, רק יודיעו בעתיד להיות בקרוב, כי ידעו בנסיונותם שיקבלו מן השדים בנגזר לבא ולכך תרגם אונקלוס, יזבחו  תים  לימים רבים ולע 

רך כי לא ימנעו הנזק העתיד ולא יעשו שום תועלת  יאמר שאין בהם שום צו   ,לשדים לא אלוה )דברים לב יז(, דבחו לשדין דלית בהון צרוך 
י  לא  ממ יעו ברחוק שישתמ וד וגם  כי אלהים לשון  ר  וממשלה",  כח  "לא  כאילו אמר  "לא אלוה",  כן  גם  לשון הכתוב  והוא  נו האדם בדעתו 

 : רעו וגם היטב אין אותםי אילות וכח, אל הם, יאמר שאין בשדים אילות ושום כח, ולכך אין צורך בהם כי לא  
ה ו   איוב פרק לא   סה  ָּ מֹון ַרב  י ֶאֱערֹוץ הָּ חֹות ְיִחת     ז בו  )לד( כ ִ ָּ פ  ַתח: ִמׁשְ א פָּ צ  ֹם לֹא א  ֶאד   ִני וָּ

 מיראני:   -מתחילה הייתי מכניע המון רבה של רשעים ועתה אף בין כשדיים זה העם לא היה )ישעיה כג(. יחיתני    -)לד( כי אערוץ    רש"י 

ן רב מן האנשים  ידי לערוץ ולשבר המו ב   יתי כזאת עד שיבוא עלי הדבר הזה אשר מאז היה הכח וכי עש   ר"ל   -)לד( כי אערוץ    ד ו מצודות ד 
 ועתה הבזוי מן המשפחות משבר ומפחד אותי ובע"כ אשתוק ואסבול ולא אצא מפתח ביתי ליראתי ממנו: 

 מל' חתת ושבר.  -יחתני    -  מצודות ציון 
 משפחת -בתרלד  סו

 דף עד סוף ע"ב   ביאור נפלא בזוהר אחרי עיין  סז

דין אקרי וי, מאי טעמא וי, דתניא, רישא דיסוד י', דהא  א משתכחן, כ ממטרוניתא וברכאן ל   כא תנינן, כד אתפרש מל   -  : ג דף עד " זוהר ח   סח
ד י' הוא, וכד אתרחקא מטרוניתא  יסוד ו' זעירא הוא, וקודשא בריך הוא ו' רברבא עלאה, ועל דא כתיב ו"ו, תרין ווי"ן כחדא, ורישא דהאי יסו 

ישא דיסוד דהוא י', ונגיד ליה לגביה, כדין הוא וי,  עלאה להאי ר ישא דיסוד, נטיל ו'  בר ממלכא, וברכאן אתמנעו ממלכא, וזווגא לא אשתכח  
 וי לכלא לעלאין ותתאין: 
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רחק משמיעת אע"פ שצריך להת. כי  דהיינו טוב גנוז בתוכו  'טובא גניז בגוישרומז    ט'   אות,  טית יודאותיות  

יה שד  מת"ח  ומתורה  סיבה    דיו,מיתלודי  מאיזו  הגון    לשמוע  \סט/כרחומאם  שאינו  מת"ח  צריך   אזיתורה 
שבגוויה טוב  שיאכל  יהודאין,  שידין  מת"ח  תורה  לה  [ע]   כששומע  לא  כוחו  בכל  תפס  ילהשתדל 

)חגיגה שמסופר בגמ'  , כמו  של יראת שמיםועצה  הוראה  ידיעה או  ש בהם איזה  פרים אלא לח הדבחיצוניות  ל
והקשו הרי    בות רעה,יצא לתרגם אחרי שרבו    \עב/ בן אבויהישע  אלתורה מ  לומדהיה  רבי מאיר  ש  \עא/ טו ע"ב(

כיון   .אכל  רמון מצא תוכו  ר' מאיר  ורבה בר שילא הסביר  ,רשעמשאינו הגון, וכ"ש  אסור ללמוד ממלמד  
כל  אלא    ,ריםלא יקשיב לחיצוניות הדבשכאשר שומע תורה כזו    אפשר  )תיקון נח דף צב.(  איתלבלבא  ה  ששמיע

ָנה  ,\עג/)משלי כג(  כמ"ש  לבו יהיה דבוק בו ית' לחפש איזה ניצוץ אלוקות הגנוז בתוך הדברים  ,לבך לי  בני ת ְ
לומר   אחדרוצה  מכל  תורה  לשמוע  מותר  אזי  אלי  קשור  כב(  \עד,/ כשהלב  )שם  לדעתי   \עה/וכתיב  ולבך 

שמע   חכמיםתשית  אמר  בגמשם    עודברי  שמהפסר'  לקיש  ריש  למד  הזה  שמותוק  מאיר  ללמוד  בי  לו  ר 
י, משמע שמותר להטות אוזן לדברי לדעת  אלא  םכתוב לדעתלא  , שכיון שמאלישע אע"פ שיצא לתרבות רעה

שכיון   ו האלפין הנפוליםוב הגנוז בגוויה, היינכן, מעלה ט. וכשעושה  ורק להזהר שלבו יהא לה'רשע  
 עולה מהם לימוד.  פוליןאלפין נהם בריהם נמצא אע"פ שרוב דבריבתוך ד יתישמוצא איזה לימוד אמ

  ,ועל כן א"א שמתורה שמקבלים מהשדים ימצאו בה דרך ועצות בעבודת ה'בישא לא הוי טבא  מעיל אמר  צ"ע דל
מהם.   בתורה שמקבלים  גם  ונסתר  גנוז  טוב  יש  מבאר שאעפ"כ  שהרוב  וכאן  שכיון  חיצניוצ"ל  הוא  ות בתורתם 

במאמץ   לכן תלמידיהם לא מוצאים בו את הטוב. אבל  מאד בתוך הקליפה,הטוב גנוז וחבוי  ן המיעוט  ן נפולילפיוא
עיין בתפילה   מוהו מותר, אבלגדול כ  אמי שהורק  מהדוגמא לזה שהביא את רבי מאיר אולי דווקא  גדול אפשר ו

    .ך ולזרוק הקליפהכול התולא הם אבל כשמוכרח אזי ישתדלירשבאמת צריך לברוח משמיעת דבעל תורה זו 

 
תפילות   עיין  סט  כח    ח"א   ליקוטי  ׁשֶ   -תפילה  ִני  ְוַתִציל  ִני  ְוַתַעְזר  ִני  ְתַזכ   י ו  ִ ִמפ  ֹוְצִאים  ַהי  ה  תֹורָּ י  ְבר  ד ִ ם  ׁשו  ְזַני  ְלאָּ ַמע  ִנׁשְ ִיְהֶיה  ֹא  ִמים  ַת   ל  ֲחכָּ י  ְלִמיד 

ינָּ  א  ְולֹ ׁשֶ ֶהם,  מ  ַרֲחֶמיךָּ  ב ְ ִני  ְוַתְרִחיק  ִאין"  דָּ ְיהו  ִדין  ׁש  ִמים  ֲחכָּ י  ְלִמיד  ַ "ת  ִאין  ִנְקרָּ ם  ה  ׁשֶ ִרים,  ְכׁש  ו  ִנים  ֲהגו  ת  ם  ל  ֲאַקב   ְולֹא  ַמע  ֶאׁשְ ִני  א  ְוַתְרִחיק  ֶהם  מ  ה  ֹורָּ
הֶ  ם מ  לָּ בו  ִני ִמג ְ ִני ְוַתְפִריׁש  יל  יֶהם   ם ְוַתְבד ִ ְלִמיד  ַ ִמת  לֹום  ְוַתצ ִ   ו  ת ַחס ְוׁשָּ דו  י ִהְתַנג ְ ל ִמינ  ָּ ל ִמכ  א  רָּ ית ִישְֹ ךָּ ב   ְ ל ַעמ  ָּ יל אֹוִתי ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת ֶזַרע ַזְרִעי ְוֶאת כ 

ם  ַהׁש   י  ִיְרא  ֶנֶגד  א    ֵחם ו ְתרַׁ         .כ ְ מַֹע  ִלׁשְ ִחים  ֻמְכרָּ נו   אָּ ׁשֶ ת  ע  ב ְ נו   ְבֶעְזר  ְוִתְהֶיה  ינו   ל  ִמ י עָּ ה  ֹורָּ ת  ְדַבר  ַתלְ ֶזה  י  ִ ֹכֲחךָּ  פ  ב ְ ה  ֶ ֶאְזכ  ׁשֶ ן  גו  הָּ ינֹו  א  ׁשֶ ם  כָּ חָּ ִמיד 
רָּ  הָּ ְוִלְזרֹק  ִליְך  ְלַהׁשְ ע  רָּ הָּ ִמן  ֹוב  ַהט  ר  ר  ְלבָּ יו,  רָּ ְדבָּ ב ִ ז  נו  ַהג ָּ ֹוב  ַהט  ר  ר  ְלבָּ דֹול  ְללַ ַהג ָּ ו  ן  ְלַלב   ו  ר  ר  ְלבָּ ו  תֹו,  תֹורָּ י  ִדְבר  ַעל  ַהחֹוֶפה  ה  ָּ ִלפ  ְוַהק ְ ְמַעט  ק   ע  ַרק  ט 

וֹ  נ ַהט  : ב ַהג ָּ יה  ַגו   ז ב ְ  ו 
 עיין לקוטי תפילות כח אות תכו תכז  ע

יוחנן מאי דכתיב }מלאכי ב   -  חגיגה טו:   עא { כי שפתי כהן ישמרו  ז -ור''מ היכי גמר תורה מפומיה דאחר והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי 
אמר    .תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו   אות יבקשו מלאך ה' צב ל   דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא אם דומה הרב 

  רב חנינא אמר   .לדעתם לא נאמר אלא לדעתי   " הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי " יז{  -ר''ל ר''מ קרא אשכח ודרש }משלי כב 
כי    .הא בקטן   ( בת"ח גדול )  בגדול א הא  י אהדדי לא קשי רא יא{ שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך וגו' קשו ק -מהכא }תהילים מה 

יא{ אל גנת אגוז  -דרש רבא מאי דכתיב }שיר השירים ו   .לברא )הגרעין(  ושדא שיחלא    )תמר(   אתא רב דימי אמר אמרי במערבא ר''מ אכל תחלא 
וג ת''ח   יט ו' למה נמשלו ת''ח לאגוז לומר לך מה אגוז זה אע''פ שמלוכלך בט ירדתי לראות באבי הנחל    ובצואה אין מה שבתוכו נמאס אף 

שס  נמאסת אע''פ  תורתו  אין  רבנן    .רח  דכולהו  מפומייהו  שמעתא  קאמר  א''ל  הקב''ה  עביד  קא  מאי  א''ל  לאליהו  שילא  בר  רבה  אשכחיה 
א''ל השתא    רק שמעתא מפומיה דאחר א''ל אמאי ר''מ רמון מצא תוכו אכל קליפתו ז ומפומיה דר''מ לא קאמר א''ל אמאי משום דקא גמר  

ר שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועי אם כך הקב''ה מצטער על דמן של רשעים ק''ו  שאדם מצטע   קאמר מאיר בני אומר בזמן 
 .על דמן של צדיקים שנשפך 

 דות רעות וקליפה לדעות רעות.י החילוק בין משל התמר למשל הרימון, שגרעין רומז למ   עיין מהרש"א 
וביזה וחרף צדיקים.  חלק  מסופר ש אבל לא  ר ששמע מאחר, וצ"ע כי אמנם אחר היה כופר  אכל קליפתו זרק היא מרבי מאי ו  לתוכ   הדוגמא   עב

אבל א"כ לא היה קשה כל כך לאכול    , רבי מאיר   לכבוד ואפילו אם זה היה רק    את רבי עקיבא, בד  י כ ו בגמ' נראה ש ועכ"פ ממה שמספר עלי 
מהמדרשים עליו שהיה הרבה יותר סכנה לשמוע אותו    נראה שלכאורה היה בו הרבה יותר טוב,  א  הקליפה. אבל קרח לדוגמ   התוך ולזרוק 

 ולאכול רק את התוך.
ה ְבנִ   כג פרק  משלי    עג נָּ ךָּ לִ )כו( ת ְ ה  י ִלב ְ רְֹצנָּ ַכי ת ִ רָּ יֶניךָּ ד ְ ה \ י ְוע  ְֹרנָּ צ   {: \ }ת ִ

 י תשכיל שהוא דרך הישר: כ   הכן לבבך להבין אמרי ואז עיניך דרכי תצורנה   -)כו( תנה    מצודות דוד 
יתפרש הפסוק היטב  ליקוטי מוהר"ן  וכן בקיצור    עיין פרפראות לחכמה   עד ולפ"ז  השלם שהכח לזרוק הקליפה הוא ע"י שמכניס ת"ח לביתו 

בך  ל   ועי"ז כשתשמע את התחש"י תשית   , ו גם לבית הדעת שלך יכנס אזי  ו   , ים י אזי תשמע דברי חכמים אמית   , שע"י שתכניס ת"ח אמיתי לביתך
 .א יכנס בלבך הרע שבהם ותוכל לזרוק הקליפה ולהעלות הטוב ול   , אלי
י:   כב משלי פרק    עה  ית ְלַדְעת ִ ׁשִ ָּ ךָּ ת  ִמים ְוִלב ְ י ֲחכָּ ְבר  ַמע ד ִ ׁשְ ְזְנךָּ ו   )יז( ַהט אָּ

 ותר לך לשמוע דברי חכמים המבלים משד יהודי.לי ורק אז מ   לומר שקודם תשית לבך את סדר הפסוק    רבנו הפך 
 דברי חכמים ולבך תשית לדעתי. כלשון הפסוק והגמ' בחגיגה הנ"לתיקן שמע פו"ר ובתשכט רסא גם בד הגכך  עו
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רומז  .  \עט/עח.{ הקדמת הזוהר ג} גניז בגוויה    \עז/טובארמז ש,  טית  תאו  וזה אות ט'  שתשית לבך  לכן 

במילוי היא צורת   יוד  האלפין כי  אתה מתקן את  , ועי"זהרב המקבל משדין יהודאיןשל    לטוב הגנוז בדבריו

ת א י"ז  תתקן ע  יוז וחבוי בתוך דברי שגנוימץ הפנויצהנמע רק את  וניות דבריו ותשע"י שתתעלם מחיצ  היינו.  א

ישעיה  פשט הפסוק היא הודאה שמודה    ,פלא  אודה שמך כי עשית  \פ/ כה(  'שעי)יהכתוב  האלפין, בחי'  

דא פלא    החזיר עליהם. ורבנו דורשירושלים  את  ואת החרבן שהחריבו    .את שעיר  ריב הנביא להקב"ה על שהח

פלא"   כי עשית"לרומז    ,אות יוד דהיינו    "וזהו "אודה שמך   .לקמן  בארשית  כפי  ,אודה רומז ליודו.  \פב/[פא]  אלף

 לפין. אה לתיקוןדהיינו 

 
וא פירושו הרבה בארמית. ולעיל אמר מבישא לא  ולכאורה היה צ"ל טוביה, שהרי טובא ה טובא    נקט ים טובך גנוז, ורבנו  קונהתי   צ"ע לשון   עז 

 .נחשב הרבה   תמיד ה  תור ואולי דברי    וב.ט   הוי טבא וכאן לא רק שיש טוב עוד אומר שיש הרבה 
 הזוהר ג ע"ב( ובתשכט תוקן )הקדמת  -בתרלו עח

יּה  נכנסה אות ט' שהיא אור היסוד,  ָעאַלת ָאת ט'  אחר כך    -עיין הקדמת הזוהר דף ג.    עט י ָעְלָמא  רבון העולם,  ִרּבֹון ָעְלָמא  אמרה לפני הקב"ה,  ָאְמָרה ַקּמֵּ י ּבִ ְך ְלִמְברֵּ ִניָחא ַקּמָ
י  נוח וטוב לפניך לברוא בי העולם,   ַאְנּתְ ּבִ ר  ּדְ לפי שעל ידי אתה נקרא ט'וב וישר, כי כל שפע הטוב עובר על ידי היסוד, לכן ראוי לברוא בי העולם, כי זהו תכלית  ִאְתְקִריַאת ט'ֹוב ְוָיש ָ

ְך עָ הקב"ה,  ָאַמר ָלּה  הבריאה כדי להטיב ולהתחסד עם כל הנבראים,   י ּבָ ָהא טּוָבְך סָ אי אפשר לברוא בך העולם,  ְלָמא  ָלא ִאְברֵּ וְך  ּדְ ַגּוָ וְך ְוָצפּון ּבְ ַגּוָ לפי שאורך סתום ונעלם  ִתים ּבְ

אשון הוא חסד  זו"ן תמידי כמו יחוד או"א, ואור זה שנברא ביום הרחלה היה יחוד  )כי אמרו חז"ל )במס' חגיגה דף יב ע"א(, אור שנברא ביום ראשון של מעשה בראשית גנזו הקב"ה להצדיקים לעתיד לבא, וסוד הדבר הוא, כי מתבפנימיותך,  

העליונים  את אור היסוד בפנימיותו בסוד נשמתו בדעת, שהוא המיחד למעלה בין צדיק וצדק  עלאה שהיה מתגלה בפומא דאמה, ומאיר בו בתמידות לייחד את זו"ן, וכאשר צפה הקב"ה במעשיהם של הרשעים שיפגמו את אור הזה במעשיהם, גנז  

יָך  זהו שכתוב  ָהָדא הּוא ִדְכִתיב  שהם או"א, ששם אין פגם התחתונים מגיע(,   אֶׁ ירֵּ ר ָצַפְנּתָ ּלִ פירושו מה רב אורך אשר גנזת בדעת עליון, כדי לייחד את או"א שהם תרין רעין דלא  ָמה ַרב טּוְבָך ֲאש ֶׁ

וְך  ה  מתפרשין, ובהם סוד יראה עילאה, ועתה חוזר לתשובת הקב"ה שאמר ל ַגּוָ יּה חּוָלָקא ְלָעְלָמא ָדא  גדול עד שהוא סתום בפנימיותך, לכן    ולפי שאורך כל כךהֹוִאיל ְוָגִניז ּבְ ית ּבֵּ לֵּ
י   י ְלִמְברֵּ עֵּ ֲאָנא ּבָ ָאתֵּ אין באור זה חלק לעולם הזה שאני רוצה לברוא, פירושו אין ראוי לאור זה שישתמשו בו בעולם הזה,  ּדַ ָעְלָמא ּדְ א ּבְ ּלָ אלא ישתמשו בו בעולם העליון שהוא בחינת י  אֶׁ

וְך  א,  עולם הב ַגּוָ ּבְ ִניז  ּגָ טּוָבְך  ַעל ּדְ ואינו מאיר במלכות בסוד היחוד, לכן  ְותּו ּדְ גנוז בפנימיותך  לפי שאורך  יָכָלא  ועוד  י ְדהֵּ ְרעֵּ ּתַ עּון  ההיכל שהם פתחי היסוד  ִיְטּבְ ויגנזו שערי  יטבעו 

יָה ָט'ְבעּו זהו שכתוב ָהָדא הּוא ִדְכִתיב קליפות, דמלכות, כדי שלא ישלטו בהם ה  ָערֶׁ ץ ש ְ פירוש שנטבעו שערי ההיכל בפנימיות המלכות הנקראת ארץ, וזה גרם שבעת חורבן הבית גברו  ָבָארֶׁ

ֲחָדא ָהא ְוַכד תִּ כי אות ח' עומדת אצלך ועל ידך,  ְבָלְך  ְדח' ְלקִ ועוד טעם שאין ראוי לברוא בך העולם,  ְותּו  האויבים ונטבעו שערי המקדש בארץ, לכן לא ראוי לברוא בך העולם,   רּון ּכַ ְתַחּבְ
טח"ט   ואות  וח'סד,  ח'ן  ח'יים  על  מורה  ח'  אות  כי  דופי,  שום  בה  אין  עצמה  בפני  אות  כל  ודאי  כי  חטא,  מלת  מתבטאת  הרי  יחד  ותשתתפו  אלא  וכשתתחברו  וט'הור,  ט'וב  על  מורה   '

ְבִטין  א' היא כולה קדושה לפי שהיא מובלעת במלת חט"א,  ה שגם באות ט' יש בחינה הנוטה להחיצונים, אבל אות כשמתחברות יחד נעשה חטא, המור ש ִ יִמין ּבְ ין ָלא ְרש ִ א ָאְתָוון ִאּלֵּ ְוַעל ּדָ
ין   יש ִ וא'שר,  ַקּדִ יּה  ִמיָּד ָנְפַקת ִמקַּ ולכן אותיות ח' ט' לא נרשמו בשמות השבטים, אבל אות הא' נרשמה בשם רא'ובן  מיד יצאה האות ט' מלפניו, וקל וחומר לח' שנדחתה שהרי בגללה  ּמֵּ

 )שמרשב"י ורמ"ק ורא"ג(   הפסידה הט'. 

ולכן גורם הסתרה    , שזה בחי' שאסור לשמוע תחש"י כיון שהטוב גנוז בתוכו ולא בגלוי   ' שלכן לא רצה לברוא את העולם באות ט   עוד נראה 

הקב"ה איני  וזה בחי' מה שאמר לה    , תורה נו שדווקא בהסתרה מולבשת תורה גבוהה מאד   מאידך עיין    , וחורבן בית המוחין של השומע אותו
  , לכן אין את ראויה אלא לצדיקים   , כפירוש הסולם שם   , והטוב שבך גנוז לעוה"ב   , כי בעוה"ז צריך גילוי האמת   ,את העולם   רוצה לברוא בך 

          .ג ביתר ביאור ועיין בסולם אות ל   .שכבר בעוה"ז זוכים לבחי' עוה"ב 

"ב כמובא במנחות כט עוה"ב נברא באות י  "י באות י' שהיא בחי' עוה רמוז שהטוב הוא לעוה"ב כי רמז את הטוב הגנוז בתחש   גם בדברי רבינו 
   .והזה באות ה 

כי    , "ל כי ל' רומז לאלפין ואולי אפ .  וחזרה לאחוריה ונסתמה וגנזה בתוכה ההשפעה והמשכה   ' היתה ל   ' שיר השירים, שאות ט   זהר חדש עיין  
   .וכו נז השפעת הלימוד הנכון בת נג  ' ט ל וכשנהפך    , לשון לימוד   ' ל 

ודא איהי עיר קטנה ואנשים בה מעט, דלית בה חוורו    -  ובא אליה מלך גדול[:   -]שיר השירים מאמר עיר קטנה  .  דף ע   ( מרגליות )   זהר חדש 
ובא  בגווה.  אחרנין  ולאעלא  לאתכללא  מלך   דאתר אחרא  דאית    אליה  בגין  דאתפס.  דכיא  באוירא  דפרח  מגדלא  דאיהי  ל',  את  דא  גדול, 

האי, אע"ג דאת דא מלך גדול על כל אתוון, עייל בגווה, ואיהי את זעירא שחורה דלית בה חוורו     אוירא אחרא דלא אתפס כלל, ולא ידיע: 
ת, ובההוא סיבובא דקא מסבב סחור סחור, אתעביד בעגולא  ט' ל' הו דאתר אחרא. כניש ליה בגוה, וכלל ליה. וסבב אותה באת חד דאיהי ט'.  

 ט': 
כה   פ פרק  י   ישעיה  ׂשִ עָּ י  כ ִ ְמךָּ  ׁשִ אֹוֶדה  ֲארֹוִמְמךָּ  ה  ַאת ָּ ֱאלַֹהי  ד  ְידֹוָּ ֶלא  )א(  ֶ פ  ֹאֶמן: תָּ  ה  נָּ ֱאמו  חֹוק  רָּ מ  צֹות  כ ִ   ע  ה  )ב(  רָּ ְבצו  ה  ִקְריָּ ל  ַלג ָּ ִעיר  מ   ָּ ְמת  ׂשַ י 

ה ַאְר  לָּ ִרים ְלַמפ   ִע   מֹון זָּ ֶנה: יר לְ מ  ָּ ם לֹא ִיב   עֹולָּ

  אוהל אוכל   אמונה נאמנת אומן כמו   -עצות שיעצת מרחוק לאברהם בברית בין הבתרים. אמונה אומן    -)א( עצות מרחוק אמונה אומן    רש"י 
אל  פועל  לשון  בלע"ז:ואינו  אבויי"רמינט  מפעל  לשון  שמת      א  כי  מ   -)ב(  זרים  ארמון  לגל.  מעיר  שעיר  ש   -עיר  הר  בעירך  עשו  מעון 

 שהחריבוה תתן ארמונותיה חורבן אשר לעולם לא יבנה: 
 דף קלה.  'תיקון ע פא

סוקא ופסוקא דאורייתא, ואית שמהן דנפקין מסוף תיבין,  תא חזי אית שמהן דאורייתא דנפקין מרישי תיבין דכל פ   -  .תיקוני זהר דף קלה   פב
בלעדי אין אלקי"ם, ואית שמהן דנפקין מתרין אתוון כל חד וחד,  רון ומ י אח ני ראשון ואנ דמלה )נ"א דכלא( א ואית דנפקין מאמצעיתא, ורזא  

עשר  מתרין  תליין,  ספיראן  מעשר  אינון  עשרה,  עד  מחמש,  ואית  מארבע,  ואית  תלת,  מתלת  כגון    ואית  עלאה,  מכתר  תליין  אינון 
שמא דאיהו מתרין עשר אתוון, איהו    אה, כל א על א דתליא מכתר , תמן ירון, דא שמ יואאחצ"צבירון, בהאי שמא תמן אח, תמן ציץ, תמן אביר 

אחצצביההירו  אינון  שמהן  עשר  ותרין  מעשיך,  נפלאים  נפלאתי  נוראות  כי  על  אודך  אתמר  ועליה  פל"א,  דאיהו  דאל"ף,  )ס"א  ברזא  "ן, 
ורין, דנפקין ממקור  עשר צנ רין  ון ממנן על ת ן עשר אתוון, ואינ יואחציצבירו"ן, )ס"א אהצצביהרידו"ן(, )נ"א אהה נצב הדירו"ן(, כל חד מתרי 

)נ"א דא( דאיהו ארך אפ  ים,  עלאה דלית ליה סוף, ואינון מסטרא דאריך אנפין דאיהו וא"ו, ואינון ה"א ה"א, יו"ד איהו כ' כתר ברישא דא' 
ואית  ו',  ו'  לוחין דאינון  וא"ו, א' איהי אורייתא, דאיהי אתייהיבת בתרין  דזעיר אנפין   דאיהו  כ   כתרא  ביה  ל דאתמר  זעיר תר  וכמה    י  ואחוי, 

 כתרין אינון, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות: 



 מוהר"ן                                   כח תורה                                 קוטי  יל                11לט: 

. רמז  שאות יוד רומז לתיקון  וד' למטה   ,י' למעלה  ,א ו' באמצעיה  ,'אאות  צורת  כי    [פד]   פג אלף וזה יוד צורת  

 . האלפין

  ו שמקראה  על כן  '  דה את ההפעם אורה  ילדה את הבן הרביעי אמאה  כשל  \פו/כמ"ש  [פה]   , לשון אודהיודוזה  

פלא" דהיינו    כי עשית"לרומז    ,אות יודדהיינו    "וזהו "אודה שמך רומז ליוד.    "האודש"  נמצא  .אותיות יוד הה  ,יהודה
 כי פלא אותיות אלף. לפין.אה לתיקון
המחיים   ן יצוציח נשל רפ"ם  שיודלות את הניצוצות הקעהל זוכה    זיונותימודה לה' על הב  םע"י שג רומז שגם  ואולי  

 :   בסוד יא סממני הקטורת, ות שלהם ונזייאת החרפות וב

כששמע תורה מפי כמו רבי מאיר    ,מיות דבריו ולא החיצוניותירק את פנ  לתיקון האלפין ע"י ששומע רומז    ,דוי

זרק וקליפתו  אכל  תוכו  בו  נאמר  ל  .אחר  רומז  יוד  )איכ  זריקהואות  אבן  \ פז/ג(  הבחי'  ידו    ,וידו   ןלשוכי 
 : \פח/ תו זרקיינו קליפכה, השלה

 :  שון רבינו ז"ל(כ ל)ע"

 
מוהרנ"ת   הקדושו  ושמענומוסיף  רבנו  מפיו  פ' של  של  הכוונות  כל  בה  מרומז  התורה  שזאת   ,

ותראה    דהיינו בספר פרי עץ חיים  [צ]קצת, ועיין בכוונות  רבנו  לנו    פטוביאר התמיד שאומרים בבקר.  
 הזאת.   ם בתורהאריותבין שכל הכוונות של פרשת התמיד מבו

חיים  וונות  בכ  ואר שם כי מב עץ  בפרי  העשיה  שעדהיינו  עולם    ותקליפ  מכניע  תמיד  קרבןש  \צא/ פ"גר 
העשיה  דעשי'   ע"ז  דעולם  בחי'  שהם  זרה  וכו'  מתגלה  וכו'.  עבודה  בקר  שבכל  שם  בשם  מבואר  החסד 

 
 עשית פלא דא אלוף וזה יוד צורת אלוף  -בדפו"ר  פג

 ה. -מן אהי 'נא דא יו"ד י' לעילא ו' באמצע ד' לתתא ודא א ' דאיהי בדיוקמב. אית איקון יט דף ת פד

 צח ו' אתה הודיתה במעשה תמר ותנחומא ויחי יב אתה בשמך הודת אמך כשילדה אותך וכו' ין בראשית רבה  דה ועים אוית כט לה הפעיין בראשית מט ח' יהודה אתה יודוך ובראשע פה

ֶלד ב   )לה( ַות ַ   בראשית פרק כט   פו  ֶדת: ַהר עֹוד ַות   ֶ ֲעמֹד ִמל  ַ ה ַות  דָּ מֹו ְיהו  ה ׁשְ ְראָּ ן קָּ ד ַעל כ   ַעם אֹוֶדה ֶאת ְידֹוָּ ַ ֹאֶמר ַהפ   ן ַות 
ם: צֹוד    )נב(   איכה פרק ג   פז  ֹור ֹאְיַבי ִחנ ָּ פ  צ ִ ַ ִני כ  דו  י:   צָּ ו  ֶאֶבן ב ִ ד  י ַוי ַ ֹור ַחי ָּ ְמתו  ַבב   )נג( צָּ

על פי    -ר השירים ד( מבעד לצמתך אישריי"טור. וידו אבן בי  כמו צומת הגידין )שי אסרו    -בבית הכלא. צמתו    -)נג( צמתו בבור חיי    -  פרש"י 
ואף על פי שצמתו בבור חיי שאיני יכול לעלות מתוכו לא שתו לבם גם    -תו בבור חיי  דש. צמ ח הק רמיה ראה ברו הבאר כך עשו לדניאל וי 

 לזאת עד שידו אבן בי: 
כי תחילה   פח ואילו כאן היוד מרמז לקליפה שצריך    צ"ע  וכן ההודאה שרמז אח"כ  ולא לזרוק  רמז ביוד את האלפין שאותם צריך להעלות 

 .עלאת האלפין כי עצם השלכת הקליפה היא ה   אולי ו .     לזרוק 
 ר וביאו -בתרלד  פט

 יה פ"ג  עולם העשפרי עץ חיים שער  צ 

, אל חיצונית  ים חיצוניתר דעשיה ונעש פרשת התמיד כבר נת"ל, כי ע"י התמיד עולים פנימית ג"   -  ' פרק גשער עולם העשיה    פרי עץ חיים   צא

צו את בני ישראל,    והנה באמרך         פנימית וכו', ע"ש: ג"ת דיצירה. והמלכות דיצירה נשארת למטה בעשיה, וחיצונית נה"י דיצירה נעשה  
בגמרא, על  ן אמרו רז"ל  א"ל אדנ"י, גי' צו. וזהו שאמרו בזוהר צו, לית צו אלא ע"ז, וכ   -אנו מתקנים עולם העשיה, שהוא שם  עתה  תכוין כי  

ת וקשות מאוד, ונקרא ע"ז, וצריך לשרפם באש.  ויצו ד' אלהים על האדם וכו', אין צו אלא ע"ז וכו'. והענין, כי הקליפות אשר בעשיה הם רעו 
א  נ"י, לכן נקר ל מוקדה על המזבח כו', כנזכר בזוהר שם, ויען כי אחיזתם ויניקתם הוא מקדושת העשיה, הנקרא א"ל אד לה ע כמש"ה היא העו 

מדת החסד המתגלה בכל בקר, בסוד    יכוין כי עולת, גי' אבגית"ץ. ונודע כי שם זה בחסד, והוא   עולת תמיד וכו',           ריא א"ל אדנ"י: צו, גימט 
ל תיראי תולעת יעקב. ויש כנגדו קליפה של תולע שהוא מכלה הכל, וכל בקר ובקר מתגלה אותו תולע  וד א וישכם אברהם בבקר, והוא ס 

ה הטמ  כולו, א לכלות כל  ולכלות העולם   עולם  כנגדו מתגבר אותו תולע הטמא להרקיב  בקר, כן  בכל  יעקב  כמו שמתגבר תולעת  , ע"כ  כי 
ש  תולעת  להתגבר  תמיד  צוה להקריב קרבן  תולע  בקדו השי"ת ברחמיו,  וענין  ויתבטל.  בקר,  בכל  תגבר  שלא  כדי  שבקליפה,  תולע  על  שה, 

           )א( נלע"ד נתן, כי תולעת הוא גימטריא שקוצי"ת, והוא שם אחרון של שם מ"ב:   הגהה   )א(:   הקטורת לקמן.שבקליפה יתבאר בענין י"א סמני  

נקרא תולע בסוד תולעת שני, כמבואר אצלנו בפ'    לכן   ה שבקדושה כבר בארנו שהוא שם אבגית"ץ, שהוא החסד שבגבורות הז   אמנם התולע 
לעת שני, לפי ששרשו הוא גבורה, וע"כ נק' ישראל על שמו,  ום בסוד תו . כי גוון אד תרומה בפסוק ותכלת וארגמן ותולעת שני הנזכר בזוהר 

זק. אמנם הוא בחינת החסד  והח   הם מכלים את האומות, כדרך התולעת שמכלה ומרקיב את עץ הקשה כמש"ה, אל תיראי תולעת יעקב, כי  
 שבגבורות, וז"ס לדעת לעות את יעף דבר, כמבואר אצלינו: 

יונה, ששם נאחזים כל הדינים הקשים, ולכן היה בא עולת התמיד למתק הדינים והקליפות אשר  ה שהיא העל הוא בחינת לא ודע כי כל עולה  
עולת תמיד, כי תמיד חסר י', אותיות מדת. כמבואר אצלינו בפסוק,  זש"ה  , כדי שלא ימשול וישלוט התולע הטמא, ותולע יחזור לעולת, ו בה 

כמל"ו, שלאה לוקחת ד' אלפי"ן מד' שמות אהי"ה, שהם גימטריא מדת, כמבואר  בכוונת בש   ו בק"ש דיוצר ומדת ימי מה היא, וכמבואר אצלינ

 (: ב ת ד' שבקשר של ראש. ) אצלינו בענין צור 

  גי' שו"ר וגי' אשרה, כי ז"ס כי אברהם מכניע קליפות ישמעאל, שהוא חמור,   -א קנ"א קמ"ג. אבגית"ץ  ' קס" כי תמיד מלא, גי  -  )ב( נלע"ד נתן 
ו לילית מתלבש  ג"כ מכניע קליפות עשו, הנקרא שור מועד. והנה אשרה הוא סוד לילית, והבעל הוא סמאל,  ת בחמור,  ולכן אבגית"ץ  יצחק 

ק עם הד' אחרים, שהוא כנגד ה"ג ביצחק, מכניע הבעל. ושם שקוצי"ת הוא דיעקב,  א יצח שהוא חסד לאברהם, מכניע אשרה. וקרע שט"ן שהו 
וא ליעקב, וז"ש בדוד ויהי דוד בא עד הראש, אותיות אשרה. כמ"שא רז"ל בקש דוד לעבוד ע"ז,  שקוצי"ת שה ת יעקב, גי'  וז"ס אל תיראי תולע 

 :  ע"כ 
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 כלות ב ולרקיהל  ע טמא ת תוליפקל  , וכנגדו מתעורר"אל תיראי תולעת יעקב"בחי'    ,גמט' עולת   ,דוש הק  גית"ץאב
 ולבטלו.  לע טמא הנ"לתמיד להתגבר על תו  , ועל כן צוה הקב"ה להקריב בכל בקר קרבן עולתלםכל העו את

 אנא בכח הראשי תיבות של  כי    וכו' שהוא בחסד וכו'  \צג/[צב](506)=גי' שם אב"ג ית"ץ  (  506=)ועולת  
,  מלכות  עדמחסד  ש,  פעמים ש  שבעהמתחלק ל  \צד/דושהק  וא שם מ"בוה  .הם מ"ב אותיות  , שאנו אומרים בתפלה

מתעורר    אלכן הו  \צו/[צה]  בבוקר  אברהםכם  וישבסוד    הוא בחסד   ' צ  'ת  ' י  'ג   ' ב  'צירוף ראשון של אשה נמצא  

וכווא סוד  הו  בכל בקר תולע אשר מכלה בקליפה  כנגדו  מתעורר  ויש    \צח/[צז]  'אל תיראי תולעת 
ושה תמיד שבקדלת  גבר עוהתל  עולת תמידלהקריב  יו  ואוכל הכל וכו' וע"כ צוה הש"י ברחמ

 על התולע שבקליפה וכו'.   תולעת יעקב [צט]   שהוא בחי'
נמצא שהקרבן עולה שצוה    וכו'   \ק/ שם נאחזים כל הדינים הקשיםה  ולה היא בבחי' לאודע כי כל קרבן ע

וה מה שצ  דהיינו  גדה. ולכן בא עולת תמיד כנהקב"ה להקריב בכל בקר הוא בעצמו אדרבה מעורר דין קשה

 ידכ  ל יום זה המתקת הדין של היותו עולה שהיא לאה ויקריבו אותו תמיד בכ תמיד יהיה כבש  ן ההקב"ה שקרב
, לכן כדי  המתיק את התולע דקליפה המשתלשל מדיני לאה  בשרשורק  שכיון שכל דבר נמתק  למתק דיניה  

צ שיוהקשים,  אלא  בלאה  הוא  שגם  עולה  קרבן  להקריב  הקב"ה  כבממותקידינים    הואוה  שהוא  ע"י  תם  מיד, ש 

 וימשול התולעת הטמא  כדי שלא ישלוט   קליפהד עתולומכניע את ה

  . ת לממתיק את עושהוא התמיד בכתיב חסר    \קג/תמדכי    עולת תמד  \קב/[קא]  וז"ש  לעולתיחזור    ותולע

י כ  ה-אהיות  מד' שמשלוקחת לאה    (4X111=444)אלף    מיםעדהיינו ד' פ  ד' אלפיןבגי'  (  444=)  תמדכי  

ד'  ה שב-לוקחת ד' אלפין של שם אהי  אהיו  ,\קד/ ה-א שם אהייוגם כל ספירה שבה ה  ,ה-הילאה היא בחי' שם א

  .וד' פעמים אלף גמט' מדת אותיות תמד הנ"ל 'כוו שלה תונותספירות תח
 

 הוא השם הראשון מז' שמות דאנא בכח  צב

 .חילק אותו לשנים אב"ג ית"ץ כתוב אבגית"ץ וצ"ע מדוע מוהרנ"ת  שלנו    בפרי עץ חיים   צג

הקנה   צד בן  ה תיבו   שהראשי   חיבר תפלה   שרבי נחוניה  הם  שלה  ת ת  שורות שש  של שבע  בקבוצות  וסידר אותן  מ"ב הקדוש  בכל  שם  יבות 
בסד  הן  שורות  והשבע  וכו'.ר  שורה.  גבורה  חסד  למטה  מלמעלה  ספירות  אותה    ו ותיקנ   ז'  ידן  לומר  בחי'  בכלליות  היא  כי  הקרבנות  בסוף 

 ף התפלה.ו לכן יש נוהגים לומר אותו גם בס   .ה שמעלה את העבודה למעלה לשרש 
 כא יד, כב ג,   יט כז,  ג"פ בראשית צה

ֶֹקר ֶאל הַ   בראשית פרק יט   צו  ב  ַ ם ב  הָּ ם ַאְברָּ כ   ׁשְ ָּ )כז( ַוי ַ ד:מ  י ְידֹוָּ נ  ְ ם ֶאת פ  ַמד ׁשָּ ר עָּ ׁשְ   קֹום ֲאׁשֶ ר  )כח( ַוי ַ ָּ כ  י ֶאֶרץ ַהכ ִ נ  ְ ל פ  ָּ ה ְוַעל כ  י ְסדֹם ַוֲעמֹרָּ נ  ְ ף ַעל פ  ק 
ה ִקיטֹ  לָּ ה עָּ ְרא ְוִהנ   ֶרץ כ ְ ַוי ַ אָּ ן: ִקיטֹר הַ ר הָּ ְבׁשָּ  כ ִ

ם בבקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא  )כז( וישכם וגו'. תניא, אברהם תקן תפילת שחרית, שנאמר וישכם אברה   תורה תמימה 
 )תהלים ק"ו( ויעמד פינחס ויפלל >טז< ]ברכות כ"ו ב'[: תפלה, שנאמר  

 ישעיהו מא יד,  ועיין זהר וישלח קעז:  צז

י )יד   ה פרק מא ישעי   צח יךְ ( ַאל ת ִ ל ֲאִני ֲעַזְרת ִ א  רָּ י ִיׂשְ ֹוַלַעת ַיֲעקֹב ְמת  ךְ ְרִאי ת  ד ְוֹגֲאל  ל:    ְנֻאם ְידֹוָּ א  רָּ  ְקדֹוׁש ִיׂשְ

דוד  יעקב    מצודות  תולעת  י   -)יד(  אני  עקב החלושה כת עדת  בארזים.  מנסרת  הזו שבפיה  כתולעת  היא התפלה  בפה  ואין כחה אלא  ולעת 
 ד אני קדוש ישראל: גאלך לעתי   ואהיה   -גאלך  מאז. ו   -אזרתיך  

ת   -  : א דף קעז" זוהר ח עיין  ו  יד( אל תיראי  ואמר, )שם מא  יהודה פתח  וגואלך קדוש  רבי  יהו"ה,  יעקב מתי ישראל, אני עזרתיך נאם  ולעת 
ד ה(    כתיב )מיכה לההון, כמה ד עמין עעכו"ם דעלמא קב"ה יהב לון לממנן שלטנין ידיעין כמה דאתמר, וכלהו אזלי בתר א ישראל, תא חזי כל  

ו  וקפחין  גזלין  קרבא,  ומגיחין  דמין  אושדין  וכלהו  אלהיו,  בשם  איש  ילכו  העמים  כל  ואתערבי כי  לביש,  קעח.[    ]דף   מנאפין,  עובדין  בכמה 
לא בפומא,  תוקפא וחילא לנצחאה לון בר בפומהון, כתולעתא דא דלית לה תוקפא וחילא א להון לאבאשא, וישראל לית לון  ואתתקפו בחי 

 כלא, ועל דא אקרון ישראל תולעת.פומא מתבר  וב 
 ישעיהו מא יד  הנ"ל  צט

הראשונה של אדם הראשון  ' אשתו  שהיא בחי ובשער הפסוקים ויצא    ב " בעץ חיים שער לח פ וכמבואר  היא דינים קשים מאד    כידוע שלאה   ק
היו לו שתי    , ון של אדם הראשוןק י יה ת ב אבינו שה יעק ו  .י' לי' ת התאווה הידועה ל הפכה לקליפ גרשה ונ   , בגלל רוב הדינים הקשים שהיו בהש 

   .נתן לעשו שבכתה שלא תי רוב הבכיות  ה את הדינים שבה ע"י  המתיק אמנו  שון ולאה  אדם הרא   ל ש גד שתי הנשים  נ נשים כ 

סם של  קושרים למפור ק אפשר להמתיקם, והם כיון שמ ע"י העצות של הצדי כי רק    , על הצדיק מתלבש בהם הדין של לאה   ן המתנגדים לכו 
 .באים לכפירות   ומרוב דינים ,  לואה הנ"לאצלם  מלאה נעשה  לכן    , לא יכולים להמתיק את הדיניםשקר  

 עֹלת תמיד  -  'במדבר כח ו קא

ב ְ   במדבר פרק כח   קב ַצו ֶאת  י )ב(  ר  י  ַ ְלִאׁש  ַלְחִמי  ִני  ָּ ְרב  קָּ ֶאת  ֶהם  ֲאל   ָּ ַמְרת  ְואָּ ל  א  רָּ ִיׂשְ י  ְמרו  נ  ׁשְ ת ִ ִניחִֹחי  מוֹ ְלַהְקִריב    ַח  ב ְ ֶזה    ֲעדֹו: ִלי  ֶהם  לָּ  ָּ ַמְרת  ְואָּ )ג( 
ב ְ  ים  ׂשִ בָּ כ ְ ד  ַלידֹוָּ ְקִריבו   ַ ת  ר  ֲאׁשֶ ה  ֶ ִאׁש  ִמיד: הָּ תָּ ה  עֹלָּ ֹום  ַלי  ַנִים  ׁשְ ְתִמיִמם  ה  נָּ ׁשָּ י  עֲ   )ד(   נ  ת ַ ִני  ַהׁש   ֶבׂש  ֶ ַהכ  ת  ְוא  ֶֹקר  ַבב  ה  ֲעׂשֶ ַ ת  ד  ֶאחָּ ֶבׂש  ֶ ַהכ  ין  ֶאת  ב   ה  ׂשֶ

ִים:  ָּ ַעְרב  א  )ה( ַוֲעׂשִ   הָּ ִתית ְרִביִעת ַהִהין: יִרית הָּ ָּ ֶמן כ  ׁשֶ ה ב ְ לָּ לו  ה ב ְ ה סֶֹלת ְלִמְנחָּ ִמיד    יפָּ ָּ ה ַלידֹוָּ )ו( עַֹלת ת  ֶ יַח ִניחַֹח ִאׁש  ַהר ִסיַני ְלר  ה ב ְ יָּ ֲעׂשֻ  ד: הָּ
לזה   קג רמז  שנ   אולי  יין  נקרא  תמד  ומים, ש ע כי  מצמוקים  )מעש   ה  במשנה  ו'( ר כמבואר  ה'  שהדין   ות  הי   דהיינו  ממו של  הרבה ין  עם  מי    תק 

 החסדים.
ד' אל -שער לז פרק ד מ"ת    -  עץ חיים   עיין   קד גימטריא  נודע שאמא  וז"ש לעיל שלאה נקרא מדת  פי"ן שלוקחת מד' שמות אהי"ה כי הנה 

רם  ה ועיק פ אהי" וכל ספי' שלה נקרא אהי"ה ונמצא כי ד"ס תחתונות שבה שהם נהי"ם הנכנסים בסוד מוחין תוך ז"א הנה הם ד" נקרא אהי"ה  
 נ"ל.א וההארה שלהם בלבד היא בלאה והם בחי' ד' אלפין ה הוא בז" 
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ה  בספרים שלנו ז   מבואר בפע"ח שער הקרבנות פרק ד' עד כאן העתיק מוהרנ"ת מפרי עץ חיים ככל זה  

 ב:  היטע"ש  בשער העשיה פ"ג מצא שם נ
 ותדקדק ותראה שכל זה מבואר בהתורה הנ"ל.  

השם   יראי  המחרפין  מבואר שם שהמתנגדים  מהאכי  נמשך  הנפוליםזה  טעות,   לפין  של  לימוד 

קדושה  שאלו האלפין ב.  כנ"ל  לכן מפילה לכפירות  , כיצד לעבוד את ה'  נכונותשאין בה עצות    תורה נפולהו
ל בחי'  ואצלם  ממותקיםשדיניה    אההם  נשה   כיון.  בחי'  נפולין  אלפין  מזה  ְלאֹות עשה  הַׁ המעט מכם 

ְלאו   מלאה נעשה אצלם י  . ככנ"ל  לעזור וכו'לואה הקב"ה מ  לו כא,  [קה]   גם אלקים  אנשים, כי תַׁ
הם יונקים מהדינים    , לכןלא נמתק אצלם דיני לאה  הם היא אלפין נפולין לששהתורה  כיון  בחי' לואה, כי  

ש בהתורה הנ"ל . וזה מ"חי' ע"ז הנ"לות שהם בהקששמשם אחיזת הקליפות  שבלאה    שיםהק
ע"ז ע"ששנופלים בכפי בחי'  ה'  רות  יראי  בחי'  כי    , ומחרפים  לכלנעשים  המתעורר  הטמא  את ות  התולע 

 :   עולםקדושה שבה
וכו'והתיקון   איש  ולא  תולעת  מכתולעת  ואמונה  בשפלות  ,  אנכי  להיות  מלחמה,  כאיש  הולא    םנעלבי ן 

   ה.יפשמכניע תולע דקלבחי' קרבן התמיד של בקר דאברהם  דושה ' תולע דקבחיהיינו ואינם עולבים 
בחי'   ות שתולע דקדושהוז"ש לעיל בהתורה הנ"ל שהוא בחי' אברהם, כי כן מבואר שם בכוונ

שבגבורה חסד  בחי'  אברהם  בחי'  חסד  בחי'  הוא  תמד  ראשונו   עולת  אותיות  השש  בחי'  הוא  ת כי 
בקר כשמתעורר כל  נמצא שב  ,אבל השש ראשונות שבו הן בחי' חסד  ,ורהגב  ליות הוא שם שלשבכל  ם מ"בשבש

 . הוא חסד דגבורה ,חסד דאברהם בבחי' שש אותיות אבגית"צ
באמונה    תגברה  איש החסדו  אבינ שאברהם  דהיינו  ,  ישע ימינו  רותבגבושהוא בחי'  וז"ש בהתורה הנ"ל  

 רה:  חסד שבגבו חי'היינו ב \קו/ ורר בבקררה המתעכפילהמתיק את הגבורות של ה
נחשב כאלו הקריב תו ששעיקר התיקון ע"י שיכניס אורחים ת"ח בתוך בי   לעילבתורה  וז"ש שם  

התמי  תמידין שהרומ  דכי  עילאה  לחכמה  וצדיק  ז  עילאה  בבחינה  שלמעלה  אלפין  מד'  אותם  מצמצם  לוקח 
לוקות ועצות גות אשה  נהאפשר לנו ללמוד ממתתאה ש  כמהכל של חאלפים ורבבות מצמצומים עד לשבקדושה  

. כי עיקר התיקון ע"י בחי' קרבן (4X111=444)כנ"ל  ד' פעמים אלף    כי תמ"ד בגי' ד' אלפין  לעבוד את ה'.

בחי' התורה שמקבלים המפורסמים של  הנפולין שהם  האלפין    קזשעי"ז נתתקניןשעולה ד' אלפין    מדת

מהש יהודאין  שקר  לדין  ירהם  שגורמת  ה'  לחרף  הטאי  התולע  לכלות  הנ"ל  מאבחי'  העולם   הרוצה  ואת  ע"י , 

שמכניע ומבטל את   מיד בחי' חסד לאברהםת  תבחי' עול'  אשהו'  הזוכין לבחי' תולע דקדוש'  התמיד

 :  התולע הטמא
 יד בהתורה הנ"ל.  הכוונות של פ' התמתבין איך נכללו כל ין בהתורה הנ"ל ובכוונות היטב, ויע

 ות:בין פלאות עיין היטב
 

 לתורה כח  ותא חברעד כאן ביאור ה 

 
 

 
 ציון שם[   מצודות – עה כמו ומה הלאתיך )מיכה ו(ענין יגי -הלאות יג ]  'ישעיהו ז  קה

נחלת הכלל   , תיקון העולם   של   קר בב וכן    קו  בכפירה שהיתה  ונלחמו  בעולם  למאמינים שהפיצו את האמונה  מבי ל   , היה אברהם ראש  ת  בד 
ברהם אבינו  "ה. וא תק מהקב ועבר שלא הפיץ אמונה אלא שמר עליה בבית המדרש בבחי' קיסתא דחיותא בעולם מת ומנו   ש של נח שם המדר 
ואחריו משה רבנו  במדת התפארת  התגבר  במדת הגבורה ואחריו יעקב  התגבר  ואחריו יצחק    ו להאיר אמונה בעולם במדת החסד של   התגבר 

אבל עיקר התיקון שפעל היה  רבנו  חי לפני משה  הצדיק  יוסף  )אולי אפ"ל אע"פ ש היסוד    ויוסף במדת ההוד    במדת ן  הכה במדת הנצח ואהרן  
והם שבעת הרועים כנגד ז' שמות שבשם מ"ב    .במדת המלכות ר  התגב ודוד    ( היה כח לעם ישראל לשמור את היחוס בזמן השיעבוד שמכוחו  

 הקנה.יה בן  י נחונ שתיקן רב אנא בכח  בתפילת  שי תיבות  הקדוש שברא 
 תתקן נ -רלד בת קז
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