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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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 כטתורה 



 מוהר"ן      מ.     יל בעי איתתא כט               האי גברא דאז                     קוטייל       

מינה  1דמידלי רש"י

שמיוחסת מראשונה ושואל 
הלא יש לו ללמוד  2האות

הואיל ולא נתנו לו ראשונה 
דצה  .תא קבילאש זו: סיכ"כ

השפיל ידו במקום שאין חור 
 .דלי דצה .בכותל ולא עאל

הגביה ידו ונעצה במקום נקב 
 :ועאל

 הכוונות של פ' התמיד בהתורה הנ"ל. עיין היטב ותבין פלאות:
     א                                                      

אזל דגברא  האי [ב]כט 

בעי איתתא ולא קיהבי 
ליה מאי חזי דאזיל 
להיכא דמידלי מינה. 
שקל סיכתא דצה לתתא 

א עאל, דלי דצה לעילא ל
עאל. אמר האי נמי 

 :[ג] מיא ליה בת מזליהמתר
 

 .האי גברא דאזל בעי איתתא ולא קיהבי לי' וכו'
נקרא דיבור, כי דיבור שאינו נשמע  כי לא כל דיבור א

אומר ואין  איןט( אינו נקרא דיבור, בחי' )תהלים י [ד] ונתקבל

. ועיקר מה שנתקבל הדיבור, הוא דברים בלי נשמע קולם

. וע"כ כשיש טוב [ה] םחפצי מחמת הטוב שיש בו, כי טוב הכל

בהדיבור אזי הדיבור נשמע ונתקבל, אבל כשאין טוב בהדיבור 

עושין הטוב בהדיבור, הוא ע"י שלוקחין  ואיךאינו נתקבל: 

, אזי יש בו טוב. אבל כשהדיבור בלא דעת [ו] הדיבור מהדעת

, גם בלא דעת נפש לא טובט( אזי אין בו טוב. בבחי' )משלי י

 ויהי האדם לנפש חיהש )בראשית ב'( כמ" ,[ז] נפש הוא הדיבור

 : ותרגומו לרוח ממללא

. [ח] ולרומם את הדעת, הוא ע"י שבח הצדיקים להקיםו ב

י"ז נתרומם הדעת. בבחי' כשמשבחין ומפארים את הצדיקים, ע

קון ג' י, נשרא דא רוחא )כמובא בתכנשר יעיר קנוב( )דברים ל

איש ז( בר כ)במדדא בחי' צדיק, בבחי'  ([ט] מהי"א תיקונים

, שהוא מעורר המוחין מתרדמותן, יעיר קנו  .אשר רוח בו

קנה חכמה קנה דא  קנומבחי' מוחין דקטנות מבחי' שינה. 

שהם המוחין: ואפילו מלאכים כשרוצים לעשות  {משלי ד} בינה

עושי דברו לשמוע שיהיה נשמע ונתקבל אצלם, בבחי'  יבוריד

את הש"י תחלה  ארין, אזי הם משבחין ומפ[יא] בקול דברו

צדיק ה' בכל ה( , בחי' )תהלים קמ[יב] א צדיקו של עולםשהו

ג( . וזה )תהלים קלשמוע וכו', ועי"ז נעשה הדיבור בבחי' דרכיו

, היינו השבח שמשבחין תחלה את הש"י ברכו ה' מלאכיו

דברו לשמוע בקול  שהוא צדיקו של עולם. ואח"כ עי"ז עושה

 : נתקבלמע ו, שעושין הדיבור שהוא נשדברו

שהוא  [יג] בגדים לבנים, היינו תיקון הדיבורוזה בחי'  ג

, הוא בחי' בגדים לבנים. כי צריך לשמור [יד] בחי' מלכות פה

מרן ולשטז, שלא יבזה את הבגדים, רק [טו] מאוד את הבגדים

. וכל מי שהוא גדול [יז] ורבב םכראוי שלא יבא עליהם שום כת

. כי כל מי שגדול יותר [יח] יותר צריך לשמור את הבגדים יותר

מדקדקין עמו יותר. וע"כ ת"ח שנמצא רבב על בגדיו חייב 

(, כי עמו מדקדקין יותר. כי הבגדים [יט] מיתה )שבת קיג

. כי [כב] , בבחי' דינא דמלכותא[כא] הם דנין אותו כןבעצמ

וחנן קרא למאני' מכבדותא הבגדים הם בחי' מלכות, כי ר' י

. מלך הכבוד, בחי' )תהלים כד( לכות, שזהו בחי' מ.{גשבת קי}

, שזה בחי' הבגדים, בחי' [כג]והם בחי' צדק מלכותא קדישא 

. והמבזה אותם, נמצא שהוא כמורד צדק לבשתיט( )איוב כ

דן אותו: ועי"ז עושה פירוד בין  במלכות, ואז דינא דמלכותא

ואטיל בה  כדהבש משיך לה לגקוב"ה ושכינתיה, בבחי' נח

מדוע אדום ג( דה, בבחי' )ישעיה סדם נ' (. בבחיכהזוהמא )

. וזהו בחי' הכתם והרבב שנמצא על בגדו, שעי"ז [כו] ללבושיך

שכינת עוזו מקוב"ה. ואז  כזאושה ,נפרדת בחי' המלכות הנ"ל

. ואז [כח], על נוה דיליה שאוג ישאג על נוהוה( )ירמיה כ

שפחה בישא, שהוא מלכות דס"א. בבחי' )משלי ל'(  שולטת

שהיא אשה רעה שהיא בחי' עת , ירת'ש גבירשפחה כי ת

 :[ל](. כי יש כ"ח עתים, עתים לטובה, עתים לרעה כטרעה )

. בבחי' )קהלת [לא] שהיא עת רעה וצריך להכניע שפחה בישא

, בכל עת דייקא. בגדיך לבנים, בכל עת יהיו בגדיך לבנים( ט

מנדתה, בבחי' דם היינו בלא רבב, היינו בחי' טהרת השכינה 

והרשעים   : [לב].{נדה ט ו:בכורות }חלב עשה וננעכר 
בעוונותיהן גורמין אפרשותא בין קוב"ה ושכינתיה, כי גורמין לג

, ועש"ז [לד] )נחום ג'( עיר הדמיםלה דם נדה, ואז היא נקראת 

. כי שס"ה לא תעשה תלוים [לה] אנשי דמיםרשעים נקראים 

חי' לא ב. ולפי [לז] הדמים לותובשס"ה גידים, ששם תהלוכ

, כי כמה [לח] הנעוברים, כן מעוררים דם נדה להשכישה שתע

. בכן צריך להמתיק את הדמים האלו, היינו [לט]יש  דמיםמיני 

לתקן הלאווין שהם הגידין, ולהמשיך להם לבנונית, בבחי' דם 

, לבניםבגדיך  בכל עת יהיולב. וזהו חנעכר ונעשה 

ולתקן  מאד   : דייקא, להמשיך להם לבנונית מבגידיך
פרטיות הם רבים מאוד, וכבד על האדם, וא"א ברות יהעב לכ

קדוקים ופרטים רבים בכל לאו ולאו. ידמבלתקן אותם, כי יש 

ויגד בכן צריך לתקן כלליות הגידים. שהוא בחי' )דברים ד'( 

. ואז ע"י תיקון הברית שהוא כלליות [מד](מג) לכם את בריתו

 להם שך, נתתקן ממילא כל הלאווין שעבר, ונמ[מה] הגידין

ת הגידין שהוא הברית קודש, שדי לבנונית. ועש"ז נקרא כלליו

( לבנונית ותיקונין לכל פרט מז, ע"ש ששדי ויורה כחץ )[מו]

ופרט כפי צורכו, ואפי' למקומות הצרים והדקים. כי יש מקומות 

כללי, צרים ודקים שא"א לבא לשם שום תיקון כ"א ע"י תיקון ה

מות הצרים והדקים. למקום ג מחןשהוא זורק לבנונית ותיקוני

, ששדי ויורה תיקונין לכל והיה שדי בצריךב( בבחי' )איוב כ

(, כי נ: ועש"ז נקרא ברית זוהר הרקיע )[מט] מקומות הצרים

יגלו שמים קודם התיקון, אזי הרקיע הוא בבחי' )איוב כ'( 

, בבחי' [נא] . ואחר התיקון אזי מזהיר ומטהר את הרקיעעוונו

(. נבבין עוונותיהן של שס"ה לאווין )א מלהולשון של זהורית ש

בכל עת יהיו בגדיך ומשפיע לבנונית בשס"ה גידין, בבחי' 

: כי כל הלבנונית נמשך מן המוח, בחי' ונוזלים מן לבנון לבנים

ה ע"ב( וע"י תיקון )זוהר פנחס ד' רל [נג] מן לבונא דמוחא

 נשרא. כנשר יעיר קנוכלליות הגידין נתרומם המוחין בבחי' 
ולא קמה עוד חא, שהוא כלליות הגידין, בחי' )יהושע ב( רו אד

 קנה חכמה קנהמעורר , שהוא יעיר קנו. נה(נד) רוח באיש

 

                           
גם בדפו"ר דמידלי  -שייך לפרש"י  א

 -ותרלד גם בדפו"ר 2ידליה דמ -ט ובתשכ
אותו  -ומתרלו (כלשון רש"י בגמ') ,אותה

)ותימה כיון ששואל היינו מבקש צ"ל 
 (אותה

)חל  נאמרה בשבועות שנת תקסו ב
ועיין חיי ) בשישי שבת פרשת נשא( 

( באבי הנחל ובפי'מוהר"ן סימן כ' 
באותה עת לבש רבינו בראשונה בגדים 

לה ותורה זו היא ביאור השאבנים. ל
את  אסבי דבי אתונהראשונה ששאלו 

  ח:רבי יהושע בן חנניה בבכורות 
אותו האיש שהלך לבקש אשה  –תרגום ג

ולא נתנו לו מה ראה שהלך לבקש 
מיוחסת ממנה. לקח ריב"ח סיכה לנעצה 
למטה בכותל ולא ננעצה הגביהה למקום 
נקב וננעצה, אמר זו גם נזדמנה לו בת 

  .מזלו

                           
 '.עיין לק"ה כלאי בגדים הלכה א ד
 .אוצרות חיים שער נקודים פ"ועיין ו

 לכן צריך לדבר לאוזן שומעת
לתלמיד שאינו הגון אסור ללמד )חולין ד ה

לא יחפוץ כסיל בתבונה משלי יח  "שמכ (קלג.
 'ב
 טוב 'ה גמט-השם של דעת הוא אהו ו
למד תורה מו ונא ופא וקעג וקעח ב ז
 יצאה בדברו נפשי הפ" ה"ששימ
 רלדרמח ותורה עיין תורה  ח
אחרי תיקון ע' א תיקונים ש"הכוונה לי ט
 דף קלט:ב
 דבור -בתשכט  י

 'תהילים קג כ יא
פרש"י בראשית יח כח. מקורו ב"ר  יב

. ירושלמי פ"ב הל"א עה"פ 'מט ט
 הדוברות על צדיק עתק.

 לק"ה ציצית א' ולא ילבש ג' 'עי יג
 פתח אליהו יד

                           
 'לק"ה ציצית א טו
 לשמרן -מתרצו  טז
 לקוטי תפלות כט אות תלו יז
 עיין שיש"ק ח"ה אות צז יח
נראה אבל  .רותוכן הוא בכל המהד יט

 שצ"ל קיד.
 בעצמם -מתרצו  כ

עיין תורה קכז ועיין שער הכוונות  כא
 ברכות השחר לבישת מנעלים

גיטין ביטוי מושאל מהלכה המבואר ב כב
 ב"ק קיג.ודף י: 

 * פתח אליהו כג
 -'בכל המהדוותקפא בגביה, ל -בדפו"ר כד

 וזקני אנ"ש קראו, ְלַגַבּה -לגבה, ובמנוקדים
וצ"ע ), בקמץב' ג' בפתח  ּהְלַגב  משיך לה 

בראשית נג. וכי תשא קצד:, זוהר הלשון מ
והפי' שהנחש מושך אותה משיך לה לגביה 

     (אליו
 דף עט.זהר אחרי  כה

                           
 עיין פל"ח אות ד' כו
 -ומתרלו בדפו"רשהוא,  -גם בתרלד כז

 שהיא
ת עד: ]גם עיין ברכו* זהר אחרי דף  כח
 ג.[
 עיין זוהר תרומה קנה: כט
 '* בקהלת ג ל

בחי' תחת הזמן עיין לק"ה מעונן  לא
 'ומנחש א

 'עיין פל"ח אות ה לב
 בעוונותיהם -בתרלד לג
* יחזקאל כב וכד ]בנחום עיר דמים  לד
 חזקאל עיר הדמים[ובי
ט.  -* תהילים נה כד ]ושם כו לה

 י[ -ומשלי כט
 תהלוכת -ו בדפו"ר תהלוכ', ומתרצ לו
 'ן שערי קדושה ח"א שער אעיי לז

ובספר קהלת יעקב ערך גידים בשם 
דעת ותבונה פרק נו משער בהאריז"ל ו

                           
רוח הקדש )שיש גידין שאינן צנורות 

 אלא לכח רוחני(
 'ה 'לק"ה חלב ודם א לח
 דה יט.נ לט
 בגידיְך -בתרלדבתקפא לא מנוקד,  מ

לבנים  בגדיְך -, בתרלובגדיְךלבנים 
 ּגידיְךב
 מתחיל באמצע שורה בתקפא אות ד' מא
 דקדוקים -מתרצו  מב
 עיין זוהר וישלח דף קעו: מג
עיין זוהר יתרו דף פ. מפרשים שם  מד

מילת הגדה  -עה"פ ותגיד לבני ישראל 
 היא המשכה מחכמה וכמ"ש ויגד לכם

 את בריתו דהיינו אל היסוד
יסוד נקרא גיד עיין ספר הלקוטים  מה

כה עה"פ ולגד אמר להאריז"ל זאת הבר
ר תיקון כא )דף מא. ונד.( א"ת בביאו

 ,. ונקרא כלליות הגידיןגד אלא גיד
שם משמואל לך לך תרעא בעיין ו

                           
שהביא ראיה מנדה מג ש"ז שאין כל 

 .גופו מרגיש אינה מטמאה
 'ורה יא אות ג* עיין לעיל ת מו
עיין רש"י עה"פ ברכות שדים  מז

]בראשית מט כה עפ"י אונקלוס  ורחם
ועיין שדים ברכתא דאבא,  שתרגם

 חגיגה טו.[
 ותיקונים -בתשכט  מח
וזריק הקדמת תקוני הזהר דף א.  מט

 שביבין לכל סטר דא יסוד.
 ]אות יז ערך זהר[ עיין מאורי אור נ

הקדמת תקוני הזהר דף א. זהר זהיר  נא
 לכל עיבר וכו' 

]ודף  ח:עיין יומא דף סז. ודף ס נב
 לט. ודף מא:[

 לבונא דמוחא גמט' נחמן )ריצ"ח( נג
  ן זבחים קטז.עיי נד
)עי' זבחים יד קו, )ובתשכט  -בתרלו נה

 תוקן כנ"ל(

 ורה אורת
)ד( ֵאין אֶֹמר ְוֵאין תהילים יט 

ָמע קֹוָלם: ִלי ִנש ְ ָבִרים ב ְ   ד ְ
ת משלי יט  עַּ לֹא דַּ ם ב ְ )ב( ג ַּ

ִים  ְגלַּ רַּ ֶנֶפש  לֹא טֹוב ְוָאץ ב ְ
 חֹוֵטא:

יֶצר ְידָֹוד )זבראשית ב  י ִ ( וַּ
ם ָעָפר ִמן ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאדָ 

ת  מַּ יו ִנש ְ ָ פ  אַּ ח ב ְ ַּ פ  י ִ ָהֲאָדָמה וַּ
י י ִ י ָ חַּ ְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפש  חַּ   ה:ם וַּ

ר דברים האזינו לב  ֶנש ֶ )יא( כ ְ
ֶחף  ֹוָזָליו ְירַּ ל ג  ֹו עַּ ָיִעיר ִקנ 
ל  ֵאהו  עַּ ָ ֵחהו  ִיׂש  ָנָפיו ִיק ָ ִיְפרֹׂש כ ְ

 תו:ֶאְברָ 
ֹאֶמר במדבר פנחס כז  י  )יח( וַּ

ח ְלָך ֶאת ְידָֹוד אֶ  ה קַּ ל מש ֶ
ר רו   ן ִאיש  ֲאש ֶ ן נו  עַּ ב ִ ֻׁ חַּ ְיהֹוש 

ָ ֶאת ָיְדָך ָעָליו: ְכת  ֹו ְוָסמַּ  ב 
משלי ד )ה( ְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה 
ט  ֵ ל ת  ח ְואַּ כ ַּ ש ְ ל ת ִ ִביָנה אַּ

 ֵמִאְמֵרי ִפי:
ֲרכו  ְיקָֹוק  (כ) קג יםתהל ב ָ

ְלָאָכיו י ְדָברֹו  מַּ ֵֹרי ֹכחַּ עֹׂשֵ ב  ג ִ
מֹעַּ  ָברֹו:ִלש ְ קֹול ד ְ   ב ְ

ָעִרים תהילים כד  או  ש ְ )ז( ׂשְ
י ְתֵחי עֹוָלם ָראש ֵ ִ או  פ  ׂשְ ֶכם ְוִהנ ָ

בֹוד: כ ָ  ְוָיבֹוא ֶמֶלְך הַּ
י איוב כט  ת ִ ש ְ )יד( ֶצֶדק ָלבַּ

ִטי: ָ פ  ְמִעיל ְוָצִניף ִמש ְ ִני כ ִ ש ֵ ְלב ָ י ִ  וַּ
ד   עַּ ָאדֹם ישעיהו סג )ב( מַּ ו 

ְבָגֶדיָך כ ְ  ָך ו  ש ֶ ת:ִלְלבו  גַּ  דֵֹרְך ב ְ
ֵבא ירמיהו כה  נ ָ ה ת ִ ָ ת  )ל( ְואַּ

ה ֲאֵליֶהם אֵ  ֶ ָבִרים ָהֵאל  ד ְ ל הַּ ת כ ָ
רֹום  ָ ָ ֲאֵליֶהם ְידָֹוד ִממ  ְרת  ְוָאמַּ
ן קֹולֹו  ֵ ֹו ִית  עֹון ָקְדש  ִממ ְ ָאג ו  ִיש ְ
ל ָנֵוהו  ֵהיָדד  ג עַּ אַּ אֹג ִיש ְ ש ָ

דְֹרִכים  ֵבי כ ְ ל יֹש ְ ֲעֶנה ֶאל כ ָ יַּ
 ָהָאֶרץ:
י ל  משלי ָאה כ ִ נו  ת ׂשְ חַּ ַּ )כג( ת 

י ִתי ְפָחה כ ִ ֵעל ְוש ִ ש  ִתב ָ רַּ
: ה  ָ ִבְרת   ג ְ

ָכל ֵעת ִיְהיו   קהלת ט )ח( ב ְ
ָך  ל רֹאש ְ ֶמן עַּ ְבָגֶדיָך ְלָבִנים ְוש ֶ

ל ֶיְחָסר:  אַּ
ִמים  נחום ג )א( הֹוי ִעיר ד ָ

ֶרק ְמלֵ  ֶ ש  פ  חַּ ה  כ ַּ ָ ל  ֻׁ ָאה לֹא כ 
 ָיִמיש  ָטֶרף:

ה ֱאלִֹהים תהלים נה )כד( וְ  ָ ת  אַּ
י  ְנש ֵ ת אַּ חַּ ֹוִרֵדם ִלְבֵאר ש ַּ ת 

ִמְרָמה לֹא ֶיֱחצו  ְיֵמיֶהם ָדִמים  ו 
ְך: ח ב ָ ֲאִני ֶאְבטַּ  וַּ

ד ד ואתחנן  דברים ג ֵ י ַּ )יג( וַּ
ה  ר ִצו ָ ִריתֹו ֲאש ֶ ָלֶכם ֶאת ב ְ
ָבִרים  ד ְ ֶרת הַּ ֲעׂשֹות ֲעׂשֶ ֶאְתֶכם לַּ

חֹות ֲאָבִנים:וַּ  ֵני לֻׁ ל ש ְ ֵבם עַּ ְכת ְ  י ִ
י איוב כב  ד ַּ )כה( ְוָהָיה ש ַּ

ֹוָעפוֹ  ָצֶריָך ְוֶכֶסף ת   ת ָלְך:ב ְ
ִים ֲעֹונֹו  מַּ ו  ש ָ ל  איוב כ )כז( ְיגַּ

 ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו:
ס  ַּ מ  י ִ ע וַּ מַּ ש ְ נ ִ יהושע ב )יא( וַּ
חַּ  ְלָבֵבנו  ְולֹא ָקָמה עֹוד רו 

ֵניכֶ  ְ ִאיש  ִמפ  י ְיקָֹוק ב ְ ם כ ִ
א ֱאלִֹהים ִים  ֱאלֵֹהיֶכם הו  מַּ ָ ש   ב ַּ

ת: חַּ ָ ל ָהָאֶרץ ִמת  ל ְועַּ עַּ ַּ  ִממ 



 בעי איתתא כט              מוהר"ן זיל גברא דאי הא   מ:        ליקוטי                 

, שהוא מרחף ומגין על על גוזליו ירחףמבחי' שינה.  בינה

, אביו ואמו גוזלח( היו מתחלה נגזלין, בבחי' )משלי כהמוחין ש

וזה בחי'  :[ב] ואם לבינה [א]הם המוחין, שהם אב בחכמה 

(, תינוק היינו המוחין ג( תינוק יונק משדי אמו ).רכות ג')ב

תיקון הכללי שהוא דקטנות, שהוא יונק ונגדל מקטנותו, ע"י 

אל תבוז ג( דא כנסיה, כמ"ש )משלי כ שדי ויורה כחץ. וזה אמו

, ששם נתכנסין ונכללין כל [ד]. פי' רש"י כנסייתך כי זקנה אמך

עיקר התקרבות ישראל לאביהם  וזה          :  התיקונים

תיקון הברית, עי"ז עיקר ההתקרבות  דייל שבשמים, היינו ע

ואשא אתכם ט( חי' )שמות ים, בבשל ישראל לאביהם שבשמי

. נשרא זה תיקון הכללי [ה] על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי

כנ"ל, היינו תיקון הברית. עי"ז  ויגד לכם את בריתושהוא בחי' 

, שנתקרבו אליו ית'. כי עיקר ואביא אתכם אלידייקא 

 :[ו] ההתקרבות להש"י, הוא ע"י תיקון הברית כנ"ל

לחם טורח, שהוא בחי' )שם טז(  תלוי פרנסה בליובזה ה 

. היינו ע"י תיקון הכללי, שהוא תיקון הברית שהוא מן השמים

והמן כזרע א( . וזה )במדבר ידרך הנשר בשמיםבחי' )משלי ל'( 

דא טפה חוורתא )תיקונים תיקון כא ד' נב  , זרע גדגד הוא

, שזה בחי' תיקון הברית, ונוזלים מן לבנון, היינו בחי' ([ז] בע"

, שהוא בחי' מן, בחי' לחם מן [ח] זה תלוי פרנסה בלי טורחשב

השמים כנ"ל. כי פרנסה שהוא בטירחא ובכבידות, הוא מחמת 

ן הברית. כי מאן דזריק ושלא תיקן תיקון הכללי, שהוא תיק

פירורין מאן דזריק  "שפירורין דנהמא עניות רדיף אבתריה כ

לא ט( קרא י)וי וזה   .[ט]ד ע"א(דמוחא )זוהר פינחס דף רמ
, שהם גורמים [י] הדמים דייל ינו עי, התאכלו על הדם

מדוע אדום , בבחי' עיר הדמיםלשכינה בחי' דם נדה, בבחי' 

, בבחי' שנמצא רבב על בגדיו, היינו ע"י פגם הברית יאללבשיך

שהוא בחי' פגם כלליות הגידין שזהו בחי' פגם הבגדים כנ"ל, 

לא תנחשו וזה   : , היינו פרנסה בטורחלא תאכלועי"ז 
, יבהבלג, שהם גורמים בחי' נחש משיך לה ולא תעוננו

לא וגורמים שליטת השפחה בישא שהיא עת רעה. וזה 
וכו' כנ"ל.  יגהבלג, שלא לגרום ח"ו נחש משיך לה תנחשו

, שהוא לשון עת ועונה, היינו שלא לגרום ח"ו לא תעוננוו

 קשבש וזה     שליטת העת רעה של הכ"ח עתים, וכנ"ל: 

, כי זה לאכול ובגד ללבוש ונתן לי לחםח( יעקב )בראשית כ

ג( : וזה )ישעיה כ בבחי' בגדים לבניםתלוי בזה, כי פרנסה תלוי 

שהמשיך ויעקב         :  עתיק לאכול לשבעה ולמכסה

, ע"י תיקון [יד] מחשוף הלבןלבנונית, בבחי' )בראשית ל'( 

יושב ה( כ שם) , נאמר בוראשית אוניט( הכללי, כמ"ש )שם מ

וימתחם כאוהל ( ם, היינו בחי' שמים, כמ"ש )ישעיה מאוהלים

 זוהר הרקיע, בחי' דרך הנשר בשמים [טו] , היינו בחי'לשבת

, בחי' לשון של זהורית, שמלבין עוונותיהן והדמים של [טז]

 : אם יאדימו כתולע כצמר יהיושס"ה גידין, בבחי' )שם א'( 

ינה היא בבחי' שכוה, ילשלא תיקן תיקון הכלוכל זמן ו 

אזי הדיבור אסור. בבחי' , בחי' דם נדה, מדוע אדום ללבושיך

, שמאלו הדמים נעשה בבחי' נאלמתי דומיהט( )תהלים ל

ויגד דומיה. כי עיקר הדיבור תלוי בתיקון הכללי, שהוא בחי' 

כנ"ל. וזה בחי' בתר דשכיב ר' שמעון הוה  לכם את בריתו

זוהר }[ יז] בשרך א אתטילחך יפאל תתן את אמר חד לחבריה 

, [יט](יחכי רבי שמעון היה קשת הברית, ) ,:{הובדף ק .טויקרא ע

תיקון  וכשאין, היינו כלליות הגידין. ויגד לכם את בריתובחי' 

אל תתן , בחי' נאלמתי דומיההכללי, אזי הדיבור אסור, בבחי' 

כנ"ל. ומי שהוא מדבר אז כשאין תיקון הכללי, הוא  את פיך

הולך רכיל ט(, והוא )ויקרא י כךלך רכיל בעמת לא לע עובר

א(. אבל ביומוי דרבי שמעון, הוה אמר חד )משלי י מגלה סוד

. כי כשיש תיקון הכללי שהוא קשת [כא] לחבריה פתח פיך

הברית, אזי הדיבור מותר. כי הדמים כבר נתתקנו, בבחי' דם 

 הז: וכבניםיבכל עת יהיו בגדיך לבנעכר ונעשה חלב, בבחי' 

, כבוד זה בחי' בגדים יזמרך כבוד ולא ידום למעןם ל'( ליתה)

, מבחי' דם נדה. מדוע אדום ללבושיךכנ"ל. שנתלבנין מבחי' 

ונוזלים מן בהדמים מבחי'  כגתוניכי נמשך לבנ ידום ולאואז 

 : כנ"ל. ואז הדיבור מותר, בבחי' פתח פיך לבנון

והם ן ריגבתמר"ל, היינו כשהדמים [ כד]בחי' חולי נופל וזה ז 

מתיזין להמוח, ועי"ז נלחץ המוחין. וע"י לחיצת המוחין רועשין 

האברים. כי המוח הוא שר צבא, וכשהשונא בא על השר צבא, 

אזי רועשים כל צבאיו, כי כולם תלוים בו. ואזי השכינה נופלת 

. וע"י תיקון הכללי סוכת דוד הנופלתח"ו, בבחי' )עמוס ט'( 

בכל ונית להגידין בבחי' בנל יךשמשמעורר המוחין כנ"ל, ומ

. ואז [כה] , אזי נתרפאת מחולאת הנפילהעת יהיו בגדיך לבנים

. ואז [כז] )שם ה'( קום בתולת ישראל כו: נפלה ולא תוסיף

לא תעמוד ו לא תלך רכילהדיבור מותר בחי' פתח פיך: וזהו 

ין, שהם תרין רעין דלא מתפרשין . רעך, היינו המוחֵרֶעך  על דם 

מלעשות פעולתם ע"י  כטםומדים ונתבטליע נםאי םכשה [כח]

לא תגבורת הדמים הלוחצים את המוחין, עי"ז לא תעבור על 

. כי אז הדיבור מותר בחי' פתח פיך ביומוי דרבי תלך רכיל

 : שמעון וכו'

היינו בוגד, , ואף כי היין בוגד)חבקוק ב'( וזה בחי' ח 

י' נכנס חבב ,[ל] הולך רכיל מגלה סודבחי' גידין הנ"ל, שעל ידו 

. כי היין הוא בחי' גידין [לב] לא(.חיין יצא סוד )סנהדרין ל

, אל תרא יין כי יתאדםהתגברות הדמים. בבחי' )משלי כג( 

ולמדו [ לד] תירוש. ועש"ז נקרא [לג] (.שאחריתו דם )סנהדרין ע'

 זכה נעשה ראש לא זכה נעשה רש [לה]רז"ל מזה )יומא עו ע"ב(

 ך את הדמים. עי"ז נעשה רשזכמ נויא. היינו כשלא זכה, ש[לו]

בחי' לזשאין לו לחם מן השמים כנ"ל. אבל זכה נעשה ראש, 

. היינו בחי' המשכת הלבנונית מן המוחין, בבחי' [לח] מוחין

 : כנ"ל ונוזלים מן לבנון

 מבאמונה, כי מי שאינו עושה מו" ממו"וזה בחי'  ט
 

                                              
 * מגילה יג. א
 * משלי ב' ג' ב
 פנחס רנח.]רע"מ[  עיין זוהר ג
למוד  –* עיין פי' רש"י, ברכות נד. ד"ה ואומר ]זקנה אמך ד

 –]אל תטוש תורת אמך 'ח 'מזקני אומתך[ ועל משלי א
 אומתך כנס"י[ 

ב "הדע"ה ח-ואחלמהו שבלשם בתרגום יונתן שם ועיין  ה
 '.סימן ז 'ענף ב 'דרוש ה

 שלח דף סט ]צ"ל סא.[בעיין פל"ח אות יא לעיין בזוהר  ו
 בדפים שלנו דף נד. ז
 עיין זוהר ח"ב סב: ובתורה כג באריכות ח
 עי"ש בזהר וברע"מ, וברע"מ דף רעב. ובתיקון טו דף ל:  ט
 'עיין פל"ח אות ז י

 ללבושיך -מתרלו בתרלד ו יא
וזקני , ְלַגַבּה -לגבה, ובמנוקדים -'בכל המהדוותקפא כן בוה, גבל -"רפובד יב

בראשית זוהר הלשון מוצ"ע ), בקמץב' ג' בפתח  ּהְלַגב  משיך לה  אנ"ש קראו
   (והפי' שהנחש מושך אותה אליומשיך לה לגביה  שכתוב נג. וכי תשא קצד:

   (וכנ"ל, )ּהַגבַ לְ  -לגבה, ובמנוקדים -'בכל המהדוותקפא ב, אינו פו"רבד יג
 ח"א דף קסב.ין לק"ה פטר חמור ב' וזוהר יע יד
 משלי ל' יט טו

                                               
 יב ג'.לשה"כ בדניאל  טז
 קהלת ה' ה' יז
פרש"י פרשת נח והובא ב ']פסקא ב עיין ב"ר פרשה לה יח
 יב[ 'ט
 ועיין זוהר ח"ג דף טו. דף רטו.  יט
 בעמיך )כמ"ש בחומש( –מתרצו  כ

 מצא גם בברכות כב. זה ת פתח פיך ויאירו דבריך ולשון כא
 -צולבינים, ומתר -נים, בתרלולב-לבנים, בתרלד  -בדפו"ר כב

 לבנים )כמ"ש בפסוק(
  לבנונית -ומתרלו בדפו"רלבנינות,  -גם בתרלד כג
ין פרש"י שבת סא. וכתובות עז. ד"ה נכפה ושיטה עי כד

יד ורמב"ם פי'  'מקובצת כתובות ס: ופי' יעב"ץ לאבות ג
ה קורדיקוס. מסכת כלה פ"א וקב ז ד""פהמשניות גיטין 
 ברגר( ישראלרבי פר אמרי ישראל לוס)הישר פרק יז. 

ועיין תורה ה סגולה לחלי הנופל. קדצש עיין גם תורה רא כה
, וניאוף יכול לגרום לו אות ו' סילוקא דיסודא עד חו"ב

  לשגעון.
 שה פסיק()נמחקו הנקודותים ובמקומן נע תוסיף, קום -בתשכט כו
 עיין ברכות ד: במערבא מתרצי נפלה ולא תוסיף כז
 * זוהר ויקרא דף ד. כח

                                               
 נתבטליןו -בתשכט כט
 משלי יא יג ל

 וב )סנהדרין מח( ובתשכט תוקןפא כתבתק לא

 ערובין סה. לב
ביין עינו נדרש לשתי פנים  ין ביאה"ל שסוף הפסוק יתןעי לג

  'ועיין לקמן השמטה לאות ח
שגם היכן שכתוב  ר"לקרי וכתיב, מהסנהדרין דרשו ב לד

ורה בתכי  .ינן כמו תירושרהוא מנוקד בחולם חסר וק תירש
נ"ך ג"פ תירוש ובו .חסר םבחולוה"פ תירשך תירש "פ גכתוב 

 .שתירופעמים  גכ עוד
 'אות י 'ציין לעיל בתורה כם בסנהדרין ע. וכן וגם ש לה
 עיין תורה כו תנינא לו
 'יבחב -כטבתש לז
 ותורה קעז אות י' 'עיין תורה כ לח

 תורה אור
משלי כח )כד( ּגֹוֵזל ָאִביו 

ע ָחֵבר הּוא ְוִאּמֹו ְואֵֹמר ֵאין פָּ  ש ַׁ
חִ  ש ְ  ית: ְלִאיש  מַׁ

יָנה  ּבִ י ִאם לַׁ משלי ב )ג( ּכִ
ב ּתְ ן קֹול  ִתְקָרא לַׁ ּתֵ  ָך:ּוָנה ּתִ

ע ְלָאִביָך  מַׁ משלי כג )כב( ש ְ
ָך ְואַׁ  ה ְיָלד  בז  י ָזְקָנה  זוּ ל ּתָ ּכִ

ָך:  ִאּמ 
ם יט יתרו  שמות  ּת  )ד( אַׁ

יִתי ְלִמְצָרִים  ר ָעש ִ ם ֲאש   ְרִאית 
א ָ ש ּ ִרים  ָוא  ְנֵפי ְנש ָ ל ּכַׁ ם עַׁ ְתכ  א 

ם ֵאָלי:ָאבִ וָ  ְתכ   א א 
ר טז בשלח  שמות ּיֹאמ  )ד( וַׁ

ה ל מֹש   ְמִטיר  ְיקָֹוק א  ִהְנִני מַׁ
ָמִים ְוָיצָ  ָ ש ּ ם ִמן הַׁ ח  ם ל  א ָלכ 

ר יֹום בְּ וְ ם ָהעָ  בַׁ יֹומֹו ָלְקטּו ּדְ
תֹוָרִתי ִאם  ּנּו ֲהֵיֵלְך ּבְ ּס  ן ֲאנַׁ עַׁ ְלמַׁ

 לֹא:
ר ּד   (יט)משלי ל  ש   ּנ  ְך הַׁ ר 
ִים ּד   מַׁ ָ ש ּ ָנָחש  ֲעֵלי צּור ְך ר  ּבַׁ

ב ָים  ה ְבל  ְך ֳאִנּיָ ר  ר ּד  ב  ְך ּג  ר  ְוד 
ְלָמה: בְּ   עַׁ

ן יא בהעלתך  במדבר ּמָ )ז( ְוהַׁ
ע ּגַׁ  ְזרַׁ ֵעין וְ  ד הּואּכִ ֵעינֹו ּכְ

דֹלַׁ  ּבְ  ח:הַׁ
ן  ְעיַׁ שיר השירים ד )טו( מַׁ
ים ְוֹנְזִלים  ּיִ ִים חַׁ ֵאר מַׁ ים ּבְ ּנִ ּגַׁ

 ן ְלָבנֹון:מִ 
 לֹא (יט )כוקדושים ויקרא 

ּו  ֲחש  ם לֹא ְתנַׁ ּדָ ל הַׁ ֹתאְכלּו עַׁ
 ֹוֵננּו:ְולֹא ְתע

ר בראשית וי ּדַׁ ּיִ צא כח )כ( וַׁ
ר ֵלאמֹר ִאם ִיְהי ה ד  ֲעקֹב נ   יַׁ

ִני  םיֱאלֹהִ  ָמרַׁ ִדי ּוש ְ ְך ִעּמָ ר  ּד  ּבַׁ
ן ִלי  ר ָאֹנִכי הֹוֵלְך ְוָנתַׁ ה ֲאש   ּז  הַׁ

ג   ֱאֹכל ּוב  ם ל  ח  :ל   ד ִלְלּבֹש 
יִּ  בראשית ויצא ל )לז( ח לֹו וַׁ ּקַׁ

ח ְולּוז  ה לַׁ ל ִלְבנ  ּקַׁ ֲעקֹב מַׁ יַׁ
צֵּ וְ  ְיפַׁ ְרמֹון וַׁ ָצלֹות עַׁ ֵהן ּפְ ל ּבָ

ר ָבן ֲאש   ּלָ ף הַׁ ְחש  ל  ְלָבנֹות מַׁ עַׁ
 ְקלֹות:ּמַׁ הַׁ 

)ג( ְראּוֵבן  בראשית ויחי מט
ית אֹוִני  ה ּכִֹחי ְוֵראש ִ ּתָ ֹכִרי אַׁ ּבְ

ֵאת ְוי   ר ש ְ ת  ר ָעז: י   ת 
בראשית תולדות כה )כז( 

ו ִאיש  יִּ וַׁ  ְיִהי ֵעש ָ ָעִרים וַׁ ּנְ לּו הַׁ ְגּדְ
ִיד ִאיש  ש ָ יֹדֵ  ֲעקֹב עַׁ צַׁ ה ְויַׁ ד 

ב אָֹהִלים: ם יש ֵ  ִאיש  ּתָ
יּ ישעיה מ )כ ל חּוג ש ֵ ב( הַׁ ב עַׁ

ץ ְויֹ ה ָהָאר  ּנֹוט  ֲחָגִבים הַׁ יָה ּכַׁ ב  ש ְ
ל  אֹה  ֵחם ּכָ ְמּתָ ּיִ ִים וַׁ מַׁ ּדֹק ש ָ כַׁ

ת: לָ  ב   ש ָ
ּמַׁ יב דניאל  ְזִהרּו כִּ ש ְ )ג( ְוהַׁ ִלים יַׁ

ים  ּבִ יֵקי ָהרַׁ ְצּדִ ר ָהָרִקיעַׁ ּומַׁ זֹהַׁ ּכְ
ד: ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוע   ּכַׁ

ְכָחה ישעיה א  )יח( ְלכּו ָנא ְוִנּוָ
ם  ר ְידָֹוד ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיכ  יֹאמַׁ
ינּו ִאם  ְלּבִ ג יַׁ ל  ש ּ  ִנים ּכַׁ ָ ש ּ ּכַׁ

ר ִיְהיּו: מ  ּצ  ּתֹוָלע ּכַׁ ימּו כַׁ ְאּדִ  יַׁ
ְמתִּ )תהילים לט  ֱאלַׁ ה י ג( נ  דּוִמּיָ

חֱ  יה  ר:ִתי מִ ש ֵ ְעּכָ  ּטֹוב ּוְכֵאִבי נ 
יקהלת ה )ה( אַׁ  ת ּפִ ן א  ּתֵ ָך ל ּתִ

ֲחִטיא א   ר לַׁ ל ּתֹאמַׁ ָך ְואַׁ ר  ש ָ ת ּבְ
ּמַׁ  ָגָגה ִהיא  ְלָאךְ ִלְפֵני הַׁ י ש ְ ּכִ

ָך  ל קֹול  ה ִיְקצֹף ָהֱאלִֹהים עַׁ ָלּמָ
יָך: ה ָיד  ֲעש ֵ ת מַׁ ל א   ְוִחּבֵ

א לֹ (טז)יט ים שקדוויקרא 
עַׁ ֵלְך ָרִכיל תֵ  יךָ ּבְ ֲעמֹד ּמ   לֹא תַׁ

ָך ֲאִני ְיקֹ ם ֵרע  ל ּדַׁ  ָוק:עַׁ
 הֹוֵלְך ָרִכילמשלי יא )יג( 

ּס   ן רּוחַׁ ְמכַׁ ֱאמַׁ ה ּסֹוד ְונ  ּל  ה ְמגַׁ
 :ָדָבר

ְרָך  תהלים ל ּמ  ן ְיזַׁ עַׁ )יג( ְלמַׁ
י  ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם ְיקָֹוק ֱאלֹהַׁ

: ּךָ  ְלעֹוָלם אֹוד 
ּיֹום הַׁ ( אי)עמוס ט  א ָאִקים הוּ ּבַׁ

ת י ת דָּ ֻסּכַׁ  א  ְרּתִ ת ְוָגדַׁ ל  ּנֹפ  ִויד הַׁ
ְרצֵ  ת ּפִ ֲהִרסָֹתיוא  ן וַׁ ָאִקים  יה 

יֵמי עֹוָלם:ּוְבנִ   יִתיָה ּכִ
תֹוִסיף ָלה לֹא )ב( ָנפְ  עמוס ה

ל  ה עַׁ ש ָ ָרֵאל ִנּטְ ת ִיש ְ תּולַׁ קּום ּבְ
ְדָמָתּה ֵאין ְמִקיָמּה:  אַׁ

י  ף ּכִ ִין הַׁ חבקוק ב )ה( ְואַׁ ּיַׁ
ר ָיִהירד ּבֹוגֵ  ב  ר א ִינְ ְולֹ ּג  ה ֲאש   ו 

וֹ  ְפש  אֹול נַׁ ש ְ ְוהּוא  ִהְרִחיב ּכִ
ת וְ  ו  ּמָ עכַׁ ּבָ ֱאסֹף ֵאָליו  לֹא ִיש ְ ּי  וַׁ

יִּ  ּגֹוִים וַׁ ל הַׁ ל ְקּבֹץ ּכָ ֵאָליו ּכָ
ים: ּמִ  ָהעַׁ

ִין  (לא)משלי כג  א יַׁ ר  ל ּתֵ אַׁ
ּכֹוס  ן בכיס ּבַׁ י ִיּתֵ ם ּכִ ּדָ י ִיְתאַׁ ּכִ

ךְ נֵעי ּלֵ ִרים: בְּ ֹו ִיְתהַׁ  ֵמיש ָ
ן  )כח(כז ת ולדתו יתבראש ְוִיּת 

ִים ְלָך ָהֱאלִֹהים מִ  מַׁ ָ ש ּ ל הַׁ ּטַׁ
י הָ וּ  ּנֵ מַׁ ָגן ִמש ְ ץ ְורֹב ּדָ ָאר 

:  ְוִתירֹש 



 ליקוטי                    האי גברא דאזיל בעי איתתא כט                  מוהר"ן       מא.        

באמונה, והוא משוקע בתאוות ממון וגוזל את חבירו. אזי הוא 

הנ"ל. וגורם דם  מדוע אדום ללבושיךמעורר דמים הנ"ל, בבחי' 

. וזהו דמים תרתי וזהבם לנדהנדה לשכינה, בבחי' )יחזקאל ז'( 

 ו, היינ{ד"ה כי כפיכם .ט, וע' חא"ג שבת קל:דמגילה י}משמע 

גזילה בחי' בגד, כמ"ש א דם נדה ע"י הממון. בשביל זה נקר

. היינו פגם הבגדים הנ"ל, בחי' בגדו ובגד בוגדיםד( )ישעי' כ

)על פסוק ובגד אשנמצא רבב על בגדיו. וזה שתרגום יונתן 

( בזוזי ובזוזי דבזוזי, היינו .בוגדים בגדו הנ"ל ובסנהדרין צ"ד

 [:ב]בחי' תאוות ממון, שכל מה שיש לו יותר הוא חומד יותר 

קונו של המו"מ, שיכוין בכל הילוך והילוך, ובכל וזה עיקר תי

, שכוונתו כדי מיבור, שהוא הולך ומדבר בשעת המו"דיבור וד

 .שירויח כדי שיתן צדקה. וזה הוא בחי' תיקון הכללי של הדמים

זרעו לכם ' )הושע י'( יכי הצדקה הוא בחי' כלליות הגידין, בבח

תיקון הזה הוא טפה חוורתא. שע"י ה זרע גד. בבחי' לצדקה

. ועש"ז נקרא [ג]נתרומם המוחין, בבחי' מוחא חוורא ככספא 

משא ומתן, להורות שיש בו תיקון לבחי' בגדים הנ"ל, לבחי' 

כי עוונותי עברו ראשי ח( מים הנ"ל. משא, זה בחי' )תהלים לד

דו  כמשא  . שהם השס"ה לאווין הנ"ל, [ד] ממני ָכֵבד ִיְכב ְ

לא תעמוד על דם ן, בבחי' שמתגברים על הראש שהוא המוחי

דו  כנ"ל, והוא בחי' פגם הבגדים הנ"ל כנ"ל. וזה  רעך , ָכֵבד ִיְכב ְ

הנ"ל. כבד, היינו בחי' הדמים, שהכבד  מלך הכבודהיינו בחי' 

ומתן, הוא בחי' תיקון  : מלא דם, שהוא בחי' דם נדה הנ"ל

. בחי' מתן אדם ירחיב לו (חהכללי, שהוא הצדקה, בחי' )משלי י

. חונן ונותן צדיקהז( הצדיק, בחי' )תהלים ל ת הברית שהואקש

זו צדקה, שאז הדיבור [ ו] בפיך( .וזה שאמרו חז"ל )ר"ה ו'

 :מותר

 דייל , שצריך לתקן תחלה תיקון הכללי, ועוהנה הכללי 

זה ממילא יתוקן הכל בפרט. ואף שתיקון הכללי הוא גבוה 

ת שתיקון כל ומרומם יותר מתיקון כל דבר בפרט, עכ"ז מחמ

דבר, תלוי בהמוח, דהיינו להמשיך לבנונית מן המוח בבחי' 

. ולרומם המוח א"א כ"א ע"י תיקון הכללי, ונוזלים מן לבנון

כנ"ל. ע"כ צריך לילך מתחלה אל  כנשר יעיר קנובחי' ב

המדריגה היותר עליונה מזה, דהיינו תיקון הכללי, כדי לתקן 

וזה :     ממילא כנ"ל זה נתקן הכל דייל ולרומם המוח, וע
האי גברא דאזל בעי איתתא ולא קיהבו  פי'
, היינו מי שפגם בעוונות [ז] אשה יראת ה'היינו בחי'   .ליה

וכו',  חהבלגוגרם דם נדה לשכינה כנ"ל, שעי"ז נחש משיך לה 

, ולא קיהביה ליהונעשה פירוד בין קוב"ה ושכינתיה. וזהו 

דאזיל יי חזא אמ. [ט] כנ"ל שאג ישאג על נוהובחי' 
המלכות , היינו כשרוצה לטהר את להיכא דמידלי מינה

היותר עליונה, היינו תיקון  יאגהמהדמים, הוא הולך אל המדר

ג( . בחי' )שמואל ב' כאשה יראת ה'הכללי שהוא למעלה מ

, כי הצדיק שהוא בחינות תיקון יראת אלקיםבצדיק מושל 

בחי'  יבאיה, שיראת אלקיםבמושל הכללי הוא למעלה והוא 

וזהו  : א מוראה של מלכותלמלכות, כמ"ש )אבות פרק ג'( אלמ

הם יתידות  שקל סיכתא דצא לתתא וכו', סיכתא

נו בחי' דברי תורה, כמ"ש ומסמרות, כמו שפי' רש"י. היי

דצה . [יג] מסמרותכדברי חכמים כדרבונות וב( )קהלת י
 ,התחתונות, כשאין תיקון הכללי ידגות, היינו בחי' מדרלתתא

ולא בחי' בתר דאסתלק ר' שמעון, שאז הדיבור אסור. וזהו 
דצה , היינו שלא היה אפשר אז לדבר דברי תורה כנ"ל. עאל

ומוי דרבי שמעון, שהוא קשת היינו בחינות בי ,לעילא ועאל

שהוא תיקון הכללי, שאז הדיבור מותר. היינו שהראה  הברית

א תיקון והלהם, שא"א לתקן הדיבור כ"א ע"י שבח הצדיקים, ש

הכללי להדיבור. וה"ה כל הדברים א"א לתקן כ"א ע"י תיקון 

הכללי, כדי להרים את המוח שמשם נמשך כל הלבנונית כנ"ל. 

, היינו בחי' האי נמי איתרמיא ליה בת מזליהוזה 

. היינו שתפס להם לדוגמא את ונוזלים מן לבנוןהמוחין, בחי' 

הכללי.  ןוהדיבור, והראה להם שא"א לתקן כ"א ע"י תיק

והראיה, כי בימי רבי שמעון היה הדיבור על תקונו, ובתר 

, וזהו דצה לתתא וכו' אל תתן את פיך וגו'דאסתלק נאמר 

כנ"ל. וכמו כן כל הדברים, צריך לתקן ע"י תיקון הכללי השייך 

לו. כגון מו"מ ע"י צדקה, וכן כולם צריך לתקן כל דבר ע"י 

יך להרים את המוחין רצתיקון הכללי השייך לו. וזה מחמת ש

להמשיך משם לבנונית לתקן וללבן כל הפגמים, וזה א"א כ"א 

ע"י תיקון הכללי כנ"ל. וזה בחי' ה"נ איתרמי ליה בת מזליה, 

כס"ף מן לבונא דמוחא כנ"ל: )משלי י'(  ונוזלים מן לבנוןבחי' 

)ביאור זה הענין ומה שייכות יש טו     :די"קצנבח"ר לשו"ן 

 : ([טז] הנ"ל יתבאר במקום אחר הלפסוק זה להתור

, [יז] אשה שדמיה מרובים ואין לה וסתוע"כ )שייך לאות ח'( 

שאחריתו דם,  יין כי יתאדםכנ"ל, בחי'  [יח] אף שיין מזיק לה

ן יצא סוד כנ"ל. עם כל זה רפואתה ע"י יין יבחי' נכנס י

ז' , כי העינים הם בחי' שערות. כי [יט] שהסתכל בו צדיק אמיתי

הם בחי'  {[כ] תיקון ע'ב ובבהקדמת התיקונים י} אנגלדי עי

, והם בחי' המוחין. כי שבע מחלפות ראשוז( )שופטים ט

. וע"כ הם בחי' שבע מחלפות [כא] השערות הם מותרי מוחין

וכו', בחי' ז' מדות, שחולפין ועוברין במחשבה שבמוח. כי 

, וכפי המדה [כב] המחשבה שבמוח הוא כפי המדות שבאדם

בה, כן חולפין ועוברין עליו המחשבות שבמוח.  זחשהאדם או

, לשון חלף ועבר כנ"ל. וכשפוגמין שבע מחלפות ראשווזה 

שהיא ז' גלדי עינא. וע"כ שמשון  [כג] בהשערות, נפגם הראיה

וינקרו , נאמר בו )שם( [כד] שפגם בשבע מחלפות ראשו

. וע"כ ע"י ז' גלדי עינא מתקנין בחי' ז' פלשתים את עיניו

ושער ראשיה שהם השערות, בבחי' )דניאל ז'(  ומחלפות ראש

בחי' לשון של זהורית שהוא מלבין האדמימות ב. [כה] כעמר נקי
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ועיין תורה לה אות א' להפך שהמדות תלוי בחכמה שבמח ועיין טל 

עפ"ז נראה שבבחי' יחוד מח לב ח"א פ"ב אות יב )לרבי יעקב מאיר שפילמן(  אורות
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נדה נב: אם בו .יראוישא מתיא לידי עערבוביתא דר נדרים פא.עיין  כג

ב"ב טז. ועיין  .אור עיניוהיו שתי שערות יונקות מגומא אחת מכחיש מ
 זה.בביאור ה במהרש"א שם ד"ה איוב בסערה

תורה הובא ב ט: סוטהעיין אידך מ .עיין ספר הליקוטים שופטים פ"ה כד
  .שמשון פגם בעיניו 'בותורה לו סוף אות  'אות ד 'ז

רשב"י פי' אדרא זוטא ד"ה ובזה תבין מ"ש באדר' נשא  שער מאמרי כה
 ד' קכח.

 תורה אור
ס  יחזקאל  צֹות ז )יט( כ ַּ חו  ם ב ַּ ָּ פ 

ֶיה  ה ִיה  ִנד ָּ ם ל  בָּ הָּ ז  ִליכו  ו  ש   יַּ
ל  כַּ ם לֹא יו  בָּ הָּ ז  ם ו  ָּ פ  ס  כ ַּ

י צ ִ הַּ ק ל  קֹוָּ ת י  רַּ יֹום ֶעב  ם ב   לָּ
ש ַּ  ם לֹא י  ש ָּ פ  יֶהם לֹא נַּ עֵּ מֵּ עו  ו  ֵּ ב 

א ֵּ ל  מַּ ה:י  יָּ ם הָּ ֹול ֲעֹונָּ ש  י ִמכ   ו  כ ִ
ֶרץ ישעיהו כד  אָּ ף הָּ נַּ )טז( ִמכ  

ִמרֹת ש ָּ  נו  צ  ז  ע  יק מַּ ד ִ צ ַּ ִבי לַּ
ִזי ִלי אֹוי ִלי  ִזי ִלי רָּ ר רָּ אֹמַּ וָּ
ִדים  ֹוג  ֶבֶגד ב  דו  ו  גָּ ִדים ב ָּ ֹג  ב 

  דו:גב ָּ 
ֶכם  עו  לָּ הושע י )יב( ִזר 

ה ִקצ   קָּ דָּ ִפי ֶחֶסד ִנירו  ִלצ  רו  ל 
ֶכם נִ  רֹוש  ֶאת לָּ ת ִלד  עֵּ יר ו 

יֶֹרה ֶצֶדק  בֹוא ו  ד יָּ ק עַּ קֹוָּ י 
ֶכם:                      לָּ
ן יא בהעלתך  ברבמד ָּ מ  הַּ )ז( ו 

ין  עֵּ ינֹו כ   עֵּ א ו  ד הו  ע ג ַּ רַּ ז  כ ִ
ח: דֹלַּ ב    הַּ

י עֲ  י תהלים לח )ה( כ ִ ֹוֹנתַּ
ד  בֵּ א כָּ ָּ ש   מַּ י כ   רו  רֹאש ִ ב  עָּ

י:ִיכ   נ ִ ֶ דו  ִממ   ב  
ם )טז( משלי יח  דָּ ן אָּ ָּ ת  מַּ

: ו  ֶחנ  נ  דִֹלים יַּ י ג  נֵּ ִלפ  ִחיב לֹו ו  ר    יַּ
ע תהילים לז )כא( לֹ ש ָּ ֶוה רָּ

נוֹ  ן ו  יק חֹונֵּ ד ִ צַּ ם ו  ֵּ ל  ש ַּ לֹא י  ן:ו   תֵּ
 (כד)כג כי תצא דברים 

מֹר ו   ש   ֶתיךָּ ת ִ פָּ א ש   יתָּ מֹוצָּ ש ִ עָּ
ק ֱאלֹהֶ  יקֹוָּ ָּ לַּ ת  ר  דַּ ר נָּ ֲאש ֶ יךָּ כ ַּ

ָּ ב    ת  ר  ב ַּ ר ד ִ ה ֲאש ֶ בָּ דָּ : סנ   ִפיךָּ
ֶהֶבל  ן ו  חֵּ ֶקר הַּ משלי לא )ל( ש ֶ

קֹוָּ  ת י  אַּ ה ִיר  ָּ ִֹפי ִאש   י  ק ִהיא הַּ
ל:ִתת   ָּ ל   הַּ

י -שמואל ר ֱאלֹהֵּ מַּ ב כג )ג( אָּ
ל  אֵּ רָּ ר ִיש   ר צו  ֶ ל ִלי ִדב  אֵּ רָּ ִיש  

ם צַּ  דָּ אָּ ל ב ָּ ל מֹוש ֵּ יק מֹוש ֵּ ד ִ
ת ֱאלִֹהים: אַּ  ִיר 
ִמים  )יא(קהלת יב  י ֲחכָּ רֵּ ב  ד ִ

בֹנוֹ  ר  ד ָּ ִעים כ ַּ טו  רֹות נ  מ  ש   מַּ כ  ת ו 
רֶֹעה  נו  מֵּ ֹות ִנת   י ֲאֻספ  ֲעלֵּ ב ַּ

ד:  ֶאחָּ
סֶ י י משל ֶ ֹון )כ( כ  ש  ר ל  חָּ ף ִנב 

ט: עָּ מ  ִעים כ ִ ש ָּ ב ר  יק לֵּ ד ִ  צַּ
ל  שופטים טז הו  עַּ נֵּ ש    יַּ ת   )יט( וַּ

כ ֶ  ר  ח ב ִ ַּ ל  גַּ ת   ִאיש  וַּ א לָּ רָּ ק  ת ִ יהָּ וַּ
בַּ  ֶחל ֶאת ש ֶ ָּ ת  ֹו וַּ פֹות רֹאש  ל  ח  ע מַּ

יו:ל   לָּ עָּ ֹחֹו מֵּ ר כ  סַּ י ָּ ֹותֹו וַּ נ    עַּ
הו   שופטים טז  ֹאֲחזו  י  )כא( וַּ

ִלש    י  פ  ים וַּ יו ת ִ ינָּ רו  ֶאת עֵּ ק   נַּ
הו   רו  ס  אַּ י ַּ ה וַּ תָּ ז ָּ ֹוִרידו  אֹותֹו עַּ י  וַּ

ִהי טוֹ  י  ִים וַּ ַּ ת  ֻחש   נ  ית ב ַּ בֵּ ן ב   חֵּ
ֲאסי ִרים  ִרים\הָּ ֲאסו   {:\}הָּ

י דני ד ד ִ ית עַּ ה ֲהוֵּ זֵּ אל ז )ט( חָּ
ִתב כָּ  יק יֹוִמין י  ת ִ עַּ ִמיו ו  ן ר  וָּ סָּ ר 

עַּ  ש   ר ו  ג ִחו ָּ לַּ ת  ה  כ ִ ש ֵּ בו  ר ל 
ה  כ ַּ  אש ֵּ יֵּה  רֵּ ס  ר  א כ ָּ קֵּ ר נ  ֲעמַּ

ר  ֹוִהי נו  ל  ג ִ ל  ר ג ַּ י נו  ִביִבין ד ִ ש  
ִלק:  ד ָּ

 



 מישרא דסכינא ל                        מוהר"ן טי                           ליקו   מא:   

, במאי קטלי ליה רש"י

ערוגת סכינין במאי גוזזין 
 :וקוצצין אותה

ל . נמצא שנתתקן עאם יאדימו כתולע כצמר יהיוגידין, בבחי' 

וזה בחי' )תהלים  : זה האדמימות שהוא בחי' דם נדה כנ"ל דיי

, [א] כמובא בכוונות : , אותיות צמרמן המצר קראתי יהח( קי

 :ע"ש והבן
 

מישרא דסכינא במאי  [ב]
קטלי ליה, בקרנא דחמרא. 
ומי איכא קרנא לחמרא, 

אייתו ליה תרי ביעי  .  א מי הויומישרא דסכינ
אמרו ליה הי זוגתא חיוורתא והי זוגתא 
אוכמתא. אייתי איהו תרי גביני אמר להו הי 

 :[ג] דעיזא חוורתא והי דעיזא אוכמתא
 

 דסכינא במאי קטלי לה וכו'.מישרא ל   
 דייל , א"א להשיג כי אם ע[ד] השגות אלקותא 

ון לשכל תחתון. כמו צמצומים רבים. מעילה לעלול, משכל עלי

 דייל שאנו רואים בחוש, שאי אפשר להשיג שכל גדול, כי אם ע

התלבשות בשכל התחתון. כמו המלמד כשרוצה להסביר שכל 

גדול להתלמיד, הוא צריך להלביש אותו בשכל תחתון וקטן, 

כדי שיוכל התלמיד להבינו. דהיינו שהוא מציע לו מתחיל' 

ל ו תחילה, כדי להבינו עים שמסבב לההקדמות ושכליות קטנ

 : זה המכוון, שהוא שכל עליון וגדול דיי

כל אחד לבקש מאוד מלמד הגון כזה, שיוכל וצריך ב 

להסביר ולהבין אותו שכל עליון וגדול כזה, דהיינו השגות 

מאוד מאוד, שיוכל להסביר  האלקות. כי צריך לזה רבי גדול

יוכלו הקטנים השכל התחתון כנ"ל, כדי ש דייל שכל גדול כזה ע

. וכל מה שהוא קטן ביותר ומרוחק ביותר מהשם [ו] להבינו

כמו שמצינו בעת שהיו  יתברך, הוא צריך רבי גדול ביותר.

במצרים שהיו משוקעים  חינוקטנה מאוד, דה זגהישראל במדר

, היו צריכים רבי גדול ומלמד גדול [ט] במ"ט שערי טומאה

שלום. כי כל מה שהוא ונורא מאוד, דהיינו משה רבינו עליו ה

. שיהיה אומן [י] קטן ומרוחק ביותר, צריך מלמד גדול ביותר

כזה, שיוכל להלביש שכל עליון כזה, דהיינו השגתו יתברך 

שמו, לקטן ומרוחק כמותו. כי כל מה שהחולה נחלה ביותר, 

צריך רופא גדול ביותר: על כן אין להאדם לומר די לי אם 

ירא ה', אף שאינו מופלג אהיה מקורב אצל איש נכבד ו

במעלה, כי הלואי שאהיה מקודם כמוהו. אל יאמר כן, כי 

אדרבא, כפי מה שידע אינש בנפשיה גודל פחיתותו וגודל 

רחק מאוד מהשם יתברך, כל אחד ואחד כפי מה תשניאריחוקו 

שיודע בנפשו. וכמו כן כל מה שיודע בעצמו שהוא מרוחק 

מאוד מאוד, הגדול  ביותר, צריך לבקש לנפשו רופא גדול

ויבקש תמיד לזכות להתקרב  יג, דהיינו שיחזיריבבמעלה ביותר

להרבי הגדול מאוד מאוד כנ"ל. כי כל מה שהוא קטן ביותר 

 :[יד] צריך מלמד גדול ביותר כנ"ל

 , שההארות המוחין יוצאין בהשערות[טו] בחי' שערותוזה ג 

. כן השכל העליון שהוא השגות אלקות, הוא מתלבש [טז]

שערא  ([יז] ג ע"אתחתון. וזה בחי' )תיקון ע' דף קיהשכל הב

, דהיינו ההקדמות המסבבין עד [יח] בעיגולא, בחי' סיבובים

כמו שמצינו  שבאים אל המכוון כנ"ל. והעיקר הוא המכוון,

( שסבבוהו בהלכות עד שהגיעו לצרת .זבדברי רז"ל )יבמות ט

המכוון, הבת. נמצא שכל ההלכות שדברו מקודם לא היו עיקר 

והקדמות כדי להגיע לצרת הבת שהוא  יטרק היו סיבובים

 שערא אוכמא ([כ] א ע"ב: וזה בחי' )שם בתי' ע' דף קי ווןהמכ

. כי השחרות הוא מקבץ שחורה אני ונאוה, בחי' )ש"ה א'( [כא]

את הראות ומצמצם אותו כדי לראות היטב, כן השכל התחתון 

:  שבשכל העליון הוא בחי' שחרות, שמצמצם בו נאוה ויופי

 תיקון ע} הן בחי' שיעורא דאתוון דאורייתאואלו השערות 

הם חכמות הבורא יתברך שמו. כי כל מצוה  כגת, כי המצו{[כב]

ומצוה יש לה שיעורים אחרים וגבולים, כגון מפני מה המצוה 

הזאת מצוותה בכך, מפני שכן חייבה חכמתו יתברך שמו. וכן 

ו יתברך שמו. וכל מצוה מצוה אחרת מצותה בכך לפי חכמת

ומצוה יש לה אותיות ותיבות וענינים שהם שיעורים וגבולים 

שמצומצם בהן חכמתו יתברך שמו, שזה בחי' התלבשות 

זה זוכין להשגות אלקות  דייל השכל העליון בשכל התחתון, שע

 בכל( בת היתה לו לאברהם אבינו ויו:בחי' )ב"ב  וזה:     כנ"ל

ת עין. דהיינו השחור שבעין, שהוא שמה, בת זה בחי' ב[ כד]

בחי' השחרות הנ"ל, שהוא מצמצם ומגביל וכולל בעצמו כל 

הדברים הגדולים העומדים לנגדו. כגון הר גדול כשעומד לפני 

הבת עין שהוא השחור שבעין, אזי נגבל כל ההר בתוך הבת 

כי השחרות שבעין הוא מצמצם כל הדברים  עין שרואה אותו.

זה רואין ומשיגין הדבר  דייל הגדולים ונכללין ונראין בתוכו, וע

שרואין. כמו כן זה השכל התחתון מצמצם ומגביל השכל הגדול 

זה רואין ומבינים ומשיגים את  דייל העליון ונכלל בתוכו, וע

וירא  [כה]בחי' )שמות ג'( וזה:     השכל העליון הגדול כנ"ל

, שהשם יתברך רצה להלביש לו השגות בלבת אש אליו ה'

. וזה בחי' [כט](כחנ"ל )ככז, והלביש לו בבחי' בת עין [כו] אלקות

( בת תחלה סימן יפה לבנים, בת תחלה, זה בחי' .)ב"ב קמא

' השכל התחתון, שהוא תחלה והקדמה לשכל העליון. וזה בחי

כמאמר חז"ל שכל העליון. סימן יפה לבנים, בנים זה בחי' 

, הביאו [ל] הביאו בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ( .)מנחות קי

  בני אלו גליות שבבבל שדעתן

 

                                              
 שער הכוונות יג מדות ועיין שער המצוות פרשת קדושים א
ל' נאמרה בשבת חנוכה בסעודה שלישית שנת תקסז )חי"מ( )עפ"י הלוח נראה שהיה בזאת חנוכה תורה  ב

שבת מקץ(  ואח"כ כתב מוהרנ"ת את התורה הזו לפני רבינו ודיבר עימו הרבה )ימי מוהרנ"ת טו( בתורה זו 
ח וכאן מבאר ממשיך רבינו לבאר את השו"ת שהיה בין סבי דבי אתונא לרבי יהושע בן חנניה בבכורות דף 

 שתי שאלות תשיעית ועשירית ששאלו אותו 

ערוגה שגדלים בה סכינים במה קוצרים אותה ואמר להם בקרן של חמור אמרו לו האם יש קרן  -תרגום  ג
הביאו שתי ביצים ואמרו לו איזה מהן האם שלה לבנה ואיזה  .לחמור אמר להם האם יש ערוגה של סכינים

ה להם אלא הביא גם הוא שתי גבינות ושאל אותם איזה מחלב עז לבנה מהן אמה שחורה וריב"ח לא ענ
 ואיזה מחלב עז שחורה

, כי רק בשביל זה בא לעולם. וכל להשגות אלוקותכל אדם מכרח שיבא  'ב 'עיין לק"ה השכמת הבקר ד ד
  'ב 'דין עיין לק"ה חו"מ נזיקועוד   :)זהר בא מב:( העולמות נבראו רק בשביל זה בגין דישתמודעון לי'

 תקפא כתוב גד ל  ה
 עיין לק"ה ק"ש ד' יג  ו
 במדריגה -מתרלו  ז
 דהיינו -מתרלו בתרלד ו ח
 עיין זוהר חדש תחילת פרשת יתרו דף נב. ט
לרדת ישראל עם אור החיים שמות ג' ח' "אין המושג אלא בהשתדלות המשיג" שכיון שלא היה כח ל עיין י

, מה שאין כן לכן משה רבנו לא זכה לשער הנ'לא היו בני תורה, כי  ,לברר אלא עד שער המט ולא יותר
 בדורות אחרונים וכו'.

 שנרחק -מתרצו  יא
 בי:תר ובלוח הטעות והשמטות שם בסוף ח"א ציין שזו טעות  –בתקפא  יב
  שיחזור -בתרלד ,שיחזיר -גם בדפו"ר יג
 ,והערת המעתיק שם 'אות ב. ועיין קיצור לק"מ השלם 'ואות ה 'אות א 'עיין לק"ה בשר בחלב ה יד

                                                                                  
 ,דהיינו שער הפאות והזקן ועיין תורה סט שערות בחי' שערים 'דהיינו שערות הזקן עיין לק"ה גילוח א טו
 עיין אדרא רבה דף קכט תחלת ע"א טז
 בדפים שלנו דף קכג: יז
 עיין לק"ה חו"מ נזיקין הלכה ד אותיות ב' ג' יח
  סיבוכים -בתרלד יט
 כב. ודף קכד. ועיין גם זהר חדש יתרו נז. ואדרא רבה דף קכט:בדפים שלנו כנראה דף ק כ

 שער שחור –תרגום  כא
 '.ג 'שיעור )ומידת( אותיות התורה. ועיין לק"ה נזיקין ד –דף קכב.  והפי'  כב
 המצוות -מתרצו  כג
 בראשית כד א' כד
 רבינו שינה סדר הפסוק כאן וכן לקמן דף ע. תורה נט סוף אות א' כה
 יי שמות ג' א' ד"ה ועל דרך הפשטעי"ש רבינו בח כו
 הנ"ל –מתרלו כז
 ]דף קכו:[ ותיקון ע']דף כב:[ עיין תיקון ו'  כח

 * ובתיקון יא ]דף כו:[ כט
 ישעיהו מג ו' ל

 תורה אור
ַצר  ֵּ תהלים קיח )ה( ִמן ַהמ 

: ְרָחב ָיה  ֶּ ה  ָעָנִני ַבמ   ָקָראִתי י ָ
חֹוָרה  שיר השירים א )ה( ש ְ

נֹות  ם ֲאִני ְוָנאָוה ב ְ ָלִ ש ָ ְירו 
לֹמֹה: יִריעֹות ש ְ ָדר כ ִ י קֵּ ָאֳהלֵּ  כ ְ

ן כד )א( בראשית  ְוַאְבָרָהם ָזקֵּ
ת  ַרְך אֶּ ֵּ ִמים ַויקָֹוק ב  י ָ ַ א ב  ב ָ

ֹל: כ   ַאְבָרָהם ב ַ
ָרא ַמְלַאְך ְיקָֹוק  גשמות  )ב( ַוי ֵּ

ה  נֶּ ֹוְך ַהס ְ ש  ִמת  ת אֵּ ַלב ַ ָליו ב ְ אֵּ
אֵּ  ר ב ָ ֹעֵּ ה ב  נֶּ ה ַהס ְ ְרא ְוִהנ ֵּ ש  ַוי ַ

ל: ו  ֻאכ ָ נ  ינֶּ ה אֵּ נֶּ  ְוַהס ְ
פֹון  (ו)ישעיהו מג  אַֹמר ַלצ ָ

ְכָלִאי ָהִביִאי  יָמן ַאל ת ִ ְלתֵּ ִני ו  ֵּ ת 
ה  ְבנֹוַתי ִמְקצֵּ ָרחֹוק ו  ָבַני מֵּ

ץ:  ָהָארֶּ

 



 1מ.                מוהר"ן                    כט               תורה                                  קוטייל                     

  בס"ד בס"ד 

  האי גברא בעי איתתא האי גברא בעי איתתא מאמר מאמר 
 תנינא מספה"ק ליקוטי מוהר"ן  

 א

 אמירת התורהומקום זמן 
 . בחג שבועות שנת תקסו

 
 פתיחה

ם דיבר על הצד  כיצד לדבר דברי תורה אלא שששתי התורות מדברות שנראה הקשר לתורה כח הקודמת 
כי כאן מדבר מדיבור שיש בו טוב ובא מהדעת שזה הלעומת זה של מה  . לי וכאן על הצד החיוביילהש

כי לא בא מהדעת דהיינו חיבור  )אלא מעט הגנוז בגווי( ש"י שאין בו טוב  ח" שמבאר שם הדיבור של הת
  דעו. יקון שבח הצדיקיםושם הפגם הוא שמבזה את הצדיק וכאן הת. דים-להקב"ה אלא מהפירוד של הש

 הטוב הבא מהדעת.    להמתוקן וכאן מדיבור שהוא בחי' לבוש לי כי שם מדבר מהמשל או

  האיש שבקש אשה ולא נתנו לו מה ראה לבקש מיוחסת רבנו פותח את התורה בשאלת הסבי דבי אתונא
תיקון צריך להמשיך  ה   אתהרי ש  ,תיקוןה כיון שכל העוונות פוגמים בשכינה אין לממנה. וכוונתם לשאול 

 גה הנמוכה.רלה מגבוה ואיך יבוא לשם אם כבר פגם במד
ועומק השאלה שלתקן השכינה צריך להשפיע לה מוחין וזה אפשר רק ע"י יחוד קב"ה ושכינתיה אבל בגלל  

נמצא שאין לה תיקון. ממילא שגורם לפרוד ה בבחי' רבב ודם נדה העוונות שנרשמו בבגדיה נעשו בגדי
 תיקון לעולם. ל אדם שפגם באיזה עוון אין לו שאלתם שכ

למטה ולא הצליח וניסה שוב  למי שניסה לתחוב סיכה בכותל  ,הראה והשיב במשלורבי יהושע בן חנניה  
  וחין אפשר לעורר אותםכיון שכוחו לעלות עד המשע"י תיקון הברית  והנמשל והצליח.   נקבבמקום למעלה 

   כינתיה.שול לחזור הייחוד קב"ה כוישפיע לשכינה ולהלבין בגדיה עד שלה

השייך  שהוא תיקון הברית איזה מעשה השיב להם הוא שלכל פגם בשכינה יש כנגדו ש ועיקר החדוש
 . אפשר לקיים אותו גם במוחין דקטנות שבהם נמצא אותו אדם שמבקש תיקון על עוונותיו לאותו הפגם ו

לא מתקבל  רביראה שבגללו הדבוגם נו פיידהרוב מהלך התורה רבינו מבאר לדוגמא פגם אחד ותיקונו 
דהינו פגם האמונה   ובסוף התורה מביא עוד דוגמא  ,אצל השומע, ותיקונו ע"י שמדבר בשבח הצדיקים

כיצד לתקן את שאר הפגמים  הם יש ללמוד ומשני נו לתת צדקה.וקן בלא אמונה, ותישבגללו המשא ומת
שהיא  לנו למדרגה שהשייכת לכל פגם את העצה   . ויסוד העניין כנ"ל לחפששגרמו העוונות בשכינהש

    . אותו פגםתיקון הברית השייך ל
 

 
 ליקוטי הלכות

 או"ח א דף לב             ציצית א 
 תפילין א    או"ח א דף נג          

ם'      א  ב דף מה:           סעודה    "ח או סּוק 'לֹא ֹתאְכלּו ַעל ַהּדָ ׁש לֹא ּתֹאְכלּו ֹקד    -ְוָלְמדּו ִמּפָ פ  ם הּוא ַהּנָ י ַהּדָ ם. 'ּכִ ְמכ  לּו ַעל ּדַ ּלְ ְתּפַ ּתִ ם ׁש 

א  '. וְ  מֹו ְוַנְפׁשֹו. ְוָאז יּוַכל ל  ן ּדָ ה ְלַתּקֵּ ִחּלָ ל ּתְ ּלֵּ ָפׁשֹות הַ ל ּוְלַהֲעלכֹ ָצִריְך ְלִהְתּפַ ן ַהּנְ ירֹות  ֹות ּוְלַתּקֵּ ה ִהוא ׁשִ ִפּלָ י ַהּתְ ם, ּכִ ין ׁשָ ׁשִ ְמֻלּבָ
חֹות ּובְ  ּבָ ַרְך. ְוַעל ְוִתׁשְ נּו  -ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ַלה' ִיְתּבָ ּקְ ה ִיְתּתַ י ז  ֹבָאר ׁשָ ְידֵּ ּמְ מֹו ׁש  ּבּור ּכְ ִחיַנת ּדִ ׁש ִהוא ּבְ פ  י ַהּנ  ָפׁשֹות. ּכִ ל םַהּנְ ן ּכָ   . ְוכֵּ

בְּ  ין  ׁשִ ַהְמֻלּבָ ָפׁשֹות  י ַהּנְ ׁשִ ַהְמֻלּבָ ְוִדּבּוִרים  אֹוִתּיֹות  ִחיַנת  ּבְ ם  הֵּ ָבִרים  ַהּדְ ַעל  ָכל  הּוא  ּבּור  ַהּדִ ְוִתּקּון  ָמקֹום.  ָכל  ּבְ ַבח   -ן  ׁש  י  ְידֵּ
ּדִ  ל עוֹ   -יִקים ְוַעל  ַהּצַ יקֹו ׁש  הּוא ַצּדִ ַרְך ׁש  ָרכֹות ַלה' ִיְתּבָ י ּבְ מֹו ׁש  לָ ְידֵּ ם:ם ּכְ ֹבָאר ׁשָ ם       ּמְ ה ּגַ ָבְרִכין    -ְוז  ּמְ ָרָכה ׁש  ִחיַנת ַהּבְ ן ּבְ ּכֵּ

י ְלבָ  דֵּ ָבר ּכְ ל ּדָ ַעל  ַעל ּכָ י ׁש  דֵּ ל עֹוָלם ּכְ יקֹו ׁש  ת ַצּדִ ְך ּוְלהֹודֹות א  ה    -רֵּ י ז  ִאיָתא  ְידֵּ ה ׁש  ְוז  ּבּור.  ִחיַנת ּדִ ם ּבְ הֵּ ָפׁשֹות ׁש  נּו ַהּנְ ּקְ ִיְתּתַ
ּתִ  ִא ּקּוִנים ׁש  ּבַ ְטָרא ּדְ ָרָכה ִהיא ִמּסִ ם ּבְ ן ׁשָ ָך, ַעּיֵּ ית  ל ּבֵּ ָרָכה א  יַח ּבְ ִחיַנת ְלַהּנִ ָאה ּבְ א ִעּלָ ה ָחָלב  ּמָ ם ְוַנֲעש   ר ַהּדָ ְעּכָ ִחיַנת נ  ם ּבְ י ׁשָ . ּכִ

ִחי הּוא ּבְ ָפׁשֹות. ׁש  ּקּון ַהּנְ  ַנת ּתִ

חִ וְ   א(  )ו אותיות(  או"ח ג דף ריח             יוה"כ א    ה ּבְ ּפ ז  ְקבַּ יַנת יֹום ּכִ ּנִ ה  -ע ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ַעל  ּור ׁש  ֲעש   ּנַ ִרית ׁש  ּקּון ַהּבְ י ּתִ י    ְידֵּ ּבֹו, ּכִ

ְוהּוא   ְוכּו'.  ַאְבָרָהם  ִנּמֹול  ה  ַהּז  ַהּיֹום  ם  צ  ע  ִראׁשֹונָ ּבְ ּבָ ָנה  ִנּתְ ְלַאְבָרָהם  י  ּכִ ִרית,  ַהּבְ ְלִתּקּון  ִראׁשֹון  ִמילָ ה  ָהָיה  ִרית  ֲחַמת  ּבְ ּומֵּ ה 
י ה ּבְ ֲעש   ּנַ ְסָפִרים. ַעל  ׁש  ּמּוָבא ּבִ ה, )ּכַ ה ְלד   -ֹום ז  ע יֹום ַהּז  ן ִנְקּבַ י ַעל  ּכֵּ ּפּור ּוְסִליָחה, ּכִ ִרי  -ֹורֹות ְליֹום ּכִ ּקּון ַהּבְ י ּתִ ִנין  ְידֵּ ת ִנְתַלּבְ

ינּו ִזְכרוֹ  ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ ה ׁש  "ל. ְוז  ּנַ ר    ם ִלְבָרָכה,נָ ָהֲעֹונֹות ּכַ ל יֹום ְמַכּפֵּ "ל.  ִעּצּומֹו ׁש  ּנַ ה ִנּמֹול ַאְבָרָהם ְוכּו' ּכַ ם ַהּיֹום ַהּז  צ  ע  ִחיַנת ּבְ ּבְ
ּפוּ  יֹום ּכִ ין ּבְ ּלֹוְבׁשִ ָגִדים ְלָבִנים ׁש  ִחיַנת ּבְ ה הּוא ּבְ י ַעל  ְוז  י ָלָבן, ּכִ ִבְגדֵּ ל ֲעבֹוַדת ַהּיֹום ּבְ ן ּכָ ּקוּ  -ר , ְוכֵּ י ּתִ ִרית נַ  ןְידֵּ ִחיַנת  ַהּבְ ין ּבְ ֲעש ִ

לְ  ָגִדים  לֹום, ּבְ ָ ַהׁשּ ָעָליו  נּו  ַרּבֵּ ה  מֹׁש  י  ימֵּ ּבִ ְך  ּכָ ַאַחר  ן  ְוכֵּ ְמ   ָבִנים.  ש ִ ּבְ ה  ְלֹמׁש  ה  ַהּז  ּיֹום  ּבַ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  לֹו  ִנְתַרּצָ ְוָאַמר  ָחה 
ַהבְּ  ַגם  ּפְ ִחיַנת ְסִליחֹות  ּבְ ה  ּז  ׁש  ְוכּו',  י  י חֵּ ָסַלְחּתִ ּכִ ַגם ַהבְּ ִרית,  ּפְ ָהָיה  ל  ג  ָהעֵּ ִלְבָרָכה, לֹא  ְטא  ִזְכרֹוָנם  ינּו  ַרּבֹותֵּ ָאְמרּו  ׁש  מֹו  ּכְ ִרית, 

ֲעָריֹות בְּ ָעְבד ם  יר ָלה  ְלַהּתִ י  דֵּ ּכְ א  ּלָ ָזָרה א  ֲעבֹוָדה  ל  ָראֵּ ִיש ְ ִרית, ַעל  ּו  ַהּבְ ַגם  ּפְ ָאז  ְוִנְתַקן  ְסַלח  ּנִ ׁש  ֲחַמת  ּומֵּ ְסָיא  ע ּכֵּ   -ַפְרה  ִנְקּבַ ן 
"ל. ּנַ פִ   ִלְמִחיָלה ְלדֹורֹות ּכַ ְיָקא, ּכְ ָך' ּדַ ְדָבר  ָך. 'ּכִ ְדָבר  י ּכִ רּוׁש ָסַלְחּתִ ה ּפֵּ ּבּור הּואְוז  ּקּון ַהּדִ י ּתִ ִליָחה, ּכִ ן ַהּסְ ּבּור ּכֵּ ּקּון ַהּדִ ן    י ּתִ ם ּכֵּ ּגַ

ר ָיִעיר ִקנּ  ׁש  ּנ  ְבִחיַנת ּכַ ִרית, ּבִ ּקּון ַהּבְ ִחיַנת ּתִ "ל, )וֹ ּבְ רּוׁש בַּ  ַהּנַ פֵּ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁש  ִעְניָ ּכְ ה ּבְ רּוׁש ז  י ִסְגנֹון ּפֵּ ַמְעּתִ ן ׁשָ "ל(. ְוכֵּ ֲאָמר ַהּנַ ן  ּמַ
ר ַעל   ּבּור    -ַאחֵּ ִפי ַהּדִ "ל ּכְ ָך ַהּנַ ְדָבר  י ּכִ י ָסַלְחּתִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ְוַעל  ּפִ י ַרּבֵּ "ל ִמּפִ ּנַ ִליָחה ּכַ ן ַהּסְ ל ֲעבֹוד  ן ּכֵּ   -ּכֵּ ּפּור  ּכָ ֹות יֹום ּכִ

ן גָּ  ֹכהֵּ ִרית, ּבְ ִמיַרת ַהּבְ ְבִחיַנת ׁשְ ם ּבִ י ַהּכֲֹהִנים הֵּ ד  ה ׁש  ְוז    )ה(   דֹול, ּכִ בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוע  ם ּכְ רּוְך ׁשֵּ ּפּור, ּבָ יֹום ּכִ ָאנּו אֹוְמִרים ּבְ
ין ָאז ֲאִחיָזה ַלִחיצֹוִנים כַּ  אֵּ ֲחַמת ׁש  קֹול ָרם מֵּ ה ַעל  ּמּוָבא. ְוכָ ּבְ ִחיַנת ּתִ   -ל ז  י ּבְ נּו ִזְכרֹונֹו  ְידֵּ ַתב ַרּבֵּ י ּכָ ה ָאז, ּכִ ֲעש   ּנַ ִרית ׁש  ּקּון ַהּבְ

 
 תשעט ירושלים אדר א    טעד כטבת    כ'  –ברותא  ח          אלול תשסה עד כז חשון תשסו  –לצות לו    א
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י לִ  נֵּ ְ ׁשּ ִעים" ִסיָמן לו, ׁש  ְקֹרב ָעַלי ְמרֵּ ֲאָמר "ּבִ ּמַ ֲאוָ ְבָרָכה ּבַ ִלים ְלַהְכִניַע ּתַ ם, ְמֻסּגָ ַמע ּוָברּוְך ׁשֵּ ּלּו, ׁשְ סּוִקים אֵּ ָלִליּ  הַהּפְ "ל. ַהּכְ      ּות ַהּנַ
ִנְמצָ  ה  ְלַהְכִניעַ ְוִהּנֵּ נּו  ִמְלַחְמּתֵּ י  לֵּ ּכְ ם  הֵּ ּלּו  אֵּ סּוִקים  ּפְ י  נֵּ ְ ׁשּ ׁש  ְוַעל    א  "ל.  ַהּנַ ֲאָוה  בֹוד  -ּתַ ּכְ ם  ׁשֵּ רּוְך  ּבָ אֹוְמִרים  ָאנּו  ן  ַמְלכּותֹו    ּכֵּ

ּלֹא ְלִהְת  י ׁש  דֵּ ָנה ּכְ ָ ָכל ַהׁשּ ַלַחׁש ּבְ ד ּבְ הַ גָּ ְלעֹוָלם ָוע  ם ֲאחִ רֹות ּבְ ׁש ָלה  ּיֵּ ָבר ְואֹוְמִרים    -יָזה ָאז. ְוַעל  ִחיצֹוִנים ׁש  יִרין ַהּדָ ן ָאנּו ַמְסּתִ ּכֵּ
ַלחַ  ֲאחִ ּבְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ד,  ָוע  ְלעֹוָלם  ַמְלכּותֹו  בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵּ רּוְך  ּבָ אֵּ ׁש  ַרְך  ִיְתּבָ ַאְחדּותֹו  ְבִחיַנת  ּבִ ֲאָבל  ְלכּות,  ַהּמַ ְבִחיַנת  ּבִ ם  ייָזָתם  ָלה  ן 
ְוַעל  ֲאחִ  ָלל  ּכְ ן אֹוְמ   -יָזה  ָרם,ּכֵּ קֹול  ּבְ ל  ָראֵּ ִיש ְ ַמע  ׁשְ וְ   -ַעל       ִרים  יִרין  ַמְסּתִ ָאנּו  ן  סּוק  ּכֵּ ַהּפָ ַלַחׁש  ּבְ בֹוד  אֹוְמִרים  ּכְ ם  ׁשֵּ רּוְך  ּבָ

ְלָחָמה   ַהּמִ ר  ִעּקַ ם  ׁשָ י  ּכִ נּו,  ּבָ רּו  ִיְתּגָ ּלֹא  ׁש  י  דֵּ ּכְ ד  ָוע  ְלעֹוָלם  הַ בִּ ַמְלכּותֹו  יל(ְבִחיַנת  ְלעֵּ ּמּוָבא  )ּכַ ְרּגּום  ְחְלקּו         . ּתַ נ  ן  כֵּ ּוְכמֹו 
ָרכֹות ּוְקָלל ּבְ ַעת  ׁשְ ּבִ ָבִטים  ְ י הַ ַהׁשּ ּכִ ל,  ה ָעלּו ְלַקּלֵּ ָ ׁשּ ְוׁשִ ְך  ה ָעלּו ְלָברֵּ ָ ׁשּ ל  ֹות ׁשִ ָראֵּ ִיש ְ ַמע  ָפסּוק ׁשְ ּבְ בֹות ׁש  ּתֵּ ׁש  ד ׁשֵּ ג  נ  ּכְ ְמָבְרִכים 

ּלֹו   הּוא ּכֻ ם ֲאִחיָזה ְוהַ רּוְך ְוָקדבָּ ׁש  ין ׁשָ ד ּפָ ֹוׁש ְואֵּ ג  נ  ם ּכְ ִלים הֵּ ה ַהְמַקּלְ ָ ׁשּ ָלל, ֲאָבל ׁשִ ַרת ְקָלָלה ּכְ בֹוד ַמְלכּותֹו  ְזּכָ ם ּכְ רּוְך ׁשֵּ סּוק ּבָ
ׁש בְּ  ם יֵּ ָ ׁשּ ד ׁש  ם ֲאִחיָזָתם כַּ ְלעֹוָלם ָוע  ָ ׁשּ "ל ׁש  ּנַ ַעת ּכַ ץ ַהּדַ ִחיַנת עֵּ ְרּגּום, ּבְ "ל,ִחיַנת ּתַ  ּנַ

ל ֻסּכֹות ַמְתִחיִלין ִלּטֹל ַהּלוּ ה אותיות(   )רכג              סוכה ב  ג דף  או"ח   ּקּון  א( ּוְביֹום ִראׁשֹון ׁש  ִחיַנת ּתִ ם ּבְ הֵּ ָעה ִמיִנים ׁש  ָלב ִעם ָהַאְרּבָ

בְּ הַ  ּלּוָלב  ּבַ ׁש  ִנְענּוִעין  ַח"י  ִחיַנת  ּבְ ה  ּז  ׁש  ְסָפִרים  ּבִ ּמּוָבא  )ּכַ ִרית,  יקחִ ּבְ ַצּדִ ַצּדִ   יַנת  ִחיַנת  ּבְ ַעְלִמין,  ְוַעל  ַח"י  ִיְפָרח.  ָמר  ּתָ ּכַ ן    -יק  ּכֵּ
יֹום  ּבְ אֹוָתן  ִלּטֹל  ּפֹל    ַמְתִחיִלין  ּתִ ּלֹא  ׁש  ה  ּכָ ַהּסֻ ת  א  ם  ְלַקּיֵּ י  דֵּ ּכְ ֻסּכֹות  ל  ׁש  ּז ה  ִראׁשֹון  ׁש  ת,  ַהּנָֹפל  ִוד  ּדָ ת  ֻסּכַ ְבִחיַנת  ּבִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס 

ה ַחס   לֹום, ַעלוְ ַנֲעש   ִמ   -  ׁשָ יִזין ַהּדָ ּתִ ּמַ י ׁש  ה ְלתֹוְך הַ ְידֵּ ָס"ה לֹא ַתֲעש   ְ ם ַהׁשּ הֵּ יִדין ׁש  ָס"ה ּגִ ְ ל ַהׁשּ לֹום,  ים ׁש  א ַחס ְוׁשָ ה ּבָ ּז  ּמִ ּמַֹח ׁש 
ּדָ  ת  ֻסּכַ ִחיַנת  ּבְ ל  נֹופֵּ ה ַעל  ֹחִלי  ז  ְוָכל  ְוכּו'  ן כָּ   -ִוד  ַעּיֵּ ִרית,  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ר  ְעּדֵּ י ה  אֲ ל  ְידֵּ ּמַ ּבַ ה  ְתִחיל "ַהאי  ז  ַהּמַ "ל  ַהּנַ י  ָמר  ָבעֵּ ּדְ ָמאן 

ִסיָמן כט(. ַעל   ן נֹוְטִלין    -ְלִמְנַסב ְוכּו'" )ּבְ ִריּכֵּ ּקּון ַהּבְ ִחיַנת ּתִ ם ּבְ הֵּ ּלּוָלב ׁש  ּבַ ָעה ִמיִנים ׁש  ּקּוִנים ְוַלְבנּוִנית  ָהַאְרּבָ ק ּתִ הּוא זֹורֵּ ת ׁש 
יִדין ְוַעל ָס"ה ּגִ ְ ה אָ   -  ְלָכל ַהׁשּ י ז  "נּו סֹוְמִכין ְוסֹוֲעִדין ּוְמ ְידֵּ ּנַ לֹום, ּכַ ּפֹל ַחס ְוׁשָ ּלֹא ּתִ "ל ׁש  ה ַהּנַ ּכָ ת ַהּסֻ ם    -ל. ְוַעל  ִריִמין א  ן הֵּ ּכֵּ

לָ  י  ְגדֵּ ּבִ ָעה  ַאְרּבָ ד  ג  נ  ּכְ ִמיִנים  ָעה  ַעל  ַאְרּבָ ִכין  ְמׁשָ ּנִ ׁש  ַעל    -ָבן  ם  יה  ַהּמִֹחי   -ְידֵּ ת  א  ִריִמין  ּמְ ׁש  י  "ל ּוְמִקיִמין  ן  ְידֵּ ַהּנַ ה  ּכָ ַהּסֻ ת  א 
 ָ ׁשּ ּמִ ָחָלב,ׁש  ה  ְוַנֲעש   ר  ְעּכָ נ  ם  ּדָ ְבִחיַנת  ּבִ ַלְבנּוִנית  ְך  ִנְמׁשָ חִ   ם  ּבְ ִהיא  ׁש  ה  ּכָ ַהּסֻ ִחיַנת  ּבְ ה  ּז  ׁש  "ל(,  ּנַ ּכַ ם  ׁשָ ּמּוָבא  יָנה  )ּכַ ַלּבִ ִאם  יַנת 

 ָ ׁשּ י ׁש  ן ִאּמִ ט  ב  ִני ּבְ ֻסּכֵּ ְבִחיַנת ּתְ ִחיַנת  ִתְקָרא, ּבִ יָנה, בְּ ם ּבְ ְבִחיַנת ִאם ַלּבִ ה ַנֲעש ִ ּבִ ּז  ּמִ ה ָחָלב, ׁש  ר ְוַנֲעש   ְעּכָ ם נ  ם ַהּדָ ה ׁשָ ין  ִחיַנת ֻסּכָ
ָגִדים ְלָבִנים.   ּבְ

 יו"ד א דף ריב     חוקת עכו"ם א 
 יו"ד א דף רטו    מעונן ומנחש א

ואזי מכניס עצמו לבחי'    א הוא שקונה סחורהש תן שהממשא ומענין המבאר    –אות ו' עד ח'  מאכלי עכו"ם א     יו"ד א דף קכד  

בחי' בעצבון   והטרחה  בריוח  ליגיעה  אותה  הוא שמוכר  ושלימות  וליד את הממון שהוא  ידה שמבחי' ל  והמתן  חיותו 
 ון תאוות ממון כמבואר בתורה יג קיוהצדקה הוא ת  ,נפשו

ׁש לא ילבש ג        יו"ד א דף רמד    ּלֹובֵּ ׁש  י ּכְ ָ דֵּ גְ בִּ   ּכִ ְך הּוא ִנאּוף  י ִאׁשּ פ  ָלִלּיּות  ה, אֹו ְלהֵּ ִרית ּכְ ְבִחיַנת ּבְ ם ּבִ ַעְצָמן הֵּ ָגִדים ּבְ י ַהּבְ ׁש, ּכִ ַמּמָ

"ל: ּנַ ּכַ יִדין  חִ    ַהּגִ ם ּבְ י הֵּ ּכִ ַעת,  ִכין ִמן ַהּדַ ִנְמׁשָ ָגִדים  ְוַהּבְ דּוַע,  ּיָ ּכַ ַעת  ַגם ַהּדַ ּפְ ִרית הּוא  ַגם ַהּבְ ּפְ ר  י ִעּקַ יפִ מַ   ַנתיּכִ ַעת,  ּקִ ל ַהּדַ ים ׁש 
ּפֹוגְ  ַהבְּ ּוְכׁש  ַגם  ּפְ הּוא  ׁש  ׁש,  ַמּמָ ַעת  ַהּדַ ּבְ ּפֹוְגִמין  ָגִדים,  ַהּבְ ּבְ ָאז    -ְוַעל  השערות מותרות המוחין           ִרית:ִמין  ׁש  ִפיָרה  ּסְ ּבַ ן  ּכֵּ

הּוא ֻזֲהַמת ִמְצַרִים, עַ  ם ִנּדֹות, ׁש  ר ַעְצָמן ִמּדַ ָערֹות, ָאז אָ   ן ּכֵּ   -ל  ְצִריִכין ְלַטהֵּ ַח ַהּשְֹ ִחיַנת  שהם שבע מחלפות ראשו    סּור ְלַגּלֵּ ּבְ
ּמַ  ּבַ ְועֹוְבִרים  ַהחֹוְלִפין  ִמּדֹות  ַבע  ִלסְ ׁש  ְצִריִכין  ָאז  ִפיָרה  ּוַבּסְ ּמַֹח.  ּבַ ׁש  ָבה  ְך  ֲחׁשָ ְלַזּכֵּ ִמּדֹות  ע  ּבַ ׁש  ִחיַנת  ּבְ ם  הֵּ ׁש  תֹות,  ּבָ ׁשַ ַבע  ׁש  ּפֹר 

ת הַ  ר א  ִרין הַ   -ל  עַ     ,ֹותדּ ּמִ ּוְלַטהֵּ ּבְ ָאז ִמְתּגַ ן  ְצִריכִ ּכֵּ ְוָאז  ִרירּו  ִאיְתּבְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ר,  יֹותֵּ ּבְ יִנים  ָערֹות  ּדִ ת ַהּשְֹ ֹמר א  ִלׁשְ ין 
ל ְנקּו ּכָ ּיִ י ׁש  דֵּ ָחם, ּכְ ר ׁשּום מֹוָתר  ְוָאסּור ְלַגּלְ אֵּ ָ ּלֹא ִיׁשּ י ׁש  דֵּ ּמַֹח, ּכְ ּבַ ְך הַ ּמֹת בַּ וֹ ַהּמֹוָתרֹות ׁש  י ָאז ְצִריִכין ְלַזּכֵּ ּמַֹח ְוָאז ִמְתעֹוְרִרין  ַח, ּכִ
ל ַהּמֹחַ  י ַהּמַֹח ַלֲעלֹות א  ְמרֵּ         ׁשִ

ֹבאָ    כלאי בגדים א     דף ר     ד ביו" ּמְ מֹו ׁש  ין ֲעֹונֹות, ּכְ ְלּבִ ל ְזהֹוִרית ַהּמַ ִחיַנת ָלׁשֹון ׁש  ִחיַנת ֲחָסִדים, ּבְ ר הּוא ּבְ מ  י צ  תּוב,   ם,ׁשָ  רּכִ ּכָ מֹו ׁש  ּכְ

ֲחטָ  ִיְהיּו  כְּ ִאם  בּורֹות,  ּגְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ים  ּתִ ּוִפׁשְ ִיְהיּו  ר  מ  ּצ  ּכַ ְוכּו'  ם  יכ  ְוַעל  אֵּ ים.  ּדִ ּבַ ָלבּוׁש  ל  ְוַגְבִריאֵּ תּוב,  ּכָ ׁש  ר    -מֹו  ְפׁשָ א  ִאי  ן  ּכֵּ
י ִאם ַעל   ו ּכִ ר ַיְחּדָ ים ְלִהְתַחּבֵּ ּתִ ר ּוִפׁשְ מ  י    -ְלצ  ם ׁשּום חִ ם  ָאָד הָ ְידֵּ ין ָלה  ה אֵּ לֹא ז  הּוא  ֲאָבל ּבְ ַעת ׁש  ִחיַנת ּדַ י ָהָאָדם הּוא ּבְ ּבּור, ּכִ

י ֲהָפִכים  נֵּ ר ׁשְ ָעִמים.    ְמַחּבֵּ ה ּפְ ּמָ רֹו ָיִאיר ּכַ נּו נֵּ י ַרּבֵּ ִדְברֵּ ְמֹבָאר ּבְ ָגִדים,    -ְוַעל  ..............ַיַחד ּכַ י ּבְ ְלאֵּ ִרין ּכִ ְתַחּבְ ּמִ ׁש  ן ּכְ הַ ּכֵּ ר    ְינוּ ּדְ מ  צ 
ְמק ּבִ ּלֹא  ׁש  ים  ּתִ ָאֳחָרא,  ּוִפׁשְ ִסְטָרא  ּדְ ַעת  ּדַ ה  ִמּז  ה  ַנֲעש   א  ַרּבָ ַאּדְ ֲאַזי  ִמְצָוה  ְלַאִים    -ְוַעל  ........... .ֹום  ּכִ ַהְינּו  ּדְ ִמְצָוה,  ְמקֹום  ּבִ ן  ּכֵּ

ר.   ִציִצית ֻמּתָ ר ִמְצַות ִציִצית ָהָיה ַעל  ּבְ א ִעּקַ ַרּבָ י    -ְוַאּדְ הָ   -ַעל    ָהֹרבּפִ ַמן ׁש  ּזְ ּבַ ְלַאִים  י ּכִ י  ְידֵּ ּכִ ּפֹוְסִקים.  ּבַ ַמע  ְדַמׁשְ ּכִ ת  ל  כֵּ ָיה ּתְ
י  נֵּ ׁשְ ִרין  ְתַחּבְ ּנִ ׁש  ה    ּכְ ַנֲעש   ֲאַזי  ִמְצָוה  ְמקֹום  ּבִ ים  ּתִ ּוִפׁשְ ר  מ  צ  ַהְינּו  ּדְ ּדַ ֲהָפִכים,  ה  "ל ִמּז  ּנַ ּכַ ָגִדים  ַהּבְ ּקּון  ּתִ הּוא  ׁש  ה  ָ ְקֻדׁשּ ּדִ        . ַעת 

שער   בעץ חייםותיות נפולין עיקר השבירה היתה ע"י שלא קבלו מאור האוזן כמבואר שעטנז בחי' דיבור פגום א...............
   והיינו דיבור שלא נשמע ולכן הלובש שעטנז אין תפילתו נשמעת כמבואר בספרים  מ"ת ח פ"ו

 מ ב דף נט    פריקה וטעינה אחו"
 גר אחו"מ ב דף עז: הפקר ונכסי ה

 חו"מ ב דף צה              נחלות א

 
 שיחות השייך לתורה זו 

איתתא"   למינסב  דאזיל  מאן  "האי  בשבוע  -התורה  אמר  כ"ט,  לפרטבסימן  תקס"ו  פעם  -ות  לבש  העת  ובאותו  קטן. 
ה  ואז נכלל בתוך התורה בחינת בגדים לבנים עיין שם. וגם איש אחד הביא בתו הבתולה שהיה לראשון בגדים לבנים,  

ו  יין שם ְוכּו' ְוכּו'. ועוד כמה דברים נפלאים שראינו בעינינ ל רחמנא ליצלן. וגם הביא יין ְוכּו' וכל זה נכלל שם עי נופחול
 אפשר להשיג.  -ל ובפרט אישנכללו בתוך התורה הזאת, מלבד הנסתרות. כי עצם כוונתו בכל

ן תיקון הכללי של המשא ומתן. וכן  מעני  היינו גם אמר שהתורה הזאת עומדת על הצרפת. כי מדבר שם מכסף וממון,  
ספר  וע"ע ב)ק סופי תיבות פרנק.  יידי שבח הצדיקים ומבגדים לבנים וזה כסף נבחר לשון צד-ור עלמדבר שם מתיקון הדיב

 (\ב/שביאר בזה   "באבי הנחל" על תורה זו מה

 
מבאר עפ"י מעשה מבעל תפילה מהכת שאמרו שעיקר הוא הדיבור ומצאו צרפתי משוגע שהיה מכיר כמה לשונות    -  באיבי הנחל   ב

י לק"ה סימני בהמה וחיה טהורה א ב ועי"ש שמדבר משיכור " פעות א  תורת נתן א ב   )כמבואר   שזה בחי' פגם הדיבור כי לשונם לשון עלגים 

ומשוגע זה פגם הדעת ועיקר השגעון הוא ע"י פגם הברית כמבואר בתורה לו נמצא שהצרפתים הם בסט"א נגד    (  שלשונו דיבור פגום 
צד  לשון  נבחר  כסף  נרמז בס"ת של הפסוק  וע"כ  כאן  התיקונים המבוארים בתורה  ג'    ק י כל  על  מרמז  ידם  תי שזה  הנ"ל שעל  קונים 

( ובאמת היתה לו מפלה גדולה אז כידוע )דהיינו לנפוליון מלך צרפת היה מפלה אז בזמן אמירת התורה  את הפרנק מכניעים אותו ) 
היא בחי' תיקון הכללי תיקון הברית   הזו שצדקה  והנה מבואר בתורה  נפלא שאצל מלכות צרפת הוא א הזו(  דבר  ור  ס י ע"כ תראה 

צדק  ליתן  יותר  ה  גדול  לו הרבה  ישלם  ומי שרוצה  וכיו"ב  כגון מחטים  דבר  שמוכרח למכור איזה  רק  מהממשלה  עונש  זה  על  ויש 
הצדקה  הפך  שהוא  פגה"ב  שהוא  ניאוף  בתאות  שקועים  שהם  המחמת  וז  אצלם  איסור  הוא  צדקה  אבל  שמבואר  משוויו  וזה   ....  .



 3מ.                מוהר"ן                    כט               תורה                                  קוטייל                     

ר ְזּכָ יל-באותה העת שאמר מאמר ַהּנִ איזה עסק עם  (  משה חינקס)ִלְבָרָכה  -היה לאיש אחד עשיר מאנשי רבינו ִזְכרֹונוֹ   ְלעֵּ
בוויניציא   ולא הוטב בעיחיל    מאנשיאדונים  רניהם. ושל הקיר"ה, היינו שהעמיד להם קמח  ְזּכָ ַהּנִ יל  -רצו האדונים  ְלעֵּ

לבד נפשות  בסכנות  אותו  ִזְכרֹונוֹ   לסכן  רבינו  שאמר  ובשעה  ממון  הַ -מסכנת  המאמר  רִלְבָרָכה  ְזּכָ בלבו  -ּנִ נכנס  יל  ְלעֵּ
ה כל ענינו. כי הלא העיקר שיהיו דיבוריו  כי ז  תקבל.ידי שבח הצדיקים הדיבור נשמע ונ -מאוד מה שמבואר שם. שעל

נשמוטענו  לוויניתיו  נסע  שבועות  במוצאי  ותיכף  האדונים.  לפני  ונתקבלים  לספר  עים  רק  עסק  הדרך  אותו  וכל  ציא 
ִזְכרֹונוֹ  רבינו  ִזְכרוֹ ִלבְ -בשבחי  רבינו  האכסניא שלו הרבה משבחי  לפני בעל  לוויניציא עסק לספר  בבואו  וכן  -נוֹ ָרָכה. 

ִזְכרֹונוֹ ְבָר לִ  רבינו  היה לכל אנשי  כי באמת  על  ְבָרכָ לִ -ָכה.  ושבחים הרבה  סיפורים  ה, אפילו להבעלי בתים הפשוטים, 
האדונים ודיבר לפניהם כל טענותיו ואמתלאותיו ונתקבלו  כך נכנס אל  -ִלְבָרָכה עד אין מספר. ותיכף אחר-ו ִזְכרֹונוֹ רבינ 

רל וניד גדודבריו באזניהם וקיבלו אותו בכבו ְזּכָ יל ויצא בשלום-צול מכל הסכנות ַהּנִ ר מן העס  ְלעֵּ ְזּכָ יל כראוי:  -ק ַהּנִ ְלעֵּ
 .  (חיי מוהר"ן,סימן כ')

 . סעיף ו'(  -)"והוא הולך רכיל מגלה סוד" ְוכּו' 

)משלי  , שלא לעבור על "הולך רכיל מגלה סוד"  גלותושלא להברית, אזי יכול לשמור את הסוד  -כשהוא בבחינת תיקון

ליקו"ה יור"ד ח"א,   -)ו סודות מאחר שיכול לשמרם:  זוכה, שמגלין ל  , כמו ששמעתי מפי רבינו הקדוש נ"י בעצמו, ואזי(יא, יג

 .  הל' מאכלי עכו"ם א,ג; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף ע"ג(

ָך   ְדָבר  י ּכִ רּוׁש ָסַלְחּתִ ה ּפֵּ ְד '  -ְוז  ךָ ּכִ ּקּון הַ ָבר  ִפי ּתִ ְיָקא, ּכְ ן הַ ' ּדַ ּבּור ּכֵּ ם  ּדִ ּבּור הּוא ּגַ ּקּון ַהּדִ י ּתִ ִליָחה, ּכִ ִחיַנת  ּסְ ן ּבְ ִרית,  ּכֵּ ּקּון ַהּבְ ּתִ
ר ָיִעיר ִקּנֹו" הַ  ׁש  ּנ  ְבִחיַנת "ּכַ ר ּבִ ְזּכָ יל, -ּנִ רְלעֵּ ְזּכָ ֲאָמר ַהּנִ ּמַ רּוׁש ּבַ פֵּ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁש  י-)ּכְ ִעְנָין אַ כֵּ . וְ ל(ְלעֵּ ה ּבְ רּוׁש ז  י ִסְגנֹון ּפֵּ ַמְעּתִ ר ַעל ן ׁשָ י   -חֵּ ּפִ

זְ  ַהּנִ ָך"  ְדָבר  ּכִ י  ר"ָסַלְחּתִ יל  -ּכָ ר   -ְלעֵּ ְזּכַ ּנִ ּכַ ִליָחה  ַהּסְ ן  ּכֵּ ּבּור  ַהּדִ ִפי  יל  -ּכְ ִזְכרֹונוֹ ִמפִּ   -ְלעֵּ נּו  ַרּבֵּ הל'    -)ִלְבָרָכה.  -י  ח"ג,  או"ח  ליקו"ה 

 .  סעיף נ"ט( ח"א,  שיש"קיוהכ"פ א, א; מובא ב 

י ַאְנׁשֵּ ושאר  מוהרנ"ת  לוֹ -כשהיה  של  ׁשְ הבת  בין  שם  שהיתה  החתונה  על  בטשרנוביל  נּו  א מֵּ רבי  הצדיק  הרן  הרב 
ִזְכרֹונוֹ  בי ישראל בנה של שרה בת רבינו, שאל רבי מרדכי את  ִלְבָרָכה עם ר-מטשרונביל בן הרב הצדיק רבי מרדכי 

ח"א סימן ר"א: פזר    ", אמר לו מוהרנ"ת מה שכתב רבינו בליקוטי מוהר"ןנופל  חולי  מוהרנ"ת "מה אומר רבכם על ענין
קיב(נתן לאביונים   נפל, עשי  רא  )תהילים  כך צריכים אנו להתחיל  יין שם. כששמע זאת  תיבות  רבי מרדכי הפטיר. "אם 

 .  "ב, סעיף תקפ"ה(ש"ק חשי  -) "אויב אזוי דארפן מיר אויפסני אנהויבן צו טיילן צדקה":   -מחדש לפזר צדקה" ! 

יבהמבואר בתורה כ"ט מענין שבח הצדי נּו , עיקר השבח-קים ְוכּו' אמרו ַאְנׁשֵּ לֹומֵּ בח את רבינו הוא  שיכולים אנו לש  ׁשְ
וזורח אף עתה לכל אחד החפץ באמת לקבל ולינוק ממנו. שבדבר זה לא  ִלְבָרָכה נמשך ומאיר  -בדבר זה שענינו ִזְכרֹונוֹ 

ץ שענינו יימשך אף לדורות הבאים ולא ייפסק  ִלְבָרָכה בפירוש, שחפ-ו שאמר רבינו ִזְכרֹונוֹ ים כמהצדיק כך שאר -זכו כל
ָכה, הרי לא היה זה רצונו  ִלְבָר -ה, כי אם לדבר ולספר רק מופתים ומעשה נסים ממנו ִזְכרֹונוֹ ר הסתלקותו חליל אורו אח

 .  "ה(עיף לשיש"ק ח"ד, ס  -)כלל, כמובא בהקדמת שיחות הר"ן ועוד: 

בע כ"ט  סימן  ח"א  מוהר"ן  בליקוטי  המבואר  הצד לענין  שבח  עיקר  שלומנו:  אנשי  אמרו  הצדיקים",  "שבח  יקים  נין 
ה בדיבורים בגודל כחו של  עשה הנוגע לנו המסתופפים בצילו הקדוש של רבינו הקדוש, הוא בזה שנרבלעובדא ולמ

שאר    לנו בדורנו אנו. וזהו עיקר שבחו של רבינו לגבייכים  נו שירבינו, עד שתורותיו ועצותיו ודרכיו ודבריו שגילה בזמ 
עולם לדורות  יימשך  ודרכו  שענינו  שזכה  כן  הצדיקים,  שאמר  וכמו  כזו  .  כבושה  דרך  לעשות  רוצה  שהוא  בפרוש 

, ואכן זכה לזה. ואשרינו אנו המקורבים אליו החפצים ללכת בדרכיו. ושבח זה הוא  שיימשך לדורות ולא ייפסק לנצח
שיש"ק    -)ידי זה יתרומם הדעת, כמבואר שם במאמר:  -למעשה, ונכון להרחיב ולהאריך בדיבורים אלו שעלנוגע  שבח ה

 .  ו(ו, סעיף רס"ח"

בתורה   ה'(מבואר  סעיף  ְוכּו'.    )בסוף  אוני"  "ראשית  בחינת  הלבן",  "מחשוף  בחינת  ְוכּו'.  הלבנונית  המשיך  אבינו  שיעקב 
שעשיו לא היה    ת כה, כה. בשם מדרש()בדעת זקנים בראשיִלְבָרָכה אמר פעם, שמובא  -ֹונוֹ ִזְכרעיי"ש. הרה"ח ר' שמואל שפירא  

אדום היה  כי  למומהול,  היה  ואסור  ינוּ ,  ַרּבֹותֵּ שאמרו  כמו  הדם,  בו  שיכנס  עד  מז:(ִלְבָרָכה  -רֹוָנםִזכְ -לו  חולין  קלד.  ,  )שבת 
ומר שהגדיל  עד  הדם,  בו  נקלט  ולא  רב,  זמן  התמהמהו  במצואח"כ  מד  כנגד  וות  שהוא  שיעקב  כאן  שכתב  וזהו  ילה. 

, ולא היה לו בחינת לבנונית, ]ועיין עוד  כונה בשם אדמונישיך הלבנונית, בחינת "מחשוף הלבן" ְוכּו'; כי עשיו מ עשיו, המ
 .  לך(מעדני מ  -ִלְבָרָכה בשמו עם מעט נופך  -הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר ִזְכרֹונוֹ   -)בתו' נ"ז, סעיף ו' עיי"ש[: 

הקדוש   ו'( רבינו  הקדוש,  )בסעיף  הזוהר  מדברי  א  מביא  אומר  היה  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  של  הסתלקותו  לאחר  חד  כי 
ה. ומבאר רבינו שאז היה  היינו שלא יגלה סודות התור   -ן הכתוב: "אל תתן את פיך לחטיא את בשרך"  לחברו את לשו

רה קשה,  את בחינת תיקון הכללי, ְוכּו', עיי"ש. ולכאויותר  כבר    הדיבור אסור, בבחינת "נאלמתי דומיה", בהיות ולא היה 
יוחאי, וכמובא בשיחות הר"ן מזה  ירתו של רבי שמעשהרי מצינו כמה מאמרים מהזוהר שחוברו אחרי פט )סימן  ון בר 

ודווקרע"ח( וקיים,  יוחאי חי  ויש לבאר שאלו התנאים שחיברו הזוהר אחר פטירתו, אצלם היה רבי שמעון בר    א אלו. 
קוטי  חאי כבר אינו קיים, דייקא הם אסורים לדבר, וכמובא בלישרבי שמעון בר יו  -אצלם בחינת "בתר דשכיב"    שהיה

ח")חו"הלכות   סי"א(מ  הל"ה,  שלוחין  הל'  כי השחת תשחיתון"    א,  מותי  ידעתי אחרי  "כי  הפסוק:  על  שדרש  הזוהר    -מדברי 
מעדני מלך; א"ה: לאמת לא    –ט נופך  ִלְבָרָכה עם מע -' לוי יצחק בנדר ִזְכרֹונוֹ ה"ח רהר  -)שענין מיתת משה הוא רק מסיטרא דילן, עיי"ש:  

 
להמלך שזהו בחי' שבח  למלך שהיה מדבר שירות ותשבחות    יץ בלו עליהם את המל ק ש במעשה הנ"ל שהתיקון לכת הנ"ל היה ע"י  

. ... וזהו בחי' הבעל תפילה שקיבל כח מהגיבור ועי"ז תיקונו את המדינה של תאות ממון שעיקר התיקון היה ע"י המאכלים  הצדיקים 

ונתן לי לחם לאכול    הקדושים שזה בחי' לחם מן השמים המבואר בתורה כאן    שהוא היה הגיבור קב  יע גד ללבוש שנאמר ב ב ו בחי' 
שנאבק עם המלאך ויכול לו ועל ידו נתתקן תאות ממון בחי' מטבע תיקן להם )כמבואר בתורה כג( כי ע"י המאכלים הנ"ל מכניעים  

בחי' בפיך    ל תאות ממון וזוכין ליתן צדקה בחי' וכל אשר תתן לי אעשר אעשרנו לך ועי"ז זוכין לתפילה שיהיה דיבור הנשמע ומתקב 
 המב"פ וזהו כאשר נדרת לה' אלקיךבפיך כי כ"ז כלול בהנדר של יעקב.ה  זו צדק 
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ר   קשה כלל כי בשיחה"ר ְזּכָ יל מבואר להדיא שרשב"י התגלה אליהם לאחר הסתלקותו, והוא הוא שגילה  לְ -ַהּנִ להם את סודות התורה, וממילא לק"מ,  עֵּ

 .  וצ"ע(

הקדוש מפרש   י'(רבינו  ח:(הגמרא    מאמראת    )בסעיף  מזלי   )בבכורות  בת  ליה  נמי אתרמיא  מן    -ה"  "האי  "ונוזלים  בחינת 
שנתרוממי המוחין  היינו  הברלבנון",  תיקון  ע"י  ין  ַאְנׁשֵּ אמרו  עיי"ש.  לחתן  -ית,  שמברכין  מה  בחינת  שזה   , נּו  לֹומֵּ ׁשְ

הרה"ח ר' לוי יצחק    -) : שמירת הבריתע"י  דושיםהיינו שיזכה למוחין ק  )וכמובא בתו' כ"ג(זל־טוב", כי טוב מרמז לצדיק כידוע "מ

 .  מעדני מלך( -ִלְבָרָכה בהוספת נופך  -ְכרֹונוֹ בנדר זִ 

 ת השיחו עד כאן

 

 קדמות שער הה
 הן ההקדמות שלפני כל אות בתורה 

כי    "  בדוגמא  בריופותח רבנו את ד  ,ריב"ח  ה להםנעומה  אתונא  דבי    סבישאלו    באר מהכדי ל  -  באות א
ת המחבר  וא בא מהדעע"י שה  ,יסודצדיק  מאיר בו הטוב דהיינו  כי דבור שלא    "לא כל דבור נקרא דיבור

י מבחן הדבור הוא  , כקבלנקרא דבור, אלא דבור פגום ועל כן גם לא מת  וניי אעם הקב"ה אז  את המלכות
מתקבל   ש  השומעל  צאאם  ובאופן  בלבו  אותורועם  מחכמים  )  .ותשובה  ליראה  מעורר  בחכמות להבדיל 

   ן בה טוב(מה אע"פ שאיאת אותה חכהמבקש בשכל של שדבריהם מתקבלים 
וימי שיש בו יראת שמ  \ג/ ו:  ברכותבאחז"ל    יכוצ"ע    ולא ביראתמדוע כאן תלה בטוב  ם דבריו מתקבלים, 

   ים.שמ
דהיינו שהוא    ,ה אותה ביקש היתה אשה יראת ה'ר הסבי דבי אתונא שהאש עיין בסוף התורה בביאואבל  

  א הו  ורבונה שמכח היראה שבד, נמצא שגם כאן הכוביקש דיבור הנשמע ומתקבל שנקרא אשה יראת ה'
 .נשמע ומתקבל

בו ושה  כאן מבאר רבנוגם   יומא לח:  דבור מתקבל ע"י הטוב שיש  כג)עיין  בתורה   ,אין טוב אלא צדיק  (הובא 
הדור צדיק  אותו  שואר  מב  "כי זה כל האדם  ירא  את האלקיםנשמע  סוף דבר הכל  "עה"פ  הנ"ל  ו:  בברכות  ו

  ביחס אליו אמרו שם שמי שיש בו יראת ו  .לואלא לצוות  ברא  א נם להעול   ל, שכשבדור  הוא הירא שמים
 . נשמעיםטוב לכן דבריו   נמצא שבגלל שהוא צדיק הנקרא שמים דבריו נשמעים,

ומתקו באופן ששנשמע    בל הפירושנשמע  בלב  ומתקבל  כבוד שמים מכח  מביא את השומע  באוזן  לגילוי 
וירא שמים זו    .בור לכוונה של גילוי כבוד שמיםהזה, כי הטוב שבדיבור הוא אלוקות המתלבש בדהדבור  

ו , לעורר את לב לב השומע ומתקבלור באופן שרועם בא מתלבשת בדבסגולה ביראה שהי  שיכל כוונתו 
 . עד לגילוי כובד שמים דיבור אותוע להוציא לפועל את השומ

י כבוד שמים,  לגילואצלו  בל  יתקועל כן אסור לומר דברי תורה וכל שכן סודות התורה למי שלא ישמע ו
יורד עד לגילוי כבכל  והכי נמי   יע  שפה  ,פע הטוב הזההטוב שמשם נש  נמצא שמקור  ,שמים  דוטוב שלא 

 פגם הברית.  זהש ,למקום שלא מוליד כבוד שמים

ר לו אור "ל שדבור שאינו נשמע הכוונה שחסעיין לק"ה כלאי בגדים א' שמוהרנ"ת מבאר זאת עפ"י האריז
ווזןהא האוזן,  הארת  אור  שם  היא  כמבואר  חיים  )  הנשמה  הנקודיםאוצרות  נמצ(ש'  שנש   א.  דהידיבור  ינו  שמע 
דעת שיחשנק בר  אדם  אצל  בלט  הזה  הדיבור  את  שמיזיר  כבוד  מתלבש   ,םגילוי  הכוונה שבאוזן השומע 

   דבור ויורד עם הארת הנשמה אל כלי העשיה לגלות בו כבוד שמים.במה שנהארת ה

ואזהזהרות אחת שהמדבר    ן שתייש כאלכאורה  ש  צ"ענמצא   בר דעת  דהיינו  ירא שמים  טוב    י יהיה  יש 
  . דבור הזהשמים מכח היגלה כבוד  ו  עישמש  לאדםר רק  ה שידברה שניהזאו  .\ד/ בלב השומע רועם  ש  בדבורו

. ואילו רבנו בתורה זו אמר טוב הכל  \ה/ קלד  מבואר בתורהכה והוא פגם הברית  דיבורו לבטל דאי לאו הרי  
 מע שהכל תלוי רק במדבר. חפצים דמש

 
רא  מע את האלהים י סוף דבר הכל נש " מר  ן שנא נשמעי ת שמים דבריו  ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל אדם שיש בו ירא   : וברכות    ג

כהנא    רבי אבא בר   , בשביל זה   רא אלא לא נב   ולם כלו ע ה זר אמר הקדוש ברוך הוא כל  ע ל רבי א אמר    " כי זה כל האדם "   מאי   " ו'וג
א  רא אל לא נב ל העולם כולו  אומר ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר כ   בן עזאי רבי שמעון    ,נגד כל העולם כולוזה כ   קול ש ר  אמ 

 : לצוות לזה 

 לקמן בהערה.כפי שיתבאר  הרחבה יותר  כהן מבאר ב ור' צדוק ה בתורה ה'    בואר מ   כך   ד

קלד   ה  גְּ ֲעבוֹ   -  תורה  לֹומַ ָדה  אֲ דֹוָלה  ּתֹוָרה  ְלָיחִ ר  ּכֵּ ִפּלּו  ׁש  ל  ּכָ י יד,  ּכִ ים.  ְלַרּבִ לִ ָצִר   ן  ר  יְך  הֵּ אֵּ ּזָ ׁש  ָבר  ּדָ יֹאַמר  ּלֹא  ׁש  ְלשֵֹּ ְמֹאד,  ָראּוי  ל  ינֹו  כ 
הוּ  י  ּכִ ל.  ׁש  ַהְמַקּבֵּ ִנאּוף,  ִחיַנת  ּבְ ַהּשֵֹּ ּמַ א  י  ִטּפֵּ ִליְך  לָ ׁשְ ּדְ ֲאָתר  ּבַ ל  ִאצְ כ  לְ ְוִנְק   .ְטִריךְ א  לָ ָרא  מוֹ כִּ ה,  ַבּטָ ינֹו  ְצלוֹ י אֵּ ְוִלפְ   ִליד א  לּום.  ִנְקָרא  ּכְ ָעִמים 

ּמ ַמּמָ אּוף  נִ  ׁש  ּוָפגוּ ׁש,  סּול  ּפָ ּומֹוִציא  ַהּמְ ֹוִליד  ׁש  ַהְינּו  ְידֵּ ם,  ַעל  ה  עֹושֹ  ל  ינוֹ ַקּבֵּ אֵּ ׁש  ָבר  ּדָ ה  ז  ַמְדרֵּ ִר צָ   י  ְלִפי  לֹו  עַ יְך  ן  ּכֵּ ְוַעל  יְ ָגתֹו.  א ל  ׁש  י  ר  וֹ דֵּ מֵּ
חַ יּוכַ   ֹוָרה, ּת  לֹום,    ס ל,  ר ְוׁשָ ּבֵּ צ    ְלִהְתּגַ ַהּיֵּ ִנאוּ ָעָליו  ַתֲאַות  ּבְ וְ ר  ּכֵּ ף.  ָצִר ַעל  ּת ן  ר  אֹומֵּ ׁש  ּכְ ְמֹאד  ר  הֵּ ִלּזָ ים, יְך  ַרּבִ ּבָ ִיְתַחלְּ   ֹוָרה  ּבּוָריו  ּדִ ּלֹא  ׁש  ׁש  קּו 

ַמע   י ִאם ַמה    ל כָּ ִיׁשְ ּכִ ָחד  ִריְך לֹו, לֹ א  ּצָ ר. ְואַ א יוֹ ׁשּ  אוֹ תֵּ ר בִּ ף ׁש  ם בִּ י ַר ְפנֵּ מֵּ ה, ִע   ים ְלֻכּלָ ו  ׁשָ ה לֹא ּבְ ז  ל  ּכָ ב כָּ   ם  לֵּ ּבְ ָחד כִּ ָחד וְ ל א  ִיְכֹנס  י ִאם  א 
ַע לֹו, ְוָצִריךְ  כָּ   ַהּנֹוגֵּ ּזַֹהר )ִיְתר לֹו. ּוְכמֹו ׁש  מַ תּוב ּבַ ׁשְ ף סח(: "ַוּיִ לָּ   ע ֹו ּדַ ְמעּו  ִיְתרֹו" ַוֲהלֹא ּכֻ לָּ א ָעְלָמא ׁשָ מַ וֹ א ִיְתר א  הּו  ׁשָ ן  ' ַעּיֵּ ע ְוכוּ  ׁשָ ָאה  ם. ְוז  'ַזּכָ

ל ַעל    ן ָמא  ָמלֵּ ַמע' ּדְ ׁשָ ה  ר ּתְ )זֹהַ   ֻאְדָנא ּדְ ָאְמרּו )ֻסכָּ ַצּו  ה ׁש  ף קפו:(. ְוז  ל ַהגָּ ּדַ רֹו, ַהְינוּ ה נב(: ּכָ ֲחבֵּ דֹול, ְועַ דֹול מֵּ הּוא ּגָ ר ּתֹוָר יְ ל   ׁש  ה אֹומֵּ י ז  ה,  דֵּ
נּ   דֹול ֲאַזי ִיְצרֹו גָּ  נַּ וּ ִמּמ  ר לְ   ַכל י יוּ "ל, כִּ  ּכַ ּבֵּ תַ צ  ָעָליו ַהּיֵּ   ִהְתּגַ נַּ ר ָהָרע ּבְ ּבּוָריו כַּ יְך ְלהִ ְוָצִר "ל,  ֲאַות ִנאּוף ּכַ ס ּדִ ר ּוְלַפּלֵּ מֵּ ָ "ל:ׁשּ  ּנַ
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ש  רבינו  יראת והבר דעת  היה  עוד צ"ע שמשה  בג  עי"ז  זוטרתי כמבואר  היא מלתא  נמצא  שמים אצלו  מ' 
דוע טען להקב"ה שבני ישראל לא יקבלו את דבריו. וכן מבואר בזוהר וארא מצדו לא היה שום חסרון, ומ

  הבבחי' מקוצר רוח ועבוד   .בגלות  ה היוהדעת  אלא מצד העם שאצלם הדבור    כה שמצדו לא היה חסרון
 ה. קש

, המתקבל  אשה יראת שמיםי'  חבהוא  שעי"ז  הנשמע ומתקבל ע"י שיש בו טוב  דיבור  שלכן נ"ל כוונת רבינו  
כשהיו  מאד מהעם    גבוהכרח שהשומע מבין מה שנאמר לו, כמו שמצינו במשה רבנו שהיה  מוה שונאין הכו
  חזור על הדברים ששמע. ל  ע , אע"פ שלא יודתשובה  ררותאלא שהדיבור רועם בלבו ומרגיש התעובגלות,  

גבי  רתי היא, שהכוונה שמי שהוא לתא זוטאה מילבארים את הגמ' הנ"ל אין לגבי משה ירעתי ממו ששוכמ
יראה היא דבר קטן, כי מי ששמע דיבור ממשה היה הדיבור רועם  משה דהיינו מקורב אליו אזי גם אצלו ה

 ראל,של יכת לדעת כמבואר בתורה ד' שמשה רבנו הכניס דעת באראתה הוכמ"ש    בלבו ונעשה ירא שמים.
 גוי קדוש כולם נביאים. דים לשל עב והראיה שבתוך זמן קצר מאד נהפכו מעם

בתורה   . אבלוהמלמדו כזורק אבן למרקוליס  אסור ללמד לתלמיד שאינו הגון כי לבו אטוםשבאמת  ואע"פ  
 זו רבנו מדבר רק מצד המדבר.

 

  זוכים שעתה  באר  י  .עתדוא דבור שיש בו טוב הבא מהה  ,אחר שביאר שדבור הנשמע ומתקבל  -  באות ב
 יקים.  ע"י שמדברים משבח הצדלדעת 

זו תי ית'  ,מה גדולהולכאורה  יודע שבחוזק גדול עד  בחיבור המחשבה    ,כי הדעת היא להיות מחובר אליו 
לטובתו, ורק  ית'  ממנו  רק  מאורעותיו  מציאותו    שכל  בומרגיש  עליו  מאדוהשגחתו  אליו  ביוע  ,סמוך  א "ז 

עם  רות היראה רווצא בגבודבורו היכנ"ל ש. ואזי  ת את כל קומתו בחיל ורעדהש ליראת שמים גדולה המלב
לגלות   ו מעוררשבלבו עד ל מתקבושל השומע ן מאור האוזהארה הדיבור  ואזי מקבל  , כל השומע אותולב ב

 , בבחי' וישמע יתרו. מעשיוכבוד שמים בכל 
 נמצא מאד"."ועד כמה  ת'יממותו ללמוד בספרים גודל רו ך ה כדי לזכות לדעת צריוא"כ לכאור

איך יחבר   , אבלכל היותר יכול לחבר אותי לצדיקרה ל לכאוש  ?ל להועיל לדעתאבל שבח הצדיקים מה יכו
 ? קב"הלהי אות

 , ועיקר עומק תשובתו של ריב"ח לסבי דבי אתונא. זוחידוש בתורה ה עיקר הונראה שז
שכלם  שקנו חכמה עד  בית האש, כי  זקני    סבי דבי אתונא שפירושונקראו  שכי הם היו חכמים עצומים עד  

כמבואר ו ,\ו/ כמבואר בר' צדוק הנסתרחכמת  וגם ידעו ,יצוניתחכמה חשהיתה אש עצומה, אלא היה בוער כ
יכול   ,שפגם במלכותכיצד יתכן שמי  רק לא הבינו    ,ידעו שתיקון המלכות ע"י תיקון הבריתשבסוף התורה  

  .לו תיקון דהיינו שלדעתם מי שקלקל איןממנו,  הון הברית שגבו המוחין ע"י תיק לעורר את
שלא  כ"ש  , ו\ז/ צדיק אמיתילמדרגת  אצלם מושג של תיקון עד  ואין    ,מתיקון הבריתהם במהותם רחוקים  כי  

פגוםש  שייך אצלם הצדיקים  ע"י    אזי  ,אדם  לצדב שבח  אמיתי  התקשרות  הברית  יזכהיק  שיעורר   לתיקון 
 . ורבויזכה לתיקון הדי  את המוחין ואצל

דיקים  להם שהתיקון הוא שבח הצ  רית שהרי כשריב"ח אמרואין הכוונה שלגמרי אין להם השגה בתיקון הב
ם ושתקו. אלא הכוונה שאצלם זה לא שייך ובזה ניצח אותם שהוכיח  בלו דבריו עד כדי שהודו שניצח אות ק

 לל. כלהם שיהודי יכול לתקן מה שאצל גוי לא שייך 
שצ"ע  ו הצדמשמע  ג מיקים  שבח  ומתקבלועיל  נשמע  שאינו  דיבור  ע"י  א"כם  וקשה  הוא    ,  עולה  כיצד 

מעורר את מעשיו הטובים  שזה ממהות השבח ש  וצ"ל.  לין למטהל למעלה לעורר המוחין שיהיו נוזומתקב

 
  תב הרמב"ם )מורה נבוכים חלק א' פרק י"ז( בפירוש מעשה בראשית ומעשה ויציבא מילתא מה שכ   -  אמצע אות ח   -  טי אמרים ליקו   ו 

ה בקיאים  הדומ ם כאריסטו ו אומות העול   וכדומה לו דאם כן היו חכמי   ש ליו מה שכתב בספר עבודת הקוד ואין טענה ע   מרכבה כנודע 
ו חכמת אמת רק שאינו מורגש  מה באומות העולם והיינ כי אמת הוא כן דיש חכ   ה כנביאי ישראל.ומעשה מרכב   במעשה בראשית 

נ   אין כן חכמת ש ללב ואינו תורה להדריך הלב על ידו, מה   ובנתא דליבא תליא כמו  א קרא תורה כי מרכבה דיחזקאל ב בני ישראל 
קב"ה לבן של  עולם כלל רק בישראל שה ה אינו באומות ה ה' יתברך וז ל ידי הרגשת הלב באור  קר ע ד ע"ב( דהעי במגילה )כ"   שאמרו 

יות דבני ישראל  חכמות לימוד   ים בכל מיני א ר השירים רבה ה', ב'( ומעשה בראשית ומעשה מרכבה וסתרי פעולות הנבר ישראל )שי 
ולימ   ן הוא עצמו אות  וטבעיות  בכל ד נביעותן מהבינה שבלב    מצד   ת העולם, רק ודיות דאומו חכמות אלקיות  ה'  להכיר  בר אמיתות 

כי כל חכמתו דרבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר ידעו גם כן סבי דבי אתונא    וכמו ששמעתי            : ברך הוא בענין אחר ממש ית 
שהיו כ מח  יון  לזמנו    מי  והע קרוב  זה  לעומת  זה  לעומתו  מאמ ש והיו  העשרה  עצמן  הם  ספירות  הידועים ר  ההגי   רות  ר לבעלי  ק  ון 

 ל.רה כל ת ואינו דברי תו צד החיצוניו שהשיגום בלבוש אחר מ 
את הזיווג    ש אבל אין להם מושג של לקדש חומר דהיינו לא לפרוש אלא לקד   , אוות נשים זירים הפורשים מת נ   לם ש אצ אע"פ שי   ז 

  דה או חטאת הכהן יקריב יב תו בקשים להקר ואפילו כשמ   ( מעשה קרבנות ג' ב'   ם ורמב"   : מנחות עג) ן כל קרבניהם עולה  בעצמו. ועל כ 
לבד ממה שמצד נפש הגוי חסר    לם כלל.כפר לבעלים אין אצ דושה כזו שמ אכילת כהן בק   ל מושג ש כליל למזבח אבל    ה שכולה עול 

הקב"ה מצד   עם  הנשמה של ש לו בברית  ורק    רש  ישר יהודי.  נשמה של  מקבל  המתגייר  נקשר א גר  ואזי  סיני  שהיתה בהר  לבחי'    ל 
 ל.עם עם ישרא   ילה ולברית שכרת הקב"ה ה תח ל עלו במחשב ישרא 
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ע"י   ן ומתקבליםין נוקביימ'  בבחימעלה אותן  ש  ,איש המשבחאל ה  \ח/(בבחי' שיורד)  של הצדיק המשובח

    אע"פ שלמשבח אין יראה.ובח שהיראה של הצדיק המ
 יבור הנשמע ומתקבל. כזה שזכה לדנו רק צדיק דהיי ,ת מי לשבחולפ"ז צריך לדעת א

 \ ט/יבורתיקון הדשמירתם מסוגלת ל  ע"כ  ,י' דיבורכיון שהם בח ש  ,שמירת הבגדים  חיובמבאר    –  באות ג
 ך ביזוי הבגדים פוגם בדיבור.ולהפ

הוא  הלב ומוס  לקו  ורכי דב  ועוד נראה.  \י/ ושלשתם בחי' אשהלכות  מששניהם בחי'  גד לדבור  בדימוי של  ה
כי יש   ,כמו בגד המלביש בר דעת. וכמו שלפי הבגד ניכר האדםש הדעת, לבו 'א בחינמצא שהו ,תגילוי הדע

מכובד או   אאם הו   ,גנון הדיבור ניכר האדם כך לפי ס,  \יא/ קלי עולם  בגד שנוהגים ללבושבגד מכובד ויש  
הוי  ד ה)ולא במקרה הלך הג'ינס    .בדתכוה ומולשון נקייאו לשון הקודש    בביטויים זולים,  ו אם רלפי דבו,  קל

 ( וניבול הפה אחר הסלנגוקרוע 

הכי נמי הדבור שאינו מכובד מרחיק בני    ,לא נח להם בקרבתואדם  בני  זי  ך אללובש בגד מלוכ האדם  וכמו  
בגדי  הם  לא מכובד  ה  ומוכתם ודבורה  ובגד  ע"כו  \יב/ שההשכינה הקדומואיש ישראל הוא חלק  ממנו,  אדם  

  , מתרחק ממנה  הלעומוכתמת בדם נידה שגורם שבמטיל בה זהמה  הנחש  ואזי    . עוונותיוב  ופגמנשהשכינה  
 השכינה. "ה ו קבה יןונו גורם פירוד בנמצא המבזה בגדיו ולש

אזי הבגדים    ,איםובבחי' בגדים צ  ,ה כנ"לנגורם בעוונותיו לרבב על בגדי השכיאדם העוד מבאר רבנו שה
 מדוע הרבב על הבגד גורם לנחש לבוא. ונ"ל שבזה מבאר דמלכותא.  אבחי' דינם מענישים אותו בבעצמ

שם  קמין במי שמבזה אותם ומוסיף  הבגדים ושהם בעצמם נורת  יגם שם מביא רבנו עניין שמתורה קכז  יין  וע
וא  הש  ,נעילת המנעלים-  השחר  תברכו-כוונות  שער הב  ןיה הוא סוד החשמל עיומ"ל.  שזה בסוד החשמ

של בחי'   שכיון שהאו  אהו ו  ,הנ"ל  בינההספירת    מקיף  עב  ממנו.  והחיצ  מבינהוא  ר  בורחים  סוד  נים  והוא 
והמנעלים ששומרים על הא פוג   . דםהבגדים  כן כשאדם  כנ"ל  ועל   וד הנ"ל יחיומונע עי"ז את הם בבגדים 

מאיר    ,כנ"ל לא  גם החשמל  הו   ,בגדיםבאזי  החשמל  למטה    נההבימא  כי  יחוד  לבובלא  מן  נוזלין   נוןאין 
וממילא החיצונים פוגעים    ,ואזי הבגדים לא שומרים על האדם  היורד עמהם נחסר.ר החשמל  וא גם אוממיל

כיון שגרם שאין חשמל בבגדיו ממילא הוא  הכוונה    ,גדו חייב מיתה רבב על בגמ' ת"ח שיש  וזו כוונת ה   ,בו
 .יתהמל ועלול פותי הקלינזקמלא שמור 

ן כידוע והבגדים נמשכים מ  הדעת  םג א פעיקר פגה"ב הו  ()הובא בתורת נתן אות ד'לא ילבש ג'  לק"ה  עיין  
מכנה ונ"ל מה ש  דעת וכשפוגמים בבגדים פוגמים בדעת ממש שהוא פגה"ב.הדעת כי הם בחי' מקיפין של ה

 מקיפין של הדעת הכוונה בסוד חשמל הנ"ל. 
 

 
( שכשמשבחים אדם  שמעתי מהריצ"ח ילם. והוא רמז ) בשוא גליו אתה תשבחם ופרש"י תשפ   הורדה והשפלה כמ"ש   כי שבח פירושו   ח

   .בח אותו יורד אל המש ו הוא נמשך  

ן להזכיר שבח מוריד הגשם אע"פ שהוא רק שבח כדברי רבי אליעזר משמע שסובר שהשבח  רבי יהושע אומר שאי   עיין תענית ב.ו 
 בעצמו הוא סיבה להוריד גשם וכיון שכן יש חשש שיגרום לירידת גשם בחג.

הוא בחי'  ש   אה נר ו הצ מ   יש   ושם   ו ועת בבות בקבר כשמזכירים שמ ו דו י שפת שבח צדיקים  יורד אל ה פרשים שנפש  יו.  לומד דבר דיק 
 ו דובבות שייך גם בצדיק חי.י"ב ועוד( ששפתותי וכן יש דעות )כגון הנצ   יב הארכנו בזה( רה  )בתו 

פנחס עיין   רכ.    זוהר  ל "   –דף  ונשיק  ויתיב  טולא  "פאתא ההוא  וכו.'  דא יה"  יאיר  בן  פנחס  לרבי  דתנינן בכל אתר  י נו אתר  גביינו  הו 
 א אתר ואייתי לגביה".פקיד לההו   א מ יתא כד איהו בההוא על מלתא דאורי ביה    אתחדש   א י צדק ד 

קום נתקדש ע"י התורה שלומדים בו ואותה קדושה אצולה מנשמתו של זה שחידש אותה,  י המ כ   -באור יקר שם    ופירש שם הרמ"ק 
ץ נשמתו שם, ואם יהיה  ניצו כול מציאות  כבי "ש ו י ' ע שה אחוזה במציאות נשמתו וכו ו יו שחידש אזי עוד יותר, והקד גם הם חידוש   ואם 
המ   ממש  יוס אותה  אז  חידש שם  ואותם דברים שהוא  ק ימרא  על  הענין קדושה  כי שפתותיו  יף  קימ"ל  ירוץ שם דהא  והצדיק  דושה 

בי  ל ר לו ש י ו צ ו וכו,' והיינו טולא )דהיינה מוצא שם אלו שהם אותם שעוררו קום חידושו ו ונשמתו מתעוררת ורצה אל מ   דובבות בקבר 
 תר, מפני שהם עסקו בדבריו ממש תגלה להם יו דנשיק ליה שנתחדש ונ   ( יאיר פנחס בן  

שמרקד בשמחת  שם מבואר  כמבואר בתורה פא תנינא.  ע.  ולר   שכל הדברים שהם אותה בחי' משפיעים זה על זה לטוב   י הכלל כ   ט 
אורייתא והדיבור והממון והאשה שכל  תמכי  ו  יינה ד רגלין    ' גליו עי"ז מתעלות כל בחיו את ר ב ישא ל ' ולליבו בבחי   ומעלה רגליו   מצוה 

   אלה נקראים בחי' רגל.
משמחה  אשה    ( )פסחים קט.כמחז"ל  דים. ו ' מלכות כידוע. וכן טבעה להתקשט בבג בתורה יט ואשה בחי' בגד בחי   יבור י' ד אשה בח   י

 .בבגדים בראוי לה דהיינו  ברגל  
רוע, וכך קונים אותו ולדעתם  הנקרא ג'ינס ק   בגד בוש  לל מכובדת נוהגים    קיה ולא נ שלשונם אינה  ם  ם קלי י מנהג אנש   ה ולא במקר   יא

מתלבש וכך נדמה לו שנראה    הוא ך  כ ו דבר  הוא מ כך    היכן שהאדם אוחז   כי באמת   היא יפה   נג( )סל זולה  דעתם הלשון  ול   , זה בגד יפה 
 יפה.

ה ָידּוַע,    -עיין תורה פט    יב חָ כִּ ִהּנֵּ ל ַמה ׁשּ  ר ָלָאָדם  י ּכָ ן בְּ ן בְּ הֵּ סֵּ ִכיָנה רּוָחִני הֵּ ְ ַהׁשּ רֹון הּוא ּבְ ִמי, ַהִחּסָ ד    -ועיין תורה רנט    .ַגׁשְ ָאָדם ִמְתּבֹודֵּ ׁש  ּכְ
עָ  ׁש  ָגִמים  ַהּפְ ל  ּגֹד  ַעל  ט  ּוִמְתָחרֵּ ה  ּוִמְתַוּד  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵּ ַהׁשּ י  ִלְפנֵּ ְוַצֲערֹו  יָחתֹו  שִֹ ׁש  נ  ּוְמָפרֵּ ּכְ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ם  ּגַ ֲאַזי  ה,  יָחָתּה  גְ שָֹ שִֹ ְלָפָניו  ת  ׁש  ְמָפר  ּדֹו 

אֹותֹו,   ת  מ  ּוְמַנח  כֹול ְוַצֲעָרּה  יָּ בְּ ּכִּ ן  ּכֵּ ם  ּגַ ּה  לָּ צְּ אֶׁ ַגם  ּפָּ תֹו,  מָּ ְּ ש  נִּ ּבְּ ַגם  ּפָּ ֶׁ ש  ם  גָּ וּפְּ ם  גָּ ּפְּ ל  ּכָּ י  ַוה'  ּכִּ ַמְרּתָ  א  ה  ה'  ת  "א  כ"ו(:  ָבִרים  )ּדְ ִחיַנת  ּבְ ה  ְוז   ,
א   ת אוֹ ה  מ  ְחּבּולֹות ְלַתּקֵּ ִמיְרָך" ְוכּו'. ְוִהיא ְמַנח  ׁש ּתַ ַבּקֵּ ּתְ ָגִמים:תֹו ׁש  ל ַהּפְ  ן ּכָ



 7מ.                מוהר"ן                    כט               תורה                                  קוטייל                     

חז"ל הוי בורח מן העבירה ורץ למצווה    ובץ וזה שאמרוכבר חטאת ר  ותדלד ולפתח ליאדם פרא יו  ובאמת
נו  אדם דיבורו אינמצא שסתם כל  לברוח.  נמצא בעבירה ממנה צריך    כבר  ינוי נתחילת עכל אדם  נמצא ש

מעשיהם  עורר רושם  הצדיקים וי  משבחדבר  יו שעצת רבינע ומתקבל  משדיבור. וכשרוצה לזכות לדבור הנ
צואים    מבגדיםם  נבושים לתקהלוחא אל הגידין ו דמ  אנולבנון לבזלין מן  בבחי' נו  חיןועורר את המיושיעלה  

 ם. ית החיצונשמרו מיניקל מאיר בהם שמל דבינה שאור הח ים,מכובדיקר  יבושלל

  בחי' אחור באחורבאזי קב"ה ושכינתיה  ,שכינהה רבב על בגדיכשהרי  ,ועיל שבח הצדיקיםמה יאלא שצ"ע 
כנ"ל   רק המוחין הנוזלין מןשהרי  יחוד.  י  יתכן  ולא  ,םחיצונימפחד ה ואת    ה,בגדיאת    הם המטהרים  לבנון 

וכשאין יחוד    ,לשכינה לתקנה  גיעלא כדי שיעלה לא בא אשפע הבא מלמהכל  ו  , יחוד  המוחין מקבלת ע"י
נה לתיקון  קתוא"כ אין    .לא מקבלת מחכמה  מבינה ובינהחין  וקב"ה ושכינתיה ממילא גם זעיר לא מקבל מ

 שבח הצדיקים  יועילה וא"כ מ כינה, שה

  , ילאהמוחין מאמא עמה ראה לחפש    ,כיון שהשכינה למטה טמאה   ,שאלו סבי דבי אתונאזה  גם  תמא  מסו
  , עולה  תמי עם זא  \יג/ודרשו בזוהר   "מי זאת עולה"כמ"ש    ,רבך קדושבוא בעיר עד דבקהרי הכלל שלא א

 . ם לבנים יחוד בבגדייל ה למטה מוכנהדהיינו הבינה מקבלת מחכמה רק כשהשכינ 

 ,וןונוזלין מוחין מן הלבנ,  "נוכנשר יעיר ק"בבחי'  וריב"ח ענה להם שע"י שבח הצדיקים מתעוררים המוחין  
ז לזה  שרמ אהלא נכנס לפרטים עפ"י הסוד אבל נר  ןברבנו כמו ומתלבנין בגדיה. ,שכינהמבינה עילאה עד ה 

 אר. בכפי שית "קנוכנשר יעיר "את הפסוק א קדוובהביאו 

באמת לעולם אין  כי  והכוונה    .\יד/ יחוד שנקרא כביכול אחור באחור ובאמת הוא פנים בפניםיש    כיוהתירוץ  
וקב"בין  גמור  פירוד   מאחורה שאו  אלא    ,שכינתיהה  בזה  זה  שדבוקים  או  בפנים  פנים  שנבראו   ,ם  כפי 
קח(  )כמבואר  תחילה. בפנים ו  בתורה  פנים  להחזירם  הב  הוא  ,כדי  עולים  ז  שאה  התרדמ  נוידהי  ניסורסוד 

  כה על בניה מסכדע"י אמא  שמורים    ,חדים פנים בפניםימתיבין כנפיה  השומרת עליהם ואזי  לאמא  הנשמות  
 . \טו/הנ"ל  נעילת המנעלים עלונות כוכמבואר ב  ",קנו רייע כנשר"

בסו כוונועיין שם  אנפין  ריאה  \טז/ות הנ"לף  זעיר  מבינה אל  יורדים  כיצד המוחין  הוד   י"שנה  ע"יז"ל  )נצח 
ז"א    דבינהד(  יסו בראש  חב"ד  ונכנס  דעת(  כמ)חנעשים  בינה  עוזה  )  דז"אה  רבנו  בפסוק רמז  הזוהר    פ"י 

 
   .ת ד' ו א   בתורה מט   נתבאר  יג
י היה צריך לברא את האדם וחוה כדי שעל ידם יתבררו מ"ן של כל הנשמות  ועתה יש ב' מניעות כ   –ק  א מ" " שער לט פ   -עץ חיים    יד

פות באחוריים  תאחזו הקלי ולחזור פב"פ א"א לסבה כנ"ל כדי שלא י   פ זווג וא"א להם להזדווג אם לא יחזרו פב"   כנ"ל ולזה היה צריך 
אחורי   העומדת  הנוקבא  את  נסרו  או"א  עשו  מה  האלו  המניעות  ב'  לבטל  כד  ולכ  למעלה  דנקבות  הננסרים  זו"ן  העלו  ואח"כ  ז"א 

זו"ן חתן וכלה ושם יוכלו    ל נקבה וזה ההיכל דאו"א הוא בחי' החופה ש ה בהיכל או"א עצמה ששם אין כח לקליפות להתאחז באחורי  
 ו זו"ן יחד.ושם נזדווגלחזור פב"פ  

זה  כלל  אך    וזכור  פב"פ  אם  כי  להזדווג  לעולם  א"א  כי  כפשוטו  הכוונה  אין  יצאו  דאב"א  זווג  ע"י  וחוה  אדם  כי  נאמר  בכ"מ אשר 
  מא א ו בא  כו לעלות למעלה בחיק א ר צ למט' להזדווג ולהוציא אדם וחוה והו ומם  ק במ   נים פ ב נים  ה לומר כי לא יכלו לעמוד זו"ן פ הכוונ 

ונזדווגו שם פב"פ ע"י מ"ן דבינה שהעלתן המל' וכאשר חזרו במקומן וירדו למטה הוכרחו להיות אב"א ואז יצאו נשמת אדם   כנ"ל 
 וחוה בהיותן זו"ן אב"א.

ע"ט שע"י יגרמו  אל מצות ומ ר ש והוא כשיש בי ענין כפשוטו אלא ע"ד הנ"ל  ה לכל המקומות שנזכר ענין זווג אב"א שאין    וזכור כלל זה 
שיוכלו להזדווג זו"ן פב"פ וע"י היא יכולה להעלות מ"ן לגבי מ"ד דדכורא ואם אין ח"ו בישראל זכות אין כח בנוק' דז"א להעלות מ"ן  

ז ז שלה לגבי בעלה כנודע כי אין המ"ן עולין אלא ע"י נשמות התחתונים ולכן כדי ל  א  " "א למעלה באו ווגם היא צריכה לעלות עם 
מ"ן דאמא ומזדווגים יחד ונמצא כי כמעט זווג זה אין נקרא על שמם רק ע"ש או"א כי עד שם עלו ובכחם וע"י מ"ן שלהם    והיא מעלה 

ונמצא  וכח להם לעמוד פב"פ אלא אב"א  יכולת  ואלו בעת ההיא היו רוצין לירד למטה למקומם לא היה  ודאי שאין    הם מזדווגים 
רין אותו זווג אב"א ר"ל שאם היו אז יורדין למקומן למטה לא היו יכולין לעמוד אלא  מה שאנו קו   ל יותן פב"פ אב שום זווג אלא בה 

 אב"א כי ע"כ עלו למעלה כדי שיוכלו להיות פב"פ.
בניה    זו"ן אה היא המנעלת את  ל ה שצריך לכוין בזה הוא כי הנה אימא עי והנה מ   -ים  נעילת מנעל   -ברכות השחר   -שער הכוונות   טו 

ש החיצון דאימא עילאה הנק' חשמ"ל, כי כן חשמ"ל  והנה מן המלבו     .ומשים אותם תוך כנפיו  " ר קינו על גוזליו ירחף יעי   כנשר " בסוד  

א  ו זהו האוה"מ דז"א כי אע"פ שאוה"מ שלו ה ותחשוב כי    ואל תטעה        וזה המלבוש הוא מלביש ומקיף את זו"ן.  בגי' מלבוש כנ"ל,  
בבחינת לבוש  ו הוא בחי' החיצוניות והלבוש דאימא המלביש את ז"א  שאנו עסוקים ב   ה ז חינת אור אחר אך  ב מן הבינה עכ"ז הוא  

מ  לסיבת  הוא  הזה  וטעם הלבוש  מקיף  בבחי' אור  ולא  בזו"ן בלבד אבל  בלבד  בחיצונים להתאחז אלא  כח  אין  כי  לך  לא  ה שנודע 
קת בינם לבין החיצונים ע"י  ינה עליהם ומפס גמ חז בהם הנה אימא  א א יוכלו החיצונים להת ל באימא שהיא למעלה מזו"ן ולכן כדי ש 

 שר אורו מועט מאד מן אור זו"ן: זה החשמל המכסה עליהם א 
ית ונחזור עתה אל הדרוש הנז"ל    -ים  מנעל   נעילת   -ברכות השחר   -שער הכוונות   טז  יריאים מן החיצוני' פן  ויקחו  כי הנה אנו  אחזו 

וא  ועניינו ה     .ה בסתר כנפי' היא החשמ"ל הנז' בהכרח אימא עילא' הסתיר   ן ק' דז"א להיותה סמוכה אצלם כנז' ולכ דנו   מאור פנימי 

הנז' אינו נכנס    היותר חיצוני מכל לבושי נה"י   אמנם הלבוש ו         .במה שנודע כי הנה"י דאימא מתפשטים תוך המוחים דז"א ברישי' 
ונשאר  ומלביש   תוך רישא דז"א  עילאה אש וסו   מבחוץ דזו"ן  וז"ס החשמ"ל דאימא  מן   ר בב אותם  יונקת  פנימי    ע"י אין הקלי'  האור 

עביות  רוב  מפני  הז   דז"א  ביניהם: החשמל  המפסיק  והגסו באופן           ה  העביות  רוב  או  והדקות  הזכות  רוב  הקלי'  כי  את  מונע  ת 
  כולים לקבל מרוב זכותו ומן החשמל של ם י נ האוה"מ של הנקבה אי   כי הנה מן .  לקחת אלא מן האור הבינוני להתאחז כי אינם יכולים  
עביותו  ג"כ מרוב  ה   .הבינה  ומתגהאמנם כאשר ח"ו האם מסתלקת מעל  יכולים לינק מן האוה"פ שלהם  בנים  זו"ן אז החיצונים  לים 

בינונ וסובב אות   והנה החשמל         י.  שהוא אור  הוא מלביש  רגהזה  ואפי' מתחת  סביבותיהם  מבחוץ מכל  והבחי' המקפת  ם  ליהם 
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לבושי  ו  ,דבינה  וכן ליסוד  דבינה  להוד   דבינה וכן   לנצח חשמל    ש עוד מבאר שם שיש לבו  (נוזלין מן לבנוןו
  " נו כנשר יעיר ק"יה לשמרם  קבואת ז"א ונאלא סובבים    ,עם המוחין  נכנסים בראשו  לא  האלה  אמדא  נה"י

  דיםבבג  עדייןכנ"ל    'שנוקוכיון    'פיע הוא לנוקשכיון שאמא משפיע לז"א רק כדי שיוד החשמל. )הפי'  סב
מבעל נפרדת  באחור    ,הצואים  אחור  לו  זהמהינחש  הש   מפחדדבוקה  בה  אמא    ,טיל  ולכן    סהכממסככא 

ושועבכנפיה   בניה  מיניקת הרמל  לשזי אפוא  ,צוניםיחת אותם  לז"א   הוהיא משפיע  .דהם להתייחר  מוחין 
 . מאחוריהם  בלא חשש יניקה ד ז"א משפיע אותם לשכינה.ומי

ויו  וררמתע,  ע"י שבח הצדיקיםשנמצא   המוחין עם החשמל השומר עליו ועל  לאדם גם    רדהמוחין מבינה 
ד  סוהנ"ל גם ב  תשתי בחינוא משבחים ומשפילים אותו לירד אלינו בדיק הוח הצב מש מדבריםכשכי  .דיבורו

השומר    והוא החשמל(  כמבואר בככבי אור)בינה  המוחין מכי הצדיק הוא    .נוזלין מן לבנוןסוד  החשמל וגם ב
 מוחין.מניק לישראל  אאר בתורה ד' שהו כמבואמא הוא  ו ש(בזוהר חד)כמבואר 

יין אמא  בענ  ליא האריז"שהוא הפסוק שמב  "יעיר קנו  כנשר"הפסוק  ביאו את  הב לזה רמז רבינו  ש  ונראה לי
ששבח הצדיקים מעורר את קנה בינה בשתי בחינות הנ"ל שמעורר    . לרמוזכא על בניה בסוד החשמלכדמס
סוד  "י דאמא  הנלבושי  עוד שו  נשמע ומתקבל,ויבורו  ש טוב בדז ישעי"מוחין    שפיע לאדםי דבינה לה"האת נ

 .כנ"ל מנשיכת הנחשדיבור הו עליו ועל מרשי החשמל

לדבור נשמע ומתקבל צריך דעת ולזה זוכים ע"י תיקון הכללי וזה  כות  שלז  לעיל  בארתשנ  אחרי  -  דבאות  
הוא עדיין נשאר מתוקן וזה דבור משבח   פה המלכותשגם בזמן נפילת  קים דהיינו שיש דיבורע"י שבח הצדי

רבב על    ינו עוון הרבב וכל עוון שהוא כמוהבגדים שגורם העוון דהי  םואח"כ האריך בעניין פג  .צדיק אמיתי
   .שגורם פירוד קב"ה ושכינתיה וממילא אין דעת הבגד,

 , חין שנאבדו בפירודחזיר את המומ  לא רקתיקון הברית  ומוסיף ש  ,הבריתתיקון  ל  עתה חוזר לעניין הנ"ל ש
גם   לא  סרון  יהחאלא  אבל  להקב"ה  מחובר  כדי י  כ  בשלימות,כשאדם  עד  דקדוק ההלכה  בידו  עולה  לא 

החסר ע"י שזורק תיקון של חיבור במקומות  ן הברית שמשלים את  ל תיקוה מועיזגם ל  ,לצאת חובת הדין
 בדקדוק ההלכה.הצרים שהאדם לא הצליח להגיע אליהם 

והוא  לכפרת  ורומז   כפור  ביום  מלבין  שהיה  זהורית  של  הלשון  את  שמזכיר  במה  כפור  לכפסיום  ת  ר ימן 
  ,דםאובבחי'  ות  כמלב  פוגמיםות  כי העוונ  . ולדכהן הג  קע"י עצם היום ועבודת הצדיכל ישראל    של  עוונותה

ן בו אכילה  יאשבחי' עוה"ב    ,\יז/ אהילים לבינה עשביום כפור ישראל עול  יע"  ,והבינה עילאה מלבינה אותם
 והוא עולם התשובה כידוע. ושתיה.

ה שביאר  –  באות  הבר  אחרי  תיקון  וישע"י  למוחין  זוכים  הנשמע  ת  דיבור  בבחי'  המלכות  לתקון  עי"ז 
' הבגדים, והמשיך באותו עניין שתיקון הכללי בתיקון הכללי שמתקן את המלכות בבחיקבל, והמשיך  תומ

 ממשיך מוחין לתקן המלכות מכל העוונות שפגמו בה,  
רח אלא מן השמים. והכלל  וועתה יבאר עוד תיקון במלכות שנעשה ע"י תיקון הברית, והוא פרנסה בלא ט

ו שהמלכות תמיד פין הנקרא שמים וממנו למלכות, דהיינינה לזעיר אנבכנ"ל שתיקון הברית ממשיך מוחין מ
תלוי בו עד כמה מוציא את עצמו מקללת בזעת  מקבלת את השפע מהשמים אבל האדם המקבל מהמלכות  

כה לפרנסה בלא טורח אלא מהשמים,  ואפיך תאכל לחם, וכפי תיקון הברית כך מתבטל הקללה מעליו וז
 שמים. הבבחי' מן דהיינו לחם מן 

ו עניין  עתה  באר  י  ,כהמשך למה שביאר עד כאן כל התיקונים שזוכים ע"י תיקון הבריתמבאר    –  באות 
תיקון   בחי'  הוא  הצדיק  שבח  שדיבור  ב'  באות  הנ"ל  ובעניין  הברית.  בתיקון  שתלוי  התורה  סודות  גילוי 

 לכל דורו.  שצדיק אמת כרשב"י עצם חיותו בעולם הזה השפיע תיקון הברית הברית מוסיף כאן
י הנ"ל כיון שדבורו  ן הברית עובר על הולך רכיל מגלה סוד, ונראה כוונתו עפ"וומר שהמדבר בלא תיקאו

      .לו לגלות לא מתקבל הוא בחי' דבור לבטלה נמצא שגילה דבר שאסור היה

לחולי    םתיקון הברית שאז הדבור אסור גורם ג   ם בגידין הנגרם כשאיןדבאר שפגם הנ"ל בחי'  מ  -  אות זב
המח ואזי המח נעמד ומתבטל מבחי' נוזלין מן   כי פגם הגידין גורם התגברות הדמים והם לוחצים על  הנופל

אין בו כח להנהיג את אברי הגוף ואזי האיברים רועשים והאדם נופל. ומבאר שכל אדם לבנון אל המלכות ו
גרם מאיזה חולשה  לים ממש זה נפלא תיקן הברית יש לו את הסיבה לחולי הנופל וצ"ל שאלה שנו  שעדיין

 
הסובבת  תם  ו א  והבחי'  מלבושים  נק'  מנ ל מ מצדדיהם  נק'  רגליהם  מתחת  תכו .   עלים מטה  מלבושך  תלבש  כאשר  הב ולכן  אל  חי'  ין 

 הראשונה וכשתנעול מנעליך תכוין אל הבחי' הב': 
ה   וצ"ע   יז  הוא  התיקון  כפור  ביום  בימ כי  שנעשה  תיקון אחד  הוא  שהכל  ונראה  בראש השנה,  שהיה  הניסור  הנוק' שאחרי  ם  י גדלת 

ית בוגרת ראויה ליחוד הם נמצאים תחת כנפי  ש ' של המהלך הזה וכולו מהניסור עד שנע י ח הנוראים עד שמיני עצרת ואצלינו הוא ב 
 דמסככא עליהם כנ"ל.אמא  

שילוח השעיר לעזאזל לכאורה צ"ל שגם בבחי' תיקון הברית יש בחי'  ב תלבן  את זוהר הרקיע ללשון של זהורית שמ   וממה שמדמה 
וצ"ע איזה בחי' שעיר לעזאזל  המוחין.  ואזי אפשר לתקן אותה בלבנונית    ת ו עזאזל לתת לו חלקו שיסתלק מאחיזתו במלכ ל של שעיר  

 החרבן שאין לנו שעיר המשתלח לעזאזל( )ובאמת צ"ע בזה גם היום אחר    יש בתיקון הברית 
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במח שעל כן אצלו לחץ הדמים גורם בפועל לנפילה אבל באמת הסיבה לחולי הנופל נמצאת אצל כל מי  
המח  שלא על  שלוחצים  הדמים  התגברות  לו  יש  ומתקבל  נשמע  דיבור  שאין  מי  כל  דהיינו  הברית    תיקן 

 ומסוגל לחולי הנופל ורק מסיבה חיצונית הוא ניצל מזה. 

נקרא בוגד, כי פוגם בגידין כנ"ל. נראה הכוונה כי תחילת השתיה הוא טוב בחי'  היין  באר שמ  -  ח'  תאוב
)וכמבואר בתורה כו תנינא ששתיה מעט לפי הצורך גורם להרחבת דעתו והגדלת    תיקון הדעת בחי' ראש,

ל  גורם  יותר  אבל  שנדמה  שהחסדים  בוגד  שהיין  נמצא  הגבורות(  תוקף  התגברות  שהיא  ראשיתו בכרות 
ופת  לידיד ועוד  עוד  לשתות  אותו  ומפתה  ומבטל  המח  על  ולחץ  הדמים  התגברות  וגורם  מתהפך  אם 

 וזלין מן לבנון וגרם להיות רש מהדעת עד שכל כך לוחץ על המח עד שהאדם נופל. מתפקידו להיות בחי' נ

שמשא ומתן   בלק"התיקון כללי לתאוות ממון והיא הצדקה. ומבאר שיש באר יעתה באר מ -  אות ט'ב
 ,אלא גם אחרי שמוכר בריוח ,לא מבעי עד שמוכר ,ינו קניית סחורה ומכירתה בריוח היא משא כבדידה

רוצה ארבע מאות וכו'  כבר עוד מנה  ואם מרויח , לו מנה רוצה מאתים שי שהרי ,חסרוןהוא  בעצמו הריוח 
כי  .וות ממוןומתן מתקן תא וין לצדקה בכל המשאו. אבל ע"י שמכח מכפיל את החסרון הריו אנמצ כיו"ב

מפורש לקמן באות י' בביאור הסבי דבי אתונא שלכל דבר יש תיקון הכללי השייך לו ולמשא  כהצדקה היא תיקון כללי לתאוות ממון. 

 . ומתן באמונה צריך לתיקון כללי של צדקה
ון וחין ע"י תיקמאלא להמשיך לה    ,שכל פגם בשכינה א"א לתקן בה  ,ד בתורה זוווזו תימה גדולה לפי היס

תי הבריתכללי  ממנה  קון  כל התאווהו.  שגבוה  שבו  עצמו  בממון  היא  צדקה  רבנו שאותו    , הרי  יתן  אומר 
ולכאורה זה תיקון מניה וביה ולא המשכת מוחין ע"י תיקון הברית. ואינו דומה    , לצדקה כדי לתקן התאווה

גם בפה פגום אפשר    ודאיו, כי בומדבור עצע"י הבור שבח צדיקים שמתקן את הדבור שיהיה מתקבל  ילד
ואפילו   ,הבעצמ  התאווהאבל צדקה לכאורה היא שבירת    ,כי מעורר את כח הצדיק  ,צדיקים  בר שבחלד

ל י כנעי"תורה רכה שהיא רק ע"י בטחון שהוא בחי'  ב  וכמבואר גם  ,שהיא שכל גדול בחי' טפה חיוורתא
זה בזמן של תאוות ממון שהוא  דם את השכל האשכל גדול מאד. אבל מהיכן יהיה ל  דהיינו  "אליך ישברו

 ילת הגדולה ביותר? בחי' המלכות בנפ

שהפגם בשכינה א"א לתקן בה אלא ע"י תיקון כללי שממשיך לה מוחין    שהקדיםעל פי הכלל  –  באות י'
דהיינו שיהיה  אותו האיש שמבקש אשה יראת ה'    :ואלששסבי דבי אתונא  ה  שאלת  את מבאר    , מגובה יותר

שכיון שאת יינו  דה.  יותר  גבוהדבר    ה לבקשמה רא  ,ולא נתנו לו  ,נשמע ומתקבל  יהועי"ז יהראה  יו בדיבור
   בוה יותר.תיקון היסוד שהוא גתיקון כללי מה יש לו לבקש המלכות לא תיקן 

ע"י שבעוונותיו גרם    ד בין השכינה להקב"הי הפריכו לו  נה יראת ה' ולא נתשששאלו זה שביקש א  דהיינו
לשכינה לבקש  ,דם  ראה  הברית  מה  מהמלכות  תיקון  שלמעלה  ביסוד  יראת שהוא  מושל  צדיק  כמ"ש   ,

     ?אלקים
רק   יקון הכללי תיקון הברית.ין צריך תעורר המוחול  ,הבינו שתיקון המלכות תלוי במוחיןכן  הם  זה  דהיינו ש

 ? התחתונים שלואש הסולם אם חסר לך השלבים ר הקשו איך אפשר לעלות ל

ורמז להם בזה    .ה שמנסה לתחוב אותה בכותל למטה ולא נכנסהסיכ ב"ח  להם רי  הראה  ו כהקדמה לתירוצו
ריד בין צדיק ללמדן  דרבנות ומסמרות כיון שמפאפילו אם היה אותו האיש ת"ח ולמדן גדול שתורתו כש

   . מתקבל מענשבור הידיראת ה' שהוא הה שיכול לזכות באא לרית כראוי, בתיקן ה ולא
י שאפילו למדן  כעין הקדמה לתשובה הניצחת שרצה לומר להם הקדים  אלא    , עו זאתדואין הכוונה שלא 

יכול לא  ביותר  יסוד  א  אלמלכות  ה  אתלתקן    הגדול  צדיק  הברית  מעורבתיקון  ידו  המוחין  שעל  את  ר 
   .בנינה וחיותההיכן שהמלכות מקבלת משם את למעלה 

במקום שהיה  ל למעלה  כה הנ"ל בכותיששוב הראה להם שמנסה לתחוב את הס  היה  ,בעצמוהתירוץ  אבל  
ם אל הבת שהיא  לו המוחין להיות נוזלי  ונזדמנ  ,זה האיש גם הוא כמו הסיכהשואמר להם  .  והיא נכנסהנקב  

יעורר  לי כזה שלתיקון כיכול גם מי שפגם בברית לתקן  להם שע"י שבח הצדיקים  ז  רמהיה  זה  ו  .המלכות
וי  מלכות בבחי' אשה יראת ה' שבזה תליה השתיהעד    ותה. אאת המוחין שיהיו נוזלין אל המלכות ויתקנו  

 דיבור הנשמע ומתקבל.

היא בשמים  לא  להם  שאמר  בארץ  ,דהיינו  ממש  ,אלא  בעשיה  נמוך  מאד  צ  בדיבור  , ואפילו    דיקיםשבח 
 הגבוהים ביותר.   המוחין  תעורר ארום לתיקון כללי שילגאפשר  ,ה במעשה הצדקו

לתקן את  לו  אפשר    ,עשיהגשמיות עולם ה בשקוע    עדייןמי שצד  יהם לא הבינו כעיקר מה ששזה    משמע
   .הגבוה ביותר

 . ברית מאדבהכרח שהוא פגום בוכ"ש שהמבזה צדיקים  תיקון הבריתמשמע ששבח הצדיקים הוא ועוד 

לא הזכיר זאת בפירוש אלא   בשבח הצדיקים הרי  הבינו שהכל תלוישל ריב"ח  וצ"ע ממה במעשיו ודבריו  
וא"כ   רמזבאיברמז  נזדמנה,    "מתרמיא"ו  בלשונ  ואולי  ?זה  רמי  ושתרגומו  משרש    שליךלה  שתרגומוהוא 

גבוה, נמי  ו   ותרגומו  הצדיקים  הכי  ביותר  שבח  לגבוה  שמשליך  כמו  סילוקא  )בחי'    נה ובי  חכמהעד  הוא 
   וחין לבת.מלעורר אותם להזיל  א עד אבא ואמא(דדיסו
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הם סברו שכיון שהדבור פגום לא שור אע"י הדיב  נמצא שלמעשה הודה להם ריב"ח שאת הדבור מתקנים 
כשכבר פגם בשלבי הסולם א"א לתקנו מניה וביה אלא ממקום גבוה יותר והרי הוא גבוה וא"א לבוא לשם  

ד למעלה ומעורר  ה עלעומתרמי וא מפה פגום הוא  אמר להם ריב"ח שיש דיבור שגם כשיוצהתחתונים, ו
נשמע הברית וזכו לדבור ה  שכבר תיקנו אתכאלה  צדיקים  שבח    אהוזה  ה  רהדבומוחין שיתקנו את הדבור, ו

 ומתקבל. 

שצ"ע  ו הצדמשמע  ומתקבלשבח  נשמע  שאינו  דיבור  ע"י  גם  מועיל  עויקים  הוא  כיצד  א"כ  וקשה  לה  , 

מעורר את מעשיו הטובים  שבח שמהות המשזה    וצ"ל.  המוחין שיהיו נוזלין למטהומתקבל למעלה לעורר  

ע"י היראה ן ומתקבלים  מעלה אותן מיין נוקביש  ,איש המשבחה  לא  \יח/(דשיור  'בבחי )  של הצדיק המשובח

המשובח   הצדיק  יראה.של  אין  שלמשבח  לשבח    אע"פ  מי  את  לדעת  צריך  רדהיי  , ולפ"ז  צדנו  כזה  ק  יק 
 שזכה לדיבור הנשמע ומתקבל.

ה מריבוי  תיין שהסתכל בו צדיק אמת מסוגל לרפא אואבל  ה  אשמזיק ליין  שאף    –  לאות ח'השמטה  ב
ום המונע ממנה להתעברדמי וצריך לומר שזה רק  כו תנינא,    כמבואר בתורהצ"ע הרי מעט מוסיף דעת  . 

 לאיש אבל לאשה גם מעט מזיק.
ביין  מו הצדיק  הסתכלות  שע"י  יתכן  כיצד  מ  נמשך באר  ליין  וחמעיניו  הדיין  את  ומבאר  נוממתיק  שבו.  ין 

על כן המוחין בוקעים דרך    ,ר ז' מחלפותנא ובשעגלדי עיז'    ןיז' מדות כי בעם בחי'  ה ישהעינים והשערות שנ
ג' ז' עה"פ ותפקחנה  בראשית    צ"ע מדוע לא ביאר פשוט שעינים על שם החכמה כמבואר בפרש"י. והעינים

רוצה ללמד שהמחשבה  העיקר    אלא  ,לשער  רק הקשר בין העיןהטעם כי עיקר הוא לא  עיני שניהם. ונראה  
לעין טובה כזו שבוקע  לכן רק צדיק אמיתי שיש לו לב טוב זוכה  במדות שבלב    בהבוקעת בעין תלויה בל

הייןממנה מוחין שמלבינים את ה ואת אדמימות  נראה שאם  ו   וגאון. תלמיד חכם  כל    ולא  גידין  צ"ע אבל 
ותה ממנו נעשה אצלה בחי'  שבו עד שאפילו אשה הש  שמבטל ממנו את בחי' הרהצדיק הנותן ביין עינו  

ת מוחין ולבטל ממנו הדם נדה בבחי' הזהורי  מסתכל על אדם שיכול להמשיך לוומר כשהצדיק  חראש, קל ו
ל אדם ממשיך לו גדולה דהיינו שפלות,  שהצדיק בהסתכלות עו בתורה עב תנינא  . וכעין שמצינצמר מתלבן

 מוחין. הוידוע שהשפלות וענווה הם עיקר 

 כללית  הקדמה
 מהלך התורה בקשר אחד 

 האיש שבקש אשה ולא נתנו לו מה ראה לבקש מיוחסת  י דבי אתונארה בשאלת הסבורבנו פותח את הת
את התיקון צריך להמשיך  הרי  ש   ,תיקוןה  כיון שכל העוונות פוגמים בשכינה אין ל ממנה. וכוונתם לשאול  

 גה הנמוכה.רלה מגבוה ואיך יבוא לשם אם כבר פגם במד
ע"י יחוד קב"ה ושכינתיה אבל בגלל וזה אפשר רק    ועומק השאלה שלתקן השכינה צריך להשפיע לה מוחין

נעשו בבגדיה  נדה  בגדי  העוונות שנרשמו  ודם  רבב  בבחי'  לפרוד  ה  תיקון. ממילא שגורם  לה  נמצא שאין 
 תיקון לעולם. שאלתם שכל אדם שפגם באיזה עוון אין לו 

היה שכדי שי  ראמבובדוגמא כגון הדיבור כי לא כל דיבור נקרא דיבור  רבנו  מתחיל  ביאור שאלתם  את   
כי דבור המתקבל הוא דיבור ביראה ויראה נובעת מדעת שמרגיש את  ר צריך להמשיך מוחין לדיבור  דיבו

 מציאותו ית' סמוכה אליו.  
במלכות הם מחסרון הדעת והמוחין  שפגם המלכות א"א לתקן במלכות עצמה כי כל הפגמים    לכללוהכוונה  

 ן הברית.וולהמשיך מוחין למלכות אפשר רק ע"י תיק
ש בזה חידוש שלכל פגם יש תיקון כללי משלו כגון לתיקון המלכות פה דהיינו הדיבור התיקון כללי  שי אלא

דווקא   דיבור ששייך לדבר במוחשלו הוא שבח הצדיקים דהיינו  ע"י הדיבור עצמו אבל    ין המשכת מוחין 
 דקטנות.

 
( שכשמשבחים אדם  שמעתי מהריצ"ח רמז )   כמ"ש בשוא גליו אתה תשבחם ופרש"י תשפילם. והוא   ה והשפלה כי שבח פירושו הורד   יח

המשב   הוא  אל  ויורד  אותו נמשך  ש נר ו  .ח  בחי'  אה  הוא  צדיקים  מ שבח  יש  ושם  שמועתו  כשמזכירים  בקבר  דובבות  פרשים  שפתיו 
 י.ח ו דובבות שייך גם בצדיק  עות )כגון הנצי"ב ועוד( ששפתותי וכן יש ד   שנפש הצדיק יורד אל הלומד דבריו. )בתורה יב הארכנו בזה( 

רכ.עיין   פנחס דף  ההוא  "   –  זוהר  ויתי ו ט אתא  דתנינן בכל אתר  לא  גביינו  דאיהו  יאיר  בן  פנחס  לרבי  "פנו אתר  וכו.'  ליה"  ונשיק  ב 
 אתחדש ביה מלתא דאורייתא כד איהו בההוא עלמא פקיד לההוא אתר ואייתי לגביה".  דצדקיא 

שחידש אותה,    ה ז צולה מנשמתו של  ומדים בו ואותה קדושה א ל קום נתקדש ע"י התורה ש כי המ   -שם    ירש שם הרמ"ק באור יקר ופ 
גם הם חידושיו שחידש אזי עוד יותר, והקדושה אחוזה במציאות נשמתו וכו' עי"ש וכביכול מציאות ניצוץ נשמתו שם, ואם יהיה    ואם 
ח   ממש  ואותם דברים שהוא  ק אותה המימרא  על  הענין קדושה  יוסיף  אז  ד ידש שם  ירוץ שם  והצדיק  כי שפתותיו  ה דושה  קימ"ל  א 
רת ורצה אל מקום חידושו ומוצא שם אלו שהם אותם שעוררוהו וכו,' והיינו טולא )דהיינו צילו של רבי  מתעור   ונשמתו   בות בקבר דוב 

 .ו ממש דנשיק ליה שנתחדש ונתגלה להם יותר, מפני שהם עסקו בדברי   פנחס בן יאיר( 

ח   -  .א דף ז " ח   מתורגם   זהר גם עיין   ּבָ ׁשְ ַהּתִ יִרים וֹ ׁש  ִ ַהלְּ   ת ְוַהׁשּ ה ַלׁשּ  בָ ְוָהֲאָהִבים ׁש  ּה,  ָנה עֹוש ָ ה ִדּיּורֹו ִעּמָ ְהי  ּיִ יָה ׁש  ל  ת אֹותֹו אֵּ כ  ׁש, ִהיא מֹוׁש  מ 
ַמְעּתֹו. ל ִמׁשְ הּו ָדִוד א  מֵּ הּו ַוְיש ִ  ְוז 
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ינו כנ"ל יוא הצדקה והינו באמונה האמבאר עוד דוגמא שתיקון הכללי של פגם המשא ומתן ש  'ובאות ט
  שמעשה התיקון הוא באותו עניין של הממון שאפשר לקיימו במוחין דקטנות.

גם  באות ג' מבאר רבנו עניין הרבב בבגד שנעשה ע"י העוונות ונראה לעניין מהלך התורה שרוצה לומר שפ
( שגורמים לבעלה  בגדים צואים  'בבחי' הבגדים שכל עוון עושה בהם כתם דם )בחיכל העוונות הם בשכינה  

 לכן את כל העוונות א"א לתקן אלא ע"י המשכת מוחין לשכינה.  להתרחק ממנה כנדה בחי' זהמת הנחש, 
מוחין   לה  נמשך  שעי"ז  כללי  תיקון  ע"י  רק  אלא  עצמה  בשכינה  הפגם  את  לתקן  שא"א  מבאר  ד'  ובאות 

את התשובה נצרכת לייחוד  והם מעכבים    תשמתקן את כל הפגמים גם הדקים שאדם לא יודע לתקן בפרטיו
 קב"ה ושכינתיה. 

ה לתקן את בגדיה הרי את כי באמת יש כאן קושיא חזקה כיצד מועיל התיקון כללי להמשיך מוחין לשכינ
    .בגדיה בוהדם  בהמוחין היא מקבלת מבעלה שנפרד ממנה בגלל הרב

המוח את  מעורר  כללי  שהתיקון  שביאר  במה  רבנו  רמז  שלזה  כנשריונראה  בבחי'  זה   ן  ופסוק  קנו.  יעיר 
בניה  פירוד ביניהם וזה ע"י שאמא מסככא על    בכתבי האריז"ל מבאר כיצד נמשך לזו"ן מוחין בשעה שיש

בבחי' כנשר שלוקח את גוזליו בכנפיו לשמור עליהם, הכי נמי בגלל הפירוד, המלכות היא בסכנה של יניקת 
ושם בין כנפיה נעשה יחוד שעל ידו השכינה  לבינה עילאה    החיצונים לכן התיקון הכללי מעלה את שניהם

   וזרים להתייחד, בלא שמירה.לבנים ואזי ח ובגדיהשנשלמת התשובה מקבלת את המוחין עד 
ה שכש  'באות  הנחש  מבואר  זהמת  לבניםנפסקת  בגדים  שלםאזי    ,בחי'  שלםו  ,הייחוד  השפע  בבחי'    ,אזי 

 כל לחם. תא ך כי מתבטל קללת בזעת אפ ,פרנסה בלא טורח 
חוזר על הנ"ל אבל מוסיף שכשיש תיקון הברית אזי זה בחי' בימיו של רבי שמעון. ונראה    באות ו' כביכול

נראה  כוו ועי"ז לא  יוחאי היה קשת הברית בחי' שלימות תיקון הברית   נתו לומר שכמו שרבי שמעון בר 
בימיו,   ראהקשת  עד שהיה  העוונות  העולם שרבו  לבני  רומזת  לוכי הקשת  בגלל י  ורק  מבול  עליהם  בוא 

יביא   ניצול. אבל בימי ר"ש לא נראית כיוהשבועה שנשבע הקב"ה שלא  ן שע"י  עוד מבול לעולם העולם 
ש לשכינה  לבנונית  המשיך  שלו  השלם  הברית  ותיקון  ובקטרוגים  הדינים  כל  את  כל המתיקה  את  תיקנה 

נמי כל אדם בבחי' עו והלבינה את בגדי המלכות. הכי  '  ע"י תיקון הברית נעשה בחי  , ם קטן שלול עוונות 
הברית שלו  ,קשת  השכינה  בגדי  את  וזוכה    ,שמלבין  הנחש  זהמת  ומבטל  עליו  הקטרוגים  כל  את  ומבטל 

 . לייחד קב"ה ושכינתיה
דם לה  שגורם  בשכינה  העוונות  שפגם  מבאר  ז'  ושכינתיהדל  ,באות  קב"ה  פירוד  שגורם  אמר  עתה    ,עיל 

נמצא שהעוון שגורם לפגם  .  יכול לגרום לחולי הנופלום שלוחץ על המח  יגורם להתגברות הדממוסיף ש
  יכול לגרום לנפילת השכינה גם בפועל ממש. ,לאיבוד המוחין מהשכינה י"זבגדים ועי"ז לפירוד וע

יית יתר יין גורם לאדם תנמצא מה שרואים שש,  באות ח' מבאר שגם שתיית יין יתר על המדה גורם כנ"ל
 ל הגוף. ע  נ"ל כי פוגם במוחין עד שמאבד את השליטההליפול זה מטעם  

     ומתן שלא באמונה. ינה את פגם המשאקון כללי המתקן בשכיבאות ט' מביא כנ"ל עוד ת
 

יסוד המבואר בתורה זו הוא שכל הפגמים נרשמים בבגדי השכינה וגורמים לפירוד, והרוצה לתקן  הנמצא  
ב יכול לשוב על העבירה שפגם  לא  ולתקן    האת השכינה  פגם הברית  רק לשוב על  תיקון בשכינה, אלא 

הוא תמיד רק ע"י שמחזירים לה את המוחין שנאבדו    כללי השייך לאותו פגם בשכינה, כי תיקון השכינה
 בגלל הפירוד, ומוחין לשכינה אפשר להחזיר רק ע"י תיקון כללי.

מהטעם כנ"ל כי    וא נתנו ללוראת שמים  פגם בשכינה ובא לבקש יוזה ששאלו הסבי דבי אתונא האיש ש
ש לתקן למעלה מזה וריב"ח ענה להם  כדי להמשיך מוחין לשכינה מה הוא סבר כשביק  צריך תיקון כללי

עד   אותה  ולתקן  לשכינה  מוחין  להמשיך  ידו  ועל  דקטנות  במוחין  גם  לעשות  שאפשר  כללי  תיקון  שיש 
ן שבח הצדיקים לפגם הדבור וצדקה  וגוהתיקון הוא מעשה מאותו בחי' של הפגם. כ  שיחזרו ליחוד השלם

 "מ.לפגם המו
 

 נקרא דבור  לא כל דבור
משמע שדיבור בחי' גילוי והחילוק בין דיבור  עפ"י מה שמעתי מהריצ"ח סוף שיעור ב  במהות הדיבור נראה בכלליות לבאר  

דיבור מגלה את האדם מחשבת כי סתם  זה את מה הוא מגלה  דיבור  דיבור לדיבור שלא נקרא    ו שנקרא 
ובפר  בדיבור  שכל  מעט  מתגלה  ממילא  דקטנות  במוחין  הוא  אדם  וסתם  שהם  ורצונו  העמים  בלשונות  ט 

אפילו   אבל  אומה  לאותה  השייכת  המידה הרעה  של  הבטוי העצמי  את  רק  מגלה  עצמו  גם הלשון  ממש 
   .בלשון הקדש אם המדבר הוא במוחין דקטנות אזי הלשון היא רק לבוש אבל הפנמיות היא כפי המוחין

תורה ב תנינא אות ד'  כמבואר ב   ,אבל שם דיבור מצד עצם המהות האמיתי הוא רק דיבור שמגלה אמת
ועי"ש אות א' שלא ישאר לעתיד אלא    ,מצד הכלי הם ד' חלקי דיבור ומצד האור יש ג' קוי אמת בדיבורש

  .בשתודה והודאה זה יהיה שעשוע עוה"  'תודה והודאה שעי"ז ידעו אותו ית' ועי"ש אות ב
כי    , יבור בגלות זה דבר אחדובזהר מבואר שבגלות מצרים הדיבור היה בגלות הכוונה שישראל בגלות והד

דהיינו כשמדבר מתוך חיבור אל הקב"ה אזי היכן שהוא יהיה  עיקר הגלות היא בדעת )עיין מזה בתורה נו(  
ֹשְ ן תורה קיב  ועייבגלות.    אהו  מהשפה ולחוץוכשמדבר  לא בגלות,    אהו יל הַ ְוַהּמַ ל  ּכִ ל ּכָ ּלֵּ ׁש לֹו ְלִהְתּפַ ִבין יֵּ ּמֵּ
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ָראּוי. י ה' ּכָ ת ִלְפנֵּ מ  ל א  ָחד ׁש  ּבּור א  ר ּדִ יו, ְלַדּבֵּ י ַחּיָ ל ְימֵּ ָחד ּכָ ַעם א  ה ּפַ ְזּכ  ּיִ כי כפי האמת שמאיר לאדם    ָיָמיו, ׁש 
 בבחי' לפני ה' ממש. אאליו ית' וכך דבורו הו מחובר אכך הו

אזי בדעת  וגם    אהו  וכשהדבור הוא  ו\יט/מתקבלנשמע  נכנס אל הלב,  מן הלב  היוצא  בבחי'  מצד שדבור , 
הי יראה  כי  ביראה  דבור  הוא  מציאותו    אבדעת  ביראה  הרגשת  ודבור  הדעת,  עיקר  וזה  ממש,  לפניו  ית' 

. ובחיי  תמתקבל  ותפלתו  גם מתקבל, דהינו שמעורר את השומע להתעורר בתשובה.  אמעורר יראה ואזי הו
היה בסכנה  במעשה מהסוחר העשיר שלא הוטב בעיני אנשי הקיסר הסחורה שמכר להם ו'  כסימן  מוהר"ן  

ש לדבר  רבנו  עצת  שקיים  מהם  וע"י  וניצל  טענותיו  התקבלו  הצדיק  דעלמא  בח  בענייני  שאפילו  משמע 
להקב"ה שהתקבלה ע"י התיקון כללי של  אבל אפשר ששם באמת מה שהתקבל זו תפילתו מתקבלים דבריו. 

הצדי שהואולי  מאידך    ,וצ"ע,  יםקשבח  שמים  יהודי    אכיון  כבוד  גילוי  בזה  יש  דבריו  שנתקבלו  מה  אזי 
    .דיקצבדיבורו ע"י שבח הבגלל שהיה טוב שהגויים הסכימו לו רק 

ן לוקחים  מע ומאידך מפורש שזה תלוי מהיכיבור תלוי בשושם דהלשון נשמע ומתקבל עושה רושם כאילו  
הכל חפצים הכוונה מצד הנשמה    ם ודבור בדעת מתקבל. על כן נראה שטוביאת הדיבור, כי טוב הכל חפצ
 בלב השומע ומעורר אותו גם בלא הבנה. כי בפנמיות נפשו הוא חפץ באמת. לכן דבור בדעת ויראה נכנס 

 . קב"ה ולחבריו ולעצמוהעין לקוטי תפילות כאן שמוהרנ"ת מבקש שיתקבלו דבריו בג' בחינות כנ"ל ל

 

 ר העבודה דמהלך התורה בס
נולדנו הוא שהיא בפירוד וכמו שנבראו אדם  סדר העבודה נראה שמתחיל מאות ג' שמצב השכינה אליו 

שגורמים עוד רבב על הבגדים ובחי'  גול קודם וגלגול הזה  מגלוחוה אחור באחור. ועוד נוסף עוונות שלנו  
 בה.  תשו אדם נדה וזהמת הנחש שגורמים עוד יותר פירוד ומוחין דקטנות.  והעצה הי

איתתא דהיינו שהיה במוחין דקטנות בגלל עונותיו ונפל מהיראה וביקש לשוב לו  והיינו דההוא גברא דבעי  
 . \כאת היראה שעי"ז הדבור נשמע ומתקבל/

ולא יהבי ליה. כי צריך לזה מוחין שהרי יראה היא השגת מציאותו ית' בהרגשה שהוא נמצא מאד ובסמוך.  
הצואים ולזכות לבגדים לבנים זה רק ע"י   גדים צואים, ולהסיר את הבגדיםא בב"ולמוחין צריך יחוד וזה א

 מוחין. נמצא שהתיקון לא אפשרי. 
וזו שאלת הסבי דבי אתונא, הרי תיקונו הוא המוחין וכיון שפגם בשכינה אין יחוד וא"א להמשיך מוחין ומה  

 חזי שמבקש מוחין ע"י תיקון כללי.
ב   \כא/כט:  תובאמת היא גמ' מפורשת במנחו נברא העולם הזה  ה''י מפני שדומה לאכסדרה שכל מפני מה 

 הרוצה לצאת יצא ומ''ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה. וליעייל בהך? לא מסתייעא מילתא.

 
זורע דיבור בנוק' ואצלה מתפרק הדבור ונשאר הרעיון ובונה ממנו לפי הכלים שלה לפי    מדבר ומקבל   -מ"ק    יט  ונוק' שהדכר  דכר 

וכשיש טוב בדיבור דהיינו כשמגלה דעת אזי הוולד הוא גילוי כבוד שמים, וזה כולם רוצים. אבל כשאין  ולד מעשה.  ו ההבנה שלה  
 דעת אזי לא מתקבל ואפילו מתקבל הוא מוליד רוח והבל.  

ם  מספיק שגור   משמע שכל דיבור הוא זיווג "נשמע" היינו עצם הזיווג "ונתקבל" היינו עיבור, ומשמע שמצד המשפיע   -  נשמע ונתקבל 
עיבור כדי להחשב דיבור אבל לידת כבוד שמים אינו תנאי בדיבור כי מצד המשפיע צריך רק את הבכח של הדברים ששם נמצא  

 .הטוב וכיון שמצידו יש בכח אזי הבפועל תלוי במקבל שהוא המוציא מכח לפועל 

נ   ם מתיבתא הערה מח בשם איי הים טעם שמאמר ראשון בריאת שמי   עיין סוכה לב. אמר בו אמירה מבאר כי עדיין לא  וארץ לא 
 .היה למי לדבר כי המלאכים נבראו רק ביום שני 

 מי שיש בו יראה דברים נשמעין   כחז"ל   כ

ה''י חטרי להו לגגיה  לכרעיה ד   ותלו ליה   אמר רב אשי חזינא להו לספרי דווקני דבי רב דחטרי להו לגגיה דחי''ת   -מנחות כט:    כא
ד{  -ניה רבי יהודה נשיאה מר' אמי מאי דכתיב }ישעיה כו ומו של עולם ותלו ליה לכרעיה דה''י כדבעא מיר דחי''ת כלומר חי הוא ב 

אנא  אמר ליה    בטחו ביי' עדי עד כי ביה יי' צור עולמים אמר ליה כל התולה בטחונו בהקב''ה הרי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא 
רא הקב''ה אחד בה''י ואחד  דרש ר' יהודה בר ר' אילעאי אלו שני עולמות שב ד קא קשיא לי מאי שנא דכתיב ביה ולא כתיב יה כ הכי  

}בראשית ב  והעולם הבא בה''י כשהוא אומר  ביו''ד  והעולם הזה בה''י אם העולם הזה  ביו''ד  העולם הבא  יודע אם  ואיני  ד{  -ביו''ד 
ולם הזה בה''י והעולם הבא ביו''ד[ ומפני  ע אל תקרי בהבראם אלא בה''י בראם ]הוי אומר ה ץ בהבראם  שמים והאר אלה תולדות ה 

נברא העולם הזה בה''י מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יצא ומ''ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה וליעייל  מה  
לטהר    לד{ אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן בא -ג יב }משלי  ש מאי דכת בהך לא מסתייעא מילתא כדריש לקיש דאמר ריש לקי 

אית ליה תאגא אמר הקב''ה אם חוזר ]בו[ אני קושר לו קשר מפני מה נברא העולם הבא  מסייעין אותו בא לטמא פותחין לו ומ''ט  
 .ביו''ד מפני שצדיקים שבו מועטים 

י' עדי עד הוו  י דהיינו הכי משמע על שבטחו ב .  הוה לו מחסה    : בוק לגגו ר ואינו ד רגל הפנימי של ה''י תלוי באוי .  ותלו כרעיה דה''י 

חלק את שמו והטיף מכל אות ג' טיפין ומאותן טיפין נעשו מים ואש  .  אחת בה''י ואחת ביו''ד    : חסה צור מעוז לעולמיםלהם ביה יי' מ 

.  מעלין ליה  : ממנו לתרבות רעה יוצא .  את וצה לצ שכל הר    :שפתוח מתחתיו.  לאכסדרה   : ואויר וכל העולם כולו וכן כתוב בספר יצירה 

דהבא ליטהר בעי סיוע מפני יצר  .  לא מסתייעא מילתא    :פתח התחתון דנפיק ביה .  ולעיילו בהך  :רגל שבתוכו לגגו יון בין  ל בפתח הע 

  :ע עי סיו אלמא ב .  מסייעין אותו    : )אותו( כלומר פותח לו להיות לץ .  הוא יליץ  :   הרע הלכך עבדי ליה סיוע פתח יתירה 
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מוחין   להמשיך  צריך  אלא  הפגם,  אותו  על  תשובה  ע"י  בעצמו  הפגם  את  ותקן  לחזור  שא"א  כנ"ל  והיינו 
יך מוחין לאותו גיד, צריך תיקון הברית מעין  השייך לאותו לאו שעבר, ולהמש  כינהשלאותו גיד שנפגם ב

 אותו עוון. ואולי זה עיקר החדוש בתורה זו. 
וזו כוונת הגמ' לא מסתייע מילתא לשוב דרך הפתח שיצא ממנו, אלא להמתין לסיוע שיעלה ויכניס אותו  

 מהפתח העליון, שהוא עולם התשובה הארת הבינה עילאה. 
 . \כבשל מוחין מבינה ולזה צריך תיקון כללי שיעורר את הסיוע הזה/ הפגם א"א אלא ע"י סיוע  קן אתלת יכ

וכמבואר בתורה ו' שתחילת התשובה היא אנא זמין למהוי, ואזי לסייע לו מאיר לו הארת הבינה באור גדול 
את  צב  קשר ברית בכל מהדהיינו שמירת  שוב  קיאות בובלזמן קצר, ומכוחו ממתין ומתקן בבקיאות ברצוא  

ונעשה הייחוד שמחזיר ומאיר לו את האור    כשהם לבנים אזי נשלמה תשובתו,בגדי השכינה שפגם בהם, ו 
 הראשון בכלים.  

 , אלא שבתורה ו' מבואר בכלליות עניין ההמתן והבקיאות ברצוא בעליה וירידה שהיא תיקון הברית כללי
רך  ד  בסוף התורה שהם כוונות אלול בחי' הנותן בים  םמה שקושר עצמו למטרה ולא מתייאש. כמבואר ש

 דהיינו תיקון הברית כמבואר שם. 
כי כל סוג תיקון כללי    ,שצריך תיקון מיוחד לכל פגםואילו אצלינו מפורט הרבה יותר עניין התיקון הכללי  

 מתקן פגם של גיד אחר, משס"ה גידין. 
דמסככא על בניה שרק עי"ז שייך להמשיך מוחין    אוגם רמוז יותר עניין כנשר יעיר קנו שהיא שמירת האמ

 . , ויתבאר לקמן באות ג'הקדמה לאות ג'וכנ"ל ב כינה בזמן שבגדיה צואים.לש
 

 כאן ההקדמה עד 
 

* 
 [כג ] כט תורה 

רבי   ששאלו סבי דבי אתונא אתאלות ששל ביאור השהתחיל בתורה כג ויסיים בתורה לא(  )המשך תורה זו  
   .וזו השאלה הראשונה שם :בבכורות דף ח ,יב להםשהומה ש  \כד/ היהושע בן חנני

  י הסבי דבי אתונאמאמרלכל כללית ורה כג הקדמה בהקדמה לתלעיל  עייןו

קיהאיתתא    אזל בעידגברא    האי  ליולא  דבי  חזי  להיכא ה מאי  אזיל 

א עאל, דלי דצה לעילא עאל. לתא דצה לתתא  לי מינה. שקל סיכדמיד
 :[כה] יה לזמיא ליה בת מאמר האי נמי מתר

הלא יש לו ללמוד הואיל ולא נתנו    2הותאמראשונה ושואל  יוחסת  מינה שמ  אדמידלי   רש"יכו 

  . דלי דצה  .עאלבכותל ולא    ן חורשאי  ידו במקום  דצה השפיל  .קבילא  ש זו: סיכתא" ו ראשונה כל
 : מקום נקב ועאל הגביה ידו ונעצה ב

 

ריב"חסבי    –תרגום   ו  שביקאדם ש  אותו  ,דבי אתונא שאלו את  נתנו לואשה  מה ראה שהלך לבקש    , לא 
כמשל  ר להם  ידו ונעץ בכותל וננעץ, אמסיכה לנעצה בכותל ולא ננעץ הגביה    "חיבר  נטלה ממנה?  למעל
ם יש שלכל אדוגו כידוע  . )דהיינו בת זובת מזלנמצאה  היא  מהראשונה  ה  לשלמעו האשה  ה כך גם זהסיכ 

 
ה באחד יום מחורב יכנסו לארץ  ציאת מצרים שחשבו תחילה שמיד אחר מתן תור י החברותא אריה שכן מצינו ב   וכמו שהאיר לי   כב

פלישתים   היה המרגלים  וכיון שפגמו  דרך  ע"י ארב   בא"י לא  זאת אלא  בבחי'  ע אפשר לתקן  במדבר  שנה  הבינה  ים  אמא  סיוע של 
בע לחם מן השמים ומים מבאר  ט לה כעובר בבטן אמו כמבואר בזוהר בחי' למעלה מה שזכו    ניסית   דמסככא על בניה שהיא הנהגה 

והסיוע הכניס אותם לארץ מלמעלה יותר, מגלגל ויריחו דייקא, ולא    ורגלם לא בצקה וכו'.  ו בגדיהם שאינם בל מרים ועננים מגהצים  
ומי של  נתנסו בתאוה בשיטים  וקודם הכניסה  סיון מת במגפה כי בלא תיקון הברית א"א להכנס  י בנ א עמד  מלמטה דרך פלישתים. 

 .לארץ 

לפי  ונראה    וצ"ע  לסיוע.  לזכות  כדי  עשו  כללי  תיקון  איזה  וצ"ע  הכללי  תיקון  ע"י  ממשיכים  מבינה  הסיוע  את  זו  בתורה  המבואר 
יוון בהליכתו  בנו וכ למשה ר ובבחי' אתה הראת לדעת. דהיינו מה שכלל ישראל התבטל    קשת הברית על ידו זכו.צדיק  שמשה רבנו  

 .י במדבר אל א"י זה היה התיקון הכלל 
  י סב   נה ששאלו לה הראשואור השאיב   ו היאותורה זבנים.  לבראשונה בגדים    באותה עת לבש רבינו (  י הנחלב ועיין חיי מוהר"ן סימן כ' ובספר בא)   )חל בשישי שבת פרשת נשא(    ת תקסו רה בשבועות שננאמ   כג

   ח:רות  נניה בבכו רבי יהושע בן ח את  דבי אתונה 

ב   כד יהושע  חנניה רבי  סב שהכ   ן  את  אתונא   י ניע  י   דבי  רבי  ס הוא  שבמ הושע  בר תם  והוא  בן    שנה  הגדול  אליעזר  דרבי  פלוגתא 
והוא ש  גמליאל ערבית רשות או חובה בברכות  נ הורקנוס  ואז רננו העם חלק עם רבן  ר   כז:  ואותו  ואמרו להעביר את  "ג מנשיאותו 

 .סור יבור א ה"ב שאז הד גכפ דהיינו    נזכרת הסתלקותו כמושגבצעירותו שכאן בתורה    ב"י היה רש שגרם לזה בשאלתו    תלמיד 
   זלו. נה לו בת מזו גם נזדמצה, אמר וננע  ם נקבה הגביהה למקומנה. לקח ריב"ח סיכה לנעצה למטה בכותל ולא ננעצך לבקש מיוחסת מלו לו מה ראה שהאשה ולא נתנלך לבקש  האיש שהתו או –תרגום  כה

 ( אותה היינו מבקש צ"ל כיון ששואל )ותימה  אותו -ותרלומ (ן רש"י בגמ' שוכל ) , האות -ותרלד  ר גם בדפו" 2ידליה דמ -ט כ י ובתשגם בדפו"ר דמידל  -"י שיך לפר יש כו
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דאזיל  מקום לשאלה מאי חזי    , ממילא איןסה(רה רות)  בת זוג שהיא חלק נשמתו ובשרשם הם נשמה אחת 
   (בת זוגואלא כיון שאינה א כיון שהם לא באותו יחס , כי הטעם שלא נתנו לו את הראשונה לינהמלמדלי 

ננעצת הסיכה אלא שענה להם שבמקרה מסויים זה  ייעפ"י הפשט גם אם החור היה למטה ה זוגו  תה  בת 
זיווג  גבוהה ממש שבקש תחילה. בת    זרות ומתאחדות ולכל אחדונשמה אחת שנפרדה וחות הן  נשמה  יכי 

   .הוא מצד הגופות ולא מצד הנשמותחוס יכי הי, יחוסיל זוגו המיוחדת בלא קשר
 
פגום  כששלדיבור    שלמ   היא  שהשא  רמבא  רבנוו ותקבלמלא    הואהוא  מדוע  ו  שאל,  תיקון  לא"כ  בקש 

טוב שבו נמצא  הש  ,בוריהסיכה כך הדם כמשל  הל וענה  י שמתקן את הדבור בעצמו,  למעלה מהדבור לפנ
   אל הדיבור.מהמוחין שיהיה נוזלין י ן הברית כדוצריך תיקושהם המוחין וזלין מן לבנון נבלמעלה ממנו 

הסיכה  בו הטעם ש כי    צ"ע  המשלא"כ  )הקשה הריצ"ח(    ,שתמיד תיקון המלכות למעלה ממנהנו  רוש רבלפי פי
בכותל למעל  נתחב  היה  שהחור  המשל  והרי    הכיון  להיומצד  יכול  היה  מדה  דהיינלמטה  תבאותה    ו , 

   במקרה היה למעלה. להיות רק למעלה ובשמל חור יכולשבנמשל 

וף קיבל  לבסואילו לפי ביאור רבינו הנמשל שקיבל אשה אחרת  ביקש אשה אחת והוא  עוד קשה שבמשל  
 ף כן היה ראוי לה. וסיראת ה' שביקש תחילה אלא שתחילה לא היה ראוי לה ולבאת אותה אשה 

יוצא  שאפילו כש  ם שיש דבוראלא שגילה לה  ,קנים ע"י דבורתהודה להם שאת הדבור מ  ריב"ח  למעשה
לעורר   למעלה  עד  לעלות  בכוחו  פגום  והמוחין  מפה  משבח  לועוד  כשמדבר  וזה  הברית,  תיקון  גרום 

   .הצדיקים שזכו לזה
   ?כן רמוז בדבריו שבח הצדיקיםוצ"ע הי

עלה מכח  מי ועולה עד למרשיש דבור שמת  נוידהי  "המזליהאי נמי אתרמיא ליה בת  "  רמבמה שא  ואולי
וזה יכול גם מי  בתכלית  מעורר את רושם מעשיהם שתיקנו את הברית    אדבר כי הוא מהצדיקים שמהם הו

   גם בדבור.שפ

מת יוון,  כחים ולמוות בין חכמת ישראל לילחהיה קרב  ם  ניהית שהיה בכל השו"ות שהקודמ  בתורותור  אמכ
ה יוהנ באופן שהצד  ברור  להיות  צריך  היה  כשצחון  מעצמו  יודה  שני  שלישי  צד  היה שם  לא  מי  י  יכריע 

ניצח, ושתיקתםנחע בן  ו"ת שהיה ביניהם רבי יהוש ובכל השניצח,   התברר בסוף  כפי שהודאה,    ההית   ניה 
 נוצח יניח למנצח לעשות בו כרצונו. המש  הלכו אחריו לספינתו כמו שסוכםש
להפיל  "ז  פלו נגף  אבן  בה  שהיה  כשאלה  שאלתם  את  לפרש  ריב"ח  אצריך  שהתורה  בהוכחה  ת  ניצחת 

 . לכל התפיסה של חכמת יון חתיצנסתירה תה י יתשובת ריב"ח ה ך גםוכ ,וןר בא יש בה חס שבשמה הוא
נולד מתוקן  ר שוונו לומ שאלתם כבנמצא ש כי    וקןלדיבור מת  שיזכהאין אפשרות  מי שלא    מאחר ושלם, 

 יע שהרי פגם כבר למטה מזה. ל להגינו יכואולשם  ,אין לו תיקון אלא למעלה בשרש הדיבוריבור ם בדגפש
ע"י תיקון הבריתיך  מששייש דרך  וריב"ח סתר דבריהם שאמר שגם מי שפגם בנמוך   וזה    ,תיקון מהגבוה 

שמירת הברית    ם, וזה ע"י שמדבר שבח צדיקים, כי רושפגום  יוצא מפהדייקא ע"י הדיבור בעצמו אע"פ ש
   מוחין ותיקון הברית. ה ביותר ומעוררוומתרמי עד לגבע"י השבח מתעורר  הצדיק של

   .דיקים כאלה, ואין להם צתיקון הברית שלא שייך אצלםכי  זה ניצח אותםבו

לקמן בביאור הסבי דבי אתונא מבאר שהדבור הוא אשה יראת ה' ואותה ביקש ולא נתנו לו בגלל עוונותיו,  
בו תיקוןקיאזי  ע"י הצדיק  ,למעלה ממנה  יולעוונות  ש  וזה  להוזיל  שה  במוחין  בכוחו  כי  ה'  יראת  מושל  וא 

 . ראת ה'נו לו את האשה יתין לכפר עוון ואזי ימוח
שלבסוף   רבנו  לפי  ינמצא  האשה  את  קיבל  כן  כמו  הוא  אותה  רצה  שהוא  אלא  תחילה,  שביקש  ה'  ראת 

וא  העם עוון  כשהוא  כי    , ע"י תיקון הברית. והטעם  ,ו מעווןמצונתנו לו רק אחרי שתיקן ע  ,עם עוון   ,שהוא
ע"י שבח אסור, אבל  ר  בוקות רשב"י הדילבבחי' שבהסת  ,ו אותהלכן אסור לתת ל  ,יראת ה'  באשהיפגום  

כשיש תיקון הברית אז נמשך מוחין לכפר עוון  ובחיי רשב"י  מחייה את הצדיק ואזי הוא בחי'    אוהצדיקים ה
  זי אדרבה א  ם בהוגפאין חשש שיכשכי    ,ראת ה' שביקש מתחילה בבחי' פתח פיך י  ואזי מקבל את האשה
 . פתח פיך ויאירו דבריך 

 
 . האי גברא דאזל בעי איתתא ולא קיהבי לי' וכו'

 אאות 
לא כל דבור נקרא  כי  "בריו פותח רבנו את דריב"ח  ה להםנעומה אתונא דבי  סבישאלו  לבאר מהכדי 

עם   המלכות ת המחבר אתוא בא מהדעע"י שה ,צדיק יסודהיינו הטוב ד  ובמאיר  כי דבור שלא  "דיבור
ל  צאקבל, כי מבחן הדבור הוא אם מתקבל ועל כן גם לא מתלא דבור פגום נקרא דבור, א ינוי אהקב"ה אז
ר מדבור שמתקבל אבל לא מעורלהבדיל ) . ותשובה ליראה מעורר אותורועם בלבו ו באופן ש השומע

יועץ המלך לא  ואחיתופל  ראש סנהדרין ודואג שברית כרותה לה שתתקבל  ער לתשובה וכגון לשון ה
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בחכמות  חכמים , וכן , ואע"פ שהגמ' מעידה שהיו בלא יראת שמיםע"י שנתקבלו דבריהםבחרו לזה אלא נ
   מה אע"פ שאין בה טוב(את אותה חכהמבקש בשכל של שדבריהם מתקבלים 

ולא ביראת  ם, ומדוע כאן תלה בטוב לישמים דבריו מתקב תמי שיש בו ירא  \כז/:ו ברכותבאחז"ל  יכוצ"ע 
   ים.שמ

דהיינו שהוא   ,ה אותה ביקש היתה אשה יראת ה'ר הסבי דבי אתונא שהאשעיין בסוף התורה בביאו אבל 
  אהו ור, נמצא שגם כאן הכוונה שמכח היראה שבדבביקש דיבור הנשמע ומתקבל שנקרא אשה יראת ה'
 .תקבלמנשמע ו

  ,אין טוב אלא צדיק (הובא בתורה כג)עיין יומא לח: בו ו "י הטוב שיש דבור מתקבל ענו שהברכאן מבאר גם 
הדור  צדיק אותו שואר מב "כי זה כל האדם ירא את האלקים נשמע סוף דבר הכל "עה"פ הנ"ל ו: בברכות ו

את רישיש בו מרו שם שמי אביחס אליו ו .לואלא לצוות ם לא נברא העול  ל, שכ שבדור הוא הירא שמים
 . נשמעיםנמצא שבגלל שהוא צדיק הנקרא טוב לכן דבריו  עים,בריו נשמשמים ד

לגילוי כבוד שמים מכח מביא את השומע באוזן ומתקבל בלב באופן ששנשמע  בל הפירושנשמע ומתקו
שמים זו   ראיו .הזה, כי הטוב שבדיבור הוא אלוקות המתלבש בדבור לכוונה של גילוי כבוד שמיםהדבור 
, לעורר את לב ור באופן שרועם בלב השומע ומתקבלא מתלבשת בדבשהיסגולה ביראה  ויש ותכל כוונ

 . עד לגילוי כובד שמים דיבור אותוע להוציא לפועל את השומ
אצלו לגילוי כבוד שמים,  בל יתקועל כן אסור לומר דברי תורה וכל שכן סודות התורה למי שלא ישמע ו

השפיע    ,פע הטוב הזההטוב שמשם נש מקורנמצא ש ,שמים כבוד יא יורד עד לגילושל בטוכל והכי נמי 
 פגם הברית.  זהש ,למקום שלא מוליד כבוד שמים

ר לו אור  "ל שדבור שאינו נשמע הכוונה שחסעיין לק"ה כלאי בגדים א' שמוהרנ"ת מבאר זאת עפ"י האריז
ינו דהישמע דיבור שנש מצאנ .(ש' הנקודיםחיים   תאוצרו ) אור האוזן היא הארת הנשמה כמבואר שם, ווזןהא
הכוונה שבאוזן השומע מתלבש   ,םגילוי כבוד שמילט אצל אדם בר דעת שיחזיר את הדיבור הזה בשנק

   דבור ויורד עם הארת הנשמה אל כלי העשיה לגלות בו כבוד שמים.במה שנהארת ה

יש טוב   אזיו נו בר דעתשמים דהיי יהיה יראיש כאן שתי הזהרות אחת שהמדבר לכאורה ש צ"ענמצא 
דבור  שמים מכח היגלה כבוד ו עישמש לאדםרה שניה שידבר רק הז או .\כח/ בלב השומערועם ש בדבורו

. ואילו רבנו בתורה זו אמר טוב  \כט/קלד מבואר בתורהכה והוא פגם הברית דיבורו לבטלדאי לאו הרי  .הזה 
 הכל חפצים דמשמע שהכל תלוי רק במדבר. 

מבואר בגמ' נמצא  אצלו היא מלתא זוטרתי כ  ז יראת שמיםת ועי"עדהבר היה  שה רבינו שמעוד צ"ע ש
דוע טען להקב"ה שבני ישראל לא יקבלו את דבריו. וכן מבואר בזוהר וארא  מצדו לא היה שום חסרון, ומ 

  הבבחי' מקוצר רוח ועבוד .בגלות ההיוהדעת  אלא מצד העם שאצלם הדבור  כה שמצדו לא היה חסרון
 . הקש

, המתקבל  אשה יראת שמיםבחי' הוא שעי"ז  שיש בו טוב  תקבל ע"יהנשמע ומו שדיבור  נילכן נ"ל כוונת רב
כשהיו  מאד מהעם  גבוהכרח שהשומע מבין מה שנאמר לו, כמו שמצינו במשה רבנו שהיה מוה שונאין הכו
  ים ששמע.ל הדברעחזור  ל  ע, אע"פ שלא יודתשובה אלא שהדיבור רועם בלבו ומרגיש התעוררותבגלות, 

גבי  אה מילתא זוטרתי היא, שהכוונה שמי שהוא ל משה ירהגמ' הנ"ל אין לגבי מעתי מבארים את  שש ווכמ
יראה היא דבר קטן, כי מי ששמע דיבור ממשה היה הדיבור רועם  משה דהיינו מקורב אליו אזי גם אצלו ה

, ישראל לעה רבנו הכניס דעת בש ת לדעת כמבואר בתורה ד' שמארוכמ"ש אתה ה בלבו ונעשה ירא שמים.
 גוי קדוש כולם נביאים. של עבדים ל מאד נהפכו מעם תוך זמן קצרוהראיה שב

בתורה זו רבנו מדבר רק מצד המדבר.  . אבלאסור ללמד לתלמיד שאינו הגון כי לבו אטוםשבאמת ואע"פ 
  ים שיש לו. ע"כליבר על הפגם הגדול כשמדבר באופן שהשומע מקבל יותר מהכאמנם בתורות אחרות ד

 
רא  מע את האלהים י סוף דבר הכל נש " מר  ן שנא נשמעי ת שמים דבריו  ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל אדם שיש בו ירא  : ברכות ו   כז 
כהנא    רבי אבא בר   , בשביל זה   רא אלא לא נב   לם כלו רוך הוא כל העו ב זר אמר הקדוש  ע ל רבי א אמר    " כי זה כל האדם "   מאי   " ו'וג

א  רא אל לא נב ל העולם כולו  אומר ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר כ   רבי שמעון בן עזאי   ,לוו נגד כל העולם כ ר שקול זה כ אמ 
 : לצוות לזה 

 .לקמן בהערה כפי שיתבאר  הרחבה יותר  כהן מבאר ב ' צדוק ה ר ו   בואר בתורה ה' מ   כך   כח

קלד    כט  גְּ ֲעבוֹ   -תורה  לֹומַ ָדה  אֲ דֹוָלה  ּתֹוָרה  ְלַרבִּ ר  ן  ּכֵּ ׁש  ל  ּכָ ְלָיִחיד,  י ִפּלּו  ּכִ לִ   ים.  ר  ָצִריְך  הֵּ אֵּ ּזָ ׁש  ָבר  ּדָ יֹאַמר  ּלֹא  ׁש  ְלשֵֹּ ְמֹאד,  ָראּוי  ל  ינֹו  כ 
הוּ  י  ּכִ ל.  ִנאוּ ַהְמַקּבֵּ ִחיַנת  ּבְ ׁש  א  ַהּשֵֹּ ּמַ ף,  י  ִטּפֵּ ִליְך  לָ ׁשְ ּדְ ֲאָתר  ּבַ ל  ְוִנְק ִאצְ   א כ  לְ ְטִריְך.  לָ ָרא  מוֹ כִּ ה,  ַבּטָ ינֹו  ְוִלְפָעִמים  י אֵּ לּום.  ּכְ ְצלֹו  ְקָרא  נִ ִליד א 

ַמּמָ נִ  ּמ אּוף  ׁש  ּוָפגוּ ׁש,  סּול  ּפָ ּומֹוִציא  ַהּמְ ֹוִליד  ׁש  ַהְינּו  ְידֵּ ם,  ַעל  ה  עֹושֹ  ל  ׁש  ַקּבֵּ ָבר  ּדָ ה  ז  ינוֹ י  ַמְדרֵּ ִר צָ   אֵּ ְלִפי  לֹו  עַ יְך  ן  ּכֵּ ְוַעל  ר  יְ   ל ָגתֹו.  אֹומֵּ ׁש  י  דֵּ
חַ יּוכַ   ֹוָרה, ּת  לֹום,    ס ל,  ַתאֲ ְוׁשָ ּבְ ר  צ  ַהּיֵּ ָעָליו  ר  ּבֵּ ִנאוּ ְלִהְתּגַ ּכֵּ ַות  ְוַעל  ָצִר ף.  ּת ן  ר  אֹומֵּ ׁש  ּכְ ְמֹאד  ר  הֵּ ִלּזָ ים, יְך  ַרּבִ ּבָ ִיְתַחלְּ   ֹוָרה  ּבּוָריו  ּדִ ּלֹא  ׁש  ׁש  קּו 
י ִאם ַמה    ל כָּ ַמע  ִיׁשְ  ּכִ ָחד  ִריְך לֹו, לֹ א  ּצָ אוֹ יוֹ   א ׁשּ  ְוַאף ׁש  ר.  ר בִּ תֵּ ם בִּ י ַר ְפנֵּ מֵּ ִיְכֹנס   ים ְלֻכּלָ ה לֹא  ז  ל  ּכָ ה, ִעם  ו  ׁשָ ב כָּ   ּבְ לֵּ וְ ּבְ ָחד  ָחד כִּ ל א  י ִאם  א 

ַע לֹו, ְוָצִריךְ  כָּ   ַהּנֹוגֵּ ּזַֹהר )ִיְתר לֹו. ּוְכמֹו ׁש  ף סח(: "ַויִּ תּוב ּבַ מַ ֹו ּדַ לָּ   ע ׁשְ ְמעּו  ִיְתרֹו" ַוֲהלֹא ּכֻ מַ לָּ א  א ָעְלָמא ׁשָ הּו  ׁשָ ן  ' ַעּיֵּ ע ְוכוּ א ִיְתרֹו ׁשָ ָאה  ם. ְוז  'ַזּכָ
ל ַעל ֻאְדָנא   ָמלֵּ ַמע' ּדְ ָמאן ּדְ ה  )זַֹהר ּתְ   ׁשָ ָאְמרּו )ֻסכָּ ַצּו  ה ׁש  ף קפו:(. ְוז  ל ַהגָּ ּדַ רֹו, ַהְינוּ ה נב(: ּכָ ֲחבֵּ דֹול דֹול מֵּ הּוא ּגָ ר ּתֹוָר יְ ל  , ְועַ  ׁש  ה אֹומֵּ י ז  ה,  דֵּ

נַּ   ֹול ד ֲאַזי ִיְצרֹו גָּ  ּנּו ּכַ ר לְ   ַכל י יוּ "ל, כִּ ִמּמ  ּבֵּ ַתֲאַות נִ   ִהְתּגַ ר ָהָרע ּבְ צ  נַּ א ָעָליו ַהּיֵּ ּבּוָריו כַּ יְך ְלהִ "ל, ְוָצִר ּוף ּכַ ס ּדִ ר ּוְלַפּלֵּ מֵּ ָ "ל:ׁשּ  ּנַ



 16מ.                מוהר"ן                    כט               תורה                                  קוטייל                     

  תורה ב כמבוארה גדולה וזו חכמ י מדרגתופע ללדבר באופן שכל אחד ישמ  ברבים צריך  ר תורהבדכשמ
 ם. ברביר תורה מלו ושמי שלא יכול לומר תורה באופן כזה אסור ל \ל/תנינאמז 

הוא  ש   ,יהודי  ,בעל בחירהיוצא מפה של אדם מדבר  שאע"פ  נקרא דיבור,    ורכי לא כל דיב

נלרוח ממ נפאן  דמ  \לא/ בזוהר  אתואי  ,פח באדםלא שהקב"ה  אעפ"כ לא בהכרח שהוא    ,חדנפח את עצמו 

דיבור, בלב  אינו  ש  דיבורדהיינו    [לד]   \לג/ונתקבל\לב/נשמע    ינושא  כי דיבור  נקרא    עד השומע  רועם 

כבוד שמים, מכוחו  י  אומר ואין דברים בל   אין  \לה/ ט(י, בחי' )תהלים  ורינו נקרא דיבא  מגלה 
ומהלכו, וי"א צם מציאותו  של מקום בע  וחבע מספר שבשהט  לומר  הצשרו  פשט הפסוק י"א  .נשמע קולם
כאן עניין הנ"ל שלא נקרא אומר   רמוזד סופו. ולפי רבנו  שקולו נשמע מסוף העולם וע  ,להפך שרוצה לומר  

ות אלא שמי שבאמת לא נשמע קולם בגשמי  ולפי רבנו פשט הפסוק  ע ומתקבל.משודברים אם הוא לא נ
ופביששם ל בורא ושב בתשובה הוא עושה את  ה  לת"ז מתעורר לבו כשרואה גדוועיטבע  ה   אילו למהלך 

 הדבור של הטבע לדיבור הנשמע ומתקבל.

מחכמה    דנגיד ונמשך טפה חיורתא  דהיינו    בור, הוא מחמת הטוב שיש בוועיקר מה שנתקבל הדי 

דהיינו כל סתם   םיצפ ח  הכל  , כי טוב\לובחי' גי"ד גמט' טוב/ שהוא  יסוד  לדעת ע"י תיקון הברית  לבינה ו

 
ד   -  א ז תנינ תורה מ   ל ָנה ּגְ ה ְיִגיָעה  ִר ְוצָ   ָרה, ּתוֹ ֹוָלה לֹוַמר  ַסּכָ נוּ יְך ָלז  דֹוָלה ְוָאּמָ ּיּוַכל ְיתֵּ   ת ּגְ ל  קֹל בְּ ִלׁשְ   ָרה, ׁש  ל    ס פ  ַמע ּכָ ּלֹא ִיׁשְ ן ׁש  ֹאפ  ָבָריו, ּבְ ּדְ

ָחד  ָחד מֵּ   א  ֹוְמ ְוא  ִריְך לֹו, לֹא יוֹ ִעין כִּ ַהׁשּ ּצָ ר. ְוַאף ַעל ּפִ י ִאם ַמה ׁש  ַהכֹּ תֵּ ל ַהּתֹוָר   ל ׁשֹוְמִעין י ׁש  ר אוֹ ה ׁש  ּכָ ה לֹא ִיׁשְ   , מֵּ ל ז  ָחד ַרק  ִעם ּכָ ל א  ַמע ּכָ
ְלבַ ה  מַ  ִריְך  ּצָ וְ ׁשּ  הָ עַ ָבא  ַכּמוּ ד.  ל  ּכָ 'ַוֲהלֹא  ִיְתרֹו":  ַמע  ׁשְ "ַוּיִ סּוק  ּפָ ׁשָ ל  ִיְת ְמעּו, א  עֹוָלם  א  ִיְתרוֹ ּלָ )זַֹהר  ְוכּו'  ַמע'  ׁשָ ַר רֹו  י  ּכִ ַדף סח(.  ִמיעַ   ׁשְ ת  ק 

ח   נ  ִמ ִיְתרֹו  ִלׁשְ ב  ׁש  יָעה ׁשָ ּוׁשְ כְ נִּ ,  ָאְזָניו,  ּבְ ָהעֹולָ ַנס  ל  ּכָ ׁשְ אֵּ   ם ִמיַעת  ב  ׁשָ ח  נ  לָ ִמיעָ ינֹו  ּכְ ְבִחיָנה  וּ ל.  ה  ּבִ ּתֹוָרה  לֹוַמר  ָיכֹול  ינֹו  אֵּ ׁש  ָאסוּ ז ִמי  לֹו  ֹו,  ר 
 ה:ר ּתֹוָר לֹומַ 

ׁש   ּכְ ָחד  ְוא  ָחד  א  ָכל  י  ּדִ ּכִ ַהּצַ ל  א  א  מֹ ּבָ ִלׁשְ בָּ יק  ּתֹוָרה,  גַּ ַע  ִעּמֹו  הָ א  ַהּקְ לּ ׁש    ָרע ם  ַהְינּו  ּדְ ְבָרִאי ֹו,  ַהּנִ רֹות,   ַעל   ם ִלּפֹות  ֲעבֵּ י  וְ   ְידֵּ לוֹ ַחס  ם  וְ ם,  ׁשָ הֵּ
ְלבּ  ּבִ ים  ת ָהעֹוָלם ְועֹושִֹ דֹול  ל ְודֹחַ וּ ַהּדֹוֲחִקים א  ּגָ עַ ק  ׁשְ י ָהָרע  ּבִ ל  ת ֲאִמיַרת ַהּתֹוָרה, ּכִ ל ּכָ "ל ׁש  ָחד רֹוצ  ַהּנַ ל א  אָ ה ְלַבְלּבֵּ ה ׁש  ינּו  תֵּ ּבוֹ  ַר ְמרוּ . ְוז 

ָרכֹות ו(:ִזְכרֹוָנם ִלבְ  כַ ַהא '   ָרָכה )ּבְ ּדְ ְחָקא  ּדֻ ה ִמ י  יְ ּלָ ם  ,  הּו'ּנַ הֵּ ָחד, ׁש  ָחד ְוא  ל א  ל ּכָ ָהָרע ׁש  ִלּפוֹ הַ ַהְינּו מֵּ " ּקְ ּנַ ּכַ לּ ת  ן ל. ְואֵּ ּכֵּ ַגם  ִלּפֹות רֹוִצים  ַהּקְ   ּו 
ַהּמֹותָ יָקָתם הּוא ַר ָרה, ִוינִ ִליֹנק ִמן ַהּתוֹ  ָחד ׁשוֹ נ ַהיְ , ּדְ רֹות ק מֵּ א  ר ּוְלַמְע ּו ַמה ׁשּ  ַע יֹותֵּ ה בְּ תֹו,  ִמּמֹחֹו ַוֲהָבנָ ה  לָ מֵּ ם ְיִניָקָתם.  נַ ִחי ז  ָ ת מֹוָתרֹות, ּוִמׁשּ

ִחינַ  ה ּבְ י ּת ְוז  ְמָסר ֹוָרה ׁש  ת ָרזֵּ י ְיִניָקָתם ַר   ּנִ ִחיַנת ָרזֵּ ַלִחיצֹוִנים, ּכִ ַהְינּו ִמ   י ּתֹוָרה, ק ִמּבְ הוּ ּדְ ה ׁשּ  ל    ּמַֹח ָהָאָדם, ִמ ָלה  ַמְע א לְ ּמַ ָחד ּכָ  :ְלִפי ֲהָבָנתוֹ   א 

ן ָצִריְך  עַ  ָחכָ ל ּכֵּ נּות הַ ר ּת מֵּ ם ָהאוֹ ה  ה לֹו ָאּמָ ְהי  ּיִ ּלֹֹוָרה, ׁש  "ל, ׁש  מַ ּנַ הַ ע ׁשּום א  א ִיׁשְ ינֹו ְלִפי  ָחד מֵּ אֵּ ֹוְמִעין ַמה ׁשּ  ינֹו    מֹחֹו ַוֲהָבָנתֹו, ׁשּ אֵּ ְך לוֹ ׁש  ּיָ   ׁשַ
"ל, כְּ  ּנַ י ּכַ ּלֹ  דֵּ ְיִניָקה   א ׁש  ם  ן ָלה  ְוַד ִלּתֵּ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ה ׁש    ,ע ,  ְקִלּפָ ׁש  קָּ   ּיֵּ ׁש  ּדַ קָּ מוּ ּסְ ה,  ַהּדַ ה  ִלּפָ ַהּקְ ּזֹאת  ׁש  ה,  ָ ֻדׁשּ ְלַהּקְ ְיכֹולָ ָכה  ִליֹנק  ה  ִמּגּוף    ֲאִפּלוּ ה 

ַעְצָמּה, אֲ  ין בָּ ַהּתֹוָרה ּבְ ה  ֹות. ְוַהּתִ ּה מֹוָתר ִפּלּו ִאם אֵּ ׁש  ּקּון ָלז  ַד ּכְ ָאז ּבֹוַר ים ִמיׁשּוַעת ִישְֹ ִר בְּ ּמְ ל, ׁש  ִלּפָ ת א חַ ָראֵּ ה.ה ַהּדַ ֹותֹו ַהּקְ ִחיַנת ַמה    ה ְוז    ּקָ ּבְ
ִזְכרוֹ  ינּו,  ַרּבֹותֵּ ָאְמרּו  ִלְבָר נָ ׁשּ  )ְזָבחִ ם  קטז( ָכה  לֹו  ים  ְוָהַלְך  א  ּבָ ְתרֹו  ּיִ 'ׁש  ּתֹוָר ,  ן  ַמּתַ ם  יִ קֹד  י  ּכִ הּוא  ה',  הַ ְתרֹו  ִחיַנת  לִ ּבְ ה  ּקְ ּבֹוַרַחת,  ַהּדַ ּפָ ׁש  ה  ּקָ

ֹוַמַעת ְיׁש כְּ  ׁשּ ל. וְ עוֹ וּ ׁש  ָראֵּ ּדִ ת ִישְֹ מ  יק הָ ַהּצַ ר מֵּ   ת א  ר ּתֹוָרה, יֹותֵּ אֹומֵּ ׁש  דֹוָלה ּכְ יָמה ּגְ ׁש לֹו אֵּ יַמת רֹא יֵּ ָ אֵּ ּפּוִרים:ׁש ַהׁשּ  ָנה ְויֹום ַהּכִ
זֹּ   -וז"ל חה אות צג  לולה במנ ערבית הכ   בלק"ה   כתב כך    לא ּבַ ִאיָתא  ׁש  ּפַ הַ ּוְכמֹו  ַוּיִ דֹוׁש  ַהּקָ יו נִ ר  ַאּפָ ּבְ מַ ח  ים ָמאן חַ   ת ׁשְ נָ   ּיִ ִמ ּדְ ָנפַ ַפח  ח  ּתֹוכֹו 

י קֹד   ִסְפרֵּ בָֹאר ּבְ ּמְ ה ְוכּו' )ּוְכמֹו ׁש   (.ׁש ִמּז 

וכיון שהקב"ה בעצמו    ח פ עצמותו הוא נו כל הנופח מ והוא ידוע  מת חיים  ויפח באפיו נש     -הקדמה בן מאה שנה    -  פע טל ספר ש יין  וע 
אדם  ו ב ובכ  של  באפיו  נפח  אם  דו  חיים  נשמת  מעצמות הי   ן כ הראשון  נשמתו  ב"ה  יתה  ש ו  ויברא  ע   העיד וכמו  בפירושו  הפסוק  ליו 

 .תו ל"ם אלקים ודמו נשמת אדם היא צ ד עניין צלם למעלה ש ירשנו סו א אותו וכדפ אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים בר 
לי דבר פלוני    עשה   ומר לחבירו כל אדם הא ש   רי בור בלבד ה חותו בדי י ל חזקה שליח עושה ש   קבל הרי ת נשמע ומ צ"ע מה הכוונה    לב
נ   הרי   עשה   וא וה  דיבו דבריו  נקרא  שזה  בהכרח  לא  ואעפ"כ  למעשה  והתקבלו  א שמעו  וגם  שהכו " ר.  לומר  שרק  ונ א    כשמתקבל ה 

   כיון שטוב הכל חפצים.  ם ר שהרי אמר לקמן הטע למעלה אצל הקב"ה נקרא דיבו 

ה  היה ראש    ' מעידה מ ג ודואג  ואעפ"כ  יראת שמים  הר עליו שהיה בלא  אחיתופל  שנתקבלו    י סנהדרין  וכן  ירא דבריו  ת שמים  בלא 
 דוד ועצתו כאורים ותומים בודאי נתקבלו דבריו.למלך    כנ"ל ואעפ"כ היה יועץ 

הובא גם  ושמות יב יח,  ובראשית לז ח'  קהלת ז' כא  ך עה"ת כמה פעמים  לשי מובא בא ברית כרותה לה שתתקבל )   ואפילו לשון הרע 
 ה' טז(    לק"ה ריבית ב 

שכל  דהיינו    ברית קן ב ו ת למי שמ כוונה שרק  נקרא דיבור ה   שמים, ורק זה על ידו כבוד    מגלה בל  ק מ ה ל הכוונה ש ב ק מת ש   מוכרח לכן  
 ד.לך לאיבו בלא חשש שי   אזי משמים משפיעים לו טוב בדיבורו יו גלות כבוד שמים  מעש 

 ולא שמתקבל או שיתקבל.עבר  צ"ע שנקט לשון    -ל  שנתקב   לג
 . תו הטעם אשר ס" האוצרות חיים שער נקודים פ"ו ד"ה וזעיין  ו  .'לק"ה כלאי בגדים הלכה א ן עיי לד

ַמִים ְמסַ   ט תהלים י   לה  ָ ַהׁשּ בֹוד אֵּ )ב(  ּכְ ִרים  ָיָדיו מַ ּפְ ה  ּוַמֲעש ֵּ יד  ל  ַעת: )   יַע: ָהָרִק ּגִ ּדָ ה  ְיַחּו  ַלְיָלה  ּלְ ְוַלְיָלה  ר  יַע ֹאמ  ַיּבִ ר    ג( יֹום ְליֹום  ין ֹאמ  )ד( אֵּ
ִלי נִ וְ  ָבִרים ּבְ ין ּדְ  ָלם: ע קוֹ מָ ׁשְ אֵּ

ע  יחידים, אשר בלי נשמ   דברים שהוא גם דבורים   הוא מאמר שלם, וגם אין ין אומר ש אינה בלחש, כי א   ו והגדה ז   -)ד( אין    -מלבי"ם  
נ   אמירה   שכל   -  קולם  קולם  יוצר,  של  כבוד  על  להעיד  רגע  כל  המתחדשות  ופליאותיה  הטבע  מאת  היוצא  דבור  מקצה  שמע  וכל 

 א וחכמתו: גדולת הבור עז ויכריז בקול    וה בעולם יתן קול כל רמש וכל תנועה המתה ו   יח הארץ ועד קצהו, וכל ש 

כמ"ש בחבורי התו"ה )ויקרא סי'    ם על מלה אחת יפול גודבר    ר שלם, אומר הוא מאמ   -)ד( אומר, דברים  המלים    באור חלק    מלבי"ם 
 ג'(: 
 ק כי טוב.י ק כמ"ש אמרו צד אין טוב אלא צדי יומא לח:    מ' וכן בג  המן כזרע גד,   עניין תיקון כא דף נד. ב   במתוק מדבש   כמבואר   לו 
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. וע"כ [לח]  \לז/לאו הגון הוא אסור ללמדו  דאי  ,ויראת שמים  כבוד שמיםינו  י דה  ,בחפץ בטו  תלמיד הגון
 יראת ה' כמבואר בסוף התורה  האישבחי'  ,  \לט/ דהיינו דעת המתבטא ביראת שמיםכשיש טוב בהדיבור  

נשמע   הדיבור  כרעם  אזי  שמש  ונתקבלועי"ז  בלבו  כבוד  מכוחו  לתשובהתעוהב  ם ימתגלה    \ מ/ ררות 

 אהו  כיון שאין בו טוב  תקבל אינו נאזי אע"פ שנשמע הוא  ור  טוב בהדיבשאין  כ  , אבלומעשה טוב 

  :לא רועם בלב השומע 
  א שבירת הכלים היו  , שבירת הכלים  בחי' תקבל זה  מנשמע ודבור שאינו  שמבאר עפ"י הסוד    \מא/מוהרנ"ת

האוזן הארת  ב  מחסרון  חייםכמבואר  לו  תנווכנראה    .עץ  צריך  כן  נששעל  שיהיה  באופן  דהיינו  דבר  מע 
רא  י הוא נקנשמע ואזבור ה יד  באופן שיהיהוזה תלוי במדבר שצריך לדבר    ,זן הכוונה של השומעשאור האו

הכוונה  מו  דיבור. להתגלותתקבל  שמים  שיביא  לדבר    ,כבוד  וגם  שומעת  לאוזן  לכווין  צריך  המדבר  לכן 
  , בבחי' וישמע יתרו  (תליא  באלבתיקון נח שמיעה  )כמ"ש  מע באוזן  נש  זי"עש  שומעבאופן שיהיה רועם בלב  

כבוד שמים.וללגי  השמביא  שמיעה דיבור    הכוונה לחפש ואין    י  לדבר  לאוזן  כזה  אוזן שומעת אל  שגורם 
 בלב.  םלשמוע ע"י שרוע 

 

הט  ואיך בעושין  הדיבור מהדעת  וב  ע"י שלוקחין  הוא  הוא  דהיינו  הדיבור,  מדבר  שכשהוא 

  בחי' נוזלין מן חכמה ובינה ונחלטים בדעתברורה  קה  ת חזור אממאיר בדיבואזי  ה  תו להקב"מחשבב  ברומח

כי היא המלכות המקבלת אמת    "סוף דבר"הנקרא  ,  יראת שמיםדעת המתבטא בינו  ידה  בי יש בו טוזא
ואזי   מהמלך  היא  מהדעת  האדם"  וכמ"שיראה  כל  זה  האד שהדהיינו    "כי  קומת  בכל  מתלבשת  ,  םיראה 

ומתקבל    בגבורות בלב  םע רו  ,רותהיא גבוש   ביראההיוצא    יבורדו ה'()השומע  . אבל \מב/ כמבואר בתורה 
  . בבחי'ון הברית המביא דעת ועי"ז יראת שמיםקי אין בו ת  ב, אזי אין בו טו א דעתכשהדיבור בל 

 רונפש הוא הדיבכי    ,דהיינו הדיבור בלא טוב,  בלא דעת נפש לא טובגם    \מג / ט()משלי יכתוב  ה
ותרגומו לרוח    \מו/ "לנפש חיה  ויהי האדם  מת חייםו נשבאפיויפח  "  \מה/(ב'ש )בראשית  , כמ"[מד]

שכח הדיבור הוא עניין אלקי שנפח  לומר שאע"פ    , היאנו שהביא פסוק זה דווקארבת  נכוונ"ל    ממללא

 
רגמה כן נותן  ן במ ב צרור א נאמר כ וליס ש הגון כזורק אבן למרק שונה לתלמיד שאינו  כל ה רב    זירא אמר אמר רבי    .חולין דף קלג   לז 

 אוה לכסיל תענוג: תיב לא נ סיל כבוד וכ לכ 
 ' כסיל בתבונה משלי יח ב ץ לא יחפוכסיל כמ"ש מי שאינו   לח

.  קבל ת מים מ ש   של ירא : שדיבור  ת ו בברכו ת. ו ה טו שיראת שמים שרשה בדע ר ו בת בל ו עת מתק דבור הנלקח מהד ש   מן ק ל בואר  מ כ   לט 
לשו  עפ"י  לומר  נראה  ספר  עוד  ה ן  ביראה  מ   יוצא הישר  דיבור  לכן  בלב  אלא  יראה  אין  ואמחז"ל  ללב,  נכנס  הלה  בלב  ן  מתקבל 

 השומע.
 י גמור לתשובה נ ו יל צדיקים שבמשפט אחד עוררו ח   כדמצינו   מ

ָגִדים הוּ כִּ   -  ' י בגדים א א ה כל " לק   מא ַגם ַהּבְ ַגם  י ּפְ "ל, עַ ְמבָֹאר  כַּ ּבּור  ַהּדִ א ּפְ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ב ּבַ יטֵּ ן ׁשָ הֵּ עַ ם. וְ ּיֵּ ז הּוא בְּ ׁשַ י  ְטנֵּ ּבּור, ּכִ ַגם ַהּדִ ִחיַנת ּפְ
ם בְּ  ְפלּו  הֵּ ּנָ ׁש  ָהאֹוִתּיֹות  רּו.ִחיַנת  ּבְ ן   ְוִנׁשְ ּכֵּ ּקּון כַּ יִכין  ִר צְ   ְוַעל  ְוהוּ ּתִ דּוַע.  ינוֹ חִ א בְּ ּיָ אֵּ ׁש  ּבּור  ּדִ ָמע יַנת  ִנׁשְ ְתחִ ׁשָ ְמבָֹאר  הַ     ּבִ ה  ם  ז  י  ּכִ ֲאָמר,  ַהּמַ ת  ּלַ

חִ הוּ  ּבְ ַהנְּ ָהאֹוִת יַנת  א  ְוכוּ ּיֹות  ז  ַעְטנֵּ ׁשַ ם  הֵּ ׁש  "ל  ַהּנַ "ל,  פּוִלין  ּנַ ּכַ י '  בִּ ְּ ַהש ּ ר  ּקַ עִּ י  עַ ּכִּ ה  תָּ יְּ הָּ ה  ֶׁ רָּ י ש  דֵּ יְּ ל   א ּלֹל  ּבְּ אֹ קִּ הָּ ֶׁ וּ אֹור  מֹו ש  ּכְּ ן  יתָּ זֶׁ ּבְּ אִּ ץ  א  עֵּ

ים. הוּ   ַחיִּּ זֶׁ י   וְּ חִּ ֶׁ ּדִּ   ַנת ּבְּ ש  נִּ אֵּ ּבוּר  ע ינֹו  מָּ ְּ ּבֵּ ,  ש  קִּ ּלֹא  ֶׁ ש  נוּ  ַהיְּ אוֹ ּדְּ אֹ ל  הָּ ֶׁ ר  ש  ן  ינַ אֵּ זֶׁ חִּ ּבְּ הוּא  י  ּכִּ ל,  לָּ ּכְּ ּבוּר  ּדִּ א  רָּ קְּ נִּ "ל ינֹו  ּנַ ּכַ ין  בוּרִּ ְּ ש  יֹּות  אֹותִּ ה    ת  ְוז 
ִחינַ  ַעְטנֵּ ּבְ ׁשַ הּו בְּ   ז ת  ּז  ׁש  "ל  ּנַ גַ ּכַ ּפְ ה  גָ בְּ ם הַ ִחיַנת  ְוז  "ל.  ּנַ ּכַ תּוב ִדים  ּכָ ָפִר בַּ   ׁש  י  ים  ּסְ ּמִ ִפלָּ ׁש  ּתְ ין  ז אֵּ ַעְטנֵּ ׁשַ בּוׁש  ּלָ י הּוא בְּ תֹו עֹוָלה,  ׁש  ּבּור  ּכִ ּדִ ִחיַנת 

ָמע כַּ  ינֹו ִנׁשְ אֵּ ִהְלכוֹ ׁש  ה ּבְ ל ז  ן ּכָ "ל ְוַעּיֵּ ם הֵּ ת ִציִצית, עַ ּנַ ן ׁשָ  ב: טֵּ י ּיֵּ
מכח פחד ה'  ת בשומע  יו ו מכניס ח של שירא שמים הדיבור    ( ד'שבות חרוץ סמוך לאמצע אות  ח מ ) מבואר בר' צדוק  יותר    וכן מבואר   מב

 ר.להכניס חיות גם באח   יכול בהם חיות כטעם אתה מחיה את כולם, ועי"ז    דעי"ז יש כרצון ה' ית'    ותיו ודבוריו החופפו שכל פעול 
לֹא  משלי י   מג ם ּבְ פ    )ב( ּגַ ַרְגַליִ ַדַעת נ  א: ׁש לֹא טֹוב ְוָאץ ּבְ  ם חֹוטֵּ
 . נפשי יצאה בדברו ' ר השירים המהפסוק שי ד וקעח שלמ ונא ופא וקעג יין תורה מו ע מד

ר ְידֹ )ז(    ב   ת פרק בראשי   מה  יצ  לִֹהי ַוּיִ ת הָ ָוד א  יו ִנׁשְ ם א  ַאּפָ ח ּבְ ּפַ ים ָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַוּיִ ה: ַוְיִהי ָהָאָד   ַמת ַחּיִ ׁש ַחּיָ פ   ם ְלנ 

 הות באדם לרוח ממללא: תא דחיי ו שמ אדמתא ונפח באנפוהי נ   י אלהים ית אדם עפרא מן א י ר ( וב )ז  אונקלוס גום  תר 

אפיו  יסודה וסודה, כי הזכיר בה שם מלא, ואמר כי הוא נפח ב   עלת הנפש הכתוב הזה מ יים ירמוז לנו  ת ח באפיו נשמ )ז( ויפח    רמב"ן 
,  ים ים הנבדל לשלות מן השכל (, גם לא בהשת ' כ   ' )לעיל א   ה רמז בנפש התנוע אשר  היסודות כ א באה בו מן  ים, להודיע כי ל נשמת חי 

כי        לב ח( ונשמת שדי תבינם:   מר )איוב וזהו שנא   בו חר מנשמתו יתן  פח באפי א הנו כי  רוח השם הגדול, מפיו דעת ותבונה,    אבל היא 
הבינה בדרך   מיסוד  ואמונה,  היא  מטות והוא מאמרם בספר אמת  פרשת  )ריש  נדר י  כ (  בחיי המלךים  כנשבע   , נשבע  במלך    שבועות 

ר אות  ה )ספר הבהי נחוניא בן הקנ   ו של רבי מדרש ( וב 'ל   ' חי ה' וחי נפשך וגומר )מ"ב ד  זכר לדבר   בר אף על פי שאין ראיה לד עצמו,  
 ן: אלהים והמשכיל יבי   תבין דברת שבועת וינפש ומכאן  ( מאי וינפש, מלמד שיום השבת מקיים כל הנפשות, שנאמר  נז 
י  ( כ , )עיין תורה מו ונא ופא וקעג וקעח כו בדרך כלל "נפשי יצאה בדברו" כדר שיר השירים ה'  א את הפסוק  י שלא הב   נראה הטעם   מו
בו    ר מנשמתו יתן דגיש שאע"פ שכל דיבור הוא רוח ממללא, שעליה כתיב ויפח באפיו ואיתא ברמב"ן הנופח באפי אח אן רצה לה כ 

בל  ה נשמע ומתק ר דעת ביראת שמים ויהי ר עד שיהיה יוצא מפיו של ב ו בור באדם הוא מרוח ה', אעפ"כ לא נקרא דיב כח הדי הרי ש 
 וכנ"ל 
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  גוי,   ללכ  לאל כח הדבור, שהרי כח דיבור כזה יש גם  הקב"ה בעצמו מעצמו באדם, אעפ"כ לא נקרא דיבור, 

  : נ"לאזי נקרא דיבור ות ורק כשמצטרף לזה גם יראה מהדע
רצים  שרבים  גדולים  חכמים  דמצינו  דואג  דבריהם  וע  לשמ  וצ"ע  ראוכמו  סנהדרין  שהיה  שאול  ש  בזמן 

ו כיון  פשוטהמלך  אותו  וכן    שמינו  דבריו,  יועץ  אחיתופל  שקבלו  דוד  שהיה  מלחמותיוהמלך  הרי   ,בכל 
 ריהם?  וא"כ כיצד נתקבלו דב ת שמים.להם ירא הר בגמ' חגיגה טו שלא הי ואבמ ש פשנתקבלו דבריהם אע"

ין זה דיבור המתקבל שרבינו מדבר עליו, כי לא רועם בלב  אהמדבר  צ"ל שכשהדיבור מתקבל מכח חכמת  ו
   יצונית.חה השומע עד שמביאו לתשובה וגילוי כבוד שמים אלא רק מוסיף לו חכמ

במה שביאר שהסיכתא רומז    ח"סבי דבי אתונא וריב  בין"ת שוהשאור  יבב  הונראה שזה רמוז בסוף התור
לסיכה   לשביקש את האשה יראת ה' היה ת"ח שהרי נמש  לדברי תורה כדרבנות ומסמרות, נמצא שהאיש

 . לות"ח גד הפ שהי "נמצא שלא היה טוב בדיבורו אע ,ר המתקבל, ואעפ"כ לא זכה לדיבו "להנ

 

 באות 
ע"י  לדעת  זוכיםשעתה באר י .תוא דבור שיש בו טוב הבא מהדעה ,קבלתמו  עאחר שביאר שדבור הנשמ

 שמדברים משבח הצדיקים.  
יודע  שבחוזק גדול עד בחיבור המחשבה  ,כי הדעת היא להיות מחובר אליו ית' ,מה גדולהולכאורה זו תי

ועי"ז בא  ,דמא סמוך אליווהשגחתו עליו בומרגיש מציאותו  שכל מאורעותיו רק ממנו ית' ורק לטובתו,
עם  דבורו היוצא בגבורות היראה רוכנ"ל שאת כל קומתו בחיל ורעדה. ואזי  ליראת שמים גדולה המלבשת

לגלות   ומעוררשבלבו עד ל מתקבושל השומע  ן מאור האוזהארה הדיבור ואזי מקבל  ,כל השומע אותולב ב
 , בבחי' וישמע יתרו. מעשיוכבוד שמים בכל 

 נמצא מאד"."ועד כמה  'ד בספרים גודל רוממותו יתללמו צריך  תדעלה כדי לזכות וא"כ לכאור
איך יחבר   , אבלכל היותר יכול לחבר אותי לצדיקרה ל לכאוש ?אבל שבח הצדיקים מה יכול להועיל לדעת

 ? קב"הלהי אות

 , ועיקר עומק תשובתו של ריב"ח לסבי דבי אתונא. זוחידוש בתורה ה עיקר הונראה שז
שכלם  שקנו חכמה עד בית האש, כי ני קזסבי דבי אתונא שפירושו נקראו עד ש םמי וכי הם היו חכמים עצ

 ,\מז/ כמבואר בר' צדוק הנסתרחכמת  וגם ידעו ,יצוניתחכמה חשהיתה  היה בוער כאש עצומה, אלא 
שפגם  כיצד יתכן שמי רק לא הבינו  ,ידעו שתיקון המלכות ע"י תיקון הבריתשבסוף התורה כמבואר ו

  .לו תיקון דהיינו שלדעתם מי שקלקל איןממנו, ת המוחין ע"י תיקון הברית שגבוה א ררעוליכול  ,במלכות
שלא  כ"ש , ו\מח/צדיק אמיתילמדרגת אצלם מושג של תיקון עד ואין  ,מתיקון הבריתהם במהותם רחוקים כי 

  רורעשי לתיקון הברית יזכהיק אמיתי התקשרות לצדבשבח הצדיקים ע"י  אזי  ,אדם פגוםש שייך אצלם
 . רויזכה לתיקון הדיבו  את המוחין אצלו

דיקים  להם שהתיקון הוא שבח הצ ואין הכוונה שלגמרי אין להם השגה בתיקון הברית שהרי כשריב"ח אמר
ם ושתקו. אלא הכוונה שאצלם זה לא שייך ובזה ניצח אותם שהוכיח  בלו דבריו עד כדי שהודו שניצח אותק

 לל. יך כישא ללהם שיהודי יכול לתקן מה שאצל גוי 

, וקשה א"כ כיצד הוא עולה  ע"י דיבור שאינו נשמע ומתקבלעיל גם  יקים מושבח הצדמשמע שצ"ע ו
 .  לין למטהל למעלה לעורר המוחין שיהיו נוזומתקב

שכמבואר בתורה סז שכיון ששרש הנפש בכבוד אזי נמשך נפש האדם אחר  שזה ממהות השבח  וצ"ל
אפילו  \מט/ פירוש תשפילם, וכן מצינו בצדיקיםתשבחם אתה  ויגל אהשבח, וכן מבואר בפרש"י עה"פ בשו

 
אמרים ליקו   מז  צ   טי  ח  -דוק לר'  אות  מי   -  אמצע  שכ ויציבא  מה  מעשה  לתא  בפירוש  י"ז(  פרק  א'  חלק  נבוכים  )מורה  הרמב"ם  תב 

כנודע  מרכבה  ומעשה  ע   בראשית  טענה  מה  ואין  חכמי ליו  היו  כן  דאם  לו  וכדומה  הקודש  עבודת  בספר  העולם    שכתב  אומות 
ו חכמת  ולם והיינ מה באומות הע כי אמת הוא כן דיש חכ   ה כנביאי ישראל.ומעשה מרכב   ה בקיאים במעשה בראשית כאריסטו והדומ 

חכמת  כן  שאין  מה  ידו,  על  הלב  להדריך  תורה  ואינו  ללב  מורגש  שאינו  רק  נ   אמת  ישראל  תור בני  דיחזקאל  קרא  מרכבה  כי  ה 
עולם כלל רק  ה אינו באומות ה ה' יתברך וז ל ידי הרגשת הלב באור  במגילה )כ"ד ע"ב( דהעיקר ע   באובנתא דליבא תליא כמו שאמרו 

שה  של  בישראל  לבן  )שי קב"ה  מיני ישראל  בכל  הנבראים  פעולות  וסתרי  מרכבה  ומעשה  בראשית  ומעשה  ב'(  ה',  רבה  השירים    ר 
נביעותן מהבינה שבלב    דיות דאומות העולם, רק מצד ו י ישראל הוא עצמו אותן חכמות אלקיות וטבעיות ולימ יות דבנ חכמות לימוד 

כי כל חכמתו דרבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר ידעו גם    י וכמו ששמעת     : ברך הוא בענין אחר ממש בר אמיתות ה' ית להכיר בכל ד 
ות הידועים לבעלי  ר עומתו זה לעומת זה והעשר ספירות הם עצמן העשרה מאמ והיו ל קרוב לזמנו    כן סבי דבי אתונא מחכמי יון שהיו 

 ל.רה כל ת ואינו דברי תו צד החיצוניו ק שהשיגום בלבוש אחר מ ההגיון ר 
אבל אין להם מושג של לקדש חומר דהיינו לא לפרוש אלא לקדש את הזיווג    , אוות נשיםורשים מת זירים הפ נ   לם ש אצ אע"פ שי   מח

  דה או חטאת הכהן יקריב ואפילו כשמבקשים להקריב תו   ( מעשה קרבנות ג' ב'   ם מנחות עג: ורמב" ) רבניהם עולה  ן כל ק בעצמו. ועל כ 
לבד ממה שמצד נפש הגוי חסר    לם כלל.פר לבעלים אין אצ כ דושה כזו שמ אכילת כהן בק   ל מושג ש כליל למזבח אבל    ה שכולה עול 

הנשמה של  הקב"ה מצד שרש  עם  ורק    לו בברית  המת יהודי.  נקשר גר  ואזי  סיני  שהיתה בהר  ישראל  נשמה של  מקבל  לבחי'    גייר 
 ל.עם עם ישרא   ילה ולברית שכרת הקב"ה ישראל עלו במחשבה תח 

לו    ועיין בזה דבר נפלא   מט  סנהדרין דף צב: תנו רבנן בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש אמר 
בבקעת דורא כיון שהחייה אותן באו עצמות וטפחו לו לאותו רשע על פניו אמר מה  מתים    הקדוש ברוך הוא ליחזקאל לך והחייה 
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לכן אפשר ששבח  ו(, )כמבואר בתורה קכ כרשב"י שכאשר שבחו אותו החריא היה מגלה להם עוד סודות
   הצדיק לסייע למשבח.  \ נ/ ושך את נפשהצדיקים גם מ

שעל כן ציווה רבנו   םת רושם כל מעשיו הטובימבואר בלק"ה שאפילו רק הזכרת שם הצדיק מעורר אעוד 
מעורר את מעשיו הטובים  שק של הצדיוכ"ש ככשמדברים שבחיו   .דיקיםלמוהרנ"ת לכתוב ספר שמות הצ

ע"י היראה של הצדיק בלים מתקון מעלה אותן מיין נוקביש ,איש המשבחאל ה  של הצדיק המשובח
    למשבח אין יראה.פ שאע"המשובח 

 יבור הנשמע ומתקבל. כזה שזכה לדדיק צ נו רקדהיי ,ולפ"ז צריך לדעת את מי לשבח

הדעת  להקיםו את  לעורר    ולרומם  בינהאת  דהיינו  הדעתוירדו  שיזלו    החכמה  את    \ נא/ לרומם 

למדות   המוחין  את  שבולמלכותשבלב  שמאיר  ע"י  הוא  בפיו    \נג/[נב]   קיםהצדי   ח,  גודל שמספר 

 
לו חבריהן של אלו מחיה   ותמהוהי כמה תקיפין מלכותיה  טיבן של אלו אמרו  ואמר אתוהי כמה רברבין  מתים בבקעת דורא פתח 

רשע שאילמלא )לא( בא מלאך וסטרו על    ל אותו מלכות עלם ושלטניה עם דר ודר וגו' אמר רבי יצחק יוצק זהב רותח לתוך פיו ש 
 פיו ביקש לגנות כל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תהלים 

מס   -לגנות     -פרש"י   השירות  שהיה  מאחרי  יותר  אחריהן  נוטה  היה  הוא  ברוך  הקדוש  אמרן  ואילו  מדוד  יותר  נאות  שבחות  דר 
 שעשה דוד: 

יטב רשעו של נבוכדנצר וצדקתו של דוד ואיך יתפתה בגלל התלהבות  יודע ה הרי מדובר בהקב"ה שחותמו אמת והוא    וזה דבר פלא 
אלא כנראה יש בזה איזו סגולה כזו וכלשון רש"י שהוא נוטה אחר  של רגע של אותו רשע לעומת התלהבות הנצחית של דוד המלך  

 המשבח אותו.

 עט נטה אחריו יותר מאחר דוד הצדיק  לכן כמ כאן עפ"י תורה יד שעיקר הכבוד הוא מהמרוחקים דייקא    אמנם אולי אפשר לתרץ 

מתרצים שהמלאך רצה  וא פנים מלפניו ו מדוע סטר המלאך לאותו רשע והרי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו ואין מש   עוד צ"ע 
 להראות את החילוק האמיתי שצדיק גם אחרי הרבה סטירות ממשיך לשבח אבל רשע אחרי סטירה אחת הפסיק.  

נמצא היסו   עכ"פ אבל  סגולתו למשוך את המשובח    ד  מצד שהשבח  רשע משמע  שבחיו אפילו של  נטה אחר  כאן שהקב"ה כמעט 
 למשבח.

( שכשמשבחים אדם  שמעתי מהריצ"ח ילם. והוא רמז ) תה תשבחם ופרש"י תשפ בשוא גליו א   והשפלה כמ"ש   כי שבח פירושו הורדה   נ
המש  אל  ויורד  נמשך  אותו הוא  ש נר ו  .בח  ב אה  הוא  צדיקים  שמ שפ חי'  שבח  כשמזכירים  בקבר  דובבות  מ ו תיו  יש  ושם  פרשים  עתו 

 ו דובבות שייך גם בצדיק חי.פתותי י"ב ועוד( שש וכן יש דעות )כגון הנצ   יב הארכנו בזה( רה  יו. )בתו לומד דבר דיק יורד אל ה שנפש הצ 

פנחס עיין   רכ.    זוהר  ל "   –דף  ונשיק  ויתיב  טולא  "פאתא ההוא  וכו.'  בן  יה"  פנחס  לרבי  ד נו אתר  דתנינן בכל אתר  יאיר  גביינו  איהו 
 א אתר ואייתי לגביה".פקיד לההו   א מ יתא כד איהו בההוא על אתחדש ביה מלתא דאורי   דקיא צ ד 

קום נתקדש ע"י התורה שלומדים בו ואותה קדושה אצולה מנשמתו של זה שחידש אותה,  י המ כ   -באור יקר שם    ופירש שם הרמ"ק 
ץ נשמתו שם, ואם יהיה  עי"ש וכביכול מציאות ניצו   ' דושה אחוזה במציאות נשמתו וכו ר, והק יו שחידש אזי עוד יות גם הם חידוש   ואם 
המ   ממש  יוס אותה  אז  חידש שם  ואותם דברים שהוא  קדו ימרא  הענין  ק יף  על  כי שפתותיו  שה  קימ"ל  ירוץ שם דהא  והצדיק  דושה 

צילו של רבי    ו והו וכו,' והיינו טולא )דהיינשעורר   מוצא שם אלו שהם אותם קום חידושו ו ונשמתו מתעוררת ורצה אל מ   דובבות בקבר 
 .תר, מפני שהם עסקו בדבריו ממש תגלה להם יו דנשיק ליה שנתחדש ונ   ( פנחס בן יאיר 

כי דווקא דעת שייך בו יותר לשון עמידה בחי' עומד על דעתו בחי'  הם חכמה ובינה  ן אות ד' ונוזלים מן לבנון  לקמ ו   –  לרומם הדעת   נא
עת ים סוף אמרו בשירת הים נערמו מים נצבו  ובקרי     .ות בחי' שכיבה שט רוח  המה. וכן ההפך מדעת הוא  ב הפך    אדם בזקיפות קומה 

דהיינו   מיא.  חכימו  והתרגום  נוזלים,  נד  ער נער כמו  מלשון  ו מו  לדעת  שהכוונה  צ"ל  שם  גם  בזה  מב שמעתי    צ"ח י הר מ מימות.  אר 
המים הניגרים, וכמו שיוסף    דר תות שהוא גמוד על דעתו ולא להתפ סף לע וינס הים בזכות וינס )יוסף( ויצא שהים למד מיו חז"ל  א מ 

   כמו נד.  ו ד מ ונתבטל מהם טבעם וע שטבעם להיות נגרים כך התגברו מי ים סוף  התגבר על מדת המים  
ת  ן ספר חסידים סד ועי"ש בריווקא בפני אדם המופלג ביראת שמים. ועייותרץ שד, עיין מהר"ל חדושי אגדות ערכין טז. מקשה על ההתר לומר כל שבחו של אדם שלא בפניו,  רלדרמח ותורה  תורה  עיין    נב

: אל יספר בטובתו של חברו  דסועיין ב"ב ק   ד שלא יגזים: מאן שפיר שומעניה שרי לשבוחיה וינוחו ברכות על ראשו, ועי"ש מהרש"א בלבועיין מגילה כה גם שונאו.   עעולם להחיד"א שברבים יש לחשוש ששומ
 וכו. 

זה נטהר מחשבתו, אבל אי    , ועל ידי מאד ארע להם, הוא דבר גדול  נו ממה ש מצדיקים. הי דע שספורי מעשיות    -  ורה רלד ת ועיין    נג
כיאפ  צדיקים.  של  מעשיות  לספר  שיכו   שר  מי  לה אם  עצ דמ ל  ל ות  שיכו השם  מו  דהינו  בי יתברך,  להבדיל  השם  ל  כמו  וחשך  אור  ן 

ארע כיוצא בזה, כגון    שגם להם   ת של רשעים, ו רע, דהינו שיש כנגדו מעשיו צדיק יש כנגד כנגד כל מעשה של  תברך כביכול, כי  י 
, כי הרע לעמת  בזה   יוצא וכן כ ,  אויר בלעם פרח ב   וכנגד זה יש מעשה של רשע, שגם עשה דבר גדול שפרח באויר,    נו שפינחס מצי ש 

ה הטו  וההפרש  להבד ב.  מי שיכול  רק  וחשך,  י וא  בין אור  גדל ההבד ל  יודע  שבי זה  וההפרש  למעשיות  ל  צדיקים  של  ן מעשיות של 
ם על ידי  א לי הגדלות", הינו שעשה הנסי : "ספרה נ )מלכים ב ח( אלישע  ו שכתוב ב כמ   רא דקדשה על ידי תפלתו, י זה מסט רשעים, כ 

יודע רק  נמצא שעקר ההפרש  אחר מסטרא אחרא,    ולות או כשוף או דבר על ידי תחב   מעשיות של רשעים הם בל  , א ( לה כז מג ) לה  תפ 
ל  לו אמונה שלמה שמאמין ההבד   ', אבל יש וכו אין לו זה הדעת להבדיל  וגם מי ש ן רע לטוב.  יודע להבדיל בין אור לחשך בי זה ש 

יכו  זה  גם  כנ"ל,  ביניהם  מעשי שיש  לספר  ש ל  א צדיקי ל  ות  צ ם,  האמונה  בל  שתהיה  שלמה  ריך  י אמונה  שעל  עד  מאד,  י  ד ברורה 
דו  יהיה  רואה  האמונה  כאלו  לו  שמאמין  מה  וגלי הדבר  סתים  בחינת  ממש,  במק בעינים  כמובא  אחר  א  ס"ב( ) ום  בסימן  וזה  לעיל   .

במדרש  מוב ש  ב() א  בי בראשית פרשה  'אור  : "להבדיל  ובין החשך"  האור  של    אלו   -ן  'חש ים צדיק מעשיהם  של  אלו    -ך  '  מעשיהם 
  י שיכול להבדיל בין אור לחשך חינת חשך, ומ אור, ולהפך מעשיות של רשעים הם ב   ת ת של צדיקים הם בחינ הינו שמעשיו רשעים'  

ת, ומזה  ול הדעת הוא בחינת מחין דקטנו בתו, גם נצול מצרות, כי בלב נטהר מחש   זה   ל צדיקים כנ"ל: ועל ידי מעשיות ש יכול לספר  
כי  ות ן צר באי  וספורי מ נות הם בחינת דיני דקט   מחין ,  נא לי את  ב עשיות של צדיקים הם  ן,  חינת מחין דגדלות, כמו שכתוב: "ספרה 

הצרות  דקטנות, ועל ידי זה ממתיק    כין ממחין נמש שבתו ממחשבות רעות שהם  מטהר מח   ועל ידי זה   הגדלות", בחינת המאור הגדול, 
 :  "ל ת כנמחין דקטנו   והדינים שכלם הם מבחינת 
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שלהם    הברית  בשמירת  דול גהכוחם  ובעיקר    ,\נד/ לתשובה  רהם מעל הטבע, וכוחם לעורועד כמה  ם  קדושת

מפארים את  כשמשבחין ו  .ע"י השבח  \נה/הוא הדבר שאנו מבקשים לזכות בוכי  של אנשיהם מכוחם,  
לעורר רוח הצדיק והמוחין    ררמ"ן לעו  בהם יעלו  הדבורשע"י    הםלעורר הרשימו של מעשי  \נו/ יקיםצדה

לשתר ע. לו  השפיעד  הדעת,  נתרומם  שמספר  י"ז  הטובים  מעשיהם  רושם  הלב  מ  כי  את  מאד  עורר 

גדולשמנז  עי"ו   לתשובה דעת  באה  \נז/ך  נשמתו  )לסייע לאדם המשבחו  \נח/ ואפשר שגם  דברים  . בבחי' 
מרחם  והוא משל כיצד    .\ס/ וזליוגנשר על  הפסוק מדבר מרחמנותו של הפשט  ,  כנשר יעיר קנו  \נט/ב(ל

על ינהג )ישראל,    הקב"ה  מרחמם  כי  כמ"ש  לצדיק  גם  הם(  רמז  את  דורש  ששבח ס פורבנו  הנ"ל  עפ"י    וק 

 
נמצא  וצה לטהר מחשבתו על ידי ספור המעשה של הצדיק,  ר שה יש צמצום, וגם כש , כי בכל מע ע איך לספר המעשה ך ליד ם צרי ג

, כדי  הצדיק שמספר ממנו גבוה ממנושיהיה זה  יך  אצלו מחשבה, ובודאי צר   ור, נעשה פור שהוא דב שנעשה אצלו מהמעשה ומהס 
ויכול לעלות    , ר, ואזי נטהר מחשבתו פר ואיך לספ צריך לידע ממי לס ל כן  לו, ע ה אצ שב ת מח צדיק, בבחינ שיהיה מעשיות של אותו ה 

פלו אם  וא   ולם המחשבה, צריך לשתק, כנס אל ע ומי שרוצה ל ולמות, כי המחשבה גבוה מאד,  אל עולם המחשבה שזה נקרא עלית הע 
מפסיד יד  הוא  הגון,  דבור  ג   בר אז  דבר  הוא  כי המחשבה  ה דב פלו  בוה מאד, שא המחשבה,  מ ור  בחינת  פסידהגון  וזה  כ )מנח ,  :  ט( ות 

ש 'שת  כך עלה במחשבה',  י ל ק  ולא  ישתק  ואפלו אם  צריך לשתק  בלבולי עלות אל המחשבה  יש  זה  כל  עם  כלל,  ם שמבלבלין  דבר 
   .....ת כנ"ל:  בה, וזה על ידי ספורי מעשיו טהרת המחש יך  מונעין אותה, ועל זה צר המחשבה ו 

שבים ומתחזקים  ונים  מ ה ו   , אליו יום מתקרבים  היום שבכל    חייו אלא מאז ועד היום ובפרט ק ב שכוחו בזה לא ר   נו ובזה אין שני לרבי   נד
 .מדבוריו 

י   -  ף ל"ה ק ח"ד, סעי שיש" עיין   נוּ לוֹ ׁשְ -בהמבואר בתורה כ"ט מענין שבח הצדיקים ְוכּו' אמרו ַאְנׁשֵּ שבח  , עיקר השבח שיכולים אנו ל   מֵּ
ממנו. שבדבר זה לא    ק אמת לקבל ולינו פץ ב ח ה   ה לכל אחד ורח אף עת ָכה נמשך ומאיר וז ִלְבָר -ינו ִזְכרֹונוֹ את רבינו הוא בדבר זה שענ 

יפסק אורו אחר  ולא י אים  הב   ִלְבָרָכה בפירוש, שחפץ שענינו יימשך אף לדורות -ר רבינו ִזְכרֹונוֹ ים כמו שאמ כך שאר הצדיק -זכו כל 
  ת ל, כמובא בהקדמ ו כל נצו היה זה ר   ה, הרי לא ִלְבָרכָ -ְכרֹונוֹ ים ומעשה נסים ממנו זִ לה, כי אם לדבר ולספר רק מופת הסתלקותו חלי 

   שיחות הר"ן ועוד:  

ר ו  ח"ו, סעיף  א לעני   -  ס"ו שיש"ק  "שבח הצדיקים", אמרו  בענין  כ"ט  סימן  ח"א  מוהר"ן  בליקוטי  שבח  מנו:  שלו   נשי ן המבואר  עיקר 
ינו,  ל רב ש ו  בגודל כח   בדיבורים   דוש, הוא בזה שנרבה לו הקדוש של רבינו הק מעשה הנוגע לנו המסתופפים בצי הצדיקים לעובדא ול 

שי י עד שתורות  בזמנו  ודבריו שגילה  ודרכיו  ועצותיו  ב ו  לנו  לגבי שאר הצדיקים, שזכה  יכים  רבינו  עיקר שבחו של  וזהו  אנו.  דורנו 
כן   יימשך רכו  וד   שענינו  ייפסק לנצח, בושה כזו שיימשך לדור בפרוש שהוא רוצה לעשות דרך כ   לדורות עולם. וכמו שאמר    ות ולא 

זכה  ואש   ואכן  אנ נ רי לזה.  אלי ו  המקורבים  ה   ו ו  שבח  הוא  זה  ושבח  בדרכיו.  ללכת  למעשההחפצים  ולהאריך  נוגע  להרחיב  ונכון   ,
     מאמר: שם ב אר  ידי זה יתרומם הדעת, כמבו -בדיבורים אלו שעל 

 .ביותר   לו   יורד ומתגלה ' שמשבח אותו בה  ה בחי ות א יק דהיינו שב הצדיק בזה בעיקר מאיר לו הצד   שמשבח את   שבמה   כי הכלל   נה 
הכוונה   נו  מוהר" פניהם.  ב שלא    מסתמא  בחייי  המסופר  במעשה  כ' כמבואר  סימן  זו   ן  לתורה  יש    ם פ שג אע" .  השייך  בפניהם  לשבח 

ִ בְּ   -קכו    תורה סוף  ב אר  כמבו אבל אחרת  מעלה גדולה   ׁשּ ׁש  חּו ַהח  ָכל ָמקֹום  ת ַר ּבְ א א  ְמעֹון ּב  ְבַרּיָ י ׁשִ גִּ   יֹוַחאין  ּבִ ה ָלה  ַעל ׁש  ָלא  סֹוד ִנפְ   ם ּלָ
ַאחַ  ְמָצא ׁש  י ּת ּתִ ם עֹוד ִחּדּוׁשֵּ ְך ָאַמר ָלה   ֹוָרה:ר ּכָ

ּדָ   -תורה רמח    נז  יִקים, הּוא  ּדִ ִמּצַ ּיֹות  ַמֲעשִֹ י  ּפּורֵּ ּסִ ׁש  ע  דוֹ בָ ּדַ ּגָ ִס ר  י  ְידֵּ ַעל  י  ּכִ ְמֹאד,  ִמ י ּפּוִר ל  ִנְתע ם  יִקים  ּדִ ב  ּצַ ְוִנְתַלהֵּ ר  ִהְתעֹוְררּות  הַ ֹורֵּ ּבְ ב  ּלֵּ
ֵּ   ל דוֹ גָּ  חֵּ ְלַהׁשּ ַרְך ּבְ ימּו ׁש  ׁש  ם ִיְתּבָ י ָהְרׁשִ ּדִ ק ִנְמָרץ ְמֹאד, ּכִ ה אֹותֹו ַהּצַ י ֲעבֹוָדתֹו  ָעשָֹ ּנּו, ַעל ְידֵּ ִרין ִמּמ  ַסּפְ ּמְ ת יק ׁש  ם    א  ֵּ ַרְך, זֹאת ָהְרׁשִ ַהׁשּ מּו  י ִיְתּבָ
ּמְ עוֹ ְת נִ  ת ׁש  עֵּ ת ּבְ ר  ַהצַּ ר  ִרין מֵּ ת לְ ּדִ ַסּפְ ר  ֵּ הַ יק, ְוִהיא ְמעֹור  ִהְתעֹוְר ם ִיְת ׁשּ ַרְך ּבְ דֹול:ּבָ    רּות ּגָ
משך אל  א נ וכן הוא השבח שמשבחים מישהו הו .  כמ"ש בשוא גליו אתה תשבחם ופרש"י תשפילם   שפלה ן ה כי שבח הוא גם לשו   נח

עי השבח  ן  כא תגלה תורתו עי"ש. הרי נמי  ומ בדים אם נמשך נפשו  רשה בכבוד לכן כשמכ ש ש פ ון שהנ י בח, ועיין בזה תורה לז' שכ הש 
 ת ולסייע למי שמשבח אותו.ד סתמא נמשכת נשמתו לר מ 

ברגר(    )גליון  תי ראי ו  יוסף  הרב  של  זי"ע לפר   בשם פנינים  נחום מטשרנוביל  " ש א הרה"ק רבי מנחם  ה' איש אל ר ת הפסוק  יראי  נדברו  הו  ע אז 
כי כל הפסוק    וד רו ו" לא דיברו? וע לשון "נדב ה   הו " ולכאורה מ –ולחושבי שמו    ה' זכרון לפניו ליראי  בספר    ' וישמע ויכתב ב ה ש ויק 

ודות  ו ביניהם א בר נה הוא: כאשר שני בני אדם איש אל רעהו נד יקשב וישמע, וכו'?     אלא הכוו הו, ומכופל "יראי ה', איש אל רע 
לנשמתו    ומכל שכן   ר, קב ומר עליו גם לגופו המונח ב ל   ותיו דובבות, רצונו ים לצדיק להיות שפת ורמ גו, והם  "ירא'ה " וסיפרו בשבח 

אז  טובה  ה   הטהורה,  כפוי  להיות  שלא  הוא  גם  מוכרח  הבורא ולהמל צדיק  לפני  בעדו  המדברים  בעד  המכוון    יץ  וזה  שמו.  יתברך 
גם על    –  " שמו   בי ניו ליראי ה' ולחוש יכתב בספר זכרון לפ ו " ,  ץ בעדםמלי   עבור הצדיק ומה שהצדיק ה שמדברים  מ   "ויקשב ה' וישמע" 

 ..פרים עליו המס   הצדיק וגם על 
ר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו  כְּ   )יא(   לב דברים   נט ׁש  ְבָר ְיַרח  נ  הּו ַעל א  אֵּ ָ הּו ִיש ּ חֵּ ָנָפיו ִיּקָ    תו: ף ִיְפרֹש  ּכְ

שהוא מקשקש ומטרף    קנו פתאום עד ניו ואינו נכנס ל רחמני על ב זה  ה ה כנשר  נהגם ברחמים ובחמל   -קנו    ר שר יעי ( כנ יא )   -  רש"י פ 
  -על גוזליו ירחף       יעורר בניו:   -יעיר קנו      ו: חברתה כדי שיעורו בניו ויהא בהן כח לקבל ל   ילן לאילן בין שוכה בכנפיו בין א   על בניו 

תן תורה לא נגלה עליהם מרוח  כח כשבא לי יא  גאנוהו ש ו נוגע אף הקב"ה שדי לא מצ ע ואינ נוג  פף ו אינו מכביד עצמו עליהם אלא מח 
     רוח רביעית:  בא זו הר פארן. ואתה מרבבות קדש. אלוה מתימן י מ   ח משעיר למו. הופיע מסיני בא וזר   חת אלא מד' רוחות שנאמר ה' א 

א מגביה  שהו   מן הנשר פות לפי ששאר עופות יראים  כשאר עו יו  גל בר כשבא ליטלן ממקום למקום אינו נוטלן    -יפרוש כנפיו יקחהו  
ל כנפיו אומר מוטב שיכנס  ע   מן החץ לפיכך נושאן אינו ירא אלא  רגליו מפני הנשר אבל הנשר  וף ופורח עליהם לפיכך נושאן ב ע ל 

יכנ  ולא  בי  ה ס בבנ החץ  על  והשיגום  נשרים כשנסעו מצרים אחריהם  ואשא אתכם על כנפי  בהם חצים  זורקים  יו  ה   ים י אף הקב"ה 
 ': וגו' ויבא בין מחנה מצרים וגו  אך האלהים מל   ע מיד ויס ואבני בליסטראות  

פתאם   ס בא  מענ   כנשר שלא  יורד  מ אלא  ומרחף  לאט  לאט  לענף  ה ף  תחילת  גם  קנו.  את  ומעיר  עליו  שיורד  עד  הקן  שם  על  פרק 
 )ריצ"ח(   רק אם תאזינו."האזינו השמים וארץ ואדברה" רמז לזה שמשה אומר איני יכול לדבר אלא  
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ובארץ  ופפים בשמים  המע מלך העופות    אמצד מדת הרוח שבו שהור  , כי נשת המוחין הצדיקים מעורר א
ש  ממצע בין הנפ וכן ידוע שרוח בחי', צדיקהרומז לרוח  כי כל בשמים ובארץ שנאמר על הצדיק יסוד בבחי' 

ויורד להאיר הנשמה בנפש.  והנ נ"ל ללמוד מהנשרשמה שעולה  "כ עוצר  הוא עוף גדול מאד ואעפש  עוד 
באיפוק עצום כש רומז לשמירת הברית שהעיקעצמו  בנחת  גוזליו  הו יורד אל  בה  כח האר  יפוק העצום  א 

וד אבל חסד שביסהיא השפעה  כי עצם הה  ,בוד שמיםכשצריך לשמור כדי לא להשפיע במקום שלא יוליד  
עוד המשך הפסוק שם יפרוש כנפיו   .דייקא  תעיקר הוא הגבורות שביסוד שהם בחי' ויתאפק יוסף בשלשלה

י, ועיין זוהר תרומה קעד:  ר בפרש"" כמבואנשריםואשא אתכם על כנפי  "ל  זרומו על אברתו, ה יקחהו וישאה
    בינה.קנה כמה קנה חעורר את והיינו יעיר קנו שמ בינה.ההעלה אותם עד מדת רמוז בזה ש ש

יסודות  כנ  םה ונשר הוא מד' חיות שבמרכבה    כי נשרא דא רוחא   ד'  חסד בחי'    ריא  , שבנפש האדםגד 

בחי' אש, בוג  שור  ,מים בחינשר    רה  רוח, אדם מלכות  בחי'  ן ג' מהי"א  קוי)כמובא בת  ' עפרתפארת 
בחי' צדורוח    (\סב/[סא]   תיקונים ממ  קידא  בחי'  הוא  שרוח  עליוהקוצע  וכנ"ל  ותחשר  בחי'  תוניםנים   ,

קח לך  "  \סג/ ז(בר כ)במד  שאמר הקב"ה למשה רבנו   מה  'י, בבחכי כל בשמים ובארץ  שרמוז בפסוקצדיק  

נון   רוח הכוונה כח    ת בני ישראל אחריך.ג אנהייש  ו"יוסמכת ידך על  איש אשר רוח בואת יהושע בן 
ע הקושר את העם להקב"ה ואת  צו בחי' הממכי הוא    \סד/ וחחי' רהוא בשראל  ימנהיג את  הצדיק הש   ,הנהגה

    .הקב"ה לעם
קנ מעו ויעיר  שהוא  מתרד  רר,  שינההמוחין  מבחי'  דקטנות  מוחין  מבחי'   שהיא   מותן, 

שכלפי חוץ לא ניכר כלל    \סה/ ועיין תורה ס',  ורבדיבטוב    ואזי איןובלא יראה,  ,  מדמה בלא דעתה  שליטת
הוא נקרא ישן ועבודתו לא עולה כי היא בלא  לה  למעגדול ואעפ"כ    גדול ונראה עובד ה'דן  מל  תיוויכול לה

היה למדן    ית והקשר עם הקב"ה. וכן מבואר בסוף התורה שאותו האיש שביקש אשה רבהדעת ובלא תיקון  
אבל   .קיבללו תיקון הברית לכן לא    רחס  האבל הי  ,ו שדיבורו יהיה מתקבלגדול שרצה אשה יראת ה' דהיינ

 .  מהשינה ומעורר את המוחין עולה רושם מעשיו שבח הצדיקים ע"י 

 
 עי"ש דף קלט: ונים אחרי תיקון ע' והתיקספר  בסוף תיקונים שהכוונה ליא  סא

בחי' ר בשום    הלשון הזה לא נמצא   סב רמוז בתיקונים הנ"ל  מקום, אבל שנשר הוא   זר ואמאי הוואלע   אמר ליה רבי   -קלט:  דף    –וח 
נן עלייהו בע יסודי, דממדבר נש ארנשר אדם, ובגופא  שור    בכורסיא, אריה   וון אינוןרי ארבע חיה ב י, אמר ל נחתין חיוון למיכל קרבנין 

ר   ָחאב   ד כ     עוד  ואמרא מאלין ארבע,  , דנפש כלילא בהון, ובגין דא פרנסה דנפשארבע חיוון  ע   ָנש    ב   ב   רְּ א  סֹוֵדי  ב ְּ   רבעה בא  חוטא   שאדם כ  ה  ִדיֵלי   יְּ

ו  , יסודות מארבעה   לול כ  אושה  גופו ב דהיינו , שלו יסודות  ִאל  נ   ָחאב   כ ְּ אב ְּ ש ָ א  ָהָדא , שבנפשו  יסודות'  הד לש  הרוחני  בחלק דהיינו ,  בנפשו  ופגם חטא   כאילו לו   נחשב פְּ תִ   הו   יבִדכְּ
ר   שכתוב  זהו ל   א ָחטָ   ֵמֲאש ֶׁ ש    ע  פֶׁ נ ָ ה  ו  ,  הנפש   שם  על   נקרא   החטא   הרי  ה  א בְּ ָנא   הו  ְּ ,  חוטא  כשאדם   הזמן   ובאותו   ִזמְּ פ  א   ש  ר  ִאתְּ י ָ א מֵ   מ  ָ ש     דהיינו,  האש  מן   המים  פרדים נ  אֶׁ

ָחא וְּ ,  שבנפשו   ואש  מים   וד ס   שהם   וגבורה   חסד   בין   ד פרו  שגורם  ָרא   רו  פְּ   א "הגר ) .  שבנפשו   ועפר   רוח  סוד   שהם   והמלכות   ארת התפ   בין  פרוד  שגורם   דהיינו ,  העפר   מן   הרוח   ונפרד  ֵמע 

 (   ומפרשים  מ "כו

ָרא   ר ממשיך ואמו פְּ ֵמע  ִקין נָ  ד ְּ רְּ   פְּ ו  ,  הזרעים   חתצמי  ידי  על   פרהע   מן   ליםשעו   קדישין  צוציןהני   דהיינו,  זרעים  םיוצאי   עפר ה   מן   ִעין ז  ִאינ  ָנָסה ןד ְּ רְּ ָאָדם   פ     פני   של   פרנסה  שהם דְּ

א,  בההמרכ   שבאחורי  שבמלכות   אדם  י ָ ִממ   ן  ֵחיָוון   ו  ו  ִאינ  ָנסָ   ד ְּ רְּ   בחסד  שהוא   הארי  אל  ה פרנס  עשים נ ,  שבעולם  יותחה  שבסוד   שבחסד  המים  שביסוד   יצוצין הנ  ומן   ֲאִרי ד    ה פ  

ש  ָ ,  המרכבה  שבימין  ֵמאֶׁ ִעיִרין  א ו  ן  ב ְּ ו  ִאינ  נָ   ד ְּ רְּ ֹור   ָסה פ   ש  ,  המרכבה  שבשמאל   בגבורה  שהוא  השור   אל  פרנסה   נעשים ,  הבהמות  שבסוד  גבורה שב  האש   שביסוד   הניצוצין   ומן   דְּ

מֵ  ן  עֹוִפין ָחארו  ו  ו  ִאינ  ָנָסה   ד ְּ רְּ ר דְּ   פ   ש ֶׁ  המרכבה.   שבפני שבתפארת  הנשר אל  פרנסה  נעשים,  פותהעו  שבסוד שבתפארת   חהרו ביסודש  הניצוצין מן ו  נֶׁ

ה קַ  כז   במדבר פרק   סג ל מׁש  ר ְידָֹוד א  ַע בִּ )יח( ַוּיֹאמ  ת ְיהֹוׁשֻ ר רּוַח ּבֹו ְוָסַמְכּתָ א  ח ְלָך א   : יו ְדָך ָעלָ ת יָ ן נּון ִאיׁש ֲאׁש 

 י פנחס קמ( )ספר  ל כל אחד ואחד: גד רוחו ש ל להלוך כנ יוכ ש ר שאלת  כאש   -אשר רוח בו    -  רש"י 

 ורה ויראת שמים וראוי להיות מנהיג.רוח דעת גב   -רוח בו    איש אשר   -  שור וסף בכור  רבי י 
ובתורה יט    ח אלקים בו.ר איש אשר רו נאמ   הצדיק על יוסף  ש )מא לח(  . ועיין שמות  ר על יהושע מ ציין לפסוק הזה שנא   הרנ"ת מו   סד

א  רוח  הבר   קים ל פירש  אעפ"כ תיקון  ל   ית,  ציין  כאן  יהוש מוהרנ"ת  על  מדבר  שי   ע פסוק  שגם  ותר  הנהגה  וברית  על  רוח  בחי'  היא 
 ם להקב"ה.את הע   קושר ש 
י אָ   -  ו'   אות '  עיין תורה ס   סה  נֵּ ׁש ּבְ י יֵּ ְד ּכִ ּנִ ם, ְוַאף ׁש  יה  ת ְימֵּ ִנים א  ׁשֵּ ּיְ ה ָדם ׁש  ם, וְ ְלָהעֹוָלם    מ  ֵּ ת ַהׁשּ ם עֹוְבִדים א  הֵּ ת ֹוְס ע ׁש  ה,  ֹוָרה ּובִ ִקים ּבְ ְתִפּלָ

ל עֲ ַאף ַעל   ן ּכָ י כֵּ ֵּ בֹוָדָתם  ּפִ ין ְלַהׁשּ ַרְך ַנַחת  אֵּ י  ם ִיְתּבָ ם. ּכִ ה  ל ֲעבֹוָד מֵּ ָאר ּכָ ין ָיכֹול לְ ָתם לְ ִנׁשְ ה, ְואֵּ י ִע ַמּטָ ם ּוְלִהְתַעּלֹות ְלַמְעָלה. ּכִ ר ִהְתרֹומֵּ   ּקַ
תּוב ַהִחּיּות ה  ּכָ מֹו ׁש  ל, ּכְ כ  ת ז(:  )קֹ   ּוא ַהּשֵֹּ ל  ת בָּ "ַהָחְכמָ ה  ה א  ַחּי  יָה". ּוְכׁש  ה ּתְ יִמין בָּ ה ִהיא ִעם שֵֹּ ָהֲעבֹוָד ָעל  ל, ְמשִֹ ּתּוַכל ְלִהְתַעלּ ּה ִחּיּות  כ  ֹות.  ׁש 

ִלְבחִ  ל  ּנֹופֵּ ׁש  ּכְ ָנה, אֵּ ֲאָבל  ׁשֵּ ִחיַנת  ּבְ ַקְטנּות,  ּדְ ְלִהְת ין  יַנת מִֹחין  ְלַמְעָלה:ָיכֹול  ּנָּ        ַעּלֹות  ֶׁ יֵּש  ש  נָ ִלְבחִ   לוּ פְּ וְּ ׁשֵּ אֲ יַנת  ּתַ י  ְידֵּ ַעל  ים ה,  ּוַמֲעשִֹ   וֹות 
ם ָרִעים.   הֵּ ׁש ׁש  ִרי   ְויֵּ ׁשֵּ ים ּכְ ִפיָלָתם הוּ ם ְוָיִפים,  ֲאָנׁשִ ּנְ י לִ א עַ ַרק ׁש  י ֲאִכיָלה. ּכִ ּלֹא ל ְידֵּ ל ָהָאָדם ַמֲאָכל ׁש  אֹוכֵּ ׁש  ר ֲעַד ִנְת   ְפָעִמים ּכְ רֵּ ִין ְלַמֲאַכל  ּבָ

ז   י  ְידֵּ ַעל  נ ָאָדם,  ל מֹחוֹ ה  ִלְבִחי ֹופֵּ י כְּ   ּכִ ָנה.  ׁשֵּ ַגׁשְ ַנת  ּבְ ׁש  ַמֲאָכלִ ִמּיּות,  מֹו  ׁש  ׁשֵּ יֵּ ים  ְרּבִ ּמַ ׁש  ׁש  ים  ְויֵּ ָנה ָנה,  ׁשֵּ ַמֲעִטים  ּמְ רּוָחִנּיּות,  . כְּ ׁש  ּבְ ן  ׁש  מֹו כֵּ יֵּ
ּפִ  ּמַ ְררּו, ׁש  ּלֹא ִנְתּבָ ְקֻד ין ִלְבִחינילִ ַמֲאָכִלים ׁש  ל ּבִ אֹוכֵּ ָנה. ּוְכׁש  ָ ֹות ׁשֵּ ִחיַנת:  ָרה, ֲאזַ ה ּוְבָטהֳ ׁשּ ִנים י הּוא ּבְ ם ַהּפָ ח  ל  " )ה(. כִּ "ל  כ  ִנים,  י ַהּשֵֹּ הּוא ַהּפָ

מ  תוּ ּכְ ּכָ ת ח(: "ָחְכמַ ֹו ׁש  ל  ָניו". ֲאבָ ת אָ ב )קֹה  ִאיר ּפָ ה, ֲאַזי  ָדם ּתָ ָ ְקֻדׁשּ ין ֲאִכיָלתֹו ּבִ אֵּ ׁש  ָניו,  אֹובֵּ ל ּכְ ל ִלבְ ד ּפָ ל, ְונֹופֵּ כ  ָנה.ינַ חִ ַהְינּו ַהּשֵֹּ י ִעקַּ   ת ׁשֵּ ר  ּכִ
ֲאָכל הּוא  מוֹ ְלַהֲחיֹות ַהּלֵּ   ַהּמַ תּוב  ב, ּכְ ּכָ ּתְ   )רּות ג(: "ַוּיֹאַכל  ׁש  ׁשְ יַטב ִלּבֹו", וּ   ַוּיֵּ ינוּ ְכמוֹ ַוּיִ ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ רֵּ  ׁש  ה ּבְ ָרׁש ַרּבָ ית  אׁשִ , ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ִמּדְ

ָרׁשָ  ִלבָּ ּפָ ּדְ א ַסֲעָדא  ּתָ 'ּפִ אֵּ   א'.ה מ"ח(:  אֲ ּוְכׁש  י ין ַהּמַ ל אֹותוֹ ָכל ְמבָֹרר, ְואֵּ ָ   ן אֹוכֵּ ְקֻדׁשּ ב ה, ֲאַזי מֵּ ּבִ ל ַהּלֵּ י ִביא רַֹע א  ב, ִנְתקַ   . ְוַעל ְידֵּ ַהּלֵּ ל רַֹע    ְלקֵּ
כָּ  מֹו ׁש  ִנים, ּכְ יָך ָרִעים ַהּפָ נ  ְמָיה ב(: "ַמּדּוַע ּפָ י  , אֵּ תּוב )ְנח  ה ּכִ ְך, בַּ ין ז  פ  ן ְלהֵּ ב". ְוכֵּ ת ַהּפָ קָּ ִאם רַֹע לֵּ ֲחזֹ ִנים, ּדְ ׁשַ ּיַ ׁש ּפָ ַהְינּו ׁש  לּוי  ָניו, הוּ ר ִויַבּקֵּ א ּתָ

מ בְּ  ב, ּכְ ַהּלֵּ תּוב ִתּקּון  ּכָ ׁש  ים כ"ז(: "   ֹו  ִהּלִ ׁשּו פָ ְלָך  )ּתְ ּקְ ּבַ י  ִלּבִ י ַמֲאכָ ָאַמר  ְידֵּ ן ִלְפָעִמים ַעל  ּכֵּ ְוַעל  ׁש  ַני".  ין ְמבָֹר ל  ַהּלֵּ אֵּ ל  ִנְתַקְלקֵּ ָידֹו  ַעל  ׁש  ב,  ר, 
י   ה אֹובֵּ ַעל ְידֵּ ִנים, ְונֹופֵּ ז  ָנתֹו. וְ ִריְך ְלעֹוְר ָנה. ְוצָ ל ִלְבִחיַנת ׁשֵּ ד ַהּפָ ְ ר  רֹו ִמׁשּ ְפׁשָ י ִאם ִאי א  ׁש    ְלעֹוְררֹו, ּכִ ַעְצמֹו,  ּכְ ר מֵּ ְתעֹורֵּ י ָצִריְך ִאְתָערּוָתא  ּמִ ּכִ

כְּ  ַרק  א.  ְלַתּתָ ר  ׁש  ּדִ ְתעֹורֵּ ְמעֹוְר ּמִ ָהיּו  לֹא  ִאם  ַעְצמֹו,  הָ   ין ִר מֵּ ִנׁשְ אֹותֹו,  ר.ָיה  יֹותֵּ ן  ָיׁשֵּ ָצִריךְ   ָאר  ן  ּכֵּ ף  ַעל  כ  ּתֵּ ְתעוֹ   ּמִ ׁש  לוֹ ּכְ ְלַהְראֹות  ר,  ָניו,    רֵּ ּפָ
יׁש אֹותֹו בְּ ּולְ  ק ִמּמ  ָפנָ ַהְלּבִ ּלֵּ ְסּתַ ּנִ ִחיַנת ִהְת יו ׁש  הּו ּבְ ָנה, ְוז  ַעת ׁשֵּ ׁשְ ֵּ עֹוְר ּנּו ּבִ  ָנה:רּות ַהׁשּ
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חכמה ובינה  כי הדעת היא ה שהם המוחין \סו/ {משלי ד} הנה בינק, חכמה קנה ובשכת מהדא  וקנ

 :   בורולדי ולמדותאיר ללב והדעת מ  יורדים אל הדעת שם נחלטיםנוזלין מן לבנון וש
הרי כל שפע גדי המלכות  לבנון להלבין בזלין מן  והמוחין בבחי' נ   איך יתכן ששבח הצדיקים יעורר אתצ"ע  

כנ"ל שהדם  יתכן יחוד    לאכנ"ל  והנחש מטיל בה זהמה  ים בדם  מתיחוד וכיון שבגדיה מוכייורד רק בסוד ה
דוו רבינו  בחר  כן  שעל  אפ"ל  ואולי  לפירוד.  זה  קגורם  בפסוק  קנו"א  יעיר  התעוררות    "כנשר  על  לרמוז 

להשפיע   לכוגם  מלכות  להמוחין  האריז"ל  לרמוז  המנללבישוונות  לאור  ם  ש   \סז/ עליםת  רומז  זה  פסוק 
הבינה    הכי מבאר שם כיצד משפיע עליהם מיניקת החיצונים בשעת היחוד.    רהחשמל הסובב את זו"ן ושומ

נכנס לזעיר אנפין באופן שרגליה  נעשים    ים לראשומוחין  נה"י דאמא  ומבאר שם שכל )בחי'  דז"א(  חב"ד 
אור עב הנקרא חשמל ש"ל  ג' הנהחד מא והאור הזסובב אותו  נכנס בראממנו בורחים החיצונים  ש  ה לא 

וחבזעיר אלא נשאר   זעיר  וסובב את  בניה לשמור  וץ  נוקבא לשמור עליהם בבחי' אמא דמסככה על  את 
לזמן    פת מנאה לברתא דהיינו מלווה בגדים נקיים לנוק'זואועוד גם  ),  ודעליהם מפני החיצונים בשעת היח

נמצא  היחוד( בניה כנשר  וככת ושאמא סרק ע"י  שבאמת  .  קנו אפשר  שומרת על  יחוד קב"ה  יעיר  שיהיה 
שהמלכות  ניושכ כזה  במצב  מוכתמיםתיה  בבגדים  פסוק  עדיין  שאותו  ונמצא  קנו"  .  יעיר  שמביא  "כנשר 

נמשך השפע    הכיצד הבינה שממנאריז"ל  ה  רומזבאותו פסוק    ,ך לבנונית למלכותשמנרבינו לבאר כיצד  
פיע  שמומבואר שבינה לא    .נה()ומלוה בגדים נקיים לשכי  וניםמפני החיצ  וככת ושומרת עליהם ם סהיא ג 

ונמצא    . , תחת כנפי האמא היא הנשר הגדולאלא לזעיר אנפין  והוא משפיע למלכות  \סח/לבנונית למלכות
שמניק   \סט/בואר בתורה ד'מנשר דא צדיק כנ"ל והצדיק הוא ברית והוא אמא עילאה )כדא רוחא ו  שנשר

 צדיקים. ה והכל זה נעשה ע"י שבח  (הצדיק הוא גם החשמלש איתא \ ע/ חדש הרזו וב .לישראל כאם

  ,רוזלין מן לבנון לזכות לדעת ותיקון הדיבונ 'עפ"י הנ"ל שע"י שבח הצדיקים מעוררים את המוחין בבחי
עושי דברו לשמוע  ' מלאכיו ברכו ה " כ' תהלים קג כמו שכתוב  ,מבאר רבנו שגם המלאכים יש להם בחי' כזו

עושי דבר ה' עוד לפני  נחשבים  'כיון שכל מהותם הוא שליח דבר השהמלאכים סוק הפ טפש ,"ול דברובק
לה את הקב"ה כמ"ש  ורבנו מפרש שנחשבים עושי דבר ה' כי ע"י שמשבחים תחי .\עא/ שותעים מה לעמושש

 . רצים לעשותושומעים אותו ו שיצווה אותם לעשות ואזי 'הם כמו עושים את צווי ה מלאכיו, ה' ( את)ברכו 

 
ה ִבי  משלי פרק ד   סו  ה ָחְכָמה ְקנֵּ ח ְוַאל ּתֵּ ַאל ּתִ ָנה  )ה( ְקנֵּ ּכַ י ִפי: ׁשְ ִאְמרֵּ ָה וְ )ו( ַאל    ט מֵּ ַעְזב  ָהב  ּתַ ּךָ א  ְמר  : ִתׁשְ ּךָ ר  ה    ָה ְוִתּצְ ית ָחְכָמה ְקנֵּ אׁשִ )ז( רֵּ

ה ִביָנה: ָחְכָמה ּוְבָכל ִקנְ   ָיְנָך ְקנֵּ

ב'(  )לעיל משלי א'  עתיך  וכבר הוד   ן הבינה יהיו אצלו קנין דבוק בנפשו, תו שהחכמה וכ הזהיר או   -בינה    )ה( קנה חכמה קנה   מלבי"ם 
שהיא תלמד דרכי ההנהגה בדברים שיפול עליהם שם טוב ורע בין  בריו ימצא בין החכמה  ינה, וא"ל שבד מה ובין ב ההבדל בין חכ 

ה בין ע"י הטיה  שלא תסור מאמרי בין ע"י שכח   -י  ח ואל תט מאמרי פ היא תתבונן בין אמת ושקר באמונות ודעות, אל תשכ הבינה ש 
 נה: יצר התאוה מדרך הנכו יטה אותך  ש 
שצריך לכוין בזה הוא כי הנה אימא עילאה היא המנעלת את    והנה מה   -  שת המנעלים עניין לבי   -שחר ברכות ה   -  ת שער הכוונו   סז 

וש החיצון דאימא עילאה הנק' חשמ"ל, כי  המלב   מן   והנה       תוך כנפיו.  ומשים אותם   כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף בסוד  זו"ן בניה  
וזה ן חשמ"ל ב כ  זו"ן.  ש ומקיף א המלבוש הוא מלבי   גי' מלבוש כנ"ל,  וה"מ דז"א כי אע"פ שאוה"מ  טעה ותחשוב כי זהו הא ואל ת ת 

בבחינת    את ז"א   בוש דאימא המלביש ר אך זה שאנו עסוקים בו הוא בחי' החיצוניות והל שלו הוא מן הבינה עכ"ז הוא בחינת אור אח 
זו"ן בלבד אבל  להתאחז אלא ב   בחיצונים   ודע לך כי אין כח הזה הוא לסיבת מה שנ עם הלבוש  לבוש בלבד ולא בבחי' אור מקיף וט 

אימא מגינה עליהם ומפסקת בינם לבין החיצונים  מא שהיא למעלה מזו"ן ולכן כדי שלא יוכלו החיצונים להתאחז בהם הנה  לא באי 

ני'  יריאים מן החיצו   וש הנז"ל כי הנה אנו אל הדר   תה ונחזור ע         אשר אורו מועט מאד מן אור זו"ן: עליהם    י זה החשמל המכסה ע" 
   .היא החשמ"ל הנז' להיותה סמוכה אצלם כנז' ולכן בהכרח אימא עילא' הסתירה בסתר כנפי'  ור פנימי דנוק' דז"א  אחזו ויקחו מא פן ית 

לבושי נה"י הנז'  צוני מכל  היותר חי   ואמנם הלבוש .      מוחים דז"א ברישי' ם תוך ה ה"י דאימא מתפשטי ועניינו הוא במה שנודע כי הנ 
ז"ס החשמ"ל דאימא עילאה אשר ע"י אין הקלי' יונקת מן האור  ומלביש וסובב אותם ו   ר מבחוץ דזו"ן דז"א ונשא ו נכנס תוך רישא  אינ 

 "א מפני רוב עביות החשמל הזה המפסיק ביניהם: פנימי דז 
לא  אמנם עיי"ש פירוש יפה שעה שמקשה ש ו   .עיין שער הכוונות יו"כ דרוש א' פיע למלכות בלא ז"א  גם בחי' שאמא מש   אמנם יש   סח

לא  יה כדי לתת לה מקום ואם ז"א לא עולה כ"ש ש בכל עליה שלה עולות הספירות שמעל הכלל ש עלה לבדה שהרי  ן כיצד ת מבי 
 נ"ל.נ"ל כ  אלינו עכ"פ השייך    עולות ספירות אחרות.

רֹוא    -  ח' תורה ד' אות    סט  ׁש  ִחיָנה ָהִראׁשֹוָנה: ּכְ ת ַהצַּ ַהּבְ תּוב  ה א  ּכָ ׁש  מֹו  יק, ּכְ ְעיָ ּדִ יָך רוֹ )ְיׁשַ ינ  יָך".הּו ל(: "ְוָהיּו עֵּ ת מֹור  ִחיָנה    אֹות א  ְוזֹאת ַהּבְ
ְמ  ּדֹות ָרעֹות ַהּנִ ת ַהּמִ ל  ְ ְמַבּט  ִכין ִמׁשּ ם' 'צוֹ ׁשָ סֹודֹות: 'ּדֹומֵּ י ַהּיְ ַח', ַהְינּו ַעצְ נֵּ יָה, ְוַתֲאוֹות ָרעֹות, בוּ מֵּ י ַצּדִ   ת ְותֹוְלדֹות  ם, עַ ּכִ ם  יק ַהּדֹור ִנְקָרא אֵּ ל ׁשֵּ

בְּ ׁש   ל  ָראֵּ ְלִישְֹ יִניק  מֵּ ְוהַ הּוא  ּתֹוָרתֹו,  ִ אֹור  ַהׁשּ יר  )ׁשִ תּוב  ּכָ ׁש  מֹו  ּכְ ָחָלב,  את  ִנְקרֵּ " ּתֹוָרה  ד(:  ְך" יִרים  ְלׁשֹונֵּ ַחת  ּתַ ְוָחָלב  ַבׁש  רֹוִא ּדְ ָאנּו  ה  ְוז  ים  . 
ַעצְ בְּ  ינֹוק הּוא ּבְ ַהּתִ ׁש  ת ִא בּות ְוַעצְ חּוׁש, ּכְ ה א  רֹוא  ׁש  ד   ּמֹו הּוא לּות, ּכְ ְזִריזּות ּגָ ר ּבִ ְרׁשֹו:  ֹול ִלְקַראת ִאּמֹו, ִנְתעֹורֵּ  ַהְינּו ְלׁשָ
ו חי  -  דף קיד: ים  תיקונ   -  זוהר חדש   ע ד בין קב"ה  דאחי ודא צדיק חי עלמין    ארא כעין חשמל כמראה אש בית לה סביב זו תליתאה 

 מגו ש"ר הפנים.ן דאינון יאהדונה"י. וחזא ליה  שמהן אלי   דצדיק איהו חשמל כללא דתרין דאיהו יהו"ה ובין שכינתא דאיהו אדנ"י.  
פח.כמב   עא בשבת  לנשמ אמר  -  ואר  נעשה  ישראל  שהקדימו  בשעה  אלעזר  ק רבי  בת  יצתה  זה  ע  רז  לבני  גילה  מי  להן  ואמרה  ול 

 .דברו ברישא עשי והדר לשמע   תיב ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול ו דכ לאכי השרת משתמשין ב שמ 

פר  יתר ה לר' צדוק הכ   י צדיק ועיין  ו'  ן פרשת  וכו'  ואמרו על    -ו אות  זה שמלאכי השרת משתמשין בו  גילה לבני רז  מי  בגמרא  זה 
שם פר' נ( שאין מלאך אחד עושה ב' שליחות  מר ) לו לעשות וזה טעם שא להם כח לעשות דבר רק מה שנברא בשבי   דמלאכים אין 

עושי  שאח   וזהו  לשמוע  והדר  ברישא  אומר דברו  כך  בשליח   ר  שיעשה  כדי  יתברך  השם  הקדימ לו  ישראל  וכן  לנשמע  ותו.  נעשה  ו 
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כשרו מלאכים  לעשותואפילו  נשמע  עבבור י ד  צים  אצלםו  שיהיה  שלי  נתקבל  ,  ותםחדבר 
 רלעשות דבשמרוב רצונם  דהיינו    [עד]   י דברו לשמוע בקול דברועוש  \עג/ הפסוק בתהלים קגבבחי'  

ם  ותמיד הם רוצי ,  ממנו את שליחותםשומעים    ועי"ז  שיצווה אותםאת הצווי    מהקב"ה   מושכיםהם כמו  ה'  

קב"ה  נ"ל לכן משבחים את הה  בבחי' שבח הצדיקיםאת הש"י תחלה   ןומפארימשבחין    אזי הםזאת  

ית' נקרא  הרי שגם ה'    ,צדיק ה' בכל דרכיו  \עו/ה(, בחי' )תהלים קמ[עה]  א צדיקו של עולםשהו

ה'    יםמשבח  כיםשהמלאועי"ז    יקצד זה ו  .וכו'בקול דברו    לשמוע חי'  בהדיבור ב  םאצל נעשה  את 
ב השכתוב  קם  ש פסוק  תחילת  ה' מלאכיו"  \עז/ ג()תהלים  עושי  ברכו  כח  בקול ד  גבורי  לשמוע  ברו 

  שה אח"כ עי"ז עוצדיקו של עולם. ו  לה את הש"י שהואתחהשבח שמשבחין  ינו  הי  ,"דברו
   : נתקבלהוא נשמע ו, שעושין הדיבור ש ברו וע בקול דדברו לשמ

ל ויש שהם  ועים כמיכאל וגבריאבים יש קה סוגיש כמו  .ואינו עושה אלא שליחות אחת  ליחשו  ך פירושמלא
בעצמו   ה'  ויהי"   'בחיבדבר  אמר  ויש  שך  מלא  נבראמהדיבור  שדהיינו    "הוא  הדיבור.  פעולת  את  עושה 

מהלל שרק  ושרפימלאכים  ומשבחים  מרום  שנשרפים  התלהבותים  שאומ  םב  מצינו ריםמהשבחים  וצ"ע   .
אחרעשי  שללשרו   שדייקא  שנוצו  יעקבי  ע"י  שי  זמנוהגיע    ח  ששרלומר  הרי  תפקידו ה.  שעשה  אחרי  ר 

  . \עח/פניל להאבק עם יעקב ולא
עשב  ך כל  אין ל (  'וי'  )וכמבואר בב"ר  ,  פרק שירהע"י  על קיום הבריאה    םיהממונ  כיםהכוונה למלאואולי  

שהכוונה לפרק   (מאמרי רשב"י)שער    לומבואר בכהאריז"  ,ו גדלאומר למכה בו ולו מלאך ש  שאין  בעשו
ואזי  שליחותו  ה את דבר  ש וועי"ז עשר את שירת העשב  המלאך  לה  ומר רבנו שתחיאואולי על זה  ,  ירהש

את הטוב שצריך    מקבל ו של עולםדהיינו שע"י שבחו של צדיק  ואומר אותו לעשב.  "גדל"  שומע את דבר ה'
ל  מתקבבורו  ת ואזי דיק זוכה לדע י שבח הצדי"עש  םמה ממש לאדודלהשפיע בדבורו לעשב. ואע"פ שאינו  

חותו אל העשב  ו את שלידהיינ  אותו,מע  וש ועושה את דבר ה'  י שבחו של צדיק  "לאך ערו, אבל מיאצל חב
   לומר לו גדל.

 

 גאות 
ך  ולהפ \עט/ יבורתיקון הדשמירתם מסוגלת ל ע"כ  ,י' דיבורכיון שהם בחש ,שמירת הבגדים חיובעתה יבאר 

 ור. ים פוגם בדיבדביזוי הבג
. כללי ןוצ"ע שעיקר המבואר בתורה זו ש"א לתקן את הפגם בשכינה אלא להמשיך לה מוחין ע"י תיקו

כלל התורה מדברת מתיקון . עוד צ"ע ש\פ/ ואילו שמירת הבגדים לכאורה הוא תיקון השכינה בה בעצמה
רת הבגדים אינו תיקון השכינה אלא  יהתירוץ ששמ. ונראה פשוט שזה בעצמו  דייקא וכאן נקט רבנו שמירה

וא עוון בפני  על הבגד ה בכי הרב שמירת מתוספת עוון ואילו התיקון המבואר כא בתורה הוא תיקון העבר.
עצמו וצריך להשמר ממנו ועוד שהוא סימן על עוון אחר שנעשה בשכינה, שלזה צריך תיקון הברית ואין  

 ינה, על העבר אלא רק מקשט אותה לעתיד. הכוונה שניקוי הבגד מתקן את השכ

 
  גדולה )יומא סט ע"ב(רה. ואמרו על דרך שאמרו אנשי כנסת ה כים בלא בחי שהיה להם התשוקה והחשק לעשות ורצו להיות כמלא 

בקבלת פרס ורוצים לעבוד את    רוצים כלל על ידי הבחירה אמרו שאינם    איהו בעינן ולא אגריה בעינן. ואף דעיקר השכר ועונש לא  
 שום בחירה.ם יתברך כמלאכים בלא  הש 

 דבור  -בתשכט   עב

ְרכּו יְ   תהילים פרק קג   עג י ְדָבר דָֹוד ַמלְ )כ( ּבָ י ֹכַח עֹש ֵּ ּבֹרֵּ קוֹ וֹ ָאָכיו ּגִ מַֹע ּבְ  ָברֹו: ל ּדְ  ִלׁשְ

דברו כי אינם    -  אבן עזרא  ותפאר   שותם דברו כבני אדם שיקוו מהשם שכר בע וטעם לשמוע בקול  ותענוגם  זה הוא שכרם  תם  רק 
 לשמוע בקול דברו: 

 ' כ תהילים קג  עד

 צדיק עתק.   ברות על"א עה"פ הדושלמי פ"ב הלשית יח כח. מקורו ב"ר מט ט. ירופרש"י ברא עה

ָרָכיו ְוָחִסיד   יק )יז( ַצּדִ   קמח פרק  ים  תהל   עו  ָכל ּדְ ָכל ַמֲעש ָ   ְידָֹוד ּבְ  יו: ּבְ

 קה למי שאין לו זכיות: נותן צד   -יז( צדיק  )  מצודות דוד 
ְרכּו ְידֹ  קג   תהלים   עז  מַֹע  )כ( ּבָ י ְדָברֹו ִלׁשְ י ֹכַח עֹש ֵּ ּבֹרֵּ קֹול ּדְ ָוד ַמְלָאָכיו ּגִ  ָברֹו: ּבְ
חילוק   עח מל   נראה שיש  ש א בין  ו ך  הרצון  הפך  ל רת שי שליחותו  נו   א ו  שהוא  ע"י  שנגלה  ה'  כבוד  על  שליחותו אלא  דהיינו    צח.על 

הוא  סיון את האדם  י שמעמיד בנ "י מעשה  אלא ע   ו חות י את דבר של עושה    ע"י שבח ש לא  אבל    , ל דברווע בקו לשמ שהוא עושה דברו  
 .ם אותו מנצחי אם    עושה את השבח 

שמרקד בשמחת  שם מבואר  כמבואר בתורה פא תנינא.  ע.  ולר   פיעים זה על זה לטוב שכל הדברים שהם אותה בחי' מש   י הכלל כ   עט 
אורייתא והדיבור והממון והאשה שכל  תמכי  ו  יינה ' רגלין ד ו את רגליו עי"ז מתעלות כל בחיישא לב ' ולליבו בבחי   ומעלה רגליו   צוה מ 

   אלה נקראים בחי' רגל.
 דידן. ולבושיה ובגדיה מלוכלכים בכתמים מעונותינו.געלת בחובין  ת והיא מ לשון מוהרנ"ת    עיין בתפילה   פ
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הוא  הלב ומוס ולק ורכי דב ועוד נראה. \פא/ ושלשתם בחי' אשהלכות ניהם בחי' מששדימוי של בגד לדבור ה
כי יש   ,כמו בגד המלביש בר דעת. וכמו שלפי הבגד ניכר האדםש הדעת, לבו 'א בחינמצא שהו ,תגילוי הדע

מכובד או  אאם הו  ,הדיבור ניכר האדם וןנגכך לפי ס, \פב/ קלי עולם בגד שנוהגים ללבושבגד מכובד ויש 
הוי  ד ה)ולא במקרה הלך הג'ינס  .בדתכויה ומיקולשון נאו לשון הקודש  בביטויים זולים, לפי דבורו אם, קל

 ( וניבול הפה אחר הסלנגוקרוע 
הכי נמי הדבור שאינו מכובד מרחיק בני   ,לא נח להם בקרבתואדם בני זי ך אללובש בגד מלוכהאדם וכמו 
בגדי  הם לא מכובד ה  ומוכתם ודבורה ובגדע"כ ו \פג/ שהוואיש ישראל הוא חלק מהשכינה הקדממנו,  םאד

  ,מתרחק ממנה הלעומוכתמת בדם נידה שגורם שב מטיל בה זהמה הנחש ואזי  .עוונותיוב ושנפגמ ההשכינ
 השכינה. "ה ו קבה יןונו גורם פירוד בנמצא המבזה בגדיו ולש

אזי הבגדים    ,' בגדים צואיםחיבב  ,יו לרבב על בגדי השכינה כנ"לעוונותבגורם  אדם העוד מבאר רבנו שה
 מדוע הרבב על הבגד גורם לנחש לבוא. ונ"ל שבזה מבאר דמלכותא.  אניבחי' דם מענישים אותו בבעצמ

שם  קמין במי שמבזה אותם ומוסיף  הבגדים ושהם בעצמם נוגם שם מביא רבנו עניין שמרת  תורה קכז  יין  וע
וא  הש  ,נעילת המנעלים-ברכות השחר  -ות  ונכושער הב  ןה הוא סוד החשמל עייומ"ל.  שמחשזה בסוד ה 

של בחי'   שכיון שהאו  אהו ו  ,הנ"ל  בינהה  תרספי  מקיף  עב  ממנו.  והחיצ  מבינהוא  ר  בורחים  סוד  נים  והוא 
והמנעלים ששומרים על הא פוג   . דםהבגדים  כן כשאדם  כנ"ל  ועל   וד הנ"ל יחיומונע עי"ז את הם בבגדים 

בבגדים  ,"לנכ מאיר  לא  גם החשמל  הו החשכי    ,אזי  מהבינהמל  למטה    א  יחוד  לבובלא  מן  נוזלין   נוןאין 
וממילא החיצונים פוגעים    ,ואזי הבגדים לא שומרים על האדם  היורד עמהם נחסר.ר החשמל  או  לא גםימומ
בבגדיו ממילא הוא    לכיון שגרם שאין חשמ הכוונה    ,גדו חייב מיתה רבב על בגמ' ת"ח שיש  וזו כוונת ה   ,בו
 למיתה. ועלול תופי הקליא שמור מנזקל

רו חז"ל הוי בורח מן העבירה ורץ למצווה  רובץ וזה שאמ  תתו כבר חטאדלד ולפתח ליאדם פרא יו  ובאמת
נו  אדם דיבורו אינמצא שסתם כל  לברוח.  נמצא בעבירה ממנה צריך    כבר  ינוי נתחילת עכל אדם  נמצא ש

מעשיהם  עורר רושם  דיקים ויצה  משבחו שידבר  עצת רבינע ומתקבל  משר הנודיבור. וכשרוצה לזכות לדב
צואים    מבגדיםם  נבושים לתקהלוחא אל הגידין ו דמ  אנון לבנון לבוזלין מנ  בבחי'  עורר את המוחיןיושיעלה  

 ם. ית החיצונשמרו מיניקל מאיר בהם שמל דבינה שאור הח ים,מכובדיקר  יבושלל

  בחי' אחור באחורבושכינתיה אזי קב"ה  , שכינהה רבב על בגדיכשהרי  ,םועיל שבח הצדיקימה יאלא שצ"ע 
יתכן    ,םחיצונימפחד ה כנ"ל   רק המוחין הנוזלין מןשהרי    .דיחויולא  ואת    ה,בגדיאת    הם המטהרים  לבנון 

וכשאין יחוד    ,לשכינה לתקנה  גיעלא כדי שיעלה לא בא אשפע הבא מלמהכל  ו  , יחוד  המוחין מקבלת ע"י
נה לתיקון  קתוא"כ אין    .לא מקבלת מחכמה  ובינהמבינה  מוחין    יה ממילא גם זעיר לא מקבלתקב"ה ושכינ

 שבח הצדיקים  יועילמה  כוא"כינה, הש

  , ילאהמוחין מאמא עמה ראה לחפש    ,כיון שהשכינה למטה טמאה   ,שאלו סבי דבי אתונאזה  גם  תמא  מסו
  , מי עם זאת עולה  \פד/ודרשו בזוהר  "הלמי זאת עו" כמ"ש    ,רבך קדושבוא בעיר עד דבקהרי הכלל שלא א

 . ים לבנים דגיחוד בביה למטה מוכנה להבינה מקבלת מחכמה רק כשהשכינ ינו דהי

 ,וןונוזלין מוחין מן הלבנ,  "נוכנשר יעיר ק"בבחי'  וריב"ח ענה להם שע"י שבח הצדיקים מתעוררים המוחין  
אה שרמז לזה  עפ"י הסוד אבל נרלפרטים  סלא נכנ  ןברבנו כמו ומתלבנין בגדיה. ,שכינהמבינה עילאה עד ה 

 כפי שיתבאר.  "קנוכנשר יעיר "את הפסוק א קדווהביאו ב

באמת לעולם אין  כי  והכוונה    .\פה/ יחוד שנקרא כביכול אחור באחור ובאמת הוא פנים בפניםיש    כי  ץווהתיר
וקב"בין  גמור  פירוד   מאחורה שאו  אלא    ,שכינתיהה  בזה  זה  שדבוקים  או  בפנים  פנים  שנבראו   ,ם  כפי 

 
משמחה  אשה    ( )פסחים קט.כמחז"ל  דים. ו ' מלכות כידוע. וכן טבעה להתקשט בבגיט ואשה בחי' בגד בחי בתורה    יבור י' ד אשה בח   פא

 .בבגדים בראוי לה דהיינו  ברגל  
רוע, וכך קונים אותו ולדעתם  הנקרא ג'ינס ק   בגד ש  בו לל שלשונם אינה נקיה ולא מכובדת נוהגים  ם  ם קלי מנהג אנשי   ולא במקרה   פב

מתלבש וכך נדמה לו שנראה    הוא ך  כ ו דבר  הוא מ כך    היכן שהאדם אוחז   כי באמת   היא יפה   נג( )סל זולה  דעתם הלשון  ול   , בגד יפה זה  
 יפה.

ה ָידּוַע, כִּ   -  עיין תורה פט   פג ן בְּ ִהּנֵּ רּוָחִני הֵּ ן ּבְ ר ָלָאָדם הֵּ ָחסֵּ ל ַמה ׁשּ  ִכיָנה גַ י ּכָ ְ ַהׁשּ רֹון הּוא ּבְ ִמי, ַהִחּסָ  .ׁשְ
   .ת ד' ו א   בתורה מט   נתבאר  פד
י היה צריך לברא את האדם וחוה כדי שעל ידם יתבררו מ"ן של כל הנשמות  ועתה יש ב' מניעות כ   –ק  א מ" " שער לט פ   -  ץ חיים ע   פה 

סבה כנ"ל כדי שלא יתאחזו הקליפות באחוריים  זווג וא"א להם להזדווג אם לא יחזרו פב"פ ולחזור פב"פ א"א ל כנ"ל ולזה היה צריך  
ו  המניעות  דנקבות  ב'  לבטל  כד  אחורי  לכ  העומדת  הנוקבא  את  נסרו  או"א  עשו  מה  למעלה  האלו  הננסרים  זו"ן  העלו  ואח"כ  ז"א 

יוכלו    נקבה וזה ההיכל דאו"א הוא בחי' החופה של זו"ן חתן וכלה ושם בהיכל או"א עצמה ששם אין כח לקליפות להתאחז באחורי ה 
 לחזור פב"פ ושם נזדווגו זו"ן יחד.

כלל  א   זה   וזכור  כי  נאמר  אך  בכ"מ אשר  פב"פ  אם  כי  להזדווג  לעולם  א"א  כי  כפשוטו  הכוונה  אין  יצאו  דאב"א  זווג  ע"י  וחוה  דם 
  מא א ו בא  יק א ומם למט' להזדווג ולהוציא אדם וחוה והוצרכו לעלות למעלה בח במק   נים פ ב נים  ה לומר כי לא יכלו לעמוד זו"ן פ הכוונ 
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קח(  תחילה. בתורה  בפנים ו  )כמבואר  פנים  להחזירם  הב  הוא  ,כדי  עולים  ז  אש  ההתרדמ  דהיינו  ניסורסוד 
  כה על בניה מסכדע"י אמא  שמורים    ,חדים פנים בפניםימתיבין כנפיה  השומרת עליהם ואזי  לאמא  הנשמות  

 . \פו/הנ"ל  נעילת המנעלים עלונות כוכמבואר ב  ",קנו רייע כנשר"

כוונבסו  ן שםיועי כיצד  \פז/ ות הנ"לף  יורד  האריז"ל  אנפין  המוחין  זעיר  מבינה אל  הוד  י  "שנה  ע"יים  )נצח 
ז"א    דבינהוד(  סי בראש  חב"ד  ונכנס  דעת(  כמ)חנעשים  בינה  עוזה  )  דז"אה  רבנו  בפסוק רמז  הזוהר    פ"י 
לבושי  ו  ,דבינה  יסודלוכן    דבינה  להוד   דבינה וכן   לנצח חשמל    ש עוד מבאר שם שיש לבו  (נוזלין מן לבנוןו

  " נו כנשר יעיר ק"  םיה לשמראת ז"א ונוקבאלא סובבים    ,עם המוחין  נכנסים בראשו  לא  האלה  אדאמ  נה"י
  דיםבבג  עדייןכנ"ל    'שנוקוכיון    'פיע הוא לנוקשכיון שאמא משפיע לז"א רק כדי שיוד החשמל. )הפי'  סב

מבעל נפרדת  באחור    ,הצואים  אחור  לו  אמא    ,זהמה  בה  לטיינחש  הש   מפחדדבוקה  ולכן  מכסה  מסככא 
ושועבכנפיה   בניה  מיניקת הרמל  לוא  ,צוניםיחת אותם  לז"א   הוהיא משפיע  .חדייהם להתזי אפשר  מוחין 

 . מאחוריהם  בלא חשש יניקה ד ז"א משפיע אותם לשכינה.ומי

ויו  וררמתע,  ע"י שבח הצדיקיםשנמצא   ועל    המוחין עם החשמל השומר עליולאדם גם    רדהמוחין מבינה 
וד  סב שתי בחינות הנ"ל גם א משבחים ומשפילים אותו לירד אלינו במשבח הצדיק הו מדבריםכשכי  .דיבורו

השומר    והוא החשמל(  כמבואר בככבי אור)בינה  המוחין מכי הצדיק הוא    .נוזלין מן לבנוןסוד  החשמל וגם ב
 .ןמוחימניק לישראל  אאר בתורה ד' שהו כמבואמא הוא  ו ש(בזוהר חד)כמבואר 

  אמיין איא האריז"ל בענשהוא הפסוק שמב  "יעיר קנו  כנשר"סוק  פהביאו את  לזה רמז רבינו בהש  ונראה לי
ששבח הצדיקים מעורר את קנה בינה בשתי בחינות הנ"ל שמעורר    . לרמוזכא על בניה בסוד החשמלכדמס
סוד  "י דאמא  הנושי  בלעוד שו  נשמע ומתקבל,ויבורו  ש טוב בדז ישעי"מוחין    שפיע לאדםי דבינה לה"האת נ

 .כנ"ל מנשיכת הנחשדיבור העל ישמרו עליו ו  החשמל

וזוכה  י  הברית שעל  תיקון  ינודהיוזה   מן לבנון מוחין  נוזלין  זהדו  וטוב בדיבור  בגדים  בחי'    לדעת 

שהוא בחי'    בוריינו הדהד  \צא/ [צ]   פה  י' מלכותשהוא בח  \פט/ [פח]   תיקון הדיבורכי  היינו    לבנים,

 
ונזדווגו שם פב"פ ע"י מ"ן דבינה ש  במקומן וירדו למטה הוכרחו להיות אב"א ואז יצאו נשמת אדם  העלתן המל' וכאשר חזרו  כנ"ל 

 וחוה בהיותן זו"ן אב"א.

י יגרמו  והוא כשיש בישראל מצות ומע"ט שע" ענין כפשוטו אלא ע"ד הנ"ל  לכל המקומות שנזכר ענין זווג אב"א שאין ה   וזכור כלל זה 
ורא ואם אין ח"ו בישראל זכות אין כח בנוק' דז"א להעלות מ"ן  העלות מ"ן לגבי מ"ד דדכ שיוכלו להזדווג זו"ן פב"פ וע"י היא יכולה ל 

"א למעלה באו"א  ווגם היא צריכה לעלות עם ז שלה לגבי בעלה כנודע כי אין המ"ן עולין אלא ע"י נשמות התחתונים ולכן כדי לז 
ד שם עלו ובכחם וע"י מ"ן שלהם  ל שמם רק ע"ש או"א כי ע מא ומזדווגים יחד ונמצא כי כמעט זווג זה אין נקרא ע והיא מעלה מ"ן דא 

ונמצא   וכח להם לעמוד פב"פ אלא אב"א  יכולת  ואלו בעת ההיא היו רוצין לירד למטה למקומם לא היה  ודאי שאין  הם מזדווגים 
היו יכולין לעמוד אלא  ו זווג אב"א ר"ל שאם היו אז יורדין למקומן למטה לא  יותן פב"פ אבל מה שאנו קורין אות שום זווג אלא בה 

 ב"א כי ע"כ עלו למעלה כדי שיוכלו להיות פב"פ.א 
בניה    זו"ן אה היא המנעלת את  ה שצריך לכוין בזה הוא כי הנה אימא עיל והנה מ   -ים  נעילת מנעל   -ברכות השחר   -שער הכוונות   פו 

חשמ"ל, כי כן חשמ"ל  יצון דאימא עילאה הנק'  ש הח והנה מן המלבו     .ומשים אותם תוך כנפיו  " ו ירחף כנשר יעיר קינו על גוזלי " בסוד  

א  זהו האוה"מ דז"א כי אע"פ שאוה"מ שלו הו ותחשוב כי    ואל תטעה        וזה המלבוש הוא מלביש ומקיף את זו"ן.  בגי' מלבוש כנ"ל,  
נת לבוש  בבחי וא בחי' החיצוניות והלבוש דאימא המלביש את ז"א  חינת אור אחר אך זה שאנו עסוקים בו ה ב מן הבינה עכ"ז הוא  

בבחי'  ולא  מ   בלבד  לסיבת  הוא  הזה  וטעם הלבוש  מקיף  בזו"ן בלבד אבל  אור  בחיצונים להתאחז אלא  כח  אין  כי  לך  לא  ה שנודע 
בינם לבין החיצונים ע"י  חז בהם הנה אימא מגינה עליהם ומפסקת  א א יוכלו החיצונים להת באימא שהיא למעלה מזו"ן ולכן כדי של 

 "ן: ורו מועט מאד מן אור זו שר א זה החשמל המכסה עליהם א 
ית ונחזור עתה אל הדרוש הנז"ל    -ים  מנעל   נעילת   -ברכות השחר   -שער הכוונות   פז  יריאים מן החיצוני' פן  ויקחו  כי הנה אנו  אחזו 

וא  ועניינו ה     .ה בסתר כנפי' היא החשמ"ל הנז' הסתיר ק' דז"א להיותה סמוכה אצלם כנז' ולכן בהכרח אימא עילא'  דנו מאור פנימי  

הנז' אינו נכנס    היותר חיצוני מכל לבושי נה"י   אמנם הלבוש ו            .א מתפשטים תוך המוחים דז"א ברישי' מה שנודע כי הנה"י דאימ ב 
ונשאר  ומלביש    תוך רישא דז"א  יונ וסו מבחוץ דזו"ן  עילאה אשר ע"י אין הקלי'  וז"ס החשמ"ל דאימא  מן בב אותם  פנימי    קת  האור 

ת מונע את הקלי' להתאחז  רוב הזכות והדקות או רוב העביות והגסו כי  באופן           פסיק ביניהם: ה המ החשמל הז   דז"א מפני רוב עביות 
כולים לקבל מרוב זכותו ומן החשמל של הבינה  ם י האוה"מ של הנקבה אינ   כי הנה מן.  לקחת אלא מן האור הבינוני כי אינם יכולים  

ם לינק מן האוה"פ שלהם שהוא אור  זו"ן אז החיצונים יכולי לים  בנים ומתגהאמנם כאשר ח"ו האם מסתלקת מעל ה   .ותו ג"כ מרוב עבי 

מצדדיהם  תם  ליהם והבחי' המקפת או ם מבחוץ מכל סביבותיהם ואפי' מתחת רג הזה הוא מלביש וסובב אות   הנה החשמל ו        י.  בינונ 
הראשונה וכשתנעול  חי'  ין אל הב ולכן כאשר תלבש מלבושך תכו .   עלים ק' מנ נק' מלבושים והבחי' הסובבת מלמטה מתחת רגליהם נ 

 ך תכוין אל הבחי' הב': מנעלי 
 בש ג' ית א' ולא יל לק"ה ציצ  'עי פח

ֲאמָ   -  לא ילבש הלכה ג   לק"ה   פט  ַהּמַ י  ּפִ י  ר "ַהאי ָמאן"  ַעל  ָבעֵּ ) ִא   ְלִמיְנָסב ּדְ ָהִראׁשֹון  י  ִלּקּוטֵּ ּבְ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵּ ְוכּו',  ָתא  ם  ן כ ִסימָ יּתְ ׁשָ ְמבָֹאר  ט(. 
ָגִד  ַהּבְ בְּ ׁש  ם  הֵּ ּתִ ינַ חִ ים  ִרי ת  ַהּבְ וְ ּקּון  יִדין  ַהּגִ ָלִלּיּות  ּכְ הּוא  ׁש  חִ ת,  ּבְ הּו  ְבגָ ז  ִיְהיּו  ת  עֵּ ָכל  ּבְ ִחיַנת  ּבְ ָגִדים,  ּבְ ְלָבִני יַנת  יָך  ִגיד  ד  ּבְ ְוכוּ ם  ן  '.  יָך  ּכֵּ ַעל 

ר   ב  ׁש ּג  ּלֹא ִיְלּבַ ְמ ִהְזִהיָרה ּתֹוָרה ׁש  י   ַלת שִֹ ְך, ּכִ פ  ן ְלהֵּ ה ְוכֵּ ָ לּ כוּ ' וְ ת ה ּתֹוֲעבַ   ִאׁשּ ׁש  י ּכְ פ  ', ּכִ ה, אֹו ְלהֵּ ָ י ִאׁשּ ְגדֵּ ׁש ּבִ ָגִדים  ְך הּוא ִנאוּ ֹובֵּ י ַהּבְ ׁש, ּכִ ף ַמּמָ
בְ  ם ּבִ ַעְצָמן הֵּ ִרי ּבְ ָללִ ִחיַנת ּבְ "ל:יִד ּיּות ַהגִּ ת ּכְ ּנַ גַ   ין ּכַ ִרית הּוא ּפְ ַגם ַהּבְ ר ּפְ י ִעּקַ ָגִדים ם ַהּדַ ּכִ דּוַע, ְוַהּבְ ּיָ י הֵּ ִמן    ִכין ִנְמׁשָ   ַעת ּכַ ַעת, ּכִ ִחיַנת  ַהּדַ ם ּבְ

ַעת  ל ַהּדַ יִפים ׁש  ּפ ַמּקִ ַעת מַ , ּוְכׁש  ַהּדַ ָגִדים, ּפֹוְגִמין ּבְ ַהּבְ הוּ ֹוְגִמין ּבְ ׁש, ׁש  גַ ּמָ ִרית: א ּפְ  ם ַהּבְ



 26מ.                מוהר"ן                    כט               תורה                                  קוטייל                     

מאי שבה  ואו  םרימלכות  עליונים  בדיבור    אהירות  אותם  ה מגלה  גילוי  הלבדשהוא  וקולמוס  ,  עת 
לכן צריך לשמור מאד גד,  וא בחי' בשהדיבור הוכיון  בגדים לבנים.  י'  חבהוא  בדעת    בור מתוקןוכשהדי

כי  מכובדו  נקיה  שיהי ד  בג  את בלאמכ,  שדיבור  די  ו  אינו  בגדבגד  כך    ,בורדעת  אינו  צריך כ  מבוזה  י 
מרן כראוי שלא יבא  ולשצדרק    יבזה את הבגדים,  , שלא\צג /[צב]   בגדיםה   את  דר מאולשמו

שום שגכ   \צז/[צו]   ורבב  \צה/םכת  עליהם  כתם  שון  )או  מדמוומן  דהיינו  לבו  על  הם  ן  שגם  רעות  ות 

 
ג'(    ציצית הלכה א   לק"ה  חִ   -)הובא בתורת נתן אות  ּבְ ה  ָגִדים  ְוז  ַהּבְ ת  ְמֹאד א  מֹר  ִלׁשְ ִריְך  ּצָ ׁש  ָלל  ַהּכְ י  ּכִ ִציִצית,  ם  יַנת  ּהֵּ ּבַ ִיְתַאֲחזּו  ּלֹא  ׁש 

ִלְבָר  ִזְכרֹוָנם  ינּו  ַרּבֹותֵּ ָאְמרּו  ׁש  מֹו  ּכְ ָגִדים,  ַהּבְ ּבְ ז  ָאחֵּ ְלהֵּ ן  ְרּכָ ּדַ י  ּכִ ְיי ַהִחּצֹוִנים,  ִמּנַ דבלו  ָנן  ְדַרּבָ י  ָמאנֵּ י  ַהּנֵּ ו'(,  )ברכות  ָגה  ָכה  ַמְדרֵּ ם  הֵּ י  ּכִ הּו, 
ה   ָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ ְחּתֹוָנה ְוַהִחּצֹוָנה ׁש  ז ְוַעל  ַהּתַ ָאחֵּ ן ְלהֵּ ְרּכָ ם ּדַ ְך כָּ ְוׁשָ פ  ן ְלהֵּ ל ָהֲעֹונֹות ח"ו, ְוכֵּ ל ּכָ ָגִמים ׁש  ל ַהּפְ ם ּכָ ה  ִמים ּבָ ִרים ְוִנְרׁשָ ן ִנּכָ ְצֹות  ּכֵּ ל ַהּמִ
ָגִדים.   ַהּבְ ּבְ ן  ּכֵּ ם  ּגַ ִמים  ִנְרׁשָ ם  ַעל  הֵּ י  ְלבוּ ּכִ ם  הֵּ ׁש  ָנן,  ַרּבָ ּדְ חלוקא  ם  ה  מֵּ ה  ַנֲעשָֹ ְצֹות  ַהּמִ י  י  ְידֵּ ּכִ ּה,  ּבָ ִיְתַאֲחזּו  ּלֹא  ׁש  ָמה  ׁשָ ְלַהּנְ ים  ְוִכּסּוּיִ ים  ׁשִ

ְמ  ּכַ דֹוָלה,  ּגְ ִמיָרה  ׁשְ ם  הֵּ ים  ְנִקּיִ ים  בּוׁשִ ַהּלְ ׁש  ְוַעל  ּכְ קכז(.  )סימן  ר  ַאחֵּ ָמקֹום  ּבְ ִלׁשְ בָֹאר  ָצִריְך  ן  ְוַעל  ּכֵּ "ל,  ּנַ ּכַ ָגִדים  ַהּבְ ת  א  ְמֹאד  ָתה  מֹר  ִצּוְ ן  ּכֵּ
ַעל צִ  וְ ַהּתֹוָרה  ַהִחּצֹוִנים.  ם  ה  ּבָ ִיְתַאֲחזּו  ּלֹא  ׁש  ָגִדים  ְלַהּבְ ִמיָרה  ׁשְ ם  ִציִצית הֵּ י  ּכִ ָגִדים,  ַהּבְ ּבְ לּוִים  ּתְ ם  הֵּ ׁש  ַהּתֹוָרה  ַעל  יִצית  ל  ּכָ ָמר  ִנׁשְ ה  ז  י  ְידֵּ

ן ִמְצֹות ֲעשֵֹּ  ה הֵּ ּלָ ְוז  ּכֻ "ל.  ּנַ ּכַ ַהּכֹל  ם  ִנְרׁשָ ּה  ּבָ י  ּכִ ה,  ן ִמְצֹות לֹא ַתֲעשֹ  ל ִמְצֹות ה'"  ה הֵּ ּכָ ת  ם א  ם אֹותֹו ּוְזַכְרּת  תּוב )במדבר טו(, "ּוְרִאית  ּכָ ׁש  ה 
י ַעל   "ל. ּכִ ּנַ ִרי ּכַ יִצית מֵּ י ַהּצִ יִדין, בִּ ְידֵּ ם ַלְבנּוִנית ְלָכל השס"ה ּגִ ה  ְך מֵּ יָך ְלָבִנים. 'בגידיך'  ם ַהּמִֹחין ְוִנְמׁשָ ָגד  ת ִיְהיּו ּבְ ָכל עֵּ ְבִחיַנת )קהלת ט'( ּבְ

ר ָיִעיר  ּדַ  ׁש  ּנ  ִחיַנת )דברים לב( ּכַ ָלִלי, ּבְ ּקּון ַהּכְ ִחיַנת ּתִ ם ּבְ י ִציִצית הֵּ ם, ּכִ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁש  ִחיַנת  ְיָקא, ּכְ ִחיַנת ִציִצית ּבְ ה ּבְ א רּוָחא, ז  ָרא ּדָ ִקּנֹו. ִנׁשְ
אַ  ׁש  מֵּ מֹו  ּכְ ִציִצית,  ד'  ִחיַנת  ּבְ ם  הֵּ ׁש  ָהרּוַח,  ּבֹוִאי  ָהרּוחֹות  ע  ִמיָרה  ְרּבַ ׁשְ ם  הֵּ יִצית  ּצִ ׁש  ז'(  )בסימן  נּו  ַרּבֵּ ַתב  ּכָ ׁש  ה  ְוז  ח'(.  )בסימן  נּו  ַרּבֵּ ַתב  ּכָ

 ְלִניאּוף.
 אליהו פתח  צ 

ַעל ַמְלכּות    -אליהו  דף יז הנקרא פתח    זוהר תיקוני ה   צא ּבְ ה ּתֹוָרה ׁש  ה ָקרֵּ   ּפ   : יָנן ָלהּ ּפ 

צח  ב  אור  אליהו יאור  קרי   -לפתח  פה  שבעל  תורה  פה  יב מלכות  לה.  היא  נן  מה  מלכות  הנקראת  העשירית  ספירה  ענין  בזה  אר 
המלכות  מדת  הלא  כי  האצילות.  בעולם  עלמא   משמשת  המקבל דנוקב   היא  וכמה  א  כמה  אחרי  סוף  אין  אור  של  ההשפעה  ת 

.  התגלות בעולם העשיה לברוא דברים גשמיים ולכלכל אותם י  יד בה עד שתוכל לבוא ל השפעה תתגשם  השתלשלות כדי שאותה ה 
טע  נעש ואין  היא  האצילות  עולם  של  המלכות  שספירת  זה  שמלבד  אמר  ולפיכך  האצילות.  בעולם  הזה  לענין  לע ם  שורש  ולם  ה 

. כי כמו  נה הב ורה לידי התגלות וה מביאה אור הת ואר לעיל. עוד שייך ענין ספירת המלכות גם שם בעולם האצילות ש שיה כמב הע 
שבתו לידי התגלות הוא הפה על ידי דיבורו. וכן הוא בעולם האצילות.  רצונו ומח למשל באדם הגשמי מדרגה האחרונה המביאה את  

ה הוא  להבין מ   וכדי        לידי התגלות רצונו של מלך מלכי המלכים הקב"ה.    שמביאה   ה כיון בבחינת פ   שם משמשת ספירת המלכות 
המקור של התורה שבעל פה.    שהיא היא   ידי התגלות. לזה אמר ותורה שבעל פה קרינן לה. היינו ל   תו שספירת המלכות מביא הרצון  

הבורא ית"ש. ולפיכך הלומד    רצונו של היא    וכל התורה כמו שספירת התפארת של עולם האצילות היא המקור של תורה שבכתב.  
מע  פשוטים  דברים  שלומר  אע"פ  גשמיים תורה.  שנים   נינים  כמו  הוא  וח א   ונמוכים.  מקום  מכל  הפרה.  את  שנגח  ושור  בטלית  זין 

ית"ש  וא רצונו  ר קדוש ונשמתו באה לידי התלהבות ודביקות. כיון שמדבק אז שכלו ברצון הבורא ית"ש. כי כן ה ל עצמו או מששיך ע 
א שספירת  מצ נ   התורה שבעל פה. ע"כ מובנת בלתי    ה בעוה"ז כך וכך יהיה הפסק כך וכך. וכיון שהתורה שבכתב איננה שבאם יקר 

היא המביאה לידי התגלות והבנה את התורה שבכתב שהיא בבחינה    נוקבא. כי המלכות משמשת גם שם בעולם האצילות בבחינת  
 .  צילות ל עולם הא דוכרא הנובע מספירת התפארת ש 

 ' ת א ה ציצילק"  צב

א   צג ציצית  י    -  לק"ה  ּכִ ִציִצית,  ִחיַנת  ּבְ ה  ׁש  ְוז  ָלל  מֹר  ַהּכְ ִלׁשְ ִריְך  ַהחִ ְמאֹ ּצָ ם  ּהֵּ ּבַ ִיְתַאֲחזּו  ּלֹא  ׁש  ָגִדים  ַהּבְ ת  א  ן  ּצֹוִניםד  ְרּכָ ּדַ י  ּכִ ז  ,  ָאחֵּ ְלהֵּ
ִלְבָרכָ  ִזְכרֹוָנם  ינּו  ַרּבֹותֵּ ָאְמרּו  ׁש  מֹו  ּכְ ָגִדים,  ַהּבְ ו'(, ּבְ )ברכות  ַמְדרֵּ   ה  ם  הֵּ י  ּכִ ְייהּו,  ִמּנַ דבלו  ָנן  ְדַרּבָ י  ָמאנֵּ י  חְ ַהּנֵּ ַהּתַ ְוַהִחּצוֹ ָגה  ל  ָנה  ּתֹוָנה  ׁש 

ְועַ  ז  ָאחֵּ ְלהֵּ ן  ְרּכָ ּדַ ם  ְוׁשָ ה  ָ ֻדׁשּ נִ ַהּקְ ן  ּכֵּ ְוִנְרׁשָ ל  ִרים  הַ ּכָ ל  ּכָ ְך  פ  ְלהֵּ ן  ְוכֵּ ח"ו,  ָהֲעֹונֹות  ל  ּכָ ל  ׁש  ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ם  ה  ּבָ ם ִמים  הֵּ ְצֹות  ן    ּמִ ּכֵּ ם  ּגַ ִמים  ִנְרׁשָ
ַהּמִ  י  ְידֵּ י ַעל  ּכִ ָגִדים.  ַהּבְ ַנֲעשָֹ ּבְ ּדְ ְצֹות  ם חלוקא  ה  ׁשָ ַרבָּ ה מֵּ ים ְלַהּנְ ְוִכּסּוּיִ ים  ְלבּוׁשִ ם  הֵּ ּלָֹנן, ׁש  ׁש  ִיְתַאֲחזּו בָּ ָמה  ם  א  ים הֵּ ְנִקּיִ ים  בּוׁשִ ַהּלְ ׁש  ּכְ י  ּכִ ּה, 
ְמבָֹאר   ּכַ דֹוָלה,  ּגְ ִמיָרה  ַאחֵּ ׁשְ ָמקֹום  ַהבְּ ּבְ ת  ְמֹאד א  מֹר  ִלׁשְ ָצִריְך  ן  ּכֵּ ְוַעל  )סימן קכז(.  נַּ ר  ּכַ צִ ָגִדים  ן  ּכֵּ ְוַעל  תָ "ל,  ם  ּוְ הֵּ ׁש  ִציִצית  ַעל  ַהּתֹוָרה  ה 

ַהבְּ  ּבְ לּוִים  ם  ָגִדים,  ּתְ הֵּ ִציִצית  י  י ּכִ ְידֵּ ְוַעל  ַהִחּצֹוִנים.  ם  ה  ּבָ ִיְתַאֲחזּו  ּלֹא  ׁש  ָגִדים  ְלַהּבְ ִמיָרה  ָמר   ׁשְ ִנׁשְ ה  ן    ז  הֵּ ה  ֲעשֵֹּ ִמְצֹות  ן  הֵּ ה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ
ה, כִּ   ִמְצֹות לֹא  ם ַתֲעשֹ  ּה ִנְרׁשָ תּוב )במדבר טו(, "ּוְרִא ַהכֹּ   י ּבָ ּכָ ה ׁש  "ל. ְוז  ּנַ ם אוֹ ל ּכַ ם  ית  יִצית  תֹו ּוְזַכְרּת  י ַהּצִ י ַעל ְידֵּ "ל. ּכִ ּנַ ל ִמְצֹות ה'" ּכַ ת ּכָ א 

ִרים ַהּמִֹחין וְ  ה  מֵּ ְך מֵּ ְבִחיַנת )קהלת ט'( ִנְמׁשָ יִדין, ּבִ ּגִ ת    ם ַלְבנּוִנית ְלָכל השס"ה  ָכל עֵּ יךָ ּבְ ָגד  ם, ְלבָ   ִיְהיּו ּבְ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁש  ְיָקא, ּכְ   ִנים. 'בגידיך' ּדַ
י ִצי  ִחינַ ּכִ ם ּבְ ָר ִצית הֵּ ר ָיִעיר ִקּנֹו. ִנׁשְ ׁש  ּנ  ִחיַנת )דברים לב( ּכַ ָלִלי, ּבְ ּקּון ַהּכְ א רּוחָ ת ּתִ ע ָהרּוחֹות בּ א ּדָ ַאְרּבַ ִחיַנת מֵּ ִחיַנת ִציִצית ּבְ ה ּבְ ֹוִאי  א, ז 
ִחינַ ָהרּוחַ  ם ּבְ הֵּ נּו )בסימן ח'(. וְ   ת ד' , ׁש  ַתב ַרּבֵּ ּכָ מֹו ׁש  כָּ ִציִצית, ּכְ ה ׁש  נּו )ב ז  ִמיָרה ְלִניאּוף.ַתב ַרּבֵּ ם ׁשְ יִצית הֵּ ּצִ  סימן ז'( ׁש 

 לשמרן   -מתרצו  צד

ב לכלוך אבל  שלב אני נהר המטהר מכל הכתמים וצ"ע מטהר משמע מטומאה וכתם משמע רב עיין חיי מוהר"ן קפט ו   –  כתם ורבב   צה 
ם ריחוק והתיקון הוא תיקון כללי היינו מוחין והיינו נהר לשון  עפ"י התורה שלנו מבואר דהיינו הך כי רבב הוא בחי' דם נדה שגור 

הצדיק הוא זרע אמת ולקמן המוחין בחי' המן כזרע גד וטעמו    נהורא דהיינו אור הצדיק שזה עיקר המוחין  עיין תורה ז שכל דיבר של 
 .בדבש ונראה שהיינו דיבורי הצדיק כצפיחית  

 כט אות תלו ות לקוטי תפל  צו

ותזכני מעתה ברחמיך הרבים ותעזרני ותושיעני ותהיה עמי תמיד. ותשמר את לבושי ובגדי    פילה כט  ]תלו[: ת   "א ח   לקוטי תפילות   צז 
צמה ובעולמות עליונים, על ידי  שלא יבא עליהם שום לכלוך ושום כתם ושום רבב. כי אתה לבד ידעת גדל הפגם הנוגע בהשכינה בע 

ולכלוכ  מכתמים  אותם  שומרים  כשאין  הבגדים  וה פגם  מכתמים.  ים.  אותם  שומרים  כשאין  זה,  על  האדם  את  דנין  בעצמן  בגדים 
ובעונותי הרבים, קשה וכבד עלי מאד גם דבר הזה, לשמר את הבגדים מכתמים. כי אי אפשר שלא אסיח דעתי מהם. ובפרט בשעת  

וה  התורה  גרמתי  עסק  זה  וכל  הדעת.  בהסח  כתמים  עליהם  ושלום  חס  באים  ואז  עסקים.  ושאר  ידי תפלה  המרובים,    על  עונותי 
 עכ"ל.  ומחשבותי המבולבלות מאד, אשר על ידי זה איני זוכה לשמר את הבגדים ולהחזיקן בנקיות, ולהצילן מכתמים ולכלוכים: 

מעוון שגר   צ"ע למה מבקש  שמירה  על  ולא  הבגדים  בבגדים על שמירת  יועיל    ,ם לכתם  לא  העוון  נמחק  לא  עוד  כל  הרי לכאורה 
   .שמירת הבגדים 
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י  . כי כל מ\צט/[צח]  יותריך לשמור את הבגדים  תר צרל יוגדו  . וכל מי שהואאים בגדים(נקר
זה בחי'  אוי  רכהקב"ה  וממליך את  ל שמעשיו מתוקנים  וגד  םכי אד ותר מדקדקין עמו יותר.  שגדול י

המלכו את  בבגדים שתיקן  ו  ת  כל    לע  כידועלבנים  לבן  ורבב  בגד  קטנה  כלכלנקודה  גדול,  נראה  כמו וך 
ר  בגדו כב  גדול כל רבב על  םן אדומחפשים אחר נקי ממנו, לכ  אתרוג שכל נקודה שחורה קטנה כבר נדחה

 יא דבור הנשמע ומתקבל. הש את ה' ה ירר שלו ולא יהבי לי את האש בוידגורם לפירוד הקב"ה ממנו ומה

א באיזה ו שמתבטן על לבמואו רבב ש)  \ק/ על בגדיוכתם שומן  ב  ברשנמצא  חכם  יד  תלמ  ת"ח   וע"כ

רם להשניא רת הטעם כיון שגומבא  הגמ'  \קב/([קא]  ד חייב מיתה )שבת קי(  זלזול במצות ה' לפי מדרגתו

 
   .גדול הרי שמירת הבגדים היא תיקון במדרגת הפגם עצמו ואיך מועיל בלא תיקן הכללי לבגדים   עוד לכאורה צ"ע 

הרבב הוא גם סימן על עוון    אמנם שהרבב בבגד הוא בעצמו עוון וצריך לשמור עצמו מעוון.  היא לא תיקון אלא    כי השמירה ונ"ל  
עוון   שכל  שכיון  נרשם אחר  הוא  השכינה  בבגדי  שפגם   נרשם  האיש  של  שיתקן  בבגד  כדי  חסרונותיה  לו  מראה  בבחי' שהשכינה   ,

   ואמנם צריך להסיר הרבב כדי לא להוסיף חטא אבל עיקר התיקון הוא ךהמשיך לשכינה מוחין וזה ע"י תיקון כללי.

נראה   בג   טעם עוד  ת לשמירת  הזמן  כל  נמצא  וכאילו  ה'  מציאות  להרגיש  תמיד  צריך  ישראלי  איש  כי  אולי  ית'  דים  השגחתו  חת 
זה בזיון   יראה רבב על בגדו כי  ודם היה שומר עצמו שלא  לבית המלך בשר  וכמו שאם היה בא  ה'  ולהרגיש ממש כל הזמן בבית 

"ו יש רבב על בגדו אזי נעשה פירוד דהיינו שהמלך לא  מלך מלכי המלכים ולכן אם ח למלך לבוא בבגדים לא מכובדים כ"ש לפני  
ב לו עוון בבית המלך ונעשה פירוד בינו למלך וכיון שכל אחד מישראל הוא נפש מכנ"י הרי ח"ו נעשה  מסתכל עליו כדי שלא יחש 

 .על ידו קצת פירוד בין כל כנ"י להקב"ה 

 זה אמר ותתפסהו בבגדו    הבגדים כפשוטו שהרי לעומת מצוה רבינו באמת לשמור    צ"ע עד כמה ו 

ק עיין   אות  הר"ן  ִבגְ   -  שיחות  ּבְ הּו  ש ֵּ ְתּפְ לט "ַוּתִ ית  אׁשִ רֵּ )ּבְ ַהְינּו  -דֹו"  ּדְ ִבְגדֹו,  ּבְ ָהָאָדם  ת  א  ת  ס  ּתֹופ  ַאֲחָרא  ְטָרא  ְוַהּסִ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ׁש  יב(, 
ּוַמְלּבּוׁשָ  ָגָדיו  ּבְ ִטְרַדת  ּבְ ְטִריד אֹותֹו  ּמַ הִ ׁש  ת  ִטְרּדַ י  ּכִ א  יו  ְמאד  ִלין  ְמַבְלּבְ ם  הֵּ ָאָדם  ל  ׁש  ּוְבָגִדים  ים  ַמְלּבּוׁשִ ּומֹוְנִעים אֹותֹו  ְצָטְרכּות  ָהָאָדם  ת 

י -ַעל  ה', -ְידֵּ ּבַ ָחָזק  ְוִלּבֹו  ׁש  פ  נ  ַעל  ּבַ הּוא  ׁש  ִמי  ַאְך  ִבְגדֹו"  ּבְ הּו  ש ֵּ ְתּפְ "ַוּתִ הּו  ְוז  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵּ ֲעבֹוַדת  מֵּ ה  גַּ   ז  יַח  ּגִ ַמׁשְ ינֹו  ַאף אֵּ ה  ז  ַעל  י  -ַעל -ם  ּפִ
ד ִלְלּבׁש, ַאף  ג  ין לֹו ּב  אֵּ י -ַעל -ׁש  ן  -ּפִ ְצָלּה ַויָּ כֵּ ְגדֹו א  ח ּבִ ּנַ הּו "ַוּיַ ה ְוז  ז  ל ּבָ יַח ַעְצמֹו ְלַבְלּבֵּ ה ְלַהּנִ ינֹו רֹוצ  ה ְואֵּ ז  ינֹו ַמְטִריד ַעְצמֹו ּבָ ם(  אֵּ ָנס" ְוכּו' )ׁשָ

ְגד  יַח ּבִ ּנִ ּמַ ת  ֹו ּוַמְלּבּוׁשֹו ְונָ ׁש  ה א  ה ַרק עֹוש   ָלל ַעל ז  יַח ּכְ ּגִ ינֹו ַמׁשְ ם ְואֵּ ה  ַח מֵּ כֹול:  ס ּובֹורֵּ ּיָ ִפי ַמה ׁשּ  ֲעבֹוַדת ה' ּכְ ּלֹו ּבַ  ׁש 

כי רוב בני    -,  רמזי המעשיות ב   הרב מטשהרין וביאר    " על בגדים לא היה מקפיד כלל   הבעל תפלה " ש   מהבעל תפלה   מעשה יב ועיין  
בגדי  אחרי  מאד  לוהטים  בבג  ם העולם  ותתפשהו  פסוק  על  במ"א  כמבואר  הבע"ד  ברשת  ביותר  נתפסים  הם  ועי"ז  והבעל  יקרים  דו 

שיהיה   ה'  לעבודת  צריך  שהוא  מאנשיו  באחד  תפלה  הבעל  מבין  לקמן שכשהי'  מבואר  ואעפ"כ  כלל  דייקא  ע"ז  הקפיד  לא  תפלה 
רוב בני אדם בוודאי יותר נכון הדרך לפניהם שלא    ל מלובש במלבושי זהב היה מספיק לו אך ממילא מובן כי זה רק ליחידי סגולה אב 

כל זמן שלא הגיעו למדריגה גדולה ועשירות רב ואם ירצה השי"ת לטובתם שילכו מלובשים בבגדים  להקפיד על בגדים כלל בפרט  
ולק  ליזהר  צריכים  בעצמם  הם  רב, אבל  הון  להם  ולהשפיע  לה' להושיע  ה' אין מעצור  להם לעבודת  מסוגל  כי  לעצמם  ש יקרים  ר 

 בדעתם היטב שעל בגדים אין צריכין להקפיד כלל כנ"ל 
 ה אות צז ק ח" שיש"עיין  צח

ַעם מוֹ   -  אות צז   שיש"ק ח"ה   צט  נּו ַז"ל ָהָיה ָנִקי וּ י כְּ ַהְרַנ"ּתְ ַז"ל "ִלְהיֹות ָנִק ָאַמר ּפַ י ַרּבֵּ יִני ָיכֹול" ּכִ נּו אֵּ ַמלְ ַרּבֵּ ְך ּבְ ל ּכָ ר ּכָ ֲאִפּלוּ ְמֻסּדָ יו ׁש    ּבּוׁשָ
ַחת ִמְנָעלָ  בּוָקה ּתַ ְצלֹו.יו לֹא ָמְצאוּ ַקׁש ּדְ   א 

היר ן  י עי ו  מטשהרין,  ל   אה אוצר  או הרב  בתרא  מהדורא  א בגדים  ְהי  בתרא    מהדורא   -  ת  ּיִ ׁש  ר  ְלַהּדֵּ ָצִריְך  ר  ׁשֵּ ּכָ ָאָדם  א  ׁש  אות  ְמֻלּבָ ה 
ּוִמ  זּוי;  ּבָ ה  ִיְהי  ְולא  לֹו,  ר  ְפׁשָ א  ִאם  ָראּוי,  ּכָ ְקָצת  ָכבֹוד  ל ּבְ ַוּדַ -ּכָ ּבְ יק,  ּדִ ַהּצַ ן  ּכֵּ כָ ׁש  ּבְ ׁש  ְמֻלּבָ ה  ְהי  ּיִ ׁש  ָצִריְך  ַעל אי  י  ּכִ י -בֹוד,  ב  -ְידֵּ ְחׁשָ נ  הּוא  ה  ז 

י  עֵּ בְּ  י ינֵּ נֵּ ֵּ -ּבְ ב אֹוָתם ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ י בְּ ָאָדם ְויּוַכל ְלָקרֵּ ינֵּ עֵּ ב ּבְ ְחׁשָ ָכבֹוד, לא ָהָיה נ  ׁש ּבְ ַרְך, ְוִאם לא ָהָיה ְמֻלּבָ י ם ִיְתּבָ ֵּ -נֵּ ָלל. ַוֲאִפּלּו ַהׁשּ ם  ָאָדם ּכְ
ְבָיכֹול  ַעְצמֹו ּכִ ּבְ ַרְך  ת ַעְצמֹו ִעם ִיְתּבָ יר א  ָרָצה ְלַהּכִ ׁש  ִמּמ    ָלם, וֹ ע הָ   , ּכְ ְדעּו  ירּו אֹותֹו ְויֵּ ָהעֹוָלם ַיּכִ ם ַהְינּו ׁש  ּגַ ת ַעְצמֹו  ׁש א  ַרְך, ִהְתַלּבֵּ ן  -ּנּו ִיְתּבָ ּכֵּ
הֵּ  ְבָיכֹול, ׁש  ים ּכִ ְלבּוׁשִ ל ָהאֹותֹות ְוַהּמֹוְפִתים  ּבִ ִמְצַרִים ְוכוּ ם ּכָ ם ּבְ ֵּ ר ָעָשה ַהׁשּ ִחיַנת לְ ֲאׁש  ה הּוא ּבְ ל ז  ּכָ ַרְך, ְוַעל ין  ׁשִ בוּ ' ְוכּו', ׁש  ָליו ִיְתּבָ י -אֵּ -ְידֵּ

י  נֵּ ירּו ּבְ ה ִהּכִ לָ   -ז  ב אֵּ ר ְוָזכּו ְלִהְתָקרֵּ יֹותֵּ ַרְך ּבְ תֹו ִיְתּבָ ֻדּלָ ַעם ּגְ ָכל ּפַ ל ּבְ כָ ִיְשָראֵּ ְרצֹונֹו. ּבְ ַרְך ּכִ יָך ְלָבִנים ְוגוֹ יו ִיְתּבָ ת ִיְהיּו ְבָגד  ' )קהלת ט, ח(:  ל עֵּ
ל  גֵּ ה' ּתָ י  פְ נַ   שֹוש ָאִשיש ּבַ ע ְוגֹו'  ׁשִ ׁשַ י י  ְגדֵּ ִני ּבִ יׁשַ י ִהְלּבִ אלַקי ּכִ  )ישעיה סא, י(:  ּבֵּ

ג'   ק בגדיו שמרמזין  נראה לפי עניות דעתי    -סוד רבב על בגדו שגורם פירוד   עיין פל"ח אות  לומר, שבזה שנמצא רבב על  דרוצה 
בחינת השכינה,  זה    לבחינת המלכות  ידי  ועל  הפגומים  מעשיו  ידי  על  כביכול בבחינת המלכות  פגם  ברוחניות  לו שגם  מרמזין  בזה 

 עושה פירוד וכו': 
 כתוב קיג  המהדרות   כלבו  בתקפא קא

ד{ ופשט את בגדיו  -לשנוי בגדים מן התורה שנא' }ויקרא ו יין  מנ ד.[  ]דף קי   אבא אמר רבי יוחנן אמר רבי אחא בר    : ת דף קיג שב   קב
  לרבו אמר רבי   שבישל בהן קדירה לרבו אל ימזוג בהן כוס עאל לימדך תורה דרך ארץ בגדים  ם אחרים ותנא דבי רבי ישמ גדי ולבש ב 

יק אמר רבי אחא בריה  א נפ ר חנינ ולאים לשוק והא רבי אחא ב א לת''ח שיצא במנעלים המט ו חייא בר אבא אמר רבי יוחנן גנאי ה 

חיי  רבי  ואמר  טלאי  גב  על  נחמן בטלאי  ב דרב  יוחנן  א  ר'  חייכל תל ר אבא אמר  רבב על בגדו  מיתה שנאמר  מיד חכם שנמצא  ב 

  ( יוןעללבוש  )בגלימא  תמר ולא פליגי הא  אי (  ש"ז )רבינא אמר רבד    .משנאי אלא משניאי   ו מות אל תקרי לו{ כל משנאי אהב -}משלי ח 

היתכן  ) ו ערום ויחף  ג{ כאשר הלך עבדי ישעיה -כ יה  ואמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן מאי דכתיב }ישע   .(ש תחתון לבו)  לבושא הא ב 

 .( )מהרש"א(   וראת שעה היתהולא נידון כמשניאי כיון שה)   טולאים חף במנעלים המ ערום בבגדים בלואים וי (  שהלך ערום ממש אלא הכוונה 

ו   -  מהרש"א  ואמר  רשתא כול הך פ גו'. ד כל משנאי אהבו  וגו'  בזה האיש שהוא  גם  ה בתורה קמשתעי ומסיים כי מוצאי מצא חיים 
   יים וק"ל: נו ת"ח אם הוא משניאי בפני הבריות ברבים כפירש"י אהבו וגו' לא ימצא ח מוצאי דהיי 

לם, כי המדות של אדם  כגו   עשה בו מא שנ לבושא לא בושה, גלי   -זה ע"פ מ"ש פ' המוציא יין בגלימא הא בלבושא כו'. יש לכוין ב   הא 
ם כגלימא שנעשה ע"י הגולם והחומר והבאים מצד  והמדות הבאים מצד החומר ה ים  הם בגדי אדם כמ"ש בכל עת יהיו בגדיך לבנ 

ר חותם ויתיצבו  מצד הצורה וז"ש תתהפך כחומ רה והיינו לא בושה על המדות הבאים  חומר מקבל הצו הצורה הם נקראים לבוש שה 
 זור לעתיד החומר להתלבש בצורה.שיח   דהיינו לבוש  כמו  
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ולפי רבנו    .\קג/אלא משניאי  מ"ש כל משנאי אהבו מות אל תקרי משנאי כ  ,םיה על בני אדאת התורה ולומד

כי   \קדעד שחייב מיתה/   יותרבזה    וזהרמחכם    תלמידוהטעם ש,  כינתיהבין קב"ה וש  דשגרם פירו  טעם כיוןה
כי יש לו ובגשמיות    ,עולמותופוגמת ביותר    נשמות  ברוחניות נשמתו כלולה מהרבה  דקין יותרעמו מדק

הר על  אדם  הב השפעה  קטן    ,בני  מחליש  ופגם  ל  ,הרבה  אחרים אצלו  שיתבאר  שכפי  ם  הפג אותו  קמן 
  ומהרש"א  \קה/, ועיין מאיריו של ת"ח רבב על בגדן ה ועונעשה ע"י    , כל אדםשל  ה גמורה  ר יע"י עבעשה  שנ
מחליש רבים   ,ה מצוה או מנהג ישראלזלזול קל באיזרעה או  ומידה    ,\קו/ גם מדות האדם נקראים בגדיםש

  ים וערקם וכ"ש לא  יהיו בזוייך לשמור בגדיו שלא  אדם צריוגם כל    .\קז/ והוא חילול ה'  ממנו ק"וים  דשלומ
הבגדים אותו  קחן בעצמ  כי  דנין  קכמבואר    \קי/ [קט]   הם  החשמל   \קיא/ כזבתורה  בסוד  הם  שהבגדים 

 
י מֹצְ   משלי פרק ח   קג ים וַ   ִאי }לה{  ּכִ ְנַאי  )מצאי( ָמָצא ַחּיִ ל ְמש ַ ס ַנְפׁשֹו ּכָ ק ָרצֹון מה': }לו{  ְוחְֹטִאי חֹמֵּ פ  ת ּיָ : ודורשת הגמ' שבת קיד.  ָאֲהבּו ָמו 

לת  תקרי  שהכוונה  ואל  חכם  א למיד  הט משנאי  המרשא  וביאר  משניאי  כיו לא  שא עם  חיים  ן  מצא  מצאי  כי  נאמר  שעליו  ותו אדם 
נ  ה   אמר דהיינו שהוא ת"ח עליו  ועי"ש שמבאר שעיקר  כל משנאי אהבו מות אלא  בפני הבריות.  כוונה אם הוא משניא את הקב"ה 

 מדתיו.     לרבב שעל בגדי הכוונה  
  מתכפר רק במיתה.לול ה' ש א חי הו נה ש שהכוו   "מ ש שפירוש כאילו חייב וי זה כיצד יתכן שחייב מיתה י קשו ב שנת   עיין במפרשים   קד

רבנו   בבגדים  ג כיון שפו ולפי  ומאבד את החשמל  נעש ם  וממילא הוא קרוב למיתה ע"י החיצונים  ם,  שומר עליו מהחיצוני ה ה פירוד 
 שיפגעו בו.

כל    העדר סול וב ו כך צריך שיהדר עצמו בסל ג משאר העם בחכמתו ודיעותי תלמיד חכם כשם שהוא מופל   -  .דף קיד שבת    מאירי  קה 
נמצא בו שום דבר  כן צריך שלא יהא  י ובצלא ר"ל עור העליון ו טלא פחיתות ממנו אסור לו לצאת במנעלים המטולאים טלאי על גבי  

דם והוא  ל ותתמעט ערכה בעיני בני א בר מגונה הרי הוא גורם לתורה שתתחל נמצא בו שום ד מגונה הן במלבושיו הן במדותיו וכל ש 
הדומים לאלו ויש אומרים  ין  בב בבגדו חייב מיתה ורבב הוא מושאל לחלב ושעוה וזפת ושאר מינ צא ר כם שנמ שאמרו כל תלמיד ח 

ובכלל ענין זה שלא תמצא בו  ומאתו בשוליו  ם או של שכבת זרע מלשון רבדתי ערשי כלומר שלא תמצא ט בד והוא כתם של ד ר 
מדה  בלש   שום  מושאלות  שהמדות  וחסרו מגונה  שידעת  כמו  בגדים  מדה  ון  וכמו  אחת  ן  בבגד  ככתם  הוא  הרי  מדותיו  שאר  בין 

ניכר   רישומן  יותר  בבג שהכתמים  והנכבדים  הדקים  כך מדה  דים  הגסים  יקל בעצמו לשום  מן  ולא  ביותר  מגונה  מגונה אצל החכם 
נ מדה   ואפי'  שא מגונה  במקום  מנפשו  ויבוש  בצניעות  צחות עשית  ודרך  אחרים  בשת  שם  ל   ין  שנחזיר  ת"ח  איזהו  אביד אמרו  ה  ו 

 ד שיהפכנו: קנו מקפיד עליו ע אה לבריות אם לבשו שלא כת נר   ביעות העין זה המקפיד על חלוקו להפכו כלומר אפי' חלוקו שאינו בט 
באמת הכלל שכל  ו   הזה.  פרש גם כמדה רעה בבחי' השמן לב העם יינו שומן דמת אריה שזהו שפרש"י רבב דה   ודקדק החברותא   קו 

איזה  שמסתיר ממנו    בלב ורה פא תנינא( ועל כן השומן על בגדו רומז לו שגם יש לו שומן  ין ת )עי זו  ו על  ז נות השוות משפיעות  הבחי 
כנ"ל    גם בגדיו נשמרים מרבב.ות  נקיות במד ה וב  לנעלו כי מר וזהו שאמרו על רבינו שאפילו קש לא נדבק    שעובר עליו.  מצוה דקדוק  

 ש"ק ח"ה אות צז שי ב 
מרק אלא  ן ל דו אין לו כח בתשובה לתלות ולא ביום הכפורים לכפר ולא ביסורי ם בי לול הש אבל מי שיש חי   -  .א דף פויומ   עיין   קז 

   ".ונגלה באזני ה' צבאות אם יכפר העון הזה לכם עד תמתון " ממרקת שנאמר    כולן תולין ומיתה 

רא דלא  באת   נו אלא לא ש   יי אמר אב   .דמי לאלתר א בישרא מטבחא ולא יהיבנא  כגון אנא אי שקילנ   אמר רב   -לול השם היכי דמי חי 
מ  )במקום שהטבח לא תובע את הקונה לשלםתבעי   אמר רבינא ומתא מחסיא אתרא    ,תבעי לית לן בה אבל באתרא ד   (בשעת הקניה  שלםאלא מעצמו 

ה)מחשש חאביי            .דתבעי הוא  וה שקיל בישרא מתרי שותפי יהי   כד   ( גוהנ   היה   'ילול  וזוזא להאי  זוזא להאי  דר מקרב להו גבי הדדי  ב 

דבי    יצחק   .א תורה ובלא תפילין דמסגינא ארבע אמות בל   רק   אם  אפילוזה  י  נ אדם חשוב כמוחילול ה' ב)אמר כגון אנא    רבי יוחנן   .בנא יד חוש ועב 
בר יצחק כגון    ם( ]היכי דמי[ אמר רב נחמן )היינו חילול הש   ה רעה שיצאה עליו()שמוע שמועתו    ינאי אמר כל שחביריו מתביישין מחמת   רבי 

ם מתאהב  את ה' אלהיך שיהא שם שמי   הבת אמר כדתניא וא   אביי          .( שמבקשים עליו רחמי ה')   יה מריה לפלניא רא ל ינשי ש דקא אמרי א 
שלמדו    מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו   ת בנחת עם הבריו על ידך שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ויהא משאו ומתנו  

יו  ה פלוני שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו על תור   א למדו ו תורה אוי להם לבריות של תורה אשרי רבו שלמד 
אומר   עבד " הכתוב  לי  אתפאר ויאמר  בך  אשר  ישראל  אתה  וא   " י  חכמים  תלמידי  ומשמש  ושונה  שקורא  מי  ומתנואבל  משאו    ין 

שלמדו תורה אוי לו לרבו    אביו י לו ל י לו לפלוני שלמד תורה או מה הבריות אומרות עליו או   מונה ואין דבורו בנחת עם הבריות בא 
כמה  ראו  תורה  שלמד  פלוני  תורה  מכוערי מק   שלמדו  וכמה  מעשיו  אומר  ולקלין  הכתוב  ועליו  דרכיו  אלה  " ן  ה'  עם  להם  באמר 

 מ'.עכ"ל הג   ".ומארצו יצאו 

ל לאו  בר ע ראה עו שרב סבר דווקא שנ ל חבירו  חמיר ע ה כל אחד בא ל ש   פרשים יש מ מחלוקת  עיין מתיבתא    ר המימרות בביאור סד 
ח  רק  דבר"י אפילו  ויצחק  על עשה  בעובר  יוחנן אפילו  סבר    שוד ורבי  רב  יש אפילו  וי"מ להקל  בו שלא  חושדים  יוחנן  רק  ורבי  לם 

 רננים עליו עבר ממש עד שמ אפילו כשהוא אנוס ויצחק דבר"י רק כ 
 בעצמם   -מתרצו  קח

 ים ות ברכות השחר לבישת מנעלשער הכוונתורה קכז ועיין  ין עי קט

ם ַעל עַ אות    תורה ד'בואר ב כן מ ו   קי ל ָאָדם הֵּ ִהי ֲעֹונֹוָתם ֲחקּוָקה ַעל ַעְצמֹוָתם ְצמ ]ה[ ַוֲעוֹונֹוָתיו ׁש  אל ל; "ב(: "ַוּתְ ְזקֵּ תּוב )ְיח  ּכָ מֹו ׁש  ".  ֹוָתיו, ּכְ
ָרה יֵּ  ָרה, אֲ ְוָכל ֲעבֵּ ה ֲעבֵּ יז  ָעַבר אֵּ רּוף אֹוִתּיֹות, ּוְכׁש  רּוף ׁש ָלּה צֵּ ְחָקק צֵּ ּבּור ׁש  ְצמֹוָתיו ְוַעל יְ ל עַ ַרע עַ   ַזי נ  ִחיַנת ַהּדִ ה ַמְכִניס ּבְ י ז  ה    ל דֵּ או ַהּז  ַהּלָ

ִחיַנת ַמְלכּות, ׁש   ְכִניס ּבְ ּמַ ְמָאה. ַהְינּו ׁש  תֹוְך ַהּטֻ ָעַבר ּבְ בָּ ׁש  ִחיַנת ּדַ תֹוְך ָהַעּכוּ הּוא ּבְ ָחד ַלּדֹור, הּוא ַמְכִניס אֹוָתּה ּבְ ם ר א  ן ָלה  ְמׁשָ   "ם, ְונֹותֵּ ה.  לָ מ 
ל, ִאם עָ  או לֹא ִיְהי  ְלָמׁשָ ל ַהּלָ ְחָקק ַהּצֵּ ה לְ ַבר ַעל ִדּבּור ׁש  רּוף ַרע, ְונ  ה צֵּ ּבּור, ּובֹונ  ל ַהּדִ רּוף ַהּטֹוב ׁש  ה ַעל ַעצְ ָך ֲאַזי ַמֲחִריב ַהּצֵּ מֹוָתיו,  רּוף ַהּז 

תּוב )ִיְרְמָיהּו ה(  ּכָ מֹו ׁש  ם ּבֹו. ּכְ ם הִ ְונֹוקֵּ יכ  ּל  ּטּו  : "ֲעֹונֹותֵּ ע ָרָעה".ה", ּוְכִתיב )ּתְ אֵּ ת ָרׁשָ מֹותֵּ ים ל"ד(: "ּתְ  ִהּלִ

 .גדים ב ע"י ה   ונים מהחיצ אין לו שמירה  ע"י העוון מאבד את החשמל מהבגדים ואזי  שאין הכוונה נוקם ממש אלא ש   ן ביארנו וכא 

 .י זוכר בדיוק ואינ ין זה  זוהר שמבואר שהשכינה מפרנסת את החיצונים כדי שיענישו את בעלי העבירה כע אבל ראיתי 
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פירוד  לא מכובדים   כשאדם בגדיוו,  ממנו  םשהוא אור הבינה שהחיצונים בורחי  ם  גאזי    ,ממנו  עד שגורם 
בזה שלא   ודנים אותם  אין לו שמירה וכאילו הבגדים עצמ  ,שמלוכיון שחסר את הח  לו,ה לא מאירה  הבינ

מהחיצוניםמרים  שו דחי'  בב,  עליו  מההלכה  יהב  [קיב]  מלכותאדינא  מושאל  הזה  חייבו שטוי    חז"ל 

המלכו לדיני  המלשמוע  של  שבה ת  גר  דינה  אותו   משמערבנו  י  לפו   .הוא  דנה  ביזוי  שהמלכות    על 
בגדי    ' שהם בחי  למ שונות האדם מאבדים ממנו את לבוש החעוש  \קיד/ הנ"לכוונות  עפ"י    וכנ"ל  \קיג/ יםהבגד

ד צו  ,קדושהמלכות  בבגדים  בחי'  אים  ומתלבש  דסט"אבגדי  שהם  הנחשמלכות  עור  בשליטת  ,  ,  הוא  ואזי 

דסט"א הבגדים    מלכות  בכי  מלכותהם  שני  חי'  בחי כי  כבודהם  כי  '  י,  למאני'  ר'  קרא  וחנן 
קי}כבדותא  מ קרא    ,\ קטו/ .{גשבת  יוחנן  מכ ב לרבי  לובכי    ,בדיגדיו  הבגדים שאדם  מכבדילפי  כך    םש 

  וד הכבשזהו    \קטז/א מבוזה בעיני הבריותשכשלובש בגד מכובד הוא מכובד וכשלובש בגד מבוזה הואותו,  
 ,י הכבוד שרוחשים למלך כך ממליכים אותופככי    מלך הכבוד  \קיז/ ד(, בחי' )תהלים כבחי' מלכות

  ודהיינ  ,\קכ/[קיט]בחי' צדק מלכותא קדישא    הם  הבגדים  . והם\קיחע"כ המלך מצווה להראות מכובד/

נקרש צדקהמלכות  בחי'  \קכא/ את  המלכות  םגדיהב  שזה  בחי'  )איוב  ,  שהם  צדק    \קכב/ ט(כבחי' 

 
הוא קלקול השמירה:  ועל כן הבגדים יהיו שלמים תמיד ולא קרועים כי    שהוא שמירה.הבגדים הם בסוד החשמ"ל,    -  תורה קכז   קיא
ר את הבגדים מכתמים עין לעיל  ת לשמ )גדל אזהרה זא להחזיקן בנקיות:  לא נזהר בשמירתן לכבדן כראוי ו אם    גדים בעצמן תובעין את האדם הב 

 : ( בסימן כ"ט 
כות )הדרים בה( את דיניה.  המל  בני  ב כי מקבלים עליהםהחיוטעם    ם רשב"ם ב"ב נה.מלך מדובר ועיין תרומת הדשן שמא בשל' יח באיזה  הי"ש  ועפ"ה  גזילה ואבידה  ין דף י: ב"ק קיג. ועיין רמב"ם  גיט  קיב

 טים קיח. ועיין רע"מ משפ  ה.ים האחרונים שהוא דין תורפוסקרוב הוכן דעת  יו"ד סימן שיד   ן חת"סועיי

  ומלכות   ( איש ס יותר מה האשה לכעו   לכן טבע ) כידוע העיקר בה הם הגבורות    המלכות ש כאן  בחי' שצ"ע אם שייכת ל   ויש בזה עוד   קיג
ִחינַ ]זאות  ורה מט  עיין ת   ה,ראוי את הקב" ממליך כ   שלא   כל מי   ש העני ל דקדושה טבעה   ּבְ ה  ְוז  כֵּ י ת צִ [  ּתְ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ָאְכִלי  ִצית,  ּדְ ת,  ל 

י הִ ּכֹלָּ  י ַעל ְידֵּ א. ּכִ י ּכֹּלָ צֵּ ּלוּ ְת א ְוׁשָ ּטֵּ ת  ּגַ ה, ִיְתּבַ ָ ְקֻדׁשּ לָּ ..  ..ִסְטָרא ָאֳחָרא.ל ַמְלכּות ּדְ ַמְלכּות ּדִ ִחיַנת ּכַ ה ּבְ י ה, בְּ ְוז  ָאְכלֵּ ת, ּדְ ל  כֵּ א ְוׁשָ   ִחיַנת ּתְ י  ּכֹּלָ צֵּ
א. אֲ  ּה, יִ   ָבל ּכֹּלָ ִקים ּבָ בֵּ ל ַהּדְ ָראֵּ ה    שְֹ ִמים. ְוז  ים ְוַקּיָ י  ַחּיִ ִחיַנת )ִיְרְמָיה ל'(: "ּכִ ה  א  ּבְ שֹ  ָכל ַהּגֹוִים" ְוכּו' )ח(.כָ ע  ּבְ מ   ָלה  ה )ׁשְ ל ב י"ג(: "ַוּתְ ְוז  ַכל  ּואֵּ

 ' ִוד" )ט(.  ּדָ ׁש  פ  פ  נ  ּתְ נ  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ִוד',  ּדָ אָ ׁש  ּדְ ת,  ל  וְ כֵּ א  ּכֹּלָ י  א:צֵּ ׁשָ ְכלֵּ ּלָ ּכֹ ת  ְוִהְתגַּ ...      י  ל  כֵּ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ִציִצית,  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ַהּזֹאת,  רּות  נַּ ּבְ "ל,  ּכַ
ַמִקיִפים:בְּ  ה    ִחינֹות  צֵּ ִמּקְ ה  מַ ְוז  ָ ּוְתקוּ ַהׁשּ מֹוָצאֹו  יפִ ָפתוֹ ִים  ַמּקִ ִחינֹות  ּבְ ַהזֹּ   ים.,  ת  ל  כֵּ ּתְ ִחיַנת  ּבְ וְ ְוִעם  ים  ְמַכּלִ ָהעַ את,  ִצים  "כִּ "ם ּכוּ ׁשָ ְבִחיַנת:  ּבִ י  , 

שֹ   ע  ת א  ַחּמָ ר מֵּ ין ִנְסּתָ ה, ְואֵּ ָכל ַהּגֹוִים". ְוז  מֹו ׁש  תוֹ ַחּמָ ֹו. מֵּ ה ָכָלה ּבְ ה, ּכְ ּלָ ִחיַנת ּכַ ה ּבְ תּוב , ז  ים נ"ט(: "   ּכָ ִהּלִ ּלֵּ )ּתְ ה וְ ּכַ ּלֵּ ָמה ּכַ י ה ְבחֵּ מֹו".אֵּ  נֵּ
ך מפשיטין מעליו לבוש הקדושה  אדם בארץ אשר לא יחטא וע"י כ   ה אין כי הנ   -שחר ד"ה הנותן ליעף כח  ברכות ה   שער הכוונות   קיד

בגדים  הקלי'  לבוש  לנשמתו  כדמי   ומלבישין  זוהמ צואים  עליהם  ונמשך  עדים  את  בנ"י  ויתנצלו  מש"ה  אדה"ר ון  וכדמיון  הנחש    ת 
החטא כי אם החטא הוא  ערך    א כפי משכא דחויא. והנה הכל הו   ואח"כ כתיב וילבישם כתנות עור   ם הם שנאמר בהם וידעו כי ערומי 

   .א חמור מסתלק הלבוש לגמרי מעליו ואם החטא הו כח הלבוש ההוא בסוד צור ילדך תשי כו' אבל איננו מסתלק מעליו.    קל מתחלש 
י  ר' יוחנן לטעמיה דר' יוחנן קר   וחנן ותחת כבודו ולא כבודו ממש 'ר י בודו יקד יקוד כיקוד אש א'טז{ ותחת כ -}ישעיה י   -  שבת קיג:   קטו 

ות למא  אומר  ר''א  מכבדותי  כ ניה  אמ חת  נחמני  בר  שמואל  ר'  ממש  כבודו  תחת  כשריפ בודו  כבודו  תחת  בנ ר  מה  ת  אהרן.  להלן  י 
 .גוף קיים שריפת נשמה וגוף קיים אף כאן שריפת נשמה ו 

  א ולכן אדם שהו ון כל דבר לפי מראהו החיצוני,  כי טבע האדם לבח   במה שיש בו,   א ן אל נק סתכל בק "ל אל ת שאמרו חז   וזה הטעם   קטז 
 .ות מכובד הרא צלם אלקים צריך ל 

ם ְוהִ   פרק כד תהלים    קיז  יכ  ָעִרים ָראׁשֵּ אּו ׁשְ אּו  )ז( ש ְ ש ְ בֹוד: ּנָ ְך ַהּכָ ל  י עֹוָלם ְוָיבֹוא מ  ְתחֵּ ְך ַהכָּ   ּפִ ל  ה מ  ּבֹור  ִגבּ בֹוד ְידָֹוד ִעּזּוז וְ )ח( ִמי ז  ֹור ְידָֹוד ּגִ
ָעִרים ָראׁשֵּ   ה: ִמְלָחמָ  אּו ׁשְ י עֹוָלם וְ )ט( ש ְ ְתחֵּ אּו ּפִ ם ּוש ְ בֹוד: יכ  ְך ַהּכָ ל  בֹוד יְ )   ָיבֹא מ  ְך ַהּכָ ל  ה מ  ָלה: דָֹוד ְצָבא י( ִמי הּוא ז  בֹוד ס  ְך ַהּכָ ל   ֹות הּוא מ 

ין רֹוְכִבין ַעל סּוסֹו, ) נה  מש ב  " סנהדרין פ משנה  ועיין    ביופיו תחזינה עיניך.  כמ"ש מלך   קיח ְסא   ה( אֵּ ּכִ ַעל  ִבין  ין יֹוׁשְ ין  ְואֵּ ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ ין  ֹו, ְואֵּ
ׁשַ  ר ְולֹ ּבְ ּפֵּ הּוא ִמְסּתַ ׁש  ין רֹוִאין אֹותֹו ּכְ הּוא   א ְרִביטֹו, ְואֵּ ים עָ   ְכׁש  ש ִ ֹום ּתָ ַמר )שם( ש  א  ּנ  ְרָחץ, ׁש  ית ַהמ  א  ָערֹום ְולֹא ְבבֵּ הֵּ ּתְ ְך, ׁש  ל  יָך מ  ימָ ל  תֹו  אֵּ

יָך:  ואין זה כבוד  ,  על הארץ   ירוק לפניו כי בחליצה צריכה האשה ל שומעין לו    אינו חולץ ואפילו רוצה אין ב' ו עוד עי"ש משנה     ָעל 
 מחל כבודו אין כבודו מחול.כי מלך ש לו  עין  מ ו למלך ואפילו מחל אין ש 

 * פתח אליהו  קיט

יז  תיק   א שהו   בסוף פתח אליהו   קכ זוה כות  כינוי למל   א פי' שצדק הו קדישא,  ותא  מלכ צדק    –וני הזוהר דף  ז' עפ"י  ר  וכמבואר בתורה 
אמונה,   היינו  צדק  היינו  קצד  וע בלר  אמונה.  נקראת  היא  אזי  ומשפט  האמת  לה  כשמתחבר  שצדק  הע אלא  למי    הכוונה   ה בוד פ"י 

תוך שמחה ורצון, וזהו צדק  לא מ המצוות עושה על דרך הכרח ו ת וגם כל  להוציא ממון על המצוו   "כ לו שאמונתו אינה חזקה כל כך ע 
 וב לחוץ אבל עדיין בפנים.  קר   ה תא קדישא שהיא בגבול הקדוש מלכו 

ב  על פתח אליהו    יאור אור הצח ועיין  וש   -שם  קוב"ה  יחוד  הענין של  ותפלה  כינתיה. שאנ והיינו  תורה  בעבודתינו של  גורמים  חנו 
שתי אלה המדות הדינים נמתקים  ההזדווגות של    ונוקביה. ובהיות עיר  תפארת ומלכות ברא וברתא ז   ותרי"ג מצות לייחד זה הזיווג של 

ומשפט.    ן המדות צדק יות ונשפע טובה הרבה לעולם. כי העבירות גורמות חשכות ופירוד בי נהפכים לרחמים. והעונות נהפכים לזכ ו
ם ח"ו.  ך ויורד רע לעול החש   אז מתגבר בה מדת הדין שהוא ונמנע אורה של מדת הצדק שהיא השכינה הקדושה בחינת המלכות. ו 

ל ידי זה מתיחדים משפט וצדק קוב"ה ושכינתיה  ה ומצות פועלים להמשיך אור גדול שע ודת ישראל שמתגברים בתורה ותפל וע"י עב 
 מבטל את החשך כידוע.לא כי האור  ואז החשכות בטל ממי 

זַֹּהר  כ   קכא א ּבַ ּמוּבָּ ַּ ָלק קצח:(:  ) ּּ ושואל הזוהר היינו צדק    יו, חלצ מתניו ואמונה אזור  דק אזור  יה צ וה   ( ישעיה יא )   ורה ז' עה"פ בת הובא  ּבָ
   בר אמת לצדק.איתח כד    אתקריאת מונה  ומתרץ א נו אמונה,  היי
י ַויִּ  איוב פרק כט   קכב ּתִ ק ָלַבׁשְ ד  ִני )יד( צ  ׁשֵּ ִטי:   ְלּבָ ּפָ ְמִעיל ְוָצִניף ִמׁשְ  ּכִ
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עים זה על  יומשפ  שוריםוקד  יין אחדות ענינו הבגדים והמדת הצדק, ולפי רבייהפשט שהתלבש במ  לבשתי

שהו.  לכנ"זה   נמצא  אותם,  במלכותוהמבזה  כמורד  מלכ  א  שמיםדקדושה  דינא ות  ואז   ,
 :  ושולט בו הסט"א \קכג/ םי צואת ומתלבש בבגדים שסר ממנו בגדי מלכול  "נכ דן אותו אדמלכות

חלק מהשכינה    אוהישראל    אישכי  ה,  ינתיעושה פירוד בין קוב"ה ושכהוא    ,שמבזה את בגדיוועי"ז  
בוכש אזי  מבוזים  השכיגבגדיו  מבוזיםדי  ממנה  \קכד/ נה  מתרחק  יוכש,  והקב"ה  אזי  מהקב"ה  ש  נפרדת 

א לטמאלחיצונים  משיךנחי'  בבחותה  א  פשרות  לג  \קכה/ ש  אליו    \קכז/  קכוה בלה  אותה  מושך  הנחש 

הנחש  והזוהמה שהטיל בה  .  \קלהחטא ראשון בתורה/ שכתוב בתורה על  כמו    \קכט/(קכחואטיל בה זוהמא ) 

 
אלי להלביש אותי ר"ל כ"כ  הצדק עצמה באה    -בה. וילבשני    עוטף הייתי בצדק עד כי הייתי מ   מרבה   -)יד( צדק לבשתי    מצודות דוד 

הוא  כמו המעיל ש   -ים מרודים לחננם כי כן דרך העניים לחלות פני איש מתן. כמעיל  רגיל בצדק עד שבכל עת באו אלי עני   הייתי 
ונקיים כן הי לבוש העליון וכמו המצנפת הנתונה על הראש ממעל אשר בעבור זה מדרכ  ונקיה  תה מ ם להיות זכים  מבלי  שפטי זכה 

 הטיה מה: 
ָגִדים צֹוִא ג'  זכריה פרק  יין  ועיין תורה יד שהם המדות הרעות, וע בשער הכוונות הנ"ל    אר ו כך מב   קכג ַע ָהָיה ָלֻבׁש ּבְ ד )ג( ִויהֹוׁשֻ   ים ְועֹמֵּ

ְלָאְך:  ַהּמַ י  ַען   ִלְפנֵּ ַוּיַ ל ָהעְֹמִדים ְלָפנָ   )ד(  ר א  אמֹר ָהִסירּו ַהבְּ ַוּיֹאמ  ַוּיֹאמ  ָגִד יו לֵּ ָעָליו  ַהּצִֹאים מֵּ י  ים  ַבְרּתִ ע  ה ה  ָליו ְראֵּ ׁש  ר אֵּ ְוַהְלּבֵּ ָך  ֲעֹונ  יָך  ָעל  מֵּ
 ְתָך ַמֲחָלצֹות: אֹ 

היה עדיין לבוש בגדים מלוכלכים ר"ל עדיין היה מלובש  לפני המלאך    ל בשעה שעמד ר"   -)ג( ויהושע וגומר ועומד וגו'    מצודות דוד 
והו נכרי העון כי עוד ישבו הנשים ה   בזה  גרשו אותן  ולא  ויאמר      א לא מיחה בהם: ות תחת בניו  ויען  יהושע    -  )ד(  המלאך שעמד 

מנשותיהם הנכריות למען יוסר  שו את בניו  המלאכים העומדים לפניו הסירו מיהושע הבגדים המלוכלכים ר"ל הפרי לפניו אמר אל  
אליו   ויאמר  מיהושע.  לי   -העון  אמר  העברתי  הו המלאך  ראה  שצ   -שע.  העברתי    ויתי במה  מהנכריות  בניך  העון  להפריש  מעליך 

 ר"ל כשיוסר העון יגולה הזכות:   -מחלצות    צויתי להלביש אותך.  -ת בהם. והלבש  שהיה בך מה שלא מחי 

 לכים ולפי שהצואה הוא לכלוך קורא לבגדים מלוכלכים בגדים צואים: ר"ל מלוכ   -  )ג( צואים   מצודות ציון 
בעליונים. כי האדם סולם    ן ני אדם התחתונים לקלקל או לתק ואל תתמה כי תשיג יד ב   -בסופו  יהו  על פתח אל   צח   ר ין פירוש או עי   קכד

שעליו. והעליון עם שלמעלה ממנו    קשור בעולם   וראשו מגיע השמימה. ושורשי ד' יסודות גופן הם למעלה. וכל עולם   מוצב ארצה 
. כדאתיא בתיקונים  נשמתו למעלה שם יפגום או יתקן   שורש ן סוף ב"ה. וכל אדם במקום  עד האור העליון על הכל שהוא אור האי 

ד   ם דכל חד לפו  והתגברות דרגיה מאן דפגים לתתא פגים באתר    אתגזר נשמתיה. והיינו שממשיך לשם חשכות של הסטרא אחרא 
הדין.   גם  מדת  להיות שמועיל  יכול  התיקון  בענין  הפגם. אבל  בענין  דוקא  העולם  ואפשר שזה  כל  העולם. כמ"ש  ן בשביל  ניזו לכל 
 חנינא בני.  

ְלַרבִּ   ( : ו כ יקרא  ובו   .ט רל שמות  )   בזוה"ק וגם איתא   ִאיל  ׁשָ ְלָעָזר  י א  א ִאְתְק ִרּבִ ֹכּלָ ּדְ ּוָרא  ְוָאַמר, ָהא ִקׁשּ ְמעֹון ֲאבֹוי  ׁשִ קֹּ י  ּבַ ר  ים  ׁשַ ַהֳקָדׁשִ ׁש  ד 
כַ  ַרֲעָוא ּדְ קּוָתא ּדְ ּבְ ָראֵּ ְלִאְתַנֲהָרא, ִאְתּדַ י ְוִיש ְ יָואֵּ י לֵּ יָכן ִאיהּו סַ ל לְ ֲהנֵּ א, ַעד הֵּ יּלָ ָקא.  עֵּ ל  י שמעון אביו ואמר, הרי הקשר של הכלעזר שאל את רב ]רבי א ּלְ

ין סוֹ   עלה, עד היכן היא עולה?[ וישראלים למ נקשר בקדש הקדשים כדי להאיר, הדבקות של הרצון של כהנים לוים   יּה ָהא אֹוִקיְמָנא, ַעד אֵּ י  ף ָאַמר לֵּ , ]ָאַמר לֹו, ֲהרֵּ

אַ  ין סֹוף.[ ְרנ ּבֵּ  ּו, ַעד אֵּ

ָקיְּ   יָוןכ     -תשא דף קצד:    זוהר כי  קכה  ל   מו  יד ְּ ָרא  טו ָרא  ִיש ְּ ִסי  ב ְּ ֲעָבר ,  סיני  הר  על  ישראל  שעמדו   כיון  ַני ד ְּ ִגימו    ַההו א  ִאתְּ ְּ ִסיֲהָרא  פ  ימָ   ד ְּ ָקיְּ ָהָרא   אוְּ ַאנְּ ִדיר   לְּ ָ  פגם   תלקנס  ת 

ָחבו    יָוןכ   ,  הפסק  בלי  תמיד   מאירה  להיות  ועמדה,  מהמלכות  זה ל   ד ְּ ָרא  לָ   ִיש ְּ ֶעגְּ ִמין  ִסיֲהָרא  תבַ ת ָ ,  בעגל  אלישר  שחטאו  כיון  אב ְּ ַקדְּ ִמל ְּ אִ   כ ְּ ָמאלְּ ג ְּ ַ פ    התפגם ל  המלכות   חזרה  תְּ

ָטא,  כבתחילה לְּ ש ָ א  ָיא ִחוְּ   וְּ יש ָ ה    ָאִחיד וְּ ,  אחרא  הסטרא  שהוא  דמוניהק  הנחש   לט וש   ב ִ יךְּ   ב ָ יה  לְּ   ָלה    ו ָמש ִ ִגיַמת וְּ   ַגב   ְּ פ   של  הקטרוג   י"ע  יכ,  ונפגמה  אליו  אותה  ומשך  בה  זואח   ִאתְּ
  אותה   המשיך  הנחש   לוכאי  ונחשב   ,התחתונים  ןבעו  המלכות  שהיא  הארץ  את  מעליו  רחיק וה  השליך  ת"שהת  שפירושו,  אלישר  תפארת  ארץ   משמים  השליך   כ"מש   ים נתקי  העגל  טאח 

 זאת בהלשנתו.  גרם שהוא מפני אליו
ד   ֲחז י  ָתאוְּ   ואמר,  אחר   באופן   עוד  הענין  תא  רש ומפ  -  .שית נגגם זוהר ברא   וראה  ֲאַכל   יָלָנאאִ ב ְּ   ָאָדם   ב חָ   כ ַ יה    ד ַ   עץ  באכילת  הראשון  אדם  כשחטא  אהור   ובא  ִמנ  

ַרם ,  הדעת  ַההו א  ג ְּ י   ִאיָלָנא   לְּ ר  ש ָ יה    ד ְּ ָכל   ָתאמו    ב   ָמא  לְּ ָגִרים ,  והחיות  הבהמותל  גם   דהיינו,  עולםה  לכל   המות   הב   שישרה  המלכות  סוד  שהוא  הדעת   עץלה  גרם   ָעלְּ גִ   וְּ ְּ  ימו  פ 
א  ש ָ רְּ פְּ א  ָתא  לְּ ים, א "ז  מבעלה  המלכות  להפריש  הפגם   וגרם  ֲעָלה  ב   מִ   ִאת ְּ ָקא  בָ  וְּ ִגימו   א חו  פְּ ִסיֲהָרא ָדא  ד ִ ימו   ַעד   ב ְּ ָקיְּ ָרא   ד ְּ ל  ל ִיש ְּ ָרא  טו ָרא  ִיש ְּ   זה ופגם  חטא   ועמד  ִסיַני דְּ  ב ְּ

יָון,  סיני   בהר  ישראל   דו שעמ   עד  מלכות ב   שגרם  ימו    כ   ָקיְּ רָ   ד ְּ ל ִיש ְּ טו ָרא   א  סִ   ב ְּ עֲ   יַנידְּ ִגימו    ַההו א  ר בַ ִאתְּ ְּ ִסיֲהָרא  פ  יָמא   ד ְּ ָקיְּ ָהָרא  וְּ ַאנְּ   סיני   הר   על  ישראל   שעמדו  כיון   ִדיר ת ָ   לְּ

יָון ,  הפסק  י בל  תמיד   מאירה  להיות   עמדהו  מהמלכות   זה  פגם  סתלקנ ָחבו    כ   רָ   ד ְּ ל ִיש ְּ ֶעגְּ   א  ַבת   ָלאב ָ ָ ִמיןִמלְּ כ ְּ   ת  גְּ   ִסיֲהָרא   ַקדְּ ַ פ  ִאתְּ   חזרה   לבעג   ישראל  או שחט  כיון   אבל   ָמא לְּ

ש ָ ,  כבתחילה  להפגם  המלכות  ָטא וְּ ָיא   לְּ א  ִחוְּ אָ   ִביש ָ ה    ִחיד וְּ יךְּ   ב ָ ַגב     ָלה    ו ָמש ִ   ידי  שעל   לומר   רצה ,  אליו  אותה   ומשך  אחיזה   בה   לו   והיה   מ "הס   שהוא   הרע   הנחש   בה  ט של   ואז   יה  לְּ

  המשיכה   הנחש  כאלו  ונחשב,  התחתונים  בעון   המלכות  שהיא   הארץ   את  מעליו  יקוהרח  השליך   תשהתפאר  שפירושו,  לישרא   תפארת  ארץ   משמים  השליך  ובשכת   מה   מתקיים  רוגהקט 
 ( ומפרשים ק "רמ)  שנתובהל  זאת גרם שהוא  מפני  אליו 
ּהְלג    -לגבה, ובמנוקדים -' בכל המהדוותקפא ב  גביה, ל  -בדפו"ר  קכו        (' שהנחש מושך אותה אליו והפימשיך לה לגביה כי תשא קצד:, ו  בראשית נג. זוהר הלשון מ וצ"ע )  , בקמץ ב' ג' בפתח   ּה ְלג ב  לה  שיך מ י אנ"ש קראווזקנ, ב 

הּ   כאן בטעות   ניקדו   בספרים המנוקדים   קכז    הּ ְלַגבָּ קד  ריך לנ בינשטוק שצ   "מ שמעתי מהרב ברלנד ומהרב צבי חשין ומהר ו ב' בפתח,    ְלַגּבַ
  ב אליה( ר ק א  ליה )תרגום יונתן עה"פ ואבימלך ל א   )מילון ארמי עברי( או   ושו אצלה בארמית פיר   הּ ְלַגבָּ כי  צ"ע  ו   , קמץ ב ב'  ג' בפתח  

לכן לכאורה  תשא קצד: ונחש משיך לה לגביה  וכי    .ת נגבזוהר בראשי לשון דומה    שמצאתי ועוד       .אליה וא"א לומר מושך אותה  
יו  ו ה  הי אלא שא"כ  ,  רהבצי הב'  לנקד  תר שצריך  נראה  י'  תקסח    נת זה אינו, אלא רק בדפוס ראשון ש צריך להיות כתוב לגביה עם 

לגבה    גם שם וכתב בתקפא שינה  וכיון ש   .מות ואילו בדפוס תקפא של מוהרנ"ת כתוב רק לגבה בלא י' ר מקו א בתחילת התורה ולא בש 
הנחש מושך אותה אליו ומטיל בה  חת ש משמעות לכ"ע א "ש אבל ה ו אנכנראה ששלל לשון זה וצ"ע. ולמעשה אין לזוז ממה ששמע 

 זהמה.
 זהר אחרי דף עט. קכח

  שמות   יש  כי ,  הענין  פירוש ,  חוה   על  שנח  בא   ל " רז  שאמרו   מה   סוד,  ל " וז(  ז "פ  ב "של)   ל " האריז  שכתב   מה  נקדים   הבא   מאמר   להבין   מדבש(   וק ת )מ   -.דף עט   אחרי ר  זוה   קכט
  נכנסים  שהדקדו  העליונים  להיםא  שמות  שאותם  עד  באלו  אלו  נכללות  הקליפות,  גורם  העון  שרוכא ',  וכ  יםחרא  אלהים  שהם  הקליפות  עד  למטה  ומשתלשלים,  ושהקד   של  ם"אלהי 
   .  ל" עכ, חוה  לע  נחש ביאת  נקרא,  ביחד(  אחרים  דאלהים)  ל " הנ להיםא מות ש  של   ההז  התכללות  וענין, שלה   ביסוד   שם אשר הגבורות בסוד שבה ציון ודת בנק 
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בבחי' )ישעיה    גדיםינו ביזוי הבדהי  ,על הבגד  זוהמה בחי'    ,הדבבחי' דם נ  \קלא/ ת נדהגרם לה לטומא
לבוא יחזור הקב"ה מנקמתו בגויים הוא שלעתיד  פשט הפסוק    \קלד/[קלג ]   ללבושיךמדוע אדום    \קלב/ג(ס

ב שנקם  הגויים  דם  שזה  להם  ויאמר  ללבושך  אדום  מדוע  אותו  מה   הםוישאלו  י  שהצרו  על  שראל  לעם 
באמת כל   יכ"ה,  רוד מהקבשגורם פיעל הבגד  נות שהם כמו דם נדה  וועהורבינו מביאו כאן לעניין    .גלותב

וכשהקב"ה נוקם  שגרמו עוונותיהם,  בחי' גלות  א טומאת נדה הנ"ל  בישראל הי  םחיזה לגויי הסיבה שהיה א
למלכות ישראל הם  נדה  םודבב שאע"פ שיש ר מרלו ללמד על מה נוקם וד הבג  לי' רבב עבהם מתלבש בבח
שר  הש   ,ת'ון הקמת כבוד מלכותו ין נקמה לשוזהו לשו  ,במלכותי  יני והנוגע בהם פוגםעחביבין עלי כבבת  

בו  הסט"א גרמו לישראל  הם  םיגוישל   בו הוא המש, בבחי' ה לפגום  והוא  ש טן שנאמר  והוא המקטרג  טין 

בחי' הכתם והרבב שנמצא על ם הוא הלבוש האדו וזהו  . שחטילהא ד לבולעתיסופו  על כןעניש, ו המ
מקוב"ה.   \קלו/כינת עוזוש  קלהאושה  ,הנ"ל  המלכותבחי'  פרדת  שעי"ז נ  , גדי השכינהב  לע  בגדו

 
  מן   יונקים  הם  בשרשם  כללותם  י"וע ,  שבאחוריים  הקדושים  ם"אלהי   ודבס  בשורשם  נכללים   אחרים  אלהים  לוא ,  ועונות   חטאים  ו"ח  יש כש  והנה,  ל" וז(  ק" במ  א"פ   ל"בשט )  עוד  בוכת

  ם" אלהי  כל   נכללים   ן "מ   ות להעל   המלכות  רוצה   וכאשר   ',וכו  עצמם   הם   כנסיםשנ   ו "ח  ולא ,  בשרשם  כללותם   י" ע   רק   חזיםאו  אינם   כי,  ושהבקד   ים החיצונ   אחיזת   כל  סוד   וזה,  השכינה
  גבירתה   רשתי   כי  ושפחה  ס" וז,  כללות  בסוד  יונקים  הם  ז"עכ ,  ו "ח  נכנסים  אינם  שהם  י"אעפ  ,עמהם   ונכללים  בשרשם  אחרים  אלהים  םאוחזי   אז  פגם  ו"ח  וכשיש,  יסודהב  שם  דקדושה

     .ל " עכ,  הקדש  נחלת ךבנחלת   גוים באו  זה  ידי  ועל,  דקדושה ם "אלהי ב  יםחזנא הם  אחרים  אלהים  קראיםהנ   החיצונים כי  ירוש פ,  בנחלתך  גוים  באו ם "אלהי ס" וז',  וגו

'  וכו  שבה   ביסוד   קדושים   ם " האלהי  אותם  ונכנסים  ות דאציל  ן" זו  וגים מזדו  רוכאש ,  ל"וז (  דשביבין  כורסיא   על  יתיב  שכתוב   מה  על ,  ב"ע   ח "דקכ   ר "באד  י "בשמרשב )   ל " האריז  כתב   עוד 
  הזהר  אבל,  זוהמא  בה  ילו והט  המלכות   ודביס  שם   נכנסו   עצמם  הם  כאלו  דומה  ו"ח  כי   נמצא,  דושים ק   ם" האלהי  אלו  בסיום  יםונכלל  ם קשרי מת  הקליפות  הםש  אחרים   להים שהא  וכיון

  מה   אל   ווננתכו  ל "רז   ם אמנ,  כפשוטן  הדברים  להאמין  חלילה  כי ,  זוהמא  בה  והטיל   חוה   על   נחש  שבא  ל" שאחז  מה   ן כפשוט  דבריםשה   בדעתך   יעלה   ואל  מאד  מאד   בנפשך   והשמר
     . תבאריכו  ש "עיי, גבירתה  תירש  כי  ושפחה של בחינה  עוד   ויש. ו "ח  פנימה  קדשה אל  נכנסו  מם עצ   הם כאלו נחשב,  םשי קדו  ם" האלהי אלו  בסיום ונכללים  נקשרים   בהיותם כי , רנו שאמ

ִנינַ  תְּ א  למדנו  כי  ן ד ִ ת ָ עְּ ש ַ ָיא  ב ְּ ִחוְּ יָפא  ד ְּ ק ִ ַ י  ת  ע  לְּ אד ִ ַער ,  הגדול   המקטרג   מ"הס   ואשה  העלשלמ  החזק  חששנ  בשעה  ל ָ ִגין  ִאתְּ י  ב ְּ ב  ָמא   חו    בני   עונות   בשביל  לקטרג  רמתעור  ָעלְּ

י  זוא,  העולם  אר  ר   ש ָ ַחב ָ ִאתְּ א  ִעם   וְּ ב ָ   וד שביס  קדושים  ם"שבאלהי   שורשם  עם   םאחרי  האלהים  נכללים  הדינים  התעוררות  ייד   על  לומרכ,  שאקדי  באהנוק  עם  ומתחבר  שורה  הוא  נו קְּ

ה    יל ָאטִ וְּ ,  דנוקבא  ַרש    ואז,  ו"ח   ממנה   הקליפות  יניקת   ידי  על   המא זו  בה   ומטיל  זו ֲהָמא   ב ָ ְּ פ  כו ָרא   ִאתְּ ה  מִ   ד ְּ ִגין   ינ ָ ָהא   ב ְּ ֲאַבת  ד ְּ ַ ת    וצריך ,  טמאה נ  שהיא   לפי   ממנה   א"ז  נפרד  ִאסְּ

,  ו"ח   הקליפות  ממנו  ינקוי  שלא  כדי  נעלמים  רחמיםשה  לומר כ,  םמה   פני   הסתרתיו   בסוד  הוא  תמהמלכו  א" ז  והסתלקות  פרישת  וענין,  שלו   היסוד  גם  ו"ח  יפגם  שלא  שמירה

ִאתְּ  ָסֲאָבא  ִריַאתקְּ וְּ ָלא,  ממנה  הקליפות  יניקת  ידי  על  כביכול  הטמא  נקראת  היאו  מְּ ֲחז י  וְּ כו רָ   ִאתְּ מִ   אִלדְּ רַ לְּ ֲהָדה    ב קְּ וַ ,  אליה   שיקרב  א"לז  ראוי  אין  לכן  ב ַ ַאב   ִאי  ויד ְּ ת ְּ   הו א  ִאסְּ
ֲהדָ  נָ  ה  ב ַ ִזמְּ ֲאַבת   ִאיִהיד ְּ  אב ְּ ַ ת   (   ומפרשים  מ"ומק ק"רמ).  א "דז  מהיסוד  גם הקליפות קויינ ו "ח אם   מרכלו , נטמאה שהיא  עה בש עמה נטמא   יהיה הוא  אם   העולם ללכ   אוי כי  ִאסְּ

ענ   פרים מבואר בס   קל כ   יין המופיע שכל  וחטא חוה   לל המלמד על לראשונה בתורה הוא  והנחש הוא דוגמא לכל    כל התורה כולה. 
אדם ואזי  גורם להסתלקות השמירה מה במדותיו  ו  בבחי' רבב על בגדו א וא שהעוון  המהלך המבואר עד כאן ה ו בעולם.  ים ש החטא 

. והכי נמי בחטא הראשון בתורה  ן קב"ה והשכינה להקב"ה ובי נו  פירוד בי ומטל בו זהמה שנקרא דם נדה הגורם  הנחש בא ונושך אותו  
עשה  ונ בא והטיל זהמה בחוה והיא באדם  הנחש  ואזי    ה הסיר מהם את השמיר זה    השעה ששמשו לפני שבת ורבב   התחיל מדחיקת 

שנים   קל  לחוה  אדם  בין  לאחות  פירוד  והתחיל  אבינו  אברהם  שבא  עד  שנה  אלפים  לשניהם  הקב"ה  הקרע.ובין  כיון  )ו   את  צ"ע 
מבואר בתורה עב והוא כן  וש ה , וצ"ל שהוא יצה"ר מלאך קד שעה בזיווג ה   הם לדחוק את חוץ להם בנחש מה גרם ל מ   ה יצה"ר הי ש 

 קדוש.(   א וכם שהרי הו היה בת 
נדה היא בסוד ההתחדשות כ שטומ   רו חז"ל אמ   קלא וכן מיעוט הלבנה הוא בלשון לכי מעט את  מך  י עצ די שתהא חביבה על בעלה, 

יום הי   צריך התחדשות   וללבנה אמר שתתחדש, משמע שקודם החטא לא היה   ם בנה אומרי ובקדוש ל  כי    וי ינ בע דשה  ח כ   ה ת כי בכל 
 חוק לצורך התחדשות וחביבות.רי לבו גס בה וצריך  ש יישנות  הת   ' י בח   נעשה ת הזמן בבחי' עת רעה אזי  היו בבחי' מעל הזמן ורק תח 

ק' ונבנה  נות ע"י היחוד וכיון שלא נקלט טפת דכר לכן נסתר בניין הנו ב ה צריך לה הבניין שהי   תירת הרי דם נדה הוא ס   עוד יש לעיין 
ד היתה מוכנה לקלוט טפת  ותמי   ק' א לא היה נסתר כלל בניין הנו חט ן טומאת הנדה. נמצא שקודם ה זמ   שהוא משך שבוע,  חדש ב מ 

ובאשה הוא רק    במשך שבועים חדש  ת נה אמר שת בחי' וללב ן  בנייולהרות, והיינו כנ"ל שאמר לה לכי מעטי עצמך דהיינו סתירת    דכר 
 .בערך   ועים ם שב גם באשה ה   ה נקיים גם בנדה , ואחרי שגזרו לישב שבע שבוע 

דֹום ֲחמּוץ   )א(   ישעיה פרק סג   קלב א  א מֵּ ה ּבָ ה ָהדּור  ָגִד בְּ   ִמי ז  ְצָרה ז  ְצָדקָ ים ִמּבָ ר ּבִ רֹב ּכֹחֹו ֲאִני ְמַדּבֵּ ה ּבְ ְלבּוׁשֹו צֹע  ּדּוַע  מַ )ב(    יַע: ב ְלהֹוׁשִ ה ַר ּבִ
ַגת  ְך ּבְ דֹרֵּ יָך ּכְ ָך ּוְבָגד  י )ג( ּפּוָרה ּדָ   : ָאדֹם ִלְלבּוׁש  ין ִאי ְלבַ   ַרְכּתִ ים אֵּ ַעּמִ י ּומֵּ י  ׁש  ּדִ ַאּפִ ם ּבְ ְדְרכֵּ י ְוא  ְרְמ וְ ִאּתִ ז ִנצְ א  ֲחָמִתי ְויֵּ ם ּבַ ָגַדי ְוָכל  סֵּ ָחם ַעל ּבְ

י:  ְגָאְלּתִ י א  י  ֹום ָנָקם בְּ י י )ד( כִּ  ַמְלּבּוׁשַ ָאה: וּ ִלּבִ אּוַלי ּבָ ַנת ּגְ  ׁשְ

דוד  לבד   מצודות  דרכתי  פורה  המקום    -י  )ג(  לומר  כאלו  ב לבד אני  ישיב  לא  ר"ל  הענבים  גת  דרכתי  לבד  י  כי אם בצדקתי  זכותם 
ם  אני דורך ג  ם כן א   -אין מי לעמוד עמדי במלחמה. ואדרכם    -וציא היין. ומעמים  ציא דמו כמו שדורכים בגת לה ר להו הש הרגתי  

מלשון הנוהג בבני    משל דרך  וכ"ז הוא    כלכתי כל מלבושי ודמם טפטף על בגדי ול   -י ואני רומס אותם בחמתי. ויז נצחם  פ אותם בא 
 אדם: 

ציוןמצו  פורה    דות  כי פו הגת תקרא    -)ג(  ה   רה  להוציא  הענבים  טו(. אגאלתי  שם מפררים  א'  )שמואל  פורה  וכן חמשים  ענין    -יין 
 עיהו כט(: ם מגואל )יש ו לח לכלוך כמ 

 ח אות ד' עיין פל"  קלג

)י ש   אות ד:  פרפראות לחכמה   קלד נאמר על שעת הישועה והנקמה,  זה    ום ללבושיך וכו' הגם שפסוק ע אד ה ס"ג( מדו שעי ם, בבחינת 

ברי רבותינו  ז בד וכביכול כמרומ   הבחינה שהיה בשעת הפגם והשפלות   ת ידוע שבשעת הנקמה כביכול הוא מתלבש בזא מקום  ל  מכ 
 ז"ל:

 שהיא  -ומתרלו  בדפו"ר הוא, ש -בתרלד  םג קלה

שהם   ות)תפארת ומלכמציאת מצב שניהן ש   -בביאור אור צח על פתח אליהו    כנ"ל פ"י הכתוב תנו עוז לאלקים  ע עוזו    נקראת שכינת  קלו 

קוב"ה    . והיינו הענין של יחוד המעשים טובים של ישראל. שעל זה כתיב תנו עוז לאלהים ומדרגתן תלוי בערך  (  כנסת ישראל והקב"ה 
ר ונוקביה.  של תפארת ומלכות ברא וברתא זעי ווג  ותרי"ג מצות לייחד זה הזי   מים בעבודתינו של תורה ותפלה ושכינתיה. שאנחנו גור 
  . והעונות נהפכים לזכיות ונשפע טובה הרבה לעולם. כי ל שתי אלה המדות הדינים נמתקים ונהפכים לרחמים ובהיות ההזדווגות ש 

ואז    כות.א השכינה הקדושה בחינת המל ונמנע אורה של מדת הצדק שהי   ופירוד בין המדות צדק ומשפט.העבירות גורמות חשכות  
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)ירמי נוהו  \קלז/ ה(כ  הואז  על  ישאג  דיליה  שאוג  נוה  על  קשה    \קלט/[קלח] ,  נבואה  הוא  זה  פסוק 
של   \קמ/ אמר על החורבן שיחריב את הבית בשאגהשקיבל ירמיה לומר לישראל בימי יהויקים ובסוף דבריו  

וחז"ל   בגת  ש הדורכים  להפך  מצעוש  הקב"ה דרשו  האג  על  שהם  פירוד  ר  ישראל  לכנסת  שלו הנובינו    ה 
 .  בגלל זהוא בית המקדש שנחרב השנו ביתו ידהי
 

מאבואז   אזי  חוטאים  ודכשישראל  דקדושה  המלכות  בגדי  בבגדי ים  מלכות    ם מתלבשים  שהם  צואים 

ש בחי'  כידסט"א  בישאשפח  תשולט  אזי  ,אגבירתתירש    פחה  דס"אה  מלכות  שהוא  עם    ,  על 

ל'(ישראל )משלי  בבחי'  תירש  \קמא/.  כי  הכלל    \קמג / ירת'גב  \קמב/שפחה  קם  כי  נופל   הזכשזה 

 
ם להמשיך אור  עבודת ישראל שמתגברים בתורה ותפלה ומצות פועלי חשך ויורד רע לעולם ח"ו. וע"י  מתגבר בה מדת הדין שהוא ה 

 החשך כידוע.  ת בטל ממילא כי האור מבטל את ב"ה ושכינתיה ואז החשכו גדול שעל ידי זה מתיחדים משפט וצדק קו 

א  )ל   ירמיהו כה   קלז  בֵּ ּנָ ה ּתִ ם ֲאלֵּ ( ְוַאּתָ ּל    יה  ָבִרים ָהאֵּ ל ַהּדְ ת ּכָ ם ְידֹוָ ה  אֵּ יה  ר ְוָאַמְרּתָ ֲאלֵּ עֹון ָקְדׁשֹו יִ ֹום יִ ד ִמּמָ ָאג ּוִמּמְ ַאג ַעל  ׁשְ ֹאג ִיׁשְ ן קֹולֹו ׁשָ ּתֵּ
יָדד כְּ  הּו הֵּ ל  דֹ ָנוֵּ ה א  ל ְרִכים ַיֲענ  י הָ   ּכָ בֵּ ץ: יֹׁשְ  ָאר 

נוהו    -  פרש"י  זה את זה להתחזק  צועקין עושי מלאכה כבדה בקול ר וי ש לשון ה   -חורבן ביתו. הידד  מתאבל על    -)ל( על  ם לזרז 
 ול רם היא: כל לשון ענייה צעקת ק   -בה. יענה  ילין  גתות רג  ודורכי 

 לקולו להחריב נוהו והוא בית המקדש:   ם י הגו   שאג וירים קולו ויבאו י   על דרך משל כאילו   -)ל( ממרו' ישאג    רד"ק 
 ות ג.[ גם עיין ברכעד: ]דף * זהר אחרי  קלח

ג.ב   קלט  שמוא   -  רכות  בר  יצחק  רב  הל אמר  הוי  דרב שלש משמרות  הוא  ל משמיה  ברוך  יושב הקדוש  ומשמר  כל משמר  ועל  ילה 
 ע"כ הגמ'.    היכלי והגליתים לבין אומות העולם:   רבתי את ביתי ושרפתי את שבעונותיהם הח (  עם ישראל ) ואג כארי ואומר אוי לבנים  וש 

משמר   -פירוש   כל  ש הקב"   –  על  אליו ואג  ה  ישובו  מתי  ישר גם  הוא    ה ובז   וממתין  על  מהמזיק שומר  והגלות.אל  הפירוד  בזמן    ין 
 )מתיבתא(   בבן יהוידע וחפץ ה' שם.  כמבואר 

ה' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן  ובמתוק מדבש שם בזמן החורבן והגלות כשה' תתאה נפרדת מז"א אזי כתיב    רי עד: יין זהר אח ע 
על מוחין דאבא שנסתלקו  ינה ו ב ל וי  אוג ישאג על נווהו פי' ז"א שואג על אבדן המוחין דאמא ממנו דהיינו ממרום שהוא הכנ ש קולו  

והיינו ממעון קדשו שהוא כנ  )כ ממנו  כי  וי לאבא  על המטרוניתא על המלכות שנפרדה ממנו  ידוע חכמה איקרי קדש( ושאוג ישאג 
ים לבין האומות כמבואר  ת לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגל   מלכות נקראת נוה ובית לז"א ושואג אוי ה 
 ג.ברכות    גמ' ב 

ם ע"י קריאה בקול רם הידד כך הקב"ה כביכול ישאג וירים  כאן היא יותר מצעקה והיא כמו הדורכים בגת שמזרזים עצמ השאגה    קמ
 ילה שמתאבל על נוה דיליה       העניש ולהחריב את הבית   וחז"ל בגמ' דרשו על נוהו על נוה ד קולו הרבה בהנהגתו ל 

ב כמו ההידד  פירשו שזה לשון חיזוק שכביכול מחזק עצמו להחרי   אבל שאר מפרשים כדרשת חז"ל.  מתאבל על נוהו    על נוהו פרש"י 
 .שהיו צועקים הדורכים בגת 

יהם גם  ואגת להחריב ומידת החסד שמיד נזכרת מה יהיה אחר שיחרב ויתרחקו הבנים מאב הם מידת הדין שש   י הפרושים נ ונראה שש 
פרשו   המפרשים  ושאר  היום  השאגה  משמעות  פירש  שרש"י  דהיינו  היום  עד  החסד  מידת  שאגת  נמשכת  שחרב  ואחר  בגשמיות 

 זמן הנבואה שנאמרה לפני החורבן.כפשוטו ב 
לֹוׁש ָרְגזָ   לי פרק ל מש   קמא ַחת ׁשָ ּתַ ְוַתַחת ַאְר )כא(  ץ  ר  ע לֹא  ה א  ת: תּוכַ ּבַ אֵּ בַּ   ל ש ְ י ִיש ְ ּכִ ְוָנָבל  ִיְמלֹוְך  י  ּכִ ד  ב  ַחת ע  ּתַ ם: )כב(  ּתַ   ע ָלח  ת  חַ )כג( 
עֵּ נוּ ש ְ  י ִתּבָ ְפָחה  ָאה ּכִ ּה: ל ְוׁשִ ִבְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ  ּכִ

ות  תוכל לתל   כאשר תנשא לבעל כי אז בעבור אשה השנואה במעשיה זונה מנאפת    השלישית הוא   -)כג( תחת שנואה    ות דוד וד מצ 
הרוגהר  יתרבה  זה  ובעבור  ותרבה לפתות אנשים לזנות עמה  ו יונה בבעלה  יורשת  א כא ית הי הרביע   -החרדה. ושפחה  ז  שר שפחה 
ותש מ מ  גברתה  ובעבור פחית שלת  גברתה משרתת לה  וסכלות דעתה לא תשכיל לכבד את  ת  וב  ויתרבה  מעלתה  מי הראוי לכבוד 

 ד כי ימלוך הואיל והיא אשה קצרה דעתה ובל ידעה מה: ף מעב מכולם וא   כי זהו דבר קשה יותר   החרדה עד למאוד 
לה והענין  מע ו למעלה וצריך להבין מה גורם ל טה גורמת כנגד מ עבירה הנעשית ל   י כל ודע כ אמנם נ   -  ער מט פרק ב ש   -  עץ חיים   קמב

למטה בבריאה    בגלות כי הלכה    ה למעלה בעולם אצילות בקיצור כי כאשר ז"א מתאוה לנוקבא כמ"ש שאג ישאג על נוהו ולא מצא 
ות  נקבה  ציור  בלי  הזכר  מתאות  יוצאת  נשמה  אותו  בישא   יכף אז  שפחה  מזדמנת  גברת ושפ   בסוד   אז  תירש  כי  אותה    ה חה  לוקחת 

 ה מה גורם למעלה: יר נשמה והבן היטב ותראה חומר העב ה 

וגרם פגם בארבע עול והנה כאשר חטא אדה"ר נתהפך העול   -שער מח פרק ג   -עץ חיים   רם תיקון בד' עולמות  ים וגמות הקדוש ם 
וזה ענינם כי ה  ידי חטא של אדם  נ דקליפה  וזה סוד כ עד א"א דקדושה    ילות אצ לם  הראשון הגיע הפגם בעו ה על  ישת חשך    ביכול 
ו יל סתרו ואז אין א"א דאצ  נגנז באו"א ואו"א הם מאירין באצילות וא"א מאיר על ידם מתוכם  הרי זה פגם אחד לכן  ות מאיר אבל 

כל ט'  מנה  מ   לקו קבא דז"א דאצילות נסת פגם אחר ג"כ והוא כי כיון שנסתם אור א"א דאצילות גרם מיעוט אל נו תוסף  זה הפגם נ מ 
וסף ונעשה תיקון אל הקליפה דאצילות והוא כי אותן הט"ס שנסתלקו  נת ר בה רק אור נקודה א' לבד ואז  יונים ולא נשא ל ספירות הע 

נוקבא דז"א דקליפה דאצילות שהיא נקרא לילית הרשעה אשת סמאל הרשע  ם של  ות ראשוני ושה נתלבשו בט"ס נקוד מהנוקבא דקד 
דקל  דאצילות  ז"א  ש ל   יפה שהוא  לילית פי  נתפשטה  ש   אז  פרצוף  הט ונעשה  אותן  ונתלבשו  ספירות  בי'  הנוקבא  '  לם  של  ניצוצין 

דקי  נהירו  ניצוץ  ואותו  שלה  הראשונים  ספירות  בט'  כנ"ל  דאצילות  תחלה  בה  שהיה  בספיר ק  העש ירד  שא ה  וז"ס  שלה.  רו  מ ירית 
ה ונשארה  א דקדושה נחרב " לים הוא נוקבא דז ירוש   כי   לא מחורבנה של ירושלם רבותינו ז"ל על אמלאה החרבה לא נתמלאה צור א 

"ס ממה שנחרבה  ור שהיא לילית הרשעה צרתה שפחה כי תירש גבירתה נתמלאה ונעשית פרצוף שלם מי וצ בסוד נקודה אחת לבד  
  אותן גני  כה נפשי מפני גווה מפ הראשונים ועל זה רמזו במסכת חגיגה ע"פ ואם לא תשמעוה במסתרים תב   פירות שהם הט' ס   ירושלם 

 של ישראל כו' 
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כגבראשית  )  כמ"ש יאמץ(  כה  מלאום  כו  א)יחזקב  יתוכ  \קמד/ ולאם  ודרשו    \קמה/(ב'ל  החרבה    לא אמלאה 

מח  האנתמל אלא  ירושליםוצור  של  המלכותש  זהו ו   ,רבנה  נופלת  הטלשוו  דקדושה  בעוונותינו    שפחה ת 
נקראת עת כיון שמשתנית לפי העיתים  המלכות    \קמז/ (קמושהיא אשה רעה שהיא בחי' עת רעה )

 
טעם לזה למה שכתבנו שהיתה תחלה אב"א    -מ"ק    -ץ חיים שער לט דרוש א'  ע   עפ"י והביאור שם    אחרי דף עט.  יין לעיל זוהר ע   קמג

ית  החיצוניםאחז שלא  הם כי האחורי   הענין   , ו  צרופי אלהים   , סוד אלהים   ים  ק"ך  סוף העשייה  , והם  עד  ם אחריהן  וש   , כמבואר   , והם 
כמ"ש כי    , ם חיים דקדושה שהם אלקי   ים בערך אלו הק"ך אלה   , הים אחרים ונק' בסוד אל   , ין שם בסוף העשיה נמשכ ו  , ת באים הקליפו 

ו  , בסוד אלהים הקדושים שבאחוריים, וע"י  בשרשם ים נכללין  ות, אלו אלהים אחר עונאלהים קדושים הוא. והנה כשיש ח"ו חטאים 
סין  כנ ע"י כללותן בשרשם, ולא ח"ו שנ נם אוחזין רק  י נים בקדושה, כי א חיצו זת ה השכינה, וז"ס כל אחי   כללותם בשרשן הם יונקין מן 

עצמ  הנו הם  ביסוד  ממ"נ  הם  שרשם  אלהים  אלו  כי  היסוד,  עד  ערו  ערו  וז"ס  או קבא ן.  ה'  ה"ג  הם  כי  אלהים ,  וכא תיות  רוצה  ,  שר 
כללין עמהם,  נ ים אחרים בשרשן ו אלה   חזין וכשיש ח"ו פגם אז או   המלכות להעלות מ"נ נכללין כל אלהים דקדושה שם ביסוד שבה, 

ה כביכול,  שפח בסוד כללות. וז"ס ושפחה כי תירש גבירתה שצדיק עליון מזדווג עם ה הם יונקים  ז  ע"פ שהם אינם נכנסים ח"ו, עכ" א 
גוים בנ ערו ע נ"ל, וז"ש  ביסוד ה  אלהים  נק'  ים ה חלתיך", פי' כי החצונ רו עד היסוד בה, כי שם מגיע הפגם כ"י. גם ז"ס "אלהים באו 

 אריז"ל בע"ח.עכ"ל ה    .ש. ולזה אמר אלהים ולא אמר ה'" נחלת הקד תך דקדושה, ועי"כ "באו גוים בנחל אחזין באלהים  נ אחרים, הם  

נ"ל  אחו   -  הביאור  נבראו  וחוה  ב אדם  כי ר  גלות    אע"פ   אחור  בבחי'  אלא  גאולה  בבחי'  נבראו  לא  בצביונם    שהיו   ואע"פ שנבראו 
וטהו  וקדושים  ה   אבל רים  נביאים  והסתרת פנים   ו עדיין בבחי' י ביחס לגאולה הם  יניקת הקליפות.    ור דהיינו אח   , גלות  באחור מפחד 

   ל בה זהמה.ואז בא נחש והטי   לבדה אות    ח הני שלשעה קלה  )ב"ר יט ג'(  ומבואר במדרש  

שבק בה בעלה  ד   רוחא הוא  שהם ה   האלקים קדושים   שהוא ים אחרים להכלל בשרשו,  ה הוא כי החטא גורם לאל   יניקת הנחש יין  וענ 
רר רצון  ו לע   למעלה לבעלה )שהם המעשים טובים של ישראל(  מיין נוקבין  ה   לזרוק את   א הכח שיש ביסוד שלה אה ראשונה שהו י בב 

"י  ע לפגום גם למעלה ביסוד דז"א    ם לישראל רוצה לעלות עמה דו העוונות ש ש שבי הנח ים שהם  והאלקים אחר   ה מוחין, להשפיע ל 
שביסוד  באלקים קדושים    שם הים אחרים לשר מיד כשמתחבר אל   ה למלכות. אבל נ ואזי לא תהיה תק   הנ"ל שים  אחיזתו באלקים קדו 

זה נקרא בחי' שבא נחש על חוה  ו דה(  הבא על הנ   י' יה הפגם גם בו )בבח כדי שלא יה דנוק נעשה שם דם נדה ואזי ז"א נפרד ממנה  
 שבא עליה ממש.  וונה ן הכ ים שביסוד שלה אבל אי דהיינו מה שנתחבר לסוף האלקים הקדוש 

ו  נ י וע )בספר היצירה ה' אבנים בונות קכ בתים עיין תורה ח' תנינא( דהי ופים כיד צר , הם גבורות הנוק' והם קכ  קים ה' אותיות אל   י כ 
א במיין נוקבין של  ושרש האלקים דקדושה הו    עד נוק' דעשיה, ששם מתחיל האלקים אחרים.  צילות ות מנוק דא כלל הגבורות הקדוש 

קו שמע   לכות המ  וכל  ב   לה להקב"ה  הוא  עליה  וה של  הגבורות שהם שם אלקים,  ע"י שגו עו סוד  שנדמה  ון  למותר רם  עולה    האסור 
קב"ה וזה נקרא כאילו הסט"א נכנסה גם היא  לה לה שהמלכות מע   ן גם הוא מיין נוקבי   המ"ן כאילו   לשרשו שבאלקים דקדושה שהם 

זו    פע ש לות בבחי' מ"ן להקב"ה לעורר  היא יכולה לע   ם מציאות רצויה שג  הוא   אילו "ן, וזה שעושה עצמו כ ליסוד הנוק' המעלה את המ 
 היניקה שלהם מהקדושה.

באמת  בה   אבל  אין  שהרי  כאילו  אלא  באמת אינו  רצון  כי    ם  מ"ן  עולים  לא ואינם  כזה  פירוד    עולה   מ"ן  גורם  אדרבה  אלא  כלל 
ם האלקים אחרים   לה דם נדה שה   ש ומסתיר פנים כשי   נפרד לה ש ם נדה לשון מנודה מבע והתרחקות הקב"ה מהשכינה כי הוא בחי' ד 

בחי'  שפחה שהיא עם דם נדה  וד צדיק ב בעת הפירוד נמשך שפע הכרחי והוא ע"י יח   עכ"פ     "ן עם המ"ן הקדוש.מ   ת הרוצים לעלו 
יש שכביכ  וזה    ול  העוון,  על  שיע ח ב רצון  עד  כי  גבירתא,  תירש  כי  שפחה  תשוב ש י'  על ו  רצון  שאין  המגלה  א העו   ה  המלכות  ון  זי 

 .היא השפחה   השולטת 
ם חרבה  אמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן ישבו שתיהן אל תאמן חרבה קסרי וישבה ירושלי י   קסרי וירושלים אם   .מגילה דף ו  קמד

נחמן    ירושלים וישבה  זו רב  זו חרבה  זו אם מליאה  זו חרבה  בר יצחק אמר מהכא  קסרי תאמן שנאמר אמלאה החרבה אם מליאה 
 יאמץ   לאום ולאום מ 

ן  יחזקאל פרק כו   קמה  ר ָאְמָרה    )ב( ּב  לָ צֹּ ָאָדם ַיַען ֲאׁש  ה אֵּ ּבָ ים ָנסֵּ ְלתֹות ָהַעּמִ ָרה ּדַ ּבְ ָאח ִנׁשְ ם ה  ַלִ ְלָאה ָהֳחָרבָ ר ַעל ְירּוׁשָ  ה: י ִאּמָ

 אתמלא אני מן העיר ירושלים החרבה:   -אמלאה החרבה    -פרש"י  
 קנה:עיין זוהר תרומה  קמו

ַתח   -:  זוהר תרומה דף קנה   קמז  ָ ָאַמר   הטייעא  אותו   פ  ת  כ"מש   ש לפר  וְּ ו    ע  רו  ה    ה "ַליהו  תַלֲעש  ָרֶתךָ   פ  ו  ת  כ"מש   הנה  ת  תלַ   ע  ו  ת  ִאית  כי  היינו   ה "ַליהו  ֲעש  אִ   ע  ת  יתוְּ   יש  ע 

ת  ש "כמ   ,עת  ויש   עת ת  ֱאהב לֶ   ע  ע  ת   ומפרש ,  נאִלש ְּ   וְּ ע    ִאיהו    ע  א לְּ הַ ,  למעלה  עת  יש   יל ָ ת   הו אד ְּ ימְּ   ָרָזא   ע  ה  מְּ   שבה   השכינה  דהיינו  ונההאמ   סוד  היא  העת  שזו  יהו  אִ   ָתא נו  ד ִ

ָדא  ,ירידתה  עת   ויש ,  עליתה  עת  שיש ,  העתים  לפי  תניתשמש   לפי"  עת"  שנקראת  ישראל  לש   אמונתן י  וְּ ר  ת  ִאקְּ ןרָ   ע  הַ ,  ושולטת  גוברת  כשהיא  רצון  עת  ראת נק  וזו  צו   יהו  אִ   איוְּ
יב  ַחי ָ ִאתְּ ר   ד ְּ ַחם  ָנש    ב ַ ִמרְּ דִ   ה "ַליהו  לְּ ָ ָמה  ירידתה  עת  שתהיה  ביןו  יתהעלי  עת  שתהיה  בין  תמיד  שכינהה  את  לאהוב  ךשצרי  ל"ר,  תמיד'  לה  לאהוב  האדם  שמחויב  הוא  הוז  יר ת   כ ְּ

ַאת ְּ  ָאַהבְּ   שנאמר  כמו  ר ָאמַ   דְּ א  ַעל וְּ ,  ת" א  גם  הנקראת   השכינה  את'  פי  ך"אלהי  ה "יהו  ֶאת  ת ָ וְּ ת  כתוב  זה   ועל  ד ָ א  פירוש   ֶלֱאהב   ע  ת  ִאיהו    ד ָ אִ   ע  יב ד ְּ ַחי ָ ר   תְּ   הב ֶלאֱ   ָנש    ב ַ
  . אותה  אהובל מחויב האדםש  עת היא השכינה
ִאית ת  וְּ ִאיִהי  ָראָאח    ע  ֱאל ִהים   ָרָזא   ד ְּ ִרים   ד ֶ יב ,  םאחרי  אלהים  סוד   דקליפה  אהנוקב  שהיא  אחרת  עת  ש וי  ֲאח  ַחי ָ ִאתְּ ר   וְּ ָנא לְּ   ש  נָ   ב ַ יה    ִמש ְּ ָלא  ל  ךְּ ִיתְּ   וְּ ש ַ יה    מְּ תְּ   ִלב   יה  ַאב ָ   ר 

ַעל , אחריה לבו יתמשך לאש  כדי אותה לשנוא האדם יבשמחו ת כתוב זה ועל אד ָ  וְּ נא  ע  ִגין, אותה לשנוא צריךש  עת  יש  ִלש ְּ ךְּ  ו בְּ ָ ִתיב  כ  ב    כתוב זה ובשביל כ ְּ   ָאִחיךָ  רןַאהֲ  ֶאל  ר ד ַ
ַאל  ָכל  ָיבא וְּ ת בְּ  .   הקדש  אל ן אהר יבא אתבז  ש "כמ , לאהוב עת סוד שהיא המלכות שהיא בדהל" זאתב" סויכנ יפרידם אלא,  יחד תיםהע' ב עם יבא שלא' פי ֶדש  ַהק   ֶאל   ע 

ָנא   כי  רואמ   דבריו  וממשיך ִזמְּ ל   ב ְּ ָרא  ִיש ְּ י  ד ְּ ל  ד ְּ ַ ת  יָתא   ִמש ְּ ַריְּ או  י ו פִ   ב ְּ ו ד  רַ   ק  יָתאאו  ת   אַההו  ,  התורה  מצות  ובקיום  הבתור  ועוסקים  משתדלים  שישראל  ןבזמ   יְּ נ  ָרָזא   ע  ימְּ ה  מְּ   או תָ ד ִ
א ַקד ִ  ָנאתְּ מִ ,  השכינה   שהיא  הקדושה  אמונה  סוד  שהיא  ההיא  עת  יש ָ קְּ ַ ו ָנָהא   ת  ִתק  קַ ו מִ   ב ְּ ָטאתְּ ְּ ימו ָתא   ש   ל  ש ְּ ָקא   ב ִ דְּ   לה   כראוי  ם התחתוני  מעשה  מצד  בתקוניה  מתתקנת  ָיאו ת   כ ִ

זִ   אבל,  העליונים  מצד ל   ָנאמְּ ו בְּ ָרא  ִיש ְּ ל    ד ְּ טְּ ב ַ יָתא  יִמתְּ ַריְּ או  ל ,  מהתורה  יםמתבטל  שראלשי  בזמן  מ  ָיכו  בְּ ת  הו אהַ   כ ִ ִתק    הו  ִאי  ָלאו  ע    מצד   התקוני ב   אינה  השכינה  כביכול  ָנָהאו  ב ְּ

ָלא, מטה ת ְּ  וְּ לִ  ַכַחת ִאש ְּ ש ְּ ָלא  ימו  ב ִ רָ  וְּ הו  נְּ ין ה.לעמ הארתה מצד  מקבלת ואינה בשלימות אתנמצ  ואינה  א ב ִ ד  ת נאמר ואז ו כְּ ת ע  ו  ת  ַמאי ושואל, ה " ַליהו ַלֲעש  ו   פירושו  מה ַלֲעש 

ָמה   שהוא  ואמר,  וכונתו ַאת ְּ   כ ְּ ר   שנאמר  כמו  ָאַמר   דְּ ָרא  ֲאש ֶ ת  ם "אלהי  ב ָ ו  ת  ַמאי  לדעת  צריך  שם  שגם  ַלֲעש  ו  ָארו    וכונתו  פירושו  שם  אלא ,  כונתו  המ   ַלֲעש  ת ְּ ִאש ְּ י  ד ְּ ו פ  י   ג  יד  ש     ד ְּ
ש   ַקד ַ ִאתְּ ָמא  ד ְּ ָלא   יו  ֲעִבידו    וְּ ִאש ְּ ,  השבת  יום  שנתקדש   לפי  נעשו   שלא   השדים  של  הגופים  שנשארו  ִאתְּ ָארו  וְּ ת  ת ְּ ו    כי ,  לעשות  לא   פירושה  לעשות  ומלת,  תקון  בלא  ונשארו  ַלֲעש 

ָלא  רו ִחין  נשארו  לכן,  העולם  את ויחריבו ביותר  יתגברו שלא  כדי  גופים  להם   יברא  שלא   יתברך רצונו  היה  וכך, לא  במקום   הוא'  הל י  ב ְּ ו פ    א "ח  הזהר  בהקדמת  כמבואר)  גופים  בלא  רוחות   ג 

ת   כ"מש   כאן  אף  ָהָכא  או ף (,  א" ע  יד  דף  ת  ע  ו  ַאר   פירושו  ַלֲעש  ָ ת  ָלא   ִאש ְּ ו ָנא  ב ְּ ָלא   ִתק  ִלימו    ו בְּ ָמא  ַמאי,  מעלה  מצד  שלימות  ובלא  מטה  מצד  תיקון  בלא  נשארה  השהשכינ  ש ְּ   ַטעְּ
ו ם ,  תיקון  בלי  השכינה  נשארה רו    ִמש   פ  ה  ָרֶתךָ   ד ְּ ו  ִגין  פירוש   ת  לו    ב ְּ טְּ ב ַ ִאתְּ ל   ד ְּ ָרא  א   ִיש ְּ ַתת ָ י   לְּ מ  ג ָ תְּ ִ רַ   ִמפ  יָתאאו  ִגין ,  התורה  דברי  את  מלקיים  למטה  ישראל  שנתבטלו  לפי  יְּ   ב ְּ
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בנה אמר  מך בחי' ולללכי מעטי עצי'  כות בבחחטא אזי המלבחי' שאחר העת עליתה ויש עת ירידתה.    ששי
אמת ב  כיד  ועו  .התחדשות  תהמחייבחה והתיישנות  ם שכר כי החטא גרם ליפול תחת הזמן שגו  ,תחדשתש

רת  בהסת  לאב  ,(תורה ד')אזי יודע שכל מאורעותיו לטובה    בה כי כשיש דעתוכל העיתים לטואין עת רעה  
ה'   מהדעת  פני  שפחה  ונופלים  מלכות  שולטת  שי  אזיוא  ט"דסבישא  עיתים  נדמה  ונעשה  עותרש  עבד  , 

 . \קמח/לזמן
ד ימים של "יבהם    ש שישדח ימי החו"בחי' כ  \קנ/[קמט] ים לרעה  בה, עתוכי יש כ"ח עתים, עתים לט

, וכל זה בגלל הלבנה  ת וששל התחד  ,להפך ד ימים  " וי  ,שנדמה לרע  ,האורבחי' הסתלקות    ,ההתמעטות הלבנ
הראשו לאדם  החטא  שגרם  הן,  תחת  ועליפול  מנפ  י"זזמן,  רל  שיש  לדמיון  האמת  הדעת  הפך  טוב  ויש  ע 

מה הנ"ל מבאר שהמלכות נבראה חסרה כדי שישראל יתקנו  . והזוהר תרו\קנא/כלל  רעלטובה ואין    שהכל
יום   כל  בריאה  הוא  והזמן  היא  אותה,  שעה  לתקן  וכל  שקבלנו  ועת    האות מתנה  טובים  ומעשים  בתורה 

לנצח עת טובה ובסוף ימיו    את שעוש הבה מעשים טובים הישהאדם מתבטל היא נשארת לנצח עת רעה וע

  : עתים שקיבל דהיינו עם כל ה \קנב/ האדם בא בימים
ך  היו בגדי בכל עת י  \קנד/ (' )קהלת טבחי . ב[קנג ]   הרעת  שהיא ע  ישאפחה בכניע שריך להוצ

דייקא   ,לבנים עת  ש  וניידה  בכל  יודע  ואזי  למלכות,  דעת  עתתמיד  להאיר  מאור  \קנה/בכל  ו עותיכל 

 
ַההו א יָמא   ָהִכי   ת ע    ד ְּ ָקא   או  ,  אמצעית  במדרגה  עומדת  היא  כך  שהשכינה  לפי  ָקיְּ ן  ָנֲחָתא   או  ,  ישראל  של  טובים  והמעשים  המצות  ידי  על  עולה  היא  או  ָסלְּ יהו  ִגינ  ל   ב ְּ ָרא  ִיש ְּ  או  ד ְּ

 שהצדיקים  כדי  מכוונת   בכונה  זאת  והיתה,  קונהתי  נגמרה  לא   המלכות   אז,  האצילות   פרצופי  כל  את   העליון  המאציל  כשתיקן  כי,  אלישר  של  בעונותיהם  שיורדת
,  הבריאה  עולם  בגבול  ויורדת,  קטנה  נקודה  סוד  עד  מתמעטת  היא   לילה  שבכל,  עולם  ימות   כל  זה  ענין  ונוהג  הולך  וכן,  אותה  יתקנו  הם  ודור  דור  שבכל

 (   ומפרשים  ר"ושע ק"רמ).ויום יום שבכל  התפלות  כונות  סדר  ככל ולבנותה פרצופה ולגדל, בבקר להעלותה מצותם ובקיום תורתם  בעסק יקיםהצד וצריכים
ל  ֹו כָּ יְך ִלְזּכֹור ְלַנְפׁש ְוָצִר   -  ':להיות אך ורק עבד העל העובד לצאת מעבדות האנשים ו שבו    מבואר  ]קעה[: אות  לשה עשר  השער הש   -  ספר הישר עיין    קמח
י לֹא יּוַכל  ּתְ  ָבבֹו ּכִ יר ִמּלְ י ָהֲעבֹוָדה, ְוִאם ַיּכִ י לִ ָנאֵּ ָנא  ל ּתְ ם ַמה ׁשּ  ְסּבֹול ּכָ ה  ח מֵּ ִמיִדי ִמ   ּיּוַכל ִלְסּבֹול, ְוטֹוב לוֹ ָה, ִיּקַ ַעט ַהּתְ ר לֹא  ַר ן הָ ַהּמְ ב ֲאׁש 

בֹואוֹ ַיֲעמֹוד. ְוָצִר  ֲעבֹוַד   יְך לֹו ּבְ א, ִאם ִיְהי  ּבַ נֵּ ֲעבוֹ ה בַּ ת ַהּבֹורֵּ ארֹו עֹל ֲעבֹוַדת ּבְ ַעל ַצּוָ ּלֹא   י ַדת ַהְמָלִכים, ְלָהִסיר מֵּ י ׁש  דֵּ ה לֹו ֲאדֹון    ָאָדם, ּכְ ִיְהי 
ַר ר ַאחֵּ  א ִיְתּבָ י ִאם ַהּבֹורֵּ צֵּ , ּכִ ָריו ִאם יֵּ ךְ בֹוַדת ֲעָבִדים ְוָיבֹא בַּ עֲ א מֵּ ְך. ְוַאׁשְ ל  דֹול   ֲעבֹוַדת ַהּמ  ר הּוא ָצִריְך לְ ַהּגָ ׁש ִהְתקַ , ֲאׁש  ין  ּדֵּ י אֵּ ר, ּכִ מֵּ ָ  ּוְלִהׁשּ

לְ  ּבִ ְך  ל  ַהּמ  ַער  ׁשַ ל  ּוַמֲעשֵֹּ ָלבֹוא א  ָזרּות  ּוַבֲעבֹוַדת בּוׁש  רֹות.  ֲעבֵּ ֲעָבִד   ה  ד  ב  ע  הּוא  ָאָדם  י  נֵּ ל  ּבְ ָהאֵּ ּוַבֲעבֹוַדת  י.  חָ   הּוא ים,  ַמר  ְפׁשִ וַּמה ּטֹוב אָּ
י זְּ הָּ  דֵּ ר, ַעבְּ ן, ַעבְּ אֹומֵּ ם. מָּ ים הֵּ דִּ י ֲעבָּ ד   דֵּ ב  י ָאָד ּוא לְ ה', ה   ע  נֵּ ּבְ ׁש לֹו ָעָליו עֹל  ּיֵּ י ִמי ׁש  י. ּכִ ָחְפׁשִ ָבר  ם ַבד  ה ּדָ ּלֵּ , לֹא ַיֲעשֹ  ִעּתֹו, לֹא ִיְתּפַ ל  ּבְ

לֹ  ה ֲעבֹוַדת א  ּה. ְוַכאֲ ְולֹא ַיֲעשֹ  ִעּתָ ר ָהיו ּבְ ה ָעָליו עֹל ֲאדֹוןלֹ   ׁש  ְרׁשוּ   , ִיְהיּו ֲחָפָציו א ִיְהי  ָכל ּבִ ל ּבְ ּלֵּ ת ׁש    תֹו, ִיְתּפַ ְלָוה, ְולֹא ִייָרא  יִּ עֵּ ׁשַ ה ּבְ ה, ְוִיְהי  ְרצ 
ל   יַמת ַהּמ  אֵּ ֹוד ְרׁשָ ךְ מֵּ נַ  ְולֹא ִמׁשּ ה לֹו ּפְ לֹהָ ִעים, ְוִיְהי  ֲעבֹוַדת א  ָפל וְ אי ַלֲעסֹוק ּבַ ה ׁשָ י כָּ   יו ָענָ יו, ְוִיְהי  ר. ּכִ ּבָ ר ִלְמ ְוִלּבֹו ִנׁשְ ִרים,  ָלִכים ּולְ ל ִמְתַחּבֵּ שָֹ
ַנְפׁש  יַקר  בְּ ּתִ ינָ ֹו  לָֹהי עֵּ ַלֲעבֹוַדת א  ִיְצרֹו  ַנע  ִיּכָ ְולֹא  ה,  ְוִיְתָגא  לְ ו יו,  ָצִריְך  הּוא  ן  ְוכֵּ י .  לֵּ י  ְברֵּ ִמּדִ ר  הֵּ ַנְבלּות,  צָ ִהּזָ י  ְברֵּ ּוִמּדִ ְבנֵּ נּות  ּבִ ּדִֹפי  ת  ָלתֵּ י  אֹו 

ב ָד אָ  ְ ר ִמן ַהׁשּ מֵּ ָ ָ ם, ּוְלִהׁשּ ן ַלׁשּ ן לָ ּועֹות, הֵּ ת: ְוא הֵּ ּמ   א 
 * בקהלת ג  קמט

ָמִים: ) ק ג'  הלת פר ק   קנ ָ ַהׁשּ ַחת  ּתַ ץ  פ  ת ְלָכל חֵּ ְזָמן ְועֵּ ת ָלמוּ עֵּ )ב(    א( ַלּכֹל  ת ְועֵּ ד  ת ַלעֲ ת ָלל  ת ָלַטַעת ְועֵּ ָנטּוַע: ק ת עֵּ ַלֲהרֹוג   ֹור  ת  ת    )ג( עֵּ ְועֵּ
ִלפְ  ת  ִלְבנֹות: רוֹ ִלְרּפֹוא עֵּ ת  ְועֵּ ִלבְ   ץ  ת  ְס )ד( עֵּ ת  חֹוק עֵּ ת ִלש ְ ְועֵּ ת ְרקֹוד: ּכֹות  ְועֵּ ת לְ )ה(    פֹוד  ַלֲחבֹוק  ַהׁשְ עֵּ ת  ֲאָבִנים עֵּ נֹוס  ּכְ ת  ְועֵּ ֲאָבִנים  ִליְך 

ת לִ  ק: ְר ְועֵּ ַחּבֵּ ת   חֹק מֵּ ת ְלַאּבֵּ   )ו( עֵּ ׁש ְועֵּ לִ   ד ְלַבּקֵּ ת ְלַהׁשְ מֹור ְועֵּ ת ִלׁשְ ת ִלְקרֹוַע    יְך: עֵּ ת ַלֲחׁשֹות ְועֵּ ְועֵּ )ז( עֵּ ר: ת ִלְתּפֹור עֵּ הֹב    ת ְלַדּבֵּ א  ת ל  )ח( עֵּ
ת ִמלְ  ֹנא עֵּ ת ִלש ְ ת ָחָמה  ְועֵּ לֹום:   ְועֵּ    ׁשָ

 ( ה"כ ד' פעמים ז' שהם כחסד ב' עיתים לטובה וב' לרעה  שבעה פסוקים בכל אחהם  )

בחי' דעת בחי' עלמא דאתי ועי"ז    א )הובא בתורת נתן אות ה'( ע"י תיקון הברית נתרומם המוחין שהוא   עיין לק"ה מעונן ומנחש   קנא
 .מן והמדות והוא כולו טוב ואין שם בחי' עת רעה לגמרי כלל נתבטל העת רעה לגמרי כי עלמא דאתי הוא למעלה מהז 

קּ -  וזה לשונו  ו  ּתִ ְלָפַני  ְך  תּוב, "ִהְתַהּלֵּ ּכָ ׁש  מֹו  ּכְ ִמים,  ּתָ ְקָרא  ּנִ ׁש  ִרית  ַהּבְ ַעל ּון  ׁש  ָתִמים".  ה  יֵּ ן    ה  ְמעֹונֵּ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ׁש  ָרָעה,  ת  ָהעֵּ ִנְכָנע  ה  ז  י  ְידֵּ
ִמים   ּתָ הּו  ְוז  "ל.  ּנַ י, ּכַ ָאתֵּ ּדְ ָעְלָמא  ִחיַנת  ּבְ ה  ז  יָך  לֹק  יָך". ה' א  לֹק  ה ִעם ה' א  ּטֵּ   ִתְהי  ִנְתּבַ ם  ׁשָ י  ָאתֵּ ּדְ ָעְלָמא  ּוִבְבִחיַנת  לִֹקים.  ָהא  ִחיַנת ה' הּוא  ל  ּבְ

ּלֹו טֹוב ְואֵּ  ּדֹות ְוהּוא ּכֻ ַמן ְוַהּמִ ַהּזְ י הּוא ְלַמְעָלה מֵּ ָאתֵּ י ָעְלָמא ּדְ י, ּכִ ת ָרָעה ְלַגְמרֵּ ה זֹוִכין ַעל ָהעֵּ ָלל. ְוז  י ּכְ ת ָרָעה ְלַגְמרֵּ ִחיַנת ָהעֵּ ם ּבְ י  ְידֵּ   ין ׁשָ
ִחיַנת  הּוא ּבְ ם ַהּמִֹחין ׁש  ַעל ָידֹו ִנְתרֹומֵּ ׁש  ִרית  ּקּון ַהּבְ ה ְמקֹומֹות. ְוַעל    ּתִ ַכּמָ ּמּוָבא ּבְ י, ּכַ ָאתֵּ ִחיַנת ָעְלָמא ּדְ ַעת, ּבְ ן ַעל   -ַהּדַ ִרית    ּכֵּ ּקּון ַהּבְ י ּתִ ְידֵּ

הוּ  י ׁש  ָאתֵּ י זֹוִכין ִלְבִחיַנת ָעְלָמא ּדְ ת ָרָעה, ּכִ ל ָהעֵּ ּטֵּ "ל.ִנְתּבַ ּנַ ַמן ּכַ ַהּזְ ּלֹו טֹוב ְלַמְעָלה מֵּ  א ּכֻ
ִמים    על הפסוק   קנב ּיָ ּבַ א  ּבָ ן  תא חזי אברהם אתקריב לגביה, ותיאובתיה דיליה    -  קכט.  חיי שרה זהר  עיין  )בראשית כד א(  ְוַאְבָרָהם ָזקֵּ

רגא לדרגא עד דאסתלק  א אתקריב אברהם ביומא חד או בזמנא חדא, אלא עובדוי קריבו ליה בכל יומוי מד הוה כל יומוי בהאי, ול 
בימים, ב  וכדין בא  זקן,  ואברהם  חזי, דכתיב  בדרגין עלאין כדקא  ועאל  הוה סיב,  ידיעאן  בדרגוי כד  יומין  יומין עלאין באינון  אינון 

נפקין כל ברכאן וכל טיבו. זכאין אינון מאריהון דתשובה, דהא בשעתא חדא,    ברזא דמהימנותא, ויהו"ה ברך את אברהם בכל דמתמן 
 עכ"ל הזוהר.   ומא חדא, ברגעא חדא,: בי 

שאברהם נקרא ידיד עפ"י    עיין מנחות נג: רהם יהושע ודוד המלך(   כל ימיו שלימים )נ"ל שלא נמצא לשון זה אלא בג' אב   שבא עם 

שהכנוי ידיד רומז    ואולי אפ"ל עת החורבן מצאו לאברהם בבהמ"ק    המדרש עה"פ בירמיהו יא מה לידידי בביתי שאמר הקב"ה בש 
ורה כט ותיקון העתים האלו  עפ"י קהלת ג' לכל זמן ועת לכל חפץ ומונה שם יד עתים לטובה ויד לרעה כמבואר בת   גם לבא בימים 

שע"כ נקרא אברהם    ואולי אפ"ל   .הוא להמשיך להם לבנונית דהיינו מוחין ועל זה נאמר בכל עת יהיו בגדיך לבנים בכל עת דייקא 
 כולם תיקן אותם להיות בגדיו לבנים בלבונה דמוחא כמבואר שם.                , עה ד עתים לר " ד העתים לטובה והי " א עם כל הי ב ידיד כי  

 ' ונן ומנחש אעמ חי' תחת הזמן עיין לק"ה ב קנג

ת ִיְהיּו בְ )   קהלת ט'   קנד ָכל עֵּ ן ַעל רֹאׁשְ ָגד  ח( ּבְ מ  ְחָסר: יָך ְלָבִנים ְוׁש   ָך ַאל י 
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, היינו בחי' טהרת השכינה  הסתרת הדעת מהמלכות  ל ש  ברב  או בלהיינים,  ך לבנ. בגדיובהלט
טוי זה מושאל מהגמ'  יב  \קנט/[קנח]{\קנז/ .נדה ט  ו:בכורות  }  \קנו/ חלב  דם נעכר ונעשה  מנדתה, בבחי'

ורבנו דורש זאת לעניין   .\קסא/ מסולקת דמיםהיא    ואז,  \קס/וצר באמונ  כיצדמזון הוולד  ת סוד החלב  שמבאר
ש כלשלנו  שהוא  הברית  תיקון  הגידיע"י  הליות  לבנונן  מהמחשולח  אותם    לכל   ית  ומלבין  כלובן  הגידין 
כי'  חבבהחלב   חטאיכם  יהיו  ה אם  תולעת  ילבינו  שלכ   ,שניאודם  דם    את טומאת  מהם    ומבטל   מן,לקכדג 

 :ולקת דמיםסמשהשכינה בבחי' , נדהה

    
 . רשעשל  עבירה ממששל צדיק, גורם  ד הנורא שגורם רבב על בגדו הפירו יללעיבאר שמה שנתבאר עתה 

 לשכינה   גורמין לה  כי,  היושכינתאפרשותא בין קוב"ה  ורמין  תיהן גבעוונוקסבהרשעים  ו

נדה שה  ,דם  ועוון  כנ"ל  בבגדים  מהפוגם  השמירה  את  שלובחואזי  אדם  מסיר  המלכות  מסורה    \קסג/י' 
דם  בחי'    ונדהיי  )הספק והיצה"ר(  ומטיל בה זהמה(  לדעת דקליפה)מושך את המלכות אליו  ש  לפיתויי הנחש

 \קסז/ ושליםירהפשט שהנביא מכנה את העיר  \קסו/[קסה]  \קסד/ג'()נחום  הדמיםר עי תאנקר היא ואז  נדה

 
בש הוא  א מאד שבגדיו לא יתלכלכו, ולכן ידמה האדם תמיד שלו היר הו נים ז יש לפרש דהאדם הנושא בגדים לב -  איגר עקיבא  רבי  

ונושא שמן בגדים   את בגדיו  טנף  בד ממנו אף טיפה ותפול ות שמן שעל ראשו לא יחסר ותא ה על ראשו שעליו להישמר שמ   לבנים 
 הלבנים: 

תמימה  יהי בג   -  תורה  עת  בכל  וגו'.  לבנים  יחסר דיך  אל  ראשך  על  ושמן  לבנים  בגדיך  א"ר ו  לבנים    יוחנן   ,  בבגדים  אם  זכאי,  בן 
צות ובמעשים  בים, הא אינו מדבר אלא במ כ ם טובים יש להם לעובדי כו בר הרי כמה בגדים לבנים ושמני כתוב מד ובשמנים טובים ה 

 מעשים טובים >כז< ]מ"ר[: ממצות ו   -על ראשך אל יחסר    מן מן העבירות וש   -יו בגדיך לבנים  ת יה טובים, בכל ע 

הערה  >  ח   מניעת   על   ז< כ שם  יהיו  אם  הכתוב  ע"ש  לבן  בגדי  התואר  יונח  ושמ טא העבירות  ילבינו,  כשלג  כשנים  למצות  יכם  כנוי  ן 
 לריח שמניך טובים:   ומע"ט על שם 

לתקן אותה בקדושה. ולמה צריך לצוות אותי גם  וצ"ע הרי היא טובה ע"י שיש לי דעת למלא ו משמע שגם בעת טובה    בכל עת   קנה 
 יסח הדעת ואפילו שבגדיו לבנים עדיין גם בלובן יש מדרגות כמבואר במסכת נגעים  להזהר מה   ריך ח תירץ שגם צדיק צ והריצ" עליה.  

הנ"ל    של טומאת לידה וחז"ל אמרו שאיסור נדה כדי לחבב אשה על בעלה ואפשר לומר ששאגה בא אחר הריחוק    שהרי החלב   קנו 
חלב בבחי' המניעות מגבירות את החשק שהעכירות היא    ששואג על נוהו על נוה דיליה היא המעוררת את המוחין שעי"ז חוזר ונעשה 

שנטהרת מטומא  בכל פעם  נעשה  זה  דהיינו שברוחניות  ללבנונית     ע"י המשכת  הגורמת  היא  כאן שהטהרה  כפי שמבאר  נידה  ת 
נ  שבגשמיות  אלא  מהמוחין  לפנ לבנונית   נעשה  שבגשמיות  אלא  ריחוק  אחר  דייקא  נעשה  אז  גם  אמנם  הולד  לצורך  רק  י  עשה 

 שנטהרת לבעלה וצ"ע.
ונ תניא נמי הכי דם נעכ   -  ט.נדה    קנז  יוסי אומר אבריה    ת דמים( ה אפילו חמש שנים נחשבת מסולק)לכן אם מניק   עשה חלב דברי ר''מ ר  רבי 

מאי    אי א''ר אלע   .שנים ראשונות ב'  שנים אינה סולקת דמים אלא  מניקה חמש    םלכן א   חדש   ן נפשה חוזרת עליה עד עשרים וארבע ן ואי מתפרקי 
 ( חלב טהור מדם טמא )דהיינו  .  אחד   א לא ד{ מי יתן טהור מטמ -וב יד טעמא דר''מ דכתיב }אי 

 ' פל"ח אות ה  עיין  קנח

להשפחה בישא  היינו שלא יהיה שליטה  ת יהיו בגדיך לבנים, בכל עת דייקא  בכל ע שם, בבחינת )קהלת ט(    -  אות ה'   ח פל" עיין    קנט 
דם נעכר ונעשה חלב,    חינת אדום ללבושיך הנ"ל, רק בב יינו ההיפוך מבחינת מדוע  ה ם  בכל עת יהיו בגדיך לבני בשום עת כלל, רק  

 טהרה אז:מא והיא בחזקת  הנקה האשה בחזקת מסולקת מדם ט שאז בימי ה 
צ"ע   קס הדם,    וקצת  עכירות  הוא  לוולד  חלב  ד דבשלמא  ואיל כי  מעוכל  מזון  הוא  כדי  ם  אותו  ויעכל  שיאכל  אוכל  צריך  התינוק  ו 

ם הוא העכירות  ייך לומר שדם נעכר, כי אדרבה הד לא ש אבל לעניין שלנו לכאורה    כל שיש בו ברור טוב מתערובת, להתרגל לאו 
פך  ה שהיא הסט"א נעכר ונה טומא לטהר אותו, ולכאורה הל"ל דם נטהר ונעשה חלב, ואולי הכוונה לומר שהדם וה וטומאה, וצריך  

 .לטהרה בחי' לובן כחלב 
  ודש או כיון שדם נעכרח ד  " עד כ   רקים מתפ   ה י ר ב י מים האם כיון שא בביאור הטעם שהיא מסולקת ד י  כמה זמן דתלו   בגמ' נחלקו   קסא

 .שהרי נהפך לחלב ונעשה חלב לכן אין לה דם נדה  
 תיהם עוונוב  -בתרלד  קסב

 צמו.ה על ע ההמלכה שלו את הקב"   דהיינו כח   קסג

ָאה   )א(   נחום פרק ג   קסד ק ְמלֵּ ר  ַחׁש ּפ  ּה ּכַ ּלָ ִמים ּכֻ ף: לֹא ָיִמיׁש   הֹוי ִעיר ּדָ   -יו. לא ימיש טרף  בעל   זל שמפרקו מיד ג  -)א( פרק  רש"י  פ     ָטר 
 ד: מתוכה תמי 

מספר רוע    יו עכש דמים, כלה כחש פרק מלאה לא ימיש טרף. בפסוקים הקודמים סיפר רעת המלך, ו   הוי עיר   -)להגר"א(   אדרת אליהו 
יה, עשה אותה  ב בה מהר יוש המיסד שיתקבצו  בהבנותה רצה    ה. הוי מוכרח לבוא על עיר שנתיסדה מדמים, ו נו יל עיר נ מעלליהם ש 

ים ומרמה. כלה כחש, כל אחד מכחש לחבירו, לכן פרק מלאה  יתות, ונאספו בה כל אנשי דמ מ   י ט כל הרוצחים ופועלי און וחייב לקלו 
פני שכל  ה של פרקים, מ ית, כל אחד הוא בפני עצמו והיא מלאה פרקים, כמו מנור תעמוד על הפרק להכר   אל ( ו כמו )עובדיה א, יד 

לא  ברע   אחד  נושאי ה יאמין  ואינם  ונו  שלא  ם  מחיותם  רק  זה  עם  זה  מע מי י ותנים  טרף  תמיד  שמביאים  טרף  גוזלים  שו  ימים  וברי 
 אניותיהם:

 הדמים[  יר ל עיחזקאל כב וכד ]בנחום עיר דמים וביחזקא*   קסה

ּפֹ  ק כב יחזקאל פר   קסו  ּפֹט ֲהִתׁשְ ן ָאָדם ֲהִתׁשְ ה ב  ת ִעיר הַ )ב( ְוַאּתָ ִמים ְוהֹוַד ט א  ּה אֵּ ּדָ ל ּתֹועֲ ְעּתָ  יָה: בֹות  ת ּכָ

 א והודעתה אותה: יק ה" מפ   -ירושלים. והודעתה    -דמים  ה )ב( התשפוט את עיר    רש"י 
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היא    נותעווות בכלבמשפוגמים  וכ  \קסח/קראת עירות נכהמלכי  , ולפי רבנו  ופכי דמיםשאנשיה ש  הרצח  עיר

הדמים  עיר  אליו  מושך נחש  הש   כנ"ל  ,נקרא  זהמה    לימטו   אותה  ניבחי'  בה  רשעים ,  הדדם  ועש"ז 
  \ קע/[קסט]ימיהם    ומרמה לא יחצועל דואג ואחיתופל אנשי דמים  מלך  הכמ"ש דוד    אנשי דמיםנקראים  

ל אנאנשי  הנמוכה  אשהו  וששון  דמים,  אדםהקומת  ל  כשרומז  ו  .\קעא/ מדרגה  אב  ודהיינ  היא  ים  ררמ"ח 
גורמים   גידין שהעוונות  ונעשה    מים נפגם  נורות הד יצ  הן ש  דיןהגיס"ה  ש רבב על בגדו בחי'  י'  לבחושס"ה 

לא תעשה תלוים  ות  מצו. כי שס"ה  בכל הקומה עד שהאדם כולו נקרא על שם הדמים  ' דם נדהחיב
ג בשס לו  ידים"ה  השייך  לאו  יש  גיד  כל  לרעו  שכנגד  ח"ו  או  לטוב  בו  ששתלוי   קעבת ותהלוכ  ם, 

  ,מיםשהם בחי' לבוש הד  \קעה/ פוגמים בגידיןם, כן  ירעובלא תעשה ש'  חיב. ולפי  \קעד/[קעג ]   הדמים

ם  דמי  ישנא  וזהו,  \ קעז/[קעו]   הנ ימעוררים דם נדה להשכש  'יוצא הדם בבחי' רבב על בגדו בחיש  וכמו

לכל   דם  בכל  השכינקומת  שגרמו  מ  םידי גהשס"ה  ה  בדי  \קעט/ [קעח] יש    םידמיני  כי כמה    י נכמבואר 

 
  -דמים השופכת דם אנשים נקיים. והודעתה  התוכח עם אנשי עיר ה ל   אתם בה"א השאלה ר"ל האם רוצה    -ב( התשפוט  )   דוד מצודות  

 תועבותיה:   בהויכוח את כל אז הודע להם  
בנחום    והרנ"ת מ   קסז  לפסוק  קרמר המדב ציין  מ"ש  והרב  נינווה  העיר  על  ירושל   ר  על  המדבר  ליחזקאל  מלכות  ציין  בחי'  שהיא  ים 

 .דקדושה שנפלה לחטאים ושפיכות דמים 

י   פ עה"   –אות ד'    ט ה מ תור הובא בתורה  יקוני זוהר  בת ו   ' כמו שדרשו בתענית ה   המלכות נקראת עיר   קסח ִעיר ַעד    ּכִ ָך  ּדִ לֹא ָאבֹוא ּבְ ְבִקְרּבְ
אות עיר ואמר הקב"ה שלא יבוא בעליונה עד  ות עליונה ומלכות תחתונה ונקר הבינה וספירת המלכות נקראות מלכ ירת  שספ   ָקדֹוׁש: 

 שתיהיה גם התחתונה מוכנה ליחוד.

י  -  זוהר אחרי דף סח:  יין  וע  א   ַרב ִ ַתח   ַאב ָ ָ ָאַמר   פ  ה   ִעיר   בשכתו  מה  לפרש   הקדים  וְּ ַטנ ָ ים   קְּ ה    ַוֲאָנש ִ ָעט   ב ָ גו    מְּ ה   ִעיר   שכתוב  מה  כי  ואמר'  וְּ ַטנ ָ מו ה  או    ָהא,  קְּ  כבר  הרי  קְּ

ה   ִעיר   כי  ,האופן בזה  נפרש   עתה  ל ֲאבָ ,  טוב  והיצר  הרע  והיצר  האדם  על  שנאמר(,  ב"ע  לב  דף  נדרים'  במס)  פירושו  םהחברי  ביארו ַטנ ָ ָמה   היינו  קְּ ַאת ְּ   כ ְּ   ָלנו    ָעז  ִעיר   נאמרש   כמו  ָאַמר   דְּ
ו עָ  ש  ית  ה יְּ ת ָיש ִ מו  י חו  ִתיב , שבה הדינים  מצד עז עיר הנקראת  המלכות היא' גו  וְּ  ל ָוח  ל א ה"הקב שאמר כתוב  דועו ו כְּ ִעיר  ָאבא וְּ  .   המלכות סוד שהיא בירושלים אכנס לא ב ְּ

ה   ִעיר   המלכות   נקראת  למה  הטעם  ומפרש  ַטנ ָ יָרא  כי  קְּ ע  ִהיא,  מנהמ  שלמעלה  הפרצופים  משאר  יכותבא  קטנה   היא  ִהיא  זְּ ָרָאה   ד ְּ תְּ אִמכ    ב ַ   פרצופי   מכל   האחרון  הפרצוף  היא  כי  ל ָ

ָאה ,  האצילות  ָ ת  ַ א מִ   ת  ל ָ יש    זה  ידי  ועל,  הבריאה  לעולם  וירדה  ממקומה  ונטרדה  שנתמעטה  לבדה  היא  כי, מכולם  תחתונה  והיא  כ  ִבין  ו רו  רְּ יִפין  ַרבְּ ק ִ ַ ין   ת  יש ִ   גדולות   הם  חומותיה  ַקד ִ

ֶדש    ִעיר   לכן,  כחומה החיצונים מאחיזת האות  ושומרות   אותה מסבבות  תיהםשהארו  א" דז  ת"חג   נגד לשונות'  ג   נקט  הנה,  החיצונים  מאחיזת  מרהלש   וקדושות   וחזקות י  ַהק  ר   היא   ִאקְּ
 .   החיצונים  מן  ומובדלת  מקודשת  היא יכ, הקדש  עיר נקראת

ים ה    ַוֲאָנש ִ ָעט  ב ָ עִ   פירושו  מְּ ו ן   יִריןזְּ ָזָכאן  ִאינ  ָקא לְּ   ד ְּ וה    ַסל ְּ ַגו ָ י ִמש ְּ ו לְּ   לְּ ה    ר    כלומר ,  בה   ולשכון  המלכות  לתוך  לעלות   שזוכים  עד  עצמם  מקדשיםה  הצדיקים  המה  מעטים  ב ָ

ָמה , בשכינה דבוק  להיות   להשאר ַאת ְּ   כ ְּ ַהר   ֶלה ַיעֲ   ִמי  שנאמר  כמו  ר ָאמַ   דְּ ם  ָיקו ם   ו ִמי,  ה "יהו  בְּ קו  מְּ ו    ב ִ ש    ינה בשכ  ומתדבקים ועולים  גדולה  והמצ  שעושים   אנשים  יש   כי'  גו  וְּ   ָקדְּ

ַעל , משם  אותם דוחים םהקודמי  מעשיהם אבל, שעה לפי א וְּ ים  כתוב זה ועל ד ָ ה   ֲאָנש ִ ָעט   ב ָ     .  בה  דבוקים להשאר זוכים מעטים אנשים פירוש  מְּ
 י[  -ט. ומשלי כט  -נה כד ]ושם כו * תהילים  קסט

לִֹהים ּתֹוִרדֵּ   )כד(   נה פרק הלים  ת   קע ה א  ַחת ַאְנׁשֵּ ְוַאּתָ ר ׁשַ צּו ְימֵּ י ָד ם ִלְבאֵּ ח  ם ַוֲאנִ ִמים ּוִמְרָמה לֹא י  ְך: יה  ְבַטח ּבָ  י א 

דוד   תורידם  מצודות  יגיע   -)כד(  לא  ולכן  דמים  אנשי  כי הם  וריעיו  הקצ את אחיתופל  ימיהם  חצי  לחיות  בך  ו  להם. אבטח    -ובים 
 להנצל מידם: 

בזוהר   קעא אנו )וי   ומבואר  מדרגות,  ד'  שיש  מח.(  והביאור  קרא  ואדם.  איש  גבר  ה ש  והוא  כי  אנוש,  מכונה  הפחותה  כבהמה  מדרגה 
נקרא מי שמצליח    . ואיש ם ורוב העולם, ולמעלה ממנו הוא הגבר דהיינו מי שמשתדל להתגבר על יצרו בדמות אדם והם כל הגויי 

ונה  בו חלל בקרבו ואזי הוא מכ הורג את יצרו הגשמי ונעשה ל   שבכולתו אזי הקב"ה   לכוף את יצרו, ואחר שהאיש עושה כל תמיד  
 .' כמבואר בתורה ו   אדם 

 לוכת הת -ו  תהלוכ', ומתרצ בדפו"ר  קעב

 אלא לכח רוחני(  )שיש גידין שאינן צנורות  ר רוח הקדששעדעת ותבונה פרק נו מ גם הלת יעקב ערך גידים בשם האריז"ל ועיין ובספר ק 'א  א שערין שערי קדושה ח" עי קעג

דם יעשהו האומן בתבנית איברי הגוף כן עשה הוא יתברך את  ף הא וכמו שלבוש גו   -א שער א    חלק   -)למהרח"ו(   שערי קדושה   קעד
ול הגוף   אברים  ברמ"ח  הנפש  דיוקן  בתבנית  הנפש  לבוש  את  שהוא  המקשרים  גידים  שס"ה  יד הם  על  ולהמשיך  הדם  האברים,  ם 

דים, ויתלבשו תוך  ה גי מרמ"ח איברים רוחנים ושס" הגוף נפח בו נפש חיה כלולה    והחיות מאבר אל אבר כדמיון צנורות, ואחר יצירת 
איה  ף כגרזן ביד החוצב בו, והר ים איברי הנפש פעולתן על ידי הכלים שהם איברי הגו רמ"ח איברים ושס"ה גידים, של הגוף ואז פועל 

כו הרואות בארובות  שומעת וכו', ובהסתלק הנפש חש יברי הגוף פעולתם אלא בעוד הנפש בהם עין רואה ואוזן  לזה כי לא יפעלו א 

מתלבשין תוך שס"ה גידים שבגוף וממשיכין מזון  שס"ה גידים רוחנים של הנפש    ועל דרך זה         החושים מרמ"ח אברים:  ו כל ונתבטל 
 .פנימי בתוכו לפרנס רמ"ח איברי הנפש הגוף עם מזון הרוחני    ני שהוא הדם אל רמ"ח איברי הגופ 

קכג(  ת"א  )מהדו'    בעש"ט עיין בשבחי ה )   קעה  עמ'  שזה כפשוטו ממש מסופר שם שדיבר עם הנשמה שתקבל עליה לחזור בתשובה  תשכא 
לפנ  שהרופא  אע"פ  הגידים  נתתקנו  היו ומיד  רואים  שלא  )ומה  תקנה(   ללא  לגמרי  פגומים  ומצאם  בדק  כן  עבירה  י  שכל  בחוש  ם 

 פוגמת גיד צ"ל שזה הסתרה בשביל לא לפגוע בבחירה( 
 ' ה ' חלב ודם אלק"ה  קעו

הּוא ַהַחּיּות, ַעל הלכה א אות    חלב ודם   לק"ה   קעז  ׁש ׁש  פ  ם הּוא ַהּנ  י ַהּדָ ם, ּכִ ִחיַנת ִאּסּור ּדָ ה ּבְ י    ה( ְוז  ר, ּכִ יֹותֵּ ְטָרא ָאֳחָרא ּבְ ָחז ַהּסִ א  ם נ  ן ׁשָ ּכֵּ
ר אֲ  ר כַּ ִעּקַ ה יֹותֵּ ָ ּוְקֻדׁשּ ַחּיּות  ׁש  ּיֵּ ׁש  ָמקֹום  ּבְ ר  יֹותֵּ ּבְ ְוַעל נַּ ִחיָזָתּה  ַעל   "ל.  ִאים  ּבָ רֹות  ְוָהֲעבֵּ ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ן  ִמים, ַעל   ּכֵּ ַהּדָ י  ִמים    ְידֵּ ַהּדָ י ְרִתיַחת  ְידֵּ

ׁש  ִאים  ּבָ ם  ָ ִמׁשּ ׁש  יִדין,  ּגִ ׁש(  ְוָחמֵּ ים  ִ ׁשּ ׁשִ אֹות  מֵּ לֹׁש  )ׁשְ ס"ה  ַהׁשּ ל  ָלִליּ ׁש  ּכְ הּוא  ׁש  ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ְפַרט  ּבִ ה,  ֲעשֹ  ּתַ לֹא  ַהגִּ ס"ה  ׁש  ּות  רֵּ ּפֵּ ׁש  מֹו  ּכְ יִדין, 
יִדין ַעל   ָלִלּיּות ַהּגִ ִרית, ּכְ ַגם ַהּבְ ר ּפְ ִעּקַ ִסיָמן כט(; ׁש  ר )ּבְ ָמקֹום ַאחֵּ נּו ּבְ "ל. ְוַעל    -ַרּבֵּ ִמים ַהּנַ י ְרִתיַחת ַהּדָ ֹכל   -ְידֵּ א  ן ָאסּור ל  "ל.  ּכֵּ ּנַ ם ּכַ  ּדָ

 נדה יט.  קעח

וכמימי  תלתן    בש"א אף כמימי   , כקרן כרכום וכמימי אדמה וכמזוגוהשחור ו   האדום   באשה משנה חמשה דמים טמאים      .נדה דף יט   קעט 
מטמא    אינו מטמא משום כתם   יר אם אמר רבי מא   , כמים מטהרין וח   , הירוק עקביא בן מהללאל מטמא   .ובית הלל מטהרים   , בשר צלי 
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נ דם  באשה   \קפ/ חמששיש    דהמראות  טמאים  ישרומז  ש  נראהרבנו  ו,  דמים  דמים    שכביכול  מיני  שס"ה 

ע לאויןשנעשים  שס"ה  לת"י  היינו  האלו,  הדמים  את  להמתיק  צריך  בכן  שהאווהל  ןק.  ם  ין 
 . כנ"ל עי"ש לבחה י' דם נעכר ונעשת, בבחשיך להם לבנוניהגידין, ולהמ

  , כי הם בחי' אחת  דייקא  קפאיך בגיד  ך אלאאל תקרי בגדי  ,םלבניבגדיך    בכל עת יהיו  וזהו

    : תלהמשיך להם לבנוני וצריך 

 
 קפבדאות 

קים  לעיל ביאר שלזכות לדבור נשמע ומתקבל צריך דעת ולזה זוכים ע"י תיקון הכללי וזה ע"י שבח הצדי
 .דיק אמיתיצ דבור משבח אר מתוקן וזהשהוא עדיין נ פה המלכותשגם בזמן נפילת  דהיינו שיש דיבור

האריך בעניין פגם הבגדים שגורם העוון דהיינו עוון הרבב וכל עוון שהוא כמו רבב על הבגד,   ח"כוא
   .שגורם פירוד קב"ה ושכינתיה וממילא אין דעת

 ,ירודפחין שנאבדו בחזיר את המומ לא רקתיקון הברית ומוסיף ש ,הבריתתיקון ל עתה חוזר לעניין הנ"ל ש
כי לא עולה בידו דקדוק ההלכה עד כדי   בשלימות,אבל לא  ,"המחובר להקבדם אשכסרון יהחאלא גם  

גם לזה מועיל תיקון הברית שמשלים את החסר ע"י שזורק תיקון של חיבור במקומות   ,לצאת חובת הדין
 בדקדוק ההלכה.הצרים שהאדם לא הצליח להגיע אליהם 

ימן לכפרת סם כפור והוא ן ביו היה מלביש זהוריתכיר את הלשון של זיום כפור במה שמלכפרת ורומז 
  ,דםאובבחי' ות כמלב  פוגמיםכי העוונות  .כהן הגדול קע"י עצם היום ועבודת הצדיכל ישראל  של עוונותה

ן בו  יאשבחי' עוה"ב  ,\קפג/ אהילים לבינה עשביום כפור ישראל עול יע" ,והבינה עילאה מלבינה אותם 
 א עולם התשובה כידוע. הוו אכילה ושתיה.

בבחי'  זעיר אנפין דהיינו בבחי' יסוד דואילו פגם הברית פוגם במבואר שכל העבירת פוגמות בשכינה ד וע
שממנו מקבלת מוחין לתקן המשפיעה מוחין לשכינה, לכן עיקר התיקון הוא לא בשכינה עצמה אלא בצינור 

ת אלא ברמז  מצוו גאע"פ שאינו מפורש בתורה ולא בתרי"רות . ועל כן פגם הברית חמור מכל העבעצמה
במעשה דער ואונן, הטעם כי התורה מונה את הפגמים שבמלכות רמ"ח מצוות הפוגמים רמח איבים ושס"ה  

 לאוין הפוגמין בשס,ה גידין אבל פגם הברית גבוה יותר לכן לא נתפרש בתורה.
 

דהיינו    ד, וכבד על האדם, וא"א לתקן אותםפרטיות הם רבים מאו ברות  העביכל  לתקן  ו

קדוקים ופרטים  ידקפה, כי יש  \קפד/על דק עד אין נבדק  דק  בבחי'  ,כבדים ויש שאי אפשררק  ם  ה שיש  ש
הלכה עד שיזכו  העיון  זוכים ל  א לאמלעונת רבינו שרובא דוכ  צ"ע מסתמא  .\קפו/ רבים בכל לאו ולאו

ת.  וושלימו את החיבור אליו ית' שחסר להם בקיום המצע"י תיקון הברית יוקיה,  לקיים כל מצווה בכל דקדו
להלכה  תיקון. או אולי גם שע"י תיקון הברית יזכה לכווין  דהיינו שרבנו מדבר על מי שעבר על לאו וצריך  

 .  מחובר מעיקרא ע"י תיקון הברית אכי הו ,פירודל גורםה , ולא יעבור על לאוא ולסיעתא דשמי

 
משקה  כך איזה   .משום  ולא  כך  לא  יוסי אומר  כדם  רבי  מכן  ו אדום  עמוק  ו טמא  המכה שחור כחרת  טהור  מכן  כרכום  דיהה  כקרן 

 יצף מים וכמזוג שני חלקים מים ואחד יין מן היין השרוני: רם ומ כ כברור שבו וכמימי אדמה מבקעת בית  
חמש אותיות  שיך לה לגביה נתבאר עפ"י ע"ח שהם  נחש מ ל בביאור  י ן לע אותיות מנצפך וכ חמש    שהדינים הם כידוע    חמש דייקא   קפ

שיור  צרופים  קכ  שהם  ל דים  אלקים  וזה  ויש אלקים אחרים שבע עד העשיה.  יש אלקים קדושים  זה  ה ו עומת  ם אוחזים באלקים  נות 
 נדה.  ין לדם המיין נוקב   והופכים את שביסוד המלכות  כח העלאת המ"ן  (  ח דשביק וכו' ו ר בחי'  ) שהם  קדושים  

 ְךּגידי בם לבני בגדיְך -, בתרלובגדיְךלבנים  בגידיְך -תרלד ב מנוקד, בתקפא לא   קפא
 א אות ד' מתחיל באמצע שורה בתקפ  קפב

גדלת הנוק' שאחרי הניסור שהיה בראש השנה, ונראה שהכל הוא תיקון אחד שנעשה בימים  התיקון הוא ה   וצ"ע כי ביום כפור   קפג
ה וכולו מהניסור עד שנעשית בוגרת ראויה ליחוד הם נמצאים תחת כנפי  עצרת ואצלינו הוא בחי' של המהלך הז   הנוראים עד שמיני 

 כא עליהם כנ"ל.דמסכ אמא  

שילוח השעיר לעזאזל לכאורה צ"ל שגם בבחי' תיקון הברית יש בחי'  ב תלבן  את זוהר הרקיע ללשון של זהורית שמ   וממה שמדמה 
וצ"ע איזה בחי' שעיר לעזאזל  קן אותה בלבנונית המוחין.  שיסתלק מאחיזתו במלכות ואזי אפשר לת של שעיר לעזאזל לתת לו חלקו  

 החרבן שאין לנו שעיר המשתלח לעזאזל( אמת צ"ע בזה גם היום אחר  )וב   יש בתיקון הברית 
 י לפני מוסף לג' רגלים.לאשר   פיוט הקדמה   קפד

 קדוקים ד  -ו מתרצ  קפה

ואולי אמר זאת למי שמקושר אליו    כלל.  ות אין צריך ובפרט לפי רבינו שאמר חומר בריותיו.  בא בטרוניא עם    צ"ע הרי אין הקב"ה   קפו 
יע כוחות בדקדוק המצוות שהם  ק להש תיקון כללי מ   א והכוונה שמוטב להשקיע כוחות בתיקון הברית שהו   רית, ועי"ז יזכה לתיקון הב 

 רבים וכמעט א"א לדקדק בכולם.
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, בריתקון היתדהיינו    \קפז/ הגידיםליות  קן כלריך לתצ  ,ההלכה  וקקדדא"א לצאת חובת הש  וןכי  בכן
בתיקון הברית    הרבה כחותמוטב להשקיע  שאפילו מי שיכול בטורח גדול  "ל הכוונה  נ,  תיקון כללי  אשהו

כמו    \קפט/ כי דקדוק ההלכה לא מביא ליראה  ,\קפח/חשבון תיקון הברית ותם בדקדוק ההלכה על  מלהשקיע א

הבריתקית  שמביא שהוא  ון  )דברים .  בריתו   \קצ/ ד'(  בחי'  את  לכם  הפסוק   [קצב] (קצא)  ויגד  פשט 
הקב"ה במתן    ונת עמרכ רית שהן הבשאת עשרת הדברות  מהקב"ה  שמעו  ישראל  ש  מתן תורהעל  מדבר  
הוא הצינור שדרכו ולשון גיד    \קצג/ הלשון המשכהוא  ויגד  ן  ולשו  .העדות  תני לוחואח"כ בשוכתבם    תורה

רמז שלפו  ,פעשנמשך ה  הוא  רבנו  הדברותי  דז"א    עשרת  יסוד  ע"י  ישראל  ית  רבמכח שמירת הנתנו  של 

 [ קצד]   לליות הגידיןכ   אית שהוון הבר. ואז ע"י תיקדמוחאמלבונא    מן לבנוןן  יזלנוו  נמשכים  ז"ישע
לתקן  נוזלין מן לבנון למלכות    רכו עובר השפעדהוא הצינור שו   ,שבגוףל כל הגידין  המשפיע עינו גיד  ידה

  אעיקר הלובן הו וניתבנל להם כל הלאווין שעבר, ונמשך \קצה/נתתקן ממילאז ועי", יהה וגידידבג

 
  ,אחר אולי מלשון ג"ד גומל דלים, והיוד הוא השפע וא גיד פירושו צינור המוליך דם או כל שפע  אה כיון שה נר   גיד טעם שנקרא    קפז 

שרואים בחוש שרוח התאווה המתעורר בגיד תופס את    כמו נראה  על ידו הלבנונית לכל הגידין, ועוד  כי    כלליות הגידין והברית נקרא  
 נה מטמאה.נדה מג כל ש"ז שאין כל גופו מרגיש אי  גמ' , וכמבואר ב הגידין שבכל הגוףשס"ה  אדם דהיינו כל  קומת ה כל  
לכן   קפח שא"צ    ומסתמא  רבנו  חומרות אמר  תנ   בהלכה.  לחפש  מד  תורה  צריך    –ינא  עיין  בעצמו  השם  בעבודת  שיש  מחכמות  גם 

שיש להר  העולם,  של  החכמות  אלו  כל  כי  מאד.  דמיו   חיק  רק  והם  כלל,  חכמות  אינם  השם,  בעבודת  קצת  ומתחילין  נות  להנכנסין 
הוא  בודת השם, דהינו מה שחושב וחוקר ומדקדק ביותר, אם  ת מפילין מאד את האדם מע ושטותים ובלבולים גדולים. ואלו החכמו 

רוך הוא בא בטרוניא' וכו' )עבודה זרה  לו שיצא ידי חובתו בשלמות, 'ואין הקדוש ב יוצא כראוי במה שעושה. כי בשר ודם אי אפשר  
למלאכי   תורה  נתנה  ולא  ומח השרתג.(,  המדקדקים  אלו  ועל  נד(.  )קדושין  עלי '  יתרות,  בחמרות  "וחי  מירים  י"ח(:  )ויקרא  נאמר  הם 

( כי אין להם שום חיות כלל, ותמיד ה   בהם", 'ולא שימות בהם',  יוצאי )יומא פה:  ם ידי  ם במרה שחרה, מחמת שנדמה להם שאינם 
נו מחמיר שום  קים והמרה שחרות שלהם )והוא בעצמו אי דקדו חובתם בהמצוות שעושין, ואין להם שום חיות משום מצוה מחמת ה 

      חמרא כלל(: 

אחת כן ראוי להחמיר אבל    סימן ל' ועי"ש סימן רלה מה שהוסיף שבמצוה   הר"ן   שיחות עיין    -  שם הערה ארוכה כתב    ובל"מ המדוייק 

קיח:  שבת  "ם מכות ג' טז ועיין  ת לרמב שניו תקכט פי' המ   וספר חסידים שער מט פ"ה וחסד לאברהם ה' כא    בע"ח בלי שגעון )וכן איתא  
  קדוק א"צ כלל וכו' רק אם יוכל יוכל ואם לאו לאו ( וגם בחומרות יתירות של פסח לא היה מסכים ועי"ש ד אבוך במאי זהיר טפי ועוד 

יישב  יך להת )וצר עה"ת פרשת עקב אות נ'.    בעש"ט ה' לז לח. עיין    לק"ה מתנה אות קיא עפ"י    משיבת נפש אונס רחמנא פטריה. ועיין  

ברכות א:    בינו יונה ר חמיר מספק וכמו שסיים בסוף רחמנא לבא בעי, ועיין  ר לצאת כל הדעות לבין המ בזה ונראה לחלק בין המחמי 
( ד"ה והא אמרינן שכתב וזהו עיקר היראה ליזהר מהספקות שלא לעשות מצות על דרך ההרגל שעונש  בדפי הרי"ף )דף ג' בעז והדר 

יותר מה  כ וד ו הספק  דקנא דמצינו  אי  יש לחלק עי"ש.    חטאת בדנקא ואשם תלוי מח  ה   גם  לפנים משורת הדין שהוא  בין  חיוב לנהוג 

פר' בשלח סוף דף קצו: דקדוקי המצוה מפרנסין אור המקיף    כלה באגרא ד לבין חומרא בעלמא. ועיין    ב"ק ק.ק עיין  חיוב הנלמד מפסו 

ח ס"ק כה בשם  קנ   כף החיים ' ז'. ועיין  סימן ד'. גם עי"ש תשרי י' סי   מאמר ב' לול  א   בבני יששכר של איש ישראלי ועי"ש ועיין מזה גם  

לה מחיל אל חיל חוזרים ודנים אותה  הקד' כב שאחר הפטירה כשהנשמה עו   שער הגלגולים ן  בעלי המוסר מי שזכה נשמתו וכו'. ועיי

ן תמד.  סימ   חיי מוהר"ן מזיקה. ועיין    נות בזה העצב גם על חומרות שלא נהגה וצ"ע האם כוונת רבינו שאין לחוש לזה כלל או שרק  

י"ז ענין  כוחות הנפש שכל המפליג בענין אחד קרוב שיוקטן ע עניין הדקדוקים והחומרות וכו' והוא כלל ב   294עמ'    ח"ג  ומכתב מאליהו 

בור ורק אם  כמו הצי הוג  שיש חיוב לנ   הרש"ז אוירבך אחר, והיא סכנה גדולה כי עלול היצר להשתמש בתחבולה זו וכו' עי"ש. ובשם  
 מיר.בין שיש להחמיר מותר להח מתוך עיון ההלכה ה 

תה  יב{ וע -}דברים י ם כמ"ש  עיקר כל התיקוני קים בהלכה בלא יראה. ויראה היא  דקד כגון דואג ואחיתופל מ   דור  לי כדמצינו גדו   קפט 
ליראה  אם  כי  מעמך  שואל  אלהיך  ה'  מה  לג: וש ".  ישראל  ברכות  הגמ'  שמי   ואלת  יראת  מי אטו  חנינא  ם  והא''ר  היא  זוטרתא  לתא 

", )ומתרצת  ו{ יראת ה' היא אוצרו -שעיה לג הקב''ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים שנאמר }י שמעון בן יוחי אין לו ל   משום ר' 
   .ין לגבי משה מילתא זוטרתא היא א   הגמ( 

א  י גם אצלו היא מלת גבי משה סמוך לו אז צא ל אין לגבי משה וכו' הכוונה שמי שנמ   מבאר   עה"ת פרשת עקב אות יד   בעש"ט ועיין  
ו  זוכים לאשה יראת ה', והיינו שבח הצדיקים שעל יד "י הצדיק יסוד עולם שומר הברית  שע ראה( עכ"פ מבואר  זוטרתי )באופן יחסי כנ 

 מתקשרים לצדיק וזוכים לתיקון הברית.
ר ְידָֹוד   דברים פרק ד   קצ ׁש ק ֲאלֵּ   )יב( ַוְיַדּבֵּ ם ִמּתֹוְך ָהאֵּ ם ׁשְֹמִעים ּוְתמּונָ ֹול  יכ  ָבִרים ַאּת  ם רִֹאים זוּ ּדְ יְנכ  ּגֵּ   )יג(   ִתי קֹול: לָ ה אֵּ ִריתֹו  ַוּיַ ת ּבְ ם א  ד ָלכ 
ֹות עֲ אֲ  ם ַלֲעש  ְתכ  ה א  ר ִצּוָ בָ ׁש  ת ַהּדְ ר  י ש   נֵּ ׁשְ ם ַעל  בֵּ ְכּתְ ַוּיִ ה ְידֹוָ   ֻלחֹות ֲאָבִנים:   ִרים  ד א  ד בָּ )יד( ְוֹאִתי ִצּוָ ת ַהִהוא ְלַלּמֵּ ִטים  ְתכ  עֵּ ּפָ ים ּוִמׁשְ ם ֻחּקִ

ְתכ   ץ ֲאׁש  ַלֲעש  ָאר  ּמָ   ר ם ֹאָתם ּבָ ם עְֹבִרים ׁשָ ּה: ַאּת  ּתָ  ה ְלִרׁשְ

  ר השם הגדול יתברך מתוך האש, מקומו )שמות יט כ( שהם שמעו דבו פירשתי הדבר ב יב( וידבר ה' אליכם מתוך האש כבר  )   -  רמב"ן 
י בעת  ות האש ושאר המצות צוה א   שרת הדברים, כי בכולן שמעו הקול מתוך ו בע וה, והוגד להם בזה ברית והשיגשראו אשו הגדולה  
 שפירשתי )בפסוק ט(:   נו לעולם, כמו במה שראיתם, כמו שאמר וגם בך יאמי י כבר אני נאמן לנביא לה'  כ ההיא ללמד אתכם,  

 ר וישלח דף קעו:עיין זוה  קצא

 היסוד ל לכם את בריתו דהיינו אלת הגדה היא המשכה מחכמה וכמ"ש ויגד ימ -עה"פ ותגיד לבני ישראל  ם שם . מפרשי עיין זוהר יתרו דף פ קצב

 סמיך לארנון: מיתו ואדמהון הוה נגיד לנחלא  ו   -  על במדבר פרק כא פסוק יד   ן ת ונ תרגום י עיין    קצג
ראיה מנדה מג    יארעא שהב משמואל לך לך ת עיין שם  . ונקרא כלליות הגידין  א גידד אלא"ת ג  כא )דף מא. ונד.(יקון  פ ולגד אמר בביאור ת " כה עהים להאריז"ל זאת הבר יסוד נקרא גיד עיין ספר הלקוט  קצד

 פו מרגיש אינה מטמאה כל גו  ש"ז שאין 

צוותא עם הקב"ה, וכל לאו    ת להיו   עצות המצוות שהן  שזה שרש לתיקון כל    כי הברית הוא חיבור הקשר עם הקב"ה   מתקן ממילא   קצה 
והתרחקות  פירוד  בחי'  הוא  הב תיקו ו   ,שעובר  וקושר ן  חוזר  הא   רית  ממילא  ואזי  קשור  בברית,  ב דם  ומתמלא  להיות  רצ להקב"ה  ון 

 כ"ש לא לעבור על לאו שמפריד.מחובר ו 
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שדי    ת הגידין שהוא הברית קודש,ליו. ועש"ז נקרא כלבברית וקשר חזק עם הקב"ה  תהרצון להיו
ופרט כפי  פרט    ללכנין  לבנונית ותיקו  \ר/(קצטויורה כחץ )   \קצח/ורקיינו זהד י  , ע"ש ששד\קצז/[קצו]

דהיינו אפילו    \רא/ דקיםה ו , ואפי' למקומות הצרים  ונו כפי גודל הפגם שפגם בכל לאו ולאדהיי  צורכו
כגון שלא התקדש במותר כגון שלא הצר וצמצם במאכל ולא דקדק בכוונת  מפורש אלא  מה שאינו לאו  

בר עליו שגם העו  ,מז לרצון ה' שאינו לאו מפורשורועוד    ,\רב/ בעקביו  דם דשאלות ש מצוות קדהיינו    הלב,
ברבב לו  דקים אפיבת"ח מדקו,  ובש יך לרצשע  נדה, ועפ"ר בלא דעת ועל כן לא יוד  דם  'פוגם במלכות בבחי

ית' כמעט א"א לצאת חוממות  עוצם רפי  ש  \רג/תנינא  מט  הוכלשון רבנו בתור,  על בגדו ובת הכבוד  השם 
לא ע"י תיקון לעמוד בדין אועל כן א"א    ,שמים פוגם בכבוד המלכותם  שא לקלה שלובכל תנועה    ית'  כלפיו

לבונ תיקון  למקומ  א הברית ששולח  גם  וצרקדה  תודמוחא  האים  צ.  הל ים  יש מקומות  ודקים  כי  רים 
אבל תיקון  כי בפרטיות קשה לזהות אותם  כללי,  כ"א ע"י תיקון ה   א"א לבא לשם שום תיקוןש

'  בחי . בם להםמועיל ג  מות הצרים והדקיםלמקו  גם  רהן וניקלבנונית ותי  \רד/קזור  שהואהכללי  
בתשובה אזי יהיה    אומר לאיוב שאם ישוב  יפשט הפסוק שאליפז התימנ  והיה שדי בצריך  \רו/ ב(איוב כ)

 
 ' עיין לעיל תורה יא אות ג*  קצו

ה   -  ורה יא אות ג' ת   קצז  ִרית ְמֻכּנָ ן ּבְ ם ׁשַ   ְוַעל ּכֵּ ׁשֵּ א ּבְ רֵּ תּוב )ּבְ ּכָ מֹו ׁש  "י, ּכְ ית ּדַ ּדַ   ׁשִ ל ׁשַ י הּוא בְּ י ּפְ ל"ה(: "ֲאִני אֵּ ּדַ י ׁשַ ה", ּכִ ה ּוְרבֵּ ׁש  רֵּ ּיֵּ ִחיַנת 'ׁש 
לֹקּוִתי ְלָכל  י  ּדַ  א  פֵּ בְּ ּב  ּמּוָבא ּבְ ה' )ּכַ ְך ְלָך יז(. ּוְכׁש  ִרּיָ "י ל  ר יַרׁשִ ינֹו ׁשֹומֵּ ִרית, ַהְינּו ַעל ְידֵּ   אֵּ אּות,  ַהּבְ ה ְלַעְצמֹו ֲעבֹוַדת א  י ּגֵּ ים, הּוא  ִלילִ הּוא עֹושֹ 

י  אֵּ ה ׁש  ִרי ן ּדַ ַמְרא  ּצָ לֹקּותֹו, ַעד ׁש  א  ִלילִ י לֹו ּב  ם בְּ ים,  ְך ֲעבֹוַדת א  ן ּפֹוגֵּ י ּב  ְוַעל ּכֵּ ׁש ּדַ ּיֵּ י, ׁש  ּדַ ה; וּ ׁשַ ִרּיָ לֹקּותֹו ְלָכל ּבְ ר הַ א  ֹומֵּ ׁשּ ה  ְכׁש  ִרית, הּוא זֹוכ  ּבְ
ִאיר    ָלאֹור  "ל:ַהּמֵּ ּנַ  לֹו ִלְתׁשּוָבה ּכַ

מו די  ל שאמר לעו   י -שד חז"ל דרשו    , כי י -שד ן ארמי. וצ"ע מה שאומר שהוא בחי' שם  בלשו זורק    תרגומו בחיריק    ו ד' דהיינ שדי    קצח
ר שדייקא  , מבוא רו ורבו פ י  -פ אני קל שד יין תורה יא עה" שהוא בחסד והשפעה. אבל ע זריקה    הפך לשון לשון דין ועצירה  זה  ש הרי  

כח  העולם הלך ונברא מ עד כאן  ר שהכוונה ש לבא   ח שאמר די, ושמעתי מהריצ"   ו הוא י אע"פ שבעצמ -ו הוא מכח שם שד פרו ורב 
   .מכאן והלך אתם פרו ורבו ש ינו  י דה מר לעולמו די  א לך  דבר ה' ומכאן והי 

 יגה טו.[ א דאבא, ועיין חגברכת שדים  עפ"י אונקלוס שתרגם]בראשית מט כה   עיין רש"י עה"פ ברכות שדים ורחם קצט

ךָּ   בראשית פרק מט   ר ל ָאִביָך ְוַיְעְזר  אֵּ ְרֹכת ׁשָ ְואֵּ   )כה( מֵּ ּךָ ּבִ י ִויָבֲרכ  ּדַ ְרֹכת ּתְ ת ׁשַ ָעל ּבִ ת ַמִים מֵּ צ  ַדִים ָוָרַחם:   הֹום רֹב  ְרֹכת ׁשָ ַחת ּבִ  ּתָ

ורחם    -  פרש"י  שדים  ודאמא.  ברכ   -ברכות  דאבא  הראויה  תא  טיפה  מזריעין  הזכרים  שיהיו  והיולדות  המולידים  יתברכו  כלומר 
ל  רחם שלהן  ישכלו את  לא  והנקבות  יירה מתרגמ   -שדים         עובריהן:   הפיל להריון  ישתדי אף שד ירה  ע"ש  ינן אישתדאי  כאן  ים 

 : שהזרע יורה כחץ 

ביאור  וב מהגיד  הכוונה לאופן שיוצא  בגמ'  עי"ש    ....  זרעת יורה כחץ אינו מ והאמר שמואל כל שכבת זרע שאינו    ...  -  חגיגה טו.עיין  
 .לרחם שנכנס  לאופן    לתוס נדה מג. שהכוונה   שם ציין חברותא  

יו"ד סי הש" ן  לשו ל   דומה לשון זה    רא ו ע  ו' לחורים  ימי הנדה כד   לסדקים מן קצו סעיף  בדוק  ל י  בעניין הבדיקה שעושה האשה בסוף 
לבנון לטהר את המלכות מטומאת נדה    ן חכמה ובינה הנוזלין מ בחי' אמא בחי    כי היא   , והיינו כנ"ל דם שלא נשאר שום  עצמה מכל  

 רים ודקים.ת הצ כל המקומו להמשיך לבנונית ל ו 
 קשה מאד לתקן.את השוגג  ות ו' ש א' א   עיין לק"ה חלב ודם   רב
לּות הַ   -  רה מט תנינא תו   יןעי   רג ּדְ ם ְלִפי ּגַ ֵּ ַרךְ   ׁשּ ם רֹוְממּותֹו ִיְתּבָ ַרְך ְועֹצ  ְת ִיְתּבָ ה בְּ , ּבִ לוּ ְלָמא וּ עָ נּוָעה ַקּלָ ּכְ ָראּוי ְלִפי  ְבִהְסּתַ ינֹו ּכָ אֵּ ָעְלָמא, ׁש  ת ּבְ

ַרְך, ָהָיה ָראּוי   בֹודֹו ִיְתּבָ ל ָרא ם ַמה ׁש  ָהָאָד   ָלבֹוא ַעל ּכְ ם ִיְתבָּ ֹום חַ ּוי, ַחס ְוׁשָ ֵּ לֹום, ַאְך ַהׁשּ א ַרֲחמָ   ַרךְ ס ְוׁשָ א ַרֲחִמים, ְוָכל ָהעֹוָלם ָמלֵּ נּות,  ָמלֵּ
ה ְמאֹ  ָהעוֹ   ד ְוהּוא רֹוצ  ן צָ ּבְ ּיּוַכל, ַאף ִאם ה ָלם. ַעל ּכֵּ ֲעבֹוָדתֹו ְבָכל ַמה ׁשּ  ק ַעְצמֹו ְמֹאד ּבַ מוֹ ִריְך ְלַחּזֵּ הוּ   ּוא ּכְ ים  ַהְמֻר  ַעל ַרֲחָמיו  מֹךְ א. ְוִיְס ׁש  ּבִ

כִּ  עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ וַ ְמֹאד  ּבְ ַמה י  ָעַבר  ִאם  ַאף  אֹותֹו,  ַיֲעזֹב  לֹא  אי  עָ   ּדַ ַאיִ ׁשּ  ָעָבר  ה  ְוָהִעקָּ ן ַבר.  ּולְ ,  אן  ִמּכָ ְוַאל  ר  ב  ׁשֵּ ה  ְוִיְהי  עֹוד,  ה  ַיֲעשֹ  לֹא  א  ַהּבָ
ִנים,   ל ּפָ ה ַעל ּכָ ֲעשֹ  ַמחֲ ּתַ ן ּבְ בָ הֵּ ן בְּ ׁשָ י גַּ מַ ה ְוהֵּ ה. ּכִ אֵּ ם הַ ֲעשֹ  ים ּכָ ל ֲאָנׁשִ ָבה ׁש  ֲחׁשָ עֹוָלם  ּלּו הִ ּמַ ם ּבָ י ּגַ ה, ּכִ ּיָ ן ֲעשִֹ ׁש ַמֲחׁשָ ָהֲעשִֹ יא ַגם ּכֵּ ה יֵּ ה,  בָ ּיָ

ה יְך ִלְהיֹות ׁשֵּ ְוָצִר  ֲעשָֹ ּנַ "ל. ּוָמה ׁשּ  ּנַ ָבה ּכַ ה ּוְבַמֲחׁשָ ַמֲעשֹ  ה ּבְ ֲעשֹ  ילָ ִעּמֹו ִמ   ב ְוַאל ּתַ ל   ְוַאל ִיְסּתַ חּוׁש א, ַאל יָ ּמֵּ ָלל:ּכֵּ ה ּכְ  ַעל ז 
לשון  רד נקט  לברית    זורק   רבנו  כלל  ביחס  שבדרך  שדי  אע"פ  שהברית  כמ הכוונה  למלכות,  שפרש" ומשפיע  ברכ   י ו  שדים  עה"פ  ות 

  מטה   ריקה כלפי שז ד'(  )שמות טז    עיין רמב"ן אבל שם לא נאמר זורק ו יורה כחץ.  ו   שדי כונה לברית שמשפיע לרחם באופן ש שה ורחם  
שהוא עיין  ו   .נקרא להמטיר  זרקא  סוד  ד'  נוקבין,    י מעלה כלפ זריקה    בתורה  מיין  יח בבחי'  כשיש  דווקא  זה  שכל  כאן    , וד אלא  אבל 

שאי  ז   הכוונה וד  ח י   ן מדובר  הברית  מעלה  ורק  ששמירת  המוחין כלפי  את  נוזלין    לעורר  בבחי'  בזריקה אלא  לא  למטה  יורדים  והם 
לה כדי לטהר אותה  ת מלמע דה וצריך להמשיך לה לבנוני ה בדם נ וטמא   כות נפרדת מבעלה שהמל   ב דבר במצ רבנו מ כאן  כי    , ת בנח 

נעש  וזה  נוזלין מ ל   ק את הזכות הזו וזור ימים    ששומר עצמו שבעת בחי'  רית  מכח שמירת הב   ה לבעלה  ינו המשכת  י לבנון דה   ן עורר 
 בעלה וממנו למלכות.  חכמה אל 

 ונים תיק ו -בתשכט   רה

ִא   כב ב פרק  איו   רו  ּתָ )כג(  ׁשַ ם  ַעד  י  ׁשּוב  אָ ּדַ מֵּ ַעְוָלה  ְרִחיק  ּתַ ה  נ  ּבָ ךָ ּתִ ְנחָ   : ֳהל  ּוְכצּור  ר  צ  ּבָ ָעָפר  ַעל  ית  ְוׁשִ ְוהָ   ִלים אֹוִפיר: )כד(  ּדַ יָ )כה(  ׁשַ י  ה 
יָך וְ  ָצר  ף ּתֹוָעפֹות ָלְך: ּבְ ס  ל א    כ  א א  ָ ג ְוִתש ּ ְתַעּנָ י ּתִ ּדַ י ָאז ַעל ׁשַ יךָ לֹוּהַ ּפָ )כו( ּכִ  : נ 

שם  מו שנאמר )הושע יד, ב( 'שובה ישראל עד' כו', ו אמו, כ . זו תשובה עליונה, שדי  שדי תבנה   וב עד אם תש   -)להגר"א(   יהו רת אל אד 
בנה בטוב. תרחיק עולה מאהליך. ולא יוסיפו בני עולה לענותו, כמו שאמרו בספרי  הוא בינה, אז ת   ה' אלהיך' ' תינוק יונק משדי אמו,  

חזק מבצריך. וכסף תועפות  קב"ה י . פירוש, מבצריך, ה והיה שדי בצריך         מך:מרך' שלא יטלו מ 'ויש ך' בממון  'יברכ   כד(   דבר ו, )במ 
אליך   יעופף  הכסף  פסוקים  לך.  וב'  עפות.  חו א כצפרים  נגד  שהשמא לה  והכלל  הדברים'  "ג,  'והיו  חסד,  'ואהבת'  וכן  בימין,  נכלל  ל 

מרך  תי לעיל )פסוק כג( יברכך ימין ויש שכתב   חוזק גבורה, כמו הוא  וב, ושית  ך כל ט ר" שיהיה ל רה קיום. וכן פה: "ושית על עפ גבו 



 40מ.                מוהר"ן                    כט               תורה                                  קוטייל                     

ושמירה  למבצר  לו  שע"י    דורש,ורבנו    , הקב"ה  הנ"ל  הבריתלעניין  בצריך ו  לבנונית  ממשיך   תיקון   ""שדי 

שובה  שע"י ת   ך שדי בצרי  וזהו והיה  \רח/ [רז]   ומות הצריםנין לכל מקוויורה תיק  רקזונו  ייהדששדי  

 : למבצר עשית לו  המלכות נה אזי  שדקדו תמלכו יך על עצמוכשממלמתקן פגם המלכות ואזי 
יסוד  שהוא    ת לרקיע,זוהר לבנוניתיקון הברית נמשך    י"ע  יכ  \רי/(רטזוהר הרקיע ) רית  רא בז נקועש"

  יגלו שמים עוונו  \ריב/ הוא בבחי' )איוב כ'(  \ריא/ י הרקיע, אזקוןי הת, כי קודם  למלכותו  ז"א וממנד
 כי השמים דהיינו היסוד מגלה עוונות ישראל  י רבנו  לפו  .פשט הפסוק שהצרות שיבואו עליו יגלו עוונותיו

עוונותיו   תיקן  יודע שלא  בברית  רואה שאינו מתוקן  מגלה את  נמצא שפגם הבכשאדם  . תיועוונוכל  רית 
 אמוחין מלבונשנמשך    [ריג ]   הרקיער את  היר ומטהמז  אזיתיקון הברית  "י  ה עשעשנואחר התיקון  

ל דדמוחא  מ  ז"איסוד  הוא  למואזי  מא  ,\ריד/ותכלשפיע  נהפכת  ללבןוהמלכות  של   דום  לשון  בבחי' 
ים היו מחלק  ורפיום הכובהשני  עת  תולמ  \ריז/ אדוםצבוע בצבע    כמין לשון  \רטז/ סרוק  צמר  שהיה\רטו/ זהורית  

 
כי אז על שדי תתענג    -הו  התענג על ה'. וז לז, ד( ו   ם יתברך, כמו שנאמר )תהילי   אל. כי אז על שדי תתענג. שיהיה לך תענוגים בה' שמ 

 בוש לשאול ממנו בכל עת:ותשא אל אלוה פניך. שלא ת 
 כל סטרא ל בין ר וכו' זריק שביזהי  ף א. זוהר הזהר דדמת תקוני הק רז

ָכל   ָזִהיר   ַהר ז  -א.  הקדמת התיקוני זוהר דף    רח יַבר   לְּ ַמאן,  הצדדים  לכל  המאיר  זהר  ע  ָמָחא  כ ְּ יש    ד ְּ ט ִ ַ פ  ִביבִ   ָזִריקוְּ   ב ַ ָכל   יןש ְּ ָרא  לְּ   ברזל  או  אבן   על  בפטיש  שמכה   כמי  ִסטְּ
  ונעשית   הטפה   ומתפזרת  מתפרדת  ושם,  יסודה  לתוך   אותיות  ב "מכ   הכלולה   הטפה   ומוריד,  עמה   ומתיחד  דמלכות   ודהיס  בתוך  המכה   א"דז   היסוד   והוא,  צד  לכל  אש  נצוצי  ומתיז  וזורק 

ַהאי  ָהִכי,  שבו  צד  בכל  דקים  נצוצין  שם ה   ָזֲהִרין  היסוד  של  רהאו   מזה   כך   זַהר   מ  ָ מ  ַ ָמִתין  כ  ו ן ד ְּ ,  היחוד  ידי   על  שנבראו  צדיקים  נשמות  כמה  מאירות  ִנש ְּ הו    ִריןָזהֲ   ִאינ  ל ְּ ֻּ   ָבָרִקיעַ   כ 
 (   ומפרשים  מנחם  זכרון)  .רקיע  הנקרא דמלכות  ביסוד מאירות   שכולם

 ך זהר[ ]אות יז ער  עיין מאורי אור  רט

זוהר נק' הנצח לפעמים וכל י''ס נק' זהר אך עיקר    -ת יז  האריז"ל( מערכת אות ז' או   תלמיד י מאיר פאפיראש  )לרב   ספר מאורי אור   רי
 ע.רקי   צד והוא זהר הרקיע יסוד הנק' הזורק חצים לכל  הוא יסוד    נציץ בשם מ"ה וזהר ד   זהר 

ה   יעַ ָהָרקִ  היינו  ָהָרִקיעַ  שכתוב  מה  ואמר , הרקיע   מלת  את  לפרש   בא  ועתה -זוהר חדש תיקונים דף קכד:  ריא ב  ָין  ד ְּ לְּ ַ א ת  ש ָ מְּ ִסיֲהָרא  ש ִ ַבי ָא וְּ כְּ ו  י  כ    הדעת  הוא הרקיע  ו ַמז ָל 
  והמזלות , יסוד  הוד  נצח  גבורה  חסד   והם ,  לכת   כוכבי ' מז שנשארו   ספירות  חמש ד סו שהם  והכוכבים, המלכות  שהיא   והירח, התפארת שהוא   השמש היינו ו , ת הספירו  מתפשטות שבכחה 

א ,  ירות הספ  לכל   ונשמה  שורש   שהיא ,  הרקיע   זוהר   הנקראת  הדעת   בסוד  תלוים   אלו  וכל ,  שפע   נוזלים  כולם  הם ש   אלכסון  גבולי   ב "י  שהם  יִאק ְּ   ד ָ   הזוהר  נקראת   והדעת   ָזה ָרא   ר 

ָיא ַלרְּ קְּ ַ פ  ַאסְּ נָ   ד ְּ ָלא,  המאירה  אספקלריא  של  ֲהָראד ְּ יה    ָזָכה   ד ְּ ר   ב   ר ,  אדם   שום  בו  זכה  שלא  ָנש    ב ַ ָנא  ָרֲעָיא  ב ַ ימְּ ה  ָכל   מְּ יָתא  ד ְּ   שכתוב  כמו,  הבית  ונאמן  רועה  שהיה  ממשה  חוץ  ב  

ָלא,  אהו   נאמן  ביתי  בכל(  ז  יב  במדבר)  הִ   ד ְּ ָיא  ִהיא  ִסיֲהָרא  יר ַאנְּ ַלרְּ קְּ ַ פ  ָלא  ַאסְּ ר   ָנֲהָרא  ד ְּ ה  מִ   ב ַ ,  מאירה  שאינה  אספקלריא  בחינת  שהיא ,  מאירה  השכינה  שהיא  הירח  שאין  נ  

ָזָכה , משה מכח   אלא,  המאירה אספקלריא להיות ָיא ד ְּ ַלרְּ קְּ ַ פ  ַאסְּ ָנֲהָרא ב ְּ  .   שבתפארת  המאירה לאספקלריא זכה  שהוא  ד ְּ

  ויצחק  אברהם   הם   הכוכבים ,  רחל   אחוזה  בה  המלכות  סוד   ירח,  יעקב   אחוז  בו  תפארתה  סוד   שמש,  בספירות   מושרשות  הצדיקים   נשמות  כי  שנודע   פיכ ,  א הו  הנזכר   מאמר   תכונ 
 .   לבדו   משה  רק   ליה א   זכה   לא , פירות הס  ונשמת  הפנימיות   סוד  שהוא הדעת  בעצם מושרש להיות אבל,  בדעת תלויים  אלו  כל,  ה " י שבטי ב " י   הם  המזלות ,  עולם  צדיקי ושאר 

'  הב,  למלכות  האיר ל  ביסוד   הדעת  אור   שמתפשט   ל" ר,  ביסוד   סתום  הוא  ָסִתים'  א,  בחינות'  ג  בו  יש,  הדעת   זהר   שהוא  ָרִקיעַ הָ   ַהר זו    כי   ואמר   הדעת   מעלות  את  לבאר  וממשיך 

ָאה  ָ ָנִהיר   ִעל  ָלא '  ג,  היסוד  על  עליון   שהוא  בתפארת  מאיר  הוא  ד ְּ דִ   וְּ "בחינות'  הג  ואלו,  ראשונות   בשלש  ינתובח  ידוע   ולא  יעַ יְּ   ובתפארת ,  כך  כל  ולא  דביסו   העלם  הוא"  סתים , 

ִליק  כיצד הא , במלכות  הדעת  מאיר ועוד . הארתו  ידוע  לא ר "ובג, סתימתו   יתעלה ָלא זה  כל עם   מקרוב  שמדליקה ואפילו , מנר  נר  כמדליק מקרוב  ספירותיה  את  יק מדל ַאדְּ ֲחז י   וְּ   ִאתְּ
ָנִטיל  ו ַמאן לכן ,  בה ודע י  הגוף ואין,  בגוף  הדבוקה  כנשמה  היא זו  הארה כי ,  הדעת  הארת ה ב לה מתג ואינו  נראה  אינו  ַדע  ָלא  ד ְּ אן  יְּ ַ   הארת את ומקבלת  שלוקחת המלכות   ָנִטיל  ִממ 

ִתימו    המלכות   שפע   כי   ומפרש ,  בה   המתלבשת   הנשמה   את  משגת   אינה   כי ,  קבלה  ממי   יודעת   אינה,  הדעת  ילָ   סְּ ָגנִ   ָטִמיר   ה  ד ִ   שהוא ,  ביסוד  וגנוז   נסתר  הדעת   מן   שפעה   סתימת   יז וְּ

בְּ  השורש  ף ד ְּ  ָטאש ִ ס  יָקא   יו   .   למלכות שמגיע  עד  הדעת  שפע  את  מעלים  היסוד ל" ור, ביסוד  מושרש  היה שהוא, הצדיק   יוסף של  השבט  ַצד ִ

ץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו:  איוב פרק כ   ריב ר  ַמִים ֲעֹונֹו ְוא   )כז( ְיַגּלּו ׁשָ

תקוה    -לכל שהוא רב פשע. מתקוממה לו    ונודע   מרוב הצרות אשר יבוא עליו מן השמים יהיה נגלה   -ו שמים  יגל   )כז(  דוד מצודות  
 עליו לאויב להפרע ממנו כי שדהו לא תצמח וכדומה: 

 . הר זהיר לכל עיבר וכו' וזריק שביבין לכל סטר דא יסודת תקוני הזהר דף א. זקדמעיין ה ריג

עיר אנפין ולא לשכינה  ז ונה ל הכו , אלא שכיון שרקיע  שכל הלבנונית מתייחסת לשכינה   ראה נ יה  כי עד כאן ה   וחק קצת ד זה  צ"ע    ריד
 ן שאר גידין שהם בשכינה.שהוא כלליות הגידין שע"י הלובן שבו מתלבנישכאן מתייחס הלובן גם אליו,    נראה 

ו   -ון של זהורית  לש   -  .רש"י יומא דף לט   רטו  המשתלח והיה    ין אותו בראש שעיר קושר , וצבוע אדום, ו משוך כמין לשוןצמר סרוק 
 ילבינו:   יהיו חטאיכם כשנים כשלג  עיה א( אם ר )יש הקדוש ברוך הוא לישראל, שנאמ   ן שמחל , והוא סימ מלבין מאיליו

ורים רק  שני תולעת לשון של צמר צבוע זהורית. מפני ש"שני תולעת" ו"תולעת שני" אינם מ   -ק יד פסוק ד  פר   מזרחי על ויקרא   רטז 
א לשון של צמר, שפירושו "צמר סרוק ומשוך כמין  מר שהו לא על מין הצבוע, הוצרך להודיע המין הצבוע מה הוא, וא   הצבע על מין  

. ואמר שהלשון ההיא צבועה זהורית, כי תרגום "תולעת  ונות של ארגמן" לשון", כדפירש רש"י בפרק אלו מציאות במתניתין ד"ולש 
זהורית". אבל בפ  " שני צבע  גבי  ולא  ותכל רשת תרומה  וארגמן" פירש, "צמר צבוע ממין צבע ששמו ארגמן",  שם "לשון",  הזכיר  ת 

וימ  , שאחר זה טווין  שכנו כמין לשוןאלא צמר סתם. ולפי דעתי שאין הפרש ביניהם, כי סתם צמר צבוע אינו אלא אחרי שיסרקנו 
קשירה אלא הלשון בלבד ואינו בר צביעה אלא  בר    נו בר טוייה ולא אותו לעשות המטוה או קושרין בו מה שרוצים לקשור, וכיון שאי 

בלבד,   בל הלשון  צמר  תפש  של  הלשון  על  אינו אלא  סתם,  צבוע  צמר  במקום שאמרו  ואף  סתם,  צמר  ולא  צמר",  של  "לשון  שונו 
 בלבד: 

זוהר,   אולי   היה אדום   הזהורית צ"ע כי לשון    ריז  יקון הברית  ו שת נמצא כוונת רבנ   זוהר.א לבן  זוהר הרקיע הכוונה שהו אילו  ו   אדום 
ך  ש מ ע"י שנ   הפך ללבן הכהן הגדול נ תיקוני הצדיק  הורית שתחילתו אדום וע"י  ן של ז נקרא זוהר הרקיע כי מזהיר את הרקיע כמו לשו 

 ת.עילאה למלכו מבינה  לבנונית  
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  סתלקיו  וקח חלקיכדי ש  ט"א חלק לסשהיה    \ריח/המשתלחני השעיר  חד קושרים בקראלשני לשונות  אותו  
י  ,במלכות  ומאחיזת הצוק  ף מחנדהשעיר  כשהיה  ו  הכהן הגדול מכפר.  ועבודת הצדיק  םו ואזי עיצומו של 

אזי   לאיברים  מלביןומתפרק  זהורית  \ריט/היה  ה  הלשון  כ  \רכ/מקדששבבית  שנתכפרו  עוידעו  ות וונל 
על ששומר הברית    \רכב/ דול היה צדיק גדולשהיה מלבין ע"י שכהן ג  של זהוריתהלשון    וכמו  .\רכא/ראליש

 ון הברית קיתע"י    כל אדםכך    ,ישראלוונות  נתכפרו כל עו  \רכג/למלכות  הנמשך הלבנונית מאמא עילאידו  

מר בחי'  דז"אנעשה  ליסוד  כזהזהוא  ש  כבה  המתלבן  הרקיע  עוונותיהןמלורית  הר  שס"ה   בין   של 
ן,  גידי  בשס"הומשפיע לבנונית    אזי   ,םיבה לפגם הבגדיחרי כפרת העוון שהוא הסאו  (רכדלאווין )

מלכות ל  עדיורדים המוחין  כי עי"ז    ,בכל עת דייקא  יך לבניםדבג  ויהעת י בכל    בבחי'לתקן את הפגם  
 ת שבו אין עליות וירידובחי' דעת עוה"ב    בותועיתים טו לטובה וכל המאורעותיודע שכל  ואזי י  ,חוזר הדעתו

 :  \רכה/ התחדשות ולא
בחי'  ב  הברית  ע"י תיקון  ,\רכו/ נמשך מן המוח  חכמהלובן רומז לכי    ,המוחין  ינודהית  ונינהלב  כל  יכ

לבנון   החכמה  נלבנו  דהיינו  מן לבונא דמוחאונוזלים מן  מח  הדעת  יורד  ית  לכל לשבאל  ומשם  ב 

שבגוף פנח  [רכז]  .האיברים  רל)זוהר  ד'  ע"ב(ס  בזוהר  \רכח/ה  ש  שם  בכל    ,תמיד  נעשה זה  מבואר  כי 

 
ק ולא  יסתל נותנים לו כדי ש נים ש ו ר ח חי' מים א שתיק אותו בב הסט"א כדי לה   שהשעיר המשתלח הוא בחי' חלק   בספרים מבואר   ריח

נמצא    ע הין רית דהיינו כפרת יום כפור ע"י השעיר לעזאזל צ" ת לזהו המלכו   . וצ"ע כיון שמדמה את טהרת יהיה בזמן היחוד הקדוש 
 ים.ונ ר ים אח רה שלנו בחי' מ ל התו לך ש במה 

העליון יתבטלו    שורש י בהתבטל הדין ב וזה טעם הלבנת לשון של זהורית ביום הכפורים כ   -שער י פרק א    -)לרמ"ק(   ם פרדס רמוני   ריט 
ע  בו  אשר  וכמו שהמקור  התחתונים,  התל הענפים  מאודם  קר  משתנה  היה  התחתון  הענף  כן  לרחמים  מדין  משתנה  היה  האודם  ות 

 ללובן.
ובשני  בבית ראש   כך היה בתחילה   רכ ואז קשרו את  נס ש שמעון הצדיק אבל אח"כ כ בימי  ון  בגמ'  לזה כמבואר  זכו  לא  תלק הצדיק 
 לא נעשה לבן ויצטערו.שהצמר  כדי שהעם לא יראו    דוחף את השעיר המשתלח,   יח הבי"ד היה של ש   הורית לסלע היכן הז 

שנ  מלבין אבל החלק  היה  בסלע  בבית המקדש או  שהיה  נראה שרק החלק  בק ומסברא  נשאר אדום  קשר  היה  רני השעיר מסתמא 
 שהרי הוא חלק הסט"א.

ש   -  סז.  מא יו   רכא לשון  חולק  עושה  היה  זהורית מה  הש   חצי  )וקושר  ל  בקרני  וחציו  ונקטר (עירבסלע  דמ :  כיון  בסלע  כוליה  עיר  בש צוה  יה 
רבנן בראשונה היו קושרין  תנו    דילמא קדים ומלבין ומיתבא דעתיה ונקטריה כוליה בין קרניו זמנין דגמיש ליה לרישיה ולאו אדעתיה 

פת  על  זהורית  של  האו לשון  מבחוץ  ח  ש לם  היו  הלבי הלבין  לא  היו מחין  ומת   ן  א בייש עצבין  פתח  על  קושרין  שיהיו  התקינו  ולם  ין 
  ו אמר ן ורואין הלבין היו שמחין לא הלבין היו עצבין התקינו שיהיו קושרין אותו חציו בסלע וחציו בין קרני צי מצי   מבפנים ועדיין היו 

ע שעיר למדבר  שהגי נים וכיון  ם מבפ ת על פתח אול ון של זהורי קושרין לש היו    רבי נחום בר פפא משום רבי אלעזר הקפר בראשונה 
 איכם כשנים כשלג ילבינו: חט היו  עשית מצותו שנאמר אם י היה מלבין וידעו שנ 

גזירה דבר המת   -כיון דמצוה בשעיר    -  רש"י פ  ו לדחפו לאחוריו, כדכתיב אל ארץ  זמנין  גזר  כוליה בסלע  נקטריה  יורד, אי אמרת 
דח ומלבי דקדים   קודם  דעתי י ן  ומייתבא  השעיר,  משמ פת  ה ה  ליבון  השע חטאי חת  מצות  לקיים  ליה  איכפת  ולא  קושר  ם,  לפיכך  יר, 
חצ באחרונ  עד   יה ה  תלבין לחצאים  והיא לא  יניח מלדחפו,  לא  בו באחרונה  עסוק  ומאחר שהוא  בו  תלוין  ועיניו  קרניו  ר  שתגמ   בין 

 מלאכת כולה: 
גורל עולה בי   שמש שמעון שנה ש תנו רבנן ארבעים    .יומא דף לט   רכב ם עולה בימין פעמים עולה  פעמי ואילך  מין מכאן  הצדיק היה 

 .אן ואילך פעמים מלבין פעמים אינו מלבין מכ בין  היה לשון של זהורית מל בשמאל ו 
ַמר   -זוהר פנחס דף רנה:    רכג ִאת ְּ ם  וְּ יו  ו ִרים   ב ְּ פ  יֶתם,  הכפורים  ביום   ונאמר   ַהכ ִ ִענ ִ יֶכם   ֶאת   וְּ ת  ש  ר   כתוב  ועוד,  ַנפְּ ו  ְּ   ַלח ֶדש    ו ֶבָעש  ו  ת ְּ   ַהז ֶה   ִביִעי ַהש   יֶכם   ֶאת   ַענ  ת  ש    הנה ,  ַנפְּ

ינו    ל" חז ק ִ ַ יה    ת  ו ִיים   ה ֲחִמש  ָ   ב   ִגין,  ענויים  חמשה  בו  תיקנו  ִענ  ן  ב ְּ ַלב   ִתתְּ יָרא '  ה   ד ְּ ע  ה   זְּ ָאה '  ב ְּ ָ ,  הבינה  שהיא  העליונה '  בה,  המלכות  שהיא   הקטנה'  ה  ותתמתק  לבןשתת  כדי  ִעל 

ִאיהו  ,  ( א "ז  ידי  על   שלא ,  עצמה   עלאה   אימא   מיד   פרצופה   קון לת   הזה   ביום   מקבלת   שהמלכות ,  ממותקות   גבורות   חמש   כנגד   ענויים   חמשה   שתקנו (  כ "דיוה   ' א   דרוש   כ "בשעה )  ל "האריז   ש "כמ ) ש    ד ְּ   ָחמ 
ִתין  לו  ',  וכו  ושתיה   אכילה   ם שה   ת בחינו  חמש  עתה   תהמלכו  מקבלת  ומשם ,  אימא   מפי   היוצאים   פנימיים   קולות   חמשה   דהיינו ,  תפלות  חמש   הכפורים  ביום   ל להתפל  תיקנו   שכנגדם   צְּ

ַקי  ים   ובזה ל   לְּ ָרא  ִיש ְּ יו    ִאם   שכתוב  מה  ב ְּ יֶכם   ִיהְּ ִנים   ֲחָטא  ָ ש   ַ ֶלג ,  זהורית  של  לשון  דהיינו,  השני  חוט  תקות  שנקראת   עד  בדינים  אותה  ומאדימים   במלכות  שפוגמים  מה  ל" ר   כ  ֶ ש   ַ   כ 
ינו   ב ִ ַהאי  ,זהורית  של הלשון  ן כעי מתלבנת   והיא, ותהמלכ אל  מאימא  הנמשך הלובן  בסוד ַילְּ ן  ָרָזא  ִאיהו   וְּ ו  ָלש  ה  ל ש ֶ  ד ְּ ִרית זְּ   הרומז  אדום  שהוא  זהורית  של  לשון של  הסוד  הוא  וזה  ו 

ִגין ,  ( א "ע   סז  דף   יומא '  במס   כמבואר )   מלבין   היה   למדבר   השעיר   שהגיע   וכיון ,  נים מבפ  האולם   פתח  על  קושרים   שהיו ,  החטאים  על  ָכל   ב ְּ רָ   ִביןחו    ד ְּ ִיש ְּ ל ד ְּ י  ָמטו ן   א  ַגב   כו ת  לְּ   לפי   ַמלְּ

ו ָבה ,  עונותינו  הסובלת  אמנו  היא  כי,  המלכות  אל  יעיםמג  ראליש  עונות  כל  של  שהפגמים ש  ִאיִהי  ו תְּ יָנה   ד ְּ ֶנת   ב ִ ַלב ֶ ן  מְּ   מלבנת,  הבינה   סוד  שהיא,  הכפורים  ביום   שעושים  שובהות  לו 

ִגין,  ישראל   עונות  על  ומכפרת ,  אותם  ַמר ד ְּ   ב ְּ ה    ִאת ְּ ן   ה" הוי  אני,  במלכות   שנאמר  ילפ  ב ָ כ  ו  ם   ַהש   ךְּ   ִאת ָ תו  ָתםטו מְּ   ב ְּ   ממותקות   ג"ה   ידי  על  אותה  מטהרים  הכפורים  ביום  לכן  או 

   . מאימא שמקבלת 
 ף לט. ודף מא:[ ד]ו ח:ס  עיין יומא דף סז. ודף רכד

ושתתחדש כי זה היינו הך.    ר אחד לכי מעטי עצמו יבו חטא כמו שבקטרוג הלבנה אמר לה בד היא בסיבת ה   חדשות וכנ"ל שההת   רכה 
חדשת בסופם בסוד ירידה תכלית העליה. כי עליה שאחרי  ת הולכת ומתמעטת ומכח זה מ ש חודש  שהמיעוט הוא עת רעה יד ימי ה 

 שהיה לפני הירידה.ירידה היא גדולה ממה  
חלב.  צ"ע    הלבנונית מהמוחין,   רכו  ונעשה  נעכר  דם  זה אמר דלעיל אמר  שעל  במ וצ"ל  דדי אשה  שע"כ  חז"ל  בינה  ום  ק ו  בחי'  הלב 

 אה.סוטה אם היה לבה נ ונקראים לב כדאיתא במשנה ב   ליבא.
 צ"ח(רי גמט' נחמן )לבונא דמוחא  רכז

ן  דגופיהון על מה אינודאינון אטימין לבא סתימין עיינין, דלא ידעין אברים    לבני נשאווי לון    ואמר,   יא מהימנאתח רע פ :  דף רלה   רע"מ  פנחס זוהר    רכח
עאל לגביה  ניינא, אויר ד ואתפלג לשבעה הבלים דאמר קהלת, ת   בא, נין, דהא קנה תלת חילין כלילן ביה, חד, הבל דאיהו להב אש דנפיק מן ל מתתק



 42מ.                מוהר"ן                    כט               תורה                                  קוטייל                     

מונש חי  ריאההמשך  ימה  חמימותמהים  רוח  את  בה  ומקרר  תיקון  ,הלב  תאוות  חכמה  כלליות    וע"י 
המדיהג נתרומם  בין  קנו בחי'  וחין  יעיר  שבו .  \רכט/כנשר  וגוזליו  קינו  את  שמעורר  הנשר  כמו 

יורד  אברחמנות שיורד ל יעיר קנו הכוונה מבחי' שינה,    .\רל/ המוחין אל הלבט שיהיה להם כח לקבלו, כך 
  פנימי   דיחויע"י תיקון הברית אזי המח מקבל חכמה מו  ,ולא יותרשאז החיות מהמח מועטת רק כדי שחיותו  

   .רחהמוכיותו י חנשימה כדך בכל נשימה והנמש  חיצוןיחוד הייותר ולא מ

מהו  כי הנשר  ,חאדא רו  אנשר ב  העופותלך  א  ביוחי' ממשהם  כל בשמים  וארץ    שמים  ןצע  כי  בחי' 

השפיע  יקרו האיפוק שלא ל עש רית  רת הבמיבחי' שרמז להיג עצמו באיפוק עצום כלפי גוזליו  נמו  ,ובארץ

 ות בא"ל  נ כ  יןיות הגידכללוא  השכנ"ל    י' תיקון הבריתחבדהיינו הצדיק  ד כבוד שמים,  ליוי  אשל  במקום
,  רוח בו להנהיג באופן שקושר את המלכות להקב"ה  ר יש אשבחי' אגה  ביאר מצד כח הנה  ללעיאלא דב'  

  שע וכלב המרגליםהולי חב  מה שאמרה ר , בחי'  תיקון הברית מצד כח ההשפעהאת בחי' רוח בוכאן מבאר  
בביש ל התחבאו  וספרה  הפחתה  על  הגדול  הם  עלד  יריחו  שנפל  שבני    אנשי  מתראשיכששמעו   קרבים ל 

דהיינו שמרוב   רלג (רלב) ולא קמה עוד רוח באיש \רלא/ע ב()יהוש פחדאליהם לכבוש, ואמרה שמרוב 
תה  בר היל במדשכל ארבעים שנה שהיו ישרא  \רלד/כמבואר בגמ'   ,לנאף עימהתאווה  פחד לא היה בהם רוח  

   .אצלהיו  ר היעה וביחשוכל  תפמנא
 קנה קנה חכמהמעורר ת ירהב ון קתיע"י הגידין  תכלליו ונדהיי, שהוא קנו יריע

 

 
עה  אינון שבע להבים, שב ין אתעביד קול, מים ורוח ואש, ומתפלג כל חד לשבעה, וומתלת אל ים בקנה,  ן דבוקאה, דאינו פי רינמלבר, תליתאה, מים דכ 

 רות, שבעה נחלים: אוי

ַכד  ָרעו    וְּ ָהִבים   ַאעְּ א  לְּ ִלב ָ י,  הלב   מן  יוצאה  ש הא  כח   כשיפגשו  ד ְּ ָעב  ָרא  ב ְּ ו ןד ְּ   ִמטְּ יכ ַ   ִאינ  פ  יָאה   נְּ יָאה   ָקֶנה   אַרח ,  אה הרי  יכנפ  שהם  המטר  בענני  ר  ר    ל " ור,  הריאה  קנה  דרך   ד ְּ

ַרַעם   נאמר  זה  על  ִאיהו    ַהאי,  קול  ו יעש  בזה  זה  יפגשו  הריאה  ומימי  הלב   כשאש ָתיו   וְּ בו רו  ָנן   ִמי,  הלב  מן   וצאהי  הגבורה   אש  מצד  בא  והקול  הרעם  עיקר  כי  ג ְּ ו  ב    יא שה"  מי"   ִיתְּ

יה    דהיינו   יתבונן  בו  ,לבא ,  בינה  ב  ב   ד ְּ ִבי  ל  י  ן מ  ב ִ ִאיִהי  ,בבינה  ן מבי  הלב   ו שב  ָנה ב ַ א  ד ְּ ִלב ָ ָמאָלא  ב ְּ בו ָרה   ִלש ְּ   הוא  הגבורה   שורש  כי ,  ורההגב  צד  שהוא   לשמאל   בלב   היא   שהבינה   ג ְּ

ֶחֶסד ,  שבלב  נהתבו ה  כח  שמשם  בלב  המתגלה,  שמאל  קו  שבראש   בבינה י   ַמִים  היינוו,  לימין  הוא   והחסד   ִליִמיָנא   וְּ פ  ַכנְּ יָאה   ד ְּ ן וְּ ,  הריאה   בכנפיש   המים  וא ה  משםש  ר  ָ ָמה חָ   ַתמ    כְּ
ָחא יה  ,  ימין  קו  שבראש  החכמה  מוח  הוא  הימין  בצד  ושם  מו  ַין   יוצא,  המים  שורש  שהיא  החכמה מ  ו ִמנ   ים   ַמעְּ נ ִ ר   ג ַ א  ים  ַמִים  ב ְּ זְּ   ַחי ִ נו  ן  ִמן   יםלִ וְּ ָבנו  ִאיהו    והיינו  לְּ ו ָנא  ד ְּ ָחא ד ְּ   ִלב    מו 
זְּ ,  מההחכ   חמו   לבנונית   מן   יוצא   שהוא  יאָ   ָקֶנה   ל עַ   ִליםנו  ר  ַתר   יינו וה,  לבשב   הגבורה   אש   חום   את   לקרר   כח   בו   שיהיה   כדי ,  הריאה  קנה   על   המים   ונוזלים  ה ד ְּ קו    ב ָ ָ ל  ַ ת  ִאסְּ   ֲעָנִנים  ד ְּ

ִביָנה  י  ד ְּ ַגב   ָחא   לְּ .  שבלב   הגבורה   אש   את  רלקר   הריאה   אל  וח המ  מן   חסד ה  ימי מ  שיורדים   ל " ור,  הארץ   מן   יעלה   אדו  בסוד ,  החכמה   מוח   אל   הבינה   התעוררות  ענני   שעלו  חר א  מו 
 (   ומפרשים ק"רמ)

ָרָזא ה   וְּ ִמל ָ ָלה   זאת   ִמי   כ" מש  הוא,  החכמה  אל  הבינה  התעוררות   של  הדבר  וד וס   ד ְּ ר   ִמן  עו  ב ָ דְּ ת  ַהמ ִ רו  ִתימְּ ָדא  ומפרש  ןש ָ עָ   כ ְּ ן   וְּ ֲעָרכָ   ֲעש ַ ַ   מזבח   שעל   הקטרת  עשן  סוד  זה  ה ַהמ 

סָ ,  נההבי  ד כנג  שהוא   הפנימי א   ןמִ   ִליקד ְּ חָ   ִלב ָ מו  ָכל ,  חכמהה   שהוא   המוח   אל ,  הבינה   שהוא   הלב  מן  התעוררות  שעולה   אלְּ עָ   ןרו ִחי  ד ְּ ָמא ד ְּ יה    ָזִזין   ָלא  לְּ יה    ל  ר  ַאתְּ   רוחות  שכל  מ 

  ל "ור (,  העשן   עמוד  את   הרוח   נצחה   לא ש  המקדש   בבית   שהיו  נסים   מעשרה   אחדש(  ז"מ  ד"פ  אבות '  במס)  ל"כמחז ),  מערכה ה  בעשן   שהיה   ן כעי,  ממקומה  המוח   אל   הלב   התעוררות   את   מזיזים   אינם   שבעולם 
 (    יםומפרש  ק"רמ). ורחמים חסד  משם   שיכווימ  ויעוררו, החכמה  מוח   קרירת את שיחממו  עד,  לרחמים  הלב  להב  את להפך חו ינצ לא   זה  כל עם, רחמים נת בחי הוא  שהרוח  הגם

מָ   י כ  ואמר  לִ   חַ "כ    מפרשו  ה "מָ   חַ "כ    נוטריקון  היא   ה "ָחכְּ א ב ְּ ָחא   ה " מָ ,  ותאותי   ח "כ  בו   שיש   המלוי   במלוי   ה "דמ   ה" הוי  יש   שבחכמה   ה בבינ  ינו דהי  ב ָ מו  ,  ה"מ  שם   בה   יש   בחכמה  ב ְּ

ֶאֶרת  ָקֶנה   ידי  על  הוא  ב" חו  ויחוד פְּ ִליל ,  עלאה  תפארת  אנקרה  הדעת  היינו  ת ִ ָ ית  כ  פִ   ש ִ ית  שהם,  ק" ו  הכולל   יָרָאן סְּ ין  ש ִ ג ִ רְּ יָ לְּ   ו ן ִאינ    ד ַ סְּ אאִ   ִאיִהיד ְּ   יאכו רְּ ָ   לכסא  מעלות  שש  ימ 

ָנֲחָתא  כדי   הם  מדרגות   והשש,  לאבא  כסא   שהיא ,  אימא  שהיא ָמה חָ   לְּ ה    כְּ ַגב ָ ָחא  ִמן   דהיינו ,  לבינה   החכמה  שפע   להוריד  לְּ א  מו  ִלב ָ ָבה  ,  ללב  ח המו  מן  לְּ ב   ד ְּ ִבין   ל    חכמהה  שבכח  מ 

ִגין,  מבין  לבשב  הבינה א   ו בְּ נ ה   ר נאמ  ה ז  ובשביל   ד ָ ָמה חָ   קְּ נ ה   כְּ יה    ראש,  קנה   הנקרא  הדעת   ידי  על  לבינה   החכמה  מן  יורד   השפע   כי   יָנה בִ   קְּ א   ב     אל  יורד   אבא   עת בד  ית ָנחִ   ַאב ָ

יה  ,  הבינה א   ב   ָ ם   ִאיהו    ַהאיוְּ ,  אבא  אל  עולה  אימא  בדעת   ָסִליק  ִאימ  ל ָ יה    סֻּ ב  י  ִליםעו    ד ְּ ר  י,  ה" דהוי'  ה'  ה  אותיות'  ב  עולות  בוש  ת ְּ ִדים וְּ רְּ י  ו  ר  ,  ה" דהוי'  ו'  י  תאותיו'  ב  ויורדות  ת ְּ

  הדעת  ידי  שעל  להיפך   וכן',  ו  אשהו  א"לז   אחרונה'  ה  שהיא  המלכות  עולה  דעת  כן  גם  הנקרא  היסוד   ידי   ועל',  י  אשהי  לחכמה  ראשונה'  ה  שהיא  הבינה  עולה  הדעת  ידי  שעל  ל" ור
 .   במלכות  להשפיע   ה"דהוי '  ו א שהו פארת הת יורד,  דעת כן   גם הנקרא יסודה ידי  ועל, בבינה  להשפיע   ה "דהוי ' י שהיא החכמה  יורדת

ר ָיִעיר ִקנּ   דברים פרק לב   רכט  ׁש  נ  הּו  )יא( ּכְ חֵּ ָנָפיו ִיּקָ ף ִיְפרֹש  ּכְ הּו עַ ֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרח  אֵּ ָ ְבָרתֹו: ִיש ּ  ל א 
 ון כללי מעורר הקן שלמעלה ממנו ואילו הנשר מעורר הקן שלמטה ממנו.ק י שת   צ"ע הדמיון   רל

פרק    רלא ַוּתֹ   ב יהושע  יָ )ט(  ים  ָהֲאָנׁשִ ל  א  ר  וְ אמ  ץ  ָהָאר  ת  א  ם  ָלכ  ְידָוד  ָנַתן  י  ּכִ י  יַמְתכ  ַדְעּתִ אֵּ ָנְפָלה  יׁשְ ִכי  ל  ּכָ ָנמֹגּו  ְוִכי  ינּו  ָעלֵּ ץ ם  ָהָאר  י    בֵּ
ם: ִמּפְ  יכ  ַמְענ   נֵּ י ׁשָ ר  ּו אֵּ )י( ּכִ י   ׁש ְידָוד הֹוִבי ת ֲאׁש  ת מֵּ צְ   א  ם ִמּמִ אְתכ  צֵּ ם ּבְ יכ  נֵּ י  ָרִים ַואֲ ַים סּוף ִמּפְ נֵּ ם ִלׁשְ ית  ר ֲעש ִ ר  ׁש  ב  עֵּ ּבְ ר  מִֹרי ֲאׁש  י ָהא  ַמְלכֵּ

ן   ְרּדֵּ ֲאׁש  ַהּיַ ּוְלעֹוג  אֹוָתם: ְלִסיחֹן  ם  ַרְמּת  ח  ה  ַונִּ   ר  ַויִּ )יא(  ַמע  עוֹ ּמַ ׁשְ ָקָמה  ְולֹא  נּו  ְלָבבֵּ רוּ ס  ִאי ד  ּבְ ִמּפְ ַח  ם  ׁש  יכ  ְיד נֵּ י  לִֹהים  ּכִ א  הּוא  ם  יכ  לֹהֵּ א  ָוד 
ַעל  ַמִים ִמּמַ ָ ׁשּ ַחת:   ּבַ ץ ִמּתָ  ְוַעל ָהָאר 

ונ אשה, אמרו אין לך כל ש   אפילו לשכב עם   -)יא( ולא קמה עוד רוח באיש    רש"י  עשר שנים    גיד שלא בא אל רחב הזונה, ובת ר 
 טז ב(: בחים ק ים שנה )ז ארבע   יצאו ישראל ממצרים, וזנתה כל ה כש הית 

   ים קטז. עיין זבח רלב

 נ"ל( ט תוקן כ י' זבחים יד קו, )ובתשכ )ע -בתרלו רלג

י שנא התם דאמר )ליה(  ביש ה' את מי ים סוף מא רחב הזונה אמרה לשלוחי יהושע כי שמענו את אשר הו ואף    .זבחים דף קטז  רלד
א אקשו ומנא ידעה דאמר  יי נמי ל פילו אקשו דא ז:[  ]דף קט   יש וח בא דקאמר ולא קמה עוד ר מ"ש הכא  וח ו היה בם עוד ר   ]דכתיב[ ולא 

ה שהיו ישראל  שנים היתה כשיצאו ישראל ממצרים וזנתה ]כל[ מ' שנ על רחב הזונה אמרו בת י'    מר אין לך כל שר ונגיד שלא בא 
 שתים: ן ופ בשכר חבל חלו   נ' שנה נתגיירה אמרה יהא מחול לי   במדבר אחר 
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 ,שנעשה מחובר להקב"ה בכל דרכיודהיינו דעת    ,כי בלא מוחין שע"י תיקון הברית  מבחי' שינה  בינה

 .  \אאפילו כשהוא למדן גדול ואפילו שנראה מתפלל גדול/ ,אזי האדם נקרא ישן

דהיינו  ,  על גוזליו ירחף גזילה.  לשון  גוזליו  דורש  הברית  שהוא  רבנו  ומגיןהתיקון  על    מרחף 

ש נגזליןהמוחין  מתחלה  הפירוד  \ב/  היו  בזמן  ז"א  של  המוחין  הנ"לכי  ממנו  ,מהשכינה  ,  \ג/נאבדים 
כ )משלי  ואמו,  \ד/ח(בבחי'  מדבר    גוזל אביו  הפסוק  הרביםבפשט  את  דורש  .מחטיא  הם ש  ורבינו 

כמו שנגזלו ממנו והמשל בזה    ,חב"ד  , שהם\ה/ז"א הג' ראשונות שלומ  נגזלשע"י עוונות ישראל    המוחין

ונרמז בפסוק  ואם לבינה    \ ז/ החכמה נקרא אבא  [ו]שהם אב בחכמה    אביו ואמו הבינה נקראת אמא 

  :\י/ ם בצירהאע"פ שבפסוק הא' בחיריק, בזוהר דרשו לשון א   ",ם לבינה תקראא  כי " \ט/[ח]
בחי'   בגמ'  וזה  ג'המבואר  משמרות    \יא/(.)ברכות  לג'  מתחלק  שואג  שהלילה  הקב"ה  משמרת  כל  ועל 

מצער על השכינה שנפרדה ממנו כנ"ל, ולכל משמר יש סימן שבראשון חמור נוער ובשני כלבים צועקים  

 
ס'   א ו'    כמבואר בתורה  ב ְּ     -אות  ים  ק  עֹוסְּ וְּ ם,  ַהׁש   ת  אֶׁ ים  ד  עֹובְּ ם  ה  ׁשֶׁ ָהעֹוָלם  לְּ ה  מֶׁ דְּ נ   ׁשֶׁ ַאף  וְּ ם,  יהֶׁ מ  יְּ ת  אֶׁ ים  נ  ׁש  י ְּ ׁשֶׁ ָאָדם  י  נ  ב ְּ ׁש  י  י  תֹוָרה  כ  

ַמט ָ  ל ֲעבֹוָדָתם לְּ ָ ָאר כ  ׁשְּ י נ  ם. כ   הֶׁ ַרךְּ ַנַחת מ  ָ ב  תְּ ם י  ַהׁש   ין לְּ ל ֲעבֹוָדָתם א  ָ ן כ  י כ  ה, ַאף ַעל פ   ָ ל  פ  תְּ ב  ָלה.  ו  ַמעְּ ֹות לְּ ַעל  תְּ ה  לְּ ם ו  רֹומ  תְּ ה  ין ָיכֹול לְּ א  ה, וְּ
ָהֲעבֹוָדה   ׁשֶׁ כְּ ו  יָה".  ָעלֶׁ ָ ב  ת  ה אֶׁ ַחי ֶׁ ת ְּ ָמה  ז(: "ַהָחכְּ ת  לֶׁ )קֹהֶׁ ב  תו  ָ כ  ׁשֶׁ מֹו  כ ְּ ל,  כֶׁ  ֹ ַהש  ו ת הו א  י  ַהח  ר  ק ַ י ע  ַכל  כ   ו  ת  ׁשֶׁ ת  ו  י  ח  ה   ָ ב  ין  ימ  שֹ  ל, מְּ כֶׁ ם שֹ  יא ע  ה 

ֲאָבל  ֹות.  ַעל  תְּ ה  ָלה:  לְּ ַמעְּ לְּ ֹות  ַעל  תְּ ה  לְּ ָיכֹול  ין  א  ָנה,  ׁש  יַנת  ח  ב ְּ ת,  נו  ַקטְּ ד ְּ ין  מֹח  יַנת  ח  בְּ ל  ל  ֹופ  נ  ׁשֶׁ ֲאוֹות     כ ְּ ַ ת  י  ד  יְּ ַעל  ָנה,  ׁש  יַנת  ח  בְּ ל  לו   פְּ נ ָ ׁשֶׁ ׁש  י  וְּ
יָלָתם הו א ַעל יְּ  פ  נ ְּ ים, ַרק ׁשֶׁ ָיפ  ים וְּ ר  ׁש  ים כ ְּ ם ֲאָנׁש  ה  ׁש ׁשֶׁ י  ים. וְּ ים ָרע  ַמֲעשֹ  יָלה.ו  י ֲאכ   ד 

יעיר קנו על גוזליו ירחף המשל הוא שהנשר יורד אל קנו שבו הגוזלים, והנמשל שהנשר יורד מקנו מבחי' קנה חכמה קנה    צ"ע כנשר   ב
מלכות   אל  דרכו  מוחין  להזיל  ובינה  חכמה  של  הקן  את  מעורר  הצדיק  שהוא  שהנשר  והפירוש  הגוזלים,  שהם  המלכות  אל  בינה 

בינה וחכמה ושם נוזלין מן לבנון  ישאהו על אברתו, כי באמת עפ"י הסוד הנשר מרים את המלכות אל הקן    הפסוק המשך  ו ,  הנגזלת 
     נמצא שהנשר גם נושא את ההמלכות אל המוחין וגם מזיל מהמוחין אל המלכות כשהיא למעלה.

א אבל פשט לשון הפסוק שגוזל מאביו  דהינו את המוחין מז"   ואמו ממנו   גוזל אביו ואמו, ופרשנו שגוזל את אביו   כמבואר בהמשך   ג
ואמו, ובאמת הם עניין אחד כי כחכמה ובינה לא משפיעים לז"א הם גם לא מקבלים השפעה מהגבוה מהם מאריך. לכן הכל אחד,  
אנפין   אריך  של  מהמוחין  ובינה  החכמה  את  וגוזל  ובינה  מחכמה  אנפין  זעיר  את  וגוזל  מהמוחין  המלכות  את  גוזל  הברית  שפגם 

 ועד אין סוף.    שבכתר 
ית:   משלי פרק כח   ד ח  יׁש ַמׁשְּ א  ר הו א לְּ ע ָחב  ׁשַ ָ ין פ  ר א  ֹאמ  ֹו וְּ מ  א  יו וְּ ל ָאב  ֹוז   )כד( ג 

המחטיא את הרבי' שגוזל הקב"ה מפריד ממנו בניו וגוזל מהם טובה. משחית    , כנסת ישראל   -הקב"ה. ואמו    -)כד( גוזל אביו    -  פרש"י 
 ירבעם:   -
הסוד   ה  בתורת  יסוד  כן  הוא  ועל  עשר  עד  לבנותה  וצריך  בלבד,  אחת  ספירה  שהיא  צלע,  בחי'  נקודה,  נבראה  המלכות  שספירת   ,

הרצון, כמו שאומרים שאת הרצון א"א לקחת  כשישראל חוטאים היא נקטנת עד נקודה זו היסודית שבה שהיא ספירת הכתר דהיינו  
בשש   נברא  אנפין  זעיר  זה  לעומת  ותשובה.  קדושה  לרצות  הפחות  לכל  יכול  עדיין  ביותר  הגדולה  בירידה  אפילו  כי  אדם  מהבן 

אים  ספירות יסודיות שהן לא נאבדות ממנו לעולם וכשגדל אזי נוספים לו עוד ג' שהם המוחין חכמה בינה דעת, וכשישראל ח"ו חוט 
אזי נאבדים ממנו רק הג' ראשונות דהיינו המוחין שהם באים לו כתוספת ואזי הוא כמו חוזר לקטנותו, בשש ספירות בלבד, ונעשה  

 בחי' ישן ובחי' קטן בלא מוחין.
 * מגילה יג.  ו

כי   הביטוי אב בחכמה   ז  נקרא אב  וטעם שחכמה  נקרא אב כי הוא אב בחכמה.  בגמ' מגילה הטעם שמשה רבנו  היא הספירה    הוא 
שהיא   באמא  האב  שנותן  טפה  בחי'  והיא  אח"כ,  שיתגלה  מה  לכל  ואב  ראשית  דהיינו  מאין  יש  דהיינו  מהכתר  היוצאת  הראשונה 

 הבינה שבה הטפה נבנית ונולדת ומתגלית.
 * משלי ב' ג'  ח

ָך    -  ב' פרק  משלי    ט  ב ְּ ה ל  ֶׁ ט  ַ ָך ת  נֶׁ ָמה ָאזְּ יב ַלָחכְּ ׁש  ַהקְּ ָנה: )ב( לְּ בו  ָך:   ַלת ְּ ן קֹולֶׁ ת   ָנה ת   בו  ָרא ַלת ְּ קְּ יָנה ת  ם ַלב   י א   )ג( כ  

כי אם לבינה תקרא בינה הוא הבנת דבר מתוך דבר ולהבין הדבר מתוך דבר צריך לקרא אותן בפה כי היא נכללת    -  ביאור הגר"א 
ופרטיה   דקדוקיה  יגלו  בפה  וע"י קריאת החכמה  של החכמה  ופרטיה  בדקדוקיה  של  בחכמה  יבין הדבר מתוך דבר  ע"י קריאה  לכן 

החכמה וזהו כי אם לבינה תקרא. לתבונה תתן קולך כי כמו שיש תבונה בחכמה כנ"ל דהיינו להבין החכמה על בוריו כן יש תבונה  
גח מן  בבינה הוא להבין דבר הבינה על בוריה כלומר איך תלוי זו הבינה בזה הדיקדוק של החכמה כמו ואם מן הצאן למעט את הנו 

הו' יתירה זו המיעוט הוא נקרא בינה והיא נכללת בחכמה ותבונה היא לידע מפני מה מן הו' יתירה למעט הנוגח דוקא והיא מתחברת  
עם תבונה של החכמה )ובזה תבין מה שכתוב באד"ז תבונה כד היא ינקא לבנין אז נקראת תבונה והמשכיל יבין( ומחמת שלזה צריך  

החכמה כי אם יבין זאת התבונה אז יבין גם התבונה של החכמה כי התבונה של החכמה גנוז בתוך התבונה    יגיעה יותר מהתבונה של 
 של הבינה לכן בתבונה של החכמה אמר לבך וכאן קולך כי זהו גילוי הלב )ובזה תבין מה שכתוב שאחוריים דאו"א הוא לב דז"א(: 

דבר מתוך דבר שעי"ז בונה את טפת החכמה לקומה שלימה של בחי'  מקבלים מבחוץ ובבינה מבררים בבחי' מבין    הכלל שחכמה   י
בחיריק לשון תנאי דהיינו שממעט ממה שקבל ואומר שיתקיים כך וכך רק בתנאי מסויים וזו תכונת האם    " כי אם ולד. ובינה רמוז ב" 

שלימה. )כעין זה שמעתי    בחכמה, ובכח הדינים שיש בה והצמצומים משלימה ובונה ממנה לקומה -שמבררת הטיפה שמקבלת מהאב 
 .  מהריצ"ח( 

רבי אליעזר אומר שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי שנאמר    דתניא   -  ברכות ג.  יא
ה' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו שאוג ישאג על נוהו וסימן לדבר משמרה ראשונה חמור נוער שניה כלבים צועקים שלישית  

 .תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה 
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האחרונה  מתעוררים   ובמשמרת  אדם  )  ואז  \יב/ בני  אמו  משדי  יונק  רומז   \ יד/(יג תינוק  רבנו  ולפי 

תינוק  כי  ,  וכן בזוהר פנחס הנ"ל פסוק זה רומז לתפילין מוחין  ,ההתעוררות מהשינה להתעוררות המוחין
שהוא יונק וע"י  ,  כשז"א עומד על שש ספירות היסודיות שבו כתינוק בלי מוחין  היינו המוחין דקטנות

ובינהלו  מתווספים   דעת   ונגדל מקטנותו  ודעת  חכמה  בר  גדול  ע"י תיקון הכללי שהוא  שנעשה   ,
לבנונית    שדי ויורה כחץו  ,\טויכול להוליד/שבר דעת  ל  להגדילועולה ומעורר את המוחין לרדת אליו  ה

לשם  )עפ"י זוהר פנחס הנ"ל הכוונה  ,  תינוק יונק משדי אמובחי'  . וזה  ותיקונים למלכות לתקן שס"ה גידיה
רגלי הבינה הנכנסים בראש  הם בחי'  כי    ,בראש היכן שמח תינוק רופס דייקא  המונחין בסוד התפילין  י  -שד

ועי"ז חב"ד(  שנעשה  נה"י  בחי'  אנפין  אנפין    זעיר  דעתזעיר  בר  ונעשה  כיגדל  שהיא    אמו דא כנסיה  , 

 [יז] אל תבוז כי זקנה אמך. פי' רש"י כנסייתך    \טז/ , כמ"ש )משלי כג(הבינה שבה מאיר החכמה
ח' עה"פ אל תטוש תורת אמך פרש"י   'למוד מזקני אומתך, ובמשלי אעל פסוק זה פרש"י    \יחנד./  ברכותבגמ'  

ישראל שאמך  ,  כנסת  דורש  התיקוניםורבנו  כל  ונכללין  נתכנסין  חב"ד  \ יט/  ששם  המוחין  דהיינו 

           : שנגזלו ונאבדו מזעיר אנפין בעוונות ישראל וחזרו ע"י תיקון הברית
עעיקר    וזה היינו  שבשמים,  לאביהם  ישראל  הברית  די יל  התקרבות  קשר   תיקון  שהוא 

והשמירה היא לשמור את כל בחינות כח ההתקשרות, בעיקר בכח ההשפעה    , הברית שכרתנו עם הקב"ה

 
כבר הגיע קרוב ליום, ובני אדם מתעוררים משינתן, והשוכבים    -ואשה מספרת עם בעלה      הרי שלשה:  -ג שאוג ישאג  ישא   -  פרש"י 

 יחד מספרים זה עם זה: 
חמור נוער היא משמרת ראשונה בחצי ראשון של הלילה לכן חמור דייקא בלא מוחין כלל ובשניה כלב שיש לו יותר    אולי אפ"ל   יב

לאלפ  שאפשר  כידוע  לעזור  מוחין  הצדיקים  שמתעוררים  חצות  זמן  הוא  זו  משמרת  ובאמצע  נאמן  וגם  לזכות    בצעקות לשכינה  ו 
עד שבבקר מאיר היום בחי' המשכת אור    ,וע"י כל זה בשלישית חוזרים המוחין   כמבואר בתורה כ' הקול מעורר את הדעת.  למוחין 

,  היינו זיווג כמבואר בכתובות ד   , אשה מספרת עם בעלה ועי"ז    , אנפין מהבינה משדי אמו דהיינו זעיר  תינוק יונק  .  וזהו  ולבנונית גדול 
 כי כשז"א מקבל מוחין מהבינה הוא מתייחד עם המלכות ואזי יש טוב בדבור ונעשה נשמע ומתקבל.

 פנחס רנח. ]רע"מ[  עיין זוהר יג

זה   יד הוא מטט   מאמר  התינוק  ובכולם  מקומות  בזוהר בשש  החיצונים השולטים    נמצא  וכלבים הם  והחמור  מוחין מהמלכות  שיונק 
שתינוק   מקום  על  שמונחים  התפילין  בעניין  המאמר  מבואר  שבו  בפנחס  רע"מ  לזוהר  דווקא  ציין  רב  והטשרינער  הלילה.  בתחילת 

נראה הכוונה לרגלי הבינה  רופס דהיינו שהוא קטן פחות משנה ושם דייקא מניח את המוחין תפילין שרמוז בהם שם שד"י ולפי רבינו  
שהם התפילין מוחין נכנסים בראש זעיר אנפין כשהוא בבחי' תינוק ונה"י ונעשה חב"ד. ועי"ז הוא נעשה גדול בר דעת שיכול להוליד.  
וכל זה דייקא אחרי שליטת החיצונים חמור וכלב במלכות. עתה כשהתינוק נעשה גדול אזי אשה מספרת עם בעלה דהיינו המלכות  

 "א ואזי היא נעשית דיבור נשמע ומתקבל.עם ז 

י ְרצּוֵעי  ָרִמיז שביסוד  י "שד  שם  כי , עוד ואמר -רע"מ פנחס דף רלח.  עיין זוהר   של ' ב, רצועות ' לג  רומזים' ש קוי ' ג  דהיינו ,  התפלין  של  הבתים ועל הרצועות  על   רומז  ּוָבּתֵ

ֵרי  ועוד ,  לעיל   כנזכר   בתים' ד על  רומזת   י 'שד של ' וד, יד של   ואחת  ראש  ין ְוִקש ְ ְתִפּלִ ַבר   ּדִ '  י  באות נרמז   יד   של   וקשר,  י "דשד'  ד  באות  כן  גם   נרמז שמבחוץ  ראש  של   התפלין  קשרי  ִמּלְ

זּוָזה  ָהִכי אֹוף . י"דשד  ּמְ גוֹ  ה " יהו, במזוזה כן  כמו  ּבַ ַבר   י"שד   ִמּלְ  .   למזוזה  מבחוץ כותבים  י "שד ושם, שמוע  אם היה ובפרשת שמע  בפרשת מבפנים   ה"הוי   שם יש ִמּלְ

ע  כי   ואמר,  יותר  מפרש   ועתה ַאְרּבַ ין  ּדְ ע  ָרִמיז ,  י "שד  שם  של'  ד  אות  וגם'  ד   ִעם,  ראש  של  שבתפלין  ראשים'  ד  לו  שיש '  הש  ָראש ִ י  ְלַאְרּבַ ּתֵ   וגם ,  התפלין  של  בתים '  לד  רומז   ּבָ

ר  ין ּוְלֶקש ֶ פּוָלה ' ד , הראש שמאחורי   התפלין  של   הקשר  על ֵמָאחֹור   ְתִפּלִ פּוָלה ' ש ָהִכי  אּוף , כפולה'  ד  בצורת  שהוא  ּכְ   ובצורת  ראשים '  ג בצורת  שנדרשת ,  כפולה היא ' הש כן   כמו ּכְ

ר '  י ,  ראשים '  ד ָהה   ְדָיד   ֶקש ֶ ִאיהוּ ,  יד  של  תפלין   של  קשר   היא   י" שד  של'  י  ּכֵ יָתא   ּדְ ָאה   ּבֵ שד '  י  ועוד,  ראש  של   תפלין  של  בתים '  הד  כנגד   החמישי   הבית  שהוא   ֲחִמיש ָ   ִאיהוּ   י "ּדְ
  שפירשו   ֲעֵליהּ   ּדאֹוְקמּוהּ ,  ה" הוי  דשם'  י  אות   סוד   שהיא   חכמה   הוא   שעיקרו  המוח   על   רומזת   וגם ,  יד  של   תפלין   של   קשר   על   רומזת  כי ,  כפולה  נדרשת  כן   גם   י "שד   של '  י  אות   מֹוָחא

קֹום  ראש  של  התפלין   את  להניח   שצריך (,  א"ע  לז  דף  מנחות'  במס)  ל "חז   עליה ּמָ ּמֹוחוֹ   ּבַ ל   ש ֶ ינֹוק   ש ֶ   ברכות '  במס)  ל" חז  רמזו  זה   ועל   ְוָדא,  שנה   בן  קטן  כשהוא   רך ,  רופס  י" פרש  ּבוֹ   רֹוֵפס   ּתִ

ינֹוק (, א"ע  ג   דף ֵדי"מִ  יֹוֵנק ּתִ ְ  (   ומפרשים א "הגר). רך   תינוק של שמוחו  במקום  אותם ומניחים , תפלין של והקשרים  והרצועות הבתים נרמזים  שבאותיותיו  י"שד   השם כנגד  דהיינו ִאּמוֹ " ש ּ

כו    -  עיין תורה נג   טו  ַדע ָאָדם" וְּ ם ד(: "ַוי   יַנת )ׁשָ ח  בְּ ַעת, ב   י ַהד ַ ד  ר הֹוָלָדה ַעל יְּ ק ַ י ע  נו   כ   ַעת, ַהיְּ ר ַהד ַ ק ַ ע  ין ס"ח:(. וְּ ר  דְּ הֶׁ יד' )ַסנְּ ינֹו מֹול  ָקָטן א  ', 'וְּ
ַעת, ֲאָבל א   ׁש ד ַ י  ָקָטן  ם לְּ ג ַ י  ַֹעל. כ   ל ַהפ  ַֹח אֶׁ כ  לֹו מ  כְּ ת שֹ  יא אֶׁ ֹוצ  י  ׁשֶׁ נו   ַהיְּ ֹו,  ת  ַדעְּ ב ְּ ׁש  מ   ַ ת  ׁשְּ י   ֹפַעל,  ׁשֶׁ לֹא ב ְּ וְּ ֹכַח  ַעת ב ְּ ן ַהד ַ ֲעַדי  ָטן  ל ַהק ָ י לֹא  צֶׁ כ  

כ ֹ  יא אֹותֹו מ  הֹוצ  ֹו, ׁשֶׁ ת  ַדעְּ ם ב ְּ ל  הו א ׁשָ י ׁשֶׁ מ  ַֹעל. ו  ל ַהפ  ַֹח אֶׁ כ  יא אֹותֹו מ  לֹא הֹוצ  ֹו, וְּ ת  ַדעְּ ׁש ב ְּ מ   ַ ת  ׁשְּ ר  ה  ׁשָ פְּ אֶׁ ֶׁ ֹו ַמה ׁש  ת  ַדעְּ יג ב ְּ  ֹ ש  ה  ַֹעל, וְּ ל ַהפ  ַח אֶׁ
ַדעַ  לְּ ָקרֹוב  הו א  ֲאַזי  ֹו.  ת  ַדעְּ ב ְּ יג   ֹ ַהש  לְּ ָהָאָדם  ַדַעת  ה  לְּ ָ ׁש  ֲחמ  א  ָ ל  אֶׁ  , ַרךְּ ָ ב  תְּ י  ם  ַהׁש   ַדַעת  לְּ ָהָאָדם  ַעת  ד ַ ין  ב   ק  ו  ל  ח  ין  א  וְּ הו א,  ךְּ  רו  ָ ב  דֹוׁש  ַהק ָ ת 

יד:  ָאז מֹול  "א, וְּ יַנת ה  ח  יא ב ְּ ה  , ׁשֶׁ ַרךְּ ָ ב  תְּ ם י  ַעת ַהׁש   ד ַ ק מ  ֹו יֹונ  ת  עְּ ָאז ד ַ ָבא. וְּ ו  מ  ַ ים כ  ָבר   ד ְּ
יךָ   משלי כג   טז  ָאב  ַמע לְּ ָך:   )כב( ׁשְּ ֶׁ מ  ָנה א  י ָזקְּ ז כ   בו  ַאל ת ָ ָך וְּ ָלדֶׁ ה יְּ  )אין פרש"י על פסוק זה.(     זֶׁ

שמע לאביך זה ילדך. שאתה יודע כי אהבתו זכה אליך ותוכחתו מאהבה צרופה ונאמנה. ואל תבוז וגו'. אל תבוז אמך,    -  רבנו יונה 
כן  על  הנסיונות.  ויש לה חכמת  זקנה.  כי  בנשים.  מצויה  וראו    אע"פ שאין החכמה  על אשר שמעו אזניה  לך  תעיד  כי  לה  תבוז  לא 

עיניה. ויש לפרש, "אל תבוז כי זקנה אמך". אל תבוז לדבריה אע"פ שזקנה והיא למשא על אחרים מפני שצריכה לזולתה ואין עזרתה  
 בה: 

 אומתך כנס"י[   –תורת אמך למוד מזקני אומתך[ ועל משלי א' ח' ]אל תטוש –* עיין פי' רש"י, ברכות נד. ד"ה ואומר ]זקנה אמך יז

למוד מדברי זקני אומתך לעשות מה שראית שעשו הם, ובגמרא מפרש מאי    -ואומר אל תבוז כי זקנה אמך  .  דף נד   רש"י ברכות   יח
 ואומר: 

המלכות התחתונה היא שמתכנסים בה כל האורות העליונים אלא שקשה לפי ביאור רבנו להעמיד זאת במלכות    צ"ע כי בפשטות   יט 
 הכוונה שבה היו כנוסים המוחין של זעיר אנפין.  ך אן האמא היא המוחין ולא סוף המדרגות לכן נ"ל לבאר שכנסיית שהרי כ 
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וגם בכח הקבלה להיות תמיד מכוין לגלות כבוד שמים וצדקה(  ודיבור  והסתכלות  עי"ז עיקר    )בהולדה 
לאב ישראל  של  יט(ההתקרבות  )שמות  בבחי'  שבשמים,  כנפי    \כ/יהם  על  אתכם  ואשא 

הפשט שבשעה קלה אסף וקיבץ מכל מצרים את כל יוצאי מצרים    .\כב/[כא]  נשרים ואביא אתכם אלי

  נשרא זה תיקון הכללי   למקום אחד בעיר רעמסס, ורבנו דורש  ,כמו נשר הנושא גוזליו על כנפיו  ,אליו
צדיק דא  נשרא  כנ"ל    \כג/ כנ"ל  הגידין  כלליות  היינו  בחי'  כנ"ל,  בריתו  ויגד לכם את  בחי'  שהוא 

כי הברית קושר את האדם    , שנתקרבו אליו ית'תיקון הברית. עי"ז דייקא ואביא אתכם אלי

היכן שהוא. הקב"ה כאחד  כנ"ל  עם  לרומם את המוחין  בחי'  ואשא אתכם  . כי עיקר ההתקרבות  וזהו 
, הוא ע"י תיקון הברית  שהקב"ה נמצא מאד וסמוך מאד אליו  \כד/מאמין ויודעע"י המוחין  שזה    להש"י
 :\כו/[כה] כנ"ל

 
 האות 

' דיבור הנשמע ומתקבל, והמשיך  תחילה ביאר שע"י תיקון הברית זוכים למוחין ועי"ז לתקון המלכות בבחי

בתיקון הכללי שמתקן את המלכות בבחי' הבגדים, והמשיך באותו עניין שתיקון הכללי ממשיך מוחין לתקן 

המלכות מכל העוונות שפגמו בה, ועתה יבאר עוד תיקון במלכות שנעשה ע"י תיקון הברית, והוא פרנסה  

ת ממשיך מוחין מבינה לזעיר אנפין הנקרא שמים  בלא טורח אלא מן השמים. והכלל כנ"ל שתיקון הברי

תלוי בו וממנו למלכות, דהיינו שהמלכות תמיד מקבלת את השפע מהשמים אבל האדם המקבל מהמלכות 

עד כמה מוציא את עצמו מקללת בזעת אפיך תאכל לחם, וכפי תיקון הברית כך מתבטל הקללה מעליו  

 דהיינו לחם מן השמים.  וזוכה לפרנסה בלא טורח אלא מהשמים, בבחי' מן

 
ָלי:   -  יט פרק שמות    כ ם א  כֶׁ תְּ א אֶׁ ים ָוָאב  ר  ׁשָ י נְּ פ  נְּ ַ ם ַעל כ  כֶׁ תְּ א אֶׁ ָ ש   ם ָואֶׁ ָרי  צְּ מ  י לְּ ית  ר ָעש   ם ֲאׁשֶׁ יתֶׁ א  ם רְּ ֶׁ  )ד( ַאת 

)שבת פו( לא מסורת היא בידכם ולא בדברים אני משגר לכם לא בעדים אני מעיד עליכם אלא אתם    -  אתם ראיתם )ד(    -  רש"י פ 

  ואשא אתכם            ראיתם אשר עשיתי למצרים על כמה עבירות היו חייבין לי קודם שנזדווגו לכם ולא נפרעתי מהם אלא על ידכם: 
מפוזרין    - ישראל  שהיו  לרעמסס  ישראל  שבאו  יום  זה  כלם  )מכילתא(  נקבצו  ולצאת  ליסע  כשבאו  קלה  ולשעה  גושן  ארץ  בכל 

כנשר    -  על כנפי נשרים            לרעמסס ואונקלוס תרגם ואשא ואטלית יתכון כמו ואסיע אתכם תיקן את הדבור דרך כבוד למעלה: 
נותנים את בניהם בין רגליהם לפי שמתיראין מעוף אחר שפורח על  גוזליו על כנפיו שכל שאר העופות  גביהם אבל הנשר    הנושא 

הזה אינו מתירא אלא מן האדם שמא יזרוק בו חץ לפי שאין עוף אחר פורח על גביו לכך נותנו על כנפיו אומר מוטב יכנס החץ בי  
ולא בבני. אף אני עשיתי כן ויסע מלאך האלהים וגו' ויבא בין מחנה מצרים וגו' והיו מצרים זורקים חצים ואבני בליסטראות והענן  

 וקריבית יתכון לאולפן אורייתי( -וקרבית יתכון לפלחני. ויונתן    -)אונקלוס     כתרגומו:   -  ואבא אתכם אלי          מקבלם: 
 '. סימן ז   'ענף ב  'ב דרוש ה " הדע"ה ח -שבו ואחלמהעיין תרגום יונתן שם ובלשם  כא

שכתוב ואביא אתכם אלי עד כמה אלי עד כמעט ביטול היצה"ר וביטול הבחירה שהיה באותו ליל יציאת מצרים מגודל    להבין מה   כב

הענין דקריעת ים סוף    -הדע"ה ח"ב דרוש ה' ענף ב' סימן ז'.  -לשם שבו ואחלמה עיין  האור וקרבת ה' שהאיר עליהם באותו לילה  
ב. והיה נעשה אז כל הג' הבחנות כולם כי בליל א' של פסח הנה האיר והבריק  שהוא סוד הלידה שהיה בליל ז' של פסח כמ"ש הר 

אור גדול נפלא ונורא מקדושתו ית"ש על ישראל ונדחו כל הקליפות כולם והוסרו ונתעקרו מישראל וכמעט שהיה נתבטל אז מהם  
כי היה נזדכך גופם ג"כ. וכמ"ש התרגום  כח הבחירה ואלו שהיה נתעכב האור בהם עוד איזה זמן היה נתבטל היצה"ר מהם מכל וכל  

ונתייחדו בו ושם   כו' ואביא אתכם אלי. כי באותו הלילה הופיע בהם אור קדושת בית המקדש  יתרו בפסוק אתם ראיתם  יונתן בפ' 
  אכלו את הפסח. והרי היה עומד להתבטל מהם מאז כל כח הבחירה לגמרי וכמו שאמרנו לעיל כי אלו שהתעכבו במצרים עוד רגע 
יום א' של פסח ולא נשאר בהם רק רושם   אחת היה מתבטל היצה"ר מכל וכל ולכן הנה נסתלק מהם האור הגדול הזה תיכף אחר 

 לבד.
תיקון הכללי זכו לואשא אתכם על כנפי נשרים, כי באמת אע"פ שכל ישראל היו שומרי הברית במצרים כמבואר    דהיינו שבזכות   כג

ישראל  רק חמישית מכלל  רבנו    במ"א, אעפ"כ  נמצא שרק חמישית שהאמינו בצדיק משה  במכת חשך,  מתו  והשאר  יצאו ממצרים 
נאמר בהם ואשא אתכם על כנשפי נשרים דא צדיק, כי האמונה בצדיק גם היא תיקון הברית והוא תיקון גבוה יותר משמירת הברית  

 שבלא הצדיק.  
כשהאמונה   כד בבחי   כי  היא  חזקה,  מהקב"ה  היא  לטובה  מאורעותיו  שכל  יודע  ואזי  אלקים,  מראות  ואראה  השמים  נפתחו  ר"ת   '

אין   בלבו  נבל  בבחי' אמר  נסתלק,  לו שהקב"ה  נדמה  מוחין  רק האדם בלא  נמצא,  תמיד  הקב"ה  כי  ב'(.  מו  )תהלים  ה"נמצא מאד" 
 אלקים. ובבחי' אין פחד אלקים לנגד עיניו.   

 בשלח דף סט ]צ"ל סא.[ עיין פל"ח אות יא לעיין בזוהר  כה

לא בעא קודשא בריך הוא למיהב להו אורייתא עד דקריבו בהדיה ובמה קריבו  ]צ"ל סא.(  עיין זוהר בשלח ס"ט    -  פל"ח אות יא   כו 
 בהדיה בגילויא דרשימא דא וכו' לא קריבו ישראל לטורא דסיני עד דעאלו בחולקא דצדיק וזכו ביה וכו':



 מוהר"ן          תורה כט                           ליקוטי                                             4מ: 

ומקבל פרנסתו   \כזובטחון/   כי כפי תיקון הברית כן זוכה למוחין ואמונה  תלוי פרנסה בלי טורח,ובזה  

 לחם מן השמים \כח/ שהוא בחי' )שם טז( במן שירד לבני ישראל מהקב"ה בלא טורח כדמצינו במדבר
אבל הוא תמיד עם תנאי    ,שמיםהקב"ה שנקרא  מבלא טורח אלא ישר  לחם  דהיינו  וכו' למען אנסנו וכו',  

הבטחון  בנסיון  עמידה  )משלי    של  בחי'  שהוא  הברית  תיקון  שהוא  הכללי,  תיקון  ע"י  היינו 
בשמים   \כט/ל'( הרוח  דרך הנשר  ליסוד  רומז  שהנשר  מלבי"ם  לשוכנ"ל    .עיין  רומז  הברית  ע"כ  תיקון 

זי אובר לשמים וחלהקב"ה, רומז שע"י תיקון הברית האדם מדהיינו  שמים  שקושר את שומר הברית לכנ"ל  

זרע גד    ודרשו בתיקוני הזוהר  והמן כזרע גד הוא,  \ל/. וזה )במדבר יא(פרנסתו מהקב"ה בלא טורח
ע"  נב  ד'  כא  תיקון  )תיקונים  חוורתא  טפה  ] דא  המח יט(,  \לב/[לאב  מן  הנוזלין  למוחין  רומז  פה 

היינו בחי' ונוזלים מן לבנון, שזה בחי' תיקון הברית,    \לגהיה מאכל של מוחין/, נמצא שהמן  למטה
, שהוא בחי'  \לה/[לד]  שבזה תלוי פרנסה בלי טורח  ,שמתבטל ממנו קללת בזעת אפיך תאכל לחם

 
חון נקרא הסתכלות בחיבור להקב"ה שעי"ז עושה גבול לשפע לבוא בלא טורח. וצריך לזה חידוש  עי"ש שהביט   כמבואר בתורה עו   כז 

פחות   צריך  כך  בטחון  יותר  לו  שיש  שככל  בזה  המדרגות  ביאור  ד'  מו"מ  לק"ה  ועיין  עי"ז.  אמיתי  לצדיק  התקרבות  ע"י  המוחין 
 השתדלות.

י    טז פרק  שמות    כח נ  נְּ ה  ה  מׁשֶׁ ל  אֶׁ דָֹוד  יְּ ר  ֹאמֶׁ ַוי  ךְּ  )ד(  ל  ֲהי  ו   נ  ֶׁ ֲאַנס  ַמַען  לְּ יֹומֹו  ב ְּ יֹום  ַבר  ד ְּ טו   ָלקְּ וְּ ָהָעם  ָיָצא  וְּ ם  ָמי  ָ ַהׁש  ן  מ  ם  חֶׁ לֶׁ ם  ָלכֶׁ יר  ט  ַממְּ
ם לֹא:  י א  תֹוָרת   ב ְּ

  -למען אנסנו הילך בתורתי        צורך אכילת יום ילקטו ביומו ולא ילקטו היום לצורך מחר )מכילתא(:   -)ד( דבר יום ביומו    -  פרש"י 
 שמרו מצות התלויות בו שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוט: אם י 

ָע    משלי ל'   כט  ָ ב  ַארְּ י וְּ נ   ֶׁ מ  או  מ  לְּ פְּ ה נ  ָ מ  ה ה  לׁשָ ָעה \ )יח( ׁשְּ ָ ב  ַארְּ ים: \ }וְּ ת   ַדעְּ ב    { לֹא יְּ לֶׁ ה בְּ י ָ ךְּ ֳאנ  רֶׁ ר ד ֶׁ י צו  ךְּ ָנָחׁש ֲעל  רֶׁ ם ד ֶׁ ַמי  ָ ׁש  ַ ר ב  ׁשֶׁ ךְּ ַהנ ֶׁ רֶׁ )יט( ד ֶׁ
ָמה: ָים   ַעלְּ ר ב ְּ בֶׁ ךְּ ג ֶׁ רֶׁ דֶׁ  וְּ

יולידו כצלמם וכתבניתם וע"י    -כ( שלשה המה  -)יח   מלבי"ם  זווגם  מראה להם טעותם, כי מי שם טבע ההולדה בכל הבע"ח, שע"י 
טבע זו נשמרים המינים בכל הבריאה, והלא אין השכל משיג זאת איך יתהוה זה ע"י הזווג, שכפי הנראה היה ראוי שלא ישאר ממנו  

והליכת    רושם  האויר,  ביסוד  הנשר  עפיפת  כמו  רושם,  ישאר אחריהם שום  שלא  ימצאו פעולות  היסודות  שכמו שבכל  ובאר  כלל, 
שהוא ע"י חמימות יסוד האש, שלא יתהוה על ידו שום    -כן ראוי שיהיה דרך גבר בעלמה    -העפר, והאניה במים    -הנחש על צור  

ו  מנאפת שאכלה  אשה  דרך  שכן  ראינו  והלא  פיה  רושם,  המעשה    -מחתה  גוף  להכחיש  שתוכל  עד  ותולדה  זיוג  ממנו  ישאר  ולא 
מזה מבואר שהוא דבר אלהים שיסד כן בכלל הבריאה כי זה אינו בטבע החומר ההיולי והתמזגות היסודות,    -ולומר לא פעלתי און  

 רק ע"י בורא כל בחפצו שצוה ונבראו ויעמידם לעד לעולם שעי"ז ישמרו המינים במציאות: 
:   יא פרק  במדבר    ל ינו  ינ  ן ע  ָ ל ַהמ  י אֶׁ ת   לְּ ֹל ב   ין כ  ה א  ׁשָ ב  נו  יְּ ׁש  ה ַנפְּ ַעת ָ דַֹלח:   )ו( וְּ ין ַהב ְּ ע  ינֹו כ ְּ ע  ד הו א וְּ ַרע ג ַ זְּ ן כ   ָ ַהמ  טו     )ז( וְּ ָלקְּ טו  ָהָעם וְּ )ח( ׁשָ

ו  ֹאתוֹ  ָעש  ר וְּ רו  ָ פ  ַ לו  ב  ְּ ׁש  ב  דָֹכה ו  ְּ מ  ַ ם אֹו ָדכו  ב  ַחי  ָטֲחנו  ָבר  ן:   וְּ מֶׁ ָ ד ַהׁש  ׁשַ ַטַעם לְּ מֹו כ ְּ ָהָיה ַטעְּ  ֻעגֹות וְּ

ועתה נפשנו יבשה, כאלו יחלום הרעב בכח המדמה שלו שאוכל בשר ובאמת אין כל, כי בלתי אל המן עינינו, שבאמת  )ו(    –ם  " מלבי 
היו רואים בעיניהם    הוא רק מן לא בשר, וכן אמר בספרי )פסקא פ"ז( וחכ"א המן היה משתנה לישראל לכל דבר שרוצים אלא שלא 

שב להודיע שני הענינים אשר היה במן    והמן, )ז(         שנאמר אין כל בלתי אל המן עינינו, לעינינו אין לנו אלא מן בשחר ומן בערב:
זו לשתי כתות, שהמן מצד עצמו לפי תכונת המקום אשר ירד משם כזרע גד הוא, שזה מורה אם על    אשר בעבורו נחלק העם בתאוה 

בו מצד   ואם על השפע הרוחנית שנמצא  ובשול ושאר תקוני המאכל,  היה צריך טחינה  ולא  גד הדק מאד  היותו כזרע  דקות חמרו 
ש  שמבואר  כאגדה,  אדם  של  לבו  שמושך  גד  כזרע  חז"ל  דרשו  הרוחני  כוונו  ענינו  נעלמים אשר  וסודות  פנימיות  בהם  יש  האגדות 

להסתירם מן ההמון, ועל היותו מוכן להתהפך לכמה גוונים אמר ועינו כעין הבדלח, כמו שהבדלח בהיותו גשם ספירי יתראו בו כל  
ר  היה  כ"ז  אולם  בו.  לטעום  אוכליו  שכוונו  הטעמים  כל  בו  שימצאו  מוכן  המן  היה  כן  אליו,  המקבילות  אבל:המראות  לצדיקים,           ק 

, הוא כמו שפי' חז"ל בזהר ובמדרש מלשון שטות, ע"י מה ששטו העם מדרך ה' ולא היו מוכנים לקבל צורתו הרוחניית  שטו העם )ח(  
כי היו רשעים. עי"כ נשתנה אצלם לגריעותא בשלשה דברים, ]א[ ולקטו שהוצרכו ללקטו הפך הצדיקים שירדו אל פתח בתיהם, ]ב[  

בר  ראוי  וטחנו  שיהיה  עד  והדיכה  והבשול  הטחינה  ע"י  לתקנו  הוצרכו  אצלם  שנתגשם  שמצד  בפרור  ובשלו  במדוכה  דכו  או  חים 
 לאכילה, ]ג[ והיה טעמו המיוחד כטעם לשד השמן שלא התהפך אצלם לטעמים חלוקים ולא הרגישו בו רק טעם לשד השמן לבד: 

 בדפים שלנו דף נד.  לא

ְזַרע  כ"מש   עוד   ומפרש  -תיקון כא דף נד.    לב ד   ּכִ א  היינו  ּגַ אי'  י  יֹוָנה   ּדָ   ונה'די'  י  אות  כי,  ה"יונ   במלת  ונרמזת,  הנשמה   נוצרת  שממנה  הטפה  על   רומזת  שהיא  יונה  היא  זו  ַוּדַ

  וזה ,  הגדול  ג"ד   שהוא   ליסוד  יורדת  ומשם,  ה "דיונ'  ה'  נ  אותיות  כנגד  שהם  וד ' וה  צח 'בנ  נכנסת   והטפה ,  נה' דיו'  ו  אות  סוד  שהוא  השדרה   חוט  דרך ,  א "דז  הדעת   מן   שיורדת  הטפה   היא

ה   שאמר א  ִטּפָ וְרּתָ ֵביהּ ,  ביסוד   שנמשכת  החסד  מן   לבנה  טפה  היא'  י  אות ִחּוַ ים   ּדְ ּלִ ּתַ י  ְוִאְתֲעִביד   ד "גַּ   ִאש ְ   שהוא   ב "טו   מספרה  ד"גי   כי),  היסוד   שהוא  ד"גי   ונעשית  ד"ג  מלת  נשלמת  שבו ד "ּגִ

א  ְוַעל (  ר "ד  ג"ה (, )טוב   כי  צדיק  אמרו(  י   ג  ישעיה)  ש"כמ,  טוב   הנקרא  היסוד ִאיִהי  ַזְרָעא  ּדָ ה   ְדִאיִהי'  י  ּדְ א   ִטּפָ יש ָ   נבראות  שממנה  הקדושה  הטפה  שהיא,  שביסוד'  י  אות  סוד  שהיא   הזרע   זה  כן  ועל  ַקּדִ

ַמר ,  הצדיקים  נשמות  ֵקא   בה   נאמר   ִאּתְ ה   ֶאל   הקדושה   הטפה   את   דהיינו   יֹוָנה   ֶאת   ַויָּ ש ָ ּבָ ִאיִהי ,  ַהיַּ א   ּדְ   א "דז   מיסוד   הטפה   את   המקבלת,  המלכות   דהיינו   הנקבה   שהיא   נּוְקּבָ

ה ,  ביסודה  ֲהַות   ּוִמּמַ ה   ּדַ ש ָ   שמספרה   ץ " אר  נקראת  היא   עתה   ץ "ֶארֶ   ִאְתְקִריַאת,  א" דז  ו" יה  שם   אל   טפלה   שהיתה  דהיינו ',  ה  אות   בסוד   יבשה   המלכות  שהיתה  ממה   ואז  ' ה   ַיּבָ

ָקא   ראויה   היא  ואז,  ן "דאלפי   ם "אלהי  ין   ַזְרִעין  ְלַאּפָ ְקָרא   שכתוב   זהו  ִדְכִתיב   הּוא   ָהָדא ,  הצדיקים  של  וקטנות   גדולות  נשמות  דהיינו,  ופירות  זרעים   להוציא   ְוִאיּבִ   ם"אלהי  ַויִּ
ה  ש ָ ּבָ     .פירות  המוציאה ארץ  מיבשה  שנעשית ל" ר ֶאֶרץ   ַליַּ

ו'    עיין רמב"ן   לג טז  במן ענין גדול, רמזוהו רבותינו במסכת יומא )עה:( לחם אבירים אכל איש )תהלים עח כה(,  ודע כי יש  -שמות 
עקיבא  ר'  דברי  אוכלין,  השרת  שמלאכי  דרשו  .  לחם  וכן  השכינה,  בזיו  השרת  מלאכי  שקיום  הוא,  עקיבא  רבי  שאמר  הזה  והענין 

הלת יא ז( ומתוק האור, שישיגו בו באור טוב טעם והמן  )שמו"ר לב ד( ואתה מחיה את כלם )נחמיה ט ו(, מחיה לכלם ועליו נאמר )ק 
 .הוא מתולדת האור העליון שנתגשם ברצון בוראו יתברך, ונמצא שאנשי המן ומלאכי השרת נזונין מדבר אחד 

 עיין זוהר ח"ב סב: ובתורה כג באריכות  לד
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בזוהר    מן, בחי' לחם מן השמים כנ"ל היורד מעתיקא פרשת  וכמבואר  רוחני  אחרי הנ"ל שהוא טל 

 .  לבוש המןבארץ מלכות ולסתימאה לזעיר אנפין הנקרא שמים וממנו יורד ל
שמים הנקרא  מהקב"ה  בפירוד  הוא  האדם  הברית  תיקון  בלא  אפך    ,אבל  דבזעת  הקללה  עליו  חלה  ואזי 

ת, הוא מחמת  כי פרנסה שהוא בטירחא ובכבידותאכל לחם, דהיינו שנדמה לו שהפרנסה מהארץ  
דהיינו שלא שומר את כוחותיו להוציאם רק לכבוד    ן הבריתושלא תיקן תיקון הכללי, שהוא תיק

וכיון שלא מקפיד על כוחותיו שלא יצאו לבטלה הוא  ,  זה פגם הברית  יוצא לבטלהשכח אדם  וכל  שמים,  
לתאוות ממון שגורמת   טורח ומשתדל בפרנסתו יותר מהצורך, ועוד כיוון שפוגם בברית אין לו דעת ונופל

כי מאן  וכמבואר בזוהר  .  )כמבואר בתורה כג(  בכל עתוכאילו חייב לרדוף להשיגו    לו תמיד להרגיש חסר ממון
  \לו/ ( שר של עניותשמזלזל בהםמי שזורק פירורי לחם )דזריק פירורין דנהמא עניות רדיף אבתריה  

מביא את  שבעצמו וכל שכן מי שזורק טיפי מוחו לבטלה מאן דזריק פירורין דמוחא   "שכרודף אחריו, 

קל וחומר כי הזלזול בלחם אינו קשור באופן    והוא  \לח/[לז])זוהר פינחס דף רמד ע"א(  העניות על עצמו 

     .בידיו אבל הפוגם בברית פוגם באופן ישיר במוחו ומאבד את הדעת ,ישיר לפרנסה אלא הוא עונש
 

 
ַהִהיא  מיד,  האלו  בבחינותיו  האילן  קומת  שיעור  שנתקן  אחר   כי   ואמר   -זוהר בשלח דף סב:    לה א  ּבְ ְעּתָ א   ָנִטיף   ש ַ א  ַטּלָ יש ָ יָקא   ַקּדִ   טל   נטף  שעה  באותה  ְסִתיָמָאה   ֵמַעּתִ

יהּ   ּוַמְלָיא ,  ל "ט '  שגי  ו" וא  א "ה   ד "יו   שם   סוד  בו   שיש  שם   על   דבדולחא   א" טל  הנקרא  א "דא  חכמה   סתימאה  מוחא   שהוא   סתימאה   מעתיקא   הקדוש ְזֵעיר   ְלֵריש ֵ ין  ּדִ   את   ומילא   ַאְנּפִ

ִאְקֵרי ֲאַתר  ,שבו ר" הג את  דהיינו   א" ז של   ראשו ַמִים ּדְ א  ּוֵמַההּוא, שמים הנקרא  המקום  שהוא ש ָ ְנהֹוָרא  ַטּלָ ָאה  ּדִ א ִעּלָ יש ָ א  ְוָנִחית ָנִגיד  ֲהָוה  ַקּדִ א ַמּנָ   אור  של   הטל ומזה ְלַתּתָ

ַרש    ֲהָוה   ָנִחית   ֲהָוה   ְוַכד   ,השמים  מן   לחם  לכם  ממטיר  הנני  ש" כמ,  למטה   המן   ויורד   נמשך  היה   א" דא  סתימאה  מוחא   הארת   שהוא  הקדוש  העליון  ִליִדין  ִמְתּפְ ִליִדין  ּגְ   הוא   גלידין)  ּגְ

א  ְוַאְקִריש  ,  גלדים  גלדים  ונחלק  נפרש   היה  וכשירד (  דק  קרום   שהוא  גלד  מלשון ק  ִדְכִתיב   הּוא   ָהָדא,  לאכלו  ישראל  בני  שיוכלו  כדי  למטה  בירידתו  ונתעבה  נקרש   היה  כך  ואחר  ְלַתּתָ   ּדַ
פֹור  ּכְ  .......       .  רוחני דק  מציאות היה למעלה כי, הארץ על כשהגיע ככפור ונעשה דק הדק שנקרש ' פי ָהָאֶרץ ַעל  ּכַ

א  ּוְמָבֵרךְ   אכילתו   ואחר א   ְלַמְלּכָ יש ָ ָאה   ַקּדִ   הזן  ברכת  לישראל  תיקן  משה  ל"וז,  ב"ע  מח  דף  ברכות'  במס  כדאיתא)  העליון  הקדוש   למלך  הזן   ברכת  מברך  היה  ִעּלָ
ֵרךְ  ּוְכֵדין, הכתר מצד  עלאה , החכמה  מצד  קדישא,  הבינה מצד מלכא   נקרא א "ז  כי,  שבו ב "כח  עד  עלתה שהברכה ל" ר(, מן  להם שירד  בשעה ֵמעֹוי ִמְתּבָ   מתברך   המן היה ואז ּבְ

ל   ַוֲהָוה ,  במעיו ּכֵ א   ְוָיַדע  ִמְסּתַ   לכן ,  ומלהשכיל  מלדעת  במוח   מסך  שעושים  אדים  ויעלה  פרש   שיעשה  גשמי  מאכל  היה  לא  המן  כי  למעלה  שיש   מה  ויודע  מסתכל  והיה  ְלֵעיּלָ

ֵכי ָחְכָמה   ְוִאְסּתְ ָאה   ּבְ א  ְוַעל ,  תורה  סתרי  בפנימיות  היינו   עליונה  בחכמה  והסתכל  ִעּלָ ָעה   ּדֹור   ִאְקרּון  ּדָ ,  התורה  בפנימיות   משיגים   שהיו   לפי  דעה   דור  המדבר  דור  נקרא   כן   ועל  ּדֵ

ין ֵני  ֲהווֹ  ְוִאּלֵ ָלא אֹוַרְייָתא ִאְתְיִהיַבת ּוְלהֹון, האמונה  בני היו ואלו ְמֵהיָמנּוָתא ּבְ ּכְ הּ  ְלִאְסּתַ ע  ּבָ  .   דרכיה ולדעת בה להסתכל  התורה ניתנה ולהם ָאְרָחָהא ּוְלִמְנּדַ

ָלא  ְוִאיּנּון ָכחוּ   ּדְ ּתְ ֵני  ִאש ְ ִתיב   ַמה   אמונה  בני  נמצאו  שלא  ואלו  ְמֵהיָמנּוָתא  ּבְ הוּ   ּכְ טוּ   ּבְ טוּ   ַמאי  ושואל  ְוָלְקטוּ   ָהָעם   ש ָ טּוָתא  ואמר,  פירושו  מה  ש ָ י  ֲהווֹ   ש ְ   ְלַגְרַמְייהוּ   ַנְסּבֵ
ִגין ָלא  ּבְ ֵני   ֲהווֹ   ּדְ ִתיב   ַמה ,  אמונה בני  היו   שלא   לפי  לעצמם  שטות  לקחו  ְמֵהיָמנּוָתא   ּבְ הוּ   ּכְ דֹוָכה   ָדכוּ   אוֹ   ָבֵרַחִים  ְוָטֲחנוּ   ּבְ ּמְ ל   ( א"ע  סג  דף )  ַאְטַרח   ַמאן',  ְוגוֹ   ּבַ   ַהאי  לֹון ּכָ

א  לכך הוצרכו  לא שהרי, זה בכל אותם הטריח  מי ִאיּנּון ֶאּלָ ֵני  ֲהווֹ  ָלא  ּדְ  .   אמונה בני היו שלא לפי עצמם הטריחו הם אלא ְמֵהיָמנּוָתא ּבְ

ַגְווָנא  א  ּכְ ָלא   ִאיּנּון   ּדָ יהּ   ְמֵהיְמֵני   ּדְ א   ּבֵ ֻקְדש ָ ִריךְ   ּבְ ָעאן  ָלא,  ה"בהקב  מאמינים  שאינם  אלו   הזמנים  בכל  הוא  זה  כעין  הּוא   ּבְ ָלא  ּבָ ּכְ ָאְרחֹוי  ְלִאְסּתַ   להתבונן   רוצים  אינם  ּבְ

ָעאן  ְוִאיּנּון,  בדרכיו ְרַמְייהוּ   ְלַאְטְרָחא  ּבָ ל   ּגַ ַתר   יֹוָמא  ּכָ ְלָמא  מפחד ,  ולילות  ימים  המזונות  אחר  יום  כל  עצמם   להטריח  רוצים  והם  ְוֵליֵלי  ְיָמָמא  ְמזֹוָנא  ּבָ יַדְייהוּ   ָסִליק  ָלא  ּדִ  ּבִ
א ּתָ ַנֲהָמא  ּפִ ִרים  ַמאן,  לחם  פת  בידם  יעלה  לא  שמא  ּדְ ִגין,  זה  כל  להם  גרם  מי  ַהאי  לֹון  ּגָ ָלאו  ּבְ ֵני   ִאיּנּון  ּדְ   ועולה ,  ה"בהקב  בוטחים  ואינם  אמונה  בני  שאינם  לפי  ְמֵהיָמנּוָתא  ּבְ

  ועסק   בוראם  את  עובדים  והיו  בו  ובוטחים  ה"בהקב  מאמינים  היו  אם  אבל,  צרכם  די   בידם  עולה  אינו  לפעמים  ואדרבה,  מזונותיהם  להם  מכינים  הם  ידם  ועוצם  בכחם  כי  בדעתם
 .   ובקלות טובה בהכנה מזונות להם ממציא  ה"הקב היה אז טפל להם היה  המזונות

טוּ   כתיב   במן  כאן  אף  ָהָכא  אּוף  טוּ   פירוש   ְוָלְקטוּ   ָהָעם  ש ָ טּוָתא ,  ש ָ ש ְ ַגְרַמְייהוּ   ּבִ   ְוָטֲחנוּ   ִדְכִתיב   הּוא  ָהָדא  עליו   לטרוח   ורצו  ֲעַלְייהוּ   ְלַאְטְרָחא  ּוָבָעאן,  עצמם  של  בשטות  ּדְ
ַתר   אבל  ָבֵרַחִים  ל   ּבָ א  ִטְרָחא  ּכָ יַדְייהוּ   ָסִליק  ָלא  ּדָ א  ּבִ ָמה   ֶאּלָ ַטַעם   ַטְעמוֹ   ְוָהָיה   שכתוב   כמו  אלא   בידם   עלתה   לא   הזה  הטורח   כל  אחר  ִדְכִתיב   ּכְ ד   ּכְ ֶמן  ְלש ַ ָ יר   ְוָלא,  ַהש ּ   ַיּתִ

ִרים   ַמאן,  ל"הנ  הטעמים  כל  ולא  השמן  לשד  כטעם  אלא  בו  מלטעום  יותר  בידם  עלתה  ולא ִגין,  זה  כל  להם  גרם  מי  ַהאי  לֹון  ּגָ ָלא   ּבְ ֵני  ֲהווֹ   ּדְ   בני   היו  שלא  לפי  ְמֵהיָמנּוָתא   ּבְ
 .   אמונה

ובגין דא, מאן דמזלזל בנהמא וזריק ליה בארעא, עניותא רדיף אבתריה, וחד ממנא אתפקד על דא, ואיהו    -  זוהר פנחס דף רמד.  לו 
, ועליה כתיב )איוב טו כג( נודד הוא ללחם איה, נודד הוא  רדיף אבתריה למיהב ליה עניותא, ולא יפוק מן עלמא עד דיצטריך לבריין

ויהך מטלטל וגלי מאתר לאתר ללחם איה הוא, ולית ]דף רמד:[ מאן דישגח עליה, הדא הוא דכתיב איה, מאן דירחם עליה, בגין דלא  
 ישכח: 

 עי"ש בזהר וברע"מ, וברע"מ דף רעב. ובתיקון טו דף ל:   לז

ְמַזְלֵזל   ַמאן ,  ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  ָאַמר   -זוהר פנחס דף רמד. רע"מ    לח ֵפרּוִרין  ּדִ ַנֲהָמא   ּבְ ֲאַתר   לֹון  ְוָזִריק,  לחם  של  בפרורים  שמזלזל  מי  ּדְ ָלא   ּבַ   אותם   וזורק  ִאְצְטִריךְ   ּדְ

ל , בזהר לעיל שכתוב כמו אחריו  רודף העניות ַהאי, ראוי שאינו במקום ן ּכָ ּכֵ ְמַזְלֵזל  ַמאן ש ֶ ֵפירּוִרין ּדִ מֹוָחא ּבְ    שכן כל ּדְ

ִאיּנּון,  המוח   של  בפרורים   שמזלזל   מי ין  ּדְ ֶזַרע  ִטּפִ ָזִריק,  זרע  של  טפות  שהם  ּדְ ַאְרָעא  לֹון  ּדְ ,  ל "רח   בעניות  שיענש   ודאי  הארץ  על  דרכו  שמשחית  ל"ר,  הארץ  על  אותם  שזורק  ּבְ

ַמר  ִאּתְ הֹון ּדְ י, בהם שנאמר  ּבְ ִחית ּכִ ל  ִהש ְ ר  ּכָ ש ָ ְרּכוֹ  ֶאת ּבָ ָזִריק  אוֹ ,  ָהָאֶרץ ַעל  ּדַ ה  הטפות  את שזורק או לֹון ּדְ ִנּדָ ַבת אוֹ , ּבְ ְפָחה  אוֹ ,  ֵנָכר   ֵאל  ּבְ ש ִ זֹוָנה  אוֹ , ּבְ  .   ּבְ

ן  ְוָכל  ּכֵ ן  ְוָכל   ש ֶ ּכֵ ְמַזְלֵזל   ַמאן   ש ֶ ֵפירּוִרין  ּדִ ַנֲהָמא   ּבְ אֹוַרְייָתא  ּדְ   יותר  חמור  שהוא,  הגון  שאינו  למי  תורה  סתרי  שמוסר  דהיינו,  תורה  של  לחמה  בפרורי  שמזלזל  מי  שכן  וכל  ּדְ

ִאיּנּון,  לבטלה  זרע  מהוצאת ַמר ,  האותיות  ותגי  האותיות  קוצי  ַאְתָוון  ְוָתֵגי  ַאְתָוון  קֹוֵצי  בענין  הנאמרים  הסודות  שהם  ּדְ ִאּתְ ל (  ג "י  משנה  א"פ  אבות'  במס)  נאמר   שעליהם  ֲעַלְייהוּ   ּדְ   ּכָ
ש   ּמֵ ּתַ ש ְ ָתָגא  ַהּמִ  .   שמים בידי  במיתה  שנענש ' פי ֳחָלף  ּבְ

ל  ן  ּכָ ּכֵ ָמַסר   ַמאן  ש ֶ אֹוַרְייָתא  ָרִזין  ּדְ ָלה   ְוִסְתֵרי,  התורה  סודות  שמוסר  מי  שכן   כל  ּדְ ה   ְוִסְתֵרי,  ַקּבָ ית  ַמֲעש ֵ ָמא   ַאְתָוון  ִסְתֵרי  אוֹ ,  ְבֵראש ִ ש ְ   השם   של  אותיות   סתרי  או  ְמפָרש    ּדִ

ים ,  המפורש  ָלאו  ַלֲאָנש ִ ֵליט  דהיינו ,  הגונים  שאינם   לאנשים  ֲהגּוִנים   ִאיּנּון  ּדְ ש ָ ה   ָהָרע  ֵיֶצר   ֲעַלְייהוּ   ּדְ ָ ַמר ,  זונה   אשה  סוד   שהוא  הרע  היצר   עליהם  ששולט   זֹוָנה   ִאש ּ ִאּתְ   ֲעָלהּ   ּדְ
י,  עליה  שנאמר ַעד   ּכִ ה   ּבְ ָ ר   ַעד ,  זונה  אשה  על  שבא  מי  זֹוָנה   ִאש ּ ּכַ א  ֶלֶחם   ְוֵלית  ומפרש ,  לחם  הנקראת  התורה  ממנו  שישתכח   ל"ר,  לחם  ככר  עד  יבא  זה  ידי  על  ָלֶחם   ּכִ   ב "כ   ֶאּלָ
אֹוַרְייָתא  ַאְתָוון ר   ְוֵלית ,  ב"כ'  שגי  ה "חט   לחם  כנגד,  התורה  אותיות   ב"הכ  אלא   לחם   נקרא  ולא  ּדְ ּכָ א"  ככר"  כ"מש   הכונה  ואין   ּכִ .  כראוי  אותה  ידע  שלא  ַאַחת  ֲהָלָכה   ֲאִפיּלוּ   ֶאּלָ

    ( מפרשים)
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"לא תאכלו על הדם, לא תנחשו ולא תעוננו", דלכאורה אין קשר בין    \לט/ )ויקרא יט(  רמוז בפסוק  וזה

)בחי'  אזי הנחש  פונה מבעלה,    השכינהשפגם הברית  עוון ועפ"י הנ"ל שע"י    מבאר, ורבנו  \מ/ הרישא לסיפא
  ,("לא תעוננו")בחי'    מושך אותה אליו ומטיל בה זוהמה דהיינו דם נדה שהוא בחי' עת רעה (  "תנחשולא  "

בנקל אלא   "לא תאכלו" אזי נפרדת מבעלה שעי"ז היא בלא דעת ואזי  "על הדם"    בבח'  כיון שהשכינהואזי  

  הדמים   דייל  ע  ינוי, העל הדם  הפרנסה  בנקל אלא בטורח  \מא/לא תאכלו  וזהו  בטורח הפרנסה,

עיר  שעי"ז נקראת  שהם גורמים לשכינה בחי' דם נדה, בבחי'  פגם הברית    שגרם לה ע"י  \מג/[מב]
, בבחי' שנמצא רבב על בגדיו, היינו ע"י  כנ"ל  מדללבשיך , בבחי' מדוע אדום  כנ"ל  הדמים

כנ"ל הבגדים  פגם  בחי'  שזהו  הגידין  כלליות  פגם  בחי'  הברית שהוא  כלליות    פגם  שפגם 
ואזי הנחש  ואין לה שמירה  הגידין הוא פגם הברית ואזי לא נמשך לבנונית לגידין שהם לבושי דם הנפש  

, לא תאכלו, עי"ז  מושך אותה אליו ומטיל בה זהמת דם נדה ואזי בעלה נפרד ממנה, ואזי אין דעת

בזוהר  היינו פרנסה בטורח כמבואר  בשטותא  ולקטו,  העם  שטו  שנדמה שהבחי'  השמים,  מן  לא    לחם 

   : \מה/ יגיעובלא טורח לא 
סדר המהלך נראה שהובא כאן שלא כסדר, וצ"ע האם באמת אין חילוק בין הרבב על בגדו לדם נדה או  
שיש חילוק כפי שהבנתי באות ג' שתחילה העוון עושה רבב על בגדי השכינה וכן רבב על בגדו הוא עוון  

ופלת עוד מהמוחין שעושה רבב על בגדה, וזה בחי' פגם הברית והוא בחי' פניה ופירוד מצד השכינה, ואזי נ
ואזי מושך אותה הנחש ומטיל בה זהמא דם נדה ואזי נפרדת מבעלה ממש    שמירת הבגדים,אבדת את  מו

    נופלת לגמרי תחת מלכות דסט"א שפחה כי תירש גבירתא בחי' עת רעה.כימי נדת דותא. ואזי 

י רוח טהרה  כל אלה היו דרכים אצלם בהגדת עתידות בסורם מדרכ ,לא תנחשו ולא תעוננווזה 

ונותנים כח לסט"א לנחש הקדמוני  ונבואה לדרכי רוח הטומאה  נמצא\מו/ )ספורנו(  שהם גורמים בחי'    , 

 
:  יט פרק  ויקרא    לט  נו  עֹונ  לֹא תְּ ַנֲחׁשו  וְּ ם לֹא תְּ לו  ַעל ַהד ָ  )כו( לֹא ֹתאכְּ

להרבה פנים נדרש בסנהדרין )סנהדרין סג( אזהרה שלא יאכל מבשר קדשים לפני זריקת דמים    -)כו( לא תאכלו על הדם    -  פרש"י 

)סנהדרין סו( כגון אלו המנחשין בחולדה ובעופות פתו    -  לא תנחשו       שתצא נפשה ועוד הרבה: ואזהרה לאוכל מבהמת חולין טרם  

 לשון עונות ושעות שאומר יום פלוני יפה להתחיל מלאכה שעה פלונית קשה לצאת:   -  לא תעוננו          נפלה מפיו צבי הפסיקו בדרך: 
ועל דרך הפשט, הוא מין    -וזה לשונו    –הוא למד מעניינו הסמוך לו   שם שגם לא לאכלו על הדם הוא איסור כישוף כי   עיין רמב"ן   מ

דעתם   כפי  שם  מתקבצים  והשדים  בגומא  אותו  ומאספים  הדם  שופכים  והיו  מענינו,  למד  דבר  הוא  כי  הקסמים  או  הכשוף  ממיני 
ההוא היו מתפחדים מאד מ  וכאשר היו ישראל עם שאול במחנה  ולא היה  ואוכלין על שולחנם להגיד להם העתידות  ן הפלשתים, 

והעם היו שואלים בשדים או   הלום אל האלהים,  נקרבה  לו(  כמו שנאמר )שם פסוק  ותומים  עושה דבר בלתי שאלת אורים  שאול 
בכשפים לדעת דרכם ומעשיהם ואוכלים על הדם לעשות המעשה ההוא ולכך אמר הכתוב ויגידו לשאול לאמר הנה העם חוטאים  

דתם, לומר הנה השם עשה לכם תשועה גדולה היום ואתם שואלים ללא אלהים, בגידה היא זו ועוד  לה' לאכול על הדם ויאמר בג 
 אפרש איסור מעונן ומנחש )דברים יח ט(: 

גם   מא כש   ויתפרש  כי  לשכינה,  נדה  דם  גורם  כי  בתאווה  לאכול  שלא  כפשוטו  תאכלו  כח  לא  לא  נותן  אזי  הנפש,  לשובע  אוכל 
 .הוא כח לבטלה וכ"ש יותר מצרכו  , ועוד כי עיכול המזון הוא כח הגוף וכשאינו לשם שמים  לחיצונים וגם זה בחי' פגם הברית 

 עיין פל"ח אות ז'  מב

ז'   מג להיות מבחינת התגברות הדמים, שאז הקדושה    -  פל"ח אות  ישראל אסור  )כי אכילת  וכו'  הדם  על  תאכלו  ה', לא  )שם אות 
החיצונים רחמנא ליצלן, שזה בחינת שליטת השפחה בישא עת רעה, ואכילת ישראל אסור  בבחינת עניות ושפלות והשפע הולכת אל  

 להיות בבחינה זו רק מבחינת דם נעכר ונעשה חלב(:
 ללבושיך  -בתרלד ומתרלו  מד

תך קוינו  ביאור עניין האמונה ובטחון שהיא הסתכלות אל הקב"ה תמיד בבחי' עיני כל אליך ישברו ובחי' לישוע   עיין בזה בתורה עו   מה 
כל היום, שההסתכלות אליו עושה כלי לשפע, וההסתכלות תלויה בתיקון הברית דהיינו הברית קשר עם הקב"ה, נמצא שבאמת מי  
שאינו בברית ואינו בהסתכלות ותקוה רק מה' אין לו כלי לשפע ובלא השתדלות לא תיהיה לו פרנסה כלל. אבל אינו כן אלא שבלא  

י סדר הטבע לטוב או למחסור כמבואר בתורה יז תנינא. אבל עיקר הפגם הוא הדמיון שבלא טרחה הוא  ברית אזי הוא תלוי בטבע כפ 
ימות ברעב. וגם מה שיש לו נדמה לו תמיד שצריך יותר. וטרח לבטלה בלא שירויח יותר ממה שנקצב לו בראש השנה. ועיין לק"ה  

עד   רק  כל אחד  צריך  ד' שם מבאר שההשתדלות בפרנסה  רק להשלים את  מו"מ הלכה  דהיינו  יותר.  ולא  לו בבטחון,  כמה שחסר 
 חסרון הבטחון כל אחד לפי מדרגת הבטחון שלו עי"ש.

כהן   מו  כמו    -  שפתי  הבריות,  מזיק  נחש  נעשה  סוף  ניחוש  מי שהולך אחר  נחשים, שכל  תעוננו. לא תעשו עצמכם  ולא  תנחשו  לא 
קצ"ד.(  )ח"ג  בלק  פרשת  בזוהר  כדאיתא  הרשע,  לבלעם  אתרקבו  .....  שאירע  כולהו  וגרמוי  לעלמין  אתקבר  ולא  בלעם  מת  והכי 

ואתעבידו כמה חויין מזוהמין מזיקי שאר בריין, ואפילו תולעים דהוו אכלי בשריה אתהדרו חויאן עד כאן. הרי לך שאחר שהלך אחר  
קרי ביה לא תינחשו לא תגרמו    נחש עונשו הוא התולעים שנתהוו מבשרו יהיו נחשים מזיקי הבריות, לזה הזהירה תורה לא תנחשו 

לנפשכם ולבשרכם שיעשו נחשים מזיקי הבריות, וכן אמרו חז"ל )בבא קמא ט"ז.( על מי שלא כרע במודים לסוף שבע שנים נעשה  
 שדרו נחש, הזהירה גם תורה על זה שלא יגרום לעצמו לבוא לזה: 
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נדה   נחש מושך אותה אליו  מזלגבה נחש משיך לה   זהמא דם  בה  ואזי    ,ואטיל  שעי"ז הפירוד מבעלה 

 שליטת השפחה בישא שהיא עת רעה.   עי"ז וגורמים שפחה תירש גבירתא

 ואטיל בה זהמא  מטלגבה  שלא לגרום ח"ו נחש משיך לה  \מח/ ניחוש לשון נחש,  לא תנחשווזה  

 כנ"ל.   דם נדה וכו'

לנשיכת  , היינו שלא לגרום ח"ו  כפרש"י שם   , שהוא לשון עת ועונהלא תעוננוווסמיך ליה  

שעת רעה היא פגם הדעת שנדמה לו שיש   וכנ"ל, \נ/שליטת העת רעה של הכ"ח עתיםהנחש שעי"ז 

      :  עת רעה ויש עת טובה הפך הדעת שכל מאורעותיו לטובה
 

יהיה אלקים    \נא/ בראשית כח(  מהקב"ה  בדרכו לחרןאבינו  שבקש יעקב    וזה לאמור אם  נדר  וידר 

כי זה תלוי לחם ובגד  יחדיו  וטעם שביקש  ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש,  עמדי ושמרני בדרך  
שלא יפגום בבגדים ועי"ז לא ינו שיעקב אבינו ביקש  ידה  בזה, כי פרנסה תלוי בבחי' בגדים לבנים

פירוד    שיהיו ח"ו בגדיו בבחי' רבב על בגדו בחי' דם נדה הגורםחטא  גרום השלא יתיפגם פרנסתו, דהיינו  

 :   והפרנסה בלא טורחכי כשהבגדים ללא רבב אזי גם הלחם מן השמים כנ"ל,  ,בין קודשא ב"ה ושכינתיה
 

בפסוק  וזה   יהיה סחרה    \נב/ )ישעיה כג(רמוז  ה'  לפני  ליושבים   לאכול לשבעה ולמכסה עתיק כי 
הוא   הפסוק  הפורענות  אחרי  פשט  צור  ענבואת  גדולה  ישהיל  מסחר  עיר  ולארץ  תה  לצידון  סמוכה 

 
ּה, וזקני אנ"ש קראו משיך לה ְלַגַבּה -לגבה, ובמנוקדים -' לגבה, וכן בתקפא ובכל המהדו -בדפו"ר  מז   ג' בפתח ב' בקמץ, )וצ"ע מלשון הזוהר בראשית נג. וכי תשא קצד:, משיך לה לגביה והפי' שהנחש מושך אותה אליו(  ְלַגבָּ

מעונן, בגין דהא איהו ארחיה  ואי אכיל עד לא צלי צלותיה לאתיישבא דמא על אתריה, הא איהו כמנחש ו   -רטו:    עיין זוהר ויקהל   מח
מדוע נקרא מי שמשתדל    אמאי אקרי בר נש ההוא דאשתדל בההוא סטרא מנחש   דמנחש, לסלקא לסטר אחרא ולמאכא סטרא דקדושה.  

איהו  , ודא  על שמשתדל בנחש הקדמוני שהוא הס"מ לחזק ולהגביר כוחו  על דאשתדל בההוא נחש לאתקפא חיליה ולאתגברא   ומתרץ   , בסטרא אחרא מנחש
דדמא  חילא  לההוא  פלח  האי  וכן  אחרים,  לאלהים  דפלח  אחרא  כמאן  הסטרא  שהוא  הדם  לכח  עובד  תפילתו  לפני  שאוכל  זה  ליה  וכן  פלח  ולא   ,

 לקודשא בריך הוא, לאתקפא סטרא דנשמתא סטרא דקדושה.
ּהמשיך לה , וזקני אנ"ש קראו ְלַגַבּה -לגבה, ובמנוקדים -לגבה, וכן בתקפא ובכל המהדו'  -בדפו"ר  מט     ג' בפתח ב' בקמץ, )וצ"ע מלשון הזוהר בראשית נג. וכי תשא קצד:, משיך לה לגביה והפי' שהנחש מושך אותה אליו(   ְלַגבָּ

שכח עתים בחי' כח ימי החודש יד מילוי הלבנה ויד מיעוט הלבנה. וכשהיא במילוי אזי סכנת הקטרוג, שנדמה לאדם    כנ"ל שביארנו   נ
סיבה    שאינו נצרך להקב"ה  וללבנה אמר שתתחדש, כי המיעוט הוא  ואזי אמרה לה דיבור אחד המתפרש לשנים לכי מעטי עצמך 

בלא   מקבלת  עצמה  מחזיקה  היא  ואעפ"כ  אחת  קומה  ששניהם  עוה"ב  בחי'  אחת  בחי'  ג'  והם  העליה.  תכלית  ירידה  בבחי'  לחדוש 
ת המיעוט כהתחלת ההתחדשות. והמצב הרע עת רעה  אחר הקטרוג שמתמעטת ובזה המצב הטוב הוא שתופסת א   -קטרוג, ושניה 

 שתופס את המיעוט כחושך וירידה ונפילה ועצבות וחסרון.

אמֹר   כח   פרק   בראשית   נא ר ל  דֶׁ נֶׁ ַיֲעקֹב  ר  ד ַ ַוי   ד    )כ(  גֶׁ בֶׁ ו  ֱאֹכל  לֶׁ ם  חֶׁ י לֶׁ ָנַתן ל  וְּ ךְּ  י הֹול  ָאֹנכ  ר  ֲאׁשֶׁ ה  ַהז ֶׁ ךְּ  רֶׁ ד ֶׁ ַ ב  י  ָמַרנ  ׁשְּ ו  י  ד  ָ מ  ים ע  ה ֱאלֹה  יֶׁ הְּ י  ם  א 
ֹׁש:  ב  לְּ  ל 

כמו שאמר כי לא אעזבך והמבקש לחם הוא קרוי נעזב שנאמר ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש    -ונתן לי לחם לאכול    –  פרש"י 
 לחם )תהלים לז(: 

)כ( אם יהיה אלהים עמדי לשון רש"י, אם ישמור לי הבטחות הללו שהבטיחני וטעם התנאי, שלא יגרום החטא וכך אמרו    -  רמב"ן 
לצדיקים   הבטחה  שאין  מכאן  אלא  עמדי,  אלהים  יהיה  אם  וכתיב  עמך,  אנכי  הנה  אחא,  ר'  בשם  הונא  רב  ב(  )עו  רבה  בבראשית 

 בעולם הזה: 

"י בא להוכיח ההבטחות מן המקרא היכן הבטיחו נמי על בגד ללבוש, וי"ל כיון שהבטיחו על הלחם  וא"ת כיון שרש   -  שפתי חכמים 
ממונך   ועשיק  יקרים  בגדים  זבין  פירוש  לכריסך,  ושוי  לגבך  נב.( עשיק  )ב"מ  חז"ל  כמו שאמרו  בגד ללבוש,  על  נמי  ודאי שהבטיחו 

ויה ולא ביוקר מכדי דמיה, ואמר נמי בפרק כיסוי הדם )חולין פד  בשביל בגדים, ושוי לכריסך פירוש אבל לכריסך אל תזבן אלא בש 
ע"ב( לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו וילבש ויתכסה כפי מה שיש לו, וכיון שהקב"ה הבטיחו על הלחם לאכול א"כ ודאי  

ו לחם לאכול והקב"ה הבטיחו  הבטיחו נמי על בגד ללבוש, דאל"כ היה צריך לצמצם ממאכלו כדי ליקח בגדים ונמצא שלא יהיה ל 
 על הלחם לאכול. )מהרא"י(: 

ץ ַעל    כג פרק  ישעיה    נב כֹות ָהָארֶׁ לְּ ל ַממְּ ָ ת כ  ָתה אֶׁ ָזנְּ ה וְּ ַננ ָ תְּ אֶׁ ָבה לְּ ׁשָ ת צֹר וְּ דָֹוד אֶׁ קֹד יְּ פְּ ָנה י  ים ׁשָ ע  בְּ ץ ׁש  ק   ָהָיה מ  י ָהֲאָדָמה: )יז( וְּ נ  ְּ ָהָיה   פ  )יח( וְּ
ׁש ַלידֹ  ה  קֹדֶׁ ַננ ָ תְּ אֶׁ ָרה  וְּ יק: ַסחְּ ה ָעת  ֶׁ ַכס  מְּ ל  ָעה וְּ בְּ ש ָ ֱאֹכל לְּ ָרה  לֶׁ ה ַסחְּ יֶׁ הְּ דָֹוד י  י יְּ נ  פְּ ים ל  ב  ֹׁשְּ י ַלי  ן כ   ָחס  לֹא י  ר וְּ ָאצ   ָוד לֹא י 

לא ינחילנה לבניהם.    -להיות אוצר. ולא יחסן    -עתידים צדיקים לבוז אותה כשיבא מלך המשיח. לא יאצר    -)יח( קדש לה'    -  פרש"י 
 שי נוי, עתיק משובח כמו ידברו עתק )תהלים צד(:למלבו   -למכסה עתיק  

לא יונח הריוח    -מאשר תרויח תקדיש ממנו לשם ה'. לא יאצר    -הוא כפל ענין במ"ש. קדש לה'    -)יח( סחרה ואתננה    מצודות דוד 
' בבית המקדש.  ריוח סחרה הקדיש לכהנים היושבים לפני ה   -כפל הדבר במ"ש. כי ליושבים וכו' סחרה    -בבית האוצר. ולא יחסן  

 להיות להם למאכל עד כדי שביעה ולכסות חזק וחשוב:   -לאכול לשבעה  

ענינו חוזק וחשוב וכן הון    -ולכסות. עתיק    -ענינו כמו אוצר וכן חוסן ויקר יקחו )יחזקאל כב(. ולמכסה    -)יח( יחסן    -  מצודות ציון 
 עתק )משלי ח(: 
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לגדולתהשם  מסיים    ,שתחרב  \נגישראל/ ותחזור  שוב  תיבנה  היא  שנה  שבעים  כל    ,שאחרי  לבוא  ולעתיד 
  אלא יהיה ליושבים לפני ה' לאכול ולבגדים חזקיםשלה  לא יבוא לבית האוצר  קדש לה'  יהיה  המסחר שבה  

הברית מתקנים הבגדים שיהיו בלא  ע"י תיקון  ש  ורבינו דורש טעם הסמיכות האוכל לבגדים כנ"ל  .וחשובים
שעתיק מאיר במכסה דהינו למכסה עתיק רומז  ש  לפרש  . עוד אפשרבלא טורח  פרנסה לשובעב ועי"ז הרב

דהיינו   ומהם  מאיר  עתיק  ש כשזוכה  בבגדים  ובינה  לבנון  לחכמה  מן  שעי"זנוזלין  ולמלכות  הבגדים    לז"א 

 :  לבנים אזי זוכה לאכול לשבעה שביעת הנפש וזוכה ללחם מן השמים בלא טורח
קיט.)גמ'  ב לקמן    מות  אחרי)בזוהר  ו  (פסחים  שיובא  דרשב"יעט.  ביומוהי  עתיק"מבאר    (בד"ה  שכיסה    " למכסה  דברים  שהם 

סמיכות האכילה למכסה עתיק  ולפי דברי רבנו שם אפשר לפרש כאן עוד   דהיינו סודות התורה,  ,עתיק יומין
מתקבל אזי מותר לגלות סודות התורה ואזי גם הפרנסה בלא טורח אלא לחם    רדבושכשיש תיקון הברית וה

            מן השמים.

 

בצאנו עזים    לדווכדי שיומעשה קל לפרנסתו  שעשה יעקב אבינו  שהמשיך לבנונית, בבחי'  ויעקב  

 \ נו/ [נה]   מחשוף הלבןויקח מקל לבנה וכו' ויפצל בהן פצלות לבנות    \נד/)בראשית ל'(נקודים וטלואים  
ולפי נקודים וטלואים.    וילדומקלות בצורת כתמים לבנים כדי שהצאן יראה  הקליפת  קצת מהפשט שקילף  

ן העליון בחי' נוזלין מן לבנון  ובדהיינו להמשיך מוחין מהלוון בזה לקיים מצוות תפילין מוחין,  יכ  \נז/ הזוהר

זיווג הצאן,  מלבונא דמוחא , כמ"ש שמעולם לא פגם בו  ע"י תיקון הכללי  \נח/ועשה זאת דייקא בזמן 

 
ז'(  אבל בבראשית רבה    זה פשט הפסוקים   נג אמרו חז"ל כל צור שכתוב בכתיב מלא הכוונה למדינת צור וכל צר שכתוב  )ב"ר סא 

וכן כתב המהרש"א   רומי הרשעה.  צר שהיא  בישעיה כולו מדבר על מפלת של  כג  ובפרק  רומי הרשעה  בכתיב חסר הכוונה לעיר 
גם כאן לצור הסמוכה לישראל שנענ   )ח"א ד"ה שס"ה(.  ח: בפסחים קי  ילדי  אמנם כאמור עפ"י הפשט הכוונה  שה על שהיו לוקחים 

ישראל ומוכרים אותם לעבדים כמבואר ביואל פ"ד, ועל ששמחה במפלת ישראל כמבואר ביחזקאל פרק כו. עיין ביאור מעם לועז  
 בהקדמתו לפרק כג בישעיה.

ח   ל' פרק  בראשית    נד ק ַ לֹות   )לז( ַוי   קְּ ַ ר ַעל ַהמ  ָבן ֲאׁשֶׁ ָ ף ַהל  ש  ָבנֹות ַמחְּ ָצלֹות לְּ ְּ ן פ  ה  ָ ל ב  ַפצ   מֹון ַויְּ ַערְּ ז וְּ לו  ה ַלח וְּ נֶׁ בְּ ל ל  ג    : לֹו ַיֲעקֹב ַמק ַ צ   )לח( ַוי ַ
ֹנַכח ַהצ ֹ  ֹות לְּ ת  ׁשְּ ֹאן ל  בֹאןָ  ַהצ  ר ת ָ ם ֲאׁשֶׁ י  ָ ֲקתֹות ַהמ  ׁש  ים ב ְּ ָהט  רְּ ָ ל ב  צ   ר פ   לֹות ֲאׁשֶׁ קְּ ַ ת ַהמ  ֹות: אֶׁ ת  ׁשְּ בָֹאן ל  ָנה ב ְּ ַחמְּ  אן ַוי  

עץ הוא ושמו לבנה כמה דתימא )הושע ד( תחת אלון ולבנה ואומר אני הוא שקורין טרימב"ל שהוא לבן    -)לז( מקל לבנה    -  פרש"י 
 וס שטרויך(: ועוד לקח מקל לוז עץ שגדלין בו אגוזים דקים קולדר"י בלע"ז )האזעלנ   -ולוז        כשהוא רטוב:  -לח        )עזפענהאלץ(: 

גלוי לובן של מקל.    -מחשף הלבן        קלופים קלופים שהיה עושהו מנומר:   -פצלות        קשטניי"ר בלע"ז )קאסטאניס בוים(:   -וערמון    
 כשהיה קולפו היה נראה ונגלה לובן שלו במקום הקלוף: 

ה משים לצאן לבן כי אם לחלקו המגיעו מן  )לז( ויקח וגו', לא עשה יעקב זה בשנה ראשונה אלא ממנה ואילך, והמקלות לא הי   רד"ק 
הנולדים בשנה ראשונה שהם עקודים נקודים וטלואים, ולאותם שהיו שלו היה משים המקלות כדי שלא יולידו אלא כדמות הפצלות,  

ל, כי רבים  שאם היו מולידים צאן יעקב עזים שלא היו נקודים וטלאים יחשדנו לבן כי גנבם יעקב מהצאן שלו, כן פירש אדני אבי ז" 
תמהים על יעקב אבינו שהיה צדיק איך היה עושה דבר רמאות בצאן לבן להרבות חלקו. לבנה, הוא עץ שגזרתו לבן ולקח אותו כדי  
וכאשר היה מסיר הקליפות   יותר מאחרים,  יהיה מחשופם לבן  וערמון לחים כי אלו  וכן לקח מקלות לוז  לח,  בעודו  לפצל הפצלות 

 ת והם לבנות, והפצול הוא הסרת הקליפה, ולוז וערמון ידועים: נשארו מקומותיהם חשופו 
 עיין לק"ה פטר חמור ב' וזוהר ח"א דף קסב.  נה

חיים   נו  פ"ד(    אוצרות  כג  ש'  חיים  )ובעץ  דצלם  מוחין  וכל  ש'  דזעיר  העורף  שבאחורי  והלבנינות  החוורא  אותה  בחינת  כל  כי  ודע 
שלו כולו הוא בחינת אלו הרגלים של אימא אשר הם מכלל בחינת הכתר שלו המקיף את הזעיר באופן    לבנינות אחורי הגוף והכתפין 

שכל אותה החוורא הנז' באדרת נשא שיש למעלה בגולגלתא וכן אותה החוורא המתפשטת באחוריים הכל הוא בחינת הכתר הנזכר  
בחינת   על  ב'  קכ"ח  דף  נשא  באדרת  מ"ש  וז"ס  הזעיר,  את  ומקיף  דנחית  הכותר  חוור  עיבר  חד  נפיק  גולגלתא  ומהאי  וז"ל,  א"א 

לגולגלתא דז"א וכו', כי ודאי היא יורדת דרך אחורי רישא דא"א. ודע כי על הלבנינות הזה שהוא בחינת הכתר הנזכר שהוא סיום  
ב  בין  ערפו  דרך  זעיר  מראש  הנמשך  דשערי  קוצא  חד  בחינת  עליהם  ומלביש  נמשך  החיצונית  התבונה  של  כנז'  הרגלים  כתפין   '

)נ"א   ג"כ  )נ"א    -באדרת נשא דף קכ"ט ונמשך    מחשוף הלבן אשר שם,לכסותו( הכתר )מש"כ(    -כ"כ( עד החזה דזעיר כדי לכסות 
 ולכן נמשך קוצא דשערי דרך האחור. ועוד טעם ב' כדי שלא לכסות הפנים של זעיר לכן נמשך דרך אחוריו.

א   -זוהר ויצא דף קסב.    נז  ְעּתָ ש ַ תִ   ּבְ אּדְ י  ִדְלהֹון  יאּוְבּתָ ָאה   זֹוֲהָרא   ְלַגּבֵ   והיינו   מעלה  של   העליון  מזוהר   שפע   לקבל  שתשוקתם   בשעה  ְדֶאְמָצִעיָתא   ַעּמּוָדא  ִדְלֵעיָלא  ִעּלָ

ֵליָמא  ַיֲעקב ,  דאמצעיתא   עמודא  הנקרא  א"מז ,  הבינה   בסוד  לוז,  החכמה   בסוד  לבנה  מקל  דהיינו,  המקלות  אותם  לקח  ַמְקלֹות  ִאיּנּון  ָנַטל ,  א"בז   המושרש  תם  איש  יעקב  אז  ש ְ

ין   שהם ,  ג"מחו   הכלולה  הדעת   בסוד   ערמון  ִפּלִ א   ּתְ ֵריש ָ ְרָהִטים   ,מוחין'  ד  סוד   שהם   ראש  של   התפלין  של   פרשיות '  ד  סוד  ּדְ א   ֲאַתר ,  ּבָ ין  ְלִדיּּוֵרי  ְודּוְכּתָ ִפּלִ   אותם  והלביש   והמשיך  ּתְ

ל   ְוִזיָווא  ְנהֹוָרא   ָנְטֵלי  ּוֵמָהָכא  ,התפלין  בתי'  ד  סוד  שהם  א"דז  דגולגלתא  חללי  בתלת  דאימא   י "נה  עם ְרָיין  ֵחיִלין  ּכָ ִ ִאין   ּוַמש ּ   כל  וזיו  אור   ומקבלים  נוטלים  המוחין  ומאלו  ִעּלָ

ָרן  ִאיּנּון ,  העליונים  ומחנות   צבאות  ְ ִמְתַקש ּ ָרן   ְלֵעיָלא  ּדְ ְ א   ּוִמְתַקש ּ יָון ,  ולמטה  למעלה  מתקשרים   שהם  המלאכים   אותם   ְלַתּתָ ִאיּנּון   ּכֵ ְקתֹות   ְרָהִטין   ִמּגוֹ   ָנְטִלין  ּדְ ִים  ש ִ   כיון   ַהּמַ

ֵדין,  המים   שקתות   סוד  שהם  ק"הו  בתוך   המתפשטים  המוחין  משפע   נוטלים  שהם א  ְלָנֲחָתא  ּוַמּבּוִעין   ְמקֹוִרין  ֲהווֹ   ִאיּנּון  ּכְ   ומעיינות   מקורות   נעשים  הם  אז  ְלכֹוָלא  ּוְלֵמיַהב   ְלַתּתָ

 (   ומפרשים  מ" מק. ) מעלה   של האומות שרי ולכל ,  ע "בי  עולמות לכל  מהם  ולתת  למטה השפע  להוריד 
ולהוליד בדומה למה שראו המים    ע"י אם נתעברו בנס    בפשט נחלקו   נח גרמו להם לחזור לאחוריהם אל הזכרים  ,  או שהמקלות רק 
בפ "  בפרש"י  ויחמנה( ס כמבואר  ד"ה  הבא  לבחי'    וק  רומז  הלבן  כאן שמחשף  יש  רמז  הלבן  מחשף  בעזרת  עיבור  שנעשה  כיון  עכ"פ 

 ברית שעל ידו ההולדה  

גם בלקוטי הלכות עפ"י הזהר מבואר שהמקלות שבהם היה מחשף הלבן על ידם קיים יעקב מצות תפילין שכידוע הם בחי' המשכת  
 .ק יונק משדי אמו מבואר בזהר פנחס רנח שרומז לתפילין ועיין לעיל תינו    .מוחין גבוהים בחי' המשכת לבנונית הנ"ל 
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הבכור   בנו  ראובן  על  הסתלקותו  לפני  מט(שאמר  אוני  \נט/)שם  שהוא    ראשית  מכוח דהיינו  נולד 

הראשון בברית  ,שלו  \ס/ ההולדה  פגם  לא  שמעולם  כן  ,דהיינו  כה(  ועל  )שם  בו  יושב   \סא/נאמר 
שנקרא  אוהלים, הקב"ה  עם  בברית  מחובר  היה  שתמיד  כמ"ש  אוהל    דהיינו  שמים,  בחי'  היינו 

כמו אוהל    השמיםפי' שהקב"ה מתח את    וימתחם כאוהל לשבת  הנוטה כדוק שמים  \סב/ (ם)ישעיה מ

שיעקב    , היינוומחוברים אליו בברית  \סג/ כמו אהל של יושבי אהלים, שיהיו מסתכלים בשמים  על העולם

ל זכה  בשמים,  [סד]   בחי'אבינו  רוחא  דרך הנשר  דא  נשר  כי  אנפין  דזעיר  יסוד  תיקון   דהיינו  דהיינו 

כי רקיע   ,\סו/[סה]   בחי' זוהר הרקיעוזה    הברית בחי' צדיק יסוד עולם, ושמים בחי' הקב"ה זעיר אנפין,

ברית בחי'  וזוהר  כנ"ל  אנפין  זעיר  והדמים של    בחי'  עוונותיהן  זהורית, שמלבין  בחי' לשון של 
ם עוונות ישראל יגרמו פי' אפילו א  שס"ה גידין, בבחי' )שם א'( אם יאדימו כתולע כצמר יהיו

כו ללבן כצמר, ולפי  פבחי' דם נדה לשכינה כמו תולעת השני שהיא אדומה אזי ע"י יום הכפורים שמכפר יה 

 
שהטלואים שנולדו ע"י המחשף הלבן כמבואר כאן    האריז"ל שנקודים רומז לעולם שבו היה שבירת הכלים אולי אפ"ל   עפ"י כתבי 

דבר( רומז לעולם התיקון מתיקון דייקא   .כי טלאי לשון תיקון   , )העמק  נזכר שמירת הברית אלא    , וכן כל התורה כאן מדברת  שלא 
 .תיקון הברית וכן הכל מדבר מתיקון שאחר שנעשה רבב על בגדו כנ"ל 

ן    מט פרק  בראשית    נט  ב  או  ר ָעז: )ג( רְּ תֶׁ יֶׁ ת וְּ א  ר ש ְּ תֶׁ י יֶׁ ית אֹונ  אׁש  ר  י וְּ ֹח  ה כ  י ַאת ָ ֹכר   ב ְּ

כחי כמו )הושע יב( מצאתי און לי )ישעיה מ(    -אוני      היא טפה ראשונה שלו שלא ראה קרי מימיו )ב"ר(:   -)ג( וראשית אוני    -פרש"י  
במלכות כמו )ש"א ב(    -ויתר עז      לשון נשיאות כפים:   ראוי היית להיות יתר על אחיך בכהונה   -יתר שאת      מרוב אונים. ולאין אונים: 

 ויתן עז למלכו. ומי גרם לך להפסיד כל אלה: 
שהטבע   ס כליהוא    אע"פ  אותה  עושה  רק  ראשון  מדרושי    , שיחוד  ג'  דרוש  הכוונות  שער  כמבואר  באצבע  למעך  הראשונים  נהגו 

שט"ז ספ"ה )ושם מ"ש אות ח' דאין רוחא דבגווה ע"י אצבע  ע"ח  עין  ל   דרוש ו' מדרושי ק"ש אות מא שכתב   שמן ששון   "ש הלילה. ועי 
 יע"ש( 

ים:   כה פרק  בראשית    סא ב ֹאָהל  ם יׁש  יׁש ת ָ ַיֲעקֹב א  ה וְּ דֶׁ יׁש ש ָ ד א  ַע ַצי  יׁש יֹד  ו א  ש ָ י ע  ה  ים ַויְּ ָער  לו  ַהנ ְּ ד ְּ גְּ  )כז( ַוי  

 אהלו של שם ואהלו של עבר:   -ישב אהלים      -  פרש"י 

עוד יש להתבונן שהיה ראוי לומר יעקב איש אמת כיון שמדתו אמת, ממה שאמר הנביא )מיכה ז, כ( תתן אמת ליעקב,  ו   -  רבנו בחיי 
אבל הוסיף ביאור במלת תם שהיא רומזת על מדת אמת, ורומזת עוד שהוא המכריע, מלשון תיומת שהוא אמצעית בין העלין לימין  

. על  יושב אהלים            ת עולה קו"ף, ואמר רבי עקיבא קו"ף זה הקב"ה, והבן זה:ולשמאל, וכבר ידעת כי מספר יעקב עם ארבע אותיו 
נאמר יושב אהלים. ועל דרך הקבלה יושב אהלים אהל של מעלה ואהל של מטה, שכבר ידעת   דרך הפשט של שם ועבר, ועל זה 

 שצורתו של יעקב חקוקה בכסא הכבוד והנה זה כאילו אמר יושב כסא: 
ת: )   מ פרק  ישעיה    סב בֶׁ ל ָלׁשָ ֹאהֶׁ ָ ם כ  ח  ת ָ מְּ ם ַוי   ַמי  ֹק ׁשָ ה ַכד  ֹוטֶׁ ים ַהנ  ֲחָגב  ַ יָה כ  בֶׁ יֹׁשְּ ץ וְּ ג ָהָארֶׁ ב ַעל חו  ׁש   כב( ַהי 

כאלו אמר על השמים כי הם חוג הארץ כמו שיעשה אדם במחוגה העגולה כי למחוגה יש שתי אצבעות האחת    -)כב( היושב    רד"ק 
הנקו  והנה  העגולה  יקיף  ובשנית  כמו  יעמוד  סביב הארץ  והשמים  התחתון שבעגולה  היא  כי  הנקודה  כמו  והארץ  העגולה  בתוך  דה 

העגולה, ואמר היושב דרך משל כי אין לו מקום יתעלה מכל דמיון אלא כאדם היושב על מקום גבוה מאד ומביט במקום השפל ידמה  
ונהי בעינינו כחג  ויושביה כחגבים, כמו שאמר  ויונתן תרגם דאשרי בתקוף  לו הדבר הגדול קטן לפיכך אמר  בים וכן היינו בעיניהם, 

רומא שכינת יקריה תרגם היושב כמו המושיב, ואלה השמים שהם חוג הארץ הוא נוטה אותם וכפל הענין במלות שונות, כי וימתחם  
בבית אם אין עליו  כמו הנוטה וכאהל כמו הדוק, כי פירוש דוק יריעה שיעשה אדם ממנה אהל, ופי' לשבת תחתיהם, כי לא ישב אדם  

תקרה, ויונתן תרגם הנוטה כדוק דמתח כזעיר, וענין וימתחם הנטיה והפרישה, וכן בדברי רז"ל מקום שנמתח עמו וממנו נקרא השק  
 אמתחת כמו שפירשנו בספר מכלל בחלק הדקדוק ממנו: 

י זֶׁ   -  קמט   עיין תורה   סג ד  ַעל יְּ ם, וְּ ַמי  ָ ל ַעל ַהׁש  כ   ַ ת  סְּ ה  ר טֹוב לְּ ֹקֶׁ ַבב  ח נ"ז(:ו  ַ ל  ׁשַ ת ב ְּ ָרׁשַ ָ דֹוׁש. פ  ז ַֹהר ַהק ָ ַ ן ב  ַעת )ַעי   ךְּ ַהד ַ ׁשָ מְּ  ה נ 

 .תנו רבנן המתפלל צריך שיכוין את לבו לשמים אבא שאול אומר סימן לדבר תכין לבם תקשיב אזנך   ברכות לא.

הקב"ה קיים, אף היא קיימת. אבל על  א"ר יצחק, נשמתא היא קיימא בקיומא לעלמין. מה    -  : מדרש הנעלם דף י  ( מרגליות )   זהר חדש 

יוסי,      ההיא נפשתא חייתא, אמר קרא, הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה:  ויהי האדם לנפש חיה,    א"ר  מאי חזא אונקלוס, דאמר 

על דאתגבלון מעובייא רבה דעפרא, יתיר מבני נשא.    א"ר יצחק,      ותרגם לרוח ממללא, אי נפשא דבעירתא היא, למה לא ממללן: 

נשא.   כבני  ולא מסתכלין ברקיעא  זקפין רישא,  וזקפן רישא ואסתכלו ברקיעא, הוו  ולא  דאלו אתגבלו מקלילא דעפרא כבני נשא, 

יוסי            ממללן:  ת"ח,  א"ר  נשא.  דבני  רבה  סיועא  ההוא  א"ל,  למאי.  ברקיעא  אסתכלותא  אבל  תינח,  רישא  וזקפן  גבלותא   ,
טורייא, לא הוה ליה סיועא, עד דאסתכל ברקיעא, הה"ד, אנא נבוכדנצר עיני לשמיא נטלת,  נבוכדנצר כד הוה טריד, והוה בעירא ב 

 ומנדעי עלי יתיב. דעד לא יסתכל ברקיעאף חא הוה מנדעיה עילויה: 

 יד. כשתסתכל בשמים כשהם זכים ובהירים, תזכה לאמונת חכמים:אמונה    ספר המדות 

 שיסתכל על השמים:  סגולה לגאוה   יח.שם גאוה  
 משלי ל' יט  סד

 לשה"כ דניאל יב ג'  סה 
ד:  דניאל פרק יב   סו  עֹוָלם ָועֶׁ ים לְּ ֹוָכב  כ  ַ ים כ  י ָהַרב   יק  ד   ַמצְּ יַע ו  זַֹהר ָהָרק  רו  כ ְּ ה  ים ַיזְּ ל  כ   ש ְּ ַ ַהמ   )ג( וְּ

והמשכילים, כזוהר הרקיע    -  אבן עזרא  כן   -)ג(  גדולה על  והמצדיקים לרבים מעלתם  כי    שיקבל האור  ועד  לעולם  אמר ככוכבים 
 מעלת הכוכבים גדולה ממעלת הגלגלים אף כי הרקיע שהוא למטה מן הגלגלים: 



 מוהר"ן           תורה כט                             ליקוטי                                            10מ: 

, וידוע שיום הכפורים הוא יום תשובה ואיתא בספר המדות יום תשובה הוא  רבנו הכוונה ע"י תיקון הברית
התשובה עולם  עילאה  לבינה  שעולים  דהיינו  מהזמן  את    למעלה  לתקן  אפשר  ועי"ז  הזמן  מעל  שהוא 

ועולים  של יום הכפורים הוא בחי' תיקון הברית    שהתשובההעוונות של ימים שעברו, ולפי רבנו צריך לומר  

 : לבינים את העונות כנ"למהשפעת מוחין ש  לבינה ומקבלים ממנה מוחין

 
 ואות 

בתחילת התורה באותיות א' ב' פתח רבינו את התורה בענין איך זוכין לדיבור הנשמע ומתקבל אצל הזולת  
ועד כאן לא הזכיר דיבור רק שהוא בחי' תיקון הבגדים והאריך בענין רבב על בגדו והתגברות הדמים וכאן  

הדיבור ואילו כאן שוב חוזר לבאר ענין הדיבור אלא ששם אמר שבלי תיקון הברית לא נשמע ומתקבל 
 אומר שאסור לדבר דיבור שאינו נשמע ומתקבל כי זה לא דיבור אלא דומיה

דהיינו שלא זרק לבנונית להלבין את הגידין שהם לבושי דם    שלא תיקן תיקון הכללי,וכל זמן  

בחי'    כנ"ל  השכינה היא בבחי' מדוע אדום ללבושיך,  על כןו  בחי' השכינה המדברת מגרונוהנפש  
כזה  דם נדה, ובמצב  פרודה מבעלה,  מנודה  כן היא  בלא    אזי הדיבור אסור  שעל  ולא    ,דעתכי הוא 

. דהיינו פגם הברית  ,הוא לבטלה   כי  ,\סז/ , הוא פוגם יותרכיון שלא מתקבלכי    ,נקרא דיבור, ולכן אסור לדבר
שדוד המלך    ,היא הקדמהפשוטו של מקרא  ,  "החשיתי מטוב  נאלמתי דומיה"  \סח/ בבחי' )תהלים לט(

, מקדים שמפחד פן יכשל בלשונו \סט/ "הודיעני נא את דרכיך"  אל מהקב"ה שאלה בנסתרות דרכיוולפני שש
שדוד המלך אומר להקב"ה נאלמתי דומיה כי חושש אני שלא    מפרש רבנו  ו  ,וידבר רע לכן נאלם גם מהטוב

נאלמתי   לכןו  טוב בדיבור אינו מתקבל ואינו נקרא דיבורתי מטוב" דהיינו כיון שאין  ייתקבלו דברי כי "החש

  ,, ולכן לא נמשך לבנונית לגידין\ע/ לא תיקן הברית כראוי, כי לא היה טוב בדיבוררבנו מדוע ומבאר , הדומי

הדם לבושי  שהיה    ,שהם  בגדו   לונמצא  על  רבב  נדה  בחי'  דם  הדמים  בחי'  בבחי'  נעשה    שמאלו 
 דומיה. כי עיקר הדיבור תלוי בתיקון הכללי, שהוא בחי' ויגד לכם את בריתו כנ"ל. 

 
עניין גילוי סודות התורה  עתה  באר י ,כהמשך למה שביאר עד כאן כל התיקונים שזוכים ע"י תיקון הברית

שתלוי בתיקון הברית. ובעניין הנ"ל באות ב' שדיבור שבח הצדיק הוא בחי' תיקון הברית מוסיף כאן שצדיק  
 אמת כרשב"י עצם חיותו בעולם הזה השפיע תיקון הברית לכל דורו. 

"ל כיון שדבורו ן הברית עובר על הולך רכיל מגלה סוד, ונראה כוונתו עפ"י הנוואומר שהמדבר בלא תיק
      .לו לגלות לא מתקבל הוא בחי' דבור לבטלה נמצא שגילה דבר שאסור היה

 
עבודה גדולה לומר תורה אפלו ליחיד, כל שכן לרבים. כי צריך לזהר מאד, שלא יאמר דבר שאינו ראוי לשכל    -  עיין תורה קלד   סז 

נאוף, שמשליך טפי השכל באתר דלא  כי הוא בחינת  נקרא    המקבל.  ולפעמים  אצטריך. ונקרא לבטלה, כי אינו מוליד אצלו כלום. 
ידי שאומר   על  ועל כן  זה דבר שאינו צריך לו לפי מדרגתו.  ידי  ופגום, הינו שהמקבל עושה על  ומוציא פסול  נאוף ממש, שמוליד 

תורה  כשאומר  מאד  לזהר  צריך  כן  ועל  נאוף.  בתאות  היצר  עליו  להתגבר  ושלום,  חס  יוכל,  שלא    תורה,  יתחלקו  שדבוריו  ברבים, 
ישמע כל אחד כי אם מה שצריך לו, לא יותר. ואף שאומר בפני רבים לכלם בשוה, עם כל זה לא יכנס בלב כל אחד ואחד כי אם  
הנוגע לו, וצריך לו. וכמו שכתוב בזהר )יתרו דף סח(: "וישמע יתרו" והלא כלא עלמא שמעו אלא יתרו שמע וכו' עין שם. וזהו 'זכאה  
מאן דמלל על אדנא דשמע' )זהר תצוה דף קפו: (. וזה שאמרו )סכה נב(: כל הגדול מחברו, הינו שהוא גדול, ועל ידי זה אומר תורה,  

 אזי יצרו גדול ממנו כנ"ל, כי יוכל להתגבר עליו היצר הרע בתאות נאוף כנ"ל, וצריך להשמר ולפלס דבוריו כנ"ל: 
ׁשְּ   תהילים פרק לט   סח י אֶׁ ת   י: )ב( ָאַמרְּ ד   גְּ נֶׁ ע לְּ עֹד ָרׁשָ סֹום ב ְּ י ַמחְּ פ  ָרה לְּ מְּ ׁשְּ י אֶׁ ׁשֹונ  לְּ ֲחטֹוא ב  ָרַכי מ  ָרה דְּ ֹוב    מְּ ט  י מ  ית  ֱחׁש  ה הֶׁ י ָ מ  י דו  ת   ֱאַלמְּ )ג( נֶׁ

ר:  ָ כ  עְּ י נֶׁ ב  א  כְּ י:   ו  ׁשֹונ  לְּ י ב   ת   רְּ ַ ב  ׁש ד   ַער א  בְּ י ת  יג  ֲהג  ַ י ב  ב   רְּ ק  י ב ְּ ב   דָֹוד   )ד( ַחם ל  י יְּ נ  יע  י:   )ה( הֹוד  ל ָאנ  ה ָחד  ָעה מֶׁ דְּ יא א  ת ָיַמי ַמה ה  ד ַ מ  י ו  צ    ק 

טוב החשיתי.    רד"ק  מטוב, אפילו מדבר  כאילו אני אילם. החשיתי  כך אני שותק  כל  כלומר,  בשתיקה.  נאלמתי  דומיה,  נאלמתי  )ג( 
י הרע מתוך צערי. ויש לפרש,  וכאבי נעכר, אף על פי שכאבי נעכר ונשחת אני חוסם את פי מלדבר אפילו הטוב, כדי שלא יזדמן לפ 

והחשיתי   בטוב,  תקוה  עוד  לי  אין  כי  הלב,  על מחשבות  פירוש החשיתי,  עליו. או  טוב שאדבר  לי  יבוא  לא  כי  טוב  מדבר  החשיתי 
 אומר ולא על הכאב עצמו:   -מקום הכאב    -והחרשתי ממנו. ובאמרו, נעכר, על הבשר  

הודיעני ה' קצי  " ה{  -דכתיב }תהילים לט דאמר רב יהודה אמר רב מאי    -. שאמנם הקב"ה סירב לגלות לו.  וכמבואר בגמ' שבת ל   סט 

  ,)מאורעות העתידים לבוא עלי(  אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם הודיעני ה' קצי   " ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני 

גזרה היא מלפני שאין מודיעין מדת    )כמה שנים אחיה( ?  ומדת ימי מה היא   .ודם אמר לו גזרה היא מלפני שאין מודיעין קצו של בשר  

אני  ימיו של אדם   חדל  אמות(  ואדעה מה  בשבוע  יום  תמות )באיזה  בשבת  לו  דוד( .  אמר  בשבת   )ביקש  באחד  הגיע    , אמות  כבר  לו  אמר 
יא{ כי טוב יום  -אמר לו }תהילים פד   , ערב שבת אמות ב   )ביקש דוד(   , ואין מלכות נוגעת בחברתה אפי' כמלא נימא   , מלכות שלמה בנך 

 .בחצריך מאלף טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח 
לבי חלל בקרבי וביאור רבנו בתורה עב שכב רלא היה לו יצה"ר גשמי כלל, ונראה שלפי גודל הבקשה שרצה לבקש    צ"ע הרי אמר   ע
יגלו נסתרות דרכי ה' היה צריך מדרגה עוד יותר גבוהה בתיקון הברית. ואע"פ שמצינו צדיקים שידעו מתי יסתלקו נראה שהוא  ש 

 מסודות התורה שנתגלו לאחרונים יותר מלהראשונים לצורך השעה.  



 מוהר"ן           תורה כט                             ליקוטי                                            11מ: 

שאז קשה יותר לשמור הברית ולהמשיך לבנונית בתר דשכיב ר' שמעון  מה שאמרו בזוהר  וזה בחי'  

הוה אמר חד לחבריה אל תתן את פיך לחטיא את לכל הגידין עד שיהיה הדבור נשמע ומתקבל  
בנים מתים   הואפשט הפסוק    \עב/[עא]בשרך   נדרים  ונראה לפי רבנו שרומז שדיבור בלא תיקון  שבעוון   ,

כי דבור  , וכדלקמן שנקרא מגלה סוד, ינו חטא הבשר(י)דה הבריתהברית אזי כיון שאינו מתקבל גורם לפגם  
להתאפק   שצריך  כיון  סוד,  מגלה  נקרא  לבטלה  דבור  והמדבר  לבטלה  דיבור  הוא  מתקבל  ולא  שנשמע 

על  שהפסוק רומז שנענשים  מפרש  ,  {\עד/ :ובדף קה  \עג/ .זוהר ויקרא עט}והזוהר    .ולשמור אותו בתוכו
בזמן   התורה  סודות  גם    ,האסורגילוי  אדם.    בזוהרומסתמא  של  בשרו  שהם  הבנים  למיתת  ורבנו  הכוונה 

רשב"י,  \עה/מבאר בהסתלקות  אסורים  התורה  סודות  גילוי  קשת  מדוע  היה  שמעון  רבי   \עו/כי 

 
 קהלת ה' ה'  עא

ֹור   ה פרק  קהלת    עב ד  ת   ֶׁ ׁש  ֹר מ  ד  ר לֹא ת  ָגָגה    )ד( טֹוב ֲאׁשֶׁ י ׁשְּ ָאךְּ כ   לְּ ַ י ַהמ  נ  פְּ ֹאַמר ל  ַאל ת  ָך וְּ רֶׁ ש ָ ת ב ְּ יא אֶׁ יָך ַלֲחט  ת פ   ן אֶׁ ת   ם: )ה( ַאל ת   ל   ׁשַ לֹא תְּ וְּ
יָך:  ה ָידֶׁ ת ַמֲעש   ל אֶׁ ב   ח  ָך וְּ ים ַעל קֹולֶׁ צֹף ָהֱאלֹה  קְּ ה י  ָ יא ָלמ   ה 

שליח הבא לתובעך    -שיפקוד העון על בניך. ואל תאמר לפני המלאך    -את בשרך    בנדר. לחטיא   -)ה( אל תתן את פיך    -  פרש"י 
ידיך    -צדקה שפסקת ברבים. כי שגגה היא   וחבל את מעשה  ליתן.  בידי  יכולת  מצות שהיו    -בשגגה פסקתיה כסבור הייתי שהיה 

 בשביל קולך:   -בידיך שעשית כבר אבדתם כך נדרש במדרש. על קולך  
אָנא   -זוהר אחרי עט.    עג יֹומֹוי  כי  למדנו  ּתָ י  ּבְ ַרּבִ ְמעֹון   ּדְ ר   ָאַמר   ֲהָוה   ש ִ ַתח ,  לחברו  אדם  אומר  היה  שמעון  רבי  של  בימיו  כי  ְלַחְבֵריהּ   ָנש    ּבַ יךָ   ּפְ ָבֶריךָ   ְוָיִאירוּ   ּפִ   ברכות '  מס)  ּדְ

ַתר ,  מפורשים  הסודות  שתגלה  כלומר(  א"ע  כב   דף ִכיב   ּבָ ש ָ י  ּדְ ְמעֹון  ַרּבִ ן ַאל   לזה  זה  אומרים  החברים  היו  ָאְמֵרי  ֲהווֹ ,  שמעון  רבי  שנסתלק  אחר  ש ִ ּתֵ יךָ   ֶאת   ּתִ ֶרךָ   ֶאת   ַלֲחִטיא   ּפִ ש ָ   ּבְ
 .   תענש  שלא כדי הסודות תגלה שלא

ְנָיא י  ָאַמר ,  בברייתא  למדנו  ּתַ ְמעֹון  ַרּבִ ֵני  ִאי ,  ש ִ ָלן  ָעְלָמא   ּבְ ּכְ ָמה   ִמְסּתַ ְכִתיב   ּבְ אֹוַרְייָתא  ּדִ   אשה   ואל  הפסוק  בסוד   דהיינו ,  בתורה  שכתוב   במה  מתבוננים   היו  אדם  בני  אם  ּבְ

ָזא  ֵייתּון ָלא, תקרב לא טומאתה בנדת י ְלַאְרּגָ  .    עמהם השורה בהשכינה פגם ולגרום, קונם לפני להכעיס באים היו לא ָמאֵריהֹון ַקּמֵ

אָנא ד ,  ּתָ יִנין  ִמְתָעִרין  ּכַ ָיין  ּדִ ָעְלָמא  ְלַאֲחָתא  ַקש ְ ה   ְוֶאל   נאמר  אז,  לעולם  לרדת  התחתונים  בעונות  קשים  דינים  כשמתעוררים,  למדנו  ּבְ ָ ת  ִאש ּ ִנּדַ   לגלות  תקרב  לא  טּוְמָאָתהּ   ּבְ

  גילה   ולא',  ה  ליראי  אלא  לגלותו  ראוי  שאין  גדול   סוד  כאן  יש  כי  ִליֵרָאיו  ה "יהו  סֹוד   נאמר  זה   על  ְכִתיב   ָהָכא  לכן,  קדישא   במלכותא  החיצונים  אחיזת  תגרום  שלא  כלומר,  ערותה 

ָרא   אלא,  שמעון   רבי  אותו א  ּוְבִאּדְ יש ָ ַמר   ַקּדִ ָאה   ִאְצְטִריְכָנא  ָהָכא  יהודה  רבי   אמר  אבל ,  זה  סוד  נאמר  קדישא  ובאידרא   ִאּתְ   שמעון   רבי   שאמר   הסוד  את  לגלות   צריך   אני  כאן   ְלַגּלָ

ָהא, באידרא א  ַלֲאַתר  ּדְ ק  ּדָ ּלַ  (   ומפרשים  מ"מק) .זה  פסוק   סוד  ולגלות להעלות הראוי  המקום  הוא,  עריות  פרשת  של הזה  במקום כי  ִאְסּתַ

   הזוהר לבאר סוד נחש בא על חוה והמתוק מדבש מקדים כמה הקדמות עפ"י האריז"ל שהבאנו לעיל.    כאן ממשיך 

י  -זוהר אמור דף קה:    עד  יא   ַרּבִ ַתח   ִחיָּ בֹוד   שכתוב  מה  לפרש   ּפָ ר   ם "אלהי  ּכְ ָבר   ַהְסּתֵ ָבר   ֲחקֹור   ְמָלִכים   ּוְכבֹוד ,  ּדָ בֹוד   ומפרש   ּדָ ר   ם "אלהי  ּכְ ָבר   ַהְסּתֵ ֵלית  היינו  ּדָ וּ   ּדְ   ְרש 
ָאה   ָנש    ְלַבר  ין  ְלַגּלָ ָלא ,  ואימא  אבא  של   הסודות  דהיינו   סתומים  דברים  לגלות  לאדם  רשות  אין  כי  ְסִתיִמין   ִמּלִ ְלָייא   ִאְתְמָסרוּ   ּדְ   שחננו   הגם  כלומר,  להתגלות  נמסרו  שלא  ְלִאְתּגַ

ין  והיינו,  לאחרים  לגלותם  רשות  לו  ניתן  לא  ז"עכ,  והשיגם  ובינה  דעה'  ה ָחָפא  ִמּלִ יק   לֹון   ּדְ   אבא  פרצופי  סוד  והיינו,  אנפין  אריך  שהוא  יומין  עתיק  אותם  שכיסה  דברים  יֹוִמין   ַעּתִ

ָמה ,  דיליה  קדישא   דיקנא   תחת  המכוסים  ואימא ְבָעה   ֶלֱאכֹול   שנאמר  כמו  ָאַמר   ְדַאתְּ   ּכְ ה (,  שביעה  כדי  עד  לאכול)  ְלש ָ   ומפרש  (,מצודות,  וחשוב   חזק  ולכסות)  ָעִתיק  ְוִלְמַכּסֶ

ְבָעה   ֶלֱאכֹול  ִאית   ֲאַתר   ַההּוא  ַעד   היינו  ְלש ָ וּ   ֵליהּ   ּדְ יר   ְוָלא  ְרש    מותר   התחתונות  ספירות  שבע   של  הסודות   דהיינו,  למעלה  יותר  ולא  לגלות  רשות  לו  שיש   ההוא   המקום  עד  ַיּתִ

ל   ְוִעם ,  הסודות  מגלוי   מרובה  בהנאה  להנות  היינו  לשבעה  לאכול'  ופי,  ולמעלה   מבינה  הסודות  ולא  לגלות א  ּכָ ה   כתוב  ז"ועכ  ּדָ ה   היינו   ָעִתיק  ְוִלְמַכּסֶ אי  ָעִתיק  ִלְמַכּסֶ  שיכסה  ַוּדַ
 .   לכך ראוי אם אותו   שיבדוק עד, אדם  לכל אותם יגלה ולא תחתונות השבעה  של הסודות על גם

ָבר  ְבָעה   ֶלֱאכֹול  שכתוב  מה  על  אחר  פירוש   ַאֵחר   ּדָ יא  ִאיּנּון ,  ְלש ָ ָיְדִעין   ַחְבַריָּ ִביִלין  ָאְרִחין   ּדְ אַרח   ְלֵמיַהךְ ,  והשבילים  הדרכים  היודעים  החברים  הם  אלו  ּוש ְ   ְמֵהיְמנּוָתא  ּבְ
ְדָקא גֹון,  כראוי  האמונה  בדרך  בהם  ללכת  ָיאּות   ּכִ ָרא  ּכְ י  ּדָ ַרּבִ ְמעֹון  ּדְ אֵרי  ש ִ ַגֵויהּ   ש ָ   השמים   מן  רשות  ניתן  היה  ההוא  דור  שלבני,  בתוכו  ונמצא  שורה   שמעון  שרבי  הדור  כגון  ּבְ

ה ,  לשבעה  לאכול  נאמר  ועליהם,  ראשונות  בשלש   גם  לדרוש  ִרין  היינו  ָעִתיק  ְוִלְמַכּסֶ ָהא,  שמעון  רבי  שאחר  אחרים  מדורות  ָאֳחָרִנין  ִמּדָ הֹון  ּדְ ּלְ ְבָעה   ֶלֱאכֹול   ִאְתֲחזּון   ָלא  ּכֻ   ּוְלש ָ
ְלָייא ,  ולשבוע   להנות  ראוים  אינם  הבאים  הדורות  כל  כי ין   ּוְלִאְתּגַ וְייהוּ   ִמּלִ ַגּוַ א,  ביניהם  הסודות  דברי  ולהתגלות  ּבְ ה   ֶאּלָ   הגם   הסודות  את  לכסות  צריכים  היו  הם  אלא  ָעִתיק  ִלְמַכּסֶ

ָמה , אותם שהשיגו ַאתְּ  ּכְ ן  ַאל  שנאמר כמו ָאַמר  ּדְ ּתֵ יךָ  ֶאת  ּתִ ֶרךָ  ֶאת  ַלֲחִטיא  ּפִ ש ָ  .   הסודות גלוי ידי על ּבְ

יֹומֹוי  כי  ואמר י  ּבְ ַרּבִ ְמעֹון  ּדְ ר   ֲהָוה   ש ִ ַתח ,  לחברו  אומר  אדם  היה   שמעון   רבי  של   בימיו  ְלַחְבֵריהּ   ָאַמר   ָנש    ּבַ יךָ   ּפְ ָבֶריךָ   ְוָיִאירוּ   ּפִ ַתר ,  בגלוי  התורה  סודות   שתפרש   ּדְ ִכיב  ּבָ ש ָ  ּדְ
ן  ַאל   אומרים  היו   שמעון   רבי  שנפטר  אחר  ָאְמֵרי  ֲהווֹ  ּתֵ יךָ   ֶאת   ּתִ יֹומֹוי  ועוד ,  בשרך  את  לחטיא  ּפִ ְבָעה   ֶלֱאכֹול   ּבְ ַתר,  שביעה   כדי  ודורשים   אוכלים  היו  שמעון  רבי  בימי  ְלש ָ  ּבָ

ִכיב  ש ָ ה  נאמר שנפטר אחר ּדְ ַחְבַריָּיא דהיינו ָעִתיק ְוִלְמַכּסֶ ֵמי ּדְ ין  ָקְייֵמי ְוָלא  ְמַגְמּגְ ִמּלִ  .   כראוי הסודות של בירורם על עומדים היו  ולא מגמגמים היו החברים  גם ּבְ

ָבר  ְבָעה   ֶלֱאכֹול   שכתוב  מה  על  אחר  פירוש   ַאֵחר   ּדָ ִאיּנּון  היינו  ְלש ָ ין   ּבְ ָיין   ִמּלִ ּלְ ִאְתּגַ ה ',  ה  כבוד  העדר  בגלוים  שאין  כלומר,  הגלוים  דברים  באותם  ּדְ ִאיּנּון  היינו  ָעִתיק  ְוִלְמַכּסֶ   ּבְ
י ָיין  ִמּלֵ ִאְתַחּפְ  ק "רמ).  כדלקמן  שמים  מלכות  כבוד  את   וביזה  שהקל  מה  המקלל  דברי  בענין  כגון,  בהם  ולדרוש   לעסוק  ראוי  אין  עולם  של  מלכו  כבוד  שמפני  הסודות  דברי  באותם  ּדְ

 (    ומפרשים

  לעסוק   השמים  מן  רשות  ניתן  משיח  של  בדורו  עתה  אבל,  הראשונים  בדורות  נאמר,  הסודות  את  לכסות  שצריך  למעלה  הנזכר  שכל,  ל"ז  ק"הרמ  וכתב
  ולכך ,  בגלות   לשכינה  וסמך  סעד  ולעשות,  ושכינתיה  ה" קב  לייחד  כדי  הזאת  בחכמה  לעסוק  גדול  צורך  יש   כי ,  הקדוש   הזהר  ובסודות  תורה  בסתרי
 .   לשכינה וסעד סמך  לעשות  באמיתות  בו יעסקו אם  לראות  המשיח  ביאת שלפני בדורות  הזהר  ספר  נתגלה

רמוז בפסוק הזה שדיבור שאינו מתקבל גורם לפגם הברית דהיינו פגם בשר קדש וכמבואר בתורה קלד שכשאומר    נ"ל לפי רבנו   עה 
 דברי תורה לא באופן שכל אחד ישמע רק את הראוי לו פי מדרגתו זה בחי' ניאוף ויכול להפיל את המדבר לניאוף.

  –פ ותשב באיתן קשתו שהכוונה לברית, וכן בגמ' סנהדרין צב.  פי' שהברית נקרא קשת. וכן מצינו בגמ' סוטה לו: עה"   קשת הברית   עו 
יורה כחץ הינו כחץ    המסתכל בערוה קשתו ננערת שנאמר עריה תעור קשתך. הפי' שהכח  גברא מתמעט, וכן לשון לעיל שהברית 

כי עיקר הכח בשמירת הברית הוא האיפוק דהיינו ההתגברות על יצה"ר של ניאוף שנקרא על    –מקשת. וטעם שהברית נקרא קשת  
הפך ההשפעה    שם החרון אף שגורם כשמוציא כח לבטלה לא לגילוי כבוד שמים, וכך היא הקשת שככל שמושך החץ לאחור דהיינו 

 כך הוא יורה יותר רחוק.  

כד    וכן מבואר בחזקוני  מט  עיין בראשית  האיפוק של האדם  לכח  רומז  כמו    -שהקשת  לצריו  קשתו" לא עשה  באיתן  "ותשב  ד"א 
 שעשו לו רע אלא נתחזק ונתאפק בכח כמו דורך קשת, ולא שלם להם רעה תחת רעה אלא הסביר להם פנים.  

יצחק  תולדות  ואמר    -שם    ועיין  האמה,  הוא  קשת  שהכוונה  ונראה  שיתישב,  פירוש  הפסוק  בזה  ראיתי  לא  קשתו.  באיתן  ותשב 
 שהחזיק באמתו בכח כדי שלא יזנה עם אשת אדוניו, שיצרו היה תוקפו, אלא שכבש יצרו בחזקה, 
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ובחייו ע"י התקשרות  , בחי' ויגד לכם את בריתו, היינו כלליות הגידין.  \פא/[פ]\עט/(עח, ) \עז/ הברית

וכשאין תיקון הכללי,  הברית  ולשמור  סתלק הכח לתקן  נאבל בהסתלקותו    ,לתיקון הבריתאליו זוכים  
לגלות , בחי' אל תתן את פיך  ל"כי החשיתי מטוב כנ  אזי הדיבור אסור, בבחי' נאלמתי דומיה

 כנ"ל. סודות התורה שעי"ז תענש בבשרך 

 
וכמחז"ל כל העולם    מרכבה ליסוד כי הוא הצינור והשביל שדרכו משפיע הקב"ה את השפע לכנסת ישראל.  הצדיק נקרא ברית   עז 

 שרבי חנינא הוא השביל שדרכו נשפע השפע לעולם.  ופירש הבעש"ט  ניזון בשביל חנינא בני וכו'  

טוב עיין   התורה    בעל שם  תולדות    -על  ט'  פרשת  ניזון    -אות  העולם  כל  ואמרה  קול  בת  יצאה  הגמרא  פירוש  ז"ל אמר  הריב"ש 
ערב שבת לערב שבת, דהצדיק הוא כמו שביל וצינור הממשיך נוזלים, כן הוא על  בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין מ 

ידי מעשיו הקדושים ממשיך השפעות טובות לעולם, וכמו שהצינור אינו נהנה במה שעובר עליו, כן הצדיק אין רצונו וחפצו כי אם  
שעושה חנינא בני, והוא כמו השבי, והצינור שאין  להשפיע לכל באי העולם, וזהו הבת קול כל העולם ניזון בשבי"ל, פירוש, בצינור  

 חפץ בטובת עצמו, ומסתפק במועט ודי לו בקב חרובין וכו' ודפח"ח: 
 יב[  'והובא בפרש"י פרשת נח ט   ']פסקא ב עיין ב"ר פרשה לה  עח

ַרב     'ב לה    בראשית רבה   עט  יב(, ָאַמר  דֹרֹת עֹוָלם )בראשית ט,  וגו' לְּ ם  יכֶׁ ינ  ב  ו  י  ינ  ב   ן  ֹנת  י  ֲאנ  ר  ֲאׁשֶׁ ית  ר  ַהב ְּ זֹאת אֹות  ים  ר ֱאלֹה  ֹאמֶׁ ָדן  ַוי  יו  י 
ַרב    דֹוָלה.  ַהג ְּ ת  סֶׁ נֶׁ כ ְּ י  ׁש  ַאנְּ ל  ׁשֶׁ דֹורֹו  לְּ ו  הו   י ָ ק  זְּ ח  ל  ׁשֶׁ דֹורֹו  לְּ דֹורֹות,  י  נ  ׁשְּ ל  ַרט  ְּ פ  יב,  ת  כ ְּ דֹרֹת  דֹוָלה  לְּ ַהג ְּ ת  סֶׁ נֶׁ כ ְּ י  ׁש  ַאנְּ ל  ׁשֶׁ דֹוָרן  יא  מֹוצ  ה  י ָ ק  זְּ ח  י 
ין   ב  ָיתְּ ֲהוֹון  י  ו  ל  ן  ֶׁ ב  ַע  הֹוׁשֻ יְּ י  ַרב   וְּ ֹוב  ַלט  ר  ָזכו  הו   י ָ ל  יֹוָחאי. א  ן  ֶׁ ב  עֹון  מְּ ׁש  י  ַרב   ל  ׁשֶׁ יא דֹורֹו  ב  מ  ן  ו  ֶׁ ב  עֹון  מְּ ׁש  י  ַרב   ד ְּ ן  ָעה מ  מו  ׁשְּ טֹון  ֲחָדא, מְּ ַ ב  ן  י  נְּ ָ ת 

ָ יוֹ  מ  יה  ָמן ע  , ֲאַמר ל  יה  ַגב   ֹוב לְּ ר ַלט  הו  ָזכו  י ָ ל  יה, ָעל א  יל  יְּ יׁשַ נ  יעֹול וְּ א נ  ת ָ ַמעְּ ׁשְּ י ָהא ָמָרא ד  ר  ן  ָחאי, ָאמְּ ֶׁ ַע ב  הֹוׁשֻ י יְּ ֹור ַרב   דֹול ַהד  יה  ג ְּ , ֲאַמר ל  ךְּ
ן, ָאַמר א   יה  ה  ָיָמיו, ֲאַמר ל  ת ב ְּ ׁשֶׁ ֲאָתה ַהק ֶׁ רְּ יה  נ  י, ֲאַמר ל  ו  אי.ל  ָ ַבר ַאפ  י סְּ ֱחמ  מֶׁ ַדאי לְּ ית הו א כ ְּ ָיָמיו ל  ת ב ְּ ׁשֶׁ ָאה ַהק ֶׁ רְּ    ...  ם נ 

ב    מדרש זה  ם ו  יכֶׁ ינ  ב  י ו  ינ  ן ב   י ֹנת  ר ֲאנ  ית ֲאׁשֶׁ ר  ים זֹאת אֹות ַהב ְּ ר ֱאלֹה  ֹאמֶׁ ׁש  הובא בקיצור בפרש"י עיין פרשת נח ]ט יב[ עה"פ ַוי  פֶׁ ל נֶׁ ָ ין כ 
דֹרֹ  ם לְּ כֶׁ ת ְּ ר א  ה ֲאׁשֶׁ נכתב חסר, שיש דורות שלא הוצרכו לאות לפי שצדיקים גמורים היו,    -)יב( לדרת עולם    -ת עֹוָלם:     פרש"י  ַחי ָ

 כמו דורו של חזקיהו מלך יהודה, ודורו של רבי שמעון בן יוחאי: 

צ"ע  זכה    ולכאורה  המיוחדת  שמירת הברית  דמשמע שבזכות  ועוד קשה  חזקיהו  גם  הרי  הוא קשת הברית  דווקא רשב"י  א"כ למה 
 שלא נצרכו לקשת בימיו א"כ הרי חזקיהו פגם בברית שלא רצה לשאת אשה ולמה א"כ זכה שלא הוצרכו בימיו לקשת הברית  

ית גורמת כמ"ש אם לא בריתי שמים וארץ לא שמתי  עוד  שלא שמירת הברית גורמת אלא שמירת התורה שנקראת בר   משמע מזה 
צ"ע למה לשון המדרש וכן פרש"י דורו של חזקיהו ולא כתיב בזכות חזקיהו וכן צ"ע למה לא זכו לזה צדיקים עצומים אחרים שהיו  

 .בכל הדורות לכן נראה שלא תלוי רק בצדיק אלא גם בדורו 
 ועיין זוהר ח"ג דף טו. דף רטו.   פ

ה    -פנחס דף רטו.    רגום זוהר עיין ת   פא רֹואֶׁ י ׁשֶׁ , מ  ינו  נ  ׁשָ ם  . ׁשָ ָחדו  כְּ נ  ים  ר  ׁשָ יְּ יֹפה  א  וְּ י ָאָבד  ָנק  י הו א  ָכר ָנא מ  זְּ ַתח, )איוב ד(  ָ ָדה פ  הו  יְּ י  ַרב  
י ָ  ית ַהק ַ ר  הו  ב ְּ ז ֶׁ ׁשֶׁ ם  ו  ׁש  ית, מ  ר  ר ַהב ְּ ךְּ זֹוכ  רו  ָ ךְּ ב  ָבר  יךְּ לְּ יָה )מאירים(, ָצר  ָונֶׁ גְּ ת ב   ׁשֶׁ ֹא ָיבֹא  קֶׁ ל  י ׁשֶׁ ד  ץ כ ְּ ָארֶׁ ָ ךְּ הו א ב  רו  ָ דֹוׁש ב  ם ַהק ָ ָ ש   דֹוׁש ׁשֶׁ ם ַהק ָ

יד אֹוָתם  ַהֲאב  ךְּ הו א לְּ רו  ָ דֹוׁש ב  ה ַהק ָ עֹוָלם, רֹוצֶׁ ָ ים ב  ע  ׁשָ ים רְּ ַרב   תְּ מ   ׁשֶׁ כ ְּ ם ׁשֶׁ ו  ׁש  ל. מ  ו  ב  ַ י ַהמ  יָה מ  ע ָלאָ ָעלֶׁ ַ ב  ׁשְּ נ   ָעה זֹו ׁשֶׁ בו  ם ׁשְּ ר ָלהֶׁ ָאז זֹוכ  ץ,  , וְּ רֶׁ
ת  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ ָעה, כ ְּ בו  ְּ י ַהׁש  ֹות. זֹוה  ַהכ  ף עֹוד לְּ לֹא ֹאס  ל, וְּ ַקל   ף לְּ ם לֹא לֹא: )בראשית ח( לֹא ֹאס  ֲעַמי  ַ ב פ  תו  ָ כ  ֲעבֹר  ׁשֶׁ י מ  ת   עְּ ַ ב  ׁשְּ ר נ  ו ב )ישעיה נד( ֲאׁשֶׁ

י ֹנַח.   י יֹוֵסי        מ  ן ַעל ָהעֹוָלם.    ַרב ִּ ָהג  ָאה לְּ ָ ת ב  ׁשֶׁ קֹותֹו  )משל(  ָאַמר, ַהק ֶׁ ַהלְּ ךְּ לְּ לֶׁ ֶׁ א ַהמ  ָ ֹו, ב  ד  גְּ נֶׁ נֹו ָחָטא כ ְּ ב ְּ ים ׁשֶׁ ָעמ  ְּ ל ַהפ  ָ כ  ךְּ ׁשֶׁ לֶׁ מֶׁ ָתה    -לְּ ל ְּ ג ַ תְּ ה 
ק ָהרֹ  ל   ַ ת  סְּ , מ  ה אֹוָתה  ךְּ רֹואֶׁ לֶׁ ֶׁ ַהמ  ׁשֶׁ ת. כ ְּ כו  ל ַמלְּ י ָכבֹוד ׁשֶׁ ׁש  בו  לְּ ה ב   ָ כ  לְּ ַ ֹר  ָעָליו ַהמ  כ  זְּ יָה ל  ית  א  רְּ ב )בראשית ט( ו  תו  ָ כ  , ׁשֶׁ ה  ָ ַח ב  מ  ש ָ נֹו, וְּ ל ב ְּ ז ׁשֶׁ גֶׁ

ת.   כו  ַמלְּ ל  ׁשֶׁ י ָכבֹוד  ׁש  בו  לְּ ב   א  ָ ל  עֹוָלם אֶׁ ָ ב  ת  ׁשֶׁ ַהק ֶׁ ית  א  רְּ נ  ךְּ לֹא  ָ כ  ַעל  וְּ עֹוָלם.  ית  ר  ית  ב ְּ רִּ יד ב ְ ְלַהֲעמִּ ית  רִּ ם, הו א ב ְ עֹולָׁ יק ב ָׁ ַצד ִּ ׁש  י ֵ ׁשֶׁ ה  עָׁ ו ְבׁשָׁ

ת זֹו.ו מָׁ  ׁשֶׁ ְגַלל קֶׁ א ב ִּ ָׁ ל  ֵבד, אֶׁ ם עֹוֵמד ְלֵהאָׁ עֹולָׁ הָׁ אֹות ׁשֶׁ ת, ְלֵהרָׁ ׁשֶׁ יק, ֲהֵרי ַהק ֶׁ ם ֵאין ַצד ִּ ם. אִּ עֹולָׁ  ֵגן ַעל הָׁ

מָ   -  ועיין זוהר ויקרא דף טו. יךְּ ָעלְּ ר  טְּ צְּ ָלא א  יֹומֹוי, וְּ ת ב ְּ ׁשֶׁ ָייא ַהאי קֶׁ לְּ ג ַ תְּ ָלא א  ָאה, ד ְּ ָ יָדא ַזכ  יָמָנא ַלֲחס  אן ס  ָ כ  ַהאי )זאת( אֹות.  מ  יֹומֹוי לְּ א ב ְּ
ן יֹוָחאי, ד ְּ  ֶׁ עֹון ב  מְּ י ׁש  ב   גֹון ר  ָנא ֲעלֹוי. כ ְּ ַאג ָ י לְּ ַחז   תְּ א  ָמא, וְּ י ַעל ָעלְּ י ַרֲחמ  ָבע  . ַההו א ד ְּ יהו  ַמאן א  ָהא  ו  ַהאי אֹות, ד ְּ יֹומֹוי לְּ ָמא ב ְּ יךְּ ָעלְּ ר  טְּ צְּ ָלא א 

ָמא ֲהָוה. ָעלְּ יָמָנא ב ְּ  הו א אֹות ס 

ֱאַמר )במדבר ל(   -  תרגום הזוהר ויקרא שם וזה   נ ֶׁ מֹו ׁשֶׁ ל, כ ְּ חֶׁ יׁש ָהֲאָדָמה. ַוי ָ ל ֹנַח א  חֶׁ ב )בראשית ט( ַוי ָ תו  ָ כ  ֶׁ י, ַמה ׁש  י יֹוס  אן ָאַמר ַרב   ָ כ  לֹא    מ 
ב   לֹא  י  כ   ָהעֹוָלם,  י  נ  ב ְּ דו   מְּ ֻהׁשְּ ָללֹו  גְּ ב   ׁשֶׁ ָהֲאָדָמה,  יׁש  חֹל. א  ה  ֲעש ָ נ ַ ׁשֶׁ ָברֹו,  ד ְּ ל  ָהֲאָדָמה  ָיח  יׁש  ר א  ַאח  ָבר  ד ָ ים.  ַרֲחמ  ם  יהֶׁ ֲעל  ׁש  ילֹו    -ק   ב  ׁשְּ ב   ׁשֶׁ

גֹו'.   ר ָהָאָדם וְּ ֲעבו  ַ ת ָהֲאָדָמה ב  ל עֹוד אֶׁ ַקל   ף לְּ ב לֹא ֹאס  תו  ָ כ  ים, ׁשֶׁ אׁשֹונ  דו  ָהר  מְּ ֻהׁשְּ ַאַחר ׁשֶׁ ָמה לְּ ַקי ְּ תְּ  ה 

קְּ  נ   ַרם ׁשֶׁ הו א ג ָ י ֹנַח, ׁשֶׁ או  מ  רְּ קְּ ם נ  , ה  ינו  נ  מו   ׁשָ רְּ י ֹנַח ג ָ ךְּ הו א, מ  רו  ָ דֹוׁש ב  א ָאַמר ַהק ָ ָ ל  ר? אֶׁ ה אֹומ  י, ַמה ז ֶׁ י, ז ֹאת ל  י יֹוס  מֹו. ָאַמר ַרב   או  ַעל ׁשְּ רְּ
ת    ת ַקׁשְּ גֹו'. אֶׁ ית וְּ ר  ''ז ֹאת'' אֹות ַהב ְּ י אֹוָתם.  ית  ר  י ''ז ֹאת'' ב ְּ ב ַוֲאנ  תו  ָ כ  עֹוָלם, ׁשֶׁ ָ ה ז ֹאת ב  ֶׁ ֲאַגל  י ׁשֶׁ א  י ָנתַ ל  ָ ל  יַח אֶׁ ג   ׁשְּ ַ מ  י ׁשֶׁ ין מ  לֹוַמר א  ָעָנן, כ ְּ ֶׁ י ב  ת  

ֹנַח.   י  ָגַרם לֹו? מ  י  מ  ו  ז ֹאת.  ז ב ְּ ָרמו  י ׁשֶׁ מ  בֹוד ׁשְּ כְּ ן         ל  ימָׁ אן סִּ כ ָׁ ָיָמיו    מִּ יךְּ ָהעֹוָלם ב ְּ לֹא ָצר  וְּ ָיָמיו,  ַהז ֹו ב ְּ ת  ׁשֶׁ ה ַהק ֶׁ ָ ל  ג ַ תְּ ֹא מ  ל  ׁשֶׁ יק  יד ַצד   ָחס  לְּ
ֹא  ָלאֹות ַהז ֹאת. ו   ל  ן יֹוַחאי, ׁשֶׁ ֶׁ עֹון ב  מְּ י ׁש  מֹו ַרב   ן ָעָליו, כ ְּ ָהג  י לְּ ָראו  ים ַעל ָהעֹוָלם וְּ ׁש ַרֲחמ  ַבק   ְּ מ  י הו א? אֹותֹו ׁשֶׁ ת ָהאֹות  מ  ָיָמיו אֶׁ יךְּ ָהעֹוָלם ב ְּ ָצר 

עֹוָלם.   ָ ב  יָמן  ס  ָהָיה אֹות  הו א  י  ֲהר  ׁשֶׁ ה          ַהז ֹאת,  ְיתָׁ הָׁ ֹא  ל  זְּ   ׁשֶׁ גְּ נ   ׁשֶׁ ָרה  ז  ב  גְּ תו  ָ כ  ׁשֶׁ ַמה  נו   ַהיְּ וְּ  , ל אֹוָתה  ַבט   מְּ ֹא  ל  ׁשֶׁ ָלה  ַמעְּ לְּ ָהעֹוָלם  ַעל  ָרה 
דֹוׁש  ק ָ ַ ב  ל  י מֹוׁש  מ  ו  ָאָדם.  ָ ב  ל  ךְּ הו א מֹוׁש  רו  ָ ב  דֹוׁש  ַהק ָ ָאָדם.  ָ ב  ל  ךְּ -)שמואל ב כג( מֹוׁש  רו  ָ ר,  -ב  ֹוז  ג  ךְּ הו א  רו  ָ ב  דֹוׁש  ַהק ָ ׁשֶׁ יק.  ַצד   ָיכֹול?  בְּ כ   הו א 

הו   ל.  וְּ ַבט    א מְּ

יו פנו  נ והכריז אליהו לפ לראות את מקומו  במעשה שהערים רבי יהושע בן לוי על הס"מ ונכנס בחייו לגן עדן    ועיין גמ' כתובות עז: 
ל   מקום  ו ואי  י לבן  רשב"י  בימיך ובא אצל  קשת  הנראה  לוי  בן  יהושע  רבי  את  רשב"י  אמר    .שאל  לעצמו  טובה  להחזיק  שלא  וכדי 

אין אתה ראוי לכרוז זה שאני שומע שהקשת אינו אלא אות ברית שלא יחרב  ופרש"י  אם כן לית את בר ליואי.  שנראת א"ל רשב"י  
          העולם ואם יש צדיק גמור בדור אין צריך אות: 

מב. בזה בתורה  מ   -  ועין  כ ְּ ת,  ׁשֶׁ קֶׁ יַנת  ח  ב ְּ הו א  יק  ד   ַהצ ַ י  '  כ   כו  וְּ יָך  ָימֶׁ ב ְּ ת  ׁשֶׁ קֶׁ ָאה  רְּ ֲהנ  י:  ו  ל  ן  ֶׁ ב  ַע  הֹוׁשֻ יְּ י  ַרב   לְּ יֹוַחאי  ן  ֶׁ ב  עֹון  מְּ ׁש  י  ַרב   ָאַמר  ׁשֶׁ ֹו 
ר  הֹון ַמטְּ ָהָרא ב ְּ ַאנְּ דֹוי לְּ בְּ עו  י ׁשֶׁ ף רט"ו(: 'מ  ָחס ד ַ ינְּ ת פ   ָרׁשַ ָ דֹוׁש )פ  ז ַֹהר ַהק ָ ַ יָתא ב  א  ֹות ע"ז:(. וְּ ֻתב  ט )כ ְּ ׁשַ פְּ מ  לְּ יָתא, ו  יָתא    ֹונ  נ  רו  ַקדְּ ין ד ְּ ׁש  בו  ה  לְּ נ ַ מ 

זְּ  יָה ל  ית  א  רְּ : "ו  ה  יב ב   ת  ָתא, ָמה כ ְּ אֹוַריְּ ין ד ְּ ָרז  ין ד ְּ יר  ה  ין נְּ ָונ  גְּ ין ד   ׁש  בו  לְּ ָטא ב   ְּ ַקׁש  לְּ ין, ו  ט  ָפׁשְּ ָנא  ד ְּ מְּ יא ז  ַהה  בְּ י, ו  ר  קְּ תְּ אֹור ָרז א  ית עֹוָלם", ד ְּ ר  ֹר ב ְּ כ 
ָברְּ  ָזא ד ְּ ה  ֻרגְּ נ   ק מ  ָכָכה':ָסל  ךְּ ׁשָ לֶׁ ֶׁ , 'ַוֲחַמת ַהמ  ה   י 
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הכללי,   תיקון  כשאין  אז  מדבר  שהוא  שהוומי  נמצא  מתקבל,  דיבורו  פגם  אין  לבטלה,  דבור  א 

התורה   סודות  שכן  וכל  תורה  דבר  אז  והמדבר  אסור,  דיבור  רכיל  הברית  תלך  לא  על  עובר  הוא 
יט(  פבבעמך  כרוכל  \פג/ )ויקרא  סחורתו,    \פד/שהולך  כדישמוכר  סוד  הנאה  ומגלה  טובת  נראה  לקבל   ,

ושמירת סוד, הם בחי' אחת, כי עיקר שמירת הברית הוא בבחי' שמירת השפע  שהכוונה ששמירת הברית  

כבוד שמים  יוליד  במקום שלא  להשפיע  בבריתהו,  שמתאפק שלא  סוד    פוגם  הוא הולך רכיל מגלה 
יא( רכיל    \פה/)משלי  שהולך  שמי  הפסוק  סודפשט  לו  תגלה  סודאל  לשמור  יודע  אינו  כי  רבנו .  ,    ולפי 

לא יהיו נשמעים באופן שיביא לגילוי כבוד שמים   דבריואין תיקון כללי  שכ  כיהטעם שנקרא הולך רכיל,  

 .  שמספר מה ששמע באופן ובמקום שאסור, והמגלה הוא כהולך רכיל שאסור לגלות הם בבחי' סודעל כן 

 
 בעמיך )כמ"ש בחומש(  –מתרצו  פב

דָֹוד:  יט פרק  ויקרא    פג י יְּ ָך ֲאנ  עֶׁ ם ר  יָך לֹא ַתֲעמֹד ַעל ד ַ ֶׁ ַעמ  יל ב ְּ ךְּ ָרכ  ל   )טז( לֹא ת 

אני אומר על שם שכל משלחי מדנים ומספרי לה"ר הולכים בבתי רעיהם לרגל מה יראו רע או מה    -( לא תלך רכיל  )טז   -  פרש"י 
וראיה לדברי שלא מצינו רכילות שאין כתוב בלשון   נקראים הולכי רכיל הולכי רגילה אשפיי"מנט בלע"ז.  ישמעו רע לספר בשוק 

יה ו( ושאר לה"ר אין כתוב בו הליכה )תהלים קא( מלשני בסתר רעהו )שם קכ(  הליכה. לא תלך רכיל. הולכי רכיל נחשת וברזל )ירמ 
שמוצאיהם   האותיות  שכל  בגימ"ל  נחלפת  שהכ"ף  ומרגל  הולך  שהלשון  אומר  אני  לכך  גדולות  מדברת  לשון  יב(  )שם  רמיה  לשון 

וזי"ן בצד"י  ונו"ן בלמ"ד  בכ"ף  וקו"ף  בכ"ף  וגימ"ל  בפ"א  בי"ת  בזו  זו  א' מתחלפות  במרמה    ממקום  רגל  וירגל בעבדך  י"ט(  )ש"ב  וכן 
לאמר עלי רעה וכן )תהלים טו( לא רגל על לשונו וכן רוכל הסוחר ומרגל אחר כל סחורה וכל המוכר בשמים להתקשט בהם הנשים  

יהודאי  די  קורציהון  ואכלו  ג'(  )דניאל  כמו  קורצין  תיכול  לא  ותרגומו  רוגל  לשון  רוכל  נקרא  בעיירות  תמיד  שמחזר  שם  אכל    על 
קורצא בי מלכא נראה בעיני שהיה משפטם לאכול בבית המקבל דבריהם שום הלעטה והוא גמר חזוק שדבריו מקויימים ומעמידם  
על האמת ואותה הלעטה נקראת אכילת קורצין לשון קורץ בעיניו )משלי ו( שכן דרך כל הולכי רכיל לקרוץ בעיניהם ולרמוז דברי  

 רכילותן שלא יבינו שאר השומעים: 

נאמן לשלם    -אני ה'    לראות במיתתו ואתה יכול להצילו )ת"כ( כגון טובע בנהר וחיה או לסטים באים עליו:   -  לא תעמוד על דם רעך 
 שכר ונאמן להפרע: 

ה    -לאוין    -פתיחה להלכות אסור לשון הרע    -הלכות אסורי לשון הרע    -  חפץ חיים עיין    פד לֹא ַתֲעש ֶׁ ר ב ְּ רֹו עֹוב  ֲחב  ַ ל )א( ב  ַרג   )א( ַהמְּ
ה   ז ֶׁ ךְּ מ  הֹול  ים וְּ ָבר  ן ד ְּ ֹוע  ט  ה ׁשֶׁ יל? זֶׁ הו  ָרכ  יזֶׁ יָך" א  ֶׁ ַעמ  יל ב ְּ ךְּ ָרכ  ל  ָרא י"ט ט"ז(, "לֹא ת  קְּ ֱאַמר )ַוי   נ ֶׁ ָכךְּ  ׁשֶׁ ךְּ וְּ ָ יָך, כ  י ָעלֶׁ לֹונ  ְּ ךְּ ָאַמר פ  ָ ר, כ  אֹומ  ה וְּ ָלזֶׁ

 ְּ י ַעל פ  ת   ַמעְּ אֹ ׁשָ ה ַעד מְּ ז ֶׁ דֹול מ  ׁש ָעֹון ג ָ י  ת ָהעֹוָלם. וְּ יב אֶׁ ה ַמֲחר  י זֶׁ ת, ֲהר  הו א ֱאמֶׁ י ׁשֶׁ ָך, ַאף ַעל פ   ה לְּ הו א ָעש ָ י ׁשֶׁ הו א  לֹונ  הו א ָלׁשֹון ָהָרע וְּ ד וְּ
ר  ת. ֲאָבל ָהאֹומ  ר ֱאמֶׁ אֹומ  י ׁשֶׁ רֹו, ַאף ַעל פ   ת ֲחב  נו  גְּ ר ב   ַספ   הו א ַהמְּ ה, וְּ ַלל ָלאו זֶׁ כְּ רֹו:   ב   ם ָרע ַעל ֲחב  יא ׁש  ָצא מֹוצ  מְּ ר נ  קֶׁ  ׁשֶׁ

)א( כתיב לא תלך רכיל בעמך, איזהו רכיל, זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר כך    -איסור רכילות    -סימן ל    קצור שו"ע ועיין  
גנות, הרי זה עובר בלאו, והוא עון   גדול, וגורם להרוג נפשות  אמר פלוני, כך וכך שמעתי על פלוני, אע"פ שהוא אמת, וגם אין בו 

 מישראל, לכך נסמך לו לא תעמד על דם רעך.

ונ"ל שטעם הרמב"ם שכתב גנות דנאמרה בפני    -  כלל ב אות ד   -הלכות לשון הרע    -)על החפץ חיים(   באר מים חיים ועיין בביאור  
דעבי  מילתא  דהוי  ל"ט  בתרא  בבבא  הרשב"ם  שפירש  מה  כפי  הוא  לספרה  מהם  אחד  לכל  מותר  שם  שלשה  וגרס  לאיגלויי,  דא 

בערכין ואמר אביי כל מילתא דעבידא לאיגלויי לית בה משום לישנא בישא ]ולא נמצא כן בגמרות שלפנינו[ וכדי שלא תקשה על  
רוכל   מדחזינן דהתורה קראתו ללשון הרע בשם  ואביי הוא  רב הונא  נראה לי דסברת רבה בר  גופא כל מה שהקשינו לעיל,  אביי 

א כרוכל שטוען דברים והולך מזה לזה וכתב הרמב"ן על זה בחומש כרוכל שקונה מכאן ומוכר בכאן אף זה הולך  ואיתא בספרא דהו 
כן אמרינן דמה שהתורה אסרה לשון הרע דגם על זה קאי שם רוכל וכנ"ל היינו  -ושומע במקום זה והולך ומספר במקום אחר, על 

כן הולך רכיל מגלה סוד. אבל בדבר  -בענין הזה, וכענין שנאמר גם   בדבר שבלתי אפשר שהיה מתגלה זה אם לא היה הוא הרוכל 
שבודאי יתגלה לבסוף לעין הכל, בין אם יתגלה בדרך היתר ובין אם יתגלה בדרך איסור, סוף סוף יתגלה, על כן לא שייך כלל עליו  

כן לא שייך כלל עליו על  -לבסוף, ועל   על זה שם רוכל, וזהו טעמא דרבה בר רב הונא דחברך חברא וכו' ואם כן הוא עשוי להתגלות 
 זה איסור לשון הרע, וזהו שכתב הרמב"ם בהלכה ה' הנ"ל כשנאמרו וכו' כבר נשמע הדבר ונודע וכמו שכתבנו: 

עי"ש  ב   עוד  טז   כלל  שכל    -  אות  אפשר  שאי  חז"ל  ששיערו  משום  הוא  תלתא  דאפי  דהתירא  ותאמר  לדברינו  תדחה  אם  ואפילו 
בודאי יגלה אחד מהם וממילא עשוי על ידי זה להתגלות לכל דחברך חברא וכו' ואם כן בענינינו שעברו  השלשה יתאפקו מלגלות ו 

שנים על הצווי וגילוהו גם כן עשוי על ידי זה להתגלות ממילא לכל לבסוף דחברך חברא וכו', אף על פי כן נראה דאין להשלישי  
ל זה נאמר הולך רכיל מגלה סוד, וכי משום ששנים עברו על הדבר  הזה לגלות מטעם אחר, דהרי פלוני מסר להם הדבר בסוד וע 

לך   לו  עד שיאמר  יאמר  בבל  מנין לאומר לחבירו דבר שהוא  ע"ב(  ד'  )דף  ביומא  ממה דאמרינן  גרע  ולא  הזה,  לו להשלישי  הותר 
והזהירם  בפני ארבעה  סיפר אחד דבר לשון הרע על חברו  זה אפילו אם  ולפי  בזה.  וכל שכן  וכו'  ועברו שלשה    אמור  שלא לגלות 

כמו   והטעם  השלשה  אלו  ידי  על  לכל  ונודע  הדבר  נתפרסם  דכבר  אף  במקרה  לגלות  להרביעי  כך  אחר  מותר  אין  כן  גם  וגילוהו 
 שכתבנו: 

ה ָדָבר:   יא פרק  משלי    פה  ֶׁ ַכס  ַח מְּ ֱאַמן רו  נֶׁ ֹוד וְּ ה ס  ֶׁ ַגל  יל מְּ ךְּ ָרכ   )יג( הֹול 

הולך רכיל מגלה סוד כלומר המגלה סוד הוא דומה להולך רכיל ועוונם שוה ונאמן רוח מי שיש לו רוח קיום וחזק שיכול    -  הגר"א 
לעמוד על עצמו מלגלות. מכסה דבר אפילו דבר נגלה ואינו סוד אינו מגלה וכן הוא בתורה שמגלה סודות התורה הוא הולך רכיל  

לה שנגלה נקרא דבר כמה שאמר משכיל על דבר ימצא טוב אעפ"כ אינו מגלה אלא למי  אבל הנאמן רוח מכסה אפי' דבר שהוא נג
 שראוי לזה: 
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 \/פחכמבואר בזוהר אמרו קה:   [פז]  פתח פיך  \פו/אבל ביומוי דרבי שמעון, הוה אמר חד לחבריה

שמיםוהביאור    הנ"ל. כבוד  לגילוי  ומביא  ומתקבל  נשמע  הדיבור  אזי  הברית  תיקון  ע"י  כשיש כי  כי   .
ששומר עצמו שלא להשפיע  ושמירת הברית    \פט/בחי' כח האיפוק  תיקון הכללי שהוא קשת הברית

כבוד שמים   שיוליד  היכן  רק  הל  דומהאלא  מושך  בקשת שתחילה  וככל  מיורה  גדול  באיפוק  לאחור  יתר 

 . כי הדמים כבר נתתקנו,\צ/, אזי הדיבור מותריותר רחוק וחזקיורה מכווין יותר וכך  ,שמתאפק יותר
לכל המק לבנונית  שזורק  הגידין  כלליות  תיקון  הגידיןמות  וע"י  ולכל  ונעשה    הצרים  נעכר  בבחי' דם 

בבחי' בכל עת יהיו בגדיך    נעשים  ,ולובן הגידין מכסה על הדם,  בחי' שנעשית מסולקת דם נדה  חלב,
 : לבנים צאנים ילב
 

ל'( ידום,  \צב/וזה )תהלים  ולא  יזמרך כבוד  מבקש  למען  שדוד המלך  הפסוק  כמו שפעמים    ,פשט 
כיון שאמר יזמרך    ולפי רבנועתה כדי שאזמר לך ואודך בלא הפסק.    הצילניכך    , רבות הוצאת אותי מצרה

שרבי יוחנן קרא    כבוד זה בחי' בגדים כנ"ל  משמע שהסיבה שאוכל לדבר זה תיקון הבגדים כי  ,כבוד

אותם הלובש  את  מכבדים  נקיים  בגדים  כי  מכבדותא   הם    .למניה  הדם י הג  בחי'ובגדים  לבושי    דין שהם 
כבוד היא  כי    ולא ידום יזמרך כבוד  שנתלבנין מבחי' מדוע אדום ללבושיך, מבחי' דם נדה. ואז  

מתקבל הוא  אזי  הדעת  לבוש  שכשהוא  דיבור  בחי'  לבנ  הנפש  נמשך  מבחי  צג ת וניכי  '  בהדמים 
 : ונוזלים מן לבנון כנ"ל. ואז הדיבור מותר, בבחי' פתח פיך

 
 זאות 

כי   ,\צד/גורם גם לחולי הנופל  ,הנגרם כשאין תיקון הברית שאז הדבור אסורהנ"ל גידין  העתה יבאר שפגם  
פגם הגידין גורם התגברות הדמים והם לוחצים על המח ואזי המח נעמד ומתבטל מבחי' נוזלין מן לבנון אל 
המלכות ואין בו כח להנהיג את אברי הגוף ואזי האיברים רועשים והאדם נופל. ומבאר שכל אדם שעדיין  

גרם מאיזה חולשה במח  לא תיקן הברית יש לו את הסיבה לחולי הנופל וצ"ל שאלה שנופלים ממש זה נ
שעל כן אצלו לחץ הדמים גורם בפועל לנפילה אבל באמת הסיבה לחולי הנופל נמצאת אצל כל מי שלא 
תיקן הברית דהיינו כל מי שאין דיבור נשמע ומתקבל יש לו התגברות הדמים שלוחצים על המח ומסוגל 

   לחולי הנופל ורק מסיבה חיצונית הוא ניצל מזה.
באר רבנו שמצוות צדקה גם מועיל לזה. ועיין תורה רסד שצדקה לעני שאינו הגון הוא  ועיין תורה רא מ

 פגם הברית. 

 
  חד לחבריה. ונראה פשוט שכוונת רבנו שכשיש תיקון הברית מותר לדבר סודות התורה, ויומוי דר"ש זה רק משל   צ"ע מה הכוונה   פו 

הברית  סוד לתיקון  היו  הם  הזוהר  סודות  את  גילה  בזמן שרשב"י  כי  מהרח"ו    .  בהקדמת  הובא  קכג:  משפטים  בזוהר  כמבואר  גמור. 
לשער ההקדמות שכל מה שכתב רבי אבא היה בציווי רשב"י על מנת שלא לגלות לשום אדם לבד מהחבריא שהיו שבעה בלבד.  

 וידוע שרק אחרי כמה מאות שנים התפרסם הזוהר ברבים.  
 .  פתח פיך ויאירו דבריך ולשון זה תמצא גם בברכות כב  פז

יֹומֹוי  כי  ואמר  -בביאור הפסוק "לאכול לשבעה ולמכסה עתיק"    זוהר אמור קה:   פח י  ּבְ ַרּבִ ְמעֹון  ּדְ ר   ֲהָוה   ש ִ   היה  שמעון  רבי  של  בימיו  ְלַחְבֵריהּ   ָאַמר   ָנש    ּבַ

ַתח ,  לחברו  אומר  אדם יךָ   ּפְ ָבֶריךָ   ְוָיִאירוּ   ּפִ ַתר ,  בגלוי   התורה  סודות  שתפרש   ּדְ ִכיב   ּבָ ש ָ ן   ַאל   אומרים  היו  שמעון  רבי  שנפטר  אחר  ָאְמֵרי   ֲהווֹ   ּדְ ּתֵ יךָ   ֶאת   ּתִ , בשרך  את  לחטיא  ּפִ

יֹומֹוי  ועוד ְבָעה   ֶלֱאכֹול   ּבְ ַתר ,  שביעה  כדי  ודורשים   אוכלים   היו שמעון  רבי  בימי  ְלש ָ ִכיב   ּבָ ש ָ ה   נאמר  שנפטר   אחר ּדְ ַחְבַריָּיא דהיינו  ָעִתיק  ְוִלְמַכּסֶ ֵמי  ּדְ ין  ָקְייֵמי  ְוָלא  ְמַגְמּגְ ִמּלִ   ּבְ
 .   כראוי הסודות של בירורם על עומדים היו  ולא מגמגמים היו החברים גם
 כנ"ל בהערה על רבי שמעון היה קשת הברית    פט 
 .שכיון שהוא יודע לשמור סוד דהיינו שאינו הולך רכיל מגלה סוד אזי מגלין לו סודות   ' ג  ' עיין לק"ה מאכלי עכו"ם א   צ
 לבנים )כמ"ש בפסוק( -לבינים, ומתרצו  -לבנים, בתרלו  -לבנים, בתרלד -בדפו"ר  צא

י  ) ל'  פרק  תהילים    צב ק   ָ ש ַ ת  חְּ ת ַ י פ   ָמחֹול ל  י לְּ ד  ְּ פ  סְּ ָ מ  ת  ָחה: יב( ָהַפכְּ מְּ י ש   נ  ר  ַאז ְּ :   ַות ְּ ָ ך  עֹוָלם אֹודֶׁ דָֹוד ֱאלַֹהי לְּ ֹם יְּ ד  לֹא י  ָך ָכבֹוד וְּ רְּ ֶׁ ַזמ  ַמַען יְּ  )יג( לְּ

הלא רבות פעמים הפכת מספדי למחול והשק אשר שמתי על מתני בעבור האבל והצער הלא התרת אותו    -יב( הפכת  מצודות דוד ) 
 מעלי ואזרתני בשמחה לזה גם עתה חנני: 

יג( למען יזמרך כבוד, והוא הנפש, כנגד מה שאמר, היודך עפר, אבל הכבוד יזמרך ויודך. ולא ידם, זכר הכבוד שאין לו דממה  )   רד"ק 
והפסק, לפיכך אמר, ה' אלהי לעולם אודך, כל ימי חיי אודך בעבור זה שסלחת לי. וידעתי כי כבודי ישאר אחרי ויזמרך כבוד לעולם  

י שחשב לעשות טובה הקב"ה כותבה כאילו עשאה, תדע לך שכן הוא, שהרי דוד שחשב לבנות בית  ולא ידום. ובמדרש )שוח"ט(, מ 
 המקדש נכתב בשמו, שנאמר, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד: 

  לבנונית -לבנינות, בדפו"ר ומתרלו -גם בתרלד  צג

הנכפה   צד חולי  הזה,  הוא  לחולי  שגורמות  סיבות  כמה  מובא  בחז"ל  קיב:  עיין  ,  נכפה  -פסחים  הוי  ערום  הנר  בפני  העומד  דתניא 
 .לחולי הנופל מבואר שיש קמיע שמועיל    שבת   ובגמ'     .והמשמש מטתו לאור הנר הויין לו בנים נכפין 



 מוהר"ן           תורה כט                             ליקוטי                                            15מ: 

מסופר שכשאמר רבנו תורה זו הביא אחד מאנ"ש את בתו שהיה לה חולי הנופל   \צהבחיי מוהר"ן סימן כ'/ 
 ורבנו כלל זאת בתורה, וכבר אמר במ"א שע"י תורה שלו יכול להמשיך רפואה. 

נופל  וזה   חולי  היינו כשהדמים מתגברין    \צז/ [צו] בחי'  וע"י  ר"ל,  הברית  נפגעים    ,העוונותפגם 

ועל כן הלב מתחזק ללחוץ את הדם שיתגבר על העיכוב שבגיד הפגוע, וממילא   ,ואזי הדם מתעכב  ,הגידין

. וע"י  \צח/ והם מתיזין להמוח, ועי"ז נלחץ המוחיןוגם על המוח    ,יש לחץ דם גבוה גם בשאר הגידין
. עדיםוכל איבריו רו  \צטמוחו חלש אפשר שיגרום לו ליפול/ מי ש  ואזי  לחיצת המוחין רועשין האברים 

,  שהוא המח  בא על השר צבאשהוא משל להתגברות הדמים  כי המוח הוא שר צבא, וכשהשונא  
, במקום להנהיג את  צנורות העצבים שדרכם שולח המח פקודות לכל האיברים  אזי רועשים כל צבאיו

.  \ק/דהיינו במח  , כי כולם תלוים בו, ובמקום דיבור יוצא הקצףהגוף בשכל גורם לרעדה חזקה בכל הגוף
דם על המח הוא מושבואזי השכינה נופלת   מזיל מוחין  ועומד    ת כפי שמבאר לקמן שע"י הלחץ  ולא 

פשט הפסוק    \קב/סוכת דוד הנופלת  \קא/ , בבחי' )עמוס ט'(ח"ו  למלכות וכשאין לה דעת היא נופלת
דוד על ישראל,    זרעיחזיר את מלכות  את סוכת דוד הנופלת דהיינו שהקב"ה  יקים    שבביאת משיחמדבר  
תיקן  ספירת  היא   המלך  שדוד  השלימות  המלכות  בתכלית  עצמו  על  הקב"ה  את  שהמליך  שזכה  ע"י  עד 

 
קטן. ובאותו העת לבש  -בשבועות תקס"ו לפרט   בסימן כ"ט, אמר   -התורה "האי מאן דאזיל למינסב איתתא"    -  הר"ן סימן כ' ו חיי מ   צה 

לה חולי   וגם איש אחד הביא בתו הבתולה שהיה  עיין שם.  בחינת בגדים לבנים  ואז נכלל בתוך התורה  פעם ראשון בגדים לבנים, 
'. ועוד כמה דברים נפלאים שראינו   כו  וְּ  ' כו  וְּ ' וכל זה נכלל שם עיין שם  כו  וְּ יין  בעינינו שנכללו בתוך  נופל רחמנא ליצלן. וגם הביא 

 התורה הזאת, מלבד הנסתרות.
)וספר אמרי ישראל לרבי  וס. מסכת כלה פ"א וקב הישר פרק יז.  עיין פרש"י שבת סא. וכתובות עז. ד"ה נכפה ושיטה מקובצת כתובות ס: ופי' יעב"ץ לאבות ג' יד ורמב"ם פי' המשניות גיטין פ"ז ד"ה קורדיק   צו

 ישראל ברגר(

רבנן איזהו קמיע מומחה כל שריפא ושנה ושלש אחד קמיע של כתב ואחד קמיע של עיקרין אחד חולה שיש בו  תנו    .שבת דף סא   צז 
 .סכנה ואחד חולה שאין בו סכנה לא שנכפה אלא שלא יכפה 

דם נופל מחמתו  היינו חולי שא   -נכפה     כלומר לא תימא דלא יצא אלא מי שבא עליו החולי כבר פעם אחת:   -ולא שנכפה    -  רש"י 
 שבא ממשפחת נכפין, ודואג שלא יכפה:   -אלא שלא יכפה     לארץ, ומכהו בראשו במוחו ומפילו: 

המשניות  פירוש  מפ" גיטין    -  רמב"ם  כו'    א " ז  גט  כתבו  ואמר  קורדייקוס  שאחזו  המוח    -מי  חדרי  ממלוי  מתחדש  חולי  קורדייקוס. 
 ומתבלבל הדעת מפני כך, והוא מין ממיני חולי הנופל: 

והעור הקשה ועב בוקע    -ד  " א מאמר י"ז פ " ספר הברית ח   -שהסיבה לחולי הוא הלחץ על המוחין, עי"ש    וכן מבאר בספר הברית   צח
המוח   ובין  המצח  שלצד  המוח  בין  ומבדיל  כדורים,  חצאי  ב'  כדמיון  המוח  את  וחולק  למטה  מלמעלה  עצמו  המוח  תוך  אל  ועובר 

לאח  יטה הראש  בכדי שאם  הראש  על אחור  שלצד אחור  מדי  יותר  יכבידו  ולא  העור  זה  על  ויסמכו עצמן  ינוחו החלקים  ור מאד 
 .המוח לדחוק אותו, כי אם היו דוחקים אותו היה יכול האדם לבא לידי חולי הנופל 

כאן   צט  משמע  נראה    כי  לא  שבמציאות  כיון  אבל  המח  על  שלוחצים  הדמים  התגברות  שהוא  הברית  מפגם  הוא  הנופל  שחולי 
ווקא הם החולים בזה על כן נראה לתרץ שבוודאי הסיבה לחולי הוא התגברות הדמים ומי שמתגברים אצלו הדמים ולא  שהנואפים ד 

 נופל הסיבה כיון שיש לו מח חזק ועצבים חזקים, דהיינו שהסיבה לנפילה קיימת אצלו אלא שמתגבר עליה באופן אחר.
  -וז"ל שם    –  שם מבאר רבינו שהלב הוא זה שמרגיש כל צרה ואז כל הדמים מתכנסים ורועשים עליו   ' אות ב   תנינא   ' עיין תורה ב   ק

ָרה ב ְּ  יׁש ַהצ ָ ג   ַמרְּ ו  ַע  ב יֹוד  י ַהל   ב, כ   ל   ַ ָרה ב  ר ַהצ ָ ק ָ לֹום, ֲאַזי ע  ׁשָ הו  ָצָרה, ַחס וְּ יזֶׁ א  ין לְּ ל  נֹופְּ ׁשֶׁ י י"ד(: "ל  כ ְּ ל  ׁשְּ ב )מ  תו  ָ כ  ׁשֶׁ מֹו  ר, כ ְּ ַע ָמַרת  יֹות  ב יֹוד 
ָרה, מ   ַעת ַהצ ָ ׁשְּ ר. ַוֲאַזי, ב   יֹות  ָרה ב ְּ יׁש ַהצ ָ ג   ן הו א ַמרְּ ַעל כ   ָרכֹות ס"א(, וְּ ין" )ב ְּ ב  ב מ  י "ַהל   ׁשֹו" כ   ים  ַנפְּ עֹול  ים וְּ מ  ל ַהד ָ ָ ים כ  ס  נ ְּ ַ כ  מֹו    -תְּ ב, כ ְּ ל ַהל   אֶׁ

לֹום, אֲ  ׁשָ הו  ָמקֹום, ַחס וְּ יזֶׁ א  ׁש ָצָרה ב ְּ י   ׁשֶׁ מֹו  כ ְּ ָצה. כ ְּ ו  ע  נ  ֶׁ מ  ל מ  ַקב   ם, לְּ ׁש ׁשָ י   ָחָכם ׁשֶׁ ל הֶׁ ם אֶׁ ָ ל  ֻ ים כ  ס  נ ְּ ַ כ  תְּ ים    -ַזי מ  עֹול  ים וְּ מ  ל ַהד ָ ָ ים כ  צ  ַקב ְּ תְּ ן נ  כ 
בְּ   - ָצָרה ו  ב ב ְּ ָאז ַהל   ב, וְּ ים ַעל ַהל   פ  ם ׁשֹוטְּ ָרה. ַוֲאַזי ה  ד ַהצ ָ גֶׁ נֶׁ ָלה כ ְּ ו  ב  ַתחְּ ָצה וְּ ׁש ע  ַבק   ב, לְּ ל ַהל   מֹו,  אֶׁ ַעצְּ ג ב ְּ ֹוא  ב ד  ַהל   י לֹא ַדי ׁשֶׁ דֹול, כ   דַֹחק ג ָ

י    ׁשֶׁ כ ְּ ן  כ   ַעל  וְּ ֹאד.  מְּ לֹו  ין  ר  צ  מְּ ו  ָעָליו  ין  פ  ׁשֹוטְּ ים  מ  ַהד ָ ם  ג ַ ַאף  ם,  ָ ל  ֻ כ  מ  ר  יֹות  ָרה  ַהצ ָ יׁש  ג   ַמרְּ הו א  י  ק  כ   ֹופ  ד  ב  ַהל   ָלָאָדם,  ָצָרה  לֹום,  ׁשָ וְּ ַחס  ׁש, 
דֹולוֹ  יקֹות ג ְּ פ  דְּ ׁשְּ ב   דֹולֹות ב   יקֹות ג ְּ פ  דְּ ק ב   ֹופ  ן הו א ד  ַעל כ   ָעָליו, וְּ יָכם מ  ל  ַהׁשְּ לְּ מֹו ו  ַעצְּ ַע מ  ַנֲענ  ׁש לְּ ַבק   י הו א מְּ ַאַחר  ת, כ   לֹום, וְּ ׁשָ ָרה, ַחס וְּ ַעת ַהצ ָ

ר ב ְּ  דֶׁ ס   ַ ךְּ כ  יל  ים ל  מ  כֹות ַהד ָ ֲהלו  ַ ין ת  ר  ָרה, ֲאַזי חֹוזְּ ַהצ ָ ין מ  א  יֹוצְּ ׁשֶׁ ךְּ כ ְּ ָ יא  כ  ָרה, ה  ַהצ ָ ין מ  א  יֹוצְּ ׁשֶׁ ָאה כ ְּ ָ יא ב  ה  ֹוָדה, ׁשֶׁ ן ַהת  ַעל כ   ף. וְּ ו  י ַהג  יל  ב  תֹוךְּ ׁשְּ
"ל:   נ ַ ַ ָרה כ  ַהצ ָ ין מ  א  יֹוצְּ ׁשֶׁ ר כ ְּ דֶׁ ס   ַ ין כ  כ  הֹולְּ ים, ׁשֶׁ מ  כֹות ַהד ָ ֲהלו  ַ ם ת  ם ֲהָלָכה, ַעל ׁש  ׁש  ה ב ְּ ֻכנ ָ  מְּ

ה תחילה פועלת על הדמים והלב הוא מרכז הדמים אבל כמבואר שם שהוא לא  הוא המרגיש כל צרה כי כל צר   ואולי באמת הלב 
כי לב ומח הם בחי' איש ואשה הלב רגשן  .   יכול לעזור אלא משליך אותם מעליו כי מי שיכול באמת לעזור זה רק לבנונית מהמח 

    .קון הברית ומתפעל מאד אבל עיצה מה לעשות צריך לבקש מהמח ועיצה היא הלבנונית שזוכים לה ע"י תי 
ימ    ט' פרק  עמוס    קא יָה כ   ית  נ  בְּ ים ו  סָֹתיו ָאק  ן ַוֲהר  יהֶׁ צ  רְּ ת פ   י אֶׁ ת   ָגַדרְּ ת וְּ לֶׁ ֹפֶׁ יד ַהנ  ו  ת ד ָ ַ ת ֻסכ  ים אֶׁ ֹום ַההו א ָאק  י  ַ  י עֹוָלם: )יא( ב 

פלת, י"ת מלכותא דבית  אחרי בא עליהם כל אלה יבא יום ההוא המוכן לגאולה ובו אקים סוכת דוד הנו   -)יא( ביום ההוא    -  פרש"י 
 דוד: 

ביום הגאולה אקים את סוכת דוד הנופלת לפי שאמר מלכות אפרים תבטל אמר כי מלכות דוד תקום והיא    -)יא( ביום ההוא    -רד"ק  
ובניתיה על    -וגדרתי את פרציהן        הסוכה על דרך משל כי היא סוככת על העם:  ואמר  והריסותיו דרך כלל  ואמר  פרצי ישראל 

 הסוכה: 
מבואר    –  הנופלת   קב וכן  ומתחדשת,  וחוזרת  נופלת  להיות  שדרכה  המלכות  של  למהותה  שרומז  ונראה  שנפלה,  כתב  שלא  צ"ע 

בכהאריז"ל שהמלכות יש לה רק נקודה אחת יסודית וכל התשע האחרות המשלימות קומתה הן רק בבחי' תוספת לכן ברבוי העוונות  
נופלת עד שלא נשאר בה אלא נקודה אחת, שה  יאוש בעולם כלל, כי  היא  וזהו שאין  הרצון. וממנה מתחיל שוב הבניין.  נקודת  יא 

 אע"פ שרצון לבד אינו כלום אבל רצון חזק המביא לידי מעשה בו תלוי הכל.   
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ישראל כל  על  ומלך  במרכבה,  רביעית  רגל  בימי אבל    ,להיות  קצר  זמן  אלא  כזו  בשלימות  החזיקה  לא 
כשאין תיקון הברית אזי יש התגברות הדמים כי אין לו  הכוונה  ולפי רבנו  .  \קד/בבניין בית המקדש  \קג/ שלמה

אותם,  מאבד  לו  שהיו  מוחין  המעט  גם  ואזי  המח  על  לוחצים  הדמים  ואזי  הגידין  את  שתלבין  לבנונית 

 . ובלא מוחין אין לו שליטה ומלכות על גופו ואז הוא נופלעל אבריו השכינה היא המלכות של האדם ו
ן כנ"ל, וממשיך לבנונית להגידין בבחי' בכל עת יהיו  וע"י תיקון הכללי שמעורר המוחי 

  ומתבטל עיכוב מהלך הדם בגידין וחוזר הלב למהלכו הרגיל ומתבטל הלחץ דם על המוח   בגדיך לבנים,
אזי  . ואז  [קו]  \קה/ אזי נתרפאת מחולאת הנפילה תיקון הברית  אלא   קז:  נפלה ולא תוסיףכשיש 

פורענות שעד ביאת משיח לא    \קי/[קט]   \קח/ קום בתולת ישראל )שם ה'( נבואת  זה בעמוס הוא  פסוק 

 
עלה השרטון שעליו נבנית  ירד גבריאל ותקע קנה בים עליו  נשא את בת פרעה והתחילה נפילת המלכות ולעומתה    אולם בסמוך   קג

ואח"כ נחצו יהודה וישראל לשתי ממלכות ואח"כ בתחילת בית שני עדיין בבחי' סוכה  )סנהדרין כא:(  ה באיטליה של יוון  רומי הרשע 
רעועה היו נשיאים משבט יהודה עד נס חנוכה שמלכו החשמונאים שהיו כהנים ואחריהם הורדוס שהיה עבד ונפלה סוכת מלכות  

 בית דוד לגמרי עד היום הזה )מלבי"ם שם( 
לכי  " ללבנה אחר החטא  אמר  הקב"ה  ש   : בואר בגמ' חולין סשמתחדשת תמיד, כמ   הקטרוג  של המלכות אחר חטא   ך היא דרכה שכ   קד
וכוונה אחת, שהמיעוט הוא על  .  " וללבנה אמר שתתחדש "   אנו אומרים   נה ב בקדוש הל ו   " עצמך את  מעטי  ו  נמצא שהוא דיבור אחד 

העליה.   תכלית  ירידה  בבחי'  שתתחדש  דוד  מנת  בית  מלכות  גם  וכך  ומתחדשת.  ומתמעטת  מתמלאת  חודש  שכל  בה  נטבע  וכך 
 שמשלמה המלך עד צדקיהו היו חמשה עשר מלכים כימי מיעוט הלבנה. כמבואר במהרש"א סנהדרין לח. )מובא לקמן בהערה( 

הוא פגם הברית. וכן איתא בחז"ל כמה טעמים שגורמים האב ואם לבנם שיהיה חולי נופל ע"י חוסר הצניעות בזמן    בואר שהגורם מ   קה 
 הזיווג.  

דתניא העומד בפני הנר ערום הוי נכפה והמשמש מטתו לאור הנר הויין לו בנים נכפין תנו רבנן המשמש מטתו על    -  : פסחים קיב עיין  
אותו תינוק נכפה ולא אמרן אלא דלא הוי בר שתא אבל הוי בר שתא לית לן בה ולא אמרן אלא דגני להדי    מטה שתינוק ישן עליה 

 .כרעיה אבל גני להדי רישיה לית לן בה ולא אמרן אלא דלא מנח ידיה עילויה אבל מנח ידיה עילויה לית לן בה 

יז   עיין ם אל לבם להורות לבניהם שיזהרו בזה שלא לעשותם.  אזכיר כאן איזה דברים שצריכים בני אדם לקשר     -  קב הישר פרק 
הראשון המפורש בגמרא ובזוהר "המשמש מטתו לאור הנר הוי ליה בנים בעלי נכפין" בר מינן, ומכל שכן שאסור לשמש מטתו לאור  

משינת  ותאוה  בחשק  ומתעורר  בתולה,  דמות  או  דמות אשתו  ואפילו  איזה אשה  דמות  בחלום  רואה  כשאם  הב',  זה  הלבנה.  וע"י  ו 
התאוה, אח"כ נזדקק לאשתו, אזי אותו הילד שיולד ע"י אותו החיבור של תאוה יהיה הולד בעל נכפה בר מינן, בכל פעם שהלבנה  
הוא בחדושה ואין תרופה ורפואה למכתו כלל כל ימי חייו. כי אותו דמות שנתראה לפניו בחלום היא השדית הנקראת נעמה, ובתאו'  

נזקק לאשתו על   כן הולד הוא מסיטרא דא דהיא בסאבותא דילה אשתכח והאי הוא ב"נ דבכל סיהרא וסיהרא אתפגים בר  דיליה 
 מינן.

 עיין גם תורה רא  קו

 תוסיף, קום )נמחקו הנקודותים ובמקומן נעשה פסיק(  -בתשכט קז

יָנה    ה פרק  עמוס    קח ם ק  יכֶׁ א ֲעל  י ֹנש   ר ָאֹנכ  ה ֲאׁשֶׁ ָבר ַהז ֶׁ ת ַהד ָ עו  אֶׁ מְּ ל: )א( ׁש  ָרא  ש ְּ ית י  ה ַעל    ב   ׁשָ ט ְּ ל נ  ָרא  ש ְּ ַלת י  תו  ם ב ְּ יף קו  ָלה לֹא תֹוס  )ב( ָנפְּ
 : יָמה  ק  ין מְּ ָמָתה  א  ש ְּ  ַאדְּ ית י  ב  ָרה לְּ יר ֲעש ָ א  ׁשְּ ַ ָאה ת  את מ  ֹוצ  ַהי  ָאה וְּ יר מ  א  ׁשְּ ַ ף ת  לֶׁ את אֶׁ ֹצ  יר ַהי  ד ָהע  י ֹכה ָאַמר ֲאדָֹני ֱידֹו  ל: )ג( כ    ָרא 

משיגלו בימי הושע בן אלה )מלכים ב טז( לא יעמוד עוד מלך מעשרת השבטים: נטשה על אדמתה. כל    -בתולת ישראל   -  רש"י פ 
 דבר המושלך ומוטל ונופץ על השדה קורהו נטישה:  

ר''ל הנה עתה עדת ישראל נפלה בשפל המצב ולא תוסיף עוד לקום להחזיר לקדמותה לממשלתה הראשונה עד    -נפלה   –  מצודת דוד 
ר יגלו מארצם )אבל בגאולה העתידה ישובו גם המה כמו יהודה ובנימין ומלך אחד יהיה לכולם ויחזרו א''כ גם הם לממשלתם  אש 

 עודנה בארצה היא עזובה ואין מי מקימה כי אין הכח ביד מלכיה ושריה להקימה מעפרה :    -הראשונה( : נטשה על אדמתה 
 ף עיין ברכות ד: במערבא מתרצי נפלה ולא תוסי קט

ב{ נפלה לא  -אמר רבי יוחנן מפני מה לא נאמר נו''ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל דכתיב }עמוס ה   -  ברכות ד:   קי
תוסיף קום בתולת ישראל במערבא מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראל אמר רב נחמן בר יצחק אפילו  

 יד{ סומך ה' לכל הנופלים: -}תהילים קמה   הכי חזר דוד וסמכן ברוח הקדש שנא' 

 אף על פי שהפסיק נו''ן מפני נפילה שבה ולא אבה לרמזה חזר ורמז סמיכת הנפילה תכף לה:   -אפילו הכי   -  פרש"י  

חסירה   -  מהרש"א  הנפילה  כאלו  רמז  הוא  הנו"ן  שחסרה  מה  ר"ל  כו'.  באשרי  נו"ן  נאמרה  לקום    לא  שתחזור  אלא  גמורה  ואינה 
כדמתרצו לה במערבא כו' ורב נחמן ב"י הוסיף לומר דבמקומו הכא הוא מוכרע שלא תהיה חס ושלום נפילה גמורה שאמר אחר כך  
סומך לכל הנופלים גם כי אמר נפלה ולא תוסיף קום וגו' היינו מצד זכותם אבל מחסד אלהי ברוב חסדיו סומך ה' לכל הנופלים גם  

 ינם ראוים לכך וק"ל: שא 

המלך עליו השלום שהיה קודם עמוס הנביא עליו    שם אפילו הכי חזר דוד וסמכן ברוח הקודש. קשא כיון דדוד   -  בניהו בן יהוידע 
ועוד כיון דסמכה אם כן אין כאן מפלה, והדרא   ואמר לא תוסיף קום,  השלום סמכה ברוח הקודש, אם כן ]איך[ אתי עמוס אחריו 

כר באופן  קושיא לדוכתא למה לא אמר נו"ן באשרי, ונראה לי בס"ד כי מצינו בזוהר הקדוש דרשב"י עליו השלום דרש הכתוב הנז 
י"א[ ביום ההוא אקים סוכת דוד   ט'  ]עמוס  ולא תוסיף קום בזמנין אחרינין דקמת מאליה, אלא אני אקים אותה, כדכתיב  זה, נפלה 
ואיך   ידיעה,  זמנא  זמנא קמת היא מאיליה, אבל הכא לא איתיהיב  כד שלים  ולהכי  זמנא לגלותא  זימנין אתיהיב  הנופלת, דבשאר 

קודשא  ויקרא,    תקום מאיליה, אלא  בזוהר פרשת  זה  וכנזכר כל  ותושבחתא דיליה,  ודא קרא דבתולת ישראל  יוקים לה,  הוא  בריך 

והנה          יעיין שם, נמצא לפי זה כונת הכתוב הכי קאמר לא תוסיף קום מאליה, אלא הקב"ה יקום לה, והפסוק זה נאמר לשבח שלה: 

דכתיב נפלה, אך כדי שלא תחשוב שיש בנפילה זו מפלה עולמית ולהכי    עליו השלום חיסר אות נו"ן מן המזמור הזה משום   דוד המלך 
נחסר אות נו"ן, על כן אמר דוד המלך עליו השלום סמוך למקום אות נו"ן פסוק סומך ה' לכל הנופלים, והיינו שבא להודיע לנו ביאור  
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השבטים עשרת  מלכות  ישראל  ובגמ'    .תחזור  ארץ  נחמה של  נבואת  לבוא  לעתיד  רומז  שהפסוק  דרשו 
במלא    \קיא/ לעתיד לבוא תקוםאלא  דהיינו שאע"פ שנפלה לא תאבד לגמרי    ,שנפלה לא תוסיף עוד ליפול

עוד  תפארתה תיפול  וכי    .ולא  מלבנון  מוחין  נוזלין  הכללי  תיקון  בחי'  ע"י  פה  מלכות  שהיא  השכינה  אז 

 ואז הדיבור מותר בחי' פתח פיך:   ב מהדעתוהדבור הוא עם ט
כתיב  וזהו   פסוק  שבאותו  .  הסמיכות  ךָׁ ֵרעֶׁ דם  על  תעמוד  ולא  רכיל  תלך  היינו  כי  לא  רעך, 

ובינה,  המוחין,   מתפרשיןחכמה  דלא  רעין  תרין  בזוהר  [קיג ]  \קיב/שהם  אכלו  "עה"פ    \קיד/ כמבואר 
ובינה שייחודם תדיר  "רעים"  ",רעים שתו ושכרו דודים כינוי לחכמה  נוגע עליהם עוונות   ,\קטו/הוא  כי לא 

  והדודים הם זעיר אנפין ונוקביה שייחודם תלוי במעשה התחתונים. ובלק"ה ערובי תחומין ה' ג'  ,התחתונים 

 
לגמרי, אלא באמת סומך ה' לכל הנופלים,  כתוב הזה של נפלה, אשר בעבורו חיסר הוא את אות נו"ן, שלא תפרשהו לא תוסיף קום  

יוקים אותה כי סומך ה' לכל הנופלים, נמצא האי קרא   דהשתא ביאור הכתוב דנפלה הוא כך, לא תוסיף קום מאליה, אבל הקב"ה 
ן, ועל  דסומך ה' לכל הנופלים בא דוד המלך עליו השלום לפרש לנו בו פירוש הכתוב של נפלה וכו', אשר בעבורו הוא חיסר אות נו" 

זו דבתולת   לנפילה  וקימה  לנו ברוח הקודש שיש סמיכה  ברוח הקודש, פירוש הודיע  וסמכן  דוד  חזר  יצחק  בר  נחמן  זה קאמר רבי 
 ישראל הכתובה בנבואתה זו דעמוס הנביא עליו השלום, ונראה לי סמך ה'ו'י'ה' עולה מספר קו"ם ודו"ק: 

ומבואר    קמתי   לא   קמתי וגו' ופירשו חז"ל מדרש תהלים מזמור כב אלמלא נפלתי אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי    )מיכה ז ח(   כתיב   קיא
כב  במער   .עליה   צורך   ירידה   בחי'   וזה   יותר   הרבה   לגבוה   אלא   שהיה   להיכן   מחזירה   אינה   שהקימה   בתורה  )בא"י(  ה  ב וזהו שאמרו 

 כיון שנפלה בגלות לא תוסיף ליפול לעתיד לבוא.  שדייקא 
אומר שלא מתפרשים ולקמן אומר לא תעמוד על דם רעך דהיינו שפגם הגידין גורם שהמוחין עומדים ולא משפיעים    צ"ע כיצד   קיב

למטה. מנת להשפיע  על  הוא  יחוד  וידוע הכלל שכל  היח   למטה.  בבחי'  מוכרח שהכוונה לא מתפרשים  החיצון  ו לכן  אבל    שלהם ד 
 מתפרשים בבחי' היחוד הפנימי.

 * זוהר ויקרא דף ד.  קיג

י  –עיין זוהר ויקרא דסוף ע"א עה"פ אכלו רעים ושתו שכרו דודים   קיד ְמעֹון  ַרּבִ א,  ָאַמר   ש ִ יר   ּכּלָ ּפִ   שבעים   כי ,  הישר  דרך   על  פירשו   כולם ,  החברים  שפירשו  מה   כל  ש ַ

ה   ָרָזא  ֲאָבל ,  לתורה  פנים ִמּלָ א  היינו  ֵרִעים   ִאְכלוּ   כ"מש   כי,  הפסוק   בסוד  יותר  להעמיק  שרוצה  למי  הדבר   סוד  אבל  ּדְ תוּ ,  מעלה  של  הפרצופים  הם  ְלֵעיּלָ ְכרוּ   ש ְ   היינו  ּדֹוִדים   ְוש ִ

א  .  ואזיל  כדמפרש , מטה  של הפרצופים  הם   ְלַתּתָ

י  ֵליהּ   ָאַמר  א  ִאיּנּון   ַמאן  אביו   שמעון  מרבי   שאל  ֶאְלָעָזר   ַרּבִ א   ִאיּנּון   ּוַמאן,  ְלֵעיּלָ   על  למעלה  לפרש  אפשר  כי,  מטה  של   הפרצופים   הם  ומי  מעלה  של  הפרצופים   הם  מי   ְלַתּתָ

א  ָיאּות   שמעון  רבי  ֵליהּ   ָאַמר ,  ע "בי  עולמות  פרצופי  על  ולמטה,  ן" זו  פרצופי ִאיְלּתָ א  כי  והוא,  יותר  לפרש  צורך   יש  כי,  שאלת  יפה  ש ָ ָאה   ֲאַתר   ּדָ   דהיינו  עליון  במקום  הם  רעים  ִעּלָ

ִאיּנּון ,  א"או ַאֲחדּוָתא  ּדְ ֶחְדָווָתא   ּבְ ָלא,  זה   עם  זה  אחד  וביחוד  בשמחה  לעולם  הם   לכן,  ביניהם   פירוד  איזה  שיגרום  אליהם  מגיע   פגם  שום  אין   כי,  אחת   באחדות   תמיד  שהם  ּבְ   ּדְ
ן ְרש ָ ין ,  לעולם   מזה  זה   נפרדים   שאינם  ְלָעְלִמין  ִמְתּפָ   הּוא   ָהָדא ,  יחד  נמצאים   תמיד  שהם  נאמנים  חברים'  ב  כעין  מיוחדים   לעולם   הם   כי,  רעים  נקראים  אלו  ֵרִעים   ִאְקרּון   ִאּלֵ
  והטעם,  הפסק   בלי  תמיד  אליה  יוצא  מאבא  השפע   כלומר,  עדן  הנקרא  מאבא  יוצא  ֵמֵעֶדן  יֹוֵצא ,  תמיד  ומשפעת  כנהר  שפע   רבוי  בה  שיש  הבינה   היינו  ְוָנָהר   שכתוב  זהו  ִדְכִתיב 

ן  ָלא,  א"או  שהם  ָנָהר   ְוַההּוא  ְוֵעֶדן  לכן,  אימא  עם  אחד  ביחוד   תמיד  מתעדן  שהוא  לפי,  עדן  נקרא  שאבא ְרש ָ   והמשכת ,  יחד   עידונם  כי,  לעולם  מזה  זה  נפרדים  אינם  ְלָעְלִמין  ִמְתּפָ

  כדי  מזה   זה   נפרדים  הם  כ "ואח ,  להשפיע   יכולים   אינם   ואז   היחוד   בעת   שפעם   שמקבלים   ן" זו  כן   שאין   מה ,  כאחד   ולהשפיע   לקבל   כח  להם   שיש   כלומר ,  לעולם   חסר   לא   למטה   שפעם 

חוּ ,  להשפיע   שיוכלו  ּכָ ּתַ ְרעּוָתא   ְלָעְלִמין   ְוִאש ְ ַאֲחדּוָתא,  נאמנים  רעים'  כב  יחד  רצונם   ומטיבים   לזה  זה   ומתרצים ,  אחד  ברצון   לעולם   נמצאים   והם  ּבִ   זה   שוים   אחת   באחדות   והם   ּבְ

ֶחְדָווָתא ,  למטה  ואחד  למעלה  אחד  ולא,  לזה  תוּ   כ"ומש.  ביניהם  מפסיק  פגם  ואין  בריעותם  שמחים  והם  ּבְ ְכרוּ   ש ְ ין,  ּדֹוִדים   ְוש ִ א  ִאיּנּון  ִאּלֵ ,  א"מאו   למטה  שהם  ן" זו  הם  אלו  ְלַתּתָ

ִאְקרּון   אֹוִקיְמָנא   ְוָהא,  ומועדים   ובשבתות  דעמידה  שלום  בשים  כמו,  רצון   בשעת  ידועים  בזמנים   רק   ויחודם,  לזה   זה  תאבים  שהם  המורה  דודים   שנקראים  ְיִדיָען  ְלִזְמִנין  ּדֹוִדים   ּדְ
     .כראוי  זה  ענין  ביארנו   והרי
  שכתוב   והטעם ,  האכילה   מן  יותר  דק   הוא   כי   שתיה  נקרא   מלמעלה   היורד   ד" המ  וסוד ,  השתיה   מן  יותר  עב   דבר  הוא   כי  אכילה   נקרא   מלמטה   העולה   ן " המ  סוד   כי ,  המפרשים  כתבו 

  את   מהם  מורידים  א"או   ז"ועי ,  א"לאו  עב  דבר  שהוא  אכילה  בבחינת  ן" המ  את  מעלים  ן" זו  כי,  דודים  ושכרו  שתו  ש"כמ   שתיה  ן" בזו  ולמטה ,  רעים  אכלו  ש"כמ   אכילה  א"באו   למעלה
 .    הבא  מאמר  את  ה" בע  תבין  ובזה ,  יותר  דק  דבר שהוא   שתיה בסוד ד" המ

א   שאמר   וזה ִאיּנּון,  ֲחֵזי  ּתָ ֵאי  ּבְ ִתיב   ִעּלָ הוּ   ּכְ ָלא  ֲאִכיָלה   ּבְ ִתיָּה   ּבְ   הוא   בבינה   הלא,  הטעם  מה  ַטְעָמא   ַמאי,  שתיה  בלא   אכילה  בהם  כתוב  א" או  שהם  העליונים   באלו  וראה   בא  ש ְ

ִאית  ַמאן   אלא,  אכילה  בה  כתוב  ולמה  המשמח  יין  של  השתיה  שורש י  ֵליהּ   ּדְ ְרּבֵ ַחְמָרא  ּגַ ְעָיא  ֲאִכיָלה   ּדְ ,  היין   את  בהם   לשרות  כדי  לאכילה  צריך   הוא,  לשתות   יין  חביות  לו  שיש  מי  ּבַ

ן  ּוְבִגין ַתּמָ ְרָיא  ּדְ ִמְנְטָרא   ַחְמָרא  ש ַ ִתיב   ּדְ הוּ   ּכְ   ן"המ   סוד   שהוא,  אכילה   בהם   כתוב  לכן ,  מעצמם  תדירי  שפע   להם  שיש  לפי  כלומר,  המשומר   היין   נמצא  בבינה   ששם  ולפי   ֲאִכיָלה   ּבְ

ֵאי  ּוְבִאיּנּון , ד" המ  שפע  את   מהם   להמשיך  כדי   א" לאו  ן " זו שמעלים  ּתָ ַבְעָיין  ּתַ ְקיוּ  ּדְ ִתיב  ש ַ הוּ  ּכְ ִתיָּה  ּבְ   כתוב א "מאו   ההשקאה  את  לקבל  צריכים   שהם ן " זו שהם   התחתונים ובאלו   ש ְ

ָהא,  א"מאו  שמקבלים  ד" המ  שפע   סוד   שהוא,  שתיה   בהם ל   ּדְ ְקיוּ   ְנִטיָען  ּכָ ְעָיין  ש ַ ֲחָלא  ּבַ ֲעִמיָקא   ִמּנַ   שהוא  העמוק   מנחל   השקאה  צריכים  ן" דזו  ק "הו  שהם  הנטיעות  שכל  לפי   ּדַ

א  ְוַעל ,  היסוד דאימא ין  ּדָ ִאּלֵ ין  ֲאִכיָלה   ּבְ ִתיָּה   ּוְבִאּלֵ   רבי   ומסיק,  להם   היורד  ד"המ   סוד  שהוא   שתיה  כתוב  ן" ובזו,  אליהם   שעולים  ן" המ  סוד   שהוא  אכילה  כתוב  א" באו  כן  ועל   ש ְ

ין  כי  ואמר דבריו  את  שמעון ין, ֵרִעים  ִאּלֵ  .   דודים   נקראים  ן" וזו, רעים  נקראים   א"או  ּדֹוִדים   ְוִאּלֵ

י  ֵליהּ   ָאַמר  ָהא  ִאְתֲחֵזי,  אביו  שמעון  לרבי  ֶאְלָעָזר   ַרּבִ אי  כן  אם ,  מרעים  יותר  חביבות  על  מורה  דודים  שמלת  נראה  הלא  ִאיּנּון  ֲחִביבּוָתא  ּדֹוִדים   ּדְ ֵאי  ִאיּנּון  ַאּמַ ּתָ   אתה   למה  ּתַ

ָתֲאִבין  ִאיּנּון,  אביו  שמעון  רבי  ֵליהּ   ָאַמר ,  א "באו  יותר  שייך   זה   לשון  הלא,  התחתונים  ן"בזו   שהם  אומר א  ּדְ ִחין  ְוָלא   ְלָדא  ּדָ ּכְ ּתַ ִדיר   ִמש ְ   שמתאווים  ן"זו   ּדֹוִדים   ִאְקרּון,  ּתָ

ֵחי ְוִאיּנּון  אבל , עתה עד   מרוחקים  שהיו  מחמת ,  לזה זה   אהבתם חשק   גודל  על  מורה   הזה חביבות  אדרבה   כי, דודים נקראים   הם , יחד   תמיד נמצאים   ואינם   לזה  זה וחושקים  ּכְ ּתַ ִמש ְ   ּדְ
ִדיר  ָיין  ְוָלא  ּתָ ּסְ ן  ְוָלא  ִמְתּכַ ְרש ָ א  ִמְתּפָ א  ִמן  ּדָ   לזה   זה  תמיד  וקרובים  אהובים  והם,  מזה  זה  נפרדים  ואינם  ונעלמים  מתכסים  ואינם  יחד  תמיד  שנמצאים  א"או  ֵרִעים   ִאְקרוּ ,  ּדָ

א   ְוַעל ,  פירוד  בלי   יחד  ויחודם   השואתם  על  מורה   זו  שמלה,  רעים   נקראים  ין   כי,  אמרתי   כן   ועל   ּדָ ין ,  ּדֹוִדים   ִאּלֵ ין,  רעים  נקראים  א "ואו,  דודים   נקראים   ן" שזו  ֵרִעים  ְוִאּלֵ   ִאּלֵ
ְרעּוָתא ַאֲחדּוָתא  ּבִ ִדיר   ּבְ ין,  תמיד  אחת  ובאחדות  ברצון   הם  א" או  ּתָ א   ְוִאּלֵ ִתיאּוְבּתָ   הּוא   ְוָדא,  תמיד  ולא  לפרקים   רק  הוא  יחודם  כי ,  היחוד  בתשוקת  הם  ן" וזו  ְלִזְמִנין  ּבְ

ֵלימּוָתא א  ש ְ כּלָ   לעתים   רק  יתיחדו  ן" וזו,  אחד  ביחוד   תמיד  יהיו  א "שאו  העולמות  שלימות  וזהו ,  ן" וזו  א" או  של   יחוד  עניני  בו  נכללו   כי ,  הפרצופים   כל  שלימות  על  מורה  זה  ופסוק   ּדְ

ִגין,  מזומנים  ַרךְ   ּבְ ִתְתּבָ ֶנֶסת  ּדְ ָרֵאל   ּכְ הוּ   ֶחְדָווָתא   ּוְכֵדין,  היחודים   אלו  ידי  על   המלכות  שהיא  ישראל  כנסת  שתתברך   כדי  ִיש ְ ֻכּלְ   רוב   מחמת  העולמות  בכל  שמחה  יש  ואז  ָעְלִמין  ּבְ

 .   שמקבלים שפע 
שהמוחין לקיום הכרחי של העולם נמצא בחכמה עצמה ולא מלמעלה ממנה לכן יכולים להשפיע בלא מיין נוקבין של    מבואר שם   קטו 

אמנם במקום אחר מבואר ששירת העשבים דהיינו פרק שירה הוא בחי' מיין  אתערותא דלתתא, לכן לא פוגע בהם עוונות תחתונים.  
נוקבין שמעורר את השפע אליהם וצ"ל שמ"ן שלא תלוי בבחירה הוא חלק מהמהלך ההכרחי לקיום העולם בבחי' מאכל בהמה, שלא  

 נקרא אתערותא דלתתא.



 מוהר"ן           תורה כט                             ליקוטי                                            18מ: 

עפ"י   בע"חמבואר  ובינהשיש    \קטז/האריז"ל  שפעישני    בחכמה  להמשכת  חיצון  לקיום    ההכרחי  יחודים 
שהמוחין תלויים בתיקון  כאן  מבואר    ולפי.  ויחוד פנימי שתלוי בתחתונים ועל ידו השפע גדול יותר  העולם,

רעין    ומה שמכנה אותם תריןחוד פנימי של חכמה ובינה  יהכוונה ליש  צריך לומרהברית ונפגמים בעוונות,  

הי שם  על  לעולםיהכוונה  מתפרשין  לא  הם  שבו  שלהם  החיצון  עומדים  ו.  חוד  אינם  כשהם 
המוחין,  קיזם ונתבטלי את  הלוחצים  הדמים  תגבורת  ע"י  פעולתם  לומר    מלעשות  רוצה 

אזי נמשך לבנונית הדעת  ואינו עומד מלהזיל מוחין,  שכשיש תיקון הברית ואזי הדמים לא לוחצים על המח  

כי    עי"ז לא תעבור על לא תלך רכיל.   . ואזי הדיבור מתקבלעד למלכות  חכמה ובינה  מהתרין רעין
מותר   הדיבור  לבטלהאז  אינו  אזי  מתקבל  כשהדיבור  ואזי   ,כי  להקב"ה,  ידו  על  מתקרב  השומע  כי 

 :  בחי' פתח פיך ביומוי דרבי שמעון וכו'אדרבה מצווה לדבר 

 
 חאות 
בוגד ממש וכמ"ש יין כי יתאדם  הכוונה גם ש נראה  ועתה יבאר שהיין נקרא בוגד, כי פוגם בגידין כנ"ל. 

כי תחילת השתיה הוא טוב בחי' תיקון הדעת בחי' ראש,  ודרשו שאחריתו דם, אבל בתחילתו אינו דם, 
בל יותר גורם  )וכמבואר בתורה כו תנינא ששתיה מעט לפי הצורך גורם להרחבת דעתו והגדלת החסדים א

לשכרות שהיא התגברות תוקף הגבורות( נמצא שהיין בוגד שנדמה בראשיתו לידיד ומפתה לשתות עוד  
וגורם התגברות הדמים ולחץ על המח ומבטל אותו מתפקידו בוגד באמונה שנתנו בו ועוד ופתאם מתהפך 

  עד שהאדם נופל. להיות בחי' נוזלין מן לבנון וגרם להיות רש מהדעת עד שכל כך לוחץ על המח
ועוד   ,שכתב כשמתגברין הדמים לא נזכר לפני כן בתורה אלא בעניין חולי הנופלשלשון התגברות הדמים מ

ועוד ממה   לקמן סוף אות ט' עה"פ עוונותי עברו ראשי מבאר רבנו שהשס"ה לאוין מתגברים על הראש,
שכהמשך  נראה  דיין וריחני פקחין. לכן המבואר בחז"לשלא מתייחס כאן כמעט לצד החיובי של שתיית יין 

שגם שתיית יין יותר מדי גורם לחולי הנופל. ואמנם כך  כאן רומז הסיבה לחולי הנופל למה שביאר באות ז'  
 חולי הנופל. בוי שתיית ין גורם לישר \קיח/על פרקי אבות היעב"ץ בפירושמפורש 

 , \קכ/ פשט הפסוק מדבר מבגידה שהיא חסר אמנה  ואף כי היין בוגד,  \קיט/)חבקוק ב'( וזה בחי'  

יתאדם כי  יין  תראה  אל  ו  ,וכדלקמן  יפה  נושבשנראה  מבאר    .כנחש  ך סופו  גידורבנו  לשון  רמז בוגד   ,  
בוגד מועטתכי    ,שהסיבה שהיין  ו  אע"פ ששתיה  בוגד  ואזי  מדי  יותר  גורר לשתיה  גורם  מוסיף דעת אבל 

כי הגיד   ,\קכאוהם בחי' בגדים/   היינו בחי' גידין הנ"לבוגד,    , כיוהפסד הדעת  להתגברות הדמים בגידין

שעל ידו  לא מתקבל    ,דם נדה ודבורו  ,בחי' רבב על בגדו  ,וע"י היין נכתם בגדו,  בו  הנמצאלבוש לדם  הוא  

 
והוא תמיד להחיות העולמות חיות מוכרח לצורך עצמן ואם    בסוד חיצונותיהן   א' זווגם הוא  -ב' זווגים יש באו"א    -סוף פרק ו'  עץ חיים שער כג    קטז 

ח"ו  יתבטלו כל העולמות  א'  רגע  יתבטל אפילו  הזווג  בסוד הפנימית.   זה  יולידו נשמות בעולם שהוא    והב' הוא  כדי שהם  לז"א  והוא לתת מוחין 
שיעלו זו"נ בסוד מ"נ אמנם ההוא רוחא דשביק אבא באמא בביאה ראשונה אשר  והנה זווג א' התדיר א"צ      פנימית העולמות כנודע וזה אינו תדיר.  

אך הזווג הב' הוא לצורך מוחין שהוא לצורך זווג זו"נ .    ההוא רוחא שורש זו"נ וכל שאר הנשמות הנמשכין מזווג או"א וההוא רוחא מספיק אז למ"נ 
   .והנה כל מוחין הפנימים דיניקה דמצד אמא תמיד הם בו לעולם   .  להוליד נשמות שהם פנימית העולמות אז זו"נ ממש עולין במ"נ 

יהן והם  ועתה ע"י מ"ן בכח ההוא רוחא כנ"ל נעשה זווג או"א בבחי' יש"ס ותבונה והוא זווג התדיר ואז נשלם בחי' מוחין בחג"ת דיניקה שהם חיצונות
 אלקים. 

פ דגדלות שהם  דו"ק  מוחין  לקבל  כדי  עצמם  זו"ן  מ"ן  עולה  בזו"ן אח"כ  העולמות  ד'  .   נימית  יחד  כשמתחברים  אלא  נעשה  הב'  זה  זווג  ודע שאין 

גם דע כלל גדול שזה הזווג החיצונית שהוא לצורך העולמות נמשך ממוחין עצמן      ויש"ס ותבונה ונעשין ב' פרצופין לבד והבן זה.    פרצופים או"א

   .שכל מה שלמטה מהם כולם כלולים בהם ויש בהם כח כנגד כל מה שלמטה מהם בלי שיקבלו הם מלמעלה כנודע  דאו"א

אך הזווג הפנימי צריך שיקבלו גם או"א מאורות עליונים מהם ומהם ממשיכין למה שהוא צורך להמשיך נשמות חדשות שהוא בחי' הפנימים ונמצא 
שיך לאו"א וכן א"א עצמו גורם זווג לעתיק וכן זה מזה עד רום המעלות נמצא שזווג הפנימי הוא קושר שגם א"א מזדווג עם נוקבא תחלה והוא ממ 

 כי א"א להמשיך אם לא שיקבלו מרום המעלות אורות חדשים זה מזה וזה מזה עד או"א ומשם לז"א. , כל העולמות
 נתבטלין ו -בתשכט   קיז

היעב"ץ   קיח פ   פירוש  יד  " לאבות  משנה  הגוף   ורבוי    -ג  והרעשת  הנופל  חולי  ומוליד  הטבעי  חום  מקרר  היין  וצ"ע  שתיית  עכ"ל   .
 שלכאורה מרבנו שנקט התגברות הדמים משמע שלהפך החום עולה וצ"ע.

וְּ   ב' פרק  חבקוק    קיט  ת  וֶׁ ָ ַכמ  הו א  וְּ ׁשֹו  ַנפְּ אֹול  ׁשְּ כ   יב  ח  רְּ ה  ר  ֲאׁשֶׁ ה  וֶׁ נְּ י  לֹא  וְּ יר  ָיה  ר  בֶׁ ג ֶׁ ד  ֹג  ב  ן  י  ַהי ַ י  כ   ַאף  וְּ ם  )ה(  ֹוי  ַהג  ל  ָ כ  ָליו  א  ֱאסֹף  ַוי ֶׁ ע  ָ ב  ש ְּ י  לֹא 
ים:  ל ָהַעמ   ָ ָליו כ  ֹץ א  ב  קְּ  ַוי  

ואף כשיבא בלשצר בן בנו של זה שיבגוד בו יינו דלקביל אלפא חמרא שתי )דניאל ה(. גבר יהיר )הוא(    -)ה( ואף כי היין בוגד    רש"י פ 
ינוה   ואמר בטעם חמרא   -ולא  ונוהו שנתגאה  יתקיים מדורו  ויכלה    לא  והיא תגרם לו שיהרג  להביא כלי בית המקדש ושתה בהם 

ונוהו. אשר החריב   יתקיים הוא  ינוה לא  לץ לא  יהיר  גבר  נפשו    -זרעו כי  והוא    -נבוכדנצר. כשאול  לב.  כל תאותו ברחב  להשיג 
 כמלאך המות שאינו שבע מלהמית כך זה אינו שבע בכל קניינו:   -כמות  

בגידה   קכ היכן    לשון  רק  סובר  שייך  שותה  כי אדם  בוגד  שהיין  מליצה  בזה  ושמעתי  כברו.  תוכו  שאין  ומגלה  בדבר  מאמין  שאדם 
 שיורד רק למעיו והנה הוא עולה לראשו.

 הבגד גם הוא בוגד שמראה כאילו את צורת האדם ובאמת אינו צורתו ממש.  קכא



 מוהר"ן           תורה כט                             ליקוטי                                            19מ: 

מגלה   רכיל  הש  כנ"ל  סוד הולך  לבטלהאז  הברית  ,דיבור  סוד    ,ופגם  רכיל ומגלה  הולכי  של    כדרכם 

מיעיקר הכוונה לשתש  אע"פ  ,[קכב] גם  מרובה המביאה לשכרות, אבל באמת  לב ע יה  לרוחב  מביא  יין  ט 
: כמבואר ביומא עו ו  ,מיות שבדרך כלל מסתיר אותהיושמחה ומסיר מחיצות ומעצורים שעי"ז אדם מגלה פנ

ינובב בתולות בפרש"י שם יין יצא סוד )סנהדרין לח, דהיינו  תירוש   \ קכו/[קכה]  \קכד/קכג (.בבחי' נכנס 
, וזה לכן לא היו נאמרים בלא יין  ,לרבי  צער  שגרםאלא    ,סנהדרין שם הסוד שיצא היה דברי חכמהגמ'  ב

אזי בלא יין   ,נעשה רשלא זכה ואבל מי ש  נעשה ראש,בחי'  יין לע"י השזכו    אצל צדיקים כמו בני רבי חייא

יז כח(  נאמר עליו   שבבינה עילאה הוא  בשרשו  כי היין  .  והיין מגלה סודו  ,אויל מחריש חכם יחשבגם  )משלי 

ובהשתלשלות למטה דין קדוש  בחי'   יין המשמח,  הוא בחי' גידין התגברות   אזי ע"י רבוי שתיה  בחי' 
אל תרא    \קכז/בבחי' )משלי כג(וזו בגידתו של היין  .  בין קב"ה ושכינתיה כנ"ל  גורם פירודעד    הדמים

 
 משלי יא יג  קכב

 בתקפא כתוב )סנהדרין מח( ובתשכט תוקן  קכג

קמי רבי   .סנהדרין דף לח   קכד יתבי בסעודתא  וחזקיה בני רבי חייא הוו  ולא מידי   , יהודה  )רבי למשמשיו(  אמר להו    , ולא הוו קא אמרי 
בא עד שיכלו שני בתי  )משיח(  כיון דאיבסום פתחו ואמרו אין בן דוד    , כי היכי דלימרו מילתא )הוסיפו יין לצעירים(  אגברו חמרא אדרדקי  

)רבי יהודה  שבבבל ונשיא שבארץ ישראל    צאיו של המלך יכניה זרע דוד המלך בן אחר בן, מנהיג הקהילה( )מצא   אבות מישראל ואלו הן ראש גולה 
למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי  )המשיח(  והיה  )ישעיה ח' יד(  שנאמר    הנשיא שהיה מזרע בת דוד המלך ומנהיג קהלת היהודים בא"י( 

לי   ".ישראל  מטילין  קוצים אתם  בניי  להם  בעיניך  .בעיניי   אמר  ירע  רבי אל  חייא  רבי  לו  ניתן    ,אמר  וסוד  ניתן בשבעים אותיות  יין 
שבעים(   בשבעים אותיות  יין יצא סוד   )יין גמט' סוד גמט'  בית דוד שעלתה  .  נכנס  והתחדשותו שהוא סוד מלכות  העיבור סוד מיעוט הירח  )היינו סוד 

 ונתמעטה ותתחדש בעתיד )מהרש"א( 

נכנס יין יצא סוד. היינו דאמר בפ' הדר )עירובין דף סה.( המתיישב ביינו הרי יש בו מדעת שבעים זקנים שהסוד מתגבר על    -תוספות  
 היין ואין כח ביין להוציא: 

גמ' אין בן דוד בא עד שיכלו שתי בתי אבות מישראל כו' נכנס יין יצא סוד. הוא מבואר בסוד עיבור החודש וע"פ מ"ש    -  מהרש"א 
דר"ה רבי חייא חזייה לסיהרא דהוה קאים בצפרא דכ"ט שקל קלא פתק בה אמר כו' זיל איכסי א"ל רבי לר' חייא זיל לעין טב  בפ"ב  

וקדשיה ושלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקיים והכונה בסוד העבור שדומה לו מלכות בית דוד כמ"ש במדרשות שכמו שהלבנה  
ה מלכות בית דוד אחר שהיו מזרעו ט"ו מלכים נחסר המלכות בימי צדקיהו ולא נשאר לו  אחר ט"ו יום שנתמלאה תתחיל לחסר כן הי 

רק ממשלה קצת ר"ג בבבל ונשיא בא"י וכמו שהלבנה הולכת ומתחסרת ט"ו יום עד שתתחסר לגמרי ואחר כך מתחדשת באורה כן  
יתח  ונשיא בא"י יכלו שוב  דוד לגמרי דאף ר"ג בבבל  ולזה כוון שכיסוי הלבנה הוא  אחר שתכלה ממשלת מלכות בית  דש מלכותו 

סימן לרבי שהיה נשיא שיכלה נשיאותו לא רצה הוא לומר כן זיל איכסי רק על ידי רבי חייא גם לא רצה הוא לקדשה ביום ל' כאלו  
חייא  היא מכוסה אז שזה סימן רע לנשיא דאדרבה שכל עוד שאינו מתכסה הוא סימן טוב על הנשיאות שימשך ועל כן אמר לרבי  

של   שהכיסוי  דאף  ר"ל  כו'  ישראל  מלך  דוד  סימנא  לי  שלח  רבי  ליה  אמר  ולזה  איכסי  זיל  שא"ל  הכיסוי  אותו  ע"פ  אז  דלקדשיה 
הלבנה הוא סימן רע לנשיאות שיכלה הנה מצד אחר הוא סימנא טבא דדוד מלך ישראל חי וקים שאחר שיכלה הנשיאות יתחדש  

זיל לע  ין טב וקדשיה ע"ש סימן טב וז"ש הכא אין בן דוד בא עד שיכלו ב' בתי אבות ר"ג ונשיא  מלכותו ויצמח קרן דוד וע"כ אמר 
דאחר שיכלה ממשלתו לגמרי כמו הלבנה אחר ט"ו יום שתחסר לגמרי אז יתחדש מלכותו כמו שתתחדש הלבנה והיה רבי מיצר ע"ז  

יין יצא מהם דבר  סוד העיבור שיתחדש שוב מלכות בית דוד וגדולת    שיכלה נשיאותו וא"ל רבי חייא אל ירע בעיניך שע"י שנכנס 
 משפחות הנשיאים בב"י: 

 ערובין סה.  קכה

אמר ר' חייא כל המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקנים. יין ניתן בע' אותיות וסוד ניתן בע' אותיות נכנס יין יצא סוד    -.  ערובין סה   קכו 
ו{ תנו שכר לאובד וגו' א''ר חנין בר פפא כל שאין  -א' }משלי לא א''ר חנין לא נברא יין אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים שנ 

כה{ וברך את לחמך ואת מימיך מה לחם שניקח בכסף מעשר אף מים  -יין נשפך בתוך ביתו כמים אינו בכלל ברכה שנא' }שמות כג
י לא לא א''ר אילעאי בשלשה  אי נשפך בביתו כמים איכא ברכה וא , ]דף סה:[  שניקח בכסף מעשר ומאי ניהו יין וקא קרי ליה מים 

 דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו ואמרי ליה אף בשחקו: 

המתיישב ביינו. ששותה יין ואין דעתו מטרפתו: ניתן בשבעים אותיות. כך חשבונו בגימטריא: יצא סוד. וזה הואיל ולא יצא    -  פרש"י 
ושמחין ומקבלין עולמן בחייהם: לאובד. רשע: אינו בכלל הברכה.  סודו שקול הוא כסנהדרין של ע': לשלם בו שכר לרשעים. ששותין  

הכל   בירושלים  ללוקחו בכסף מע''ש  ואפילו הוא עשיר בדברים אחרים: שניקח בכסף מעשר. שמותר  גמורה  לסוף ברכה  לא הגיע 
ל ברכה ואי לא. לא: אדם  אם נשפך בביתו כמים. הוי בכל   ניקח בכסף מעשר חוץ מן המים ומלח בפרק בכל מערבין )לעיל דף כו:(: 

ניכר. אם הגון הוא: בכוסו. אם דעתו מיושבת עליו ביינו: בכיסו. כשנושא ונותן עם בני אדם אם באמונה הוא עושה: בכעסו. שאינו  
 קפדן יותר מדאי: 

:  כג פרק  משלי    קכז  ָסךְּ מְּ קֹור מ  ים ַלחְּ א  ָ ן ַלב  י  ים ַעל ַהי ָ ַאֲחר  א   )ל( ַלמְּ רֶׁ ֹיס    )לא( ַאל ת   כ  ַ ן ב  ת   י י  ם כ   ַאד ָ תְּ י י  ן כ   ֹוס \ ַיי  כ  ַ ים: \ }ב  ר  יׁשָ מ  ךְּ ב ְּ ַהל   תְּ ינֹו י    { ע 
ׁש:  ר  י ַיפְּ עֹנ  פְּ צ  כְּ ךְּ ו  ָ ׁש  ָנָחׁש י  יתֹו כ ְּ  )לב( ַאֲחר 

עינו וחפצו  אל תרא יין. אל תתן עינך ביין אשר יתאדם במראיתו והוא נחמד ומשובח : כי יתן. כי מי אשר יתן מראית    -  מצודת דוד 
 בכוס היין הולך הוא במישרים ר''ל אין דרך מעוקם לפניו על כולם יחשוב כי ישרים המה כי לא יבחין עוד מעתה : 

אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכוס עינו וגו'. אל תבט אל מראהו כאשר יתאדם, פן תוסיף תאוה להרבות במשתהו. "כי    -  רבנו יונה 
מלשון "כעין הבדולח" )במדבר יא, ז(. יתהלך במישרים. כי אז יתאוה האדם להרבות במשתהו כי יתן    יתן בכוס עינו". יופי מראהו, 

 בכוס עינו: 

אל תרא יין כי יתאדם וידמה בעיניך כי מסתמא גם טעמו טוב מאוד כי זה אינו אלא כי יתן בכוס עינו שמראיתו הוא    -  ביאור הגר"א 
תדמה בעיניך שמחמתו תלך בדרך הישר כמ"ש חמרא וריחנא פקחין אל יבהילוך    מחמת הכוס יתהלך במשרים בא להזהיר שגם אל 

עיניה   בראית  והסיתה  הדעת  עץ  באכילת  האשה  עיני  היצר  שטח  וכמו  לדמך  האורב  היצה"ר  מעצת  הוא  כי  כן  לומר  רעיוניך 
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יתאדם, כי  לשתותו,  יין  הלב  את  המושך  אדום  השתיה    שמראהו  עד  ואחר  בעיניו,  ישר  נעשה  הכל 

ולפי רבנו    .\קל/[קכט]  \קכח/ (.שאחריתו דם )סנהדרין ע'  "כי יתאדם"יין  ובגמ' דרשו    שאחריתו כנחש ישך.
יותר מהראויישתע"י ה  ,ובחי' דם נדה  , רבב על בגדורומז להתגברות הדמים  "יין כי יתאדם"נראה ש   ,יה 

  "פ גו  ,עם ו'  \קלב/תירוש  ג' פעמיםבתורה כתוב  כי    [קלא]  ,גם היכן שכתוב תירשתירוש  היין  ועש"ז נקרא  

ולמדו חסר ו' ומנוקד בחולם חסר, שנראה לשון רש וקוראים לשון רוש    \קלדתירשך/   עמיםפ'  וה   \קלג/תירש
לא   \קלז/ זכה נעשה ראשאם  שהוא רמז ש  \קלו/[קלה] יומא עו ע"ב(בכן  ו)בסנהדרין ע. הנ"ל  רז"ל מזה  

רש נעשה  זכות  ,\קלט/[קלח]   זכה  מלשון  זכה  הגמ'  ו  ,פשט  הדמים  זיכוך  לשון  זכה  מפרש  היינו ורבנו 

 
חמד העץ להשכיל והוא כמ"ש  ובריוענה שמזה תשכיל וכמ"ש בעץ הדעת ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונ 

ז"ל שגפן היה וסופו היה שבעצתו ובחלקת פיו להטעותה בדמיונותיו הכוזבות אכלה והביאה יללה על כל העולם וכן כאן אל יטעך  
 יצרך לומר שטוב ומראיתו וטעמו והשכילו לילך מישרים כי האחרית יהיה רע מאוד כמ"ש למטה מזה: 

יין שמאדים פניהם של רשעים בעוה''ז  -דכתיב }משלי כג   א''ר יצחק מאי   -  סנהדרין דף ע.  קכח יין כי יתאדם אל תרא  לא{ אל תרא 

רב כהנא רמי כתיב תירש וקרינן תירוש זכה נעשה  ומלבין פניהם לעוה''ב רבא אמר אל תרא יין כי יתאדם אל תרא יין שאחריתו דם  

שמח זכה משמחו לא זכה משממהו והיינו דאמר רבא חמרא  לא{ ישמח וקרינן י -רבא רמי כתיב }תהילים קד   ראש לא זכה נעשה רש 
 .וריחני פקחין 

יין   -  פרש"י  תרא  דם   -אל  שאחריתו  אחריו:  לימשך  עיניך  תתן  אל  אנוש   -כלומר  לבב  ישמח  יין  כתיב  עליו:  יהרג  בשי''ן    -סופו 
וקרינן ישמח  לבו:  ונוטל חכמת  לשון שומם שמשממהו  זכה   -דמשמע  זכה    -לשון שמחה:  וידע להזהר בעצמו מלשתות  כלומר אם 

 יותר מדאי משמחו שמפקח את הלב: פקחין. עשאוני פקח: 
 עיין ביאה"ל שסוף הפסוק יתן ביין עינו נדרש לשתי פנים ועיין לקמן השמטה לאות ח'   קכט

ח' מבואר שאשה שדמיה    סיפא של הפסוק   קל ולקמן בהשמטה לאות  יתהלך במישרים,  עינו  בכוס  יתן  יתאדם, כי  יין כי  אל תראה 
לו שיצא   גורם  היין  שמי שעינו רעה  בעין  תלוי  שהיין  יש במשמעות קצת  עיניו.  אולי  בו  נתו  יין שהצדיק  לשתות  רפואת  מרובים 

ובה אזי היין מועיל לו ועין הצדיק מתקן היין גם לאחרים.   ועיין ביאור  מהיושר וכל עקמימות ישרה בעיניו אבל מי שיש לו עין ט 
 הליקוטים על תורה זו מה שרמז בזה.

 ד כג פעמים תירוש.  . כי בתורה כתוב ג"פ תירש וה"פ תירשך בחולם חסר. וג"פ תירוש ובנ"ך עו ינן כמו תירושר שגם היכן שכתוב תירש הוא מנוקד בחולם חסר וק בסנהדרין דרשו מהקרי וכתיב, ר"ל קלא

 ( ועוד כג פעמים בשאר ספרי הנ"ך ) ושם לג כח.    , דברים כח נא   , במדבר יח יב   -  ג"פ תירוש   קלב
 ובדברים יא כד   , ושם כז לז   , בראשית כז כח   -  ג"פ תירש   קלג
 בדברים ז' יג, יא יד, יב יז, יד כג, יח ד',   -  רשך י ת ה"פ    קלד

 אות י' וגם שם בסנהדרין ע. וכן ציין לעיל בתורה כ'  קלה

-ולאו חמרא הוא והכתיב }זכריה ט   .והתניא הנודר מן התירוש אסור בכל מיני מתיקה ומותר ביין   ?ותירוש חמרא הוא   -  יומא עו:  קלו 
דבר הבא מן התירוש יקביך    , י{ ותירוש יקביך יפרוצו-והכתיב }משלי ג   .דבר הבא מן התירוש ינובב בתולות   , יז{ ותירוש ינובב בתולות 

  .ובנדרים הלך אחר לשון בני אדם   , אלא דכולי עלמא תירוש חמרא הוא   .יא{ זנות ויין ותירוש יקח לב -יב }הושע ד והא כת   .יפרוצו 

רב כהנא רמי כתיב תירש    .תירוש שכל המתגרה בו נעשה רש   , יין שמביא יללה לעולם   ? ואמאי קרי ליה תירוש   ?ואמאי קרי ליה יין 

)והיינו דרבא דרבא(    .זכה נעשה ראש לא זכה נעשה רש   תירש הוא מנוקד בחולם חסר וקרינן כמו תירוש()דהיינו שגם היכן שכתוב    וקרינן תירוש 
 .רמי כתיב ישמח וקרינן ישמח זכה משמחו לא זכה משממו והיינו דאמר רבא חמרא וריחני פקחין 

ותירוש ינובב בתולות. זה יין טוב שהוא  אסור בכל מיני מתיקה. בפירות חדשים בתפוחים בענבים: ומותר ביין. בן ארבעים:    -  פרש"י 
משכר את האדם לגלות סתרי לבו האטומים כבתולה: הבא מן התירוש. מן הענבים והכי קאמר קרא הענבים יוציאו לכם דבר אשר  

תירוש  ינובב בתולות: ותירוש יקביך יפרוצו. וכל יקב שבמקרא הוא הבור שלפני הגת ושם אין הענבים נתונים אלא היין: דבר הבא מ 
וכו'. והכי קאמר קרא ענבים יהיו לך המפריצים יקביך ביין ולעולם אין היין נקרא תירוש אלא הענבים: והכתיב יין ותירוש יקח לב.  
ואכילת ענבים אינה משכרת: הלך אחר לשון בני אדם. ואין דרכן לקרות את היין תירוש לכך מותר ביין: שמביא יללה. ע''י היין רב  

ת באה לעולם. יין לשון תאניה ויללה: זכה. לשתות לפי מדה: נעשה ראש. שמפקח לבו בחכמה: כתיב ישמח. בשי''ן  הניאוף ופורענו 
 לשון שממה וקרינן יין ישמח לשון שמחה: פקחין. פקחוני עשאוני פקח: 

בֹות כ    -  קעז   תורה עיין    קלז  י ת   יָך ָראׁש  ָברֶׁ דְּ כ   י  ת   ר י"י ָסַלחְּ ֹאמֶׁ ַוי  ר י"ד(:  ָ ב  דְּ מ   ַ י,  )ב  ן רֹאׁש  מֶׁ ֶׁ ׁש  ַ ָ ב  ת  נְּ ׁשַ בֹות ד   ת   י  ָבר ָראׁש  ָך, ד ָ ָברֶׁ דְּ כ   י  ֵיׁש  ֹוס  י  כ ִּ

ה ְמחֹל ֲעוֹונֹות ַעל ְיֵדי זֶׁ ים לִּ מִּ ְפעָׁ ן לִּ ין ַיי ִּ ׁשֹותִּ ׁשֶׁ ַֹח כ ְ ם כ  הֶׁ ׁש לָׁ י ֵ ם ׁשֶׁ יִּ ת ִּ ים ֲאמִּ יקִּ ָרָכה )יֹוָמא עו(: ׁשֶׁ ַצד ִּ בְּ רֹוָנם ל  כְּ ינו  ז  ֹות  רו  ַרב  י ָאמְּ ׁש לֹו  , כ   ן י  י  י ַ
ר  ַכפ   ה הו א ָיכֹול לְּ י זֶׁ ד  ין, ַעל יְּ ינֹות מֹח  ח  הו א ב ְּ ה רֹאׁש ׁשֶׁ ֲעשֶֹׁ נ ַ ׁשֶׁ כְּ ה רֹאׁש, ו  ינֹות, ָזָכה ַנֲעשֶֹׁ ח  י ב ְּ נ  יׁש    ׁשְּ א  י ט"ז(: "וְּ ל  ׁשְּ ב )מ  תו  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ ֲעוֹונֹות, כ ְּ

כ    י  ת   ָסַלחְּ ה'  ר  ֹאמֶׁ "ַוי   : הו  זֶׁ וְּ ה",  נ ָ רֶׁ ְּ ַכפ  יְּ יןָחָכם  ֹח  ַהמ  ת  מו  ל  ׁשְּ יַנת  ח  ב ְּ יא  ה  ׁשֶׁ "ל,  נ ַ ַ כ  י"  רֹאׁש  ן  מֶׁ ֶׁ ׁש  ַ ב   ָ ת  נְּ ַ ׁש  "ד   בֹות  ת   י  ָראׁש  הו א  ָבר  ד ָ י  כ   ָך",  ָברֶׁ ,  דְּ
דו   י ָ ַ כ  ָהרֹאׁש"  ַעל  ֹוב  ַהט  ן  מֶׁ ֶׁ ׁש  ַ ים קל"ג( "כ  ל   ה  )ת ְּ יַנת  ח  ב ְּ ׁש"  קֹדֶׁ ַחת  ׁשְּ מ  ן  מֶׁ ל(: "ׁשֶׁ מֹות  )ׁשְּ יַנת  ח  ב ְּ ם  ה  ָך"  ַע[ ]ׁשֶׁ ָברֶׁ דְּ כ   י  ת   ָסַלחְּ ה'  ר  ֹאמֶׁ "ַוי  ה:  זֶׁ וְּ  .

ב ְּ  י  פ  כ ְּ ָקא.  יְּ ד ַ ָך  ָברֶׁ ד ְּ כ   יָחה  ל  ַהס ְּ ׁשֶׁ ָך",  ָברֶׁ דְּ כ   י  ת   "ָסַלחְּ  : הו  זֶׁ וְּ "ל  נ ַ ַ כ  י"  ֹוס  "כ  בֹות  ת   י  ָראׁש  הו א  נו   ׁשֶׁ ַהיְּ ה,  זֹוכֶׁ ה  ַאת ָ ׁשֶׁ י"  רֹאׁש  ן  מֶׁ ֶׁ ַבׁש   ָ ת  נְּ ַ ׁש  יַנת "ד   ח 
ין   ֹח  י ַהמ  פ  יָחה  כ ְּ ל  ר ַהס ְּ ק ַ י ע  יחֹות ֲעוֹונֹות, כ   ל  סְּ ה ל  ן זֹוכֶׁ מֹו כ  ן, כ ְּ י  ת ַהי ַ י ַ ת  י ׁשְּ ד  ת ַעל יְּ יק ָהֱאמֶׁ ד   ה ַהצ ַ ז ֹוכֶׁ ים  ׁשֶׁ דֹוׁש  ין ַהק ְּ ֹח  ַהמ  ָמה וְּ י ַהָחכְּ ד  ַעל יְּ

ת ָ  נְּ ַ ׁש  ד    : הו  זֶׁ וְּ "ל.  נ ַ ַ כ  ה"  נ ָ רֶׁ ְּ ַכפ  יְּ ָחָכם  יׁש  א  "וְּ יַנת  ח  בְּ ב   ל  ַקב   ְּ מ  נו   ׁשֶׁ יא  ֹוצ  ַות  ם  י  ַ ַבמ  ו  ׁש  ָבא  אנו   ָ יַנת "ב  ח  ב ְּ ים כ"ג(.  ל   ה  )ת ְּ ָוָיה  רְּ 'י'  'ֹו'ס  כ  י  רֹאׁש  ן  מֶׁ ֶׁ ׁש  ַ ב   
י   ָ י ַהמ  נ  ְּ ר ַעל פ  ז ֶׁ ' ַוי   כו  ל וְּ גֶׁ ת ָהע  רֹף אֶׁ שְֹּ מֹות ל"ב( "ַוי   ל )ׁשְּ גֶׁ ל ָהע  צֶׁ ן ָהָיה א  י כ  ם ס"ו(. כ   ָוָיה" )ׁשָ  ם":ָלרְּ

 עיין תורה כו תנינא  קלח

ת,    -  תורה כו תנינא   קלט  רו  כְּ י ׁש  יד  ֹא ָיבֹוא ל  ל  ׁשֶׁ י  ד  ֹו, כ ְּ ת  יָכלְּ ר מ  ֹות יֹות  ת  ׁשְּ ֹא ל  ל  ׁשֶׁ ק  ד   ַדקְּ לְּ ת, ו  רו  כְּ ׁש   יק מ  ח  ַהרְּ יךְּ לְּ י  ָצר  פ  ה לְּ י ָ ת  ְּ ַהׁש  ַעט  י מְּ כ  
ַעת  ַהד ַ י  כ   ַדע,  וְּ ֹו.  ת  עְּ ד ַ יב  ח  ַהרְּ לְּ ךְּ הו א טֹוָבה  ֹרֶׁ ם מֹחֹו,    ַהצ  רֹומ  תְּ נ  וְּ ֹו  ת  עְּ ד ַ ב  ַרח  תְּ נ  ֲאַזי  ֹו,  כ  רְּ י עֶׁ פ  י לְּ ָראו  ָ כ  ה  ד ָ מ  ב ְּ ה  ֹותֶׁ ׁש  ׁשֶׁ כְּ ו  ים,  ֲחָסד  ַ ב  ׁש  ָ ֻלב  מְּ

ין  ל  ד ָ גְּ נ  ין וְּ מ  רֹומְּ תְּ ַעת, נ  ם ַהד ַ רֹומ  תְּ נ   ׁשֶׁ י כ ְּ ה. כ   י ָ ת  ְּ י ַהׁש  ד  ר ַעל יְּ יֹות  ים ב ְּ ין ַהֲחָסד  ל  ד ָ גְּ ה  ַהֲחָסד    ַוֲאַזי נ  ַעל זֶׁ "ל. וְּ נ ַ ַ ים כ  ֲחָסד  ָ ׁש ב  ָ ֻלב  ַעת מְּ י ַהד ַ ים, כ  
תְּ  'מ  קֹונֹו".  ַעת  ד ַ מ  ֹו  ב  ׁש  י  ינֹו,  י  ב ְּ ה  ֶׁ ת  ַ פ  תְּ ַהמ   ל  ָ "כ  ין ס"ה(:  ב  רו  )ע  ָרָכה  בְּ ל  רֹוָנם  כְּ ז   , ינו  ֹות  ַרב  רו   ן  ָאמְּ י  ַהי ַ י  ד  יְּ ַעל  ׁשֶׁ ים,  ֲחָסד  יַנת  ח  ב ְּ ָקא,  יְּ ד ַ ה'  ֶׁ ת  ַ פ 

י  ל  ד ָ גְּ ֹא ָהיָ נ  ל  י ׁשֶׁ ס, ַאף ַעל פ   י   ַ פ  תְּ מ  ה ו  ֶׁ ת  ַ פ  תְּ ים הו א מ  ַלת ַהֲחָסד  ד ָ י ַהגְּ ד  יְּ ַעל  ׁשֶׁ ה  ֶׁ ת  ַ פ  תְּ הו  מ  זֶׁ ים. וְּ ָתם,  ן ַהֲחָסד  ים סְּ י ֲחָסד  פ  ֹות לְּ ת  ַ פ  תְּ ה  י לְּ ה ָראו 
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דהיינו חסר מוחין,    . עי"ז נעשה רשע"י תיקון הכללי  שאינו מזכך את הדמיםהפירוש  כשלא זכה,  

בדעת   השמים    עי"זשעני  מן  לחם  לו  לפרנסתו  אין  הרבה  לטרוח  צריך  כן  זכה  ועל  אבל  כנ"ל. 
נית מן המוחין, בבחי' ונוזלים מן . היינו בחי' המשכת הלבנו[קמא]  בחי' מוחיןקמנעשה ראש, 
כנ"ל פקחין   לבנון  וריחני  יין  הנ"ל  בגמ'  כדאיתא  לדעת  לזכות  אדרבה  יכול  במידה  יין  השותה  כי 

 : (הנ"ל בהערה ובתורה כו תנינא \קמג/ ובתורה קעז  \קמב/ ואר בתורה כ' אות י'ב)וכמ

 
 טאות 

ינו קניית סחורה  ישמשא ומתן דהבלק"ה תיקון כללי לתאוות ממון והיא הצדקה. ומבאר שיש עתה יבאר 
הוא  הריוח בעצמו  ,אלא גם אחרי שמוכר בריוח ,לא מבעי עד שמוכר ,ומכירתה בריוח היא משא כבד

נמצא הריוח   רוצה ארבע מאות וכו' כיו"בכבר עוד מנה   ואם מרויח ,לו מנה רוצה מאתים שהרי יש ,חסרון
כי הצדקה היא תיקון   .וין לצדקה בכל המשא ומתן מתקן תאוות ממוןו. אבל ע"י שמככפיל את החסרוןמ

מפורש לקמן באות י' בביאור הסבי דבי אתונא שלכל דבר יש תיקון הכללי השייך לו ולמשא ומתן באמונה צריך לתיקון  ככללי לתאוות ממון. 

 . כללי של צדקה
אלא להמשיך לה מוחין ע"י תיקון   ,שכל פגם בשכינה א"א לתקן בה ,זווזו תימה גדולה לפי היסוד בתורה 

יתן אומר רבנו שאותו  ,הרי צדקה היא בממון עצמו שבו כל התאווהו. שגבוה ממנה כללי תיקון הברית
ולכאורה זה תיקון מניה וביה ולא המשכת מוחין ע"י תיקון הברית. ואינו דומה   ,לצדקה כדי לתקן התאווה

דבור עצמו, כי בוודאי גם בפה פגום אפשר  ע"י הלדיבור שבח צדיקים שמתקן את הדבור שיהיה מתקבל 
ואפילו   ה,בעצמ  התאווהאבל צדקה לכאורה היא שבירת   ,כי מעורר את כח הצדיק ,לדבר שבח צדיקים

עיני כל "תורה רכה שהיא רק ע"י בטחון שהוא בחי' ב וכמבואר גם ,דול בחי' טפה חיוורתאשהיא שכל ג
שכל גדול מאד. אבל מהיכן יהיה לאדם את השכל הזה בזמן של תאוות ממון שהוא   דהיינו "אליך ישברו

 בחי' המלכות בנפילת הגדולה ביותר? 

 מ באמונה, כי מי שאינו עושה מו" ממו"בחי' הוא תיקון הברית וזה 
 

 
ַהי ַ  י  ד  יְּ ַעל  ים  ַהֲחָסד  ַלת  ד ָ ַהגְּ י  ד  יְּ ַעל  ז, ֲאָבל  רֹגֶׁ יֹות  הְּ ל  ָיכֹול  ָהָיה  א,  וְּ ָ ַרב  ֲאַזי ַאד ְּ ר,  כ   ַ ת  ׁשְּ מ  ו  אי  ד ַ מ  ר  יֹות  ה  ֹותֶׁ ַהׁש  "ל. ֲאָבל  נ ַ ַ כ  ה  ֶׁ ת  ַ פ  תְּ מ  ן הו א  י 

י וְּ ָאָחֳרא,  ָרא  טְּ ס  ד ְּ רֹות  בו  ג ְּ ין  ר  ב ְּ ג ַ תְּ מ  ים  ָעמ  פְּ ל  וְּ ז,  ָורֹגֶׁ ַעס  ַ כ  ה  ַנֲעשֶֹׁ וְּ רֹות,  בו  ַהג ְּ ף  ֹקֶׁ ת  ין  ר  ב ְּ ג ַ תְּ 'מ  כו  וְּ ָרעֹות  י  יד  ל  ָלבֹוא  ַכל  לֹום:ו  ׁשָ וְּ ַחס   ,           

ְכרו ת  ְיֵדי ׁשִּ ַעל  חָ   ְוַדע, ׁשֶׁ ָכל אֶׁ ב ְּ ׁש  ָ ֻלב  ה הו א מְּ י מׁשֶׁ כ   לֹום.  ָ ַהׁש  , ָעָליו  נו  ה ַרב   ה מׁשֶׁ ו ָ צ   ׁשֶׁ ָהרֹות  ָהַאזְּ וְּ וֹות  צְּ ל ַהמ   ָ ין כ  ח  ל,  ׁשֹוכְּ ָרא  שְֹּ י   ָחד מ  אֶׁ וְּ ד 
וְּ  יָבר  ל א  ָ כ  יר  כ   ַמזְּ ו  יָבר,  א  וְּ יָבר  ָכל א  מׁשֶׁ ב ְּ ן  כ   ַעל  וְּ ים.  יָבר  א  ַמ"ח  רְּ ד  גֶׁ נֶׁ כ ְּ וֹות  צְּ מ  ַמ"ח  רְּ י  כ   יָבר.  אֹותֹו א  לְּ ָכה  י ָ ַ ַהׁש  ָוה  צְּ ַהמ   ה  ֲעשֶֹׁ י ַ ׁשֶׁ יָבר,  ה  א 

ר  כְּ י ַהׁש   ד  ַעל יְּ "ל. וְּ נ ַ ַ וֹות כ  צְּ ַמ"ח מ  יר רְּ כ   זְּ ַ מ  ַמ"ח, ׁשֶׁ א רְּ י ָ ר  יַמטְּ הו א ג   ים ל"ג(, ׁשֶׁ ָבר  ק )ד ְּ חֹק  ָרא מְּ קְּ ת נ  ן    ו  ֶׁ י ל"א(: "פ  ל  ׁשְּ יַנת )מ  ח  בְּ ַח אֹוָתם, ב   ׁשֹוכ 
תְּ  ה  וְּ "ל.  נ ַ ַ כ  ה  מׁשֶׁ ל  ׁשֶׁ וֹות  צְּ מ  ַמ"ח  רְּ ַח  ׁשֹוכ  ת  רו  כְּ ַהׁש   וְּ ה  י ָ ת  ְּ ַהׁש  י  ד  יְּ ַעל  ׁשֶׁ ק",  ֻחק ָ מְּ ח  ַ כ  ׁשְּ י  וְּ ה  ֶׁ ת  ׁשְּ יַנת  י  ח  ב ְּ מֹו  ַעצְּ ב ְּ הו   זֶׁ ים  יָבר  א  ָ ב  ה  מׁשֶׁ ׁשו ת  ַלב ְּ

עַ  ת ַהד ַ ׁשו  ַלב ְּ תְּ ימַ ה  הו א ג   ד, ׁשֶׁ סֶׁ יׁש ַהחֶׁ ָרָהם א  יַנת ַאבְּ ח  ַמ"ח, ב ְּ ם רְּ ים ה  יָבר  ָהא  ַעת, וְּ ה הו א ַהד ַ י מׁשֶׁ "ל. כ   נ ַ ַ ים כ  ֲחָסד  ַ ים:ת ב  יָבר  ַמ"ח א  א רְּ י ָ ר   טְּ
 בבחי'  -בתשכט   קמ

 עיין תורה כ' אות י' ותורה קעז  קמא

ה מׁשֶׁ   -  תורה כ' אות י'   קמב " זֶׁ ָאךְּ ַלח ַמלְּ ׁשְּ ַעת, "ַוי   ר ַהד ַ עֹור  ֹול מְּ ַהק  ", וְּ נו  ת קֹול  ַמע אֶׁ ׁשְּ '". "ַוי   כו  ַעק וְּ צְּ ה: "ַונ   יל זֶׁ ב  ׁשְּ ב  י  ו  ד  ַעל יְּ ַעת, וְּ יַנת ד ַ ח  ה, ב ְּ
ָד  ַהַהג ָ ת  ים אֶׁ ר  ה אֹומְּ זֶׁ יל  ב  ׁשְּ ב  ו   ." נו  יא  ֹוצ  "ַוי  ָאז  נֹו,  ו  ק  ת  כ ְּ ַעת  ַהד ַ ת  ו  ל  ג ַ תְּ ת  ה  ַמע אֶׁ ׁשְּ "ַוי   יַנת  ח  בְּ ב   קֹול,  י  ד  יְּ ַעל  ָתה  ָהיְּ ה  ָ ֻאל  ַהג ְּ י  כ   ָרם,  קֹול  ב ְּ ה 

ד  ג   ים ד(: 'ַוי ַ ָבר  יַנת )ד ְּ ח  בְּ ית, ב   ר  ן ַהב ְּ ו  ק  הֹורֹות ַעל ת   ָדה, לְּ ם ַהג ָ ׁש  את ב ְּ ר  קְּ ה נ  יל זֶׁ ב  ׁשְּ ב  ". ו  נו  ָוה ב ְּ   קֹול  צְּ ר ַהמ   ק ַ ע  יתֹו'. וְּ ר  ת ב ְּ ם אֶׁ הֹורֹות  ָלכֶׁ ן, לְּ ַיי 
ירֹוׁש" 'ָזָכה ַנעֲ  יַנת: "ת   ח  בְּ ב  ין ע(, ו  ר  דְּ הֶׁ ין' )ַסנְּ ח  קְּ ָ י פ  יָחנ  ר  ָרא וְּ ַחמְּ יַנת: 'ב ְּ ח  בְּ ַעת, ב   ן ַהד ַ ו  ק  ַעת.ַעל ת   נו  ד ַ ם(, ַהיְּ ה רֹאׁש' )ׁשָ  שֶֹׁ

ר י"י   -  תורה קעז   קמג ֹאמֶׁ ר י"ד(: ַוי  ָ ב  דְּ מ   ַ ׁש   )ב  י י  י, כ   ן רֹאׁש  מֶׁ ֶׁ ׁש  ַ ָ ב  ת  נְּ ׁשַ בֹות ד   י ת   ָבר ָראׁש  ָך, ד ָ ָברֶׁ דְּ י כ   ֹוס  בֹות כ  י ת   יָך ָראׁש  ָברֶׁ דְּ י כ   ת   ים    ָסַלחְּ יק  ַצד  
ֹות   ַרב  רו   ָאמְּ י  כ   ה,  זֶׁ י  ד  יְּ ַעל  ֲעוֹונֹות  חֹל  מְּ ל  ים  ָעמ  פְּ ל  ן  ַיי   ין  ׁשֹות  ׁשֶׁ כ ְּ ַֹח  כ  ם  ָלהֶׁ ׁש  י   ׁשֶׁ ם  י  ת   י  ֲאמ  נ  ׁשְּ לֹו  ׁש  י  ן  י  י ַ ׁשֶׁ עו(:  )יֹוָמא  ָרָכה  בְּ ל  רֹוָנם  כְּ ז  ינו  

ר ֲעוֹונ  ַכפ   ה הו א ָיכֹול לְּ י זֶׁ ד  ין, ַעל יְּ ינֹות מֹח  ח  הו א ב ְּ ה רֹאׁש ׁשֶׁ ֲעשֶֹׁ נ ַ ׁשֶׁ כְּ ה רֹאׁש, ו  ינֹות, ָזָכה ַנֲעשֶֹׁ ח  יׁש ָחָכם  ב ְּ א  י ט"ז(: "וְּ ל  ׁשְּ ב )מ  תו  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ ֹות, כ ְּ
נ ָ  רֶׁ ְּ ַכפ  נ ַ יְּ ַ כ  י"  ן רֹאׁש  מֶׁ ֶׁ ׁש  ַ ב   ָ ת  נְּ ַ ׁש  בֹות "ד   ת   י  הו א ָראׁש  ָבר  ד ָ י  כ   ָך",  ָברֶׁ דְּ כ   י  ת   ָסַלחְּ ר ה'  ֹאמֶׁ : "ַוי  הו  זֶׁ וְּ ם  ה",  ה  ]ׁשֶׁ ין,  ֹח  ַהמ  ת  מו  ל  ׁשְּ יַנת  ח  ב ְּ יא  ה  ׁשֶׁ "ל, 

ים קל"ג( "כ ַ  ל   ה  )ת ְּ יַנת  ח  ב ְּ ׁש"  קֹדֶׁ ַחת  ׁשְּ מ  ן  מֶׁ ל(: "ׁשֶׁ מֹות  )ׁשְּ יַנת  ח  הו א  ב ְּ ׁשֶׁ ָך"  ָברֶׁ דְּ כ   י  ת   ָסַלחְּ ה'  ר  ֹאמֶׁ "ַוי  ה:  זֶׁ וְּ ַע[.  דו  י ָ ַ כ  ָהרֹאׁש"  ַעל  ֹוב  ַהט  ן  מֶׁ ֶׁ ׁש 
יַנת   ח  ב ְּ י  פ  כ ְּ ָקא.  יְּ ד ַ ָך  ָברֶׁ ד ְּ כ   יָחה  ל  ַהס ְּ ׁשֶׁ ָך",  ָברֶׁ דְּ כ   י  ת   "ָסַלחְּ  : הו  זֶׁ וְּ "ל  נ ַ ַ כ  י"  ֹוס  "כ  בֹות  ת   י  ׁשֶׁ ָראׁש  י"  רֹאׁש  ן  מֶׁ ֶׁ ַבׁש   ָ ת  נְּ ַ ׁש  י  "ד   פ  כ ְּ נו   ַהיְּ ה,  זֹוכֶׁ ה  ַאת ָ

הַ  ר  ק ַ ע  י  כ   ֲעוֹונֹות,  יחֹות  ל  סְּ ל  ה  זֹוכֶׁ ן  כ  מֹו  כ ְּ ן,  י  ַהי ַ ת  י ַ ת  ׁשְּ י  ד  יְּ ַעל  ת  ָהֱאמֶׁ יק  ד   ַהצ ַ ה  ז ֹוכֶׁ ׁשֶׁ ין  ֹח  ים  ַהמ  דֹוׁש  ַהק ְּ ין  ֹח  ַהמ  וְּ ָמה  ַהָחכְּ י  ד  יְּ ַעל  יָחה  ל  ס ְּ
כַ  יְּ ָחָכם  יׁש  א  "וְּ יַנת  ח  בְּ ב   ל  ַקב   ְּ מ  ׁש ׁשֶׁ ָבא  אנו   ָ יַנת "ב  ח  ב ְּ ים כ"ג(.  ל   ה  )ת ְּ ָוָיה  רְּ 'י'  'ֹו'ס  כ  י  רֹאׁש  ן  מֶׁ ֶׁ ׁש  ַ ב   ָ ת  נְּ ַ ׁש  ד    : הו  זֶׁ וְּ "ל.  נ ַ ַ כ  ה"  נ ָ רֶׁ ְּ נו   פ  יא  ֹוצ  ַות  ם  י  ַ ַבמ  ו   

' ַוי    כו  ל וְּ גֶׁ ת ָהע  רֹף אֶׁ שְֹּ מֹות ל"ב( "ַוי   ל )ׁשְּ גֶׁ ל ָהע  צֶׁ ן ָהָיה א  י כ  ם ס"ו(. כ   ָוָיה" )ׁשָ ם":ָלרְּ י  ָ י ַהמ  נ  ְּ ר ַעל פ   ז ֶׁ
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, והמרבה והממעיט  ה""ה ולא בכח יגבר איש אלא בבטחון בהקברנסה מהקבשלא מאמין שהפ  באמונה,

שעל כן תמיד מרגיש והוא משוקע בתאוות ממון    בהשתדלות יקבלו מה שנגזר עליהם בראש השנה,

ממון   במורה היתר    דקדוקחוסר  במעט    אפילו  וגוזל את חבירוחסר  . אזי הוא ח"ו  הרבה  כל שכןאו 
  דוין כנג, ופוגם בגיד השייך להם כנ"ל ששס"ה לא א תגנובושעובר על לא תגזול או ל דמים הנ"ל מעורר

  \א/ הנ"ל. וגורם דם נדה לשכינה, בבחי' )יחזקאל ז'(  מדוע אדום ללבושיך, בבחי'  שס"ה גידין 
תו  וישליכו אוויתעבוהו  א יועיל הזהב להנצל מהדין  חרבן שאז לזמן הפשט הפסוק מדבר ב  וזהבם לנדה

שעי"ז    דם נדה לשכינה כנ"ל  גרמו להם ממון  הת  שע"י תאוו, ולפי הכוונה הכוונה שהעוונות  הנדהכריחוק  

שם מדובר באבגיל אשת נבות שדוד    \ב/ :דמגילה י}. וזהו דמים תרתי משמע  נעשה הפירוד והגלות

דמי ושפיכות  נדה  דם  פרש"י  משמע  תרתי  אומרת  הגמ'  בדמים  מלבוא  אותו  שהצילה  לה  וע' ם הודה   ,
קל  הכוונה    \ג/ד"ה כי כפיכם  .טחא"ג שבת  בצדק שם  שלא  ממון  ונוטלין  הדין  את  המטים  לדיינים 

וזהו זהבם  ,  {שנקרא דמים  על אמר הכתוב כי כפיכם נגואלו בדם, דם הנפש ודם הממוןוכאילו נוטל נפשו ו

 . הממוןגזל ע"י לשכינה דם נדה  והיינם נקראים דמים  הנילנדה ש
 

פשט הפסוק הוא    .בגדו  ובגד בוגדים  \ד/ד(גזילה בחי' בגד, כמ"ש )ישעי' כ  אבשביל זה נקר
דהיינו פעם כמה פעמים,  ם יבוזו את עם ישראל פעם אחר  בסוד הגאולה שלא תבוא אלא עד שהגויי נבואה  

בג לשון  הוא  בגד  ביששלשון  הגויים  שיבגדו  בגדש  למדורבנו  ראל,  ידה  הבגדים  לשון  פגם   \ ה/ היינו 

 
ז   א פרק  חּוצֹות    יחזקאל  ּבַּ ם  ְסּפָּ ּכַּ ְלנִ )יט(  ם  בָּ ּוְזהָּ ִליכּו  ְ ש  ּוזְ יַּ ם  ְסּפָּ ּכַּ ִיְהֶיה  ה  לֹ ּדָּ ם  בָּ ל  הָּ יּוכַּ יֹום  א  ּבְ ם  ילָּ ּצִ ת בְ עֶ ְלהַּ פְ ד יְ   רַּ נַּ ד  ְיש ַּ וָּ לֹא  ם  ָּ עּו  ש  ּבֵּ

יהֶ ּומֵּ  ּלֵּ   ם לֹא עֵּ ה: ְימַּ יָּ ם הָּ ֹול ֲעֹונָּ י ִמְכש   אּו ּכִ

לפי שלא יוכלו להציל את נפשם ביום  יתעבו זהבם  ר"ל למה ישליכו כספם ו   -לרחוק ולתעוב. כספם וגו'    -)יט( לנדה    דוד מצודות  
יק ה' כי הא   בוא עברת  נפ ויב לא  וזהב לפדיון  כסף  לא    -ישבעו    א ל   פשם נ   ש.ח  לקנ רצה לומר  פש  ביע הנ הם להש ות ב ימצאו לחם 

 כי המכשול הרע הזה היה בעוונם ולא על חנם:   -י מכשול  ולמלאות המעים. כ 

 מל' עברה וזעם:   -נדידה והרחקה. עברת  כנדה והוא מל'    לרחוק ולתעוב   -  )יט( לנדה   מצודות ציון 
ההר מיבעי ליה אמר    הר מן סתר ה ב ת בסתר ההר  החמור ויורד ל  רוכבת ע   א הי   והיה {  כ -דכתיב }שמואל א כה   אביגיל   -  .ד מגילה י   ב 

דנין דיני נפשות  רבה בר שמואל על עסקי דם הבא מן הסתרים נטלה דם והראתה לו אמר לה וכי מראין דם בלילה אמרה לו וכי  
מואל  ה }ש מר ל ך בעולם א יצא טבע   א ל ו   ים קי ל  לו עדיין שאו   יה אמרה למידיינ ך  א ולא צרי מורד במלכות הו   [: דף יד ] בלילה אמר לה  

ו ברוך    לג{ -א כה  והלך  ברוכה את  טעמך  הזה[ מבא בדמים דמים תרתי משמע אלא מלמד שגילתה את שוקה  ]היום  כליתני  אשר 
י ומאי ניהו  א אחרית לל דאיכ מכ פוקה זאת  לא{ לא תהיה זאת לך ל -ה השמיעי לי אמרה לו }שמואל א כה לאורה ג' פרסאות אמר ל 

 .הכי הואי   ומסקנא   ע ב ש ת  דב ה  עש מ 
מנע   -  "י ש ר פ  אותי כליתני.  בדמי ת  ואזיל:  :  כדמסיים  לו  שמעה  ולא  ותבעה  לה  ונתאוה  שוקה.  שגילתה  דמים:  ושפיכות  נדה  דם  ם. 

הכי פירושה  הוה. ו   קנא הכי מס דבת שבע ו ב(: הכי גרסי' זאת מכלל דאיכא אחריתי ומאי ניהו מעשה    לפוקה. כמו פיק ברכים )נחום 
רת ומאי ניהו בת שבע ומסקנא הכי הוה סוף  בביאה אח   להכשל   שסופו   ל שהתנבאת' לו מכל   פוקה זאת לך ל   ולא תהיה   ה לי ה  מר קא מד 

 .שעלתה לו כך אלמא נביאה הוות שנתקיימה נבואתה 
  קר ש   רו דב ותיכם בעון שפתותיכם  בדם ואצבע כם נגאלו  ר רבי אליעזר בן מלאי משום ריש לקיש מאי דכתיב כי כפי מ א -  קלט.  שבת   ג
 .נין ו הדיי ם אל יכם נגואלו בד לה תהגה כי כפ ונכם עו ש ל 

הו   -  מהרש"א  בכף  ע"י שוחד שלוקח  כפירש"י  כו'.  כפיכם  ועי"ל דם מלש כי  הנפש  הוא  כי הדם  ע"ש  נשמתו  ונוטל  הדין  ון  א מטה 
 דמים ומעות וק"ל: 

ֶרץ   כד פרק  ה  י ישע   ד אָּ ף הָּ נַּ ְענוּ ְזִמרֹת    )טז( ִמּכְ מַּ ָּ יק וָּ ש  ּדִ ּצַּ דוּ ים ּבָּ ִלי ּבְֹגִד   ִזי ִלי אֹוי י ִלי רָּ זִ ר רָּ מַּ אֹ  ְצִבי לַּ דּו: ד ּבֹוְגִדים ּבָּ ּוֶבגֶ   גָּ  גָּ

א אמר נביא רב אגר לצדיקיא  )טז( מבית מקדשא דמתמן עתיד למפק חדוא לכל יתבי ארעא תושבחא שמענא לצדיקי   תרגום יונתן 
 ן: בזזין דהא מתבזי ן ולבזוז  א דמתאנסי לרשיעיא אתגלי לי וי לאנוסי 

הארץ  מ   ()טז   -  י " ש ר פ  מבית   -כנף  בסוף    ת"י  שהוא  במ מקדשא  כ א"י  מ זרחה  וירדן  המערב  מן  לוד  ששנינו  נמצא  מו  המזרח  ן 
שעתידין להעלו' זמירו' מכנף הארץ ומה הן הזמירות צבי    מירושלים לירדן מהלך יום ואני אומר לפי פשוטו שמענו מאחורי הפרגוד 

הישועה    ועה והרי תרחק ורז יש רענות  זים רז פו לי שני ר י שנגלו  אוי ל   -וגו'    י רזי ל ר  אמ ת קומה לצדיקים. ו צבו ת מ ד להיו לצדיק עתי 
 עד שיבאו אויבי' בוזזים אחר בוזזים אחרים ושודדי' אחרי שודדי' ה' בגידות אמורות כאן: 

קכט   היראה אוצר  עיין    ה  אות  צבאות  קהל  כנסת  מטשהרין,  ל   -להרב  ֵּ -ְועַּ ש  ל  עַּ לֹות  זֵּ ּגְ הַּ ִאין  ִנְקרָּ ן  הַּ ּכֵּ "ּוֶבֶגד  ם  תּוב:  ּכָּ ֶ ש  מֹו  ּכְ ין,  ִ בּוש  ּלְ
ת מָּ  ֲאוַּ ּתַּ ת  ן רב ִטְרּדַּ ְוכֵּ דּו",  גָּ ּבָּ י מֹון הּוא בִּ ּבֹוְגִדים  ֵּ ְלּבּוש  ּמַּ ְוהַּ ִדים  גָּ ּבְ הַּ ִביל  ְ ִרּבּוי  -ש  ל  ּכָּ ֶ ּוִאין, ש  ש ּ ּנִ ת הַּ עֵּ ּבְ ט  ּוִבְפרָּ יו,  נָּ ּוְלבָּ ּתֹו  ְ ּוְלִאש  בֹוד, לֹו  כָּ

ה  רָּ ְיתֵּ הַּ ה  אָּ הֹוצָּ ה   הּוא   הַּ ְרּבֵּ הַּ ֶ ש  ד  עַּ ים,  ּבִ רַּ הָּ ינּו  ֲעונֹותֵּ ּבַּ נּו,  ּנֵּ ְזמַּ ּבִ ט  ֵּ ש ּ ְתּפַּ ּנִ ֶ ש  ה  דֹולָּ ּגְ הַּ ה  ָּ ש  ְלּבָּ הַּ הַּ ל  י   עַּ ֲעלֵּ ּבַּ ֲעִשים  ל   -נַּ עַּ ש   -חֹובֹות  ְויֵּ ֶזה,  י  ְידֵּ
ל  עַּ מּורֹות  ּגְ לֹות  ִלְגזֵּ ִאין  ּבָּ ֶ דָּ -ש  אָּ הָּ ֶאת  ְמאד  ְטִריִדין  מַּ ים  ִ ְלּבּוש  ּמַּ הַּ י  ּכִ ֶזה,  י  וְ ְידֵּ ִבְגדֹו",  ם,  ּבְ הּו  שֵּ ְתּפְ ּתִ "וַּ סּוק  ּפָּ ל  עַּ ר  חֵּ אַּ קֹום  מָּ ּבְ ר  ְמבאָּ כַּ

א  ְטרָּ ּסִ הַּ ֶ א ּתֹוֶפֶסת ֶאת הָּ -ש  ֳחרָּ א אָּ בָּ ֶכת ּבָּ ּסֶ א ִהְתִחיל מַּ ּנָּ ּתַּ ן הַּ א. ְוכֵּ ְיקָּ יו ּדַּ דָּ ְבגָּ ם ּבִ דָּ א -אָּ ָּ ש ּ י מַּ ִעְנְינֵּ ֶרת מֵּ ּבֶ ְמדַּ א, הַּ ין  -ְמִציעָּ ּבֵּ ֶ ֹות ש  ש  ְכחָּ ן ְוהַּ ּתָּ ּומַּ
ם  אָּ  ֹות דָּ ש  ְכחָּ הַּ הַּ רב  י  ּכִ א,  ְיקָּ ּדַּ ית  ּלִ טַּ ּבְ ית",  ּלִ טַּ ּבְ אֹוֲחִזין  ִים  נַּ ְ "ש  ִדין  ּבְ ְוִהְתִחיל  רֹו,  ֲחבֵּ ל   לַּ עַּ ִאים  ּבָּ ֶ ת  -ש  ֲחמַּ מֵּ הּוא  ר  ִעּקָּ הָּ מֹון,  מָּ ת  ֲאוַּ ּתַּ י  ְידֵּ

ִחיצֹונִ  ל  עַּ ק  רַּ ִלים  ּכְ ִמְסּתַּ ין  אֵּ ֶ ש  ת  ֲחמַּ מֵּ ֶזה  ל  ְוכָּ ים,  ִ בּוש  ּלְ ְוהַּ ִדים  גָּ ּבְ ל ּיוּ הַּ ְועַּ ֶהם.  ּבָּ ֶ ש  ִניִמּיּות  ּפְ הַּ ל  עַּ ְולא  ים  ִ בּוש  ּלְ הַּ ֹות  -ת  ש  ְכחָּ הַּ ש   ּיֵּ ֶ ש  ּכְ ן  ּכֵּ
בּועָּ  ְ ל ְצִריִכין ש  י עַּ ְפִנים, -ה, ּכִ ר ּבִ ְמבאָּ מֹון, ּכַּ ּמָּ י הַּ ֵּ תֹוְך ְלבּוש  ּבְ ֶ ִניִמּיּות ש  ּפְ ִאין ְוהַּ ְוִנין ִעּלָּ ּגַּ ין הַּ ּלִ ה ִנְתּגַּ בּועָּ ְ ש ּ י הַּ ל   ְידֵּ י יְ -ְועַּ ל  זֶ -דֵּ אי יֹוֶדה עַּ ּדַּ וַּ ה ּבְ

ּכל )  ן הַּ ּקֵּ ֱאֶמת ְוִיְתּתַּ  אותיות ג ה ו ז(.לק"ה חזקת מטלטלין ד'  הָּ



 2. מא            מוהר"ן                                כט       רהו ת                 ליקוטי                                     

)על פסוק ובגד בוגדים בגדו הנ"ל  ונתן  מצא רבב על בגדיו. וזה שתרגום יושנ  הנ"ל, בחי'
שיבזזו הגויים את ישראל כמה  ד הוא לשון ביזה  ו שבגדהיינ,  בזוזי ובזוזי דבזוזי  \ז/ (.ובסנהדרין צ"ד

רוצה לומר שמה    \ט/[ח]היינו בחי' תאוות ממון, שכל מה שיש לו יותר הוא חומד יותר  מים  פע

   :לו מאתים רוצה ד' מאות  שרם לו לחמוד יותר בבחי' יש לו מנה רוצה מאתים וכשיוגה  שיש לו הוא
 

יבור, שהוא הולך  ור ודל הילוך והילוך, ובכל דיבקונו של המו"מ, שיכוין בכתיוזה עיקר  
, שכוונתו כדי שירויח כדי שיתן צדקה. וזה הוא בחי' תיקון הכללי  מומדבר בשעת המו"

הדמים ל  .של  כי  היאכאווצ"ע  הצדקה  בתאוות    רה  וביה  מניה  למדנו  מתיקון  והכלל  שבשכינה  מון 
וצ"ל שהכוונה למעשה הצדקה במוחין דקטנות   התיקון הכללי הוא המשכת מוחין ע"י תיקון גבוה יותר.ש

 שיש לו זה כבר מספיק כדי לעורר את המוחין בבחי' כנשר יעיר קנו.

'  י בבחהיכן שיוליד כבוד שמים שמשפיע ל  ון הבריתתיקבחי'  ,  \י/ כי הצדקה הוא בחי' כלליות הגידין
י'( ויעסקו  הרע   דרכםמר לישראל שישובו מ שהנביא אוק  פשט הפסו  .זרעו לכם לצדקה  \יא/ )הושע  ה 

בחסד שכר  ויקבלו  רבנו    .\ יב/בתורה  לצדקהולפי  מוחין    \יג/זרעו  הזרע  את  מתקנת  שהצדקה  טפה  הפי' 
ון הנ"ל  נזה תיקון הברית שגורם לנוזלין מן לבליתן צדקה    כדייח ממון  וולהרוין  ושמכדהיינו ע"י  חיורתא  

טפ המוחין  שהיא  הדיבורת  אל  היורד  דעת  גד  בבחי'   המתקבל  דיבור  שיהיה  טוב  טפה    זרע  הוא 
 . \טו/[יד]תיקון הזה נתרומם המוחין, בבחי' מוחא חוורא ככספא י החוורתא. שע"

 . ביהשלילי ואת המתן בצד החיוצד רבינו מעמיד את המשא בו ,ין המשא ומתן עתה יבאר עני
  כדרך העוסקיםוח וברי ומוכרוחפץ קונה חפץ ומשלם עליו. אלא לאדם הובפשטות כוונתו לא לאדם הקונה 

 במשא ומתן.
וח ממון בא בדרך של הולדה וחבלי לידה  ופ"י תורה כג שריח ע-בלק"ה מאכלי עכו"ם א' וומבאר מוהרנ"ת 

יגיעת  משא עצמו ל מכניסוהטיפול בה ית הסחורה יקנב ,חובריוור ועל כן כשאדם קונה סחורה כדי למכ

 
 אור מוהרנ"ת בתקפא יב  ו

יצאה    -של עולם, צביונו עשה לצדיק זה!    שמענו צבי לצדיק וגו'. אמר שר העולם לפניו: רבונו   מכנף הארץ זמרת   -  .סנהדרין דף צד   ז 
נבי לי רז רה: רזי  ואמ   בת קול  ובגד בוגדים  י לי. אמר  ואמרה: +ישעיהו כ"ד+ בגדים בגדו  יצאה בת קול  לי, עד מתי?  לי, אוי  א: אוי 

 י דבזוזי.בגדו. ואמר רבא ואיתימא רבי יצחק: עד דאתו בזוזי ובזוז 
 יג[   'לב ]א ' ין קהלת רבה א* עי  ח

לענות בו ר' בון אומר זו שיפוטו של ממון אמר ר'    האדם   ן אלהים לבני ...הוא ענין רע נת   -קהלת פרשה א פסקה לב    רבה   מדרש   ט 
ר' איבו אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאותו בידו אלא אן אית ליה מאה בעי למעבד יתהון תרתין מאוון ואן אית ליה   יודן בשם 

 ...אה לענות בו..יתהון ארבעה מ תרתי מאוון בעי למעבד  
ידין. וצ"ל שיש בה תרתי מלבד שיש כנגדה אבר המקבל חיות ממנה  ם ולא הגאיברי שכנגד הרמ"ח  היא מצות עשה    צ"ע כי צדקה   י

 היא גם כלליות הגידין במה שהיא בחי' השפעה.
יִ ְוֶאפְ )יא(    ק י ר הושע פ   יא ה ְמל  רַּ דָּ ם ֶעְגלָּ ְבּתִ ּמָּ דוּ ה ֹאהַּ ֲאִני עָּ י לָּ ְר ש  וַּ ל טּוב בַּ י עַּ ּה אַּ ּוָּ צַּ   ּתִ ֲחרֹוש  ְיהוּ ארָּ ִים יַּ יב ֶאְפרַּ ד לוֹ דָּ ְרּכִ ּדֶ ֲעקֹב:   ה ְיש ַּ )יב(    יַּ

ה ִקְצרּו ְלִפי חֶ  קָּ ֶכם ִלְצדָּ ֶכם נִ ִזְרעּו לָּ ד עַּ ֶסד ִנירּו לָּ ת ִלְדרֹוש  ֶאת ְידֹוָּ בֹוא יר ְועֵּ ֶכם:   ְויֹוֶרה   ד יָּ  ֶצֶדק לָּ

לצדקה  זרע   )יב(   דוד   מצודות  לכם  הצדקה לטוב   -ו  את  זרעו  ע ען  למ   תכם  ר"ל  עושה  שאני  החסד  לפי  תבואתה  צ תקצרו  ה  ק ד שו 
נירו לכם ניר    ני ימ מעשה הטוב גם הוא לחסד תחשב וכמ"ש מי הקד חסדי כי גמול  ותקבלו גמול ב  ר"ל הסירו    -ואשלם )איוב מא(. 

ועת לדרוש  ע.  נזר רע ה יכחישו את הז   בים הרעים לבל שרשי העש   דהו להמית ת כמו שהחורש יחרוש ש ות וכוזבו דעות נפסד מלבבכם  
לא יקופח  י  כ   יבא המקום ב"ה וישליך לכם צדק מן השמים   כן עשו עד אשר   ר"ל   -. עד יבא  י א ר באק וקבעו עתים לדרוש את ה' לא    -

 שכרכם: 
לגידול    רקב מאמין שסופו לגרום י אע"פ שיודע ש מן זרע הראוי לאכילה באדמה  בזריעה טו הצדקה לזריעה כי כמו ש   של נראה שנמ   יב

ממון  רוחני או  שפע כפול  ול יותר מלמעלה.  שיגרום לשפע גד   ן י מה שזרע, כך הצדקה שמחסיר מעצמו ונותן כי מאמ מ כפול ומכופל  
 גשמי.

ובאמת הדמיון נ"ל גדול כי בלידה הנוק' מקבלת הזרע ובונה ממנו  .   שצדקה בחי' תיקון הברית שהיא השפעת זרע   הפסוק לראיה   יג
הזרע  פעת  ' הש היא גם בחי   ה ק וכן נתינת הצד .    ת מח ובכוחה עושה מעשה הצדקה קומה שלימה וכן בצדקה אדם מקבל שכל טיפ 

ה רלד שכמו בשמירת הברית כך בנתינת צדקה צריך להיזהר מלהשפיע למקום שלא יוליד כבוד שמים ומי נותן לעני  כמבואר בתור 
 .וגורם להתגברות תאוות ניאוף שאינו הגון זה בחי' ניאוף 

 .ם דהיינו צדקה דלי   וגד בחי' גומל    ם י עיל אות ה' בשם התיקונ רא זרע גד כמבואר כאן ול בזה כי הטיפה נק   עוד רמז 
 קכט.[ ע ]דף   * תיקון  יד

ְטָרא  ִניןרָ ָאח   עב ַ ַארְ   יהו  ְלִקְבַליְ  -תיקון ע' דף קכט.  טו  הו  , הטומאה מצד   אחרים פנים'  ד  יש, קדושהב ש פנים   מיני  ' ד כנגד  ִדְמָסֲאבו   ִמס ִ ל ְ ֻּ ין  ן ֲחׁשֹוִכי כ  ִ   מצדם  הפנים  וכל  ַאְנפ 

ְטָרא   כי ,  גוונים'  ד  יש  בהם   גם  אבל   ,ושחורים  חשוכים   הם א   אינָ ִדימִ   ִמס ִ ,  הכסף   פסולת  שהיא   עופרת  בגוון   ים ור שח  הם  יו נפ ,  דקליפה   שבימין  הרע   החסד   מצד   עֹוָפֶרת   ִביׁשָ

מִ  יןְתרַ ד ְ יָחה מִ   ב ִ ֵּ ו ן ,  המוח   פסולת  שהיא   הלבנה   ליחה  מריבוי  שמתגדלים   ְווָרא חִ   ל  ים   ָעִבים   ִאינ  ים   הם  עיניו   יינוֹ ְועֵּ   וכן ,  וגסים  םעבי   הם  ופניו   ְוַגס ִ ס ִ יה    וגם ,  ִבים ְועָ   ג ַ   גופו  ְוגו פֵּ

טְ   אבל.  יפה הקל  מצד   ְוַגס   ָעב  א  ִחְווָרא  ,המוח  עצם  שהוא  דקדושה   שבימין  החסד  מצד  אבל   מֹוָחא  ִדיִמיָנא  א רָ ִמס ִ ָ ַכְספ    ֶזַרע   כ "מש  נרמז   ועליו ,  הכסף   כעין   לבנים   הם   הפנים  כ ְ
 .   דקדושה   וחסד אהבה מצד  היה   ואהש  אֹוֲהִבי ַאְבָרָהם 



 3. מא            מוהר"ן                                כט       רהו ת                 ליקוטי                                     

, ולכן נקרא עברו ראשי כמשא וןא בחי' דינים ועצבהוש הממוןלידת בלי חדהיינו ל הפרנסה לבחי' עצבון
 . לרמאות במו"מורובו בעסק מכירת הסחורה וש עיקר התאווה  כבד כי אז נכנס ראשו

ועי"ז  , ופן המתוקן שבכל מעשיו מכווין להרויח כדי ליתן צדקהאב, ח הממוןובריוץ פתן הוא מכירת החוהמ

שלים  שמ מון הוא ממון דקדושההמ  ואז ,יקון המשאת הואהוא בחי' לידת הממון ש ו הריוח למתן הופך את
אבל בלא שמכווין לצדקה אזי הריוח שמרויח הוא נשאר    (א' )כי הממון שלימות נפש לק"ה חלב ודםנפשו 

 . נקרא מתן אלא נשאר משא כי יש לו מנה רוצה מאתים ולאעצבון וחסרון 

בגדי לבחי'  תיקון  בו  שיש  להורות  ומתן,  נקרא משא  דועש"ז  לבחי'  הנ"ל,  "ל.  הנמים  ם 
שאדם    א,מש מה  בריוח  קונההיינו  אותה  למכור  כדי  ל  סחורה  )תהלים  בחי'  עוונותי   \טז/ח(זה  כי 

כמשא   ראשי  דו  עברו  ִיְכב ְ על השס"  שהם.  \יח/[יז]   ממני  ָכֵבד  שמתגברים  הנ"ל,  לאווין  ה 
, בבחי'  הממוןיפת  ורד  ודאגת הסחורה  אשו ליגיעת הפרנסהכי מכניס עצמו ור  ןמוחיהראש שהוא ה

מעמיד את המוחין שלא  עוון הנ"ל גורם ששרעך הם המוחין שהמשא    כנ"ל  על דם רעך  עמודת  לא

 ם הנ"ל כנ"ל.  גדי, והוא בחי' פגם הביהיו נוזלין מן לבנון אל הגידין להלבינם
כמשא  וזה   דו  שאמר  ִיְכב ְ ם, הנ"ל. כבד, היינו בחי' הדמי  מלך הכבודהיינו בחי'  יכבדו  ,  ָכֵבד 

כי שם הדם מתנקה, ורוצה    הדם  המתוכי בכבד כל ז  בחי' דם נדה הנ"ל  ואשהכבד מלא דם, שה

   : דום פגם הכבגדילומר שבשעת המשא קודם המתן אזי הדם גובר בבחי' שהכבד נעשה מלך בחי' פגם הב
והרוי   ומתן הלידה  מחבלי  שיצא  דהיינו  לידת הממון  בחי'  זה  בריוח,  את הסחורה  כשמוכר  את דהיינו  ח 

הכללי, שהוא  הוא בחי' תיקון  ואזי אם כל כוונתו בריוח לתת ממנו צדקה אזי  ,  ופשמשלים נוהממון  
יהצדקה )משלי  בחי'  לו  \יט/(ח ,  ירחיב  כד  מתן אדם  עשר  כמחז"ל  שפשוטו  רבנו י  ולפי  תתעשר, 

 
מַּ   לח תהילים פרק    טז  י ּכְ ִ ְברּו רֹאש  י עָּ י ֲעֹוֹנתַּ בֵּ )ה( ּכִ א כָּ ָּ י: דוּ בְּ ד ִיכְ ש ּ ּנִ   ִמּמֶ

כבדו, ועוד המשילם למשא  ו והוא טובע בהם, כמשא כבד י שעברו ראש למים רבים  ל עונותיו  ו ראשי. המשי )ה( כי עונותי עבר   רד"ק 
 כך שיקלו העונות:   אין בו מעשים טובים כל ם. והמשל רוצה לומר, ש כח לסבל , כלומר אין בי  י נ שלא יוכל שאתם. ממ כבד  

 ' ו  ' ם אכו" אכלי עלק"ה מ ין עי יז

ו'    לק"ה מאכלי עכו"ם   יח א  י הַּ כִּ   –א'  ּשָּ יֵּ ּמַּ ן  ּתָּ א  ש  בּ ּומַּ ּשָּ ת מַּ ִחינַּ ּבְ ִחינֹות,  ּבְ י  ּתֵּ ְ ש  ן ֹו  ּתָּ מַּ ת  ּשָּ      .ּוְבִחינַּ מַּ ת  ִחינַּ ּבְ ְינּו  ת   , א הַּ ִחינַּ ּבְ ּפְ   הּוא  ם,  הַּ גָּ

א   ּשָּ מַּ ת  ִחינַּ ד.  ּבְ בֵּ הוּ ּכָּ ן  ּתָּ ּמַּ ּקוּ ְוהַּ ּתִ הַּ ת  ִחינַּ ּבְ ּיֵּ א  )עַּ ם ן  ָּ ש  "ל(.  יטֵּ הֵּ   ן  ּנַּ הַּ ר  ֲאמָּ ּמַּ ּבַּ ה        ב  ֶטבַּ כְּ   ְוִהנ ֵ ֹון ע  ִפי  ש  ּלָּ ּשָּ   הַּ מַּ ל  ֶ ה    א ש  ְקִנּיָּ ְינּו  הַּ ן,  ּתָּ ּומַּ
ֹון  ּוְמכִ  א הּוא ְלש  ּשָּ ְינּו מַּ ה, הַּ לָּ ירָּ ּבָּ ֶ קַּ חוֹ ּקֹוֶנה  ה ש  ּסְ ה. וּ הַּ נּ רָּ ֶ ְינּו ש  ן הַּ ּתָּ ּה לַּ מַּ ּה ּומֹוְכרָּ אֱ ֹוְתנָּ י ּבֶ ִרים, ּכִ קּ ֶמת ִעּקַּ ֲאחֵּ ּתִ ְכִליתֹו  ן הַּ וּ ר  ן ְותַּ ּתָּ א ּומַּ ּשָּ ּמַּ
הַּ   הּוא  ת  ה  ְמִכירַּ חֹורָּ ּבֵּ ּסְ קַּ ּמְ ֶ ּכַּ ש  ל  ּכָּ י  ּכִ מֹון,  מָּ ּה  ֲעדָּ ּבַּ ּקֹונֶ נַּ ּוָּ ל  ֶ ש  ן  ּתָּ ּומַּ א  ּשָּ מַּ ּבְ ם  דָּ אָּ הָּ ְס ת  ּומֹוְכרָּ ה  ה  ּוָּ חֹורָּ ּכַּ ר  ִעּקַּ עַּ ּה;  תֹו  הַּ נָּ ְמכֹּ ל  ּיִ ֶ ש  ה  ִכירָּ ר  ּמְ

ְרוִ  ְויַּ ה  חֹורָּ ּסְ הּ הַּ ּבָּ מוֹ יחַּ  מָּ ֶ   ן,   ּשָּ ש  ּמַּ הַּ ה  עֹושֶֹ ֶזה  ִביל  ְ ש  ּבִ ק  ן  רַּ ּתָּ ּומַּ ְלהַּ א  י  דֵּ מָּ ּכְ ְכִלי ְרִויחַּ  ּתַּ הַּ ר  ִעּקַּ ֶזה  י  ּכִ ֶ מֹון,  ש  ֶרוַּ   ל ת  הָּ ְינּו  הַּ ּדְ ן,  ּתָּ ּומַּ א  ּשָּ ּמַּ ח  הַּ

ְרִוי מָּ  ּמַּ ֶ ֶ מֹון ש  דֹו, ש  ל יָּ סָּ לוּ ּבֹו ּתָּ חַּ עַּ ְרנָּ ּיּותֹו ּופַּ מֹון ה י חַּ ּמָּ י הַּ לֵּ תֹו, ּכִ ְ ִהְלכֹות פֶ נֶּ מּות הַּ ּוא ש  יל ּבְ ר ְלעֵּ ְזּכָּ ּנִ , ּכַּ ם   ש  דָּ ֶלב וָּ ה    חֵּ כָּ ִאי            א(.  )ֲהלָּ ֶׁ ַרק ש 

ר  ָ ְפש  ְכִלי   אֶׁ ּתַּ בֹוא ֶאל הַּ מוֹ לָּ ְרִויחַּ מָּ ה, ְלהַּ ּזֶ ּטֹוב הַּ ְ ן ּולְ ת הַּ ש  ֹו בּ לִ הַּ ְפש  י ִאם עַּ ים נַּ ּכִ ּשָּ ֹו  י מַּ ְינוּ ל ְידֵּ הַּ ן, ּדְ ּתָּ ִריְך ִליִגיעָּ   א ּומַּ ּצָּ ֶ ת  נוֹ ה ִלְק ה ְוִטְרחָּ ש 

 ָּ ִאי ֶאְפש  ֶ ּה, ש  ְכרָּ ּוְלמָּ ה  ְרוִ ְסחֹורָּ י ִא ר ְלהַּ ּכִ ְידֵּ יחַּ  ל  ִעּצָּ ם עַּ ּבְ ת  ִחינַּ ּבְ ה  ּזֶ ֶ ה,  ן  בוֹ י ֶזה, ש  י ִאי            ּתֹאֲכֶלּנָּ ר כ ִ ָ ְפש  ְרוִ   אֶׁ י ִא ְלהַּ ּכִ מֹון  ד  יחַּ מָּ ם עַּ
 ֶ ֲעבֹר  ש  ְך ְויַּ לֵּ ִע ּיֵּ ת הָּ ִחינַּ ֶרְך ּבְ חִ ּדֶ הּוא ּבְ ֶ בֹון ש  ת ֲעבוֹ ּצָּ ה זָּ ינַּ ן מֵּ ה אַּ רָּ דָּ ּמּובָּ ּוִכין. ְוכַּ ין ֲחש  ר צִ ְנּפִ ֲאמָּ ּמַּ יתָּ צֶ הַּ ִס ּוִ ְר ֶדק )ּבְ ּמַּ ֶ ֲאִפּלּו ִמי ש  ֶ ן כג(, ש    יחַּ וִ ימָּ

ִאי  ה  ָּ ש ּ ְקד  ּבִ מֹון  ְלהַּ   מָּ לֹו  ר  ָּ ּיַּ ֶאְפש  ֶ ש  ד  עַּ בְּ ְרִויחַּ  ֶרְך  ּדֶ הָּ ִחינַּ ֲעבֹר  חֶ ת  ְוִיְסּבֹל  בֹון  ְוִלְצעֹ ִעּצָּ ה  דָּ לֵּ י  בְ ְבלֵּ ַּ ש ּ הַּ לִ ִעין  ק  קֶֹדם    ין קָּ יֹוֶלֶדת  ל  ֶ ש  פּוִלים  ּכְ

הַּ ֶשּתֵּ  ּדְ ד,  ֶר לֵּ ְמכ  ְינּו הָּ ח הַּ ה".  וַּ דָּ ם "לֵּ ֵּ ש  ּבְ ה  ב ִ      ּנֶ ֶׁ הַ ִנְמָצא, ש  ת  ַ ו מַ ְתִחל  א  ָ ש  ַ ֵעת  מ  ן ב ְ ָ כְ ת  נ ִ ֶׁ עֵ ָנס ְלתֹוכֹו, ד ְ ש  ֹונֶׁה הַ ַהְינו  ב ְ ק  ֶׁ ֲאַזי הו א  ת ש  חֹוָרה  ס ְ

ְר ִנְכָנס ְלַהְיִגיָעה   "ל ינַ חִ ָחה ב ְ ְוַהט ִ בֹון ַהנ ַ ִעצ ָ ל עָּ   הּוא   ַוֲאַזי     .     ת ב ָ ּבֵּ יו עֹל מַּ ְמקַּ בֵּ לָּ א ּכָּ ֶ ד,  ּשָּ בֹון ש  ִעּצָּ ת ּבְ ִחינַּ ּבְ ה  ּזֶ ֶ ת עֲ ש  ִחינַּ ה  הּוא ּבְ רָּ ה זָּ בֹודָּ
את  ְקרֵּ ּנִ ֶ א", כְּ   ש  ּשָּ נֶּ   מוֹ "מַּ ֶ מַּ ש  ְכלּו  יָּ ר, "לֹא  ת ֱאמַּ לַּ ְתחָּ א הַּ ִנְקרָּ ן  ּכֵּ ל  ְועַּ א".  ּשָּ ט מַּ ּשָּ   ּלֵּ ּמַּ ּומַּ הַּ ְקִנּיֹות הַּ ן,  ּתָּ א  ְינּו  הַּ ה בְּ ּדְ חֹורָּ א ּסְ ּשָּ ם מַּ ֵּ י הוּ ש  ּכִ א  , 

ִחינַּ  א ּכָּ ת מַּ ּבְ ּשָּ ת מַּ ִחינַּ , ּבְ ש  ּמָּ א מַּ ר בְּ ּשָּ ֱאמַּ ּנֶ ד הַּ ּבֵּ בֵּ י רַּ אֲ ִדְברֵּ ּמַּ אי מָּ נּו ּבַּ ר הַּ "ל אן הַּ מָּ א עָּ ּנַּ ִריְך ִלּשָּ ּצָּ ֶ חַּ וּ , ש  עַּ ְוטֹורֵּ גֵּ א זֹו ִלְהיֹות יָּ ּשָּ יו מַּ ל לָּ ּפֵּ   ְלטַּ

הַּ  י ִלְזּכֹות לְ חוֹ ּסְ ּבְ דֵּ ה ּכְ ְרִויחַּ מָּ רָּ ל ְידֵּ הַּ ךְ וְ       י ֶזה.  מֹון עַּ ן,  ַאַחר כ ָ ּתָּ א ּומַּ ּשָּ ּמַּ ר הַּ ּגֹומֵּ ֶ ש  ֶ   ּכְ ְינּו ש  הַּ חוֹ ּדְ ּסְ ר הַּ ּבֵּ ּמֹוכֵּ ה ּוְמקַּ מוֹ   ל רָּ ּה מָּ ֲעדָּ ְרִויחַּ  ּבַּ ן ּומַּ
ִמ אֲ  א  יֹוצֵּ י  ִחינַּ זַּ ִמּבְ "ל,  ּנַּ הַּ בֹון  ִעּצָּ ּבְ ת  ִחינַּ בְ ּבְ ַּ ש ּ לִ ִעין  ת הַּ ֶרוַּ   ין קָּ ד הָּ ְויֹולֵּ "ל  ּנַּ מוֹ הַּ ל מָּ ֶ הּוא ח ש  ֶ ּיּותֹו    ן, ש  מוּ חַּ לֵּ ְ נַּ ּוש  גְּ ת  א הַּ ִנְקרָּ ן  ּכֵּ ל  ְועַּ ֹו.  ר,  ְפש  מָּ

ְינוּ  הַּ ה בְּ   ּדְ ִכירָּ ּמְ ֵּ הַּ ֶ ש  ן ש  ּתָּ חִ ם מַּ ת  הּוא ּבְ קּ ינַּ ּתִ י אֲ הַּ "ל, ּכִ ּנַּ לִ ּון ּכַּ ְ ש  א ּומַּ ּשָּ ּמַּ ם הַּ גַּ ת ּפְ ִחינַּ ן ּבְ ּקֵּ י ִנְתּתַּ לָּ יְך מֵּ זַּ ִחי   יו עָּ ד ּבְ בֵּ א ּכָּ ּשָּ ּמַּ ִעּצָּ הַּ ת ּבְ הָּ נַּ ֶ ה  בֹון ש  יָּ

ה ּכַּ ּבֹו ִמ  ְראו          "ל: ּנַּ ְתִחּלָּ ק ָ ֶׁ הו  ש  ּקִ   ְוזֶׁ ן וְ ֶאת הַּ ִכי ְניָּ ּמְ ֵּ הַּ ש  ה ּבְ ּתָּ רָּ א ּומַּ ּשָּ חִ ם "מַּ הּוא ּבְ ֶ ּקּון  ן", ש  ּתִ ם ְוהַּ גָּ ּפְ ת הַּ "ל.  ינַּ ּנַּ ל         ּכַּ ֶׁ ו ן ש  ק  ה ַהת ִ ן זֶׁ ֵ ְוַעל כ 

א   ָ ש  ַ ֶׁ ן  ו ַמת ָ ַהמ  נַ ש  ן  ָ ַמת  ִחיַנת  ב ְ ַעל  הו א  ה  ַהצ ְ ֲעשֶֹׁ מ ְיֵדי  כ ְ בֹ ָדָקה,  מ ְ ֶׁ ש  ַ ֹו  ְמש  ִהיא  ָדָקה  ַהצ ְ י  כ ִ ם,  ָ ש  רֶׁ ָאר  ו  ב ֶׁ עִ ת  ב ְ ִחיַנת  ב ְ ת  לֶׁ ֶׁ בֹון, ְמַבט  הּוא    צ ָ ֶ ש 
ִחינַּ  מֹוןּבְ ת מָּ ֲאוַּ ל ְידֵּ ת ּתַּ ן בְּ , ְועַּ ּתָּ א ּומַּ ּשָּ ּמַּ את ִמן הַּ צֵּ לוֹ י ֶזה זֹוֶכה לָּ ָּ ָּ ִיהְ א  ם ְולֹ ש  ס ְוש  ד, חַּ בְ ֶיה ִנְלּכָּ ּמַּ לֹום, ּבִ ת הַּ בֵּ ִחינַּ א ּכָּ ְבִחי ּשָּ בֹון  ד, ּבִ ִעּצָּ ת ּבְ נַּ

תוֹ  ּבְ ס  ְכנָּ ּנִ ֶ ִלְזּכֹות ֲעבֹ כֹו לַּ ש  י  דֵּ ּכְ ח    ר אֹותֹו  ּדִ ְלֶרוַּ מֹון  ָּ מָּ ש ּ ּנַּ ְקד  ּכַּ ְמ ה  ה  קָּ ְצדָּ י  ּכִ ּמֹוִליד בְּ "ל,  ֶ ח ש  ֶרוַּ הָּ ת  ִחינַּ ּבְ הּוא  ֶ ֶרת, ש  ֶ ש ּ ל עַּ עַּ יְ קַּ ה,  דֵּ ל  קָּ דָּ ּצְ הַּ י 
הַּ  הּוא  ֶ ּכַּ ש  ּקּון  כִּ ּתִ "ל,  ְמ ּנַּ ה  קָּ ְצדָּ ֶרת  י  ּבֶ ַּ ב ש  ִעּצָּ ּבְ ת  ִחינַּ ּבְ מֹון  מָּ ת  ֲאוַּ בְ ּתַּ ּבִ ַּ ֹון,  ְלש  ית  חֵּ נָּ א  רּוחָּ ת  חֲ ִחינַּ ְך  ּדְ ּכֵּ א  ּמוּ ִמימָּ ּכַּ א,  ְ ִלּבָּ ש  "אַּ ר  ֲאמָּ ּמַּ ּבַּ א  י  בָּ רֵּ

מּותָּ  לֵּ ְ ש  ּבִ ה  חָּ ּגָּ ְ ש  הַּ ר מֵּ ּבֵּ ְמדַּ ם", הַּ עָּ ם,  ימָּ ִס ּה )בְּ הָּ ָּ ן ש  ּיֵּ עַּ יג(,  יי ַעל  כ ִ         ן  ה   ְידֵּ קָּ דָּ ּצְ בֶּ   הַּ ַּ ש  ּמְ ֶ אֲ ש  ּתַּ ּשָּ ֶרת  ּמַּ הַּ ֶנת  ּקֶ ּוְמתַּ מֹון  ת מָּ וּ וַּ ת  א  ְבִחינַּ ּבִ ן  ּתָּ מַּ
ם יַּ  דָּ ן אָּ ּתַּ " ְרִחיב לוֹ מַּ ּנַּ ּגָּ  ּכַּ ְ ש  הַּ ְך הַּ ָּ י ֶזה ִנְמש  ל ְידֵּ ר הַּ ל, עַּ ֲאמָּ ּמַּ ר ּבַּ בֹאָּ ּמְ ֶ מֹו ש  מּות, ּכְ לֵּ ְ ש  ה ּבִ "ל,חָּ עַּ   ּנַּ ֶ ָּ ש  ה ִנְמש  קָּ י ְצדָּ חָּ ךְ ל ְידֵּ ּגָּ ְ ש  לֵּ  הַּ ְ ש  ּיֵּ ה ּבִ ן  מּות, עַּ

ם, ּדְ  ָּ ה ִהיא בִּ ש  חָּ ּגָּ ְ ש  הַּ הַּ ֶ ְינּו ש  ִים בְ הַּ מַּ ָּ ט ִמש ּ ּבֵּ א הַּ ּוב נָּ ת ש  ְבִחי   ִחינַּ ה, ּבִ ר,  ּוְראֵּ חֹוזֵּ ר ְואֹור הַּ ָּ ש  ּיָּ ת אֹור הַּ ה  נַּ קָּ דָּ ּצְ י הַּ ל ְידֵּ ה עַּ ֲעשֶֹ ה נַּ ּזֶ ֶ ם, ש  ָּ ן ש  ּיֵּ עַּ
 ֶ ר ְוא   הּוא ש  ָּ ש  ּיָּ ת אֹור הַּ ִחינַּ ר וֹ ּבְ חֹוזֵּ ְבִחינַּ ר הַּ ְלּגַּ , ּבִ ר ת ּגַּ חֹוזֵּ ֶ נּו,    ל ש  ּבֵּ ב רַּ תַּ ּכָּ ֶ ם ש  עֹולָּ יֵּ ּבָּ ם עַּ ָּ  ן ש 

ם    יח   פרק   משלי   יט  דָּ ן אָּ ּתָּ ְרִחיב לֹו ְוִלפְ )טז( מַּ ְנֶחּנּו: יַּ י ְגדִֹלים יַּ  נֵּ

מרים עליו  ם ינחנו ואו בחייו לפני גדולי   חלקו לע"ל וגם יב לו  כפשוטו, ומדרשו בנותני צדקה מדבר שמרח   -דם ירחיב  מתן א )טז(    רש"י 
 הוא חשוב: ש 

פני גדולים  שביל שתתעשר ול שר ב הקב"ה נותן לו פרנסתו בהרחבה כמ"ש ע   עניים אז מתן אדם וגו' מה שאדם יתן צדקה ל   -  ר"א ג ה 
הם    רחיב לו מקום בג"ע ולפני גדולים צדקה י ניהם ינחנו ועוד מתן אדם מה שנותן  די תורה ולכן הוא לפ ינתנו כי כי הוא מספיק לומ 
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בו להיות ירחיב את לשמרויח הוא נקרא מתן אדם  שכשמרויח עם תיקון כללי של כוונת הצדקה אזי הממון  

.  נקרא על שם הצדקה מתןשהרויח  , דהיינו שאז כל הממון  הפך תאוות ממוןבחי' תיקון הברית    מח בחלקוש
דהיינו שזו מדתו של    ןתונו  נןוח  צדיקכא  \כ/ (זהצדיק, בחי' )תהלים ל  ת הברית שהואשי' קבח

. וזה שאמרו חז"ל  יועל כן הצדקה היא תיקון הכלל (הח י)הפך הסט"א שמדתה לק ונותן צדיק להיות חונן
האומר אתן צדקה  ש   ,לרבות צדקה כנדרשהפסוק בא  פשט דברי חז"ל    זו צדקה  \כג/[כב]   בפיך(  .ר"ה ו')

"פיך" דהיינו  יקון הכללי שמתקן את  צדקה הוא תנו  ולפי רב ,  ברויחל ד  א, מדכתיב לחייב ליתןלפלוני עני  
כי    ואזי יש טוב בדבורין גידן לבנון להלבין הו בבחי' נוזלין מי שמעורר את המוחין שיהי"נ"ל עהדיבור כאת  

ר מותר  וה מתקן המוחין ואז הדיבדקהצ  כי  שאז הדיבור מותר  ומתקבל  הוא נשמעאזי  ו  הוא מגלה דעת

   : לי לממון ולא לדיבורכל  וצ"ע שהרי צדקה הוא תיקון

 
 יאות 

ורבי יהושע בן   אנל פיה את השו"ת בין סבי דבי אתוולפני שמבאר ע את ביאור התורהעתה אחר שסיים 
והוא  , שכל הפגמים נרשמים בשכינה, דהיינו חנניא, מקדים לסכם את הכלל שהוא יסוד המסר בתורה זו

ו שפגם כדי לתקן את הגיד השייך לו שנפגם אלא  עצמ כלל שא"א לתקן אותה דהיינו לחזור בתשובה בעוון  
"פ שתיקון  שיך לגיד מוחין מלמעלה וזה אפשר רק ע"י תיקון ברית כללי השייך לאותו פגם, ואערק להמ

מוחין  ר לקיים אותו בברית כללי שאפש, יש לכל פגם איזה בחי' תיקון כינההברית הוא גבוה יותר מהש 
     .י"ז תתוקן המלכות"ז לעורר את המוחין להמשיך לו דעת ועועידקטנות שיש לו אחר שנפל מהדעת, 

הנ"ל  והנה הכלל תיקון העפ"י  לתקן תחלה  וע, שצריך  יתוקן    ידיל  כללי,  זה ממילא 

עכ"ז  בפרט,  דבר  כל  מתיקון  יותר  ומרומם  גבוה  הוא  הכללי  שתיקון  ואף  בפרט.  הכל 
ונוזלים מן  מן המוח בבחי'  ית  ל דבר, תלוי בהמוח, דהיינו להמשיך לבנונקון כת שתיחממ

יעיר קנובחי'  ב. ולרומם המוח א"א כ"א ע"י תיקון הכללי,  לבנון ריך  כנ"ל. ע"כ צ  כנשר 
ולרומם  לילך מתח לה אל המדריגה היותר עליונה מזה, דהיינו תיקון הכללי, כדי לתקן 
 :    לא כנ"ממיל כלזה נתקן ה דייל המוח, וע

 
שע בן  השאלה הראשונה ששאלו את רבי יהו)סבי דבי אתונא  ה  תשאלאת    "לעל פי הכלל הניבאר  עתה  

ו ביראה  דהיינו שיהיה דיבוראותו האיש שמבקש אשה יראת ה'    :ששאלוחנניה, כמבואר בבכורות דף ח.(  
שכיון שאת המלכות לא יינו  דה.  יותר  גבוהדבר    ה לבקשמה רא  ,ולא נתנו לו  ,נשמע ומתקבל  ועי"ז יהיה

   בוה יותר.תיקון היסוד שהוא ג כללי ןקותימה יש לו לבקש תיקן 

 
ון  שמעון אחי עזריה הרי עזריה עיקר ושמע ים כמ"ש  מר לפני גו' כי הם לפני החכמ בצל הכסף וא בצל החכמה    מה ינחנו כי בעלי חכ 

א תדעי  ש אם ל דם ירחיב לה וכולן כלילן בגווה כמ" קטנה אות י' ומתן א   כמ"ש שחורה אני ונאוה פני אדם הוא עיר טפל לו מתן אדם  
וג בנשים צאי לך  וב חיבי מקום א ו' וכמ"ש הר לך היפה  וגו'  וכו' שם אלהים ארמ שעתה דאיהי  הלך  נו נקודא חדא  דע למשגב  נותיה 

ו   והיא קרית מלך רב והיא סלקא  וז"ש  ינחנו כמ"ש מתחילה והנה ש בריש אבהין  ו ואח"כ והוא  לשה אנשים נצבים עלי לפני גדולים 
 פרוק וגו': טאיך בצדקה  דקה כמ"ש וח מתקנין בצ   ג' גבר שקדמה לה וכולן בראש    עומד עליהם והיא סלקא 

ע ְולֹ   לז פרק תהלים    כ ָּ ש  ם וְ )כא( לֶֹוה רָּ ּלֵּ ַּ ן: א ְיש  ן ְונֹותֵּ יק חֹונֵּ ּדִ  צַּ

 : שהוא גוזל ממנו של עולם חונן משלו ונותן לזה שהלוה מה    הקב"ה שהוא צדיקו   -וצדיק חונן ונותן    ( לוה רשע ולא ישלם )כא   פרש"י 

ל  ו לו במתנה לב המלוה אותו חוננו ונותנ שלם והצדיק  ואה ואינו מ ול לוקח בהל צאה ידו לגז כשלא מ   -)כא( לוה רשע    -  דוד ות  מצוד 
 יענש בעבורו: 

. וצדיק חונן  , ואין צריך לומר שלא יתן משלו ות הרשע המגונות, כי מה שילוה לא ישלם ולא ישלם, סיפר ממד )כא( לוה רשע    -  רד"ק 
ונותן לה דיק בה ונותן, והצ  ואייפך, כי חונן לבני אדם  ופי כי מה שילו   ן צריך לומר ם משלו,  ונותן, כמו, ח ה ישלם.  חונן  נני חנני  רוש 

)ב אתם   חנן אלהים  יט, כא(, אשר  )איוב  ה(. וכפל רעי  שונות, להרבות המתן שנותן   ראשית לג,  פעם אחר פעם כמה    המתן במלות 
 דיבות: הרחמים והנ   יק יש בו שתי מדות האלה הטובות, כי הצד פירוש חונן, מרחם. ואמר  עניינים. או  

 צדיק -(צדיק, בתשכט)ו -, בתרצווצדיק  -בתרלוצדיק,   -לד ותר  גם בדפו"ר  כא

 תורה רכה דף קיד. ן  : ולקמיג דף יחן לעיל סוף תורה ועיי. יהו מה כג יצא מפי צדקהרים כג כד לרבות צדקה כנדר דכתיב בישע שם שבפיך הכתוב בדב כמבואר בראש השנה ו. ובתוס'  כב

  , אזהרה לב''ד שיעשוך   " ית ועש "   , לא תעשה זו מצות    " תשמור " ,זו מצות עשה    " יך מוצא שפת " כד{  -כגדברים  ת''ר }   -  ו.ראש השנה    כג
נדרת "  נדר   " כאשר  אלהי "   , זה  ושלמים   " ךלה'  עולות  ואשמות  חטאות  דברת "   , כמשמעו   " בה ד נ "   , אלו  הבית   " אשר  בדק  קדשי    ,אלו 
בעניינא  מהו דתימא כיון ד   ,פשיטא   .י עניים דהא קיימ   ?מ''ט   , לאלתר   מיחייב עלה   אמר רבא וצדקה   .זו צדקה   " בפיך "    .קה צד   זו   " בפיך" 

 .שכיחי עניים   דתלינהו רחמנא ברגלים אבל הכא לא דהא   התם הוא   , קמ''ל   , ותקרבנ ת כתיבא עד דעברי עלה ג' רגלים כ דקרבנו 

 שעיה מה(: דקה )י בפיך. זו צדקה. דכתיב יצא מפי צ   -תוספות 
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ע"י שבעוונותיו גרם    ו לו כי הפריד בין השכינה להקב"הנה יראת ה' ולא נתשששאלו זה שביקש א  דהיינו
הברית תיקון  לבקש  ראה  מה  לשכינה,  מהמלכות  דם  שלמעלה  ביסוד  צדיק  שהוא  כמ"ש  ת ירא  מושל, 

     ?קיםאל
רק   יקון הכללי תיקון הברית.ין צריך תעורר המוחול  ,תלוי במוחיןות  הבינו שתיקון המלככן  הם  זה  דהיינו ש

 ? הקשו איך אפשר לעלות לראש הסולם אם חסר לך השלבים התחתונים שלו

ם בזה  הל מז  ור  .ה שמנסה לתחוב אותה בכותל למטה ולא נכנסהסיכ להם ריב"ח    הראהכהקדמה לתירוצו  ו
ריד בין צדיק ללמדן  דרבנות ומסמרות כיון שמפכתו  אפילו אם היה אותו האיש ת"ח ולמדן גדול שתורש

   . מתקבל מענשבור הידיראת ה' שהוא היכול לזכות באשה א לרית כראוי, בתיקן ה ולא
ן  דו למשאפילכעין הקדמה לתשובה הניצחת שרצה לומר להם הקדים  אלא    , ואין הכוונה שלא ידעו זאת

יכול לא  ביותר  הא  אלמלכות  ה  אתלתקן    הגדול  יסודבריבתיקון  צדיק  מעור  ת  ידו  המוחין  שעל  את  ר 
   .בנינה וחיותההיכן שהמלכות מקבלת משם את למעלה 

במקום שהיה  ששוב הראה להם שמנסה לתחוב את הסיכה הנ"ל בכותל למעלה    היה  ,בעצמוהתירוץ  אבל  
שהיא    הבתם אל  לו המוחין להיות נוזלי  ונזדמנ  ,הוא כמו הסיכה  םיש גזה האשואמר להם  .  והיא נכנסהנקב  
תיקון כללי כזה שיעורר  יכול גם מי שפגם בברית לתקן  להם שע"י שבח הצדיקים  ז  רמהיה  זה  ו  .לכותהמ

וי  שתיהיה המלכות בבחי' אשה יראת ה' שבזה תלעד    את המוחין שיהיו נוזלין אל המלכות ויתקנו אותה. 
 בל.ומתקדיבור הנשמע 

היא בשמים  לא  להם  שאמר  בארץ  ,דהיינו  בעשמא  ואפילו  ,אלא  נמוך  ממשד  צ  בדיבור  , יה    דיקיםשבח 
 עורר את המוחין הגבוהים ביותר. רום לתיקון כללי שילגאפשר  ,ה במעשה הצדקו

לתקן את  לו  אפשר    ,עשיהגשמיות עולם ה בשקוע  עדיין  מי שהם לא הבינו כיצד  עיקר מה ששזה    משמע
   .ותרהגבוה בי

 . ברית מאדבהכרח שהוא פגום בצדיקים זה וכ"ש שהמב תיקון הבריתמשמע ששבח הצדיקים הוא ועוד 

הבינו שהכל תלוי בשבח הצדיקים הרי לא הזכיר זאת בפירוש אלא של ריב"ח  וצ"ע ממה במעשיו ודבריו  
וא"כ   רמזברמז  בלשונו    ?באיזה  נזדמנה,    "מתרמיא"ואולי  רמי  ושתרגומו  משרש    שליךלה  וגומשתרהוא 

גבוה, נמי  ו   ותרגומו  הצדיקים  הכי  כמושבח  לגבוהשמ  הוא  סילוקא  )בחי'    נה ובי  חכמהעד  ביותר    שליך 
   לעורר אותם להזיל מוחין לבת. א עד אבא ואמא(דדיסו

ור אלא שהם סברו שכיון שהדבור פגום נמצא שלמעשה הודה להם ריב"ח שאת הדבור מתקנים ע"י הדיב
ולם בשלבי הס  פגםכשכבר  ם גבוה יותר והרי הוא גבוה וא"א לבוא לשם  ממקואלא  א"א לתקנו מניה וביה  

ו עולה עד למעלה ומעורר  מתרמי וא מפה פגום הוא  אמר להם ריב"ח שיש דיבור שגם כשיוצהתחתונים, 
נשמע הברית וזכו לדבור ה  שכבר תיקנו אתכאלה  צדיקים  שבח  הוא  זה  ה  רהדבומוחין שיתקנו את הדבור, ו

 ומתקבל. 

ש  צ"עו הצדמשמע  ושבח  נשמע  שאינו  דיבור  ע"י  גם  מועיל  עובלמתקיקים  הוא  כיצד  א"כ  וקשה  לה  , 

מעורר את מעשיו הטובים  שזה ממהות השבח ש  וצ"ל.  המוחין שיהיו נוזלין למטהומתקבל למעלה לעורר  

ה היראע"י  ן ומתקבלים  מעלה אותן מיין נוקבי ש  ,איש המשבחאל ה  \ כד/(בבחי' שיורד)  של הצדיק המשובח
המשובח   הצדיק  יראה.של  אין  שלמשבח  צרי    אע"פ  לולפ"ז  לשך  מי  את  רדהיי  , בחדעת  צדנו  כזה  ק  יק 

 שזכה לדיבור הנשמע ומתקבל.

ולא קיהבו ליה  וזה פי' דיבור  היינו     . האי גברא דאזל בעי איתתא  שביקש 

,  \כז/:(וכות  )בר  כי מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים  \כו/[כה]   אשה יראת ה'בחי'  נשמע ומתקבל  ה

 
פירושו   כד כמ הורד   כי שבח  והשפלה  גלי ה  בשוא  תשבחם "ש  תשפ   ו אתה  ) ופרש"י  רמז  והוא  בחים  ( שכשמש מהריצ"ח שמעתי  ילם. 

פרשים  ירים שמועתו ושם יש מ שפתיו דובבות בקבר כשמזכ קים הוא בחי'  שבח צדי אה ש נר ו   .תו ם הוא נמשך ויורד אל המשבח או אד 
 ות שייך גם בצדיק חי.ובב ו ד ששפתותי   נצי"ב ועוד( עות )כגון ה וכן יש ד   )בתורה יב הארכנו בזה( בריו.  שנפש הצדיק יורד אל הלומד ד 

פנחס זוה עיין   רכ.    ר  ו "   –דף  ליה"  ונשיק  ויתיב  טולא  לרבי אתא ההוא  "פנו אתר  בכ   כו.'  דתנינן  גביינו  דאיהו  יאיר  בן  ל אתר  פנחס 
 יד לההוא אתר ואייתי לגביה".למא פק אתחדש ביה מלתא דאורייתא כד איהו בההוא ע   דצדקיא 

ה מנשמתו של זה שחידש אותה,  ותה קדושה אצול ם נתקדש ע"י התורה שלומדים בו וא ו ק כי המ   -שם  באור יקר    ק ירש שם הרמ" ופ 
ה  מתו וכו' עי"ש וכביכול מציאות ניצוץ נשמתו שם, ואם יהי י עוד יותר, והקדושה אחוזה במציאות נש ם חידושיו שחידש אז גם ה   ואם 
ח   ממש  ואותם דברים שהוא  יאותה המימרא  הענין  ידש שם אז  ק וסיף  על  כי  ו ד קדושה  קימ"ל  ירוץ שם דהא  והצדיק  שפתותיו  שה 

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

ִ   -  .ז א דף  " ח   גם ר מתו זהר  יין  גם ע  ש ּ חֹות ְוהַּ ּבָּ ְ ש  ּתִ הַּ ֶ ֲאהָּ ש  מֶ יִרים ְוהָּ ֶ ש ּ ה לַּ ה עֹוש ָּ נָּ בָּ ּלְ הַּ ֶ , הִ ִבים ש  ֶכת ש  ֶ ְהֶיה ִדּיּורוֹ   יא מֹוש  ּיִ ֶ ֶליהָּ ש  ּה,  אֹותֹו אֵּ  ִעּמָּ
ְעּת  מַּ ְ ִוד ֶאל ִמש  הּו דָּ מֵּ ְיש ִ  ֹו.ְוֶזהּו וַּ

 * משלי לא ל'  כה

ן    א ל   פרק   משלי   כו  חֵּ ֶקר הַּ ֶ ּיִֹפי  )ל( ש  ָּ ְוֶהֶבל הַּ ת ְידֹוָּ ה יִ ִאש ּ ל: ד ִהיא ִתְת ְראַּ ּלָּ  הַּ

 ושקר אבל אשה יראת ה' היא לבד תתהלל:   ן אותה אלא הכל הבל אשת החן ויופי אין מהללי   -שקר החן  (  )ל   -  פרש"י 
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ם בעוונות וגרם דם נדה לשכינה כנ"ל, שעי"ז  מי שפגנו  היי  יקן עוונותיולא תולא נתנו לו כיון ש
אי אפשר שיהיה לו יראה    וכו', ונעשה פירוד בין קוב"ה ושכינתיה  \כט/כחלה לגבהנחש משיך  

ה  "חוד קבי צריך יולדעת    ,וצריך לזה דעת  ,מוך הנמצא מאד ובס  'תיראה היא השגה במציאותו יכי    ,שלימה
וכנ"ל    .ו בגדיה צואיםגרם בעוונותיו שיהי, והרי הוא  גדיה לבניםו ביחוד צריך שהשכינה יהייול  ,ושכינתיה

, כי כל עוון הוא רבב גורם לזה ע"י עוון ממש  ןם גדול גורם לזה אפילו ברבב קטן על בגדו ואדם קטשאד
ב  ונההשכיבוש  נו ליחלוקה דרבנן הרוחני שלו דהיופגם  בבגדים צואים הגורם    אזי,  המלכות שלו לבושה 
שטות בברים  גפלולפירוד   רוח  דקטנות  למוחין  ונופל  המוחין  המשכת  ונפסק  הקב"ה  עם  והקשר  הפך  ת   ,

כמבואר כאן שביקש יראת שמים   \לא/ הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים  \ל/:()ברכות לגבחי'  וזה  .  היראת שמים

 . מוחין ע"י תיקון הכללי לשכינהך ואמרו לו שזה תלוי בו שימשי

 
ן ונח מצא חן  ן נאמר תמיד מצאתי ח שחן הוא מלשון חנם ולכ   ה למעל   כתבתי שקר החן והבל היופי אשה וגו' כבר    -  ביאור הגר"א 

מ  ו   אינו ה ש ציא שהוא  נאה בא ראוי להיות כן באמת  ולכן היינו שאינה  שקר החן שהוא    אמר   מת אלא שנושאת חן בעיני כל רואה 
ם הן כמ"ש למעלה  י ג' נש נין ש א יפה באמת אינו שקר אלא שהוא הבל שאינו כלום והע שקר ובאמת היא אינה נאה אבל היופי שהי 

הן שקר והבל והן  ל ויפת מראה ותואר  אה ויפת תואר ובעלת שכ ת מר יפ   והן ת שהיא אשה יראת ה'  ואשה יפה ואשה משכל   אשת חן 
סוד ברא שית וז"ש אל יתהלל חכם גו' גבור  ה כי מאיש לוקחה זאת ג"פ והן כפולין ב י לזאת יקרא אש מבשר סוד עצם מעצמי ובשר  

 : ה יראת ה' היא תתהלל את יקרא אשה וזהו אש בזאת השכל גו' וזהו לז   ם כי א   ר גו' גו' ועשי 
ת האלהים  סוף דבר הכל נשמע א   יש בו יראת שמים דבריו נשמעין שנאמר ר רב הונא כל אדם ש ואמר רבי חלבו אמ   -  ברכות ו:   כז 

 ירא וגו' 
 ( תה אליוש מושך אווהפי' שהנחה לגביה משיך ל נג. וכי תשא קצד:,  שיתבראזוהר  הלשון מוצ"ע  ) , בקמץ ב' ג' בפתח   ּהְלַגב  משיך לה  וזקני אנ"ש קראו, ְלַגַבּה -לגבה, ובמנוקדים -' בכל המהדוותקפא ב ן וכ  ה, גב ל  -בדפו"ר  כח

   .ג' באות    תחילת התורה יין מה שכתבנו בזה ב ורה זו ד' פעמים וע ר בת חוז   לשון זה   כט 
ה  אלהיך שואל מעמך כי אם לירא ואמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שנאמר ועתה ישראל מה ה'    -  ברכות לג:   ל

א אוצר  הוא בבית גנזיו אל   בן יוחי אין לו להקדוש ברוך בי שמעון  ינא משום ר ר רבי חנ לתא זוטרתא היא והאמ ת שמים מי אטו ירא 
א אוצרו אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא דאמר רבי חנינא משל לאדם שמבקשים ממנו כלי  של יראת שמים שנאמר יראת ה' הי 

 דומה עליו ככלי גדול:   ש לו דומה עליו ככלי קטן קטן ואין לו דול וי ג

, עשיר, חכם, שוטה, לבן, שחור, הכל בידי  גון ארוך, קצר, ענייד הקדוש ברוך הוא כ האדם ב   כל הבא על   -די שמים  הכל בי   -  פרש"י 
 דרכים, והוא יבחר לו יראת שמים: תן לפניו שתי  שמים הוא, אבל צדיק ורשע אינו בא על ידי שמים, את זו מסר בידו של אדם, ונ 

ר קטן  קש ושואל ממך רק דב ליראה משמע שאינו מב דכי אם    , דקדק כן קרא הו"ל ל אגופה ד   מלתא זוטרתי כו'. לכאורה   -  מהרש"א 
כן כי    ועוד יש שמקשים במשל דמייתי לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול כו' דאין זה דומה דהכא משה א"ל לישראל   .שהיא היראה 

   .ה ולגביהם ודאי דומה ככלי גדול אם לירא 

יראה שכלית    ומה לכלי קטן. והב' נש הפורעניות והוא ד ירא מעו ה הטבעית  הא' הירא   .ני מינים ונראה ע"פ מ"ש כי היראה נחלקת לש 
אה  א כי אם ליר והשתא אגופיה דקר   .ירא מדבר הגדול ונורא כמ"ש ויירא ויאמר מה נורא וגו' והוא יראה שלימה דומה לכלי גדול 

יר  דהיינו  לפרש  ידע  דהוי  זו ודאי  ומלתא  טבעית  יראה  דהיא  עונש  היא את  אבל   טרתי  דקאמ   במעלה  ב ר"ח  הכל  חוץ  ר  שמים  ידי 
ליה טפי  מיראת   יראה הטבעית היא קצת בידי  שמים משמע  יראה השכלית דאינה בידי שמים כי היא תלויה בבחירה אבל  דהיינו 

כמ"ש  אחרים  בעונש  ליראו  )   שמים  הבע"י  אל פ'  לעולם  בא  פורענות  אין  ע"א(  ב סג  שיחזרו  כדי  ליראם  ישראל  בשביל  תשובה  א 
ביראה קחו מוס או אותי ת אמר אך תיר שנ  ד   ר והשתא אפילו  ליראה  השכלית קאמר ר"ח  היא מדמייתי ליה מכי אם  זוטרתי  מלתא 

וצר  יא ודאי דבר סגולי ראוי להניח בא מה שכלית שה ואהא פריך מהא דאין לו להקב"ה בבית גנזיו כו' דודאי מיירי נמי ביראה השלי 
יראה השכלית  י אין כדקאמרינן דא ה יראת ה' וגו' ומשנ שית חכמ וכמ"ש רא   זוטרתי היא או מלתא  ה' שהיא תלויה בבחירת האדם ול 

או בו דבר  קאמר כי אם ליראה ולאו משום דזוטרתי היא במעלה אלא דלגבי משה נמי היתה אותה היראה השכלית על ישראל כי ר 
ם בלי רשות ית'  דו לענש לא היה בי יהם ממשה ש א היה על וייראו מגשת אליו כי יראת עונש ל   לא ונורא כדכתיב כי קרן עור פניו פ 

ת השוה יראתם לגבי משה כמו גבי הקב"ה קאמר שפיר מה ה' אלהיך שואל ממך כי אם ליראה אותו כמו  וכיון דביראה השכלי ב"ה  
 "ש כמורא ב"ו דהיינו ביראה השכלית וז ריב"ז י"ר שתהא מורא שמים עליכם  וע"ד שאמר    שיראתם אותי ביראה שכלית 

חו   הכל   -  נדה טז: תוס'   י.( והא חזקיה חזא דהו   וא''ת ץ מיראת שמים.  בידי שמים  אלמא דנגזר קודם    ו ליה בני דלא מעלו )ברכות 
במ  תלוי  דברים  דהרבה  ועוד  להיות  שעתיד  מה  דהראהו  וי''ל  שמים  יראי  יהיו  שלא  מ לידה  קנו.(  )דף  שבת  בשילהי  כדאמר  אן  זל 

צדקן במצות   יהא  בצדק  וכ בשבת מתקר   יד דאיתיל דאיתיליד  ד י קדישא  הא  דר ן  לאמיה  ברי אמרי כלדאי  יצחק  בר  נחמן  גנבא  ב  ך 
 ליהוי )שם:( ועוד דאין זה בידי שמים כי אין הקב''ה רוצה לשנות הילוך המזלות: 

ן שעל  שיתקן הברית ובעצמו ימשיך לו מוחי עד  , שהרי לא נתנו לו  יראת שמים   ראייה שבאמת א"א לבקש מהקב"ה   לכאורה מכאן   לא
יו צריכים לבקש מהקב"ה שיתן להם יראת שמים. ועי"ש  שה ישראל    את   ה רבנו מש   כיח הו י בגמ' ע"ז  צ"ע הר ו .  את שמים ם יזכה ליר ד י 

  ובמתיבתא בשם ב האדם ליראת שמים,  ותירץ שיש ביד הקב"ה להטות ל .  הרי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים   ה שמקש מהרש"א  
 .  עצמה היא מהקב"ה   שמים   ת רא ם אבל הי ק בידי האד מים זה ר ש לבקש על יראת  שהרצון  כתב  החת"ס  

אמר להן משה לישראל כפויי טובה בני כפויי טובה    " מי יתן והיה לבבם זה להם " (  דברים ה' כו ) תנו רבנן    -.  ה דף    עבודה זרה עיין  
 .ה ת ם לומר תן א היה לה   ", הם מי יתן והיה לבבם זה ל " א לישראל  וך הו בשעה שאמר הקדוש בר 

מ"מ פשיטא דביד הקב"ה להטות    , ראת שמים ל בידי שמים חוץ מי תן כו'. גם שאמרו הכ לומר    ם וגו' ה"ל ן והיה לבב מי ית   -  מהרש"א 
ו  כו' דכתיב  וקאמר דמשה לא רמזה  וכמ"ש לעיל  נת לב בני אדם לטובה דכמה כתובים מורים ע"ז  וכו' דהיינו  לא  ן לכם לב לדעת 

וגו' על כך אז כשא"ל מי    אלו לו טובה ולא ש והם כפויי  ם לטובה  ולהטות לב   להם שיש ביד הקב"ה לתת   שרמזה  ש"י  ור .   יתן והיה 
   .פירש לקמן בע"א בדוחק ע"ש 
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שהפירוש של לא נתנו לומר  רוצה  [לב] לכנ" ישאג על נוהוג שא , בחי'ולא קיהביה ליהוזהו 

זה לא  חורבן הבית. אבל  על  השכינה ו מפשט הגמ' ששואג מצער על הפירוד    .על נוהו  זה שאג ישאג   ,לו
  , לכות שלו עם דם נדה בגללווהמים  רומז לאדם שבא בבגדים צואשרבנו  לכן נראה    . פירוש ללא נתנו לו

ים  ואזי שואג  .דהיינו ע"י יחוד קב"ה ושכינתיהה שזוכים לה רק ע"י דעת  ו השג ניידהומבקש אשה יראת ה',  

 .  תהמעוו אלא לך תתקן את ,תבקש יראת שמים  ואיך לפירוד  ועי"ז םהצואי לבגדים  עליו הרי אתה גרמת
חזא  מא מינהלג י  דמידלי  להיכא  כשדאזיל  היינו  לטהר  ,  המלכות את  רוצה 

ה הוא  המדרמהדמים,  אל  היינועליונ  ותר הי  לדגה ולך  הכללי    ה,  ספירת תיקון    אשהותיקון 

מ היסוד   למעלה  המלכותצדיק  כי    ה'  יראתאשה  שהוא  לבנין  השפע  נשפע  דרכו  בחי' יסוד   .
כ ב'  מושל    \לה/ג()שמואל  אלקיםבצדיק  הצדיק  מלכותב  נוידהי  יראת  כי  הברית  ,  שומר  הוא 

ליסודמרכב למעלה    \לו/ה  הוא  הכללי  תיקון  בחינות  יראת  במושל  והוא  ות  מהמלכשהוא 
כמ"ש   יראת אלקים  נקראת כי רק על ידו נמשך למלכות מוחין שעי"ז  כות,  ' מלבחי  לזא י, שה אלקים

פ)אב גרות  מלכותלאלמ  \לח/'(ק  מוראה של  בלעו  א  חיים  רעהו  דאיש  שמלכותא  נמצא   א ארע. 
  ,ל הממליך ך עלומד ממול  ורבנו  אותה.   כומליבקולה וי  ו כדי שישמעבעם  עוררת יראה  ומלכותא דשמיא מ

   : חייב להיות יראה כדי להמליך  נמצא שבנמלך  ,כדי שימליכו אותורא את העם יהמולך מיש וןכי

 ,  לקח סיכה ותחב אות בכותל למטה כו'דצא לתתא ושקל סיכתא וזהו 
בחי' דברי תורה,  רמז על  נו  הייבנו י רולפיתידות ומסמרות, כמו שפי' רש"י.    בחי'  הם  סיכתא

ינו שרבי  ידה  \מא/[מ]  מסמרות כדברי חכמים כדרבונות ו  \לט/ ב()קהלת י  "שכמ  שמכונים מסמרות

 
ונראה לפרש דהיינו כפויי  דחוק  שלא רצו לומר תן אתה לפי שלא רצו להחזיק לו טובה עכ"ל והוא    התוספות כתבו    וענין כפויי טובה 

של  שיתן  טובה  לטובה  זה  להם  חשבו  הק א  ויטה  להם  לטובה ב"ה  והוי    לבבם  ד כלל  כפוי השתא  דבני  שפיר  שאדם  ומיא  טובה  י 
 לא חשב לו נתינת אשה לטובה כמ"ש זה פ' אד"מ וכן כפויי טובה דלחם הקלוקל כפירוש רש"י ודו"ק:   הראשון 

 .וד' שומרים ג' ז'   עיין לק"ה פקדון ו 
 אות ג'  לב

 דאזל -בתרלד  לג

 המדריגה  -ו מתרל  לד

ה ּדִ )א   כג פרק  ב  -שמואל   לה  ּלֶ אַּ ( ְואֵּ ִוד הָּ י דָּ וִ ֲחרִֹנים  ְברֵּ ם ּדָּ ן יִ ְנא  גֶּ ד ּבֶ ם הַּ י ּוְנא  ַּ ֲעקֹב ּוְנִעים זְ ש  י יַּ יחַּ ֱאלֹהֵּ ִ ל ְמש  ם עָּ קַּ ל: ִמרֹות ִיש ְ ֶבר ה  אֵּ )ב(    רָּ
בֶּ  ד ּדִ וֹ רּוחַּ ְידֹוָּ ל ְלש  תֹו עַּ י ּוִמּלָּ אֵּ  ִני: ר ּבִ רָּ י ִיש ְ ר ֱאלֹהֵּ מַּ אֵּ )ג( אָּ רָּ ר צּור ִיש ְ ל ּבָּ ל ִלי ִדּבֶ ֵּ יק מ ל מֹוש  ּדִ ם צַּ דָּ ל ִיְר אָּ ֵּ ת ֱאלֹהִ ֹוש   ים: אַּ

)יחזקאל לד לא(:    אדם, שנאמר   ראל שנקראו אלי דבר וצוה צור ישראל, שאהיה מושל באדם, ביש   -שראל  )ג( לי דבר צור י   י רש" פ 
להי ישראל לי  ר: אמר דוד: א קטן טז ב( פירשוהו בלשון אח   מושל וירא אלהים. ורבותינו )מועד אדם אתם )יבמות סא א(, ואהיה צדיק  

שון  קראות, הרא , צדיק, שאני גוזר גזירה והוא מבטלה. אבל לפי ישוב המ ם אני, ומי מושל בי מושל באד   צור ישראל, , אלי דבר  דבר 
 טו של מקרא: הוא פשו 

לד   לו  יְ   תורה  הַּ ּזֹאת,  הַּ ה  ּוְבִחינָּ יט" ]ג[  ּלִ ַּ ש ּ הַּ הּוא  ף  "ְויֹוסֵּ אפּום.נּו  ְמלָּ ת  ִחינַּ ּבְ הּוא  ּכָּ   ,  ֶ ש  מֹו  ִס ּכְ ל  כָּ )ּבְ ּבָּ תּוב  קַּ י  ּומוּ ְפרֵּ ה  ַּ לָּ "ש  ּבְ א  ִצּיֹון"  בָּ י  ֲערֵּ
יְ בְּ  ה לַּ בָּ ִרית ֶמְרּכָּ ּבְ  ) ֶפש  ּנֶ הַּ ּקּון  ּתִ ר  עַּ ַּ ֶ ש  נִ סֹוד, ֲאש  ּבְ ּלֹו  ֶ אפּום ר הוי"ה ש  לָּ ּמְ הַּ י  ּכִ אפּום )א(.  ְמלָּ אֹוִתּיֹות ְמלֹא פּום,    ּקּוד  י  הּוא הָּ לֵּ ּכְ ֶ ְלהֹורֹות, ש 

 ֶ ש ּ ְינּו  הַּ ע, הַּ ּצַּ פַּ ל הַּ ֶ ה ש  ּפֶ יק, הוּ הַּ א מֵּ ּדִ לֵּ ם ִיְת   ֱאלֹקּות א מָּ ֵּ ש ּ ל הַּ ֶ ְך.ש  רַּ  ּבָּ
 שהוא  -מתרלו ובדפו"ר  שהיא,  -גם בתרלד  לז

י ִמְתּפַּ   ' ות ג שנה אב מ   לח ר, ֱהוֵּ ּכֲֹהִנים אֹומֵּ ן הַּ א ְסגַּ י ֲחִנינָּ ּבִ לֹומָּ )ב( רַּ ְ ש  ל ּבִ ְלכוּ ּלֵּ ל מַּ ֶ ּה,  ּה ש  אָּ א מֹורָּ לֵּ ִאְלמָּ ֶ עֵּ ת, ש  ים ּבָּ ִאיש  ֶאת רֵּ ּיִ עּו.הּו חַּ  לָּ

)חבקוק א( ותעשה  דכתי   -עו  חיים בל -  ב רע"  כדגי הים  ב  בני אדם    חבירו. אף   מה דגים שבים כל הגדול מחבירו בולע את   -אדם 
 אלמלא מוראה של מלכות כל הגדול מחבירו בולע את חבירו: 

י ֲחכָּ   קהלת פרק יב   לט  ְברֵּ ְרבֹנֹות ּוְכמַּ )יא( ּדִ ּדָּ ְמרֹות ְנט ִמים ּכַּ ּפֹות  ש ְ י ֲאס  ֲעלֵּ ד: רֶֹעה אֶ נּו מֵּ ִנּתְ ּוִעים ּבַּ  חָּ

שעשו סייג לתורה בגזירות להרחיק את האדם מן העבירה כגון אכילת קדשים עד השחר והם אמרו עד    -דברי חכמים  )יא(    -  פרש"י 
מה    -כדרבנות  רבית כמו כן.  אמרו עד חצות וקריאת שמע דע   כמו כן. אכילת קדשים עד השחר והם חצות וקריאת שמע דערבית  

מה מסמר זה קבוע אף דבריהם    -האדם לדרכי חיים. וכמשמרות נטועים  דבריהם מכוונים את  ה כך  תלמי את הפרה ל   דרבן זה מכוון 
ולגולת אסופה וגסה  מסמרים שיש להם ג  -בעלי אסופות    קבועים ומה נטיעה פרה ורבה אף דבריהם פרים ורבים למצוא בהם טעם.

רן ורועה אחד נתנן משה מפי  אלהים חיים הוא אמ   דברי   ריהם כל דב   -חד  דונש בן לברט. נתנו מרועה א ל"ז כן פירשו  גרו"סה בע 
 כתוב בשי"ן שהתורה בעשרי' וארבעה ספרים וכמנין משמרות כהונה ולויה:   -הגבורה. וכמשמרות  

ות נתנו  וכמסמרות נטועים בעלי אסופ   כמים כדרבונות רבי אלעזר בן עזריה, דברי ח   דרש   -)יא( דברי חכמים וגו'   -  ימה עיין תורה תמ 
אף דברי תורה    ,ה לדרבון, לומר לך, מה דרבן זה מכוין את הפרה לתלמיה להוציא חיים לעולם תור   למה נמשלו דברי ועה אחד,  מר 

<.  נצחי שיש להם קיום  ת"ל מסמרות >   , תורה מטלטלין   אף דברי   ,ם. אי מה דרבן זה מטלטל מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיי 
ו  ו תל נינעץ בכוכש לא יתר > אי מה מסמר זה חסר  נ   , לא יתרין< אף ד"ת חסרין  זו פרה ורבה אף ד"ת פרין ורבין  ת"ל נטועים, מה  טיעה 

 >עט< ]חגיגה ג' ב'[: 
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המש חנניה  בן  למייהושע  הנ"ל  הגברא  את  ודברל  תורה  בו  שיש  כי  חכמים  ומסמרותי  דהיינו    ,דרבנות 
שמים    זכה ליראתלא  ש ינו  ישביקש, דה  ו לו את האשה יראת ה'פ שהוא תלמיד חכם גדול לא נתנ"שאע

שרצה לתקן ואע"פ שביקש יראת שמים הרי שהיה בעל תשובה  ,  שמע ומתקבלהנ  בורלדיגדולה הגורמת  
ליראת שמים   לזכות  א"א  יראה    יאשהשלימה  עצמו,  שנכנס  עד  ית'  במציאותו  גדולה  בלבו  השגה  ופחד 

ית'   מציאותו  עינ  שכמומעצם  לנגד  מוח  ,ויעומדת  ע"י  קב"ה    ,יןאלא  יחוד  ע"י  אלא  לזכות  א"א  ולמוחין 
עונותיו  כשא  אבל  ,ושכינתיה מחמת  צואים  בבגדים  הוא  לרוח שטות   גורםדם  ונופל  הברית  ונפגם  פירוד 

א"א להסיר ממנו אלא ע"י שלימות התשובה ע"י תיקון הברית שממשיך לו ם  , ובגדים צואי מוחין דקטנות
ק צדי  אהמקדש עמ"נ שהו  \מב/מט:כמבואר בקדושין    צדיק  קראה נאבל עד אז אע"פ שבהרהור תשוב  ,מוחין

. ונראה ממה שהמשיל את הגברא דבעי  עדיין הבגדים צואים עליו  \מג/ מספק שמא הרהר תשובהקודשת  מ
ש  האיש  אותו  להם שסבר  כנ"ל שרמז  למסמר  נשמעים,   א שהו  כיוןאיתתא  דבריו  שיהיו  ראוי  ולא    למדן 

 . \מד/ ים דבריו נשמעיםרק מי שיש בו יראת שמ ת כייבל זאק

בחי'  התחתונות,    מהגות דר' מ, היינו בחילתתא  תאאת הסיכ  דצה ה'  יראת  בחי' שביקש אשה 

ומתקבל   הנשמע  ר' שמעוןכשאין תיקון הכללי,  דיבור  הדיבור  \מו/בחי' בתר דאסתלק  , שאז 

 
א בו חלב כך  ה כל מה שהתנוק ממשמש בו מוצ ב' על הפ' דדיה ירווך, מה הדד הז נ"ד    >עט< כמ"ש בעירובין   -תורה תמימה ביאור 

מוצ ד  בם  הוגה  שאדם  זמן  כל  טעם, "ת  בהם  ש   א  בטעם והיינו  חדשות  בה  וכמש"כ    מוצא  שונים,  וענינים  דברים  ובחידוש  וסברא, 
 ארוכה מארץ מדה: 

>פה< ]מ"ר פ' נשא    דיקים גוזרים הקב"ה מקיים דבריהם מה המסמר הזה כשנטוע בדלת מקיים הדפין, כך כשהצ   -וכמשמרות נטועים 
 פי"ד[: 

ר"ל שדבריה >פ  קבועים כמסמרים ה<  ישובו   ם של צדיקים  ו ה   עד שגם   ולא  וצדיק  קב"ה מקיים אותם,  גוזר  הוא ע"ד שאמרו הקב"ה 
 "ה: מבטל, וזה ג"כ מטעם זה כי מכיון שמחליטים הם דבריהם נקבעו בהחלט וממילא הם מבטלים גם גזירת הקב 

  ין אסופות כמים שיושב ו תלמידי ח , בעלי אסופות אל תנו מרועה אחד עזר בן עזריה, בעלי אסופות נ דרש רבי אל   -בעלי אספות וגו' 
ורה, הללו מטמאין והללו מטהרין, הללו אוסרין והללו מתירין, הללו פוסלין והללו מכשירין, שמא יאמר אדם,  אסופות ועוסקין בת 

תור  לומד  אני  האיך  אל  מעכשיו  אחד,  מרועה  נתנו  כולם  ת"ל  מפ ה,  אמרן,  אחד  פרנס  נתנן,  המע אחד  כל  אדון  הוא,  י  ברוך  שים 
 < ]חגיגה ג' ב'[: כל הדברים האלה >פז אלהים את  רו( וידבר  אמר )פ' ית שנ 

הוא שואלו,    מהו בעלי אסופות, אימתי דברי תורה נטועים באדם בזמן שבעליהם נאספין מהם, כל זמן שרבו קיים   -  בעלי אספות וגו'.
 נשא פ' י"ד[:   ולילה לקיים תלמודו >צ< ]מ"ר מת רבו הוא יגע יום  

הוא סומך עצמו כי הוא יעמידנו על אמתת הדין משא"כ  כל זמן שהרב קיים    יתה, ור"ל ן אסיפה ומ בעלי אסופות מלשו   >צ< מפרש 
 שמת יגע עצמו על זה: כ 
 ' עיין פל"ח אות ט מ

רוצה לומר    ולא עאל וכו'   דברי תורה וכו' דצה לתתא   ינת יו"ד, שקיל סיכתא וכו' היינו בח   ם אות ש   -  אות ט:  -  פרפראות לחכמה   מא
ה, אז לא עאל היינו שאינו נשמע ונתקבל, אף על פי שהדיבורים  נה ותרדמ שי ין עדיין בבחינת  , כי המוח יבור מהדעת כשאין לוקחין הד 

ת המוחין והדעת ואז לקח  ים א דלי דצה לעילא ועאל היינו כשהר   .תקבלו הם בבחינת דברי חכמים כדרבונות וכו', אף על פי כן לא נ 
ות שלהם הוא על ידי בחינת  , והתרוממ ן ת המוחין מתרדימות ר התעוררו לעיל שעיק   ונשמע ונתקבל וזה כבר מבואר הדיבור מהדעת  

  ( ונוזלים מן לבנון שזה ענין בתר ים ד צדיק בחינת כנשר יעיר קנו וכו', שעל ידי זה ממשיכין לבנונית מן המוחין בבחינת )שיר השיר 
  .מן לבנון   ת ונוזלין נ בחינת המוחין בחי   יה, היינו ליה בת מזל וזה שכתוב האי נמי אתרמיא    ר"ש וכו' כנ"ל יב ר"ש וכו' או בחיוהי ד דשכ 

ר בהתרוממות  עיק ויש לומר שזה פירוש אתרמיא ליה בת מזליה היינו בחינת התרוממות המוחין, היינו מאחר שתיקון כל דבר תלוי ה 
 אר בפנים:ו כללי וכו' כמב הוא רק על ידי תיקון ה   מוחין המוחין, והתרוממות ה 

שת שמא הרהר תשובה בדעתו על מנת שאני רשע אפילו צדיק גמור  פילו רשע גמור מקוד על מנת שאני צדיק א   -ין מט:  קדוש   מב
 .מקודשת שמא הרהר דבר עבודת כוכבים בדעתו 

ו'   מג בתורה  מאי תשובה    שבהרהור   כמבואר  ואזי  לתשובה  עצמו  מקיף  לו    ר מזמן  מע בבחי'  גדול  התשובה  אור  וכח  לז ולם  קצר  מן 
הוא   הזה  א הרשימו  בבחי'  מדותיו  אנו  מתקן  שמכוחו  פסח  את  ור  י   ת המדו מתקנים  נשלמת  במ"ט  שאזי  שבועות  עד  הספירה  מי 

וזוכים למתן תורה שהיא האר התש  לו    יבבחי' פנימ אבל עם כלים  ת האור הראשון  ובה  יש  עיין בזה    .ם בגדים לבני בחי'  ע"י שכבר 
 .בלק"ה ר"ח ג' ג' 

  -מדרש תהלים  עיין    ראש סנהדרין שהיה    בדואגכדמצינו    , מים ש ראת  י   י בל   ואעפ"כ ד  תלמיד חכם גדול מא   ול להיות יכ   כי אדם   מד
נב   דוד    -מזמור  לו  מטוב. אמר  רע  ר לדואג, אהב אהבת  קב ת  יותר מטובתך. שאילו לא  שאול  היה    ל עתו של  ממך לשון הרע לא 

ר וראש לסנהדרין,  בור ועשי י אתה חכם ג. אבל אתה שמא עני היית, הר אכילהו וישקהו דם שמשקר ונושא פנים לאדם שי נענש. יש א 
 מה עשית כן.ל 

צת  ע אחיתופל זה יועץ וכן הוא אומר ו :  דף גברכות  כמבואר ב   כעצת איש אלקים ו  ת עצ היה יועץ למלך דוד במלחמותיו ו ש ואחיתופל  
טינה היתה  תופל  דואג ואחי ש   : בחגיגה טו הגמ'  ואעפ"כ אומרת  .   ר ישאל )איש( בדבר האלהים ההם כאש יעץ בימים  אחיתפל אשר  

שר  תימה איך אפ ובאמת       .ר , דהיינו בלא דעת המביא ליראת שמים ממילא גם בלא טוב בדבו מימיהם   ופרש"י רשעים היום   בלבם 
דואג    וכן   .דוד המלך ונתקבלה אפילו אצל    ו את עצת   והחשיבו מאד   ץ ליוע   ו הרי מינו אות   מתקבלים   ופל ת אחי   לומר שלא היו דברי 

היראה    מכח ומעורר יראה  שבו ולא מצד שרועם בלב השומע  ם התקבל מצד החכמה  בור י וק הוא שד שהחיל   ונראה לומר   אצל שאול.
 וצ"ע.  של המדבר.

 מדריגות  -מתרלו  מה
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הכללי הוא    ופגם תיקון  ,בימי ר' שמעוןבחי'    שתיקון כללי הואחוזר על זה שוב ושוב  רבנו  ולקמן  אסור.  
דאסתלק  בחי'   רומז שכמו    .ר"ש בתר  הברית  היהשמעון  י  רבשונ"ל  בענן  קשת  הקשת  נראתה  לא  ועי"ז   ,

ישראל  בימיו, דהיינו נראתה קשת בענן   ,חטאיהםאת כל  ו  ,שהמתיק את כל הקטרוגין על כלל    , עד שלא 
מבול היא א יביא עוד  שבועת ה' של ורק    לעולם,  לבוא מבולד שראוי  שהיא הזהרה שרבו עוונות ישראל ע

 כי   ,אע"פ שבני ישראל היו בהם חוטאיםהקשת בענן    הר"ש לא נראתיק  המגינה על העולם. ובזכות הצד
הכי נמי כל אדם  ולהמתיק דיניה ולהלבין בגדיה.    , בכוחו להמשיך מוחין לשכינה אעפ"כהצדיק יסוד עולם  

הון שלטק הן הברית אזי בעולם  קמתהוא  כש   ,בבחי' שהוא עולם קטן א קשת הברית שמבטל כל קטרוג  ו 
 . בעולם הגדול  כמו ר' שמעון בדורווהמלכות שלו  די השכינהבג ומלביןואת העוון  

שלא  ולא עאלוזהו   היינו  ומתקבללדעת    זכה,  הנשמע  ולדיבור  שלימה  לא    ,וליראה    היה ולכן 

 ברי תורה כנ"ל.  אפשר אז לדבר ד

ומוי דרבי  היינו בחינות בי  נכנסה,והיא    למעלה  ב את הסיכהחשת  דהיינו  ,דצה לעילא ועאל

בעולם    אזיכל אדם המתקן את הברית    הכי נמי    ,שהוא תיקון הכללי   קשת הבריתוא  שמעון, שה
לא נראית הקשת  הוא בבחי' שעולמו הקטן  גם  וכמו רבי שמעון בעולם הגדול,  קטן שלו הוא קשת הברית  

שו  ,בענן על  קטרוג  שום  אין  עכי  נמתק  הכל  עבירה  הבריתת  "ים  מותר  ,יקון  הדיבור  היינו  שאז   .
חנניה יה  רבי  שהראה להם בן  הדיבור כ"א ע"י שבח הצדיקיםושע  א , שהו\מז/ , שא"א לתקן 

נמוכה  תיקון הכללי להדיבור. ראה לנסות לתקן    , כי הם שאלו מי שפגם בדיבור שהוא בחי'  "י  עמה 
דהיינו שהב יותר,  גבוה  הברית שהוא  לתקתיקון  לו  אפשר  עצמו  ןינו שאי  הדבור  ע"י    ,את  המשכת  אלא 

ראה להם  וזה גבוה מדאי שהרי הוא כבר פגום למטה מזה. וה  ,תיקון הברית"י  שר רק עאפ  וזה  ,מוחין מגבוה
שכן    חריב" הדבורוהשיב  את  לתקן  עצמו  ,אפשר  הדבור  הברית    ,ע"י  את  שמתקן  דבור  יש  אפילו  כי 

במו פחותה  במדרגה  אדם  אותו  ובגדכשמדבר  דקטנות  וזהחין  צואים,  הצדיקים   ים  משבח  כי   ,דבור 
מצ הב  דיקכשמדברים  את  על  רשתיקן  ומשפיע  שלו  הברית  תיקון  של  רשימו  מתעורר  אזי  בתכלית,  ית 

  דבורו שיהיה מתקבל.המשבח אותו ומעורר את מוחו ומתקן את 
הדברים כל  כ  \מח/ וה"ה  הכללי,  תיקון  ע"י  כ"א  לתקן  שא"א  המוח  את  להרים  משם די 

ישנ"ל  ית כנ"ל.  בנוננמשך כל הל כי  עצות    הכוונה  כגון שמיבריתיקון הלכמה  וצדקה  ת  רת העינים 
מדף של  כמו הם ו ,הר"ןו הליקוטי מואמירת תורה באופן שכל אחד ישמע רק הראוי לו ועוד עצות שיש בכל  

  ועיין מעשה.  הבשכינ  ת כל תרופה היא עצה כיצד לתקן הברית בתיקון כללי השייך למחלה אחר  ,תרופות
יום שישמז' בעטלע ידים שרס  החיצים  ה  ר עשאת    לחזור ולמשוך בידיו הכח  יש  י מה שסיפר הקבצן בלא 

מיני בעשרה  מזיקים    המשוחים  מלסמים  בבת  דפקים    כהשנורו  מיני  עשרה  ע"י  אותה  ר  שבעשורופא 
יותר הם תרי"ג כי שס"ה לאוין  נגינה.  עשרה מיניאצבעות ע"י   כנגד   ונראה שבכלליות הן עשר ופרטיות 

 השכינה. ים ברמ"ח איברים של וגמרמ"ח מצוות עשה פשס"ה גידין בשכינה וביטול  

הוא כמו הסיכה    ם ג  אישה הדהיינו ז  נמי איתרמיא ליה בת מזליה  האי  שאמר להם וזה  

בנמוך  נכנסה  במקום הגבוה אע"פ שלא  להיות   ,שנכנסה  לעורר את המוחין  נזדמן  במקום הגבוה  גם הוא 

המ אל  מהמח  פה  נוזלין  המלכות  דיבור  בחי'    בחי'  וינהימזליה    \מט/ בת  ו וזה,  תקבללהיות  המוחין, 
א"א לתקן  ש  להם אה  תפס להם לדוגמא את הדיבור, והר  ריב"ח. היינו שבנוןם מן לונוזלי

דהיינו ע"י שבח   היה הדיבור על תקונו  \נ/הכללי. והראיה, כי בימי רבי שמעון  כ"א ע"י תיקון 
אזי   עולםהצדיקים  בבחי'  אותם  נעשה  המשבח  של  בחייו  ,קטן  ר"ש  העוונ  ,בחי'  ובגדי ות  שכל  נמתקים 

, ובתר תקבלומ  שמעואזי הדיבור מתוקן נ  ,עולםים להביא מבול ליהקטרוג שמא  טלבהמלכות לבנים ומת

 
רבנו  יש ל   וצ"ע אם   ט רשב"י.מאמר לכו שם נק   ועיין לעיל   .י המערה ר"ש ולא רשב"י כמובא החילוק בין לפני ואחר   צ"ע למה נקט   מו 

 בזה כללים.
איך   מז  ממ   צ"ע  להבין  אמורים  הסיכה היו  שבח    של  אפש שע"י  את    ר הצדיקים  הברית   המוחין לעורר  תיקון  ע"י  ל כמו  ועיין  עיל  . 

 א שנראה שדייקו מלשון איתרמיא.לביאור הסבי דבי אתונ בהקדמה  

ה יותר שזה דבר  במלכות לתקן בגבו   ה גם למי שפגם באמת הם הבינו זאת או שרק נצח אותם במה שאמר להם שיש עצ   וצ"ע האם 
 .ובזה נצחם ראל שייך ש , ואצל י שאצלם לא שייך 

 .יש   דברים עוד    צ"ע איזה   מח
יסד ברתא  א   מה שנקראת בת מזליה   מט  לומר כי אבא  המוחין  ולי אפשר  לכן  המוחין שבונים את הבת שהיא המלכות  ומזליה הם 

   ה הם יורדים.כי אלי   נקראים בת מזליה דהיינו מוחי הבת 
קשת בענן, עכ"פ לט מסופר על יחידי הדורות אחרים אלא    שרק בימיו לא נראה   שדר"ש היה מיוחד בעניין זה והראיה   צ"ע דמשמע   נ

ת  ל יש יריד על רבי יהושע בן לוי כנ"ל. וצ"ע הכלל ידוע שצדיקים גדולים אצלם אין ירידת הדורות אלא להפך ורק אצל כלל ישרא 
כן  הבעש"ט ורבנו  האר"י ו וא"כ מדוע בדור של  .  ריך רופא יותר גדול לרפאתו שהחולה יותר גדול צ בתורה ל' כמה  וכמבואר    הדורות 

 הדור כבר לא היה ראוי.  ההם היה צדיק גדול בדור גדול אבל אח"כ נראתה הקשת בענן? ואולי זה תלוי גם בדור ורק בדורות  
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אזי בחי' ר"ש הפרטי שלי בעולם קטן שלי    ,לדיבור  תיקון כללישהוא    שבח הצדיקיםבלא  דהיינו  דאסתלק  

תחב את הסיכה למטה,  '  וכודצה לתתא  שריב"ח  , וזהו  אל תתן את פיך וגו'נאמר    יאזו  ,\נא/אסתלק
לעורר  א"א  מעלה מהמלכות  שהוא לבלי תיקון כללי    דהיינו שרצה לתקן את המלכות למטה ולא הצליח כי

  .כנ"ל לה בחי' נוזלין מן לבנון
ותה בחי'  א אשהו  צריך לתקן ע"י תיקון הכללי השייך לוכל פגם במלכות  ן כל הדברים,  ו כוכמ

במלכות אוו  ,הפגומה  לקיים  דקטנותתה  אפשר  במוחין  כגוןגם  שלא    .  דבור  לתקן  צדיקים  שבח  דבור 

וכגון הממון  ו"מ  מ  מתקבל  צדקהתיקון  כולםממונו  ע"י  וכן  דבר    \נב/ ,  כל  לתקן  פגם  צריך  כל 

לו בשכינה   השייך  הכללי  תיקון  מעשה    ע"י  הפגםע"י  לאותו  במוש  ,השייך  גם  לקיימו  ין חאפשר 

הבו  ,דקטנות מתקן  שהוא  לנו  גילה  דהיינ ריתשרבינו  לבנון,  מן  מוחין  לשכינה  ממשיך  מחמת  ו  וזה   .
יך להרים את המוחין להמשיך משם לבנונית לתקן וללבן כל הפגמים, וזה א"א כ"א  שצר

עץ  וכיון שהן עצות שרבנו מיי  ,מה עצות לתיקון הבריתכ  \נג/ ועיין ליקוטי עצותע"י תיקון הכללי כנ"ל.  
כל    ואולי  .במוחן דקטנות שלנו  כות, שאפשר לקיים גםהמלשהן תרופות לפגם  לנו במדרגה שלנו מוכרח  

  ומצוות ציצית מירת העינים  ש-אאולי אפ"ל כגון    וצ"ע  ,נה יכללי לאיזה פגם אחר בשכ  וןיקאחת היא בחי' ת
ז ד'(   ' )תורה  -ב.  כו' ועין רואה ולב חומד  שהוא בעינים כחז"ל    \נד/ תקן פגם דלא תחמודשיך מוחין לממש  אות 

עצמ שמח  לעשות  ליך  ממשו  העצבותתיקון  מוחין  לתיקון  -גבשכינה.    פגם  מוחין  ממשיך  ישראל  ארץ 
עם  וברוך שם כבוד מלכותו לע"ו    עאמירת קריאת שמ-ד    .)כתורה קנה(  כינהש סבלנות ואריכות אפים בה

קיום עצות הצדיק ממשיך  -ה  .לו(ורה  )כת  ניאוף בשכינה  גם הרהוריפממשיך מוחין לשכינה לתקן  דמעות  
לש פגם  כינמוחין  לתקן  ז'  האמונהה  )כתורה  ממ-ו.  (ג'  בשכינה  לי שצעקה  לשכינה  מוחין  בה  ך  פגם  תקן 

לשה"ק  -ז  הדעת. כמה    .בשכינההרע  לשון  הפגם    מתקןשלימות  שיש  לומר  צריך  עצות  עוד  שיש  ואע"פ 
א  בתורה צב תנינמתן בסתר ובתורה פג  ו  . יםת שמבירא עם חברו  דבור    עיין תורה יד  עצות שהן בחי' אחת. 

ועור שעה רבנו  מזמורים שגילה  רסד  ה  תורה  עיין  ותד,  דייקא  לעני הגון  קלדצדקה  תנינא   ורה  מז    ותורה 
ועוד.  לו,  הראוי  את  רק  ישמע  אחד  שכל  באופן  רק  תורה  לת  אמירת  רבנו  של  עצות  הם  הם  יקון  כולם 

 שהיא נפולה. ך מוחין לשכינה גם כ שמהברית שעל ידו נ

בחי'   ריב"חוזה  להם  א  שאמר  מזליהיתרה"נ  ליה בת  ש  מי  שהפשט  האכנ"ל  כמו  זה  הוא  גם  יש 

שע"י    מן לבונא דמוחא כנ"ל  ונוזלים מן לבנון בחי'  מזליה    ורבנו דורש,  נזדמנה לו בת זוגוהסיכה  

 : דעת אל הבת שהיא המלכות מוחין ויל ת המוחין להזעורר למעלה א תיקון הברית 
 

 
צעיר  והיה דור אחד לפני ר"ש כמבואר בברכות שבהיותו    סתם בכל הש"ס   הוא רבי יהושע בן חנניא הוא רבי יהושע   המדבר כאן   נא

ערב  תפילת  מדבר  שאל  לא  א"כ  ר"ש  בהסתלקות  היה  לא  בודאי  יהושע  רבי  א"כ  יהושע  ורבי  ר"ג  מחלוקת  עי"ז  ונעשה  רשות  ית 
זה שזה   מהמציאות אלא מהמושג שהביא  מושג  הוא שמכנה  ורבינו  מותר  הדיבור  בחי   להם ראיה שבימי הצדיק  ר"ש  ור"ש  בחי'  יו 

 (10כט א דקה    ח" יצ הר )  בהסתלקותו 
שבאמת איןיותר משלש והם שבח צדיקים וצדקה ותיקון הכללי של  ואמנם שמעתי שיש לומדים    .י יש יקון כלל וד ת ע   איזה צ"ע    נב

הן הן תיקון כללי  לפחות חלק מ שרבינו לתיקון הברית    ת שכל העצו   רבנו עשרה מזמורים ונ"ל טעות ומוכרחים לפרש כמו שכתבתי.
 לאיזה פגם מסויים במלכות כמו שבח הצדיק לתיקון הדבור.

נמצא  מ ותיקונו מתן צדקה,  מו" צדיק, והשני  ה שבח  ור ותיקונו דיבור  תי דוגמאות שהביא רבינו האחת דיב ש דומיא ד   סוד הוא ונ"ל הי 
מהצדיק ותיקון  דיבור  י  " ע ון הדיבור  יק ת ת. כגון  ים גם במוחין דקטנו שאפשר לקי   , ם בדבר עצמו הפגו ע"י מעשה  הוא  התיקון  הם  בשני 

דבעי ולא    דומיא דאיתתא שהוא    דהיינו דבר אות  מ יק. ולזה צריך למצא עוד דוגת חונן ונותן כצד ממון עצמו להיו צדקה מה ע"י  הממון  
   .מעשה פשוט בלא מוחין כמו שבח צדיקים או צדקה   א גבוה ממנה אבל הו   ל ע יהבי ליה אלא ע"י מעשה הפו 

עיקר הניאוף העינים    -ה  ובאות    )ז ג(  קים על הצדיק הן פגה"ב ועצת החול   דיו הן תיקון הברית י עצת הצדיק ותלמ   -  ' ד "ש אות  עי   נג
תיקון הברית וזה א"א לקבל אלא ע"י הצדיק  הוא תיקון התאוות ובפרט    שלימות ללשון הקדש   -יז  ובאות    (' ה לזה )ז' ד וציצית שמיר 

ב   -יט  ובאות     ק ללמוד בספריו )תורה יט ט( לכן צריך לנסוע אליו ולא מספי  י( קול הוא תי צעקה  תיקון    -לז    ות ובא   קון הברית )כ 
שמע להרה  לומר  זנות  ש   ורי  וברוך  )ל ישראל  ובשכ"מ  הק"ש  כשאומר  דמעות  שיוריד  צריך  גם  אזי  בהרהורים  רגיל  ואם  ד( ם  ג    .ו 

לתיקון    עצות   בע ש   הרי שיש           .גדול לפגם הברית )קט תנינא( א"י תיקון    -  'ע ובאות    שמחה היא שמירת הברית )קסט(   -נד  ת  או וב 

  -ט באות  לפגם מקרה לילה וקרי    נים תיקו  ג' ד  ועי"ש עו          עו בשכינה.  ורעלים שנתק מ יצים  יא שמונה ח ונה פגמי השכינה ולהוצ שמ 
)יד יב( לדבר עם חבירו מוסר ויראת   תיקון למקרה    -סח  אות  וב .  רה לילה מתן בסתר תיקון למק   -נג  ובאות    שמים הוא תיקון קרי 

 ( שגילה רבנו )צב תנינא   תיקון כללי לילה לומר י' מזמורים של  
תיקון כללי    א הו לומר ששמירת העינים  הצענו  תיקון השערות ושם  נים הוא  בסוף התורה רבנו אומר שתיקון העי   לקמן בהשמטה   נד
כסדר בוסת  האדם לא מצליח לעבוד את ה'  ש   הפגם הוא מה פגם רבוי הדמים בשכינה בלא וסת כמבואר שם בתחילה. והצענו ש ל 

אלא מתחיל ומפסיק בלא  קביעות    ין לו וא   ר לפני שגומר את הראשון.נות מתחיל עוד דב בלא סבל ש לעניין,    ן ץ מעניילא קופ קבוע, א 
 סדר.



 11. מא            מוהר"ן                                כט       רהו ת                 ליקוטי                                     

אאחר התורה  י  זה    רבנואמר  מירת  לשו"ן    \נה/ י'(  )משליפסוק  נבח"ר  תיבות   \נו/ :די"ק צכס"ף  סופי 
את  להכניע    האולי כיוון באמירת התורו  .צרפתלרמוז שהתורה הזו עומדת על  בזה    שכיוון  ואמר  .\נז/ פרנק

רמוזה    ק הזה ובפסו    .ה נפוליון מלך צרפת הולך וכובש מדינות י ה)תקסו(  שכידוע באותם שנים    האומה הזו,
דהיינו מוחין    "כסף נבחר"מגלה  הוא    ,דבור עם תיקון הברית  ינודהי  "יקלשון הצד"ש  מז רוהתורה שלנו כי  

נבחר כסף כלל  לבו כמעט אין בו  הרשע    ו,לעומתרומז ש  "רשעים כמעטב  לו"המשך הפסוק  . וחוורא ככספא
בתורה זו  , ובעולםומה הזו  ומאת האתתפשט טונראה שעיקר כוונת רבנו שלא  .  ורא ככספא דהיינו מוחין חו

 . וכן הפגמים המבוארים בתורה זו הנגרמים ע"י טומאה זו  הטומאת ניאוף שלהםר על  תגבכח להנתן 

הנ"ל יתבאר במקום  ה  ביאור זה הענין ומה שייכות יש לפסוק זה להתור)נחוכתב מוהרנ"ת  
 :  ([נט] אחר

ין מענינו  ישם מכסף וממון ה  כי מדבר   ,מדת על צרפתשרבנו אמר שתורה זו עו  –  \ס/מוהר"ן סימן כ'חיי  יין  ע
)משלי  ידי שבח הצדיקים ומבגדים לבנים וזה  תן. וכן מדבר שם מתקון הדבור על  שא ומן הכללי של המתקו

 סופי תבות פרנק:  י(, "כס'ף נבח'ר לשו'ן צדי'ק"

הנחל באיבי  א)לרבי    \סא/ועיין  הזפרים(  ברוך  בפסוק  רמוז  הכל  כיצד  נפלא  צרפת,  ש  -ה  ביאור  על  רומז 
ופגם הבגדים  פגום,    ת ודיבורפגם הבריינו  יו, דהרות בתורה זל הבחי' המבואבכ  יותר פגומהשהיא האומה ה

 
ר    משלי פרק י   נה  ֶסף ִנְבחָּ ט: לְ )כ( ּכֶ ְמעָּ ִעים ּכִ ָּ ב ְרש  יק לֵּ ּדִ ֹון צַּ  ש 

רם יכלה  חשבה לזקק הדברים, וקופץ ומדבר ט מושל ברוחו להתיישב במ   דיק לב רשעים כמעט. אינו נבחר לשון צ כסף    -  רבנו יונה 
 (: יע" )תהלים פא, טו(, "כמעט כסדום היינו" )ישעיה א, ט ם אכנ כמעט אויביה עט עניינו רגע קטן, וכן " לבו. כמ לדבר אל  

  לה כסף נבחר לעומת הרשע שלשון הצדיק הוא בא ומג   זה לעומת זה ד   שרוצה לומר לשון צדיק ולב רשעים כמעט נראה    כסף נבחר   נו 
 חין חוורא ככספא.שלבו כמעט אין בו כסף דהיינו מו 

"פרנס   -פרנס    ובצרפתית   צרפת היא  פרנק    נז  מגי השם  הפרנקים".  "  "ארץ  שמשמעותה  "פרנקיה"  הלטינית  מהמילה  אוריה  הת ע 
הוא נגזר  ים כי  כידון. יש הסובר   רנקון" שמשמעותה רומח או הגרמאנית "פ המקובלת לגבי מקור השם "פרנקים" היא שמקורו במילה  

   קה" ששימש אותם במלחמותיהם.גרזן "פרנסיס   -ם  מהגרזן הנזרק של הפרנקי 
 פא ת בתק יאור מוהרנ"ב  נח

 עשה יג כוונתו למעשה יב מבעל תפלה( "ש מומעיין חיי מוהר"ן אות כ' ובספר באיבי הנחל כאן ) נט

ּתוֹ   ן חיי מוהר"ן סימ   ס ל )כ( הַּ זֵּ אָּ אן ּדְ אי מָּ ה הַּ א בְּ   רָּ תָּ ב ִאּתְ בּועֹות ְלִמְנסַּ ָּ ש  ר ּבְ מַּ ן כ"ט אָּ ט קָּ   ִסימָּ ן:תקס"ו ִלְפרָּ   טָּ

ש   בַּ ת לָּ עֵּ ם ִר ּוְבאֹותֹו הָּ עַּ וֹ  ּפַּ ז נִ אש  ִנים ְואָּ ִדים ְלבָּ גָּ ּבְ ּתוֹ ן  תֹוְך הַּ ל ּבְ ם ִאיש  רָּ ְכלַּ ם. ְוגַּ ָּ ן ש  ּיֵּ ִנים עַּ ִדים ְלבָּ גָּ ת ּבְ ִחינַּ ּבְ בִ ה  ד הֵּ ה  ֶאחָּ תּולָּ ּבְ ּתֹו הַּ ּבִ   יא 
נ  ֳחִלי  ּה  לָּ ה  יָּ הָּ ֶ ם  ש  ְוגַּ ן,  ִלְצלַּ א  נָּ ֲחמָּ רַּ ל  ְוכ ֹופֵּ ִין  יַּ ִביא  ּיֵּ הֵּ עַּ ם  ָּ ש  ל  ִנְכלַּ ֶזה  ל  ְוכָּ ְוכ ּו'  ם  ָּ ש  וְ ן  ִר ּו'  בָּ ּדְ ה  ּמָּ ּכַּ ְועֹוד  ִא כּו'.  רָּ ֶ ש  ִאים  ִנְפלָּ ינּו  ינ ים  ינֵּ עֵּ ּבְ ּו 

זֹּ  הַּ ה  ּתֹורָּ הַּ תֹוְך  ּבְ ְכְללּו  ּנִ ֶ ד ש  בַּ ִמּלְ עֶ   את  י  ּכִ רֹות,  ְסּתָּ ּנִ כְ הַּ ּבִ תֹו  נָּ ּוָּ ּכַּ ְלהַּ ֶצם  ר  ָּ ֶאְפש  ִאי  ט  ּוִבְפרָּ ל  יג.  לָּ ָאמַ ּשִ ם  ת ג ַ דֶׁ עֹומֶׁ ַהז ֹאת  ֹוָרה  ַהת  ֶׁ ש  ַעל    ר 

ְר  ֶסף    ַפת, ַהצ ָ ִמּכֶ ם  ָּ ש  ר  ּבֵּ ְמדַּ י  ִע ּכִ מֵּ ְינּו  הַּ מֹון  ן נְ ּומָּ ְוכֵּ ן.  ּתָּ ּומַּ א  ּשָּ ּמַּ הַּ ל  ֶ ש  ִלי  לָּ ּכְ הַּ ּקּון  ּתִ ן  ָּ   יַּ ש  ר  ּבֵּ ּבוּ ְמדַּ ּדִ הַּ ּקּון  ִמּתִ הַּ ם  ח  בַּ ֶ ש  י  ְידֵּ ל  עַּ יִקים  ר  ּדִ ּצַּ
נִ  ִדים ְלבָּ גָּ ְ ּוִמּבְ וֹ ים ְוֶזה )ִמש  'ר ְלש  ֶס'ף ִנְבחָּ י י(, "ּכֶ י' לֵּ ּדִ ְנק:ק" סוֹ 'ן צַּ בֹות ְפרַּ י תֵּ  פֵּ

בחי' מוחא חוורא ככספא    תיקון הדעת   פי' "כסף נבחר" זה בחי'   –כסף נבחר לשון צדיק.    -  אות י׳  וף ס   על   -  באיבי הנחל זה לשון ה   סא

  ר׳׳ןנה בחיי מוה וה       קים בחי' תיקון הברית כמב״פ.  זה בחי' שבח הצדי דבור שיהיה נשמע ונתקבל. "צדיק"  בחי' תיקון ה   "לשון" זה 
וז איתא שרבי  נרמז מלכות צרפת  " ז״ל אמר שבזאת התורה  פרנ״ק כס ה  נבחר לשון צדיק" ס״ת  לע   .ף  יוכל  מי  כי  הגם  מוד על  והנה 

ל להבין בהם איזה  עפי"כ כל מה שנוכ ק עמוק מי ימצאנו כ״ש רמיזותיו א מוקים מאד עמו ו הק׳ כי גם פשוטי דבריו הק׳ הם ע רמיזותי 
דבריו הק' אולי ימצא איזה רמז  ב   וש אחד להשתדל בכל כחו לחפש בחיפוש אחר חיפ   דאי חובה על כל תיו הק' בוו רמז עפ"י הקדמו 

תכלית הוא הדבור ומצאו צרפתי  שאמרו שעיקר ה בהמעשה בעל תפלה בהכת    והנה מבואר     ׳ יכפר בעדי.  בדבריו הק' ואם שגיתי ה 
כמה משו  מכיר  מ   גע שהי'  מבואר  ומינו אותו למלך  הו לשונות  שצרפת  ש זה  דבור דסט״א  התיקונים המבוארים  א  מכל  ההיפך  הוא 

וזה שהי ל  " בהתו׳ הנ ותיקון הדעת  ותיקון הדבור  יכול כמה לשונ היינו תיקון הברית  הדבור, כי לשונם לשון ה    לגיםי ע   ות, הוא פגם 
  געון הוא ע"י פגם הברית י . ומשוגע הוא פגם הדעת ועיקר הש ( גום ה וחיה טהורה א ב ועי"ש שמדבר משיכור שלשונו דיבור פ ת נתן אות א עפ"י לק"ה סימני בהמ בתור ) 

״ל וע״כ נרמז  נ ה תיקונים המבוארים בהתורה  בסט״א נגד כל ה   הם נמצא שהצרפתים  ימן לו ע״ש  כמבואר בהתו׳ בקרוב עלי מרעים ס 
  באמת היה לו מפלה גדולה אז כידוע מז על ג׳ תיקונים הנ"ל שעי"ז מכניעין אותו. ו ר ה מ ל הפסוק "כסף נבחר לשון צדיק" שז בס״ת ש 

  , ובהמשך כבש אתביחד ו  שנלחמו ב פרוסיה  רוסיה וד  גדול בקרבות נג   ון נחל נצח   ן תקסז חשוותה שנה  שבאבספרי הסטוריא מובא  קסו וון ת ז' סי ב תורה זו נאמרה  צ"ע כי  )

תיקון הכללי שהוא בחי' תיקון הברית ע״כ תראה    בהתורה הזאת שצדקה הוא בחי'   והנה מבואר       ,  ( . רוסיה בוסה ב פולין ורק שנה אח"כ נחל ת 
יזה דבר כגון מחטים  רק שמוכרח למכור א   עונש מהממשלה,קה ויש ע״ז  צד   כות צרפת הוא איסור גדול ליתן דבר נפלא שאצל מל 

ניאוף שהוא הרבה יותר משווים אבל צדקה הוא א ומי שרוצה ישלם לו    א, וכיוצ  וזה מחמת שהם שקועים בתאוות  פגם    יסור אצלם 
ו ג״כ  ה קונים הנ״ל וז קנין כל התי נתת "ז זוכין לתיקון הברית שעי״ז  הברית שהוא היפך הצדקה ע״כ צריכין דייקא להרבות בצדקה שעי 

ל  נבחר  הי "כסף  נבחר"  "כסף  צדיק",  כוונתו  ינ שון  יהיה  מו"מ  שיר ו  בשביל  בהמו"מ  שמדבר  דבור  וזה  בכל  כמב"פ.  צדקה  ויתן  ויח 
נק  הפר ונן ונותן" ועי"ז מכניעין את  מדבר בשעת המו"מ יהיה בשביל צדיק שהוא בחי' צדקה, בחי' "צדיק ח "לשון" היינו הדבורים ש 

ליץ למלך שהיה מדבר  היה ע"י שקבלו את המ ל  הנ״ל שהתיקון של הכת הנ"   בהמעשה   שמבואר שם   וזה             ס"ת וד"ל.  המרומז ב 
הדעת ונעשה טוב בהדבור שיהיה נשמע ונתקבל ועי״ז תיקנו    ת להמלך שזהו בחי' שבח הצדיקים שעל ידי זה נתרומם שירות ותשבחו 

וזהו בחי' הבעל תפלה שק את הכת   ה ע"י  הי ממון, שעיקר התיקון שלהם  המדינה של תאוות    תיקנו את   ועי״ז כח מהגבור    יבל הנ״ל. 
היה הגבור שנאבק עם  ונתן לי להם לאכול ובגד ללבוש" שנאמר ביעקב שהוא  ים שזה בחי' לחם מן השמים בחי' " המאכלים הקדוש 

סימן כג שע"י אלו  צוית צדק  תורה  ב כמבואר בה יעק ממון בחי' מטבע תיקן הנאמר ב   המלאך ויכול לו וע"י ]ועל ידו[ נתתקן תאוות 
לך" ועי״ז זוכין לתפלה שיהיה דבור הנשמע  חי' "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו  וזוכין ליתן צדקה ב   ון המאכלים מכניעין תאוות ממ 

 : ל זה כלול בהנדר של יעקב כנ״לחי' "בפיך" זו צדקה המב״פ וזהו "כאשר נדרת לה' אלקיך בפיך כי כ ונתקבל ב 
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ו היינ  "צדיק"הוא הדבור,    "לשון"  ,ורא ככספאומוחין חההיינו    "נבחר  כסף"כי    . וןגעי ופגם המוחין עד לש
הכתיק שאצלם  ללי.ון  ובכלליות    וידוע  מאד  חסר  והתאהלבוש  אינה  בושהווה  הצדקה  והדיבור    בלא 
 . וןגעיבש

תפלה  ועיין   מבעל  כיתותמעשה  לכיתות  ונתחלקו  הכלים  נשברו  הסערה  אמרו    ,שאחר  אחת  שעקר וכת 
התכלית הוא הדבור, כי מותר האדם מן הבהמה הוא הדבור, ומאחר שזה עקר היתרון שיש לאדם, על כן  

תמיד, כי   דברות וירבה לזהו עקר התכלית. על כן בקשו להם איש דברן, שיהיה בעל לשון, שידע כמה לשונ
ומדבר לעצמו. ושאלוהו אם    איש ומצאו איש צרפתי משוגע, שהיה הולך  והלכו  כזה הוא אצל התכלית. 

יודע לשונות, והיה יודע כמה לשונות. ואיש כזה בודאי השיג התכלית )לפי דעתם הנבוכה(, מאחר שהוא  
יניהם איש  על כן הוטב בעו.  אפלו לעצמ  בעל לשון, שיודע כמה לשונות, ומדבר הרבה מאד, כי הוא מדבר

ובודאי הנהיג   וישבו שם עם מלכם.  והלכו  גורמת לענין שלהם,  ובחרו להם ארץ  וקבלו אותו למלך.  הזה 
 אותם בדרך הישר: 

 שע"י פגם הברית נעשה משוגע כי סלוקא דיסודא עד אבא ואמא. ועיין תורה לו 
 לך רכיל מגלה סוד הנ"ל.הו והצרפתי היה יודע לשונות ומדבר הרבה בלאתיקון הברית היינו

והתיקון של הכת הזו היה שקיבלו עליהם את המליץ למלך שהוא מדבר שירות ותשבחות למלך היינו שבח  
 . הצדיקים צדיקו של עולם 

אלא    צ"ע צדקה  נותנים  כן  והם  כישמעאל  דקליפה  חסד  ניאוף  והרי  צדקה  היפך  שניאוף  שאמר  מה 
   .הרבה צדקה דייקא כי צדקה דלגרמיהו היא בעצמה בחי' ניאוףים דלגרמייהו וכן ידוע שהרבה נואפים נותנ

 
 (  לשכינה בחי' דם נדהגורם עי"ז ו ן יין שפוגם במוחיריבוי בשתיית מ שם דיבר  שייך לאות ח'  השמטה)

בה  לעניין חולי הנופל שנתבאר באות ז', ונראה שרמז שגם שתיית מרוהמשך  ה  ין באות ח' הי לעיל עניין הי
לגרום   הנופל.לחויכול  נופל.  לי  שהשיכור  רואים  בחוש  ג אוכ  ובאמת  משלים  נראה  בהשמטה  את  ן  ם 

שמב  במה  ז'  באות  כאן  המבואר  זה  אר  לעומת  שזה  עד  המח  נלחץ  הדמים  שבהתגברות  זה  כל  לעומת 
שע"י   צדיק  יש  נפלה  ביותהקומה  המתוקן  ביות  בברית  רשהוא  מלמוח  רזוכה  זוכה  תוקניםין  שגם  עד   ,

להמשיך לבנונית אפילו ביין שאחריתו דם להפכו לתרופה  . ודוד הנופלתסוכת    ם את קיהל בהסתכלות לבד  
מזיק יין    מעטיה  ישתאפילו  וה  שעל כן היא רגיש  ,דמיה מרובים(  קודםזה או  בעוונותיה )בגלגול  לאשה ש

מרפא    ,לה כנ"ל  צדיק  בו  שהסתכל  יין  מאותהאעפ"כ  הוא  מעיניו  הבוקעים  המוחין  שע"י  מזיק  הפך  . 
  .\סב/רפאלמ

כן קשה    [סג ] קבוע  נשים  דהיינו אורח    ם ואין לה וסתאשה שדמיה מרובי  וע"כ לה להטהר  ועל 

דהיינו אע"פ שלסתם אשה כוס אחת יפה לה כמבואר    אף שיין מזיק לה  , וע"כ היא בבחי' פירוד הנ"ל

זו שאבל  ,  \סה/[סד]  גמ'ב כוס אחדמיה מרובים  טבעה שלאשה  ו  כנ"למזיק    \סו/ תאפילו  ח'  ששם  מה  באות 

גורם לה היין  ועוד היזק    , דם נדהגם בגידין וגורם  פלה    ם מעט גור יין  אפילו  אצלה    , תייה מרובה"י שנגרם ע

 ל ז"ח  מאמר שאחריתו דם, בחי'    ינוידה  ,יתאדם לשון עתיד  ודרשו חז"ל  יין כי יתאדםהכתוב  בחי'  

שכשהוא   , מה םבורים רעי דות לו לגלות מדות רעו רם אזי היין גו שמי שלא זוכה ן יצא סוד כנ"לינכנס י
וכל שכן    , בחי' דיבור שאינו נקרא דיבור,סוד  גלהל מלך רכיע"י היין נעשה הו  יכ  ,בדעת מצליח לכסותם 

 , [סט]  יו צדיק אמיתשהסתכל ב \סח/ייןשתיית רפואתה ע"י   . עם כל זה\סז/ אצל אשה כמבואר בגמ'

 
ככבי אור אנשי מהר"ן אות  )   חפת ע"י גבינה שמזיק נו שריפא את רבי נפתלי מש יק מרפא בדבר המזיק כגון רב שצד   ובאמת מצינו   סב

כ' ז' שישעיה רפא את חזקיהו משחין ע"י דבלת תאנים ופרש"י נס בתוך נס    ב' -. וכן מצינו במלכים ( בשיש"ק ח"א שלג שלד   בא כד הו 
מרים ע"י עץ מר.  רפא את המים ה למשה רבנו ל ציוה הקב"ה  קיהו. וכן במרה  ן ואעפ"כ נרפא חז כי דבלה מזיק לבשר החי כ"ש לשחי 

ציוה לקחת  רעים ע"י מלח. אלא שכאן עשה זאת דייקא ע"י הסתכלות ביין ולא סתם ש ב ב' כא ריפא אלישע את המים ה -ים ובמלכ 
 ת.שכת מוחין ליין מכח ההסתכלו סיון יש גם המ י לנ סיון אם יאמין לנביא עי"ז יתרפא. אבל כאן נוסף  י דבר המזיק, ששם זה נ 

 ל רק עם וסת בים היא מעלה וצ"ם מרושדמית י: עיין כתובו סג

 ה. עיין כתובות ס סד

 .אחד יפה לאשה (  יין ) תנא כוס    -  כתובות סה.  סה 
 ולא בחבית.שהרי התיקון הוא לשתות כוס יין שהצדיק הסתכל בו, ומסתבר שמסתכל בכוס  אפילו כוס בלבד    מסתמא הכוונה   סו 

מר  ואינה מקפדת א ו חמור תובעת בשוק  תובעת בפה ארבעה אפיל   לאשה שנים ניוול הוא שלשה תנא כוס אחד יפה    -  בות סה.כתו   סז 
 .ית לן בה א שאין בעלה עמה אבל בעלה עמה ל בא לא שנו אל ר 
ע"י עץ מר.    שהמתיק מים מרים   ה מצינו שהקב"ה וצדיקים מרפאים דבר ע"י דבר שבטבע הוא מזיק לו, כגון במר   ה מקומות מ כ ב   סח

ריפ  ב'  דבל ובמלכים  ע"י  חזקיהו  ל א את שחין  אפילו  מזיקה  שבטבע  ורבנ ה  בריא כמבואר שם בפרש"י.  רי עור  נפתלי  ו  רבי  פא את 
ה מ מ  לשחפת חלת  להזיק  שטבעה  גבינה  לאכול  עליו  שציוה  ע"י  ביאור   .  שחפת  לזה  מוסיף  שכאן  ע"י    אלא  הנס  על  מכסה  שקצת 

, ואזי  תיקונם  המוחין על זי  השערות וא תיקון העין מתקן את  כי  ה  שזכ המוחין  ממנה  בוקע  תוקנת  מ בהסתכלותו בעין  אר שהצדיק  שמב 
 חין לאשה ומלבין הגידין ומתקן רבוי הדמים ועושה להן ווסת.לה מו שתיית היין ממשיך  

ולך ומזיק  ש ארס בעינו שה ע עין יולעומת זה ר  מוחין לאדם.  תנינא שהסתכלות הצדיק ממשיךראיה ובתורה עב    ענה בביצתה ובב"ב פ"ב דיני היזק"ח הסתכלות הי כלות לפעול בגשמיות עיין עכח ההסת  סט
 כה בפועל ממש. שבעין טובה ממשיך ברב וידיעת ההפכים אחת ומדה טובה מרובה אצל הצדיק  מן רמהר"ן סי כמבואר בשיחות 



 13. מא            מוהר"ן                                כט       רהו ת                 ליקוטי                                     

ויש כח    \ע/ המוחין  יםקעוב  וינימען  וחימרכבה לברית שדרכו נמשך המהברית    שהוא קשת  צדיק אמיתיכי  
ממתיק את היין שלא יהיה   , הוא\עב/לו בהסתכלות בלבדיאפ \עא/ םולתת לו קיוה להמתיק כל דין בעינו הטוב

  סדר קבוע יעשה  ימעט וו  גידיהאלא עוד ילבין את    ,דם נדהל  ,כזו  רגישהלאשה  ולא רק שלא יגרום    ,בוגד
   .לדם

 
שבו. ומבאר וממתיק את הדינין ין ליין וחמעיניו מ  נמשך  ןהצדיק ביי  לות"י הסתכעתה יבאר כיצד יתכן שע

על זה  והם משפיעים זה   ,גלדי עינא ובשער ז' מחלפותין ז' ז' מדות כי בעם בחי' ה יוהשערות שנ  םשהעיני
פגם באחד מהם פוגם  ון השערות מתקן את העינים ולהפך קידהיינו שתיקון העינים מתקן השערות ות

בוקעים דרך  על כן המוחין ושערות מותרות המוחין.  \עג/ חכמהין כי עינים בחי' מוחם בחי' ניה . ושבחבירו
שהמחשבה הבוקעת בעין תלויה בלב במדות שבלב לכן רק צדיק אמיתי שיש לו לב טוב   עוד מבאר.  יניםהע

חכם יד תלמכל  ולא \עד/ גידין ואת אדמימות הייןלעין טובה כזו שבוקע ממנה מוחין שמלבינים את ה זוכה 
   ון.וגא

ורבנו    ,רות הן מותרות המוחיןה ושעכי עינים על שם החכמ   כי העינים הם בחי' שערותוהביאור בזה  

ש  ,שבעה  ששניהם במדתמבאר מצד  כאן   מדות שבלב  מחהשמחשבות  באר  יוכפי  ז' . כי  תלויים בשבע 

ע  זו  עיןב  \עה/ינאגלדי  על  זו  עורות  שבע  גלדי  יש  על  בצל  כמו  י התיקוני מת  בהקד}זה    זה    ב ם 

ע'וב שומוא  \עח/{[עז]  \עו/ תיקון  רבנו  בחי'  ר  שהם  ראשו   בוריהגשמשון  בכתוב  מה  לשערות    שקרא 

.  \פא/ והם בחי' המוחין  בחי'  \פ/ שבעבשיער יש  נמצא שגם    ,אשושבע מחלפות ר  \עט/ז()שופטים ט

 
ת כעין    ע מ'  תורה  עיין  ישרא   נינא זה  דארץ  מחכים  שאוירא  מהמוחין נ ל  שבו תפיל   עשה  האמית ין  הצדיק  מעיני  מי  קע  ומעיני  י 

 בשעת הקבוץ.שמסתכל עליו  
י טוב. על דרך הפשט מלת וירא קיום הדבר ועמידתו בחפץ ה' יתברך, מלשון  האור כ   ( וירא אלהים את ' ד   'א בראשית  )   יי רבנו בח   עא

דברי   את  אני  רואה  קט.(  )כתובות  מעשה  חז"ל  של  ויום  יום  ובכל  כ אדמון,  תמצא  אחד  ן,  בראשית  כל  על  שגזר  בו  מן  והכוונה 
לאין, ועל כן חתם מעשה בראשית  ע יהיו  יומן בחפצו ואם יפרד מהם חפצו רג העמידה והקיום שיהיה ק הנבראים שבכל הנמצאים  

 והנה טוב מאד שרצה בקיומן.
  כמו בג' מקומות הנ"ל כי איןין כ"כ הבל בעין  ואח"כ מן העין יצאו הנקודו' דס"ג ולכן א     -מ"ת    ' פרק א   ' שער ח   -  עץ חיים   עיין   עב

ענה  בת הי בטבע כענין ביצת    בחוש העין ינו קצת כח בהסתכלות העין כנראה  מו הטעמים אבל עכ"ז מצ דומה אור הנקודים הקטן כ 
תכלות  צים לחממם כמו שאר העופות וזה יורה היות כח ממשית בהס י שנולד האפרוח על ידי הסתכלותה זמן מה בלתי שתשב על הב 

 .ינים יצאו הנקודות הסתכלות הזה של הע נה מבחי'  העינים. וה

בתרא   ועיין  בבא  ב:    בגמ'  ראיה  ב דף  היזק  היזק  דין  בין  לגינ החילוק  שמזי   , הבחצר  עין  הוא  ממש.ומחסר  ק  שבגינה  ומהאי    ממונו 
מכ   עוד  ומצינו  ישראל  את  למנות  אסור  חז"ל טעמא  מעין  י לה   אזהרות  בעין    הרע.זהר  כח  יש  בעין  כי  ויש  צדיק  להזיק.  של  ובה 

 א יברך.מ"ש טוב עין הוא יבורך הו כ   להמשיך ברכה.

ק לבי קברי עבד מאי דעבד אמר תשעין ותשעה  י עין רב לטעמיה דרב סל   אמר רב זווהסיר ה' ממך כל חולי  :  דף קז   עא בבא מצי   ועיין
 .בעין רעה ואחד בדרך ארץ ושמואל אמר זה הרוח 

 זמנו אם בעין רעה: בר באיזו מיתה מת אם מת ב הקברות ולהבין על כל קבר וק דע היה ללחוש על  יו   -עבד מה דעבד    -  פרש"י 
 ל שם החכמה כמבואר בפרש"י בראשית ג' ז' עה"פ ותפקחנה עיני שניהם.  שעינים ע   אומר זאת לא  רבנו  מדוע    וצ"ע ידוע  כ   עג
נעשה  שה לדם שותה ממנו ו אשה רגי   ש שבו, עד שאפילו ה ק"ו אם צדיק הנותן ביין עינו מבטל מהיין את בחי' הר נרא   וצ"ע אבל   עד

ו  קל  ראש,  בחי'  על אצלה  מסתכל  כשהצדיק  ולבט   חומר  מוחין  לו  להמשיך  שיכול  הד אדם  ממנו  צמר  ל  הזהורית  בבחי'  נדה  ם 
ווה הם  אדם ממשיך לו גדולה דהיינו שפלות, וידוע שהשפלות וענ   שמתלבן. וכעין שמצינו בתורה עב תנינא שהצדיק בהסתכלות על 

 ין.עיקר המוח 
בים  ם אינם נק ין אשר הם בהפנים ממש הנה ה עיינ   אמנם גם הב'   -א פרק א  שער טנת"   -רים  חלק הביאו   -  ר לשם שבו ואחלמה ספ   עה 

פתוחים ממש, אלא שהם שבעה גלדי עינא דאינון דא על גב דא כגלדי בצלים, אשר דרך הם נמשך כח הראיה, וכמ"ש בתיקונים תי'  
יא כי  ה להד י אפשר שתתפשט היא עצמ ה לנשמה, לכן א שהוא מהנשמ , כי הנה כח הראיה  ענין הוא כמה מקומות. אך ה ע' קמ"ט ב' וב 

לסובלה   הגוף  בכח  ב אין  שהיא  ולהשתמש  השמיעה  כח  אך  עינא.  גלדי  הז'  שהם  מסכים  ע"י  רק  מתפשטת אלא  אינה  ולכן  אורה, 
 , נקבים פתוחים ממש מהנשמה הנה מתפשטת היא עצמה ג"כ, ולכן הוה הב' אודנין  

יֶהן   שכתוב  מה  על   לדרוש  יש  ד ְועו    שאמר  וזה  -ן ע' דף קכח. תיקו  עו  ֵּ ין ,  ְוַגב  ֵּ ן   ִאל  ו  ְבָעה  ִאינ  י ִגלְ  ש ִ י ד ֵּ   כנגד   שהם,  העין   שבגלגל   עורות  שבעה  הם  אלו ָנאעֵּ
ן,  ספירות  שבע ו  ִאינ  א  ד ְ ב   ַעל  ד ָ א   ג ַ י ד ָ ִגְלד ֵּ  .  בצלים  גלדי  כמו  זה  על   זה  שהם ְבָצִלים כ ְ

בדפוס וורשא תרף דף לז.(  מונה לרבי מאיר אלדבי נתיב ד' )ושבילי א  מר יז פ"גם דף סא: ועיין ספר הברית ח"א מאף קמה. וזהר חדש תקוניח. ועיי"ש גם דן ע' דף קכהקדמה דף יג: ותיקותו לכווננראה    עז
 מחיצות.  ' בעין ז

מהם גדולים עד שמכסין    רכב משבע עורות, ג'בנוי ומו עינים, וכל עין    לחוש הראות ברא הקב"ה   -  מאמר יז פ"ג  ספר הברית ח"א   עח
ואינו מכסה אלא נקב העין הנקרא אישון לכן לא חשבוהו  קטן מאד    ' האחרים הם קטנים מאלה, והשביעי העין או רוב העין, וג   כל 

 מו.חכמי הרופאים בפני עצמו, אבל יש מי שחושב אותו לעור בפני עצ 
י  )ט   שופטים פרק טז   עט  ְיִהי ּכִ ה ז( וַּ ִציקָּ ֶריהָּ    הֵּ לְ ּלֹו ִבְדבָּ אַּ ּתְ ִמים וַּ ּיָּ ל הַּ הוּ ּכָּ ְקצַּ צֵּ ּתִ פְ  וַּ מּות: ר נַּ ֹו לָּ הּ   ש  ד לָּ ּגֶ ּיַּ ּכָּ )יז( וַּ ּיֹאמֶ  ֶאת  ה  ל ִלּבֹו וַּ ּה מֹורָּ ר לָּ

י ְנִזיר ֱאלֹ  י ּכִ ִ ל רֹאש  ה עַּ לָּ י  לֹא עָּ ּנִ ר ִמּמֶ י ְוסָּ ְחּתִ ּלַּ ּג  י ִאם  ֶטן ִאּמִ ִליִתי ִהים ֲאִני ִמּבֶ ִיי   ֹכִחי ְוחָּ ם ְוהָּ דָּ אָּ ל הָּ כָּ ִלילָּ   :ִתי ּכְ ֶרא ּדְ ּתֵּ יד  ה כִּ )יח( וַּ ּה  י ִהּגִ לָּ
ּתִ אֶ  וַּ ח  לַּ ְ ש  ּתִ וַּ ִלּבֹו  ל  ּכָּ לְ ת  א  ּתִ ְקרָּ ְ ְפִלש  י  ְרנֵּ ִלה  סַּ יד  ִהּגִ י  ּכִ ם  עַּ ּפַּ הַּ ֲעלּו  אמֹר  לֵּ ֲעל {  \ }ִלי \ ים  ּיַּ וַּ ים  ּתִ ְ ְפִלש  י  ְרנֵּ סַּ ֶליהָּ  אֵּ לּו  ְועָּ ִלּבֹו  ל  ּכָּ ֶסף  ֶאת  ּכֶ הַּ ּו 
יָּ  ם: ּבְ הוּ )י   דָּ נֵּ ְ ש ּ יַּ ּתְ ְק ט( וַּ ּתִ יהָּ וַּ ְרּכֶ ל ּבִ א  עַּ ִאיש  וַּ   רָּ ּלַּ לָּ גַּ ְחְלפֹות רֹאש  ּתְ ע מַּ בַּ ֶ חֶ ח ֶאת ש  ּתָּ ּנֹותֹו וַּ ֹו וַּ יו: ל ְלעַּ לָּ עָּ ר ּכֹחֹו מֵּ סַּ ים   ּיָּ ּתִ ְ ִלש  ּתֹאֶמר ּפְ ֶליךָּ    )כ( וַּ עָּ



 14. מא            מוהר"ן                                כט       רהו ת                 ליקוטי                                     

  ב"ב "א  באדם ורק בראשו גדל השיער תמיד )מהרששעל כן רק    \פג/[פב]  כי השערות הם מותרי מוחין

מותרי מוחין צריך לגדל שער  הרבה  מי שיש לו    ,משמע שתלוי באדם  \פה/ ותורה סט  \פד/ ורה סזעיין ת.  טז.(

 
פַּ  א ּכְ צֵּ ּיֹאֶמר אֵּ תֹו וַּ נָּ ְ ץ ִמש ּ קַּ ּיִ ֹון וַּ ְמש  ִ ם וְ ש  עַּ פַּ ם ּבְ ר עַּ עֵּ ע    ִאּנָּ דַּ י ְוהּוא לֹא יָּ לָּ עָּ ר מֵּ ד סָּ י ְידֹוָּ ּיֹאחֲ )   ו:ּכִ רּו ֶאת זּוהוּ כא( וַּ ּקְ ְינַּ ים וַּ ּתִ ְ יו     ְפִלש  ינָּ ּיֹוִרידּו  עֵּ וַּ

ְיהִ אוֹ  ִים וַּ ּתַּ ְ ש  ְנח  ְסרּוהּו ּבַּ אַּ ּיַּ ה וַּ תָּ ּזָּ ֲאסּיִרים  תֹו עַּ ית הָּ בֵּ ן ּבְ ֲאסּוִרים \ י טֹוחֵּ  {: \ }הָּ

 פות.יוחלפו בהתגלחם יקראו מחל שער הראש, ועל כי    ת ותלתלי הם קווצו   -חלפות  מ   -מצודות ציון  
בפש   -שבע    פ הכוונה ט צ"ע  ואולי  ממש  לראש  הכוונה  שבז   ות  וחמש  הראש  פאות  בראש  לשתי  שהיה  מבואר  משמשון  אמנם  קן. 

   ממש.

ג',  ו  מדות משפיע  קמן שה וצ"ל שהכוונה לבחי' בשער שמושפע מהמדות כדל צ"ע כי שבע בדרך כלל רומז למידות ולא למוחין של 
 ת וצ"ע.על המחשבו 

חבר  ל   פתחי שערים   עיין   פא יצחק  כה   -אבי"ע  נתיב  רבי  ה   -פתח  השני  מקיף  בסוד  אור  נעשה  ממנו,  וחזר  בכלי  תחלה  שנכנס  זה 
שבפרצוף   פרטיות  פעולות  של  הדרכים  כל  שהיינו  מוחא  מותרי  הם  שהשערות  בכ"מ,  כמ"ש  הפרצוף  של  הגלגלתא  על  שערות 

ה   וחין, כמו שאנו רואים שהמוח נסדרים הם במ  וכל מה שמסדר שם הו בו מסדר  כל הדרכים  חכמה בשביל איזה תכלית  א ב   אדם 
ע שיהיה לו מזה, ואלו הכחות הם עולים ומתראים אח"כ בשערות שלו, שכל שער הוא מורה על כח פרטי שהוא כלול  נכבד שיוד 

בעו ומדותיו וכל דרכיו  יכר אדם בט של חכמה, ולכן ע"י השערות נ   במוח, וכמ"ש שכל שער ושער יש לו גומא בפ"ע והוא מעיין א' 

והשערות           תחזה וגו', ולכן נקרא שער, שכל א' כולל שער א' בחכמה עליונה:   שת יתרו ובתיקון ע' על פסוק ואתה כמ"ש בזוהר פר 
ה  בסוד  והוא  משיגו,  החכמה  שאין  מה  לחוץ  שיוצא  או"פ  בוקע  שם  שדרך  וכלים  צינורות  כמבתר  הם  ממנו  בקצת  שתופס  חכמה 

חשבה, שלפעמים מאיר במחשבתו  שאם מעיין באיזו חכמה או באיזה מ יתן לכח השגה. וכמו שאנו רואים באדם  והשאר לא נ כותלא,  
בסוד   ג"כ  והוא  לבד,  שלו  רשימו  רק  במחשבתו  נשאר  ואינו  ממנו  ושוב מתעלם  לצייר,  שרוצה  והמחשבה  של החכמה  כלל הדבר 

. ולכל אלה הדברים יש  כאשר יטריח עצמו אח"כ ישיגו על בוריו לו הכנה,    פעמים מאיר נשמתו בו בהשגה זאת ליתן או"מ החוזר של 
במאור  הטורח  שורש  ע"י  אח"כ  לעלות  הכנה  להם  ליתן  כדי  שלמעלה  ממדרגה  גדול  אור  בפנימיתם  נכנס  בהם  שגם  העליונים  ות 

 מיותם: ועבודה של התחתונים שיכניס הארה זאת ויהיה קבוע בפני 
 ט ן ב' בחינות שערות  ועיין תורה סיוע שיש באדם העלהשחר ד"ה ד הכוונות דרושי ברכת שער מה פ"א. שער  עיין ע"ח פב

צא מן א"ס  ל האצילות דע כי ראשונה י ענין המקיפין ש   -  השער החמישי שער המקיפין ובו ד' פרקים: -מ"ת    א פ"   שער מה   עץ חיים   פג
יצ  א'  חלקים  לב'  ונחלק  גדול  יכול א  אור  היה  שלא  ומה  או"פ  בסוד  נשאר   ונכנס  גדלו  מרוב  ולהצמצם  או"מ    להכנס  בסוד  בחוץ 

הוא המקיף לכל האצילות כולו כי הלא גם הכתר שהוא עתיק וא"א כנודע הם מתפשטים בכל    המקיף כמבואר בדרוש א"ק וזה האור  
יכולת בכתר  אור שנכנס בסוד או"פ גם הוא אין    נם או"מ זה הוא בסוד אור ישר מלמעלה למטה ואמ ילות כמבואר אצלינו והנה  האצ 

נו יצא ממטה למעלה אחר שנכנס ונתפשט בתוכו חוזר  א' ממ ר עומד בפנים של הכתר וחלק  חלק א' ממנו נשא   לסבול את כולו ולכן 
השערות    מן צינורות והמשכות של זה האור היוצא ובצאתו  חי' השערות אשר בראש שהם  לעלות ויוצא דרך השערות ואלו הם סוד ב 

אורות מקיפין א'  מיני  קרא אור חוזר הרי נתבאר ב'  לה ממטה למעלה ונ צנורותיהן אז הוא בחינת או"מ ע בסופי קצוותיהן שהם סופי  
ומקיף  כולו  כולל לכל אצילות  הוא  הישר  חוזר אלא שהאור  וא' אור  ישר  החו   אור  מקיף אל פרטי  כולו אמנם אור המקיף  הוא  זר 

 צילות.א   הכתר לבדו ולא אל שאר 
י ִע   -  אות ו'   תורה סז  פד אֹוְיִבים, ה ּכִ ת הָּ ְיִניקַּ ר  ִבי ּקַּ ּמְ ּמֹ ּוא ִמן הַּ ְינּו ִמן הַּ הַּ ּדְ ע,  ּדָּ י מַּ ְבִחי נֵּ ּבִ  . ְינּו  חַּ ב", הַּ ְרעֹות אֹויֵּ ּפַּ רֹאש   ִרים ל"ב(: "מֵּ בָּ ת )ּדְ נַּ

ּמֹ  הַּ ן  ּמִ ֶ ם ש  ָּ ִמש ּ  , רֹאש  ּבָּ ֶ ש  ּשֹוֹ   חַּ  ְוהַּ אֹוְיִבים  הָּ ל  ּכָּ ין  ּלִ מֹותָּ נְ ִנְתּגַּ ּמֹחַּ  הַּ ּבְ ש   יֵּ י  ּכִ ּמֹותָּ ִאים.  הַּ ּלּו  אֵּ ן  ּמִ ֶ ש  ּמֹחַּ רֹות,  ּבַּ ֶ ש  הֶ   רֹות  ּומֵּ רֹות,  עָּ ּשְֹ הַּ ם  יֹוְצִאין 

ּמֹ יֹוְנִקים הָּ  ּבַּ ֶ רֹות ש  ּמֹותָּ ל הַּ ּכָּ ֶלה  ּכָּ ֶ ד ש  ם יֹוְנִקים עַּ ֶהם יְ אֹוְיִבים. ְוהֵּ ין לָּ י אֵּ ֲאזַּ , וַּ ה, ְונֹוְפִלים:חַּ ה ב ְ             ִניקָּ י  ְקִר   ִחיַנת ְוזֶׁ ִנים, ּכִ ת רֹאש  ְזקֵּ יחַּ
סָּ  ִכיךְ 'ּבְ ָּ ִקיט ְוש  ָּ א ש  י מֹחָּ ּמוּ בֵּ ֶ מֹו ש  ף קכ" ' )ּכְ א ּדַּ ּבָּ א רַּ ִאְדרָּ א ּבְ ְינּו  בָּ .  ח:(, הַּ ּמֹחַּ רֹות ּבַּ ֶהם מֹותָּ ין לָּ לּול, ְואֵּ ח ְוצָּ ִנים צַּ קֵּ ּזְ ת הַּ עַּ ּדַּ ֶ ן נֹוְפִלים  ש  ל ּכֵּ ְועַּ

ּשְֹ  ְינִ הַּ ֶהם  ין לָּ י אֵּ ּכִ רֹות,  ּנַּ עָּ ּכַּ ה  ן            "ל:יקָּ ֵ ר   ְוַעל כ  ּפֵּ י הַּ ְידֵּ ל  ּשֹֹוְנִאים, עַּ עַּ ין הַּ ּבֵּ ֶ ש  ּוד ש  יֵּ י ֶזה  ְידֵּ ְוִקּיוּ ל  ן  ת ְזמַּ ֶהם ֲאִריכַּ ר.   לָּ יֹותֵּ ּבְ ם  ם  י הֵּ ּכִ
אֲ  , וַּ ּמֹחַּ ּבַּ ֶ רֹות ש  ּמֹותָּ ל הַּ ְכֶלה ּכָּ ּיִ ֶ ד ש  ּמ יֹוְנִקים עַּ ְכֶלה הַּ ּיִ ֶ ש  י ּכְ רֹות, ְוִיְהֶיה הַּ זַּ לּול, ֹותָּ ח ְוצָּ ת צַּ עַּ י לֹא ִיְהיֶ   ּדַּ לּו, ּכִ י ִיּפְ ל  ֲאזַּ ה. ְועַּ ֶהם עֹוד ְיִניקָּ י  ה לָּ ְידֵּ

רּוד   ּפֵּ ֶהם הַּ ין לָּ יֶהם, אֵּ ינֵּ ש  ּבֵּ ּיֵּ ֶ ֲאִריכִ   ּכֹחַּ ִליֹנק   ש  י ֶזה מַּ ל ְידֵּ ן עַּ ל ּכֵּ ט. ְועַּ ט ְמעַּ ה, ְויֹוְנִקים ְמעַּ ְרּבֵּ ֶ הַּ ד ש  ר, עַּ ן יֹותֵּ ְגְמרּו ִליֹנק ּכָּ ין ְזמַּ רֹות.  ּיִ ּמֹותָּ ל הַּ

ּשֹֹונְ ֲאבָּ  ִרין הַּ ּבְ ְתחַּ ּמִ ֶ ש  ּכְ יֹוְנִקים הַּ ל  י  ד, ֲאזַּ חַּ יַּ יִאים  ֲאזַּ וַּ ה,  ּמ   ְרּבֵּ ל הַּ ּכָּ ה  רָּ ְמהֵּ ּבִ ְונוֹ יֹוְנִקים  רֹות  "ל:ֹותָּ ּנַּ ּכַּ ִחיַנת           ְפִלים  ה ב ְ רֹות ְקלּוִעין    ְוזֶׁ עָּ שְֹ
ִאין  ְמצָּ ּנִ ֶ ּקוֹ   ש  ֶ ש  ם,  דָּ אָּ י  ְבנֵּ אְלִטינִ ּבִ קָּ ין ִרין  ִ ש  ְ חֹוש  ם  עֹולָּ הָּ ֶ ש  מֵּ   יס,  לּו  ּפְ ּיִ ֶ ש  ק  רַּ ם,  צָּ ּצְ ש  ְלקַּ ּיֵּ ֶ ש  ּכְ ְינּו  הַּ יֶהם.  ר   ֲאלֵּ מֹותָּ ה  ְרּבֵּ ע  הַּ ְטּבָּ מ  י  ֲאזַּ  , ּמֹחַּ ּבַּ ֹות 

עָּ בְּ  ְצאּו שְֹ ּיֵּ ֶ ם, ש  דָּ אָּ ע הָּ ן וְ ֶטבַּ י ְקִליעּותָּ ל ְידֵּ עַּ ֶ י ש  דֵּ ם, ִייְנק רֹות ְקלּוִעין. ּכְ רּותָּ ּבְ ר וִ ִהְתחַּ יֹותֵּ לּו, ְויּוְכלּו ִלינֹ ּו ּבְ ּבְ ֶ יקַּ ה ש  ְרּבֵּ רֹות הַּ ּמֹותָּ ל הַּ .  ק ּכָּ ּמֹחַּ ּבַּ
ין ִנְק  ן אֵּ ל ּכֵּ ִצין קֶֹדם זְ ְועַּ יק צָּ ּזִ י יּוְכלּו ְלהַּ ם, ּכִ ּנָּ ָּ   מַּ ש ּ ּיִ ֶ י ש  ל ְידֵּ , עַּ ּמֹחַּ ּלֹא ִיהְ ְלהַּ ֶ י ש  ל ְידֵּ רֹות, עַּ ּמֹותָּ תֹוכֹו הַּ ר ּבְ רֹות ְקלּוִע אֵּ עָּ ּשְֹ           ן:ין ִליֹנק אֹותָּ ֶיה הַּ

ִחיַנת  ה ב ְ ּמֵּ   ְוזֶׁ רָּ 'ְמלַּ ה ְיתֵּ ינָּ ּה ּבִ ן ּבָּ תַּ ּנָּ ֶ ְינ ד ש  ה', הַּ רָּ ה ְיתֵּ ינָּ ת מוֹ ה'. 'ּבִ ִחינַּ ם י ּו ּבְ ָּ ש ּ ּמִ ֶ ּמִֹחין, ש  ָּ ְתרֹות הַּ ש ּ ּמִ ֶ רֹות, ש  עָּ ּשְֹ "ל:  ֹוְנִקין הַּ ּנַּ אֹוְיִבים ּכַּ ת הָּ ם ְיִניקַּ
ד   עָּ ְוֶזהּו, 'ְוחַּ לָּ ּקְ ֶ ד ש  ּמֵּ ר ְמלַּ מַּ א ּפְ ּה ְלחַּ אָּ ְך ְולָּ ְינּו הַּ ה ְוכּו', הַּ רוֹ ּוָּ י מֹותָּ ל ְידֵּ י עַּ י'. ּכִ חִ ִליגֵּ ה ּבְ ּזֶ ֶ , ש  ּמֹחַּ ּבַּ ֶ ה ְיתֵּ ת ש  ינָּ ת ּבִ עָּ ינַּ א שְֹ ה ּבָּ "ל, ִמּזֶ ּנַּ ה ּכַּ רֹות  רָּ

ּקְ  ֶ ש  ת  ִחינַּ ּבְ בְּ ְקלּוִעין,  הּוא  בֹוד  ּכָּ הַּ י  ]ּכִ "ל:  ּנַּ ּכַּ ה  ּוָּ ְלחַּ ּה  עָּ ִהיא  לָּ ֶ ש  ה.  ּוָּ חַּ ת  ע ִחינַּ לָּ ּצֵּ רֵּ   הַּ )ּבְ ת  ִחינַּ ּבְ ִהיא  ֶ ש  "ל.  ּנַּ ּנַּ הַּ ּכַּ י"  חָּ ל  ּכָּ ם  "אֵּ ג(:  ית  ִ        "ל[:אש 

ִחיַנת  ה ב ְ מוּ   ְוזֶׁ ְ ל א כ"ה(: "ְואֶ )ש  ֶעּנָּ אֵּ ּלְ חִ ת ֶנֶפש  ֹאְיֶביךָּ ְיקַּ ע", ּבְ לַּ ּקָּ ף הַּ תֹוְך ּכַּ ּבְ ִחינַּ ה  ְינּו ּבְ "ל, הַּ ּנַּ רֹות ְקלּוִעין הַּ עָּ ת שְֹ ּשֹוֹ ינַּ רּות הַּ ּבְ ים  ְנִא ת ִהְתחַּ
ם ּכַּ  ְלּתָּ ּפַּ י ֶזה הּוא מַּ ל ְידֵּ עַּ ֶ "ל:ש   ּנַּ

ִמים חוֹ אֲ   -  תורה סט עיין סוף    פה  ְפעָּ ּלִ ֶ ע, ש  ּדַּ ל  ְך  בָּ ּכָּ ל  ּכָּ ק  ֵּ ךְ ש  ּכָּ ל  ּכָּ ה  ֲעשֶֹ ְונַּ מֹון,  ד    ְלמָּ ֲעִכירּות, עַּ ל הָּ לָּ ּכְ ִלְסּבֹל  כֹול  יָּ ּמֹחַּ  ין הַּ אֵּ ֶ ד ש  ִסיל, עַּ ּכְ
בִּ  א  ּיֹוצֵּ ֶ כִּ ש  רֹות,  עָּ שְֹ דוּ י  ְבִחינֹות  ּיָּ ּכַּ מִֹחין  י  מֹוְתרֵּ ם  הֵּ רֹות  עָּ הַּ שְֹ ּשֹֹוְנִאים  הַּ ם  ּגַּ ז  ְואָּ  . הָּ עַּ מֵּ ְינּו  הַּ ם,  ָּ ִמש ּ ִאים  ּזֹא ּבָּ הַּ י  ֲעִכירּות  מֹוְתרֵּ ת  ִחינַּ ִמּבְ ת, 

נְ   מִֹחין,  שִֹ ל  עַּ ם  עַּ טַּ ּום  ש  ֶהם  לָּ ין  אֵּ י  ּכִ ם.  ִחּנָּ י  שֹֹוְנאֵּ ם  הֵּ רֹות,  עָּ שְֹ ת  ִחינַּ ינָּ ִמּבְ אֵּ ֶ ש  ר  חַּ אַּ מֵּ ם,  תָּ ּבָּ אָּ תוֹ ם  ּבְ ֶ ש  ֲעִכירּות  הָּ מֵּ ֲאִפּלּו  ק  ִאים  רַּ  , ּמֹחַּ הַּ ְך 
י מֹחִ  עַּ ִמּמֹוְתרֵּ רֹות.  עָּ ת שְֹ ִחינַּ ִמּבְ הֶ ין,  ין לָּ ן אֵּ ּכֵּ ֲאִפּלוּ ל  ת,  עַּ דַּ וָּ ם  עַּ ּום טַּ ִחינֹות    ם ש  ּבְ ְוֶזה  ם  ִחּנָּ י  שֹֹוְנאֵּ ק  רַּ ם  ְוהֵּ ם,  תָּ ְנאָּ ל שִֹ , עַּ ת מֹחַּ ֲעִכירַּ ל  ֶ ש 

ּבוּ )  ים ס"ט(: "רַּ ִהּלִ ם", כִּ ִמּשַֹּ   ּתְ י ִחּנָּ י שֹֹוְנאֵּ ִ ִאים ִמבְּ ֲערֹות רֹאש  ם ּבָּ י ִחּנָּ י  י שֹֹוְנאֵּ רֹות, מֹוְתרֵּ עָּ ת שְֹ "ל:ִחינַּ ּנַּ ָחָכם        מִֹחין ּכַּ ש  ל ֲאָבל הֶׁ ּיֵּ ֶ ף ש  ֹו  , אַּ
ִחינֹות מוֹ  ם, ּבְ כָּ ֶהחָּ ֶ ע, ש  רֹות, ּדַּ עָּ ת שְֹ ִחינַּ י מִֹחין, ּבְ ן מֹוְתרֵּ ם ּכֵּ רוֹ ּגַּ עָּ י מִֹחין ּושְֹ ִמין  ְתרֵּ יָּ ר ּבְ עַּ ַּ ת ש  ִחינַּ ם ּבְ ּלֹו, הֵּ ֶ י מִֹחי ת ש  ּמֹוְתרֵּ ֶ ין. ש  ִ ש ּ ל הַּ ּלֹו,  עַּ ֶ ן ש 

עָּ  ְ ת ש  ִחינַּ ם ּבְ ּפֹותֵּ הֵּ ֶ ה וְ ִרים, ש  ְכמָּ חָּ י הַּ ֲערֵּ ַּ ֶהם ש  ְצמֹו, ִאי אֶ חַּ ּבָּ עַּ ּמֹחֹו ּבְ ֶ ת ש  ֲחמַּ י מֵּ ְך. ּכִ רַּ ם ִיְתּבָּ ֵּ ש ּ ת הַּ ֲעבֹודַּ ע לַּ ּדָּ ּמַּ ם ְלסָּ הַּ עֹולָּ ר ְלהָּ ָּ ל  בְ ְפש  ּבֵּ לֹו ְלקַּ
ְלִהְת  ִריְך  צָּ אֹורֹו, הּוא  ְצמוֹ מֵּ ּסֹות עַּ ּוְלִהְתּכַּ ש   ּבֵּ ִלְד לַּ ְצמֹו  יל עַּ ּפִ ְ ש  ּוְלהַּ י ,  ּנִ ְקטַּ ִרים  ּיּוכְ בָּ ֶ י ש  דֵּ ּכְ ּוְנמּוִכים,  ח  ם  ְפּתַּ ּיִ ֶ י ש  דֵּ ּכְ ּנּו,  ִמּמֶ ל  ּבֵּ ְלקַּ ם  עֹולָּ לּו הָּ
ְוהַּ  ה  ְכמָּ חָּ הַּ י  ֲערֵּ ַּ ש  ֶהם  ֵּ לָּ ש ּ ְלהַּ ם  ְרבָּ ְלקָּ ע  ּדָּ י"ד ּמַּ י  לֵּ ְ )ִמש  ת  ְבִחינַּ ּבִ ְך.  רַּ ִיְתּבָּ טֹוִבי ם  י  ִלְפנֵּ ִעים  רָּ חּו  ַּ "ש  צַּ (:  י  ֲערֵּ ַּ ש  ל  עַּ ִעים  ָּ ּוְרש  דֵּ ם,  ּכְ ֶ ש  יק".  י  ּדִ

רָּ  הָּ ְכִניעַּ  ּוְלהַּ חֹות  ְ יק ִלש  ּדִ צַּ י  ֲערֵּ ַּ ש  ל  עַּ ִעים  ָּ ְרש  הָּ ִביא  ְלהָּ ִריְך  צָּ ּטֹוִבים,  הַּ י  ִלְפנֵּ "   ִעים  ּנַּ ּדִ ּכַּ ּצַּ הַּ ֶצל  אֵּ ְוֶזהּו  ת  ל.  ִחינַּ ּבְ מִֹחין,  י  מֹוְתרֵּ ת  ִחינַּ ּבְ יק, 



 15. מא            מוהר"ן                                כט       רהו ת                 ליקוטי                                     

)דעת קלה( ואיש    \פו/מגדלת שער כי יש לה הרבה מותרות  אשה  לכן  .ינק את המותרות שלא יזיקו למוחויש
 . \פז/שבילם מספיק שמגדל פאות הראש בלבדב ,ת מותרותפחויש לו 

אע"פ   עוברין במחשבה שבמוח, שחולפין ו' מדות , בחי' זפות וכו'שבע מחל  חי'וע"כ הם ב
כיון   מחלפות עשב ן מכונותות המוחירהשערות שהם מותאעפ"כ , דות הן ז'המוחין הם ג' והמשהכלל הוא ש 

משפיעות   מדות  דהיינו  על  שהשבע  כפי .  שבמח  \פח/ות המחשבהמוחין  הוא  שבמוח  המחשבה  כי 
ח"ל  חזכמ   \צ/[פט]   םהמדות שבאד ולב  רואה  ועין  בדבר  ומד  מהרהר  להוציאאזי  וכפי  לפועל  כיצד   ,

א שהאדם  חול  וחזהמדה  כן  ועוברין בה,  שבמוח   פין  המחשבות  תאווהכל  ש  \צא/עליו   בעל 

 
רוֹ  עָּ ּשְֹ הַּ ֶ א ש  רֹות. ִנְמצָּ עָּ ִחינַּ שְֹ ם ּבְ ם, הֵּ כָּ ל ֶהחָּ ֶ ִמ ת ש  יָּ ר ּבְ עַּ ַּ ִס ת ש  ּכְ ע הַּ ָּ ש  רָּ ֶצל הָּ ל אֵּ ם  ין. ֲאבָּ כָּ ב חָּ ת: "לֵּ ִחינַּ מֹאל. ְוֶזה ּבְ שְֹ ש  ּבִ ּמָּ רֹות מַּ עָּ ם שְֹ יל, הֵּ

מֹאלֹו:ִליִמינֹו, ְולֵּ  ִסיל ִלשְֹ  ב ּכְ
רבנו בתורה    פו  ויבן   סז ובזה מבאר  ו' מש"כ  חז"ל  את הצלע    אות  י ודרשו  שבינה  ומלמד שהקב"ה  מלמד  יש לאשה  את    ע ל ק תירה 

 רות המוחין לכן קלע את שערה כי כשהוא קלוע אזי יונק יותר את המותרות מוחין.הך שכיון שיש לה בינה יתירה מות   שערה, והיינו 
נזיר    ון צ"ע שמש   פז  ל   'ו במדבר  ) כמ"ש    , דש ו קרי ק א   מה חכ ו א קדוש  ר כיון שנק וה לגדל שערו, ואולי  מדוע נצט וכן כל  ּכָּ ֶנֶדר    ה(  י  ְימֵּ

ר לֹ  עַּ ּתַּ ל רֹ ִנְזרֹו  ֲעבֹר עַּ יַּ ֶ א  ִמם ֲאש  ּיָּ ד ְמלֹאת הַּ ֹו עַּ יר לַּ אש  ּזִ יַּ ֹו: ר  ר רֹאש  עַּ ע ש ְ רַּ ּפֶ ל  ּדֵּ ּגַּ ִיְהֶיה  דֹש   ד קָּ   עה עליו חכמה שתו משפי ו קד לכן     ידֹוָּ
 .מוחו צח וצלול   המותרות, ועי"ז   הרבה שערות לינוק   ולכן צריך   כל חכמה יש גם שמרים בחי' מותרות,   , ועם גדולה 

יום  אות  על התורה בראשית    בעש"ט עיין    פח ויהי בוקר  ויהי ערב  וזהו שבעת ימי הבניןכט(  לו.  יותר,  אחד. דיש שבע מחשבות ולא 
חיצונה, ובוקר לשון בקורת שמבקר את ה' יתברך, ואלו הם, אהבת ה'  ובכל אחת יש ערב ובוקר, ערב לשון תערובות שחושב מחשבה  

פאר את עצמו, וניצוח,  ת שמפאר את ה' יתברך ורעה שמ פארו ירות, ויראת ה' יתברך ויראה רעה כגון שנאה, והת יתברך ואהבת עב 
שבעה   ושלוםל(  חס  מחיה  רעה  מחשבה  ובכל  מעשרה,  כלול  אחד  וכל  התקשרות,  לשון  ויסוד  מדרש  והודיה,  פירוש  וזהו  עממין, 

בר  הקדוש  אמר  מתמוטט  היה  העולם  ב(  פ"ו  ח"א  )זוהר  מדת  הנעלם  פירוש  בעולמות,  למיפק  זמן  אברהם  הא  הוא  הא  אהבה וך   ,
אהבה רעה, ממילא כשחושב באהבה רעה מחיה את ישמעאל ועוד תשע שעמו, הא יצחק פירוש מדת    ישמעאל זמן למיפק פירוש 
 ה, וכשחושב ביראה רעה חס ושלום מחיה את עשו ותשע שעמו: יראה, הא עשו פירוש רציח 

ין לך שום מצוה  י"א ע"ד כתב וזה לשונו, ונודע שא כט( ובספר כתונת פסים ריש פרשת תזריע דף  הערה    שם   מקור מים חיים עיין  ו 
)מש  וגו'  וקם  צדיק  יפול  ביאור שבע  מורי  כמו שכתבתי בפרשת שמות בשם  הבנין  ימי  כלול משבעת  כאן  שאינו  עד  ט"ז(,  כ"ד,  לי 

לילך בכל השבע    שבע יפול צדיק וקם רצה לומר כי האדם צריך וב כי  לשונו. ובליקוטים יקרים דף ל"ב ע"א וזה לשונו, פירוש הכת 
להעלות משם ניצוצות, ומחמת זה יש לאדם זה עליה גדולה, וזהו שכתב וקם, עד כאן לשונו. ושם דף ט"ז ע"ד,  מדות של השבירה ו 

רעה או אהבה רעה או    תפארות ו, צריך אדם לידע כלל כאשר באה לו מחשבה זרה מן שבעת ימי הבנין, רצה לומר או ה וזה לשונ 
נופל למטה  בעת ימי הבנין, צריך לקשר אותה,  יראה רעה, וכן מכל ש  כל אחת בשורשה, כיצד יעשה ימאס הדבר ההוא, ואז הרע 

ניאוף, ישבר את המחשבה הזאת    והטוב יקח ממנו, רצה לומר שיבוא עליו צירוף אחר,  למשל כשבא לאדם במחשבתו אותיות של 
לשונו. ועיין עוד בענין צירוף  אל הבינה נמתקין הדינין, עד כאן  , וזהו פירוש דברי הבעל שם טוב ז"ל כשבא  וף אחר ויבוא עליו ציר 

ולקמן  שם,  עיין  י"ב  אות  וישלח  ופרשת  שם,  עיין  ק"ז  ק"ו  אות  נח  פרשת  לקמן  ובפרשת    האותיות  ק"י,  ואות  ק"ד,  אות  בפרשתינו 
  יש לו חס ושלום אהבה רעה לא יאהב לשונו, ויקשור המדה הזאת להקב"ה כגון אם  א וזה  בחוקותי אות ב'. ובצוואת הריב"ש דף ג' ע" 

הזאת  רק את ה' יתברך, וכל מגמתו יהיה לזה, ואם בכעס שהוא יראה רעה שנמשך ממדת הגבורה, יתגבר על יצרו ויעשה מהמדה  
היה באחדות עמו, עם המוכיח, כי דיבורו  אוד וי מרכבה לה' יתברך, וכששומע אחד דורש בדחילו ורחימו אז ידבק עצמו לדיבורו מ 

 מחשבה הרעה עד כאן לשונו: שה אצלו מחשבה ובזה תסתלק ממנו ה נע 
מה שבמח ועיין טל  בחכשהמדות תלוי    ועיין תורה לה אות א' להפך    . ת אות לו ומקור מים חיים שם אות כט יועיין בעש"ט עה"ת בראשו' עשנים עולים מהלב למח ומתהוים למחשבה.  ה אות  עיין תורה נ  פט

 ונעשה מחשבה וחוזר להרהור הלב. למח וחוזר בבחי' יחוד מח לב מבזיק בלב ונבנה למדה פ"ז נראה שעיב  פ"ב אות   ח"אלמן( שפי   )לרבי יעקב מאיר אורות 

  ובכל   ( ט כ נין הב   ימי   שבעת   ו וזה ,  יותר   ולא   מחשבות   שבע   דיש .  אחד   יום   וקר ב   ויהי   ערב   ויהי   .לו   ת או   בראשית   ה"ת ע   טוב   שם   בעל   צ
'  ה   בת אה ,  הם   ואלו ,  רך יתב '  ה   את   שמבקר   בקורת   ן לשו   ובוקר ,  חיצונה  מחשבה   שחושב   ת תערובו   לשון   ערב ,  ובוקר   ערב   יש   אחת 

,  וניצוח,  צמו ע   את   שמפאר   ורעה   יתברך '  ה   את   שמפאר   רות והתפא ,  שנאה   כגון   רעה   ויראה   יתברך '  ה   ויראת ,  עבירות   ואהבת   יתברך 
  מדרש   פירוש   וזהו ,  עממין  שבעה   ( ל ושלום   חס   מחיה   רעה   מחשבה   ובכל ,  מעשרה   כלול   אחד   וכל ,  ת התקשרו   לשון   ד ויסו ,  והודיה
  הא ,  בה אה   מדת   פירוש ,  בעולמות  למיפק   זמן   אברהם   הא   הוא   ברוך   הקדוש   ר אמ   מתמוטט   היה   העולם (  ב   ו " פ   א " ח   זוהר )   הנעלם 

  מדת   פירוש   יצחק   הא ,  שעמו  תשע   ועוד   אל ישמע   את   מחיה   רעה   באהבה   כשחושב   ממילא ,  ה רע   אהבה   פירוש   למיפק   זמן   ישמעאל 
  יאמר   רעה   באהבה   ב חוש   אם   מנם א    : שעמו   ותשע   עשו   את   מחיה   ושלום   חס   רעה   ביראה   וכשחושב ,  רציחה   ש פירו   עשו   הא ,  יראה 
,  אין  למדת   המחשבה   זאת   ויביא   עפר ל   עד   ויבוא   יוכנע   ובזה ,  הטינופות   מקום   אל   המחשבה   מעולם   חלק   שלקחתי   עשיתי   מה   בלבו 
  וכן ,  יתברך'  ה   את   לאהוב   יש   כמה   ( א ל סרוחה   טיפה   שהוא   אשה   כגון   כזה   הדבר   את   אוהב   אני   אם   בזכרו   האהבה   עולם   אל   כך   ואחר 
  כי ,  ההוא   התענוג  יגשם   שלא   וד מא   ויראה ,  התענוג  מעולם   חלק   זהו   הלא   יחשוב ,  שמחה   לו   נולד   זה   ידי   ועל   שחוק   דבר   איזה   שמע   אם 
,  התענוג   מעולם   חלק   הוא   הלא   כי   ההוא   התענוג  אל   עצמותיו   כל   ישים   אלא ',  מה   למעלה   כביכול (  ד " י  , ח " נ  ישעיה ' ) ה   על   תתענג  ז א 
'  ה   של   תענוג  מביא   לעצמו   תענוג  ועשה   וכשצריך ,  התענוג   בעולם   שם   והוא   ואוכל   כאן   יושב   והוא ,  התענוג  עולם   אל   הוא   יבוא ו

  ומכל ,  כמוני  אדם   הוא   הלא   כזה   דבר   מפני   לירא   י ל   יש   מה   יאמר   , ממנו  פחד   לו   שיש   כזה   דבר   רואה   אם   כן ו    : העולמות   כל   אל   רך יתב 
  בהתפארות   וכן ,  שמו   יתברך   בעצמו   ממנו   לירא   לי   יש   וכמה   ( ב ל זה   בדבר   מתלבש   הנורא   שמו   רך יתב   שהוא   אלא ,  וחיה   בהמה   לפני   כן ש 

  לפני   בושה   א שהו   ויראה ,  מובעצ   יחזק ,  בכוונה   שלומד   תו או   שמפארין   או   התפילה   באמצע   התפארות   לו   בא   אם   או   אותו   מפארין   אם 
  רק   מקושר   יהיה   שלא   בהתקשרות   וכן ,  בהודיה   וכן ',  ה   יצוח נ   בעצמו   יחזק   שמבין   כמו   או   הזאת   המדה   את   ינצח   בניצוח   ואם ,  יתברך '  ה 

 ( יחשוב   ה " ד   ב " ע   ח " י   דף   אמרים   ליקוטי ,  א " ע'  י  דף   ש " הריב   צוואת : ) עצמו   יתברך '  לה 
של מדות רעות  כקנה שעליו נעשה סרטון  ת חיצוניות שנתקעות בלב  ת רעות שרשן בחכמו ותורה ד' שהמדו   תורה לה עיין    –מ"ק    צא

נ וכו' הכי  ומסתמא  בלב ,  טובות  מדות  עושה  ו'    .מי חכמת התורה  נה אות  תורה  ל ועיין  ועלים  בלב  מח  בעניין העשנים המתבשלים 
ר שבוודאי שרש הכל במח אבל  ועפ"ז נ"ל הביאו שם מבואר העניין עפ"י הסוד  בות ועיין טל אורות ח"א פ"ב אות יב  להתהוות למחש 

וד מוח לב שיורה הטיפה כחץ והלב הוא נוק' שבונה את הטיפת מוחין  אל הלב בהעלם בבחי' הבזק בחי' יח תחילה הוא חכמה ובא  
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רעה  ,שלו  בתאוותו  רהרמה עין  רע   ובעל  וב ו  \צב/ לבו  אדם  בני  בחסרונות  עיןמהרהר  מהרהר   על  טובה 

בנ  תבמידו שבל  אדםהטובות  וזהי  ראשוע  שב  .  חלמחלפות  לשון  ועבר  ,  המחשבה  ף  שם  על 

 כנ"ל.  כפי מדותיו שחולפת ועוברת ממחשבה למחשבה בלא הפסק
עפ"י תורה סז הנ"ל נראה שכיון   גלדי עינאשהיא ז'    \צד/[צג ]   מין בהשערות, נפגם הראיה פוגוכש

יק  שארות במח ומזת נאזי המותרו מותרות המוחין וה יניקת  אזי משבש את  שפוגם בשיער כגון נזיר שמקצץ  
שערו הוא פגם כיון שיונק יותר מדאי עד שיונק גם    מגדלמי שאינו נזיר וו  ,שהיא בחי' חכמה כנ"ללראיה  

כנ"ל בראיה  ופוגם  עצמן  וע"המוחין  כשגילה    \צז/[צו]  ת ראשושפגם בשבע מחלפו  \צה/כ שמשון. 

 
ואזי באור חוזר שב אל המח לבחי' תבונה )חצוניות הבינה( בבחי'    זך או עכור( לקומה שלימה של מידה )והוא כפי המדות שבלב אם  

רבנו מתבשל ואזי יש לו בחירה  להוציא לפועל את המדה ולזה מכנה  . ואזי נעשה מחשבה כיצד  כאן מחלפות ראשו המבואר  שבע  
בלקוטים  ועיין  ליבו  עכירות  או  זכות  כפי  ורע  טוב  מעורבת  באה  מהלב  כי  המדה  את  הנ"ל  י   לתקן  עה"ת  בבעש"ט  המובא  קרים 

רע שבה כבר במחשבה.  דיקים בכוחם לתקן את המדה העולה מן הלב ולבטל ה בראשית אות לו מקור מים חיים שם אות כט. כיצד צ 
ראה שזה בבחי' הלב דהיינו אחר שכבר נעשה למדה רעה יש בחירה איזה מדה להוציא לפועל בעשיה כמבואר בתורה  אבל אצלינו נ 

 יצרים טוב ורע הם במחשבת הלב.   ה   מט ששני 

בענין לבאר מדוע  שם  ו הסתייגות  ומה שכתבנ   , עפ"י רוב כסילים וקטני קומה כופרים   עפ"ז מדוע גבוהי קומה   הנ"ל   ין תורה נו עוד עי 
לך  שאולי צריך להפריד בין המדות הרעות לטובות ולומר שכל המה   , תוצאה היא כסילות ולא רק חוסר הוצאה לפועל של מעשים ה 

ר  הוא  רבינו  הטוב שמדבר  מצד  המחשבה   , ק  על  שבמדות  הרע  השפעת  מהלך    ,ואילו  מחמת    ,נפרד היא  המחשבות  חולשת  ולכן 
וונה למחשבות טובות שמאיר בהם האמת ומחמת אורך הדרך מועט אור  העשנים אל המח להתהוות מחשבות הכ אריכות הדרך של  

 .האמת שחוזר מהלב למח 
 .ינא בלבא תליא שוריינא דע   בזוהר   כדאיתא   צב

 עיניו ר מגומא אחת מכחיש מאו"ב טז. ונדה נב: אם היו שתי שערות יונקות ב ין לירא והרא"ש שם ציו ישא מתיא לידי ענדרים פא. ערבוביתא דרעיין   צג

כשאינו מסרק ראשו תמיד    -ערבוביתא דרישא    -פרש"י    .דאמר שמואל האי ערבוביתא דרישא מתיא לידי עוירא   -  רים פא.נד   צד
 ש מכהה מאור עיניו: ת הרא מביאו לידי סמוי עינים שזוהמ   -מתיא לידי עוירא     רבוביתא ברישא: מתוך כך איכא ע ו 

ואמר רבא איוב בסערה חירף בסערה השיבוהו בסערה    " י והרבה פצעי חנם אשר בשערה ישופנ " יז{  -}איוב ט -  .ב"ב טז. ונדה נב ועיין  
דף  ]ויען ה' את  " א{  -יבוהו }איוב לח בסערה הש   .בין איוב לאויב   ניך ונתחלפה לך חירף אמר לפניו רבש''ע שמא רוח סערה עברה לפ 

נימא ונימא בראתי לו גומא בפני עצמה  נימין בראתי בראשו של אדם ולכל    הרבה ויאמר אליו שוטה שבעולם    " וב מן הסערה אי :[  נב 

יונקות מגומא אחת מכחיש מאור  יונקות מגומא אחת שאלמלא שתים  גומא בגומא לא נתחלף לי    עיניו של אדם   שלא יהיו שתים 
 ויב נתחלף לי.איוב בא 

ה השיבוהו הרבה  ואמר מן הסער   -ב"ב טז.  על  הרש"א  ווקא בראש השער קשור לראיה, ועי" ביאור המ יק שד שמדי   עי"ש ריטב"א ו 

נדה נב:  ב   ין מוקמינן ליה והנך נימ נימין כו' שהשיבוהו מחכמת היצירה שהוא יתברך משגיח בפרטי הדברים אפי' הוא כחוט השערה  

באדם דאין לך מין  וזו מחכמת היצירה פרטית ש   .נימין בגומא א' ש ב'  בל בשערות בגופו י א   פרק בא סימן דהיינו דוקא בראש אדם 

ראש שער תמיד כמו אדם והוא כי הנשמה אשר בראשו יותר מבשאר ב"ח דוחה למותרות החומר תמיד וע"כ הן  שמגדל ומצמיח ב 
שאם היו רצופין יותר  ניקה  אחד ואחד שיעור י דוגמא כאילנות המגדלין דבעי לכל    ד שיעור יניקה וצריך לכ"א ואח מגדלות לעולם  

ה  סאה  לבית  עשרה  הל ממטע  נימין  כן  הקרקע  כח  מכחישין  היו  יו  א'  בגומא  נימין  ב'  דהיינו  משיעורן  רצופין  יותר  היו  שאם  לו 
 דם שהוא ראש החוש.אור עיניו של א מכחישין כח החיוני והחושים שיוצאים ממנו וזכר מ 

גויה  חר עיניו לקחת  יון שהלך א ונראה שכ   .לפיכך נקרו פלשתים את עיניו   ניו חר עי שמשון הלך א אמרו  ט:  סוטה  גמ'  ב   צ"ע כי חז"ל   צה 
 .ראשו שער  גזזה  שנחברה לו ע"י עיניו    שה פגם בעינים והשערות ועי"ז היא בעצמה לא 

אלא    וכל מעשיו לשם שמים והלך אחר עיניו לא מתאווה גשמית ,  עצום ונורא יה שמשון צדיק  גדולה כי באמת ה   וצריך בזה זהירות 
וחשב כשלמה המלך לתקן קליפת נגה שהיא  כי היה במדרגת משיח,    בש במצוות, שהטעה אותו בבחי' מתל יצה"ר של מלאך קדוש,  

לם אף שמשון מגין  עו ין על כל ה רא מה הקב"ה מגשמשון על שמו של הקב"ה נק   -י.ועיין בגמ' סוטה    ה והיה דחיקת השעה.אשה זר 
 וג.  והשכינה מקשקשת לפניו כז  ושם ט:   שבשמים   הם כאבי   דן את ישראל   והיה   .בדורו על ישראל 

וזהו כי היא ישרה בעיני שאמרו ז"ל )סוטה ט':( שמשון בעיניו כו'  ענין שמשון    -)לר' צדוק הכהן(  אמרים  ליקוטי    -  דברי סופרים עיין  
שהיה   ו פי'  בעיניו  שהיה מופלג  יש כ   היינו  שהיא  מאחר  עד שאמר  בעיניו  קדושה  כך  בו ל  בעיני  ר רה  שאי אפשר  דאי  כך  הש"י  צון 

וא"כ למה נענש רק לפי שנתגאה בעיניו כמו שהמשילוהו לסוטה  .    וגו' פורש בכתוב כי מאת ד'  א, ובאמת מ שעיני יחמידו דבר טמ 
 .דבקשה את שאינה שלה 

ור מקיף דיחידה  יג הא כביכול והגיע להני תרין עיינין ובקש לתקן הכל ולהש   רך ני השם יתב י יניו מרכבה לע ושמשון היה בע   -  וד שם ע 
 .אך מכ"מ ביקש את שאינו שלו   האור מקיף דאהרן וכנ"ל תו מדריגת  ועיגולים, ובאמת היה מדריג

לא בגבורה  א   חו ב לא ישב ל, ובודאי הכתו וזה היה גם כן ענין שמשון המיוחד בגבורה היותר עצומה שבכל הנפשות מישרא   -  עוד שם 
וגידול השע ובשרש האמיתית שהיא כבישת היצר שהיה בו בתולדה   נזיר אלקים מן הבטן  דנקרא קדוש הוא  רות כנזיר  ו דע"כ היה 

 התגברות הגבורות הקדושות על שונאי ישראל, המורה  

לתקן הכל שיבולע הרע מן    וא כ חשב גם ה וע" בקרן לבד,    שנקרא גם כן גור ארי' שיש בו גם כן כח הגבורה בעצם ולא   והוא מזרע דן 
מרי חס  משתקע אי אפשר שידח לג קע למקום ש ר קדושת ישראל והבדלתן מן העמים אפילו משת שיבור העולם על ידו לגמרי היינו  

 .וחלילה, וזהו קדושת שבט דן המאסף לכל המחנות ומחזיר כל האבדות והאובדים והנדחים למקורן 

חִ -צה    ' ז   נה לק"ה מת ועיין   גַּ ּבְ ּפְ ת  ְך אַּ ם  ינַּ לַּ הָּ ֶ ֹון ש  ְמש  ִ ֶ ש  ר ש  בַּ י סָּ יו, ּכִ ינָּ ר עֵּ כ חַּ ִזוּ ּיָּ יֹון ֲאִפּלּו ּבְ ִנּסָּ ֲעמֹד ּבְ ל  ֹול לַּ ֶ הָּ ּוג ש  ֶ ת ש  ֲחמַּ ה ְנִזיר  ִאּסּור מֵּ יָּ
ֶזה   ה ּבָּ עָּ ּסֹוף טָּ ל לַּ ה. ֲאבָּ ְריֵּ אַּ ת הָּ ְגִוּיַּ ש  ּבִ בַּ ּדְ ה ִלְמצֹא הַּ כָּ ה ְוכּו' ֱאלִֹקים ְוכּו', ְוזָּ ְרּבֵּ י ֲאפִ הַּ ה ֶנאֱ לּ . ּכִ ָּ ש ּ ד  ּקְ אתָּ ֱאֹכל ּדַּ ּו ּבַּ צָּ ש  מָּ בַּ ר ּדְ ר  יֶּ מַּ ֱאמַּ ּנֶ ֶ , ש  ּךָּ

ֲהבוּ  ל ִהְתלַּ ב  ֲאִפּלּו עַּ ּלֵּ צְּ ת הַּ ֶ ְך ש  רַּ ה' ִיְתּבָּ ְמרּו  לַּ אָּ ֶ מֹו ש  א ּכְ אי ּוֶבן זֹומָּ ּזַּ ן עַּ ם ּבֶ גַּ הּו ּפְ ּזֶ ֶ יל, ש  ר ְלעֵּ ְזּכָּ ּנִ ְמְצמֹו ּכַּ ינּו זִ ִריִכין ְלצַּ ּבֹותֵּ ם לִ רַּ ה,  בְ ְכרֹונָּ כָּ רָּ



 17. מא            מוהר"ן                                כט       רהו ת                 ליקוטי                                     

שכ בשעלאשתו  סודו  ,רווחו  מגלה  רכיל  הולך  שהיא    , בבחי'  עי"ז  ראשו  וזתגזגרם  בו   ,שער  נאמר 
בוי שיער לא  יצ"ע שמשון וכן כל נזיר הרי נקרא קדוש ומדוע הר.  וינקרו פלשתים את עיניו  \צח/)שם(

כיון   שתו משפיעה עליו חכמה דאקרי קדש ולכן צריך הרבה שערות לינוק. ושמשוןויונק יותר מדאי או שקד
 מוות נפגשברוחניוכיון    םולעיניימה  חכללו  לו שיער לינק המותרות ולכן הם הזיקו    הגם בשערו לא הי שפ

  ון רק טוחן קמח טחו  ,כי לגוי הבחירה קטנה  ,ויאת עינתים  הפלישרו  נשתלשל שניקע"י הפגם בשיער,  עיניו  
 . מה שברוחניות הוא כבר טחון דהיינו שבכוחו לטחון בגשמיות רק

להפך  וע"כ     ות ראשומחלפז'  י'  מתקנין בחע"י שמירת העינים  ז' גלדי עינא    שמתקנים  י"עגם 
וינראה שע"י ששומר עינ  שהם מותרי המוחין,  ערות,שהם הש לראות בהם אותיות  פותחן  ו מרעות רע 

מה בבחי'    בבחי' שער לבן  שערו  הנעשז מזכך את המוחין ומתמעט המותרות מוחין והתורה ופני צדיק עי"

בחלום   דניאל  ז'(שראה  יושב  \צט/)דניאל  זקן  בדמות  הקב"ה  לבכשל  ולבושו  את  ראשיה   ןג  ושער 
  שביום הכפורים כשנותנים לסט"א של זהורית  י' לשון  ח בב.  לבןכצמר  שער ראשו  ו  \קא/[ק]   נקי  כעמר

 
נֶ  יֶהם  ֲעלֵּ ֶ אתָּ ְוכוּ ש  צָּ ש  מָּ בַּ ּדְ ר  ִמי ְוכ ', ִמ ֱאמַּ ְ ש  ּגַּ ּוּוג הַּ ּזִ ּבַּ ן  ּכֵּ ֶ ל ש  ִמּכָּ ּכָּ ּכֵּ ּו',  ֶ ל ש  ְוכָּ ן  ּכֵּ ֶ לֹמֹה  ל ש  ְ ם ֲאִפּלּו ש  גַּ ּפָּ ֶזה  ּבָּ ֶ לֹום, ש  ָּ ס ְוש  ִאּסּור חַּ ּבְ הּוא  ֶ ש  ּכְ ן 

לֹום וְ  ָּ ש ּ יו הַּ לָּ ֶלְך עָּ ּמֶ גִּ הַּ ֹון הַּ ְמש  ִ  ּבֹור.ש 
 יו שמשון פגם בעינ 'ותורה לו סוף אות ב  ' אות ד ' תורה זב צו

הליקוטים   צז  שופטים    -  ספר  ה    -ספר  מ ועכש   -פרק  קדוש,  הנקרא  הנזיר  סוד  תבין  לחים  צד  יו  הענבים  על  ונזהר  עליונה,  בחינה 
א סחור סחור לכרמא לא תקרב, בסוד נזיר אלהים, מורחק  ויבשים, מחרצנים ועד זג, שהם שמרי היין והקליפות, ולך לך אמרין לנזיר 

ין, ושם הם  יינין כלל, ורומזין לתגין שהם כמו ז ר ראשו, ושם השערות הם ממקום קדוש, כי אין שם ד מהדינין. ויהיה מגדל פרע שע 
וז"  גדול, ובגלחו אותם שבע מחלפות ראשו, אז סר כחו מעליו.  זיין לנזיר, ומשם היה שמשון כחו  ה' סר מעליו,  כלי  ידע כי  ש ולא 

ר, בסוד שמשון בכחו,  תו. וז"ס מ"ש וחליתי והייתי ככל אדם, ר"ל, אדה" שהוא כח אותם שערות שהיו עליו על ראשו, להציל לו מרע 
שמה אשר פרחה מאדה"ר, ולקחה חנוך בסוד הזיהרא עילאה, והיא העומדת על האדם, בסוד ושמן על ראשך אל  הנ   וכח היא סוד 

הענבים, גרם מיתה לעצמו    טת אלו בסחי ו         "כ הלכה משמשון. והיא כח ה', ולכן סר מעליו וחלה, והיה כאדם הנזכר, והבן: יחסר, וג
סרוהו בנחושתים, והיה טוחן בבית האסורין, מלשון תטחן לאחר וכו'. והוא  ן א סרים ביד הנחש המקטרג, וג"כ שמשו ולכל העולם, ונמ 

רוחין  תו. ויובן פירוש טוחן בבית האסורים, להזדווג עמהם, וכן אדה"ר כל אותם ק"ל שנים שימש ב מ"ש רז"ל שהביאו לו כל אחד אש 
בקרי   איהו  לו  האסורים,  בבית  וטחן  נקרו ושדים,  ושמשון  וכו'.  בבוציני  שניהם,  עי   ואיהי  עיני  ותפקחנה  בסוד  אחריהן,  הלך  כי  ניו, 

כי דלילה דלדלה כחו, והיא היא כח לילית. וכן תמצא כי בדלילה יש בה    ונפקחו להביט ברע, ונסתמו מהקדושה, והבן. כי הכל א',
ר חוזר, כמו שידעת,  באו תחילו שער ראשו לצמוח, מצד נ"ה,  ' מתחלפת באי"ק בכ"ר בת', בסוד דמ"ת. ובהיות שה אותיות לילית, והד 

נקם אחת    ומ"ש ואנקמה             ם והפילם:אז התחיל לבא בו הכח, מצד ווי העמודים, ואז אמר לנער המישני את העמודים החיצוני 
ונים עמו, בהיות כי  כי פגם בהם, רצה לתקנם עתה במיתתו, והמית החיצ   משתי עיני, שהם בחינות נ"ה, ונעשים שערות וכו'. ובהיות 

וא הקד נתן להם שפע   דרך  עלי  והשפיפון  הנחש  דרך, השליט  עלי  נחש  דן  יהי  בסוד  והבן,  בהזדווג אליהם.  וחיות  לצדיק,  ושה  ורח 
שם הי' שהיא הטיפה בעקב, ונשאר עקב"י,  ואח"כ הנחש בעצמו נשכו, משום העון, וזה הנושך עקבי סוס. וכן סו"ס עולה בגי' עו"ן, ו 

שם תחת העקב, ונשאר עקב"י. ואז ויפול רוכבו אחור, לבין החיצונים, בסוד עו"ן    "ש, ביעקב בראש, הנקרא ישראל, ל"י רא מה שהיה  
יסובני. עול   עקבי  נהפך לנח"ש, כי כן  בזה שחשבתיו משי"ח,  ה', כי לא  לישועתך קויתי  זה, אמר  יעקב אבינו  ה בגימטריא.  וכראות 

כמ"ש רז"ל. ובעון האשה זרה שהקריב, כי רגליה יורדת    יה, פעמים שפי, כי חיגר בשתי רגליו ה ונתקטעו רגליו, ונקרא שפיפון, שני  
נ"ה, עד ליל שבת שעולים רגליה לקדושה, בסוד פ' אם תשיב משבת רגליך, כמו שידעת    מות, ושם רגלי הקדושה בחול, בלי סמיכת 

כן ג"כ ברצות הנחש    כי   כן ג"כ הוא נעשה חגר בשתי רגליו, להכניס הקליפה בקדושה, ועכב שם רגלי השכינה. ל   במקומו. וזה גרם 
העינים העליונים, לתת אותם בכוס, בקידוש דשבת, כי אז    להכנס בקדושה, נתקצצו ב' רגליו, בסוד על גחונך תלך וכו'. ובזה ג"כ מנע 

קידוש  נקרו פלשת ג"כ עולים הרגלים שלה לקדושה, בסוד  ג"כ  גסה. לכן  ובעיכוב הרגלים בין  א דבי שמשי, בסוד פסיעה  עיניו.  ים 

התחיל כח הקדושה להתעורר    התחיל לצמח השער,   ובהיות כי               נים, הנקרא בית האסורין, לכן נתנוהו בבית האסורין: יצו הח 
נ"ה, שהם העמודים, ו  ותיקן הרגלים, כי התחיל לצמוח השער מצד  וז"ש  בו, ושב בתשובה שלמה  נכון עליהם.  הרגלים אשר הבית 

יני את העמודים דקליפה, אשר הבית של החיצונים נכון עליהם, ורגלי הקדושה  מיש ותי, ר"ל תן לי מנוחה בתשובה, וה לנער הניחה א 
צאו  שם, ובהפילי את שני העמודים של החיצונים, ומה שהחייתי אותם ועכבתי רגלי הקדושה בתוכם, עתה אמיתם כולם, וי   נאסרים 

 יתאדם, ועיין עליו במקומו, עכ"מ: כי  ימה. ובזה תבין פסוק אל תרא יין  הרגלים. וז"ש הניחה אותי, ואז שב בתשובה של 
ְ   טז פרק  שופטים    צח ְפִלש  ּיֹאֲחזּוהּו  וַּ ּקְ )כא(  ְינַּ וַּ ים  וַּ ּתִ ִים  ּתַּ ְ ש  ְנח  ּבַּ ְסרּוהּו  אַּ ּיַּ וַּ ה  תָּ ּזָּ עַּ אֹותֹו  ּיֹוִרידּו  וַּ יו  ינָּ עֵּ ֶאת  טֹוחֵּ רּו  ֲאסּיִרים  ְיִהי  הָּ ית  בֵּ ּבְ ן 
ֲאסּוִרים \   {: \ }הָּ

]טו ד[  קרו פלשתים את עיניו. וכבר כתבנו לעיל  רז"ל אמרו שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נ וינקרו את עיניו.  -  )להחיד"א(   נך חומת א 
 סומא: ק אבינו עליו השלום שיהיה  הרב הקדוש מהר"ש מאסטרפולי ז"ל שהוא לתקן מה שהיה גרמא ליצח שהגיד  

ד    ' אל פרק ז ני ד   צט  ית עַּ ה ֲהוֵּ זֵּ ן )ט( חָּ וָּ ְרסָּ י כָּ ּתִ ְר   ּדִ ר רֵּ   יק יֹוִמין ְיִתב ִמיו ְועַּ עַּ ר ּוש ְ ִחּוָּ ג  ְתלַּ ּה ּכִ ֵּ ּה  ְלבּוש  ְרְסיֵּ ּכָּ א  ר ְנקֵּ ֲעמַּ ּה ּכַּ ֵּ ְ אש  י ש  נּור    ִביִבין ּדִ
ִלק:  ּלֹוִהי נּור ּדָּ ְלּגִ  ּגַּ

רמיו    פרש"י  כרסון  די  לישב במשפט    -)ט(  ונתקנו  הוטלו  ועתיק א כסאות  לישראל.  וא' לצדקה  לדין  יתיב    חד  יושב  הקב   -יומין  "ה 
מנקה    -אשה כעמר נקא  ר ושער    ללבן עונות עמו.    -כתלג חיור    ועל שלפניה שהכעיסו לפניו והציקו לבניו.ט על המלכות הזו  שפ למ 

 עצמו מזכיות שיש לעכו"ם לפניו ומשלם להם כל שכרם בעולם הזה בויקרא רבה: 

לבסוף יושלך הכל  אה ש ר ישראל ו   שגלו ות  וי שהן ד' גל   יות מזות לד' מלכו לם דניאל שראה ד' חיות גדולות הרו ח בחלום ש   מדובר שם 
 .שראל בניו ו והציקו לי הצר ושערו לבן וידון את הד' מלכויות על ש   וישב זקן בלבוש לבן 

 שער מאמרי רשב"י פי' אדרא זוטא ד"ה ובזה תבין מ"ש באדר' נשא ד' קכח.  ק
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מאדר המשתלח  יעלחלקו את הש זהורית  נהפך הלשון  ללבןואזי  ועי"ז  ם  עוון  לכפרת  ישראל  רמז שזכו   ,

ידין,  ג   השס"ה  שלת  ו ן האדמימשהוא מלבי  המח  לחיבור כנסת ישראל עם הקב"ה ונמשך לבנונית
יהיו חטאיכם  \קב/ א'  היעשהכתוב בי  בבחי' . אם יאדימו כתולע כצמר יהיו  לבינולג יכשנים כש  אם 

   : זה האדמימות שהוא בחי' דם נדה כנ"ל דייל ענמצא שנתתקן 
העינים וצ"ע  כללי של שמירת  ע"י תיקון  לשכינה  יקון כללי להמשיך מוחין  שכאן מבואר עוד ת  אפ"לאולי  ו

מוחיזה  לאי ממשיך  הוא  ופגם  אן  הדמים  ריבוי  את  שמתקן  לעיל  כמבואר  שהוא  אולי  דהיינו  האשה,  צל 
וסת אצלה שגם  ואולי הוא מתקן פגם החוסר  זה פגם בשכינה מה    ריבוי של חולי כמו אצל אותה אשה. 

ם  פגל שלא כסדר, ועיין תורה פב תנינא ששלא כסדר הוא  שאדם לא מצליח לקבוע עת לכל דבר אלא הכ
 לענווה. כללי לזכות ת עינים תיקון . ולפ"ז אולי שמירווה אג

 
נראה שרוצה לומר שרמוז   אותיות צמר  \קד/מצר,  יהמן המצר קראתי    \קג/ ח(וזה בחי' )תהלים קי
ון הברית שה של תיקאני עושה מע   ,שהמלכות פגומהצר מוחין דקטנות כע"י מעשה  בפסוק הזה כל הנ"ל ש

גדי המלכות ונהפך המצר שהוא  ין את הגידין ובן מן לבנון להלבנוזלי  תיועי"ז אני קורא לחכמה בינה לה

   : הדיבור נשמע ומתקבלובגדים לבנים, שאז   לצמר לבן ,בחי' דינים ודם על בגדי המלכות
בכוונות והבן \קו/[קה]   כמובא  ע"ש  ל  ,  רומז  הלבן  נקשהצמר  כעמר  ראשי  ראשיער  שהוא  אריך י  ש 

לחסאנ רומז  כצמר  לבן  ששערו  כלל  בל  ם דיפין  דין  תיקא  הברית וע"י  זעיר    ון  ואזי  בזעיר  אריך  מתלבש 

 :מלבין עוונות המלכות 
 

 ביאור החברותא לתורה כט  אןעד כ

 

 
האור נמשך בהמעט' דרך    התיקון הוא היות   קכ"ח כי בחי' א ד וכבר ביארנו בפ' נש   -קדישא    פי' אדרא זוטא   שב"י שער מאמרי ר   קא

האור העליון ולהתקן והרי איך עמר נקי שהם השערו' הם    הנז' שמתו לקבל ' ועי"כ יש יכולת במלכים  השערו' העליו צנורו' דקי' והם  
לפני מלוך  ת הנק' יש' וזהו  והו' בני הת" צח  בריש ס' דצניעו' כנ"ל והם סוד בנ"י שהם בחי' נ   בחינת' התיקון הד' מן ז' תקוני גלגלת' הנז'

' הנק' בנ"י שהם השערו' אז היה כח לקבל האור  כשבא תיקון הד   . בנ"י תקון ד'. ונמצ' כי שר' תיקון ג' הוא תקון א'. מלך תיקון ב'. י 
ווי העמו' ביארתי' באדרא נשא דקכ"ט ע"ב במ"ש העליון ע"י השערו' והנה בחי' אלו השערו' אשר הם בבח  יש'  נא בגלגל' דר תא   י' 

אי סט' כו' כי הם  מהאי סטר' ומה   א י"ג נימין דשערין קיימי נשא דקכ"ח ע" פין רבוא כו' וע"ש ובזה תבין מ"ש באדר'  תליין אלף אל 
ו' דאויר' שהוא הת"ת דעת"י ולמט' יתב' ענינם  אלו השערו' הנק' עמר נקי תיקון הרביעי דגלגלת' ויוצאין מנצח והו' דעת"י דרך קר 

ן הו' הנז'  ין עיינין דא"א שהוא התקו ן נתלבשו בתר ח והוד דעת"י הנגלין שהם בחי' תרין ירכי הבחי' הב' של נצ   ות בע"ה והנה ריכ בא 
 ר' דצניעות' בשם אשגחא פקיחא כו' )ע"ג( בספ 

ה יֹ   א פרק  ישעיה    קב ְכחָּ א ְוִנּוָּ ד ִא )יח( ְלכּו נָּ ר ְידֹוָּ ֶ אמַּ ש ּ ִנים ּכַּ ָּ ש ּ יֶכם ּכַּ אֵּ לְ ֶלג  ם ִיְהיּו ֲחטָּ ינּו ִאם יַּ ּת   ּבִ ימּו כַּ ְאּדִ ֶמר ִיְהיּו: יַּ ּצֶ ע ּכַּ  ֹולָּ
אִתי   קיח   תהילים פרק   קג רָּ ר קָּ צַּ ּמֵּ ּמֶ ּיָּ   )ה( ִמן הַּ ִני בַּ נָּ ּה: ּה עָּ ב יָּ  ְרחָּ

כי כשהיה בורח היה במצר, שהיה    מן המצר למרחב,   ד נאמר, מודה לאל יתברך שהוציאו יה. אם על דו )ה( מן המצר קראתי    רד"ק 
וב  י מצד מסתתר במערות  ואם על  יאמר  ות.  נאמר,  והוא שראל  בו,  יה עד    ישראל דרך כלל, מן המצר שהייתי  הגלות, משם קראתי 

ומצרי שאול,    מצרים, ובסמוך )מזמור קטז, ג(,   קלע, ולרבים, ם מפעלי הכפל, בשקל )מ"א ו, כט( מסב  מני במרחב. ומצר, ש וש שענני  
 ניינו מן )במדבר כה, יח( כי צוררים הם לכם: וע 
ם בחי' מיצר  גו שע"י דבור בפה פ ז לקודם התיקון  עוד אולי רומ הדיבור יוצא ממיצר הגרון ו   אולי אפ"ל כי דרש  עפ"י ה   הפשט   ישב ל   קד

   הבת.היות נוזלין אל  שהם חכמה ובינה ומעורר המוחין ל ד י' ק'  מתרמי ועולה הדיבור ע   שמדבר שבח הצדיקים כ אעפ"כ  
 ת קדושיםפרששער הכוונות יג מדות ועיין שער המצוות  קה

אלו כי  והבן סודו' גדולות  ד  ן יש למטה זקן התחתון סביב היסו עליו ודע כי כמו שיש זקן ה   -פרשת קדושים    -  פר טעמי המצות ס   קו 

כי    וכבר הודעתיך .         והבן זה ליה י"ג בריתות  ביסוד וז"ס גדולה מילה שנכרתו ע כמו שיש י"ג ת"ד עילה כך יש י"ג ת"ד תתאה  
נעשה  ממנו  דא"א  זקן ז"   מנה"י  ומאותו  נעשה   א  דא"א  יה    תחתון  קראתי  המצר  מן  וז"ס  דז"א  דז"א    וגו' דיקנא  בדיקנא  קראי  דהני 

גם מזה         ר וז"ס מן המצר קראתי.  שהוא ביסוד עליון דא"א ולכן צמר אותיות מצ .      כבשים   כי יצא מסוד אותו צמר אמרו  את 

שנק' מן המצר    וז"ס השופר    .    בן זה מן המצר וה   ז"א לכן נק'   ני' נפיק דעתיך כי יסוד דא"א מזדווג מיני' ובי' ומי סוד מה שהו   תבין 
רק  "א שם הי' מציאת זווג תולדת ז"א ואמנם אז לא היה  ד והענין כי מיסדו דא מצד אחד ורחב מצד אח דע שהוא צר  ה כנו קראתי י 

רישא    כי כמו ששער נחזור לענין  והבן, ו   ס קול דנפיק משופר שהוא ג' לבד אש רוח מים כלילין בג' וז"   בסוד ו' זעירא שהם ג' לבד ג' 
יסוד שלו   נקי כן שערו'  והזו צ ג"כ ל דא"א כעמר  ומזה הצמר הקריב הבל את  שערות ע"ק הם לבנים    מר כבשים הלבן כי כל בנים 

צ  ואמנם  רז"ל  כמאמר  ו קרבנו  העליו  זקן  רק  שחור  הוא  ז"א  ששהוא  מר  ראשו  דסבין  שער  סבא  דוגמת  מתלבנות  אז  הזקנה  בסוד 
"א לעולם  ין אך זקן התחתון בז נעשה לו מוח שלו    תו מתלבנות להיותם קרובי' לא"א כי מיסדו ורות ובזקנו בחורתו הם שח לאה רק ב עי 

וזהו להיותו רחוק מלבנונית ע"ק ומבשרי אחז שחור אפי' ב  נ זקנותו  וניתוסף כח    תעורר דעת עליון ה אלוה ונמצא כי ע"י קרבן הבל 
וז"ש ויש לכות ביסוד ש ם ב"ן במ בדעת הז"א והחזיר ההוא רוחא ש  וגו' ואל קין ואל מנחתו לא שעה לה  ין כי הלא  והענ   ע אל הבל 

' אך אל הבל שעה שהמשיכה  והנה צמר מ"ה גי' שע"ה וזהו אל מנחתו לא שעה וגו  עליון לז"א והוא מ"ה   מר זה היה נמשך מדעת צ 
 .למטה 
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* 
 

 לקט ביאורים משעורי הריצ"ח על תורה כט 
 השיעור עצמו אפשר לשמוע בקול הלשון ובאוצרות ברסלב 

 

 ביאור ענין השבח  
רט כשמשבחו  עורר אצל המשובח לקבל בקשתי ובפמ  שע"י השבח  האדם   בטבע   מבאר סוד השבח  63דקה    כט גהר"ץ  

וכיו"ב ומלכותא דרקיע כעין מלכותא  באותו דבר שמבקש ממנ  ו כגון כשרוצה רפואה משבחו כמה שהוא רופא טוב 
 דארעא 

נה  ה בחיקשה בענין הזה דהיינו לגלות יותר את אותבכשמשבח אותו בדבר מסויים מיד מתעורר אצלו רצון לקבל הש
ם דעת לכן חננו מאתך חב"ד וכן  י אל טוב וסלח אתה אתה חונן לאדן מצינו בנוסח התפילה סלח לנו כוכסוד השבח    זה

 עוד וכן ברפואה כי אל מלך רופא רחמן ונאמן אתה   כי השבח מעיר ומעורר את בחי' החכמה שתרצה לצאת לפועל 
כמה שאני יותר מרומם  שהשבח  ת  מהו דהיינו ש   לםתשפי  שבח לשון השפלה  כמ"ש בשוא גליו אתה תשבחם עפרש"י 

 יורדת אלי וזה בחי' במקום גדולתו שם ענותנותו  משובח במידתו כן מדתו זו את ה 
   .אם משבח את הצדיק בלי רצון להתדמות לו בזה אין זה שבח 77שם דקה 

 
 ן דברים בלי נשמע קולם יאאין אומר ו

ומדוע לא כתב  .  ויאמר ה' אל אברם לך לך  צ"ע לעיל אמר     ליו ה'  א  ברר דכאשרם  אב  וילך  פרשת לך לך ]יב ד[  עיין
כאכאן   מהר"וילך  שמעתי  ה'   לו  אמר  כב שר  ש"  75דקה  11ץ  אמת  השפת  קול  בשם  בת  בבחי'  אמירה  היא  לך"  לך 

מכוו  יהיו  שאליו  עושה  הוא  דיבור  ממנה  ועושה  אליה  שמתייחס  מי  רק  אבל  אחד  לכל  בעולם  תמיד  נים  שנמצאת 
שאי כידוע שהכוונה  מירה בחלא כאשר אמר אליו  אמבאר שע"כ כתוב כאן כאשר דבר אליו ו  80עי"ש דקה  וברים  הד

ויאמר ה' אל אברם לך לך כי רק  לפנמיות לבחי' קול בלא דיבור אמ"ר ב גילוי,  וזהו  חי' אש מים רוח בלי עפר בלי 
שנת    -פרשת לך    -ספר בראשית    ת אמתפש             אברם עשה מהקול דיבור וזהו עושי דברו לשמעו בקול דברו 

המאמר  ר מקודם חיבתו. ובזוה"ק נראה כי זה עצמו השבח ששמע זה  לי שנזכהקשה שנאמר לך לך ב  ]תרל"ב[ רמב"ן
לך לך שנאמר מהשי"ת לכל האנשים תמיד כמ"ש וי לאינון דשינתא בחוריהון ואאע"ה שמע וקיבל. וממילא נקרא רק  

 י' מוכן לקבל המאמר: מיוחד לשמוע. רק הוא אבל בודאי זה השבח בעצמו שה  נמצא   הלא לאהדיבור אליו כי  
שהרי הפסוק אומר השמים מספרים וכו'  וך  מקשה כאן שרבינו מביא ראיה ממה שבפשט מתפרש הפ  28כט א  הר"ץ  

פך  להבריו  ראיה לדורבינו מביא מכאן  אע"פ שלא נשמע קולם הרי שיש כאן דיבור שנקרא דיבור אע"פ שאינו נשמע   
רי תרעומת שהם לא  בהכוונה לדש  רשום מפשבתרגוומתרץ  קולם   שאין אומר דהיינו שלא נקרא אומר כשבלי נשמע  

על דברים לא טובים ובזהר כתוב שדברים בטלים עליהם נאמר אין אומר ואין דברים בלי   נשמעים וכן במדרש מתפרש  
 . ועי"ש שמבאר עוד את הפסוק          .ו נשמענשמע קולם וזה כרבינו שכשאין טוב בדיבור אינ 

אלפין   א במילוי ה וכשהו-יות הדיבור וידוע השם של הדעת הוא אהוהוא פנמ ל ם רומז לדעת כי קוקול ג  55הר"ץ כט א 
   . ואין דברים בלי נשמע קולם, קולם דייקא כי בלי קול אין דברים ר מוזהו אין אוהוא גמט' קול 

 
 ש בו שיהטוב א מחמת ועקר מה שנתקבל הדבור, הו 

  ב לו כאן תולה הכל בטוי תורה ואי שיתקבלו התפילות צריך חן וזה ע"  ילמדנו שכד  בתורה ארי  הקשה ה  85הר"ץ כט ב  
 ך בזה פעם אחרת ר שיאריזהר תושבחתא  ואמועל אתר אמר שהתורה נקראת ב  ודעת  

 וד מתורה לתורה  ו בכללים של ראב"נ שלא ללמלכאורה מה הקושיא הרי למדנ 
רמז  ין של מדרגת רבינו שאחז ביחידה וכנ כל הענ   ד כי זה מהות הכל אח  נו רות של רבי ואמת בודאי כל הת "ל שבאבל נ 

 בתורה סה  
ולכן לא בגלל שאסור להקשות מתורה לתורה או שא"א אלא בגלל שאין מי שיתרץ תירוץ ודאי ובקל אפשר לאבד את  

 כל תורה בעצמה ע"י שמערב בה כוונות תורה אחרת  כוונת 
 גם מתורה לתורה  תרץ תר להקשות ולמ"נ לקיים מו ר ולא עשכוונתו בבחי' דרוש וקבל כל כן כשכל

ל המדובר כאן אם ללמוד או לא ללמוד מתורה לתורה זה רק במה ששיך בדווקא לתורה הזו אבל מה שהוא  וכמובן כ
זוי  מעתשש  פי)כה מסוימת ולא שייכת דוווקא אליה לא בזה מדובר  ידיעה בעלמה שמתגלית לנו בתור נכונה    הערה 

    סון( זנ ר"י במה

 
 דבור מהדעת שלוקחין ה הוא על ידי

 ם הדעה והדיבור לחי עולמי 50הר"ץ כט א 

 
 אבל כשהדבור בלא דעת, אזי אין בו טוב. 

 ון חיבור  וק' ובלא דכר אינו כלום דיבור לשבחי' נ  וא הדיבור ה  52הר"ץ כט א 
      השרש הראשון שלו בפסוק את השמים ואת הארץ שה -ושם אהוב כמבואר בספרים שיוצא מההדעת נקרא ט

      ה גמט' טוב -ושם אהו
כ  ח"ואבחכמתא ברא אלקים היינו בריאה את השמים ואת הארץ היינו דעת    ומוכי בראשית תרג"ד  התורה מתחיל בחב 

 השמים בעצמם הם דעת והארץ מלכות  רט יותר שמתפ
ב   כט  את  11הר"ץ  מבאר  כאן  שרבינו  פגשרש    מבאר  ואע"כל  הדיבור  אבמי  הדיבור  מתיקון  כאן  שמדבר  בזה  פ  ל 

יע לדרגה הנמוכה ביותר של העבירה החמורה ביותר שנקרא לשון הרע בה'  מתבאר גם כל סיבת פגם הדיבור עד שמג
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ד הגבוה ביותר הכל מתחיל  הקטין את חבירו   ומבאר ששרש כל הפגמים מהנמוך ביותר ערוצה ל  רוהידיעה שבדיבו
 ת  דקטנו וחין ממ

 
       לרוח ממללא':מו: 'ותרגו", : "ויהי האדם לנפש חיהשית ב'(ראכמו שכתוב )בור, דב'נפש' הוא ה

ויפח באפיו נשמת חיים ויהיה לאדם לנפש לא נזכר אלא שתי בחינות מהנר"ן נשמה ונפש וידוע    בפסוק  60הר"ץ כט א  
בנפש אלא ע"  ונשמה היא    קום אר במ)כפי שבי י הרוח  מהזהר שא"א לנשמה להאיר  נפש לשון שנופשת באדם  אחר 

סוק   עוד רש"י שואל  וא"כ קשה היכן זה רמוז בפאלא ע"י אמצעי והיינו הרוח(    מהנשמה  בל "א לנפש לקלמעלה וא
ר  מפורש כאן שגד    שנתוסף בו דעה ודבור:הרי נפש חיה נזכר גם בבריאת בעלי חיים א"כ מה הרבותא באדם ותירץ  

ו נקרא מדבר    יבורד אדם הוא דעה  ב  יןכי א   דעת    ר הוא ע"יווהיינו דברי רבינו שדיבוכן  וכיון שמדבר  אני  לא דעת 
 יבור קורא לו מדבר הרי שנתווסף לו דעה וד

אלא ע"י הרוח שמאיר    ונפש חיה הוא דיבור בדעת שאינוהיא דיבור  לבד  רוח ממללא כי נפש  חיה  וזהו התרגום לנפש  
 מהנשמה דעת  

 

 עת, את הד ולהקים ולרומם 
 זקופה    י' קומהבח עת דקדק לשון להקים ששיך לדעת כי ד 67הר"ץ כט א 

 
 כנשר יעיר קנו

החיים   על  -אור  יתבאר  מדבריהם  וחוץ  בו,  שדרשו  מה  דרשו  )ספרי(  רז"ל  קנו.  יעיר  כנשר  כי    )יא(  י"ז(  )ויק"ר  ז"ל  אומרם  דרך 
בנפ נוגע  הדין  אין בעל  עוברי רצונו  והוא  לה  חילמת אלא    ילה שות תחכשישראל  וכו',  בגדים  בנגעי  בנגעי בתים אח"כ  מר  מא עירו 

ז"ל )ב"ר נ"ה( שאין ה' מנסה האדם אלא    כנשר יעיר קנו כמו כן ה' מעורר בניו, גם מעוררם כפי היכולת שיוכלו עמוד בו כאומרם 
שבים שאם ע"י הערה שיעיר ה'  בל  לק  טהפשו  ומינבשיעור שיוכל לסבול, ואומרו יפרוש כנפיו וגו' על דרך אומרם )ספרי דב' ג' כ"ט( י

בתשובה תיכף ימינו פשוטה, ואמר יפרוש לעתיד זה שיעורה טעם שיפרוש כנפיו מעיקרא הוא בשביל שיקחהו   ובלישראל יתעוררו לש
'(  ת יקהל) סוקפבב(  ואומרו ישאהו וגו' על דרך אומרם ז"ל )זוהר ח"א צ", שזולת זה לא היה פורש כנפיו, לאיש ישראל החוזר בתשובה

וברכת ה' היוצאת מפי איש    שנקראים בעלי כנפים ושירותם היא שכל דיבור טוב   ים ובעל כנפים יגיד דבר, כי יש כת אחת של מלאכ
 ישאהו על אברתו פי' ישא הבא ממנו מהטוב: יהודי 

 ( 23 כט ב )הר"ץ כאן ג' פרושים בזה ושייכים גם ל ם יאור קנו עיין פרש"י על הוא אביך קונך רש"י מפרש שבב
שהוא כמו מדרש פליאה מה שכותב בסיפא ישא הבא  מבאר אותו  וציין לאור החיים על הפסוק הזה    26הר"ץ כט ב  

 ב נקרא דיבור לעיל שרק דיבור שיש בו טוממנו מהטוב ולא מתבאר אלא לפי דברי רבינו 
יר קנו מרמז על  שר יעוק כנ ך הפסיאבן  חוזר על מה שכבר אמר כמה פעמים מתחילת השיעור שלא מו  29הר"ץ כט ב  

כאן לבאר ומתחיל  מגבוה בשרש הדברים   שבח הצדיקים  יותר  ובעיקר  ב  שצריך לבאר קצת  הזה של שבח מהו  ענין 
זה המשכה מהרצון בחי' חיים ברצונו שזה    מרכבה ליסוד(  יתבר בחי'  )ומבאר שכל פעולת הצדיק     שבח הצדיקים    בענין

 הרצון המשכה מ יא רק ע"י  יתה החי' מינה בשהת משכל התעוררוגבוה מהמוחין 
הלמעלה והלמטה שוין בבחי' משה משה דהיינו שמוציא לפועל בדיוק הכל כמו שהוא בבכח    אצל הצדיק  47שם דקה  

 נמוכים ולהאיר טוב ב ולהביא ר לעורר את כל הישנים וכיון שאצלו זה מתקיים לכן רק על ידו אפש
 ות למלכ דהיינו חפץהצדיק מוריד מרצון ל  50שם דקה  

 שבח הצדיקים עם הכולל גמט' כנשר  58שם דקה 
 מבאר סוד השבח    60 דקה

כל  כדי שנושבח הצדיקים דהיינו שבח לענין המסוים הזה שנקרא צדיק צריך למצוא בו בעצמו מידת צדיק    61שם דקה  
צדיק    לשבח נקודת  של  בחי'  איזה  מתעורר  אז  הזה  הדבר  את  וכשמשבחים  הזה  הדבר  בעצאד  תוואל  צאאת  מו  ם 

 את הקן שלו  ורר את המוחין עשי
השבח בטבע האדם שע"י השבח מעורר אצל המשובח לקבל בקשתי ובפרט כשמשבחו באותו דבר    מבאר סוד  63דקה  

 ומלכותא דרקיע כעין מלכותא דארעא  שהוא רופא טוב וכיו"בשמבקש ממנו כגון כשרוצה רפואה משבחו כמה 
מסו בדבר  אותו  מת   ייםלמה כשמשבח  האצלו  עורר  מיד  לקבל  יותברצון  לגלות  דהיינו  הזה  בענין  אותה  קשה  את  ר 

וכן מצינו בנוסח התפילה סלח לנו כי אל טוב וסלח אתה אתה חונן לאדם דעת לכן חננו מאתך  בחינה זה סוד השבח  
ת  ה לצא שתרצ ה מהחכמעיר ומעורר את בחי'  השבח כי     וכן ברפואה כי אל מלך רופא רחמן ונאמן אתה ן עוד חב"ד וכ 

 עללפו
ל ביותר זה לשבח על הנקודה הזו בעצמה של צדיק כי בה כלול  יהמועאבל בעיקר שבח הצדיקים הגדול ו  63שם דקה  

 הכל והיא הכלי להכל  
ובזהר כותב על זה תושבחתא דליה דהיינו     חם עפרש"י  ליו אתה תשבכמ"ש בשוא ג  שבח לשון השפלה    70שם דקה  

 יותר  גבוה להגיע םוצישמשבח את הגלים שר
ם את המשובח במידתו כן מדתו זו יורדת אלי וזה בחי' במקום גדולתו  דהיינו שהשבח כמה שאני יותר מרומ  73שם דקה 

 שם ענותנותו  
ובזה מתעורר אצל המשבח  אם משבח את הצדיק בלי רצון להתדמו   77שם דקה   זה שבח  לו בזה אין  הבחי' צדיק  ת 

   (הצדיקחין מומת ה ונעשה צינור אצלו לקבל א)
ב   כט  שרבי  53הר"ץ  בג'קנ נו  העיר  לשון   ט  בפרנ   ת כבידו  מקומות  וכן  במו"מ  הברית  תיקון  בעצם  כשחסר  וכן  סה 

קל  הוי  התיקוןשכבד מאד על האדם לתקן בפרטיות ובפרט בדיבור שנקרא כבד פה וכל זה לרמוז לתיקון שהוא בבחי'  
 כנשר  

א יהיה תורה  צמו לעבשל  לים בתורה דהיינו שהמבל מששלא סכנשר יעיר קנו זה כלל בדברי רבינו    69הר"ץ כט א  
דהיינו לא שהמשל מלמד על דבר אחר אלא שהמשל בעצמו יגלה  ור  אלא צריך להוציא תורה מלשון הוראה מכל דיב

הם כמשל ורבינו מבאר אותם כדבר תורה  כן מצאנו בכמה מקומות בתורות של רבינו שמביא פסוקים שבפשט  תורה  
גם בדבר    אדיר  זה דברלעצמו   דהיינו  התורה שסביב התורה  וכגון  צעי  ל רק בחי' אמכביכו  אשהולהאיר בחי' תורה 
כבדיבו לאמר  משה  אל  ה  וידבר  של  מהתורה  ר  גבוהה  יותר  אפילו  תורה  בזה  שיש  מגלה  רבינו  כב  בתורה  מבואר 
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ק  רכאן כנש  וכןהנגלית     מיעיר  זה  יורד ברחמים ענו  ירחף  של כיצד הנשר  גוזליו  כאן על    רדובש שמו מפרורבינל 
ף טמא לומדים ממנו כי בשרש למעלה  אע"פ שהנשר הוא עו        את הפשט    לא סותר   והדרש גם    ן  המוחי  ת ררו התעו

 במרכבה הוא קדושה גמורה ורק למטה בהשתלשלות ירד עד לטומאה שצריך דייקא להרחיקה מאתנו 
ץ ואדברה  ם ואר י מהש  בינו את דבריו באזינומשה רפותח  מעיר שפרשה זו שבה אמר משה כנשר יעיר קנו    75  דקהשם  
 תאזינו איני יכול לדבר  ה לומר בלי שרוצ

פרש"י כיצד בא ומעיר הנשר את קנו דהיינו גוזליו הישנים מז האפשר ללמוד על הדיבור שצריך להשתדל    79ה  שם דק
ל הקן עד שיורד  חף מעט ומר כמו הנשר שלא בא פתאם אלא יורד מענף לענף לאט לא   שיהיה מתקבל אצל השומע 

ק  ר יומעעליו   ודיבשל מתן תורה כיצד ה  על כל מהלך   נו רמז בזה ומשה רבי    נו את  לישראל את עשרת    רקב"ה בא 
י רוח  כמבואר שם בתחילת הפרק כשעירים עלי דשא פרש" שלא בא להם במקיפים שא"א לקבלם אלא ברוח  הדברות  

 סערה המביא מטר ומגדל את העשבים עי"ש  

 
 קנה חכמה קנה בינה" )משלי ד'(, שהם המוחין: " דא קנו

את החכמה ובינה זה אפשר רק ממקום יותר גבוה מהם דהיינו הבחי' בעליו של    ר לעורמבאר שאם צריך  31כט ב הר"ץ 
כי לא    ומשם ממשיך הצדיק את החכמה תחיה בעליה דהיינו הכתר  החכמה ובינה וכמ"ש החכמה תחיה בעליה דהיינו ש

רר מהשינה בחי' ס'  ים ברצונו לעומבחי' חי   אלא ע"י שממשיך מגבוה מעל גבוה  ליסוד  המרכק  הצדי  בחי'  שייך פעולת 
 רצון  צדיק הוא צינור לאותו רצון הוא בכתר עכ"פ בבחי' הנמוכה שבכתר דהינו מקיף מעל המוחין    במיתה 

 
 נת: 'עשי דברו לשמע בקול דברו',חיבב

פין כידוע ששם  ה במילוי אל-שם אהו  גמט'   ל ווק  פנמיות הדיבורשהוא  ידוע  ביאר שקול בחי' דעת כ  57הר"ץ כט א  
 א גמט' טוב וזהו עושי דברו לשמוע בקול דברו בקול דייקא ע"י שיש קול דהינו דעת יש דיבור רומז לדעת והו ה -אהו

 

 יינו תקון הדבור וזה בחינת בגדים לבנים, ה
שכ היא  לדיבור  הבגד  לדמות  כאן  החידוש  נקודת  שלעיקר  ורמדנו  מו  בדעת  שתלוי  דיבור  הוא  לגבי  בדעת  דיבור  ק 

 (  72ט ג הר"ץ כ )ות שבו הוא מהיסח הדעת כמבואר בלקוטי הלכב הרביבור הכי נמי הבגד ד
 

 דורבב על בג
רה כי אין זה במודע כמבואר מלשון נמצא  נמצא רבב על בגדו נידון כמורד במלכות אין זה ככל עבי  6הר"ץ כט ג דקה  

במלכות משמע מזיד כי כאן    נידון כמורד  כן נענש ועודמשמע ש   כאן א נענש אבל  וגג אדם לועל שייקא  רבב נמצא ד
בעצם בחי' המלכות בדבר שצריך להיות כבוד המלך דהיינו על הבגד שהוא בחי' מלכות יש כאן בחי' הכתמה של  זה  

 בחי' המלכות  
ם  על פג  א אל  א על עצם מציאות הרבב שזה ל יינו  סוק כל משנאי יאהבו מות  ונדרש משניאי דהנלמד מהפבגמ' זה  

 ת עצמה ולכן היא דנה אותו  על ברואיו זה פגם בבחי' המלכויא את הקב"ה הכבוד שמשנ 
באמת  רבינו לא מביא כלל את פשט הסוגיה שם בשבת שהסיבה שחייב מיתה זה בגלל חילול ה' כי אע"פ ש  14דקה  

 ך  באמת כ זה  בגדך אבל בשרש הדבריםב על צא רבבפשט אין הכוונה שיש עוד עבירה דהיינו לא ימ
 אומר שעל זה יש שאגת הקב"ה על נוה דיליה   ירוד ודם נידה ורק אחרי זה רבינובב גורם פהר  17דקה 

זה בחי' שגורם שאגת הקב"ה  )נראה שמנסה לעשות חילוק דק בין פגם כל עבירה לפגם הזה ואולי כוונתו שבכל עבירה  
ז כאן  אבל  דיליה  נוה  מצדעל  עהמלכ  ה  אותו  שדנה  בעצמה  הות  שיפל  אב רוד  מהקב"ה  בלה  הבנתי  לא  את  ל  דיוק 
 כוונה( החילוק ואם באמת זה ה

)העונש הוא על עצם מציאות הרבב ועל זה שהשאיר אותו על בגדו( ובפרפראות לחכמה מבואר שמלמעלה    21דקה  
ינו  י הד   דים ומשם ירד והשתלשלי' בגשל בחבב על בגדו לרמז לו על פגם שעשה במקום גבוה יותר  גרמו לו להיות ר

כמבואר כאן בכל הפסוקים שרבינו מביא צדק לבשתי  בחי' המלכות בעצמה נקראת בגד  אשון דהיינו  בחי' הבגד הרמ
 וכו'    וכן כתוב שכל השכינה היא בחי' בגד לעולם המלכות  

 גדו.  על ב  ורבב כות פה ופגם הדיבור זה בחי' כתם בגד והוא בחי' מל וכן הדיבור   23דקה 
 ות שעל ידן מתגלה פנמיות  לכות הן בחינ גד ודיבורו מינו ביה ה דכל הבחינות האל 

 דיל מיסוד שהוא מוציא מכח אל הפועל אבל ההתגלות למעשה בעולם הנגלה היא אח"כ במלכות    להב
 בל זה מתגלה במלכות  המגלה הוא הצדיק בחי' יסוד א  25דקה 

 
 . לטובה, עתים לרעהעתים תים, כי יש כ"ח ]עשרים ושמונה[ ע

ג  כמבואר   פרק  פ  ם יתיע  כח והם  קהלת  מהפסוקים  בשבעה  בחלק  רעים  ושנים  טובים  עיתים  שני  פסוק  שבכל  סוקים 
 מהרע מתחיל  קבחלמתחיל בטוב ו

ומבואר שגם הזמן הוא בחי' מלכות וכשמאיר בו    שבתחילת החדש    בזהר יד עתים לטובה בחי' יד ימין ובחי' יד ימים 
 ( 9הוא עת לטובה )הר"ץ כט ד   ד אזיפירו בלא

 
 גדיך לבנים בכל עת יהיו ב

הרי העת רעה היא בגלל הרבב על בגדו ומאידך משמע שגם בעת  פשיטא  ולכאורה צ"ע משמע שגם בעת רעה וקשה  
   שיהיו לבנים  יש לצוות לועת טובה בגלל שכבר בגדיו לבנים וממה שהטובה וקשה הרי 

מור מבחי' כתם ורבב על  שמור את הדעת מהיסך הדעת ולשיד בכל עת צריך לה תמ כוונהש  וביאר הר"ץ עפ"י לק"ה 
)כידוע הכלל בכל שני  שמור על אחד מהם נשמר גם השני יהרוחני וגם על בגדו הגשמי והחידוש שיש קשר וע"י שבגדו 

ן יאוש אלא  רק איולא  והחידוש הוא שאפילו בעת רעה אין יאוש (  פא תנינא  כמבואר בתורה  דברים שהם אותה בחינה 
י נתיאש ולא הקפיד על קטנה כגדולה    רותבעו אפילו את הרשע הגדול ביתגם  וכן מאידך אפילו צדיק שבגדיו  למה 
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  הה להרוצהוא שחור כלפי האמת לאמיתלבנים תמיד עדין יש מדרגות בלובן כמבואר במסכת נגעים וגם הלבן ביותר  
 את ידי חובתו מצד הדין לצ

קנג ולמדו מכאן    זה   פסוק  שלמדו.  עיין שבת  העולם הבא  יום  שוב בתשובה בללמד שצריך לדקאי  יתבקש  כל  שמא 
 עוד עי"ש בגדיך לבנים היא הציצית ושמן על ראשך הם התפילין     לבוא למלך
ן משמע ממה שאמר דם נעכר ונעשה  ת לתיקון וכבכל עת יהיו בגדך לבנים שבכל עת יש אפשרו  -  33דקה  הר"ץ כט ד'  

ן תמיד אפשר למצא איזה נקודת לובן להמשיך  אין מצב שא"א לתקעדין אפשר שיהפוך ללבן כי    כל דם "פ שהחלב אע
 ממנה לבנונית לכל הבגד 

 בכל עת יהיו בגדך לבנים ס"ת מלכות    35דקה 
מהבוץ לבד מאדל ושאלו אותה איך    ולן התלכלכומעשה מאדל שהלכה עם חברותיה ועברו מקום של בוץ וכ  49דקה  
קדש כתוב שאצל רבינו אפילו קש בסוליה לא  כלך  וכן בשרשפי  א למדנו ללכת בבוץ ולא להתלצל אבנתה אזה וע

עבור את העוה"ז בלי להתלכלך לא אומרים לך לא ללכת  נדבק וברור שדברי אדל הם גם משל על כל העוה"ז איך ל
 תלכלך  לא לה לכך והכוונה לאיסור אלא לנגה לדברי הרשות לובודאי אין  אלא ללכת ולא להתלכלך  

יבוא כתם על  הכתמים בא מהיסך הדעת אבל כשאדם שומ  והביאור עפ"י מוהרנ"ת שביאר שכל ענין ר אפשר שלא 
 בגדו 

בישוה  וכן רמוז בפסוק בכל עת יהיו בגדך לבנים ושמן על ראשך לא יחסר צדיקים אומרים שהעוה"ז דומה למי שהל
 שלא להתלכלך  נצטוהתוח ו ם הכי לבנים ושמו על ראשו בקבוק שמן פבבגדי

 ת קדש כידוע( )שמן רומז למוחין לדעת שמן משח
אדם צריך לתפוס עצמו כשומר בגמ' בהמפקיד מבואר רב נחמן אומר כל לא ידענא פשיעותא היא דהיינו ששומר לא  

 יכול לומר לא ידעתי  
 דעת יסך השל ה הברית ואת הפגם כינו מקרה דהיינו מהותזאת שמירת  וזה כונת חז"ל שכינו   52דקה 

 

 דשא בריך הוא ושכינתיה, כי גורמין לה דם נדה,  קו ביןין אפרשותא והרשעים בעוונותיהם גורמ
יותר וכאן אומר שהרשעים גורמים אפרשותא דמשמע    דקדק דלעיל אמר שמי גדול יותר מדקדקים עמו   75הר"ץ כט ג  

הרשיע  אין מצב שאדם  אבל  גדול  פגם  גורם  קטן  רבב  כל  הצדיק  כ  שאצל  שכבכל  בבחי'  ך  גם  כי  יותר  פוגם  לא  ר 
ואפילו יעבור עלכל התורה אלפי פעמים עדין הוא חייב לקיים הכל ועדין בכל עבירה הוא גורם    א"סי'  עבירה יש בחה

      אפרשותא ואין אומרים כיון שכבר גרם אפרשותא מה יש עוד לגרום 
התחזקות  ון שאפשר לקלקל יותר הרי בכל  ין כי קל עדויש בזה גם התחזקות שגם בשאול תחתיות כמה שקל  78שם דקה  

 בבחי' שב ואל תעשה עכ"פ לא הוספתי קלקול שהרי אפשר לקלקל יותר  רק לו אפי
שהערוה בחי' זהמה גמט' נדה בחי' נשיכת הנחש שהיא פגיעה בשרש והשרש הוא בבגדים לכן      19וביאר הר"ץ כט ד  

 לבשו שמים קדרות וכו'  

 
 נונית:משיך להם לבדיקא, לה ם בגידיך לבני בגדיך וזהו: בכל עת יהיו 

הביאור בזה הוא שגד רומז  הדרשה הזו לעשות מגד גיד נמצא בתקוני הזהר בשני מקומות תיקון יט וכא    83ג    הר"ץ כט
  את החסדים שממתיק את הדינים שלה למלכות את החיוורתא    שממשיך  לבחי' הבריתלמלכות בחי' שבע והיוד רומז  

שגם זה נקרא גד בבחי'  ממשיך מגבוה לנמוך    נ מהנמוך לגבוהמעלה מ" ארץ  כי כל בשמים וב י'  יד בחחי' גואז זה כבר ב 
נמצא הגיד ממשיך מהכתר אל הגד את היוד דהיינוהחסדים       כמ"ש מגיד הרקיע  ממגד שמים כי גד לשון המשכה  

 והלבנונית 
דיק  נאמר אמרו צגמט' טוב ועל זה    ה גיד ונעש  בפרשת בהעלותך האריז"ל הקדוש אומר שהיוד נכנס לגד  86שם דקה  
 כי טוב  

בבחי'  שהיא בחי' המלכות בכל המובנים  ז"ל במקום אחר מבאר ענין השסה והרמח רואים שהמבחן של בחי' הנוק'  ריהא
  ר מעגלים מפוטמים כי היא שייכת יותיך יותר עליהן כמ"ש חז"ל רוצה אשה יותר בבגדים מצויירים יותר  יהבגדים שש

המקיף  ו  הזי'  לבח כי  של  הוהמלבוש  בחי'  השכינההנוק  כל  צדק  שומר  בחי'  בבחי'    כולה  מתלבש  שהקב"ה  לבשתי 
רואים שבחי' הנוק' מתבטא  ה מניה  ההוא קמצא דלבושישהוא כדין  ין הצמצום  נ בתורה סד רבינו מביא זאת לע השכינה  

חיות זה  זה הך הדם הוא הנפש  ל כיז"ארה   אומרובחי' הל"ת  שבזה האשה חייבת בדיוק כמו האיש  בעיקר בלא תעשה  
יאת דם נקרא  צ יהוא מת  בלי דם  הרי אפשר שיהיה כל הרמח ושסה ואעפ"כ    ה זה עצם החיותלה מהרמ"ח והשסלמע

נמצא החיות בדם ומה שופע שם אומר האריז"ל המוחין דם גמט' אב אם  יציאת הנפש הדם הוא הנפש  יציאת נשמה  
כי  אות חיים  נה תוצכי ממ  נצור לבךתמכל משמר    ועל הבינה נאמר  יהמה תחר החכעל החכמה נאמדהיינו חכמה ובינה  
עוד רמז בזה אומר האריז"ל שחו"ב הם י' וה' יוד גמט' כ' וה' יש שני צרופים או דו או די ויחד הכל    החיים נמצא בחו"ב  

יד כפול דם עולה  יד וגמט' גה עם שתי האותיות ג-עוד אומר האירז"ל י  עולה דם לרמז שהדם הוא החו"ב הוא החיים  
 שהיסוד נקרא חי בחי' חי עולמים  גמט' גיד ע"ה ושסה ועוד יח    שזה רמחשמח ת

 כמו בגד שנעשה גיד כך צדק נעשה צדיק   זוהר חלק ג דף כו/א 
ושחקים יזלו צדק, דכד שמים נטיל ליה ממעל, מההוא אתר עלאה דשארי עלוי, כדין שחקים יזלו צדק, מאן שחקים,  

צדיקיא, למאן, לההוא אתר דאקרי צדיק,  אי טחנין מנא להוד, דאינון ודינהו, נצח ו א לצדיקיא, ומאן נ ין מנ דטחנ   אתר
דהא אינון טחנין ליה לההוא מנא דאתיא מלעילא, וכל ההוא טיבו מתכניש בגווייהו, למיהב ליה לדרגא דצדיק, בגין  

גן  רחל, דכד מזדווצדק, יוסף וצדיקיא, דא צדיק ומאן    יקיא,דיתברכא צדק מההוא נזילו דלהון, ועל דא טחנין מנא לצד
 אקרו, ואלין טחנין מן לצדיקיא ודאי, ועל דא ושחקים יזלו צדק:   כחדא צדיקים

שבמדבר שהיו בלי צמצומי המלכות אזי נזונו  עוד האריך לבאר ענין המן כזרע גד ונקרא לחם הקלוקל בחי קל כנשר  
 מהמן דייקא  

 

 –וכבד על האדם 
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נקט כמשא כבד יכבדו ממני וכו'  בענין המו"מ  באות ט  קמן  העיר שרבינו נקט לשון כבד דווקא כאן וכן ל  53ט ב  "ץ כרה
כי  וכן בענין הפרנסה נקט     בחי' דם נדהוזהו כבד וכבדו בחי' מלך הכבוד הנ"ל כבד הינו בחי' הדמים בחי' כבד מלא דם  

טוב  וכוונת רבינו לרמוז שהסמל לשינה וחסרון ה    כללי,קון ה פרנסה שהוא בטרחא ובכבדות, הוא מחמת שלא תקן ת
 כבדות במו"מ ובפרנסה ובעיר בבחי' כבד פה דהינו דיבור פגום    זה כבידות בעבודת ה' 

 

 יין בוגד
 בגידה מתייחס לנאמנות ולא לכל מעשה רע כמ"ש בהושע כי בגדת באשת נעוריך  47הר"ץ כט ג 

 
 הסתלקות ר"ש 

בכל הש"ס והיה דור אחד לפני ר"ש  ן הוא רבי יהושע בן חנניא הוא רבי יהושע סתם  ר כאהמדב    10הר"ץ כט א דקה  
א"כ רבי יהושע בודאי  לוקת ר"ג ורבי יהושע מחונעשה עי"ז  ו צעיר שאל תפילת ערבית רשות  כמבואר בברכות שבהיות

שבימי ראיה  להם  שהביא  מהמושג  אלא  מהמציאות  מדבר  לא  א"כ  ר"ש  בהסתלקות  היה  הדיהצדי  לא  מותר  ק  בור 
 ר"ש בחייו ור"ש בהסתלקותו   ורבינו הוא שמכנה מושג זה שזה בחי'

 
 שבע מחלפות ראשו הם בחי' המוחין 

ן  ואפילו א"ת שכאן מדובר במותרי המוחין שאפשר שרומז למלכות עדי שואל הרי שבע רומז למידות    3הר"ץ כט יח  
 יע המידות על המוחין  שפאיך מקשה 

 
 ות המחשבה כפי המד

שיש רק ז' מחשבות עי"ש ובמקור  "פ ויהיה ערב ויהיה בקר  ה עאות לו  ציין לבעש"ט על התורה בראשית    6כט יח    "ץהר
 מים חיים אות כט 
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