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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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 נא תורה



  .ן        נט"מוהר                 ע נא"הצילה מחרב נפׁשי נ אר                  קוטי      יל           
דהיינו להשלים ולמלאות את העבודה שהיו , צריכים לתקן זאת

י בכל אותו העת שהיו נזופים מלפניו "יכולים לעבוד את הש
צריכין , כ אחר שזוכין להתעורר לתשובה"ע. ורחוקים ממנו' ית

י "כדי שיזכה ע, אדוד מאוולרוץ מא', זריזות גדול בעבודתו ית
העבודה של הימים זריזות עבודתו לתקן ולהשלים גם חסרון 

כי עכשיו צריך לרוץ במהירות גדול זה הדרך שהיה  ,שעברו
איר  ,ל"ואמר לאנשיו בזה: י"יכול לילך בזמן שהיה רחוק מהש

  :]ב[ חאפין סדארפט זיך זייעיר יאגין איר זאלט נאך קענין עפי
  )ל"לשון רבינו ז(        

 ]ד[מחרב נפשי מיד כלב  הצילה) בתהלים כ(] ג[נ 
  .'וכו

כל ' אין יכול להתפלל בבחי, כי כל הפוגם בברית
כל ' וכשאין מתפלל בבחי). תהלים לה( עצמותי תאמרנה

. ]ה[ היינו תפלתו, אזי כלבא נחית ואכיל קורבנו, עצמותי
זאת הבחינה , בדיבורי התפלה תוכשמתפלל וטועם מתיקו

ואין יכול לטעום מתיקות . כל עצמותי תאמרנהנקראת 
' זה בחי, כי מיין מתיקין. יקן פגם הבריתאלא כשת, בתפלה

' ומי שהוא בבחי. שמירת הברית ,]ז[ זרע קודש ,)ו( מיין דדכיין
וכשיוצאים מפיו . חהאזי דיבוריו מתוקים וטוב, מיין מתיקין

אזי ', השמע לאזנך וכו) וברכות ט(ש "כמ, טוומשמיע לאזנ
) ומשלי ט(' בבחי, יין לתוך עצמותיונכנסים מתיקות המ

וכשעצמות מרגישין מתיקות . שמועה טובה תדשן עצםו
נחית ' ואז ארי. ]י[ כל עצמותי תאמרנה' זה בחי, הדיבורים

' ג' בתיקונים תי ש"כ(' ארי' כי עצם זה בחי, ]יב[ יאוואכיל קורבנ
הוא , אבל מי שפגם בבריתו )]יג[ א תקונים האחרונים"בהי
תות מים ולא יכלו לש) ושמות ט(' בבחי, ידמיין מרירן' בחיב

' אזי אין יכול להתפלל בבחי. זרע טמא, מיין מסאבין ,]טו[ ממרה
מיין ' שהוא בחי, ]טז[ ואז כלבא נחית ,כל עצמותי תאמרנה

, מרה דאית לה תרי פיות' והוא בחי ,שצווח הב הב, יזמרירן
גיהנם דאית לה ' בחי, }משלי ה{]יט[ יחפיותפיחרב ' והוא בחי

' וזה בחי). בתיקונים שם ש"כ( ]כ[ תרי בנות שצווחין הב הב
וזה  ,ששובר עצמות של אדם, ל"חולאת שקורין ברעכניש ר

מיין , מיין מסאבין' בחי, ותמחמת קילקול המוח שבעצמ
וזה  : שבא החולאת הזאת מחמת תאוות ניאוף, כאןמריר

, ועצם לא תשברו בו) בשמות י(בקרבן פסח  כבשנצטוינו
לכלב ין בעצמות שהיו מקיימ) ב"א עמ 'בא ד(בזהר ' וכתו(כג

) ]כה[ ש"וזה היה קשה מאוד להמצרים ע, ]כד[ תשליכון אותו
בפסח  יכ. אם בריתו על תקונו, ע"ישראל אא מ"כדי שיבחינו כ

כי עיקר הפסח תלוי , וכל ערל לא יאכל בו) שם(כתיב בו 
וראו , לכלבים ווכשהשליכו את עצמותי ,]כו[ במצות מילה כידוע

ו על "יודעים שאין הברית ח היו, ו"אם שלטו בהם הכלבים ח
אל תהיו ) א"ע' פ' קדושים ד' פ(וזה מה דאיתא בזוהר :  תיקונו

 ומביא הפסוק, אין הבין, לענין טומאת הברית] כז[ כסוס כפרד
בכן מי שפגם בבריתו ישמור  : ש"ע והכלבים עזי נפש ]כח[
הצילה מחרב נפשי ומיד וזה    : ע מכלבים ומחרב"א

היינו כשאריה יאכל  ,מפי אריה הושיעניאבל , ]כט[כלב 

, לשון הצלה לביחרב וכלב כתוזהו אצל . זה לי לישועה, קרבני
הן , שעזי פנים שיש בדורודע    : ואצל אריה כתיב ישועה

והן  ,והכלבים עזי נפש) ישעיה נו(ש "כמ, ]לא[ הן הכלבים
וחולקים על תפלת איש הישראלי שעדיין לא תיקן  לבעומדין

צורבא ) :אתענית י(ל "שאחזוזה   : ]לג[ בריתו בשלימות
 ידאובולהכי  ,]לד[ מרבנן דיתיב בתעניתא ליכול כלבא שירותא

, ושהכי משביע את נפש דקד, הצדיק אכילתו היא יקר הערך
והאי צורבא  ,]לו[ צדיק אוכל לשובע נפשו) גמשלי י(ש "כמ

בשביל זה , ואין יודע להשביע נפשו, מרבנן דמרעיב את נפשו
כי גם , שגם בהם כתיב לא ידעו שבעה, שירותאליכול כלבא 

יל זה ובשב: ]לז[ הוא אין יודע איך להשביע את נפשו היקרה
כי הוא בא על תאוות המשגל  }.ה ד"ר{נקרא כלב בשם שגל 

אזי ליכול , שאין צריך להתענות ומתענהודווקא   : ל"כנ
בוודאי צריך , אבל מי שצריך להתענות. לחכלבא שרותא

יתיב , דיתיב בתעניתא' וזה בחי. ]לט[ה הוא ומצו ,להתענות
: ]מ[ יתיב הוא מורה על הדבר שאין משתנה כמובא, דייקא

  מא: )ל"כ לשונו ז"ע(

כשאתם   עקיבא' אמר ר ]מג[):דחגיגה י(] מב[ אנ
מגיעין לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים 

  : דובר שקרים לא יכון לנגד עיני ]מד[שנאמר 

) ג הישעי(מה' בבחי, יות וברוחניותבגשמ השקר מזיק לעינים כי
שאינם , קריןכי כשהעינים כהות הם משׁ . ]מו[ עינים תרוקשְַׂ ומ

, כגון על דבר גדול מראה שהוא קטן ,מראין הדבר כמות שהוא
ת כי העינים נעשו כהו. היפך מן האמת, ועל אחד שהוא שנים

ושבו העבים אחר ) ב"א עשבת קנ(ל "כמאמר חז, מן הדמעות
ודמעות הן ממותרי . זה הראות שהולך אחר הבכי] מז[ הגשם

. שהטבע דוחה אותם לחוץ דרך העינים, ]מח[ המרה שחורה
ועכירת . היא שואבת מעכירת הדמים, ]מט[ והמרה שחורה
א לדבר שקר עד שיעכר את "כי א. י השקר"הדמים הוא ע

כי . ]נ[ א כשמזכך מקודם את הדמים"א לדבר כ"ואמת א. דמיו
. דברובנפשי יצאה ) 'ה ה"ש(ש "כמ, הנפש עיקר הדיבור הוא

נמצא . כי הדם הוא הנפש) זויקרא י(ש "כמ, הוא הדם והנפש
 ,ומזה באה המרה שחורה, כשאומר שקר יש לו עכירת הדמים

. ז העינים כהות"ועי, וממותרי המרה שחורה נתהוו הדמעות
' זה בחי, מלוח, הקוטפים מלוח עלי שיח) 'איוב ל(' וזה בחי
אל ' וזה בחי: י שיחה"שבא ע, שהם מים מלוחים, דמעות

כמו שסיים שם (נא ,שהוא אזהרה על שקר, תאמרו מים מים
, שקר' הם בחי, מים מים) 'דובר שקרים לא יכון וכושנאמר 

כי השותה מים מרוה . שהם מים מלוחים, דמעות' שהוא בחי
, לא די שאינו מרוה צמאונו, אך השותה מים מלוחים ,צמאונו

עד שצריך לשתות מים , ]נב[ סיף צמאון על צמאונואלא שמו
וזהו אל . ]נג[ כ נקרא השקר מים מים"וע ,לכבות צמאונו, יםאחר

דובר שקרים לא יכון שנאמר , שהוא השקר, תאמרו מים מים
  : לנגד עיני

  

                                
א
  מאד מאד - מתרצו , מאוד מאד - בתרלד 
ב

כדי שתספיקו ) 'בעבודת ה(צריכים אתם להזדרז מאד  
  .עוד להשיג משהו

ג
  תורה זו לשון רבינו לא ידוע היכן ומתי נאמרה 
ד

ה "פרק ח ד) צדוק הכהן' לר(עיין מחשבות חרוץ  
. לבמה שכתב שם קבלה בידו על קליפת הכ –וקבלתי 

הכלב פחות שבנמצאים –נה ' ל אור חדש עמ"ועיין מהר
לית עניא  –ואינו נחשב בריאה ובאר הגולה באר חמישי 

אין כמוהו  –א "מכלבא ונתיבות עולם ב נתיב דרך ארץ פ
 –מא שבת ' א עמ"משולל מן הכבוד וחדושי אגדות ח

ועיין בחיי . ה כלבתא"ד –ה "צב ר' פחּות שבנבראים ועמ
  .י הקבלה"ה ועפ"חרץ כלב לשונו דפ ולא י"עה

ה
ה "ד[ :ודף סב]  מתחילתו. [עיין תיקון כא דף מה*  

  ]:וזהר בראשית כג[ ]ועוד איתא תקונא
ו

אינון דהיכלא דזכותא אקרון מים [ .עיין זוהר שמות ו 
מי , מתוקים אינון דהיכלא דחובא אקרון מיין מרירין

 כיון( .קכה: ובזוהר נשא קכד .]המרים המאררים
י ולטהרן בדקן "שמצרים אמרו ששלטו בנשיהם חשדום בנ

 .:]מ בדף קכד"ש רע"ועי) [ה כסוטות במרה"הקב
ז
  יג' ישעיהו ו*  

                                
ח
 וטובה ומתרלו וטובים -ר ותרלד "גם בדפו 
ט
 לאזניו -ומתרלו , לאזנו -ר ותרלד "גם בדפו 

י
  ' עיין תורה סז אות ח 
יא
 'קורבני -ומתרלו , קורבנו -ר ותרלד "גם בדפו 
יב

ל עם "הנ. להבין יותר עיין היטב בתיקון כא דף מה 
  .ביאור מתוק מדבש שם

יג
  א ועצם איהו אריה"דף קמ תחילת ע 
יד
 מרירין -מתרלו ו, מרירן -ר ותרלד "גם בדפו 
טו
  .דף פ' תיקון מעיין  
טז

 י"ש פרש"עי(אם שגורה תפלתי בפי : עיין ברכות לד 
במרוצה ואיני נכשל ונובעת מלבי אל פי כל מה שאני 

ואם לאו יודע אני שהוא מטורף , )חפץ להאריך בתחנונים
   א לשון טריפה לכלב תשליכון"ש מהרש"עי
יז
  מרירין -ומתרלו , מרירן -ר ותרלד "גם בדפו 
יח

כלשון (חרב פיות  -ומתרלו, חרב פיפיות - ר ותרלד"גם בדפו 
מרה ' ד' משלי הלציין  לכן, כאןהתקונים שהן דברי רבינו 

רוממות קל בגרונם לא שייך הכא גם . כלענה חדה כחרב פיות
וכנראה מסיבה זו לא ציין  )תהלים קמט בידם פיפיותחרב ו

  .מ"ת מ"כאן מוהרנ

                                
יט

ושם . לשון רבינו כאן הוא לשון התקונים בדף קמ. 
ל חרב פיות ולא חרב "וצ' מפורש שהכוונה למשלי ה

  .וכן לשון הפסוקים משמע כן. 'קמט ו תהלים פיפיות
כ
 טו 'עיין משלי ל 
כא
 מרירין - מתרלו , מרירן -ותרלד  ר"גם בדפו 
כב
  שנצטווינו -בתשכט ,שנצטיינו - בתרלד 

כג
 ר"סוגרים אלה נמצאים כבר בדפו 
כד

 )פסוק זה לא נזכר בזהר שם( 'שמות כב ל 
כה

שנאסרו לשברו כדי שהכלבים ישברו ואז המצרים  
 .ז"ל ויהיה ביטול לעיטמינום בחו

כו
רזא דא . ועיין זהר שמות מא' עיין שמות רבה יט ה 
מאן דאית ביה , לאעברא זוהמא מקמי ברית קדישא) דפסח(

מאן דלא אית ביה ברית קדישא , ברית קדישא ייכול ביה
  ,לא ייכול ביה

כז
  'תהלים לב ט 
כח
  ישעיהו נו יא 
כט

ו שדוד ביקש על נפש: [מ פנחס רכד"עיין זוהר רע*  
  ]פטירתו יקבלה דמות אריה ולא כלבשבויחידתו 

ל
לא  כתוב - כתיב ומתרצו  - ר ותרלד"גם בדפו 
  ' עיין תורה סז אות ג 
לב
  בתקפא כתוב עומדי  

                                
לג
  לקוטי עצות תפלה אות מט –עיין  
לד
  לעילמה הקשר לד כאן ח"פלוב' ה טריפות ג"לקעיין  
לה
לו  בודאי -מתרצו  
ה "שמיני ד 'ב תרמט ומאור ושמש פ"ק ח"עיין שיש 

   וידבר
לז
  עיין סוף תורה לז  
לח
  שירותא  - בתרלד ומתרצו , שרותא –ר "גם בדפו 
לט

ן סימן "ועיין חיי מוהר[ח סימן תקעא "ח או"עיין ב*  
תצא ועיין ספר המדות תשובה אות סד ועיין ספורי 
מעשיות מעשה יב אנשי הבעל תפלה תענית אצלם היה 

אות קעג בראשית ט "עיין בעש. יקר מכל תענוג שבעולם
מי שלא תיקן נפשו כראוי  - קמט אות מקור מים חיים ו

  ].ט"צריך סגופים גם לפי הבעש
מ
  'עיין תורה כא אות ד 
מא
  כ תורה נא"ר כאן מתחיל תורה קלו ואח"בדפו 
מב

של חג שבועות שנת תקסג ' אתורה זו נאמרה בליל  
ת שישב וכתב "ואחרי שבועות חזר עליה רבינו לפני מוהרנ

ובשנת תקפד מצא  )ח"מ ופל"חי(ו מה ששמע לפני
י רבינו ממש בנוסח אחר והיא "תורה זו בכת ^ת "מוהרנ

  .בסוף הספר

                                
מג

ש "ס ועי"שנכנסו לפרד' ע לד"ש שהיא אזהרת ר"עיי 
' ביאור הכותב על עין יעקב ועיין ספר המדות אמת אות א

א דף "ודעת ותבונה פכ :דף פנים ותיקו: וזהר בראשית דף כו
  ה וזהו"ד: עא
מד
 'תהלים קא ז 
מה
  ובתשכט תוקן )ישעיהו יג(בתקפא  

מו
דבר אחר צובעות עיניהם בסיקרא . י לשון הבטה"פרש 

דהוה מלאן כוחלא : ויומא ט: ובכחול ועין שבת סב
  ,לעינייהו ומרמזן

מז
  'קהלת יב ב 
מח

לרבי מאיר אלדבי ' שביל א' שבילי אמונה נתיב ד 
ועיין .  חוש הראותה ו"סוף ד:) בדפוס וורשא תרף דף לז(

  'לעיל תורה לו אות ד
מט
 תנינא והערה שם' עיין תורה ו 

עיין תורה קיב והמשכיל המבין יש לו להתפלל כל ימיו  נ
שיזכה פעם אחד כל ימי חייו לדבר דבור אחד של אמת 

  .לפני ה כראוי
נא
 ת בתקפא"ביאור מוהרנ 
נב
ילקוט שמעוני ישעיהו פרק כא רמז תכא  ולקמן בתורה  

  'ות דסה א
נג

  י שקר אין לו שובע"עיין תורה מז שע  

  תורה אור
  תורה נ
יָלה) כא(תהילים כב  ַהּצִ

ֶלב ְיִחיָדִתי ד ּכֶ י ִמּיַ  :ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ
ל ַעְצמֹוַתי) י(תהילים לה  ּכָ

יל ּתֹאַמְרָנה ְיֹדָוד ִמי ָכמֹוָך ַמּצִ
ּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ

  :ִמּגְֹזלוֹ 
ּה) יג(יהו ו ישע ְועֹוד ּבָ

ָבה ְוָהְיָתה ְלָבֵער ה ְוׁשָ ִרּיָ ֲעׂשִ
ֶכת ּלֶ ׁשַ ר ּבְ ֵאָלה ְוָכַאּלֹון ֲאׁשֶ ּכָ
הּ  ְבּתָ ם ֶזַרע ֹקֶדׁש ַמּצַ ֶבת ּבָ :ַמּצֶ

  פ
ְמאֹור ֵעיַנִים) ל(משלי טו 

ן ֶ ַדׁשּ מּוָעה טֹוָבה ּתְ ח ֵלב ׁשְ ּמַ ְיׂשַ
  :ָעֶצם

ֹבאּו ָמָרָתה) כג(שמות טו  ַוּיָ
ָרה ּתֹת ַמִים ִמּמָ ְוֹלא ָיְכלּו ִלׁשְ
ן ָקָרא י ָמִרים ֵהם ַעל ּכֵ ּכִ

ָמּה ָמָרה   :ׁשְ
ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה) ד(משלי ה 

ּיֹות ֶחֶרב ּפִ ה ּכְ ֲעָנה ַחּדָ   :ַכּלַ
רֹוְממֹות ֵאל) ו(תהילים קמט 

ָיָדם יִפּיֹות ּבְ ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ּפִ   : ּבִ
ַלֲעלּוָקה) טו(משלי פרק ל 

תֵּ  הׁשְ לֹוׁש ֵהּנָ י ָבנֹות ַהב ַהב ׁשָ
ע ֹלא ָאְמרּו ְעָנה ַאְרּבַ ּבַ ֹלא ִתׂשְ

אֹול ְוֹעֶצר ָרַחם) טז:  (הֹון ׁשְ
ִים ְוֵאׁש ֹלא ְבָעה ּמַ ֶאֶרץ ֹלא ׂשָ

   :ָאְמָרה הֹון
י) ל(כב משפטים שמות  ְוַאְנׁשֵ

ֶדה ָ ׂשּ ר ּבַ ְהיּון ִלי ּוָבׂשָ ֹקֶדׁש ּתִ
ֶלבְטֵרָפה ֹלא ֹתאֵכלּו ַלכֶּ 

ִלכּון אֹ  ׁשְ   :תוֹ ּתַ
ַבִית ֶאָחד) מו(יב  שמות בא ּבְ

ִית ִמן ֵיָאֵכל ֹלא תֹוִציא ִמן ַהּבַ
רּו ּבְ ר חּוָצה ְוֶעֶצם ֹלא ִתׁשְ ׂשָ ַהּבָ

  :בוֹ 
ְוִכי ָיגּור) מח(שמות בא יב 

ה ֶפַסח ַליֹדָוד ר ְוָעׂשָ ָך ּגֵ ִאּתְ
ִהּמֹול לֹו ָכל ָזָכר ְוָאז ִיְקַרב

ֶאְזַרח ָהָאֶרץַלֲעׂשתֹו ְוָהיָ  ה ּכְ
  :ְוָכל ָעֵרל ֹלא ֹיאַכל ּבוֹ 

סּוס) ט(תהלים לב  ְהיּו ּכְ ַאל ּתִ
ֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶפֶרד ֵאין ָהִבין ּבְ ּכְ

ל ְקֹרב ֵאֶליךָ    :ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ּבַ
י) יא(ישעיהו נו  ָלִבים ַעּזֵ ְוַהּכְ

ה ְבָעה ְוֵהּמָ ֶנֶפׁש ֹלא ָיְדעּו ׂשָ
םֹרִעים ֹלא ָיְדעּו ָהבִ  ּלָ ין ּכֻ

נּו ִאיׁש ְלִבְצעֹו ם ּפָ ְלַדְרּכָ
ֵצהוּ    : ִמּקָ

יק ֹאֵכל) כה(משלי יג  ַצּדִ
ִעים ְלׂשַבע ַנְפׁשֹו ּוֶבֶטן ְרׁשָ

ְחָסר   :ּתֶ
  תורה נא

ֶקֶרב) ז(תהלים קא  ב ּבְ ֹלא ֵיׁשֵ
ָקִרים ה ּדֵֹבר ׁשְ ה ְרִמּיָ יִתי ֹעׂשֵ ּבֵ

  : ֹלא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני
ּיֹאֶמר ְיֹקָוקוַ ) טז(ישעיהו ג 

נֹות ִצּיֹון י ָגְבהּו ּבְ ַיַען ּכִ
רֹון ַלְכָנה נטוות ְנטּויֹות ּגָ ַוּתֵ
רֹות ֵעיָנִים ָהלֹוְך ְוָטֹפף ּקְ ּוְמׂשַ

ְסָנה ַעּכַ ַלְכָנה ּוְבַרְגֵליֶהם ּתְ   :ּתֵ
ר ֹלא) ב(קהלת יב  ַעד ֲאׁשֶ

ֵרַח ֶמׁש ְוָהאֹור ְוַהּיָ ֶ ְך ַהׁשּ ֶתְחׁשַ
בּו ֶהָעִבים ַאַחרְוַהּכֹוָכִבים וְ  ׁשָ

ם ׁשֶ   : ַהּגָ
י) ו(שיר השירים ה  ַתְחּתִ ּפָ

ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר
יהּו ּתִ ׁשְ ּקַ רֹו ּבִ י ָיְצָאה ְבַדּבְ ַנְפׁשִ
ְוֹלא ְמָצאִתיהּו ְקָראִתיו ְוֹלא

  :ָעָנִני
ַרק ֲחַזק) כג(דברים עקב יב 

ם י ַהּדָ ם ּכִ י ֲאֹכל ַהּדָ ְלִבְלּתִ
ֶפׁשהּוא  ֶפׁש ְוֹלא ֹתאַכל ַהּנֶ ַהּנָ

ר ׂשָ   :ִעם ַהּבָ
ַהּקְֹטִפים ַמּלּוַח) ד(איוב ל 

יַח ְוׁשֶֹרׁש ְרָתִמים ֲעֵלי ׂשִ
 :ַלְחָמם



 אמר ר' עקיבא נא                          מוהר"ן וטי                         ליק       נט:

השקר, שהוא הרע, שהוא הטומאה, הוא מחמת והתהוות 

. כי הרע הוא נגדיות, למשל כל מה שהוא [א] הריחוק מאחד

נגד רצונו של אדם הוא רע. ובאחד אין שייך נגדיות, אלא כולו 

 ביום ההוא יהיה ה' אחד וכו'טוב. וזה שאמחז"ל )פסחים נ'( 

רע. וע"כ  , שיהי' כולו הטוב והמטיב, כי באחד אין שייך[ב]

אז  הב(, כי יהי)משלי י שפת אמת תכון לעדלעתיד לבא יקוים 

כולו אחד כולו טוב. כי אמת הוא אחד, למשל, על כלי כסף 

אבל כשאומרין  ,כשאומרים עליו שהוא כלי כסף, הוא האמת

עליו שהוא כלי זהב, הוא שקר. נמצא שהאמת הוא אחד, כי 

אבל השקר הוא  א"א לומר אמת רק שהוא כלי כסף לא יותר.

, ושאר גשתוהרבה, כי אפשר לומר שהוא כלי זהב, וכלי נח

)קהלת  בקשו חשבונות רביםשמות נמצא שהשקר הוא בבחי' 

זה לעתיד לבוא יתבטל הרע, ויתבטל  ובשביל. [ד] ז'(

, לא ירעו וכו'ההתנגדות, ויתבטל הדמעות. כמ"ש )ישעיה יא( 

כבש ונמר עם גדי  וגר זאב עםוכתיב )שם(  ,היינו ביטול הרע

ומחה ה' ה( . וכתיב )שם כ[ה] חי' ביטול ההתנגדות, היינו בוכו'

, היינו ביטול הדמעות שהם בחי' אלקים דמעה מעל כל פנים

שהוא כולו טוב  יהיה ה' אחד ושמו אחד(. כי אז ושקר כנ"ל )

לבא יתבטל הטומאה, כמ"ש כולו אמת כנ"ל. וע"כ לעתיד 

כולו  ה. כי אז יהיה אעביר מן הארץואת רוח הטומאג( )זכרי' י

פי' ]ז. מי יתן טהור מטמא לא אחדד( אחד, כמ"ש )איוב י

:     [שעיקר אחיזת הטהרה והטומאה, הוא מבחי' התרחקות מאחד

, כשהיה הבריאה בכח כביכול, קודם [ח] קודם הבריאהכי 

, היה כולו אחד, וכולו אמת, וכולו טוב, [ט] הפועל לשהוציא א

אפי' שם טהור לא היה שייך לומר, כי טהור אין  ,ישדווכולו ק

 יבםיוטהרתו( , כמ"ש )יחזקאל ל[יא] אלא כשיש טומאה שייך

חשבונות . אבל כשכולו אחד אין שם בחי' מכל טומאותיכם

בחי'  יגאיכי הטהרה ה ,, שהוא עיקר הרע והטומאה כנ"לרבים

הממוצע בין הקודש והטומאה, שעל ידו נתתקן הטומאה, 

. והוא בחי' הבחירה, שהוא מכל טומאותיכם ידםיוטהרתכמ"ש 

ממוצע בין שני דברים. וזה אין שייך קודם הבריאה, שאז היה 

כולו אחד. כי באחד אין שייך בחירה שהוא בחי' הטהרה. 

ה בריאה מן הכח אל הפועל, אזי נתהווכשהוציא הקב"ה את ה

תיכף בחי' הטהרה. כי כשהוציא מן הכח אל הפועל, היו שני 

, בחי' האחד והבריאה. ואז שייך בחירה, שהוא בחי' דברים

סמוך לו, ועדיין לא  טואיהטהרה, שהוא ממוצע בין האחד, כי ה

הרע והטומאה. אך הוא רושם  טזשהיא לחשבונות רביםהגיע 

שיוכל להשתלשל ויגיע עד שיהיה רע יזוסימן על ההשתלשלות, 

ח ע"א ובכמה ה. וע"כ כתוב בזוהר )בראשית דף מוטומא

מסיטרא דשמאלא. כי  יזת הטומאהמות( שעיקר אחמקו

, והוא סימן שישתלשל עד [יח] הטהרה מרמזת שיש טומאה

שיהיה טומאה. וע"כ אפשר לזכך ולהעלות הטומאה לטהרה, כי 

מכל  יטםיוטהרתשלה מטהרה. כמ"ש להיא בעצמה נשת

. נמצא שעיקר אחיזת הטומאה מבחי' הטהרה טומאותיכם

והטהרה הוא בחי' שמאל, בחי' לוי שהוא בחי' הבחירה כנ"ל. 

 (, ולוי הוא בחי' שמאל כידועכא) וטהרת את בני לוי(, בחי' כ)

. וע"כ עיקר אחיזת הטומאה הוא מבחי' שמאלא, כי שמאל [כב]

וכל  :  הוא בחי' הטהרה שמשם עיקר אחיזת הטומאה כנ"ל
זה היינו בחי' שמאל בחי' טהרה בחי' הבחירה, שמשם עיקר 

 ,אה שהוא הרע וההתנגדות בחי' שקר כנ"להשתלשלות הטומ

כל זה נמשך מבחי' אחר הבריאה, אחר שיצא הבריאה מכח 

 ,והבריאה ,, דהיינו האחד'שאז הי' כביכול שני בחי ,אל הפועל

הוא  הטומאה וכו' כגאושה וכנ"ל. נמצא שעיקר אחיזת השקר

מחמת הריחוק מאחד כנ"ל, היינו מבחי' אחר הבריאה וכנ"ל: 

ת הש"י, אפי' אחר הפעולה שהוציא הקב"ה מכח השגחוע"י 

אל הפועל, כל הדברים הם באחדות עמו. והרע יונק מהשארת 

(, והוא רחוק מאחד. כדגחה, היינו מאחורי כתפי' כידוע )ההש

עיני בנאמני א( השגחת הש"י עליו, כמ"ש )תהלים ק וע"י אמת

השגחת הש"י, כמ"ש וע"י השקר שהוא הרע, מסיר ממנו  .ארץ

, ואין חיותו אלא מאחורי דובר שקרים לא יכון לנגד עיני( )שם

כתפא. נמצא מי שהוא רוצה שיהיה אחר הישות והפעולה 

שהוציא מכח אל הפועל, שיהי' כולו אחד, שיהי' אב ובן כאחד, 

, ועי"ז [כה] כמו שהי' מקודם כשהי' בכח, ישמור עצמו משקר

ר"ע וזה שאמר    :  השגחת הש"י עליו, ואזי כולו אחד
 שיש טהור. כשאתם מגיעין לאבני שיש טהור

ולה, שהוא יש, ואז שייך שם טהור כנ"ל. עהוא בחי' אחר הפ

שהי' בכח, שיהי' אב ובן  ,אם תרצה שיהי' כמו קודם הפעולה

הוא בחי'  ,כשאתם מגיעין לאבני. וזהו [כו] כאחד

אב ובן כחדא, שהוא בחי' קודם הבריאה שהי' בכח, שהי' הכל 

, הוא בחי' אחר הפעולה, שהוא בחי' טהורשיש אחד. 

אל  ,שיש טהור לאבניאם תרצו להגיע  ,ישות וטהרה
שנאמר דובר , הוא בחי' שקר כנ"ל. תאמרו מים מים

, כי ע"י שקר הוא מסיר שקרים לא יכון לנגד עיני

מעליו השגחת הש"י והוא רחוק מאחד. אך ע"י אמת, השגחת 

כמו שהי' קודם הבריאה  הש"י עליו. וע"י ההשגחה, כולו אחד,

ישעיה } עין לא ראתה אלקים זולתיךשכר עוה"ב וע"כ  כנ"ל: 

עין  'כי מאחר שיהי' כולו אחד, לא יהי :{,ד וע' ברכות לדס

בזה כטיש אז, שגם  ואמר: כח זולתיך כזיםקאלשיראה רק 

כי א"כ איך יהי' חילוק השכר לכ"א  ,קושיא מה שא"א להבין

דתו ויגיעתו בזה העולם בשביל וא' לפי מדריגתו, ולפי עבו

ומאחר  ,כי בוודאי גם בהסוף האחרון לא יהיו כולם שווים ,הש"י

 שיהי' כולו אחד איך שייך חילוק בין א' לחבירו לפי מדריגתו

)שייך  : [לא] סוד שא"א להבינו, והדברים עתיקים. אך יש בזה [ל]

זה השקר מזיק לעינים, כי ע"י השקר מסלק ובשביל לעיל( 

ת עיני הש"י ופוגם בעינים שהם בחי' השגחה כנ"ל. כי השגח

השקר נמשך מריחוק מאחד שמשם עיקר אחיזת הטומאה 

שהוא הרע שהוא השקר כנ"ל ומחמת זה בעצמו פוגם ע"י 

שקר בהשגחה ומסלק השגחת הש"י מעליו. כי ע"י השגחת 

הש"י הכל אחד אחר הבריאה כמו קודם הבריאה. וע"י השקר 

קר רחוק מאחד כנ"ל ע"כ מסלק ההשגחה פוגם באחד כי הש

ע"י השקר ומפריד ח"ו אחר הבריאה מקודם הבריאה שמשם 

עיקר אחיזת הטומאה כנ"ל. אבל ע"י אמת שהוא בחי' כולו 

 לבאחד כולו טוב 

 

                                               
 כג שרש השקר בקדושה 'בהמה וחיה טהורה דסימני עיין לק"ה  א
 'זכריה יד ט ב
 נחשת -מתרצו  ג
כמבואר ביבמות סה: צ"ל כיון צ"ע מה שהתירו לשנות מפני השלום  ד

עיין שהקב"ה בעצמו שינה אין זה שקר כשנעשה באופן המותר אבל 
 השל"ה הק' סוכה נר מצוה אות נה.ך ריש תולדות. ובנעם אלימל

ובעש"ט עה"ת משפטים אות י'. ועיין ספר חסידים סימן תכו שגם מה 
עתיד חששו שמא דבר השהתירו לא התירו אלא בדבר שעבר, אבל ב

ועיין חפץ חיים רכילות . )כמבואר שם בגרסת מהדו' ברלין תרנא( ירגיל
כמבואר וצ"ל דאע"פ דדמי למים מים אינו מפריד אלא מחבר כלל א' אות ח' שמיקל. 

  .הנ"ל שקר גמור אפילו בטעות פוגם כמבואר ספר המדותרה פ' שהשלום מחבר הפכים ואילו בתו
 תורה יד אות יב עיין ה
 עיין תיקון כב דף סו. ו
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא ז
ל  –עיין שיש"ק ח"ה כב  ח ּיּוק ּכָּ דֹול ּוְבדִּ ינּות ּגָּ ְמתִּ בֹות ֶנֶאְמרּו ּבִּ ְוֵאּלּו ַהּתֵ

י אֶ  אִּ ה ַמה ּשֶ בָּ ב.ּתֵ תָּ ֵאר ַעל ַהּכְ ר ְלבָּ  ְפש ָּ
תורה סו אות ב' סוד הוצאה מכח לפועל הרמוז בא' ועיין סוף  עיין ט

 תיקון מ' שהזהרת ר"ע הנ"ל היא בסוד א' הזה.
 קדש -מתרצו  י

                                                        
 טהור מכלל שהוא טמאיומא מג:  עיין יא
 וטהרתם )כלשון הפסוק( -וטהרתים, ובתשכט -גם בדפו"ר יב
 הוא -היא, ומתרלו  -ותרלד גם בדפו"ר  יג
 בתשכט וטהרתם )כלשון הפסוק(בדפו"ר וטיהרתי', ו יד
 הוא -מתרלו היא ו - ותרלד גם בדפו"ר טו
 הואש -תרלו ב טז
 שיכול -תרלד ב יז
 עיין זוהר ח"ג מח: וקפ: וח"ב סט: אין טהרה אלא מתוך טומאה יח
 וטהרתם )כלשון הפסוק( -ובתשכט ,וטהרתים -גם בדפו"ר יט
 עיין זוהר קרח קעו: כ

ת רבינו למלאכי ג' ג' וטיהר את ]וצ"ע לכאורה כוונ במדבר ח' ו' כא
בני לוי. ועיין קדושין עא. כשהקב"ה מטהר שבטים שבטו של לוי 

 מטהר תחילה שנאמר וטיהר את בני לוי וכו'[
 עיין זהר שמות יא סוף ע"א  כב
 שהיא -מתרצו  כג
 עיין זוהר חקת קפד. כד
 בלק"ע הוסיף מוהרנ"ת ותדבר רק אמת ותהיה איש אמת לאמיתו כה
 וסח הכת"י שם מבואר יותרעיין בנ כו
 אלהים -בתשכט  כז

                                                        
ורה הוסיף מוהרנ"ת בתקפא, ובדפו"ר נדפס כאן תכאן ומבדפו"ר עד כאן  כח

 קלז קלח קלט ואחריה תורה נג ואחריה תורה נב
בלוח התיקון של תרלד כתב שכאן צריך להיות לשון רבינו ז"ל שנמצא 

מוהרנ"ת בתקפד אח"כ מתורה זו )ונראה כוונתו לכת"י תורה נא שקיבל 
 ועיין בגליון העמוד הבא. ונדפסה בסוף הספר(

 שגם בזה יש -שגם יש בזה, ומתרלו  -גם בתרלד כט
לכאורה צ"ע עד שמקשה על חילוק שכר בין אחד לחבירו ששניהם הם זולתו ית' יש להקשות  ל

א שרש רומז לסוד מלכות דא"ס שהי ואולייותר איך שייך מציאות של זולתו כלל אם הכל אחד. 

 נשמת ישראל עיין שערי הלשם ח"ב יב גלות השכינה.
 עיין פסחים קיט. ד"ה מאי ולמכסה עתיק לא
צ"ע מדוע לא גמר את ' תיבות בשורה והשאר ריק ובתקפא כאן יש רק ג לב

האם היה למוהרנ"ת איזה כללים בסדר העמודים. וכה"ג עיין לעיל  השורה
 דף נא:

 תורה אור
ה יְ  יָּ ק זכריה יד )ט( ְוהָּ ֹקוָּ

ּיֹום  ֶרץ ּבַ אָּ ל הָּ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָּ
מֹו  ד ּוש ְ ק ֶאחָּ ְהֶיה ְיֹקוָּ ַההּוא יִּ

ד:  ֶאחָּ
ַפת ֱאֶמת  משלי יב )יט( ש ְ
ֹון  ה ְלש  יעָּ ַעד ְוַעד ַאְרּגִּ ּכֹון לָּ ּתִּ

ֶקר:  ש ָּ
קהלת ז )כט( ְלַבד ְרֵאה ֶזה 
ים  ֱאֹלהִּ ה הָּ ש ָּ ר עָּ י ֲאש ֶ אתִּ צָּ מָּ

קְ  ה בִּ ר ְוֵהּמָּ ש ָּ ם יָּ דָּ אָּ ּו ֶאת הָּ ש 
ים ֹבנֹות ַרּבִּ ְ ש ּ  :חִּ

ֵרעּו ְוֹלא  ישעיה יא )ט( ֹלא יָּ
י  י ּכִּ ְדש ִּ ל ַהר קָּ כָּ יתּו ּבְ חִּ ַיש ְ
ד  ה ֶאת ְיֹדוָּ עָּ ֶרץ ּדֵ אָּ ה הָּ ְלאָּ מָּ

ים: ם ְמַכּסִּ ם ַלּיָּ יִּ ּמַ  ּכַ
ם  ר ְזֵאב עִּ ישעיה יא )ו( ְוגָּ
ץ  ְרּבָּ י יִּ דִּ ם ּגְ ֵמר עִּ ֶבש  ְונָּ ּכֶ
יא ַיְחּדָּ  יר ּוְמרִּ ו ְוֵעֶגל ּוְכפִּ

ם: ֹטן ֹנֵהג ּבָּ  ְוַנַער קָּ
ֶות  ע ַהּמָּ ּלַ ישעיה כה )ח( ּבִּ
ה  ְמעָּ ד ּדִּ י יֱֹדוִּ ה ֲאֹדנָּ חָּ ֶנַצח ּומָּ לָּ
ת ַעּמֹו  ים ְוֶחְרּפַ נִּ ל ּפָּ ֵמַעל ּכָּ
ד  י ְיֹדוָּ ֶרץ ּכִּ אָּ ל הָּ יר ֵמַעל ּכָּ סִּ יָּ

ר: ּבֵ  ּדִּ
ה ַבּיֹום  יָּ זכריה יג )ב( ְוהָּ
אֹות  ד ְצבָּ ַההּוא ְנֻאם ְיֹדוָּ

ית ֶאת  ן ַאְכרִּ ים מִּ ֲעַצּבִּ מֹות הָּ ש ְ
ְכרּו עֹוד ְוַגם  ּזָּ ֶרץ ְוֹלא יִּ אָּ הָּ
ים ְוֶאת רּוַח  יאִּ בִּ ֶאת ַהּנְ

ֶרץ: אָּ ן הָּ יר מִּ ה ַאֲעבִּ ְמאָּ  ַהּטֻ
ד  ה ְיֹדוָּ יָּ זכריה יד )ט( ְוהָּ
ּיֹום  ֶרץ ּבַ אָּ ל הָּ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָּ
מֹו  ד ּוש ְ ד ֶאחָּ ְהֶיה ְיֹדוָּ ַההּוא יִּ

ד:  ֶאחָּ
ן טָּ  ּתֵ י יִּ הֹור איוב יד )ד( מִּ

ד: ֵמא ֹלא ֶאחָּ ּטָּ  מִּ
י  יחזקאל לו ַרְקּתִּ )כה( ְוזָּ

ם  ים ּוְטַהְרּתֶ ם ְטהֹורִּ ֲעֵליֶכם ַמיִּ
ל  ּכָּ ּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּומִּ מִּ

ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם:  ּגִּ
ם  במדבר ח ּיִּ )ו( ַקח ֶאת ַהְלוִּ

ַהְרּתָּ  ֵאל ְוטִּ רָּ ש ְ ֵני יִּ ּתֹוְך ּבְ מִּ
ם:   ֹאתָּ

רֵ  מלאכי ג ב ְמצָּ ש ַ ף )ג( ְויָּ
ֵני  ַהר ֶאת ּבְ ֶסף ְוטִּ ּוְמַטֵהר ּכֶ
ֶסף  ב ְוַכּכָּ הָּ ּזָּ ם ּכַ ק ֹאתָּ ּקַ י ְוזִּ ֵלוִּ
ה  ְנחָּ י מִּ יש ֵ ק ַמּגִּ יּו ַליֹקוָּ ְוהָּ

ה: קָּ ְצדָּ  ּבִּ
ֶנֶאְמֵני  תהילים קא )ו( ֵעיַני ּבְ
ֶדֶרְך  י ֹהֵלְך ּבְ דִּ ּמָּ ֶבת עִּ ש ֶ ֶאֶרץ לָּ

י: ְרֵתנִּ ים הּוא ְיש ָּ מִּ  ּתָּ
ב  תהילים קא )ז( ֹלא ֵיש ֵ
ה ּדֵֹבר  ּיָּ ה ְרמִּ י ֹעש ֵ יתִּ ֶקֶרב ּבֵ ּבְ

י: ּכֹון ְלֶנֶגד ֵעינָּ ים ֹלא יִּ רִּ קָּ  ש ְ
ם ֹלא  ישעיה סד )ג( ּוֵמעֹולָּ
ן ֹלא  ינּו ַעיִּ ְמעּו ֹלא ֶהֱאזִּ ש ָּ
ה  ְתךָּ ַיֲעש ֶ ים זּולָּ ה ֱאֹלהִּ תָּ אָּ רָּ

ה לֹו: ְמַחּכֵ  לִּ
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  אמר רבי עקיבא אמר רבי עקיבא מאמר מאמר 
  מספה"ק לקוטי מוהר"ן מספה"ק לקוטי מוהר"ן 

 
 א

 זמן אמירת התורה
חג   של  הראשון  בלילה  נאמרה  זו  תורה 
חזר   שבועות  ואחרי  תקסג  שנת  שבועות 
וכתב   שישב  מוהרנ"ת  לפני  רבינו  עליה 

 לפניו מה ששמע )חי"מ ופל"ח( 

 

 
 פתיחה

 להזהר משקר לפרדס לנכנסים הזהרת רבי עקיבא מתחילה ב תורה נא 
ת ר"ע לנכנסים לפרדס להשיג השגות בעולמות עליונים היא הזהרה לכל אדם הרוצה  רבינו לומד שהזהר

  .ליחד שמו ית' לדבוק בו
ֵני ֵעיַני( ו) קא תהילים וכלל דבריו רמוזים ב ֶנֶאמְּ ֶבת ֶאֶרץ ב ְּ ֶ ִדי ָלש  ָ ֶדֶרךְּ  ֹהֵלךְּ  ִעמ  ִמים ב ְּ ֵתִני הו א  ת ָ רְּ ָ ש    לֹא( ז):יְּ

ב ֵ ֶקֶרב ֵיש  יִתי ב ְּ ֵ ה ב  ה ֹעש ֵ ִמי ָ ֵֹבר  רְּ ָקִרים ד  ְּ ֹון לֹא ש  ֶנֶגד ִיכ   : ֵעיָני לְּ
 ור"ע נקט בקיצור רק את הסיפא. ,בסוף התורה משמע שבשני הפסוקים אלה רמוז הכל

מראשית   ים ומתרחקים זה מזהכלהובין הבורא לנברא, שבדרך הטבע לאחות את הקרע כי והביאור: 
כי רק השגחתו יכולה   .חת הש"י עלינוע"י השג  אי אפשר אלאלשון חיתוך כמ"ש לברוא את היער( הבריאה )

  . להעלות אותנו למעל הטבע
ועוד ששקר מפריד ופוגם בעיני   .\בית'/  כי דובר שקרים לא יכון נגד עיניו .משקר להיזהרצריך   ולהשגחה

 ההשגחה.  
 .לא ע"י עכירת הדמים ר אא"א לשקכי  ,משקר אלא ע"י שמזכך הדמים  להישמרוא"א 

זו אמת וכשאומר  כשאומר על כסף שהוא כסף ש  ,לכאורה דבר פשוט הוא ,אמת \ג/ מה הוא שקר ומה היא
 כל דבר אחר הוא שקר.  על כסף שהוא 

אבל חז"ל  ,שקר נובע מחשבונות רביםש רכי אע"פ שרבינו מזהי ,אלא שבעיון יותר העניין צריך ברור גדול
ינו בועומק הכוונה בזה נראה כדברי ר .\ד/ חשבונות רביםההיא דייקא  ,למדונו שלפעמים האמתבעצמם 

בזה   לכווןאלא שלמעשה מאד קשה . \ה/כנעשה על ידו פירוד בין נברא לבורא באיזה אופןששקר הוא 
 ועוד שהיצר מביא בזה להרגל עבירה חמורה של שקר.  .\ו/לאמת

 
 ירושלים  י' אב תשע  א

ספר המצוות  משפטים מדבר שקר תרחק נחלקו בפירושו אם יש איסור לשקר או חיוב לדבר אמת ועיין    בתורה פרשת   אע"פ שכתוב   ב
תשלג. ירושלים  במהדו'  קנו.:  דף  כב  עשה  מצות  שם  פערלא  הגר"י  בביאור  גאון  בזה.  ר שמא   לסעדיה  שלב"ש  יך  יז  כתובות  ועיין 

עוד עיין שערי תשובה     דס"ל דקרא קאי אבי"ד.  וה לשנות.לשנות מפני השלום הוא איסור תורה מדבר שקר תרחק ואילו לב"ה מצ 
 לרבינו יונה שער ג' אות קעח ט סוגי שקר. ובאיזה מהם מותר לשנות.  

לשון זכר והאמת לשון נקבה ונ"ל כי השקרן הוא הרע שעושה עצמו ראשית ומשפיע. אבל האמת כל כוונתו להיות כלי    צ"ע השקר   ג
 לאמת של הקב"ה.

ות מפני השלום ואף מצווה לשנות וגם הקב"ה שינה כמבואר כל זה שם נמצא האמת  נ אמרו ביבמות סה: שמותר לש   כיוון שחז"ל   ד
  שלכוון לפעמים מתלבש בשקר ואינו נקרא שקר אלא שינוי. וכיון שהקב"ה בעצמו שחותמו אמת משנה הרי שזו האמת בעצמה. אלא  

מאד  ארוך  לימוד  צריך  הקב"ה  של  הזו  בספר    לאמת  שלום  )נתבאר  קנה אמת(  בעיקר  משפטי  חלק  עד    בסופו  אחד  כל  ומסתמא 
 שמתברר לו האמת לאמיתה צריך עכ"פ לא לשנות מהאמת שלו הפשוטה.  

ראיה מלוקח מקח רע בשוק    ם מבואר שנחלקו בזה בית שמאי ובית הלל כיצד משבחים כלה בפני חתנה ובית הלל מביאי   בכתובות יז 
ו בפניו ולכאורה צ"ע למה דאמנם אמרו שמפני השלום מותר אבל משום צערו של קונה מפני  ואינו יכול להחזירו. שמצווה לשבח 
השלום אפשר לתרץ כיון ששלום מחבר בין הפכים כמבואר בתורה פ' לכן התירו כי עומק הכוונה    איזה שלום הוא זה  דבשלמא מפני 

שצער של יהודי הוא בחי' התרחקות נפש מישראל והיא    חבירו. וצ"ל שלו היא לסוף דבר שיגרום חיבור ולא פירוד אבל משום צער  
נמצא שא"א להמלט    )נתבאר בשיחות של הרב שמואלביץ ממיר שצער הוא כאש(   וכידוע גודל העונש למצער ישראל.  בחי' פירוד.

 מחשבונות רבים וממילא איך מנוס אלא לזכך את הדמים ועי"ז נזכה לכוין לדעתו של הקב"ה שחותמו אמת.
לפי רבינו שרמז במה שאמר ששקר עושה פירוד ממילא כל שקר שגורם לחיבור ישראל להקב"ה או אפילו רק מונע    כלל נראה ה   ה 

פירוד אינו שקר גמור וצריך לנהוג בו כפי סופו.  עיין תענית כח. שהמלכות גזרה שלא להביא בכורים ועצים לירושלים ויראי החטא  
ובברכות   אותם.  שבחו  וחז"ל  ושיקרו  מאליהו  הערימו  מכתב  ועיין  שאכל.   במקום  המזון  ברכת  לברך  לחזור  כדי  שיקר  רבב"ח  נג: 

הנזק   מחמת  רק  הדיבור אלא  בעצם  איסור  אינו  מכאן שהשקר  ומוכח  נקרא אמת.  הוא  מצוה  תכליתו  אם  סופו  עפ"י  נבחן  ששקר 
בבעל פונדק שמו כידור שכיחש בפקדון של    שגורם דהיינו פירוד כנ"ל לפי רבינו לכן כשגורם חיבור הוא אמת.  עוד עיין יומא פג:

רבי יוסי ורבי יהודה ושיקרו לאשתו כדי שיחזור כספם אליהם. נמצא שאינה עבירה שצריך לוותר כל ממונו כדי לא לעבור. אמנם  
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אלא שזיכוך הדמים כולל גם את כל מעשיו  שרק עי"ז אפשר לדבר אמת.  ,ולכן אין עיצה אלא זיכוך הדמים
 . \ח/ עבודת ה' של כל החיים את כל וממילא כולל  \ז/ שגם הם יהיו אמת

 
 ליקוטי הלכות

 ' יו"ד אבר מן החי ג
 ' יו"ד ריבית ה

 ' יו"ד שבועות א
 'יו"ד שבועות ב

 'ד עבדים ב"יו
 ' חו"מ עדות ב

 'חו"מ שלוחין ג
 לעינים  ה' ב' שקר מזיק חו"מ נזקי שכנים

 חו"מ מקח וממכר א ד' שקר עכירות הדמים 
 

 
 שיחות השייך לתורה זו 

', )ליקו"מ ח"א( סימן נ"א, נאמר אחר שבועות תקס"ג: )חיי כו   מוהר"ן, סימן נ"ט(.  -מאמר "אמר רבי עקיבא" וְּ

ר  בליל  נאמר  נ"א(  סימן  ח"א,  מוהר"ן  )ליקוטי  עקיבא"  רבי  "אמר  ונשנה אחר  מאמר  וחזר  תקס"ג,  שבועות  של  אשון 
רֹונוֹ  '  -שבועות לפני הרב רבי נתן ִזכְּ כו  ָרָכה, והוא יושב וכותב על הספר בידו, ואלו התיבות: "כי קודם הבריאה" וְּ   -ִלבְּ

ובדיוק כל תיבה, מה שאי  גדול,  )-נאמרו במתינות  זו; מובא בשיש"ק ח"ה, סעיף    -אפשר לבאר על הכתב:  תו'  פל"ח 
 . כ"ב(

 
 מדבר שקר תרחק

וכתיב פ' קדושים לא ולמדו חז"ל שהיא מצוה על בית דין  כתיב בתורה בפרשת משפטים מדבר שקר תרחק  
  את השקר בעלמא רוב מוני המצוות לא מנו  וכן , \ט/ולמדו חז"ל שמדובר בנשבע לשקר תשקרו איש בעמיתו 

נוא  דבר שאבל הוא  לדבר אמת,  כמצוה  כמצות עשה להתרחק ממנו או    כאיסור לאו או  \יבמניין התריג/ 
ואתעבה שנאתי  כמ"ש שקר  בעיני הש"י  עיני.    .מאד  לנגד  יכון  לא  דובר שקרים  מד'  וכתיב  הוא  והשקרן 

עוד שם ששקרן שונא    ספר המדות מרוח פיו של השקרן נעשה היצה"ר.וב  כיתות שאינן רואות פני שכינה.
ואמרו   .\יא/אשכון את דכא ושפל רוחית'  הפך מהותו וממילא מרוחק מהקב"ה דכתיב בו  עניוות דהיינו שזה  

ראשון בכל    תנאיממילא הוא    והוא ית' עצם האמת כמבואר בתורה ט' ובתורה קיב.  ,חז"ל הוי דומה לו וכו'
 אליו ית' להזהר מאד משקר.שהיא ההתקרבות עבודת ה'  

נ  על מנת לברואכש לפועל,  הבריאה    ת כי שרש השקר הוא ביציא   , העלמהלשקר דהיינו  תן מקום לָ עולם 
וכל אמת מעורר גילוי    ,לכן כל שקר מעורר את אותה העלמה   .דהיינו החלל הפנוי  ,א מקומו של עולםישה

 .\יב/ האמת בעולם

 
ה יותר  אם היא מצות עשה לדבר רק אמת אין חיוב להינצל מביטולה אלא עד חומש נכסיו כמבואר בש"ע או"ח סימן תרנו ואולי הי 

 לכן לא חששו.  
כל נושא בעבודת ה' כשמעיינים בו בעומק הכוונה נמצא שדיוק הדברים והאמת שבו הוא קו דק עד שכמעט אין    העניין שכמעט   ו 

לכך   נבדק  דוגמאות  הרבה  הבאנו  ב'  לתורה  טובה    )בהוספות  המתנה  וע"י  מאד  צר  גשר  הזה  העולם  רבינו  זה אמר  שעל  וביארנו 
ואמצע    לחצות לכן כל שכן שבאמת עצמה שהדבר הוא כך שלכוין לאמת לאמיתה הוא כמו לכוין    ( לברר אותו שהיא מחלוקת ניתן  

 של אמצע שכידוע הוא א"ס.
לא יכון לנגד עיניו אלא כל חוטא ואפילו שרק לפעמים חוטא אע"פ שעכשיו אינו חוטא לטובתו אין הקב"ה פונה  כי לא רק השקרן    ז 

 כחוטא בבית המלך שדינו חמור הרבה יותר.אליו שמא יחטא לפניו וידון  

 א.תשמר עצמך משקר, ב. ותדבר אמת, ג. ותיהיה איש אמת.  -אמת אות כו שמוהרנ"ת נקט ג' לשונות   ועיין לקוטי עצות 
 שלדבר דיבור אמת היא עיקר העבודה כל החיים   וכן מבואר בתורה קיב   ח
ר   בספר ברכת אליהו   ט  דף  ג'  לחו"מ  הגר"א  ביאור  על  ומדבר שקר תרחק  רקובר  לשקר  נשבע  על  רק  הוא  הוכיח שלא תשקרו  כב 

 נאמר לבי"ד וכתב שכן כתב שגם כך מצא בשם הגר"ח קנייבסקי.
 והסמ"ק אף אחד לא מנה אותו בתריג דהינו הרמב"ם וחינוך ורמב"ן ועוד לבד מהסמ"ג    י

י (  טו )     נז טו פרק  בישעיהו    יא א   ָרם   ָאַמר   ֹכה   כ ִ ָ ִנש   ֵֹכן   וְּ ָקדֹוש    ַעד   ש  מוֹ   וְּ ְּ ָקדֹוש    ָמרֹום   ש  ֹון   וְּ כ  ְּ ֶאת   ֶאש  א   וְּ ָ כ  ַפל   ד ַ ְּ ש  חַ   ו  ַהֲחיֹות   רו  חַ   לְּ ָפִלים   רו  ְּ   ש 
ַהֲחיֹות  לְּ ִאים   ֵלב   ו  ָ כ   ועיין סוטה ה. שדרשו אני את דכא ופרש"י אני מרכין שכינתי אצלו.  : ִנדְּ

  י' עגולים כמבואר שם ואמת בחי' יושר כידוע.בתורה ז' מבאר מוהרנ"ת שאיש ואשה בחי' אמת ואמונה. ואמונה בחי' מקיפים בח   יב
שבל  נמצא  שם  כמבואר  האמת  בה  מתחבר  כאשר  היא  שקר ואמונה  היא  האמונה  לכן    א אמת  הפנוי  בחלל  עגולים ששרשם  בחי' 

  בחי' שלום בין אמת ובחי' השקר.    א והשידוך הו   ., וזהו שנמשכת אחר שקר החן אמונה היא במקום שנסתר האמת לכן צריך להאמין
המלכות   ותעלה  וכו'   דיסודא  סילוקא  כי  הדעת  גם  וממילא  הברית  תיקון  יושלם  לבוא  ולעתיד  הברית  תיקון  היסוד  הוא  ושלום 
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אדם  איזה  תועלת לבו רק איזה    אין הפסד וישכש  אבל,  לשום אדםותועלת  וכל זה גם בשקר שאין בו הפסד  
רש ההיתרכאן מתחיל ִמ  ויש דיעות שהוא בעצמו נקרא    והמצוה לשנות מפני השלום המבואר ביבמות סה:  גְּ

 אלא שגם בזה עשו גדרים כדי לא לבוא להרגל עבירה.  ,אמת
  , דהיינו שלא התירו אלא לשנות בדבר שעתיד להיות,גזר על להבא שמא יבוא להרגל  \יג/ שספר חסידים

ואולי כוונתו   מהשלי  ה ע היכן מצינו היתר בעביר)וצ"   ,לשמה  העביר  אוגם בזה הנעם אלימלך כותב שהי
  ,לא להגיע לזה  של"ה הק' כותב שצריך לעשות כל שביכולתוהו   שצריך להרגיש כאילו היא עבירה לישמה(

הדעת את  לגנוב  קצת  אלא  לשנות  כלל  התירו  שלא  הריטב"א(  דעת  שכן  )וכתב  לנר  הערוך  ,  ושיטת 
 שיזהר גם מלשנות. ומי נקרא רגיל בזה צ"ע.  והבעש"ט כותב שמי שרגיל בשקרים 

ומאידך המכתב מאליהו מבאר שבמקום שהתירו או ציוו לשנות מפני השלום הפירוש שבמקרה זה השינוי  
  הוא האמת שמתלבש בשקר.

נולד    השקרמצד שמעורר שרש הפירוד שממנו  בין האדם לבורא,  רבינו מגדיר את השקר כדבר שמפריד  
 הבריאה מכח אל הפועל להיות בחי' זולתו, שני לשון שינוי ושקר. דהיינו ראשית יציאת

ואפילו כשמשנה  מהות של פירוד    אלישמה כי השקר הו  ה עביר  א תמיד היולפ"ז נ"ל מובן השל"ה הקדוש ש
. ואולי נחלקו  סותר עמ"נ לבנות  הרי זהכמבואר בתורה פ'    \יד/לצורך השלום שהשלום מהותו לחבר הפכים

וכל מאליהו  הבניה    המכתב  רק  או  לתיקון  נחשבת  כבר  הסתירה  האם  לבנות  עמ"נ  בסותר  האחרים 
     שאחריה. 

 

 הקדמה 
רבינו מבאר כאן כיצד זוכים אנחנו דהיינו הנבראים בעוה"ז שמאז בריאת העולם דהיינו מתחילת יציאתו 

אבינו   את הקרע כדאיתא במדרש על אברהם   נאחהפועל הולך ומתרחק הבריאה מבוראה. כיצד  אל המכח  
 . \טו/ שמכונה אחות לנו קטנה כי הוא ראשון אחרי אלפים שנה שאיחה את הקרע

דהיינו כשאנו מצליחים לגרום לו ית' להפנות פניו אלינו ולהשגיח עלינו. אזי    ,ועיקר האיחוי הוא השגחה 
 . \טז/ופנים היא אמת ,כי אמת היא פנים ,החיבור שלם בחי' פנים בפנים דיבר. היינו שלימות האמת

 

ומבואר שמרגע שנברא ונחתך העולם מבוראו )שברא בחי' זולתו כדי לגלות מדת ההטבה שלו וזה אפשר  
נו כביכול שני לו נקשר בנו יאליה וקוץ בה שמצד היותנו זולתו דהיש  אלא  ,רק כשיש זולתו להיטיב עימו

 שהוא השקר והרע והטומאה.   \יז/והשינוי המחלוקת
 

נתן מקום לומר שהוא איננו   ית'  הואש  מכחזה רק    ,אותו ית'  העליםלרק    שנבראאבל האמת שכל העולם  
מאד נמצא  שהוא  יודע  באמת  החפץ  אבל  ב'(  ח"ו,  מו  סוד    )תהלים  סד  בתורה  כמבואר  לפני.  כמו  אחרי 

לסלק  שבכוחם רק שא"א להבין כיצד הוא פנוי ואינו פנוי. וזו מעלת ישראל  ,שבאמת אינו פנוי ,החלל הפנוי
 , ועי"ז לדלג על החלל ולקשור את הנברא לבורא.אמונה חזקה שהוא נמצא מאדהשכל ולהאמין 

כו   אמת  עצות  בלקוטי  מוהרנ"ת    קדם   בבחינת  הבריאה  אחר  נכלל  שיהיה  עד,  באחד  להכלל  –וכלשון 
 , הבריאה קדם שהיה  כמו, קדש כולו טוב כולו אחד כולו שיהיה הבריאה

בביאור   בתורה  כי  לשונות  שתי  בזה  שיש  הלשון  מעניין  ר"ע  לאבני.  מאמר  טהור  שיש  להגיע  תרצו  אם 
קודם הבריאה דהיינו אב ובן כחדא.  אבל בכתב  אל  אחר הבריאה דהיינו ישות וטהרה  בלק"ע  דהיינו כנ"ל  

כתב הפעולה  -ידו  קודם  כמו  הפעולה  עכשיו  שיהי'  הישות  לתוך  האחדות  ולהמשיך  להגיע  שרוצה    .ומי 
זה משמע בביאור עניין ההשגח ובהשמטה שבסוף התורה שהעיקר לשמור משקר כדי לא  וכעין  ה בפנים 

   ולהחזיר את אחר הבריאה כמו קודם הבריאה. ,כוחה לאחות את הקרעבלפגום בהשגחתו עלינו שרק היא 
נכלל    ,ויש לדון בזה בשתי בחי' אחת מה הגורם האם השגחתו או השגחתינו נגרם האם הבריאה  וב' מה 

 ריאה בבריאה. בקודם הבריאה או להפך קודם הב
 .  שון מורכב משניהם שע"י השגחה נכלל הבריאה בקודם הבריאהלהשמטה ה סוף העיין היטב בו

 
ותוכלל בבינה עולם התשובה אמא עילאה ותמלא הארץ מלכות דעת כמים לים מכסים. בבחי' צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשם  

והאמונה תתעלה    י בינה כתר דז"א וכשהמלכות תוכלל בה תיהיה היא עטרת בעלה.היינו המלכות תיהיה אשת חיל עטרת בעלה. כ 
 למדרגת ידיעה.

 לקמן נמצא בפנים בדברי רבינו עה"פ המה בקשו חשבונות רבים.  המ"מ לכל שיובא   יג
לד. כי שלום  הוא במה שמבואר בכהאריז"ל שהיסוד נקרא שלום וברית )דהיינו קשר( מרכבה ליסוד כמבואר בתורה    שרש העניין   יד

 שיש ביניהם התנגדות. וכן היסוד מחבר בין משפיע ומקבל שהם תכלית השינוי.  וכ  , לא שייך אלא בין שנים 
שהיו צדיקים עד אברהם לא החזירו את העולם בתשובה אלא את עצמם ורק שמרו שלא יתנתק לגמרי הבריאה    כי יחידי הדורות   טו 

שער הנקודים שבעת השבירה לא נתרחק האור מהכלי יותר מג' מדרגות כדי לשמור  )שזה בחי' תוהו עדיין כמבואר בע"ח    מבוראה.
 ( ועיין מה שכתבנו בהקדמה לתורה לד בזה   שלא יאבד לגמרי 

 . ועיין גם תורה מז ותורה כג כמבואר בתורה קצב   טז 
 בראשית א' ד'  כמבואר ברבינו בחיי   יז 
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ועי"ז זוכים    סור מרע של שקרלונראה שהעיקר נעשה בכח ההשגחה אלא שלהשגחה זוכים בשתי בחי', א'  
, זה בעצמו בחי' תוב' ע"י עשה טוב של השגחתינו עליו י  ,באחר הבריאה   הקודם הבריא  להשגחה ונכללת

 .  , ועוד גם בבחי' ה' צלך נכלל קודם הבריאה בבריאההבריאה בקודם הבריאהשנכללת 
 

 מים מים אל תאמרו 
והנה במעשה בראשית בסוף יום ראשון לא כתוב ראשון אלא ויהי ערב ויהי בקר יום אחד. כי ראשון שייך  

אר בפסוק א' וגם היו מים כמבואר בפסוק  כבר היו שמים וארץ כמבוביום הראשון  אע"פ שרק כשיש שני. ו
המים ואעפ"כ היה הכל אחד כי עדין הבריאה אחוזה בקודם הבריאה, ובו    ינל פב' ורוח אלקים מרחפת ע

 ברא את האור הגנוז שעל ידו מתגלה להדיא שהכל אחד. 
ֹאֶמר(  ו)'  א  בראשית  נעשית ההבדלה לצורך הבחירה כמ"ש  וביום השני )לשון שינוי בין הנברא לבוראו(  ַוי 

ִהי  ֱאלִֹהים תֹוךְּ   ָרִקיעַ   יְּ ִים   ב ְּ ָ יל  ִויִהי  ַהמ  ד ִ ין  ַמבְּ ֵ ַעש  (  ז)  :ָלָמִים  ַמִים  ב  ל  ָהָרִקיעַ   ֶאת  ֱאלִֹהים  ַוי ַ ד ֵ בְּ ין  ַוי ַ ֵ ִים  ב  ַ ר  ַהמ  ֶ   ֲאש 
ַחת ֵבין  ָלָרִקיעַ   ִמת ַ ִים  ו  ַ ר  ַהמ  ֶ ִהי  ָלָרִקיעַ   ֵמַעל  ֲאש  ָרא(  ח)  :ֵכן  ַויְּ קְּ ָמִים  ָלָרִקיעַ   ִהיםֱאלֹ  ַוי ִ ָ ִהי  ש  ִהי  ֶעֶרב  ַויְּ   יֹום   ֹבֶקר  ַויְּ

ִני ֵ פרש"י שהי והרקי    :ש  למים  מים  בין  מגערת הקב"ה.    הע המבדיל  קרש  ביום הראשון אלא שבשני  כבר 
 דהינו מתוקף הדינים נעשה חומת מים בין מים למים.  

שהם מים עליונים    ן מ'תקובסוף  ו  בראשית כו:  והיינו מים מים שהזהיר ר"ע לנכנסים לפרדס דאיתא בזהר
י'ומים תחתונים.   ו'    דהיינו מים מים ופרסא ביניהם.   ,ורמוז באות א' שהיא סוד אחד ואעפ"כ מורכבת מי' 

 ובאמת אינה מחיצה כלל.  ,שרומז לבורא ונברא והמחיצה שביניהם
והכל רק דמיון   עיין תורה קטו משה נגש אל הערפל והמשל בשם הבעש"ט שיש חומות בין האדם לקדושה

 ואחיזת עינים.   
הם ומים תחתונים  עליונים  מים  ע"י הגלגלים  כי  והנהגתו התחתונה את העולם  שנדמה    , המאציל העליון 

טבעיים הנוהגים עפ"י חק קבוע    לשני דברים וכאילו עולם כמנהגו נוהג, בבחי' גלגלים דהיינו סיבה ומסובב
כמבואר בחגיגה טו אחר המעשה שהזהיר    יהם כמלא נימהאבל באמת אין בינ  וכמ"ש חק נתן ולא יעבור.

 , ר"ע את חביריו
והכל תלוי בנו כי ע"י אמונה אפשר לדלג על הריוח הדמיוני הזה ולהחשיבו לכלום ואמונה היא כד אתחבר  
בה אמת ואמת הם פניו ית' לכן כל דבור אמת הוא רק עד כמה שהוא דיבור שפונה אליו ית', ושקר להפך  

   והאמת היא שאין מים אלא אחד,     ,\יח/ יווח הזה בין מים למים הוא השקרח"ו. והר
ד'   ועיין לק"ה תולעים  ז' בעטלערס ביום השישי מהבת מלך שבאה במבצר של מים  ועיין ספורי מעשיות 
ובפרט באות ח' שמבאר שהמבצר של מים הוא סוד החלל הפנוי שהוא פנוי ולא פנוי מאלקותו ית' וא"א 

)עיין    והמשל לזה הוא חומות ומבצר של מים בתוך המים וכההוא קמצא דלבושיה מניה וביהלהבין זאת  
 . סוף תורה סד ושם צויין לב"ר כא ולכתבי האריז"ל(

וזה סוד כל התורה שלנו להבין כיצד היש נעשה מהאין והם עדין כלולים זה בזה אחר הבריאה כמו קודם  
 הבריאה,  

ון שהכל יחזור לעתיד לאחד כיצד יהיה חילוק שכר וגם זה א"א להבין  בסוף התורה כירבינו  וזה שמקשה  
דייקא צפנת  צפנת  אשר  טובך  רב  מה  בפסוק  זאת  רמז  לא    \יט/והנביא  עין  עוה"ב  שכר  חז"ל  שאמרו  וזה 

 וא"כ אין מלבדו מי שיראהו.   , כי יהיה באופן של אין עוד מלבדו ,ראתה אלקים זולתיך 
בעצמו אמיתותו נעלמת מאד ואדרבה נראית הפוך    אחותמו דייקא אבל הושל הקב"ה אמת  וזה בחי' חותמו  

כמו חותם הפך הנחתם וכמבואר בתורה קמ לגבי הצדיק. והכי נמי החלל הפנוי כלפי העולמות שבו הוא 
בחי' חותם ונחתם לכן אין לנו תפיסה כלל בחלל ולכן כל כך הזהיר אותנו רבינו לא להכנס לקושיות משם  

בתורה ש  כמבואר  האמורא  שאמר  נ.  בפסחים  המבואר  ראיתי  הפוך  עולם  בחי'  וסד.וזה  ועלתה  סב  חלה 
 נשמתו למעלה.   

ולכן אומר כאן רבינו שהוא צפון ואין בו זולתו להשיגו. כי הוא וזולתו  ונראה שדייקא שם הוא עולם השכר  
מיניה   דלבושיה  קמצא  כההוא  בזה  זה  כלולים  ויש  אין  בחי'  וכחומות  והם  של  והיכביה  במים.  לות  מים 

ודייקא הוא עולם האמת, אמת שהיא הפוכה מהאמת שהשליך ארצה לעולם השקר לכן בעולם השקר רק  
 . \כ/חותמו אמת

 

 עוד בעניין חותמו אמת בעולם השקר
שם באיוב בפרק כט  ושרש רתמים לחמם.    הקוטפים מלוח עלי שיחבאיוב ל'  את השקר רמז רבינו בפסוק  

היותו עובר ואומר מי יתנני ירחי קדם ומוסיף ומתאר את מעלתו והחסדים  ימי  לב  איומרוב צערו מתגעגע  

 
מים מים   אולי בזה   יח צעקו  ואהרן  ומצאו עצמם טמאים    אפשר להמליץ קצת מה שמרים  ונגלה עליהם הש"י  אחרי שדברו במשה 

 כמבואר בתנחומא צו פרק יג כי כל זה דבר אחד מים מים הם השקר הם הטומאה והם פגם הברית דהיינו כשמדברים על הצדיק.
 הכת"י ובנדפס נקט עין לא ראתה וכו'   זו גרסת   יט 
כמבואר בתורה קמ אבל הכוונה שלמטה הוא שקר כלפי מעלה    להנ"ל שחותמו אמת רק בנחתם ולא בחותם   לכאורה זה סתירה   כ

 ולמעלה הוא שקר כלפי מטה. כי למטה נקרא עולם השקר ולמעלה הוא עולם הפוך מהאמת שלמטה.
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שהיה עושה בימי עשרו והכבוד שזכה בו קודם שאיבד כל אשר לו ואח"כ בפרק ל' מתאונן על מצבו הרע 
ונקט לשון האוכלים מלוח עלי שיח. ונ"ל    .אדם  מאכלשאנשים פחותים מבזים אותו אנשים שמאכלם אינו  

כי מי יתנני ירחי קדם היינו בחי'   -ו מצא כאן רמז למעלת קודם הבריאה לעומת חסרון אחר הבריאהשרבינ

כי   והקוטפים מלוח עלי שיח רומז לבריאה,  גידולו דהיינו    קוטפיםקודם הבריאה,  לשון קוצר דבר ממקום 

היער.   את  לברוא  כמ"ש  חיתוך  לשון  שגור  מלוחהבריאה  הדם  מעכירת  שנעשים  דמעות  השקר  בחי'  ם 

.  \כא/ דבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאםבדהיינו ע"י    שיח  עליעולם השקר שנברא, וזה נעשה    דהיינו
 שיחתו של הקב"ה שבה ברא את העולם הנפרד ממנו. שהיא

הנעלם   וברצונו  אחר  דבר  לשום  מקום  ואין  זולתו  אפס  עלמין  כל  ממלא  הוא  ברוך  סוף  שאין  האמת  כי 
עימו להטיב  עולם  ו  לברוא  הבחירה  דהינו  השלום  מפני  לשנות  פנוי  מוכרח  בחלל  האמת  את  להעלים 

ית' הנ"ל,  . נמצא שדבר ה' שמים נעשו  ובעולמות שבתוכו לאמיתה   הוא דיבור שאינו אמתדהיינו שיחתו 
שינוי והעלמת האמת וזהו שהשליך אמת ארצה בבריאת האדם דהיינו בבריאת העולם שהוא לצורך    אאל

ה"ז היא במושגי עוה"ז שהיא רק אחת מתוך רוב הדברים אבל האמת למעלה היא  כי האמת בעו   האדם.
להפך שכל רבוי הדברים שם אחד. וכמבואר בלק"ה סימני בהמה וחיה ד' אות כג שלמעלה אין חילוק בין  

  \כב/   כסף לזהב עי"ש.

 

 עוד בעניין ברור האמת 
ר  -אות ד'  עיין תורה ב' תנינא   ו ם  ִעק ָ ת  ִקי  ֵלמו  ְּ ש  ו רהַ   ו  ב  א,  ָהֱאֶמת  ע"י  הו א  ד ִ הו  ֶ ר  ֵמִאיר  ש  ו  ב  ַהד ִ ה   ע"י  ב ְּ ָ לֹש  ְּ  ש 

מֹות ֵ ִחיַנת,  ש  בְּ ים)  ב ִ ִֹ ִהל  ר'  ה   ֱאלִֹהים   ֵאל"  (:נ  ת ְּ ֶ ב  י".  ד ִ ו    כ ִ ה  ֵאל  ָ לֹש  ְּ מֹות  ש  ֵ קֹור  ֵהם  ש  ַעל,  ָהֱאֶמת  מְּ   ֵמִאיר   ָיָדם  וְּ
ר  ָהֱאֶמת ו  ב  ַהד ִ נו  ,  ב ְּ ַהיְּ עַ   ד ְּ ו  ִרב  רַהד ִ   ב ְּ ו  נו  ,  ב  ִחיַנת  ַהיְּ ָעה  ב ְּ ָ ב  ֵקי  ַארְּ ר  ֶחלְּ ו  ב  וידוע ששם קל הוא חסד כמ"ש קל   :ַהד ִ

רחמים,    והיה  דין,  הוא  ואלקים  היום,  כל  בזחסד  לקו  ונ"ל שרמוז  צריך  האמת שתחילה  לברור  הדרך  ה 
נטיה יש  החסד  שמצד  מהשקר  בהתרחקות  נמי  והכי  האמת  את  לברר  שניהם  ועפ"י  הדין  ואח"כ    החסד 

אוסרים לשנות ובית הלל  שהם דין  לשנות הרבה ומצד הדין יש נטיה לא לשנות כלל כמבואר בגמ' שב"ש  
שהייראומ מרובספרי האחמצוה    אם  מאד  נזהרו  הזה  ה ונים  מהרגוחשהיתר  עבירה  שו  גדרים  ל  בו  וגדרו 

והשל"ה   רק בלשעבר  להיתר הזההק'  כגון ספר חסידים שהתיר  להזדקק  ,  \כג/ שכתב להשתדל מאד שלא 
 החמיר עוד שלא התירו אלא גנבת דעת ולא שקר גמור. )גם בשם הריטב"א(הערוך לנר ו

מרבינו בתורה זו משמע שמזיק מאד להסתכלות אליו ית' וממילא לאמונה ובטחון שהם יסוד ההתקרבות  
ית' והתשובה. עוד כתב בספר המדות אמת א   שילך  עד,  יתברך   בהשם  עצמו  את  לדבק  שרוצה  מי .  אליו 

  ת: בטעו  לויאפ  שקר  מלומר  עצמו  את  ישמר,  השכל  בעיני  ההיכלות  את  ויראה  היכל  אל  מהיכל  חשבתובמ
או שדיקא הרוצה  ובסעיף ב' כתב מותר לשנות מפני השלום. וצ"ע האם שקר בטעות גרע ממפני השלום  

 בדביקות הוא שצריך זהירות יתר וגם מפני השלום אסור לו.
יו נאמר מותר לשנות מפני השלום אלא שנחלקו בזה אם הוא בבחי'  ואולי אפ"ל שיש אמת של עוה"ז על

אפשרות    ן הותרה דהיינו שזה בעצמו האמת או דחויה שזה שינוי מהאמת אלא שבעוה"ז עולם השקר אי
כז( עם עיקש תתפתל. יח  )תהלים  ובבחי'  יש אמת של עוה"ב שהיא אמת בלא    לילך אם כל האמת  אבל 

ס שהיא עליה לעולם שמעל עוה"ז צריך להזהר אפילו משקר בטעות כי  פשרות ומי שרוצה להכנס לפרד"
  )ועיין תורה סו הקדמה לאות ג' שדברנו מזה( שם הוא עולם האמת שאין בו שום שקר.

 

 עוד הקדמה 
דהיינו שע"י שם קדוש   \כדכמבואר בחגיגה יד:/ תורה נא היא ביאור על הזהרת ר"ע לחבריו הנכנסים לפרדס 

לכן    .ולתקן השגחת ה' על העולם  \כה/ ולם היצירה, ומשם רצו להשיג בעולם האצילותעשו עלית נשמה לע
 צריך להזהירם כי ביצירה יש פירוד ומטעה לחשוב שגם באצילות כן.   ההי

 
גם את הסיפא לדרוש דהיינו שרש רתמים לחמם רוצה לומר שקוטפים מלוח עלי שיח רומז לבריאה שנבראה בבחי'    אולי אפ"ל   כא

ם בחי' רתמים בחי' רתמים לחמם כי לחם לשון חיבור כמו להלחים וכן הלחם מחבר נשמה לגוף ורתמים רומז  שקר אבל בשרש ה 
לגחלי רתמים בתהלים קכ ד' ורוצה לומר בשרש הם כמו גחלי רתמים שבחוץ לא נראה כלום אבל בפנים הוא בוער ואחוז בו האור  

 ן ספר היצירה א' ז'( )כשלהבת בגחלת עיי    בחיבור גמור כמו מולחם.גחלת  אש ב כ 

דברים נפלאים עפ"י הסוד לבאר מדוע  ביאור בספר המדות בענין השקר  )להרב מורגנשטרן(  דף קמח  תשסה    גם עיין ים החכמה   כב
מותר לשנות מפני השלום ומדוע אמר בעל התניא שדכן ר"ת שקר דובר וכו' מבאר שיש דברים שלמעלה בשרש הם אחד ורק למטה  

יש ואשה וא"א לעשות שלום ביניהם אלא ע"י הארה מהשרש ורק שכאן נראה כהפך האמת  עיין שם בפנים  נראים כהפכים כגון א 
 .עוד גם מה ששיך לתורה הזו בפרט למה אפילו שקר בטעות מזיק כמבואר כאן 

אמו  נס  שמדתו אמת שלא שינה מהאמת אלא באו   ו ללמוד מיעקב אבינ.  ונראה  בפנים עה"פ בקשו חשבונות רבים   הארכנו בזה   כג
בעולמי.  -וע"י סימן שעשה לעצמו להתלבש בבגדי אחיו השקרן כמבואר במדרש   נמי כל אדם לא    עשו הוא שוא שבראתי  והכי 

 יכניס עצמו לזה אלא באונס האם לבינה דהיינו שמבין שאין ברירה וגם יעשה לו סימן כדי לא לבא לידי הרגל בזה.
  מגיעין  כשאתם   עקיבא   רבי   להם   אמר   עקיבא.  ורבי   אחר   זומא   ובן   עזאי   בן   הן   ואלו   ס בפרד   נכנסו   ארבעה   רבנן   תנו   : יד   דף   חגיגה   כד

  יקר   אומר   הכתוב   עליו   ומת   הציץ   עזאי   בן   עיני.  לנגד   יכון   לא   שקרים   דובר   שנאמר   משום   מים   מים   תאמרו   אל   טהור   שיש   אבני   אצל 
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אלא לכל יהודי    ,נכנסים לפרדס ע"י שםגדולי הצדיקים ומקובלים הלא רק ל  א נו לומד שהזהרה זו הירבי
והטעם  .  שיזהר מדבור שקר  וצריך להזהרה זו שמשם זוכים לזה  ' פרדס  יש בחישרוצה השגחת הש"י עליו  

כיון שהקב"ה חותמו אמת   ועוד  \כוגם בראות הרוחנית בחי' אמונה/ וכי שקר עושה פירוד ושינוי מהאמת כי פ
ועוד   שמשקר  במי  מביט  לעיני לא  מזיק  והשקר  עליו  משגיחים  שאנו  כמה  עד  רק  היא  הש"י  השגחת  כי 

 ריכים להשגיח עליו בבחי' עיני כל אליך ישברו וכמבואר בתורה עו. השכל שבהם אנו צ
 

 שנאמר דובר שקרים לא יכון לנגד עיני. אמר ר"ע כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים 
היצירה עולם  והיינו  טומאה  ששייך  במקום  שמדובר  רבינו  מבאר  טהור  שאמר  בזהר  ממה    שם   )כמבואר 

מ  ומפרשיו( נמצא  העולם ששם  שר  שנקרא  מט"ט  רעוביצירה    \כז/לאך  וחציו  טוב  ושם  \כח/   חציו  צריך  . 
וע"י גם באצילות  יש  מים מתיקין ומין מרירין כך  מים מים,  יש    שביצירהזהירות גדולה שלא לטעות שכמו  

אלא באמת אין עוד מלבדו כלל וכולו רק טוב ואחד בין המאציל ונאצלים,  פירוד    מחשבה כזו עושה ח"ו
דהיינו שגם אחר הבריאה האמת היא שהכל נשאר כלול בו ית' בבחי' אב ובן כחדא ורק שצמצם    ,בןבחי' א

 כדי שיהיה מקום לחשוב שיש חלל ופירוד למי שרוצה לטעות.    ונתעלם העולמותהתגלותו 
את  העזות שמסיתה ומדיחה    היארומז לישות כי הגאוה והישות של האדם  שיש    כי  "שיששאמר "אבני  וזהו  

דהיינו נגדיות ורע ושקר,  לכפור באחד ולא להתבטל לרצונו ית'  והלב לעשות מעצמו ישות עצמית    השכל
וממילא תופס את כל העולם כשתי רשויות טוב ורע כמבואר בגמ' פסחים ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו  

תפוס  אלא שאנו בעוה"ז שרובו רע מתגברת הישות עד שכמעט א"א ל  ,אטו האידנא לאו אחד הוא  ,אחד
אזי שם בעולם היצירה    ,אבל הנכנסים לפרדס   .  הכל רק טובש  דהיינו  ,אין עוד מלבדו  ,באמת שה' אחד
בנסיון הזה אבל מי    דלעמו השכל  יש לו כח    כשבא לשםאזי    ,ומי שמשתדל בזה כל ימיו  ,מנסים אותם בזה

לל הישות שלו נדמה שבג  \כט/ טועה ומדמה אבני שיש למים מיםששם  כ"ש  שבעוה"ז לא מצליח כראוי אזי  
האב"ן אצילות  ,לו  ית'  ,דהיינו  אצלו  בבחי'  הכל  כחדא   , ששם  כלולים  ובן  אב  מים  ,בחי'  למים  לו    ,נדמה 

   דהיינו פירוד ושתי רשויות, בין המאציל והנאצל.
 

 מים מים 
 עיין רבינו בחיי בראשית ו.  ר במים עליונים ומים תחתונים שהפרידם הקב"ה ביום השניבהזהר מבאר שמדו

דייקא נעשה בחי' פירוד    ,מהות המספר הזה רומז לשנוי מהמקור לכן בוהיינו ששני לשון שינוי ד שא' ד'  
 ומחלוקת כמבואר במדרש רבה ד' ו' שעל כן לא נאמר בו כי טוב. 

בשני יודין דייקא לרמוז על   וייצרוזה רמוז בפסוק וייצר את האדם  מדובר בבחי' קודם הבריאה והבריאה  
אבל בזוהר עפ"י הסוד למדו מכאן   \ל/ דבגמ' עפ"י הפשט למדו מכאן לשני יצרים באדם לה.  שתי מדרגות א

על שני היודין שבצורת א' ופרסא ביניהם והם בחי' מ"ד ומ"ן ונרמז ביצירת האדם דייקא שנברא ע"י מ"ד 

 
  רבי   בנטיעות   קיצץ   אחר   והקאתו   תשבענו   פן   דייך   כול א   מצאת   דבש   אומר   הכתוב   ועליו   ונפגע   הציץ   זומא   בן   לחסידיו   המותה '  ה  בעיני 

 בשלום   יצא   עקיבא 
דה שלו ורק ר"ע שנכנס  י כל אחד מהם נכנס במ ש   מבואר שם גם     בראשית פ: והתיקונים דף כו:   הזוהר על    כך פירש המתוק מדבש   כה 

אלא שיש מקום לטעות שהם  ביאר שמים מים מדבר באריך ועתיק שהם אחד  הנ"ל    אבל בים החכמה    .במדרגת הסוד יצא בשלום 
ומבאר שם שדייקא תלמידי ר"ע היו צריכים להזהרה זו כיון ששנאת חינם משתלשל מבחי' מים מים    כמו החכמה ובינה שהם שנים.

 דהיינו מבחי' פירוד. ולתקן זאת היו צריכים לעמוד בנסיון הזה של עתיק ואריך.  
בחי'   כו  מוהרנ   , עו   ה בתור מבואר  הסתכלות    אמונה  בשם  איתא  אלקים " "ת  וכן  מראות  ואראה  השמים  ונמצא    " נפתחו  אמונה.  ר"ת 

 בכמה ספרים גם בעל הבן איש חי בספרו עוד יוסף חי דף ה' מראות יחזקאל.
ב   כז  חנוך  ביה  ד   ירד   ן הוא  לקח " כתיב  כי  אלקים   ואיננו  למלאך    ." אותו  העולם  והפכו  לשר  לפרדס  ומינהו  כשנכנס  אחר  טעה  ובו 

   עי"ש.אות ו' עד אות ט'    שם,   בביאור יפה עינים כג כ' שמות    שפטים מ פ'    עכו  לרבי יצחק דמן   מאירת עינים כמבואר באריכות בספר  
  בכניסה לפרדס ובספר הפליאה שהובא במאירת עינים הנ"ל מכנה אותו שער האמונה. כי שם טעה אחר ובמט"ט   ושם עיקר הנסיון   כח

אבן נדמה למים דהיינו חזק הקשר בין החלקים נדמה לפירוד  .  ושם ה רשות לעצמו ור"ע הבין שהוא רק אות בצבא של הקב"ה   א שהו 
 שזה בעצמו הפירוד בין הקב"ה לשר העולם ובין מים תחתונים למים עליונים.ביניהם.   

שמראיהם    צלולות   אבני שיש זיו  יש דמיון  שלמעלה בהיכל השישי  ביאר  )הביאו הכותב על עין יעקב חגיגה יד:(    כלות י קי ה ר בפ   כט 
  בנין  ראה   לא   בבנינו   המקדש   בית   ראה   שלא   )מי שבית המקדש שבנה הורדוס היה נראה כך    :נא   דף   ועיין בגמ' סוכה   .    מים ל   דומה 

  ומרמרא   כעין ירוק   שישא   באבני [  רבה ( ] רבא )   אמר   בניה   במאי   הורדוס   בנין   זה   חסדא   רב   ואיתימא   אביי   אמר   היא   מאי   מעולם   מפואר 
  בדהבא   למשעיין   סבר   סידא   דלקבל   היכי   כי   ושורה נכנסת  שפה   ועייל   שורה יוצאת   שפה   אפיק   ומרמרא   כוחלא   שישא   באבני   דאמרי   איכא   לבן

  גלי   כאילו   ונראות ,  שוטטות   בהן   המסתכלות   והעינים ,  מזו  זו  במראיהן   משונים   שהאבנים ,  הים   כגלי-  י"פרש   דימא   כאדותא   דמיתחזי   טפי   שפיר   דהכי   שבקיה   רבנן   ליה   אמרו 

   (: ונעים   נדים   הם   הים 

ומכח זה גם כשיחזור לביתו יזהר בזה    בחי' עולם עליון מהאי עלמא וכל הבא אליו רצו לרמוז לו להזהרת ר"ע הנ"ל.  ק אולי כי ביהמ" 
 דהיינו מלומר שקר.

 הם שני כוחות כח החיבור וכח הפירוד אבל עפ"י הסוד הם רומזים לשני הדברים שאותם אסור להפריד.  שבבחי' זו   ל
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הכח הזה  ונראה שרמוז בזה שבעצם בריאת האדם נברא עם    .  \לא/ומ"ן והיינו מים עליונים ותחתונים הנ"ל
 לחבר או להפריד בין עוה"ז לשרשו וזה עיקר הבחירה. 

כי הם בחי'  בזה סתירה עצומה  כי יש , שם הבחירהו  שבין המים הנ"לסא רהפקו שבין שני היודין שבא' היא ו
וזה בעצמו קושית החלל   משפיע ומקבל ובהכרח שיש איזה הבדל ביניהם דאל"ה הרי זה משפיע לעצמו, 

ה והבחירה. וזה בחי' המחלוקת שבין התנאים כמה הבדל יש בין מים למים שם בחגיגה  הפנוי וקושית הידיע
 \ לגשאמנם בן זומא טעה אבל גם האחרים עכ"פ אמרו איזה בחי' ריוח וביאר העבודת הקדש ח"ד פ"ו /  \לבטו/ 

אלא    שםשאין הכוונה לריוח אלא לשיעור הדבקות, והיינו כנ"ל כי באמת אין כלל ריוח כדברי רבי יהושע  
כדי לבאר שאעפ"כ יש כאן משפיע ומקבל מוכרח שיש ריוח ולבאר היחס ביניהם עד כמה יש ואין ריוח 

אר רבינו שמצד אחד הם נקראים אבן בחי' אב ובן כחדא דהיינו קודם בוזה שמ  אמרו כל אחד במשל אחר.
עפ"כ מכח שיודע זאת  וא .שכך זה באמת תמיד דהיינוכשהבן כלול באב, ( \לד/ הבריאה )לשון חיתוך והפרדה

גם לשון אבן לא שייך אלא על זולתו הנפרד ממנו.    השגחהע"י ששומר עצמו משקר זוכה להשגחה ולשון  
 אינו אב לבד אלא אב ובן אלא שמחוברים כמו שהיה בחילה בבחי' בכח קודם שיצא לפועל.

 

ל יחזור לאחד. וכן יש  ונ"ל שזה עומק הקושיא שהקשה רבינו בסוף התורה כיצד יהיה חילוק שכר אם הכ 
להקשות על כל בחי' עולם השכר שהוא עוה"ב ולעתיד לבוא, כי ידוע שעוה"ב בינה עילאה הוא מעל הזמן,  

ל חוזר לשרש קודם תחילת הזמן הרי הכל א"ס ואין בריאה כלל, אלא עומק כואם נאמר כפשוטו, הרי שה 
תינו להחזיר ונמצא כל תקו.  \להבזה בעוה"ז/ ואין לנו השגה    הכוונה מעל הזמן שכל הזמן נמצא אבל בהווה

יכול    הולם כדי לגלות רחמנותו מה שלא היהכל לאחד ואעפ"כ שלא יחזור לא"ס הגמור שהרי ברא את הע
וזה סוד הא' שרומז על מים מים    בהיותו א"ס הגמור כמבואר בתחילת עץ חיים עיין תורה מט ותורה סד.

אותו אנו מייחדים פעמים בכל   ניהן ואעפ"כ הוא א' דאחד ואנכיכמבואר בזהר ובתיקונים הנ"ל עם פרסא בי
 . יום בקר וערב, כהכנה לעולם השכר

 

ר"ע   ועליו הזהיר  רומז לשקר  מים  ראיה  רבינו מבאר שמים  פגם  בחי'  במים מצד הגשמיות ששקר  ונרמז 
 א הפך האמת שהיא אחד. ם ועוד שכפל הלשון רומז לשקר שהושנעשה ע"י דמעות שהן מי 

 
ין רקנטי על הפרשה שויקח קרח תרגום  י בענין צדיק ולמדן וע   א שת פרשת קרח עפ"י תורה ל איך מתפר   ' ח   ' ה   עיין לק"ה הודאה   לא

בלשון מוהרנ"ת    "ש מבואר שרומז לברית עלאה ועיי   בתורה לא איתפליג קרח רומז להבדלת מים עליונים ממים תחתונים ובאות ו'  
שם בסמוך דף טו מובא מעשה  בגמ'  ו   :רד"ס בחגיגה יד שצדיק ולמדן זה החילוק בין ר"ע ואחר ומתבאר שם כל מעשה מד' שנכנסו לפ 

הבין  ורבי יהושע בן חנניא  דכתיב ורוח אלקים מרחפת ע"פ המים  מבן זומא שאמר שיש ג' אצבעות ריוח בין מים עליונים לתחתונים  
צמה כבר היא  )לבד ממה שלמד מפסוק המדבר קודם שנחלקו אבל לשון מרחפת בע ומשמע    מזה שלא יצא בשלום מהכניסה לפרדס.
שמי שרואה ריוח זה בעצמו שמחלק קצת בין צדיק ללמדן ואולי זה נרמז בואיתפליג קרח  טעות לגבי אותו מקום שעליו מדברים(  

שכאילו עשה ריוח בין מים עליונים לתחתונים ע"י פגם הברית ועי"ז חילק בין צדיק ללמדן ונעשה בבחי' אחר שכל כך עשה ריוח עד  
רשו  כשתי  לו  א ו   , יות שנראה  בראשית  דבר  בהעמק  עולם    ' ז  ' כמבואר  הוא  והתחתונים  בחסד  הקב"ה  הנהגת  היא  עליונים  שמים 

 )ועין עוד לקמן בסוף התורה בעניין הקושיא של חילוק שכר שהקשה רבינו(    .הגלגלים שעל ידו מנהיג הקב"ה את העולם 
  אמר   מלפניו   עמד   ולא   זומא   בן   וראהו   הבית   בהר   מעלה   גב   ל ע   עומד   שהיה   חנניה   בן   יהושע   ברבי   מעשה   רבנן   תנו   -  טו.  דף  חגיגה   לב
  שנאמר   בלבד   אצבעות   שלש   אלא   לזה   זה   בין   ואין   התחתונים   למים   העליונים   מים   בין   הייתי   צופה   לו   אמר   זומא   בן   ולאין   מאין   לו 

  מכדי   מבחוץ   זומא   בן  יין עד   לתלמידיו   יהושע   רבי   להן   אמר   נוגעת   ואינה   בניה   על   שמרחפת   כיונה   המים   פני   על   מרחפת   אלהים   ורוח 
  אמר   וכמה   למים   מים   בין   מבדיל   ויהי   דכתיב   דהואי   הוא   שני   ביום   הבדלה   הראשון   ביום   הוי   אימת   המים   פני   על   מרחפת   אלהים   ורוח 
  לה   ואמרי   אהדדי   דפריסי   גלימי   כתרי   אמר   אסי   רב   ואיתימא   זוטרא   מר   דגמלא   גודא   כי   אמרי   ורבנן   נימא   כמלא   יעקב   בר   אחא   רב 

  מיטטרון   חזא   ?היא   מאי   , בשרך   את   לחטיא   פיך   את   תתן   אל   אומר   הכתוב   עליו   , בנטיעות   קיצץ   אחר   .אהדדי   דסחיפי   כסי   כתרי 
  , עיפוי  ולא   עורף   ולא   תחרות   ולא   ישיבה   לא   הוי   לא   דלמעלה   גמירא   אמר   , דישראל   זכוותא   למיכתב   למיתב   רשותא   ליה   דאתיהבא 

  ,מקמיה   קמת   לא   חזיתיה   כי   טעמא   מאי   ליה   אמרו   , דנורא   פולסי   שיתין   והו ומחי   למיטטרון   אפקוהו   , הן   רשויות   שתי   ושלום   חס   שמא 
  גברא   ההוא   ואיטריד   הואיל   אמר   , מאחר   חוץ   שובבים   בנים   שובו   ואמרה   קול   בת   יצתה   , דאחר   זכוותא   למימחק   רשותא   ליה   איתיהיבא 

  ? את   אבויה   בן   אלישע   ולאו  ליה   ה אמר   , תבעה   זונה   אשכח   נפק   ,רעה   לתרבות   אחר   נפק   ,עלמא   בהאי   ליתהני   ליפוק   ,עלמא   מההוא 
 .הוא   אחר   אמרה   , לה  ויהב   בשבת   ממישרא   פוגלא   עקר 

עדין בן זומא מבחוץ חוץ מישוב הדעת הנכון שדרש כן שהרי מרחפת לא במקום הבדלה היא    ' פרק ו  ' חלק ד   -  ספר עבודת הקודש   לג
כראוי  הדבר  בסוד  נכנס  לא  שעדיין  או  כן,  אמר  שנפגע  ובשביל  ש .  כתובה  מים  ואמנם  בין  מה  בשעור  נחלקו  לא  החכמים  אר 

העליונים למים התחתונים שהכל מודים שאין ביניהם מקום פנוי, אלא שכל אחד נתכוון להפליג בדקות הדבקות והאחדות שכן הדבר  
באמת שאין שם מקום פנוי והכל דבק זה בזה מקשה ]אחת[ כשלהבת הקשורה בגחלת. ואמנם בכל השעורין אי איפשר שלא יהיה  
שם ריוח כל שהוא בנתים, וזה לא להבדיל חס ושלום כי אם להודיע שלצורך התולדות והקיום מן הראוי להיות כן, ואם היה הכל  
ונחלקו המים   ואלו לעצמן בטפה שהוגלדה באמצען  ונכרו אלו לעצמן  נבדלו  ולזה  מים במים אי איפשר הקיום בזה כמו שכתבתי, 

 נשקו וזה הוא הייחוד השלם:   לשאת ענף ולעשות פרי ובזה צדק ושלום 
 כמו לברא את היער )פרש"י יהושע יז טו ופרש"י יחזקאל כג מז(.  לשון חיתוך   לד
שכפי גודל הדעת כן מצטמצם הזמן לכן בשינה רבע שעה כשבעים שנה ומאידך אמר משה רבינו בתהלים צ'    עיין תורה סא תנינא   לה 

לה ואילו למשיח יאמר אני היום ילידתיך דמשמע דעת עוד יותר גדול פי שש.  אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור ואשמורה בלי 
עכ"פ משמע שאיזה בחי' זמן כן יהיה  ואור החמה דהיינו דעת יהיה שבעתים  ולעתיד לבא כתיב מלאה באץ דעה כמים לים מכסים  

    וצ"ע.



       ח    מוהר"ן                                           הקדמה לתורה נא                              קוטי        יל                         

כ ַ   לשון לו  דהיינו שאין  עיני  לנגד  יכון  לא  דובר שקר  ובתהלים  להיות  התורה מדבר שקר תרחק  ובסיס  ן 
 השגחת הש"י עליו.  

 

כי עיני ה' בתורה וכפי הקירוב   עניין ההשגחה מבואר בתורה יג שנעשה ע"י הצדיק שמוריד תורה גבוהה
 \לזבמהרח"ו על אבות/ מבואר    \לו/ ריתועיין בזהר בראשית כו: שרש התורה בלוחות הב  .לתורה כן ההשגחה

   \לח/תורה רוחנית אשם הי שכוונת כניסה לפרדס היתה להשיג את התורה בבחי' לוחות ראשונות
 

ובוודאי שאין הכוונה שאילם יזכה להשגחה אלא כפי ומבואר כאן שמי ששומר עצמו משקר זוכה להשגחה  
כל דבר שלא    שכלו בבחי' להסתכל בשכל של  מה שהאדם נושא עיניו אליו ית' דהיינו דבק בו ית' בעיני

 היה פירוד בשום דבר בעוה"ז בין הדבר להקב"ה אזי זוכה שגם עיני הש"י אליו בהשגחה. י
 

הדמעות יוצאים  רבינו  מבאר    סוד  מרה שחורה שמותרותיה  היא  הדם  ועכירות  הדם  את  מעכיר  שהשקר 
לתוקף הדין להשאר בעינים עליונות ולכן הקב"ה   םבדמעות ועיין בזה בראשית כו: הנ"ל שחטא העגל גר 

מאי גוהא ומבואר בלק"מ   \לטמוריד דמעות לים הגדול ועי"ז נמתקים הדינים )ענין זה נזכר בגמ' ברכות נט./ 
עי"ש  רנ  תורה ההשגחה  סוד  הנ"ל  (בביאור  לזוהר  ביאור  הם  רבינו  שדברי  הנראה  נמצא   \מ/וכפי  ולפ"ז 

שבגללו נשאר תוקף הדין בעינים והינו עכירות הדמים הגורם לדמעות    שהחטא הוא השקר שגורם לפירוד
מיתוק בבחי'  יוצאת העכירות  וע"י שמוריד דמעות  ואולי אפ"ל מה שהבכי   .שמשתלשל מסוד הנ"ל  הדין 

עינים ועיקר  אור היוצא מהשבירה במי שהוא עיקר הפגם כידוע שעיקר השפוגם בראות היינו ראות הגש
עיני כל איליך ישברו לכן הדמעות הן    הסתכל בעיני השכל אליו ית' בבחי'ינים כדי להתיקון הוא עצימת ע

 ם לדמעות. ר תיקון השקר שג

 
זו"ן ובחי' נצח והוד דכללות אצילות ובחטא    הר שלוחות ראשונות הם בחי' ו בהקדמתו בשם ע"ח ובביאורו לז   עי"ש מתוק מדבש   לו 

ועי"ש בזהר ששני  העגל פגמו בבחי' א' שהיא י' י' ו' דהיינו נה"י שע"י פגה"ב דהיינו ו' נפלו התרי יודין שהם הלוחות נו"ה ונשברו.  
עליונים   עינים  ב'  כנגד  בחי' תעלומות חכמה  הם  הנ"ל  ה')נו"ה דחכמה דאצילות(  היודין  עיני  ונמנע מהם  וכיו   בחי'  בעגל  ן שחטאו 

כל הדינים ועכשיו שחטאו נשאר תוקף    תיקות חות הראשונות שרצה משה להוריד שעל ידן היו עיני ה' הנ"ל מאירות למטה וממ ו ל 
הדין בעינים עליונות וצריך שירדו שתי דמעות מב' עינים אלה להתמתק בימא רבה וביאר בהקדמה שם שהכוונה לנו"ה דאור ישר  

לנו"ה   חוזר  שיורד  מה  דאור  הדין  מיתוק  עיקר  וזה  אליו  רק  שמשברות  למטה  עינים  שיש  הוא  רהמיתוק  שעיק  אפ"ל  אולי  וצ"ע 
 וזה עיקר תיקון ההשגחה בבחי' ה' צלך כנ"ל.  שמתחברות העינים זו בזו בבחי' עין בעין יראו.

נמי הכא החטא גרם לתוקף הדין בעינים  לבוא תיהיה רק השגחה והכי    ד שההשגחה ממשיך מהקץ שלעתי   ורה רנ ת עפ"י  ואולי אפ"ל  
לוחות   מבחי'  משם  השגחה  ממשיך  אזי  דמעות  ע"י  אבל  למטה  להאיר  יכולות  אינן  כן  שעל  ראשונות  לוחות  בחי'  שהם  העליונות 

יג שהשגחה היא בח ראשונות לים הגדול להתמתק   נים שהם התורה בחי' תורה דעתיקא כמבואר שם  י ' הע יוהיינו המבואר בתורה 
והיינו       ששם חד עינא דרחמי כי בעיני ז"א א"א להמשיך השגחה רק לראויים אבל משם אפשר להמשיך גם לכל ישראל.ב'  באות  

ת ראשונות בחי' אצילות שם בחי' אצלו ית' בלא פירוד שהיא תורה שהחיבור עימו ית' גלוי להדיא אבל לוחות שניות היו  בחי' לוחו 
בחי' קושיא וליבון הלכה דלא כלוחות ראשונות שהיו בבחי'  מא בחי' מט"ט המקנן ביצירה  בבחי' איסור והתר כשר ופסול טהור וט 

וע"י הדמעות ממשיך השגחה מלעתיד דהינו     שקבל אדה"ר לעבדה ולשמרה בג"ע קודם החטא שהיה בלא שום קושיא ופירוד כלל.
 בחי' לוחות ראשונות דהיינו תורה דעתיקא.  

 .פרק כא סוף דף עא: הביאור בשם מהרח"ו   עיין דעת ותבונה   לז 
החטא   לח קודם  הכוונה    בבחי'  באהל  ימות  כי  איש  בה  שכתוב  מה  ההיא  תורה  ממילא  מיתה  בהם  שייך  ולא  זוהמתם  פסקא  שהרי 

   רוחנית ולא כפשוטו.

לות שם בחי' אצלו ית' בלא פירוד שהיא תורה שהחיבור עימו ית' גלוי להדיא אבל לוחות שניות היו  בחי' אצי   נמצא לוחות ראשונות 
בבחי' איסור והתר כשר ופסול טהור וטמא בחי' מט"ט המקנן ביצירה בחי' קושיא וליבון הלכה דלא כלוחות ראשונות שהיו בבחי'  

 שיא ופירוד כלל.שקבל אדה"ר לעבדה ולשמרה בג"ע קודם החטא שהיה בלא שום קו 

לית אדם בלא א' וא' דאדם היא א' דוייצר את האדם אבל ע"י פגם הברית והקשר עימו דהיינו שקר שעושה פירוד אזי    ועיין תורה ו' 

,  קושיא   זו ,  קשה   בעבודה   חייהם   את   וימררו   בזהר ח"ג קנג.)כמבואר    לית אדם ונופל למדרגת בהמה וצריך תורה של ליבון וקושיא 
  ( :ו" תיק   דא ,  בפרך   בהם   עבדו   אשר   עבודתם   כל   את ,  ברייתא   דא ,  בשדה   עבודה   ובכל ,  הלכה   לבון   דא ,  ובלבנים ,  וחומר   קל   דא   בחמר 

שתעלה אותנו מבהמה לאדם. ומי שזוכה לתשובה שלא יוצא שקר מפיו נעשה אדם. בבחי' מ"ד ומ"ן כאחד. ואין אצלו פירוד כלל  
 הבריאה.    בין מים עליונים לתחתונים בין קודם הבריאה לאחר 

  גנח   טמיא   אובא   דבי   אפתחא   מטא   כי   באורחא   קאזיל   הוה   קטינא   רב   גוהא   קטינא   רבי   אמר   זועות   מאי :  הזועות   ועל   .נט   דף  ברכות   לט 
  בניו   את   זוכר   הוא   ברוך   שהקדוש   בשעה   ידענא   לא   אמאי   קטינא   קטינא   קלא   ליה   רמא   מהו   גוהא   האי   טמיא   אובא   ידע   מי   אמר   גוהא 

  קטינא   רבי   אמר   גוהא   והיינו   סופו   ועד   העולם   מסוף   נשמע   וקולו   הגדול   לים   דמעות   שתי   מוריד   העולם   ת אומו   בין   בצער   ששרויים 
  דלא   היכי   כי   ליה   אודי   דלא   והאי   עביד   גוהא   גוהא   היא   ולא   ליה   מיבעי   גוהא   גוהא   הכי   אי   כדיבין   ומיליה   הוא   כדיב   טמיא   אובא 
  אנחה   אומר   נתן   רבי   חמתי   והניחותי   כפי   אל   כפי   אכה   אני   וגם   שנאמר   כפיו   סופק   אמר   דידיה   קטינא   ורב   אבתריה   עלמא   כולי   ליטעי 

  בר   אחא   רב   הארץ   ישבי   כל   אל   יענה   כדרכים   הידד   שנאמר   ברקיע   בועט   אמרי   ורבנן   והנחמתי   בם   חמתי   והניחתי   שנאמר   מתאנח 
 : רגלי  הדום   והארץ   כסאי   השמים '  ה   אמר   כה   שנאמר   הכבוד   כסא   תחת   רגליו   את   דוחק   אמר   יעקב 

לזה שבכת"י הנמצא בסוף הספר שמצא מוהרנ"ת בשנת תקפד שם גרס שאמר להם ר"ע שמא תסכנו בעצמיכם וגרסא זו    ראיה עוד    מ
 אינה בגמ' אלא בזהר ותקונים.
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ועיין תורה רנ שהדמעות בחי' השגחה כי הראות שהולך אחר הבכי היינו חלקי השגחה והראות שלוקחות  
נמתק   הדמעות  שע"י  כנ"ל  והיינו  למטה.  ויורד  לתוכן  נמשך  מהעינים  להיות  הדמעות  וחוזר  שבהן  הדין 

בביאור ענין  השגחה ועי"ש שזה בחי' דמעות שבוכים בזמן הצער ועיין מתוק מדבש הנ"ל על זהר בראשית  
הדמעות ביאר שזה השתי דמעות שבברכות נט ולכן אנו בוכים על החורבן כדי לעורר את השתי דמעות 

 שירדו מעיני ה' הנ"ל ויתמתק הדין. 



 1נט.          מוהר"ן                                    תורה נא                              קוטי      יל                       

 [א]   אנתורה 
 [ב] (:)חגיגה ידבתורה זו מבאר רבינו מאמר חז"ל בגמרא 

כשאתם מגיעין לאבני שיש טהור אל תאמרו מים  \ג /  אמר ר' עקיבא

 [: ו] דובר שקרים לא יכון לנגד עיני [ה]בתהלים שנאמר  \ד/מים
היצירה להשיג  בהקדמה זו הזהרת ר"ע לחבריו שנכנסו לפרדס בעלית נשמה לעולם  לעיל  כאמור באריכות  

לטעות  אפשר  ובקל  מעורב  ורע  טוב  שם  שביצירה  הגדולה  מהסכנה  והזהירם  האצילות,  בעולם  ולתקן 
לשמור  העיצה לזה  ו  ולדמות שגם באצילות יש איזה חילוק וריוח בין המאציל לנאצל  ולהחליף אמת בשקר

קר צריך זיכוך הדמים  ולקמן יבאר שלזהירות מש   . ועי"ש יזכה להשגחה וסיעתא דשמיא  עצמו מדבור שקר
 ביותר.

רבינו מבאר דברי ר"ע מתחלקים לג' אבן רומז לאמת שבאצילות ושיש טהור לנכנס לפרדס ומימים מים  
הוא עולם היצירה שהוא השער לפרדס ובו מנסים את הנכנס אם יפול לשקר. כי צריך לטהר את הישות  

צילות כל העולם הוא אצלו ית' כלול  העצמית לבטלה לגמרי ואז ינצל מהשקר ויתפוס שהאמת היא שבא
 בו בבחי' אבן אב ובן דהיינו כמו הבן שהוא במח האב קודם הלידה. 

ערך אמת א. מי שרוצה לדבק את עצמו בהשם יתברך, עד שילך במחשבתו מהיכל אל    -ספר המידות    ועיין
 היכל ויראה את ההיכלות בעיני השכל, ישמר את עצמו מלומר שקר אפילו בטעות: 

 
 בר שקר ומרו מים מים כי דאהסיפא אל תאת ילה מבאר רבינו תח

ומבאר פגם השקר ומדוע מכונה מים מים כי השקר בא מעכירות הדמים ומהן הדמעות שמקלקלות את 
 הראיה ודמעות הן מים  

והכפל מים מים מורה על פירוד כידוע שביום השני לבריאה נעשה פירוד בין מים עליונים לתחתונים ואז  
המחלוקת כמ"ש ויהי מבדיל בין מים למים לכן לא נאמר בו כי טוב )ב"ר ד' ו'( וביאור העניין עיין   נבראה

וזה בחי' זוגות שמבואר  יום השני לשון שינוי והוא הסיבה לחלוקה ושינוי.  \זרבינו בחיי )בראשית א' ד'(/ 
 בפסחים קי. שיש בהן סכנה. 

הפירוד א"א להתכחש לאמת שהיא גלויה אבל אחר    ורבינו מבאר שמשם התהוות השקר דהיינו כי קודם
הפירוד והריחוק יש מקום לשקר לשנות ולהבדיל בין העלול לעילתו כיון שכבר אינם זה מול מזה להשוות  

 אבל מי שמדתו אמת רואה בעיני שכלו תמיד שאין שום חילוק גם אחר הפירוד כמו לפניו.
אל   פונהזה אפשר רק ע"י מדת האמת כי הקב"ה לא ולקמן יתבאר שעיקר המכוון הוא לזכות להשגחה ו

אליו. לכן טרח לבאר ששקר פוגם בשני הדברים שהם תנאי  הפונהאל  פונהבר שקר ועוד כי ה' צלך  והד
 . דהינו הדיבור שקר וקלקול העיניםלהשגחה 

ק השקר מזי  כיורבינו מתחיל לבאר טעם שר"ע הזהיר את חבריו שרצו להיכנס לפרד"ס שיזהרו משקר  

כי   לראיה בעיני השכל  וברוחניות  כפי שיבאר לקמן ע"י הדמעות  \ח/ לראיה גשמיתלעינים בגשמיות  

 
 (תורה זו נאמרה בלילה הראשון של חג שבועות שנת תקסג ואחרי שבועות חזר עליה רבינו לפני מוהרנ"ת שישב וכתב לפניו מה ששמע )חי"מ ופל"ח  א
בשם רב האי גאון מה שכתב בשם פרקי היכלות מאי מים מים ועיין ספר המדות אמת אות א'   עיי"ש שהיא אזהרת ר"ע לד' שנכנסו לפרד"ס ועי"ש ביאור הכותב על עין יעקב    ב

   ועיין תיקון מ דף פ: 
ר"ע   ג הגמ' אמר להם  לכם   לשון  תיבת  הי   ורבינו השמיט  ר"ע  שהזהרת  לומר  רוצה  כי  הנכנסים    א נ"ל  לאותם  רק  ולא  יהודי  לכל 

שע"י מעכיר    יסה לפרדס ורוצה השגחת ה' ולכן צריך להזהר מאד מדבר שקר לפרדס ע"י שם קדוש כי כל יהודי יש לו בחי' של כנ 
אליך ישברו כמבואר בתורה עו שבזה תלוי האמונה ובטחון של האדם וממילא גם    עיני כל יתו הרוחנית שהיא בחי'  י דמיו ופוגע ברא 

   עד כמה שאנו משגיחים עליו.דהיינו  ' ה' צלך  יהשגחת ה' שהיא בבח 

מ   ד יד: זו גרסת הגמ'  כו:    אבל   גילה  מ' דף  ובגרסת הכת"י    נוסף כאן שמא תסכנו עצמכם.ובפנחס רנח  בגרסת התקונים סוף תיקון 
 ביאר רבינו לפי נוסח זה.

 תהלים קא ז' ה

 ^ עיין בסוף הספר התורה הזאת בנוסח אחר מכתב יד רבינו ז"ל ממש. ו
י טוב בשני לפי שבו נברא גיהנום שנאמר )ישעיה ל, לג( כי ערוך  ובמדרש )בראשית רבה ד, ו( מפני מה לא נאמר כ      -רבנו בחיי    ז 

לו  שיש  יום  מים    מאתמול תפתה,  בין  מבדיל  ויהי  שנאמר  נברא המחלוקת  שבו  לפי  )שם(  ז"ל  דרשו  ועוד  שלשום.  לו  ואין  אתמול 
למים, אמר רב טביומי ומה מחלוקת שהוא לתיקון העולם ולישובו לא כתיב בו כי טוב, מחלוקת שהיא לערבובו של עולם לא כל  

הסיבה לכל חלוקה ושינוי. ומה שאמרו כי המחלוקת וגיהנום נבראו    שכן. וביאור הענין כי השני תחילת השינוי, ולכך נקרא שני, והוא 
ולכך   מזיק,  יום  שהוא  למדנו  ביום  בו  נבראו  וגיהנום  וכיון שמחלוקת  בגיהנום,  נידון  מחלוקת  המעורר  שכל  מזה  להתבונן  ביום  בו 

כן לאכול זוגות כי הוא דבר מזיק, והוא    אסרו חז"ל להתחיל כל מלאכה בו ואמרו )זוהר ח"ג רעג.( אין מתחילין בשני, ולכך אסרו גם 
 שאמרו )פסחים קט ע"ב( לא יאכל אדם תרי ולא ישתה תרי, והמחלוקת הזה שהיה ביום שני היה תחילת כל מחלוקת וסיבתה, 

 למאי נפ"מ ראיה גשמית. דלכאורה אדרבה טוב שתתקלקל שעי"ז מתגברת הראיה הרוחנית.  צ"ע לעניין שלנו   ח
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רֹות  טג(  ה, בבחי' )ישעיבמדמה שבו תלוי עיני השכלהשקר הוא עכירות הדמים הפוגם   ּקְ  עינים  ּוְמש ַׂ
נמשך ומסתכל  לרמוז לפגם שהן גורמות אצל הרוצה לומר שהנביא נקט פגם העינים בלשון שקר    \יא[/י]

כי כשהעינים כהות   בהן,  באותן בנות ציון המקולקלות. דהיינו שהן משקרות ופוגמות את עיני המסתכל
חלשה   מש  והראיה  שהואהם  כמות  הדבר  מראין  שאינם  מראה    ,קרין,  גדול  דבר  על  כגון 

האמת מן  היפך  שנים,  שהוא  אחד  ועל  קטן,  אחר   שהוא  כן  ועל  ברוחניות  ובין  בגשמיות  בין 

   .והתפקר אחד נראה לו שנים וטעה שיש שתי רשויותנכשל בבחי' ששנכנס לפרדס כ
 כיצד השקר מקלקל את הראיה עתה יבאר 

ומבאר ששקר ועכירות הדמים הם דבר אחד. כי עכירות הדמים היא עכירות הנפש, כי הדבור הוא כח  
 דמים דהיינו הנפש.והדם הוא לבוש הנפש. ולכן כדי לדבר דיבור אמת צריך לזכך את ה \יב/ הנפש
וכפי האמת כך   ,אמנם כפי מה שזוכה לזכך כן זוכה לדבור אמת  ,הדמים היא עבודתינו כל החייםוזיכוך 

כי אמת היא פנים, כמבואר בתורה קצב ועוד )עיין תורה מז מדת "ואמת" זוכה להארת פני ה' והשגחתו. 
שיער והם נקראים פני ה' לכן הארת פני ה'  שבי"ג מדות של רחמים נמצאת בי"ג תקוני הזקן בלחיים הפנוי מ

שהיא השגחתו ית' ברחמים תלויה במדת האמת ועיקר ההשגחה היא שזוכה למידת ההסתפקות ושובע,  
כמבואר שם, וכן יתבאר כאן לקמן שהצמאון בגלל השקר.( פנים לשון פניה וזהו שאמת נקרא פנים כי פנים 

, שפונה  שקר הוא עורףחי' פנים בפנים אמת לאמת. אבל דקדושה הם פנים שפונות אליו ית' אל האמת ב
 עורף מהאמת וממילא הוא ית' פונה עורף אליו. 

ששבו העבים זה לא רק בגשמיות אלא גם ברוחניות עננין דמכסין על  וזהו שמבואר בתורה סז תנינא
  זעירתא. ורומי רבתי היצה"ר רומיהמבואר בזוהר שהם  ינים  עה

מן כהות  נעשו  העינים  אחר    כי  העבים  ושבו  ע"ב(  קנא  )שבת  חז"ל  כמאמר  הדמעות, 
הבכי[  יג ] הגשם   אחר  שהולך  הראות  חלשות   \יד/ זה  נגרם  בכי  שברוב  שם  מבואר  הפשט  עפ"י 

שכך   , שהטבע דוחה אותם לחוץ דרך העינים [טו]   . ודמעות הן ממותרי המרה שחורה הראיה

שבמרה   הדמים  העכירות  את  דוחה  שהבכי  העולם  מנהג  הקב"ה  לחוץטבע  ויוצא  העינים  אל  .  שחורה 
א"א   כי  השקר.  ע"י  הוא  הדמים  ועכירת  הדמים.  מעכירת  שואבת  היא  שחורה,  והמרה 

עיין   לדבר שקר עד שיעכר את דמיו. ואמת א"א לדבר כ"א כשמזכך מקודם את הדמים
ל אמת  תורה קיב והמשכיל המבין יש לו להתפלל כל ימיו שיזכה פעם אחד כל ימי חייו לדבר דבור אחד ש

כי בדיבור   \טז/ דברוב. כי עיקר הדיבור הוא הנפש, כמ"ש )ש"ה ה'( נפשי יצאה  לפני ה כראוי

 
 ו יג ובתשכט תוקןבתקפא כתוב ישעיה  ט
ת    ג   פרק   ישעיה   י ַלְכָנה ְנטּווֹּ ן ַוּתֵּ ּיוֹּ ת צִּ נוֹּ ּבְ י ָגְבהּו  ַוּיֹּאֶמר ְידָֹּוד ַיַען ּכִּ ת \ )טז(  יֶהם  \ }ְנטּויוֹּ ַלְכָנה ּוְבַרְגלֵּ ף ּתֵּ ְך ְוָטפוֹּ ם ָהלוֹּ יָניִּ ת עֵּ רוֹּ ּקְ ן ּוְמש ַ רוֹּ ּגָ  }

ְסָנה:  ַעּכַ  ּתְ

 .דהוה מלאן כוחלא לעינייהו ומרמזן ובכחול ועין שבת סב: ויומא ט:    לשון הבטה. דבר אחר צובעות עיניהם בסיקרא   פרש"י 

כלומר רומזות להם עיניהן שילכו אחריהן לבית, ותרגום עין שזפתו עינא דשקרתיה, ורז"ל פירשו שהיו    -ומשקרות עינים      -  רד"ק 
 עינא סקרתיה.  –ם יונתן  )שזפתו הכוונה לפסוק באיוב עין שזפתו ולא תוסיף וכו' והתרגו   הולכות עקב בצד גודל: 

מבנות ירושלים שהיו צובעות את עיניהם ומביטות בבני ישראל להכשיל בני ישראל והוא פגם הברית בחי' פגם    הפסוק שם מדבר   יא
 המלכות שאינה ממליכה את בעלה אל מזנה בעיניה וזה עיקר הכוונה כאן שעושה פירוד בין זו"ן בחי' מים מים 

א הנפש ממש. ועיין לעיל תורה לא לשון מוהרנ"ת ותורה צח תנינא )להבין הענין עיין ערבי נחל ויקהל  הדבור הו   עיין תורה קעג   יב
 דרוש א' ועי"ש וישלח דרוש ב' בשם הבעש"ט עה"פ נפשי יצאה בדברו( 

 קהלת יב ב'   יג
הוא דמעות היורדות  כמה פסוקים בקהלת פרק יב וביניהם פסוק זה ופרשו שהעבים הם קלקול הראות והגשם    הגמ' שם מבארת   יד

 מחמת בכי. דהיינו שאחרי הבכי נעשים כמו עננים על העינים כי מתקלקת הראיה מחמת הדמעות.

 חשכת עינים יבא ויכסה המאור, אחר שירבה בבכיה בזקנותו מחמת תשות כח, וצרות רבות עליו:   -ושבו העבים    -  רש"י 
 וורשא תרף דף לז:( סוף ד"ה וחוש הראות.  ועיין לעיל תורה לו אות ד'  שבילי אמונה נתיב ד' שביל א' לרבי מאיר אלדבי )בדפוס  טו
וישלח   ערבי נחל   עיין   טז  ווערנער(   פרשת  רנב מהדו'  )דף  ב'  זללה"ה     דרוש  כו', כי הנה כ' הבעש"ט  יצאה בדברו  נפשי  ואמר עוד, 
ויפח    ' ר אשר בקרבו וכמשה"כ בראשית ב' זכי ענין רוח האדם בקרבו וחיות שלו הוא כח הדיבו (  ואתחנן מקור מים חיים אות כט )

ויהי האדם לנפש חיה ומתרגמינן לרוח ממללא, ולפ"ז כשהאדם מדבר דיבורים אזי הדיבורים ההם הן הן חיותו   באפיו נשמת חיים 
לכן הדיבורים ההמה עצמן ממשיכים עליו מש  דבוק תמיד בשורשו  רש  ויוצא חיות שלו באותן הדיבורים, רק שלהיות חיות האדם 

 חיות חדש ועי"ז חי תמיד אף שבכל דיבור יוצא חיותו מקרבו רק כל דיבור עצמו מביא לו חיות חדש עכ"ד: 

ערבי  ווערנער(   ויקהל   פרשת   נחל   עיין  במהדו'  תכט  )דף  א'  דרוש  ב   כתבו   -ריש  פ'  מ"ג  העיקרים  )ספר    הנשמות   כי   ה( -הקדמונים 
  לזה   מהשייך   וישלח '  בפ   ש " מ   עיין ,  הוא   כך   בבירור   זה   ענין   ולהבינך .  הפועל   ל א   מכח   להוציאה   לו   וניתנת ,  בכח   והוא ,  באדם   ניתנות 
  הניתן   המעשה   כח   היא   הנפש   חלק   כי,  והענין.  לנשמה   ונשמה ,  נשמה   רוח   נפש   באדם   יש   כי ,  הוא   הענין,  היטב   הדברים   כל   עתה   ונבאר 
  וחיות   כח   הוא ,  הרוח .  שחפץ   מה   כל   לעשות   כח   ו ל   יש   ז " ועי   חיה   נפש   באדם   וניתן ,  מאומה   יעשה   ולא   תנועה   לו   אין   דומם   כי ,  באדם 
  מה   כל   האדם   יחשוב   בו   אשר '  ה   מאת   וכח   חיות   הוא ,  נשמה .  ממללא   לרוח   מתרגם   ולזה ,  לדבר   יוכל   בכחו   אשר   באדם   ניתן '  ה   מאת 
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אמת הוא מלאך קדוש ואם דבר שקר נברא  ר  ני אם דיבוחמוציא האדם חלקי רוחו מכח לפועל ובורא כח ר

 דהיינו שהנפש מתלבשת בדם  . והנפש הוא הדם, כמ"ש )ויקרא יז( כי הדם הוא הנפש\יזסט"א/ 

. נמצא כשאומר שקר יש לו עכירת הדמים, ומזה באה המרה  ומשפיעה עליה ומושפעת ממנה
העצבות  שחורה שממנו  הטחול  ו'/   היא  ואות  ב'  אות  כג  בתורה  מרה   \יחכמבואר  נקראת  העצבות  לכן 

כי מרה שחורה מנקה את הדם ע"י ששואבת אליה    וממותרי המרה שחורה נתהוו הדמעות  , שחורה

ששקר מעכיר את הדמים ונעשה דמעות  ועי"ז העינים כהות. וזה    מעות הן העכירותוהד  ,את העכירות

ל'( הקוטפים מלוח עלי שיחזה   )איוב  אותו    בחי'  המבזים  את האנשים  מתאר  איוב  בו  פסוק  הוא 

מלוח, זה בחי'   ורבינו דורש  ,\יט/ שמאכלם אינו ראוי לאכילה  פחותיםמאחר שירד מגדולתו עד כמה הם  
 :  דהיינו ע"י דיבור שקר ם מלוחים, שבא ע"י שיחהדמעות, שהם מי

)כמו שסיים כ  ,אל תאמרו מים מים, שהוא אזהרה על שקרמה שאמר ר"ע לחבריו  וזה בחי'  
שם שנאמר דובר שקרים לא יכון וכו'( מים מים, הם בחי' שקר, שהוא בחי' דמעות, שהם  

ם, לא די שאינו מרוה  אך השותה מים מלוחי  ,מים מלוחים. כי השותה מים מרוה צמאונו
צמאונו על  צמאון  שמוסיף  אלא  אחר[כא]  צמאונו,  מים  לשתות  שצריך  עד  לכבות ,  ים, 

. וזהו אל תאמרו מים מים, שהוא השקר, שנאמר \כב/וע"כ נקרא השקר מים מים  ,צמאונו
עיני לנגד  יכון  לא  שקרים  נעשה    דובר  השגחה  ובלא  עלינו  הש"י  השגחת  את  מונע  השקר  נמצא 

 :רם לריחוק ממנו ית' ונעשה נגדיות הרצון ורע ושקר וטומאהוגהסתרה ש
 

 
  חד א   כל ,  המושכלות   בכל   ישכיל   בו   אשר '  ה   מאת   וכח   חיות   באדם   שניתן   השכל   הוא ,  לנשמה   נשמה .  המחשבה   מעולם   והוא ,  שחפץ 

  כל  זה   כי   הללו   נשמה   חלקי '  ד   רק   נשאר   ולא   כלה   הגוף   מותו   ואחרי ,  באדם   חיות   מיני   ארבעה   אלו   הרי .  ישכיל   כך   שכלו   ערך   כפי 
 : לפועל   יוציאם   והוא   בכח   באדם   ניתנו   החיות   אלו   כל   ואמנם .  אותו   שפושטין   לבוש   רק   אינו   הגוף   אבל ,  האדם 

  לו   יש   ידו   שעל   וחיות   כח   באדם   ניתן   הנה ,  ממללא   הרוח   מחלק   ונדבר ,  חלקים '  הד   כל   על   תדין   וממנו   מאחד   נדבר   זה   דבר   ולהסביר 
  ה " כמש   ונשמתו   חיותו   עצמיות   הוא   והוא   לפועל   מהרוח   חלק   הוציא   הרי   דבר   מדבר   וכאשר ,  בכח   זה   הרי ,  שירצה   עת   בכל   לדבר   כח 

  בכל   וכן   ,עתה   לפועל   הוציאה   אשר   ו מנשמת   וחלק   אבר  הוא   האדם   מפי  שיוצא   דיבור  שכל ,  בדברו  יצאה   נפשי(  ו ',  ה   השירים   שיר ) 
  מושכל   בכל   וכן ,  לפועל   נשמה   חלק   מוציא   ומחשב   שמהרהר   מחשבה   בכל   וכן   לפועל   נפשו   חלק   מוציא   שמתנועע   ותנועות   מעשה 

  אל ,  והתהפכות   שינוי   מקבל   בכח   שהוא   דבר   כל   כי   , ונודע     :לנשמה   נשמה   מן   וחלק   אבר   לפועל   מוציא   שכל   איזה   ומחדש   שישכיל 

  שנסביר   מה   שכל   הקדמנו   כאשר   ומעשה   ומחשבה   בשכל   וכן   דיבור   איזה   מדבר   כשהאדם   מיד   , זה  ....ולפי          : .....  ,טנוי   יחפוץ   אשר 
  דהא ,  למעלה   למקומו   והולך   ההוא   חיותו   חלק   נבדל   מיד   אזי   לפועל   ההוא   חלק   הוציא   אזי   הנשמה   חלקי   שאר   על   תדין   ממנו '  א   בחלק 

  אומרם   ענין   וזהו         : העולם   בזה   עוד   להיות   לה   אין   לפועל   יצאה   וכאשר ,  לפועל   הוציאה   בעבור   רק   איננו   העולם   לזה   ביאתה   עיקר 

  חלק   הוא   הזה   הקדוש   הנמצא   בריאת   ענין   .  עשאני   בנך   פלוני   ואומר '  ה   לפני   מיד   ובא   קדוש   מלאך   נברא   עושה   שאדם   שמהמצוה   ל " ז
  ולפי .  הנה   בא   בשבילו   אשר   פעולתו   ר שגמ   אחרי   העולם   בזה   עוד   להתעכב   לו   אין   כי   למעלה   פורח   ומיד   לפועל   יצאה   אשר   מנשמתו 
  וכל   יטנו   יחפוץ   אשר   אל   היוצר   ביד   כחומר   האדם   ביד   הנשמה   לזאת ,  אמרנו  כאשר   והתהפכות   שינוי   מקבל   בכח   הוא   אשר   שהדבר 

  החלק   עשה   הרי ,  חד   ה " וקב   שאורייתא   ולפי ,  ודומיהן   ותפלה   כתורה   קדושה   דיבור   האדם   כשמדבר   ולכן ,  ממנה   יעשה   חפץ   אשר 

  דיבורים  שהם   בטלים   דברים   או   ודומיהן   ורכילות   הרע   כלשון  אסורים   דברים   מדבר  וכאשר      ,  כביכול   אלהות   ממנה   שה ונע   כהכלל 

  וחיותו   מנשמתו   עשה   נמצא       .  א " וסט   קליפה  היא   עבירה   כל   תעשה   ולא   בעשה   שעבר   ל " אחז   כלל   לדברם   לאדם   צורך   אין  אשר 
  להאדם   זאת   בעבור   ניתנת   והתורה   לעולם   נשאר   כך   לפועל   יצא   ר וכאש   הקצה   אל   הקצה   מן   שינוי  מקבל   בכח   שהוא   דבר   כי ,  א " סט 
  מרגיש   האדם   אין  הגוף   תוך   מלובשת   שהנשמה   זמן   וכל ,  ו" ח   א " סט   ממנה   נעשה   מה   י" וע   באלהות   נשמתו   יניח   מה   י" ע   שידע   כדי 

  אין  עליו   מצאנה י   שם   והשכליות   והמחשבות   והדיבורים   המעשים   שהם   נשמתו   חלקי   ימיו   כל   שהניח   במקום   הפטירה   ואחרי ,  בזאת 
 ': כו   בשאול   ודעת   חשבון   אין   כי   לגרוע   אין   וממנו   להוסיף 

 .היצה"ר   נעשה מרוח פיו של השקרן  אמת אות ח'    עיין ספר המדות   יז 
 ועיין תיקון כא דף מט: קדרותא וליצנותא מטחול איתנייהו.  וזהר רע"מ פנחס רכז:   יח
מי יתנני ירחי קדם ומוסיף ומתאר את מעלתו והחסדים שהיה עושה  מרוב צערו מתגעגע להיותו עובר ואומר    פרק כט שם באיוב    יט 

בימי עשרו והכבוד שזכה בו קודם שאיבד כל אשר לו ואח"כ בפרק ל' מתאונן על מצבו הרע שאנשים פחותים מבזים אותו אנשים  
קודם הבריאה לעומת חסרון  רבינו מצא כאן רמז למעלת  נ"ל ש שמאכלם אינו ראוי לבני אדם ונקט לשון האוכלים מלוח עלי שיח. ו 

קוצר דבר  לשון    קוטפים כי    , והקוטפים מלוח עלי שיח רומז לבריאה   , כי מי יתנני ירחי קדם היינו בחי' קודם הבריאה   -אחר הבריאה 

גידולו דהיינו ה  וזה נעשה    מלוח   .בריאה לשון חיתוך כמ"ש לברוא את היער ממקום  ע"י  דהיינו    שיח   עלי הוא עולם השקר שנברא, 
ועיין בהדקמה לתורה מה שהארכנו בזה לבאר שיחתו של הקב"ה שבה ברא את העולם    ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם.דבר  

 הנפרד ממנו.

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא  כ

 ילקוט שמעוני ישעיהו פרק כא רמז תכא  ולקמן בתורה סה אות ד'   כא
כי השובע הוא מהארת מדת ואמת שהיא פני הש"י. לכן  שובע,    הוא חוסר רווה ושובע ועיין תורה מז שע"י שקר אין לו הצמאון    כב

 עכירת הדמים שהיא מהשקר היא הסתרת פני הש"י וממילא אין שובע.
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בשרשו    השקר, שהוא הרע, שהוא הטומאה, הוא מחמת הריחוק מאחדוהתהוות   כי שם 

ואין שני שיתנגד ושם    לא שייך לשקר שהרי האמת בגלוי וקודם הפירוד בין הבורא לנברא שם הכל אחד  
קדוש.   בחי  הכל  בעצמו  זה  ששם    אמנם  מצד  לשקר  לכסףבאמת  שרש  זהב  בין  חילוק  כמבואר   אין 

 . \ב/[א]בלק"ה
 

 הזכיר שקר רע וטומאה והולך ומבאר תחילה את הרע ואח"כ השקר ואחריו את הטומאה אחר שמ

דהיינו רע לאדם וכל   כי הרע הוא נגדיות, למשל כל מה שהוא נגד רצונו של אדם הוא רע

 , אלא כולו טוב.  כי אין שני שיתנגד . ובאחד אין שייך נגדיותמה שנגד רצונו ית' הוא רע ממש
)פ שאמחז"ל  נ'(  וזה  וכו'סחים  אחד  ה'  יהיה  ההוא  לומר  ,  [ג ]   ביום  הטוב  רצו  כולו  שיהי' 

רע אין שייך  באחד  כי  הנברא   והמטיב,  ויחזור  בעוה"ז,  רק  שהוא  הפירוד  יתבטל  לבוא  לעתיד  כי 

 . להכלל בבורא כל אחד כפי השתדלותו בזה בעוה"ז
יקוים   לבא  לעתיד  לעדוע"כ  תכון  יב(  שפת אמת  הא  )משלי  בהתגלות  הלשון  כי  ממילא  מת 

אז    ה, כי יהיוכמו שהיה בתחילת הבריאה שכולם דברו לשה"ק שהיא שפת אמת  \דמדברת שפת אמת/
 כולו אחד כולו טוב.  

 
 עתה יבאר ענין השקר הנ"ל 

אבל    ,כי אמת הוא אחד, למשל, על כלי כסף כשאומרים עליו שהוא כלי כסף, הוא האמת
מצא שהאמת הוא אחד, כי א"א לומר אמת  כשאומרין עליו שהוא כלי זהב, הוא שקר. נ

רק שהוא כלי כסף לא יותר. אבל השקר הוא הרבה, כי אפשר לומר שהוא כלי זהב, וכלי  
כי למה   )קהלת ז'(  בקשו חשבונות רבים , ושאר שמות נמצא שהשקר הוא בבחי'  השת ונח

זהב על כלי כסף אלא בגלל איזה חשבונות שאינם אמת/  כי אמת.  \ושיאמר  כי    והעניין  אינה דבר פשוט 

 
 עיין לק"ה בהמה וחיה טהורה ד כג שרש השקר בקדושה   א
ש  ְלַמְעָלה, ְוַעל  ש     -  אות כגהלכות סימני בהמה וחיה טהורה הלכה ד    -  ליקוטי הלכות יו"ד   ב ֹּר  ה לוֹּ ש  ֹּא ִיְהי  ל  ָבר ש   ם    -ֵאין ְלָך ד ָ ן ג ַ ֵ כ 

 ֹּ ש  ַאְך  ר,  ק  ַהש    ִמן  ש   ָ ַממ  ְך  ַהֵהפ  הו א  ת  ֱאמ  ֲהלֹּא  י  כ ִ ַוֲאִחיָזה,  ש   ֹּר  ש  ה  ֵאיז  לוֹּ  ה  ְהי  י ִ ש   ְכֵרַח  ה  ב ְ ר  ק  "ל,  ַהש    ַהנ ַ ִחיָנה  ִמב ְ הו א  ר  ק  ַהש    ֲאִחיַזת  ש   ר 
ֵר  ב ְ י ֵמֲחַמת ש   ָלם, כ ִ עוֹּ ָ ב  ָבִרים ש   ל ַהד ְ ָ ל כ  ית ש   ִ ִחיַנת ָהֵראש  ל  ִמב ְ ְבד ֵ ם ֵאין ה  ָ ש   ל, ִנְמָצא, ש   ְבד ֵ ִלי ה  ָחד ב ְ ֹּל א  ם ַהכ  ָ ָבִרים, ש  ל ַהד ְ ָ ש  כ  ֹּר  ית ש  ִ אש 

'. ַעל   ָחד ְוכו  ר ֵמָאה ְלא  ַ ין ִמְספ  ֵ ת ְוָזָהב. ְוֵכן ב  ְנחֹּש   ְבִדיל ו  ף ו  ס  ין כ   ֵ ָלל ב  לו ת אֲ   -כ ְ ְ ְלש  ַ ת  ְ ה ִהש  ָ ַכמ  ל ב ְ ֵ ְלש  ַ ת  ְ ם ִנש  ָ ן ִמש   ֵ ש  לוֹּ  כ  י ֵ ר ש   ק  ִחיָזה ְלַהש   
צֵ  וֹּ הו א ָזָהב ְוַעל ֵמָאה ָמאַתִים ְוַכי  ת ש   ף ְוַעל ְנחֹּש   ס  הו א כ   ִדיל ש   ַמר ַעל ב ְ ָבִרים לוֹּ ת ַהד ְ ְך א  ַֹּח ַלֲהפֹּ ְך ֵמֲחַמת  כ  ָ ֹּל ִנְמש  י ַהכ  ה ְלֵאין ֵקץ, כ ִ ז  ָ א ב 

ת ֵאין ה   ֱאמ  יָתם ב   ִ ֵראש  ש  ב ְ ֹּר  ַהש   ב ְ ר ַלֲהפֹּ ש   ק  ל ֲאִחיָזה ְלַהש    ֵ ְלש  ַ ת  ְ ם ִנש  ָ ִמש   ת ו  ְכִלית ָהֱאמ  ַ ר ת  ה ִעק ַ ָחד ְוז  ֹּל א  ם ַהכ  ָ י ש  ם, כ ִ יֵניה  ֵ ל ב  ְך  ְבד ֵ ְך ֵמֵהפ 
ִעק ַ  אי  ַוד ַ ב ְ י  כ ִ  , ַהְכָנָעתוֹּ ר  ִעק ַ ַעְצמוֹּ  ב ְ ם  ָ ִמש   ֲאָבל   ,' ְוכו  ף  ס  כ   הו א  ש   ִדיל  ב ְ ַעל  ַמר  לוֹּ ְך  ֵהפ  ל  ש   א  ֹּר  ַהש   ֵליַדע  ַהְינו   ד ְ ְכִלית,  ַ ַהת  הו א  ת  ָהֱאמ  ר 

ֵליַד  ַהְינו   ד ְ ת,  ָהֱאמ  ְכִלית  ַ ת  ר  ִעק ַ ה  ז   ל, ש   ְבד ֵ ִלי ה  ב ְ ָחד  ֹּל א  ַהכ  ם  ָ ש   ָבִרים ש   ַהד ְ ל  ָ כ  ל  ש   ְכִלית  ַ תוֹּ  ְוַהת  יר אוֹּ ְלַהכ ִ ו  ָבר  ד ָ ל  ָ כ  ָרא  ָ ב  ַרְך  ָ ִיְתב  ה'  ש   ע 
ַרְך ַעל   ָ ָלם,   -ִיְתב  עוֹּ ָ ב  ָבר ש   ל ד ָ ָ  ְיֵדי כ 

 זכריה יד ט   ג
 שהלשון היא התבטאות של המדה השולטת באדם.  כמו שנתבאר בתורה לו     ד
 נחשת -מתרצו  ה

וא"ר אילעא משום רבי אלעזר בר' שמעון מותר לו לאדם    -  : יבמות סהעיין    -  הא דמותר לשנות מפני השלום מה גדרו   צריך להבין   ו 

ר' נתן אומר מצוה שנאמר ויאמר  ובאמת יעקב לא ציוה.  שנאמר אביך צוה וגו' כה תאמרו ליוסף אנא שא נא וגו'    לשנות בדבר השלום 

דבי רבי ישמעאל     . וכתיב ויאמר ה' עגלת בקר תקח בידך ואמרת לזבוח וגו' הקב"ה צוה לשנותשמואל איך אלך ושמע שאול והרגני וגו'  

שרה אמרה לשון בזוי וכשגלה    תנא גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו דמעיקרא כתיב ואדוני זקן ולבסוף כתיב ואני זקנתי 
 : הקב"ה הדבר לאברהם כתיב למה זה צחקה שרה וגו' ואני זקנתי ושינה הדבר מפני השלום

ריש פ' תולדות    נעם אלימלך ת הרי שזה בעצמו האמת.  אבל לגבינו עיין  וממה שגם הקב"ה שינה וחותמו אמ   מבואר שמצווה לשנות 
והצדיקים הנשמרים מעבירות לפעמים עושים עבירה לשמה כמו שמצינו מותר לשנות    -דזהו מה שאמרו גדולה עבירה לשמה וז"ל  

עיין  מפני דרכי השלום  נר מצוה אות נה אע"פ שמצוה לשנות מפני השל   בהשל"ה הק' .  עוד  יוכל לעשות  סוכה  ום מכל מקום אם 

משפטים אות י' מי שרגיל לדבר שקר תשובתו  פ'    בעש"ט עה"ת המצאה שיפויס זה שכנגדו בלי לשנות אזי מדבר שקר תרחק. ועיין  

סימן תכו דלא התירו לשנות אלא בדבר שכבר עבר    ספר חסידים שלא ישנה אפילו מפני השלום.   עוד בעצם הגדר מתי מותר עיין  

סימן קנו ס"ק ב שפסק כספר חסידים ופמ"ג שם ואליהו רבה ועיין    מג"א אמר שאין לו לתת למי שחושש שלא יחזיר. )ועיין  אבל לא י 
חת"ס שו"ת חו"מ סימן נט אבל עיין מ"ב סימן קנו ס"ק ד' שנשאר בצ"ע על המג"א הנ"ל וכן בספרו שפת תמים הלכות שקר בפ"ז שם  

מריבה מותר לשנות. וכן משמע    ש יד יג שאחר שי ברמב"ם גזילה ואבידה  תיד( וכן משמע  כתב שמותר לשנות ולא חילק בין עבר לע 

כי תצא אות כא שהתירו לשנות בשדוכין רק אחרי שכבר יש קטטה והטעם דהוא חלק לסט"א כמו מים אחרונים כיון    בבעש"ט עה"ת 

ועיין   י"ס.  כקריעת  לזווגם  חסידים שקשה  תת   ספר  בסימן  תרנא שם  ברלין  רק  מהדורת  דבריו שטעם שאסור  יותר את  ביאר  תרלא 

יבמות פ"ו דין מו שהתירו רק באקראי באופן שלא    ים של שלמה בעבר כי בלעתיד מרגיל אבל בעבר לא ירגיל לבא לידי שקר. ועיין  

עיין   ולא הפסד לזולתו.    קדושה   ישער יבוא להרגיל לשקר. עוד  ג' מש"כ לגבי שינוי שאין בו תועלת  יונה שער  ועיין בספר  לרבינו 
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נבחנת לפי הכוונה הפנימית של האדם שתלוי בזיכוך דמיו. ולפעמים מצווה לשנות מהאמת בשביל השלום  
, ואעפ"כ  לשלום שהוא חיבורשסופה להביא  דהיינו שלפעמים האמת מתלבש בשקר, ואעפ"כ היא האמת  

אפילו לשנות    בזה יותר לאצריך להחמיר  הרגיל בשקר    ובפרט.  לא הותר הדבר אלא נדחה מחמת השלום 
וכן לשנות  \ז/ מפני השלום אפשר שיש להחמיר  בית  לישמה.    ,ובשלום  עבירה  שבאמת צריך    נמצאבבחי' 

אחת. שהאמת  אע"פ  האמת  חובת  לצאת  כדי  רבים  ולבקש  ו  חשבונות  הרבה  לטעות  אפשר  הזה  בדבר 
   חשבונות של טעות מחמת עכירות הדמים.

כשתמלא הארץ דעה את ה' ודע היא חיבור אליו ית' שעי"ז    עובשביל זה לעתיד לבוא יתבטל הר

.  כי יתבטל השקר ועכירות הדמים  \ח/, ויתבטל ההתנגדות, ויתבטל הדמעותיחזור הכל לבחי' אחד 
וגר זאב עם כבש ונמר עם  וכתיב )שם(    ,, היינו ביטול הרעלא ירעו וכו'כמ"ש )ישעיה יא(  

עיין תורה יד   , היינו בחי' ביטול ההתנגדותבתורה פ'  היינו שלום שמחבר הפכים כמבואר  גדי וכו'

, היינו ביטול הדמעות \י/   ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים. וכתיב )שם כה(  \ט/ אות יב
 ( שהוא כולו טוב כולו אמת   יהיה ה' אחד ושמו אחד. כי אז  \יב/(יאשהם בחי' שקר כנ"ל 

 
שבת  של  לנר    סדורו  הערוך  כתב  וכן  שקר  אמר  כאילו  שמשתמע  באופן  לשנות  אל  ממש  שקר  התירו  דלא  ד'  ענף  א'  שרש  ח"א 

)קושית  ובאמת צ"ע  הלכות רכילות כלל א' אות ח' כתב שמותר לומר שקר גמור מפני השלום.    החפץ חיים בסוגיא דיבמות שם אבל  
ונ"ל שאינה    .יאמר לו שהולך לזבוח זבח   להבא אם ימצאנו שאול   א בר שהו לשמואל לשנות בד   הרי ביבמות הנ"ל הקב"ה ציוה ר"א(  

ומצאתי לערוך לנר שמקשה זאת    שמצוה לשנות מפני השלום.משם  אלא שא"כ צ"ע מה הראיה    .קושיא כי שם היה משום פקוח נפש 
נזיר  ותירץ שזה למ"ד   . ועי"ש שכתב  ל החשש היה מפני השלום עם שאול מצוי אין סכנה לעוסק במצווה לכן כ ה שגם בהיזק  בסוף 

ועיין שרגא נהורא על יבמות שדוחה קושית פקוח נפש כי אם    שלשנות אין הכוונה לשקר אלא רק לגנוב דעת ושכן מצא בריטב"א.
 אינו היתר גמור לשנות לא היה מצוהו הקב"ה לשנות אלא מצילו בדרך נס.

עיין    כהונה   עוד  ש   להחיד"א   ברית  מה  בפיו שאני התם  שכתב  לומר שאינה שגורה אע"פ שבאמת שגורה  במסכתא  לשנות  התירו 
גדולה מהשלום משמע שכה"ג מפני השלום אסור. זה לא מפני השלום(     דהוא משום ענוה שהיא  ונ"ל  )דהיינו שהי הקשה לו הרי 

ינו גורם פירוד אלא חיבור סותר  הטעם שהתירו דווקא מפני השלום כי שלום מחבר בין הפכים כמבואר בתורה פ' ממילא השקר א 

את מעשיו של יעקב אבינו עם עשיו    ובזה מבארים ( שאמת נבחן עפ"י סופו.  94)ח"א עמ'    מכתב מאליהו .    אבל עיין  עמ"נ לבנות 
וכן איתא בחז"ל עוד     ר לארץ וא"ל שיפגשו בשעיר ואת מעשה בני יעקב עם אנשי שכם.ז בברכות ועם לבן במקלות ועם עשיו כשח 

יז   פנים שהתירו לשנות או  מ ו   .כיצד מרקדין לפני הכלה לדעת בית הלל מותר לשנות   .כגון כתובות  הלוקח מקח רע מן השוק  למדו 
.  ומעשה בסנהדרין יא שרבי יהודה הנשיא אמר  ( דאי יכול להחזיר אסור דלא תעמוד על דם רעך ) ישבחנו לפניו.  ואינו יכול להחזירו  

אהרן הכהן  כיצד    מ"ג  ב " באבות דר"נ פי ו    .זה שאכל שום צא ויצא רבי חיא כדי לא לבייש את  שמי שנודף ממנו ריח ממנו שום שי 
כמה חבירו מצטער והמדרש אומר על זה תורת אמת היתה בפיהו    , עשה שלום בין אדם לחבירו שאמר לכל אחד דברים שלא היו 

ב'(. )מלאכי  השלום   ספר   ועיין   וכו'  קנה    משפטי  אמת  בחלק  סילבר  יצחק  ההיתר  מ פ"ד  להרב  אופני  בכל  מאד  מאריך  כו  כה  דף 
רבים מאד צריכים לימוד ארוך  והם  לזה או    ר שמות כגון    .והמצוה לשנות מפני השלום  רוח לאדם הנצרך  נחת  לשנות כדי לעשות 

לומר    ולפ"ז מובן ההגדרה של המכתב מאליהו. ולפ"ז הגדרת השלום צריך   .  וכו'   לנחם עצובים ושבורי לב וכדי להציל אדם מבושה 
מאד. רחבה  עי"ש    שהיא  ס"ו  אמנם  דחויה.פ"ה  בגדר  הותרה אלא  בגדר  זה  המדות      שאין  בספר  רבינו  כוונת  צ"ע  זה  כל  ואחרי 

להיכל. מהיכל  ללכת  לרוצה  מזיק  בטעות  אפילו  נראה    ששקר  השטח  פני  החמירה )ועל  ומרבינו    שהחסידות  מהפשטנים  יותר  בזה 
לה  שצריך  יותר  עוד  שיכ י נראה  כמה  בה זהר  לצורך  להגיע  לא  עבירה  י ול  גדולה  כנ"ל  אזי  כשמוכרח  אבל  השלום  מפני  של  תר 

 לישמה.

וצ"ע מי לא נקרא רגיל כיון שאיש אמת זוכה לשובע כמבואר בתורה מז ובטל מנו הצמאון כמבואר כאן א"כ    כנ"ל בשם הבעש"ט   ז 
 שקר מפיו.  רובא דעלמא לא נקיים משקר כמבואר שם בתורה מז שאם מרגיש רעב סימן שיצא 

הנ"ל המבאר דברי ר"ע הנ"ל שם מבואר סוד שתי הדמעות שמוריד הקב"ה לים הגדול ומבואר שם שהם    עיין זוהר בראשית כו:   ח
שם שקודם החטא לא היו דמעות. והיינו כי פסקא זהמתם כשבאו להר סיני כמבואר בכלבו על ההגדה    ע מחמת חטא העגל ומשמ 

ו את התורה וכו' דבטל הספק מליבם כשבאו להר סיני. והספק הוא בחי' דמעות בחי' דימוע לשון  אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנ 
רבה   לימה  דמעות  שתי  שמוריד  ע"י  ונמתק  ה'  עיני  בבחי'  הדין  תוקף  נאחז  החטא  מחמת  רק  כי  תרומה.  במשנה  כמבואר  ערבוב 

 בזה.  כמבואר בברכו ת נט. ובתורה רנ. עי"ש ומה שכתבנו בהקדמה לתורה שלנו  

ה, ְוַעל    -ְוַעל    -  תורה יד אות יב   ט  ָ ִכין ִלְתִפל  ם זוֹּ לוֹּ ָ ם    -ְיֵדי    -ְיֵדי ַהש   לוֹּ ָ ִכין ַלש   ז וֹּ ש   ת. ַוֲאַזי כ ְ ָלמוֹּ ָכל ָהעוֹּ ם ב ְ לוֹּ ָ ָלִלי, ש  ם ַהכ ְ לוֹּ ָ ִכין ַלש   ה זוֹּ ז 
י  כ ִ ָלם,  ָהעוֹּ ִמן  ן  ָ ַמת  ו  א  ָֹּ ש  ַ ַהמ  ל  ָ כ  ל  ֵ ט  ַ ִיְתב  ֲאַזי  ָלִלי,  ֵכר    ַהכ ְ וֹּ ַהמ  ן  ְרצוֹּ ה  ְהי  י ִ ש   ר  ָ ְפש  י ִאי א  כ ִ ם,  לוֹּ ָ ַהש   ר  ְעד ֵ ֵמה  הו א  ָלם  עוֹּ ָ ב  ש   ן  ָ ַמת  ו  א  ָֹּ ש  ַ ַהמ  ל  ָ כ 

ְהי   י ִ ר ש   ָ ְפש  ה לֹּא ָהָיה א  ו  ָ ָנם ש  ת; ְוִאם ָהָיה ְרצוֹּ ה ִלְקנוֹּ צ  ה רוֹּ ֹּר ְוז  ה ִלְמכ  צ  ה רוֹּ י ז  ה, כ ִ ו  ָ ה ש  נ  וֹּ ם  ְוַהק  ו  ה ש  ן: ה ַנֲעש   ָ ַמת  א ו  ָֹּ  ַמש 

ת הו א ַרק ַעל   רוֹּ חוֹּ ְוַהס ְ ן  ָ ַמת  ו  א  ָֹּ ש  ַ ל ַהמ  ָ כ  ית י"ג(:  -ִנְמָצא, ש   ִ ֵראש  ִחיַנת )ב ְ ה ב ְ ְוז  ת.  נוֹּ ין ָהְרצוֹּ ֵ ב  ם  לוֹּ ָ ֵאין ש  ת, ש   ִחיַנת ַמֲחלֹּק  "ַוְיִהי ִריב    ְיֵדי ב ְ
ְוַהכ ְ  ט,  ֵבין רֵֹּעי ִמְקֵנה לוֹּ ו  ין רֵֹּעי ִמְקֵנה ַאְבָרם  ֵ ַנַען  ב  ַע י"ב(: "כ ְ ֵ ש  סו ק )הוֹּ ָ "י ַעל פ  ִ ֵרש  ַרש  ֵ פ  מוֹּ ש   ֵחר, כ ְ ִחיַנת סוֹּ ה ב ְ ז  ַנֲעִני'  ץ"; 'כ ְ ָאר  ָ ַנֲעִני ָאז ב 

', ַהְינו  ַעל   " ְוכו  ָידוֹּ ', ַעל    -ב ְ ִחיַנת "ַוְיִהי ִריב" ְוכו  ת, ב ְ ַמֲחלֹּק  ִחיַנת ִריב ו  ה:  -ְיֵדי    -ְיֵדי ב ְ ַנֲענִ   ז  ץ", ַעל  "ְוַהכ ְ ָאר  ָ ֲחִרים    -ְיֵדי    -י ָאז ב  ה ֵיש  סוֹּ ז 
"ְוָגר   ב:  תו  ָ כ  ש   מוֹּ  כ ְ ָלם,  עוֹּ ָ ב  ְפָלא  ֻּ ַהמ  ם  לוֹּ ָ ַהש   ה  ְהי  י ִ ש   א,  ָלבוֹּ ָעִתיד  ל  ֲאָבל,  ָלם;  עוֹּ ָ ב  ן  ָ ַמת  ו  א  ָֹּ ַמש  ל  ו  ֵ ט  ַ ִיְתב  ֲאַזי  ִדי",  ג ְ ִעם  ְוָנֵמר  ש   ב  כ   ִעם  ְזֵאב 

ן, כ ְ  ָ ַמת  א ו  ָֹּ ש  ַ ד" ַהמ  ַנֲעִני עוֹּ ה כ ְ ב )ְזַכְרָיה י"ד(: "ְולֹּא ִיְהי  תו  ָ כ   מוֹּ ש  
מחה ה"א דמעה פירוש שמכח שאז ישיגו שה' הוא האלקים כמבואר בתורה ד' אזי לא היה שום דין ועי"ז לא יהיו    נ"ל רמז בפסוק   י

 דמעות.

 עיין תיקון כב דף סו.   יא
זהר דף סו  יב ביה,    .תיקוני  נחש דמליל שקרא על  אבל אומין דעלמא דשקרו  ואיהו  לאו אינון רשימין ביה, אלא בחותמא דשקרא, 

ועתיד קודשא בריך  קודשא בריך הוא, ובגיניה אתמר בארח מתלא, שקרא לית לה רגלין, וכך חויא לית ליה רגלין, על גחנך תלך,  
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, כמ"ש )זכרי' ק קדש כמו שיבאר לקמןכי יחזור להיות ר כנ"ל. וע"כ לעתיד לבא יתבטל הטומאה
יהיואת רוח הטומאה אעביר מן הארץיג(   יד(    ה . כי אז  )איוב  יתן  כולו אחד, כמ"ש  מי 

דהיינו שטהור הוא רק כשיש אפשרות לטומאה וזה רק כשלא אחד דהיינו כשאין   טהור מטמא לא אחד

 [ :      ' התרחקות מאחדפי' שעיקר אחיזת הטהרה והטומאה, הוא מבחי]יג .  תפיסה באחדותו ית'
 

 עתה יבאר ענין הטומאה הנ"ל
יז טו  לשון חיתוך כמו לברא את היער  [יד]   קודם הבריאה כי   , כשהיה הבריאה  עיין פרש"י יהושע 

האב   בכח כביכול במח  הבן  וכולו אמת,  \טו/הפועל  ל, קודם שהוציא אכמו  , היה כולו אחד, 
שייך לומר, כי טהור אין שייך אלא כשיש  אפי' שם טהור לא היה   ,טזדש ווכולו טוב, וכולו ק

. אבל כשכולו אחד אין שם בחי'  מכל טומאותיכם  יזם יוטהרתטומאה, כמ"ש )יחזקאל לו(  
רבים כנ"לחשבונות  והטומאה  הרע  עיקר  שהוא  ה   ,,  הטהרה  בין    יחא יכי  הממוצע  בחי' 

. כםמכל טומאותי יטם יוטהרתנתתקן הטומאה, כמ"ש ע"י הטהרה הקודש והטומאה, שעל ידו 
 והוא בחי' הבחירה, שהוא ממוצע בין שני דברים. 

דהיינו   וזה אין שייך קודם הבריאה, שאז היה כולו אחד. כי באחד אין שייך בחירה שהוא 

בחי' הטהרה. וכשהוציא הקב"ה את הבריאה מן הכח אל הפועל, אזי נתהוה   הבחירה היא
קודם הבריאה והבריאה אזי שייך בחירה  דהיינו הבחירה כי רק כשיש שנים דהיינו    תיכף בחי' הטהרה

 .  בין זה לזה
כי כשהוציא מן הכח אל הפועל, היו שני דברים, בחי' האחד והבריאה. ואז שייך בחירה, 

ית' שהוא    סמוך לודהיינו הבריאה עדיין    כא ישהוא בחי' הטהרה, שהוא ממוצע בין האחד, כי ה

הבריאה  קודם  שהיא הרע והטומאה. אך הוא רושם   לחשבונות רבים, ועדיין לא הגיע  בחי' 
 שיוכל להשתלשל ויגיע עד שיהיה רע וטומאה.  כאוסימן על ההשתלשלות, 

ע"א מח  דף  )בראשית  בזוהר  כתוב  הטומאה    \כב/ וע"כ  אחיזת  שעיקר  מקומות(  ובכמה 
, והוא סימן שישתלשל עד שיהיה  [כג ]   מסיטרא דשמאלא. כי הטהרה מרמזת שיש טומאה

 טומאה.  

 
אי חויא איהו מלאך המות דקטיל  , דודאי ה הוא למחאה שקרא מעלמא, כמה דאת אמר ומחה ה' אלקי"ם דמעה מעל כל פנים וכו'

 לבני נשא, וגרים דמעה, דאיהו אל אחר, ובמאי קטיל בסם המות דיליה, דאיהי גיהנם, ודא איהו סמא"ל: 

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא  יג

י ֶאְפש ָּ  –עיין שיש"ק ח"ה כב    יד אִּ ה ַמה ּשֶ בָּ ל ּתֵ ּיּוק ּכָּ דֹול ּוְבדִּ ינּות ּגָּ ְמתִּ בֹות ֶנֶאְמרּו ּבִּ ב. ְוֵאּלּו ַהּתֵ תָּ ֵאר ַעל ַהּכְ  ר ְלבָּ
י שהם י' בתחילה ויוד בסוף עיין בתורה סו אות ב' ועיין זוהר בראשית כו: המבואר  -הרמוז בשם הויה ואדנ   סוד ההוצאה לפועל   טו 

 י הנ"ל עי"ש -הזהרת ר"ע מים מים שרמז לא' שהיא י' ו' י' הרומז לשילוב הויה אדנ 

 קדש  -מתרצו  טז

 וטהרתם )כלשון הפסוק( -ט וטהרתים, ובתשכ   -גם בדפו"ר  יז

 הוא   -היא, ומתרלו    -גם בדפו"ר ותרלד   יח

 בדפו"ר וטיהרתי', ובתשכט וטהרתם )כלשון הפסוק(  יט

 הוא  -היא ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד   כ

 שיכול   -בתרלד    כא

ולא מתדבקן לתתא, ואלין  ותא חזי הני בריין פגימין אינון מעילא ומתתא, ובגיני כך לא מתדבקן לעילא     -  .דף מח   בראשית זוהר    כב
)ד"א אשתלימו( לעילא,   ואי תימא הא רוחין אינון אמאי לאו  ותתא,  דכתיב בהו אשר ברא אלהי"ם לעשות, דלא אשתלימו עילא 
אלא כיון דלא אשתלימו לתתא בארעא, לא אשתלימו לעילא, וכלהו מסטר שמאלא קא אתיין, ומתכסיין מעינא דבני נשא, וקיימי  

לאבאש  אטמרו(  לקבלייהו  ל"ג  )ד"א  רוחין,  דאתבריאו  בתר  אוקמוה.  והא  נשא,  כבני  לון  ותלת  השרת,  כמלאכי  לון  תלת  לון,  א 
ולא אשתלימו,   דיומא,  דנפק קדושתא  כיון  ויומא דשבתא,  ליליא דשבתא  דתהומא רבא  דנוקבא  רחייא  רוחין בתר  אינון  אשתארו 

מנייה  לאתנטרא  עלמא  ובעיא  סטרין,  לכל  ושטאן  לעלמא  וכל  נפקו  מלהטא,  דגיהנם  ואשא  שמאלא אתער,  סטר  כל  כדין  דהא  ו, 
שיר   ואתקינו  מנייהו,  לאסתמרא  בעינא  כדין  יכלין,  ולא  בגופא  לאתלבשא  ובעאן  בעלמא,  ושטאן  אזלין  שמאלא  דבסטר  אינון 

 דפגעים בכל שעתא דדחילו דלהון שריא בעלמא.

 מאה עיין זוהר ח"ג מח: וקפ: וח"ב סט: אין טהרה אלא מתוך טו  כג
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שלה מטהרה. כמ"ש  לולהעלות הטומאה לטהרה, כי היא בעצמה נשת  וע"כ אפשר לזכך
טומאותיכם  כדם יוטהרת בחי'  מכל  שהוא  הטהרה  מבחי'  הטומאה  אחיזת  שעיקר  נמצא   .

 הבחירה כנ"ל.  
(, ולוי הוא בחי' שמאל כו)  וטהרת את בני לוי(, בחי'  כהוהטהרה הוא בחי' שמאל, בחי' לוי ) 

לזו  \כח[/כז]   כידוע נלווה  לוי לשון  . וע"כ עיקר אחיזת הטומאה הוא מבחי' שמאלא, כי  לתוכי 
איקרי קדש   הועיין תורה פ' חכמ  שמאל הוא בחי' הטהרה שמשם עיקר אחיזת הטומאה כנ"ל

דין   לו  ויצחק שני  ימין  נקרא  וכן אברהם האב הראשון מדתו חסד  מינא  דינין מתערין  ובינה שהיא שניה 

  : ושמאל 
 

לכלול את השמאל בימין שיתטהר שלא ח"ו   הרה בחי' הבחירהזה היינו בחי' שמאל בחי' ט וכל  

 ,, שמשם עיקר השתלשלות הטומאה שהוא הרע וההתנגדות בחי' שקר כנ"ליהפך לטומאה
שאז הי' כביכול    ,כל זה נמשך מבחי' אחר הבריאה, אחר שיצא הבריאה מכח אל הפועל

 וכנ"ל.   ,והבריאה , , דהיינו האחד'שני בחי
הטומאה וכו' הוא מחמת הריחוק מאחד כנ"ל, היינו    כטא והשקר שהנמצא שעיקר אחיזת  

 מבחי' אחר הבריאה וכנ"ל:  
 

עתה יבאר כיצד לחזור ולקשור את הנברא לבורא ואת אחר הבריאה לקודם הבריאה כדי לאחות את 
 הקרע והפירוד ולבטל השקר והרע והטומאה. 

והשגחתו עלינו תלויה בזה   .והבורא ומבאר עניין השגחת הש"י עלינו שהיא הדבר הקושר את הנברא
ראויים להשגחה ע"י שלא ימצא בנו השקר כאן מדבר בעיקר על הדיבור אבל מוהרנ"ת בלק"ע  שנהיה

שהוא   וכן מבואר בהמשך מהכתוב עיני בנאמני ארץמוסיף שגם צריך להיות איש אמת מצד המעשים. 
ביאור נזק השקר לעינים שלנו שרמז בזה  ממה שרבינו פתח את התורה ב הרישא דדובר שקרים. גם מבואר

)ועוד מסברא מרחמנותו  כי ה' צלך ונוהג עמנו מידה כנגד מדה .לעניין שהשגחתו ית' תלויה בהשגחתינו
פונה עורף למי שאינו ראוי כדי שלא לדונו כחוטא בבית המלך( נמצא לפ"ז דמה שאמר בתחילת התורה  

לא שייך השגחה  שכיון שלא סובל את השקר  ,לעינים שלו ית'ו ,הפירוש לעינים שלנו  ,שהשקר מזיק לעינים
 . \ל/על מקום המצאות השקר

 
 גם בדפו"ר וטהרתים ובתשכט וטהרתם )כלשון הפסוק( כד

 עיין זוהר קרח קעו:  כה

]וצ"ע לכאורה כוונת רבינו למלאכי ג' ג' וטיהר את בני לוי. ועיין קדושין עא. כשהקב"ה מטהר שבטים שבטו של לוי מטהר   במדבר ח' ו'  כו
 תחילה שנאמר וטיהר את בני לוי וכו'[

 א עיין זהר שמות יא סוף ע"  כז
לוי  כח כי  בחי'    נ"ל  הוא שמאל  לכן  לשני  נלווה  שנים שאחד  כשיש  רק  שייך  נלווה  ולשון  רבינו  למשה  נלווים  היו  וכן  נלווה  לשון 

 .אור חוזר שמחזיר את הכל אל הצדיק שהוא הימין   שמאל שהוא שני לימין בחי' 

תיקון ל' דף עד. ובמתוק מדבש שם שנפילת  ב . ו כל המחלוקת נמשכים מבחי' קורח על אהרן שהם שמאלא וימינא   עוד עיין תורה מו 
רבינו   כלשון  עליו  ולא  תחתיו  להיות  דהיינו  חסד  איש  כהן  שהוא  ע"י שמשמש את אהרן  להתמתק  הצריך  שהי  בגלל  היתה  קורח 

   שהיה על אהרן כי רצה להתבטל ולהיות תחתיו. ולכן לא נמתק ונפל לדינים קשים.  

לאפרשא בין מיין עלאין למיין תתאין וע"י מתוק מדבש    –קיע בתוך המים להבדיל בין מים למים  עה"פ ויהיה ר   ועיין זהר בראשית יז.
המחלוקת  נבראה  מחלוקת   שאז  ונעשה  הגבורה  בסוד  שני  ויום  החסד  בסוד  היה  ראשון  יום  את    כי  להנהיג  אם  לגבורה  חסד  בין 

והכריע להנהיג ברחמים עי"ש. וממשיך שם הזהר שזה    ובא התפארת העולם בדין גמור או בחסד גמור ומאש המחלוקת נברא הגהנם.  
קורח.   על החסד וממעשה בראשית למד משה כיצד להתנהג עם  על אהרן דהיינו הגבורה  נכנס  בחי' מחלוקת קרח  והוא התפארת 

 בו. עי"ש.  ביניהם והנהיג שיעבדו במקדש ביחד שקורח ישמש את אהרן ויתמתק עי"ז ויתתקן, וכיון שלא רצה עורר אש הגהנם ונפל 

 שהיא   -מתרצו  כט

פרשה ח פסקה )ה( א"ר סימון בשעה שבא הקב"ה לבראות את אדם הראשון נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים    בראשית רבה   עיין   ל

חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו חסד אומר יברא  וחבורות חבורות מהם אומרים אל יברא ומהם אומרים יברא הה"ד )תהלים פה(  

  סדים ואמת אומר אל יברא שכולו שקרים צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות שלום אומר אל יברא דכוליה קטטה שהוא גומל ח 
אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבון העולמים מה    , מה עשה הקב"ה נטל אמת והשליכו לארץ הה"ד )דניאל ח( ותשלך אמת ארצה 

רבנן אמרי לה בשם ר'    .דכתיב )תהלים פה( אמת מארץ תצמח   אתה מבזה תכסיס אלטיכסייה שלך תעלה אמת מן הארץ הדא הוא 
והנה טוב מאד   וירא אלהים את כל אשר עשה  ורבי חלקיה בשם רבי סימון אמר מאד הוא אדם הה"ד  ורבי פנחס  חנינא בר אידי 

או הקב"ה אמר להן  והנה טוב אדם ר' הונא רבה של צפורין אמר עד שמלאכי השרת מדיינין אלו עם אלו ומתעסקין אלו עם אלו בר 
 מה אתם מדיינין כבר נעשה אדם: 
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כאן נראה שהזהרת ר"ע דובר שקרים לא יכון לנגד עיני היא רק חצי הזהרה אבל שלימות   ביאור רבינולפי 
  וזה מכח השגחה היאהמבוקש   זהההזהרה היא הפסוק שם שקדם לזה והוא עיני בנאמני ארץ. כי באמת 

 הזהרה משקר הוא סור מרע כדי שאפשר שתתקיים ההשגחה. וה שאנו משגיחים בו דהיינו נאמני ארץ,

, אפי' אחר הפעולה שהוציא הקב"ה מכח דהיינו שפונה אלינו במאור פנים  השגחת הש"י וע"י  

היינו מאחורי   יונק מהשארת ההשגחה,  והרע  אל הפועל, כל הדברים הם באחדות עמו. 
, והוא רחוק מאחד. \לג / כי מפנה פניו ממנו ומשפיע לו רק מצד ההכרח לקיימו  \לב/(לאכתפי' כידוע )

ארץ  בדהיינו הנאמנים  .  עיני בנאמני ארץוע"י אמת השגחת הש"י עליו, כמ"ש )תהלים קא(  
ונאמן הוא איש אמונה ואמונה היא  )כי מבחן הנאמנות הוא מתוך הארציות דייקא דהיינו כשיש מניעות(  

עוד  )    אמת לכן לא יסבול שקר    כי הוא ית' חותמוכמבואר בזוהר עיין תורה ז' אות ב'.  כד אתחבר בה אמת  
גם כיון שאיש אמונה הוא מי שעיניו אל הש"י כמבואר בתורה עו שבטחון )דהיינו שלימות האמונה( הוא  

   ו ית' בבחי' כולם אליך ישברו עיש(הסתכלות אלי

הש"י והשגחת  ממנו  מסיר  הרע,  שהוא  השקר  פירוד  וע"י  נעשה  שהסרת    \לד/ועי"ז  )דהיינו 
אחת שהוההשג סיבות  משתי  מחמת השקר  כנ"ל  אחה  פירוד  ועוד ששקר מהותו  סובל שקר  לא  לכן    ית' 

פירוד בחי'  עיני, כמ"ש )שם(  (מעורר  יכון לנגד  ואין חיותו אלא מאחורי דובר שקרים לא   ,
 כתפא.  

מכח אל הפועל, שיהי' כולו נמצא מי שהוא רוצה שיהיה אחר הישות והפעולה שהוציא  
בכח במח האב  אחד, שיהי' אב ובן כאחד, כמו שהי' מקודם כשהי' בכח היה  )דהיינו  כשהבן   ,

בלק"ע הוסיף מוהרנ"ת ותדבר רק אמת ותהיה איש אמת    , ישמור עצמו משקרחיבור הפך הפירוד הנ"ל(

     :  , ועי"ז השגחת הש"י עליו, ואזי כולו אחדו לאמית
 

דמה הנ"ל ועל פיה תתבאר הזהרתו של ר"ע לנכנסים לפרדס ההשגות שבעולם היצרה  ואחרי כל ההק
להשיג באצילות. ולפי רבינו היא הזהרה לכל אחד מישראל. כל אחד בפרדס שלו לפי מדרגתו צריך  

לקשור את הפשט רמז דרש סוד אליו ית' בלא פירוד כלל לדעת שאין עוד מלבדו כלל וכלל ואחר הבריאה  
 בריאה הכל אחד והפירוד דמיון ושקר, וזה בעיקר ע"י זהירות משקר.כמו קודם ה

 . וזה שאמר ר"ע כשאתם מגיעין לאבני שיש טהור
, ואז שייך שם טהור כנ"ל. אם תרצה \לה/ הוא בחי' אחר הפעולה, שהוא יש  שיש טהור

ז  כי הבן תחילה נמצא במח האב ואשהי' בכח, שיהי' אב ובן כאחד.    ,שיהי' כמו קודם הפעולה

 
זו לא מהותו למה אמרו כולו   מה הכוונה   צ"ע  ולפי    הרי עכ"פ לעיתים אומר אמת.  , כולו שקרים אם זה מהותו א"כ מה תקנתו ואם 

רק  זה  כל  שכר  ולקבל  להמליכו  נברא  ית' שהרי  ממנו  הנפרד  הוא דבר  מהותו של האדם  כי  היטב  יתבאר  רבינו  היותו    דברי  מכח 
והמלכתו   עבודתו  שלימות  עיקר  שזה  לעצמו. אלא  יייטיב  שהקב"ה  ולא  עצמו  את  ימליך  הכוונה שהאדם  אין  בודאי  כי  ית'  זולתו 
לחזור ולאחות את הקרע ומתוך הפירוד להיות דבק בו בתכלית עד שנכלל בו כ"כ עד שמושגי עוה"ז נעשית הקושיא דלקמן למי יתן  

 ., והתירוץ הוא בעצמו השכר עוה"ב ל שכר הרי אין כן נברא כל 

 עיין זוהר חקת קפד. לא

דהינו לקיים מצוות מעשיות וד' חלקי התפלה קרבנות פסד"ז ק"ש    אי הכי כל עלמא ידעי לסדרא עובדא ולסדרא מלין   -  .דף קפד   חקת זוהר    לב
 א, יתיר מאלין אחרנין, דלא ידעי כל כך: , מאי חשיבו דלהון דצדיקייא דידעי עיקרא דמלה ועובדא, וידעי לכוונא לבא ורעות ועמידה

שפע הבא להם מכח  , משכין עלייהו  בלי הכווננה הפנימית   אלא אלין דלא ידעי עיקרא דעובדא כולי האי, אלא סדורא בעלמא ולא יתיר 
,  צה להסתלק ולעלות חזרהכי הוא בחי' אור חוזר שרו  תשאין השפע רוצה לרד   משיכו דבתר כתפוי דקודשא בריך הוא, דלא טס באוירא תפלתם הוא  

דהיינו כי שפע זה הוא בחי' אחורים באופן שהמשפיע הופך פניו    :ולכן נקרא השגחה בעלמא ושפע היורד הוא רק כדי קיום העולם ולא יותר    דשגיחו אקרי 
קי בכל גזעין ושרשין,  ואלין דידעי ומכווני לבא ורעותא, מפקי ברכאן מאתר דמחשבה, ונפ    מהמקבל ומשפיע לו רק מצד ההכרח לקיימו.  

 בארח מישר כדקא יאות, עד דמתברכן עלאין ותתאין, ושמא קדישא עלאה מתברך על ידיהון: 

מבואר שם שמי    תורה יז תנינא סוף  א"כ כיצד מגיע עושר מופלג והטבות לאנשי שקר הרחוקים מהאמת ועיין בזה    לכאורה צ"ע   לג
ב  שמקבל  מבואר  שכאן  זה  דהיינו  להשגחה  ראוי  אלא  שאינו  חיונו  כדי  רק  שמקבל  ממש  כפשוטו  הכוונה  אין  כתפיה  אחר  בחי' 

ים בחק הקבוע שנתן בו הקב"ה. וע"כ אפשר שיגע לו טובה מחמת הנהגת  ל שהקב"ה מניח הנהגתו עפ"י הטבע שמתנהג עפ"י הגלג 
שהוא בבחי' עורף אינו שבע    , כי שובע הוא רק מהארת פני ה' כמבואר בתורה מז וכיון שגחה שבה יש שובע , אבל אין זו ה הגלגלים 

קנית. מה  חסרת  דעת  בבחי'  השפע    לכן   והוא  חסרון   א הו שלו  כל  בעוד  חסרון  מילוי  לעיל כמו  שבאר  מה  בחי'  וזה  בחי'    .  שהשקר 
 .צמאון 

 נעשה פירוד    ז כתב ועי"   בכת"י שבסוף הספר   לד
אין דהיינו שמשיג שאין בכוחו    א משיג שהו וחכמה היא ש מאין תמצא  כידוע, וכמ"ש איוב כח יב והחכמה  היא החכמה    יש מאין   לה 

כח  בחי'  מה -להשיג  רעות -מה  מדות  נבנה  שעליו  הסרטון  שהם  חיצוניות  לחכמות  משתלשל  מהאין  כשמתרחק  אח"כ  אבל    כוחי, 
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הוא רק בכח וכמבואר בנוסח הכת"י. וכן ישראל היו במחשבה תחילה קודם שיצאו לפועל ואז היה הכל  
  , וישות ושקר.אחד הכל טוב וקדש. וכשיצא לפועל התחיל הפירוד

עיין בכת"י שם כתב אבן זה כח   הוא בחי' אב ובן כחדא  ,כשאתם מגיעין לאבניוזהו  

רו ובן כחדא כמ"ש התרגום על משם  , שהוא בחי' קודם הבריאה שהי' בכח,  עה אבן ישראלהאב 

אחד.   הכל  וטהרהשיש טהורשהי'  ישות  בחי'  הפעולה, שהוא  אחר  בחי'  הוא  בחי'   , 

עיקר ממנו  יעשה  או  יבטל עצמיותו  כיצד  שיש טהור  אם תרצו להגיע    ,\לו/עצמיות שם הבחירה 
כ  לאבני ובן  לבחי' אב  להחזיר  והישות  את הפירוד  אל תאמרו מים   ,\לז/ חדא דהיינו אם תרצו 

, כי ע"י שנאמר דובר שקרים לא יכון לנגד עיניהוא בחי' שקר כנ"ל.  כי  ,  מים

הש"י השגחת  מעליו  מסיר  הוא  מאחדנעשה  והוא    \לח/שקר  אמת, \לט/ רחוק  ע"י  אך   .
. וע"י אזי הש"י מאיר לו לצאת מהחושך   \מ/עיין גם תורה ט' ותורה קיב ע"י אמת  השגחת הש"י עליו

   :  כולו אחד, כמו שהי' קודם הבריאה כנ"לההשגחה, 
זולתיךשכר עוה"ב  וע"כ   וע' ברכות לד}  עין לא ראתה אלקים  כי מאחר    :{,ישעיה סד 

כי כביכול יחזור לבחי' א"ס שהיה    מב  זולתיך  מאיםק אלעין שיראה רק    'שיהי' כולו אחד, לא יהי
מחמת זה זוכים    ב טובך אשר צפנת ליראיךמה רוזה    -ועיין בכת"י וזה לשונו  שאין עוד מלבדו  קודם הבריאה 

שהוא הוציא אותם מכח אל הפועל ומחמת הפעולה נתהווה ונשתלשל הנגדיית    פעלת לחוסים בךלטוב הגנוז מחמת  
ואלו היראים בחרו בטוב ולא ברע מחמת זה נכללו באחד בטוב וזוכים לרב טוב הצפון הצפון    נגד בני אדםכנ"ל וזה  

הט שהוא  באחד  כי  אותודייקא  שישיג  שני  אין  אחרי    וב  גם  ית'  בו  וחוסים  בטוב  הבוחרים  שהיראים  דהיינו 
לפועל מכח  זוכים    שיצאו  באחד  כיון  לונכללו  צפון  שנקרא  הצפון  טוב  באחדרב  בו  שני   ותושנכללו   אין 

 :  שישיג אותו
 

הבריאה    רבינו מקשה כאן קושיא שבפשטות היא עולה כאן כיון שמדבר על שכר עוה"ב שיהיה כשתחזור
לבחי' אחד ויכללו הנאצלים במאציל, וממילא קשה א"כ מי יקבל שכר וכיצד יהיה חילוק בין אחד לשני.  

כדי שתתגלה מדת ט כיון שכל הבריאה היתה  יותר  גדול  עומק הקושיא  להבין  נמצא שכל  ווצריך  ית'  בו 

 
ועיין תורה קצז שענווה דקדושה היא מכח    .  . וזה שאמר בתורה מט שיצה"ר ויצה"ט הם מחשבות רעות וטובות כמבואר בתורה לה 

 .ה ועיין חי"מ תקעח שמשה רבינו זכה לחכמה מכח הענווה החכמ 

שהוציא אותנו מכח אל הפועל.     עצמו   השמים לטוהר כי הטהרה היא בחי' שנעשה מספר בפני   כעצם וזה בחי'    -עיין בכת"י שכתב   לו 

ע )עפ"י גרסת הזוהר(  בחי' פועל, וזה שא"ל ר"   בעצמו עוד כתב שם בהמשך שע"י השקר מסיר השגחתו ואז הוא רחוק מאחד ואז הוא  

 דייקא.    בעצמיכם שמא תסכנו בעצמיכם  
 )ולעיל בהקדמה הארכנו בזה(   להמשיך אחדות לתוך הישות   -שם כתב להפך   עיין בכת"י   לז 

 היש זוכה לש"י עולמות   ש"י הפך   לח
. אבל נ"ל גם  שכיון שרחוק מאחד זו סיבה שיטעה בהשגתו שם בפרדס וזה מה שקרה לאותם שלא יצאו בשלום   בפשטות הכוונה   לט 

שבאמת עיקר העניין להזהר משקר כדי לזכות להשגחה כי בלי השגחה וסיעתא דשמיא אי אפשר לעמוד בנסיון האמונה שם  לפרש  
 בתוך הפרדס.

  ,חילוק  ש י בעלמא  פ ש שחותמו אמת ואע" גם שם כתב ב"פ  תחילה    אבל בתורה קיב  כן  ו   בעצמו   כתב שהאמת היא הקב"ה   ' בתורה ט   מ
ומבואר  אבל כאן שמדובר בהזהרת ר"ע לנכנסים לפרדס וידוע שרק ר"ע יצא בשלום אבל חבריו לא  כוונה אחת.  אבל שם מסתמא ה 

חותמו  וזה בחי' חותמו אמת      נ. וב"ב י: ואולי אפ"ל כיון שעלו ליצירה והיא בחי' עולם הפוך ראיתי פסחים  בגמ' כיון שהציצו ונפגעו.  
שאותו דייקא   הצדיק.  לגבי  קמ  בתורה  תלמידיו   כמבואר  ע"י  אלא  להשיג  א"א  התלמיד    מסתמא   .עצמו  אבל  העולם  לרוב  הכוונה 

וזה בחי' ר"ע שיצא בשלום לבדו אבל  )שהרי האחרים לומדים ממנו כמבואר שם וממי הוא ילמד(  המובהק מסתמא כן משיג את רבו  
י' השליך אמת ארצה כשברא את האדם  ונ"ל שזה בח למעלה למי שלא ראוי נדמה עולם הפוך.    האחרים היו בבחי' הציץ ונפגע כי 

 שזה בחי' שעשה בעוה"ז דוגמא לאמת אבל אינה אותה האמת שלמעלה.  

ובתקוני זוהר    וכן איתא בכהאריז"ל לגבי הבל   הגמ' בחגיגה יד: שבן עזאי הציץ ומת ובן זומא הציץ ונפגע לשון    ונ"ל שבזה יתבאר 
ועיין תורה פב  אבל בחותם עצמו נראה הפוך נראה שקר למי שלא ראוי.    תגלה האמת מ ואולי כיון שרק בנחתם    .  קב. לגבי אדה"ר 

ובזה יתבאר לשון המקרא ונתתי פני באיש הזה שהוא עונש ולכאורה קשה הרי בתורה  תנינא שזה בחי' ותחשכנה עיניהם מראות.     
ונ"ל החילוק כי פנים הם אמת    ש., וכיצד מתהפך להיות עונ מז ועוד מבאר שכל הטוב והשובע וההסתפקות היא מהארת פני הש"י

אבל נתתי פני באיש הכוונה שמגלה לו את כל האמת שלו אזי    , כמבואר בתורה קצב והארת פנים היא הארה לפי מדה שיכול לסבול 
שהצדיק נתן לו לראות הפגם    ועיין כעין זה בתורה צח נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות.תופס גודל הפגם שעשה בחטאו ומיד מת.  

 בעיני צדיק ומזה מת כשנתגלה לו עצם הפגם.

 אלהים   -בתשכט    מא

 בדפו"ר כאן נגמרת התורה ומתחיל כאן תורה קלז קלח קלט ואחריה תורה נג ואחריה תורה נב   מב
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עדיין אין זה עיקר   ששת אלפי עולם המעשה שבו היו בורא ונברא כל א"ס ההטבות שהטיב עם הנבראים
השביעי האלף  דייקא  אלא  הבריאה    \מג/ המכוון  יחזור  ואם  ההטבה,  התגלות  עיקר  ובו  השכר  עיקר  שבו 

להיטיב עימו ועוד שהרי כל ימי   ולהכלל בו ית' שוב נפל פיתא בבירא. שהרי זה כמיטיב לעצמו כי אין זולת
כפי אחד  כל  שכר,  נקבל  שלבסוף  כדי  היו  מאיתנו,  שנעלם  החושך    עוה"ז  בתוך  אותו  לגלות  שהתאמץ 

 דייקא, וא"כ כשהכל יחזור לאחד אפילו אם נקבל שכר איזה חילוק יהיה בין אחד לשני.  
ונ"ל שקושיא זו היא עומק כל התורה הזו וכבר בתחילה היתה צריכה להתעורר. והיא עניין האב"ן שעליו 

מק העניין שנזכר לעיל בעניין הריוח שבין . והיא עו\מד/ דובר כבר בהתחלה דהיינו אב ובן ולא רק אב לבד
מים עליונים למים תחתונים שנחלקו בו אמוראים בחגיגה טו. בסוגית הנכנסים לפרדס שעליה בנויה תורה  
זו. וזה סוד הפרסא שמבואר בזוהר בראשית כו: ובסוף תיקון מ' העוסקים בסוגיא זו כנ"ל שמים מים רומז  

שהיא י' י' וו'   ארמוזים בו' י' י' שבוייצר את האדם דהיינו  שהם צורת    למים עליונים ותחתונים הנ"ל, והם

הקדש/  בעבודת  ומבואר  למים,  מים  שבין  לפרסא  הרומז  אלא    \מהבניהם  שביניהם  לריווח  הכוונה  שאין 
 באיזה אופן הם מחוברים. )ועיין בזה עוד בהקדמה לתורה(   

איך יהי' חילוק השכר לכ"א    כי א"כ  ,קושיא מה שא"א להבין  מואז, שגם יש בזה  ואמר

בזה העולם בשביל הש"י ויגיעתו  ולפי עבודתו  לפי מדריגתו,  גם בהסוף    ,וא'  בוודאי  כי 
ומאחר שיהי' כולו אחד איך שייך חילוק בין א' לחבירו לפי    ,האחרון לא יהיו כולם שווים

והדברים עתיקים[מז]   מדריגתו סוד שא"א להבינו,  יש בזה  פ  . אך  הגמ'  מאי .  קיט סחים  לשון 
למכסה עתיק )יומין( זה המכסה דברים שכיסה עתיק יומין ומאי נינהו סתרי תורה ואיכא דאמרי זה המגלה  

  :  מיןדברים שכיסה עתיק יו
והאין   היש  שם  הפנוי  חלל  בבחי'  שהוא  נראה  ממנו  שמדבר  עוה"ב  שהשכר  שבארנו  מה  בהקדמה  ועיין 

במים מים  של  והיכלות  כחומות  בזה  זה  וכלולים  האמת,  עולם  הוא  מהאמת  דייקא  הפוכה  שהיא  אמת   ,
 .שהשליך ארצה לעולם השקר לכן בעולם השקר רק חותמו אמת

 

לעיל(   וכאן    זה השקר מזיק לעיניםובשביל  )שייך  שלנו  לעינים  שמזיק  דיבר  התורה  בתחילת 

עלינו לעיני הש"י שיהיו משגיחות   , כי ע"י השקר מסלק השגחת עיני הש"י ופוגםמבאר שמזיק 
 בעינים שהם בחי' השגחה כנ"ל.  

השקר   שהוא  הרע  שהוא  הטומאה  אחיזת  עיקר  מאחד שמשם  מריחוק  נמשך  השקר  כי 
ע"י   כי  מעליו.  הש"י  השגחת  ומסלק  בהשגחה  שקר  ע"י  פוגם  בעצמו  זה  ומחמת  כנ"ל 
כי   באחד  פוגם  השקר  וע"י  הבריאה.  קודם  כמו  הבריאה  אחר  אחד  הכל  הש"י  השגחת 

ל ע"כ מסלק ההשגחה ע"י השקר ומפריד ח"ו אחר הבריאה מקודם  השקר רחוק מאחד כנ"
הבריאה שמשם עיקר אחיזת הטומאה כנ"ל. אבל ע"י אמת שהוא בחי' כולו אחד כולו 

 טוב  
 [שייך לדף ס.]

 

 
ולא לעתיד לבוא לכאורה משמע שאפילו    אלף שביעי אלא כל אחד שעולה מקומו בג"ע לקבל שכרו. ומדנקט עוה"ב   לאו דווקא   מג

 שצדיקים גדולים יכולים להשיג בעוה"ז כמבואר בע"ח החילוק ביניהם נתבאר בריש ביאורינו לתורה ד'   מדובר במה 

 הכוונה כשהבן במוחו בבחי' בכח, בכח לא סותר כלל אחד כיון שעדיין לא יצא כלל מבחי' בכח אינו נספר כלל.  אע"פ שאב   מד
וב הדעת הנכון שדרש כן שהרי מרחפת לא במקום הבדלה היא  עדין בן זומא מבחוץ חוץ מיש   -  ו " ד פ " ח   –  ספר עבודת הקודש   מה 

מים   בין  מה  בשעור  נחלקו  לא  החכמים  שאר  ואמנם  כראוי.  הדבר  בסוד  נכנס  לא  שעדיין  או  כן,  אמר  שנפגע  ובשביל  כתובה 
חדות שכן הדבר  העליונים למים התחתונים שהכל מודים שאין ביניהם מקום פנוי, אלא שכל אחד נתכוון להפליג בדקות הדבקות והא 

באמת שאין שם מקום פנוי והכל דבק זה בזה מקשה ]אחת[ כשלהבת הקשורה בגחלת. ואמנם בכל השעורין אי איפשר שלא יהיה  
שם ריוח כל שהוא בנתים, וזה לא להבדיל חס ושלום כי אם להודיע שלצורך התולדות והקיום מן הראוי להיות כן, ואם היה הכל  

ונחלקו המים    מים במים אי איפשר הקיום  ואלו לעצמן בטפה שהוגלדה באמצען  ונכרו אלו לעצמן  נבדלו  ולזה  בזה כמו שכתבתי, 
 לשאת ענף ולעשות פרי ובזה צדק ושלום נשקו וזה הוא הייחוד השלם: 

 שגם בזה יש   -שגם יש בזה, ומתרלו    –גם בתרלד    מו

תו ית' יש להקשות יותר איך שייך מציאות של זולתו  עד שמקשה על חילוק שכר בין אחד לחבירו ששניהם הם זול   לכאורה צ"ע   מז
 כלל אם הכל אחד. ונראה שרומז לסוד מלכות דא"ס שהיא שרש נשמת ישראל עיין שערי הלשם ח"ב יב גלות השכינה.
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בקודם   הבריאה  אחר  נכלל  ההשגחה  ע"י  כי  אחד  הכל  ואז  הש"י  השגחת  עי"ז ממשיך 
כנ"ל ובזה  \מח/ הבריאה  כנ"ל:  וכו'  אר"ע  וזהו  בסופו  .  תחילתו  היטב  הזה  המאמר  מקושר 

 :\נא/[נ]  , והבן היטבמטעותויוסופו בתחילתו וכן באמצ
 

 עד כאן ביאור חברותא לתורה נא 

* 
 

 ]כתב יד רבינו ז"ל תורה נא[ 
 ]מוגה פ"א עפ"י תשכט[ 

זה מצאתי מכתיבת ידו הקדושה מהתורה אר"ע כשתגיעו לאבני שיש טהור הנדפס בסי'   -הערת מוהרנ"ת 
 -העתקתי וזהו אך לא מצאתי ההתחלה ומה שמצאתי   נ"א

כ"ש  ()   טהרה  שייך  טומאה  אל  כי  טהרה  צריך  אין  טומאה  אין  אם  מכל כי  וטהרתם 

מחמת    טומאותיכם היא  השקר  שהיא  והטומאה  עצמה  את  לתקן  יכולה  הטהרה  ודרך 
הריחוק מאחד כי עיקר הרע הוא מחמת הריחוק מאחד כי הרע הוא נגדיות הוא נגד רצונו 

אלא בשנים שאחד מתנגד לשני אבל באחד אין שייך של אדם ונגדיות אין שייך באחד  

אטו האידנא לאו    ביום ההוא יהי' ה' אחדנגדיות נמצא שאחד הוא טוב וזה שאמרו חז"ל  
למשל   אחד  הוא  אמת  כי  אמת  הוא  ואחד  שם  עיין  הטוב  כולא  לעתיד  אלא  אחד  הוא 

שהוא  כשאומרים על כסף שהוא כסף הוא אמת והשקר הם רבים כי כשאומרים על כסף  
זהב הוא שקר גם כשאומרים שהוא נחושת הוא שקר גם כשאומרים עליו שאר דברים זה  

לעתיד כי אז    שפת אמת תכוןכולו שקר נמצא שהאמת הוא אחד והוא טוב ובשביל זה  

לא ירעו ולא ישחיתו וכו' וגר זאב עם  ואז יתבטל הרע היינו ההתנגדיית כ"ש    יהי' ה' אחד

]כבש[ יוזה בחי'    )גדי(  כי יומתק הטומאה בשורשה שהיא    תן טהור מטמא הלא אחדמי 
הטהרה וקודם הבריאה כשהיו ישראל בכח אצל הקב"ה באחדות עם הקב"ה כביכול כמו 
הבן שהוא בכח אצל האב קודם ההזרעה והוא באחדות עם אביו ואז בוודאי אין רע ואין  

כי אפילו טהרה אין שקר ואין טומאה ואז כולא טוב וכולא אמת וכולא אחד וכולא קודש  
שייך כי לשון טהרה שייך כשיש טומאה וכשהוציא את ישראל מכח אל הפועל אזי יצאו  
מבחי' אחד כי נתפסים במנין כי שייך לומר שם שניים והם נחשבים במספר בפני עצמם  
דברים   בשני  שייך  הבחירה  כי  הבחירה  נעשה  הפועל  אל  הוציא  הזאת שהוא  ומפעולה 

ב ובן שייך בחירה וזה בחי' טהור כי הטהרה היא בין הקדושה ובין ועכשיו שהם שניים א
ח"ו   וגם  בטוב  בוחר  שהוא  ע"י  לקדושה  מטומאה  הטהרה  ע"י  לעלות  ויכולין  הטומאה 
בפני   מספר  שנעשה  בחי'  היא  הטהרה  כי  לטוהר  השמים  כעצם  בחי'  וזה  להיפך  להיפך 

 עצמו שהוציא אותנו מכח אל הפועל  
שהקב" השגחה  שע"י  אבל  ודע  כח  בבחי'  עמו  באחדות  אנחנו  עי"ז  עלינו  משגיח  ה 

כ"ש   שקר  ע"י  היינו  ח"ו  השגחתו  עיניכשמסיר  לנגד  יכון  לא  שקרים  האדם    דובר  עי"ז 
יורד לתוך הרע הגמור הרחוק מאמת הרחוק מאחד בתכלית הריחוק וזה בחי' אבני שיש 

ובן כחדא כתרגומו   זה בחי' כח אב  ושיש טהור הוא   משם רועה אבן ישראלטהור אבן 
בחי' ישות בחי' פועל ומשם הטהרה שהיא הבחירה ומי שרוצה להגיע ולהמשיך האחדות 
לתוך הישות שיהי' עכשיו הפעולה כמו קודם הפעולה עצה על זה שישמור עצמו משקר  
הוא   ואז  מאחד  רחוק  הוא  ואז  השגחתו  מסיר  השקר  ע"י  כי  כנ"ל  מים  מים  בחי'  שהוא 

ש וזה  פועל  בחי'  וזה  בעצמו  דייקא  בעצמיכם  בעצמיכם  תסכנו  אשר מא  טובך  רב  מה 

 
בביאור   מח מזה    כנ"ל  ועין  טהור  בשיש  אבני  לכלול  להפך  הלשון  בכת"י  אבל  באבני  טהור  שיש  לכלול  שצריך  ר"ע  לעיל  הזהרת 

 .לתורה   דמה בהק 
 באמצעותו   -מתרלו באמציעותו, ו   -גפ בתרלד   מט 

 עיין לק"ה שלוחין ג' כט   נ

 ראש תוך וסוף לרמז לאותיות אמת כמבואר בתורה קיב.  נ"ל שנקט  נא
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זוכים לטוב הגנוז מחמת    צפנת ליראיך זה  שהוא הוציא אותם   פעלת לחוסים בךמחמת 

ואלו    נגד בני אדם מכח אל הפועל ומחמת הפעולה נתהווה ונשתלשל הנגדיית כנ"ל וזה  
ב טוב הצפון הצפון  היראים בחרו בטוב ולא ברע מחמת זה נכללו באחד בטוב וזוכים לר

 . דייקא כי באחד שהוא הטוב אין שני שישיג אותו
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