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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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 .            ן    עד"                  מוהר שמעון סא ' שמעון ס חדי ר'                      פתח רקוטייל      
זה נמשך העשירות על ידי ו, ל"תיקוני עתיק כנ' בחי, זקן' בחי

   :ל"לתוך האריכות ימים כנ
' וכו' שמעון ואמר עת לעשות לה'  פתח רוזה

דא תורה דלעילא דמתבטלא אי לא  ]א[
היינו . ולעתיק יומין אתמר, איתעביד בתקוני דא

שהוא מתבטל , ל"התבוננות הנ' שהיא בחי, תורה דלעילא
ל "תיקונים הנ'  בחיעל ידיאם אינו נעשה , ול להתקייםואינו יכ

 ]ב[ כתיב: ל"אריכות ימים הנ' תקוני עתיק בחי' שהם בחי
 מי כמוך ]ג[ אשריך ישראל מי כמוך וכתיב

אתערותא דלתתא שהוא שבח של ' זה בחי. 'באלים ה
. אשריך ישראל מי כמוך' בחי, ישראל המתעוררים מלמטה

מי כמוכה ' שזהו בחי, ל"ילא כנואחר כך הוא אתערותא דלע
אבא ' ולר' אלעזר בריה וכו' קרא לר:  'ה באלים

,  שלימות היראה'היינו בחי. ואמר אנן כללא דכולא
ומורא , מורא שמים' בחי. ]ד [ל"קוין הנ' ג'  בחיעל ידישהוא 

רבי שמעון ורבי אלעזר על ידי נמצא ש. ומורא אב ואם, הרב
 זה בא אריכות על ידיש. יראהנשלם ה, בנו ורבי אבא תלמידו

. אישתיקו שמעו קלא:  ל"תיקוני עתיק כנ' ימים בחי
ולא היו יכולים , אלמים' בחי, שתיקה' היינו שאותן שהיו בבחי

' היינו בחי, שמעו קלא. ל"שינה כנ'  בחיעל ידילדבר 
זכאה מאן דמליל על אודנא דשמע ' בחי, התעוררות השינה

, הולדה' זה בחי,  נקשןדא לדא' וארכבותי ].ה [ל"כנ
' שהוא בחי,  התעוררות השינהעל ידיכי . זווג הגופני' בחי

שזהו , ל" זה להתיר פה עקרות כנעל ידי, להתיר פה אלמים
, מאי קלא: ]ו [ל"זווג הנשיקין שקודם לזווג הגופני כנ' בחי

סיפורי '  היינו בחיקלא דכנופייא עילאה דמתכנפי
כי . ]ז [ל"ם של תורה כנמעשיות שמלבישין בהם את הפני

ולא יכנף עוד ) ישעיה ל(' כנף בחי' ההתלבשות הוא בחי
 זה ההתלבשות מעוררין מהשינה ומתחילין על ידי ו.מוריך
  :]ח[ ל"הכל כנ. ובעל כנפים יגיד דבר) קהלת י(' בבחי, לדבר

  

שמעון ' חדי ר) חשם באידרא נשא דף קכ(] ט[ סא
 התם אמר ]י[שמעתי שמעך יראתי ' ואמר ה

   :' וכויאיאות הוי למדחל

 יכולין להוציא משפטינו  אמונת חכמיםעל ידי א
' היינו בחי, ]יג[כי משפט הוא עמודא דאמצעיתא . ]יב [לאור

 על ידיוזה זוכין . שאינו נוטה לימין ולשמאל, דרך הממוצע
לא תסור מן הדבר אשר ) זדברים י(' שהוא בחי, אמונת חכמים

 זה יוצא המשפט ברור על ידי כן ועל. יגידו לך ימין ושמאל
היינו כי כל הלימודים שהאדם . ]יד[ אמת משפטי' בבחי, ל"כנ

' שלא יהיה בבחי, משפטי אמתצריך שיקבל ויוציא מהם , לומד
, דהיינו שיקבל וילמוד מכל הלימודים שלומד. משפט מעוקל

הן לאחרים , הן לעצמו,  שידע איך להתנהג,משפטי הנהגות
כפי , ונתבחיכל אחד ואחד כפי , עתושמתנהגים לפי ד

 על ידיז זוכין "וכ. הן לרב או למעט, הממשלה והרבנות שיש לו
ואז יוכל להוציא . 'לא תסור וכו' שהוא בחי, אמונת חכמים

שאינו נוטה לימין , משפטי אמת' בבחי, משפטי הנהגות ישרות
יגיעת אזי נידון ב, אבל כשפוגם באמונת חכמים. ל"ושמאל כנ

הלועג על ) אעירובין כ(ל "ש רז"כמ. ו במותרותהיינ, בשר
ולהג הרבה יגיעת  ]טו [ש"כמ, דברי חכמים נידון בצואה רותחת

כי הוא אינו מאמין בדבריהם , והוא מדה כנגד מדה. בשר
כ נידון "ע, ודבריהם הם אך למותר אצלו, ומלעיג עליהם

)  גמלכים א(' בבחי, פטים הן מן המוחוכל המש. במותרות
או מפני המלך כי ראו כי חכמת אלקים בקרבו לעשות ויר

אזי המוח , וכשהגוף נקי. ]טז [והמוח הוא לפי המזון. משפט
אבל . הנהגות ישרות, ואזי יכול להוציא משפטי אמת. ברור

 אזי עולים ,ל" פגם אמונת חכמים כנעל ידיכשנידון במותרות 
 אינו ואזי. ומערבבים ומבלבלין דעתו, עשנים סרוחים אל המוח

' חיבב. ואזי יוצא משפט מעוקל, יכול להוציא משפטי אמת
כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא משפט ) חבקוק א(

 שהעשנים סרוחים מסבבין ומקיפין המוח על ידיהיינו , מעוקל
משפטים ' בבחי, וצא משפט מעוקל זה יעל ידי, ומבלבלין אותו

י " עודואג  : היינו בלבול המוחין) זתהלים קמ (בל ידעום
בדואג הנאמר ' בבחי, אלו המותרות' שלימודו היה מבחי

ושמו ' ושם איש מעבדי שאול נעצר לפני ה) אשמואל א כ(
כי לימודו . לעסוק בתורה' י עוצר עצמו וכו" ופרש'דואג וכו
 זה לא היה מוציא על ידי. מותרות' בחי, עצירות' היה מבחי

אין כ היה דן ש"וע. רק משפט מעוקל, מלימודו משפטי אמת
י שלימודו היה ממותרות " עוזה היה, ]יז[דוד ראוי לבוא בקהל 

   :ל"כנ
מנהיגים שנקראים בשם רבי שלימודם מאלו ויש ב 

, ל"להנהיג את עצמן כנ' ולא די שאינם יכולים אפי. המותרות
והם נוטלים גדולה ,  שאינם יכולים להנהיג את אחריםש"ומכ

שלא , צריך לראות שלא להסמיך אותם. לעצמן להנהיג העולם
כי הם עצמן . שלא יהיו מכונים בשם רבי, ליתן להם תוקף ועוז

אך . ר גדול להנהיג העולם"כי יש להם יצה, כ"אינם חייבים כ
ו הנותנים כי אל, צריך לשמור מאוד שלא ליתן להם תוקף ועוז

הם , להם תוקף ועוז ונסמכים על ידם שיהיו נקראים בשם רבי
ז "עי, י שמסמיכין רבי שאינו הגון"וע. עתידין ליתן דין וחשבון

  נחלש כתב 
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 שיכול להיות שאשה תקרא מעשה מספורי המעשיות שלו עוד שם. ש"דברים שלא כדברי העולם עי' אמרתי ג

ת אות יא יב עוד עיין הקדמה השניה לספורי "ש אות קנא ואות שנו ובימי מוהרנ"ש עוד עי"ותיפקד עי
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שמאריך לבאר שתורה ש "גם עיפרפראות לחכמה על תורה זו היטב בעיין העניינים המבוארים בתורה הכרח ל
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תנינא סוף ' ין תורה ה ע.ה וכן האדם"א אמצע דרשה מג ד"תורת חטאת לרבי יעקב סקילי תלמיד הרשב 
 .לקוטי תפילות שם אות צז ו.ה כי אכילת הצדיק"ד' אות ג
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 :יבמות עו*  

 תורה אור
ֵעת) קכו(תהלים קיט 

 :ַלֲעׂשֹות ַליֹקָוק ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתךָ 
)כט(לג הברכה  וזאת דברים

ָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם ֶריָך ִיׂשְ ַאׁשְ
ר יֹקָוק ָמֵגן ֶעְזֶרָך ַוֲאׁשֶ ע ּבַ נֹוׁשַ
ֲחׁשּו ֹאְיֶביָך ֲאָוֶתָך ְוִיּכָ ֶחֶרב ּגַ
מֹוֵתימֹו ה ַעל ּבָ ָלְך ְוַאּתָ

 ס: ִתְדֹרךְ 
 ִמי)יא(טו בשלח שמות 

ֹמָכה ֵאִלם ְיֹקָוק ִמי ּכָ ָכֹמָכה ּבָ
ּקֹדֶ  ר ּבַ ׁש נֹוָרא ְתִהּלֹתֶנְאּדָ

ה ֶפֶלא  :ֹעׂשֵ
ְוָנַתן ָלֶכם ֲאֹדָני) כ(ישעיה ל 

ֵנף ֶלֶחם ָצר ּוַמִים ָלַחץ ְוֹלא ִיּכָ
עֹוד מֹוֶריָך ְוָהיּו ֵעיֶניָך ֹראֹות

 :ֶאת מֹוֶריךָ 
ֲעָך ֶמֶלְך) כ(קהלת י  ַמּדָ ם ּבְ ּגַ

ְבָך ּכָ ל ּוְבַחְדֵרי ִמׁשְ ַקּלֵ ַאל ּתְ
יר כִּ  ל ָעׁשִ ַקּלֵ י עֹוףַאל ּתְ

ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול ּוַבַעל ָ ַהׁשּ
ָנַפִים  ָנַפִים{\הּכְ יד דָּ } \ּכְ  :ָברַיּגִ

 
 תורה סא

י) ב(חבקוק ג  ַמְעּתִ ְיֹקָוק ׁשָ
ָעְלָך ְמֲעָך ָיֵראִתי ְיֹקָוק ּפָ ׁשִ
ֶקֶרב יהּו ּבְ ִנים ַחּיֵ ֶקֶרב ׁשָ ּבְ
ֹרֶגז ַרֵחם ִנים ּתֹוִדיַע ּבְ ׁשָ

ְזּכֹור   :ּתִ
י) ה(ע ו הוש ן ָחַצְבּתִ ַעל ּכֵ

ִאְמֵרי ִפי ים ּבְ ִביִאים ֲהַרְגּתִ ּנְ ּבַ
ֶטיָך אֹור ֵיֵצא ּפָ  :ּוִמׁשְ
י) יא(דברים פרק יז  ַעל ּפִ

ר יֹורּוָך ְוַעל ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ
ר ֹיאְמרּו ְלָך ט ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ָבר ה ֹלא ָתסּור ִמן ַהּדָ ֲעׂשֶ ּתַ

ידּו ְלָך ָיִמין ּושְׂ  ר ַיּגִ  :ֹמאלֲאׁשֶ
ִיְרַאת ְיֹקָוק) י(תהלים יט 

ֵטי ּפְ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמׁשְ
ו  :ְיֹקָוק ֱאֶמת ָצְדקּו ַיְחּדָ

ה) יב(קהלת יב  ְוֹיֵתר ֵמֵהּמָ
ֵהר ֲעׂשֹות ְסָפִרים ִני ִהּזָ ּבְ
ה ה ֵאין ֵקץ ְוַלַהג ַהְרּבֵ ַהְרּבֵ

ר ׂשָ  :ְיִגַעת ּבָ
ְמעּו ָכל) כח(א ג -מלכים ׁשְ ַוּיִ

רִישְׂ  ט ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ָרֵאל ֶאת ַהּמִ
ֵני ְראּו ִמּפְ ֶלְך ַוּיִ ַפט ַהּמֶ ׁשָ
י ָחְכַמת י ָראּו ּכִ ֶלְך ּכִ ַהּמֶ
ט ּפָ ִקְרּבֹו ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ  :ֱאֹלִהים ּבְ

פּוג) ד(חבקוק א  ן ּתָ ַעל ּכֵ
ט ּפָ ּתֹוָרה ְוֹלא ֵיֵצא ָלֶנַצח ִמׁשְ
יק ּדִ יר ֶאת ַהּצַ ע ַמְכּתִ י ָרׁשָ ּכִ

לַעל כֵּ  ט ְמֻעּקָ ּפָ  :ן ֵיֵצא ִמׁשְ
ה ֵכן) כ(תהילים קמז  ֹלא ָעׂשָ

ל ְיָדעּום ִטים ּבַ ּפָ ְלָכל ּגֹוי ּוִמׁשְ
 :ָיהּ ַהְללוּ 

ם ִאיׁש) ח(א כא -שמואל ְוׁשָ
ּיֹום ַההּוא אּול ּבַ ֵמַעְבֵדי ׁשָ
מֹו ּדֵֹאג ֶנְעָצר ִלְפֵני ְיֹדָוד ּוׁשְ
ר יר ָהֹרִעים ֲאׁשֶ ָהֲאֹדִמי ַאּבִ

אוּ   :לְלׁשָ

 



 חדי ר' שמעון סא                          מוהר"ן                                    קוטייעד:    ל

ידינו, ואין לו שום תוקף ונותנין כח בכתב ידם. ועי"ז הם גוזרין 

שלא יהיה תוקף לכתבים שלנו כ"א לכתבים שלהם, וישראל 

. ועי"ז גוזרין ג"כ לגרש בני [א] יהיו מוכרחים ללמוד כתב שלהם

ישראל ממקום הישוב שנתיישבו שם ישראל כבר, אל מקומות 

שסומכין את הרב, שלא היו שם ישראל מעולם. כי הסמיכה 

כי הסמיכה בידים, כמ"ש )דברים  והכתב, הם מבחינה אחת.

ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו ד( ל

כי הכתב הוא  [ג] . והוא בחי' הכתב, בחי' יד כותבת[ב] עליו

 נבראו כל העולמותג"כ מבחי' חכמה, כי אותיות הכתב, בהם 

, וכתיב )שם מים נעשו וכו'בדבר ה' שג( . כמ"ש )תהלים ל[ד]

. כי יש בכל אות ואות חכמה, שחייבה כולם בחכמה עשיתד( ק

חכמתו יתברך שהאות הזו יהיה בתמונה זו, ועל ידו יהי' נברא 

זה העולם בזאת התמונה, ולהתנהג באותו ההנהגה שיש 

. וכן שאר העולמות בתמונה והנהגה אחרת, [ה] באותו העולם

כן גזירת חכמתו ית'. וכשהחכם ע"י תמונת אות אחר, כי 

הראוי לסמיכה, נסמך בשם רבי, שהנהגתו בבחי' משפטי אמת 

כנ"ל. אזי ע"י הסמיכה, שאזי מקבל חכמתו מבחי' יד ה', בבחי' 

כנ"ל. אזי מביא הארה  ויהושע בן נון מלא רוח חכמה וכו'

וכח בכתב ידינו, שהוא ג"כ מבחי' חכמה כנ"ל. בבחי' )ד"ה א 

, שע"י השכל שמקבל מיד מיד ה' עלי השכיל הכל בכתבכח( 

כח בכתב כנ"ל. זה מביא הארה ו על ידיה', שזה בחי' סמיכה, 

, שע"י ותנח עליהם הרוח והמה בכתוביםא( וזה בחי' )במדבר י

שנסמכו אז, וקבלו הרוח חכמה, עי"ז הביאו הארה בכתובים 

היינו בכתב ידינו כנ"ל. ואזי לא די שאין כתב ידינו נכנע 

ע"י  משפטם, אלא אפי' שכל משפטי הנהגות שלהם, כולםל

. לעשות בהם משפט כתובט( כתב ידינו, בבחי' )תהלים קמ

אבל כשמסמיכין רבי שאינו הגון, עי"ז נחלש כתב ידינו, 

על ונותנין תוקף לכתב שלהם, וכל המשפטים צריכים להיות 

 משפטים בל ידעום [ו] כתבים שלהם דווקא, שהוא בחי' ידי

גוזרין לגרש ישראל ועי"ז      כנ"ל: משפט מעוקל' בחי

ממקום שנתישבו כבר. כי במקום שישראל יושבין שם מכבר 

 מקדש מעטאפילו בחוץ לארץ. הוא בחי' קדושת א"י, בחי' 

שישראל יושבין שם, נתקדש האויר  על ידי. כי [ז])יחזקאל יא(

ויר כתב ידינו נתקדש הא על ידיבבחי' אוירא דארץ ישראל. כי 

 :זוהר פנחס רמה :חב"ב קנ}ים מחכ רץ ישראלבבחי' אוירא דא

על , ו[ט] . כי הכתב הוא בחי' אותיות מחכימות{[ח] ובתיקון כב

תנועות הקולמס באויר בשעת כתיבה, נחקקים בחי'  ידי

האותיות מחכימות בתוך האויר. ועל ידו נתקדש האויר בבחי' 

 על ידיבכתב ידינו שפוגמין  על ידי. ו[י] אוירא דא"י מחכים

זה מגרשין  על ידיהסמיכה שמסמיכין רבי שאינו הגון כנ"ל, 

ירא שהוא בחי' או ממקום שישבו שם מכבר ישראל מן הישוב

[ יא] מדבר שממהאל מקום  דא"י כנ"ל. ומגרשין אותם משם

 : שאין שם שום קדושה, כי לא ישבו שם ישראל מעולם כנ"ל

, [יב] וכי גלגלי הרקיענלקח ממנו חכמת תהל זה על ידיו ג

, [יג] גלגלי הרקיע על ידילידע כל ההשתנות ועתידות הבאין 

ונמסר להם. כי מתחילה זאת החכמה נמסרה רק לנו, כמו 

 וא חכמתכם ובינתכם לעיני העמיםכי ה  שכתוב )דברים ד'( 

ה( איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים ודרשו רז"ל )שבת ע

. כי יש בזה שכל [טו] זלותומ [יד] הוי אומר זה חישוב תקופות

שמודיעין להם החכמה. כי  על פי, אף טזנוישישאר הסוד אצל

שאנו  יזבוודאי צריך להודיע להם החכמה, כדי שידעו מחכמתנו

. ואם כן כי היא חכמתכם וכו'יודעין חכמה זו, כמו שכתוב 

אך יש  ,סוד, כי הלא גם הם יודעין יחמאחר שמודיעין להם אינו

יע להם החכמה, ואף על פי כן ישאר בזה שכל, שיכולין להוד

 כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני' נהסוד אצלינו. וזה בחי

רק לעיני העמים  יט. לעיני העמים דייקא, דהיינו שהיאהעמים

בשעה שמודיעין להם, ותיכף אחר כך אינן יודעין כלל, רק 

. כי אין אנו מודיעין להם זאת [כא] כיודעין שהסוד אצלנו

בזה שכל  רק שיש, [כג] סוד העיבור כבשהיא עצםהחכמה ב

שיכולין להראות זאת החכמה לעיניהם לבד למען ידעו שזאת 

. כהנוי, אבל עצם סוד החכמה נשאר אצלכדנויהחכמה היא אצל

, שיש [כו] וזהו בחי' סוד העיבור שאינו נמסר רק לגדולי הדור

להם נשמות גדולות. כי תהלוכות הגלגלים הוא ע"י שכליים, 

. וכל גלגל וגלגל יש לו שכל מיוחד, דהיינו שהם המלאכים

מלאך, שמתנהג על ידו. ועי"ז הוא השתנות הילוך הגלגלים, 

שזה הגלגל מהלך בחודש, ובזה הסדר, וזה הגלגל מהלך בשנה 

או יותר, ויש גלגל שצריך זמן רב כמה אלפים שנים עד 

שמסבב. והכל לפי השתנות השכליים, שהם משתנים לפי 

לגלים. וכל אלו השכליים, ג, וכמו כן מתנהגים הריחוקם מהעילה

כולם מקבלים מהמנהיג הכולל, שהוא שכל הכולל, שהיא 

ונשמת ב( ם מתנהגים על ידה. בבחי' )איוב להנשמה, שכול

. ועל כן הנשמה [כז] , שהנשמה שופע השכל בהםשדי תבינם

יקרא אל  [כח]נקראת שמים שהוא כלליות הגלגלים. כמ"ש 

נשמה )סנהדרין צא ע"ב(. כי הנשמה הוא זו ה השמים מעל

מנהיג הכולל של כל הגלגלים כנ"ל. ועל כן הנשמה נקראת 

, על שם גלגלי הרקיע שמתנהגים על ידה. ועל כן [כט] גלגלתא

אלו הנשמות הגדולות בקיאין בסוד העיבור, כי מי יודע 

הנהגתם כמו המנהיג. ואלו הנשמות הגדולות צריכין שיהיה 

)ישעיה ד'(, בחינות אוירא דארץ פרי הארץ להם גוף בבחינות 

ישראל. כי כשהאויר מתקדש בבחינות אוירא דארץ ישראל, 

ל הפירות והתבואה הגדל שם שמהם ניזון האדם, ומשם אזי כ

בא הטיפה זרעיות, הכל הוא בבחינות ארץ ישראל. ומשם 

, רוקמתי בתחתיות ארץנרקם הגוף בבחינות )תהלים קלט( 

. ואזי ראוי לקבל נשמה פרי הארץבחי' א"י, ואזי הגוף בבחי' 

 זה הנשמה  יקרא אל השמים מעלגדולה, בבחי' 

 

                                              
 עיין פרפראות לחכמה אות יא א
 עיין מאור ושמש פנחס בפי' השני עה"פ יפקד ה' אלקי הרוחות. ב
 ן תורה ריב.ולקמ תיקון יח דף לב: ודף לה: ותיקון נה דף פט. ועיין משנה אבות פ"ג טז ג
וצרופן  בפ"א' שער המלך  כמבואר בעמקקודם לכל בריאה נבראו מהרשימו שנשאר בחלל הפנוי כי הן  ד

 שם פ"ד. ברל"א שערים פנים ואחור בעולם המלבוש היא תורה הקדומה שבאותיותיה ברא את כל העולמות.
אבנים ועיין לקמן אבן השתיה ממנה הושתת  אותיות נקראותשועי"ש סוף פרק ד' ועיין ספר היצירה פ"ב משנה ב' וד'. 

 העולם.
 . ועיין לעיל תורה יט אות ו' ואות ח'.עיין ספר כח ה' שנדפס בסוף לקוטי הש"ס להאריז"ל ה
 תהלים קמז כ' ו
 עיין מצודות דוד שם ז
 פכ"ג ערך אויר. לרמ"ק פרדס רמוניםו (בד"ה עיטוף )נמצא בתוך סוגרים הזהר הוא ברע"מ פנחס רמה: ח

 נהר כד. 'חסד לאברהם מעין א לו. במהדו' מתוק מדבש(דף )ויצא סוף פרשת ובתיקון כב דף סד. וזהר חדש 
של"ה הקדוש מסכת שבועות פרק תורה אור אות ס' סג סד אגרות הרמ"ז אגרת כא בירת מגדל עז ליעב"ץ  ט

 בית המדות עלית האהבה אות עו ועלית המדע אות ו' 
 אחר שנאבד הצדיקזה התיקון שנעשה ע"י רבוי הספרים עיין לק"ה ר"ח ז' ז' ש י

 לשה"כ יואל ד' יט ושם ב' ג' וירמיהו יב י'. יא
ין כתובות קיא. שבועה שלא לגלות את הסוד ופרש"י י"א סוד העיבור ועי"ש קושית יע .עיין כוזרי ד' כט יב

ם סוד העיבור נמצא שגילויו הוא ולפי דברי רבנו כאן שע"י הגלות נעל הפני יהושע מה קשר יש לזה לדחיקת הקץ
 דחיקת קץ הגלות

 לק"ה הכשר כלים הל' ב' אותיות ה' ו' יג
 דף יג דסנהדרין דף יא עעיין  יד

                                                                                   
 אברבנאל על התורה שמות יב א'עיין  טו
 אצלנו -מתרצו  טז
 מחכמתינו, -מתרלוודפו"ר מחכמתנו,  -גם בתרלד יז
 איני -תרלוב יח
 שהוא -תרלוב יט
 אצלינו -מתרלו אצלנו,  -גם בתרלד כ

יוסף פרשת מקץ אות ג' תקופות רב אדא בצנעה  . ועיין תולדות יעקבספר הברית ח"א מאמר ד' פ"געיין  כא
 וכו'. 

 שהוא -תרלוב כב
עיין ראש השנה כ: ופרש"י שם סוד העיבור ברייתא שנויה ברמזים ועיין מדרש תהלים מזמור יט אות י'  כג

 פסיקתא זוטרתא שכל טוב שמות יב. ולק"ה ראש חדש ג' ב' עפ"י )תורה רו( טעיתי כשה אובד
 אצלנו -מתרצו  כד
 אצלנו -תרצו מ כה
עיין ראש השנה כב. החדש הזה לכם )שמות יב( תהא מסורה לכם פרש"י לחשובי הדור. רמב"ם קדוש  כו

 . ספר האמונה והבטחון לרמב"ן פרק טו. ולק"ה הכשר כלים ב' ה'. 'החדש יא ד
 ת יב. הנשמה היא השכל עיין תורה לה אות ב', ותורה ס' סוף אות ג', ותורה קצב ותורה ח' תנינא או כז
 ד' 'תהלים נ כח
 עץ חיים שער יג פ"ד כט

 תורה אור
ַע  ֻׁ דברים פרק לד )ט( ִויהֹוש 
י  ן נּון ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה ּכִ ּבִ
ת ָיָדיו ָעָליו  ה אֶׁ ָסַמְך מש ֶׁ
ָרֵאל  ֵני ִיש ְ ְמעּו ֵאָליו ּבְ ש ְ ַוּיִ
ת  ה ְידָֹוד אֶׁ ר ִצּוָ ֲאש ֶׁ ּו ּכַ ֲעש  ַוּיַ

ה:  מש ֶׁ
ְדַבר ְידָֹוד  תהילים לג )ו( ּבִ

ל  יו ּכָ ּו ּוְברּוַח ּפִ ַמִים ַנֲעש  ש ָ
 ְצָבָאם:

תהילים קד )כד( ָמה ַרּבּו 
ָחְכָמה  ם ּבְ ּלָ יָך ְידָֹוד ּכֻׁ ַמֲעש ֶׁ

ָך: ץ ִקְנָינֶׁ יָת ָמְלָאה ָהָארֶׁ  ָעש ִ
א כח )יט( ַהּכֹל -דברי הימים

יל  ּכִ ד ְידָֹוד ָעַלי ִהש ְ ְכָתב ִמּיַ ּבִ
ְבִנית:  ּכֹל ַמְלֲאכֹות ַהּתַ

יא )כו(  בהעלותךבמדבר 
ה  ֲחנֶׁ ּמַ ים ּבַ ֵני ֲאָנש ִ ֲארּו ש ְ ָ ש ּ ַוּיִ
ִני  ֵ ם ַהש ּ ד ְוש ֵ ְלּדָ ָחד אֶׁ ם ָהאֶׁ ש ֵ
ה  ם ָהרּוַח ְוֵהּמָ ַנח ֲעֵלהֶׁ ֵמיָדד ַוּתָ
ִבים ְולֹא ָיְצאּו ָהאֱֹהָלה  תֻׁ ּכְ ּבַ

ה: ֲחנֶׁ ּמַ אּו ּבַ ְתַנּבְ  ַוּיִ
ֹות  תהילים קמט )ט( ַלֲעש 

ט כָּ  ּפָ ם ִמש ְ הֶׁ תּוב ָהָדר הּוא ּבָ
 ָיּה:ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללוּ 

ה ֵכן  תהלים קמז )כ( לֹא ָעש ָ
ל ְיָדעּום  ִטים ּבַ ּפָ ְלָכל ּגֹוי ּוִמש ְ

 ַהְללּו ָיּה:

יחזקאל יא )טז( ָלֵכן ֱאמֹר ּכֹה 
ים  י ִהְרַחְקּתִ ָאַמר ֲאדָֹני ֱידִֹוד ּכִ
ֲאָרצֹות  ּגֹוִים ְוִכי ֲהִפיצֹוִתים ּבָ ּבַ

ש  ְמַעט ָוֱאִהי ָלהֶׁ  ם ְלִמְקּדָ
ם: אּו ש ָ ר ּבָ ֲאָרצֹות ֲאש ֶׁ  ּבָ

ם ד ואתחנן  דברים ַמְרּתֶׁ )ו( ּוש ְ
ם  י ִהוא ָחְכַמְתכֶׁ ם ּכִ יתֶׁ ַוֲעש ִ
ר  ים ֲאש ֶׁ ם ְלֵעיֵני ָהַעּמִ ּוִביַנְתכֶׁ
ה  ים ָהֵאּלֶׁ ּקִ ל ַהחֻׁ ְמעּון ֵאת ּכָ ִיש ְ
ְוָאְמרּו ַרק ַעם ָחָכם ְוָנבֹון 

ה דֹול ַהזֶּׁ  :ַהּגֹוי ַהּגָ
איוב לב )ח( ָאֵכן רּוַח ִהיא 

ִביֵנם: י ּתְ ּדַ ַמת ש ַ ֱאנֹוש  ְוִנש ְ  בֶׁ
ל  תהלים נ )ד( ִיְקָרא אֶׁ
ץ ָלִדין  ל ָהָארֶׁ ַמִים ֵמָעל ְואֶׁ ָ ַהש ּ

 ַעּמֹו:
ּיֹום ַההּוא  ישעיהו ד )ב( ּבַ
ַמח ְיקָֹוק ִלְצִבי ּוְלָכבֹוד  ה צֶׁ ִיְהיֶׁ
ת  רֶׁ ץ ְלָגאֹון ּוְלִתְפאֶׁ ּוְפִרי ָהָארֶׁ

ָרֵאל:ִלְפלֵ   יַטת ִיש ְ
תהילים קלט )טו( לֹא ִנְכַחד 
יִתי  ֵ ש ּ ר עֻׁ ּךָ ֲאש ֶׁ ָעְצִמי ִמּמֶׁ
ץ: ּיֹות ָארֶׁ ַתְחּתִ י ּבְ ְמּתִ ּקַ ר רֻׁ תֶׁ  ַבּסֵ

 



 עה.           מוהר"ן        סא              ' שמעון חדי ר                          קוטי יל            

סנהדרין(. כי הנשמה לפי הגוף, בזה הגוף )שם  ואל הארץ

כשהגוף זך ונקי, יכול לקבל נשמה גדולה, וכן להיפך. וע"כ יש  

מדינות ששכלם עב ומגושם, וכן יש מדינות ששכלם זך וצלול. 

, לפי המזון היוצא ממנה. וע"כ ע"י [א] והכל לפי המדינה

אזי אין יכולין שנתגרשין מבחי' אוירא דא"י, ע"י בחי' הנ"ל, 

להתרקם גופים זכים, ואין יכולין לקבל נשמה גדולה, ועי"ז נלקח  

[ ב]( . שאמרו חז"ל )כתובות קיבוזה סוד העיבור מאתנו: 

זה  והיתה ידי אל הנביאים החוזים שוא וגו' בסוד עמי לא יהיו

ואל זה סמיכה  ובכתב בית ישראל לא יכתבו גסוד עיבור

בכתב . היינו כנ"ל, דמשמעוכ אדמת בני ישראל לא יבואו

זה סמיכה, היינו ע"י סמיכה שמסמיכין בשם  ישראל לא יכתבו

רבי, את שאינם הגונים, עי"ז מחלישין כתב ישראל כנ"ל. וזהו 

, היינו שנתגרשין מבחי' אוירא ישראל לא יבואו ואל אדמת

זה סוד העיבור, שעי"ז  בסוד עמי לא יהיודא"י כנ"ל. וזהו 

 ר כנ"ל: וכל זה ע"י המותרות הנ"ל :העיבונלקח מאתנו סוד 

אין לו עצה שלימה לעולם, ותמיד אינו יכול לתת  ועי"ז  ד

, והוא תמיד מסופק. כי כל עצותיו בבחי' עצות הלעצמועצה 

עולה אל  זת[, עצת נשים. כי הטנופת של המותרו]נבערות 

. ונעשה לבו העלו גילוליהם על לבם [ח]ד(הלב, בבחי' )יחזקאל י

ת הנשים. כמאמר רב צענף כמו בית הכסא, שהוא מקום מטו

ה( נשי כל מילי מסדרין בבית הכסא, ששם כל עילש )גיטין מ

 : עצתם

, יש מים שהוא [ט] מי שכבר נשקע באלו המותרות אך ה

וזרקתי עליכם מים ו( ר מזאת הטינופת, בבחי' )יחזקאל למטה

 לוליכם אטהריטהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל ג

ולא יחצו לשתי ז( עצה שלימה, בבחי' )שם ל. ואזי בא לאתכם

. שע"י שנטהרין ממלכות עוד ולא יטמאו עוד בגילוליהם
, לשתי ממלכות יאולא יחצווהטנופת הנ"ל, עי"ז  םמהגלוליי

כה , היינו שזומלכי ישפר עלך [יב](בחי' עצות, כמ"ש )דניאל ד

שלימות,  נעשים אצלו עצות לעצה שלימה. כי ע"י המים הנ"ל

המים הם   ואלו: מים עמוקים עצה בלב איש( משלי כבבחי' )

לוקת ( ועל כן מח)במדבר כ מי מריבהבחי' מחלוקת, בחי' 

. כי מכל  מים פלג אלקים מלאה( נקרא פלוגתא, בחי' )תהלים ס

מחלוקת נעשה ספר, בחי' שאלות תשובות. כי המחלוקת היא 

, [יד] א שב בתשובהעליו. והו יגשאלה וקושיא, שמקשין ושואלין 

ועי"ז הוא משיב ומתרץ השאלה, ונעשה מזה בחי' ספר שו"ת. 

כי ע"י התשובה, עי"ז נתחדשים אצלו כמה ספרים. כי יש כמה 

ספרים עכשיו, וגם עתידים להיות עוד כמה ספרים, וכולם 

. ובתחילה כשלא היה לו אמונת חכמים, אזי [טו] צריכים להעולם

י היה מלעיג עליהם, כמ"ש )קהלת היו כל הספרים אצלו כלא, כ

, דהיינו עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה וכו'יב( 

שמלעיג על ריבוי ספריהם, ואזי כולם כלא אצלו. וכששב 

בתשובה ע"ז, אזי נתחדש אצלו בכל פעם ספר, כי חוזרים 

ו כלא. והכל  יונחשבים אצלו כל הספרים שבתחילה היו בעינ

ל ומתבונן בהמחלוקת, מפני מה לפי המחלוקת, כי הוא מסתכ

הם חולקים כך, באלו הדיבורים, ולא באופן אחר. ועי"ז מתבונן 

איך לשוב בתשובה, ולתקן האמונת חכמים. כי משם נמשך 

ע"י שפגם באמונת חכמים. ולפי התשובה, לפי  , המחלוקת

המחלוקת, כן הוא חוזר ושב אל אמונת חכמים. וכמו כן 

ונחשב בעיניו מה שהיה בתחילה נתחדש אצלו ספר, כי חוזר 

בעיניו כלא. וכן בכל פעם לפי המחלוקת כן התשובה, ששב 

וחוזר אל האמונת חכמים. וכמו כן נתחדש אצלו ספר אחר, כי 

חוזר ונחשב בעיניו עוד איזה ספר אחר שבתחילה היה מלעיג 

עליו והיה בעיניו כלא כנ"ל. וע"כ ע"י המחלוקת נעשה ספר. 

, שע"י ריב ומחלוקת וספר כתב איש ריביא( ה בחי' )איוב לוז

צדיקי הדור שאמונתם שלימה בוודאי, ויש נעשה ספר: 

והוא חטא ג( , הוא בבחי' )ישעיה נואעפ"כ יש עליהם מחלוקת

, היינו שיש לו [טז])שם( ועונותם הוא יסבול, רבים נשא וכו'

זה  על ידימחלוקת בשביל העולם. וע"י המחלוקת שיש עליו, 

שיש עליהם  ויש    ונת חכמים אצל ההמון עם: מתקן האמ

, ואינם מאמינים [יז] מחלוקת, מחמת שאין להם אמונה בעצמן

תורה שלהם שהם מחדשים, ואינם מאמינים שיש  יחחידושיהב

. ועי"ז שאין [יט] להשי"ת שיעשועים גדולים מחידושים שלהם

להם אמונה בחידושים של עצמן, עי"ז הם מתרשלין בהחידושין 

ועל כן בא עליהם מחלוקת, ועי"ז הם שבים בתשובה, שלהם 

וחוזרים ונחשבים אצלן חידושין שלהם, וחוזרים ומחדשים, 

נעשה מזה ספר למעלה, שעי"ז ולפעמים ונעשה מזה ספר: 

על ועי"ז משיב ומתרץ. שזה שואל ומקשה, וזה שב בתשובה, 

אז נדברו יראי ה' ( נעשה ספר למעלה, בבחי' )מלאכי ג זה ידי

 :[כ] יש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספרא

נמתקים כל הצימצומים, שהם הדינים. וכל מקום  ועי"זו 

עי"ז, ע"י תיקון אמונת  כבמתקתדין וצימצום, נ כאושיש איזה

חכמים, שעי"ז נתרבין הספרים של התורה הקדושה. כי כל 

ע"י השכל, כי כולם   המתקות של כל הצימצומים והדינים, הוא

(. שהשכל הוא שורש הדינים, ושם כד) כגרורבמחשבה איתב

, וכל דין [כה]נמתקים הדינים. כי אין הדין נמתק אלא בשרשו 

שרשו.  כושםמוצימצום צריך שיהיה נמתק בשכל השייך לו, ש

ויש לכל צימצום וצימצום שכל שעל ידו נמתק. אך יש חכמה 

, שכל החכמות כלולים שם, ומקבלין משם, ועל כן שם  כזלאהיע

ל הדינים. כי בהשכליים פרטיים, אי אפשר להמתיק נמתקים כ

כ"א בזה השכל דייקא השייך לזה הצימצום, שהוא שרשו. אבל 

ע"י בחי' חכמה עילאה שכלול מכולם, שם נמתקים כל 

חכמה מהצימצומים וכל הדינים כולם. והתורה שהיא יוצאת 

כי אורייתא מחכמה עילאה נפקת )זוהר בשלח סב(.  עילאה, 

א כשיש לה שלימות. ואין יכולה לקבל מחכמה עילאה כ"

היא ע"י תורה שבעל פה, כי תורה שבכתב  ושלימות התורה

  אין לה שלימות כ"א ע"י תורה שבעל פה. וע"כ
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 בחידושי  -תרצוומ , בהחידושי -דפו"רגם ב יח
 עיין לק"ה מנחה ז' אות נד ד"ה כי ע"י כל אות  יט
עיין מדרש שמואל על אבות )ה' טז( הויכוח מן הצדדים ההפכיות בעיון ובלימוד הוא סיבת יציאת הדבר   כ

 לאור והודע האמת. 
 איזה -, ומתרצו(כי הוא תיקון לשון של מוהרנ"ת כאן לא נמצא,בדפו"ר )איזהו,  -גם בתרלד כא
 נמתק -מתרצו כב
 איתברירו  -איתבררו,  מתרלו -ותרלד גם דפו"ר כג
   [ תורה ריא ופל"ח אות י'ועיין  ]ועיין ע"ח שער ח' פרק ו'עיין זוהר פקודי רנד:    כד
 ]לעיל תורה מא[   * עץ חיים שער ג' פרק יא כה
 ששם  -ומתרצו    ,שמשם -גם דפו"ר כו
 עלאה  -ומתרצו ,עילאה  -דפו"ר כז

 תורה אור 
יחזקאל יג )ט( ְוָהְיָתה ָיִדי  
ְוא  ִביִאים ַהחִֹזים ש ָ ֶאל ַהנ ְ
י לֹא   סֹוד ַעמ ִ ָזב ב ְ ְֹסִמים כ ָ ְוַהק 

ִבְכָתב ל לֹא   ִיְהיו  ו  ָראֵּ ית ִיש ְ ב ֵּ
ל לֹא   ָראֵּ בו  ְוֶאל ַאְדַמת ִיש ְ תֵּ ִיכ ָ
י ֲאִני ֲאדָֹני  ם כ ִ ֶ ָיבֹאו  ִויַדְעת 

 ְיקִֹוק:
ישעיהו יט )יא( ַאְך ֱאִוִלים  
י ַפְרעֹה   י יֲֹעצֵּ י צַֹען ַחְכמֵּ רֵּ ש ָ
ֹאְמרו  ֶאל   יְך ת  ָצה ִנְבָעָרה אֵּ עֵּ
ן  ן ֲחָכִמים ֲאִני ב ֶ ְרעֹה ב ֶ ַ פ 

י קֶ   ֶדם: ַמְלכֵּ
ן ָאָדם 0. חזקאל יד )ג( ב ֶ

ה ֶהֱעלו    ֶ ל  ים ָהאֵּ ָהֲאָנש ִ
ֹול   ִמְכש  ם ו  יֶהם ַעל ִלב ָ לֵּ ו  ִגל 
יֶהם  נֵּ ְ ֲעֹוָנם ָנְתנו  ֹנַכח פ 

ש  ָלֶהם: ס  רֵּ רֹש  ִאד ָ  ַהִאד ָ
י   יחזקאל לו )כה( ְוָזַרְקת ִ
ם   ֶ ְטַהְרת  יֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ו  ֲעלֵּ
ל   ִמכ ָ יֶכם ו  ֹל ֻטְמאֹותֵּ ִמכ 

ר ֶאְתֶכם: ג ִ  יֶכם ֲאַטהֵּ לֵּ ו   ל 
יִתי  יחזקאל לז )כב( ְוָעש ִ

י   ָהרֵּ ָאֶרץ ב ְ אָֹתם ְלגֹוי ֶאָחד ב ָ
ֶמֶלְך ֶאָחד ִיְהֶיה   ל ו  ָראֵּ ִיש ְ
ם ְלֶמֶלְך ְולֹא ִיְהֻיה   ָ ְלֻכל 

י גֹוִים ְולֹא \}ִיְהיו  \ נֵּ { עֹוד ִלש ְ
י ַמְמָלכֹות   ֵּ ת  ָחצו  עֹוד ִלש ְ יֵּ

או  עֹוד  )כג( ְולֹא ִיַטמ ְ  עֹוד:
ְבֹכל   יֶהם ו  צֵּ ו  ק  ְבש ִ יֶהם ו  לֵּ ו  ִגל  ב ְ
ֹל   י אָֹתם ִמכ  ְעת ִ יֶהם ְוהֹוש ַ עֵּ ש ְ ִ פ 
ר ָחְטאו  ָבֶהם   יֶהם ֲאש ֶ בֹתֵּ מֹוש ְ
י אֹוָתם ְוָהיו  ִלי ְלָעם   ְוִטַהְרת ִ

אלִֹהים:   ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם לֵּ
א   דניאל ד ן ַמְלכ ָ )כד( ָלהֵּ

ר ֲעָליְך וַ  ַ פ  י ִיש ְ ֲחָטָיְך  ִמְלכ ִ
ִצְדָקה ְפֻרק \}ַוֲחָטָאךְ \ { ב ְ

ה  ֱהוֵּ ֶ ן ת  ִמַחן ֲעָנִין הֵּ ַוֲעָוָיָתְך ב ְ
ְוָתְך:  לֵּ  ַאְרָכה ִלש ְ

ים   משלי כ )ה( ַמִים ֲעֻמק ִ
ָנה   בו  ָצה ְבֶלב ִאיש  ְוִאיש  ת ְ עֵּ

ה:   ִיְדֶלנ ָ
י   ה מֵּ ָ מ  במדבר חקת כ )יג( הֵּ
ל   ָראֵּ י ִיש ְ ר ָרבו  ְבנֵּ ְמִריָבה ֲאש ֶ

ם: ס ֶאת יְ  ש  ב ָ דֵּ ק ָ  קָֹוק ַוי ִ
ַקְדת ָ ָהָאֶרץ  ָ תהילים סה )י( פ 
ֶלג  ֶ ה פ  ֶרנ ָ ְעש ְ ַ ת ת  ְֹקֶקָה ַרב ַ ש  ַות ְ
ָגָנם  ִכין ד ְ א ָמִים ת ָ ֱאלִֹהים ָמלֵּ

ִכיֶנָה:  ן ת ְ י כֵּ  כ ִ
ה   ָ מ  הֵּ ר מֵּ קהלת יב )יב( ְויֹתֵּ
ֹות ְסָפִרים   ר ֲעש  הֵּ ִני ִהז ָ ב ְ

ץ ְוַלַהג ַהרְ  ין קֵּ ה אֵּ ה  ַהְרב ֵּ ב ֵּ
ר: ש ָ  ְיִגַעת ב ָ

ן ִלי   ֶ איוב לא )לה( ִמי ִית 
ִני  י ַיֲענֵּ ד ַ ִוי ש ַ ַע ִלי ֶהן ת ָ ֹמֵּ ש 

ַתב ִאיש  ִריִבי:   ֶפר כ ָ  ְוסֵּ
ק   ֶ ן ֲאַחל  ישעיהו נג )יב( ָלכֵּ
ק   ֵּ ים ְוֶאת ֲעצו ִמים ְיַחל  לֹו ָבַרב ִ
ֶות   ָ ר ֶהֱעָרה ַלמ  ַחת ֲאש ֶ ַ ָלל ת  ש ָ

ִעים נִ  ֹש ְ ֹו ְוֶאת פ  ְמָנה ְוהו א  ַנְפש 
ִעים  ֹש ְ א ְוַלפ  ים ָנש ָ ְטא ַרב ִ חֵּ

יַע: ס   ַיְפג ִ
ֹו  ֲעַמל ַנְפש  ישעיהו נג )יא( מֵּ
יק   ֹו ַיְצד ִ ַדְעת  ע ב ְ ב ָ ִיְרֶאה ִיש ְ
ים ַוֲעֹוֹנָתם   י ָלַרב ִ יק ַעְבד ִ ַצד ִ

ֹל:   הו א ִיְסב 
רו    מלאכי ג )טז( ָאז ִנְדב ְ
הו   עֵּ י ְידָֹוד ִאיש  ֶאל רֵּ ִיְראֵּ

ב  ַוי ַ  תֵּ כ ָ ָמע ַוי ִ ש ְ ב ְידָֹוד ַוי ִ ְקש ֵּ
י ְידָֹוד   רֹון ְלָפָניו ְלִיְראֵּ ֶפר ִזכ ָ סֵּ

מֹו:  י ש ְ בֵּ ְלחֹש ְ  ו 

 



 מוהר"ן             חדי ר' שמעון סא ויסב אלקים סב                        קוטי יל:    עה

וספר כתב ע"י הספרים הנ"ל שנתחדשים ע"י המחלוקת, בבחי' 

, עי"ז נשלם עשות ספרים הרבה אין קץ, בחי' איש ריבי

, שמקבלת הארה לוחות האבן [א]התורה. ואזי התורה בבחי' 

כי כל דבר שבעולם יש לו צמצום אחר  .[ב]מבחי' אבן שתיה 

באבן בכמות ואיכות. וכל הצימצומים שבעולם, כולם נרשמים 

, וכולם מקבלים ממנו. ושם [ג] שתיה, שממנו הושתת העולם

המתקת כל הדינים, כי הוא בחי' חכמה עילאה, בחי' קדשי 

. וכולם מקבלים ונכללים בבחי' [ד]קדשים, כי השכל נקרא קודש 

קדשי קדשים, שהוא בחי' חכמה עילאה שכלול מכולם. ומשם 

כשממתיקין הדין המתקת כל הדינים בפרטיות ובכלליות. כי גם 

בפרט, באיזה שכל של איזה צימצום, צריכין גם כן להמשיך כח 

מהשכל העליון הנ"ל, כדי שיהיה כח לזה השכל הפרטי 

להמתיק הדין. וכן בכלליות, להמתיק כל הדינים מאיזה צימצום 

שיהיה, אי אפשר להמתיק כ"א ע"י בחי' השכל העליון, בחי' 

כנ"ל. וכשהתורה יש לה ( הקדשי קדשים, בחי' אבן שתיה )

הספרים כנ"ל, אזי מקבלת מחכמה עילאה,  על ידישלימות 

, בחי' אבן שתיה. ואזי משפעת בכל לוחות האבןבבחי' 

ישלח עזרך ( מתקים כל הדינים. בבחי' )תהלים כהחכמות, ונ

, שעיקר העזר והישועה שהוא בחי' המתקת הדינים, מקודש

. וזה ז(ו) דש כידועהוא מקודש, היינו ע"י השכל שנקרא קו

)לשון המקרא ח ענניידי שוי תן הר"ת  שתיהאותיות 

(. הן תוי הן תוי שדי יענני וספר כתב איש ריביא, איוב ל

שדי, היינו בחי' הרשימות של כל הצימצומים. נמתקין ע"י 

, בחי' יענני, בחי' אבן שתיה הנ"ל. וזה שתיהשבאים בתוך 

הן תוי שדי : וזה  לכנ" ישלח עזרך מקודשההמתקה, בבחי' 

כנ"ל, היינו ריבוי  וספר כתב, שע"י יענני וספר כתב איש ריבי

הספרים שנעשין ע"י המחלוקת כנ"ל, שאז יש להתורה 

שלימות, ומקבלת משכל הכולל מחכמה עילאה שהיא בחי' אבן 

, בחי' ההמתקה, ע"י בחי' הן תוי שדי יעננישתיה כנ"ל, עי"ז 

 : תיה כנ"ללוחות האבן, שמקבלין מאבן ש

. כי ר"ה הוא [ט] שנוסעין על ר"ה לצדיקים מהבחי'  וזהו ז

של כל השנה, וכ"א וא' בא עם קדושתו  [י] יומא דדינא

, בחי' אבן וצמצומיו אל הצדיק הדור. שהוא בחי' קדשי קדשים

כי לה' מצוקי ארץ וישת ( . בבחי' )שמואל א ב[יא] שתיה

ת העולם. ועי"ז ת(. שהם הצדיקים שעליהם נשיב) עליהם תבל

ן שתיה כנ"ל. וזה בחי' אבני נמתקים כל הדינים ע"י בחי' אב

בתוך  :{ע' זוהר נחו [יג] ב"ר ויצא פ' סח}יעקב שנכללו כולם 

שות הם בחי' אבנים, כמ"ש . כי הנפ[יד]{.אויחי רל}אבן שתיה 

. וכולם באים ונכללים בתוך תשתפכנה אבני קודש( )איכה ד

זה נמתקים כל  על ידיבן שתיה, והצדיק הדור, שהוא בחי' א

 : הצימצומים כנ"ל

, עי"ז נעשה שמחה, שנכללים יחד כל הנפשות כנ"ל ועי"ז ח

 . כי הנפש הוא בחי' נראור צדיקים ישמחג( בבחי' )משלי י

וכשנכללין יחד נעשה מהם  .נר ה' נשמת אדם( בבחי' )משלי כ

 : אור צדיקים ישמחאור, ועי"ז נעשה שמחה, בחי' 

ה' שמעתי שמעך  [טו]די ר' שמעון ואמר ח וזה
. כי חבקוק אמר נבואה יראתי, תמן יאות הוי למידחל

 ,ע"י שלא היה בהם אהבהשמתו  [יז] טזזו על ר' עקיבא וחביריו

כי הם היו בחי' גבורות וצימצומים,  ב ע"ב(כשרז"ל )יבמות ס

ולא נכללו יחד. ולא נמתקו. ור' שמעון וחביריו שהיו התיקון 

אנן בחביבותא תליא, היינו בחי'  [יט] , ע"כ אמר[יח] שלהם

זה ההמתקה והתיקון  על ידיהאהבה וכללות שנכללין יחד, ו

, היינו בחי' השמחה חדי ר' שמעוןכנ"ל. ומזה בא בחי' 

:  אור צדיקים ישמחהכללות והאהבה, בחי'  על ידישנעשה 

וכו' הולך רכיל . הולך רכיל מגלה סוד [כ] פתח ואמר

. ולא הוה [כא] רוח חכמהרוחא דקיומא. היינו דלית רוחיה 

מהימנא. היינו אמונת חכמים כנ"ל, כי ע"י שאין בו אמונת 

מגלה . [כב] חכמים, אין בו רוח חכמה, כי נידון במותרות כנ"ל

זה בחי' ביטול כתב ידינו, שאין מקבלין אור השכל מידי  סוד,

כי  .על כפים כיסה אורו( , בבחי' )איוב ל[כג] הסמיכה כנ"ל

. וע"י [כד] האותיות צריכות לקבל אור השכל מידי הסמיכה כנ"ל

מגלה זה  על ידי, הולך רכילפגם אמונת חכמים, שהוא בחי' 

בסוד עמי לא , שנתגלה ונסתלק אור השכל כנ"ל, ועי"ז סוד

, דאית ביה רוחא דקיומא ונאמן רוח מכסה דבר: [כה] כנ"ל יהיו

על כפים כיסה , בחי' מכסה דברע"י בחי' אמונת חכמים, עי"ז 

 :         כנ"ל אור

 )לשון רבינו ז"ל(      

 : אלקים את העם וכו'ויסב  כחג()שמות י כז[כו] סב
שע"י אכילתם של ישראל, נעשה יחוד קוב"ה ושכינתיה  דע א

בועז לרות לעת האכל כטויאמר אפין באפין, בבחי' )רות ב( 

י  , [ל] גשי הלום. לעת האכל דייקא, היינו ע"י האכילה הלוםּגש ִׁ

ויגש אליו ד( קוב"ה ושכינתיה. בחי' )בראשית מ דא יחוד

, דא תקרובתא מלכא במלכא )זוהר ויגש דף יהודא

. רק האכילה צריך להיות מאכל {[לב] וע"ש בפי' הרמ"ז}[לא](:.רו

, ואין בו שום תערובות. כי מאכל שיש בו [לג] אחר שנתברר

 : תערובות, ע"י מאכל כזה, יוכל האדם לחטוא

של המאכלים הוא ע"י אמונה. כי האמת מה  לדרורוהב ב

, הוא מצוה [לה] שהגביל הש"י לשכל האנושי שיוכל להבין

ל זה , וע[לח] השכל להבין הדבר על בוריו לזלחדד [לו] גדולה

. כי יש [מ] לאפיקורס לטבינאמר )אבות פ"ב( ודע מה שתש

, כי יש קושיא שיכול האדם להבין [מא] חילוק בין הקושיות

רוץ על קושיא זו, על זה נאמר ודע מה וכו'. ויש קושיא תי

שאינו באפשרי לשכל האנושי להבין תירוץ על קושיא כזו, רק 

לעתיד לבא יתגלה התירוץ. אסור לאדם לעיין בהם, וכל מי 

כל באי' שסומך על שכלו ומעיין בה, על זה נאמר )משלי ב( 

 . כי על לא ישובון
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 יב * שמות כד 
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פ"א סוף ויומא נד: ורמב"ן  .פקודי רכבזוהר  עי' 
 פירושו על פסוק א'

ג
איבשיץ( בראשית לר"י )עה"ת תפארת יהונתן  יןעי 
 .ב פסוקים ד' ז' ח'פ"

ד
 * עיין זוהר אחרי דף סא. 
ה

והר ויחי דף רלא: ותנחומא פרשת עיין ז 
 ]פ"י כנראה[ עקב

ו
 עיין זוהר אחרי דף סא. 
ז

 לעילמ"מ זה  העבירבתשכט  
ח

  ביאור מוהרנ"ת בתקפא 
ט

ועיין פל"ח אות י' שהיא נאמרה יא רעיין תורה  
. ועיין לק"ה צד תנינאעיין תורה וסמוך לתורה זו 

 מנחה סוף הלכה ז' שעל קבריהם בערב ר"ה.
י

 עיין זוהר ח"ב דף מד: 
יא

הכלול בהלכות  'עיין לק"ה שכירות פועלים א 
 אות לח 'פקדון ה

יב
  עיין יומא לח: וסנהדרין כו: 
יג

 פסקא יא 
יד

 מדרש תהלים צא 
טו

 חבקוק ג' ב' 

                                        
טז

כך הגרסא בכל המהדורות ועיין לק"ה פקדון וד'  
 מידיולמרים ה' א' גרסת מוהרנ"ת שם ר"ע ותוש

ע"פ שהיו מהגבורות היכן )דלגרסה הקיימת קשה א
 מצינו להפך האדרב מצינו שלא היתה אהבה בניהם

 (בתחילת הקינה על י' הרוגי מלכות
יז

ר טוב מזמור צ' אות ז' וחעיין מדרש תהלים ש 
ובילקוט שמעוני חבקוק רמז תקסג הכוונה לעשרה 
הרוגי מלכות ועיין שער הגלגולים הקדמה כו ורמ"ז 

ורות על אדרא הנ"ל שעשרה הרוגי מלכות היו גב
כנגד י' חסדים של עשרה תלמידי רשב"י. אבל עיין 

זה  -אות א'  פקדון וארבעה שומרים הלכה הלק"ה 
  המקרא נאמר על ר"ע ותלמדיו. 

יח
. ועי"ש אות נה משמע לק"ה מנחה ז' אות נו 

שחבריו הכוונה לחמישה תלמידי ר"ע אבל בהמשך 
אנן דיו באידרא ימלשאמר לתשמביא דברי ר"ש 

 משמע שהכוונה לתלמידיו. ליאבחביבותא ת
יט

 בהמשך לזוהר הנ"ל חדי ר"ש 
כ

 משלי יא יג  
כא

לשה"כ שמות כח ג', דברים לד ט', ישעיהו יא  
  ב'
כב

 באות א' 
כג

 אות ב' 
כד

 שם 

                                        
כה

 אות ג' 
כו

תורה זו נאמרה בשבת שירה )יב שבט( שנת  
עיין בסוף הספר  ^( נט תקסה במעדוועדווקע )חי"מ
ו שקיבל מוהרנ"ת בשנת תורה זו בכת"י רבינו בעצמ

העיר שם שהנוסח הנדפס כאן הוא  ומוהרנ"תתקפד. )
ועיין בזה הערה בריש  לשון רבינו אבל לא כתב ידו

 (. תורה יג
כז

ג עיין לעיל סוף  111תורה סב בדפו"ר נדפס בצילום  
 תורה נה

כח
 בתקפא )שמות ג( ובתרלד ומתרלו תוקן  
כט

ת לעת ויאמר בועז לרו -גם בדפו"ר ותרלד ותשכט 
ויאמר לה בועז לעת האכל  -בתרלוהאכל גשי הלום, 

ויאמר ]לה[ בועז  -בתרצו גשי הלום )כלשן הפסוק(
  )לרות( לעת האכל גשי הלום.

ל
זבחים קב. אין הלום אלא מלכות שבת קיג: ועיין  

. גם עיין תורה ז' תנינא ולדורות ועי"ש מהרש"א
בשעת משמע שם שהלום היא להיות מושל ביצרו )אות י' 

וממנה האוכל כי ממשלה בחי' מלכות שממנה הפרנסה 
  (היראה והארת הרצון הבאים בשעת האכילה בקדושה

לא
עי"ש ו .הגרסא שם תקרובתא דעלמא בעלמא 

)והיינו בועז יסוד יהודה מלכות ויוסף יסוד ש מתומ"ד
יא ורות מלכות כמבואר בב"ב צא: שנקראת  הכמבואר בתור

 אמה של המלכות(

                                        
לב

ביה )נמצא במהדו' זהר זעיר ונוק םשכתב שה 
 מקדש מלך בפ' ויחי דף רמח.(

לג
ותורה רסג ותורה ס' אות  עיין לק"ה חדש א' א' 
 ו'
לד

 והבירור -"ר והברור. מתרצו דפוגם ב 
לה

שפתח ד לתרץ האלק"ה חלב ודם ד' ב' עיין  
 .בחדא וסיים בחדא

לו
נקט רבינו מצוה גדולה, בל"מ בג' מקומות בלבד  

מצוה גדולה להרבות ]דף קכ.[ רעז כאן ובתורה 
באכילת שבת ולקמן כה תנינא מצוה גדולה להיות 

ועוד בחי"מ שמז מצוה גדולה ללמוד  בשמחה תמיד.
 בספרו הרבה.

לז
  לחדר -בתרלד 
לח

 עיין רמב"ם סוף הלכות מעילה ח' ח'. 
לט

 שתשוב -מתרצו  
מ

 סנהדרין לח:עיין  
מא

 .לקמן תורה סד אות ב' עיין 

 תורה אור
ן ִלי אי ֶּ וב לא )לה( ִמי ִית 

י ַיֲעֵנִני  ד ַ ִוי ש ַ ָּ ן ת  ֵֹׁמַע ִלי הֶּ ש 
ַתב ִאיש  ִריִבי:  ר כ ָּ  ְוֵספֶּ

ה  ָּ קהלת יב )יב( ְויֵֹׁתר ֵמֵהמ 
ִרים  ת ְספָּ ֵהר ֲעׂשוֹׁ ִני ִהז ָּ ב ְ
ה  ֵ ה ֵאין ֵקץ ְוַלַהג ַהְרב  ֵ ַהְרב 

ר: ׂשָּ  ְיִגַעת ב ָּ
כד )יב( משפטים שמות 

ל מש ֶּ  ד אֶּ ר ְידֹׁוָּ ֹׁאמֶּ ה ֲעֵלה ַוי 
ה  נָּ ת ְ ם ְואֶּ ְהֵיה ש ָּ ה וֶּ רָּ הָּ ֵאַלי הָּ
ה  רָּ וֹׁ ן ְוַהת  בֶּ אֶּ ת ֻלחֹׁת הָּ ְלךָּ אֶּ
י  ַתְבת ִ ר כ ָּ ה ֲאש ֶּ ְצוָּ ְוַהמ ִ

ם: רֹׁתָּ  ְלהוֹׁ
ְזְרךָּ  ַלח עֶּ תהילים כ )ג( ִיש ְ

: ָּ ך  דֶּ ן ִיְסעָּ וֹׁ י  ִמצ ִ ש  ו  ֹׁדֶּ  ִמק 
ן ִלי  ֶּ איוב לא )לה( ִמי ִית 

י ַיעֲ  ד ַ ִוי ש ַ ָּ ן ת  ֵֹׁמַע ִלי הֶּ ֵנִני ש 
ַתב ִאיש  ִריִבי: ר כ ָּ  ְוֵספֶּ

ר -שמואל פָּ א ב )ח( ֵמִקים ֵמעָּ
ן  ְביוֹׁ ִרים אֶּ ֹׁת יָּ פ  ל ֵמַאש ְ ד ָּ
א  ֵ יב ִעם ְנִדיִבים ְוִכס  ש ִ ְלהוֹׁ
ד ְמֻצֵקי  י ַלידֹׁוָּ ד ַיְנִחֵלם כ ִ בוֹׁ כָּ

ֵבל: ֵ ם ת  ת ֲעֵליהֶּ ש ֶּ ץ ַוי ָּ רֶּ  אֶּ
ב  הָּ ַעם זָּ ה יו  איכה ד )א( ֵאיכָּ

ם ַהט   תֶּ ֶּ א ַהכ  נֶּ ה ִיש ְ ְכנָּ ֵ פ  ַ ת  ש ְ ב ת ִ וֹׁ
ת: צוֹׁ ל חו  רֹׁאש  כ ָּ ש  ב ְ  ַאְבֵני קֹׁדֶּ

יִקים  ר ַצד ִ משלי יג )ט( אוֹׁ
ְך: ִעים ִיְדעָּ ח ְוֵנר ְרש ָּ מָּ  ִיׂשְ

ַמת  ד ִנש ְ משלי כ )כז( ֵנר ְידֹׁוָּ
ן: טֶּ ל ַחְדֵרי בָּ ם חֵֹׁפׂש כ ָּ דָּ  אָּ

י  ַמְעת ִ ק ש ָּ חבקוק ג )ב( ְיקֹׁוָּ
לְ  עָּ ָּ ק פ  ֵראִתי ְיקֹׁוָּ ְמֲעךָּ יָּ ךָּ ש ִ

ב  רֶּ קֶּ יהו  ב ְ ִנים ַחי ֵ ב ש ָּ רֶּ קֶּ ב ְ
ז ַרֵחם  רֹׁגֶּ ִדיַע ב ְ וֹׁ ִנים ת  ש ָּ

ר: וֹׁ ְזכ   ת ִ
ִכיל  ֵלְך רָּ משלי יא )יג( הוֹׁ
ה  ֶּ ַח ְמַכס  ֱאַמן רו  ד ְונֶּ וֹׁ ה ס  ֶּ ְמַגל 

ר: בָּ  דָּ
ה  ָּ ס  ִים כ ִ ַ פ  איוב לו )לב( ַעל כ ַ

יַע: יהָּ ְבַמְפג ִ לֶּ ר ַוְיַצו עָּ  אוֹׁ
דִ  ה יָּ ְיתָּ י יחזקאל יג )ט( ְוהָּ

ְוא  ִביִאים ַהחִֹׁזים ש ָּ ל ַהנ ְ אֶּ
י לֹׁא  ד ַעמ ִ סוֹׁ ב ב ְ זָּ ְֹׁסִמים כ ָּ ְוַהק 
ֵאל לֹׁא  רָּ ית ִיׂשְ ֵ ב ב  ִבְכתָּ ִיְהיו  ו 
ֵאל לֹׁא  רָּ ל ַאְדַמת ִיׂשְ ֵתבו  ְואֶּ ִיכ ָּ
י  י ֲאִני ֲאדֹׁנָּ ם כ ִ ֶּ בֹׁאו  ִויַדְעת  יָּ

 ֱידִֹׁוד:
ִכיל  ֵלְך רָּ משלי יא )יג( הוֹׁ

ֱאַמן  ד ְונֶּ וֹׁ ה ס  ֶּ ה ְמַגל  ֶּ ַח ְמַכס  רו 
ר: בָּ  דָּ

 
 תורה סב

ב  בשלח שמות ֵ ס  יג )יח( ַוי ַ
ר  ְדב ָּ ְך ַהמ ִ רֶּ ם ד ֶּ עָּ ת הָּ ֱאלִֹׁהים אֶּ
לו  ְבֵני  ים עָּ ף ַוֲחֻמש ִ ַים סו 

ִים: ץ ִמְצרָּ רֶּ ֵאל ֵמאֶּ רָּ  ִיׂשְ
ה בַֹׁעז  רות ב ר לָּ ֹׁאמֶּ )יד( ַוי 

ַכְלת ְ  י ֲהלֹׁם ְואָּ ש ִ ל ג  אֹׁכֶּ ְלֵעת הָּ
ַבְלת ְ  ם ְוטָּ חֶּ ֶּ ץ ִמן ַהל  חֹׁמֶּ ְך ב ַ ֵ ת  ִ פ 

ט  ְצב ָּ ְצִרים ַוי ִ וֹׁ ד ַהק  ב ִמצ ַ ש ֶּ ֵ ַות 
ע  ב ַ ׂשְ ֹׁאַכל ַות ִ ִלי ַות  ה  קָּ לָּ

ַֹׁתר:  ַות 
ש   ויגשבראשית  ג ַ מד )יח( ַוי ִ

י ֲאדִֹׁני  ר ב ִ ֹׁאמֶּ ה ַוי  דָּ יו ְיהו  ֵאלָּ
ְזֵני  אָּ ר ב ְ בָּ ךָּ דָּ א ַעְבד ְ ר נָּ ֶּ ְיַדב 
ךָּ  ַעְבד ֶּ ךָּ ב ְ ְ ֲאדִֹׁני ְוַאל ִיַחר ַאפ 

ַפְרעֹׁה:כ ִ  ךָּ כ ְ מוֹׁ  י כָּ
יהָּ לֹׁא  אֶּ ל ב ָּ משלי ב )יט( כ ָּ
ת  ְרחוֹׁ יגו  אָּ ִ ן ְולֹׁא ַיׂש  בו  ו  ְיש 

ים:  ַחי ִ

 



              1עד.   מוהר"ן                  תורה סא                                                      קוטייל                      

  חדי ר' שמעון חדי ר' שמעון מאמר מאמר 
  מספה"ק לקוטי מוהר"ן מספה"ק לקוטי מוהר"ן 

 א

 אמירת התורהומקום זמן 
שנת   השנה  בראש  נאמרה  זו  תורה 
תקסח )חי"מ( שחל ביום שבת וראשון  

 )פל"ח(  

 

 פתיחה
פ' נשא דף קכח. פתח ר"ש ואמר עת לעשות לה' הפרו  רבה דרא ינתבאר מאמר הזהר בא 'לעיל תורה ס 

 ם לקיים תורה דלעילא ע"י הולדת היראה עי"ש יך וכו' ונתבאר כיצד זוכ תורת
מבאר רבנו את המשך הזוהר הזה שעפ"י פשוטו מבואר שאחר שנעשה תיקון הנ"ל ראה  בתורה סא כאן 

בזה רשב"י שעת רצון ואז חדי ר"ש ואמר ה' שמעתי שמעך יראתי וכו' המבואר בתורה זו דהיינו שכעת  
 .  \ב/ בדרך של יראה כל כך כמו לעיל אלא בדרך של אהבה כבר א"צ לעבודה

 

כי  ,היא כעין צוואה ראשונה של רבינו ,שנאמרה בשנת תקסחבאר שתורה זו ומ  מוכיחפרפראות לחכמה ה
י ימים לפני "ח ,והש"י ריחם עלינו והאריך ימיו עוד ג' שנים, ובר"ה תקעא , אז נעשה חולה וסבר שיפטר

החיוב  גודל ושתיהן עוסקות בעניין  .תורה ח' תנינא  דהיינו האחרונה,היא הצוואה  ו אמר שוב תורה  ,פטירתו
 מפורסם של שקר.  ירבלהתקרב לסכנה גדולה לעומת זה לכן ועד שבזה תלוי הכל  ,אמיתי ילהתקרב לרב

יזכו להמתקת הדינים  שלא כין את אנ"ש לזמן הכי רבנו בתורה זו   ,ובזה יתבאר קשר כל פרטי התורה הזו
ומבאר עיצה שעדיין יש תקווה ע"י שיזכו לשלימות התורה אם   ,לות בו לבדלקשרות והתכידי ההת על

מנשמתו שהיא אבן השתיה קדש  רבנו יאיר בה  ,שלימות התורהוע"י  ,יכבדו את כל ספרי הצדיקים 
 . הקדשים חכמה עילאה ששם ההמתקה לכל הדינים

ונראה שהכוונה   ,אר שהיה משה רבינוובלק"ה מבו ,בסוף התורה חדי ר"ש משמע שצדיק כזה היה רשב"י
ר"ע לא זכה  לכאורה וכדמשמע בתורה זו ש  ,כי זה לא תלוי רק בגדלות .ויותר מזה צ"ע ,הדורות ילכל יחיד

עיין לק"ה מנחה ז' אות נד שמפליג  ( ושל"ה הק'כמבואר בספרים ) אע"פ שהיה שורש תורה שבע"פ ,\ג/ לזה
   .\ד/דמא ר"ע במעלת

  ,עד שנראה שהוא חד בכמה דורות ,הזההנורא עצומה את מעלת הצדיק הדור   רבנו מבאר כאן בהפלגה
עד שמכנה אותו אבן השתיה שממנה הושתת   ועי"ז יודעת סוד העיבור, נשמה המנהגת את הגלגלים דהיינו

משמע שרבינו  ו ,ל המתקת הדין של כל העולם תלויה רק בהתקשרות אליהכ  ל הכולל ש  היא שכ  ש העולם 
כל התיקונים  המתקת כל הדינים ועי"ז לההתקבצות אצלו בר"ה זוכים ללימוד ספרו ווע"י  ,היה צדיק כזה

 המבוארים בתורה זו.  
אלא  במושג אמונת חכמים אפשר לטעות שהיא כמו אמונה של נשים דהיינו ביטול פשוט. ובאמת אינו כן

ט בתכלית עד לעיון תיקון המשפצריך  לשלימותה אמונה היוצאת מתוך תיקון המשפט שאין לנשים, כי
ואעפ"כ לזכות לאמת  , שלא יהיה נידון במותרות,\ו/ בזה ובכל התחומין כגון בעיקר באכילה \השכלי דק/

 
 ב תשעאייר    ניסן          תשרי תשסד      תשרי תשס א

שתורה זו צוואה של רבנו כיצד ימשך התיקון אחר פטירתו משמע שאנן בחביבותא שמביא בשם רשב"י קאי גם עלינו    פ"י הפל"ח ע   ב
חסידי רבנו וכמבואר לקמן באות ז' ואות ח' כשמתקבצים אצל הצדיק בר"ה ונכללים יחד ובו אזי זוכים לשמחה בבחי' אור צדיקים  

הספר שרשב"י אמר שלא תשתכח התורה ונראה כוונתו שלא תשתכח ע"י בחי' אנן בחביבותא  ישמח. ועיין מאמר לכו חזו שבתחילת  
רשב"י   דברי  רבנו  מביא  וכאן  השכחה.  שמהם  הדינים  כל  נמתקים  שעי"ז  השתיה  אבן  בחי'  שהוא  בצדיק  ההתכללות  דהיינו  הנ"ל 

היום מכח רשב"י לא מ  לכו חזו שגם  נתבאר שם במאמר  וכן  ע"י שמתלבש ברבינו.  ובפשטות הכוונה לעצמו  שתכחת התורה אבל 
 ונראה שמזה הטעם הלביש רבנו צוואתו זו דייקא על מאמר רשב"י הזה חדי ר"ש וכו'.  

ואפשר לחלוק על זה כי הראייה שלי היא ממה שלא המתיק את דיי תלדיו עד שהוצרכו להפטר, אבל עיין בפנים    אין זה מוכרע   ג
להמתי  היה  אפשר  לא  הסוד  שעפ"י  ראשית  מלק"ה  שהיתה  שכיון  ר"ע  תורת  ומצד  שרשם  מצד  התלמידים  של  האלה  הדינים  ק 

התגלותה בעולם, והלל הוא שאין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהם תחילה, דהיינו שכל אור חדש בהכרח שלא יהי הכח  
שעפ"י הפשט אדם   מקומות  מצינו הרבה  ומאידך  יחזרו לתקנם.  שישברו  עד  לסבול אותו  נתבאר  בכלים  הסוד  שעפ"י  בדבר  נענש 

שכביכול מוכרח היה לחטוא. וכעין זה מצינו בכהאריז"ל שמשה רבנו היה גבוה ולא יכול היה להיכנס לארץ ואעפ"כ בתורה כתוב  
שלא נכנס בסיבת החטא. והם דברים שבכבשונו של עולם. ואין לחקור בהם.  רק על פי הפשט נראה לכאורה שר"ע לא זכה לזה  

 ליותר מזה בבחינות אחרות וכדמצינו שאחז"ל חכם עדיף מנביא.  אע"פ שזכה 

 במקומו באות ח'   העתקתי   ד

אריכות בעניין הזה ממה שרבנו נוקט שעצת נשים בחי' טינופת מוכח שאע"פ שיש הרבה דוגמאות שצריך להתייעץ    עיין באות ד'  ה 
נשים כלל. דהיינו   שייכת אצל  רבינו בעיצה באופן שלא  כאן מדבר  כמו רות דכתיב ביה  באשה  אפילו שתיהיה אכילתה בקדושה 

 ותאכל ותשבע ותותר. וצ"ע דבורה הנביאה.
 שהיא מכח ברור דק ע"י אמונה חזקה מבואר בתורה סב   אכילה בקדושה   ו 
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י המתקת הדינים ע"י התכללות בצדיק שהוא  ע" , ועיצה הנכונה לא מסתייע מילתא אלא בסיעתא דשמיא
נעלם וסובבים אותו הרבה רשעים  אלא שהצדיק נעלם בחי' יסוד עולם הטמון ו .שכל הכולל אבן השתייה

ו מנהיג שאין לו אמונת  נעל עצמ קבלנשלא רבינו מאד אותנו  רועל זה מזהי ,שמתדמים לו ומרחיקים ממנו
מי משמע שכמעט בלתי  וומהדוגמא שמביא את דואג האד יג שאינו ראוי.החכמים שהיא עיקר המבחן למנ

ראש  רשע ממש אבל היה  יו שהיהכי אע"פ שחז"ל העידו על ,אפשרי לסתם אדם לברר את האמת בזה
 .\ז/ הנביא שמואלברק מי שהיה דבוק בצדיק האמת  .ומי יכול לדעת מה בליבו סנהדרין

רות מדגיש רבנו עד כמה  וכמה תבגש גדול על עניין הספרים גם זה מעניין הצוואה כי אע"פ שדכאן יש 
יק אבל אחר הסתלקותו כגון  זה דווקא בחיי הצדאינו דומה כלל השומע מהצדיק עצמו למעיין בספריו 

אלא כשמאמין בכל ספרי הצדיקים ולומד   לתורתוצוואה אדרבה מדגיש שאין שלימות בתורה זו שהיא 
 .\ט/ עד שמוצא כיצד נכתב עבורו ממש כמבואר בתורה קכא \ח/ אותם בביטול

 

 ליקוטי הלכות 
 נה אותיות *או"ח ג' דף קטו ר"ח ז  

 מבאר פרשת ויגש שבהפטרתה נאמר ולא יחצו עוד וכו'  ד קצג תענית דף או"ח ג 

 טז אותיותאו"ח ג דף רלא סוכה ז   
 רמ הו"ר ב דף או"ח ג 
 שחיטה ה'  חלד חלדה וחולדה  ' ידף  'יו"ד א
 אמונה שורש הכלים קלב: הכשר כלים ב דף יו"ד א 

 קפח: כלאי בהמה ג  שייך לאות ו' דף יו"ד ב 
 ותיותטו אא'   ואישות  אה"ע ג: פו"ר 

 כו אותיותאה"ע נז: גיטין ג'    
 ע"י תקון אמונה נכתב ספר מה אותיות    קלה פקדון ה'    דף חו"מ ב 
 יד אותיותריד גזילה ב'     דף חו"מ ב 

  
 
 לתורה זו   ךשיחות השיי

אות מח הובא  קוטים בתורה זו  יעיין שיש"ק ח"א מסימן רח עד ריב. עיין חיי מוהר"ן אות נט קסד קפד ועיין ביאור הל
 ומכתבי מוהרנ"ת סימן רצה   בשיש"ק ח"א תפב. עוד עי"ש ח"ה כג כה כו וימי מוהרנ"ת כה

 
מוהר"ן סעיף נ"ט, עיי"ש ההמשך;    חיי)השנה תקס"ח  -אמר "חדי רבי שמעון", )ליקו"מ ח"א( סימן ס"א, נאמר בראשמ

 פל"ח סי' זה([: )ביום ראשון  מובא להלן בסי' רי"א, עיי"ש(, ]שחל 

רֹונוֹ  נּו ִזכ  ַרּבֵ ה ַהּזֹאת )-ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ו  ג  ּקּון ַהַהש ּ  יך  ּתִ ִ ש  ִהמ  ה ו  ּל  ה ּגִ כ  ר  ֹראש  ִלב  ינּו ַמֲאַמר ס"א( ּב  יַע  -ַהי  ִהּגִ ש   ֹון ּכ  ִראש  ה ה  נ  ַהש ּ 
ה )  ק ֵמִאּת  ּלֵ ּתַ ס  ּנִ ה ש   ֲחל  יו ַהּמַ ל  ִמידֹו  סעיף  קס"ח. ראה חיי"מ סעיף נ"ט, ושנת תע  ַתל  ה ל  ִמיכ  ּה ס  יך  ּב  ִ ש  ַהמ  ִליא ל  ִהפ  קס"ד(, ו 

רֹונוֹ  ִזכ  בַּ -מוהרנ"ת  ס  ּפַ ד  ּנִ ש   רֹו  ִספ  ל  ה  ס  ּפ  ַהַהד  ו  ה  ִתיב  ַהּכ  ִתּקּון  ו  ה[  מ  כ  ַלח  אֹות  ר  ּפ  ר  ּפַ ר  ֵספ  ּב  ה  ִמּז  א  ּמּוב  ]ּכַ ה  כ  ר  ַהּזֹאת  ִלב  ה  נ  ש ּ 
רוֹ עיי) ִזכ  מוהרנ"ת  ִמידֹו  ַתל  ל  ַמע  ש   ּנִ ש   ַרך   ּב  ִית  ה'  ב  ִסּבֵ קּותֹו  ל  ּתַ ִהס  יֹום  ּב  ך   ּכַ ַאַחר  ַגם  ו  קפ"ד(.  סעיף  בחיי"מ  ה  -נוֹ ן  כ  ר  ִלב 

ר ּכ  ז  כּו' )-ַהּנִ ו  ה"  ִתּי  ן ש   ב  א "א  נ  ע  ַ תֹו הֹוש  ִפּל  תֹו ּות  ַצֲעק  ּב  ֵעיל,  ֵכן ַאַחרראה ימי מוהרנ"ת ח"א, סעיף ס"ב(ל  ו  אּו  -.  ל  מ  ּנִ ש   ּכ  ך   ּכַ
ר ּכ  ז  ִמידֹו ַהּנִ ל  ֵמי ּתַ ה ַהּזֹאת הזאת )-י  ַגת ַהּתֹור  ַהש ּ  קּותֹו ּב  ל  ּתַ ה ִהס  ת  י  ֵעיל ה  ראה בסוף על"ת במכתב הסתלקותו של ר' נתן,  ל 

ַהַהד   ַות  ִמצ  ַעל  ֹאד  מ  ז  א  ִהיר  ַהז  ל  ה  ּב  ִהר  ו  בסופו(.  הל"ז  ר"ח  הל'  )ובליקו"ה  ה  ִתיב  ַהּכ  ו  ה  ס  ַמֲאַמר  ּפ  ּכ  שם(,  במכתב  ראה 
ר ּכ  ז  תּוב ַהּנִ יו בעל-ַהּכ  ר  ב  ר ִמד  בּוא  ה ּומ  א  ם ִנר  ה ֵאין ֵקץ". ּגַ ּבֵ ִרים ַהר  פ  ֵעיל "ֲעֹשֹות ס  ן  -ל  מֹו ּכֵ ה ּכ  ל  ד  ר ּג  ה ֲאש   ק  ד  הּוא ַהּצ  פה ש  

כּו': ) ה ו  מּות  רֹומ  ה ו   תו' זו סעיף מ"ח; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף תפ"ב(.   הליקוטים -ביאורִחּיּוב 

( מאבי  מה ששמעתי  להציג  הנני  אורחא  רֹונוֹ אגב  ִזכ  מטולשין(  נחמן  רֹונוֹ -רבי  ִזכ  מורנ"ת  בשם  ה  כ  ר  שלא  -ִלב  ה,  כ  ר  ִלב 
ר ּכ  ז  ֵעיל, זולת בג' דברים: א( חיוב ללמוד הפוסקים בכל יו-נמצא לו בירור ההלכה והמשפט ַהּנִ ם ויום. ב( וחיוב התפלה  ל 

השנה למקום גניזתו הקדושה, ער  -והבקשה, לחדש בה בבל יום כפי מה שעובר עליו. ג( וחיוב אסיפת הנפשות בראש
כאן לשונו. והנראה לעניות דעתי, שהן הן הג' דברים המוכרחים בכל איש ואיש, לבקש ולחפש עליהם לכלליות עצותיו  

 
רבה   ז  רות  יוצא    עיין  ואינו  הוא  מיני  דואג  שמואל  לו  מואבית אמר  בדין  ההלכה  על  המלך  שאול  בשם  לשאול  אבנר  שבא  ט'  ד' 

 לום מן העולם. )אישי התנ"ך( בש 
אבל    שכתב מחבר ירא שמים, ו הבעש"ט  יים על הקדמות חז"ל והאריז"ל ו שבנו ש  ד ו מדגיש שהכוונה רק לספרי ק   בלק"ה כמה פעמים   ח

בחולק על הבעש"ט ללמוד בספרו  כגון  ויש לדון    בכלליות דייקא רבוי הספרים מבואר כאן שמחזק את האמונה ומשלים את התורה.  
ו  חז"ל  על  סתירה שבנוי  בו  נהגו    להבעש"ט.  אין  וכן  הבעש"ט. מאידך  אנ"ש  ונ"ל שאין חשש  על  שחלק  הגר"א אע"פ  ספרי  ללמוד 

 תז עד תיב ובעיקר הזהיר רבנו מספרי חקירות באמונה. עיין חיי מוהר"ן אותיות    דעות משובשות יש גם בכל מקום וצריך להזהר.

ו  מי שאין לו לקנות את ספרו ימכור כל ספרי   מטה בהש ושם  ללמוד את הליקוטי מוהר"ן    א סימן שמט שהעיקר הו   ועיין חיי מוהר"ן 
 תלוי באדם במקום ובזמן.יוצא מהכלל ו פשוט שאין הכוונה לספרי גמרא והלכה. ולכל כלל יש  ו   ויקנה את ספרו.

ים מ(:  -  קכא   תורה   ט ִהּלִ כּו' )ּת  ך  ו  צֹונ  ַלי ַלֲעשֹֹות ר  תּוב ע  ר ּכ  ת ֵספ  ִגּלַ מ  אִתי ּבִ ה ב  י ִהּנֵ ּתִ ַמר  ז א  קֹום    א  ל מ  כ  ר, ּוב  ֵספ  לֹוֵמד ּב  ה ו  ם רֹוא  ד  א  ש   ּכ 
כ   לּותֹו, ּב  פ  ִ ש  ִחיתּותֹו ו  ה ּפ  רֹוא  ר, ו  מֹו מּוס  ַעצ  ּלֹוֵקַח ל  נּו ש   מֹו, ַהי  ת ַעצ  לֹוֵמד, מֹוֵצא א  ה ו  הּוא רֹוא  ם,  ש   ן ש   ַעּיֵ א ּומ  הּוא ּב  ר ש   ה ֵספ  ֵאיז  קֹום ּב  ל מ 

ֵפץ לַ  ח  ן ש   ה ִסימ  צוֹ ז  ן ַלֲעשֹֹות ר  ה ִסימ  י. ז  ל  תּוב ע  ר ּכ  ת ֵספ  ִגּלַ מ  אִתי ּבִ ה ב  י ִהּנֵ ּתִ ַמר  ז א  ה, א  ז  . ו  ַרך  ּב  צֹונֹו ִית  "ל:ֲעשֹֹות ר  ּנַ י ּכַ ּתִ צ  פ  ך  ֱאלַֹקי ח   נ 
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הפוסקים, הוא מה שעסקו כל אחד עד מקום שידו מגיע, לברר ולמצוא גם עתה,    והנהגותיו המוכרחים לו. כי לימוד 
ר ּכ  ז  ַהּנִ והדינים  וההנהגות  אמת  המשפטי  שככללות  ההלכה  להזדכך  -בירור  העיקרית  הסגולה  היא  והתפלה,  ֵעיל.  ל 

ּכ   ז  ֵעיל  -רמהתאוות ועשן עכירות הגוף, העולה אל המוח לבלבלו ולהתעותו מבירור המשפט והעצה ַהּנִ גם אם ירצה    -ל 
שהוא המנהיג    -ויתאוה לפעמים לעשות רצונו יתברך. וכן נמשך ועולה העשן הזה מהגוף אל המוח, שככללות הנפשות  

ר ּכַ ז  ּנִ ּכַ ֵעיל  -שבהם  ההנהגות    -ל  בירורי  בעצם  ולהשכיל  להבין  הזאת,  בעת  וכבד  קשה  בעצמו,  עליו  גם  להיות 
רוהמשפטים המוכרחים לכל איש ואיש,   ּכַ ז  ּנִ ר-בכל יום ויום ּכַ ּכ  ז  ֵעיל. ועם כל זאת, גדול ועצום מעלת ראש השנה ַהּנִ -ל 

ר ּכ  ז  ַהּנִ ֵעיל, שמשם כל המשכת תיקוני היום כפורים, לבא בקודש הקודשים שבביאור ההלכות  ֵעיל. ]וכבר ביארתי  -ל  ל 
ו י"ז,  תנינא, אות  ח'  בביאורים על תורה  )עיין לקמן  עיקר הבקשה  כ"ב(,  -במקום אחר  כל  שיהיה  זה מוכרח  שמחמת 

ר  ּכ  ז  ר -והתפלה ַהּנִ ּכ  ז  ֵעיל, לבקש ולחפש ולהתפלל להתגלות ומציאות הצדיק והפלא יועץ ַהּנִ ֵעיל בעצמו. כי על ידו  -ל  ל 
לתכלית   זה  לעומת  זה  ולהתעלות  האלה,  הימים  שבאחרית  הטנופת  התגברות  מתכלית  להזדכך  ביכולת  יהיה  לבד, 

רהבירור והוצא ּכ  ז  ֵעיל[: )-ות המשפט לאור ַהּנִ  שם שם, אות ס"א(.   -ל 

י ֵ ש  ַאנ  כלל  זה של הקיבוץ, שמתקבצין  לֹוֵמנּו על ראש-החוש מעיד, שענין  וקשר  -ש   עיקר הכלליות  זהו  השנה לאומן, 
י ֵ ש  רֹונוֹ -האחדות של כל ַאנ  לֹוֵמנּו בקשר אחד, ורק בזה אנו מקיימין רצונו ִזכ  ה ל-ש   כ  ר  היות מחזיקים את עצמם כלל  ִלב 

י ֵ ש  לֹוֵמנּו בקשר אחד באהבה ואחדות. ורק על-ַאנ  זה עיקר קיום הארת השארתו הקדושה לנצח, כאשר הבטיח  -ידי-ש  
רֹונוֹ  ה שענינו לא יופסק והאש שלו תוקד עד ימות המשיח. וכנראה בחוש אשר זה יותר משישים שנה  -]רבינו[ ִזכ  כ  ר  ִלב 

ר  ה, והאש הקדוש של אמונת-ֹונוֹ אחר הסתלקותו ִזכ  כ  ר  רֹונוֹ -ִלב  ה, ובחיבוריו הקדושים, ובכל הצדיקי  -חכמים בו ִזכ  כ  ר  ִלב 
י ֵ ש  ַאנ  בלב  בוער  רֹונוֹ -אמת  ִזכ  בעניניו  לעסוק  ומשתדלים   ! ממש  סוף  אין  עד  לֹוֵמנּו  בהשתדלות  -ש   פעם  בכל  ה,  כ  ר  ִלב 

רֹונוֹ יתירה ביותר, להפיץ מעינותיו חוצה, להדפיס חיב  ה, ולבנות בניניו הקדושים, ולעסוק בכל עניניו על  -וריו ִזכ  כ  ר  ִלב 
י ֵ ש  מַאנ  רבים  יש  וכבר  טוב,  היותר  מתלמידיו  -צד  אחד  שום  ראו  ולא  ידעו  ולא  הכירו  שלא  כמעט  אשר  לֹוֵמנּו  ש  

רֹונוֹ  ה, ואף-הקדושים ִזכ  כ  ר  רֹונוֹ כן בוער בלבם עסקיו ועניניו של רבינו הקדוש זִ -פי-על-ִלב  ה כאש יוקדת ממש,  -כ  כ  ר  ִלב 
רֹונוֹ  ה, והם עליהם ממש "כמים קרים על נפש עיפה",  -ושותים בצמא את כל דבריו ודברי תלמידיו הקדושים ִזכ  כ  ר  ִלב 

בעולם   שנשאר  הקדוש,  הדעת  ההתנוצצות הארת  קדושת  בכוח  והכל  נפשם,  ובכל  לבם  בכל  באמת  ה'  את  ועובדים 
רֹונ  ה, על-וֹ מרבינו הקדוש ִזכ  כ  ר  ר-ִלב  ּכ  ז  ֵעיל, הכל  -ידי חיבוריו ותלמידיו הקדושים, ועיקר יסוד קיום כל הענין הזה ַהּנִ ל 

על י-הוא  ֵ ש  ַאנ  כלל  של  יחד  וההתאספות  ההתקבצות  של  הקדוש  הענין  ראש-ידי  של  לֹוֵמנּו  כפי אשר  -ש   וגם  השנה, 
רֹונוֹ  ִזכ  רבינו  שרצון  ה-נתבאר,  שגם אחר  היה,  ה  כ  ר  רֹונוֹ ִלב  ִזכ  י-סתלקותו  ֵ ש  ַאנ  כל  יהיו  ה  כ  ר  אחת  -ִלב  באגודה  לֹוֵמנּו  ש  

 פל"ח תו' זו סעיף ח' )דף ל"ד: טו"א באמצע(; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף ר"ח(.  -וקשר אחד: )

י ֵ ש  רֹונוֹ -מספרים ַאנ  לֹוֵמנּו מענין הסתלקותו הקדושה של רבינו ִזכ  ה ביום רביעי של סוכות, שחל אז ביום שלישי  -ש   כ  ר  ִלב 
רֹונוֹ   -קודש(  -כי יום ראשון של סוכות חל אז ביום שבת   -) ה, איך שישב על מיטתו בחלישות  -ושמעו מרבינו ִזכ  כ  ר  ִלב 

רוג בידו, ואמר בקול נעים, קול דממה דקה קדוש ונורא מאוד, את תפלת ההושענא  גדול מאוד, ואחז הלולב עם האת
"אבן ואי-של  מגיעים,  הדברים  היכן  עד  והתפלא,  והתבונן  עמוד  ורמים  -שתיה".  גבוהים  בענינים  להאריך  אפשר 

 שם שם )טו"ב באמצע(; מובא בשיש"ק שם, סעיף ר"ט(.   -ונשגבים נסתרים כאלו כמובן: ) 

אות ב' מבואר שם מענין ידי הסמיכה וידי הכתיבה, ושעל ידי הסמיכה לרבי הגון שהנהגתו בבחינת משפטי  במאמר זה  
ידי הסמיכה שאז מקבל חכמתו מבחינת יד ה', בבחינת "ויהושע  -חכמים בשלימות, אזי על-ידי שיש לו אמונת-אמת, על

כּו'.  בן נון מלא רוח חכמה, כי סמך משה את ידיו עליו", אזי מביא הארה    וכוח בכתב ידינו ו 

רֹונוֹ  ה, כאשר כבר רמזנו למעלה קצת בענין מה שבארנו  -ולפי עניות דעתי, רמז גם בזה סמיכה להרב רבי נתן ִזכ  כ  ר  ִלב 
קצת על המאמר "קרא את יהושע" סימן ו' )אות ט"ו(; ושגם במאמר "כי מרחמם ינהגם" בליקוטי תנינא סימן ז', שנאמר  

רֹונוֹ בשנת תק"ע, שהיא ש ִזכ  נון  -נה האחרונה של ימי חייו  "ויהושע בן  ה, וגם שם מובא בסוף המאמר פסוק זה  כ  ר  ִלב 
י ֵ ש  מַאנ  קצת  גם  הבינו  ואז  כּו',  ו  חכמה"  רוח  רֹונוֹ -מלא  ִזכ  שכוונתו   , לֹוֵמנּו  נתן  -ש   רבי  הרב  את  בזה  להסמיך  ה  כ  ר  ִלב 

רֹונוֹ  ה, בפרט לפי מה שמבואר, מה שא-ִזכ  כ  ר  רֹונוֹ ִלב  ִזכ  כּו', מובן מזה שגם  -מר לו רבנו  ו  ה: "ואם יש לך אמונה"  כ  ר  ִלב 
רֹונוֹ  ה הסכים למחשבותיו, שיש לו אמונה שלימה, רק שצריך לתקן עוד בחינת אמונת-רבינו ִזכ  כ  ר  חכמים להאמין  -ִלב 

חכמים בשלימות, וזוכה  -ת כן בודאי היה ראוי לסמיכה, מאחר שיש לו אמונ -גם בעצמו, ובחידושיו שהוא מחדש. ואם
להוציא משפטי אמת והנהגות ישרות מכל הלימודים שלומד, שזה בעצמו כל ענין החיבורים הקדושים שחיבר הרב רבי  

רֹונוֹ  ִזכ  "ליקוטי-נתן  ספרי  שהם  ה,  כ  ר  רֹונוֹ -ִלב  ִזכ  רבינו  של  חיותו  בחיים  לחברם  שהתחיל  ובפקודתו  -הלכות",  ה  כ  ר  ִלב 
רֹונוֹ  כ  -ִזכ  ר  ה, אשר כל יסוד ענינם הוא רק על קוטב זה להוציא מכל הלימודים שהאדם לומד, משפטי אמת והנהגות  ִלב 

כּו', והן מהלכות טוען ונטען, וגביית חוב, ופקדון, ושומרים, וכל כיוצא בזה,   ישרות הן מהלכות בשר בחלב ותערובות ו 
י לסמיכה. ויותר יש לבאר בזה מענין ידי הכתיבה  הלכות". וחכם כזה בודאי ראו -וכמובא גם בהקדמה של ספר "לקוטי
רֹונוֹ  ה היה כתבן וסופר גדול, וחיבר ספרים הרבה, וגם כתב כמעט כל חיבוריו  -וידי הסמיכה, כי הרב רבי נתן ִזכ  כ  ר  ִלב 

רֹונוֹ  ִזכ  רבינו  של  רֹונוֹ -הקדושים  ִזכ  ורבינו  ה,  כ  ר  גדול  -ִלב  חלק  לו  שיש  עליו,  אמר  בעצמו  ה  כ  ר  "ליקוטיִלב  -בהספר 
על )היינו:  שלו  הוא  הספר  שכל  וכמעט  לשמוע  -מוהר"ן",  לו  שהיו  מאוד  וחזקות  גדולות  והתשוקות  הגעגועים  ידי 

רֹונוֹ -חידושי ִזכ  מרבינו  ל"ה.  -תורה  )דף  שם  )שם  ולהעתיקם(:  לכתבן  בזה  השתדלותו  וזריזות  זהירות  וגודל  ה,  כ  ר  ִלב 
 טו"א(; מובא בשיש"ק שם, סעיף ר"י(.  

רֹונוֹ  ַנ"ּת  ִזכ  רֹונוֹ -שמעתי מפיו הקדוש של מֹוַהר  ה בפירוש, שכל חיותו והתחזקותו בעבודת ה' אחר פטירת רבינו ִזכ  כ  ר  -ִלב 
ה, הוא רק על כ  ר  רֹונוֹ -ִלב  ה לחדש תמיד חידושי-ידי הכתבים שצוה עליו רבינו ִזכ  כ  ר  תורה, ולכתבו בספר. וגם נשמע  -ִלב 

הרבה   שחקר  הקדוש,  מרבינו  מפיו  שקיבל  הקדושה  מהרשימה  קצת  להם  ולהאיר  העולם,  את  לזכות  במה  בדעתו 
רֹונוֹ  ה, ונתברר לו, שהוא רק על -ִזכ  כ  ר  כּו': )שם שם )דף ל"ה.  -ִלב  ידי שיכתוב ספרים רבים בענין זה, ויפיצם בישראל ו 

 טו"א(; מובא בשיש"ק שם, סעיף רי"א(.  

ו להתפשט ולהתגבר הגזירות של לימוד נערי ישראל כתבם ולשונם בבתי  תיכף אחר הסתלקותו של מוהרנ"ת, התחיל 
זה היה שהטילו מס על ישראל לשלם בעד הדלקת נר של שבת, שמזה דיבר  -ספריהם, שהם השקאליס, וההכנסה על
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ר-גם ּכ  ז  ֵעיל סמוך להסתלקותו; ורימז, שנוגע גם-כן ביום ַהּנִ ֵעיל. ו-ל  ר ל  ּכ  ז  כמבואר קצת ב"הלכות  כן לענין מאמר זה ַהּנִ
חודש" הלכה ז'. גם הגזירה של שינוי המלבושים, ועוד כהנה וכהנה, והרוח סערה של האפיקורסות הולך וסוער  -ראש

אפשר לבאר כלל. אך זאת נחמתנו בעניינו, מאחר שרואין שנתקיימו ראש דבריו, בודאי  -בכלליות ובפרטיות, מה שאי
הקדושים  -בעזרת דבריו  כל  יתקיימו  רֹונוֹ השם  אמונת  -ִזכ  יסוד  על  ומיוסדים  הבנויים  הקדושים  שהספרים  ה,  כ  ר  ִלב 

אור   הקדוש,  רבינו  של  תורתו  וחידושי  הדעת  התגלות  יסוד  על  הבנויים  הקדושים  הספרים  בפרט  בשלימות,  חכמים 
ר ֵזכ  יק-האורות  )ד-ַצּדִ בו": )שם שם  "ולא יאשמו כל החוסים  ה, המה יעמדו בעזרתנו סלה,  כ  ר  ף ל"ה. טו"א(; מובא  ִלב 

 בשיש"ק שם, סעיף רי"ב(.  

רבינו, הפגם הגדול שנעשה על על  -אמר  שיבוא  מה  כל  ברוח קדשו  והתנבא  ראויים לסמיכה,  ידי המנהיגים שאינם 
על יהיו  -ישראל  וישראל  שלהם  לכתבים  רק  ישראל  כתב  לשום  תוקף  יהיה  שלא  גוזרין  שיהיו  ושלום,  חס  זה  ידי 

הכתב   ללמוד  על מוכרחים  וגם  כּו',  ו  אלו  -שלהם  שכל  כּו'  ו  הסטעפיס  של  הגזירה  שהוא  גירוש  גזירת  גוזרין  זה  ידי 
רֹונוֹ  ִזכ  שנים הרבה אחר הסתלקותו  יצאו  )-הגזירות  בעוונותינו הרבים:  בימינו,  ונתקיימו  ה  כ  ר  זו; מובא    -ִלב  תו'  פל"ח 

 בשיש"ק ח"ה, סעיף כ"ג(.  

רֹונוֹ כל הכוח הזה של ידי הכתיבה של מֹוהַ  ַנ"ּת  ִזכ  ה הכל הוא בכח ההארה הגדולה של הרוח החכמה שהאיר  -ר  כ  ר  ִלב 
רֹונוֹ  ה על-עליו רבינו ִזכ  כ  ר  ידי בחינת ידי הסמיכה שזה בחינת "כי סמך משה את ידיו עליו" )וכאשר אמר לו רבינו  -ִלב 

רֹונוֹ  ה בפירוש כפי שמבואר במקום אחר(, עד כאן לשונו: )-ִזכ  כ  ר   שם; מובא שם שם, סעיף כ"ה(.  ִלב 

רֹונוֹ   -נראה לעניות דעתי שמאמר "חדי רבי שמעון" ) ה צוואה  -ליקוטי מוהר"ן ח"א, סימן ס"א( היה אצל רבינו ִזכ  כ  ר  ִלב 
רֹונוֹ  רֹונוֹ -לאנשי שלומינו המקורבים אליו ִזכ  ה איך שיהיה ההתנהגות אחר פטירתו ִזכ  כ  ר  ה בענין ההתקרבות -ִלב  כ  ר    ִלב 

רֹונוֹ  כּו':  -אליו ִזכ  ה, ורמז להם שהעיקר הוא להתחזק באמונת חכמים באמת ולבלי לסור מדבריהם ימין ושמאל ו  כ  ר  ִלב 
 שם; מובא שם שם, סעיף כ"ו(.  )

בסוף אלול סמוך לראש השנה היו מצפים במאהלוב, שיבוא חותני לביתו, ואני התחלתי להכין עצמי לנסוע לברסלב  
רֹונוֹ על ראש השנה.   ה קודם שבת שלפני  -וזוגתי ידעה מזה ורצתה למנוע אותי, ולא הועיל כלל. ונסעתי לרבינו ִזכ  כ  ר  ִלב 

יאיר, לקבל פניו. וכבר   נרו  נעמירוב על שבת, ואכלתי אצל אחותי. אך הייתי גם בבית אבי,  סליחות, ובאתי לקהילת 
 י, וגם הבין שכוונתי לשמים.  התחיל להתפייס עימי קצת, כי ראה וידע שבודאי לא ימנע אות 

במוצאי שבת נסעתי מיד לברסלב, ובאתי קודם הסליחות לברסלב, וזכיתי לראות פני קדשו בעת שנכנס לבית המדרש  
 לומר סליחות עם הציבור.  

ואחר הסליחות נכנסתי אצלו ודיבר עימי הרבה בחסדי השם, וישבתי כל השבוע בברסלב, עד שהגיע ראש השנה שנת  
 שחל אז ביום שבת קודש. תקס"ח, 

כּו' )ליקוטי מוהר"ן ח"א, סימן ס"א( ושם, באותה   ו  בראש השנה שמעתי מפיו הקדוש תורה הקדושה "חדי רבי שמעון" 
על שנעשה  הספר  מענין  גילה  )-התורה  מרמז:  מה  אז  ידענו  ולא  כּו',  ו  ריבי  איש  כתב  וספר  בחינת:  מחלוקת  ימי  ידי 

 מוהרנ"ת, סעיף כ"ה(.  

ַעל-ַעל... הּוא  ה  ַהּתֹור  ת  ַ ֻדש ּ ק  ַכת  ש   ַהמ  ר  ִעּקַ ן  ִחיַנת  -ּכֵ ּב  ֵהם  ש   ן,  ב  ל  ו  ו  ֵמֵעש   דֹולֹות  ּג  ת  ַמֲחלֹק  יו  ל  ע  ה  י  ה  ל  ֲאב  ַיֲעֹקב,  ֵדי  י 
יו יֹותֵ  ל  ִקין ע  יּו חֹול  ה  ל ַמה ש ּ  ִבינּו ּכ  ַיֲעֹקב א  ים, ו  ּיִ ֲאִמּתִ ה ה  ֵמי ַהּתֹור  ִקים ַעל ַחכ  ַגם  ַהחֹול  ה יֹוֵתר ַעל ּפ  ּוב  ש  ת  ּוב ּבִ ש  ר ל  ּבֵ ּגַ ר, ִהת 

ר ּכַ ז  ּנִ ה ּכַ ז  ַגם ּב  ּפ  ֹון ש   ִראש  ם ה  ד  א א  ן ֵחט  ַתּקֵ ִמים, ּול  ה  -ֱאמּוַנת ֲחכ  ּוב  ש  ת  ב ּבִ הּוא ש   ה. ו  ז  מּו ּב  ג  ּפ  יו ש   ַאֲחר  ַגם ַהּדֹורֹות ש   ֵעיל, ּופ  ל 
ש    ע  ו  ר  ִחּבֵ ם. ַעד ש   ִביל  ש   ַעלּבִ ֵדי-ה  ֵעת  -י  ּב  ה,  נ  ש   ֵרה  ש   ע ע  ּבַ ַאר  ר  ֵעב  ו  ם  ֵ ֵבית ש  ּב  ַמן  ט  ּנִ ש ּ  ִחיַנת ַמה  ּב  הּו  ּז  ש   ים,  ַרּבִ ִרים  פ  ה ס  ז 

ר ַעל אי ִחּבֵ ַוּדַ ה. ּוב  ּתֹור  ַסק ּבַ ם ע  ש   ו, ו  ַרח ֵמֵעש   ּב  ֵדי -ש   ִרי-י  פ  ה ס  ּמ  ר ּכַ י ַיֲעֹקב ִחּבֵ ים. ּכִ ִרים ַרּבִ פ  ה ס  ה  ז  ֱאמּונ  ַין ה  ִענ  ים ּב  ִ דֹוש  ם ק 
א ) ּמּוב  ּכַ ה,  דֹוש   מֹו    -ַהּק  ּוכ  ן ל"ב(  ִסימ  א  נ  י  נ  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּב  וע"ע  בחיי"מ סי' שצ"ה, וראה רמב"ם הל' ע"ז, פ"א, הל"ג, עיי"ש; 

רֹונוֹ  ִזכ  נּו  ַרּבֵ ו  מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ה  ִמּז  ר  ּפֵ ּסִ )-ש   ה  כ  ר  ּמ   -ִלב  ּכַ ִריִבי"  חיי"מ שם(,  ִאיש   ַתב  ּכ  ר  ֵספ  "ו  ִחיַנת  ּב  הּו  ּז  ש   ֵרינּו,  ב  ד  ּבִ א    -ּוב 
גַ  ה ַעל ּפ  ּוב  ש  ת  ּוב ּבִ ש  ר ל  ּבֵ ּגַ ִהת  ִריִכים ל  ר יֹוֵתר, צ  ּבֵ ּגַ ת ִמת  ֱאמ  ת ַעל ה  ֲחלֹק  ַהּמַ רֹוִאין ש   ל ַמה ש ּ  ּכ  ּלֹו, אֹו  ש   ִמים ש   ם ֱאמּוַנת ֲחכ 

ם, אֹו ַמה ש ּ   עֹול  ל ה  ַעל  ש   ם(. ו  ר ש   ֹבא  ּמ  מֹו ש   כּו', )ּכ  מֹו ו  ַעצ  ֵאינֹו ַמֲאִמין ּב  ר  -ּפֹוֵגם ַמה ש ּ  ּכַ ז  ּנִ ר ּכַ ה ֵספ  ה ַנֲעש   ּוב  ש  ל ּת  ֵדי ּכ  -י 
ר ּכַ ז  ּנִ ַתב ִאיש  ִריִבי ּכַ ר ּכ  ֵספ  ִחיַנת ו  ב  ֵעיל, ּבִ א  -ל  ר  ל ַמה ש ּ  ּכ  ִמיד ש   ַהג ַיֲעֹקב ּת  ה נ  ז  ֵעיל. ו  ה  ל  י  יו יֹוֵתר, ה  ל  ר ע  ּבֵ ּגַ ת ִמת  ֲחלֹק  ה ַהּמַ

ַעל ֵאין ֵקץ, ו  ה ל  ּבֵ ִרים ַהר  פ  ר ס  ִחּבֵ ה יֹוֵתר, ַעד ש   ּתֹור  ַסק ּבַ ע  ה ו  ּוב  ש  ת  ב ּבִ ֵדי-ש   יִנים ַעל-י  ַהּדִ ל  יק ּכ  ּתִ ה ִהמ  ן  -ז  ב  ִחיַנת א  ֵדי ּב  י 
ל   ּכ  ִחיַנת ַמה ש ּ  הּו ּב  ּז  כּו', ש   ה ו  ִתּי  ַגע  ש   ר ּפ  ֵעב  ם ו  ֵ ית ש  א ִמּבֵ צ  ּי  ֵעת ש   ּב  מֹו ש   ַעצ  ה ַיֲעֹקב ּב  כ  ה ז  ּז  ן ַאַחת, ש   ב  א  לּו ּב  ל  ִנים ִנכ  ֲאב  ה 

ה ַעל כ  ה ז  ּז  ים ש   ִ ש  ד  י ק  ֵ ש  ד  ק  ה ּב  ִתּי  ן ש   ב  א  ִנים ּב  ֵרה ֲאב  ש   ים ע  ּתֵ ל ַהש ּ  לּו ּכ  ל  ם ִנכ  ש   קֹום. ו  ּמ  ֵדי ִרּבּוי הַ -ּבַ ה ַעלי  כ  ּז  ִרים ש   פ  ֵדי  -ּס  י 
ר ּכַ ז  ּנִ ּכַ ו  ם  ש   ר  ֹבא  ּמ  ש   מֹו  )ּכ  ה  ַהּתֹור  ק  ר-ֵעס  ּכ  ז  ַהּנִ עֹון  מ  ִ ש  י  ַרּבִ ֲחִדי  ה  ַהּתֹור  ּב  ם  ש   ן  ַעּיֵ ֵעיל;  ה(: -ל  ז  ל  ּכ  ִבין  ת  ו  ֵהיֵטב,  ֵעיל    ל 

 ליקו"ה ח"ג, הל' ר"ח ז', מ"ה; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף מ"ט(.  )

כּו'. )-ידי-"ועל  סעיף ד'(.  -זה אין לו עצה שלמה לעולם" ו 

ַעל   ֵ   -ו  ש  ַנפ  ּות ֵעצֹות ּב  ש  ִעין ל  נּו יֹוד  ֵאין א  ֵלנּו, ו  צ  ת א  ק  ל  ח  ה נ  ֵעצ  ה  ה, ו  ֵלמ  ה ש   ּום ֵעצ  נּו ש  ת ֵאין ל  ֱאמ  ן ּב  ק  ּכֵ ּוב ֵמֹעמ  ש  נּו ֵאיך  ל 
ד ש    ח  א  ד ו  ח  ל א  ל ּכ  לּות ש   לַהּג  ֵעצֹות ֲחלּוקֹות ּכ  ֵפקֹות ו  ם ִלס  ד  א  ִמים נֹוֵפל ה  ע  ת ִלפ  ֱאמ  י ּב  ַפל, ּכִ ּנ  קֹום ש   מ  ַפל ל  ִאי  -ּנ  , ַעד ש   ך  ּכ 

ִלין ֲעצ   ּב  ַבל  ה, מ  ֵלמ  ה ש   ֹצא ֵעצ  חֹוֵתר ִלמ  ל ַמה ש ּ  כ  ַנֵהג, ו  ִהת  ת ֵאיך  ל  ֱאמ  ן ֵליַדע ה  ּום ֹאפ  ש  ר לֹו ּב  ש   פ  ַכּמ  א  מֹו  תֹו ּב  ִמים, ּוכ  ע  ה ּפ 
רֹונוֹ  נּו ִזכ  י ַרּבֵ ִמּפִ י  ּתִ ַמע  ש ּ  רוֹ -ש   ב  ס  ּתֹו ּבִ ַדע  ר ּב  מ  ִנג  , ו  ך  כ  ך  ו  ַנֵהג ּכ  ִהת  ִריך  ל  הּוא צ  ם ש   ד  א  ה  ה ל  מ  ד  ּנִ ִמים ש   ע  ש  ִלפ  ּיֵ ה ש   כ  ר  ת  ִלב 

ך   ּכ  ַאַחר  ו  אי,  ַוּדַ ּב  ֹהג  ִלנ  ִריך   צ  הּוא  ך   ּכ  ש   קֹות  ַעד  ֲחז  ת,  ר  ַאח  א  ר  ב  ס  ּתֹו  ע  ּדַ ַעל  ה  עֹול  ך   ּכ  תֹוך   ּב   , ך  ּכ  ֹהג  ִלנ  ּתֹו  ַדע  ּב  ֵמר  ּג  ּיִ ש   ּכ   
ִמּמַ  ש   ַמּמ  ִהּפּוך   ּב  ַנֵהג  ִהת  ל  ִריך   ּצ  ש   ּתֹו  ַדע  ּב  רֹות  ב  עֹוִלים ס  ו  ֵרי,  ַגמ  ל  ה  ֹונ  ִראש  תֹו ה  ֲעצ  ת  ר  ּת  ס  ּנִ ז  ש   ו  ם.  ִמּקֹד  ב  ַ ש  ח  ש ּ  ִחיַנת  ה  ּב  הּו 

ר ּכ  ז  ל-ֵעצֹות ֲחלּוקֹות ַהּנִ ה ּכ  ֵעצ  ת ה  ר ֲחֻלּקַ ּבֵ ּגַ ִמים ִמת  ע  ִלפ  ֵעיל. ו  אן אֹו  -ל  כ  ה ל  ֵעצ  ִריַע ה  ַהכ  ן ל  ּום ֹאפ  ש  יֹוֵדַע ּב  ֵאינֹו  ך  ַעד ש   ּכ 
ַמן ַרב, ו   ה ז  ך  ז  ֹחש   ח ּב  הּוא ֻמּנ  מֹו ש   ַעצ  ה ּב  ם רֹוא  ד  א  ה  ש   אן, ּוכ  כ  ך   ל  ֵצאת ִמן ַהֹחש   ה ל  ֹצא ֵעצ  ּתֹר ִלמ  ַעם ַלח  ל ּפַ כ  ה ּב  הּוא רֹוצ 

ֵאין ה לֹו ש   מ  ד  ּנִ ד ּבֹו, ַעד ש   ּכַ ל  ּנִ ך  ש   ּוב ֵמַהֹחש   ש  ּנּו לֹא י  עֹוד  ה", ו  ב  ז  ּתֹו ִנכ  ִהי ּתֹוַחל  אֹור, "ַוּת  ִריך     ל  ּצ  ה ש ּ  ֵצאת ִמּמַ ה ֵאיך  ל  לֹו ֵעצ 
תוֹ  ֵצאת, ַוֲעצ  תֹו    ל  נ  ּק  מֹו ּתַ ַעצ  הּו ּב  ֹאד, ֲאַזי ז  ה מ  ל  -ֲחלּוק  ַפל ּכ  ּנ  ַרך  ש   ּב  ם ִית  ֵ ַהש ּ מֹו ל  ַעצ  ה ּב  ַעק ַעל ז  צ  ּיִ ֵאינֹו יֹוֵדַע  -ש   , ַעד ש   ך  ּכ 

ל, ּוב   ל  ם ּכ  עֹול  ּום ֵיאּוש  ּב  אי ֵאין ש  ַוּדַ י ּב  אֹור, ּכִ ך  ל  ֵצאת ֵמֹחש   ה ֵאיך  ל  ֵלמ  ה ש   ֵעצ  ֵצאת  ה  ִאין ֵעצֹות ֵאיך  ל  צ  קֹומֹו ִנמ  מ  ם ּבִ אי ּגַ ַוּדַ
ה ַמח   ִחיַנת )ִאּיֹוב לח( "ִמי ז  ב  ֵעצֹות, ּבִ ּנּו ה  מּו ִמּמ  ל  ע  ֲעוֹונֹוֵתינּו נ  ּבַ טֹוב, ַרק ש   אֹור, ֵמַרע ל  ך  ל  ַעלֵמֹחש   כּו'. ו  ין" ו  ִמּלִ ה ּב  יך  ֵעצ  ִ -ש 
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ל   ַדע ַעל ּכ  ּיֵ תֹו ש   נ  ּק  ן ּתַ לּכֵ ַפל ּכ  ּנ  ת ש   ֱאמ  ִנים ה  ם  -ּפ  ֵ ַהש ּ מֹו ל  ַעצ  ה ּב  ַעק ַעל ז  ִיצ  ה, ו  ּום ֵעצ  ֵאינֹו יֹוֵדַע ש  ך  ַעד ש   ל ּכ  ַרֵחק ּכ  ִנת  , ו  ך  ּכ 
ַרך    ּב  לֹום,  -ִית  ַהש ּ  יו  ל  ע  ך   ל  ַהּמ  ִוד  ּד  ש   מֹו  ּוכ  ת,  ֱאמ  ּב  ַנֵהג  ִהת  ל  ֵאיך   ך   ר  ַהּד  ו  ה  ֵעצ  ה  ּיֹוֵרהּו  תּוב    ש   ּכ  ש   מֹו  ּכ  ה,  ּבֵ ַהר  ה  ז  ַעל  ַעק  צ 

כּו'": )   י ו  ִ ש  ַנפ  ית ֵעצֹות ּב  ִ ש  ה א  נ  ים יג(: "ַעד א  ִהּלִ ליקו"ה אה"ע, הל' גיטין ג, כה, עיי"ש עוד; מובא בשיש"ק ח"ג, סעיף  -)ּת 
 תפילות על תו' זו(.  -ט"ו; וע"ע בליקוטי

דֹוִלי  ַהּג  יִקים  ּדִ ַהּצַ ַעל  ת  ֱאמ  ּב  י  מֹו  ּכִ ּכ  כּו',  ו  ם  עֹול  ה  ַגת  ה  ַהנ  ֵני  י  ִענ  ּב  ֲחלּוקֹות  ֵעצֹות  ן  ּכֵ ם  ּגַ ם  ֲעֵליה  ִרים  עֹוב  ֹאד  מ  ה  ַמֲעל  ּב  ם 
רֹונוֹ  נּו ִזכ  י ַרּבֵ י ִמּפִ ּתִ ֵהַבנ  ה: )-ש   כ  ר   שם שם; מובא שם שם, סעיף ט"ז(.   -ִלב 

ת   א  ר ִאּתֹו ו  ם ֲאש   ע  ת ה  ַחץ א  ִחיַנת "ַוּיַ ה ּב  ז  ה" )בראשית לב, ח(  ו  ֵליט  ר ִלפ  א  ש   ה ַהּנִ ֲחנ  ה ַהּמַ י  ה  כּו', ו  ֵני ַמֲחנֹות ו  כּו' ִלש     -ַהּצֹאן ו 
ּב   ִנים,  ּפ  ל  ּכ  ַעל  ה  ֵעצ  ה  ת  ֲחֻלּקַ ִפי  ל  ַנֵהג  ִהת  ל  ִריִכין  צ  ה,  ֵלמ  ַהש ּ  ה  ֵעצ  ה  יג  ַהּשִ ל  ה  ש   ּק  ש   רֹוִאין  ש   ּכ  ִיה  ש   ִנים  ּפ  ל  ּכ  ַעל  ש   ן  ה  ֹאפ  י 
הַ  ִית  ו  ֵלך   ּיֵ ש   ֹיאַמר  ּלֹא  ש   לֹום.  ש   ו  ַחס  ֵרי  ַגמ  ל  ֱאַבד  נ  ה  י  ִיה  לֹא  ו  ה,  ֵליט  ִלפ  ר  א  ש   ַהּנִ ה  ַמֲחנ  לֹו  ר  א  ט"ו.(  ִנש   חגיגה  )עיין  כּו'  ו  ה  ּנ 

ַהי   כּו'.  ו  ֵאר  ש ּ  ּיִ ש ּ  ַמה  ֵאר  ִיש ּ  ִנים  ּפ  ל  ּכ  ַעל  ש   ל  ּדֵ ּתַ ִיש   ַרק  ן.  ל  ִלצ  א  נ  מֹו  ַרֲחמ  ּכ  יו  ל  ע  ר  ּבֵ ּגַ ִמת  ע  ר  ה  ר  צ  ַהּיֵ ש   ם  ד  א  ה  רֹוא  ש   ּכ  נּו: 
ּבּולֹות   ַתח  ב ֵעצֹות ו  ֵ חֹוש  ל ַמה ש ּ  כ  אּוי, ו  ר  ּדֹו ּכ  ג  נ  ֹכחֹו ַלֲעֹמד ּכ  ֵאין ּב  ה לֹו ש   מ  ִנד  ר, ו  ּבֵ ּגַ ת  ּמִ אּוי, ּוֵמֲחַמת    -ש   ר  דֹו ּכ  י  ה ּב  ֵאינֹו עֹול 

תֹו ֲחלּוק   ה ֲעצ  ִמיד  ז  א ּבֹו ה'  -ה ּת  צ  ֵלך  ִימ  ּיֵ ך  ש   ר  ה ּד  ֵאיז  ּב  ת, ש   ֱאמ  יק ה  ּדִ ֹמך  ַעל ּכַֹח ַהּצַ ס  ּיִ ית, ש   ִרּיִ ִעּק  תֹו ה  ל ֲעצ  ַרך     ֲאַזי ּכ  ּב  ִית 
ר ּכַ ז  ּנִ ת ה  -ּכַ ַחץ א  ִחיַנת "ַוּי  ה ּב  ּז  ה. ש   ֵעצ  ת ה  ִפי ֲחֻלּקַ ַנֵהג ּכ  ה ִית  ֵעת ַעּת  ֵעיל. ּול  נּו:  ל  ה". ַהי  ֵליט  ר ִלפ  א  ש   ה ַהּנִ ֲחנ  ה ַהּמַ י  ה  כּו' ו  ם ו  ע 

ַאף  ה,  י  ה  ּיִ ש   ֵאיך   ש   ִלּבֹו  ּב  ע  ּבַ ק  ּיִ י-ַעל-ש   ִמי  -ּפִ ַעצ  ת  א  ֵאש   ֲאי  לֹא  ו   , ַרך  ּב  ִית  ֵמה'  ֵרי  ַגמ  ל  חֹור  א  סֹוג  נ  ה  י  ה  א  ּלֹא  ש   ק  ז  ח  ֲאִני  ֵכן 
ש    ה ַחס ו  י  ה  לֹא א  ם, ו  עֹול  יִקים.  ל  ּדִ נּו ִמּצַ ַמע  ש ּ  מֹו ש   ן, ּכ  ל  א ִלצ  נ  כּו' ַרֲחמ  רּוִעים ]ממשומדים[ ו  ֵהם ּג  פּוִלים, ש   לֹום ֵמַהֲחִסיִדים ַהּנ 

ל: ש    ש   מ  ה. ל  ֵליט  ר ִלפ  א  ש   ה ַהּנִ ֲחנ  ה ַהּמַ י  ַמַען ִיה  אּוַכל, ל  ֱעֹמד, ַלֲחֹטף ַמה ש ּ  י א  ּתִ ַמר  ד  ַרק ֲאִני ַעל ִמש   א  ה,  ה  ּבֵ ֹמד ַהר  ל  ּיִ ֵפץ ש   ם ח 
ל   ה ע  ש   ּק  ה ש   רֹוא  כּו', ו  הּור ו  ִהר  א ו  ל ֵחט  ה ִמּכ  ִקי ֵמַעּת  ה נ  י  ִיה  דּות, ו  ּבֹוד  ִהת  ה ּב  ּב  ַיר  ל, ו  ּלֵ ּפַ ִית  כּו'  ו  ַעל    -יו ו  ּתֹו ש   ַדע  ק ּב  ז  ה ח  י  ִיה 

ַיגַּ  ת  י, א  ַחּיַ אּוַכל ַלֲחֹטף ּב  ִנים ַמה ש ּ  ל ּפ  ל  ּכ  ּלֵ ּפַ ִהת  לֹום לֹא אּוַכל ל  ש   ִאם ַחס ו  י. ו  ל יֹום ִמיֵמי ַחּיַ ה טֹוב, ּכ  ל ּכִֹחי ַלֲחֹטף ֵאיז  כ  ע ּב 
ַחס ֵעִני  נ  ִימ  ִאם  ו  כּו',  ו  ה  ש   ּוַבּק  ה  ִחּנ  ּת  ל  ש   ּבּור  ּדִ ה  ֵאיז  ך   ּכ  ַאַחר  ר  ַדּבֵ ל  ה  א  ר  א  ל,  ל  ֹות  -ּכ  ֲעש  ּלַ ַמה  ה,  ִמּז  ם  ּגַ לֹום  ש   מֹו    -ו  ּכ 

רֹונוֹ  ִזכ  יו  ִמּפִ י  ּתִ ַמע  ש ּ  ה. ַאף-ש   כ  ר  י-ַעל-ִלב  ,  -ּפִ ַרך  ּב  ִית  ִקים ַלה'  ֲחז  צֹונֹות  ר  ּבִ ר  ּבֵ ּגַ ת  ִנים א  ּפ  ל  ּכ  ַעל  ו  ה,  ּבֵ ַהר  ַעט אֹו  ֹמד מ  ל  ֵכן א 
ו   ה.  ז  ּב  ַכּיֹוֵצא  ו   ! ה"  יע  ִ ם הֹוש  ל עֹול  "ִרּבֹונֹו ש   ִנים  ּפ  ל  ּכ  ַעל  ַעק  צ  א  כֹול  ו  י  ֵאיִני  ו  ֵביִתי,  ּב  ב  ֵ ֵליש  ע אֹו  ִלּסַ ה ִאם  ֲחלּוק  ִתי  ֲעצ  ִאם 

י, ַעל  ִ ש  ַנפ  ה ל  ֵתת ֵעצ  ל-ל  ִרים-ּכ  ב  ֵרי ּד  א  ש   ֵכן ּבִ אּוַכל. ו  ֱחֹטף טֹוב ַמה ש ּ  ך  א  ר  ּד  ין ּבַ ֵביִתי ּבֵ ין ּב  ּבֵ י, ש   ּתִ ַדע  ק ּב  ז  ִנים ֲאִני ח  ִאי    ּפ  ש  
ם ט  ר  פ  ר ל  ש   פ  ֵחם ִע א  ּל  י א  חֹו, ּכִ ר  ַעל ּכ  "י: ּב  ִ ֵרש  ַרש  ּפֵ ה ש   ז  ה". ו  ֵליט  ר ִלפ  א  ש   ה ַהּנִ ֲחנ  ה ַהּמַ י  ה  ִחיַנת "ו  ה ּב  ל ז  כ  ה ֲאִני  . ו  ז  י ּב  ּמֹו. ּכִ

ַעל ּב  ק, ש   ז  ה -ח  ִנים ַמֲחנ  ל ּפ  ר ִלי ַעל ּכ  א  ה ִנש   י  ה  ּיִ יֵחִני, ש   ַהּנִ ח ל  ר  ה ֻמכ  י  חֹו ִיה  ר  ֹכחֹו    ּכ  ה ּב  ֵחם ִעּמֹו ַעל ז  ּל  י א  ה, ּכִ ֵליט  ר ִלפ  א  ש   ַהּנִ
כּו'. ) יק ו  ּדִ ל ַהּצַ  ליקו"ה ח"ג, הל' ר"ח ז', סנ"ב. עיי"ש עוד; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף נ'(.   -ש  

רוּ  ר  "ִמּקֹצ  סּוק  ּפ  ַעל  פ"ו  ן  ִסימ  א  נ  י  נ  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּב  ס  ּפ  ד  ַהּנִ ן  י  ִענ  ִלי  ַמר  א  ש   ַעלּכ  ש   )מ(,  ה"  ש   ק  ה  ּוֵמֲעבֹוד  ה  -ַח  ֱאמּונ  נּות  ַקט  ֵדי  י 
ִענ   ֵמִהים ּב  יּו ּת  בֹוַתי ה  ש   ּתֹוֵמם ּוַמח  ִמש   יו ּכ  נ  פ  י ל  ּתִ ַמד  ם, ע  ן ש   כּו' ַעּיֵ ֹות ו  ש  ּדֹות ק  ִריִכין ַלֻעב  ה  צ  ש  ִלי ֱאמּונ  ּיֵ ה ִלי ש   מ  י ִנד  ה, ּכִ ן ז  י 

בִּ  ַמר  א  ו  ה  נ  ע  ת.  צ  ֱאמּונ  ק  ַקיין  ִדיר  ִאין  אסִטי  )"ה  ך   מ  ַעצ  ּב  ה  ֱאמּונ  ך   ל  ֵאין  ה,  ֱאמּונ  ך   ל  ֵיש   ִאם  ו  אֹוֵמר  ּכ  ת,  צ  ק  ה  ר  ע  ּג  ֹון  ש  ה  ל 
ד ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינוּ  יר ִמּי  ּכִ ִהז  ו  ם-ִניט"(,  רֹונ  ַטּנֹות" )ס(  -ִזכ  יֹום ק  ז ל  י ִמי ּב  ה )נ(" ּכִ כ  ר  ַרם ַלצַּ   –ִלב  ּג  ם  'ִמי  נ  ח  ל  ֻ ז ש  ּבֵ ז  ּבַ ת  ּיִ יִקים ש   ּדִ

פֵּ  ה  כ  ר  ִלב  רֹונֹו  ִזכ  "י  ִ ַרש ּ ו  ן'.  מ  ַעצ  ּב  ם  ה  ּב  ֱאִמינּו  ה  לֹא  ש   ן,  מ  ַעצ  ּב  ם  ה  ּב  ה  י  ה  ש   נּות  ַקט  בֹוא,  ל  ִתיד  ע  נּות  ל  ַקט  ּוטֹו  ש  פ  ּכִ ם  ש   ֵרש  
רוּ  מ  א  א ש   ר  מ  ֹון ַהּג  ש  ּדּוק ל  ק  ל ִמּדִ ה. ֲאב  נּות    ֱאמּונ  ר ַקט  ִעּקַ ה ש   כ  ר  רֹונֹו ִלב  נּו ִזכ  ֵרי ַרּבֵ ב  ר ּדִ ֹבא  ה מ  א  ם ִנר  ה  ה ּב  י  ה  נּות ש   ם ַקט  ש  

דֹוש   ַהּק  ּב  ֱאִמינּו  ה  לֹא  ש   ה  ז  ִפי  ל  ֵרש   פ  ל  ֵיש   ו  ן.  מ  ַעצ  ּב  ן  ה  ּב  ה  י  ה  ן  ה  ּל  ש   ה  ֱאמּונ  רּוך  -ה  ּובִ -ּב  ֲחש  ֵהם  ו  ַלּכֹל  טֹוב  הּוא  ש   ים  הּוא 
ם ַמה ה  ּל  ה ש   ֱאמּונ  נּות ה  ר ַקט  ה ִעּקַ י  ה ה  ז  נּות. ו  ם ַקט  ה  ה ּב  י  ה ה  . ּוֵמֲחַמת ז  ַרך  ּב  יו ִית  ֵעינ  דֹוִלים ּב  ן.    ּוג  מ  ַעצ  ם ּב  ה  ֱאִמינּו ּב  לֹא ה  ש ּ 

ה:   ז  "י ל  ִ רּוש  ַרש ּ ם ּפֵ ן ּגַ ַכּוֵ ֵיש  ל   ו 

א   ה  יו ש   ר  ב  ן ִמּד  ל ַהּמּוב  ל  ַהּכ  ת טֹוב  ו  ֻדּלַ ּג  ִפי  י ל  , ּכִ ַרך  ּב  ם ִית  ֵ ֵעיֵני ַהש ּ ִביב ּב  ם הּוא ח  ּגַ מֹו ש   ַעצ  ה ּב  ה לֹו ֱאמּונ  י  ה  ּיִ ִריך  ש   ם צ  תֹו  ד 
ש    ִמים  ע  ּפ  ה  ּמ  ּכַ ה  ז  ן  י  ִענ  ר  ֹבא  מ  ר  ב  ּוכ   . ַרך  ּב  ִית  יו  ֵעינ  ּב  ּוב  ש  ח  ו  דֹול  ּג  הּוא  ם  ּגַ ַרך   ּב  ִית  ם  ֵ ַהש ּ ל  ֹמִחין  ש   ּב  יֹות  ִלה  ה  ו  ֲענ  ה  ז  ֵאין 
( כּו'.  ו  ת  ֱאמ  ּב  ה  ו  ֲענ  ֵכי  ַדר  ל  ּכֹות  ִלז  ַרך   ּב  ִית  ם  ֵ ֵמַהש ּ ה  ּבֵ ַהר  ש   ַבּקֵ ל  ִריִכין  ּוצ  לֹום  ש   ו  ַחס  נּות  ַקט  כ"ב  ּד  ן  ִסימ  א  נ  י  נ  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּב  ן  ַעּיֵ

קֹומֹות ) ה מ  ַכּמ  עֹוד ּב  ן ע"ב ו  ִסימ   קוטי מוהר"ן ח"ב סימן ס"ב, ובסימן ע"ב, ועוד בכמה מקומות(:  עיין בלי -ּוב 

ַאַחר ם  ר-ּגַ ּכ  ז  ַהּנִ ן  י  ִענ  ַמר  א  ש   ַאַחר  מּוך   ס  ּב  ך   ֹראש  -ּכ  יַע  ִהּגִ  , ֵעיל  ס"לא  -ל  ן  ִסימ  עֹון,  מ  ִ ש  י  ַרּבִ ֵדי  ח  ה  ַהּתֹור  ז  א  ַמר  א  ו  ה  נ  ַהש ּ 
יַ  יר ִענ  ּכִ ם ִהז  ש   ֹון, ו  ק ִראש  ֵחל  ת ֵמֲחַמת  ּב  ם ַמֲחלֹק  ש  ֲעֵליה  ּיֵ ֵיש  ש   ם. ו  תּוב ש   ּכ  אֹות ה' ַמה ש ּ  ם ּב  ן ש   מֹו, ַעּיֵ ַעצ  ה ּב  רֹון ֱאמּונ  ס  ן ח 

כּו': : ) ן ו  מ  ַעצ  ה ּב  ם ֱאמּונ  ה  ֵאין ל   שיחות הר"ן, סימן ק"מ(.   -ש  

ר-קודם ראש יק-השנה שנת תקס"ח דיבר עם הרב רבי נתן ֵזכ  ה, וגילה לפניו הענין המבואר בליקוטי מוהר"ן  ִלב  -ַצּדִ כ  ר 
שעל פ"ו,  סימן  ר-ח"ב  ֵזכ  נתן  רבי  והרב  קשות.  ולעבודות  לתעניות  צריכים  אמונה  קטנות  יק-ידי  עמד  -ַצּדִ ה  כ  ר  ִלב 

רֹונוֹ  כּו'. והשיב לו רבינו ִזכ  ה ע-משתומם ומחשבותיו תמהים, כי הוא ידע בנפשו כי הוא חזק באמונה ו  כ  ר  ל מחשבותיו  ִלב 
כּו', עד כאן לשונו: ) כּו' אין לך אמונה בעצמך" ו  פל"ח סי' זה; מובא בשיש"ק ח"ה,    -וענה ואמר לו: "ואם יש לך אמונה ו 

 סעיף כ"ד(.  

השנה )שנת( תקס"ח, אחר שכבר בא עליו החולאת הגדול של השיעול  -כבר מבואר לעיל, שהמאמר הזה נאמר בראש
)סעיף קי"ח, ו-אר בספר חייאשר נסתלק מזה. וכבר מבו ו-קס"ב, ו-מוהר"ן  מ"א(:  -קצ"ז; וכן בימי מוהרנ"ת סעיף כ"ו, 

ר ּכ  ז  ֵעיל  -איך שבקיץ תקס"ז תיכף שבא עליו החולאת ַהּנִ התחיל לדבר מן ההסתלקות שלו; ואמר: שמוכרח להסתלק    -ל 
ונפלאות גדולות, וכמבואר במקום    היה באמת בניסים   -כך יותר משלשה שנים  -ידי החולאת הזה. ]וזה שחי אחר-על

( ו  -אחר  קס"א,  סעיף  ו-חיי"מ  לפני  -קס"ו,  תיכף  הקדושה  דעתו  וגילה  נ"ו([.  ז"ך,  סעיפים  מוהרנ"ת  בימי  וע"ע  רי"ח; 
י ֵ ש  לֹוֵמנּו : שרצונו חזק מאוד שיהיה להם עסק עם קברו הקדוש, היינו לבוא לשם ללמוד ולהתפלל, ולומר תהילים  -ַאנ  ש  

וב רֹונוֹ בכוונה  ִזכ  לו  ויהיה  הלב,  ישתדל  -התעוררות  זה  ושבעבור  כּו'.  ו  עצמות  וחילוץ  מזה,  גדולים  ה שעשועים  כ  ר  ִלב 
( לנצח  נפשותינו  ותיקון  ר  -בטובתינו  ּכ  ז  ַהּנִ קס"ב  ביניכם,  -חיי"מ  לישאר  רוצה  "אני  בפירוש:  אמר  אחת  ופעם  ֵעיל(.  ל 

שאמר אלו  ובתיבות  כּו'.  ו  קברי"  על  תבואו  ביניכם"  ואתם  לישאר  רוצה  "אני  מאוד,    -:  מאוד  גדול  עמקות  בהם  יש 
)בפרט בעת  -כמבואר ברמז קצת בספר חיי מוהר"ן )סעיף קצ"ז; וע"ע בפל"ח לקמן בסי' רט"ו, ובסי' ה' תנינא, סק"ה(. 

כוּ -שאמר וגילה ענין התיקון הנפלא והנורא של העשרה קפיטל תהלים, שאז אמר גם ', מי  כן: שגם אחר הסתלקותו ו 
ולרוחב   לאורך  ישתדל  כּו',  ו  אפילו  תהלים,  קפיטיל  העשרה  אלו  שם  ויאמר  לצדקה,  פרוטה  ויתן  קברו,  על  שיבוא 



              6עד.   מוהר"ן                  תורה סא                                                      קוטייל                      

כּו'; ואמר שהוא תיקון הכללי, וייחד עדים על  שיחה"ר סעיף קמ"א,  זה במקום אחר )-זה, כמבואר כל-להושיעו ולתקנו ו 
י-וחיי"מ סעיף קס"ב, ו ֵ ש  לוֹ -רכ"ה(. וַאנ  ֵמנּו היו מצטערים מאוד מענין הגילוי דעת של הסתלקותו, וקצת מהם שאלו  ש  

רֹונוֹ  ִזכ  )-אותו  כּו'  ו  יהיו מהדיבורים שנדברו  ומה  ועל מי תעזבו אותנו,  נעשה  ה בפירוש, מה  כ  ר  ראה חיי"מ סעיף    -ִלב 
י  ֵ ש  מַאנ  ואחד  אחד  כל  עם  לעסוק  שהתחיל  ממה  היינו  אות-רכ"ט(,  להביא  לֹוֵמנּו  מאחר  ש   תיקונו,  שלימות  לתכלית  ו 

רֹונוֹ -שפתאום ובזמן קצר כל ה ותחילת עיסקו עמהם כבר הוא מוכרח להסתלק,  -כך מתחילת התקרבותם אליו ִזכ  כ  ר  ִלב 
רֹונוֹ  ִזכ  כל  -והוא  עצמם  שיחזקו  הוא  שהעיקר  להם:  ואמר  והנוראים,  הקדושים  הנעימים  בדבריו  אותם  חיזק  ה  כ  ר  ִלב 

י ֵ ש  לֹומֵ -ַאנ  נּו באחדות גדול באהבה רבה, ואז בוודאי אין להם לדאוג כלל, כי בוודאי יהיו כשרים וצדיקים כמו שהוא  ש  
כן יהיה איש  -פי שלא היה מכיר אותו כלל בחיים חיותו, גם-על-רוצה, ואפילו מי שיהיה נלווה להם ויתחבר עמהם, אף

חיי"מ סעיף רי"ח; וע"ע  רט, אין וועל אויס פירען" )"איך האב אויס גיפי  -השם גמרתי ואגמור  -כשר וצדיק, כי בעזרת
"מיין פייעריל וועט טליאן ביז משיח    -שם בסעיף שכ"ב(. גם כבר מבואר שאמר: שהאש שלו תוקד עד ימות המשיח  

ש"ו(. גם מה שאמר: שכמה וכמה צדיקים גדולים מאוד התחילו לעשות ולתקן  -חיי"מ סעיף מ"ו, רכ"ט, ווועט קומען" )
רֹונוֹ ו   ה רוצה לעשות ולתקן באופן כזה שלא יופסק הענין לעולם, ואלו  -כּו', ואחר שנסתלקו נפסק הענין, והוא ִזכ  כ  ר  ִלב 

כּו' )  כּו', וכן להלן יותר ו   חיי"מ סעיף שע"ג, וע"ע שם סמ"ג(.   -התלמידים יעשו עוד תלמידים אחרים ו 

קודם ראש ר-גם  ּכ  ז  ַהּנִ דיבר עם הר-השנה  ֵעיל,  רל  ֵזכ  נתן  רבי  יק-ב  בליקוטי-ַצּדִ הענין המבואר  לפניו  וגילה  ה,  כ  ר  -ִלב 
שעל פ"ו,  סימן  ר-תנינא  ֵזכ  נתן  רבי  והרב  קשות,  ועבודות  לתעניתים  צריכין  אמונה  קטנות  יק-ידי  עומד  -ַצּדִ ה  כ  ר  ִלב 

רבינ  לו  והשיב  כּו',  ו  באמונה  חזק  שהוא  בנפשו  ידע  הוא  כי  תמהים,  ומחשבותיו  רֹונוֹ ומשתומם,  ִזכ  על  -ו  ה  כ  ר  ִלב 
כּו', אין לך אמונה בעצמך. והזכיר אז מאמר רבותינו ו  לברכה:  -זכרונם-מחשבותיו, וענה ואמר לו: ואם יש לך אמונה 

כּו', קטנות אמונה שהיה בהם"   כּו' )  -"מי גרם לצדיקים ו  שיחה"ר סעיף    -היינו שלא היה להם אמונה בעצמם בשלימות ו 
ר-השנה נכלל ענין זה גם-ק"מ(. ואח"כ בראש ּכ  ז  ֵעיל  -כן במאמר "חדי רבי שמעון" ַהּנִ שיש צדיקי הדור שאמונתם    -ל 
כּו'.  -פי-על-שלימה בוודאי, אף כּו', מחמת שאין להם אמונה בעצמן, ו   כן יש עליהם מחלוקת ו 

השנה לצדיקים, כי עיקר המתקת הדינים הוא  -גם בעיתים הללו גילה הענין המבואר בסימן רי"א, מה שנוסעין על ראש
אפשר לבוא  -ידי קדושת המחשבה, כמו שכתוב )עיין בזוהר פר' פקודי דף רנ"ד:( "כולהו במחשבה איתברירו", ואי-על

( ]כמו שכתוב )שמות יג, ט([ "ויקח משה את עצמות יוסף  ידי התקשרות לצדיקים, )כמובא בזוהר-למוחין זכים אלא על
כּו' )עיי"ש בתורה(. וענין זה נכלל גם ר-כך בראש-כן אחר-עמו" ו  ּכ  ז  ֵעיל, במה שביאר שם באות ו',  -השנה במאמר ַהּנִ ל 

על הוא  והדינים  הצמצומים  כל  של  המתקות  ואחר-שכל  כּו',  ו  אתברירו  במחשבה  כולם  כי  השכל,  באו-ידי  ז'  כך  ת 
ר -מבאר שזה בחינת מה שנוסעין על ראש ּכ  ז  כּו'. והנה עד זמן ַהּנִ ֵעיל לא היה שום גילוי דעת ממנו  -השנה לצדיקים ו  ל 

רֹונוֹ  ה אודות ספרו הקדוש ליקוטי-ִזכ  כ  ר  מוהר"ן, אם ברצונו להדפיסו, אדרבא היה נראה מדעתו להיפוך קצת. ואחר  -ִלב 
ר-ראש ּכ  ז  ַהּנִ נס-השנה  ֵעיל  רל  ּכ  ז  ַהּנִ בשנה  ונדפס  הקדוש,  ספרו  להדפיס  לכאן  שלח  ומשם  ללעמברג,  שנת  -ע  ֵעיל  ל 

תקס"ח, ומאז דיבר הרבה מענין זה ממעלת וחשיבות מאמריו הקדושים שבספרו הקדוש, והזהיר מאוד להתמיד ולהגות  
ו  -בהם כמבואר במקום אחר ) ימי מוהרנ"ת ח"א, סעיפי-ראה חיי"מ סעיפים: קפ"ד,  כ"ט; ובמעלת  -ם: ט, כ"ו,ושמ"ט, 

ר-שצ"א, ובשיחה"ר קצ"ט-חיי"מ ש"מ  -תורתו וספריו   ּכ  ז  ֵעיל בענין "וספר כתב איש  -רב"י(. וגם זה נכלל במאמר ַהּנִ ל 
ריבי", וענין שכבר יש כמה ספרים עכשיו, וגם עתידים להיות עוד כמה ספרים, וכולם צריכין להעולם, וצריכין להאמין  

כּו'. וכן הצדיקים שיש להם אמונת חכמים בשלימות, צריכין    בהם וללמוד ולהגות בהם, ולהחזיק אותם בחשיבות גדול ו 
כּו':  -גם  כן להתחזק ולהאמין בעצמן, היינו בהחידושי תורה שלהם שהם עצמן מחדשין, ולהחזיק אותם בחשיבות ו 

רוֹ  ִזכ  רבינו  היה אצל  הזה  לעניות דעתי, שהמאמר  נראה  לעיל,  י-נוֹ ומכל המבואר  ֵ ש  לַאנ  צוואה  כעין  ה  כ  ר  לֹוֵמנּו  -ִלב  ש  
רֹונוֹ  ִזכ  אליו  רֹונוֹ -המקורבים  ִזכ  פטירתו  אחר  ההתנהגות  שיהיה  איך  ה,  כ  ר  רֹונוֹ -ִלב  ִזכ  אליו  ההתקרבות  בענין  ה  כ  ר  -ִלב 

ה, ורימז להם שהעיקר הוא להתחזק באמונת חכמים באמת, ולבלי לסור מדבריהם ימין ושמאל, וע כ  ר  זה זוכין  -ידי-לִלב 
משפטי אמת והנהגות ישרות, איך להתנהג, הן    -להוציא משפטינו לאור, היינו שיקבל וילמוד מכל הלימודים שלומד  

לעיין   די  ולא  לצדיקים,  ההתקרבות  מעלת  כוונת  מטרת  עיקר  זה  אשר  דעתו,  לפי  המתנהגים  לאחרים  הן  לעצמו, 
סימן י"ט,   -תקרבות לצדיקים, וכמובא גם במאמר "תפלה לחבקוק" בספרים קדושים לבד, )כקושיית החולקים על ענין ה

רֹונוֹ  ה )ח"א תורה ק"כ; וע"ע בתורה קנ"ג; וע"ע בתורה קצ"ב(, כי לאו כל אדם זוכה  -ובשאר מקומות בדבריו ִזכ  כ  ר  ִלב 
זכרונם  רבותינו  שאמרו  וכמו  בספרים,  שלומד  ממה  ישרות  והנהגות  אמת  משפטי  מג-להוציא  )ראה  ו:(  לברכה  ילה 

רֹונוֹ   -"לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא   ה במאמר זה עצמו, מענין  -סייעתא דשמייא", וכמו שהביא רבינו ִזכ  כ  ר  ִלב 
ידי דוד  -דואג שהיה אדם גדול, והוציא משפט מעוקל שאין דוד ראוי לבוא בקהל, אשר תקוות כל קהל ישראל הוא על

בוודאי להתח צריכין  עצמו  זה  ומחמת  ה',  אותו  משיח  ידריכו  בכדי שהם  ולהשתדל להתקרב לצדיקי אמת,  זק מאוד, 
רֹונוֹ  ִזכ  ורבינו  בחינתו.  לפי  כל אחד  ישרה  בכאן, שעל-בדרך  רימז  ה  כ  ר  להוציא  -ִלב  זוכין  חכמים,  אמונת  שלימות  ידי 
יכין לבקש  זה לעצה שלימה, שגם בשביל זה צר-ידי-כן. וכן זוכין על-משפטי אמת מהלימוד בספרים קדושים לבד גם

ידי  -ולהשתדל למצוא איזה מנהיג אמיתי שיוכל לתקן עצתו. רק כל זמן שאין זוכין למצוא זה המנהיג האמת, אזי על
ידי צדיקי  -ששבים באמת על פגם אמונת חכמים, עד שבכל פעם נחשבין בעיניו ביותר הספרים הקדושים שנתחברו על

דעתו ומבטל  בתמימות,  בהם  ועוסק  בהם  ומאמין  על  אמת,  ושמאל,  ימין  מדבריהם  לסור  לבלי  ונזהר  זה  -ידי-נגדם, 
בעצמו נשלם אור התורה הקדושה ביותר, עד שמקבלת מחכמה עילאה, ומשפעת בכל החכמות, שהם בחינת השכלים  

שעל עד  בפרטיות  -ידי-פרטיים,  וגם  בכלליות  והצמצומים  הדינים  כל  נמתקין  על  -זה  שכל  -ידי-יוכל  בחינת  כל  זה 
זה יוכל כל אחד להוציא משפטי אמת  -ידי-יק בחינת הצמצומים השייכים אליו, כי הוא שרשם, ואז עלהפרטי להמת

זה נשלמת העצה  -ידי-מכל הלימודים שלומד, מאחר שנתתקן מוחו ושכלו, אשר בזה תלוי עיקר תיקון המשפט, וכן על
ראצל כל אחד לפי בחינתו, כי שלימות העצה הוא עיקר בחינת המתקת הצמצומים  ּכַ ז  ּנִ ֵעיל: -ּכַ  ל 

קדשו כל מה שיבוא על  -ידי מנהיגים שאינם ראויים לסמיכה, והתנבא ברוח-גם רימז להם הפגם הגדול שנעשה על
על חס-ידי-ישראל  כתב-זה  לשום  תוקף  יהיה  שלא  גוזרין  שיהיו  יהיו    ושלום,  וישראל  שלהם,  לכתבים  רק  ישראל, 

כּו', וגם על  ידי-עלמוכרחים ללמוד כתב שלהם, וכל המשפטים יהיו   זה גוזרין גזירת גירוש, שהוא  -ידי-כתבים שלהם ו 
רֹונוֹ  ִזכ  הסתלקותו  אחר  הרבה  שנים  יצאו  הגזירות  אלו  שכל  כּו',  ו  "הסטעפיס"  של  בימינו  -הגזירה  ונתקיימו  ה,  כ  ר  ִלב 
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כ ּו', ונמסר להם, הגם כי  בעוונותינו הרבים, וגם מה שנלקח סוד העיבור מאתנו, שהוא חכמת תהלוכות גלגלי הרקיע ו 
רֹונוֹ -אי ה בזה, כי יש בזה דברים גבוהים מאוד, כמובן למעיין בפנים, אף-אפשר לנולידע תוכן כוונתו ִזכ  כ  ר  -פי-על-ִלב 

רֹונוֹ  ִזכ  דבריו  בכלל  זה  שגם  לומר  אפשר  הטבע,  -כן  וחכמת  הפילוספיא  של  הלימוד  בימינו  שהתגבר  מה  ה,  כ  ר  ִלב 
כי החכמה שמכבר, וכל חכמת ישראל בזה ללעג וקלס בעיניהם, וכהנה יש עוד ענינים הכלולים  וחותרים לסתור כל דר

ידי שמסמיכין מנהיגים שאינם הגונים, היינו שאין  -ידי פגם אמונת חכמים, והעיקר על-כן בענין זה, והכל בא על-גם
ושם מבואר איך צריכין ליזהר מאד שלא להסמיך אות ושלא ליתן להם שום תוקף  להם אמונת חכמים בשלימות,  ם, 

ובוז, שהם   ודוברים עליהם עתק בגאוה  מובן איך צריכין להתרחק ממנהיגים החולקים על צדיקי אמת,  ועוז, וממילא 
ר ּכַ ז  ּנִ ֵעיל:  -ממש בבחינת דואג, שהוציא משפט מעוקל כזה, עד שדן את דוד שאינו ראוי לבוא בקהל ּכַ  ל 

פי רוב  -הקדושים, הגם כי על  המחלוקת להתחזק ביותר באמונת חכמים ובספריהםידי  -וגם רימז להם איך שצריכין על 
ולבלבל אמונתו ביותר כמובן, אבל האדם צריך לבלי לשמוע    כוונות החולקים הוא להיפוך מזה, בכדי להפיל את האדם

ולתקן   באמת,  לשוב  שיזדרז  לעוררו  בכדי  עליו  בא  המחלוקת  עיקר  כי  בבירור,  שידע  רק  כלל,  אמונת  אליהם  פגם 
בהם   שנשקע  והמותרות  הטינופות  מבחינת  אותו  המטהרים  טהורים",  "מים  בחינת  הוא  והמחלוקת  ידי  -על  -חכמים, 

כל כמבואר  חכמים,  באמונת  בכדי  -שפגם  מחלוקת,  עליו  בא  לפעמים  שלימה,  אמונה  לו  שיש  מי  ואפילו  בפנים.  זה 
  -ם בא עליו המחלוקת מחמת שאין לו אמונה בעצמו  שיתעורר לתקן בחינת האמונת חכמים אצל ההמון עם, ולפעמי 

 זה:  -בחידושי תורה שלו שהוא בעצמו מחדש, וצריך לשוב על

זה נכללים כל  -ידי-השנה, שעל-ידי הנסיעה לצדיקים על ראש-וגם רימז להם מגודל מעלת התיקון הגדול שנעשה על
נמת -ידי -נפשותם בתוך הצדיק הדור, שהוא בחינת אבן שתיה, ועל נעשה  -ידי-קין כל הצמצומים והדינים, ועלזה  זה 

כּו'. ומה  שאמר רבי שמעון בר יוחאי להחברייא שלו:   שמחה, בחינת "אור צדיקים ישמח", שזה בחינת "חדי רבי שמעון" ו 
כּו' כמבואר בפנים,  -ידי-היינו האהבה וכללות שנכללין יחד, ועל  -"אנן בחביבותא תלייא"   זה עיקר ההמתקה והתיקון ו 

אזי  שז ואחדות,  באהבה  יחד  נכללים  כשיהיו  הסתלקותו,  אחר  שגם  להם,  שהבטיח  למעלה,  שנתבאר  מה  בחינת  ה 
ואפילו מי שיתחבר עמהם   יגמור עמהם לטובה מה שהתחיל לעסוק עמהם, עד שיהיו כולם כשרים וצדיקים,  בוודאי 

 כן איש כשר וצדיק באמת.  -יהיה גם

ר על  הנסיעה  ענין  שגם  ממילא,  מובן  רֹונוֹ -אשוזה  ִזכ  דעתו  היה  לצדיקים,  גם-השנה  ה  כ  ר  הנסיעה  -ִלב  ענין  על  כן 
י ֵ ש  לֹוֵמנּו בכל שנה לאומין, להשתטח על קברו הקדוש, ולהרבות שם בתחנונים בכל ערב ראש-שנוסעין כל ַאנ  השנה,  -ש  

רֹונוֹ השנה, )בבית הכנסת הגדול והקדוש שנק-כך מתפללין כל הקיבוץ הקדוש הזה ביחד בראש-ואחר -רא על שמו ִזכ 
ה(, בכלליות גדול, ובאחדות רב ואהבה רבה ועצומה מאוד כל החברים זה לזה, ממש כולם בלב אחד כאיש אחד,   כ  ר  ִלב 

רֹונוֹ  ה, אשר כל רעותין טבין  -ובהתקשרות גדול לכל הצדיקי אמת, ובפרט לכוח וזכות הגדול והנורא של רבינו ִזכ  כ  ר  ִלב 
אנשי   כל השנה בעבודה שעובד את השם  -תקיעין תמן    שלומינו –של כלל  בזמן  -יתברך כל-גם  בביתו, בפרט  אחד 

יתברך על ציונו הקדוש,  -קהילה לכל, בעת שמתקבצין ומתאספין כולם לשפוך את לבם ברחמים ותחנונים לפני השם
מבואר בדבריו  השנה בהתקשרות גדול בלב ונפש לכל הצדיקים, גם להשוכני עפר, כ-כך מתפללין יחד בראש -ואחר
רֹונוֹ  ה במאמר "אבא-ִזכ  כ  ר  רֹונוֹ  -שאול" -ִלב  ה.  -סי' נ"ה, בפרט אליו ִזכ  כ  ר   ִלב 

י ֵ ש  לֹוֵמנּו על ראש-והחוש מעיד, שענין זה של הקיבוץ, שמתקבצין כלל ַאנ  השנה לאומין, זהו עיקר הכלליות וקשר  -ש  
י ֵ ש  לֹוֵמנּו בקשר אחד, ורק בזה א -האחדות של כל ַאנ  רֹונוֹ ש   ה -נו מקיימין רצונו ִזכ  כ  ר  להיות מחזיקים את עצמם כלל   -ִלב 

י ֵ ש  ר-ַאנ  ּכַ ז  ּנִ ּכַ לֹוֵמנּו בקשר אחד, באהבה ואחדות  ורק על-ש   ֵעיל,  זה עיקר קיום הארת השארתו הקדושה לנצח,  -ידי-ל 
רֹונוֹ  ה, שענינו לא יופסק, והאש שלו תוקד עד ימות המשי-כאשר הבטיח ִזכ  כ  ר  ר ִלב  ּכַ ז  ּנִ ֵעיל. -ח, ּכַ  ל 

רֹונוֹ  רֹונוֹ -וכנראה בחוש, אשר זה יותר מששים שנה אחר הסתלקותו ִזכ  ה, והאש הקדוש של אמונת חכמים בו ִזכ  כ  ר  -ִלב 
י ֵ ש  ה, ובחיבוריו הקדושים, ובכל הצדיקי אמת, בוער בלב ַאנ  כ  ר  לֹוֵמנּו עד אין-ִלב  סוף ממש, ומשתדלים לעסוק בעניניו  -ש  

ר רֹונוֹ -ֹונוֹ ִזכ  ִזכ  חיבוריו  להדפיס  חוצה,  מעיינותיו  להפיץ  ביותר,  יתירה  בהשתדלות  פעם  בכל  ה  כ  ר  ולבנות  -ִלב  ה,  כ  ר  ִלב 
י ֵ ש  טוב, וכבר יש רבים מַאנ  עניניו על צד היותר  ולא  -בניניו הקדושים, ולעסוק בכל  לֹוֵמנּו אשר כמעט שלא הכירו  ש  

גם שום אחד מתלמידיו הק רֹונוֹ ידעו ולא ראו  ִזכ  ה, ואף-דושים  כ  ר  ועניניו של רבינו  -פי-על-ִלב  כן בוער בלבם עסקיו 
רֹונוֹ  ִזכ  רֹונוֹ -הקדוש  ִזכ  יוקדת ממש, ושותים בצמא את כל דבריו ודברי תלמידיו הקדושים  ה כאש  כ  ר  והם  -ִלב  ה,  כ  ר  ִלב 

ה' באמת בכל לבם ובכל נפשם, והכל  עליהם ממש "כמים קרים על נפש עייפה" )מלשה"כ משלי כה, כה(, ועובדים את  
רֹונוֹ  ִזכ  הקדוש  מרבינו  בעולם  שנשאר  הקדושה  הדעת  הארת  ההתנוצצות  קדושת  על-בכוח  ה,  כ  ר  חיבוריו  -ִלב  ידי 

 הקדושים.    ותלמידיו

ר ּכ  ז  ַהּנִ ֵעיל, הכל הוא על-ועיקר יסוד קיום כל הענין זה    ידי הענין הקדוש של ההתקבצות וההתאספות יחדשל כלל-ל 
י ֵ ש  לֹוֵמנּו על ראש-ַאנ  רֹונוֹ   למעלה,  השנה, וגם כפי אשר נתבאר-ש   ִזכ  ה היה, שגם אחר הסתלקותו  -שרצון רבינו  כ  ר  ִלב 
רֹונוֹ  י-ִזכ  ֵ ש  ה יהיו כל ַאנ  כ  ר  לֹוֵמנּו באגודה אחת וקשר אחד, וכאן במאמר זה מבואר, שעל-ִלב  ידי האהבה והכלליות  -ש  

על יחד,  נמתקי-ידי-שנכללין  שראשזה  כי מאחר  ממילא,  ומובן  טוב.  מה  בעתו  ודבר  הדינים,  כל  יומא  -ן  הוא  השנה 
לות אחד, )שזה בחינת מה שגם בכלל  לדדינא של כל השנה, אז בוודאי הזמן גרמא לזה ביותר, להתאסף כולם ביחד בכ

ולהשע ובבתי מדרשות(,  כנסיות  בבתי  ביחד  להתפלל  הכפרים  מכל  נוראים  ימים  על  וזכות  ישראל מתאספין  בכוח  ן 
אבן בחינת  והנורא, שהוא  ולהתפלל אל השם-הצדיק הקדוש  והדינים מעלינו  -שתיה,  כל הצמצומים  יתברך שימתיק 

ומעל כל ישראל, ויוציא כאור משפטינו, בפרט כפי מה שביארנו למעלה, מה שבעתים הללו אמר, מה שמבואר בסימן  
ידי קדושת המחשבה, בחינת מוחין  -ר המתקת הדינים הוא עלהשנה לצדיקים הוא, כי עיק-רי"א שמה שנוסעין על ראש
ידי התקשרות לצדיקים, בבחינת "ויקח משה את עצמות יוסף עמו", )וכבר מבואר למעלה  -זכים וטהורים, ולזה זוכין על

ו  השנה, במאמר זה הקדוש של "חדי רבי שמעון"(, ובזה גילה דעתו בפירוש, שכוונת -כך בראש-שגם ענין זה נכלל אחר
רֹונוֹ  ה להתפלל שם, כי עצמות יוסף הוא בחינת קבר הצדיק ממש.  -להתאסף יחד גם על קברו ִזכ  כ  ר   ִלב 

לברכה )סוטה די"ג.:( בענין "השני ארונות שהיו מהלכין במדבר, ארונו  -ובזה מבואר מאוד מה שאמרו רבותינו זכרונם
כּו', קיים זה מח שכתוב ב  של יוסף, והארון ששם לוחות  רהאבן ו  ּכ  ז  ֵעיל הם ענין אחד ממש. ועי' בתנחומא  -זה". ולפי ַהּנִ ל 
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הקדשים, עד שהביא  -)פ' וארא, ז( וכן במ"ר )שמו"ר ח, א, וש"נ( שלא היה יכול שלמה להכניס את הארון לבית קדשי
ר-ארונו של דוד. והכל מבואר על  ּכ  ז  ֵעיל, כי הצדיק האמת הוא בחינת קודש-פי ַהּנִ יה, ששם היה  הקודשים, אבן שת-ל 

ורוחניות יותר קצת הוא, כי   )ולבאר הענין בדקות  עומד הארון עם הלוחות, שזה בחינת לוחות האבן ככבואר בפנים. 
רֹונוֹ  ה בליקוטי תנינא סימן ק"ט. וזה ידוע  -ידוע כי מקום גניזת הצדיק הוא קדוש בקדושת א"י, וכמובא בדבריו ִזכ  כ  ר  ִלב 

לברכה )כלים פ"א, מ"ו(:  -יש כמה בחינות שזה בחינת מה שאמרו רבותינו זכרונםישראל עצמה  -כי גם בקדושת ארץ
ארץ קדושה  קדושות  מקדשי-"עשר  נמוך  קדושתה  ועיקר  כּו'  ו  עומד  -ישראל"  היה  ושם  שתיה,  האבן  ששם  קדשים, 

נמשך קדושה לכלל ארץ בחינת אור החכמה עילאה, ומשם  זה    ישראל, אשר בשביל-הארון עם הלוחות, ושם מאיר 
ישראל מחכים", וכן ידוע כי גם בין הצדיקים יש כמה  -לברכה )ב"ב דף קנ"ח:(: כי "אוירא דארץ-אמרו רבותינו זכרונם

כן אפשר לומר, שמקום גניזתו של הצדיק האמת המופלג במעלה מופלגת מאוד, הוא בחינת קדושת  -וכמה בחינות, ועל
 ֵ ש  ַאנ  מה שמספרין  קצת  תבין  ובזה  רֹונוֹ -יהאבן שתיה ממש,  ִזכ  רבינו  של  הסתלקותו הקדושה  מענין  לֹוֵמנּו  ה,  -ש   כ  ר  ִלב 

רֹונוֹ -ביום רביעי של סוכות, שחל אז ביום שלישי, )כי יום ראשון של סוכות חל אז ביום שבת -קודש(, ושמעו מרבינו ִזכ 
ה איך שישב על מטתו בחלישות גדול מאוד, ואחז הלולב עם האתרוג בידו, ואמר בק כ  ר  ול נעים, קול דממה דקה  ִלב 

ראה ימי מוהרנ"ת סעיף ס"ב(. עמוד והתבונן והתפלא עד    -קדוש ונורא מאוד, את תפלת ההושענא של "אבן שתיה". )
 אפשר להאריך בענינים גבוהים ורמים ונשנבים נסתרים כאלו כמובן(.  -היכן הדברים מגיעים ! ואי

רֹונוֹ -ב ראשמוהר"ן )סעיף ת"ו( איך שבער-וכבר מבואר בספר חיי ה,  -השנה האחרון באומין, סמוך להסתלקותו ִזכ  כ  ר  ִלב 
רֹונוֹ  ִזכ  ליסע אליו  גודל החיוב  ה על ראש-סיפר הרבה בענין  כ  ר  והזהיר הרבה  -ִלב  גדול מזה,  ואמר שאין דבר  השנה, 

ע, שכל ענין  השנה הזה, אז ידעו והבינו כולם למפר-כך כשנסתלק בסמוך תיכף בחג הסוכות שאחר ראש-בזה. ואחר
ר ּכ  ז  רֹונוֹ -הסיפור והאזהרות ַהּנִ ֵעיל, היו גם על אחר הסתלקותו ִזכ  ה, -ל  כ  ר  י   ִלב  ֵ ש  -להתאסף גם אז יחד כל הקיבוץ של ַאנ 

לֹוֵמנּו על ראש ימי מוהרנ"ת סעיף  -ידי-השנה, ושעל -ש   )ראה  נפלאים מאוד, מה שאין לשער כלל  נעשין תיקונים  זה 
פירוש מטעמים הכמוסים אליו, בשגם כי ידוע כי כך היה דרכו בקודש גם בשאר ענינים רבים  ס"ז(, ולא ביאר הענין ב
רֹונוֹ  ה, וכמבואר במקום אחר.  -מעניניו הקדושים ִזכ  כ  ר   ִלב 

ר ּכ  ז  ַהּנִ ֵעיל היה כעין צוואה  -הנה הארכנו קצת לבאר קצת איך שלעניות דעתי נראה שמאמר של "חדי רבי שמעון"  ל 
רוֹ  ִזכ  י-נוֹ ממנו  ֵ ש  ה, לרמז לַאנ  כ  ר  רֹונוֹ -ִלב  ִזכ  לֹוֵמנּו על ענין ההתנהגות של אחר פטירתו  ה, היינו להתחזק מאוד  -ש   כ  ר  ִלב 

באמונת חכמים, ולעסוק בלימוד ספריו הקדושים, וספרי כל צדיקי אמת, ולהחזיק אותם בחשיבות גדול, ולהאמין בהם  
ליזהר מאוד מלהסמיך את המנהיגים שאינם הגונים, ולבלי ליתן להם  באמת, ולבלי לסור מדבריהם ימין ושמאל, וכן  

האמונת   בחינת  לתקן  ולהשתדל  בתשובה,  לשוב  יתעורר  האדם,  על  שעוברים  מחלוקת  מיני  ומכל  ועוז.  תוקף  שום 
כּו'. וכבר נתבאר שר-חכמים ביותר, ושיש כמה בחינות בזה, וליזהר ביותר בענין הנסיעה על ראש ימז  השנה לצדיקים ו 

י ֵ ש  ַאנ  של  הקיבוץ  על  ראש-גם  על  עכשיו  גם  לֹוֵמנּו  ושעל-ש   השמחה  -ידי-השנה,  בחוש  וכנראה  שמחה,  נעשה  זה 
י ֵ ש  ר-הגדולה שיש בין ַאנ  ּכ  ז  לֹוֵמנּו בזמן הקיבוץ הקדוש ַהּנִ ֵעיל גם-ש   עכשיו, וליזהר מאוד באהבת חברים, בחינת "אנן    ל 

-ידי-ידי כל זה נמתקין כל הצמצומים וכל הדינים, ועל-חד באהבה רבה, ועל בחביבותא תליא", להכלל יחד באחדות א
זה יכולין להוציא משפטינו לאור, לקבל מכל הלימודים שילמוד משפטי אמת והנהגות ישרות, איך להתנהג הן לעצמו  

י ֵ ש  לֹוֵמנּו  -הן לאחרים המתנהגים לפי דעתו, )שזה בחינת מה שהבטיח שגם מי שיתחבר אל ַאנ  יהיה איש כשר(, וגם  ש  
על ר-ידי-זוכין  ּכ  ז  ַהּנִ כל  ועל  טוב.  ולכל  שלימה  לעצה  מה שעל-זה  ֵעיל  בשלימות  -ידי-ל  הקדושה  התורה  נשלמת  זה 

ר-ידי -גדול, ומקבלת מחכמה עילאה, ומשפעת בכל החכמות, שעל ּכ  ז  ֵעיל.  -זה נמשכין כל התיקונים האלו ַהּנִ  ל 

שם,   מבואר  ב',  אות  זה  במאמר  ושעלוהנה  הכתיבה,  וידי  הסמיכה  ידי  הגון  -מענין  לרבי  הסמיכה  שהנהגתו    -ידי 
ידי הסמיכה, שאז מקבל חכמתו מבחינת יד ה',  -ידי שיש לו אמונת חכמים בשלימות, אזי על-בבחינת משפטי אמת, על

כּו'. ולפי עניות    בבחינת "ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו", אזי מביא הארה וכח בכתב ידינו  ו 
רֹונוֹ  ה, כאשר כבר רמזנו למעלה קצת, בענין מה שביארנו קצת על  -דעתי רימז גם בזה סמיכה להרב רבי נתן ִזכ  כ  ר  ִלב 

יהושע"   "קרא את  ז' תנינא, אות ח' מובא להלן שם(.    -המאמר  וע"ע בסימן  ח', עיי"ש הובא לעיל שם;  )אות  ו'  סימן 
ינהג  "כי מרחמם  במאמר  חייו    –ם"  ושגם  ימי  של  האחרונה  שנה  שהיא  תק"ע,  בשנת  שנאמר  ז'  סימן  תנינא  בליקוטי 

רֹונוֹ  י-ִזכ  ֵ ש  כּו', ואז הבינו גם קצת מַאנ  ה, וגם שם מובא בסוף המאמר פסוק זה "ויהושע בן נון מלא רוח חכמה" ו  כ  ר  -ִלב 
רֹונוֹ  ִזכ  שכוונתו   , לֹוֵמנּו  נ -ש   רבי  הרב  את  בזה  להסמיך  ה  כ  ר  רֹונוֹ ִלב  ִזכ  מה  -תן  לעיל,  שמבואר  מה  לפי  בפרט  ה,  כ  ר  ִלב 

רֹונוֹ  רֹונוֹ -שאמר לו רבינו ִזכ  כּו', מובן מזה שגם רבינו ִזכ  ה, ואם יש לך אמונה ו  כ  ר  ה הסכים למחשבותיו שיש לו  -ִלב  כ  ר  ִלב 
א מחדש. וא"כ בוודאי  אמונה שלימה, רק שצריך לתקן עוד בחינת האמונת חכמים, להאמין גם בעצמו ובחידושיו שהו

היה ראוי לסמיכה, מאחר שיש לו אמונת חכמים בשלימות, וזוכה להוציא משפטי אמת והנהגות ישרות מכל הלימודים  
רֹונוֹ  ִזכ  נתן  רבי  הרב  שחיבר  הקדושים  החיבודים  ענין  כל  בעצמו  שזה  "ליקוטי-שלומד,  ספרי  שהם  ה,  כ  ר  הלכות"  -ִלב 

רב של  חיותו  בחיים  לחברם  רֹונוֹ שהתחיל  ִזכ  רֹונוֹ -ינו  ִזכ  ובפקודתו  ה,  כ  ר  על  -ִלב  רק  הוא  ענינם  יסוד  כל  אשר  ה,  כ  ר  ִלב 
כּו',   קוטב זה, להוציא מכל הלימודים שהאדם לומד משפטי אמת והנהגות ישרות, הן מהלכות בשר בחלב, ותערובות ו 

הלכות,  -כמובא גם בהקדמה של ספר ליקוטיוהן מהלכות טוען ונטען, וגביית חוב, ופיקדון, ושומרים, וכל כיוצא בזה, ו
 וחכם כזה בוודאי ראוי לסמיכה. 

רֹונוֹ  ִזכ  נתן  רבי  כי הרב  וידי הסמיכה,  הכתיבה  ידי  בזה מענין  יש לבאר  וחיבר  -ויותר  גדול,  וסופר  היה כתבן  ה  כ  ר  ִלב 
רֹונוֹ  ה ; ור-ספרים הרבה, וגם כתב כמעט כל חיבוריו הקדושים של רבינו ִזכ  כ  ר  רֹונוֹ ִלב  ה בעצמו, אמר עליו:  -בינו ִזכ  כ  ר  ִלב 

"ליקוטי בהספר  גדול  חלק  לו  שס"ט-שיש  סעיף  )חיי"מ  שלו  הוא  הספר  שכל  וכמעט  )-מוהר"ן",  עלש"ע(.  ידי  -היינו 
רֹונוֹ -הגעגועים והתשוקות גדולות וחזקות מאוד שהיו לו לשמוע חידושי ה, וגודל זהירות וזריזות -תורה מרבינו ִזכ  כ  ר    ִלב 

 השתדלותו בזה לכותבן ולהעתיקם(.  

רֹונוֹ ושמעתי מפיו הקדוש ) ה, הוא  -של רבי נתן( בפירוש: שכל חיותו והתחזקותו בעבודת ה' אחר פטירת רבינו ִזכ  כ  ר  ִלב 
רֹונוֹ -רק על ה לחדש חידושי-ידי הכתבים שציוה עליו רבינו ִזכ  כ  ר   תורה ולכותבן בספר.  -ִלב 
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קר בדעתו במה לזכות את העולם, ולהאיר להם קצת מהרשימה הקדושה שקיבל מרבינו  וגם נשמע מפיו הקדוש: שח
רֹונוֹ  ה ; ונתברר לו, שהוא רק על-ִזכ  כ  ר  כּו'. שכל-ִלב  -זה הוא על-ידי שיכתוב ספרים רבים בענין זה, ויפיצם בישראל, ו 

ר ּכַ ז  ּנִ ֵעיל. -ידי בחינת הכתיבה ּכַ  ל 

שלו, הכל הוא רק בכוח ההארה הגדולה של הרוח חכמה שהאיר עליו רבינו    ובאמת כל הכוח הזה של ידי הכתיבה 
רֹונוֹ  ה, על-ִזכ  כ  ר  רֹונוֹ -ִלב  -ידי בחינת ידי הסמיכה, שזה בחינת "כי סמך משה את ידיו עליו". )וכאשר אמר לו רבינו ִזכ 

ה בפירוש, כמו שמבואר במקום אחר )למ"מ; וראה כ  ר  ובתו' ז' תנינא, סעיף ח'; ובשיש"ק    עוד בפל"ח סי' ו', סעיף ח',  ִלב 
 ח"ב, סעיף תרנ"ד((.  

רֹונוֹ  ִזכ  רבינו  שרימז  מבואר,  גם-נמצא  בזה המאמר,  ה  כ  ר  רֹונוֹ -ִלב  ִזכ  נתן  רבי  להרב  סמיכה  בחינת  כאשר  -כן  ה,  כ  ר  ִלב 
רֹונוֹ  ִזכ  רבינו  של  פטירתו  אחר  מאוד  הרבים  את  וזיכה  אמיתי,  ישראל  מנהיג  היה  ה-באמת  כ  ר  שעיקר  ִלב  וכמעט   .

רֹונוֹ  ִזכ  ר-ההשארה של רבינו  ּכ  ז  ַהּנִ תנינא  ז'  וכמבואר במקום אחר )ראה בפל"ח בתו'  ידו,  ה הוא רק על  כ  ר  ֵעיל(.  -ִלב  ל 
רֹונוֹ -פי-על-ואף רֹונוֹ -כן לא ביאר רבינו ִזכ  ה ענין זה מפורש, מטעמים הכמוסים אליו ִזכ  כ  ר  ר-ִלב  ּכַ ז  ּנִ ה, וּכַ כ  ר  ֵעיל. -ִלב     ל 

רֹונוֹ  ִזכ  י-נמצא מבואר שאחר פטירתו של רבינו  ֵ ש  ה, עדיין נשאר איזה בחינת מנהיג הכולל לַאנ  כ  ר  , היינו  -ִלב  לֹוֵמנּו  ש  
רֹונוֹ  ִזכ  נתן  רֹונוֹ -הרב רבי  ִזכ  מובן, שהזקנים המקורבים לרבינו  ; רק שממילא  ה  כ  ר  ה מכבר, קודם התקרבותו  -ִלב  כ  ר  ִלב 

ר ִזכ  נתן  רֹונוֹ -ֹונוֹ של הרב רבי  ִזכ  נתן  ה, בוודאי היה קשה להם לקבל עליהם את הרב רבי  כ  ר  ועל  -ִלב  ה למנהיג.  כ  ר  ִלב 
לברכה )ב"ב ע"ה.( גם לענין משה ויהושע ממש: "זקנים שבדור אמרו, פני משה כפני חמה,  -דרך שאמרו רבותינו זכרונם

רֹונוֹ  ִזכ  כּו', בפרט כי רבינו  ו  רֹונוֹ ִלב  -פני יהושע כפני לבנה"  ִזכ  ה לא ביאר בפירוש; וגם להרב רבי נתן  כ  ה, היה  -ר  כ  ר  ִלב 
רֹונוֹ  ה. אך על-קשה לקבל השררה והמנהיגות, ולהשתרר קצת על זקני מקורבי רבינו ִזכ  כ  ר  פנים לבני הנעורים  -כל-ִלב 

רֹונוֹ -הרוצים להתקרב אל השם ה לרוע-יתברך, אליהם בוודאי היה הרב רבי נתן ִזכ  כ  ר   ה נאמן ומנהיג אמתי.  ִלב 

רֹונוֹ -ובזה תבין דבר נפלא ונעלם בהנהגת השם ה  -יתברך והשגחתו הקדושה, מה שפטירתו של הרב רבי נתן ִזכ  כ  ר  ִלב 
ר ּכ  ז  ֵעיל, היינו בעת שעסק לחדש  -בעצמו, היה בעת עוסקו לחדש חידושי תורה על מאמר זה של "חדי רבי שמעון" ַהּנִ ל 

בהלכות-)בליקוטי )-ראש  הלכות(  ז'.  הלכה  טו"ב  -חודש,  קכ"ט:  דף  ח"ג,  באו"ח  ההלכה,  בסוף  טו"א;    -עיי"ש  ק"ל. 
ר-לתרופה", במכתב ההסתלקות של רבי נתן(. ושם מובן גם-וב"עלים ּכ  ז  ֵעיל. ועיין שם )בסעיף ג' ו-כן הרבה מַהּנִ ז(  -ל 

רֹונוֹ  כּו'. כי אחר פטירתו ִזכ  ה צריכין להשתדל ביותר לילך עם מאמר "חדי  ִלב  -גם מענין ידי הסמיכה וידי הכתיבה ו  כ  ר 
ר ּכ  ז  ר -רבי שמעון" ַהּנִ ּכַ ז  ּנִ ֵעיל, ולקיים ככל הכתוב ּכַ ֵעיל.  -ל   ל 

קודש, עשרה בטבת, שנת  -ובזה תבין קצת דבריו הקדושים, שאמר ביום הסתלקותו הקדוש, שהיה ביום שישי ערב שבת
מַאנ   קצת  לפניו  עמדו  הבוקר  אור  וקודם  יתר"ה,  ֵ לישראל  -ש  שאירעו  צרות  השלשה  היו  מה  אותם"  ושאל   , לֹוֵמנּו  ש  

ומה   הסופר,  עזרא  שמת  ומה  ירושלים,  על  בבל  מלך  מה שסמך  היינו:  אותם,  לחשוב  בעצמו  והתחיל   ? טבת  בחודש 
".  שנכתבה התורה יוונית. ואמר להם בזה הלשון: "כבר מבואר בענין זה בחידושיי, שכל השלש צרות הם מבחינת אחת

ר-)ורצונו לומר בהלכות תענית, הלכה ד', )סעיף ד'( המיוסד גם ּכ  ז  ֵעיל(  -כן על ענין מאמר זה של "חדי רבי שמעון" ַהּנִ ל 
ספרי  היינו  הקדושים,  ספרים  כותב  היה  הסופר  עזרא  ישראל,  -כי  בכתב  גדולה  הארה  ממשיך  והיה  הקדושים,  תורה 

-קף לכתבים שלהם, עד שגם התורה הקדושה נכתבה בכתב יוונית. ועלוכשמת ונסתלק, אזי נחלש כתב ידינו, וניתן תו
ר-ידי ּכַ ז  ּנִ ּכַ נתגרשין ישראל מארצם,  ֵעיל שעל-זה  ידי פגם אמונת חכמים אין שלימות להתורה כביכול, ואין יכולין  -ל 

גוזרין גירוש על  זה נחלש כתב ידינו, וניתן תוקף לכתבים שלהם, ו-ידי-הקודשים, ועל-להמשיך ההמתקה מבחינת קודש
ר ּכ  ז  ֵעיל, מיתת עזרא הסופר  -ישראל, שזה בחינת השלש צרות ַהּנִ שזה בחינת ביטול כתב ידינו, וניתן כוח לכתבים    -ל 

 שלהם, שזה בחינת מה שנכתבה התורה יוונית, ונתגרשו ישראל מארצם, שזה בחינת התחלת החורבן שהיה בטבת.  

רוהאריך אז בענין זה קצת לבאר, ביותר   ּכ  ז  ֵעיל, כי יש גם עכשיו אנשים צדיקים  -ממה שכתב שם בהלכות תענית ַהּנִ ל 
ידי  -שעוסקים בזה, לכתוב ספרים קדושים הבנויים על יסוד תורתינו הקדושה, ועל יסוד אמונת חכמים בשלימות, ועל

קודשים,  -ה, קודשספרים הקדושים אלו, נשלמת התורה בשלימות גדול, עד שמקבלת מחכמה עילאה, בחינת אבן שתי
ר-ידי-ומשפעת לכל החכמות, שעל ּכַ ז  ּנִ ּכַ והצמצומים,  כל הדינים  נמתקין  עזרא  -זה  בחינת  והצדיקים האלו הם  ֵעיל,  ל 

חס וכשנסתלקין  גדולה,  בקדושה  הקדושים  תורה  ספרי  כותב  שהיה  הצדיקים  -הסופר,  אלו  מתחילין    -ושלום  אזי 
ידי הקלי עולם, אשר הם בהיפוך ממש מבחינת  -ניות, אשר נתחברו על להתגבר ולהתפשט החיבורים של החכמות חיצו

חכמים, כי הם הם עיקר המלעיגים על דברי חכמים, עד שרוצים להטות גם דעת תורתינו הקדושה אל שטות  -אמונת
  לברכה "חכמת יון", שזה בחינת מה שנכתבה התורה יוונית, -חכמתם הרעה והמוטעית, שנקראת בלשון חכמינו זכרונם

 לצלן.  -וזה גורם עיקר החורבן והגלויות, וכל הצרות רחמנא

ר ּכַ ז  ּנִ ּכַ כּו',  ו  זעך מתגבר"  זענין  נסתלק,  ווערט  ֵעיל, והאריך קצת  -ואמר בזה הלשון, בלשון אשכנז: "אז עזרא הסופר  ל 
כּו'. וסיים:  ידי פגם אמונת  -בענין זה, איך שבעוונותינו הרבים מתפשט האפיקורסות בעולם. והעיקר הוא רק על חכמים ו 

עם  ט(  -כל-"אך  צב,  )תהלים  ה'  לעולם  מרום  אתה  הקדושים    -זה  והספרים  החיבורים  של  אחד  ודף  אחת  עלה  כי 
חכמים בשלימות  -שנתחברו על כל החיבורים הרעים, שנתחברו    -ידי הצדיקי אמת, בעלי אמונת  נגד  ויעמוד  יכריע 

על-על חכמים.  דברי  על  המלעיגים  למען  -ידי  את  כן,  להדפיס  האפשר  בכל  בזה,  ולהתאמץ  להתחזק  תראו  השם, 
ר  ּכ  ז  רֹונוֹ -הספרים קדושים ַהּנִ ֵעיל, )כי אז היו כל דבריו הקדושים )של רבי נתן( ִזכ  ה, בכתיבת יד עדיין, ולא נדפס  -ל  כ  ר  ִלב 

הכשרים יוכלו  למען  בישראל,  ולפרסמם  חיים(  מהאורח  הלכות"(  )מ"ליקוטי  ראשון  חלק  רק  ולתחחזק    בימיו  לעמוד 
 לתרופה", במכתב ההסתלקות של רבי נתן(.  -באמונתם הקדושה בשלימות" ! )ראה ב"עלים 

עשרה בטבת, יום    -כך, עד אחר שראו שנסתלק ביום זה עצמו )-ובשעה שדיבר מזה, לא הבינו עדיין תכלית המכוון כל
ר ה, עד היכן מגיעים !  -ֹונוֹ פטירת עזרא הסופר(, אז הכינו למפרע קצת כוונת דבריו הקדושים ִזכ  כ  ר   ִלב 

בבתי   ולשונם  כתבם  ישראל  נערי  לימוד  של  הגזירות  ולהתגבר  להתפשט  התחילו  אחר הסתלקותו,  שתיכף  היה,  וכן 
זה היה, שהטילו מס על ישראל לשלם בעד הדלקת נר של שבת, שמזה דיבר  -ספריהם, והם ה"שקאליס", וההכנסה על

ר-גם ּכ  ז  ֵעי-כן ביום ַהּנִ ֵעיל, וכמבואר קצת בהלכות  -ל סמוך להסתלקותו, ורימז שנוגע גםל  ר ל  ּכ  ז  כן לענין מאמר זה ַהּנִ



              10עד.   מוהר"ן                  תורה סא                                                      קוטייל                      

ר-חודש הלכה ז' )עיי"ש בסעיפים: ל, נ"ג, ו-ראש ּכ  ז  ר-נ"ה, ובסוף ההלכה ַהּנִ ּכ  ז  ֵעיל, ובעל"ת ַהּנִ ֵעיל(. גם הגזירה של  -ל  ל 
אפשר  -האפיקורסות הולך וסוער בכלליות ובפרטיות, מה שאי   שינוי המלבושים, ועוד כהנה וכהנה, והרוח סערה של

 לבאר כלל.  

בעזרת בוודאי  דבריו",  "ראש  שנתקיימו  שרואין  מאחר  בעניינו,  נחמתינו  זאת  הקדושים  -אך  דבריו  כל  יתקיימו  השם 
רֹונוֹ  ה  -ִזכ  כ  ר  יסוד אמונת  -ִלב  על  ומיוסדים  הקדושים הבנויים  בפרט הס-שהספרים  פרים הקדושים  חכמים בשלימות, 

ר  ֵזכ  האורות,  אור  הקדוש,  רבינו  של  תורתו  וחידושי  הדעת  התגלות  יסוד  על  יק -הבנויים  ה  -ַצּדִ כ  ר  יעמדו    -ִלב  המה 
 בעזרתינו סלה, "ולא יאשמו כל החוסים בו".  

ר ּכ  ז  ַהּנִ ו'-ועיין בהלכות תענית  )בסעיף  ֵעיל  י'-ל  ויגש והפטורה שלה, מדבר על-ט,  כל התיקונים    י"א(, מבאר שפרשת 
ר ּכ  ז  ר-המבוארים במאמר "חדי רבי שמעון" ַהּנִ ּכ  ז  ֵעיל. ועיין גם בהלכות שחיטה הלכה ה', המחובר להלכות תענית ַהּנִ -ל 

רֹונוֹ  ֵעיל; ופטירתו של הרב רבי נתן ִזכ  ר-ל  ּכ  ז  ה, היה ביום שישי, ערב שבת קודש פרשת ויגש, ַהּנִ כ  ר  ֵעיל:  -ִלב   ל 

 

 התורה  סיכום
 מדוייקת.   רנה היותורוגרסא אח

תלוי בהמ דרכי האדם  תיקון  כאן שכל  וכתמבואר  ליבו שלם עם  שקת הדינים  אזי  זוכה להמתקת הדינים 
גאולה השלימה כי בזה כל  הלכל זמן מקום ואדם וזו  ונה  נכון ולעיצה נכהט  פחכמים ועם חבריו וזוכה למש

ור לו בכל מקום ובכל דבר ואמונתו שלימה ודבק רק בצדיקים  מבוררת ואמעשיו ודרכיו מתוקנים ואכילתו  
 . וזוכה לשמחה וטובה ושלוםומקבל מכל אדם את הנקודה המיוחדת לו וליבו שלם עם כולם 

פתח חטאת רובץ פתח הוולדו ללהמתיק את הדינים שעליו כי  סתם אדם מעצמו אין לו שום אפשרות    אבל
נגוע  בו וליבו  יום מתגבר היצר  והיצר דוחק להחיות עצמו    מלראותפתח כל  פניות  וליבו מלא  נגעי עצמו 

ה ובעלי  ותאוותו  מהמותר  דגופו  בעצמו  ונידון  מעוקל  ומשפטו  השפע  צנורות  לו  ונסתמין  מקטרגים  ין 
   לוק מחכמי אמת וצדיקים ומכל אדם.וליבו ח  .והמיותר שבכל דבר

כחז"ל בראתי יצה"ר בראתי לו תבלין  ואין עיצה ואין תבונה אלא להמתיק הדינים ע"י הארת התורה עליו  
נובלות   היא  תתאה  חכמה  היא  שלנו  תורה  דחכמת  עקא  דא  התורה.  בחכמת  איתבררו  בחכמה  דכולהו 

צום השייך לה כי כל מצווה והלכה היא כלי כל מצוה את הצמאין בכוחה להמתיק אלא  של מעלה  התורה  
ואין שלימות אלא בהצטרף כל חכמת התורה כולה רק נה כל ההמתקות  משמקטן לאור החכמה העליונה  

 עי"ז נעשית כלי שלם לכל חכמת התורה עליונה שמשם ההמתקה השלימה. 

ך בתכלית מכל ריח  מזוכ  והוא  ,שזיכך עצמו כל כך כמו עור מעובד שלא נשאר בו שום ריח כלל  ויש צדיק
אלא ראשו בשמים בעוה"ב ועוד    ,אין לעוה"ז שם נגיעה בו  ,שאע"פ שגופו ירד לעוה"ז  דהיינו  ,עוה"ז והבליו

שקש דהיינו  כלום  לאו  זוכר  שהיה  כהעיור  הבריאה  קודם  עד  בקבע  מחשבתו  מגיע  הוית  ויותר  לקודם  ר 
ולם הנקראת אבן  וית העת ההיהיא ראשש  ,העולם באותה שרש של יש מאין שהיא חכמה היוצאת מהכתר

דהיינו שתי"ה.    ,שמהם הושתת העולם  ,ה-אבן כנוי למלכות המושרשת בי  ,העולם  ממנה הושתת  ,השתיה 
התורה  לעולםש  ,ושם שורש  תורה הקדומה שקדמה  היא החכמה    ,וברא עלמא  הקב"ה  הסתכל  הוב  ,היא 

הקדשים קדש  הצדיק  ,עילאה  נשמת  מושרשת  משרשו    ,הזה  שם  שמאיר  עד  כך  כל  עצמו  לזכך  שזכה 
 במלכות א"ס המתקה לעולם הזה. ש

בי ממילא  וכאן   ונכללים  אלי  נילוים  לנו דעו שעד עכשיו כשאתם  יש לכם  מתחילה צוואת רבנו שמגלה 
המתקה ממני ובפרט בקיבוץ כל אנ"ש אצל הצדיק בראש השנה שרש הדינים אזי היא המתקה לכל השנה  

  -אבל כשאפטר ואסתלק מהעולם זוהי תקנתכם
אין עילאה  היאש  ,באבן השתיה  ,הדין אלא בשרשו  תהמתק  שכיון שכנ"ל  צריכים אתם לעשות    , החכמה 

ושתכבדו   ,וזה ע"י אמונת חכמים  ,בחי' שלימות התורה  לכל אחד מכםוזה ע"י שיהיה    ,לבד כלי לאור הזה
  .)וחכמות חיצוניות( ופלוסופיא ספרי חקירהלבד מ ,את ספריהם של כולם

)עיין תורה לד שכנגד זה יש חרפות לב בלב כל  בירו  מיוחדת לו מצד שרש נשמתו שאין בח  הלכל אדם יש נקודכי  

ליבו לכל עם    אדם שכל חרפת לב אין לה תיקון אלא ע"י נקודה של איזה אדם השייכת אליה נמצא שכל אדם צריך כדי לתקן את

ליבו(   חרפת  כל  לתתקן  כדי  להם  שייכת  הנקודה  את  מכולם  מהם  לקבל  נראה  ישראל  זה  כעין  גם השלמת  ולפ"ז  שהיא 
מחברי הספרים, כי כל בכל ספר מתגלה הנקודה המיוחדת למחברו  של  י כל הנקודות  רה אינה אלא ע"התו

המחבר של  ופנים  ודעת  ושכל  הנשמה  מתגלה  שבספר  קצב  בתורה  וכמבואר  נשמתו  שרק    , מצד  נמצא 
אלא מסתמא כיון שא"א שילמד את כולן לכן עכ"פ   ,בהצטרף כל הספרים הקדושים יש שלימות לתורתו

 , אזי מצד הערבות אין מניעה שיקבל את נקודות כולם   ,ע"י שמכבד תורתם של כולם ואת הספרים כולם
וכדמצינו לענין קיום התרי"ג מצוות שיש מצות כגון של כהן שלא שייך בישראל שמבאר מוהרנ"ת שע"י 

. עוד יש בחי' ע"י צדיק שנשמתו זה בזה ונחשב קיום של אחד לגבי חבירו  ,אהבה והתכללות אזי נכללים
ע"כ הכל בתנאי שלא מבזה את ספרו   .ות אותם שנכללים בו וכיו"באפשר שיקבל נקוד  ,כוללת כמה נשמות

עוד עיין  .ונמצא חסר בתורתו ,דאי לאו הכי לא יוכל לקבל בשום אופן את הנקודה השייכת לו ,של אף אחד
ישרא שכיון שכל  צא  הר"ן  מדבר    לשיחות  אם  לכן  בתורה  אחד מושרשים  על  לו  מ  רע  חסר  אזי  ישראל 

 ותורתו חסירה.  .בתורה אותה אות השייכת לו
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  , כי מקבלת הארה מאבן השתיה חכמה עילאה הנ"ל  ,אזי היא בחי' לוחות האבן  ,וכשהתורה שלימה כנ"ל
 ונמתקים כל הדינים וזוכה לכל הטוב הנ"ל. 

כי רב כזה משפטו מעוקל    ,על עצמו רב שאין לו אמונת חכמים  המסמיך עוד מבאר רבינו גודל הפגם של  
 להנהיג אפילו עצמו כ"ש אחרים.  ולא יכול ,וכל הרע הנ"ל נמצא בו

ועי"ז נגזר    ,\י/ישראל  ב ה פוגמת בתוקף כתאזי הסמיכ  ,כי הסומך רב שאינו ראוי  ,אלא שזה לא כל ההפסד
,  סוד הנהגת העולם ע"י הגלגלים  אשהו  ,ועי"ז נאבד מהם סוד העיבור  ,\יא/ לגרש את ישראל מקום מושבותם

השכ שהיא  גדולה  נשמה  ויש  פרטי  שכל  גלגל  לכל  יש  הגלגליםכי  כל  מקבלים  שממנו  הכולל  נמצא    ,ל 
   .היא היודעת סוד העיבור  לכן ,נשמה הי אות הנהגת העולם על ידש

העיבו סוד  את  כי  למצא  המדויק  המשפט  סוד  הוא  גלגל ר  בכל  שיש  הקרוב  ותחילת  הריחוק  סוף  נקודת 
 .וסוד תיקון המשפט בתכלית שהוא סוד חצות וסוד המולד 

נכונה לכל אדם בעוה"ז שהוא תחת  צה  עממילא יודע    ,העולם   והיודע זאת הוא המנהיג את הגלגלים ואת
 דהיינו הגלגלים. הזמן מקום 

וכל הרע    ,ונידון במותרות כנ"לצה וליבו חלוק  ואין לו ע  , נעלם ממנו אותה נשמה  , יהסומך רב שאינו ראוו
   .הנ"ל נמצא בו כמו ברבו שסמך 
כדי שיחזור ויכבד כל ספרי    ,יםכדי להחזירו בתשובה על פגם אמונת חכמ  ,ואזי הקב"ה מביא עליו מחלוקת

 . כדי שתיהיה לו תקנה ע"י שלימות התורה כנ"ל ,הקודש
  , כי רבו בעצמו מבזה חכמים וכ"ש התלמיד  ,שקר שלו אזי אין לו תקנההמפרסם של    ברבשאם אוחז  אלא  

  השם ירחם ויציל ממפורסמים של שקר. ,יכול אבד את אנשיו מעוה"ז ומעוה"ב הלכן רבי כז
 עד כאן הסיכום 

 
 

 הקדמה 
טובה ביותר היא העיון בביאור הפרפראות לחכמה על תורה זו שהאריך בתורה זו בביאורו  נ"ל כהקדמה ה 

   .ומבאר עומק כוונת כל עניין והקשר ביניהם יותר מדרכו בשאר תורות

להכין  רבינו    התחילהפל"ח באות י' מספר עובדות שהיו סמוך לאמירת תורה סא ומוכיח שבשנה זו תקסח  
להסתלקותו   הקרקע  עואת  שיבוארמז  ורצונו  פטירתו  ו  ול  תהלים  ולומר  להתפלל  ללמוד  קברו  גילה  על 

   .התיקון הגדול שבאמירת תיקון הכללי על קברו
ואז ציווה להתחיל בהכנה להדפסת ספרו הלקוטי מוהר"ן, דבר שהיה חדוש גדול, כי עד אז ציווה להעלים  

 סדר עיון.  וסדר בקיאות שילמדו בו  ו ורצונומאד כתביו ממי שאינו מאנ"ש, ומאז דיבר הרבה ממעלת ספר
כדרכו   כאן ש  תמידושלא  בספריו,  הלימוד  על  לסמוך  ולא  בעצמו  מהצדיק  השמיעה  מעלת  גודל  ביאר 

להאמין שכל הספרים שאין בהם אפיקרוסות נצרכים לעולם להשלמת התורה  מאריך לבאר גודל החשיבות 
יכולה לקבל המתקה , שבזה תלוי הכל כי עי"ז נשלמת התורשל כל כל אחד ואחד ה ורק כשהיא שלימה 

משרשה בלוחות האבן המקבלים מהשכל הכולל שבאבן השתייה שהיא נשמת הצדיק נשמה גבוהה מאד  
 . (\יב/ תורה לאסוף ) שעל ידם מנהיג הקב"ה את העולם בהעלם שמנהגת את הגלגלים

אותם  לגם אחר פטירתו וגם    אלא ממשיך לדאוג לנו  הפסק,דהינו שפטירתו אינה    "גמרתי ואגמור"ואמר אז  
שלא הכירו אותו אם יתחברו לאנ"ש. ואמר העיקר שיחזיקו עצמם כל אנ"ש באחדות גדול באהבה רבה אז  
אין להם לדאוג כלל כי בוודאי יהיו צדיקים וכשרים כמו שהוא רוצה. ועניין זה ימשך עד ביאת משיח כמו  

ח"גואמר    .שאמר האש שלי תוקד עד דביאת משיח שהכין כלים למשיח צדקנו וממנו עד משיח  תלה(    )שיש"ק 
 לא יהיו חדשות. 
ג אז  ביאר  כל  ועוד  המתקת  השתייה שממנה  אבן  בחי'  הוא  הצדיק  כי  בר"ה  לצדיקים  הנסיעה  מעלת  דל 

 הצמצומים, והדינים.  
אמר שכמה וכמה צדיקים גדולים מאוד התחילו לעשות ולתקן וכו' ואחר שנסתלקו נפסק הענין, והוא ז"ל  ו

לו התלמידים יעשו עוד תלמידים אחרים וכו'  רוצה לעשות ולתקן באופן כזה שלא יופסק הענין לעולם, ואֵ 
 וכן עוד להלן יותר וכו' 

 
 ין זה שם.בזה בדרך אפשר עיין לקמן במקומו באות ב' ובהקדמה לעני   כמה ביאורים   י

לומדים בהם    שגוזרים גרוש   יא ובתי מדרשות אם  כנסיות  בו בתי  בו ישראל שיש  שיושבים  )כי מקום  על ישראל ממקום שישבו בו 
ומי   בחו"ל(   אפילו  ישראל  דארץ  אוירא  בו  ושורה  מעט  מקדש  הוא  אזי  לצדיקים  בהתקשרות  ומתפללים  אמיתיים  צדיקים  ספרי 

פוגם   אזי  ראוי  שאינו  רבי  מקום  שסומך  מאותו  ישראל  את  מגרשים  ואזי  דא"י  אוירא  בו  שורה  שלא  המקום,  ובבחי'  הכתב  בבחי' 
 למקום מדבר ושממה שגם מעולם לה היה בו אוירא דא"י. ועי"ז לא יכול להיות ביניהם צדיק שיודע סוד העיבור 

ַכּסִ   -  לא   בסוף תורה   יב ַעּכּו"ם מ  ה ה  ל ז  ר, ַעל ּכ  ִעּק  ֵאל  ר  שֹ  ּיִ י ַאף ש   י  ּכִ ּכִ ַבע.  ך  ַהּט  ר  ד  ם ּב  עֹול  ין ה  ַכּסִ ם, ּומ  ה  ּל  ם ש   עֹול  ל ה  ִאּלּו ּכ  ּכ  ם  ין ֲעֵליה 
ַנֵהג, ַחס ו   ִאּלּו ִמת  ַרך  ּכ  ּב  ם ִית  ֵ ַגת ַהש ּ ה  ים ַהנ  ַכּסִ ֵהם מ  ם, ו  עֹול  ִהיג ה  רּוך  הּוא ַמנ  דֹוש  ּב  ת ַהּק  ֱאמ  ִבים ּומַ ּב  ֵדי ַהּכֹוכ  לֹום, ַעל י  ן. ַאך   ש   מ  ַעצ  לֹות ּב  ּז 

ה   ח  ר  ז  ִחינֹות: "ו  ב  ּבִ  . ש  מ  ה אֹור ַהש ּ  ּל  ּגַ ם", ַוֲאַזי ִית  ִצּל  ר  ם: "ס  ֻקּיַ ז י  א  ם, ו  בֹוא ַיֲעִביר אֹות  ִתיד ל  ע  ה אֹור  ל  ּל  ּגַ ת  ּיִ נּו ש   ", ַהי  ש  מ  ִמי ש   ֵאי ש   ם ִיר  כ  ל 
יה   פ  נ  כ  א ּבִ ּפֵ הּו: "ּוַמר  ז  . ו  ש  מ  ".ַהש ּ  יך  ֵנף עֹוד מֹור  לֹא ִיּכ  ִחיַנת: "ו  נּו ּב   ", ַהי 
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ח כשהתחילה  "בר"ה תקסלאנ"ש  ובאות יא מסיק הפל"ח מהנ"ל שתורה סא היא כמו צוואה שאמר רבנו  
 מחלתו וסבר שיפטר ממנה. 

כשלא נוכל לקבל ממנו עצה והדרכה והמתקת הדינים  ר פטירתו  ומאמר זה הוא הדרכה איך להתנהג אח
אמיתיים   חכמים  אמונת  ע"י  רק  ואז  ותלמידיו  תלמידיו  שאצל  בע"פ  ועצותיו  ספרו  אלא  לנו  ישאר  ולא 
יזכה שתכלל בשרשה   יזכה לשלימות התורה שעי"ז  בזה  לעולם  נצרכים  בכל ספרי הקודש שהם  ואמונה 

זי יתבטל ממנו כל חשכות העיצה בבלבול המשפט ויזכה להוציא משפט  שבצדיק ויזכה להמתקת הדינים וא
 נכון לאו רבכל לימודיו ובפרט בספו של הצדיק. 

בהם   ותלמידי תלמידיהם להאמין  ותלמידיהם  רבינו  לתלמידי  באמונת חכמים היא  ונראה שעיקר הכוונה 
זה לדעת שיש צדיק גדול    ובספריהם, שבכל ספר שלהם יש עכ"פ איזה השלמת הבנת דברי רבנו ויחד עם

וזה ע"י שבאים לציונו הקודש   נשמת רבנו שהיא אבן השתיה שממשיכה להיות גומרת את תיקונינו כנ"ל 
 ונכללים באנ"ש שם. 

אבל לגבי ספרים    יש להעיר שרבנו תולה את כל התיקון באמונה חכמים ובזה מיד מזהיר מחכם שאינו הגון
לגבי    )עפ"י חידושו בלק"ה שבת ה יג  ר ולא אומר שום הגבלה בזה ובלק"השלא ללעוג על שום ספ  ררק חוזר ומזהי

מזהיר רק מספרי המחקרים האפיקורסים ההולכים בדרך אריסטו וכיו"ב ולכאורה    (מי שנעלם ממנו צדיק האמת 
קשה מה ההבדל בין רבי שאינו הגון לספר של רבי שאינו הגון. ונראה כי דווקא לגבי רבי יש מצוה דלא 

להוליך את האדם לשאול תחתיות אבל לגבי ספר יש פחות סכנה כזו ועוד    ןוע"כ יכול רבי שאינו הגותסור  
ואם   ניכר  זה  אפיקורסות  יכתוב  בספר  אבל  לצדיק  ולהדמות  אדם  בני  לרמות  יותר  קל  בע"פ  שבדיבור 

   יקורסות. יש כאן פחות חשש שבגלל זה ישמע לו גם בדברי אפיתדמה לצדיק ויכתוב דברי יראת שמים הרי  
ונ"ל שעכ"פ נקודה של קדושה יש בכל ספר לבד מספרי אפיקורסות ממש. כי גם ברשע יש טוב ואם יכתוב 

ולא הרע. בזה  יתגלה  לעוד         ביר"ש מסתמא הטוב  אומר  לא  רבינו  בכל הספרים אלא שלא  גם  למוד 
כי   עליהם.  להלהלעיג  נצרכים  התורהכולם  מצטרפים    שלמת  הם  כבר  שמקבלם  התורה.ובזה     להשלמת 

בהם. לעסוק  שכתב  יא  אות  בפל"ח  עיין  צדיקים    אבל  ספרי  ויש  מבספק  בוודאי  לעסוק  טוב  ולמעשה 
ובפרט את הלקוטי מוהר"ן שיש חיוב לעסוק בו בשני סדרים    רבים והלוואי שנספיק ללמוד אותם.אמיתיים  

ועיון,    כל העצות  ובקיאות  מ   בוכן אמר שכת)יש את  לבד  נושא  כל  על  דברים שמנה אותםבו  אלא    (ג' 
את   מוצאים  רב  בעמל  רק  כי  חכמים  אמונת  הרבה  צריך  רבינו  של  בספר  וקשר    המתיקותשלהבין  שבו 

   .הדברים ועומק העצות
בזמן קצר    ,אצל מעטים מאדאורו מאיר רק  וזה רואים בחוש שלא מצינו רבי כזה שאחרי שנים רבות שהיה  

ם מכל הסוגים ומכל שכבות הציבור שלא קבלו דרכו מהוריהם  התפשט אצל המונים חסידים חדשי   בזמנינו
נתעור אלא  מיהדות,  ביותר  הרחוקים  וגם  מלומדה  אנשים  מחסידיו  רכמצוות  ולהיות  לשוב  מעצמם  ו 

 שעוסקים בעצותיו ומדברים משבחיו ובאים לציונו הקדוש ומתפללים יחד בר"ה שם. 
 

 למעשה
אחר פטירתו איך לסייע    לעתה כצוואה שעיקרה הוא צווי  מאחר שתורה זו היא צוואת רבנו יש ללמוד או

 לו לגמור את התיקון שלנו כראוי.
והידיעה שתיקון האדם תלוי  הציווי הראשון   לימוד משפטי אמת  כפי האדם    \יג/ נכונהעיצה  להוציא מכל 
כמים  ולעיצה נכונה אפשר לזכות רק ע"י אמונת ח  .\יד/ נצחייםהלחיים  על ידה יזכה  ש עיצה  הזמן והמקום  

 
ם,    -  גאות    ז ראש חדש הלכה    ליקוטי הלכות   יג עֹול  ּב  ּסּוִרים ש   ַהּיִ רֹות ו  ל ַהּצ  ה ִמּכ  ש   ה ק  ה ז  ֵעצ  ַרת ה  ּת  ַהס  ת ו  ֲחֻלּקַ יל ש   ּכִ ל ַמש  כ  ן ל  ה מּוב  י ז  ּכִ

ה   ר  צ  ּום ַצַער ו  אי ֵאין ש  ַוּדַ י ּב  ּנוּ ּכִ ם ִמּמ  ל  ע  ּנ  ן, הּוא ַמה ש ּ  ל  א ִלצ  נ  ה, ַרֲחמ  ר  ר ַהּצ  ה, ַאך  ִעּקַ ּנ  ֵצל ִמּמ  ִהּנ  ה ל  א ֵעצ  צ  מ  ּלֹא ּתִ ה ש   צּוק  ֵאינֹו יֹוֵדַע  ו   ו 
ִים, כִּ  ּתַ ה ִלש   תֹו ֲחלּוק  ה ַאך  ֲעצ  ה ֵעצ  ה לֹו ֵאיז  א  ִמים ִנר  ע  ִלפ  ה. ו  ּנ  ֵצל ִמּמ  ִהּנ  ה ֵאיך  ל  ֵעצ  ִריך   ה  צ  ֵקל יֹוֵתר ו  ַקל  ה זֹאת י  ֵדי ֵעצ  ַעל י  יֹות ש   כֹול ִלה  י י 

יו,  ל  עֹוֵבר ע  ל ַמה ש ּ  כ  ַעת ּב  ר ּדַ ל ּבַ כ  ן ל  ּמּוב  , ּכַ ך  ֵהפ  קֹום  ....  )ַלֲעשֹות ּב  מ  ה ז' ּוב  כ  ה ֲהל  כֹות ֻסּכ  ִהל  קֹום ַאֵחר ּב  מ  ֵרינּו ּב  ב  ד  ה ּבִ ּבֵ ה ַהר  ר ִמּז  בֹא  ַכמ  ו 
( ַאחֵ  קֹומֹות ש   ....    ר  ַהּמ  ל  ִמּכ  ַרך   ּב  ִית  בּות ַלה'  ר  ק  ִהת  ַין  ִענ  ּב  ה הּוא  ֵעצ  ת ה  ֵמֲחֻלּקַ ּסּוִרים  ַהּיִ ו  ה  ר  ַהּצ  ר  ִעּקַ י  ַאך   ּכִ ים,  ַרּבִ יו ה  ֲעֹונֹות  ּבַ ם  ש   ח ל  ּדַ ּנִ

מֹון, ֵאיך   ִויַח מ  ִאם לֹא ַיר  ִויַח ו  ִאם ַיר  ל, ו  ב  ה ַהּכֹל ה  ת    חּוץ ִמּז  ַ ֻדש ּ ַין ק  ִענ  ה ּב  ֵעצ  ת ה  ל ֲחֻלּקַ ה, ֲאב  י  ה  ש   ר ּכ  פ  ע  ל ה  ּוב א  ש  י  יו ו  ֵמי ַחּי  ה י  ַבּל  ה י  י  ה  ּיִ ש  
ל   ּכֵ ּתַ ס  ל ַהּמִ כ  ן ֵהיֵטב ל  ּמּוב  ה ֵמַהּכֹל, ּכַ דֹול  ה ַהּג  ר  ר ַהּצ  ה ִעּקַ ִחי, ז  צ  ִליתֹו ַהּנִ כ  ה ּתַ ּז  ַתכ  ַיֲהדּותֹו, ש   ַאֲחרֹון.ַעל סֹופֹו ו   ִליתֹו ה 

ִליִחין ַעל    -אות ג'  שחיטה הלכה ה    ליקוטי הלכות   יד ַאֲחִרית ֵאין ַמצ  ל ּב  ה, ֲאב  ע  ִפי ש   ִאין ֵעצֹות טֹובֹות ל  ֵהם ִנר  ה ֵעצֹות ש   ַכּמ  ה ו  ּמ  י ֵיש  ּכַ ּכִ
ּכֹות  ִלז  ו  ל.  ל  ּכ  טֹובֹות  ֵעצֹות  ם  ֵאינ  ת  ֱאמ  ּב  אי,  ַוּדַ ּב  ן,  ּכֵ ַעל  ו  ם.  ד  ַרּבֹות    י  ּועֹות  ש  י  ִריִכין  צ  ַצח  נ  ל  ַאֲחִריתֹו  ּב  ם  ד  י  ַעל  ִליַח  ַהצ  ל  ֵלמֹות,  ש   ֵעצֹות  ּב 

עַ  ּפַ ל  כ  ין ּב  ִ ש  ַבּק  נּו מ  א  מֹו ש   יֹום ּכ  ל יֹום ו  כ  ֹאד ּב  ֹאד מ  ה מ  ַרך  ַעל ז  ּב  ש  ַלה' ִית  ַבּקֵ ִריִכין ל  ֹאד. ּוצ  ה ִמ מ  ה טֹוב  ֵעצ  ֵננּו ּב  ַתּק  יֵענּו  ם, "ו  ִ הֹוש  יך  ו  נ  פ  ּל 
ה ו   ה טֹוב  ֵעצ  ֵננּו ּב  ַתּק  ת ו  ַ ש  ּק  ּבַ נּו ַז"ל, ש   ַרּבֵ ַמר ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ו  א  מֹו ש   ". ּוכ  ך  מ  ַמַען ש   ה ל  ֵהר  ה  מ  ּבֵ ַרך  ַהר  ּב  ִציר ה' ִית  ַהפ  ּה ּול  ש   ַבּק  ִריִכין ל  כּו', צ 

יחֹות   שִֹ ּב  ר  בֹא  מ  )ּכַ ה.  ז  ַעל  ֹאד  ַוֲאִפּלּו  מ  יתֹו,  ִ ֵמֵראש  ר  ב  ּד  ַאֲחִרית  טֹוב  ִחיַנת  ב  ּבִ ּה,  סֹופ  ּב  הּוא  ה  ֵעצ  ה  ר  ִעּקַ ו  מֹוֲהַר"ן(,  י  ַחּיֵ ּב  "ל  ַהּנַ ִמּיּות  יו  ש   ּגַ ּבַ
ִריִכי  ּצ  רֹות ַרּבֹות ש   ב  ה ס  ּמ  ִמים ֵיש  ּכַ ע  י ִלפ  ה, ּכִ ֵעצ  ַמר ה  ר הּוא ּג  ִעּק  ִבין זֹאת, ש   ה  כֹוִלין ל  ל  י  ה, ֲאב  אֹור  ּיֹות, ִלכ  רֹות ֲאִמּתִ ב  ֵהם ס  , ו  ך  ן ַלֲעשֹות ּכ 

ה,   ל ז  ֵאר ּכ  ב  ר ל  ש   פ  ִאי א  ש  ו  ך  ַמּמ  ֵהפ  ִריִכין ַלֲעשֹות ּבַ ּצ  ת ַהּכֹל, ש   ר  ּסֹות  ה ש   ר  ב  י ֵכן ֵיש  ס  ה  ַאף ַעל ּפִ ֲעשֹ  מֹו ַמה ּנַ ַעצ  ִבין ּב  ה  כֹול ל  ם י  ד  ל א  ַאך  ּכ 
עַ ִעּמֹו ּב   ִליַח ּפַ ן ִמי יֹוֵדַע ִאם ַיצ  א ּוַמּת  ה ַמּש  ֵאיז  תֹו ּב  ֵדי ֲעצ  ִליַח ַעל י  צ  ּמַ ש   ל ֲאִפּלּו ּכ  ֵעצֹות, ֲאב  ַין ה  ִליחּו  ִענ  ִהצ  ה ש   ּבֵ ִאינּו ַהר  ר  מֹו ש   ִנית. ּכ  ֵ ם ש 

ן ו   מ  ַעצ  וּו ל  ל  ה ו  כּו ַעל ז  מ  ס  חֹורֹות ו  ת ס  ִנּיַ ק  ִמים ּבִ ע  ה ּפ  ּמ  ֲעֵלי  ּכַ ַנֲעשּו ּבַ ֹאד ו  לּו מ  ּד  ל  ּדַ ִנת  ַער ו  ַ ַפל ַהש ּ ך  נ  ַאַחר ּכ  ם. ו  ה יֹוֵתר ִמּכֹח  ּבֵ ה ַהר  ּבֵ נּו ַהר  ק 
מֹך   ִלס  ִריִכין  ּוצ  ֹו,  ש  ַנפ  ל  ה  ֵעצ  ֵתת  ל  ם  ד  א  ה  ל  ה  ש   ק  ת  ֱאמ  ּב  ן  ּכֵ ַעל  כּו'.  ו  ִחים  ּבֹור  ַנֲעשּו  ה  ּבֵ ַהר  ו  ִית  חֹובֹות,  ה'  ַעל  ַרק  ַתֲחנּוִנים    ּב  ש   ַבּקֵ ּול  ַרך   ּב 

ַצח,  נ  תֹו ל  ֵדי ֲעצ  ִליַח ַעל י  צ  ּיַ ר ש   ִעּק  ה  יו. ו  נ  פ  ה ל  ה טֹוב  ֵעצ  נֹו ּב  ַתּק  ּי  , ש   ַרך  ּב  ֵני ה' ִית  ה ִלפ  ּבֵ יו    ַהר  ֵמי ַחּי  ל י  נֹו ּכ  אֹו ּוַמּת  ַמּש  ִליַח ּב  צ  ּמַ י ֲאִפּלּו ִמי ש   ּכִ
ה עַ  ע  ִאם ֵאינֹו זֹוכ  מּור ִלב  ר ש   יו, "עֹש   ל  ֱאַמר ע  ּנ  מֹו ש   לֹו, ּכ  ל ֲעמ  כ  ּב  רֹון לֹו  ת  ים ַמה ּיִ ִחּיִ ים ִנצ  ַחּיִ ירּותֹו ל  ִ ֵדי ֲעש  ן  ל י  ל  א ִלצ  נ  תֹו" ַרֲחמ  ע  ר  יו ל  ל 

סֹוף.   ר ו  מ  ג  ה הּוא ּבִ ֵעצ  קּון ה  ר ּתִ ן ִעּקַ ה(. ַעל ּכֵ ֵעיל ִמּז  ר ל  בֹא  מ   )ּכַ
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ספרי  ו כל  בחשיבות  אפשר    .קדשהאמונה  אחר הסתלקותו  אבן השתיה שכעת  האמת  לצדיק  והתקשרות 
 לקבל ממו רק ע"י שלימות התורה ע"י שמכבד את כל הספרים. 

 

 אזהרה שלא לסמוך רבי שאינו ראוי
בי הגדול  הלמדן  ואפילו  למדן,  רק  שהוא  רבי  לו  לעשות  שלא  אזהרה  הוא  השני  בדור,  הציווי  אלא ותר 

כי בלא אמונת חכמים אין עצה נכונה ואפילו את עצמו לא יודע    \טזשיש לו אמונת חכמים/ ו  \טו/למדן וצדיק
 . להנהיג כ"ש אחרים

בדרך לא    אנשיוובזה מאריך רבנו לבאר גודל הנזק שנעשה ע"י סמיכת רבי שאינו ראוי שלא רק שמוליך  
 "י ממקום מושבותם דהיינו גלות. ישראל עד שגורם לגרש בנ \יז/נכונה אלא שמזיק לתוקף כתב

אמונת חכמים היא כמ"ש )בדברים יז( לא תסורו מן הדבר וכו'  זה יש לכאורה דבר תמוה כי מבאר שובעניין 
ימין ושמאל, ומבואר שם ברמב"ן עפ"י הספרי שהוא חיוב התורה לקבל דברי הסנהדרין והפוסקים שבכל  

להלכה הוא סמוך    וןולכקוטים שהמקום המסוגל ביותר  ידור אפילו אם הם טועים. עוד מבואר בביאור הל
ועל כן סנהדרין מקום מושבה הקבוע היה בלשכת הגזית שבבית המקדש, וגם קודם שנבנה    ההשתיילאבן  

 יה. יהבית ישבו סמוך למשכן ששם היו לוחות האבן שמקבלות מאבן השת
י על עצמו את דואג האדומי אע"פ ומאידך מביא רבנו כדוגמא לרבי שאינו ראוי שאסור לסמוך אותו לרב

אדם   דהיינו  הזמן,  באותו  המשכן  היה  ששם  בנוב  וישב  הסנהדרין  וראש  למלך  יועץ  בתורה  גדול  שהיה 
 שהוא הדוגמא למי שיש לו את כל התנאים שהתורה מחייבת לשמוע בקולו ולא לסור מדבריו ימין ושמאל.  

בה פוסק  רב  כי  לרבי  רב  בין  חילוק  שיש  לתרץ  צריך ובהכרח  שאמנם  בי  רק  תלוי  לא  הדבר  ובזה  לכה 
לבחור לו רב פוסק היותר גדול וצדיק שאפשר אבל מחויב לשמוע לרבנים שנבחרו בעם. אבל כל זה רק  

בזה כל וצדיק ולמדן    י בעניין פסקי הלכה אבל עצות בעבודת ה' ובהשקפה לזה כל אחד צריך לעשות לו רב
ויוליך אותו בדרך האמת בעצות נכונות,  האחריות היא על האדם עצמו שבוחר לעצמו   רב שידריך אותו 

זה מדגיש רבנו שכל האחריות היא על האדם עצמו ואפילו הרב שאינו ראוי בעצמו לא יתן את הדין כמו  בו
אותו אחד שסמך אותו על עצמו לקבל ממנו. )ואילו הרב עצמו שקיבל כבוד יותר מהראוי לו ושתק דינו  

 ( שבארנו עי"ש מה יתבאר בתורה רלו
 

 השתיה ןנשמת הצדיק שהיא שכל הכולל בחי' אב
שהולכים   האמיתיים  הצדיקים  בכל  להאמין  שצריך  חכמים  האמונת  לעיקר  שנוסף  הוא  השלישי  הציווי 

יש צדיק מיוחד נשמה כוללת וגדולה במיוחד  צריך להאמין ש,  (יג  'ה)לק"ה שבת    בדרך הזוהר והאריז"ל והבעש"ט
נשמה  שהוא  האמיתי  רק    צדיק  העולם  לזה  לרדת  שיכולה  מאד  זך  בגדולה  גוף  להוליד  המסוגל  מקום 

ונשמה גדולה זו    ואולי רק מיחיד הדורות  או חד בכמה דורות  שיקבל אותה, ממילא היא נשמת חד בדרא
מנהיג הקב"ה  נעלם ושרשה ואחיזתה למעלה מעוה"ז והיא בחי' שכל הכולל המנהיג את הגלגלים שעל ידם 

ונמצא שמי שנכלל בה אזי הנהגת העולם היא כרצונו.   נמצא  העולם,את   זו היא מנהגת הגלגלים  נשמה 
 . ואדם ויודע עצה לכל עת ומקום

זה של נשמת הצדיק האמיתי שהוא שכל הכולל חכמה עילאה שבו מושרשת התורה   עוד מבואר בעניין 
ק הזה היא בירור הכל  בחי' קדש הקדשים בחי' אבן השתיה שממנה הושתת העולם ועל כן ההתכללות בצדי 

כולם.    שעי"זבשרשו   כל הדינים  הווביטול  המתקת  וכבדות   אהדינים  וכל המחלוקות  כל החשכות  ביטול 
 ועצבות. 

 אבן השתיה
נוסיף עוד  וכאן  ו'  וביאור עניין אבן השתיה שכתבנו באמצע אות  ועיין בהקדמה  יש להרחיב הרבה  ובזה 

 קצת ביאור מקיף יותר.
אבן היא מלכות ושתיה היא שת    -ברי הזוהר ויחי רלא. וקיצור דבריו שאבן השתיהותחילה יש להקדים ד

הבריאה     .י"ה לעולם  הקב"ה  שהוריד  דאצילות  ממלכות  הארה  היא  העולם  כי  הושתת  ונשארה  ממנה 
 מציאותה בשני המקומות באופן שהעליון מאיר לתחתון והיינו בינה עילאה המאירה למלכות.

בינה שם מבאר הראב"ן בכמה אופנים שרבינו הוא הארת הבינה. ולפ"ז רבינו הוא  ועיין ככבי אור חכמה ו
הצדיק כי כל בשמים ובארץ שמאיר מבחי' אבן העליונה לאבן התחתונה ועי"ז כל הנכלל בו זוכה להמתקת  

 הדינים בשרשם ולחידוש כח ההמלכה את הש"י.  

 
 מבואר שהכל תלוי בתיקון הברית וצדיק הוא מאן דנטר ברית כידוע.  ת בלקוטי הלכו   טו 
של חיוב החיבור בין למדן לצדיק ואיסור הפירוד ביניהם נתבאר בתורה לא אבל כאן הדגש על אמונת חכמים של הרב    עניין זה   טז 

שג ג'  אות  יח  בתורה  ועיין  חכמים  אמונת  אמיתי  למנהיג  להיות  שחיב  התנאים  שזה אחד  ושם  דהיינו  אמיתי  ממנהיג  מדבר  שם  ם 
מבואר שעיקר המנהיגות היא רחמים וזה א"א אלא כשיש לו אמונה חזקה בהש"י עי"ש עוד מתבאר שם שמנהיג אמיתי סבור שאינו  

 ראוי להנהיג ודבר זה משתלשל אצלו מבחי' רגע באפו של הש"י עי"ש 

דלא איתברר כל צרכו ועיין לקמן. עיין בהקדמה לאות ב' אופנים    שנחלש כתב ידינו ע"י סמיכת רבי שאינו הגון צ"ע   ביאור העניין   יז 
 לבאר העניין הזה. ועוד במקומו בריש דף עד: 
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ה  בתפארת  ואיתא שאבן  דבריו  קיצור  עה"ת  )ֵאיבשיץ(  התוהויהונתן  מעולם  הארה  בחי'  היא   \יח/ שתיה 
כי מהרושם שלו נתחזקו הכלים ואזי כששב האור כבר היו    שקדם לעוה"ז ומכח הארה ההיא הושתת עוה"ז

הבראות בר"ה ונברא בפועל ל ועוה"ז לשיטת התוס' בר"ה כז. עלה במחשבה    .לקבלו  שמים מספיקוגמ  כלים
זריעה   בבחי'  העולם  הושתת  שבר"ה  נמצא  השביעיבחהריון  ו בניסן.  בחודש  ונולד  השתיה  אבן  בניסן.    י' 

ביותר/  העולם  שרש  השתיה  האבן  מאיר  בר"ה  דייקא  לפ"ז  הדין\יטנמצא  שרש  בחי'  והיא  שעלה    ,.  כפי 
 כי כל דבר מתברר בשרשו. ,לכן כל הדינים נמתקים בו ,במחשבה תחילה לברא את העולם בדין

  השייך לו,  לידה וצמיחת אילן חדש ע"י זריעת זרע בכליועפ"ז נראה לבאר שכמו כל חידוש בעוה"ז כגון  
הוא צר צורה בחומר החדש  ו   , דהיינו שבטל החומר ונשאר רק הצורה, הרוחני  ו חווהזרע נסרח ונשאר רק כ

דם שהוא בחי' אב וצורה  וועושה בריאה חדשה, נמצא שתמיד הצורה היא השארות מעולם הקשנזרע בו,  
שישאר זרע  דהיינו    ,תים בעולם שיתחדש לעתיד לבוא תיהיה מכח הלוזלחידוש המתחדש, כך גם תחית המ

דהינו שהלוז בו נרשם כל   ,מעוה"ז שיזרע בעולם העתיד לבוא והוא יהיה בחי' צורה בחומר עולם העתיד
)ובעולם הזה אין לו כליון אבל לעתיד לבוא מכורח שיהיה לו כליון וישאר רק כוחו  מעשינו הטובים בעוה"ז 

תחית המתיםהרוחני(   תיהיה  וי"ז  לבוא  בחומר שלעתיד  צורה  צר  יהיה  הוא  הרחני שבלוז  גם  והכח  כך   .
שהיה זך יותר כי הכלים שבו היו    עוה"ז הושתת ע"י אבן השתייה שהיא בחי' זרע שנזרע מעולם שקדם לו  

קודם  ואיתא בכתבי האריז"ל ש  .עוה"זחומר ההוא הצר צורה בפחות מגושמים לכן לא היכלו את האור ו
הברודים עולם  שנקרא  שלנו  התיקון  התיקוןדהינו    לעולם  האורות    ,עולם  היו  שבו  הנקודים  עולם  היה 

וזה    .שברי הכלים שאנו צריכים לתקן בעולם הזהשהם  גדולים מהכלים ונשברו ובו נתהווה כל בחינות הרע  
נ"ל שכל חידוש נעשה . ועפ"י הכלל ה\כ/היה הקב"ה בונה עולמות ומחריבןהבריאה  שאמרו חז"ל שקודם  

יהונתן הנ"ל שאבן השתיה שממנה הושתת העולם היא בחי'    התפארתמזריעת זרע מעולם שקדם לו מבאר  
, והוא  \כאזרע מעולם התוהו והשבירה שקדם לעוה"ז. שהוא מעולם שהאורות בו עצומים והכלים מועטים/ 

 הצר צורה בעוה"ז.   
  \כבעוה"ב/ קדם לעוה"ז אור  שיה אור עצום מעולם  יהשתנמצא שנשמת הצדיק שרבינו אומר כאן שהוא אבן  

 שהוא הצורה של עוה"ז והיא הנשמה המנהגת את הגלגלים שבהם מונהג העולם.   
הרבה   מעבודתו  אלא  נשמתו  וקדושת  מגודל  לא  למדרגתו  שזכה  אמר  שרבינו  במ"א  מבואר  ומאידך 

ונ החומר  ריח  מכל  בתכלית  עצמו  שזיכך  הכוונה  נפש שלפ"ז  שזכה  במסירות  עד  צורה  בחי'  לגמרי  עשה 
להיות מרכבה לאור עצום מעולם שקדם לזה העולם דהיינו בחי' הבעטלער העיוור שאמר שזוכר לאו כלום 

 והיינו לאו כלום מעולם התיקון כי הוא מעולם שקדם לו שממנו הושתת ונזרע עוה"ז. 

 
לעולם הנקודים שבו ירדו אורות גדולים והכלים עדיין לא היו חזקים דהיינו מגושמים מספיק לכן נשברו ולכן כביכול לא    הכוונה   יח

וגשמיות מועטת ומה שנשבר בו זה הכלים. ואת האור הזה האיר הקב"ה שוב בעולם  הצליח להיברא עוה"ז. נמצא שהוא אור גדול  
החדש עולם התיקון וכיון שכבר היה פעם בעולם השאיר רושם שממנו נעשו כלים מגושמים יותר וחזקים שהכילו את האור וכלים  

וזר להאיר בכלים חדשים דהיינו בחומר האדמה  אלו הם גשמיות עוה"ז.    וזה בחי' הזרע הנרקב דהיינו שהכלי נשבר והאור נשאר וח 
ומגדל ממנה עץ חדש על פי הצורה שהייתה טמונה בזרע שנשבר.  וזה בחי' היום הרת עולם ולמבטא אשכנזי נשמע היום הרס עולם  

ם התוהו ונזרע  והיינו הך כי ההריון הוא ע"י הרס חומר הזרע ובר"ה נברא העולם בכח דהיינו הריון, דהיינו שנשברו הכלים של עול 
 עולם התיקון.

יה לחדש כח הנבראים להמליך  י שמטעם זה רק ביוה"כ הסמוך לו נכנס כהן הגדול מאחיו לקדש הקדשים מקום אבן השת   ואפשר   יט 
 יה.י הדינים מעליהם בשרשם שבאבן השת   ל את הקב"ה ולהמתיק כ 

האור ונסתלק ע"י שבירת הכלים שבתחילה. וזה  שהכלים מתחזקים כראוי רק מכח הרשימו שנשאר ממה שכבר האיר    כי הוא חק   כ
גיטין מג.( עה"פ והמכשלה הזאת תחת ידך אין אדם עומד על דברי תורה אלא א"כ נכשל   יד.  בחי' דרשת חז"ל )שבת קיט: חגיגה 

ובחי' תלמידי   ובחי' קל שנים שפרש אדה"ר מאשתו עד שילד את שת.  בביאה ראשונה  )וזה בחי' אין האשה מתעברת  ר"ע  בהם.  
 שקדמו לתלמידי ר"ש כמבואר בלק"ה( 

מוכרח    ואע"פ  בזרע  ואילו  חזק,  היה  אם  בכלי  להשאר  יכול  היה  ראשון  האור  שהרי  כלים  והשבירת  הזריעה  חקים  כשני  שנראים 
שתישאר רק צורה כדי לברא דבר חדש. אבל באמת למה שלא יקלט הזרע בעצמו ויתחזק מהאדמה שנזרע בה בלא שירקב. אלא  

חק   יכול  שהוא  חידוש  ורק  שבקודם.  החסרונות  נשאר  בהכרח  בהמשך  כי  המשך  ולא  חידוש  שתיהיה  שההכרח  התחדשות  בכל 
להתחיל יושר כראוי. אבל בשבירת הכלים הטעם אחר כדי לחזק הכלים שכך רצה הקב"ה שתמיד לא יהיו הכלים הראשונים חזקים  

שתמ  חק  טבע  לכן  מדאי  חזקים  יהיו  שלא  מחשש  זה  ואולי  הרושם  מספיק  ע"י  הנצרך  כפי  רק  ומתחזקים  חלשים  הם  תחילה  יד 
שהוא   כשלון  בכל  ידע  שתמיד  התחזקות  מכאן  כראוי.       שיתחזקו  כדי  שישבר  פעמים  כמה  צריך  ולפעמים  הקודמת  שבהארה 

יש חשש  מוכרח לחיזוק הכלים של הדבר הזה בעצמו שרוצה לעשות.  ואדרבה כיון שהוא חק הרי אם הבין סוגיא בפעם ראשונה  
 שמשהוא אנו כשורה וכן בכל עבודה שמתחיל עם מצליח מיד יש חשש שאין זו עבודה כראוי או קטנה עליו.

שעולם התוהו בחי' זכר כלפי עולם התיקון וכידוע שז' מלכים שמתו היו לבא נשים לבד מהאחרון שהיה מעולם התיקון כי    נמצא   כא
וזה בחי' אדם הראשון שקודם שהוליד  את שת שממנו הושתת העולם פרש מאשתו קל שנים והוליד מזיקים ושידין    היתה לו אשה 

בחי' עולם התוהו והשבירה שקדם לעולם התיקון. כי אדם בלא אשה הוא אור עצום בלא כלים והם נשברים ונעשה בחי' רע ורק ע"י  
 אשה שהיא כלי להחזיק את האור נבנה ממנו בנין מתוקן.  

עולם השכר הוא עולם שקדם בהשתלשלות לעולם העשייה וככל שקדם יותר כך הוא גבוה יותר  בפתחי שערים שעוה"ב    כמבואר   כב
 ובבחי' אחד יותר ונמצא שלוז דעוה"ז זורע את שכר עוה"ב ועוה"ב הוא בעצמו בחי' לוז ואבן השתיה של עוה"ז.  



              15עד.   מוהר"ן                  תורה סא                                                      קוטייל                      

היא נשמה שמצד עצמה היא  שמבואר ששמנהגת הגלגלים  הנשמה    בחי' אחתונראה שיש בזה שתי בחינות  
תלוי  שזה  משמע  השתיה  אבן  היותו  מצד  אבל  בעוה"ז.  להתגלות  מיוחדים  תנאים  וצריכה  מאד  גדולה 
ונעשה מרכבה   עוה"ז  כלפי  וצורה  אור  בחי'  ונעשה  ריח גשמיות מעצמו  כל  והעבודה עד שמבטל  בזיכוך 

 לבחי' אבן השתיה. 
 

 תיקון המשפט
ענ הוא  כאן  מבואר  הרביעי  אבל הציווי  העצה  וחלוקת  המותרות  מעניין  מורכב  שהוא  המשפט  תיקון  יין 

. אלא שלזה צריך  הוא שעיקר התיקון והגאולה היא כשיש לאדם עצה נכונה בכל זמן ומקוםעיקר העניין  
את כל התיקונים הנ"ל ראשית אמונת חכמים וספריהם שבזה נשלמת התורה ועוד תיקון המשפט שבו תלוי  

עניין הנ"ל לדעת   ומה  גם  והמבחן הוא באכילה שיודע לתת עצה לנפשו כמה  רב לסמוך על עצמי  איזה 
 לאכול וגם המוכרח לאכול מתברר מהפסולת הרוחנית שבו רק ע"י אמונה חזקה כמבואר גם בתורה סב. 

יש   ומהם  דינים  יש  העוונות  מחמת  כי  הדינים  בהמתקת  תלוי  וספריהם  בחכמים  האמונה  של  הזה  ועניין 
התנגדות   א"א  לאדם  הדינים  בלא המתקת  כן  שיש שעל  אמת  מיני  לכל  התנגדות  וכן  ודבריהם  לחכמים 

לזכות לתיקון המשפט ועי"ז לעצה נכונה וכשאין לו תיקון המשפט אזי הוא נידון בכל דבר במותרות כי כל  
מהמות עושה  במשפט  וכשטועה  מותרות  הוא  ממנו  להרחיק  שצריך  שהנהגתו  רדבר  ונמצא  עיקר  ות 

 במותרות.  שנידוןזה הפירוש גם א את הדבר שצריך להיות מיותר נעשה אצלו עיקר וואכילתו הי
 

 התקשרות לצדיק 
בו עם   והאמונה  זה המתקת הדינים שנעשית ע"י התכללות בצדיק  תלוי הכל  הציווי החמישי העיקר שבו 

ביחד כלי האמונת חכמים ובספריהם כי צריך לבוא לצדיק עם הכלל ולא לבד כי כלל שמאוחדים נעשים  
וכנ"ל שאמר אם תחזיקו עצמכם ביחד אזי תיהיו צדיקים אתם ומתחברים   גדול לאור העצום של הצדיק 

 אליכם ויתקיים גמרתי ואגמור.
 והנקודה המרכזית בציווי זה היא הנסיעה לציון של רבנו בראש השנה. 

 
 למעשה

צוואה ממנו ז"ל, לרמז לאנ"ש   שמאמר של חדי ר' שמעון הנ"ל היה כעין  -עיין פרפראות לחכמה אות טז  
ספריו   בלימוד  ולעסוק  חכמים  באמונת  מאוד  להתחזק  היינו  ז"ל,  פטירתו  אחר  של  ההתנהגות  ענין  על 
הקדושים וספרי כל צדיקי אמת, ולהחזיק אותם בחשיבות גדול, ולהאמין בהם באמת ולבלי לסור מדבריהם  

וכן ליזהר מאוד מלהסמיך את המנהיגים שאי ולבלי ליתן להם שום תוקף ועוז    \כג/ נם הגוניםימין ושמאל, 

 
רוּ   -עיין ליקוטי הלכות שבת הלכה ה' אות יג    -  מאי הגון ולא הגון   כג מ  א  ה ש   ז  יֹוֵדַע    ו  ֵאינֹו  ו  ר  ּב  ִמד  ּב  ך   ַהּלֵ ַהמ  ה  כ  ר  ם ִלב  רֹונ  ִזכ  ַרּבֹוֵתינּו 

סּור ַלֲעש  ִמים א  ה י  ש ּ  ִ ל ַהש ּ כ  ם ּב  ּגַ ם ש   רּו ש   מ  א  ִביִעי ו  ש  ש   ַקּדֵ ִמים ּומ  ה י  ש ּ  ִ ה ש  ת מֹונ  ּב  ַ ַתי ִהוא ש  יּ מ  ַגם ּבַ ַבד. ו  יו ל  ֵדי ַחּי  י ִאם ּכ  ה ּכִ אכ  ל  ֹום  ֹות מ 
יק ה   ּדִ י ַהּצַ י ואבדלתא. ּכִ ֵ ִקּדּוש  ִביִעי ל  ש  ש   ַקּדֵ ַמאי נ"מ מ  יו ּול  ֵדי ַחּי  ה ּכ  אכ  ל  ה מ  ּלֹו עֹוש  ִביִעי ש   ם  ַהש ּ  ֵ ר ש  י ִעּקַ "ל ּכִ ּנַ ת ּכַ ּב  ַ ִחיַנת ש  ת הּוא ּב  ֱאמ 

ּדַ  ג  ּיִ ש ּ  ל ַמה  כ  ו  ת  ֱאמ  יק ה  ּדִ ַהּצַ ם  ֵ ַהש ּ ֵדי  י  ַעל  ה  ּל  ּגַ ִנת  ף  ה'  ּת  ֻ ש  מ  ַרך   ּב  ִית  מֹו  ש   י  ּכִ יֹוֵתר.  ו  יֹוֵתר  ה'  ם  ֵ ש  ל  ּדַ ִיג  יֹוֵתר  ו  יֹוֵתר  ת  ֱאמ  יק ה  ּדִ ַהּצַ ם  ֵ ש  ל 
רּו ַהַחב   מ  א  מֹו ש   ִריך  הּוא. ּוכ  א ּב  ש   ֻקד  א ּד  מ  ִהוא ש   ת ש   ּב  ַ ִחיַנת ש  הּו ּב  ּז  "ל ש   ּנַ יִקים ּכַ ּדִ ם ַהּצַ ֵ ש  ִ ּב  י ש  ַרּבִ ה ל  ִהי  ַרּי  ֻכּל  ת ּד  ּב  ַ ּת  ש  אי ַאנ  ר יֹוח  עֹון ּבַ מ 
ֵטגֹור   ה ק  ַנֲעש  ם. ו  עֹול  ת ּב  ֲחלֹק  ה ַהּמַ ַרּב  ִנת  ֹאד ו  ם מ  עֹול  ל ה  ּבֵ ל  ּבַ ים ִנת  ַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו ה  ל ּבַ ם. ַעד  יֹוֵמי ֲאב  מ  ַעצ  ִמים ּב  ִמיֵדי ֲחכ  ל  ין ַהּתַ ה ּבֵ דֹול  ּג  א  י 

ד יֹוֵדעַ  ח  א  ֵאין ה  ת    ש   ִרים ַהּמִ ּב  ּגַ ה ִמת  ֵלמּות ּוֵמֲחַמת ז  ש   ן אֹותֹו ּבִ ַתּקֵ ּיּוַכל ל  י ש   ֲאִמּתִ יק ה  ּדִ ת ַלֲאִמּתֹו ִמי הּוא ַהּצַ ֱאמ  ֵרי  ה  ַגמ  ִקים ל  ִדים ַהחֹול  ַנּג 
ֵני   ל ּב  ל ּכ  ן ש   ם טֹוב ַרּב  ֵ ַעל ש  ה ִמימֹות ַהּבַ י  ה  יִקים ש   ּדִ ַהּצַ ל ַהֲחִסיִדים ו  ֵהם  ַעל ּכ  ִרים ש   אֹומ  ִצים ו  לֹוצ  י ִמת  ה ּכִ כ  ר  דֹוש  ִלב  ק  יק ו  ר ַצּדִ ה ֵזכ  ַהּגֹול 

ל ַהחוֹ  ל ּכ  ם ש   ֵריה  ב  ל ּדִ כ  נּות זֹאת ַמֲאִמיִנים ל  דּוַע ֵליצ  ּי  ֲאִמינּו ּבֹו. ּכַ ּיַ יק ש   ּדִ ד ֵמַהּצַ ח  ם א  ם ּגַ ל  צ  ר א  א  א לֹא ִנש   יל  ה. ּוִמּמֵ ה ַעל ז  ִקים ז  ם.    ל  עֹול  ּב 

ל   א  ם  ִלּב  יב  ִ ש  י  ו  ה  ז  ַעל  ם  ה  ל  ַלח  ִיס  ַרך   ּב  ִית  ה'  ו  ם  ה  ל  ה  פ  י  ך   ּכ  לֹא  ו  ה  ּד  ַהּמִ ך   ּכ  לֹא  ת  ֱאמ  ּב  ל  ה.  ֲאב  ֱאמּונ  ה  ו  ת  ֱאמ  ין  ה  יכִּ רִּ צְּ נוּ  אָּ א  ַרּבָּ ַאּדְּ י  ּכִּ

י  רִּ פָּ ַהּסְּ י  ּפִּ ַעל  ה  ּפֶׁ ַעל  וּבְּ ב  תָּ כְּ ּבִּ ה  ֶׁ מֹש  ּתֹוַרת  ת  ּדַ י  ּפִּ ַעל  ֵאל  רָּ שְּ יִּ יג  הִּ נְּ ּמַ ֶׁ ש  י  מִּ ל  כָּ ּבְּ ם  ֻכּלָּ ּבְּ ין  ַהֲאמִּ א  לְּ רָּ מָּ ַהּגְּ ל  ֶׁ ש  ז  ּפָּ ֵני  ַאדְּ ַעל  ים  דִּ ֻיּסָּ ַהמְּ ם 
ים וְּ  ִּ ש  רָּ דְּ ה מִּ ָּ דֹוש  ם ַהּקְּ ֻכּלָּ ין ּבְּ ַהֲאמִּ ין לְּ יכִּ רִּ נוּ צְּ אי אָּ ַוּדַ כוּ' ּבְּ "י ַז"ל וְּ ֲארִּ ֵבי הָּ תְּ כִּ דֹוש  וְּ ֵרי ַהזַֹּהר ַהּקָּ פְּ י    סִּ מֹות ִחיצֹוִנּיֹות  ּכִ כ  ח  ִקים ּב  עֹוס  ת ה  ַרק ִמּכַ

ִא  ר  מֹו ַהּק  ֵהם ּכ  ה ו  דֹוש   א ַהּק  ר  מ  ף ֵמַהּג  ַבד. ּופֹוִנים עֹר  א ל  ר  ק  ּמִ ִקים ּבַ עֹוס  ם  ש   יה  ֵ ַרע ּוֵפרּוש  ם ה  ל ִלּמּוד  כ  ם. ו  ֵכיה  ַדר  ם ּוב  ה  ִקי ּב  ּב  ִמי ש   ש  ל  ים ַמּמ 
ם. ר  ח ִזכ  ִנּמַ ם ו  מ  ח ש   יו ִיּמַ טֹו ַוֲחֵבר  מֹו ֲאִריס  ִמים ּכ  ס  ֻפר  ִסים ַהמ  יקֹור  ּפִ א  סֹודֹות ה  י י  ִעים ֵהם ַעל ּפִ ר  ִרי   ה  ם צ  ֵריה  פ  ֵאּלּו ּוִמּסִ ּתֹות ּכ  ִחיק  ִמּכִ ַהר  ִכין ל 

יגּו א   לֹא ַיּשִ ּובּון ו  ש  יה  לֹא י  א  ל ּב  ֱאַמר ּכ  ם נ  י ֲעֵליה  ן. ּכִ את  ֲעֵלי ר  ַקת ּבַ ח  ִרחּוק יֹוֵתר ֵמַהר  ִלית ה  ַתכ  ֵאל  ּב  ר  ת ִיש  ַעל ּדַ ל ּבַ כ  דּוַע ל  ּי  ים ּכַ חֹות ַחּיִ ר 

ר ַרֲחמ   ה  מ  ַהּנִ ו  ַרע  ם ה  ס  ַאר  ו  ם  עּות  ם ִרש   ל עֹצ  ם ּגֹד  ּוֵמֲהמֹונ  ם  ן ֵמה  ב  ז  א ִלש   ַרּבֹוֵתינוּ  .  נ  ֵרי  בְּ י ּדִּ ּפִּ ים ַעל  ַנֲהגִּ תְּ ים ַהּמִּ רִּ ֵ ש  ַהּכְּ וְּ ים  יקִּ ּדִּ ַהּצַ ל  ּכָּ ל  ֲאבָּ

וַ  ֵלינוּ ּבְּ ֵגן עָּ ם יָּ כוּתָּ יו זְּ ידָּ מִּ ַתלְּ ם טֹוב וְּ ֵ ַעל ש  ַהּבַ "י וְּ ֲארִּ ֵבי הָּ תְּ כִּ זַֹהר וּבְּ א וְּ רָּ מָּ גְּ ה ּבִּ כָּ רָּ בְּ ם לִּ רֹונָּ כְּ אי אָּ זִּ ן  ּדַ ַכּמוּבָּ ם. וְּ ד ֵמהֶׁ חָּ וּם אֶׁ סוּר ַלֲחלֹק ַעל ש 
ן ש   סוּק ֹאזֶׁ ן ה( ַעל ּפָּ ימָּ סִּ ֹון ּבְּ אש  רִּ ּקוֵּטי הָּ לִּ רֹות ּבְּ ֲחצֹוצְּ ה ּבַ ַהּתֹורָּ ה ּבְּ כָּ רָּ בְּ רֹונֹו לִּ כְּ נוּ זִּ ֵרי ַרּבֵ בְּ דִּ י  ּבְּ ּמִּ ֶׁ ין ש  לִּ ים ּתָּ מִּ ב ֲחכָּ רֶׁ קֶׁ ים ּבְּ ֹוַמַעת ּתֹוַכַחת ַחיִּּ

חוּס ַעל נַ  ה לָּ רֹוצֶׁ ֶׁ ם: ש  ֻכּלָּ ין ּבְּ ַהֲאמִּ ים ַרק לְּ ֵלמִּ ְּ ּ ים ַהש  יקִּ ּדִּ ין ַהּצַ ּבֵ ֶׁ ת ש  ֲחלֹקֶׁ ל ַהּמַ לָּ מַֹע ּכְּ ְּ ש  סוּר לֹו לִּ ֹו אָּ ש   פְּ

הוּ  ת ש   ֱאמ  יק ה  ּדִ ק ִמי הּוא ַהּצַ ֻסּפ  הּוא מ  נּו ש   ַהי  ת. ּד  ּב  ַ ַתי ש  ֵאינֹו יֹוֵדַע מ  ר ו  ּב  ִמד  ך  ּב  ַהּלֵ הּו ַהמ  ז  הִ ו  ֻכּל  ת ּד  ּב  ַ ש   א ש  ַקּדֵ ִריך  ל  ּצ  ין הּוא ש   י יֹוֵמי ַהּדִ
 ַ ֻדש ּ ִחיַנת ק  ב  ם ּבִ ּל  ַיֲחִזיֵקם ּכֻ ם ו  ֻכּל  ַהֲאִמין ּב  ִריך  ל  ּצ  נּו ש   ַהי  ת. ּד  ּב  ַ ת ש  ַ ֻדש ּ ק  ִמים ּבִ ל ַהּי  ת ּכ  יִקים  א  ּדִ ם ַהּצַ ֵ ִחיַנת ש  הּוא ּב  ם ה' ש   ֵ ֵהם ש  ת ש   ּב  ַ ת ש 

חִ  ִמים ֵהם ּב  י ַהּי  יּכִ אּו ֵעינ  ִמי ר  ל  ִחיַנת ּג  ב  ּדֹות ּבִ ַהּמִ ִמים ו  ל ַהּי  לּוִלים ִמּכ  ּכ  יִקים ש   ּדִ ִחיַנת ַהּצַ ֵהם ּב  ּדֹות ש   ִמים  יַנת ַהּמִ ֵתבּו י  ם ִיּכ  ּל  ך  ּכֻ ר  ַעל ִספ  ך  ו 
נּו ֵמַאַחר   ַהי  ַבד.  יו ל  ֵדי ַחּי  י ִאם ּכ  ּכִ ה  אכ  ל  ה מ  לֹא ַיֲעש  כּו'. ו  רּו ו  ֹו.  ֻיּצ  ש  ן ַנפ  ַתּקֵ יו ּול  ֵרב ֵאל  ק  ִהת  ת ל  ֱאמ  יק ה  ּדִ ַדַעת ִמי הּוא ַהּצַ ה ל  ֵאינֹו זֹוכ  ש  

ה כִּ  ס  נ  ר  ק ּפַ ֵעס  ה ו  אכ  ל  ה מ  לֹא ַיֲעש  ה ו  ם ַהּז  עֹול  ֵקי ה  ִעס  דֹות ו  ִטר  אכֹות ו  ל  מֹו ִמּמ  רֹש  ַעצ  ִריך  ִלפ  ֵדי ִחּיּונֹו ּב  הּוא צ  ט ּכ  ַמן ֻמע  ַבד  י ִאם ז  צּום ל  ִצמ 

ֵר  קָּ תְּ הִּ ת לְּ ֱאמֶׁ יק הָּ ּדִּ ַהּצַ ת  ה אֶׁ ּבֵ ש  ַהרְּ יַבּקֵ וִּ ש  ַחּפֵ יְּּ ֶׁ ּפוּש ש  ַהחִּ וְּ ה  ָּ ש  ּקָּ ַהּבַ ה ַעל  ַבּלֶׁ יְּ ל ַהיֹּום  ּכָּ ר  אָּ ְּ ּקוֵּטי  וּש  לִּ עוּ ג' ּבְּ קְּ ּתִּ ה  ַהּתֹורָּ ר ּבְּ בֹאָּ מְּ ּכַ יו  ב ֵאלָּ
ַהרְּ  ה  ּבֵ ַהרְּ ש  ַחּפֵ ין לְּ יכִּ רִּ ּצְּ ֶׁ ן ח( ש  ימָּ א סִּ נָּ יָּ נְּ יא  ּתִּ הִּ ֶׁ ה ש  ָּ דֹוש  ַהּקְּ ה  ֱאמוּנָּ ַכת הָּ ָּ ש  ר ַהמְּ ּקַ עִּ ֶׁ ה ש  בוּאָּ נְּ רוַּח  יַנת  חִּ ּבְּ לֹו  יֵּש   ֶׁ ת ש  ֱאמֶׁ יק הָּ ּדִּ ַהּצַ ת  ה אֶׁ ּבֵ

ה  זֶׁ יק ּכָּ ַצּדִּ ֵרב לְּ קָּ תְּ הִּ ּכֹות לְּ זְּ ַרךְּ לִּ ּבָּ תְּ ה ֵמה' יִּ ּבֵ ה ַהרְּ ּבֵ ש  ַהרְּ ַבּקֵ ין לְּ יכִּ רִּ דֹו. וּצְּ ַלל ַהּכֹל הוּא ַעל יָּ ן א    ּכְּ ֵדי  ַעל ּכֵ י ִאם ּכ  ה ּכִ אכ  ל  סּור לֹו ַלֲעשֹות מ 
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חכמים  בחינת האמונת  לתקן  ולהשתדל  בתשובה,  לשוב  יתעורר  על האדם  מיני מחלוקת שעוברים  ומכל 
ביותר, ושיש כמה בחינות בזה, וליזהר ביותר בענין הנסיעה על ר"ה לצדיקים וכו' וכבר נתבאר שרימז גם  

שנה, ושעל ידי זה נעשה שמחה, וכנראה בחוש השמחה הגדולה  על הקיבוץ של אנ"ש גם עכשיו על ראש ה
בחינת אנן בחביבותא   וליזהר מאוד באהבת חברים  גם עכשיו,  בין אנ"ש בזמן הקיבוץ הקדוש הנ"ל  שיש 
תליא להכלל יחד באחדות אחד באהבה רבה, ועל ידי כל זה נמתקין כל הצמצומים וכל הדינים, ועל ידי זה  

לאור מכל הלימודים שילמוד משפטי אמת והנהגות ישרות איך להתנהג הן לעצמו    יכולין להוציא משפטינו
הן לאחרים המתנהגים לפי דעתו )שזה בחינת מה שהבטיח שגם מי שיתחבר אל אנ"ש יהיה איש כשר(, וגם  
זוכין על ידי זה לעצה שלימה ולכל טוב ועל כל הנ"ל מה שעל ידי זה נשלמת התורה הקדושה בשלימות  

ו הנ"ל גדול,  האלו  התיקונים  כל  נמשכין  זה  ידי  שעל  החכמות,  בכל  ומשפעת  עילאה  מחכמה   מקבלת 

 
 עד כאן ההקדמה 

* 
 [כד]  סאתורה 

 את התורה במאמר שבו רמוז כל התורה שהולך ומגלה ובסופה יבאר כיצד הכל נרמז בו כדרכו פותח רבנו

  ואמר ה' שמעתי שמעך יראתיחדי ר' שמעון )שם באידרא נשא דף קכח( 

 : וכו' כואמר התם יאות הוי למדחל  [כה]
תא  "דהם היו בבחי' מידיו היו בחי' שמיעה שהיא בינה דדינין מתערין מינה לר"ע ות :שמח רשב"י ואמר

אבל רשב"י  .ולכן עיקר עניינם היה יראה ולא הצליחו להמתיק הדינין לכן מתולשון הגמ'  אשהו "שמע
להמקושרים  בחכמה שם נמתקין כל הדינים  וראיה היא "חזי תא"דיו היו בבחי' ראיה כלשון הזוהר ימלות

   לצדיק כרשב"י ועי"ז היתה אהבה ביניהם. 

 
 אאות 

   –וזה לשונו -הקדמה לאות א' אני מעתיק את הפרפראות לחכמה אות יא 

מאמר הזה היה אצל רבינו ז"ל כעין צוואה לאנ"ש המקורבים אליו ז"ל, איך שיהיה ההתנהגות אחר פטירתו 
ההת בענין  לסור  ז"ל  ולבלי  באמת  חכמים  באמונת  להתחזק  הוא  שהעיקר  להם  ורימז  ז"ל,  אליו  קרבות 

היינו שיקבל וילמוד מכל הלימודים שלומד  מדבריהם ימין ושמאל, ועל ידי זה זוכין להוציא משפטינו לאור, 
עיקר   זה  אשר  דעתו,  לפי  המתנהגים  לאחרים  הן  לעצמו  הן  להתנהג,  איך  ישרות  והנהגות  אמת  משפטי 

לצדיקים,מ ההתקרבות  מעלת  כוונת  לבד    טרת  קדושים  בספרים  לעיין  די  מחכמים(  ולא  סיוע  בלא  )הכוונה 

)כקושיית החולקים על ענין זה של התקרבות לצדיקים וכמובא גם במאמר תפלה לחבקוק סי' י"ט ובשאר  
שלומ ממה  ישרות  והנהגות  אמת  משפטי  להוציא  זוכה  אדם  כל  לאו  כי  ז"ל(,  בדבריו  בספרים,  מקומות  ד 

וכמו שאמרו רז"ל )עיין סנהדרין צ"ג:( לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא סייעתא דשמייא, וכמו שהביא  
רבינו ז"ל במאמר זה עצמו מענין דואג שהיה אדם גדול והוציא משפט מעוקל שאין דוד ראוי לבוא בקהל, 

  . לטעות כזו(  עמגי  הלדואג אמונת חכמים לא הי  ה רוצה לומר ואם הי)  אשר תקוות כל קהל ישראל הוא על ידי דוד משיח ה'

לצדיקי אמת   ולהשתדל להתקרב  מאוד  בוודאי להתחזק  זה עצמו צריכין  רבנוומחמת  לתלמידי  הכוונה    )מסתמא 

ורבינו ז"ל רימז בכאן שעל    .בכדי שהם ידריכו אותו בדרך ישרה כל אחד לפי בחינתו  (שקבלו דעת רבינו מתלמדיו
ים זוכין להוציא משפטי אמת מהלימוד בספרים קדושים לבד גם כן וכן זוכין על  ידי שלימות אמונת חכמ

שגם בשביל זה צריכין לבקש ולהשתדל למצוא איזה מנהיג אמיתי שיוכל לתקן עצתו   ידי זה לעצה שלימה
ך דווקא כשאין לו  שעניין רבוי הספרים נצר ' ז'  ז ר"ח  )כן מבואר בפי' בלק"ה    רק כל זמן שאין זוכין למצוא זה המנהיג האמת

אזי על ידי ששבים באמת על פגם אמונת חכמים עד שבכל פעם נחשבין בעיניו  ,  צדיק אמיתי שיוכל לקבל ממנו עצה(

יתבאר)  ביותר הספרים הקדושים זה  ו'  עניין  באות  ומאמין בהם  (  לקמן  ידי צדיקי אמת    ועוסק בהם שנתחברו על 
בריהם ימין ושמאל, על ידי זה בעצמו נשלם אור התורה  בתמימות ומבטל דעתו נגדם ונזהר לבלי לסור מד

 
צּום   ִצמ  ּב  ִחּיּונֹו  ֵדי  ּכ  ִאם  י  ּכִ ה  ס  נ  ר  ּפַ ִביל  ש   ּבִ ם  עֹול  ה  ֵקי  ִעס  ּב  ַיֲעסֹק  ּלֹא  ש   נּו  ַהי  יו.  צֹא  ַחּי  מְּ לִּ ה  ּכֶׁ זְּ יִּּ ֶׁ ש  ַרךְּ  ּבָּ תְּ יִּ ה'  ש   ַבּקֵ ַרק לְּ ַיֲעסֹק  ַמן  ַהזְּּ ר  אָּ ְּ וּש 

 ֶׁ ה ש  זֶׁ ת ּכָּ יק ֱאמֶׁ "ל  ַצּדִּ ּנַ ּקוּנֹו ּכַ ר ּתִּ ּקַ דֹו עִּ ַעל יָּ ֶׁ ה ש  בוּאָּ יַנת רוַּח נְּ חִּ ִביִעי.  יֵּש  לֹו ּבְּ ש  ש   ַקּדֵ ּמ  "ל ש   ן ַהּנַ י  ִענ  ה ּב  כ  ר  ם ִלב  רֹונ  רּו ַרּבֹוֵתינּו ִזכ  מ  א  ה ש   ז  ו 
ּדִ  ל ַהּצַ כ  ֲאִמין ּב  ּמַ נּו ש   ַהי  ִמים ּד  ל ַהּי  ש  ּכ  ַקּדֵ ּמ  י ש   י ַאף ַעל ּפִ ת  ּכִ ּב  ַ ִחיַנת ש  ב  לֹו ּבִ צ  ה א  י  ה  ּיִ ד ש   ח  רֹר לֹו א  ִריך  ִלב  י ֵכן הּוא צ  "ל ַאף ַעל ּפִ ּנַ יִקים ּכַ

ֵלמּות ו   ִלית ַהש ּ  ַתכ  ֵלם ּב  יק ַהש ּ  ּדִ ת ַהּצַ ת א  ֱאמ  צֹא ּב  ה ִלמ  ּכ  ז  ּיִ יֹוֵתר. ַעד ש   יו ּב  ֵרב ֵאל  ק  ִהת  ֵרי ל  ַגמ  דֹו  ל  ַעל י  "ל ש   ּנַ ַמן  כּו' ּכַ ל ז  ל ּכ  ּקּונֹו. ֲאב  ר ּתִ ִעּקַ
ֵאינֹו יֹוֵדַע ִמי הּוא ַהצַּ  ת ש   ּב  ַ ַתי הּוא ש  ֵאינֹו יֹוֵדַע מ  ר ו  ּב  ִמד  ך  ּב  ַהּלֵ מֹו מ  הּוא ּכ  ה ו  ז  ה ל  ֵאינֹו זֹוכ  ַהֲחִזיק  ש   ִריך  ל  "ל. הּוא צ  ּנַ ֵלם ּכַ ת ַהש ּ  ֱאמ  יק ה  ּדִ

הַ  ת ּול  ּב  ַ ת ש  ַ ֻדש ּ ק  ם ּבִ ּל  "ל: ּכֻ ּנַ ם ּכַ ֻכּל   ֲאִמין ּב 
ין צוואה ראשונה של רבינו עיין שיש"ק ח"א מסימן רח עד ריב. עיין חיי מוהר"ן  תורה זו נאמרה בראש השנה שנת תקסח )חי"מ( שחל ביום שבת וראשון )פל"ח( ועיין פרפראות לחכמה על תורה זו שמאריך לבאר שתורה זו היא כע   כד

 קוטים בתורה זו אות מח הובא בשיש"ק ח"א תפב. עוד עי"ש ח"ה כג כה כו וימי מוהרנ"ת כה אות נט קסד קפד ועיין ביאור הל 

 חבקוק ג' ב'   כה 

 למחדל )במהדורות וינשטוק הקטנים נשאר עד היום(   –בתשכט    כו 
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עד   פרטיים,  השכליים  בחינת  שהם  החכמות  בכל  ומשפעת  עילאה  מחכמה  שמקבלת  עד  ביותר  הקדושה 
שעל ידי זה נמתקין כל הדינים והצמצומים בכלליות וגם בפרטיות יוכל על ידי זה כל בחינת שכל הפרטי 

יו כי הוא שרשם ואז על ידי זה יוכל כל אחד להוציא משפטי אמת  להמתיק בחינות הצמצומים השייכים אל
זה   ידי  על  וכן  המשפט  תיקון  עיקר  תלוי  בזה  אשר  ושכלו  מוחו  שנתתקן  מאחר  שלומד,  הלימודים  מכל 

 נשלמת העצה אצל כל אחד לפי בחינתו, כי שלימות העצה הוא עיקר בחינת המתקת הצמצומים כנ"ל:

עפ"י לק"ה ואמונת חכמים,    צריך צה נכונה בכל דבר )דהיינו התיקון השלם(  שלזכות לע  מבאר רבנו  ראשית
שכשיש צדיק אמת גדול שיודע סוד העיבור אזי הוא מקור העצה השלימה לכל דבר לכל מבואר  ר"ח ז' ז'  

אמונת חכמים  כאן  שנ"ל  . לפ"ז  צריך לבקש עצה רק ממנו  ,, וסברא פשוטה היא שכשיש צדיק אמיתיאחד
עד אות ד' ביאר רבנו מהלך שיש צדיק ולא  כי לפי לק"ה הנ"ל נראה ש  ,\כז/ינו בחייואמין ברבהל הכוונה  

אותו באות  ו  ,סומכים  האמתהרק  הצדיק  הסתלקות  אחר  לעצה  זוכים  כיצד  לבאר  מתחיל  צריך    .'  שאז 
שאז ע"י רבוי הספרים שמאמין בהם    , והעיקר שלא לבזות שום ספר כמבואר באות ו'  \כט/\כח/ אמונת חכמים

בהם()ועוס מאבן  נאזי    ,ק  שמקבלות  האבן  שבלוחות  עילאה  מחכמה  לקבל  כלי  ונעשית  תורתו  שלמת 
 השתיה שעי"ז נמתקים כל הדינים וזוכים לעצה נכונה. 

נראה שהכוונה   וספרים  וגם שם  כראוי לצדיק אמיתי הגדוללו  שמסיעים  לחכמים  ולהבין    להיות מקושר 
   .\ל/להוציא עצות נכונות שבספרו

הדינים  כי  וליותר אמונת חכמים,  לעצה  למשפט וועי"ז    ,המתקת הדיניםל חכמים זוכים    אמונתע"י  נמצא ש
   בחכמים. האמונהוקת הלב מלחהעצה ווחלוקת רמים לחשכות והם הג 

רק מבאר מי נקרא רבי ראוי ומי לא ותולה הכל באמונת חכמים שמי שיש לו אמונת  ורבינ 'באות א כאן
 .שעצתו חלוקה תמיד כמה פגום מי שאין לו אמונת חכמיםרחיב כאן לבאר מוחכמים הוא הראוי. 

א רבי אמיתי לויש כאן קושי עצום כי לברר לעצמו את הרבי האמיתי צריך עצה נכונה שא"א לזכות לה ב
 כפי שיתבאר וא"כ מהיכן מתחילים. 

  \ לג/ דהיינו לזכות לעצה  \לב/ [לא]   יכולין להוציא משפטינו לאור  אמונת חכמים  על ידי

רּור    ַעל  \לדמוהרנ"ת/  ן. וזה לשוזמןהאדם המקום והלפי  נכונה   ל ּב  כ  ש ֵ ה ל  זֹוכ  ך  ַהּמַח ו  ּכֵ ּדַ ִמים ִנז  ֵדי ֱאמּוַנת ֲחכ  י 

 
איש    אז צדיקים נוראים תלמידי המגיד ממעזריטש. עיין חיי מוהר"ן רצט שמאחר שנתגלה הצדיק בעולם א"א להיות   אע"פ שהיו   כז 

ברפואות   העולם  לזה  נפשות  הרופא  הצדיק  בירידת  יותר  שמבאר  יב  אות  וספורים  שיחות  אור  ככבי  ועיין  עצותיו  בלא  כשר 
ותחבושות יקרות ונפלאות שלא נתגלו עדין בעולם נתחדשים כנגד זה מחלות ומכאובים חדשים שלא היו עדין בעולם ושאין ביכולת  

ואות הצדיק שנתחדשו וירדו כנגדם באלה העיתים והבלתי מתרפא בהם אבדה תקוותו ח"ו  לעמוד כלל כנגדם אם לא בסגולות ורפ 
ועי"ש עוד שלפ"ז יש חיוב ללמוד תורת הנסתר שגילה רשב"י וכתבי האריז"ל אלא שמחמת חולשת המוחות יש חשש להגשמה ע"כ  

שנתחדשו בדורנו כנ"ל, והעיקר הוא למוד העיון  יש חיוב ללמוד ספרי רבנו שבהם כלול גם דבריהם ועוד נוסף בהם רפואות למחלות  
 שבהם עי"ש.

שבת הלכה ה' יג  שעד שמוצא לו רבי צריך זהירות שלא לבוז לשום רבי ולעשות לו אחד שיקבל ממנו ומאידך    מבואר בלק"ה   כח
יוכלו להסתכל על מפורסם של שקר נמצא שנושא זה הוא מבוך קשה צרי  ך הרבה ישוב  מבואר בשיש"ק שרבינו פעל שאנ"ש לא 

הדעת. ונראה קצת פתח לזה הוא מה שגילה על דואג ששם ראו בחוש שאין לו אמונה בשום אחד כי סבר שהוא חכם מכולם, וכיון  
 שבאמת היה חכם גדול לא ראו בזה חסרון ורבינו אומר שזה חסרון גדול.

ִמיֵדי חֲ   -בשר בחלב הלכה ה' סוף אות ז'    עיין לק"ה   כט  ל  ם ּתַ ֵ ר ש  ִעּקַ א  ו  ר  ה ִנק  ם ז  ֵ י ַעל ש  ת, ּכִ ֱאמ  יק ה  ּדִ ַהּצַ ם ו  כ  ח  ה  ב ל  קֹר  ּמ  ִמים הּוא ִמי ש   כ 
ּמֵ  ִ ש  ּלֹא  ש   ִמי  א  ר  ִנק  ץ  ר  א  ה  ַעם   , ך  ֵהפ  ּול  ת.  ֱאמ  ה  יק  ּדִ ַהּצַ הּוא  ש   ם,  כ  ח  ה  ל  ש   ִמיד  ל  ּתַ הּוא  ש   ם,  כ  ח  ִמיד  ל  רּו  ּתַ מ  א  ש   מֹו  ּכ  ִמים,  ֲחכ  ִמיֵדי  ל  ּתַ ש  

אֵ  י  ּכִ ץ,  ר  א  ה  ַעם  ַלל  כ  ּבִ הּוא  ת  ֱאמ  ה  יק  ּדִ ַהּצַ ו  ם  כ  ח  ַלה  ב  קֹר  מ  ֵאינֹו  ש   ּכ  י  ּכִ ה,  כ  ר  ִלב  ם  רֹונ  ִזכ  ַגת  ַרּבֹוֵתינּו  ַהּש  הּוא  ש   ה  מ  כ  ח  ל  ַקּבֵ ל  ּכַֹח  לֹו  ין 
ים טֹובִ  ם, ַוֲאִפּלּו ִאם ֵיש  לֹו ַמֲעשִֹ כ  ח  ן ו  ּד  י ִאם  ֱאלֹקּות ֲאִפּלּו ִאם הּוא ַלמ  בֹוא ּכִ ר ל  ש   פ  ַגת ֱאלֹקּות ִאי א  הּוא ַהּש  ִחי ש   צ  ִלית ַהּנִ כ  ל ַהּתַ י א  ים, ּכִ

כּו':  ם ו  ִמיֵדיה  ל  ִמיֵדי ּתַ ַתל  ם ו  ִמיֵדיה  ַתל  "ל ו  ת ַהּנַ יֵקי ֱאמ  ֵדי ַצּדִ  ַעל י 
ועוד   כי כל עצותיו   ל מג'  לבד  נושא  בו על כל  נמצא    נמצאים בספרו כמבואר בשיחות שמאר שכתב  מבואר בתורה קצב שבספרו 

המחלות   כל  כל הרפואות  רבינו  יב שבספרו של  וספורים אות  הנ"ל שיחות  מפורש בככבי אור  וכן כתב  ונשמתו.  פניו  דעתו שכלו 
שנתחדשו בירידת רבנו לעולם. אלא כוונת רבינו כאן שמאחר שנסתלק אזי למצא את העיצה השייכת לו והבין עצות בספרו צריך  

 כמים ורבוי ספרים.   אמונת ח 
' ה' ומיכה ז' ט'  וישעיהו נא ד' וצפניה ג' ה'.  וכן בתקיעות של ר"ה במאמר היום הרת עולם.  ועיין לקמן אות ז'  הושע ו   לשה"כ   לא

 שדייקא בר"ה מסוגל ביותר שיצא משפטנו לאור ע"י ההתקבצות אצל הצדיק.  
רוץ פשוט כי כל הידיעה שלנו על הקב"ה ורצונותיו היא רק מה שאנו  התי   דווקא אמונת חכמים ולא אמונה בהש"י.    צ"ע מדוע   לב

 מאמינים לצדיקים שמשיגים רצונו ומקבלה שקבלנו מאבותינו החכמים איש מפי איש עד מתן תורה ועד אברהם אבינו ועד אדה"ר.  

התג   נראה עוד   הוא מחמת  הנכונה  העיצה  חסרון  דהיינו  החושך  ו' שעיקר  לקמן באות  הדין  כפי שיבואר  וא"א להמתיק  הדין  ברות 
 אמונה והתכללות בצדיק האמת.אלא ע"י  

ועיקר הוא אמונת חכמים    -וז"ל    –שהאמונה תלויה בכלים וכלים הוא רק ע"י אמונת חכמים    –בזה לק"ה הכשר כלים ב' ב'    עיין עוד  
הדור האמתיים  שזכו ע"י יגיעתם ועבודתם    כי מעוצם גדולתו ורוממותו ית' א"א לזכות אפי' לבחינת אמונה כ"א ע"י החכמים  וצדקי 

וגם מהצדיקים   ולהכניס אמונה הקדושה.   ית'  וטובו  יכולים להמשיך לנו מאורו  והם  ית'  ואמונתם השלימה להשיג השגות אלקותו 
תיים רחוק  אמתיים א"א לקבל כ"א ע"י אמונה דהיינו אמונת  חכמים  שצריכין  להאמין בהם באמונה לבד.  כי גם אור הצדיקים האמ 
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ַעל ֵדי  ו  ַלֲעבוֹ   י  רֹות  ש   י  גֹות  ה  ַהנ  נּו  ַהי  ּד  ת,  ֱאמ  ֵטי  ּפ  ִמש   ה  ּתֹור  ּבַ ּלֹוֵמד  ש ּ  ַמה  ל  ִמּכ  ל  ַקּבֵ ּול  הֹוִציא  ל  ה  ּכ  ִיז  ה  תֹו  ז  ד 

ּתוֹ  ע  ּדַ ִפי  ל  ַנֲהִגים  ת  ּמִ ש   ַלֲאֵחִרים  ֵהן  מֹו  ַעצ  ל  ֵהן  ר  ב  ּד  ל  כ  ּב  ַנֵהג  ִהת  ל  ֵאיך   ַדע  ּיֵ ש    . ַרך  ּב  הוא  ִית  משפט  כי   .
, \לז/, היינו בחי' דרך הממוצע\לו/ ין לאמת מתוך שני צדדיםולכושיודע    [לה] עמודא דאמצעיתא  

, שהוא בחי'  \לח/אמונת חכמים  על ידי ין  . וזה זוכיותר מהצורך   שאינו נוטה לימין ולשמאל
 על ידי . ועל כן  \מ/ לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל  \לט/ )דברים יז(ציווי התורה  

 
דהיינו   לבד  אמונה  ע"י  כ"א  מהם  ולקבל  אליהם  להתקרב  לנו  וא"א  בהם  ותפיסה  השגה  שום  לנו  ואין  מאד.    מאד  מאתנו  וגבוה 

 אמונת חכמים.

לקמן באות ד' וכן בלק"ע ערך עצה שפגם אמונת חכמים על ידו אין עצה וצ"ע בתורה ה' תנינא ע"י עצה זוכה לאמונה    וכן מפורש   לג
ושם לעצה זוכה ע"י צעקת הלב. ויש לחלק בין אמונת חכמים שעל ידה התיקון נעשה ע"י שזוכה להמתקת הדינים ע"י    )לק"ע שם( 

התכללות בצדיק. אבל שם מודבר באמונה בהקב"ה שהיא מהארת חכמה ובינה העליונים שע"י שמעלים אליהם צעקת הלב אזי זוכה  
 להארה חזקה יותר וכמבואר בלק"ה ע"ת ה'  

 צדיק אות נד הובא בקיצור לק"מ אות א'   י עצות בלקוט   לד
 * פתח אליהו   לה 

הספירות הוא בקו האמצעי המכוון לכתר ששם האמת לאמיתה ולכן ספירת התפארת שהיא המכונה משפט מכונה גם    וכן עפ"י   לו 
 אמת כמ"ש תתן אמת ליעקב.

נאים שבהם מדובר. וכשמשל הבקבו   לאו דווקא   לז  ק לתינוק שהמשפט הנכון הוא לאו דווקא החור  ממוצע אלא עיצה נכונה לפי הת 
מי   אבל  אהבה  להראות  דייקא  ולפעמים  להכות  דייקא  הנכונה  העצה  לפעמים  בחינוך  וכן  התינוק.  וצורך  יכולת  כפי  אלא  בינוני 

 .שתמיד ינהג באמצע אין זו עיצה נכונה 

שהיא מידת האמת בחי' השלישי המכריע מכח    נ"ל כי משפט הוא שאינו נוטה דהיינו ששום צד לא פועל אלא הת"ת   )הגה תשסד( 
אמונה   ע"י  וזה  לכתר  טובה  היותר  ההתקשרות  זה  מכל  יוולד  איך  לחשב  הוא  היושר  וכח  הצדדים  בין  כממוצע  ולא  הכתר  יושר 

 כמבואר בענין כוונות אלול הנותן בים דרך  

תיקון האמונה וממילא תיקון האמונה הוא תיקון  שהנטיה לשמאל או ימין הוא פגם אמונת חכמים ממילא ההפך הוא    ועיין תורה נז 
לחכמים א המש  והביטול  כל  פט שמכח האמונה  ולכן  בפליאות חכמה  נז שהחכמים משרשים  תורה  ועיין שם  סר אל הצדדים    ינו 

     דבריהם יושר ואמת לכן הבטל אליהם מונהג בעיצת אמת משפטי אמת )ע"כ הגה( 

 מים בדורו שלו ולא מספיק מה שמאמין בחכמים של דורות קודמים עי"ש.  שעיקר הכוונה לחכ   עיין ביאור הלקוטים   לח

. .. כי העיקר  מצוות  הצדקה  הלכות פקדון הלכה ה אות לה  בממון דייקא עיין    שעיקר המבחן על חוזק האמונה בצדיק היא   לק"ה עיין  עוד  
מונה תלויה במממון כשמפזר ממונו לת"ח האמת  הוא ליתן  בשופי להת"ח העוסק בתורה באמת שזה עיקר אמונת חכמים כי עיקר הא 

בזה מראה אמונתו השלימה בהחכמים אמתיים וע"י אמונת חכמים חוזרים הצנורות לילך כסדר וכו' וכנ"ל ואז יורדת  השפע בשופי  
התורה    אבל באמת עד שזוכים להתקרב לצדיק אמיתי צריך תיקון המפשט גדול לדעת למי להתבטל ובזה עוסקת    גדול לכ"א וא'.

 הזו דהיינו בתיקון המשפט וביואר הנזק שסמיכת רב שאינו ראוי וגודל התיקון בסמיכת רב הראוי.
ע    דברים פרק יז   לט  ש   ֵרי ִריבֹת ּבִ ב  ַגע ּדִ נ  ַגע ל  ִדין ּוֵבין נ  ין ל  ין ּדִ ם ּבֵ ד  ם ל  ין ּד  ט ּבֵ ּפ  ש   ר ַלּמִ ב  ך  ד  ֵלא ִמּמ  י ִיּפ  לִ )ח( ּכִ ע  ּת  ו  ַקמ  יך  ו  קֹום  ר  ל ַהּמ  ית  א 

ר ִיב   קֹום ַההּוא ֲאש   ך  ִמן ַהּמ  ידּו ל  ר ַיּגִ ר ֲאש   ב  י ַהּד  ית  ַעל ּפִ ש ִ ע  יך  ּבֹו: )י( ו  ד ֱאלֹה  דֹו  ַחר י  ר ִיב  :  ֲאש   ר יֹורּוך  ֹכל ֲאש   ֹות ּכ  ּת  ַלֲעש  ַמר  ש   ד ו  דֹו  ַחר י 

ש    ַעל ַהּמִ ר יֹורּוך  ו  ה ֲאש   י ַהּתֹור  ה  )יא( ַעל ּפִ ֲעש   ך  ּתַ רּו ל  ר יֹאמ  ט ֲאש   מֹאל:  ּפ  ין וּש ְּ מִּ ךָּ יָּ ידוּ לְּ ר ַיּגִּ ֶׁ ר ֲאש  בָּ ן ַהּדָּ סוּר מִּ  לֹא תָּ

אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין וכ"ש שאומר לך על ימין ימין ועל שמאל    -)יא( ימין ושמאל    -רש"י  
 שמאל: 

ומר לך על ימין שאתה סבור שהוא שמאל ועל שמאל שאתה סבור שהוא ימין שתשמע לו  דהכי פירושו אפילו אם א   -  שפתי חכמים 
מפיהם כי אם   יצא  טעות שלא  וישמרם מכל  נותן רוחו על משרתי מקדשו תמיד  יתברך  ה'  בך, כי  ולא תתלה את הטעות בו אלא 

מין. וי"ל כיון שהדבר הוא שכלי לא  אמת. וא"ת מנא ליה למדרש כך דלמא כמשמעו שלא תסור מן הדבר ההוא לא לשמאל ולא לי 
 שייך ביה ימין ושמאל לכך דרשו מה שדרשו:  

)יא( ימין ושמאל אפילו אם אומר לך על ימין שהוא שמאל או על שמאל שהוא ימין, לשון רש"י וענינו, אפילו תחשוב בלבך    -  רמב"ן
מצותם, ואל תאמר איך אוכל החלב הגמור הזה או  שהם טועים, והדבר פשוט בעיניך כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך, תעשה כ 

יורוני העומדים לפניו   אהרוג האיש הנקי הזה, אבל תאמר כך צוה אותי האדון המצוה על המצות שאעשה בכל מצותיו ככל אשר 
ות בחשבונו  במקום אשר יבחר ועל משמעות דעתם נתן לי התורה אפילו יטעו, וזה כענין רבי יהושע עם ר"ג ביום הכיפורים שחל להי 

הדברים   בכל  הדעות  ישתוו  שלא  הוא  וידוע  בכתב,  לנו  נתנה  התורה  כי  מאד,  גדול  הזאת  במצוה  והצורך               : כה(  )ר"ה 
הנולדים, והנה ירבו המחלוקות ותעשה התורה כמה תורות וחתך לנו הכתוב הדין, שנשמע לבית דין הגדול העומד לפני השם במקום  

יבחר בכל מה שיאמ  לפי משמעות  אשר  הגבורה, או שיאמרו כן  מפי  עד מפי עד ומשה  לנו בפירוש התורה, בין שקבלו פירושו  רו 
המקרא או כוונתה, כי על הדעת שלהם הוא נותן )ס"א לנו( להם התורה, אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין בשמאל, וכל שכן שיש  

שרתי מקדשו ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו מן הטעות ומן  לך לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין, כי רוח השם על מ 
 המכשול ולשון ספרי )שופטים קנד( אפילו מראין בעיניך על הימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין שמע להם: 

ל שתשמע  יש שמקשים דבירושלמי רפ"ק דהוריות תנא איפכא יכול אם יאמרו לך על ימין שהוא שמא   -על התורה    עיין פרוש הט"ז 
איסור   ובין  הדעת  שבשיקול  דבר  בין  לחלק  מרצים  שיש  ועי"ש  ימין.  שהוא  ימין  על  לך  שיאמרו  עד  ושמאל  ימין  ללכת  ת"ל  להם 

 והתר. ודוחה הט"ז חילוק זה ומתרץ שהירושלמי מדבר באופן שיודע שטעו ויכול להשמיט עצמו מלעבור כטעותם.  

זו הרבה עפ"י מסכת הור   עוד יש לפלפל  יש לחלק בים הקרבן שצריך להביא כפרה על העבירה שעשה  בסוגיא  יות אבל בכלליות 
הרי היה חכם כר"ג שהוכרח   יהושע  ביניהם דאי לאו הכי רבי  שיושב  ודווקא  ויודע שטעו או שאינו חכם.  הוא חכם  שזה תלוי אם 

 לעבור איסור כרת ביוה"כ  



              19עד.   מוהר"ן                  תורה סא                                                      קוטייל                      

עי"ז  זה   תסור  לא  במצוות  המשפט  ברור  שמתקן  דבר יוצא המשפט  בכל  לאור  משפטנו  להוציא  גם 

בבחי'   הלימודים שהא\מב/  [מא]  אמת  משפטיכנ"ל,  כל  כי  היינו  צריך שיקבל  .  לומד,  דם 
, הכוונה שכיון שליבו עקום  עקוםפי'    משפט מעוקל, שלא יהיה בבחי'  משפטי אמתויוציא מהם  
מרע  אזי אין תשוקתו תמיד להתקרב אליו ית' ממילא לא מחפש בכל לימודו כיצד לסור    \מג/ופונה ממנו ית'

ית' אליו  העולם  כל  את  ולקרב  ית'  אליו  מלהתקרב  אותו  דהיינהמונע  מכל .  וילמוד  שיקבל  ו 
נכונות/  הלימודים שלומד, משפטי הנהגות , הן לעצמו, הן \מה/שידע איך להתנהג  ,\ מדעצות 

ו, כפי הממשלה והרבנות שיש  נתלאחרים שמתנהגים לפי דעתו, כל אחד ואחד כפי בחי
 . וכ"ז הגדול ביותר שאפשר  בהכל העיקר שסוף דבר עצתו תוליד כבוד שמים  \מו/ לו, הן לרב או למעט

 
הוא כמבואר בפסוקים כאן מדובר שלא יסור מדברי החכמים בלשכת  אות ט' מציין כאן שדייקא נקט לא תסור ש   הביאור הליקוטים   מ

וכן מבואר לקמן אות ו' שצדיק האמת    -הגזית שע"י קה"ק שמשם יוצא משפטי האמת כי שם אבן השתיה שכל הכולל חכמה עלאה.  
 הוא שכל הכולל בחי' אבן השתיה.  

הנ"ל  ית'    ולפי  שהוא  טועה  כשהבי"ד  אפילו  תסור  לא  התורה  כשטועים  שמצווה  אפילו  להם  לשמוע  אמר  ית  והוא  שאסור  אמר 
כנ"ל. א"כ דואג האדומי דלקמן רבנו מביא   ואבן השתיה  וכ"ש לסנהדרין היושבים סמוך ללחות האבן  יהושע.  ורבי  וכמעשה דר"ג 

ות האבן שהן  אותו לדוגמא למנהיג שאינו ראוי אע"פ שהיה ראש סנהדרין דאע"פ שהיה אז המשכן בנוב ולא באבן השתיה אבל לוח 
בחי' אבן השתיה כמבואר לקמן היו שם ומשם יצאה תורה לכל ישראל ע"י דואג דייקא והיה החיוב לשמוע לו חיוב מהתורה כנ"ל.  
ומה א"כ כוונת רבינו שהסומך רב שאינו ראוי יתן את הדין. וצ"ל שכיון שנבחר להיות ראש סנהדרין אולי מי שבחר בו יתן את הדין  

 כלל לחיוב לשמוע לו בפסקי הלכה. אבל לעשותו רב בענייני השקפה זה אסור.  אבל זה לא נוגע  

גיסא  יונקים    מחד  מזה  דייקא  מאידך  אבל  החותם  עניין  קמ  בתורה  וכמבואר  האמת  ברב  השגה  לי  שאין  להבין  צריך  בוודאי 
דבריה  לקיים  החושש  את  ומבזים  בשקר  ימין  שהוא  שמאל  על  אומרים  שלפעמים  שקר  של  לו  המפורסמים  אין  עליו  שאומרים  ם 

 אמונת חכמים שהרי חז"ל דרשו אפילו אומר לך וכו' 

נראה שעל זה אמר מוהרנ"ת בלק"ה )מנחה ו' ה' ומתנת שכיב מרע ג' ה'( החפץ באמת שולחים לו מלאך של אמת שיורה    ואחרי הכל 
ינתים.....והיא סוגיא קשה שבמקדש.  ועיין  לו דרך האמת. דהיינו שאין עצה ותבונה אלא בקשה ותפלה וצעקה ולצפות לישועת ה' וב 

 לקמן הקדמה לאות ד' 
 * תהלים יט י'   מא 

הן בחי' אחת בחי' ספירת התפארת והרחמים היוצא מבין החסד וגבורה. לכן משפט נקרא עמודא דאמצעיתא אע"פ    משפט ואמת   מב
מוצא את קו האמצע מוליך אל הכתר    שבאמת המשפט הוא לשפוט בין שני צדדים אלא שתכליתו הוא שע"י המשפט בין הצדדים 

היותר   האחת  ולבחור את העצה  ולשקול  מבין הצדדים  היוצאות  כל האפשרויות  לבחון את  הוא  ששם האמת לאמיתה.וכל משפט 
 מכוונת אל הכתר העליון שבמחשבה תחילה, דהיינו העיצה שעל ידה יוולד ביותר כבוד שמים מתחילה ועד סוף.  

דיקים כגון אברהם שהיה מרכבה למדת החסד ויצחק שהיה מרכבה לגבורה כיון שעם כל הלשם שמים  גם מעוקל של צ   אמנם יש   מג
שלהם אבל המידה פעלה וכין שהיא מבחי' הצדדים אזי היה בה נטיה מצטברת עד שיצא ישמעאל ועשו. דלא כיעקב שכיון שהיה  

 במדה האמצעית לא היה בו שום נטיה מיטתו שלימה.
תשסד )   מד ולהתנה הגה  למעשה  (  עד  כך  כל  לרדת  יכול  עי"ז  שרק  מאד  גבוה  שכל  שהיא  ז  בתורה  ונתבאר  מעשית  עיצה  היינו  ג 

של   ט  נז שיעור  תורה  עיין  דהינו בכתר  נז  בתורה  בפליאות חכמה כמבואר  ע"י אמונת חכמים המשרשים  זוכה  וזה  ולהשאר אמת 
 הר"ץ )ע"כ ההגה( 

)אות    לקוטי הלכות פקדון   מה  ה  ן  וארבעה שומרים הלכה  ַמּתַ ַעל  ֱאַמר  ּנ  ש   כּו'  ו  י  ל  ע  תּוב  ּכ  ר  ֵספ  ת  ִגּלַ מ  ּבִ אִתי  ב  ה  ִהּנֵ י  ּתִ ַמר  א  ז  ה א  ז  ו  יא( 
ִמּכ   רֹות  ש   י  גֹות  ה  ַהנ  ט  ּפ  ִמש   הֹוִציא  ל  ִריך   צ  ם  ד  א  ה  ש   ר  בֹא  מ  ר  ב  ּכ  י  ּכִ ם,  ש   "י  ִ ַרש  ֵרש   ּפֵ ש   מֹו  ּכ  ה,  ו  ּתֹור  ם.  ש   מֹד  ל  ּיִ ש   קֹום  מ  ֵדי  ל  י  ַעל  זֹוִכין  ה  ז 

ה  ַזּכ  ו  ה  ּתֹו ַצח  ע  ּדַ ה  ז  ֵדי  י  ַעל  ַזך  ש   לֹו  ּוַמֲאכ  רֹות  מֹות  ִנּדֹון ּב  ז ֵאינֹו  א  ֵלמּות. ש   ש   ּבִ ִמים  מֹד    ֱאמּוַנת ֲחכ  ל  ּיִ קֹום ש   ל מ  כ  ּב  מֹו  ת ַעצ  צֹא א  כֹול ִלמ  י  ו 
ש    י  גֹות  ה  ַהנ  ֵטי  ּפ  ִמש   ם  ִמש ּ  ּיֹוִציא  ש   ם  ו  ש   ם.  ש   "י  ִ ַרש  ֵרש   ּפֵ ש   מֹו  ּכ  ה,  ַהּתֹור  ַלת  ַקּב  ִחיַנת  ּב  נּו  ַהי  אִתי,  ב  ה  ִהּנֵ י  ּתִ ַמר  א  ז  א  הּו  ז  ו  "ל.  ּנַ ּכַ הּו  רֹות  ז 

ת   אִתי א  צ  ּמ  ַלי ש   תּוב ע  ּכ  ַהּכֹל  ה  י  ר ה  ה ֵספ  ֵאיז  ּב  י  ּתִ ַמד  ּל  קֹום ש   ל מ  כ  ּב  י, ש   ל  תּוב ע  ר ּכ  ת ֵספ  ִגּלַ מ  ת  ּבִ ִגּלַ ה מ  ֵאיז  ּב  י  ּתִ ַמד  ּל  קֹום ש   ל מ  כ  ּב  ִמי  ַעצ 
ר   בֹא  ֵכן מ  כּו'. )ו  ִמי ו  ַעצ  רֹות ל  ש   גֹות י  ה  ֵטי ַהנ  ּפ  ם ִמש   י הֹוֵצאִתי ִמש ּ  ּתִ ַמד  ּל  קֹום ש   ל מ  כ  י ּב  ר, ּכִ ה  ֵספ  סּוק ז  מֹו ַעל ּפ  ַעצ  ה ּב  כ  ר  רֹונֹו ִלב  יו ִזכ  ר  ב  ד  ּבִ

ן קכא(  ִסימ  ה הֹוסַ   )ּב  ז  ֵדי  י  ַעל  ו  א(.  ל  ִנפ  ר  ש   ק  ּב  יו  ַאֲחר  ש   סּוִקים  ַהּפ  ך   ֵ ש  מ  ֵאר ה  ּב  ִית  "ל  ַהּנַ ה  ַהּתֹור  י  ּפִ ַעל  ה  ַעּת  ה  ַאך   ּתֹור  ּבַ ה  ּבֵ ַהר  ִרים  פ  י ס  ּתִ פ 
ה   ּבֵ ַהר  ִרים  פ  ס  ה  עֹושֹ  ש   ב  ש   ח  נ  ִמים  ֲחכ  ֱאמּוַנת  ֵדי  י  ַעל  ש   ם  ש   ר  בֹא  ּמ  ש   מֹו  לֹא  ּכ  ּכ  לֹו  צ  א  ה  י  ה  ו  לֹו  צ  א  ב  ש   ח  נ  ר  פ  ַהּסֵ ה  ז  ה  י  ה  לֹא  ה  ִחּל  ִמּת  י  ּכִ

ּפ   ִמש   הֹוִציא  ו ל  ש   ה ַעכ  ּזֹוכ  ֵדי ש   י  ט ַעל  ר  ּוִבפ  כּו'.  ו  ר  ל ֵספ  ּכ  לֹו  צ  ב א  ש   ח  נ  ו  ו חֹוֵזר  ש   ַעכ  ו  ר,  מֹות  ּלֹוֵמד  ּול  ִרים ש   פ  רֹות ֵמַהּס  ש   י  גֹות  ה  ם  ֵטי ַהנ  ה  ּב 
ש    ּכ  ר  ֵספ  ל  ּכ  ב  ש   ח  נ  ו  ש   ַעכ  ו  ֹאד  מ  ם  ֵמה  חֹוק  ר  ה  י  ה  ה  ִחּל  ִמּת  י  ּכִ ּלֹו,  ש   ּכ  ִרים  פ  ַהּס  ִבים  ש   ח  נ  ו  ש   ַעכ  א  ש   ּל  א  ר  ִעּק  ה  הּוא  ש   ר  ד  ַהּמִ לֹא  י  ּכִ ּלֹו, 

ש    ֻחּקַֹתי  ּב  ת  ַ ש  ר  ּפ  ה  ַרּב  ש   ר  ִמד  ּב  תּוב  ּכ  ש   מֹו  ּוכ  ה.  ֲעשֹ  י,  ַהּמַ ל  ע  תּוב  ּכ  ר  ֵספ  ת  ִגּלַ מ  ּבִ הּו,  ז  ו  ה.  ּתֹור  ֵרי  ִדב  ל  אֹו  ֲעשֹ  ִאּלּו  ּכ  ב  ש   ח  נ  ַלֲעשֹֹות  ַהּלֹוֵמד 
ך    ת  תֹור  ו  י  ּתִ צ  פ  ח  ך  ֱאלַֹקי  צֹונ  ר  ַלֲעשֹֹות  אי  ַוּדַ ּב  ז  א  ו  ִביִלי  ּוִבש   ַלי  ע  ב  ּת  כ  ּנִ ש   ר  ֵספ  ל  ּכ  ב  ש   ח  ּנ  ּופֵ ש   י.  ֵמע  תֹוך   ה  ּב  ֲאִכיל  ה  ת  ַ ֻדש ּ ַין ק  ִענ  ל  "י  ִ ַרש  ֵרש  

יך   ִלי ַעל ּפִ ל ַמֲאכ  ם, ּכ  ֵרש  ש   ּפֵ מֹו ש   ֵאל, ּכ  ר  ל ִישֹ  ל ַזך   ]אף מאכלי עפ"י תורתך הוא[   ש   ֲאכ  ה ַהּמַ י  ה  ּיִ ִמים זֹוִכים ש   ֵדי ֱאמּוַנת ֲחכ  י ַעל י  "ל, ּכִ ּנַ נּו ּכַ , ַהי 
ּלֹא ַיֲעלוּ  ן ש   ִחיַנת מ  ב  תֹוך  ֵמע    ּבִ ת ּב  מ  ַקּי  ה ִמת  ַהּתֹור  י ש   תֹוך  ֵמע  ך  ּב  ת  תֹור  הּו, ו  ז  לֹום, ו  ש   ל ַחס ו  ּבֵ ַבל  ל ַהּמַֹח ל  רֹות א  ּפֹוֵגם  ַהּמֹות  י ִמי ש   א. ּכִ ק  י  י ּדַ

ּמִ  יו, ש   לֹו ֵמֲחַמת ֲאִכיַלת ֵמע  צ  ת א  מ  ַקּי  ּה ִמת  ה ֵאינ  ִמים ֲאַזי ַהּתֹור  ֱאמּוַנת ֲחכ  ִמין  ּב  ַעּק  רּוִחים ּומ  ִנים ס  עֹוִלים ֲעש   רֹות ַעד ש   לֹו ַהּמֹות  צ  ה א  ַרּב  ת 
ה   ַהּתֹור  א ש   צ  ה ִנמ  ת ֵמַהּתֹור  ֵטי ֱאמ  ּפ  הֹוִציא ִמש   כֹול ל  ֵאינֹו י  ת ו  ֱאמ  רֹות ֲהפּוכֹות ִמן ה  ב  ס  ּתֹו ּבִ ע  ת ּדַ ֵאינֹו  א  ּנּו ֵמַאַחר ש   ִמּמ  ת  ק  ַרח  יֹוֵצאת ּוִמת 

ש   י   תֹו  ּתֹור  ה  כ  ר  ִלב  ם  רֹונ  ִזכ  ַרּבֹוֵתינּו  רּו  מ  א  ש ּ  ַמה  ִחיַנת  ּב  הּו  ּז  ש   ת,  ֱאמ  ֵטי  ּפ  ִמש   ה  ּנ  ִמּמ  הֹוִציא  ל  ה  כֹול  י  ה  ש   ֵמֲחַמת  ַלחּוץ  ו  ה  פ  ַהּש  ִמן  ּדֹוֵאג  ל 
ּכ   ה  ז  ֵדי  י  ַעל  ו  ת  ֱאמ  ה  יק  ּדִ ַהּצַ ז  א  ה  י  ה  ש   ִוד  ּד  ַעל  חֹוֵלק  ו  ד  ַנּגֵ ֵדי    ל ִמת  ֵמַעב  ִאיש   ם  ש   ו  ִחיַנת  ב  ּבִ "ל  ַהּנַ רֹות  מֹות  ֵדי  י  ַעל  ה  י  ה  ּדֹוֵאג  ל  ש   תֹו  ּתֹור 

ַקּי   י לֹא ִנת  ַלחּוץ ּכִ ה ו  פ  תֹו ֵמַהּש  ל ּתֹור  ה ּכ  י  ן ה  ַעל ּכֵ ם ו  ר ש   בֹא  ּמ  מֹו ש   כּו', ּכ  ֵני ו  ר ִלפ  צ  ע  אּול נ  "ל.ש   ַכּנַ יו ו  תֹוך  ֵמע  ה ּב   מ 
 בריש תורה נו שלכל אחד יש אחריות על אלה תחתיו   מבואר כ   מו 
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ידיזוכין   בחי'    על  חכמים, שהוא  וכו'אמונת  הטעם  לא תסור  שעיקר  משמע  תלוי ש  בפשטות 

אבל נראה שהעיקר הקודם לזה הוא עצם ההסכמה שיש    ,\ מז/באמונת חכמים מצד הלא תסור שיש בהם
וגם מאמין בו ומתבטל לקבל עצותיו ודווקא שמאמין  \ מח/ חכם ממנו  ידו יתקרב לצדיק  חכם אמת  ב,  שעל 

צמצומיושהאמת   להמתיק  לו    בכוחו  האמתלבו  לעקם  הגורמים  ממשפט  להוציא  לסטות  יוכל  ואז   .
דהיינו    ,מהאמת  משפטי הנהגות ישרות, בבחי' משפטי אמת, שאינו נוטה לימין ושמאל כנ"ל

 . יך שלא לסור מעקמימות זו לא ימין ולא לשמאלרצמים היושר והאמת היא לעקם הדרך ושלפע
 

דהיינו מי שלועג על דבריהם ומזה תבין שכל   \מט/ ילי של פגם אמונת חכמיםעתה יבאר את הקצה השל
וממילא חסר לו גם בתיקון מדת  שלא מקבלם בדחילו ורחימו יש בזה בחי' לעג כי לא חשובים אצלו כראוי. 

, כי עצה היא ברור  במותרות שנידוןקת העיצה היא בעצמה וכי חל .המשפט וממילא נידון בבחי' מותרות
שהן פסולת שלה, וכשהמשפט מעוקל אזי בוחר בעצה שהיא הפסולת ונידון   \נ/ ך הרבה אפשרויותעצה מתו 
 כבוד שמים מתחילה ועד סוף.  ההמביא  הנכונהבמקום בעצה  דהיינו במותר ופסולת העצה, בה 

ר לך על ימין  מכאן לכאורה מתברר בעניין לא תסור הנ"ל שנחלקו בו הספרי והירושלמי אם אפילו או
מאל או דווקא כשאומר על ימין שהוא ימין. וכאן מבואר שזה תלוי אם הרב הוא ראוי להנהיג אזי  שהוא ש
דהיינו   וי להנהיג אזי רק כשאומר לך על ימין שהוא ימין.אר לך על ימין שהוא שמאל ואם אינו רמאפילו או

אבל באמת שהתירוץ הוא לחלק שהספרי דיבר בפסקי הלכה והירושלמי בעצות בעבודת ה' והשקפה. 
אדרבה בעצות אלו עוד יותר קשה לברר את האמת ולכן צריך הרבה תפלה לזכות לתיקון המשפט ובעיקר  

 סיעתא דשמיא לזכות לדבוק בצדיק האמת. 
  ןאל לקיים לא תסור. וככשצריך תיקון המשפט גדול לבחור ולהסמיך על עצמי את הרב ורק אח"כ או דהינו

   , ומפיל לחלוקת העיצה תמיד.כדואג האדומיא בקושיות הב ,יש מקום נרחב לעמלק גמט' ספק
מתחיל בברור המאכלים בשעת האכילה  אר כאן שתיקון המשפט הנ"ל שעל ידו זוכים לעצה נכונה ומבו

ובאמונה ששלימה   \ נא/ לאכולומה  שיודע לאכול במשפט הנכון ויודע לתת עצה לנפשו בעניין האכילה כמה
ויש בזה המוני מדרגות כפי שיתבאר ות שבו עיין תורה יט ותורה סב שמבררת את האוכל את הניצוץ אלוק

  לקמן תורה סב ותורה סז ולעיל תורה מז 

ב נידון  אזי  חכמים,  באמונת  כשפוגם  בשראבל  בשר/   \נב/יגיעת  המכונה  הגוף  היינו    .\נגעזות 
במיותר   כנ"ל שזה בעצמו הוא שדן את עצמו  \נה/ כי פגם אמונת חכמים היא פגם המשפט  \נד/במותרות

 
ישועות    נ"ל שבעניין   מז  בחיפוש  לצדיק  כשבא  אבל  להש"י  להתקרבות  עיצה  לחפש  שהעיקר  הנ"ל  עפ"י  עומק  עוד  יש  תסור  הלא 

ולא מאמין    גשמיות זה בחי' הסרה לשמאל, או לעומת זה יש הסרה לימין שמבקש מהצדיק עצות כיצד להיות שרף ועי"ז לא שומע 
 שיש עצות פשוטות שהן העצות השייכות לו.  

בנין    עוד נראה   מח על  נדבך  בנין תוספת  חייב שחכמתו תיהיה  וההמשכה שמנהיג  יסוד הקבלה  בזה שהאמונת חכמים היא  יסוד  לי 
עצמו   על  שטוען  בספרים  דאיתא  צור  עלי  הנחש  כמו  הוא  חכמים  אמונת  לו  שאין  ומי  חדש  בניין  לבנות  ולא  צור  קיים  שהוא 

וההתחלה )שמעתי מהריצ"ח בשם רמ"ע מפאנו( הביאור נ"ל שאע"פ שכל הליכתו עקמימות אעפ"כ הוא טוען שהיושר אצלו כי בכל  
תנועה מתחיל יושר חדש. וזה בחי' מנהיג שאין לו אמונת חכמים כי סובר שהוא חכם מהם ויכול להתחיל יושר חדש ולא להיות בטל  

אע"פ ששמע ההלכה מואבי ולא מואבית המשיך להקשות קושיות, עד שהיה צריך יתר הישראלי לאיים  וממשיך אותם. וזהו שדואג  
בחרב על מי שיחלוק בזה כי היא קבלה מבית מדרשו של שמואל הנביא. משמע שזו הדרך נגד האומר אנא אמלוך והוא לא ראוי.    

 אמונת חכמים שומרת את העם ממנו עי"ש   עוד יש לעיין תורה יח גם שם מדבר ממנהיג אמת ולעומתו של שקר וה 
של רבנו בהרבה תורות להציג את קצה הצד השלילי כדי שנבין לבד את כל סולם המדרגות באותו עניין והכי נמי כאן    כך דרכו   מט 

תא  בין אמונת חכמים למלעיג עליהם יש המוני מדרגות וגם מי שלא מלעיג עליהם אלא אפילו מכבדם מאד עדיין צריך הרבה סיע 
עה"פ   עב  ביומא  חז"ל  דרשו  משה  תורת  בדברי  שכמו  במקום אחד  וכמבואר  שמאל  או  לימין  בדבריהם  יטעה  שלא  לכוין  דשמיא 
"אשר שם משה" זכה נעשה לו שם חיים לא זכה נעשה לו שם מות, הכי נמי בדברי כל צדיק עיין תורה קא. לא לו קסד וצא תנינא.  

 ועוד.
 כליות נקראות יועצות )בגמ' ברכות( שהן מסננות טוב מפסולת.  כבר כ"פ שעל כן ה   כמו שנתבאר   נ

 תרמח שיחת מוהרנ"ת שאמר שיש לו ספק על הכף מרק אם לאכול או לא. וע"כ אינו יוכל לתת עצה.–ח"ב   עיין בזה שיש"ק   נא

ע    -שם    זה לשונו  ל ה  ַכל ַמֲאכ  א  ן ו  ח  ל  ֻ בֹו ַעל ַהש ּ ש   י  ִליק ּב  עּפ  ט  ַנ"ּת  ּב  יֹות מֹוַהר  ה  ַעם, ּבִ ה  ּפַ ד ֵמַאַנ"ש  ֵאיז  ח  ַאל אֹותֹו א  ט", ש   ש   אר  ק "ּב  ּל  שֹּוי ִמּס 
ה לֹו   ַעם, ַנֲענ  ַאל עֹוד ּפַ ש   הּו, ו  נ  ּוב לֹא ע  ש  , ו  ַנ"ּת  ת מֹוַהר  ּוב א  ַאל ש  ש   , ו  ַנ"ּת  הּו מֹוַהר  נ  לֹא ע  ה, ו  ית ֵעצֹות  ֵעצ  ִ ש  ַמר: "ֵאיִני יֹוֵדַע ל  א  ַנ"ּת  ו  מֹוַהר 

ִמי  ַעצ  ד..ל  ף ּוִמּי  כ  ך  ּתֵ ה ל  ֱענ  ר א  ב  ּכ  ה ש   ה רֹוצ  ַאּת  יק, ו  ּפִ ר ַמס  ב  י אּוַלי ּכ  ק ִאם לֹא, ּכִ ל  ף ס  ֱאֹכל עֹוד ּכַ  ."! , ִאם ל 
יגיעת בשר שרומז למותרות צ"ע. ואולי אפ"ל כי יגיעה היא לשון מאמץ ויגיעת הבשר היא המלחמה שהבשר נלחם לקיומו    הלשון   נב

 זות הגוף. וצריך להלחם בון תמיד.א וע בחי' מזונא דגופ 
מה היא הביאור נ"ל כי המאכל מחבר נפש לגוף וכביאור הרמ"א על ברכת אשר יצא דהיינו מפליא לעשות נמצא כל    יגיעת בשר   נג

ם את  חי יש בו בחי' שהמאכל מחבר חיות רוחנית לבשר ובמאכל יש חצוניות ופנמיות גשם ורוח, טוב ורע, המלביש אותו, והרע מגש 
האדם, והטוב מוציאו מגשמיות. וזה נמצא בכל הבחי' אפילו בחלזון שהחיות שבו מעלה אותו מלהיות רק צומח וכן בצמח הרוחניות  
מעלה אותו מלהיות דומם וכן באדם הרוחניות שבו יש בה חלק לגוף וחלק לנפש הבהמית וחלק לנפש השכלית. והכל תלוי באדם עד  



              21עד.   מוהר"ן                  תורה סא                                                      קוטייל                      

שהיא   העיצה  את  בעצמו  לקיים  בוחר  כי  הנכונהוהפסולת  בעיצה  במקום  ופסולת  רז"ל    ,מותר  כמ"ש 
כא( רותחת  \נו/)עירובין  בצואה  נידון  חכמים  דברי  על  כמ"ש\נז/הלועג   \ס/ולהג  \נט/ [נח]   , 

בשר יגיעת  בהרמב"  הרבה  הל  ההקדמם  מהכסילותמפי'  יותר  רותחת  צואה  לך  שאין  כיון  פי'   שניות 

והוא מדה כנגד מדה, כי הוא אינו מאמין בדבריהם ומלעיג עליהם,    .ר השיאתו להלעיגאש

אצלו למותר  אך  הם  שהם    ודבריהם  וטוען  חכמים  שמוסיפים  קדושה  והנהגות  הגדרים  על  שלועג 

 . \סא/ יוותאוות בעצות יצרו הרע להנות מהבלי עוה"ז , ע"כ נידון במותרותמיותרים

 
מזון    כמה מברר את המאכל את הטוב  ומתגבר מזון הגוף על  ומגשם אותו  וכשלא מצליח לברר אזי מתגבר הרע  שבו מהרע שבו 

 הנשמה כמבואר בתורה ח' תנינא וזה הכוונה יגיעת בשר דהיינו הרע שבמאכל דהיינו מזונא דגופא שמחליש את מזונא דנשמתא   
הלכות   נד ב'    -יו"ד    ליקוטי  ב'  הלכה  כלים  הכשר  ּפֹוג    -הלכות  ש   ִנּדֹון  ּוכ  ו  ִלים  ֲאכ  ַהּמַ ִמין  ּג  ִנפ  ֲאַזי  ִמים  ֲחכ  ֱאמּוַנת  ּב  לֹום,  ש   ו  ַחס  ִמין 

"ל.   ּנַ ּכַ ה  ֵדי ֱאמּונ  י  ִלים ֵהם ַעל  ַהּכֵ ר  ִעּקַ י  ּכִ ִלים,  ַהּכֵ ִמין  ּג  ִנפ  ה  ֱאמּונ  ַגם ה  ּפ  ֵדי  י  י ַעל  ּכִ רֹות,  מֹות  אֲ ּב  ִמין ַהּמַ ּג  ִנפ  ִלים  ַהּכֵ ַגם  ּפ  ֵדי  י  ַעל  י  ו  ּכִ ִלים,  כ 
ין. ּב   ִ ש  ר  ּפ  א ִמת  ל  ֵרין ֵרִעין ּד  לּו ֵרִעים ּת  ִחיַנת ִאכ  ב  ֹאד ּבִ ֹאד מ  בֹוִהים מ  ִלים ֵיש  אֹורֹות ּג  ֲאכ  ל ַהּמַ כ  יק  ּב  ּדִ ַהּצַ , ש   ך  ש   חֹות ַנפ  צ  ַצח  יַע ּב  ּבִ ִהש   ִחיַנת ו 

ַלּשַֹבע   יק אֹוֵכל  ַצּדִ ִחיַנת  ּב  ה  ֻדש ּ  ק  ּבִ תֹו  קֹום ֲאִכיל  מ  ּב  ה,  כ  ר  ִלב  רֹונֹו  ִזכ  נּו,  ַרּבֵ ֵרי  ִדב  ּב  ר  בֹא  מ  ּכַ חֹות,  צ  ח  ַהּצַ תֹו ֵמאֹורֹות  ֲאִכיל  ּבַ ִנּזֹון  ֹו, הּוא  ש    ַנפ 
תנינא[ ַאֵחר   ה'  וּ ]תורה  ים  ִ דֹוש  ק  ִלים  ּכֵ ֵדי  י  ַעל  ִאם  י  ּכִ ִלים  ֲאכ  ַהּמַ ל  ש   בֹּהַ  ַהּג  אֹור  ל  ַקּבֵ ל  ר  ש   פ  א  ִאי  ן  ּכֵ ַעל  ו  ִחיַנת  .  ִמּב  ים  ַנֲעשִֹ ֵהם  ש   הֹוִרים  ט 

ז   ֵדי  י  ַעל  ו  ִלים,  ַהּכֵ ִמין  ּג  ִנפ  ֲאַזי  ִמים  ֲחכ  ֱאמּוַנת  ּב  לֹום,  ש   ו  ַחס  ִמין,  ּפֹוג  ש   ּוכ  "ל.  ּנַ ּכַ ִמים  ֲחכ  אֹור  ֱאמּוַנת  ק  ּלֵ ּתַ ִנס  ו  ִלים  ֲאכ  ַהּמַ ִמין  ּג  ִנפ  א  יל  ִמּמֵ ה 
אֵ  ם, ֵמֲחַמת ש   ה ֵמה  ֻדש ּ  ן עֹוִלין ַהּמ ַהּק  ּכֵ ַעל  ו  ַבד  ת ל  סֹל  ּפ  ִחיַנת  ב  ּבִ ִלים  ֲאכ  ַהּמַ ִרין  א  ִנש   ַוֲאַזי  אֹור.  ת ה  תֹוכֹו א  ּב  ל  ַקּבֵ ל  ִלי  ּכ  ת  ין  סֹל  ַהּפ  ו  רֹות  ֹות 

"ל:  ר ַהּנַ ֲאמ  ּמַ ֵעיל ּבַ ר ל  ּכ  ז  ּנִ כּו' ּכַ ת ַהּמַֹח ו  ִמין א   ּופֹוג 

נתעכר    וכן להיפך  פקדון  ע"י שאוכל שלא בקדושה  בליקוטי הלכות, חשן משפט הלכות  ונפגם אמונתו כמבואר  ע"י העשנים  מוחו 
בהאכילה    וע"כ הי' עיקר הפגם של אדה"ר ע"י אכילה ע"י שאכל מעץ הדעת טו"ר כי כל פגם אמונת חכמים נוגע   -הלכה ה אות ח   

וכו' כ"ש שם.  וע"כ הזהירו הש"י על זה שלא    שנידון במותרות וכו' שעולים עשנים סרוחים אל המוח ומסבבין ומעקמין את דעתו 
 יאכל מעץ הדעת שהיא בחי' אכילה כזאת שעל ידה מתרבה המותרות ועולה אל המוח וכו'.  

שואל על מה שכתוב לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן הרי ידוע שהיום אין מן ומאי קמ"ל אלא לומר לך שיש צדיקים    –  שם אות י' 
 אפילו מזה כי אוכלים אוכל גשמי בכזו קדושה שאין עולה שום עשנים סרוחים למוח כלל    ששאכילתם גבוה ונפלא יותר 

עוד נראה לומר שבדקות אזי גם כשחולק על כל איזה יהודי או מדבר עליו היינו שנעלם ממנו חשיבותו    -  פגם אמונת חכמים וכו' 
לוקת כי עיין תורה לד שיש בכל יהודי נקודה טובה שבבחי'  אפילו אם היא רק בבחי' נקודה קטנה כבר הוא נידון בבחי' מותרות ובמח 

בו   למצא  צריך  יהודי  של  ספר  שכל  נמצא  ממנו.  לקבל  הרוצים  ישראל  בכל  זו  נקודה  להאיר  ממשלה  לו  ויש  מושל  צדיק  הוא  זו 
 לפחות נקודה שהיא חידוש ובזה תושלם התורה שתוכל לקבךל מלוחות האבן כפי שיתבאר לקמן אות ו' 

בחי' שיעקב לא היה פסולת במטתו אבל חסד לאברהם ופחד יצחק  שע"י פגם המשפט נראה לבאר הדברים בשרשם    הפסולת עניין    נה 
היה פסולת במטתם דהיינו שהם בודאי היו צדיקים גמורים ורק בגלל שפתחו את הדרך עדין לא נתבררה האמת אלא ע"י שלשתם  

ך תמיד שכל פגם ביושר מביא לאיזה נגיעה עצמית מצד הרע שבמידות  דייקא ויצא לאור ביעקב דייקא אבל שרש הדברים הוא כ 
נידון עד היום   נידון בזה בעצמו כמו אברהם ויצחק שזרעם  שמושך לבחי' צדדים ואזי נולד פסולת ומותרות וממילא מי שגרם לזה 

גורמת הסתרת הכתר ממילא הסתרת ההשגחה.    מיושר  יציאה  כל  כי  ורק מצד מדתם  דהיינו שכיון שה בפסולת שלהם  צדיקים  יו 
הקדושה שהיתה בבחי' צד ולא אמצע לכן הפסולת שלא יצאה אלא בחלק מזרעם אבל מי שבליבו יש עקמומיות ממנו ית' אפילו  
דקה אזי א"א שיזכה למשפט אמת ועיצה נכונה אלא בביטול לצדיק. ועומק הענין יותר שאצל צדיק שמדתו בי' צד ימין או שמאל  

רק אליוית' אלא שמצד מדתו הוא כעומד בצד ומשם פונה לכתר לכן בעל כרחו הקו בבחי' הטיה אבל מיש שליבו    הפי' שכל תשוקתו 
 עקום אזי אפילו שהוא מבני ישראל בחי' ת"ת הפניה שלו היא מהאמצע לחוץ שזה פגם ממש לכן מתגלה בעצמו.

ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים    -  ערובין כא.  נו  יותר מדברי תורה  דרש רבא מאי דכתיב  וגו' בני הזהר בדברי סופרים  הרבה 
שדברי תורה יש בהן עשה ולא תעשה ודברי סופרים כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה. שמא תאמר אם יש בהן ממש מפני מה  

דרב אחא  אמר רב פפא בריה דרב אחא בר אדא משמיה  .    לא נכתבו אמר קרא עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר 
נידון בצואה רותחת   רבנן בר עולא מלמד שכל המלעיג על דברי חכמים  וסייגים שעשו  גדרים  יש בהם ממש מדוע לא  -)שלועג על  מהרשא. וטוען שאם 

 מתקיף לה רבא מי כתיב לעג להג כתיב אלא כל ההוגה בהן טועם טעם בשר.  מנחם משיב נפש(–נכתבו בתורה 

 ועוד דלכאורה היא קושיא חזקה דלהג כתיב. וצ"ל כיון שר"פ לא הודה משמע שחולק עליו   סומך על דרשה דחויה   צ"ע שרבינו 
. ורותחת רומז לרתיחת הדמים העכורים שנגרם מחמת    כי צואה   נז  היא פסולת אפילו ממזונא דגופא שהוא פסולת מזונא דנשמתא 

לכן אין הכוונה דווקא לצואה ממש  צואה כלפי מזונא    מזונא דגופא שממנו חמימות התאוות רעות.  נקרא  אלא שגם מזונא דגופא 
דנשמתא. ובשניהם נידון ואע"פ שעיקר העונש משמע במפרשים שהוא בגהנם אחרי הפטירה אבל רבנו מבאר שגם בעוה"ז נידון בה  

 ברוחניות.  
 קהלת יב יב   נח

יב   נט  פרק  בַּ   קהלת  טּוִעים  נ  רֹות  מ  ַמש   ּוכ  בֹנֹות  ר  ּד  ּכַ ִמים  ֲחכ  ֵרי  ב  ּדִ ֹות  )יא(  ֲעש  ֵהר  ִהּז  ִני  ּב  ה  ֵמֵהּמ  יֵֹתר  ו  )יב(  ד:  ח  א  ה  ֵמרֹע  נּו  ִנּת  ֲאֻסּפֹות  ֲעֵלי 
הדב  כל  את  לכתוב  מדאי  רבה  יגיעה  שהיא  בגמרא  כרישא  הוא  בפסוק  הפשט  ר:    ש   ּב  ִגַעת  י  ה  ּבֵ ַהר  ַלַהג  ו  ֵקץ  ֵאין  ה  ּבֵ ַהר  ִרים  פ  רי  ס 

 הם יודעים לפרש כוונת הרועה האחד  סופרים ולכן צריך להזהר בדברי חכמים כי רק  
 המהרש"א ביאר דס"ל לרב פפא שע' מתחלף בה'     – להג לשון לעג   ס

כי לעג לשון עוגה דהיינו סיבוב כדמצינו בחוני המעגל שעג עוגה סביבו כי הלעג הוא נגרם ממה שאדם סובב סביב עצמו    אולי אפ"ל 
 לעג הפנימי בלבו מוציא בלהג הדיבור של חרופים.לכן לועג לאחרים ולהג לשון הגה לשון דיבור שמתוך ה 

 שמנהיג עצמו במותרות לא מוצא טעם בהם כידוע    וכן ע"י   סא



              22עד.   מוהר"ן                  תורה סא                                                      קוטייל                      

ינו המשפט שעל ידו מבררים עיצה נכונה בלב היא בכח העיון השכלי  דהי  וכל המשפטים הן מן המוח
כפי שיתבאר לקמן באות    לאפוקי מעצת נשים שגם כשהיא נכונה אינה מהמח אלא מהרגשת הלבשבמח  

)מלכים א   שהוציא לאור משפט שתי הזונות ובניהן שהאחד מת  הנאמר אחרי משפט שלמה, בבחי'  ד'
שע"י שהיה    \סד/לעשות משפט  \סג /כי חכמת אלקים בקרבו  ויראו מפני המלך כי ראו  \סב/ג(

. והמוח הוא לפי  מוחו זך ממותרות נשפע בו חכמת אלקים לעשות משפטי לב להוציא לאור עצות אמת
. וכשהגוף  \סז/נמצא שמי שזכה לחכמת אלקים הנ"ל בודאי זכה לתיקון המשפט באכילתו  \סו/ [סה]   המזון

. ואזי יכול להוציא משפטי אמת, הנהגות  \סח/ח ברור, אזי המוע"י אכילה בקדושה כראוי  נקי
בין בגשמיות ובין ברוחניות ולא יודע לסלק    \סט/שאוכל את הפסולתישרות. אבל כשנידון במותרות  

עיין תורה נז   אזי עולים עשנים סרוחים אל המוח  ,פגם אמונת חכמים כנ"ל  על ידיאותה לחוץ  
לב והטוב שבו אל המח נמצא שהנידון במותרות דהיינו האוכל מתברר לדם ובא לכבד והטוב שבו עולה ל

למח עולה  והפסולת  נשאר  הטוב  אזי  הברור  ו  פגם  טוב  ברוחניות  כן  בגשמיות  הניצוץ  שיתברר  צריך 

,  האדומי  וע"י פגם אמונת חכמים לא מתברר אלא עולה קליפתו הרוחנית כפי שיתבאר אצל דואג שבמאכל

 
ל    מלכים א פ"ג   סב עּו כ  מ  ש   ִמיֻתהּו ִהיא ִאּמֹו: )כח( ַוּיִ ֵמת לֹא ת  ה  לּוד ַהַחי ו  ת ַהּי  ּה א  נּו ל  ר ּת  ך  ַוּיֹאמ  ל  ַען ַהּמ  ת ַהּמִ )כז( ַוּיַ ֵאל א  ר  ר  ִיש   ט ֲאש   ּפ  ש  

ט:   ּפ  ֹות ִמש   ּבֹו ַלֲעש  ִקר  ַמת ֱאלִֹהים ּב  כ  י ח  אּו ּכִ י ר  ך  ּכִ ל  ֵני ַהּמ  אּו ִמּפ  ר  ך  ַוּיִ ל  ַפט ַהּמ   ש  

לפיכך יראו מפניו לעשות דבר רע ואפילו בסתר כי ראו כי ברוב חכמתו יוציא לאור משפט כמו שנעשה    -לעשות משפט    -  רד"ק 
 בזה המשפט: 

במעיו כמצודות    נקט מה ש   סג ליבו הכלול  עכ"פ  שם או  מעיים כהתרגום  היינו  הרי קרבו  צ"ע  במח  למשפטים שהם  בקרבו כראיה 
ג( ביאר שזה בחי' תורתך בתוך מעי   בתהלים מ' ט', אבל לא מח.  ועי"ש מלבי"ם שהכוונה לקרבי מצפוני ושכלי.     והריצ"ח )סא 

 מרים ה' יא שזה היה הפגם של דואג שתורתו מהשפה ולחוץ ולא בתוך מעיו עי"ש.)תהלים מ ט( ועיין לעיל לק"ה פקדון וד' שו 
הרישא של הפסוק מיותר ולמה ציטטו. ואולי לרמוז לעניין הבטוי של זה שהיא היראה. דהיינו שהיראה היא מחמת    צ"ע לכאורה   סד

היג שאינו ראוי שלא גורם ליראה ממנו ית'  החכמת אלקים שבו. אזי היא גם יראה מהש"י. שמעורר הצדיק אצל אנשיו להבדיל ממנ 
 אלא יראת ההפסד ריוח    

 ותורה ה' תנינא סוף אות ג'  תורת חטאת לרבי יעקב סקילי תלמיד הרשב"א אמצע דרשה מג ד"ה וכן האדם.   סה 

תורה סב שאפשר  פל"ח אות ז' שם ועיין תורה ה' תנינא שאפשר לזכות לאורות הצחצחות ע"י אכילה בקדושה ועיין    עיין תורה יז  סו 
בריך ושכינתיה פנים בפנים ע"י אכילה באמונה שלימה. ועיין תורה יט שכפי הויטב ליבו שזוכה ע"י ברור הנגה    לזכות ליחוד קודשא 

 כן אכילתו מבחי' התנוצצות האותיות של לב אלקים עי"ש.

ג' שגם אמונה ועצות תלוי באכילה    עיין תורה ה תנינא  ַהצַּ    -אות  י ֲאִכיַלת  י"ג(:  ּכִ ֵלי  )ִמש   תּוב  ּכ  מֹו ש   ּכ  ה,  מ  ש   ַהּנ  ִביל  ש   ּבִ ַרק  יק הּוא  ּדִ
ֲאכִ  ֵדי  י  ַעל  תֹו  מ  ִנש   ֵצַח  ַצח  ּמ  ש   חֹות,  צ  ח  ַהּצַ ִחיַנת  ּב  ה  ז  ש   פ  ַהּנ  ִביַעת  ּושֹ  ֹו",  ש  ַנפ  שַֹבע  ל  אֹוֵכל  יק  נ"ח(: "ַצּדִ ה  י  ע  ַ ש  )י  ִחיַנת  ב  ּבִ תֹו,  יַע    יל  ּבִ ִהשֹ  "ו 

ִחיַנת:ּב   בּונֹות, ּב  תֹו, ֲאַזי הּוא ִאיש  ּת  מ  ֵצַח ִנש   ַצח  ּמ  ש   ". ַוֲאַזי ּכ  ך  ש   חֹות ַנפ  צ  "ל.      ַצח  ּנַ ֵעצֹות ּכַ ין ה  ּלִ ּגַ ה ִנת  ֵדי ז  ַעל י  "ל. ו  ּנַ ִביֵנם" ּכַ י ּת  ּדַ ַ ַמת ש  ִנש   "ו 
"ל:  ּנַ כּו' ּכַ ה ו  ֱאמּונ  ה ה  ֵדל  ם ּג   לת אות ב' ותחילת אות ג' עי"ש.כפי שנתבאר שם בתחי    ּוִמש  

מציינים את רות שזכתה לאכילה בקדושה כמ"ש ותאכל ותשבע ותותר ואם צריך לזה תיקון המשפט קשה דלאשה    צ"ע כי חז"ל   סז 
זוכה אבל לא מתוך עבודה של תיקון המשפט אלא כטבע   גדולה  וצ"ע אולי נשמה  ד'. וצ"ע בזה  אין תיקון המשפט כדלקמן באות 

   וצ"ע.
ר"ח  ע   סח לק"ה  עיין  כט זוד  ֻד   -  '  ק  ֵאל  ר  ִיש  ַעל  יך   ִ ש  ַהמ  ל  ִביל  ש   ּבִ הּוא  ש   ת,  ּב  ַ ש  ל  ת  ּב  ַ ִמש ּ ִנים  ַהּפ  ם  ח  ל  יו  ל  ע  ה  י  ה  ש   ן  ח  ל  ֻ ַהש ּ ת  ַ ֻדש ּ ת  ק  ַ ש ּ

ַכנַּ  ה ו  ֵעצ  ת ה  ִמין א  ֵהם ּפֹוג  "ל, ש   ִנים ַהּנַ ֲעש   ַגם ה  ִלים ִמּפ  ֲאכ  ַהּמַ ַטֵהר  ה ל  ֲאִכיל  ם  ה  ח  ִחיַנת ל  ּב  ִהוא  ת, ש   ּב  ַ ֵדי ֲאִכיַלת ש  ּקּון ַעל י  ַהּתִ ר  ִעּקַ "ל, ש  
לּוִיי  י ֵהם ּת  ה, ּכִ ד ז  ג  נ  ה ּכ  מּוִכים ז  ה ס  נֹור  ַהּמ  ן ו  ח  ל  ֻ ה ַהש ּ י  ן ה  ַעל ּכֵ ן. ו  ח  ל  ֻ ה ַעל ַהש ּ י  ה  ִנים ש   ֵרר מֵ ַהּפ  ב  ִלים ל  ֲאכ  ת ַהּמַ ַ ֻדש ּ י ק  ה, ּכִ ז  ה ּב  ִנים  ם ז  ֲעש  

ֵלמוּ  ּקּון ש   ה הּוא ּתִ ֵדי ז  ַעל י  ה, ש   נֹור  ִחיַנת אֹור ַהּמ  ֵהם ּב  כּו'. ש   ִרים ו  פ  ֵדי ִרּבּוי ַהּס  "ל הּוא ַעל י  "ל: ַהּנַ ַכּנַ ה ו  ֵעצ   ת ה 

ו      ושם אות לב  ה  ֵעצ  ִלי  ִחיַנת  ּב  ה,  ֵעצ  ֵראת  ִנק  ה  ַהּתֹור  ל  ּכ  י  ּכִ ה,  ֵעצ  ּקּון ה  ּתִ ר הּוא  ל  ִעּק  ּכ  ִריך   צ  י  ּכִ א,  ת  י  אֹור  ּד  ֲעִטין  ַי"ג  ר  ּתַ ִחיַנת  ּב  ה,  ּי  ִ תּוש 
ית ֵעצוֹ  ִ ש  ה א  נ  ִוד, "ַעד א  ַעק ּד  ה צ  ַעל ז  ַחת, ש   ַ י ש  ֹו ִמּנִ ש  ט ַנפ  ַמּלֵ ֹו ל  ש  ַנפ  ּב  ה ֵעצֹות  ּבֵ ֹב ַהר  ם ַלֲחש  ד  ה הּוא  א  ֵעצ  ּקּון ה  ר ּתִ ִעּקַ כּו'". ו  י ו  ִ ש  ַנפ  ּב  ת 

י   ֵמחֵ ַעל  ך   ש   ִנמ  ה  ֵעצ  ה  ַגם  ּפ  ל  ּכ  י  ּכִ  , ש  ּלֹו קֹד  ּכֻ ִהוא  ת ש   ּב  ַ ש  ֵדי ֲאִכיַלת  י  ַעל  ר  ִעּק  ה  ו  ת.  ּב  ַ ש  ת  ַ ֻדש ּ ק  "ל,  ֵדי  ּנַ ּכַ ֹון  ִראש  ה  ם  ד  ל א  ש   ה  ֲאִכיל  א ה  ט 
ה   ִלים  ּב  ַבל  ּמ  ש   ה  ֲאִכיל  ה  ּב  רּוִחים  ס  ִנים  ֲעש   ה  ַאֲחזּו  ִנת  ה  ז  ֵדי  י  ַעל  ין  ש   ַרּבִ ִנת  ה  ז  ֵדי  י  ַעל  ש   ִמים,  ֲחכ  ֱאמּוַנת  ֵדי  י  ַעל  ּקּון  ַהּתִ ל  כ  ו  "ל.  ּנַ ּכַ ה  ֵעצ 

"ל.   ּנַ כּו' ּכַ ה ו  ֵעצ  ֵלמּות ה  ה זֹוִכין ִלש   ֵדי ז  ַעל י  כּו', ש   ה ו  ת ַהּתֹור  ִליִמין א  ים ּוַמש   ִ דֹוש  ִרים ַהּק  פ  ת ש   ַהּס  ּב  ַ ש  ה הּוא ּב  ּקּון ז  ר ּתִ ִעּקַ ִלּיּות  ו  ל  ר ּכ  ז ִעּקַ א 
רוּ  ִנים ס  ֲעש   ה  ֵאין ּכַֹח ּב  ש  ו  ּלֹו קֹד  ה ּכֻ ֲאִכיל  ז ה  י א  "ל, ּכִ ּנַ ב ּכַ ת  כ  ּבִ ה ש   ה ִעם ּתֹור  ַעל ּפ  ּב  ה ש   ת  ּתֹור  ּב  ַ ת ש  ַ ֻדש ּ ל ִלק  "ל. ֲאב  ַכּנַ ה ו  ֵעצ  ל ה  ּבֵ ַבל  ִחים ל 

י ִאם   ה ּכִ ּכ  ז  ּיִ ֵלמּות ֵאין ִמי ש   ש   יִכין  ּבִ ִ ש  דֹוִלים ַממ  יִקים ַהּג  ּדִ י ַהּצַ ם, ּכִ ת ֵמה  ּב  ַ ת ש  ַ ֻדש ּ ל ק  ַקּבֵ ִריִכין ל  נּו צ  יִקים ַוֲאַנח  ּדִ דֹוֵלי ַהּצַ ת ַעל  ּג  ּב  ַ ת ש  ַ ֻדש ּ ק 
דּוַע. ּי  ֵמי ַהחֹל ּכַ  י 

מותרות   סט  י   לשון  תורה  לחכמה  בפרפראות  כמבואר  מקדושה  לפנים  קדושה  יש  במאכל  כי  הכוונה  שבכל  נ"ל  ז'  ואות  ו'  אות  ז 
כי היה   וחיצוניות היינו מותרות  ניזון מבחי' חיצוניות  ניזון מבחי' פנימיות הוא  המדרגות כשהאכילה אינה כראוי אזי במקום להיות 

 צריך להתברר והוא לא בירר לכן היא מבלבלת את שכלו לפי מדרגתו.

והחיצוניות כשאינה מתבררת לחוץ היא מת   ועי"ש היטב  וגורמת לכסילות שמחשיכה את אור הצדיק דייקא עי"ש  שהקליפה  גברת 
גורם לפגם אמונת חכמים וממילא א"א לאכול כראוי כי האכילה כראוי היא ע"י אמונת חכמים   נמצא שפגם האכילה הוא בעצמו 

    ועי"ש כי קצרתי מאד כמבואר בתורה סב שעי"ז נעשה ברור המאכל כראוי.  



              23עד.   מוהר"ן                  תורה סא                                                      קוטייל                      

דהיינו שלא ידע להמתיק   \ע/שהוא משל לבחי' רוחניתות ב'  אעיין פל"ח    ומערבבים ומבלבלין דעתו
אור הנשמה בכח הרוחניות שבמזון וצמצומיו ע"י  כי אין בכוחו לברר הכח הרוחני שבמזון  חשכות הגוף   ,

יכול להוציא משפט ישרולכן הרע שבו מתגבר עליו ומסתיר ממנו אור הנשמה . ואזי אינו , ועל כן לא 
אמת,   משפטי  להוציא  בבחי'  יכול  מעוקל.  משפט  יוצא  הנביא  ואזי  חבקוק  )חבקוק  דברי 

דהיינו כמו שהרשעים סובבים  \עב/   ,כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא משפט מעוקל  \עא/א(
את הצדיק להסתיר אורו מאיתנו כן הרע שבמזון שלא נתברר סובב את אור הנשמה היא השכל ומסתיר  

מהלב ידי היינו    אורו  סרוחים    על  רוחנגשהעשנים  ובעיקר  המוח  ים  ישמיים  ומקיפין  מסבבין 
ידי,  \עג /ומבלבלין אותו יוצא משפט מעוקל,    על  הגויים  זה  משפטי  משפטים בל  בבחי'  כמו 

קמז(  ידעום הגו  \עד/)תהלים  על  דוד  לישאמר  התורה  משפטי  מהם  שנמנע  עקומיםכ ים  משפטיהם    ן 
 :     היינו בלבול המוחין

 
שלא ידע לברר אכילתו ולא אמונתו ולא עצתו כנ"ל ם בפגם הנ"ל עתה מביא רבנו דוגמא למי שהיה פגו

אב בית דין וראש הסנהדרין  ,פ"י ה"ב( ן)ירושלמי סנהדרי ויועץ המלך ואע"פ שהיה מגדולי הדור מפורסם 
היה מאד  האדומי ש דואג . (, ושם מט ב'ושם ג' ד' ,בזמנו של שמואל הנביא ושאול המלך )שוחר טוב נב ו' ז' 

 \עהעל כל איזה כבוד שקיבל ולכן השתדל מאד לבזותו ולמצא בו פגם להוריד כבודו/מקנא בדוד 
ופוסק גדול   \עו/יכול להיות מגדולי ומפורסמי הדור ואפילו הגדול ביותר ,ומכאן יש ללמוד שרב שאינו ראוי

 .\עז/ וחשוב

 
דו   וכן מסתבר   ע בגמ'( להסיק הפך  שהרי הדוגמא היא  )כמבואר  ועוקר הרים בסברא אלא שטינה היתה בלבו  גדול  אג שהיה חכם 

האמת. ואם הכוונה לעשנים ממש הרי גם עיון עמוק ופלפול לא היה יכול.   אלא נראה שהטינה היא בחי' עשנים הנגרמים מבחי'  
המזון יש בזה בחי' גשמית ויש בחי' רוחנית. וכן מבואר    עצירות רוחנית שלא ידע לעכל כראוי מוצא פי ה' שבמזון. וכנ"ל שהמח לפי 

בסנהדרין קו: שדואג ואחיתופל סברי שמעתתא אלא שלא עלתה להם אליבא דהלכתא. עי"ש העניין הזה יתבאר באריכות לקמן סוף  
 אות א עי"ש.

ע מַ   א פרק  חבקוק    עא ש   י ר  ט ּכִ ּפ  ַצח ִמש   נ  לֹא ֵיֵצא ל  ה ו  פּוג ּתֹור  ן ּת  ל:  )ד( ַעל ּכֵ ֻעּק  ט מ  ּפ  ן ֵיֵצא ִמש   יק ַעל ּכֵ ּדִ ת ַהּצַ יר א  ּתִ  כ 

לפי שאין אתה עושה דין ברשעים תרפה התורה ותחלש כי רבים מרפים ידיהם ממנה ולפי שרואים הצלחת הרשעים    -על כן    -  רד"ק 
תפוג   הצדיקים:        יצא    -ורעת  ולא  כל אשר בשרשו:       וכן  וחלישות  רפיון  שה   -ענין  לנצח משפט  לפי  יצא  רואים שלא  ם 

על כן    -מקיף אותו להרע לו תמיד כענין כתרו את בנימין:     על כן יצא משפט מעוקל    -הרשעים:     כי רשע מכתיר את הצדיק  
 אומר כי המשפט מעוקל ומעוות וכת"י על כן אמר לא נפיק דינא כיון: 

ינו מבאר שזה ע"י עשנים שמבלבלים את מוחו נראה הכוונה כי  מבואר שפגם המשפט הוא בגלל הרשע ואילו כאן רב   צ"ע שבפסוק 
 טינה שבלב שממנה הפגם אמונה שמונע מהאכילה בקדושה היא כמו רע שמכתיר את המח ומונע ממשפטי אמת בשכל צח.

מעוה"ב.    נדרש הפסוק הזה על עיוות המשפט כלפי הצדיק כדי להאריך אף לרשע ולתת לו שכרו בעוה"ז כדי להאבידו   בתורה נה   עב
הלב   משפט  נשאר  ולכן  מהלב  השכל  היא  הנשמה  אור  היינו  הצדיק  את  מסתיר  הרע  היינו  שהרשע  כנ"ל  הכוונה  נראה  כאן  אבל 

 מעוקל.
ר"ח ז' לה דברים נוראים על אדם הראשון שפגם באמונת חכמים שלא האמין בעצמו ועי"ז נידון במותרות ועיקר    עיין מזה בלק"ה   עג

 וא פגם הברית. ולכן אע"פ שניסה לתקן במה שפרש מאשתו לא ניצל ממקרה וכו' עי"ש פגם המשפט שנגרם מזה ה 
ד    קמז פרק  תהילים    עד ל י  ִטים ּבַ ּפ  ל ּגֹוי ּוִמש   כ  ה ֵכן ל  ש   ֵאל:  )כ( לֹא ע  ר  ִיש   יו ל  ט  ּפ  יו ּוִמש   ַיֲעקֹב ֻחּק  ו ל  ר  ב  יד ּד  לוּ )יט( ַמּגִ  עּום ַהל 
 הנביא היחיד שידע מה בליבו של דואג ואמר עליו שהוא מין.  )רות רבה ד' ט'( ששמואל    ואיתא   עה 

דה  בו בבניין וע   חסידיו שמפורסם של שקר מאד מטריד אותו איזה עובד ה' ומשתדל להכפיש אותו. ובמקום להשתדל אצל    עוד רואים 
בדוד  מצינו  וכן  ומשוגע.  וטרף  פסול  שהוא  עליו  שטוען  אע"פ  זולתו  בניין  את  להחריב  עסוק  יותר  שהוא    הוא  עליו  שטענו  המלך 

משתטא )כגון לפני ארון הברית כשהעלוהו לירושלים וכן בזוהר מכנה בדחא דמלכא וידוע הסיפור מהאריז"ל שהתנה עם תלמידיו  
שלא יצחקו כשיבוא דוד אצלם( ונואף )בגלל חטא בת שבע( ופסול מעיקרא מלבוא בקהל ובן גרים )מרות המואביה( וממילא א"א  

 גדולות. )וכן הוא בכל דור(   ואע"פ שראו ששמואל בוחר בו לדון עימו היכן מקום בית המקדש )זבחים נד:(  שיגיע למעלות  

נחל ריש פרשת    ונראה שדואג  ועיין בערבי  קו:(  )עי' סנהדרין  בזקנותו  ואחיתופל  דואג בצעירותו  זה  זה לעומת  ודוד היו  ואחיתופל 
ות לעוה"ז הם נפרדים לשני בני אדם שבאחד הטוב בפועל ורע בכח ובחבירו  קרח שכל אדם בשרש נשמתו הם חסד ודין ובהשתלשל 

להפך הרע בפועל והטוב בכח ועי"ש כיצד אעפ"כ יש להם בחירה. וזה בחי' קין והבל ויעקב ועשו וכן משה רבינו וקרח. עי"ש.  ועיין  
ואחיתופל שכולם בקשו מה שאינו ראוי לה  וזקן  סוטה ט: שמשווה את קין קרח בלעם דואג  גדול  וכו'.  וגם לרבינו היה מפורסם  ם 

 חשוב שהיה עסוק מאד להכפיש שם רבינו בכל מקום.
שכל מי שהיה נושא ונותן עימו    נב ד' כמה טעמים שנקרא אדומי אחד מהם שהיה מאדים פני הכל בהלכה.  שוחר טוב מדרש  עיין    עו 

 היה מסלקו בתשובותיו.
תבטל לחכמים כי סבר שמבין בעצמו היטב. אבל באמת משפטי אמת הם סיעתא  דייקא מרוב חכמתו קשה יותר לה   נ"ל כי   )מ"ק(  עז 

המכוונים   דייקא  מזוככים  לחכמים  ניתן  אבל  היא  בשמים  ולא  שהשליך אמת ארצה  אע"פ  אדם  שכל  אינו  אלוקי  שכל  כי  דשמיא 
נז לכן א"א לזכו  ושום מותרות אלא המושרשים בפליאות חכמה כמבואר בתורה  נגיעה  ת למשפטי אמת אלא ע"י  לאמת בלי שום 
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סנהדרין וכ"ש לראש הואע"פ שיש חיוב מהתורה לשמוע לפסקי הלכותיו כנ"ל דכתיב לא תסור וכו' 
חות האבן שה בחי' אבן השתיה כפי שיתבאר לקמן ושם בוודאי יש  וום שבחר ה' סמוך ללקנה במכשש

. אעפ"כ מביא רבנו  כמבואר ברמב"ן מצוה התורה לא לסור מהם גם כשטעוו  ,סגולה יותר שפסקיהם אמת
סקי הלכה חייב  שאמנם בפ, וצ"ל את דואג כדוגמא למנהיג שאסור לסמוך וכל הסומך אותו יתן את הדין

  השקפה. ב בעבודת ה' ו \עח/ צהלע הכוונה ירבינו מזהיר שלא לעשותו רבאילו לשמוע לו ו

,  כנ"ל  אמונת חכמים  שהם נגרמים מפגם  ע"י שלימודו היה מבחי' אלו המותרותהאדומי    ודואג

לנבבחי' הנאמר בדואג   בא  מפני שאול  ברח  אוכשדוד  ביקש  ושם  לו וב  ונתן  הכהן  מצדוק  וחרב  כל 

)שמואל מלחם הפנים ואת חרב גלית וכל זה ראה דואג וסיפר לשאול ויעץ לו להרוג את כל העיר, כמ"ש  
ופרש"י עוצר עצמו וכו'   ושם איש מעבדי שאול נעצר לפני ה' ושמו דואג וכו'  \עט/א כא(

בתורה.   נעצרלעסוק  לשון  נקט  שהכתוב  דורש  תורה  ורבנו  לימוד  מבחי'    לגבי  היה  לימודו  כי 
דהיינו שכמו מי שיש לו עצירות אינו יכול להוציא הפסולת מגופו כך דואג    , בחי' מותרות \פ/עצירות

בלבו   היתה  שטינה  עיצה  ב  ופגוםכיון  מליבו  ולסלק  נכונה  עיצה  לברר  היה  יכול  לא  חכמים  אמונת 

עיין פל"ח אות   זה לא היה מוציא מלימודו משפטי אמת, רק משפט מעוקל  על ידי.  \פא/ פסולה
היא השכל  שות הן ממה שלא מברר את הטוב שבמזון לכן הרע עולה ומסתיר מלבו אור הנשמה  ב' שמותר

וע"י   ספקותיוזה  לישרו  לפשוט  יכול  קושיות  לא  להקשות  היה  דואג  של  כוחו  שעיקר  בגמ'  מבואר  וכן   ,

עד   \פד/ [פג ] בגמ' יבמות דף עו:. וע"כ היה דן שאין דוד ראוי לבוא בקהל  \פב/ עמוקות שקשה לתרצן

 
ביטול לחכמים שקדמו לו ולבטל שכלו דייקא וכן מובא בגמרא על דוד ה' עמו שהלכה כמותו משמע שלכווין להלכה זה רק ע"י שה'  

 . עמו וזה רק ע"י הנ"ל משפטי אמת שיוצא מבחי' צדדים ומכוין לכתר כיעקב 

מצדיק אמיתי שעצתו כלה זרע אמת. ועיין תורה קמג מעלת עיצה    שקבלת עצה היא בחי' נשואין לכן לא יקבל רק   עיין תורה ז'   עח
אות א. אל תשאל עצה אלא    –ערך עצה    -מחכמי הדור שבעצתו מאיר בו חכמתו וממתיק ממנו הדינים עי"ש.  ועיין ספר המידות  

י זה תזכה לישועה: אות ד. מי  ממי שיודע סתרי תורה: אות  ב. טוב לשאל עצה מזקנים: אות ה. על ידי שאתה נוטל עצה מהרב, על יד 
 שהוא בעל מחשבות רעות, אל תקח עצה ממנו:  

ר    כא פרק  א  -שמואל   עט  רִֹעים ֲאש   יר ה  ֲאדִֹמי ַאּבִ מֹו ּדֵֹאג ה  ד ּוש   דֹו  ֵני י  ר ִלפ  צ  ע  ּיֹום ַההּוא נ  אּול ּבַ ֵדי ש   ם ִאיש  ֵמַעב  ש   אּול:  )ח( ו  ש    ל 

 אב בית דין:    -הל מועד, לעסוק בתורה. אביר הרועים  עוצר עצמו לפני א   -נעצר לפני ה'    -  רש"י 

 גדול וממונה על רועי מקנה המלך:   -מעוכב שם, להתבודד בעבודת ה'. אביר הרועים    -נעצר    -  מצודות דוד 
 לתיקון המשפט ולא כפשוטו שטעו בזה הרבה חסידים שמבלים זמנן להתנקות לפני התפלה ורבנו אמר שטועים.  הכוונה   פ

יון שדואג היה אב בית דין והיה ראש סנהדרין בזמנו של שמואל בוודאי ידע ללמוד ולהבחין בסברות וחילוקים דקים  כ דפשיטא    פא
יועזר בבית שני   יוסף בן  )ועיין תמורה טו: שעד  ובפרט אז שלימודם היה שבתורה שבכתב ידעו למצא רמיזות לכל התורה שבע"פ 

ה  זה שמעתי בשם  וכעין  רבנו(  להיות  ידעו ללמוד כמשה  הרגיש טעם בקוגל כי  חזו"א שאמר על בעל הקצות החושן שבוודאי לא 
למותרות   הכוונה  האדומי  דואג  על  כאן  שמדובר  למח  העשנים  שעליית  מוכרח  לכן  אכילה.  תאוות  עם  א"א  בסברא  הרים  עוקר 

עצמו במותרות העיצה ולא בעיצה    ופסולת רוחני מאד בבחי' טינה היתה בלבו כלשון חז"ל וזה שגרם לו לחלוקת העיצה תמיד ולידון 
 האמיתית.

שם שהקשה אע"פ שאין דרך אשה לקדם אבל להקדים נשים לקראת נשים מדוע לא יצאו ולכן סבר לאסור גם העמונית    כמבואר   פב
ה  ולא רק עמוני. ועוד שגם בגמ' שלש מאות קושיות היו לו לדואג במגדל הפורח באויר ורבא אמר שם רבותא למבעי בעי, דלכאור 

 קשה הרי היינו עוקר הרים אלא נראה כוונתו שקושיא היא בחי' סותר וזה טוב רק כשכוונתו עמ"נ לבנות.

א"ל דואג האדומי עד שאתה משאיל עליו אם הגון הוא למלכות אם לאו שאל עליו אם ראוי לבא בקהל אם לאו מאי    יבמות דף עו: 
מונית מואבי ולא מואבית אלא מעתה ממזר ולא ממזרת ממזר כתיב מום  טעמא דקאתי מרות המואביה א"ל אבנר תנינא עמוני ולא ע 

זר מצרי ולא מצרית שאני הכא דמפרש טעמא דקרא על אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים דרכו של איש לקדם ולא דרכה של  
 אשה לקדם היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים ונשים לקראת נשים אישתיק.

ק מאי דכתיב איה סופר איה שוקל איה סופר את המגדלים איה סופר כל אותיות שבתורה איה שוקל  ואמר רבי יצח   סנהדרין דף קו: 
ששוקל כל קלים וחמורים שבתורה איה סופר את המגדלים שהיה סופר שלש מאות הלכות פסוקות במגדל הפורח באויר אמר רבי  

   א איפשט להו חד[ אמר רבא רבותא למבעי בעיי.]רבי אמי[ ארבע מאה בעייא בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר ]ול 

אמר רב משרשיא דואג ואחיתופל לא ]הוו[ סברי שמעתא מתקיף לה מר זוטרא מאן דכתיב ביה איה סופר איה שוקל איה    -עוד שם  
 סופר את המגדלים ואת אמרת לא הוו סברי שמעתא אלא דלא הוה סלקא להו שמעתא אליבא דהלכתא דכתיב סוד ה' ליראיו 

 אמר רבי אמי אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץ.  -לעיל מיניה בתחילת הסוגיא  עוד שם  

איתא  טו:   וכן  דף  שנשפך אשכחיה    בחגיגה  צדיקים  של  דמן  על  וחומר  קל  רשעים  של  דמן  על  מצטער  הוא  ברוך  הקדוש  כך  אם 
ליה שיננא מאי קא בכית אמר  בכי אמר  וקא  יהודה דתלי בעיברא דדשא  לרב  בהו ברבנן איה    שמואל  זוטרא מאי דכתיב  מי  ליה 

סופר איה שוקל איה סופר את המגדלים איה סופר שהיו סופרים כל אותיות שבתורה איה שוקל שהיו שוקלים קלין וחמורין שבתורה  
ואחיתו  רבי אמי תלת מאה בעיי בעו דואג  ואמר  פל  איה סופר את המגדלים שהיו שונין שלש מאות הלכות במגדל הפורח באויר 

במגדל הפורח באויר ותנן שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא אנן מה תהוי עלן אמר ליה שיננא טינא היתה  
 בלבם 

 * יבמות עו:   פג
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בקהלשכב לבא  ראוי  שלא  דוד  על  להכריז  עמדו  שם  \פה/ ר  היהכמבואר  וזה  היה    ,  שלימודו  ע"י 
לקמן ,  \פז/ולכן עיקר כוחו בלימוד היה לעורר קושיות ולא להכריע בהן כמבואר בגמ'  כנ"ל  \פו/ ממותרות

 
משנה עמוני ומואבי אסורים ואיסורן איסור עולם אבל נקבותיהם מותרות מיד ...: גמ'. מנא ה"מ? א"ר יוחנן, דאמר    יבמות דף עו:   פד

+שמואל א' י"ז+ וכראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלשתי אמר אל אבנר שר הצבא בן מי זה הנער אבנר ויאמר אבנר חי  קרא:  
נפשך המלך אם ידעתי, ולא ידע ליה? והכתיב: +שמואל א' ט"ז+ ויאהבהו מאד ויהי לו נושא כלים! אלא אאבוה קא משאיל. ואביו  

והא  י"ז+  והכתיב: +שמואל א'  ידע ליה?  דוד, שנכנס  לא  ישי אבי  זה  ואיתימא רבי אבא:  רב  ואמר  זקן בא באנשים,  בימי שאול  יש 
ויצא באוכלוסא! ה"ק שאול: אי מפרץ אתי, אי מזרח אתי? אי מפרץ אתי   ואין    -באוכלוסא  מלכא הוי, שהמלך פורץ לעשות דרך 

  -+שמואל א' י"ז+ וילבש שאול את דוד מדיו    חשיבא בעלמא הוי. מ"ט אמר ליה שאל עליה? דכתיב:   -ממחין בידו, אי מזרח אתי  
כמדתו, וכתיב ביה בשאול: +שמואל א' ט+ משכמו ומעלה גבוה מכל העם. א"ל דואג האדומי: עד שאתה משאיל עליו אם הגון הוא  

לאו. מ"ט? דקאתי מרות המואביה. א"ל אבנר, תנינא: עמוני   ע   -למלכות אם לאו, שאל עליו אם ראוי לבא בקהל אם  מונית,  ולא 
ולא מצרית! שאני הכא, דמפרש טעמא דקרא:    -ולא ממזרת! ממזר כתיב, מום זר. מצרי    -ולא מואבית. אלא מעתה, ממזר    -מואבי  

אנשים   לקדם  להם  היה  לקדם.  אשה  של  דרכה  ולא  לקדם,  איש  של  דרכו  ובמים,  בלחם  אתכם  קדמו  לא  אשר  על  כ"ג+  +דברים 
תיק. מיד: ויאמר המלך שאל אתה בן מי זה העלם, התם קרי ליה נער, הכא קרי ליה עלם!  לקראת אנשים, ונשים לקראת נשים! איש 

ולא מואבית. ]דף    -ולא עמונית, מואבי    -הכי קא אמר ליה: הלכה נתעלמה ממך, צא ושאל בבית המדרש. שאל, אמרו ליה: עמוני  
+שמואל ב' י"ז+ ועמשא בן איש ושמו יתרא הישראלי אשר    עז.[ אקשי להו דואג כל הני קושייתא, אישתיקו. בעי לאכרוזי עליה, מיד: 

בא אל אביגיל בת נחש, וכתיב: +דברי הימים א' ב'+ יתר הישמעאלי! אמר רבא: מלמד, שחגר חרבו כישמעאל ואמר: כל מי שאינו  
עמוני   הרמתי:  שמואל  של  דינו  מבית  מקובלני  כך  בחרב,  ידקר  זו  הלכה  מואבי    -שומע  עמונית,  מהימן?  ולא    -ולא  ומי  מואבית. 

אין שומעין לו! שאני    -שומעין לו, ואם לאו    -והאמר רבי אבא אמר רב: כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא, אם קודם מעשה אמרה  
הכא, דהא שמואל ובית דינו קיים. מכל מקום קשיא! הכא תרגמו: +תהלים מ"ה+ כל כבודה בת מלך פנימה. במערבא אמרי, ואיתימא  

ולא מואבית, דברי רבי    -ולא עמונית, מואבי    -קרא: +בראשית י"ח+ ויאמרו אליו איה שרה אשתך וגו'. כתנאי: עמוני    ר' יצחק, אמר 
ובמים   קדמו אתכם בלחם  לא  דבר אשר  על  כ"ג+  רבי שמעון אומר: +דברים  מאי    -יהודה;  וכו'. דרש רבא,  דרכו של איש לקדם 

ל  דוד  אמר  למוסרי?  פתחת  קט"ז+  +תהלים  רות  דכתיב:  פתחתם,  עלי  שהיו  מוסרות  שני  עולם,  של  רבונו  הוא:  ברוך  הקדוש  פני 

 . ע"י שהתרת את הנקבות התרת אותי שבאתי מרות ואת נכדי רחבעם שבא מנעמה   המואביה ונעמה העמונית
דייק   ובזה לבטל   פה  לדור  נעלמת מאד מדור  ונשתלשל בהכרח בבדרך  בדוד המלך דייקא.  ע"י  התנוצצות אורו של משיח. שהיה  א 

הולדה שנראית כלפי חוץ שלא בכשרות כדי לסלק מנשמת משיח גואל ישראל הקטרוג הנורא מהס"מ. וכידוע תחילת ההשתלשלות  
בלוט שבא על בנותיו ואח"כ ביהודה ותמר שהתחפשה לזונה ואח"כ ברות המואביה דההלכה המתירה אותה לבוא בקהל היו עליה  

קושיות עד שבכל פעם עלתה מחדש  לבוא לבקש מבועז  ,  הרבה  לרות לעשות  נעמי  ותמוה שציוותה  מוזר  בזה מתרצים מעשה  גם 
וכן ישי פרש מאשתו ולקח שפחתו ונולד דוד במרמה ע"י שאמו באה תחת שפחתו ושנים    שישא אותה במעשה יחוד בגורן בלילה,  

מ בדואג ואחיתופל גדולי הדור שהיו  רבות החזיקוהו לממזר והרחיקוהו למדבר והקב"ה ע"י שמואל משח אותו למלך והתלבש הס" 
 מקטרגים עליו כל הזמן. לבטל חשיבותו ואורו מהעולם.

לֹא יעדי    -מתפלל הכה"ג באותה פעם אחת בשנה ביוה"כ שנכנס לפני ולפנים כמבואר בלק"ה פקדון ה' אות לה    ועל זה היה  ו  הּו  ז  ו 
יחַ  ִ ש  ֵיֵצא מ  ם  ה  ּמֵ ש   ה  הּוד  י  ֵבית  ִמּד  ן  ט  ל  ֻ ש  ֵבד  ִחיַנת  ע  ּב  ִמים  ֲחכ  ִחיַנת ֱאמּוַנת  ּב  יַח הּוא  ִ ש  ִוד מ  ּד  ִחיַנת  ּב  י  ּכִ דֹו  י  ַעל  ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ ל  ּכ  ִוד ש   ּד  ן  ּב   

עַ  קֹום, ש   ל מ  כ  מֹותֹו ּב  ה ּכ  כ  ֲהל  ה' ִעּמֹו ש   ִחיַנת ו  ִנים ּב  ֱאמ  ַהּנ  ִוד  ּד  ֵדי  ִחיַנת ַחס  ּב  ה  ַעל ּפ  ּב  ה ש   דוֹ ּתֹור  כֹות עֹוד    ל י  ל  י ַממ  ּתֵ צּו ִלש   לֹא ֵיח  ם ו  ַקּיֵ ִית 
ה   ה ש   ִתּי  ן ש   ב  א  קֹום ה  ם ַעל מ  קֹומ  ן ַעל מ  ב  א  רֹון ִעם לּוחֹות ה  א  ַזר ה  ז ֻיח  י א  "ל ּכִ ה ַהּנַ ַהּתֹור  ּב  ר  ּכ  ז  א  ַהּמֻ צ  מ  ּיִ ה ש   יו ַעל ז  מ  ל י  ַע ּכ  ַיּגֵ ִוד ִמת  ה ּד  י 

ִתּי   ן ש   ב  א  קֹום ה  י ִאם א  מ  צּוע  שֹ י  ר  ה ַעל ע  ֱעל  תּוב ִאם א  ּכ  מֹו ש   ק ַהּכֹל ּכ  ּת  ה ִנמ  ֵדי ז  ַעל י  ן ש   ב  א  ִדים לּוחֹות ה  ם עֹומ  ש ּ  כּו'  ה ש   י ו  ֵעינ  ַנת ל  ן ש   ּתֵ
ִחינַ  הּוא ּב  ה ש   הּוד  ית י  ל ּבֵ ה ש   ל  ש   מ  ֵדי ַהּמ  ן ַעל י  ַעל ּכֵ כּו' ו  קֹום ַלה' ו  א מ  צ  מ  ז  ַעד א  א  "ל. ו  ל ַהּנַ ן ּכ  ַתּקֵ ה מ  ֵדי ז  ִוד ַעל י  ן ּד  יַח ּב  ִ ש  צּות מ  נֹוצ  ת ִהת 

נּו   ַהי  כּו'  ו  ַעד  ֲעֵדי  ִתי  נּוח  זֹאת מ  "ל  ַהּנַ מֹור  ז  ּמִ ּבַ ם  תּוב ש   ּכ  ש   מֹו  ּכ  אּוי  ר  ּכ  ד  ח  ל א  כ  ל  ַפע  ַהש ּ  ַזר  י  ֻיח  ַעל  צֹא  ִלמ  ה  כ  ּז  ש   ה  ִתּי  ן ש   ב  א  קֹום ה  מ  ֵדי  ּבִ
ִד  עֹומ  ה ש   ִתּי  ן ש   ב  א  ת ה  ַ ֻדש ּ ֵדי ק  י ַעל י  ם ּכִ ח  יַע ל  ּבִ יה  ַאשֹ  יֹונ  ב  ֵרך  א  ֵרך  ֲאב  ה ּב  ז ֵציד  א  תֹו ו  ִגיע  ֲעִנּיּות  י  ל ה  ּטֵ ּבַ ה ִמת  ֵדי ז  ן ַעל י  ב  א  ם לּוחֹות ה  ים ש  

ר ּב   ד  ּסֵ ד ּכַ ח  ל א  כ  ַפע ל  ת ַהש ּ  ד  י יֹור  יֹונּות ּכִ ב  א  ה  "ל: ו  ַכּנַ דֹול ו  ִֹפי ּג   ש 

 וכל זה דואג רצה להעלים ולבטל  
לאף אחד בדורו לא היה תשובה לקושיותיו בזה ורק ע"י קבלה מבית מדרשו של שמואל הופרכו טענותיו. א"כ    צ"ע שהרי )מ"ק(    פו 

ולא עמונית וכו' ורק הוא    מדוע תולה זאת רבינו במותרות.  ואולי שהרי אעפ"כ גם אף אחד לא הקשה קושיות על המקובל שעמוני 
 הקשה שיקדמו נשים לקראת נשים.   

ישי אבי דוד נסתפק בזה עוד קודם לידת דוד והוא לא היתה טינה בלבו שהרי נסתפק לגבי עצמו ועוד שהיה צדיק גמור    צ"ע הרי 
ו לבין הפוסל אחרים הוא  מהמעטים שמתו בעטיו של נחש ואעפ"כ נסתפק ומדוע בדואג נחשב פגם. ואולי שהחילוק בין הפוסל עצמ 

שהגמ'   לשאול  מדבריו  ומוכח  קנאה  ובגלל  דוד  את  לפסול  רק  בא  דואג  אבל  דוד  נפסל  ממילא  ורק  עצמו  פסל  וישי  וארץ,  שמים 
 סנהדרין צג: אומרת שהכל היה לשוה"ר גם השבחים שאמר.  

הזו ופסקו מואבי ולא מואבית. ואח"כ כשנפטר  ז ובית דינו בררו לראשונה את הסוגיא  ע כי במגילת רות מבואר שבו   והביאור בזה נ"ל 
וישי    ,טעות ואח"כ כשראו שעובד שנולד מהם היה צדיק חזרו וסברו שהוא משפט אמת   ה שוב חששו שמא הי   , בועז באותו הלילה 

ובמעשה דדוד וגלית שלח שאול את אבנר לשמואל הנביא לשאול    , הצדיק שוב נתעורר לגבי עצמו בלבד ועשה מעשה לעצמו בלבד 
וגם אמר לו שדואג שמעורר ספק בהלכה זו הוא    , ואין לערער בזה   , דן ההלכה הזו ושמואל אמר לו שכך קבלנו מואבי ולא מואבית בי 

דוד  על  דואג  שדיבר  הרע  הלשון  בגלל  שאול  נתפתה  ואעפ"כ  לו.  לשמוע  ואין  סנהדרין   , מין  ראש  דואג  שהיה  בהצטרף    , ובפרט 
דוד  בעניין  ה   ,הנגיעה האישית שהיה לשאול  עניין  לכן  כל  ספקות שזה בעצמו  לעורר  רק  היה  כוחו  כל  ודואג  דואג.  לך אחר עצת 

שלא היה לו אמונה בקבלת שמואל ובדבריו אע"פ שהיה נביא    , המשפט המעוקל וחלוקת העיצה שהיתה לו בגלל פגם אמונת חכמים 
 חזק.מ 
 סנהדרין קו הנ"ל   פז 
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סב   א'  בתורה  והמשפט  אות  והחושך  העיצה  חלוקת  כל  וממנו  ספק  לעורר  היצה"ר  כח  כל  שזה  נבאר 

   :להמעוק
עומק העניין שבו היה פגום דואג ולעומתו היה דוד מתוקן נ"ל לבאר עפ"י המבואר לקמן אות ד' במה שכל  
בגמ'   וכן איתא  האנשים  טובה משל  היתה  נשים  בחז"ל הרבה שעצת  נשים אע"פ שמצינו  עצת  מגנה  כך 

ניתנה   יתירה  יותר  לאשהבינה  ד'  ועי"ש אות  קיצור העניין ששכל האש ב.  ה בחי' שכל בכח  הרחבה אבל 
והוא בחי' הרגשת לב טבעית ואינה בחי' משפט כל וכלל, אדרבה ברגע שמציגים לה את  לאני  יוהנקרא ה
כי למשפט צריך שכל נבדל יותר וכח משפט   אזי מתבלבלת.הנראים כשווים  פט בשני צדדים  שהעניין כמ

צ כל  ושוב  שוב  ולבחון  לחזור  צדדים  שני  לבחון  דהיינו  דייקא  לאיש  עד  שיש  יותר  דק  בעיון  לעצמו  ד 
 הנכון שצריך לנהוג למעשה.  \פח/ המשפטעומק שמוצא את 
הזה היה לדואג יותר מכולם עד שנעשה ראש סנהדרין, ונקרא אדומי שמאדים פני כל בהלכה   וכח העיון

שידע להקשות קושיות גם במקום שלאחרים כבר נראה שמיצו את הדין.  כנ"ל,  )מדרש שוחר טוב נב ד'( ו
קושיות  וזה   כד  שני בחי'  מהם  אחד  שבכל  צדדים  ו'  שהם  שאפשר  צדדים  וצידי  הצדדים  בכל  )דהיינו 

צד  אלכסונים בכל  צדדים  ד'  מהריצ"ח(    –  דהיינו  עי"ז  שמעתי  שרק  יוחנן  לרבי  לקיש  ריש  מקשה  שהיה 
רר  חנן הוא דייקא זה שהוציא מכאן את המשפט הנכון כי היה מבווואעפ"כ רבי ינתבררה ההלכה היטב.  

   . \פטיותר והיה לו יותר בחי' וה' עימו/
והעניין נ"ל שהקושיות ודקדוק ועיון הצדדים הוא בחי' עד שידו מגעת שזה החיוב על השופט לעשות אבל  
ורחמים   דשמיא  סיעתא  צריך  לזה  הצדדים  בין  הנעלמת  לאמיתה  האמת  שאת  יבין  שבסוף  זה  העיקר 

ופירשו חז"ל שהכוונה הלכה כמותו בכל מקום. וזה דייקא    מרובים לזכות וזה בחי' וה' עימו שנאמר בדוד
של בחסרון  להודות  לדעת  המלך  דוד  של  לקיש  והתכונה  ריש  אצל  כמו  לא  אבל  לדואג,  חסר  היה  וזה   ,

שלא חיפש את האמת אלא את וחוסר אמונת חכמים שהיה לו,  וטינה שבליבו  אלא מרוע לב    ,מחוסר זיכוך 
ולעורר ספק בכל דבר שאמרו לו כדי    ות שהשני לא ירד לעומק העניין.הסתירה ע"י קושיות דהיינו להרא

ובזה   עמלק  גמט'  ספק  לעורר  רק  דרכו  שכך  תמיד  היצה"ר  מעשה  והוא  השני.  של  הבטחון  את  לערער 
 מערער את הבטחון של האדם ומכח זה הולך ומפילו מכל הכרעה ומשפט נכון. 

וכוונתו כדי  דהיינו שהלכה כמותו בכל מקום ' וה' עימו ולכן דייקא דואג הוא שאמר לשאול שדוד זכה לבחי
היתה גדולה כל כך  אלא שהטינה בלבו    ,ששאול יקנא בו, אבל עכ"פ מוכח שהוא השיג שהאמת אצל דוד

   .אלא חיפש פגם בדוד כדי למעט גדולתו שהאמת לא החזירה אותו למוטב
מונת חכמים כי עומק אמונת חכמים היא  וזה עומק העניין שמבאר רבנו שכל הפגם של דואג שרשו חוסר א

שיש גדול ממני ומוצלח ממני שאני צריך ביטול אליו וכשאין את זה אזי גם בברור המשפט אחר שמברר 
ין את הכלי שבו תאיר הצדדים עד שידו מגעת אין לו את הביטול והצפייה לישועת ה' להבין שאני רק מכ

 פט לאור. שיצא המ ההאמת שעל יד 

 
 באות 

ולזה צריך מח והמח   תיקון המשפטאמונת חכמים ולזה צריך  שלזכות לעיצה נכונה צריך ן נתבאר עד כא
 וא"א שתיהיה לו עצה נכונה. ובמשפט מעוקל לו אמונת חכמים אזי נידון במותרות  ןלפי המזון וכשאי

חד.  לתת עיצה נכונה לכל א איש אשר רוח בו אמיתי הראוי להיות מנהיג דהיינושמנהיג  ועתה יבאר
 \צא/ שלימה. ומי שאין לו אמונת חכמים שלימה אסור לעשותו רבי \צ/ אמונת חכמים  התנאי לזה שתיהיה לו

 יצה נכונה אלא שנעשה בזה היזק גדול כפי שיתבאר.עולא רק בגלל שא"א לקבל ממנו 

 
פתוחה תחתיו הכוונה כי עומק המשפט הוא בחי' אמצע שהוא בחי'    שזה שאמרו בגמ' שדיין צריך לראות כאילו תהום   אולי אפ"ל   פח

 א"ס והכוונה שכמעט אין סוף לברור הצדדים עד שיורד לעומק הדין.
ח"ו לדמות את ריש לקיש הצדיק לדואג הרשע אלא בבחי' הכללית, כי המניע אצלם היה שונה לגמרי כי דואג ביקש    אין הכוונה   פט 

 לסתור שלא עמ"נ לבנות.  

שנאמרה ד' שנים קודם בחורף תקסד, גם מדבר ממנהיג הראוי ושם התנאי הוא אמונה ולא הזכיר אמונת חכמים    "ע בתורה יח צ   צ
וכאן ממנהיג   גוי  דיבר ממנהיג  שם  וצ"ע אולי  ראוי.  ניצולים ממנהיג שאינו  אזי  באמונה  שם שע"י שמתחזקים  מבואר  עוד  דווקא. 

 בין מה שנוהג בחייו למה שציוה כצוואה לאחר הסתלקותו. וצ"ע א"כ מדוע.ישראל ואם לאו דווקא אז אולי יש לחלק  

צריך לברר ולבאר כי קשה מצד אחד כל תקוננו תלוי באמונת    בענין אמונת חכמים   -כאן הקדמה ממהדורא קמא    אני מעתיק   צא
ט שלדוגמא נקט את דואג שהיה  חכמים ומאידך רבינו מזהיר כל כך להתרחק ממנהיג שאינו ראוי ואיך אפשר לדעת מי ראוי ובפר 

מכווין  יכול לדעת אם  ומי  לומר שמי ששקוע בתאוות אכילה    חכם הדור  ולכאורה היה אפשר  החכם את מסקנותיו להלכה או לא 
זו ועוד   בוודאי אינו יכול להיות מנהיג כי המח לפי המזון אבל הרי מדובר בדקות גדולה א"כ עד כמה צריך שיהיה מתוקן בתאוה 

וגם רבינו לא אמר שתלוי בעיקר במזון אלא באמונת חכמים ואולי    סיעתא דשמיא מרת אסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא  שהגמ' או 
א"כ להיפך אשה שיש לה אמונה תמימה כמו שאמר רבינו בכמה מקומות אולי היא יש לה תיקון המשפט וזה בוודאי טעות כי משפט  

שתיקון המשפט לא תלוי באמונה פשוטה שאין בה צדדים אלא דווקא במי    עמודא דאמצעיתא תלוי בדעת ונשים דעתן קלה ועוד 
אמנם   למדן   דווקא  לזה  צריך  וא"כ  הנכון  האמצע  את  מברר  והוא  ולכאן  לכאן  סברא  לו  שיש  דהיינו  הצדדים  שני  את  שתופש 

ו אמונת חכמים ועוד ממה  אבל נ"ל העיקר הוא שיהיה ניכר ב מסתמא בוודאי שצריך גם שמוחו לא יהיה עכור ממזון לא מבורר,  
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במה שמקבל על עצמו לעשות   מלוכהעוד מבואר כאן שהסומך לעצמו רבי אזי לבד ממה שנותן לו תוקף 
  מעוררמשרשו, ו חכמה ועיצה נכונהרוח לכך רבי הראוי על כל דבריו עוד גם הסמיכה יש בכוחה להמשיך  

אין הרוח הזו  . אבל (עיין פל"ח  שעל ידו נמתקים הדינים של הכלולים בו לושכל כול) יד ה' לשרות עליו
ח תיקון המשפט  ינו מנהיג שיש לו אמונת חכמים שלימה מכ ישורה אלא במקום שיש כלי מוכן לכך דה

אבל מי שאין לו אמונת חכמים   )הנכונה לאותו שסומך אותו( בשלימות שעי"ז יש עיצה שלימה נכונה תמיד
כתו לא יבסמ לסמוך אותו למנהיג כי אסורונידון במותרות שלימה דהיינו שלא זכה תיקון המשפט הוא 

   .לא אתן רודי לאחכי כב ,שורה יד ה' עליו
דמה שאת הרוח חכמה להנהיג יש בטבע בני אדם עיין תורה ל' בסופה שבקול  נ דבעלמאיש כאן חידוש 

שרונו להלך נגד רוחו של כל אחד.  יהאדם ניכר מלכותו. והסמיכה רק נותנת לו את התוקף למלוך כפי כ
אבל רבנו מחדש כאן שלא רק את התוקף למלוך מקבל המלך מהעם אלא גם את הרוח חכמה להלך נגד  

וכיון שרוח זו היא יד ה' אזי מי שאינו   , ומה שיש לו מעצמו זה רק הכלי לרוח החכמה\צב/ רוחו של כל אחד
 ונשאר לו רק תוקף מלכות בלא רוח חכמה.  שורה עליוא לראוי 

 )עיין כל זה פל"ח אות ב' ואות ג'( 

. ולא  כי אין להם אמונת חכמים  מנהיגים שנקראים בשם רבי שלימודם מאלו המותרותויש  

יכו שאינם  כנ"ל,  די  עצמן  את  להנהיג  אפי'  את   ומכ"שלים  להנהיג  יכולים  שאינם 
להסמיך  \צג /אחרים שלא  לראות  צריך  העולם.  להנהיג  לעצמן  גדולה  נוטלים  והם   ,
דהיינו מורה דרך  רבי דייקא    , שלא ליתן להם תוקף ועוז, שלא יהיו מכונים בשם רבי\צד/אותם

ה'   רב אושבפסיקת הלכה  אע"פ  בעבודת  תואר  גאב"ד  יש להם  או  ואפילו ראב"ד  . כי הם עצמן מו"ץ 
אחרי שמשבחים  וכל שכן    \צז/ העולם  \צו/להנהיג  \צה/ אינם חייבים כ"כ, כי יש להם יצה"ר גדול

 
נ"ל לומר   גדול  היותר  והעיקר  רוצה להנהיג  סימן אם אינו  זה  גם  הרי  גדול להנהיג  יצה"ר  ראוי  רבינו שיש למנהיג שאינו  שאמר 
שבאמת אין היום מי שראוי להיות מנהיג לפי הדרישות של רבינו ולכן כששאלו את רבינו על מי עוזב אותנו אמר גמרתי ואגמור כי  

   .שאר המנהיג הוא נ 

אמנם סמך את מוהרנ"ת בתורה זו כמבואר בפל"ח ואפ"ל דהיינו בחי' רבנו כי סילק כל מח עצמי ומילא אותו במח של    -תשעב -הגה 
רבינו ע"י רבי נחמן טולטשינער. נמצא דלא כמו בחסידויות  להסמיך את  אלא המשיך    ,רבנו וגם אחר פטירתו לא סמך ממשיך אחר 

 ו המשיך וממשיך רבנו להיות הדעת היחידה שמנהיגה אותנו. ע"כ הגה.  אחרות שכל אדמו"ר הוסיף משלו אצלינ 

שאין לו פה היום לכן אמנם בכלליות אנו מאמינים שמוליך את הרוצים ומתפללים להתקרב אליו ע"י מחשבות ששולח    אבל כיוון 
י רבינו שילמד אותו למצוא  להם אבל עצות פרטיות על כל דבר נ"ל שצריך כל אחד למצא לו ת"ח מתלמידי רבינו המעיין בספר 

ולא שיאמר לו כך אני מרגיש שזו הכוונה כי שוב     כי בספרי רבינו יש עיצה על כל דבר לכל אדם בכל זמן עיצה נכונה בספרי רבינו  
יש   הכל  ואחרי  רחמים  הרבה  וצריך  סוף  לדבר  אין  ובאמת  העיצה  את  רבינו  בדברי  שיראה  אבל  המשפט  לתקון  זכה  אם  יודע  מי 

רים שאינם מפורשים וגם במפורשים נחלקו בהם וכל אחד אומר הרגשתו בעניין כפי שמאיר לו מדברי רבינו וכל אדם פונה  הרבה דב 
ימצא   ברוב ביאורים  ריבוי הספרים כי מסתמא  ובלק"ה כתב שלכן העיצה היא  ממנו לברור המשפט  יותר  זכה  למי שחושב שהוא 

 ביאור לפי מדרגתו.

יג ה   ועיין לק"ה שבת  ויבחר לו אחד לקבל ממנו עי"ש ונראה שזה מדובר על הצדיק עצמו אבל  שמספ   '  ק לא יחלוק על שום צדיק 
כאן הרי מדבר מאיסור לקבל עליו מנהיג שאינו ראוי משמע צריך בדווקא לברר מי ראוי ומי לא והעיקר להרבות בתפילה על זה  

 שיזכה.

 וליבו שלם באמונה.  מעיין בדברי רבינו העיקר מי שבורח מהנהגה ובטל לחכמים וחריף ש   ונ"ל לסיכום 
בזה מדרגות רבות כי בחוש רואים שכל מי שאומר שיעורים ברבים הש"י מזמן בפיו דבורים לפי השומעים מה שנצרך    נ"ל שיש   צב

שזה   אלא  שיעור.   מגיד  אותו  דרך  זאת  עושה  להוכיחם  רוצה  וכשהש"י  סמיכה  היינו  אותו  לשמוע  שבאים  מי  שכל  משמע  להם. 
 עי אבל להיות איש אשר רוח בו לתת עיצה לכל אחד הבא לבקש עיצה לזה צריך להיות לו אמונת חכמים בשלימות.באקר 

שהקב"ה שולח לאדם רמזים בכל רגע במחשבה דיבור ומעשה כיצד להתקרב אליו. אבל בוודאי ששולח לו רמזים    עיין תורה נד   צג
תא דשמיא גדולה ועיין תורה ה' תנינא שצריך לזה להיות איש תבונות  השייכים לו ולא לאחרים אבל לתת עצה לאחרים צריך סיע 

המדות  ובספר  עי"ש.  בקדושה  באכילה  נשמתו  א'   -ע"י שמצחצח  נהגו    -עצה  ולכן  תורה.  סתרי  שיודע  ממי  עצה אלא  תשאל  אל 
רּו אַ   -בברסלב לא לתת עצה לחבר אלא רק לעזור לו למצא עיצה בעצמו. עיין שיש"ק ח"ו אות רסט  מ  י א  ֵ ש  ר    -נ  בֹא  ַהמ  ּב  לֹוֵמנּו  « ש  

י  ֵ ש  ֹאד ַאנ  ידּו מ  ּפִ ן ִהק  ר ַעל ּכֵ ה, ֲאש   ִפּל  ִחיַנת ּת  ה הּוא ּב  ֵעצ  ה מ"ט ש   תֹור  ַבד  -ּב  ך  ִמּל  כ  ך  ו  ה ּכ  ת לֹוַמר לֹו ֲעש ֵ ה ַלּזּול  ּום ֵעצ  ֵתת ש  לֹוֵמנּו לֹא ל  ש  
ך  ֲעבֹוַדת ַהּת   ר  ּד  ה, ש   ִפּל  ה.  ֲעַצת ַהּת  כֹונ  תֹו ַהּנ  ד ֲעצ  ח  ל א  א ּכ  צ  ה ִימ   ִפּל 

ועניתי שכאן לא    .לא להאמין לאף אחד ולהפסיד גם את האמת אשר  הרי אמר שמוטב להאמין בכולם וגם באמת מ   שאלו אותי   צד
מפסיד את  הוא גם מונהג לא נכון וגם    , וא אינו ראוי להיות מנהיג ה   ואם   ,ך לעצמו רבי אחד לסמו אלא ב   ,מדובר בפתי מאמין לכולם 

 האמיתי.הרבי  

פשוט שיש להם יצה"ר לזה. ונראה כי באמת יש בעלי מדות רעות שרוצים להתגדל תמיד אבל גם מי שרוצה להיות    צ"ע מדוע   צה 
דר"נ   באבות  וכמבואר  לזה.  גדול  יצה"ר  בו  נכנס  כבר  אח"כ  אבל  רבי  שם  עד שמקבל  רק  שזה  בגמ'  מבואר  לכת  מ"ג  בהצנע  פ"י 

תניא, אמר ר' יהושע בן פרחיה: בתחלה כל האומר עלה לה, אני כופתו ונותנו לפני הארי, עתה כל האומר לי    -ובמנחות קט סוף ע"ב  
   לירד ממנה, אני מטיל עליו קומקום של חמין, שהרי שאול ברח ממנה, וכשעלה בקש להרוג את דוד.
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הפך המנהיג האמיתי שבורח מן ההנהגה כי אותם ונותנים להם כבוד ומפרסמים אותם גם במה שאין בהם,  

. אך  עי"שית'  באפו  שרגע  השזה נשתלשל בו מבחי'    אינו ראוי להנהיג כמבואר בתורה יח אות ב' ש  סובר
צריך לשמור מאוד שלא ליתן להם תוקף ועוז, כי אלו הנותנים להם תוקף ועוז ונסמכים 

שילים אותו בדבר שאין  שמכ  \צח/על ידם שיהיו נקראים בשם רבי, הם עתידין ליתן דין וחשבון

להתג עליובכוחו  ז'  \צט/ בר  אות  ד'  בתורה  לכל    וסמיכתם,  כמבואר  לקמןגורמת  הכתב    המבואר  שנחלש 

 . כפי שיתבאר לקמןונאבד מישראל סוד העיבור ונחלקת עצתם תמיד ונגרם גרוש ישראל ממקומם 
 

יד הכותבת ממשיכה    עוד מבאר כי  ועיין שם בפל"ח שכתב  והכתב הן בחי' אחת  כאן רבנו שסמיכת רבי 
 אותיות מחכימות בשרשן.  

חכם, אם יש לו אמונת חכמים כראוי הנובעת מתיקון המשפט השלם, אזי  כי העצות שכותב ה  ונ"ל כוונתו
)עיין   על הכתב.  מחכימות  אותיות  בחי'  בהן  ושורה  למעלה  כעין  הן  והאותיות  מוכן  כלי  הוא  שלו  הכתב 

 תורה קצב שבמאמר החכם נמצא שכלו דעתו פניו ונשמתו(

כך בפגם    , ל להגיע עליו רוח חכמהלמקום שלא יכו  ,שכמו שפגם ההסמכה היא שנתן תוקף מלכות  נמצא 
הסמיכה גם נתן תוקף לכתב עצות של רב שאין לו אמונת חכמים ועצותיו נבערות ואין הכתב שלו כלי ראוי  

 כי כבודי לאחר לא אתן. ,שישרה עליו האותיות מחכימות דלעילא

לכאן  לכאורה הכתב  עניין  מה  לתמוה  חכמים  ,יש  ואמונת  ומשפט  עיצה  שחסר  במה  די  בכך  ומ  ,הרי  ה 
ו' שכשאין רבי ראוי עיין לקמן באות  נמצא    ,אזי כל התיקון נעשה ע"י רבוי ספרים  ,שנחלש הכתב, אבל 

מבזה את הספרים של    ,כשסומך רבי שאינו הגון וגם  נכונה.  ממילא גם סומך על ספריו שאין בהם עיצה 
הצמצומים שלו.  וא"א שיזכה להמתקת הדינים ו  ,נמצא שאין שלימות לתורה שלו  ,אותם שחולקים על רבו

  ,שמקבלים מאבן השתיה  ,העצה תלוי בשלימות התורה, שרק אז מקבלת מבחי' לוחות האבןשתיקון    ועי"ש
הכולל שכל  הדין  ,בחי'  המתקת  כל  תלוי    ,שממנו  התורה  ושלימות  הגלגלים.  את  המנהיגה  הנשמה  והיא 

 בשלימות הכתב דייקא.

 
ואילו כאן משמע    , תיו דכלול בזה גם שלא נותן להם יצה"ר שא"א להתגבר עליו הרי אין הקב"ה בא בטורניא עם בריו   ולכאורה צ"ע 

שלא לתת לעשותו רבי. ועל כן שאול שעל כרחו נתמנה    , שכמעט א"א להתגבר עליו. וצ"ל שבאמת יש לו בחירה קודם שנעשה רבי
במחיצתי. וזו כוונת רבינו שאמר שעל  מלך לא נענש כל כך. כמבואר בגמ' ברכות יב: וערובין נג: ששמואל אמר לו מחר אתה עימי  

 כן לא כל כך יענש כמו הסומך אותו. כי הסומך יצרו לסמוך לא כל כך גדול שא"א להתגבר עליו.

ויותר    , אדרבה א"כ הזהמה גדולה יותר   , וא"כ מה בכך שיצרו גדול   , אלא תיקון לסלק זהמה   , הרי עונש גהנם אינו עונש נקמה   עוד צ"ע 

יסוד גדול שרדיפת הכבוד והגדלות אינה רק זהמה ואינה כניאוף שאע"פ שיסודו בקיום העולם אבל    מכאן ונ"ל  צריך תיקון להסירו.  
ל דק יותר ויש הרבה יותר  ו אבל בכבוד הגב   , כי בניאוף בקל להבחין בין רע לטוב   ,ההוספה היכן שלא נצרך לכבוד שמים היא זהמה 

תועלת לאחר  הרבה  יש  מפורסם של שקר  גם  כי באמת  היתר.  רב מורה  שעושה עצמו  וא"א    , ים במה  מזיק הרבה  שלעצמו  ואע"פ 
רק כיוון למחשבה    ויש שמזיקים מאד לכל העולם ויש שמזיקים מעט ואעפ"כ מפסידים הרבה.  , כי אין בזה כללים ברורים  , לבאר יותר 

 כתבתי.
מנהיג אמיתי   נראה   צו  של  תכונה  לעוד  רמז  כאן  לעיל   , שיש  שנתבאר  רב    , שלבד מאמונת חכמים  דייקא  להנהיג  הוא  רוצה  שאינו 

ִהיג  שמדובר בכאלה ש   –תורה סא אות ב'    עיין קיצור לק"מ בתורה יח.         וכמבואר  ַהנ  אּות ל  ַנש   ִפים ַאַחר ִהת  רֹוד  ם ו  מ  ַעצ  ה ל  ֻדּל  ִלין ּג  נֹוט 
ם. עֹול  ת ה   ועליהם אמר שלא יענשו כ"כ וכו' וצ"ע.  א 

 .  ועוד שגם לסומך יש יצה"ר לעשות לו רב שיסמוך עליו.מצינו שבגלל יצה"ר נפטר האדם מחיוב   צ"ע היכן   צז 

להיזהר בסמיכת רבי היא לסומך מלנסמך.  דמסתמא לא מדובר    ו לא לעניין עונש אלא לעניין אזהרה, דעיקר אזהרת   ונ"ל הכוונה 
אין בו ושותק ועי"ז  במי שרודף בכח אחר הכבוד, שעליו לא נאמר שבגלל שיש לו יצה"ר יפטר, אלא במי שמכבדים אותו גם במה ש 

נעשה רבי ומפורסם. ואיתא בתורה ד' אות ז' שא"א לאדם שישמע שבחיו בלא שיפול לגאווה אלא צדיק גדול שביטל כל חמריותו,  
נתבאר לעיל שנחלש הכתב ונגרם גרוש ישראל ממקומם כנ"ל. אמנם  ש גורם לכל  שנמצא הוא ה לכן עיקר האזהרה היא לסומך אותו  

בואר בתורה רלו שמי שמקבל כבוד יותר מהמגיע לו, מקבל שכרו קודם הזמן ומפסיד שכרו בעוה"ב. וכן מבואר  לעניין עונש כבר מ 
בספר חסידים סימן פד ועי"ש בתורה רלו שרבנו מדבר באדם תמים וירא שמים שלא רודף כבוד אלא אחרים עושים אותו מפורסם  

כבו  כיון שמקבל  ואעפ"כ  תמימותו  בזכות  לזה  וזכה  מחלקו  ושותק,  הוא  שמקבל  הכבוד  אזי  מהכבוד  בורח  ולא  לו  מהמגיע  יותר  ד 
בעוה"ב שמקבלו קודם זמנו. ונ"ל שזה כוונת חז"ל במטבע לשון חולקים לו כבוד שהכוונה שחולקים לו חלק מהמגיע לו לעתיד לבוא.  

יותר מהראוי קבל שכרו   ולא אומרים שמי שאוכל או מנאף  זה  עניין  יש  דווקא כבוד שהוא  והטעם שדווקא בכבוד  נ"ל כי  בעוה"ז 
הנאה רוחנית מעין שכר עוה"ב )כדמצינו בזקנים שכבר אין להם תאוות של עוה"ז אעפ"כ תאוות כבוד נשאר עד שמכוסה בעפר( לכן  
בכבוד אלקים   מלכים אבל  בכבוד  דווקא  ביארתי שזה  ו'  )ובתורה  לו מחלקו שבעוה"ב.  שחולקים  נחשב  לו  מהראוי  יותר  כשמקבל 

 ת אלקים הכוונה שחלק מכבודו ליראיו ומחכמתו לבני אדם( וחכמ 

 הרי זו מידה טובה שאדם מכניע עצמו לפני אחרים ולא מתגאה להיות רב לעצמו ושנינו באבות עשה לך רב    צ"ע   צח
לוקת אם  אם המכבדו שמכשיל אותו בגאוה עובר על לפני עיוור לא תתן מכשול )ובתורה ו' הארכנו בסוגיא זו בעניין המח   וצ"ע   צט 

 יש לפני עיור במידות(.
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פשוטה כי כשסומך רבי אזי גם כתביו בכלל וכשסומך   בעניין הסמיכה שבה תלוי הכתב בדרך  עוד יש לבאר
רבי שאינו הגון אזי סומך על כתביו ג"כ וכיון שלא מוצא בהם חיות רוחנית מחפש חיות בספרים אחרים  

 חיצוניים ובזה נותן תוקף לכתב ידם ונחלש כתב ידינו. 

ע"פ בחי' סמיכה ובכתב בחי'  בעניין הכתב שמקבל מידי הסמיכה עפ"י לק"ה ר"ח ז' ו' שתורה שב  עוד מהלך

הכתב  הביאורכתב.   את  מבארת  שבע"פ  שתורה  שכשם  וחשיבות  , נ"ל  תוקף  לו  נותנת  גם  גם    , כך  כך 
ותוקף לספרי קדש האמיתיים נותן ביאור  כי    ,והתוקף וחשיבות הוא חלק מהביאור  ,הסמיכה דהיינו הרבי 

כשסומ  שנמצא  כוונתם.  עומק  להבין  יותר  בהם  מעמיק  כך  החשיבות  אמונת כפי  שלו  שיש  צדיק  רבי  ך 
התורה   כל  גם  אזי  הכתובות  , כתובההחכמים  ועצותיהם  הצדיקים  ספרי  וחשיבות   , דהיינו  תוקף  להם  יש 

הם חשיבות אצלו  לוכל הכתבים אין    ,סומך רבי שאין לו אמונת חכמיםשאצלו כיון שרבו מחשיבן, אבל כ
  , אזי גם אצלו  ,מואבי ולא מואבית  ,כמו דואג שלא נחשב אצלו כלום ההלכה שיצאה מבית דינו של שמואל

מידה כנגד  מידה  נענש  ואזי  האלה,  לכתבים  ותוקף  חשיבות  להם    ,אין  אין  ישראל  כתבי  כל  גם  שלגביו 
עד שגוזרים לגרשם. וכעין שמצינו לגבי קדושת המקום שפירש הפל"ח שכיון שסמך    ,חשיבות אצל הגויים
 שאין בו קדושה. נענש מידה כנגד מידה שיגורש למקום  ,רבי שאין בו קדושה

מהלך צמצומים    עוד  לתוך  עילאה  חכמה  המשכת  בחי'  שסמיכה  א'  א'  ואישות  פו"ר  לק"ה  עפ"י  בזה 
רב    ,להמתיקם סמיכת  הוזהו  התחתוןאת  השכל  שממתיק  עליון  שכל  בחי'  הוא   , תלמיד  הכתב  נמי  והכי 

האותיות  לצמצומי  עילאה  חכמה  מקום  יוהכ  ,המשכת  בבחי'  טו  ,נמי  למקום  עילאה  חכמה  מאת  שנמשך 
אחת בחי'  שהם  וכיון  ומקדשו.  זה   ,העמים  על  זה  משפיעים  הסמיכה    ,הם  שרק  משמע  שבתורה  וצ"ע 

וצ"ל כפי    ,ועוד צ"ע הדמיון בין סמיכת הרב את התלמיד לסמיכת התלמיד את רבו  ,על האחרים  המשפיע
כדי להמתיק דיני    ,ימשך על הרב חכמה עילאה  ,שנתבאר כבר שסמיכת התלמיד גורם שמלמעלה מיד ה' 

 תלמיד.ה
ספרים כתיבת  על  משמע  רבי  שסמיכת  ספר  ,נמצא  כתיבת  בחי'  היא  עילאה    ,כי  חכמה  המשכת  דהיינו 

 וגם בבחי' כתב.   ,לצמצומים. וכסומך רבי שאינו ראוי לזה אזי נפגם בחי' ההמשכה בכל הבחי'

 בזה עיין בפנים לקמן בתחילת עמוד עד: בהערה ד"ה אין שום תוקף.   עוד מהלך

סומך רבי  שוכ ,שצריך אמונה בחכמים שיסייעו לו להבין כתבי הצדיק ,ל סביב כתבי הצדיקסובב הכוהעיקר 
 ומטעה אותו מהצדיק הגדול.   ,גם אין לו הבנה נכונה בצדיק ,כיון שאין לו אמונת חכמים ,שאינו הגון

 צ"ע בכל זה כי הוא עניין קשה להבנה.  ועדיין

 וע"י שמסמיכין רבי שאינו הגון, עי"ז נחלש כתב 
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נ"ל שכיון שידי הסמיכה    בכלליות  \ב/בכתב ידםא  ילממונותנין כח    \א/ ידינו, ואין לו שום תוקף
מהם החכמה באותיות שעל ידן נברא ומתקיים העולם ובהן נעשה כל דבר ומשפט כתוב אזי כיון שסומך  

ית ה עילאה לכן לא מתמלאת המלכות שהיא בחי' כתב בחכמה ונעשמבידיו רבי שא"א שימשך אליו חכ
  אולי   ובפרטיות     .דלה ועניה ואין תוקף למלכות דקדושה אלא למלכות דסט"א בבחי' כשזה נופל זה קם

וזה בחי' שנחלש כתב  מילא מחשיב ספריו ולא ספרי צדיקים אמיתיים  מכשסומך רב שאינו ראוי אזי    כגון
האמתיות  ידינו העצות  מסל  שהוא  ואזי  האמת  הצדיק  דברי  להבין  אמיתיות  דבריווהקדמות  תוקף   ף  ויש 

לעצות של שקר של הרב שאינו ראוי ואזי אנשיו כיון שלא מוצאים חיות וטעם בעצותיו )כמבואר בתורה 
)עוד ביאורים בזה עיין   כלה הרעהשהלוסופיא והי ( אזי יורדים עד שנופלין ללימוד ספרי המחקרים ופ\ג/כח

בהקדמה   הזהלעיל  תוקף(לעניין  יהיה  שלא  גוזרין  הם  ועי"ז  לכתבים   .  כ"א  שלנו  לכתבים 
שלהם כתב  ללמוד  מוכרחים  יהיו  וישראל  מזה    שלהם,  ישתלשל  דבר  שסוף  שהמלכות  דהיינו 

 .  גוזרת לחייב בני ישראל ללמוד כתב ידם הרע
 

עוד מבאר שעי"ז גוזרים לגרש את ישראל ממקום שהיו בו וקדשוהו לבחי' אוירא דא"י למקום מדבר 
כמבואר בפל"ח שהיא מדה כנגד מידה על שנתן תוקף מלכות לאדם וכתב ושממה שאין בו קודשת א"י.  ו

 שאן בהם רוח חכמה לכן יגורש למקום שאין בו אוירא דא"י מחכים. 

כבר ישראל  שם  שנתיישבו  הישוב  ממקום  ישראל  בני  לגרש  ג"כ  גוזרין  אל  \ד/ועי"ז   ,
ה נפגם הכתב כנ"ל כיהטעם שע"י פגם הסמ כפי שיתבאר לקמן מקומות שלא היו שם ישראל מעולם

 . ום חסר הארת החכמה בחי' אוירא דא"י וממקום כזה יש להם כח לגרשנוקגם המועי"ז 
 

 ר לבאר עניין הגירוש שנגרם עי"ז וכה לכתב ואח"כ יחזיעתה יבאר הקשר בין הסמ

כי   כי הסמיכה שסומכין את הרב, והכתב, הם מבחינה אחתוטעם שפגם הסמיכה פוגם בכתב  
רוח חכמהכמו שידי הסמ לרב הראוי  לאותיות הכתב \ה/ יכה ממשיכים  ידי הכתיבה ממשיכים חכמה  כך   , 

בידים  .\ו/ שלו הסמיכה  ל\ז/כי  )דברים  כמ"ש  סמך  ד(  ,  כי  חכמה  רוח  מלא  נון  בן  ויהושע 

 
תוקף   א שום  לו  האות   -  ואין  מכח  שמדבר  ההמשך  אפשר  לפי  איך  וצ"ע  שלהן  התוקף  שזהו  קצת  משמע  העולם  נברא  שבהן  יות 

להחליש אותו ואולי כשסומך רבי שאין לו אמונת חכמים נמצא שאין לו אמונה בצדיק האמת, כי כאן עדיין מדובר שיש צדיק, ורק  
ודו  כשמואל  צדיק  ע"י  התיקון  כאן  אבל  ספרים,  רבוי  ע."י  התיקון  אזי  צדיק  כשאין  מבאר  נמצא  בהמשך  דואג,  של  בדורו  שהיו  ד 

יודעת סוד העיבור   כשסומך רבי שאינו הגון הכוונה שמחליש כוחו של הצדיק האמת, שהיא הנשמה המנהגת את הגלגלים שעי"ז 
הנהגת   מעל  להיות  האמת אפשר  הצדיק  ע"י  ולכן  כתב  בבחי'  היא  הגלגלים  הנהגת  שכח  הכוונה  ואולי  תמיד.  עצה  לה  יש  שעי"ז 

תוקף הכתב שבו נבראו העולמות ובו מתקיים העולם ומתחדש בכל יום וכמבואר בהקדמת הזוהר שחדושים אמיתיים  הגלגלים וזהו  
בוראים שמים וארץ חדשה ובתורה מז מבואר שכל מעשה אמיתי כגון אכילה כשמאיר מדת ואמת אזי נעשה מופתים כיון שעולה  

הס  לגבי  כוחו  זה  ותוקף  רצונו  לפי  ומשתנים  הגלגלים  להשגחה  למעל  זוכים  אליו  והנילוים  שהצדיק  דהיינו  האמת  הצדיק  את  ומך 
שהיא הנהגה מעל הטבע. ואילו לגבי הסומך רבי שאינו ראוי אזי להפך הוא בחי' מי שמחדש חדושים שאינם אמת ובורא רקיעין של  

      הנהגה במשפטיהם.  שוא כמבואר בהקדמת הזהר שם והכי נמי הנהגה לגביו של שוא. שזה בחי' שנחלש תוקף הכתב ואזי 
זכנו ברחמיך ועזרנו שנזכה להמשיך הארת השכל בהידים, ויקבלו ידי הכתיבה הארת    -  תשס"ב אות  תפילה סא    -  לקוטי תפילות   ב

 סוד החכמה מידי הסמיכה, ויהיה כל התקף לכתב יד ישראל וכל המשפטים והעסקים יהיו נעשים על ידי כתב ישראל לבד.

ֶרְך מ  ֲאב    -  אות א כח    תורה   ג ם ּדֶ ּבּור  ל ּדִ ִביל ֶזה ּכ  ְ ִלּפֹות. ּוִבש  ּקְ ֶרְך הַּ ִלין ֵמֶהם ּדֶ ּבְ ִאין ְמקַּ ִדין ְיהּוד  ֵ ִמים ש  ְלִמיֵדי ֲחכ  ִמים  ל ּתַּ ה ּוְטע  ל ּוְמִליצ  ש  
"ל:  ּנַּ הַּ ְלִפין  אַּ ֵמֵאּלּו  ּה  ְרש   י ש   ּכִ ִאים,  ֲעֵלי      ִנְפל  ר  ֶנֱאמַּ ִמים,  ֲחכ  ְלִמיֵדי  ּתַּ הַּ ז'(: ְוֵאּלּו  ה  ְעי  ַּ )ְיש  ם     ֶהם  ּגַּ ְלאּו  י תַּ ּכִ ים  ִ ש  ֲאנ  ְלאֹות  הַּ ם  ִמּכֶ ט  עַּ ּמְ "הַּ

בֹואּו ְלֵאיֶזה  ּי  ֶ ִבים ש  ְ ים חֹוש  ִ ש  ֲאנ  ם, וַּ ת  ם ְותֹור  רּוש   מֹע ּדְ ְ ִאים ִלש  ּב  ֶ ים ש  ִ ש  ִעים ֲאנ  ּגְ י ְמיַּ ת אֶ ֱאלִֹקים". ּכִ עַּ דַּ בֹואּו ל  ּי  ֶ ְינּו ש  ם, הַּ ד  ל י  ת ה'  ּו ּתֹוֶעֶלת עַּ
הּ  ִמים ֵאין ל  ְלִמיֵדי ֲחכ  ּתַּ ל ֵאּלּו הַּ ֶ ם ש  ת  י ּתֹור  ּום ּתֹוֶעֶלת, ּכִ יִגים ש  ּשִֹ ים ֵאין מַּ ִ ש  ֲאנ  ֲעבֹד. ְוֵהם ה  י  ֵאיְך לַּ ּטֹוב, ּכִ ֶדֶרְך הַּ ם ּבְ ד  א  ְדִריְך ֶאת ה   ּכֹחַּ ְלהַּ

ם ֱאלִֹקים  ּגַּ ְלאּו  י תַּ א )ב(. ְולֹא עֹוד, ּכִ ב  א ֲהֵוי ט  א ל  יש   ל ְיֵדי ֶזה ֵאּלּו    ִמּבִ עַּ ֶ א ש  עֹוְבִדים אֹותֹו. ִנְמצ  ֲעזֹר ל  רּוְך הּוא ִמּלַּ דֹוש  ּב  ּק  ִאּלּו לֹוֶאה הַּ ּכְ
ה בְּ  ֲעשֵֹ מַּ ּבְ ִבין ֶאלִֹקים  י  ְולֹא  ִיְרֶאה  לֹום, "לֹא  ְוש   ס  ִבים, חַּ ְ ְוחֹוש  דֹולֹות,  ּגְ ְכִפירֹות  ּבִ נֹוְפִלים  ם  ד  ֵני א  זֶ ּבְ ְיֵדי  ל  ם". עַּ ד  ִיְרֵאי ה' לֹא  ֵני א  ה "ֶאת 

ם. ים אֹות  ִ ש  ּיְ ְרִפים ּוְמבַּ דּו", ּוְמח  ּבְ  ְיכַּ

 אות יא שדברים אלה היו בבחי' נבואה ונתקיימו בימיו של הטשרינער רב    עיין פל"ח   ד
יודע זאת כדמצי   עיין פל"ח   ה  ג'. ועיין חת"ס בשו"ת ח"ו סימן צח שבכל דור יש צדיק שראוי להיות משיח והוא אינו  נו במשה  אות 

משמע   מלמעלה.  הרוח  עליו  באה  אותו  שמשחו  שע"י  בשאול  וכדמצינו  ממרום  משיח  רוח  עליו  יערה  אזי  הזמן  וכשיגיע  ושאול 
 שהמשיחה והסמיכה היא שגורמת לרוח חכמה לבוא עליו, אלא שזה אפשרי רק אם הוא כלי מוכן לזה.

ותיות צריכות לקבל אור השכל מידי הסמיכה. וצ"ע לפ"ז מדוע  כי הא   –התורה בביאור מאמר האדרא רבה שם הלשון    עיין בסוף   ו 
הכתב מקבל מידי הסמיכה ולא מידי הכותב. עוד צ"ע מה הדין בשני בני אדם אחד סומך רבי הגון והשני רבי שאינו הגון מה נעשה  

ולגבי המסמיך שאינו הגון  בכתב האם מדובר בעניין נפרד מהם והכתב מקבל רויח והפסד או שלגבי המסמיך הגון הכתב עם תוקף  
 הכתב בלא תוקף.

לומר   ז  עליו    רוצה  שסומכים  היא  משמעותה  עיקר  אבל  וזקנים  יושע  את  שסמך  במשה  כדמצינו  בידים  סמיכה  הוא  העניין  ששרש 
ה  הסמוכים. ברמב"ם רפ"ד דסנהדרין מבואר דל' סמיכה נתפשט ממ"ש בתור וקוראים לו רבי כמבואר בסמ"ע אות ט' בסימן א בחו"מ  

)במשה עם יהושע( ויסמוך ידיו עליו ויצוהו וכן עשה לזקנים וע"י זה שרתה שכינה עליהן. והסמיכה לדורות לא היתה ע"י סמיכת יד  



 מוהר"ן               סא                          תורה                              קוטייל                  2עד: 

  ,רוח חכמה  ,שביד ה'  , המשיך עליו משרשו  ,דהיינו שמשה ע"י שסמך את יהושע  \ח/ משה את ידיו עליו

בחי' הסמיכה היא  . והוא  שבכוחו להלך נגד רוחו של כ"א מישראל  \י/ מנהיג  \טוח בו/ איש אשר רלהיות  

 
ומפני שכל הנסמכין היו צריכין להיות סמוכין   ואומרים לו הרי את סמוך ויש לך רשות לדון אפי' דיני קנסות  אלא שקורין לו רבי 

מפי איש עד יהושע שנסמך ביד כמ"ש הרמב"ם שם )אם לא בהתאסף כל חכמי א"י יחד וכמ"ש שם( ומ"ה    דוקא מאחד הנסמכים איש 
ומה   ע"ש  י"ד  בסעיף  רמ"ב  סי'  בי"ד  רמ"א  והביאו  האשכנזים  שנוהגים  הסמיכה  ענין  שם  כ'  רע"א  ס"ס  בריב"ש  וע'  סמיכה  נקרא 

ף ב' וכן בריש סי' ב' הוא ממ"ש הרמב"ם בפ"ד דסנהדרין שכתב  שמדקדק המחבר וכתב מומחין הסמוכין בא"י וכן דקדק אחר זה בסעי 
והראוים   החכמים  האנשים  והם  בא"י בלבד  ב"ד שנסמך  קרוי אלהים אלא  אין  ז"ל  ומינו אותן  ל שם  ב"ד של א"י  שבדקו אותן  דון 

ב"ד שנסמכו בא"י ויצאו לח"ל  וסמכו אותן כו' עד אין סומכין זקנים בח"ל אפי' היה הסומך בא"י והנסמך בח"ל וכ"ש איפכא כו' עד  
 הרי הם דנין דיני קנסות בח"ל כו' ע"ש: 

ה ֵלאמֹר:   -  במדבר פרק כז   ח ה ֶאל ְיהֹו  ֶ ר מש  ּבֵ ְידַּ ה:   )טו( וַּ ֵעד  ל ה  ר ִאיש  עַּ ש   ל ּב  רּוחֹת ְלכ  ה ֱאלֵֹהי ה  ר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם    )טז( ִיְפקֹד ְיהֹו  ֶ )יז( ֲאש 
 ֶ ֲאש  בֹא ִלְפֵניֶהם וַּ ר י  ֶ ֲאש  ֶהם רֶֹעה: וַּ ר ֵאין ל  ֶ ּצֹאן ֲאש  ה ּכַּ ת ְיהֹו  ר ְיִביֵאם ְולֹא ִתְהֶיה ֲעדַּ ֶ ֲאש  ח ְלך  ֶאת    ר יֹוִציֵאם וַּ ה קַּ ֶ ה ֶאל מש  ּיֹאֶמר ְיהֹו  )יח( וַּ

יו:  ל  ְדך  ע  ְכּת  ֶאת י  מַּ ּבֹו ְוס  ר רּוחַּ  ֶ ן נּון ִאיש  ֲאש  ּבִ עַּ  ֻׁ ן יִ   ְיהֹוש  עַּ יו ְלמַּ ל  ה ֵמהֹוְדך  ע  ּת  תַּ ֵאל: )כ( ְונ  ר  ֵני ִיש ְ ּבְ ת  ל ֲעדַּ ְמעּו ּכ  ְ יו    ש  ד  ְסמְֹך ֶאת י  ּיִ )כג( וַּ
ה:  ֶ ד מש  יַּ ה ּבְ ר ְיהֹו  ּבֶ ר ּדִ ֶ ֲאש  הּו ּכַּ ּוֵ ְיצַּ יו וַּ ל   ע 

כיון ששמע משה שא"ל המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו )במ"ר( אמר הגיע שעה שאתבע צרכי שיירשו    -יפקד ה'    –פסוק טז    פרש"י 
א כך עלתה במחשבה לפני. כדאי הוא יהושע ליטול שכר שמושו שלא מש מתוך האהל. וזהו שאמר  בני את גדולתי. א"ל הקב"ה ל 

למה נאמר אמר לפניו רבש"ע גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד    -אלהי הרוחות     שלמה )משלי כז( נוצר תאנה יאכל פריה:

כאשר שאלת שיוכל להלוך    -אשר רוח בו     -פסוק יח     דעתו: ואינן דומין זה לזה מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי  
תן לו מתורגמן שידרוש בחייך שלא יאמרו עליו לא היה לו להרים ראש בימי    -ת ידך עליו  וסמכת א     כנגד רוחו של כל אחד ואחד: 

 ולא כל הודך נמצינו למדין פני משה כחמה פני יהושע כלבנה:   -מהודך       זה קירון עור פנים:   -ונתתה מהודך עליו    -  כ פסוק        משה: 

מלא ואו קדמאה וחסר תניין ואו הריבוי שכן כולם נכללים ברוח אלקים חיים רוח ה' דבר בי    -הרוחת    –פסוק טז   עיין היכל הברכה 
 .יפקוד איש שכולל דעתו ורוחו של כל שהם משורשו שורש רוחו ונשמתו 

רוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר  וידבר משה אל ה' לאמר יפקוד ה' אלהי ה   -פרשת פנחס    -  מאור ושמש   ט 
יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם וגו' ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו וגו'  

י אל כלי. ולכאורה  ונתת מהודך עליו וגו'. ובמדרש וסמכת את ידך כמדליק מנר לנר ונתת מהודך מהודך ולא כל הודך כמערה מכל 
יש סתירה בדברים שהתחיל ואמר כמדליק מנר לנר שלא יגיע שום חסרון לנר הראשון, ואחר כך אמר כמערה מכלי אל כלי ולא  
ז"ל שלכל אדם   יחסיר מכלי הראשון. אך הענין הוא על פי מה שכתוב בכתבי האר"י  כלי שלא  ישפוך אדם מכלי אל  ימלט שאם 

נפשות   לו שתי  יש  ונפש אחת השכליית הבאה  מישראל  כל התאוות  והיא מתלבשת בדם האדם שממנה באים  נפש אחת הבהמית 
מצד המלכות דקדושה, ומחויב כל איש ישראל להגביר הצורה על החומר לבל ילך אחר תאות לבו הבאה מצד הנפש הבהמית, רק  

חופף   ה'  יראת  להיות  מצד מלכות דקדושה  נפש השכלית הבאה  להגביר  תמיד  לבו.  ישתדל  שרירות  יטה אחר  לבל  היום  כל  עליו 
כשתיקן בחינת נפש מבחינת מלכות אז הוא כלי מוכן לקבל בחינת רוח הבאה מעולם התפארת בחינת תורה, כדי שיוכל לדבר דבורי  

ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללא. ובתיקון את עצמו בבחינ  ת  תורה ותפלה בהתלהבות ובדביקות כמו שתרגם אונקלוס על פסוק 
רוח אז יוכל להמשיך עליו בחינת נשמה מעולם הבינה עולם הנשמות עולם התשובה. ומי שזכה לבחינה זו הוא יכול להיות מנהיג  
ומורה דרך לעם ה' לפי מדריגתו, דהיינו אם זכה לבחינת נר"ן מיצירה יכול להנהיג אנשים הפחותי ערך מעולם היצירה וכן בבריאה.  

יכול   נר"ן מהאצילות, ולפיכך כתוב בכתבי  היוצא לנו מזה שאינו  לבחינת  להנהיג את כל בחינת כללות נשמות ישראל עד שיזכה 
האר"י ז"ל שבזמן הזה לא שכיח נשמות מאצילות עד שנזכה לזמן הגאולה. והאיש הצדיק הדור אשר יתקן את עצמו בחינת נפש רוח  

יכול הצדיק הזה להמ  ישובו בתשובה שלימה אזי  וכשישראל  והוא  מאצילות  צדק  גואל  יהיה  וזה  בחינת נשמה מאצילות  שיך עליו 
יורה דרך לכל כללות ישראל. והצדיק אשר זכה לבחינת נשמה מאיזה עולם יש לאל ידו להאיר על צדיק אחר אשר כבר הכין את  

יד כל צדיק וצדיק אך  ב   עצמו בבחינת נפש רוח אך עדיין לא בא אל בחינת נשמה, יכול הצדיק הזה להאיר עליו בנשמתו. ודבר זה יש 
ליתן לו חלק ממש מנשמתו כדי שגם הצדיק האחר יהיה לו בחינת נפש רוח נשמה, זהו סכנה להצדיק הזה כי נותן לו ממש מנשמתו  
ויכול להיות פגם בנשמתו מזה ח"ו, ולזה צריך להיות חכם גדול איך להתנהג בדבר. ואף על פי כן לא יוכל להתרשל ולומר כי סכנה  

ירא אני לנפשי, אך צריך למסור נפשו ורוחו ונשמתו בשביל אהבת ישראל כדי שגם לצדיק הזה יגיע מחלק מנשמתו. וידוע  היא לי ו 
כי נשמת משה רבינו ע"ה היה מבינה דאצילות, ובינה עד הוד אתפשטת כי מבינה עד הוד יש ה' ספירות וכל אחד כלול מעשר הרי  

רוש הכתוב יפקוד ה' אלהי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבא  נו"ן שערי בינה שכולם נתנו למשה. וזה פי 
לפניהם, כי משה רצה שיהיה לבני ישראל מנהיג שיהיה ראוי להנהיג את כל כללות ישראל ודבר זה אי אפשר עד שיזכה לנשמה  

נון איש   בן  יהושע  וזה שאמר הכתוב קח לך את  אשר רוח בו, כלומר שכבר הכין את עצמו  מעולם הבינה דאצילות בחינת משה. 
בבחינת רוח דאצילות ולא חסר לו כי אם נשמה מעולם הבינה דאצילות. וזה שאמר המדרש וסמכת את ידך עליו כמדליק מנר לנר,  
היינו שמשה   לנר,  מנר  עליו כמדליק  ידך  וסמכת את  לזה אמר  דאצילות  רוח  את עצמו בבחינת  יהושע  הכין  כלומר מאחר שכבר 

טוה להאיר עליו בנשמתו רק כמדליק מנר לנר שלא יחסר שום דבר מנר הראשון רק בהארה לבד. וגמר אומר ונתת מהודך עליו  נצ 
ממש   חלק  לו  לתת  רוצה  הצדיק  שאם  לעיל  שדיברנו  השנית  בחינה  על  לומר  רצה  כלי,  אל  מכלי  כמערה  הודך  כל  ולא  מהודך 

כלום, וצריך לראות שגם לו וגם לצדיק הזה יהיה להם בחינת נשמה ולא יחסר    מנשמתו צריך לזה שימור רב אולי לא ישאר לו ח"ו 
לו רק מעט כמערה מכלי אל כלי. וזה פירוש ונתת מהודך עליו מהודך ולא כל הודך כמערה מכלי, היינו על פי דברינו שזכרנו לעיל  

דאצילות והוא בחינת הודך כי הבינה עד הוד    שאם תתן לו בחינת נשמה מבינה דאצילות שזה היה בחינת משה, כי משה זכה לבינה 
אתפשטת. וזה שאמר מהודך ולא כל הודך שגם לך ישאר בחינתך ולא תתן לו רק כמערה מכלי אל כלי. אך משה רבינו ע"ה מחמת  

נצטוה  גודל אהבתו את ישראל עשה יותר ממה שנצטוה כמו שכתב רש"י ז"ל על הפסוק ויסמוך את ידיו עליו בעין יפה יותר ממה ש 
במדרש האזינו כשהתחיל יהושע לדרוש לא השיג משה רבינו ע"ה מחמת כי נתן לו    שאמרו וכו' עד שנתן לו יותר ממה שנצטוה. וזה  

 מחלק נשמתו וחסר לו: 

לאו כל  ....  -ד"ה או יאמר וידבר משה אל ה' לאמר יפקוד ה' אלהי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם וגו'    עוד שם 
זוכה לנשמה הלואי שיזכה כל האדם בבוא י"ג שנים שיהיה בו הנפש הקדושה, דלאו כל אדם זוכה בקלות אליה רק אחר יגיעות    אדם 



 מוהר"ן               סא                          תורה                              קוטייל                  3עד: 

היא  הכתב,   בידים  שהיא  רב  סמיכת  כותבתכי  יד  מבחי'    \יג / \יב/[יא]  בחי'  ג"כ  הוא  הכתב  כי 
בדבר ה' שמים  . כמ"ש )תהלים לג(  [יד]   חכמה, כי אותיות הכתב, בהם נבראו כל העולמות

נמצא שהבריאה היא מכח    כולם בחכמה עשית, וכתיב )שם קד(  יותודיבור הוא באות  נעשו וכו'

יש בלשון הקודש  כי  כי כתב לשון הקודש אינו כתב הסכמי כמו שאר לשונות  .  דיבור אותיות מחכימות
בכל אות ואות חכמה, שחייבה חכמתו יתברך שהאות הזו יהיה בתמונה זו, ועל ידו יהי'  

 
רבות יגיעת הגוף והבשר עד בואו אל אמונה שלימה בהזדככות גדול, כעין ראיה בעיני הבשר כן יהיה בהאמונה ויראה בעיני השכל  

כבודו   הארץ  כל  ויאמין שמלא  גדול  יחודו  ויותר  יותר  עוד  וכשמתגבר  הקדושה.  לנפש  זוכה  ואז  גדולה  ובשמחה  שלימה  באמונה 
בחזקה עד שזוכה לדבר דיבורים קדושים הן בתורה הקדושה הן בתפלה, אז זוכה לרוח שהוא רוח ממללא שהוא רוח הקודש והוא  

אז זוכה לנשמה שהיא מדריגה גדולה וגבוה ולא  מדריגה גדולה. וכשמתגבר עוד יותר ויותר עד שזוכה למחשבות הקדושות וזכות,  
כל אחד זוכה לנשמה. ומי שזוכה לנשמה הוא יכול לנהוג את הדור אבל מי שלא זכה אל הנשמה אי אפשר לו להיות מנהיג הדור.  

שהיה סומך  והנה הצדיק הגדול יש בכוחו למשוך לתלמידו הראוי לכך את הנשמה איזהו שהוא רוצה למשוך עליו. וזה היה הסמיכות  
הרב לתלמידו שהיה נהוג בימים הקדמונים. והנה הנפש והרוח הם שורים בתוך האדם תמיד אבל מדריגת הנשמה אינה שורה בתוך  
והיא   גדולה עד למאד,  גדול אז שורה עליו הנשמה לפי שהיא מדריגה  ובדביקות  גדולה  האדם רק לעתים כשהצדיק הוא בשמחה 

   ם כשמכין את עצמו בהכנה דרבה:אינה בתוכו רק חופפת עליו לעתי 

היו שרי חמישים. נמצא שמשה בסמיכתו העלה אותו לראש בני ישראל    ( עמהם ויהושע  ) במדבר יג ג' שהמרגלים    עיין בעל הטורים   י
ממדרגה נמוכה מאד. עוד עיין תורה עב תנינא אתה תחזה שמשה רבינו בהסתכלותו נתן גדולה לכל אחד ועשאו שר לפי מדרגתו  

ומצויין    ועיקר  היה מיוחד  יהושע  הנ"ל שמנהיג הראוי הו אמי שיש לו אמונת חכמים בוודאי  ולפי  עי"ש.    המדרגה היא השפלות. 
 באמונת חכמים שלו יותר מכולם וע"כ זכה.

 תיקון יח דף לב: ודף לה: ותיקון נה דף פט. ועיין משנה אבות פ"ג טז   יא 

ְקעּודרוש על מש"כ  ל   יש   ְועֹוד   -תיקוני זוהר תיקון נה דף פח:    יב נּו    תִּ יְנָתא    ָדא כונת מלת "בכסה", ואמר    מה ַבֶכֶסה    ַמאי   ומפרש ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ַבֶכֶסה ְליֹום ַחגֵּ  ַתָתָאה ְׁשכִּ
ים    ּוָבה סוד השכינה התחתונה שהיא המלכות שהיא "כסא" לז"א, כי דורש מלת כסה כמו כסא עם א',    זה  נּו ְלַחיִּ יהכתיבה בראש השנה לחיים,    ענין היא    ובמלכות ָכְתבֵּ יהִּ ְטָרא   ְדאִּ סִּ יָבה מִּ ְכתִּ

ְשָמאָלא   ְטָרא דִּ סִּ ינָא ּומִּ ימִּ יןהגבורה דז"א שבשמאל,    ומצד הוא ענין הכתיבה מצד החסד דז"א שבימין,    שבה דִּ יה    ּוְבגִּ ְתַאַחד בֵּ ימין וקו שמאל ומתאחז    ולפיְדאִּ שפרצוף המלכות עומד בין קו 

ירלכן  בשניהם,   ין   ַאְדכִּ יןְתרֵּ ְמנִּ יָבה   זִּ  התורה שתי פעמים כתיבה כדלקמן.     מזכיר ְכתִּ

ואמר מש"כ    ועתה  יה    ְבַההּוא  היינו  ַבֶכֶסה מפרש באופן אחר,  ְתַמר בֵּ יג ע"א(    בזה ְדאִּ )עי' מס' חגיגה דף  ָמְך ַאל ַתְחקֹור    ַבְמכּוֶסההפרצוף של הבינה שנאמר בו  ספירות  היא משלש    כימִּ

נּוהראשונות שאין לנו בהם שום השגה, והיינו   ים    ָכְתבֵּ יהּוהוא בבינה,    השנה הכתיבה לחיים בראש    ששורש ְלַחיִּ ָמה   ְוַהלֻּחֹותמרומז בפסוק זה, שנאמר    וזה ַבְקָרא ָדא    אִּ ה אלהי"ם הֵּ ַמֲעשֵּ
ַהלֹֻּחת   ַעל  ָחרּות  ְכַתב אלהי"ם הּוא,  מִּ ְכָתב  הגר"א(    במיָחרּות    ַמאי  ומפרש ְוַהמִּ )ה"ג  ואמר  החירות,  ענין  ָלָאה ה'    ָדא יש  יָמא עִּ הוי"ה,    זואִּ דשם  ה' הראשונה  שהיא  הבינה  היא 

ְתַמר י ְדרֹור ָבָאֶרץ, ְדרֹור  ּוְקָראֶתםבה   שנאמר ָבה    ְדאִּ יהִּ רּות    אִּ  ה, כי בה הם שורש שני כתיבות שבמלכות.   דרור פירושו חירות שבבינה, הרי שבבינה כתוב "והמכתב מכתב" אלהי"ם המ   מלת חֵּ

ּוְבַרָתא  וְ "כ  ומש  ְבָרא  יּנּון ו"ה  אִּ הלוחות,    הם "ַהלֻּחֹות,  שני  היו  שכנגדם  זו"ן,  דהיינו  ובת  בן  סוד  ו"ה שהם  אותיות  יּנּוןב'  ה היו    והם   ְואִּ הבינה,    שנתקנואלהי"ם    ַמֲעשֵּ ידי  י על  יהִּ  ְדאִּ
ָלָאה   יָמא עִּ ה היאל   ששם אִּ זה  חיים,  "ם  אלהי"ם  הנקראת  הבינה  שהיא  עלאה  ין  "כ  ומש וא באימא  ְידִּ ין  ְתרֵּ בִּ יהּו  אִּ נכללו    מעשה "ַמֲעֶשה"  ושניהם  דז"א,  חו"ג  שהם  ידים  הלוחות נעשה בשתי 

ָיה    ְדַתָמן במלכות,   ְכַתבינה, ומש"כ  ענין העשיה, כי היא הוציאה לפועל את עשיית הלוחות על ידי החו"ג דז"א, בכח הב   הוא במלכות    כיֲעשִּ מכתב הבינה    היתה ' שכתיבת הלוחות  פיאלהי"ם    ּומִּ

יןשנקראת אלהי"ם חיים,   ְתרֵּ ין    בִּ ידים, היינו כי    בשתיְידִּ )וענין הכתיבה בשתי  ז"א שנכללו במלכות,  והגבורה של  של החסד  את הלוח    גם ידים  השמאל מסייע להכתיבה, לפי שביד שמאל צריך לתפוס 

יָבה    ְדַתָמן  פט ע"א( )דף  שכותב עליו(,   י לפועל את הכתיבה על הלוחות על ידי החו"ג דז"א בכח הבינה, ועתה מסיק דבריו ואמר    מוציאה שם במלכות הוא ענין הכתיבה, כי היא    כי ְכתִּ יהִּ הוא    וזה   ְואִּ

 החירות כנ"ל. )הגר"א וכ"מ ובניהו(     מצד הבינה הנקראת חירות, כי בה ענין   והיינוַעל ַהלֹֻּחת   ָחרּות שכתוב , כמו  שבבינה שורש הכתיבה  

יּנּוןחותמת מכח הגבורה שבז"א, ומפרש )ה"ג הגר"א(   המלכות חֹוֶתֶמת   ְוָיד החסד שבז"א,   מכח כֹוֶתֶבת    ָיד עוד    ואמר  נקראת יד הגדולה שבחסד שבז"א,    אחת ָיד ַהְגדֹוָלה   ַחד השתי ידים,   ואלו  ְואִּ

ְתַמר ל ֶאת ַהָיד ַהְגדֹוָלה  יִּ   ַוַיְראבו   שנאמר ָבה    ְדאִּ  שיש יד הגדולה,     הריְשָראֵּ

ְנָיינָא  יב   ָהָדא שניה נקראת יד החזקה שבגבורה דז"א,   ויד  ָיד ַהֲחָזָקה  ְותִּ ְכתִּ ר  ּוְבָידשכתוב   זהו הּוא דִּ  שיש יד חזקה.     הרי ֲחָזָקה ְוגֹומֵּ
, ולפי מה שכתבתי בערך כתב כי עיקר הכתיבה היא  יד כותבת נקרא המלכות מצד התפארת כן כתב בפרדס   -ערך יד   קהלת יעקב   יג

בערך   לעיל  כתבתי  וכן  כותבת,  והיא  כנ"ל  יד  שנקרא  בינה  הוא  כותבת  יד  כן  גם  לומר  יש  בבינה,  היא  שבכתב  תורה  וכן  בבינה, 
קס"א, קס"א    חתימה ע"ש, או המלכות מצד הבינה תקרא יד כותבת, והנה המלכות נקרא אדני ויונקת מבינה אהיה דיודין גימטריא 

 אל"ף דלי"ת נו"ן יו"ד גימטריא יד כותבת: 

מהרשימו שנשאר בחלל הפנוי קודם לכל בריאה כמבואר בעמק המלך שער א' פ"ב וצרופן ברל"א שערים פנים ואחור    כי הן נבראו   יד
   בעולם המלבוש היא תורה הקדומה שבאותיותיה ברא את כל העולמות. שם פ"ד.

ד' שהאותיות נקראות אבנים )משנה זו חסירה בגרסת הרמ"ק( נמצא שבאבנים נברא העולם ומסתמא    סוף פרק   ואיתא בספר היצירה 
ויב פשוטות עד כב אותיות. נמצא שהכל התחיל   ז' כפולות  ג' אמ"ש  תחילה היה הכל אחד דהיינו אבן אחת וממנה נתפרד לריבוי 

ו באות  לקמן  היא אבן השתיה שמבאר  דא"ס(  )מלכות  מלכותו  ' והושתת מאבן אחת  שיגלה  זולתו  ברצונו לברא  תחילה עלה  כי    .
ובהיותו רצון בלבד היה בחי' מלכות דא"ס ומהות המלכות היא שממליך זולתו עליו נמצא שבבחי' על במחשבתו הפי' שהיה כלול בו  

כלל  וחילוק  פירוד  חלק מא"ס שאיןבו  היא  ואעפ,כ  זולת  דהיינו  שהיא מלכות  דא"ס  והינו מלכות  זולתו  פשוט.    בחי'  כולו אחד  רק 
 והרצון הראשון הזה הוא אבן השתיה שממנו הושתת העולם כי הוא שרש כל השרשים של בריאת העולם.

בהשמטות לחיי מוהר"ן מעשה בלחם שרבינו לא ראה לחם אלא אותיות נמצא מי שמזכך עצמו מחומריות חוזרת הבריאה    ואיתא 
נורא שמזוכך  יום    לגביו לשרשה באותיות, עד שיש צדיק  )במעשה מז' בעטלערס  כל כך עד שזוכה להיות העיור שזוכר לאו כלום 

כלום   לאו  והיינו  ו'.  העולם כדלקמן אות  הושתת  והאות הראשונה שממנה  כי אוחז באבן  בחי' אבן השתיה  ונעשה בעצמו  ראשון( 
 דהיינו כשרק עלה במחשבה ללברוא עולם ועדין לאו כלום היה.

י שיתבאר לקמן שאבן השתיה היא מעשי הצדיקים שראה הקב"ה שימליכו אותו וזה המ"ן שהעלה לפניו  בחי' הפוכה כפ   ויש בזה עוד 
הושתת   ואזי  תחילה  במחשבה  המעשה  סוף  נשלם  אזי  בפועל  ית'  מלכותו  ומגלה  לפועל  ומוציא  הצדיק  וכשבא  העולם  את  וברא 

 העולם בפועל ועניין זה יתבאר לקמן באבן של יעקב אבינו.   



 מוהר"ן               סא                          תורה                              קוטייל                  4עד: 

וכשנברא   [טו]   באותו ההנהגה שיש באותו העולםנברא זה העולם בזאת התמונה, ולהתנהג  

.  \טז/ נצטרפושבשתי אותיות ממילא נברא דבר אחר שהוא מצירוף שני החכמות של שתי האותיות ובאופן  
וכן שאר העולמות בתמונה והנהגה אחרת, ע"י תמונת אות אחר, כי כן גזירת חכמתו ית'.  

הרבלכן   שכותב  התורה  עצות  ותור  ,ביאורי  ראוי  הוא  שלימהאם  נמשך    ,תו  שלו  על  אזי  הכתב  אותיות 
הנ"ל  ונעשה  ,\יז/ חכמה מחכימות  כשסומ   .\יח/אותיות  שאינו    כיםאבל  הנהגה    ,ראוירב  תוקף    לאדם נותן 

כתב  לאותיות האזי גם  )כמבואר בפל"ח אות ג'(  כי כבודי לאחר לא אתן    ,שא"א שימשך אליו רוח חכמה
קיבל גם הכתב שלו סמיכה  עי"ז    ,ראוי קיבל סמיכה מאיתנו  וכיון שהרב שאינו  , רוח חכמה  לא נמשך שלו  
תורתו שאין בה חכמה והיא בחי' כתב של הגויים שאין בו חכמה אלא הסכמי, אבל  דברי  כי לומדים    ,ותוקף

ממנו ה  ,גרוע  כמבואר  יכי  דשוא  רקיעין  מכוחן  נעשה  לכן  מחכימות,  להיות  צריכות  שהיו  מאותיות  א 
. והלומד לא מוצא בו מילוי רוחני שליבו משתוקק ואזי מחפש ח לסטרא אחראונותן כ  \יט/ בהקדמת הזוהר

 . ונותן תוקף לכתביהם בבורות נשברים בכתביהם

 
 ר כח ה' שנדפס בסוף לקוטי הש"ס להאריז"ל עיין ספ   טו

כי כל דבר יש בו כמה צרופי אותיות, שבו נברא זה הדבר, ועל ידי שלמות לשון הקדש על ידי לשון תרגום,    -אות ו    עיין תורה יט   טז 
כח   נא  יגדל  "ועתה  י"ד(:  )במדבר  וזה  ודבר.  דבר  בכל  שיש  ונתגדלין הכח של אלו האותיות  נתעוררין  זה  ידי  ה' כאשר דברת  על 

 לאמר"; 

וכל חכם פשוט ]פרוש, שהוא חכם לבד אף על פי שאינו צדיק[ יכול לידע האותיות שבו נברא הדבר הזה שאוכל.    -אות ח'    עוד עי"ש 
ויודע   וזה מרחיב,  וזה מקטין, זה מכוץ  זה מגדיל  וזה מקשה,  ומליחות, שזה מרכך  ומרירות, חריפות  כי מי שיודע הכח של מתיקות 

ת האותיות, שנחלקין לשלש אמות אמ"ש ושבע כפולות, ושנים עשר פשוטות, ויודע האותיות השיכים לכל ספירה וספירה,  התחלקו 
ויודע כח של כל ספירה, שזה רך וזה קשה וכו', אזי על ידי שטועם איזה דבר או רואה איזה דבר, הוא יודע ומבין הצרופי אותיות  

הכל לפי צרופי אותיות של לשון הקדש, ששקל הקדוש ברוך הוא    -עמו וריחו ותמונתו  שבו נברא זה הדבר. כי כל דבר נשתנה בט 
ויתרות   חסרות  בחינת  וזה  זה.  דבר  בהם  שיברא  אותיות  וכך  וכך  זה,  דבר  בהם  שיברא  אותיות  וכך  כך  הפשוט  וברצונו  בחכמתו 

ע לפעמים או להוסיף לפעמים איזה אות או  ונקדות שיש בהתורה, שהכל לפי המשקל, שגורעין ומוסיפין לפי המשקל, שצריך לגר 
ונקדות,   וכך אותיות  כך  יתברך, שישקל  ורצונו  חיבה חכמתו  כן  כי  ורצונו,  לפי חכמתו  השם, הכל  של כח  לכון המשקל  כדי  נקדה 

ת ונקדות  ויברא בכח הזה ואותיות ונקדות אלו הדבר הזה, כדי שיהיה לו טעם הזה וריח הזה ותמונה הזאת; וכן שקל כך וכך אותיו 
אחרות וברא בהם דבר אחר, כדי שיהיה לו כח וריח וטעם ותמונה אחרת כפי אותן האותיות, וכן בכל דבר שבעולם. ומי שהוא חכם  

אבל שירגיש ויתענג רק מהצרופי אותיות, בבחינת "ויאכל    -לבד, יכול להבין כל זאת בחכמתו, שידע האותיות שיש בכל דבר כנ"ל  
שר כי אם למי שהביא שלמות בלשון הקדש, והביא התנוצצות חדש בלשון הקדש של כל דבר, הינו בהאותיות  וישת" כנ"ל, זה אי אפ 

זה יכול לקים "ויאכל וישת" כנ"ל. ]פרוש: כי על ידי חכמה לבד יכולין לידע האותיות שיש בכל דבר, כשיודעין כל    -שיש בכל דבר  
ש  ויודע  מתוק,  שטעמו  דבר  כשרואה  למשל  דהינו  המתיקות    -מתיקות  הנ"ל,  של  הכח  זה  נמשך  ספירה  מאיזה  ויודע  לרכך,  כחו 

והרכוך, כגון מספירת חסד, ויודע איזה אות מכ"ב אותיות שיך לספירת חסד, אזי יודע שאותו האות מלבש בדבר הזה, וכן כיוצא בזה  
בברור,   זאת  כל  שיודע  כך,  כל  גדול  חכם  שהוא  פי  על  אף  אבל  וכנ"ל.  שבעולם  הדברים  דבר  בכל  בכל  שיש  האותיות  שיודע 

שאי   למשכיל,  כמובן  והיסודות,  הטבע  חכמת  ובכל  הקבלה,  חכמת  שהוא  האמת,  חכמת  בכל  מאד  גדול  בקי  להיות  לזה  )שצריכין 
אפשר לידע כל זאת, כי אם חכם גדול מאד בקבלה ובשאר חכמות(, אף על פי כן יכול להיות שאכילתו ושתיתו ותענוגיו יהיו עדין  

ולא מהתנוצצות האותיות, כי לזכות שיהיו כל תענוגיו רק מהאותיות שבכל דבר, זה אי אפשר כי אם כשזוכה לשלמות    מגוף הדבר 
לשון הקדש, דהינו כשזכה לשבר תאות המשגל לגמרי ולהשלים את הלשון הקדש, עד שהביא התנוצצות חדש בלשון הקדש, דהינו  

זוכה לזה, שאינו מרגיש שום תענוג משום דבר אכילה ושתיה ושאר  זה הצדיק שאוחז בזה, הו   -בהאותיות שיש בכל דבר   א דיקא 
 התענוגים שבעולם, כי אם מהתנוצצות האותיות שיש בכל דבר, אשרי לו[.  

שכל דבר למטה בעולם שלנו הגשמי שנעשה בדומה לכח עליון, נעשה מיד מרכבה לכח העליון שמתלבש בו ושורה בו,    כי הכלל   יז 
מיד שורה עליהן כח עליון של אותיות רוחניות הקדושות של לשון הקודש שבה נברא העולם, אבל שכיון שהם  לכן הכותב אותיות  

בצירוף לא נכון כי נעשו ע"י רב שאינו הגון שלא יודע לתת עיצה לעצמו כ"ש לאחרים, ולכן ביאוריו לעצות התורה לא נכונות, לכן  
לכן לא נבראים מהם ארץ חדשה ורקיעין חדשים המבואר בהקדמת הזוהר, אלא  לא נמשך על צרופי אותיות כתב ידו חכמה עליונה ו 

 רקיעין דשוא.

ין  ...  -דף ד' סוף עמוד ב'    הקדמת הזוהר   יח ִאּנּון ִמּלִ ת ּבְ רַּ ּבְ א ִאְתחַּ ְלק  ד סַּ ּכַּ א  כ  ת ה  ַּ ש  ּדְ ִאְתחַּ א ּדְ ְכְמת  א ְדח  ה ְסִתימ  ִהיא ִמּל  יק    )דרזין( ְוהַּ ּתִ עַּ ּדְ
ְלק   ִניִזין  יֹוִמין ְוסַּ ּגְ ְלִמין  ר ע  ְמֵניסַּ תַּ ת ּבְ אלַּ ְייהּו ְוע  ֲהדַּ א ּבַּ ְחת  ן    )ישעיה סד( א ְונַּ ין ְמֵליא  ְתי  אן ְואַּ ט  ן ְוש   ּמ  ִמּתַּ ְפֵקי  . נַּ ֶתך  ה ֱאלִהים זּול  ֲאת  ִין לא ר  עַּ ּדְ

יק יֹוִמין.   ּתִ י עַּ ּמֵ דּו קַּ ּת  ֵלִמין ְוִאְתעַּ ְ ַהִהיא           ּוש  רַּ   ב ְּ א א  ֲעת  ַּ ּה  ש  ר ל  ְעטַּ ה ְואַּ ִהיא ִמּל  ִטיל ְלהַּ א. נ  יּה ִמּכֹל  ּמֵ א קַּ ה ְוִניח  אי ִמּל  הַּ יק יֹוִמין ּבְ ּתִ ח עַּ
ל   א. ְוֵכן ּכ  ד  א ח  א ְרִקיע  א ְוִאְתֲעִביד  ְחת  א ְונַּ ְלק  ת ְוסַּ סַּ ה ט  ִהיא ִמּל  ְבִעין ֶאֶלף ִעְטִרין. הַּ ִ ה ְוש  ת ְמא  ְתלַּ א  ּבִ ְכְמת  ח  ה ּדְ ה ּוִמּל  )ס''א   ''א אתעבדין( )ס ִמּל 

ְסִתיִמי   רקיעין(  ים,  ִ ש  ְמחּוד  ִים  מַּ ש   ים,  ִ ש  ֲחד  ִים  מַּ ש   לֹון  ֵרי  ק  ְוהּוא  יֹוִמין.  יק  ּתִ עַּ י  ּמֵ קַּ ִלים  ְ ש  א  ִקּיּומ  ּבְ יִמין  ּי  ִאּנּון  קַּ ל  ְוכ  ה.  א  ִעּל  א  ְכְמת  ח  ּדְ ִזין  ר  ּדְ ן 
יִמ  ּי  ין קַּ ִ ש  ּדְ ִמְתחַּ א ּדְ ְיית  אֹורַּ ין ּדְ ר ִמּלִ א  ְ י  ש  ּמֵ י ֶאֶרץ    )דף ה ע''א( ין קַּ ּבֵ ִרין ְלגַּ ּטְ ְחִתין ּוִמְתעַּ ים. ְונַּ ּיִ חַּ ְרצֹות הַּ ְלִקין ְוִאְתֲעִבידּו אַּ ִריְך הּוא ְוס  א ּבְ קּוְדש  

א.   ְיית  אֹורַּ ּבְ ש   ּדַּ ִאְתחַּ ּדְ ה  ִמּל  ִהיא  ֵמהַּ ה  ש   ֲחד  ֶאֶרץ  א  ּכֹל  ְוִאְתֲעִביד  ש   ּדַּ ְוִאְתחַּ ד,  ַעל      חַּ ִת   וְּ ּכְ א  סו( יב,  ּד  ים    )ישעיה  ִ ש  ֲחד  הַּ ִים  מַּ ש ּ  הַּ ר  ֶ ֲאש  ּכַּ י  ּכִ
ִדיר מֵ  ֲעִביד ּת  ה, ּדְ א עֹוש ֶ ִתיב ֶאּל  א ּכְ יִתי ל  ש ִ י ְוגו'. ע  נַּ ה עֹוְמִדים ְלפ  ר ֲאִני עֹוש ֶ ֶ ה ֲאש  ש   ֲחד  ֶרץ הַּ א  א  ְוה  ל ּד  א. ְועַּ ְיית  אֹורַּ ִזין ּדְ ין ְור  ִ ִאּנּון ִחּדּוש 

ִתיב,   מ  ו    )ישעיה נא( ּכְ א ש   ִתיב ֶאּל  א ּכְ ִים ל  מַּ ש ּ  ֶרץ. הַּ ִים ְוִליסֹוד א  מַּ יִתיך  ִלְנטֹעַּ ש   ּסִ ִדי ּכִ ִפיך  ּוְבֵצל י  י ּבְ רַּ ב  ים ּדְ ש ִ  ִים.א 

ין ...  -עוד שם בהמשך הקדמת הזוהר   יִנין ִאּלֵ ְמצּוי  ין ּדִ ְרִעין ּוִמּלִ ה. ְוֵלאמֹר ְלִאּנּון ּתַּ ּת  י א  ּמִ ְקֵרי    ְוֵלאמֹר ְלִצּיֹון עַּ ל ּתִ ה. אַּ ּת  י א  ּמִ ין עַּ ל ִאּלֵ עַּ
ש    ִדית  ֲעב  ִדיִלי  א  ִמּלּול  ּבְ א  ֲאנ  ה  מ  י,  ִעּמִ א  פ  ּוּת  ש  ְלֶמהֵוי  ה  ּת  א  י  ִעּמִ א  ֶאּל  ה,  ּת  א  י  ּמִ עַּ ב(  לה  דף  יח  ֵמר,  )בתיקון  א  ּתְ  ְדאַּ א  מ  ּכְ ֶרץ  א  ו  ִים  מַּ

כִ  ּו, אּוף ה  ש ִ עַּ ִים נַּ מַּ ר ְיי  ש   ְדבַּ א.)תהלים לג( ּבִ ְיית  אֹורַּ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַּ ְ ִמש  ִאין ִאּנּון ּדְ ּכ  . זַּ ּתְ  י אַּ

א   -דף ה.  הקדמת הזוהר    יט א.    ְוִאי ֵתימ  ִביד ּד  ע ע  דַּ א י  ל  ש  ּדְ ר נ  ל ּבַּ ה ְדכ  ִמּל  ְרֵחיּה  ּדְ או א  ל  הּוא ּדְ א ֲחֵזי, הַּ א    )יתרו פ''ז א(ּת  ְיית  אֹורַּ ִזין ּדְ ר  ּבְ
כְּ  ּבּוְרֵייהֹון  ל  עַּ ע  ְידַּ א  ל  ּדְ ין  ִמּלִ ש   ה  ְוִחּדֵ ִמל  ִהיא  הַּ י  ּבֵ ְלגַּ ִפיק  ְונ  א  ְלק  סַּ ה  ִמּל  ִהיא  הַּ ְיאּות,  א  ִמּגֹו    )משלי טז( ְדק  ֶקר,  ש   ֹון  ְלש  ְהּפּוכֹות  ּתַּ ִאיש  



 מוהר"ן               סא                          תורה                              קוטייל                  5עד: 

וכשהחכם הראוי לסמיכה, נסמך בשם רבי, שהנהגתו בבחי' משפטי אמת כנ"ל. אזי ע"י  
ו של כל אחד להלך כנגד רוחושכל  דהיינו רוח הנהגה שהיא רוח חכמה  הסמיכה, שאזי מקבל חכמתו  

כנ"ל. אזי מביא הארה וכח בכתב    ויהושע בן נון מלא רוח חכמה וכו'מבחי' יד ה', בבחי'  
בבחי'   כנ"ל.  חכמה  מבחי'  ג"כ  ששלמה  ידינו, שהוא  מותו  לפני  בצוואתו  המלך  דוד  שאמר  מה 

שם   ומסיים  המקדש  בית  לבנין  לשלמה  שהכין  מה  כל  שם  ומתאר  אחריו  הכל   \כ/)ד"ה א כח(ימלוך 
השכילב עלי  ה'  מיד  סמיכהכתב  בחי'  שזה  ה',  מיד  שמקבל  השכל  שע"י  אותו   ,  שסמך 

 זה מביא הארה וכח בכתב כנ"ל.   על ידי, שמואל
כשנסמכו שבעים הזקנים    ושרתה עליהם רוח החכמה ונבואהמה שכתוב באלדד ומידד שנסמכו  וזה בחי'  

יא( בכתובים  \כא/ )במדבר  והמה  הרוח  עליהם  שנסמכוותנח  שע"י  וי"א   אז  ,  משה  ע"י  י"א 

ורבנו דורש לפי הנ"ל שסמיכת רבי הגון מחזקת את כתב ידינו לזה ,  ונבואה  , וקבלו הרוח חכמהמעצמם

דהיינו   בכתובים  והמה  במילים  התורה  ידינורמזה  בכתב  היינו  בכתובים  הארה  הביאו   \ כב/עי"ז 
הנהגות שלהם,    כנ"ל. ואזי לא די שאין כתב ידינו נכנע למשפטם, אלא אפי' שכל משפטי

 לעשות בהם משפט כתוב   \כג / )תהלים קמט(מה שאמר דוד המלך  כולם ע"י כתב ידינו, בבחי'  
המשפט   נעשהדהיינו  הגאולה  גויים  ל  שיהיה  הכתב  בזמן  מכח  הנביאהוא  יחזקאל  בו    שיכתוב  שמאיר 

 .  או המשיח דהינו יחזקאל החכמה ע"י סמיכת רב ראוי
ע הגון,  שאינו  רבי  כשמסמיכין  שלהם אבל  לכתב  תוקף  ונותנין  ידינו,  כתב  נחלש    י"ז 

להיות  \כד/כנ"ל צריכים  המשפטים  וכל  ידי ,  בחי'  על  שהוא  דווקא,  שלהם   [ כה]   כתבים 
       כנ"ל: משפט מעוקלבחי'  משפטים בל ידעום

 
ה   ִמּל  ִהיא  הַּ ּבְ ִזיל  ְוא  ּה  ל  ִטיל  ְונ  ה  ִמּל  ִהיא  ְלהַּ א  ל  ּבְ ְלקַּ ְרֵסי  ּפַּ ה  ְמא  ֲחֵמש   ִליג  ְוד  א  ּב  רַּ א  ִדְתהֹומ  א  נּוְק נּוְקב  ְוא  ְלגֹו  ְדש   א  ְרִקיע  ּה  ּב  ִביד  ְוע  ֵביּה 

ן ּדְ  יו  א. ּכֵ ד  א ח  ִזְמנ  ְרֵסי ּבְ ְלֵפי ּפַּ א אַּ יּת  ִ ְהּפּוכֹות ש  הּוא ִאיש  ּתַּ א הַּ הּוא ְרִקיע  הַּ ס ּבְ ִאְקֵרי ּתֹהּו. ְוט  ד  ּדְ ת ִמּי  ְפקַּ ִאים נ  ְוא ק  א ְדש   אי ְרִקיע  )פקודי  הַּ
בְּ   ער''ה(  ְתִקיף  ְואַּ ְזנּוִנים  ת  ֶ ְוא  ֵאש  ְדש   א  ְרִקיע  הּוא  היא( הַּ ואיש תהפוכות(   )נ''א  ִפין    )נ''א  ֲאל  ה  ּמ  ּכַּ ת  ְטלַּ ְוק  ת  ְפקַּ נ  ן  ּמ  ּוִמּתַּ יּה  ּבֵ ת  פַּ ּתְ ּתַּ ְ ְוִאש 

א ֲחד   ִרְגע  א ּבְ ְלמ  ל ע  ס ּכ  א ְלֶמֱהֵוי ט  ְלּת  ּו ִויכ  ּה ְרש  א ִאית ל  הּוא ְרִקיע  הַּ ת ּבְ ְיימַּ ד ק  כַּ ִגין ּדְ ון, ּבְ  א.ְוִרְבו 
ְבִנית:    כח פרק  א  -דברי הימים   כ ּתַּ ְלֲאכֹות הַּ יל ּכֹל מַּ ּכִ י ִהש ְ לַּ ד ע  ד ְידֹו  ב ִמּיַּ ְכת  ּכֹל ּבִ  )יט( הַּ

  -פתרון הכל בכתב סדר לו סכום משקל ומשקל של כל כלי וכלי שמואל הרואה. כל מלאכות התבנית    -)יט( הכל בכתב    -  רש"י 
וגובה והכל דרש שמואל מן התורה ברוח הקודש כמו ששנינו הר הבית היה  תבנית הבית חכמני והשכילני כמו תבנית אורך ורוחב  

חמש מאות אמה על חמש מאות אמה )שמות כ"ז( דרש אורך החצר מאה באמה ורוחב חמשים בחמשים חמשים פעמים חמשים הם  
להיות חמש מאות על חמש מאות והוא מיוסד בסילוק קרובץ של שבת חנוכה המתחיל מנשה    כ"ה מאות נ"ל חתכם לחמש רצועות 

 את אפרים ואפרים את מנשה והכל דרש שמואל ברוח הקודש ולמד לדוד כן: 

ִ   במדבר פרק יא   כא ל ש  ן עַּ ּתֵ ּיִ וַּ יו  ל  ר ע  ֶ רּוחַּ ֲאש  אֶצל ִמן ה  ּי  וַּ יו  ר ֵאל  ּבֵ ְידַּ וַּ ן  נ  ע  ּבֶ ד  ְידֹו  ֶרד  ּיֵ וַּ רּוחַּ  )כה(  נֹוחַּ ֲעֵליֶהם ה  ּכְ ְיִהי  וַּ ֵקִנים  ּזְ ְבִעים ִאיש  הַּ
פּו:  ס  י  ְולֹא  אּו  ּבְ ְתנַּ ּיִ ְוֵהּמ    וַּ רּוחַּ  ה  ֲעֵלֶהם  ח  נַּ ּת  וַּ ד  ֵמיד  ִני  ֵ ש ּ הַּ ם  ֵ ְוש  ד  ֶאְלּד  ד  ֶאח  ה  ם  ֵ ש  ֲחֶנה  ּמַּ ּבַּ ים  ִ ש  ֲאנ  ֵני  ְ ש  ֲארּו  ש ּ  ּיִ וַּ ְצאּו  )כו(  י  ְולֹא  ִבים  תֻׁ ּכְ ּבַּ ה 

ֹאֱהל   ֲחֶנה: ה  ּמַּ אּו ּבַּ ּבְ ְתנַּ ּיִ  ה וַּ

 דוהמה בכתובים קאי אכל הע' זקנים שנכתבו בפתקים לגורל.    עפרש"י 

 פירש דוהמה בכתובים קאי אאלדד ומידד שנכתבו לצאת לקלפי ולא יצאו.  והרשב"ם 

שלא  ....  -  מלבים ן  עיי  הנבואה  ושפע  האלהי  האור  לקבל  מוכנים  שהיו  עד  עצמם  בפני  גדולים  מאורות  היו  ומידד  אלדד  אמנם 
באמצעות משה בצנור בפני עצמו, ותיכף שנכתבו בין הכתובים הנבחרים מכל שבט חל עליהם הרוח, וע"כ לא יצאו האהלה שתחול  

בפ"ע, ונשארו במחנה, בשגם כי אחר שהיתה מעלתם גדולה כ"כ לא היה אפשר  עליהם הרוח באמצעות משה, כי חל עליהם הרוח  
עוד שיהיו ממנין הזקנים שהיה צריך שיהיו זקני העם ר"ל המוכנים להנהגה שפלה טבעיית )כנ"ל פסוק ט"ז( והם היתה מעלתם גבוהה  

 ....מזה, 

יז   נהדרין ועיין ס  שני פתקיתנו רבנן וישארו שני אנשים במחנה יש אומרים בקלפי נשתיירו    .דף  באו  )פרש"י  בקלפי שלא  נשארו  ומידד  ם של אלדד 

שבשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אמר משה כיצד אעשה  לקחתם שמא יעלה בידם פתק חלק(  
אברור ששה מכל שבט ושבט נמצאו שנים יתירים אברור חמשה חמשה מכל שבט ושבט נמצאו עשרה חסרים אברור ששה משבט  

וחמש  זקן  זה  פיתקין על שבעים כתב  ושנים  והביא שבעים  בירר ששה ששה  קנאה בין השבטים מה עשה  זה הריני מטיל  ה משבט 
ושנים הניח חלק בללן ונתנן בקלפי אמר להם בואו וטלו פיתקיכם כל מי שעלה בידו זקן אמר כבר קידשך שמים מי שעלה בידו חלק  

ון אומר במחנה נשתיירו בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה אספה לי  רבי שמע       .אמר המקום לא חפץ בך אני מה אעשה לך 
שבעים איש אמרו אלדד ומידד אין אנו ראויין לאותה גדולה אמר הקדוש ברוך הוא הואיל ומיעטתם עצמכם הריני מוסיף גדולה על  

   .גדולתכם ומה גדולה הוסיף להם שהנביאים כולן נתנבאו ופסקו והם נתנבאו ולא פסקו 

 במה זה התבטא אז   צ"ע   כב
ְ   תהילים פרק קמט   כג ֶהם ִמש  ֹות ּב  ֲעש  ּה:  )ט( לַּ ְללּוי  יו הַּ ל ֲחִסיד  ר הּוא ְלכ  ד  תּוב ה  ט ּכ   ּפ 

ונתתי את נקמתי באדום וגומר )יחזקאל כ"ה(, ואם תאמר עדיין לא נולד יחזקאל כשאמר דוד זאת נתנבא    -)ט( משפט כתוב    -  רש"י 
 דוד על קץ הגאולה וכשיבא הקץ כבר כתוב הוא המשפט זה ימים רבים: 

 ובריש דף עד ע"ב   לעיל בהקדמה לאות ב'   נתבאר  כד



 מוהר"ן               סא                          תורה                              קוטייל                  6עד: 

 
שע"י שניתן תוקף לכתבים שלהם גוזרים לגרש ישראל ממקומם למקום מדבר  חוזר לבאר עניין הנ"לעתה 

 כל קדושה. ושממה מ
נראה הכוונה כיון שנתן תוקף מלכות לרבי שא"א שימשך עליו רוח חכמה, זה בעצמו בחי' שכתב כתב  

שאין בו אותיות מחכימות, דהיינו שנתן תוקף מלכות לכתב שאין בו הנהגה נכונה וסתם הנהגתם של הגויים  
 היא לגרש את ישראל מהם. 

מי שאין בו רוח חכמה לכן גולה למקום שומם מאויר  ובאר הפל"ח אות ד' שהיא מדה כנגד מדה שסומך 
דא"י מחכים שחל במקום שישראל יושבים ומסמיכים רבי הגון שזה בחי' כתיבה כראוי שעל ידה מתקדש  

 אויר המקום. 

גוזרין לגרש ישראל ממקום שנתישבו כבר. כי במקום שישראל יושבין שם מכבר ועי"ז  

א"י, קדושת  בחי'  הוא  לארץ.  בחוץ  העולם    כמו  אפילו  צוואר  שהוא  המקדש  מקום  הוא  שבא"י 

כמבואר    \כו/)יחזקאל יא(  מקדש מעטבחי'    בחו"ל בתי כנסיות ומדרשות הם כך    ,המחבר שמים וארץ 

יונתן/  בתרגום  כי  \כזשם  ידי.  דארץ    על  אוירא  בבחי'  האויר  נתקדש  שם,  יושבין  שישראל 
ם תמיד כמ"ש ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה  כי אוירא דא"י מחכים הוא מכח עיני ה' המביטות לש  ישראל

וכו' מ' תנינא(  תמיד  יושבים  )כמבואר בתורה  נמי עיני ה' אל עמו בכל מקום שהם  ועוסקים בתורה    והכי 

כתב    על ידי. כי  ומכח זה כל מקום ישוב של ישראל יש בו בחי' עיני ה' אלקיך בה וכו'  ומצוות ותפלה 
נתקדש האויר בבחי' אוירא  כנ"ל אזי  י שסומכים רב הגון  ע"כשיש בו הארת אותיות מחכימות  ידינו  

 . [{לא] \ל/ ובתיקון כב \כט/:זוהר פנחס רמה \כח/ :ב"ב קנח}מחכים  רץ ישראלדא

 
 תהלים קמז כ'  כה 

ְלִמְק   יחזקאל פרק יא   כו  ֶהם  ל  ֱאִהי  ו  צֹות  ֲאר  ּב  ֲהִפיצֹוִתים  ְוִכי  ּגֹוִים  ּבַּ ים  ְקּתִ ִהְרחַּ י  ּכִ ֱידִֹוד  י  ֲאדֹנ  ר  מַּ ּכֹה א  ֱאמֹר  ֵכן  ל  צֹות  )טז(  ֲאר  ּב  ט  ְמעַּ ש   ּד 
ם:   אּו ש   ר ּב  ֶ  ֲאש 

שלא אשגיח בהם מעתה אמור להם כה אמר ה' עם כי הרחקתים ממקדשי ומארצם להיות  הואיל ואומרים    -)טז( לכן    -  מצודות דוד 
ר"ל   מעט  למקדש  להם  אהיה  שמה  באו  בהארצות אשר  כי  רחקו  לא  מהשגחתי  הנה  אבל  העמים  בארצות  פזרתים  כי  ועם  גולים 

 יהיה להם במקומו מקדש מעט: אשרה שכינתי בבתי הכנסיות שלהם ועם כי רחקו מן מקדשי שהוא המקדש הגדול אשר בירושלים  
)טז( בכן כדנן אמר יי אלהים ארי ארחיקתינון לביני עממיא וארי בדרתינון במדינתא ויהבית להון בתי כנשתא תנין    -  תרגום יונתן   כז 

 לבית מקדשי ואינון כזעיר במדינתא דאתגליאו לתמן: 

דרבי זירא אמר רבי זירא שמע מינה אוירא דארץ ישראל  כי סליק רבי זירא קם בשיטתיה דרבי אילא קם רבה בשיטתיה    ב"ב קנח:  כח
 מחכים 

שמשעליתי לא"י נתתי את לבי לצאת משיטתי הראשונה ולעמוד    -אמר ר' זירא שמע מינה אוירא דארץ ישראל מחכים    -  רשב"ם 
 : על אמיתת דברים 

ָאת ענין העטוף הוא    וסוד   -  : דף רמה   רע"מ פנחס זוהר    כט  אֹור    ִאיִהי י' מן השם הוי"ה שהיא בחכמה,    שאות ִמן יהו"ה  י'    ד ְּ ף ב ָ ֵּ ַעט  נתעטפה    היאִאתְּ

של החסד   ֲעִביד "א,  דזב"אור"  ִאתְּ רנה ס  ונעשהֲאִויר    וְּ )כמ"ש לקמן דף  התפארת  שהוא סוד  אוי"ר,  י'  אויר(ועאו"ר עם  וז"ל תפארת  )והיינו אוירא    "א, 

ִגין,  דארץ ישראל מחכים(  ָאת י' ד ְּ   ב ְּ ָמה ִאיִהי  ד ְּ ֲאִויר    ָחכְּ ינו  שאות י' שהיא החכמה נתלבשה דרך החסד באויר שבתפארת,    לפיב ַ ַהיְּ ֲעָטף    וְּ ִאתְּ אֹור ד ְּ

ָמא   ָרא ָעלְּ ד ב ָ יה  כ ַ ִתיב    ָהָדא שנתעטף בו הקב"ה שהוא החכמה כשברא את התפארת הנקרא עולם,    האור הוא    והחסד ב ֵּ אֹור    עֹוֶטה שכתוב    זהוהו א ִדכְּ

לְּ  ַ ש   ַהאי כיריעה, ושמים הוא התפארת,    שמיםנוטה    ואזָמה  כ ַ ִהישכתוב    וזהוִאיהו    וְּ ִהי  היינואֹור   יְּ יר   יְּ  ' על ידי שנתלבשה אות י' באור נעשה אויר. פיַאו ִ
יָרא עוד כי    ואמר  -דף סד.    תיקון כב זהר    תיקוני   ל ָיא    ַאו ֵּ יָרא הטהור שהוא    אוירַדכְּ ֶאֶרץ   ַאו ֵּ ָר   דְּ ל ִיש ְּ ִאיִהי    אֵּ ים ד ְּ ְחּכִ ִאיִהי    מַּ ָמה דְּ ָחכְּ ָרא דְּ טְּ ִמס ִ

" הוא מצד החכמה שהיא סוד י' דשם הוי"ה, כי הארת האויר בארץ ישראל שהיא המלכות נמשכת מן החכמה דאצילות,  מחכים "   שהואשל ארץ ישראל    האוירי'  

ִליק   ו ָבה   ר    סְּ ֶעש ֶ ר  וות ו' של הו"ק דז"א כל אחד לעשר, דהיינו  הארת החכמה הנמשכת לז"א, עולה א  ובכחו' לְּ ִנין ֶעש ֶ עשר    פעמים  שש)ה"ג הגר"א(  ' ִזמְּ
 שהם ששים, 

ל    ַמהו    ושואל   -  דף לו.ויצא  סוף פ'  חדש    זהר ַעו ֵּ י ַיֲעק   ָאַמר ענין עול לארץ נכוחות, ומשיב    מה (  ישעיהו כו י' ארץ נכוחות יעול )יְּ א ,  ב ַרב ִ   ֲאִויר 

אַ  ל  דְּ ָראֵּ ִיש ְּ ָעא דְּ ים רְּ ְחּכִ בו ָאה    מַּ ז נְּ ֵּ ַרמ  עוֹ ישראל מחכים את האדם, ומביאו לידי השגת הנבואה,    ארץ של    האויר ו מְּ ַזרְּ ול    וְּ ַעו ֵּ יְּ ו  ש ָ ל עֵּ ֶ ש 

בו ָאה    ָהֲאִויר את    וישחית  ַהנ ְּ י הרעים ימשיכו את רוח הטומאה על הארץ,    מעשיהם על ידי    כי וְּ נֵּ ְּ ז ַ   ִמפ  ֶ י ש  נֵּ ְּ ל ַיֲעקב לֹא ָרָאה  ָמה, ִמפ  ֶ עֹו ש  רְּ

או ת התבונן את    ולא  ם    ג ֵּ ֵּ יָנם ה',    גדולת   את ַהש   אֵּ ע    וְּ ָ ָרש  יו ַחן  ן  ֵּ כ  ַעל  וְּ ֹוָרה,  ת  ִקים ב ַ וזרעו,    שהוא עֹוסְּ ל עשו  ָהָאֶרץ    טו ב את    וישחית   ִויַעו ֵּ

בו ָאה   ַהנ ְּ  .הרעים ידי מעשיו    על וְּ

ל העליונים היורדים מן השמים או העולים כולם עולים ויורדים דרך א"י וזה  כ -אות כ'  ערך ארץ ישראל    -ערכים    -ילקוט ראובני  
שאמר הכתוב וזה שער השמים והכוונה שער ליכנוס משא"כ בשאר מקומות שיש קליפות מבדילות מחיצות סכות בענן לך מעבור  

שולטת  קליפה  אין  כי  מחכים  דא"י  אוירא  מטהר  א"י  ואויר  מטמא  העמים  ארץ  ואויר  ח"ו  פרשת    תפלה  בזוהר  וכדאיתא  כלל  בה 
וכן נשמתן של רשעים ר"ל רשעי האומות הם   והוא ביאור רחב שאין בא"י קליפה כלל שלא לעבור דרך הקליפות ח"ו  כו'  תרומה 
מתשובת   ואין תשובה  בא"י.  נבואה שורה אלא  אין  זה  ומפני  כף הקלעית  בתוך  יקלענה  אויביך  נפש  ואת  לחוץ כדכתיב  מתגלגלין 

ה בח"ל כבר תירצו רז"ל ואין תשובה מדור המדבר כי אויר א"י הלך עמהם דאי לא תימא הכי היאך היו אוכלים קדשים  יחזקאל שהי 
 {: \ }פרדס דף ק"פ ע"ג\  מבחוץ אלא שהאויר והרקיעי' והשמי' והחלונות והשרים כולם היו נוסעים עם השכינה שהיה נוסע עמהם כו': 

 דף סד. וזהר חדש ויצא דף מח:   הזהר הוא ברע"מ פנחס רמה: ובתיקון כב   לא 



 מוהר"ן               סא                          תורה                              קוטייל                  7עד: 

אזי  כי   כראוי  רבנים היא  שנמשך על האותיות    [לב]  הכתב הוא בחי' אותיות מחכימותכשסמיכת 

ה' כבוד  החכמה  ואור  ידי,  כתי  על  בשעת  באויר  הקולמס  בחי'  \לג /בה תנועות  נחקקים   ,
ס מצייר אותיות מחכימות שנעשות והפירוש כיון שבתנועת הקולמ  האותיות מחכימות בתוך האויר
נמצא שבתנועותיו ממשיך חכמה עליונה למטה ועי"ז נעשה בחי'    ,\לד/ מרכבה לאותיות מחכימות העליונות

יונה למטה כגון נענוע הלולב  ים באותו מקום והכי נמי כל מעשה שעל ידו נמשך חכמה עלי מחכאוירא דא"
שהוא   עולםסוד  בסוכות  הקצוות  שש  מכל  המלכות  אל  מהדעת  החסדים  תורה    \לה/ המשכת  לימוד  וכן 

בית מקדש מעט  בחי'  ונעשה המקום קדוש ב  ,עינים על שם החכמה  ,נמשך עי"ז עיני ה'  ,ותפלה בבתי כנסיות
ע"י בחי' ישראל    ,הוא מבחי' עיני ה'  )ועיין תורה מ' תנינא שאוירא דא"י מחכיםבקדושת א"י דאוירא מחכים  

דהיינו שגם בבחי' מקום    . ועל ידו נתקדש האויר בבחי' אוירא דא"י מחכים(\לו/אשר בך אתפאר
נותנת   שהסמיכה  הנ"ל  וכתב  סמיכה  בחי'  ועי"ז    חכמתיש  לרב  ועי"ז  ל  חכמההנהגה  לכתב  מקום חכמה 

)כך    לכן אין לגוים כח לגרש אותנו מארצנווכיון שיש למקום הזה קדושת א"י  קדושת א"י,  ו  ב  שעי"ז יש

 . (\לזמשמע בפל"ח אות ד'/ 
אזי אין חכמה   הסמיכה שמסמיכין רבי שאינו הגון כנ"ל על ידישפוגמין בכתב ידינו  על ידיו

דהיינו    \לח/זה מגרשין ישראל מן הישוב  על ידי,  אין קדושת א"י במקומינו  ועי"זבאותיות כתב ידינו  

 
 דע אות ו'  של"ה הקדוש מסכת שבועות פרק תורה אור אות ס' סג סד אגרות הרמ"ז אגרת כא בירת מגדל עז ליעב"ץ בית המדות עלית האהבה אות עו ועלית המ   לב 

ת שהרי גם כשסמיכת רבנים  לפ"ז הכותב ע"י דפוס לא קדש את האוירא דא"י. אבל נ"ל שאינו כן כי אין הכוונה בגשמיו   לכאורה   לג
אינה כראוי תנועת הקולמוס היא קיימת ולא מועיל לקדש את האויר אלא תלוי ברוח חכמה שבאותיות וזה נמצא גם בהדפסה וצ"ע.   
גם צ"ע דמשמע כאן שהקולמוס מקדש האויר דהיינו שהכתב מקדש המקום ואילו לעיל נתבאר שהכל תלוי בסמיכת הרב שעי"ז יש  

עי"ז במקום. נמצא שסמיכת החכמים היא המקדשת את המקום בבחי' אוירא דא"י אלא שמתבטא תחילה בכתב ועי"ז  חכמה בכתב ו 
 במקום. וצ"ע.  

 לבאר ולפ"ז גם הכותב ע"י דפוס מקדש את האוירא דא"י.    כך נ"ל   לד

שהכל לכאורה   נתבאר  לעיל  ואילו  המקום  מקדש  שהכתב  דהיינו  האויר  מקדש  שהקולמוס  כאן  דמשמע  הרב    צ"ע  בסמיכת  תלוי 
נמצא שסמיכת החכמים היא המקדשת את המקום בבחי' אוירא דא"י אלא שמתבטא תחילה   ועי"ז במקום.  שעי"ז יש חכמה בכתב 
בכתב ועי"ז במקום. וצ"ע.  ונ"ל כנ"ל שהנענוע הקולמס אינו קידוש בעצם אלא הוא אופן של כתיבה שהיא עניין של הכנת כלי גשמי  

לכן הנענוע כביכול גורם לאור החכמה להתלבש באות אבל באמת כל אופן של הכנת כלי דהיינו ציור האות    לאות רוחנית עליונה 
כמו   עניין של המשכת חסדים למטה הוא מקדש את אויר המקום  כיון שהוא  נענוע הלולב  גם  ולכן  כנ"ל.  ואפילו דפוס  לזה  יגרום 

נ  של  זה  מסויים  ציור  מביא  שמוהרנ"ת  כיון  אעפ"כ  בעצם  הכתב.    סגולה  גם  שיש  משמע  הקולמוס  לתנועת  שדומה  הלולב  ענוע 
 הנענוע לבד משרש העניין של המשכת חכמה למטה.

וזה  בחי'  הנענועים  שהם  בחי' תנועת הקולמס באויר שעי"ז נתקדש האויר בקדושת א"י כמבואר בתו'     -מא    עיין לק"ה פקדון ה'  לה 
תור  דברי  הכותב  קולמס  בבחי'  הלולב  כי  תלת אצבען  הנ"ל  בחי'  הם  הלולב  מינים שאצל  והג'   הנ"ל   לבך  לוח  על  כתבם  בחי'  ה 

יד הכותבת ] דאחזין בקולמוסא המובא בתיקון זוהר   שעי"ז נבקע ימא דאורייתא כ"ש בת"ז ובר"מ ובג"כ בקנה דילך דאיהו    [הובא לעיל בענין 
 קולמסא בזע ימא דאורייתא  וכו'.

והעבודה  ניחא יותר לבאר שכמו    ונ"ל לפ"ז  לו  וארץ מכח קדושת המקום  שבא"י ששם המקדש שהוא צוואר העולם המחבר שמים 
שבבית המקדש הכי נמי במקדש מעט שהם בתי כנסיות ומדרשות מצד שאין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה ופונה אל  

ריא דא"י מחכים. ואפ"ל שזה בחי' ישראל  כל אשר יקראוהו באמת בתפלה, מכח זה גם עיניו אל המקדש מעט ועי"ז יש שם בחי' או 
אשר בך אתפאר המבואר בתורה מ' שע"י שמתפאר בישראל הקוראים אליו ועוסקים בתורה )שהיא תפארת( עי"ז עיניו שם ונמשך  

יז ותורה ח' תנינ  א  מעיניו אוירא דא"י מחכים. וכל זה מתחיל מסמיכת רב ראוי שעל ידו מתחזקים באמונה ויראה כמבואר בתורה 
 ועל ידו יש תוקף לכתב שלנו שהיא התורה ולומדים אותה ועי"ז נמשכות עיני ה' לשם ונעשה המקום מקודש.  

כי כשיש הארה וכח בכתב ידינו, על ידי זה נתקדש האויר של מקומות שנתיישבו    ועל ידי זה גוזרין לגרש את ישראל וכו'שם,    -  פל"ח אות ד'   לז 
ואז אין להם כח לגרש אותנו משם מאחר שהוא בבחינת ארץ  ( אוירא דארץ ישראל מחכים,  בהם ישראל בבחינת )בבא בתרא קנ"ח: 

ויש    ישראל  ונתעלם אור החכמה העליונה, אז אין האויר בבחינת אוירא דארץ ישראל,  ידי שנסתלק  ידינו על  אבל כשנחלש כתב 
ו שרצו להמשיך אור החכמה אל מקום שאינו  להם כח לגרש אותנו משם אל מקום מדבר שממה, וזה גם כן מדה כנגד מדה, כי כמ 

בחינת מותרות   גם כן  ישוב העולם אל מקום מדבר שממה שהוא  כן מגרשין את ישראל עם קדוש שהם עיקר  כנ"ל, כמו  ראוי לה 
שבבחינת המקום, כי מקום ישוב ישראל אז כבר נתמתק בחי' צמצומי המקום מאחר שנתיישבו בו ישראל, מה שאין כן מקום מדבר  

 לא ישבו בו ישראל מעולם: ש 
ד'    הריצ"ח   לח עניין הסמיכה למקום    43.30סא  וקשר  גודל חשיבות הסמיכה  ידעו הגויים  יג: שרואים עד כמה  סנהדרין  גמ'  כאן  הביא 

שכל העיר שסמוכה בה תחרב וכן התחומין שסמכו בו יעקרו. שנגד התיקון שעושה הסמכה בכתב וקדושת אוירא דא"י הם יחריבו  
 ישראל מהמקום מחמת הסמיכה.  וגרשו את 

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי בידא ממש סמכין ליה אמר ליה סמכין ליה בשמא קרי ליה רבי ויהבי ליה    : סנהדרין דף יג 
רשותא למידן דיני קנסות וחד לא סמיך והא אמר רב יהודה אמר רב ברם זכור אותו האיש לטוב ורבי יהודה בן בבא שמו שאילמלא  

בטלו דיני קנסות מישראל שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזירה  ]יד.[    נשתכחו דיני קנסות מישראל נשתכחו נגרוסינהו אלא   הוא 
על ישראל שכל הסומך יהרג וכל הנסמך יהרג ועיר שסומכין בה תיחרב ותחומין שסומכין בהן יעקרו מה עשה יהודה בן בבא הלך  

 ...עיירות גדולות ובין שני תחומי שבת בין אושא לשפרעם וסמך שם חמשה זקנים וישב לו בין שני הרים גדולים ובין שתי  
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כנ"ל. ומגרשין אותם משם אל מקום   \לט/ שהוא בחי' אוירא דא"יממקום שישבו שם מכבר  
ח אות עיין פל"  שאין שם שום קדושה, כי לא ישבו שם ישראל מעולם כנ"ל[  מ]   מדבר שממה

 : \מא/ מדה כנגד מידה אד' שהי
 

נמצא שיש כאן ג' אופנים של הכנת כלי לחכמה עילאה דהיינו אדם שיש לו אמונת חכמים ועי"ז כתב 
תיות מחכימות ועי"ז מקום שיושבים בו ישראל ונעשה בו אוירא דא"י.   ועי"ז יש לנו זכות על שנעשה או

המקום שלא יגורשו ממנו ישראל. וצ"ע אולי ג' בחי' אלו הם בחי' עולם שנה נפש דהיינו אדם זמן ומקום  
 דהיינו שהכתב בחי' זמן וצ"ע.

לעיל באות א' כי אמונת חכמים היא סמיכת הרב  ועומק העניין עפ"י הפל"ח נ"ל שהכל עניין אחד קשור לד 
ולקמן אות ה' יתבאר עניין האמונה בספרי חכמים והיא בחי' כתב כי האמונה היא בחי' סמיכה כי ע"י  

ע"י שמאמין בהם מקבל דבריהם ומקיימם והיינו סמיכת   \מבשמאמין ברב סומך אותו להיות רבו וכן ספרים/ 
ישוב ישראל שיש בו בתי כנסיות ומדרשות דהיינו מקום תפלה   הרב המחבר וכן קדושת המקום דהיינו

ותורה אם הוא עפ"י רבי הראוי אזי נעשה מקדש מעט ושורה בו אוירא דא"י ואם ח"ו סומכים בו רבי שאין  
 לו אמונת חכמים אזי לא שורה בו אוירא דא"י כי כנ"ל כבודי לאחר לא אתן.  

 
 גאות 

קום שהוא לא קדוש בקדושת א"י. וזה כי הנהגת העולם הוא ע"י גלגלי  במנכונה, מדוע אין עצה עתה יבאר 
לכוין לעיצה השייכת  . וכיון שעצה נכונה היא  שנודע רק לנשמות גדולות שבדור ,הרקיע והוא סוד העיבור

   דבר זה תלוי בסוד הנהגת העולם ע"י גלגלי הרקיע. לאדם בזמן ומקום מסויים,
האיצטגננות שהוא חק הקבוע לגלגלים והוא סוד שיודעים גם הגויים  אלא שיש בזה שתי בחינות יש סוד 

אבל ישראל אסורים לעסוק בו כי תמים תיהיה עם ה' אלקיך, ועוד שישראל מעל המזל כמו שאמר הקב"ה  
שאע"פ שבחק הקבוע במזלות אין לך בן אפשר לשנות זאת. כי יש צדיק לאברהם צא מאיצטגננות שלך 

בגוף זך שנמצא רק במקום קדושת א"י וצדיק קדוש כזה נשמתו היא שכל הכולל  גדול שהוא נשמה גדולה 
שכל הכולל כל השכלים  היא  ונשמתושל גלגלי הרקיע דהיינו השכלים שממנו מקבלים כל המלאכים 

לט על הנהגת העולם ולגביו אין חק קבוע כלל אלא השגחה לבד. ממילא ומנהיגה אותם. נמצא שהוא שש
 והוא מבחר הברואים שעצתו בבחי' משפטי אמת. ו הם מעל המזל. אלי םוהנלווי אהו

ואפי בזה א"א להם   וסוד זה שייך רק לישראל אבל לגויים לא נגלה אלא החק הקבוע שהוא האיצטגננות
   .לדעת חישוב מדוייק כמו ישראל

אותו מקום,  פגם הסמיכה הנ"ל, שפוגם בכתב, ועי"ז באוירא דא"י שבפגם אמונת חכמים נעשה נמצא שע"י 
ועי"ז נגזר על ישראל להיות מגורשים ממקום שיש בו קדושת א"י, עי"ז הם מגורשים ממקום המצאות אותו  

   צדיק נפלא שהוא השכל הכולל הנ"ל. ועי"ז אין להם עצה נכונה ומשפטי אמת.

 
גרוש הרי    צ"ע   לט  נגזר עליהם  ולמה א"כ  נאבד מהמקום קדושת א"י  ועי"ז בקדושת המקום ממילא  ועי"ז בכתב  פגמו בסמיכה  כיון 

למקום שאפילו רושם קדושה אין בו, מידה  במקומם שנמצאים בו גם כבר אין קדושת א"י. ונראה שרושם תמיד נשאר ועונשם לגלות  
 כנגד מידה כמבואר לקמן בפל"ח.    ועיין פל"ח סוף אות ד' נ"ל שרומז שם לקושיא זו.

 לשה"כ יואל ד' יט ושם ב' ג' וירמיהו יב י'.  מ

ד'   מא כ   -  פל"ח אמצע אות  לה  ראוי  מקום שאינו  כמו שרצו להמשיך אור החכמה אל  כי  מדה,  כנגד  כן מדה  גם  כן  וזה  כמו  נ"ל, 
מגרשין את ישראל עם קדוש שהם עיקר ישוב העולם אל מקום מדבר שממה שהוא גם כן בחינת מותרות שבבחינת המקום, כי מקום  
 ישוב ישראל אז כבר נתמתק בחי' צמצומי המקום מאחר שנתיישבו בו ישראל, מה שאין כן מקום מדבר שלא ישבו בו ישראל מעולם:  

ר לקמן באות ו' שצריך להאמין בכולם ואילו כאן מזהיר מאד שלא לסמוך רב שאינו ראוי ובוודאי שגם  לגבי הספרים מבוא   צ"ע   מב
הספר שלו אינו ראוי ומדוע לגבי הספר צריך לקבלו ואדרבה יש פגם גדול וחסרון בשלימות התורה כשלא מקבל אותו ואילו לגבי  

מזה לקמן במקומו שנ"ל בעניין    ועיין   ו זה כמו לסמוך אותו.     המחברו רבנו מזהיר מאד שלא להסמיך אותו והרי אם מקבל ספר 
ריבוי הספרים שאין הכוונה לקבלם כפשוטו אלא הכוונה שכמו שבכל אדם יש נקודה שאין בחבירו ונתבאר בתורה לד שלכל אדם  

ולכן צריך להיות בהתקשרות    יש חרפת לב שאין לה תיקון אלא ע"י נקודת חבירו וכך כנגד כל הנקודות כך חרפות לב יש לו בליבו 
לכל ישראל ועי"ז יקבל מהם את הנקודה שלהם ואע"פ שא"א לדבר ביראת שמים עם כולם אבל כיון שנכלל בכולם בבחי' ערבות  
האהבה אזי יכול לקבל נקודתם מהצדיק הגדול שכולל כולם. וכן מעוד צדיקים שהם נשמה כוללת כמה נשמות ישראל כל אחד לפי  

שבכל ספר יש לכל הפחות נקודת אמת אחת שרק על ידה יש שלימות לתורה )לבד מספרי שקר שהמחבר אפילו את    גדולתו. נמצא 
הנקודה של עצמו לא מצליח לגלות( ולפ"ז גם בבחי' הכתב מי שסומך רבי הראוי אזי זוכה להאמין בספר של הרבי שכולו זרע אמת  

כלולים   חיזוק לכתב כי בו  יש  ואזי  ז'  גם להאמין בכל הספרים בבחי' ההתקשרות לכל  כמבואר בתורה  צריך  ואעפ"כ  כל הנקודות 
 ישראל כדי שיוכל לקבל נקודתם הכלולה בצדיק כנ"ל.   
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אזי    זה  על ידיו א"י  קדושת  ממקום  הרקיע,  שמגורשים  גלגלי  תהלוכי  חכמת  ממנו  נלקח 

שעל ידו זוכים    \מג /דהיינו סוד העיבור  גלגלי הרקיע  על ידיהשתנות ועתידות הבאין  לידע כל ה

שלימה ונמסר להם\מה/ [מד]עיצה  פגומים    ,  בוודאי  הם  שהרי  לנו  שנמסר  מה  להם  שנמסר  הכוונה  אין 
יותר מאיתנו אלא כיון שאין איתנו צדיק המנהיג את גלגלי הרקיע אזי מנהג הגלגלים מתנהג בחק הקבוע  

. כי \מו/ (איצטגננותי הרקיע )הנקרא  לגלגל  חכמת החק הקבועזי אפשר גם לגויים לידע העתידות כפי  לו וא

 
עין כתובות קיא. הגמ' דורשת שג' לשונות שבועה שיש בשיר השירים הן לדרוש שש שבועות שהשביע הקב"ה את    -  סוד העיבור   מג

וי"א סוד טעמי התורה    ישראל בעניין שלא לדחוק את הקץ ואחת  מהן היא שבועה שלא לגלות את הסוד ופרש"י י"א סוד העיבור 
ועי"ש קושית הפני יהושע מה קשר יש לסוד העיבור לדחיקת הקץ. אבל לפי דברי רבנו כאן שע"י הגלות נעלם סוד העיבור נמצא  

מילא זה בעצמו הקץ גאולה. כי עיקר הגלות היא  וכן ע"י סוד העיבור יש עיצה נכונה בכל דבר ומ   שגילויו הוא דחיקת קץ הגלות 
 החוסר עצה שיש בה.  

מֹו    -' כ אות    ' הלכות מילה הלכה ד   -ליקוטי הלכות יו"ד  עיין    –  סוד העיבור  יִקים, ּכְ ּדִ א ִלְגדֹוֵלי צַּ ר ֶאּל  ּלֹא ִנְמס  ֶ ִעּבּור ש  ת סֹוד ה  ִחינַּ ְוֶזה ּבְ
י ִהו  ֲעִשיֶתם ּכִ ם וַּ ְרּתֶ מַּ ְ תּוב, ּוש  ּכ  ֶ ִע ש  י סֹוד ה  ִעּבּור. ּכִ ה, ֶזה סֹוד ה  כ  ם ִלְבר  ּבֹוֵתינּו ִזְכרֹונ  ְמרּו רַּ ים. ְוא  ּמִ עַּ ְתֶכם ְלֵעיֵני ה  ְתֶכם ּוִבינַּ ְכמַּ ּבּור הּוא  א ח 

 ִ ש  ּד  ְמקֻׁ ים הַּ ּנִ מַּ ּזְ ּמֹוֲעִדים ְוהַּ ל הַּ י ּכ  תַּ י רֹאש  חֶֹדש  ּומ  תַּ ע מ  ֵדי ֵלידַּ ים ּכְ ּנִ מַּ ּזְ ּבֹון הַּ ְ ֹב ֶחש  ֲחש  ן  לַּ מַּ ּזְ ֲעלֹות הַּ ֵדי ְלהַּ ים הּוא ּכְ ּנִ מַּ ּזְ ל הַּ ת ּכ  ַּ ש ּ ר ְקדֻׁ ים ְוִעּקַּ
ִלּקוּ  ּבְ ן עט  ִסימ  )ּבְ ִקים  ר  ּפְ י  ֵ אש  ר  ה  ּבְ ר  ְמבֹא  ְוכַּ "ל.  ּנַּ ּכַּ ן  מַּ ּזְ ֵמהַּ ה  ְעל  ְלמַּ ת  ְבִחינַּ ּבִ לֹו  ּטְ ּוְלבַּ רֹו  ְ ש ּ ס ְלקַּ אי הּוא  ּדַּ וַּ ּבְ ן  ּכֵ ל  ְועַּ ם.  ש   ן  ּיֵ עַּ א(,  נ  ְני  ּתִ ֹוד  ֵטי 

יֹוְדִע  ֵהם  ֶ ש  ים  ּיִ ֲאִמּתִ ה  ִמים  ֲחכ  הַּ יִקים  ּדִ ּצַּ הַּ ְבֲחֵרי  מֻׁ דֹוֵלי  ּגְ ִאם  י  ּכִ יֹוְדִעין אֹותֹו  ֵאין  ֶ ש  א  ְונֹור  דֹול  ם  ּג  עֹול  ה  ֶזה  ּבְ עֹוֵבר  ה  ן  מַּ ּזְ הַּ ל  ֶ ש  ּסֹוד  הַּ ֶזה  ין 
ת  ְבִחינַּ ּבִ לּול  ּכ  ּכֹל  ְוהַּ ִין  עַּ ֶהֶרף  ּכְ עֹוֶלה  ֵאינֹו  ֱאֶמת  ּבֶ ר  ֶ ים    ֲאש  ִ ש  ֳחד  ְוִלְקּבֹעַּ  ִנים  ש   ר  ּבֵ ְלעַּ ֵאיְך  יֹוְדִעין  ֵהם  ּסֹוד  הַּ ֶזה  ְיֵדי  ל  ְועַּ ן  מַּ ּזְ ֵמהַּ ה  ְעל  ְלמַּ

נוּ  ּל  ה ּכֻׁ ְזּכֶ ּנִ ֶ ֵדי ש  ם ּכְ ּנ  ְזמַּ ּמֹוֲעִדים ּבִ ְהיּו הַּ ּיִ ֶ ֵדי ש  ה ּכְ נ  ב  ּלְ נֹות הַּ ְ ה ִעם ש  ּמ  חַּ נֹות הַּ ְ וֹות ש  ְ ש  זְּ   ְלהַּ ת הַּ ַּ ש ּ ל ְיֵדי ְקדֻׁ ן ְוִלְזּכֹות  עַּ מַּ ּזְ ת הַּ חַּ ֵצאת ִמּתַּ ים ל  ּנִ מַּ
"ל. ּנַּ ן ּכַּ מַּ ּזְ ה ֵמהַּ ְעל  ת ְלמַּ ְבִחינַּ ֵלל ּבִ ר ּוְלִהּכ  ֵ ש ּ ֵלם ְלִהְתקַּ ת ש   עַּ  ְלדַּ

 לק"ה הכשר כלים ב ה ו ז עיין    מד
ה הִ אות  הכשר כלים הלכה ב  עין לק"ה    –  סוד העיבור על ידו זוכים לעיצה שלימה   מה  ִביל  ּטְ ר הַּ ה  ה( ְוִעּקַּ ְבע  ִ י ֵיש  ש  כֹות, ּכִ ּת  יא ִלְכֵלי מַּ

הַּ  ְוכּו'  ד  מ  ְ ש  ת  ְגֵזרַּ ּבִ רּוש   ּגֵ ר  זַּ ּג  ֶ ש  ֶמֶלְך  ּבְ ה  ֲעשֶֹ ּמַּ הַּ ּבְ ּיֹות  ֲעשִֹ ּמַּ הַּ ֵסֶפר  ּבְ א  ִאית  י  ּכִ כֹות,  ּת  מַּ ש   ִמיֵני  ּיֵ ֶ ש  ְוכּו'",  ּו  ְגש  ר  ה  ּמ  "ל  ב,  יְטל  ּפִ קַּ ּבְ ֶזת  ּמֶ ְמרֻׁ
 ֶ ֶלֶכת ש  ּכֹוְכֵבי  ה  ְבע  ִ ֵמהַּ ש  מּות  ּדְ ֶלְך  ּמֶ הַּ ה  שֹ  ְוע  ְוכּו'.  כֹות  ּת  מַּ ִמיֵני  ה  ְבע  ִ ש  ְוֵיש   ם  עֹול  ּב  ש   ּיֵ ֶ ְקִליִמים ש  ה אַּ ְבע  ִ ֶנֶגד ש  ּכְ יּו  ֵהם  ה  ֶ ש  כֹות  ּת  מַּ ה  ְבע  ִ ש ּ

ן ש    ּיֵ ְוכּו', עַּ ֹוֲאִלין ֵעצֹות  יּו ש  ּנּו ה  ּוִמּמֶ ֶלֶכת  ּכֹוְכֵבי  ה  ְבע  ִ ש ּ ל הַּ ּכ  ּבֹו  ִעּבּור  ְמִאיִרין  ְיֵדי סֹוד ה  ל  עַּ ֶ "ל ֵמֵעין ֶזה, ש  ּנַּ ר הַּ ֲאמ  ּמַּ ּבַּ ֶרֶמז ֵיש   ּוְכֵעין  ם. 
ֱאמוּ  ם  גַּ ּפְ ְיֵדי  ל  עַּ ֶ ש  ם,  ש   ר  ְמבֹא  ּכַּ ה,  ֵלמ  ְ ש  ה  ְלֵעצ  זֹוִכין  ֶזה  ְיֵדי  ל  עַּ ֶלֶכת,  ּכֹוְכֵבי  ה  ְבע  ִ ש  ְך  ֲהלַּ מַּ הּוא  ֶ סֹוד  ש  ח  ִנְלקַּ ֶזה  ְיֵדי  ל  עַּ ֶ ש  ִמים,  ֲחכ  ת  נַּ

ִע  ִעּבּור, זֹוִכין ְלעֵ ה  ּזֹוִכין ְלסֹוד ה  ֶ ש  ה ְוכּו'. ְוֵכן ְלֵהֶפְך ּכְ ֵלמ  ְ ה ש  ל ְיֵדי ֶזה ֵאין לֹו ֵעצ  נּו, עַּ ל  ּבּור ֵמִאּת  כ  ֹו ּבְ ְפש  ה ְלנַּ ֵתת ֵעצ  ּיֹוְדִעין ל  ֶ ה, ש  ֵלמ  ְ ה ש  צ 
ל ְיֵדי ֶזה   עַּ ֶ ִמים, ש  ת ֲחכ  ּקּון ֱאמּונַּ ל ְיֵדי ּתִ ל ֶזה עַּ ר, ְוכ  ב  ל  ּד  ּבֵ ִלים ְלקַּ ת ּכֵ ִחינַּ ֵהם ּבְ ֶ ּגּוִפים ש  ּקּון הַּ י ּתִ ֶרץ, ּכִ א  ִרי ה  ת ּפְ ְבִחינַּ זֹוִכין ְלהֹוִליד ּגּוִפים ּבִ

ת ֲחכ   ֱאמּונַּ ּבֶ לּוי  ּת  ּכֹל  ְוהַּ ד  ּכֹל ֶאח  י הַּ ּכִ ֵבן ֵהיֵטב.  ְוה  "ל  ּנַּ ּכַּ ִמים  ת ֲחכ  ְיֵדי ֱאמּונַּ ל  ה הּוא עַּ מ  ש   ּנְ ְיֵד אֹור הַּ ל  עַּ ֶ י  ִמים ש  ֲאזַּ וַּ ִלים  ּכֵ ִנין הַּ ּקְ י ֶזה ִנְתּתַּ
ּבַּ  ר  ְמבֹא  ּכַּ ֵאל,  ר  ִישְֹ ֶאֶרץ  ת  ִלְבִחינַּ זֹוִכין  ז  ְוא  ּמֹחַּ  הַּ ֶאל  רֹות  ּמֹות  הַּ עֹוֶלה  ְוֵאין  ִלים  ֲאכ  ּמַּ הַּ ִנין  ּקְ ּגּוִפים  ִנְתּתַּ ְלהֹוִליד  זֹוִכין  ז  ְוא  "ל.  ּנַּ הַּ ר  ֲאמ  ּמַּ

ְראּוִיים   ֶ ֶרץ, ש  א  ִרי ה  ת ּפְ ְבִחינַּ ה ּבִ ל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלֵעצ  ִעּבּור, ְועַּ סֹוד ה  ה ּבְ ִקיא  ְהֶיה ּבְ ּתִ ֶ ה ש  בֹוה  ה ּגְ מ  ל ְנש   ּבֵ  .ְלקַּ

ר    -עוד שם אות ו'  ת ֶאֶרץ ִישְֹ ִחינַּ הּו ּבְ ּזֶ ֶ ם, ש  ְרצ  אַּ ֵאל ּבְ ר  בּו ִישְֹ ְ ש  ּיֵ ֶ ל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ש  ִמים, עַּ ת ֲחכ  ל ְיֵדי ֱאמּונַּ י עַּ ל ְיֵד ּכִ י ֶזה זֹוִכין ְלסֹוד  ֵאל, ְועַּ
בִּ  ת ְיֵמי הַּ ְבעַּ ִ ל ְיֵדי ש  ִלים ֵהם עַּ ּכֵ ּקּון הַּ ר ּתִ י ִעּקַּ "ל, ּכִ ּנַּ ה ּכַּ ֵלמ  ְ ה ש  ל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלֵעצ  ִעּבּור, ְועַּ ית  ה  ִ ֵראש  ת ְיֵמי ּבְ ְבעַּ ִ ת ש  ִחינַּ ֵהם ּבְ ֶ , ש  דּועַּ ּי  ן ּכַּ ְני 

בְּ  ל הַּ ְך ֶאת ּכ  רַּ א ה' ִיְתּב  ר  ֶהם ּב  ּב  ֶ ר הוּ ש  דּוע, ְוִעּק  ּי  ְך ּכַּ רַּ דֹול ִיְתּב  ּג  ל אֹורֹו הַּ ּבֵ ִלים ְלקַּ ת ּכֵ ִחינַּ ל ּבְ ְכלַּ ּה ּבִ ּל  ִהיא ּכֻׁ ֶ ּה, ש  ּל  ה ּכֻׁ ֵאל,  ִריא  ר  א ֶאֶרץ ִישְֹ
ְקִליִמים  ה אַּ ְבע  ִ ש ּ ל הַּ ְויֹוְנִקין ּכ  ִלין  ּבְ ְמקַּ ם  ש ּ  ּמִ ֶ י'(   ש  ן ֵיש  עַּ )עיין תורה ה' תנינא אות  ּכֵ ל  ה  . ְועַּ ְבע  ִ ֵהם ש  ֶ ְקִלּפֹות ש  ע  בַּ ֶ ת ש  ִחינַּ ּבְ ֵאל  ר  ל ֶאֶרץ ִישְֹ

י  ֵאל ּכִ ר  ר ִלְזּכֹות ְלֶאֶרץ ִישְֹ ֵאל ְוִאי ֶאְפש   ר  ל ֶאֶרץ ִישְֹ ֵהם חֹוִפין עַּ ֶ י ְוכּו' ש  ִחּתִ ֲעִני ְוהַּ נַּ ּכְ ִמין, הַּ ִמין.    ֲעמ  ה ֲעמ  ְבע  ִ ש  ה ֶאת הַּ ִחּל  ְכִניִעין ּתְ ּמַּ ֶ ש  ִאם ּכְ
זוֹ  ז  ּת  ְוא  י  ּכִ ית,  ִ ֵראש  ּבְ ְיֵמי  ה  ְבע  ִ ש ּ ת הַּ ִחינַּ ּבְ ל  ּכ  ְמִאיִרין  ם  ר ש   ֶ ֵאל ֲאש  ר  ִישְֹ ְינּו ֶאֶרץ  הַּ ּדְ ִרי,  ּפְ הַּ ְלגּוף  ה  ִכין  ְבע  ִ ת ש  ִחינַּ ּבְ ְוכּו',  ּה  ּב  ֵעיֵני ה'  ִמיד 

נִּ  ֶ יִנין ש  ּמִ ת הַּ ְבעַּ ִ ת ש  ִחינַּ ם ּבְ ן יֹוְצִאין ִמש ּ  ל ּכֵ ה ֵעיֵני ה'. ְועַּ ר  ֵאּלֶ י ִעּקַּ ה ּכֹוְכֵבי ֶלֶכת, ּכִ ְבע  ִ ש ּ ל הַּ ת ּכ  רַּ ר ֶהא  ם ִעּקַּ ֵאל ְוש   ר  ֶהן ֶאֶרץ ִישְֹ ה ּב  ח  ּבְ ּתַּ ְ ש 
ם   ּוִמש ּ  ם.  עֹול  ר ה  ִעּקַּ הּוא  ֶ ֵאל, ש  ר  ִישְֹ ֶאֶרץ  ּבְ ם הּוא  ת  ר  ֶהא  ר  ִעּקַּ ִבים,  ּכֹוכ  הַּ ל  ְוכ  ה  נ  ב  ּלְ ְוהַּ ה  ּמ  חַּ ְוהַּ אֹור הַּ אֹור  ה  ל  ּכ  ְך  ם,  ִנְמש   עֹול  ל ה  ְלכ  ע  פַּ ֶ ש ּ
כְּ  כֹות,  ּת  מַּ ִמיֵני  ּה  ּב  א  ְמצ  ּנִ ֶ ש  ֵאל,  ר  ִישְֹ ֶאֶרץ  ֶאת  ת  חַּ ּבַּ ַּ ְמש  ה  ּתֹור  הַּ ן  ּכֵ ל  ְועַּ ְקִליִמים.  אַּ ה  ְבע  ִ ש ּ הַּ ל  ְרֶזל  ְלכ  בַּ ֶניה   ֲאב  ר  ֶ ֲאש  "ֶאֶרץ  ר,  ֱאמַּ ּנֶ ֶ ש  מֹו 

ְעּת    ב  ְלּת  ְושֹ  כַּ ת ְוא  ֶ ְחצֹב ְנחֹש  ֶריה  ּתַּ ה  ּוֵמֲהר  ְבע  ִ ִכין ִמש ּ ְמש   ּנִ ֶ ה ש  ש ּ  ְקדֻׁ ִלים ּדִ ּכֵ ת הַּ ִחינַּ ֵהם ּבְ ֶ כֹות ש  ּת  ת ִמיֵני מַּ ִחינַּ ִאין ּבְ ם ִנְמצ  י ש   ּכֹוְכֵבי  ְוכּו'", ּכִ
אֵ  ר  ל ֶאֶרץ ִישְֹ ֶ רֹות ש  ּפֵ יבּות הַּ ִ ר ֲחש  ל ְיֵדי ֶזה ִעּקַּ ר עַּ ֶ ֵאל, ֲאש  ר  ֶאֶרץ ִישְֹ ּבְ יֹוֵתר  ִאיִרין ּבְ ּמְ ֶ ִלים  ֶלֶכת, ש  ֲאכ  ּמַּ ּקּון הַּ ר ּתִ י ִעּקַּ ֶהן, ּכִ ּב  ה  ח  ּבְ ּתַּ ְ ש  ּנִ ֶ ל ש 

"ל:  ּנַּ ִלים ְוכּו' ּכַּ ּכֵ ל ְיֵדי הַּ  הּוא עַּ

ת ס   -  ' זעוד שם אות   ִחינַּ ֵאל, ִמּבְ ר  ת ֶאֶרץ ִישְֹ ִחינַּ ם ִמּבְ ת  ש ּ  דֻׁ ּקְ ֶ כֹות ש  ּת  ה ִמיֵני מַּ ְבע  ִ ת ש  ִחינַּ ם ִמּבְ ה ִמש ּ  ֵעצ  ר ה  י ִעּקַּ ִעבּ ּכִ ה  ֹוד ה  ְבע  ִ הּוא ש  ֶ ּור, ש 
לְ  זֹוִכין  ִעּבּור  ה  סֹוד  ְיֵדי  ל  עַּ ֶ ש  "ל.  ּנַּ הַּ ר  ֲאמ  ּמַּ ּבַּ ר  ְמבֹא  ּכַּ ה,  ֵלמ  ְ ש  ה  ְלֵעצ  זֹוִכין  ם  ש ּ  ּמִ ֶ ש  ֶלֶכת,  ֵסֶדר  ּכֹוְכֵבי  ּבְ ם  ש   ר  ְמבֹא  ּכַּ ְוכּו'.  ה  ֵלמ  ְ ש  ה  ֵעצ 

"ל,  ּנַּ ה הַּ ֲעשֶֹ ּמַּ הַּ ר ּבְ ְמבֹא  ם, ְוכַּ ן ש   ּיֵ ר, עַּ ֲאמ  ּמַּ ל ְיֵדי ֶזה יֹוְדִעין ֵעצֹות    הַּ ה כֹוְכֵבי ֶלֶכת, עַּ ְבע  ִ ֶהם ש  ִאיִרין ּב  ּמְ ֶ כֹות ש  ּת  ה ִמיֵני מַּ ְבע  ִ ל ְיֵדי ֶזה ש  עַּ ֶ ש 
ְק  ּבִ ֹו  ְרש  ש   ּבְ מֹו ֵכן  ּכְ ִבילֹו,  ְ ש  ּבִ ה זֹאת  שֹ  ֶלְך ע  ּמֶ הַּ ה  ּזֶ ֶ מֹו ש  ּכְ ת ֶזה  ּמַּ י ֶאת ֶזה ְלעֻׁ ּכִ ם,  ן ש   ּיֵ נִ ְוכּו' עַּ ה  ש ּ  ה  דֻׁ ְבע  ִ ת ש  ִחינַּ ִמּבְ ּיֹות  ִכין ֵעצֹות ֲאִמּתִ ְמש  

ִעּבּור  ת סֹוד ה  ִחינַּ ֵהם ּבְ ֶ ת ּכֹוְכֵבי ֶלֶכת ש  ְבעַּ ִ ל ְיֵדי ש  כֹות עַּ ּת   ......עי"ש ִמיֵני מַּ

פירוש   מו  בישראל    עיין  הרמב"ם  ישועה  פ על  החודש  קידוש  א  " הלכות  הלכה  אדא      -י  רב  תקופת  נקרא  למה  המפרש  הרב  כתב 
שלא בקשו לגלות מפני המכשפים את סודה ועיתה ועונתה שאילו עמדו על סודה ועתה ועונתה היו מצליחין במעשיהם ולכך  בצנעה  

וכו'. אחר אשר בינותי בספרים רבים אשר כתבו חכמי אומתינו ז"ל בענין מעשי המכשפים אשר בתוכן היתה   נשתכחה מן הדורות 
ם ומצב בגלגליהם ושאר ענינים אשר היה שייך לענין זה, תוכן הדבר שהמה היו  בעלת אוב ומקורם ויסודם הוא ע"פ מערכת השמי 

חכמים להרע ולהיטיב לא ידעו ועל כן אסרה התורה ואמרה תמים תהיה עם ה' אלקיך. ודרשינן בגמרא שאין שואלין בכלדיים וכו'  
עיין שם וסוף דבריו שחכמת הכוכבים אף על פי  עיין שם והאריך בתשובה גאון אחד בענין זה כמ"ש בעין יעקב סוף פרק מי שהחשיך  

מממשלת   אותן  הוציא  לישראל  התורה  יתברך  השם  כשנתן  מ"מ  השפלים  בהנהגת  הם  יודעין  והכוכבים  שהגלגלים  אמת  שהוא 
הכוכבים כמו שכתוב בתורה ואתכם לקח ה' וכו' ולפיכך אסרה התורה לילך ולשאול בכלדיים אשר היא חכמת האצטגנינות כמ"ש  

הערוך, אבל אם הגידו לו בעלי אומנות זו מעצמן מותר וכו' עיין שם. ונ"ל דזהו מה שאמרינן בגמרא רבה ורב יוסף איצטריכא    בעל 
להו שעתא שלחו להתם סיני ועוקר הרים איזה מהם קודם שלחו להו סיני קודם שהכל צריכין למרי חטיא אעפ"כ לא קבל רב יוסף  
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ד'( )דברים  שכתוב  כמו  לנו,  רק  נמסרה  החכמה  זאת  הִ   \מז/מתחילה  חכמתכם כי  וא 
איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים    \מח/ודרשו רז"ל )שבת עה(  ובינתכם לעיני העמים

, אף נאנוי. כי יש בזה שכל שישאר הסוד אצל[נ]   ומזלות  [מט]  ותהוי אומר זה חישוב תקופ
אולי הכוונה שמודיעים להם תקופות שמואל שאינה מדוייקת כל כך    שמודיעין להם החכמה  על פי

שאע"פ שהם בקיאים    \נג/וזהו שכתב בספר הברית  ביותר  מדויקתשהיא    \נב/רב אדא  תומסתירים מהם תקופו

 
שנין, מלך רבה עשרין ותרתין שנין מלך רב יוסף תרתין שנין ופלגא וכו', מדקדוק לשון הגמרא  עליה דאמרי ליה כלדאי מלכת תרתין  

לו לא בדרך שאלה אך   יגיד  מותר אם  שהדבר  יוסף אלא ש"מ  רב  הזכיר ששאל אותן  ולא  וכו'  ליה כלדאי  משמע שכתב דאמרי 
 מעצמו: 

ד   מז  פרק  ְ   דברים  ּוִמש  ים  ּקִ חֻׁ ֶאְתֶכם  י  ְדּתִ ִלּמַּ ְרֵאה  ה  )ה(  ּמ  ש   ִאים  ּב  ם  ּתֶ אַּ ר  ֶ ֲאש  ֶרץ  א  ה  ֶקֶרב  ּבְ ן  ּכֵ ֹות  ֲעש  לַּ י  ֱאלֹה  ד  ְידֹו  ִני  ִצּוַּ ר  ֶ ֲאש  ּכַּ ִטים  ּפ 
ּה:  ּת  ְ אֵ   ְלִרש  ים ה  ּקִ חֻׁ ל הַּ ְמעּון ֵאת ּכ  ְ ר ִיש  ֶ ים ֲאש  ּמִ עַּ ְתֶכם ְלֵעיֵני ה  ּוִבינַּ ְתֶכם  ְכמַּ י ִהוא ח  ּכִ יֶתם  ֲעש ִ וַּ ם  ְרּתֶ מַּ ְ ְמ )ו( ּוש  ְוא  ה  בֹון  ּלֶ ְונ  ם  כ  ם ח  ק עַּ רּו רַּ

ה:   ּזֶ דֹול הַּ ּג  ּגֹוי הַּ  הַּ

 בזאת תחשבו חכמים ונבונים לעיני העמים:    -כי היא חכמתכם ובינתכם וגו'      -  רש"י 

בזאת תחשבו חכמים וכו'. פירוש, "חכמתכם" דכתיב הוא כמו חכמים, רצה לומר שבזאת תחשבו חכמים לעיני    -  על פרש"י   גור אריה 
פרש "כי היא חכמתכם לעיני העמים", כי אין חכמתכם לעיני העמים, כי היא חכמתם לעצמם, לפיכך צריך לפרש כי  העמים. שאין ל 

 בזאת תחשבו חכמים לעיני העמים, אבל אין החכמה לעיני העמים: 
ש חייב  אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב המותח חוט של תפירה בשבת חייב חטאת והלומד דבר אחד מן המגו   -  .שבת דף עה   מח

מין  וחד אמר גדופי    מכשףמגושתא רב ושמואל חד אמר חרשי    .מיתה והיודע לחשב תקופות ומזלות ואינו חושב אסור לספר הימנו 
דאי סלקא דעתך    , דאמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב הלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיתה   , תסתיים דרב דאמר גדופי  האדוק בע"ז

רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר    אמר       .אבל אתה למד להבין ולהורות תסתיים הכתיב לא תלמד לעשות    , חרשי 

ראו  ידיו לא  ומעשה  יביטו  לא  ה'  פועל  ואת  הכתוב אומר  עליו  חושב  ואינו  ומזלות  היודע לחשב בתקופות  כל  רבי    אמר      .קפרא 
מזלות שנאמר ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם  שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ו 

   לעיני העמים איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלות: 

שחכמה הניכרת היא, שמראה להם סימן לדבריו בהילוך החמה והמזלות שמעידין כדבריו, שאומר שנה זו    -לעיני העמים    -  רש"י פ 
זו שחונה והיא כן, שכל העיתים לפי מהלך החמה במזלותיה ומולדותיה, במזל תלוי הכל לפי השעה המתחלת    גשומה והיא כן, שנה 

 לשמש בכניסת החמה למזל: 

 דף יא עד דף יג  סנהדרין    עיין   מט 

שם ו  שוטנשטין  דבריו    13הערה  יא.  דף    עיין  שינויים    -קיצור  ארבעה  יש  החמה  את  הארץ  כדור  בהקף  כי  הקפה.  לשון  תקופות 
יום ועוד    91ורבע ימים וכל תקופה רבע בערך דהיינו    365הם ארבע תקופות השנה קיץ חורף סתיו ואביב ההקף כולו הוא  במסלולו ו 

בתחילת האביב והסתיו יום ולילה שוים כי החמה נראה כמקיף את קו המשווה מצדו האחד לצדו  חיל עונה חדשה  ת קצת. כל שינוי מ 
בקיץ לכיוון  החמה במרחק גדול מקו המשווה  היום הארוך ביותר,  הקיץ  בתחילת  ו יותר  דהיינו הלילה ארוך ב השני. ובתחלת החורף  

דרום. לכיוון  ובחורף  כדי    צפון  לכן  ימים  לבנה שהיא שנד  לפי שנת  מחושבים  וכיון שהחדשים  ניסן  תקופת  נקראת  האביב  תקופת 
מבואר היטב בדיוק מתי מעברים את השנה  שתקופת האביב תשאר תמיד בניסן מעברים את השנה בערך כל שלש שנים ובגמ' שם  

 בכמה דברים זה תלוי.

 אברבנאל על התורה שמות יב א' שמאריך בחישוב זה    עיין   נ
 אצלנו   -מתרצו    נא 

אחר כותבי זה מצאתי ק' זו בספר לקוטי אור. ותירץ, עפ"י מ"ש הרמב"ם  ...  -אות ג  אמצע  תולדות יעקב יוסף פרשת מקץ    ספר   עיין  נב
ש )פ"ט(, דשני תקופות יש, ותקופות רב אדא בצינעא, ותקופות מר שמואל בפרהסיא. והטעם לפי שתקופות רב אדא  בה' קידוש החוד 

התוכניים   דעת  לפי  אמיתים  שהם  אדא,  רב  תקופות  עפ"י  מחשבין  היו  שבירושלים  הגדול  שב"ד  והראיה  רז"ל,  בעיני  אמיתת  היא 
שהצ  וזה  יעו"ש.  וכו'  רב אדא  תקופות  על  כולו  וכו' המיוסד  השבעתי אתכם  כמ"ש  ג'      עכ"ל:   .ניעוהו  קיא.  )הכוונה למבואר בכתובות 

שבועות הנזכרות בשיר השירים דרשו בהם שהן שש שבועות שהושבעו ישראל בעניין דחיקת הקץ ואחת מהן היא שלא לגלות את הסוד ופרש"י י"א  
 סוד העיבור וי"א סוד טעמי התורה( 

הברית   נג המ   -  ספר  שני  ד  מאמר  א  ג    -אורות  חלק  היא    -פרק  כי  שנאמר  ומזלות  בתקופות  לחשב  אדם  שחייב  מנין  שם  הגידו 
חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה )דברים ד'(, איזה חכמה  

וט האדם שחשבון תקופות ומזלות חוקים הם ובכאן  שהיא לעיני העמים הוי אומר זה חשבון תקופות ומזלות, ולא למראה עיניו ישפ 
הלא אמר אשר ישמעון את החקים, כי באמת הבינה לעתים אינה ממצות החוקים אבל היא ממצות השכליות למען ידע האדם את  

זו הרבה, בפרט עם ה' שצריכים לדעת הזמן לכל מצוה, ועת ל  כל  עתו לימים ולשנים, אשר ע"כ אפילו האומות מתעסקים בחכמה 
הקודם,   כנזכר בפרק  וכוכבים  ירח  היא מחקות  שחוקה  ודבריהם אמת  ושנים, אבל הם אמת  ולימים  ולמועדים  חפץ מחפצי התורה 
ובזה סרו מהם תמיהות כל מפרשי התורה באמרם איך אפשר שע"י החוקים שאין טעמן נודע ביהודה והאומות משיבין עליהם יאמרו  

זה, וכל אחד מצדד לישב הדבר ומהם שנפלו בדחוקים כי אמרי יושר מאמר חז"ל הנזכר אשר  בגוים רק עם חכם ונבון הגוי הגדול ה 
יוציאם מן המצר הזה לא שוה להם, מפני שלדעתם הוא דרש בדרך רחוקה מפני שאינו מן החוקים, והמה לא התבוננו שכל עצמה  

נין חשבון תקופות ומזלות כאשר אמרנו, וכבר נתקיים  אינה אלא חקות ירח וכוכבים ושמש לאור יומם. ולי מה יקרו דעת חז"ל בו בע 
הכתוב הזה, שבטלמיוס היוני כתב שבח רב בהפלגה גדולה לחשבון המחזור והמולד באי"ב תשצ"ג אשר בידינו שמזה מוכח שהיה  

בענין   הגוים  חכמי  כל  שתמהו  כתב  יוחסין  וספר  הנביאים,  מאבותם  קבלו  זה  ודבר  הם  נביאים  ובני  בישראל  של  נבואה  המולד 
היותם   הגוים עם  וחכמי  ועדן,  זמן  יחטא בשום  ולא  קולע אל השערה  והוא  היהודים שלא נשתבש מעולם אפילו בחלק אחד ממנו 
יצא   ואש  ויחטא,  ישגה  לפעמים  שנותיהם  חשבון  זאת  בכל  בזמניהם,  במסילותם  הכוכבים  ושבילי  התכונה  בחכמת  מאד  מחוכמים 

דיהם נסוגים אחור לפעמים משך גדול, וכבר נצרכו חכמי הגוים לשנות חשבון לוחותיהם  מחשבון העמים שלהם עד שחגיהם ומוע 
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ש  מאד מודים  שלהחכמת  הם  יותר  חישוב  מדוייקת  להם  \נד/ישראל  להודיע  צריך  בוודאי  כי   .
. כי היא חכמתכם וכו'שאנו יודעין חכמה זו, כמו שכתוב    נההחכמה, כדי שידעו מחכמתנו 

אך יש בזה שכל, שיכולין    ,סוד, כי הלא גם הם יודעין  נוואם כן מאחר שמודיעין להם אינו 
אצלינו.   הסוד  ישאר  כן  פי  על  ואף  החכמה,  להם  בחילהודיע  חכמתכם '  נ וזה  היא  כי 

לעיני שהיא העמים  ובינתכם  דהיינו  דייקא,  העמים  לעיני  בשעה    נז.  העמים  לעיני  רק 
. כי אין אנו  [נט]   נחשמודיעין להם, ותיכף אחר כך אינן יודעין כלל, רק יודעין שהסוד אצלנו

, רק שיש בזה שכל שיכולין \סב/[סא]   סוד העיבור  סמודיעין להם זאת החכמה בעצם שהיא 

 
ולדחות חגיהם ז' פעמים על כי נבוכים הם בנבוכים, וזאת אומרת ומורה באצבע שרק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, הוא ולא אחר,  

 תורה, לכן יבערו ויכסלו וכל חכמתם תתבלע:   מפני שאליו הגיע הנבואה ותורה מן השמים ותרועת מלך בו, ובגוים אין 

הנה אם כן נמסר קביעות החדשים ועיבור השנים לסנהדרי גדולה, מפני שהם היו  ...  -ב  -פרק יב פסוק א   -על שמות    אברבנאל   נד
ואופ  האמצעי  ומהלכם  השמש,  גלגלי  ולשני  הירח  לגלגלי  והאמיתי  האמצעי  המהלך  ויחשבו  התכונה,  בחכמת  מופלאים  ני  חכמים 

נטייתם מן המרכז, ולפי מרחק הארץ מאמצע הקו השוה וכפי האורך למזרח ולמערב. וצריכין לתיקונים רבים, שלשה תקונים לרוחב  
על התלי, וארבעה תקונים לאורך שביניהם, גם התלי בעצמו. וכפי שנוי המקומות השתוה הנטיה משלשה צדדים. ולזה היו החכמים  

לעדים, אם ראו הירח לצפון או לדרום, ואנה פני הירח בגבוה או שפלה למזרח או למערב. עד    בזמן הראיה, עושים שבע חקירות 
תשע   של  המחזור  זה  שהמציא  מי  ולפאר  לשבח  היוני  בטלמיו"ס  הפליג  הזה,  בדבר  ישראל  בחכמי  שהיתה  החכמה  עוצם  שמפני 

ואה. וחכמינו זכרונם לברכה )מכילתא כאן יב,  עשרה שנה במלאכת העיבור אשר לבני ישראל, וכתב שזה יוכיח שהיתה ביניהם נב 
שהחכמה   בזה,  שרצו  ניסן.  חדש  בראש  בחדושה  הלבנה  הוא  ברוך  הקדוש  שהראהו  עד  החדש,  בקדוש  משה  שנתקשה  אמרו,  א( 

 הנפלאה ההיא לא השיגוה משה ואהרן מדעתם וחקירתם, אלא שהיה סוד העיבור ושרשי חכמתו הלכה מסיני ודבר נבואיי: 
 מחכמתינו,   -מתרלו ו דפו"ר  מחכמתנו,    -ד גם בתרל   נה 

 איני   -תרלו ב   נו

 שהוא   -תרלו ב   נז

 אצלינו   -מתרלו אצלנו,    -גם בתרלד   נח 

 ספר הברית ח"א מאמר ד' פ"ג. ועיין תולדות יעקב יוסף פרשת מקץ אות ג' תקופות רב אדא בצנעה וכו'.עיין    נט 
 שהוא   -תרלו ב   ס

א שנויה ברמזים ועיין מדרש תהלים מזמור יט אות י' פסיקתא זוטרתא שכל טוב שמות יב. ולק"ה ראש חדש ג' ב' עפ"י  עיין ראש השנה כ: ופרש"י שם סוד העיבור בריית   סא 
 )תורה רו( טעיתי כשה אובד 

ר ֱאלֹק   -עיין לקוטי הלכות ראש חדש הלכה ג' אות ב'    -  סוד העיבור   סב ְסּת  ּנִ ֶ ר ש  חַּ ה ֵמאַּ דֹול  ה ּגְ ִהיא ְיִריד  ֶ ף ש  ה אַּ ר  ְסּת  הַּ ס  הַּ ְמֵרי חַּ ּותֹו ְלגַּ
ּדַּ  ם  ש   ש   ּב  ְמלֻׁ ֱאֶמת  ּבֶ ֶ ש  א,  ִנְמצ  ִרּבּוי אֹור.  ת  ִחינַּ ּבְ ְיֵדי  ל  עַּ ֲעֶשה  נַּ ֶזה  ל  ּכ  ֶ ש  ר  חַּ ֵמאַּ ֶזה  ל  ּכ  ִעם  לֹום,  ה,  ְוש   ּב  רַּ ּדְ ְואַּ ְמֹאד,  א  ְונֹור  דֹול  ּג  א אֹור  ְיק 

ְלמַּ  ה  ְיִריד  ֵאין  ֶ ה ש  ְיִריד  ְכִלית הַּ יִעין ְלתַּ ּגִ ּמַּ ֶ ש  ה  ּכְ ְיִריד  ְכִלית הַּ תַּ ּבְ י  ּכִ רּוב,  ּקֵ הַּ ְכִלית  תַּ ּבְ ְך  רַּ ִיְתּב  יו  א ְסמּוִכין ֵאל  ְיק  ּדַּ י  לֹום, ֲאזַּ ס ְוש   ה חַּ ּנ  ִמּמֶ ה  ּט 
א ְיכֹוִלין ְלִהְתק   ְיק  י ּדַּ ן ֲאזַּ ל ּכֵ "ל. ְועַּ ּנַּ ְצמֹו ּכַּ עַּ ְך ּבְ רַּ ש  הּוא ִיְתּב  ּב  ם ְמלֻׁ לֹום, ש   ס ְוש   ה חַּ ר  ְסּת  ֶזה  ֵרב אֵ ְוהַּ ִריְך ל  ְך צ  ה, אַּ ּוב  ְתש  ֲחזֹר ּבִ ְך ְולַּ רַּ יו ִיְתּב  ל 

ִבין  א ְמקֹר  ְיק  ּדַּ י  ֲאזַּ ֶ ת ש  עַּ דַּ ְול  ה  ר  ְסּת  הַּ ְכִלית הַּ יִעין ְלתַּ ּגִ ּמַּ ֶ ה ש  ע  ש ּ  ן הַּ ּוֵ ּוְלכַּ ע זֹאת  ֵלידַּ דֹול  ּג  ת  עַּ ה    ּדַּ ר  ְסּת  הַּ ִכין הַּ ּפְ ְמהַּ ְיֵדי ֶזה  ל  עַּ ֶ יו ְמֹאד, ש  ֵאל 
ּנַּ  ת ּכַּ עַּ ה ְיכֹוִלין לְ ְלדַּ י  ה  ֶ ה ש  ע  ש ּ  ֲעבֹר הַּ לֹום, ְויַּ ס ְוש   ה חַּ ר  ְסּת  הַּ ר הַּ ּבֵ ל ְלִהְתּגַּ ֵאין יֹוְדִעין זֹאת ּתּוכַּ ֶ ש  י ּכְ ן ְצִריִכין  "ל, ּכִ ל ּכֵ ְך, עַּ רַּ יו ִיְתּב  ֵרב ֵאל  ִהְתק 

ּיוּ  ֶ ש  ד  עַּ "ל  ּנַּ הַּ ת  עַּ ּדַּ לַּ ה  ְזּכֶ ּיִ ֶ ש  ְמֹאד  ה  דֹול  ּגְ ה  ֲעל  מַּ ּבְ דֹול  ּג  ם  כ  ֶאת  ח  ֵרב  ְיק  ז  א  א  ְיק  ְודַּ ת,  עַּ ְלדַּ ּה  כ  ּפְ ְלהַּ ה  ר  ְסּת  הַּ תֹוְך  ּבְ ֶ ש  ה  ר  ְסּת  הַּ הַּ ּלֹות  ְלגַּ ל  כַּ
ל ְיֵד  ה עַּ י  ה  ֶ ִים ש  ת ִמְצרַּ ת ְיִציאַּ ִחינַּ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַּ ה ּכַּ ּוב  ְתש  ּבִ ֲחִזיֵרם  ִים ְויַּ מַּ ש ּ  ּבַּ ֶ ֲאִביֶהם ש  ֵאל לַּ ל ִיְשר  ש ּ  יו הַּ ל  נּו, ע  ּבֵ ה רַּ ֶ יעּו  י מֹש  ֵאל ִהּגִ י ִיְשר  ֹום, ּכִ

ה  ְיִריד  ְכִלית הַּ ז ְלתַּ ִחיַנת       .....א  ֶזה ב ְּ בֹוְך ְות   וְּ ם נ  ד  א  ֶ ש  ּכְ ֶ ן רו( ש  ִסימ  ֶשה אֹוֵבד". ְוכּו' ּבְ ִעיִתי ּכְ סּוק, "ּת  ל ּפ  ִאיר, עַּ נּו ֵנרֹו י  ּבֵ ב רַּ תַּ ּכ  ֶ ה ש ּ ֹוֶעה  מַּ
ס ְוש    ִלים חַּ ְלק  ְמקֻׁ ִכים הַּ ר  ּדְ ֲחזֹר אֵ ְמֹאד ְמֹאד ּבַּ כֹול לַּ ל י  יֹון קַּ ל ְיֵדי ִנּס  ה ְועַּ ש ּ  דֻׁ ּקְ ב ְמֹאד ֶאל הַּ קֹר  ּמְ ֶ ד ש  ְך עַּ ל ּכ  ִמים הּוא ּתֹוֶעה ּכ  יו  לֹום, ִלְפע  ל 

יֵּ  רֹוז, עַּ ּכ  ֹוֵמעַּ קֹול הַּ ן ֵאינֹו ש  ל ּכֵ ב, עַּ ן רַּ ְך ְזמַּ רַּ ּנּו ִיְתּב  ֵחק ְמֹאד ִמּמֶ ְתרַּ ּנִ ֶ ת ש  ְך ֵמֲחמַּ ְך, אַּ רַּ יג    ן ִיְתּב  ּשִ ּיֹוֵדעַּ ּומַּ ֶ "ל ש  ּנַּ דֹול ּכַּ ם ּג  כ  ש  ח  ּיֵ ֶ ש  ל ּכְ ם. ֲאב  ש  

ְיִריד   ְכִלית הַּ יִעין ְלתַּ ּגִ ּמַּ ֶ ש  א ּכְ ְיק  ז ּדַּ ם א  ֵרב אֹות  ל ְלק  ה, הּוא יּוכַּ ע  ש ּ  ן ֶאת הַּ ּוֵ ל ְלכַּ "ל ְויּוכַּ ּנַּ ת הַּ עַּ "ל, ּדַּ ּנַּ ָהיו         ....ה ּכַּ ֶ ו ש  ַהחֶֹדש  ש  ִחיַנת ִקד  ֶזה ב ְּ וְּ

ו ר,  סֹוד ָהִעב  ִקיִאין ב ְּ ָהיו  ב ְּ ֶ ֹאד ש  נֹוָרִאים מְּ וְּ דֹוִלים  ֶזה ֲחָכִמים ג ְּ ִקין ב ָ עֹוסְּ וְּ ִבין  ְּ ת    יֹוש  ְבִחינַּ ּבִ דֹול ְמֹאד  ּג  ּוְבִקיאּות  ה  דֹול  ּגְ ה  ְכמ  ֶזה ח  ִריְך ל  י צ  ּכִ
ת ִהְתּגַּ  ִחינַּ חֶֹדש  הּוא ּבְ י ִקּדּוש  הַּ "ל, ּכִ ּנַּ ה ּכַּ ֶ ל מֹש  ֶ ת ש  עַּ ּדַּ ְלכּות,  הַּ ת מַּ ִחינַּ ה ִהיא ּבְ נ  ב  ּלְ י הַּ "ל. ּכִ ּנַּ ם ּכַּ ג  ּפְ ְכִלית הַּ תַּ ִהיא ּבְ ֶ ֵעת ש  ה ּבְ ר  ְסּת  הַּ ּלּות הַּ

ְוהוֹ  ֶעֶטת  ִמְתמַּ ְוִהיא   . דּועַּ ּי  ּכַּ א  ֳחר  א  א  ְטר  ּסִ הַּ ת  ְיִניקַּ ם  ש ּ  ּמִ ֶ ש  ה  ר  ְסּת  הַּ ת  ִחינַּ ּבְ ִהיא  ה  נ  ב  ּלְ הַּ ת  ֶ ּוְפִגימַּ ש  ד  ּמֹול  הַּ ד  עַּ ְכִלית  ֶלֶכת  תַּ ּבְ ִהיא  י  ֲאזַּ
ה  ד ִהיא ְסמּוכ  ּמֹול  ֵעת הַּ י ּבְ , ּכִ ֶמש  ֶ ש ּ ְרבּות ֶאל הַּ ִהְתק  ְכִלית הַּ תַּ י ִהיא ּבְ עּוט, ּוֶבֱאֶמת ֲאזַּ ּמִ ה ְוהַּ ר  ְסּת  הַּ ֶמש     הַּ ֶ ש ּ ְרבּות ְוהַּ ִהְתק  ְכִלית הַּ תַּ ֶמש  ּבְ ֶ ש ּ ְלהַּ

בִּ  ים,  ּיִ חַּ הַּ ֵמֵחי  ְך  ְמש   ּנִ הַּ ת  עַּ ּדַּ ת  ִחינַּ ּבְ ת ִהוא  ֵמֲחמַּ ְך  ֶ חֹש  ְוהַּ עּוט  ּמִ הַּ ְכִלית  תַּ ּבְ ּה  ּוִמעּוט  ּה  ת  ִגימ  ּפְ ּה  ְצמ  עַּ ּבְ ְוֶזהּו  ֱאלִֹקים.  ה'  ֵגן  ּומ  ֶמש   ֶ ש  ת    ְבִחינַּ
ּי   ּכַּ ִאיר  ְלה  ה  ְיכֹול  ּה  ְוֵאינ  ּה  אֹות  ְכֶהה  מַּ ֶמש   ֶ ש ּ הַּ אֹור  ִרּבּוי  ֶזה  ְיֵדי  ל  עַּ ֶ ש   , ֶמש  ֶ ש ּ הַּ ֶאל  ְמֹאד  ה  מּוכ  ּסְ ֶ ה  דּועַּ ש  יע  ִהּגִ ֶ ש  ֵעת  ּבְ ֶכף  ּתֵ י  ֲאזַּ ּוֶבֱאֶמת   .

ּמֹול   ת הַּ ִחינַּ אֹות ְוִהיא ּבְ ּלְ ה ְלִהְתמַּ ְתִחיל  ֶכף מַּ י ּתֵ , ֲאזַּ ֶמש  ֶ ש ּ ה ְמֹאד ְלהַּ י ְסמּוכ  ֲאזַּ ֶ עּוט, ש  ּמִ ְכִלית הַּ ִמים  ְלתַּ ֶזה ֲחכ  יּו ְצִריִכין ל  ן ה  ל ּכֵ א. עַּ ּמּוב  ד, ּכַּ
סוֹ  ּבְ ִקיִאין  ּבְ הַּ דֹוִלים  ּמֹול  ּגְ הַּ ת  עַּ ְ ש  הּוא  א  ְיק  ּדַּ י  ֲאזַּ ֶ ש  עּוט  ּמִ הַּ ְכִלית  ְלתַּ ה  יע  ּגִ ּמַּ ֶ ש  ה  ע  ש ּ  הַּ ן  ּוֵ ְלכַּ ְיכֹוִלין  ְהיּו  ּיִ ֶ ש  ִעּבּור  ה  ּה  ד  ּקּונ  ּתִ ְתִחיל  ּמַּ ֶ ש  ד 

"ל. ּנַּ ּה ּכַּ  ּוִמּלּוא 

ְכִלית   -  עוד שם אות ה'  ּלּות ּתַּ ת ִהְתּגַּ ִחינַּ הּוא ּבְ ֶ ת ֲחצֹות, ש  ִחינַּ ה, ִהיא הֹוֶלֶכת    ְוֶזה ּבְ ְיל  ת לַּ ִחינַּ ִהיא ּבְ ֶ ְלכּות ש  ּמַּ ת הַּ ִחינַּ י ּבְ ת, ּכִ עַּ ּדַּ ה לַּ ר  ְסּת  הַּ הַּ
לְּ  ְלִהְתמַּ ְתֶחֶלת  מַּ ֶכף  ּתֵ י  ֲאזַּ וַּ עּוט.  ּמִ ְוהַּ ה  ר  ְסּת  הַּ הַּ ְכִלית  תַּ ּבְ ִהיא  י  ֲאזַּ ֶ ש  ֲחצֹות  ד  עַּ ֶרת  ְוִנְסּתֶ ֶעֶטת  ִגימַּ ּוִמְתמַּ ּפְ ת  ִחינַּ ּבְ ן  ּקֵ ּוְלִהְתּתַּ ה  אֹות  נ  ב  ּלְ הַּ ת 

ֲחצֹות  א ּבַּ ְיק  ּדַּ ֶ ִמים יֹוְדִעין זֹאת ש  ֲחכ  יִקים ְוהַּ ּדִ ּצַּ "ל. ְוהַּ ּנַּ אֹות ּכַּ ּלְ ְתֶחֶלת ְלִהְתמַּ ם מַּ ג  ּפְ ְכִלית הַּ תַּ ּבְ ֶ ה    ש  ר  ְסּת  הַּ ְכִלית הַּ ת ּתַּ ִחינַּ י ִהיא ּבְ ֲאזַּ ֶ ה ש  ְיל  ּלַּ הַּ
ת   עַּ ְודַּ דֹול  ּג  ש  אֹור  ּב  ְמלֻׁ א  ְיק  ּדַּ ם  עּוט, ש   ּמִ ּה לְ ְוהַּ ִכין אֹות  ּפְ ּוְמהַּ ה  ר  ְסּת  הַּ ין הַּ ּלִ ְמגַּ ֶזה ֵהם  ּוב  ְמֹאד.  דֹול  ע  .....     דעת.ּג  מַּ ְ ת ש  ְקִריאַּ ת  ִחינַּ ּבְ ְוֶזה 

ִרים, פ  ּסְ ּבַּ ן  ּמּוב  ּכַּ ֲחצֹות,  לַּ ה  נ  ֲהכ  ת  ִחינַּ ּבְ ִהוא  ֶ ש  ה,  נ  ֵ ש ּ הַּ ִלְפֵני  ּקֹוִרין  ֶ ש  ה  ּט  ּמִ הַּ ל  עַּ ֶ ל    ....    ש  ְצִריִכין  ן  ּכֵ ל  ְמֹאד  ְועַּ ג  ְפל  מֻׁ דֹול  ּג  ם  כ  ְוח  יק  ּדִ צַּ ֶזה 
ל ּדַּ  ה עַּ ל  ע  ֶ ד ש  ֶזה עַּ ה ּב  כ  ם ִלְבר  ּבֹוֵתינּו ִזְכרֹונ  ִהְפִליגּו רַּ ֶ מֹו ש  ת. ּכְ ן ֲחצֹות ֵאימַּ ּוֵ ְהֶיה יֹוֵדעַּ ְלכַּ ּיִ ֶ ְמרּו  ש  א  ֶ מֹו ש  ע, ּכְ דַּ ה י  ה לֹא ֲהו  ֶ ֲאִפּלּו מֹש  ֶ ם ש  ְעּת 

לִ  ם  ִזְכרֹונ  ּבֹוֵתינּו  ה  רַּ ְיל  ּלַּ הַּ ֲחצֹות  "ּכַּ ְכִתיב,  ּדִ ע,  דַּ י  ה  ֲהו  לֹא  ה  ֶ מֹש  ֵדי  ִמּכְ ת  ֵאימַּ ֲחצֹות  ע  דַּ י  ה  ֲהו  ִמי  ִוד  ְוד  כֹות,  ְבר  ּבִ ה  כ  תֹוְך  ְבר  ּבְ יֹוֵצא  ֲאִני 
ה  ֲחצֹות  י  ּכִ ְוכּו',  ִיְטעּו  ּלֹא  ֶ ש  ֵדי  ּכְ א  ֶאּל  ע  דַּ י  ה  ֲהו  ה  ֶ ּמֹש  ֶ ש  ם,  ש   ְסקּו  ּומ  ְוכּו'".  ִים  ְכִלית  ִמְצרַּ תַּ ּבְ ִהיא  ֶ ש  ֵעת  ּבְ ה  ר  ְסּת  הַּ הַּ ּלּות  ִהְתּגַּ ת  ִחינַּ ּבְ ּוא 
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, אבל עצם  סג נויהראות זאת החכמה לעיניהם לבד למען ידעו שזאת החכמה היא אצלל
אצל נשאר  החכמה  הדורסדנויסוד  לגדולי  רק  נמסר  שאינו  העיבור  סוד  בחי'  וזהו  , [סה]   . 

 שיש להם נשמות גדולות. 
 

עתה יבאר סוד הנשמה הגדולה שהיא שכל הכולל כל השכלים של כל המלאכים שהם גלגלי הרקיע  
בקיאה בסוד העיבור כי היא בעצמה סוד העיבור ושכל הכולל   \סו/ וע"כ הנשמה הגדולהים ממנה. שמקבל

 שממנו מקבלים כל גלגלי הרקיע.
 במקום הקדוש בקדושת א"י.צריך גוף יכול להיוולד רק נשמה כזו לאבל 

מסויימים  כי תהלוכות הגלגלים  ככבים  גלגל הככבים השייכים    גלגל הוא מסלול מהלך של  לו  לכל 

, שהם המלאכים. וכל גלגל וגלגל \סז/הוא ע"י שכליים  וסיבובו  שסובב כגלגל חוזר סביב הארץ
ועי"ז הוא השתנות הילוך הגלגלים,   ידו.  יש לו שכל מיוחד, דהיינו מלאך, שמתנהג על 
שזה הגלגל מהלך בחודש, ובזה הסדר, וזה הגלגל מהלך בשנה או יותר, ויש גלגל שצריך  

שנים עד שמסבב. והכל לפי השתנות השכליים, שהם משתנים לפי זמן רב כמה אלפים  
לאותו  ש  נראה פשוט  \סח/ ריחוקם מהעילה במקום  צדיק שנשמתו שכל הכולל ההכוונה  מנהיג הנמצא 

שכשם שכל הגלגלים סובבים סביב הארץ דכתיב בה שלעולם עומדת הכי נמי סובבים סביב   קדושת א"י

בארץ מקומה  שהיא  אותם  המנהגת  ה דייקא  הנשמה  מתנהגים  כן  וכמו  אלו  ג,  וכל  לגלים. 
שכולם   הנשמה,  שהיא  הכולל,  שכל  שהוא  הכולל,  מהמנהיג  מקבלים  כולם  השכליים, 

. [סט]   , שהנשמה שופע השכל בהםונשמת שדי תבינםמתנהגים על ידה. בבחי' )איוב לב(  
כמ"ש   הגלגלים.  כלליות  שהוא  שמים  נקראת  הנשמה  כן  השמים   \עא/[ע] ועל  אל    יקרא 

הממונה עליה  שבשמים  פשט הפסוק מדבר שהקב"ה רוצה לנקום באומה אזי פוקד תחילה על השר    מעל

השמים   אל  דרשו  . כי הנשמה הוא מנהיג הכולל \עג / )סנהדרין צא ע"ב(  \עב/זו הנשמהובגמ' 
 

ת  ִחינַּ ִעּבּור, ּבְ ִקיאּות סֹוד ה  ת ּבְ ִחינַּ ה ּבְ ּזֶ ֶ דֹול ְמֹאד, ש  ּג  ִקיאּות  ֶזה ְצִריִכין ּבְ "ל, ל  ּנַּ ּכַּ א  ְיק  ּדַּ עּוט  ּמִ ּיֹוֵדעַּ    הַּ ֶ ן ֵאין ִמי ש  ּכֵ ל  "ל. ְועַּ ּנַּ ּכַּ חֶֹדש   ִקּדּוש  הַּ
ִקּדּוש  ִמזֶּ  ה ּבְ ש ּ  ְצמֹו ִנְתקַּ עַּ לֹום, ּבְ ש ּ  יו הַּ ל  נּו, ע  ּבֵ ה רַּ ֶ ֲאִפּלּו מֹש  ה וַּ ֶ ת מֹש  ְבִחינַּ הּוא ּבִ ֶ י ִאם ִמי ש  "ל,   ה ּכִ ּנַּ ת ֲחצֹות ּכַּ ִחינַּ הּוא ּבְ ֶ חֶֹדש  ש   הַּ

 אצלנו   -מתרצו    סג

 אצלנו   -מתרצו    סד

. ספר האמונה והבטחון לרמב"ן פרק טו. ולק"ה הכשר כלים  'כם פרש"י לחשובי הדור. רמב"ם קדוש החדש יא ד עיין ראש השנה כב. החדש הזה לכם )שמות יב( תהא מסורה ל   סה 
 ב' ה'.  

שיש צדיק גדול שהוא בחי' אבן השתיה ומשמע דהיינו הך ועי"ש שלכאורה יש חילוק שכאן היא נשמה שבמהותה    לקמן מבאר   סו 
פרי  בחי'  גופים  לגדל  מסוגל  מצד שהמקום  גדולה  זיכוך    היא  מכח  יותר  זה  שזה  נראה  ושם  כך  כל  גדולות  נשמות  שיקבלו  הארץ 

ואעפ"כ שתיהן דווקא בבעל יחוס ולא בבע"ת כדמשמע שם שגם לבחי' אבן שתיה נראה שדייקא רשב"י זכה בחייו ולא ר"ע אלא  
 במותו לכן לא הצליח להמתיק את דיני תלמידיו עי"ש. כך נ"ל.

במהלך הגלגל.  ואולי כיון שעל ידם מנהיג הקב"ה את העולם נמצא שכל פרט בעוה"ז והשתנותו  שכל צריך לזה לנוע    צ"ע איזה   סז 
נעשה עפ"י השתנות בגלגלים נמצא שכל שכל הנהגת העולם נמצא בגלגלים ויש שכל הנהגה הכולל כל הנהגות כל הגלגלים שהוא  

 מת.שכל הנהגת כל העולם והוא השכל הכולל של מנהיג הדור האמיתי הצדיק הא 

שכל הגלגלים מהלכים באותה מהירות ורק מחמת שנוי המרחק מהעילה דהיינו אורך קוטר העיגול שהולכים בו לכן    משמע כאן   סח
 )ומכאן נראה להוכיח שהארץ לעולם עומדת כי אם היתה סובבת הרי כל כד שעות היתה חוזרת מול אותם ככבים(.  מתארך מסלול וזמן הליכתם. 

 ן תורה לה אות ב', ותורה ס' סוף אות ג', ותורה קצב ותורה ח' תנינא אות יב.  הנשמה היא השכל עיי   סט 

 ד'  'תהלים נ   ע

ה ְמֹאד:   תהילים פרק נ   עא ֲער  יו ִנש ְ יו ּתֹאֵכל ּוְסִביב  נ  ש  ֵאש  ְלפ  ל ֶיֱחרַּ בֹא ֱאלֵֹהינּו ְואַּ ּמֹו:    )ג( י  ִדין עַּ ֶרץ ל  א  ל ְוֶאל ה  ִים ֵמע  מַּ ש ּ  א ֶאל הַּ  )ד( ִיְקר 

 לפקוד על שר האומות שבמרום.  -)ד( יקרא אל השמים    -  "י רש 
נפלא לפ"ז שהשמים הנ"ל רומז להנשמה הנ"ל שהיא מנהגת הגלגלים שהיה צדיק הגדול שאחיזתו במחשבה תחילה ששם    ונמצא   עב

יז( ויתבאר יותר לקמן בעניין אבן השתיה שהיא בחי' הצדיק שז  נוטלין בזרוע )ברכות  יכך עצמו עד שחוזר  הנהגה בדין כי צדיקים 
למחשבה תחילה לבחי' בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במדת הדין, כי צדיקים יוצאים בעבודתם את הש"י חובת הדין .  

 וזהו שהקדים שם בפסוק הנ"ל סביב נשערה מאד שכתוב על הצדיקים שהקב""ה מדקדק עמהן בחוט השערה.

צא   עג דף  לרבי:    .סנהדרין  אנטונינוס  ליה  שמיום  אמר  חטאת,  נשמה  אומר:  גוף  כיצד?  הדין,  מן  עצמן  לפטור  יכולין  ונשמה  גוף 
הריני פורחת באויר כצפור. אמר    -הריני מוטל כאבן דומם בקבר. ונשמה אומרת: גוף חטא, שמיום שפירשתי ממנו    -שפירשה ממני  

בכורות נאות, והושיב בו שני שומרים,  [  צא/ב ]   ליה, אמשול לך משל, למה הדבר דומה: למלך בשר ודם, שהיה לו פרדס נאה, והיה בו 
אחד חיגר ואחד סומא. אמר לו חיגר לסומא: בכורות נאות אני רואה בפרדס. בא והרכיבני ונביאם לאכלם. רכב חיגר על גבי סומא,  

אמר לו    -הלך בהן?  אמר לו חיגר: כלום יש לי רגלים ל   -והביאום ואכלום. לימים בא בעל פרדס. אמר להן: בכורות נאות היכן הן?  
הרכיב חיגר על גבי סומא ודן אותם כאחד. אף הקדוש ברוך הוא מביא נשמה וזורקה    -סומא: כלום יש לי עינים לראות? מה עשה  

זו נשמה, ואל הארץ    -בגוף, ודן אותם כאחד. שנאמר +תהלים נ'+ יקרא אל השמים מעל ואל הארץ לדין עמו. יקרא אל השמים מעל  
 כלומר יקרא הקדוש ברוך הוא לנשמה הבאה לו לתוך גופו של אדם מאל השמים מעל ויקרא אף אל הגוף שבא מן הארץ.   -רש"י  פ   הגוף.  זה   -לדין עמו  
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כנ"ל הגלגלים  כל  גלגלתא\עד/ של  נקראת  הנשמה  כן  ועל  הרקיע  [עה]   .  גלגלי  שם  על   ,
 שמתנהגים על ידה.  

 כן אלו הנשמות הגדולות בקיאין בסוד העיבור, כי מי יודע הנהגתם כמו המנהיג.   ועל
בבחינות   גוף  להם  שיהיה  צריכין  הגדולות  הנשמות  הארץ  ואלו  ד'(פרי  ,  \עו/ )ישעיה 

בחינות אוירא דארץ ישראל. כי כשהאויר מתקדש בבחינות אוירא דארץ ישראל, אזי כל 
ניזון   שמהם  שם  הגדל  והתבואה  הוא הפירות  הכל  זרעיות,  הטיפה  בא  ומשם  האדם, 

קלט( )תהלים  בבחינות  הגוף  נרקם  ומשם  ישראל.  ארץ  בתחתיות    \עז/בבחינות  רוקמתי 
יקרא  . ואזי ראוי לקבל נשמה גדולה, בבחי'  פרי הארץ, בחי' א"י, ואזי הגוף בבחי'  ארץ

 זה הנשמה  אל השמים מעל
 

 
 שהשמים מעל הגלגלים   משמע   עד
 עץ חיים שער יג פ"ד   עה 

ֶרץ לְ   ישעיה פרק ד   עו  א  בֹוד ּוְפִרי ה  ד ִלְצִבי ּוְלכ  ח ְידֹו  הּוא ִיְהֶיה ֶצמַּ ּיֹום הַּ ֵאל:  )ב( ּבַּ ר  ת ִיש ְ אֹון ּוְלִתְפֶאֶרת ִלְפֵליטַּ  ג 

הוא    -הם בני הצדיקים פרי עץ חיים הם יהיו לגאון ולתפארת אשר בהם יתפארו ויתהללו פליטת ישראל. צבי    -ופרי הארץ    -  רש"י 
 נוי דבר צביון שיש חפץ בו: 

יִתי בַּ   תהילים פרק קלט   עז  ֵ ש ּ ר עֻׁ ֶ ּך  ֲאש  ְצִמי ִמּמֶ ד ע  ֶרץ: )טו( לֹא ִנְכחַּ ּיֹות א  ְחּתִ תַּ י ּבְ ְמּתִ ּקַּ ֶתר רֻׁ  ּסֵ

דוד  ממך    -  מצודות  עצמי  נכחד  לא  ונרקמתי    -)טו(  הרחם  בבית  בסתר  נעשיתי  אשר  בעוד  ותכונתו  גופי  עצמות  ממך  נעלם  לא 
 בתחתיות הארץ ר"ל במקום השפל במדור התחתון שבמעי אמי: 
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)שם    ואל הארץ יכול לקבל  בזה הגוף  ונקי,  זך  הגוף, כשהגוף  לפי  כי הנשמה  סנהדרין(. 
נשמה גדולה, וכן להיפך. וע"כ יש מדינות ששכלם עב ומגושם, וכן יש מדינות ששכלם זך  

. וע"כ ע"י שנתגרשין מבחי' אוירא  \א/  וצלול. והכל לפי המדינה, לפי המזון היוצא ממנה
והכתבד   דא"י, ע"י בחי' הנ"ל הסמיכה  פגם  ואין  היינו  זכים,  גופים  יכולין להתרקם  אזי אין   ,

 מאתנו:  \ב/יכולין לקבל נשמה גדולה, ועי"ז נלקח סוד העיבור

חז"ל  וזה   קיבבגמרא  שאמרו  הנביא  [ד]   \ג /(.)כתובות  יחזקאל  שקלל  שמה  שם  ה'   דרשו    בשם 

שלא   הזה סוד עיבור   יהיו  בסוד עמי לאקללה אחת  והיתה ידי אל הנביאים החוזים שוא וגו'  

וקללה שניה   יהיו כתובים בספר שבו   זה סמיכה  ובכתב בית ישראל לא יכתבויתגלה להם  שלא 

  ואל אדמת בני ישראל לא יבואו   כתובים הדיינים הסמוכים בא"י לדון דיני קנסות וקללה שלישית
לא"י  כמשמעו לעלות  יזכו  קלל.  \ו/ שלא  שהג'  הנ"ל  לפי  זו  גמרא  דורש  גורמת  ורבנו  הן שהראשונה  ות 

שאחריה   כנ"ל,  לשתים  יכתבוהיינו  ישראל לא  הסמיכה  זה סמיכה,    בכתב  נרמזה  מדוע  דהיינו 

היינו ע"י סמיכה שמסמיכין בשם רבי, את שאינם הגונים, עי"ז מחלישין כתב  בלשון כתב כי  
נתגרשין  , היינו שישראל לא יבואו  ואל אדמת  שע"י שנחלש כתב ידינו אזי  ישראל כנ"ל. וזהו

זה סוד    בסוד עמי לא יהיו  כיון שלא נמצאים בארץ ישראל אזי  מבחי' אוירא דא"י כנ"ל. וזהו
הנ"ל המותרות  ע"י  זה  וכל  כנ"ל:  העיבור  סוד  מאתנו  נלקח  שעי"ז  ע"י   \ז/ העיבור,  דהיינו 

 
 א"י נזונה מבחי' יעקב בחי' אמת   עיין תורה מז   א
שהוא סוד קביעת ראש חודש והוא סוד מה שבחר בנו הקב"ה מכל העמים שהוא סוד    -סוד העיבור עיין לק"ה ר"ח ז' יט    עוד בעניין  ב

שכל אלו הסודות אי אפשר להשיג  עלה מהתורה כי במשפטי תורה לא שייך תשובה.  הידיעה והבחירה והוא סוד התשובה שהיא למ 
 ( העולם  בזה  מאד  ונעלמים  הסתומים  מקיפין  שכליות  בחינת  הם  כי  בזה.   להאמין  צריכין  בתורה רק  רז"ל    כמ"ש  מאמר  על  כ"א(. 

שם. וכל זה הוא בחינת סוד העיבור.   כי מבואר  לעתיד צדיקים יושבין וכו'.  וכן על פסוק כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו עיין  
התורה. סודות  כל  כלולים  בו  העיבור  שסוד  לאברהם    בספרים  שבא  עד  דור  בכל  לצדיקים  וממנו  הראשן  לאדם  נתגלה  ובתחילה 

בו כמו שאמרו    וכל אחד השיגו כפי עבודתו וצדקתו.  ועיקר נתגלה למשה רבינו.  וגם הוא נתקשה   )כמבואר בפרקי דר"א פרק ח(    אבינו.
    רז"ל על פסוק החודש הזה לכם מלמד שנתקשה בו שמה וכו' כי בסוד זה נעלם סוד הבחירה  וסוד  שבחר  בנו  מכל העמים.

, אמר: פלטי לי  שיוכל לדון דיני קנסות  ; כי סמכוהו קללה   רבי אלעזר כי הוה סליק לארץ ישראל, אמר: פלטי לי מחדא   .כתובות דף קיב   ג
ק  מתרתי  לי מתלת ללהמעוד  העיבור, אמר: פלטי  בסוד  כי אותבוהו  השלישית  ;  הנביאים  מקללה  ידי אל  והיתה  י"ג+  +יחזקאל  , שנאמר: 

שלא יהיו    זה סמיכה   -, ובכתב בית ישראל לא יכתבו  שנקרא סוד דאסור לגלותו לעמים  זה סוד עיבור   -החוזים שוא וגו', בסוד עמי לא יהיו  
 כמשמעו.  -, ואל אדמת ישראל לא יבואו  יינים הסמוכים בא"יכתובים בספר שבו כתוב מי הם הד 

 יחזקאל יג ט'  ד

 העיבור   -מתרצו    ה 

הקשו שכיון שסמיכה וסוד העיבור הם רק בא"י א"כ הרי הכל תלוי בקללה השלישית ותירצו שלא בהכרח שיתקללו בכל    המפרשים   ו 
 כה לעלות לארץ לא יזכה לסמיכה או סוד העיבור.הג' קללות אלא יש שנתקללו באחת או שתים מהן. וקמ"ל שגם מי שיז 

עיין לק"ה פו"א ואישות א' ז' שכל הפגמים האלה נעשית בצורה חמורה יותר ע"י פגם הברית    -  עוד בעניין המותרות והגירוש מא"י   ז 
ומדו  הז"ל  פגם  גודל  )ועי"ש שמבאר  עי"ש.  פגם בחכמה העליונה.  הוא  כי  פגם אמונת חכמים  הוא  מכל  בז"ל שעיקרו  חמור  הוא  ע 

 העבירות עי"ש( 

מָ   -  ז אות  שם   ִמים  ּדָ "ְיֵדיֶכם  ֶנֱאַמר,  ְוָעָליו  ּתֹוָרה,  ּבַ דֹול  ַהּגָ ָעוֹון  הּוא  ֶ ש  ָלה  ְלַבּטָ ֶזַרע  הֹוָצַאת  ִאּסּור  ִחיַנת  ּבְ ַגם  ְוֶזה  ּפְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶ ש  ֵלאּו", 
ַד  ַהּיָ י  ּכִ ִיְשָרֵאל,  ַתב  ַהּכְ ַגם  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ַדִים,  אֹוִתּיֹות  ַהּיָ ְלתֹוְך  יָכּה  ִ ְלַהְמש  ִמיָכה,  ַהּסְ ְיֵדי  ַעל  ֶעְליֹוָנה  ֵמָחְכָמה  ָחְכָמה  ִחיַנת  ּבְ ל  ְלַקּבֵ ְצִריִכין  ִים 

בְ  ָקה ִלְבִחיַנת ֶאֶרץ ּבִ ְך ֶהָאָרה ְוַהְמּתָ ָ ם ִנְמש  ָ ל ַהָחְכָמה ּוִמש ּ ֶ ִחיַנת ַמְדֵרָגה ַאֲחרֹוָנה ש  ֵהם ּבְ ֶ ָתב, ש  ַעל ְיֵדי ֶזה נֹוָלִדין  ִחיַנת ֶאֶר ַהּכְ ֶ ץ ִיְשָרֵאל, ש 
ַהּמַֹח ְלבַ  י  ִטּפֵ ּמֹוִציא  ֶ ש  ּכְ ן  ּכֵ ְוַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ְוִזּוּוג  ִחיַנת ִנּשּוִאין  ּבְ ל ֶזה הּוא  ּכָ ֶ דֹולֹות, ש  ּגְ מֹות  ָ ַדִים,  ְנש  ַהּיָ ַגם  ּפְ ְכַתב,  ּבִ ַגם  ּפְ לֹום, הּוא  ָ ָלה, ַחס ְוש  ּטָ

ן ֶנֱאַמר ָעָליו "  ים, ְיֵדיֶכם" ְוכּו',  ְוַעל ּכֵ ת ֲחָכמִּ ת ֱאמוּנַּ ינַּ חִּ בְּ ה הוּא ּבִּ זֶּּ דֹול הַּ ּגָ ם ָעוֹון הַּ גַּ ר ּפְּ ּקַּ י עִּ י ָעוֹון ֶזה ָחמּור ְמֹאד ְמֹאד ַרֲחָמָנא ִלְצַלן,    ּכִּ י  ּכִ ּכִּ

ת  ינַּ חִּ ּבְּ ם  ּגָ פְּ נִּ יָלא  ּמֵּ וּמִּ  , ּמֹחַּ ּבַּ ֶּ ש  ָמה  ָחכְּ ת  ינַּ חִּ בְּ ּבִּ יֹוָנה  לְּ עֶּ ָבה  ָ ֲחש  מַּ ּבְּ ָגם  ּפְּ יא    הוּא  הִּ י  ּכִּ ָאה,  ּלָ עִּ ָמה  ָחכְּ מֵּ ת  לֶּ ּבֶּ קַּ ּמְּ ֶּ ש  ָאה  ּתָ ּתַּ ָמה  ָחכְּ ֱאמוָּנה 
ֱאמוּ  כוּת  לְּ מַּ ת  ינַּ חִּ ּבְּ יא  הִּ ֶּ ה ש  ָ ֻדש ּ ּקְּ הַּ בוּל  ּגְּ ד  עַּ ת  כֶּ ֶּ ש  מְּ נִּ יֹוָנה  לְּ עֶּ ָמה  ָחכְּ י  ּכִּ ָאה,  ּלָ עִּ ָמה  ָחכְּ ת  ת אֶּ ֶּ ש  ּבֶּ לְּ ר,  מַּ חֵּ בוּש  אַּ י לְּ לִּ ּבְּ ְבָיכֹול,  ָנה  ּכִ ֶ ש  ַרק, 

ם ַהָחְכָמה   ָ ש  ת  ֶ ש  ְמֻלּבֶ ַעְצָמּה  ִמְסּתַ וְ ,  ּבְ ם  ָ ְוש  ֱאמּוָנה  ַמְלכּות  ָאה  ּתָ ּתַ ָחְכָמה  ְבִחיַנת  ּבִ ָאה,  ִעּלָ ַהָחְכָמה  ת  ֶ ש  ִמְתַלּבֶ ה  ָ ֻדש ּ ַהּקְ ְגבּול  ּבִ ם  ָ ֶמת  ש  ּיֶ
ְחּתוֹ  ַהּתַ ָהעֹוָלמֹות  ְוָכל  ה  ָ ֻדש ּ ַהּקְ בּול  ִמּגְ ה  ְלַמּטָ יֹוֶרֶדת  ֵאיָנּה  י  ּכִ ֶרְך  ַהָחְכָמה,  ּדֶ ִאם  י  ּכִ ִלים  ְמַקּבְ ֵאיָנם  ָאֳחָרא  ְטָרא  ַלּסִ ֲאִחיָזה  ֵיש   ם  ָ ש ּ ֶ ש  ִנים 

יךְ  ִ י ַמְמש  ן ֶזה ֶהָעוֹון ָחמּור ְמֹאד ְמֹאד ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ּכִ ִכְתֵבי ָהֲאִר"י ַז"ל, ְוַעל ּכֵ ְמבָֹאר ּבְ ין, ּכַ ִ ַהְינּו טִ ְלבּוש  ַעְצָמּה, ּדְ ִחיַנת ַהָחְכָמה ּבְ י ַהּמַֹח   ּבְ ּפֵ
ֶזה  ן  ּכֵ ְוַעל  ַעְצָמּה,  ּבְ ַהָחְכָמה  ּבְ ַוֲאִחיָזה  ְיִניָקה  לֹום,  ָ ְוש  ַחס  ָלֶהם,  נֹוֵתן  ּוְכִאּלּו   , ְלבּוש  ִלי  ּבְ ה  ָהֲעֵברֹות    ְלַמּטָ ל  ּכָ י  ּכִ ּתֹוָרה,  ּבַ דֹול  ַהּגָ ָעוֹון  הּוא 

ְטָרא ָאֳחָרא ֶנֱאֶחֶזת   ַהּסִ ֶ ֶזה ַרק ש  יט  ֵאיָנם ּפֹוְגִמים ּבָ ִ ִאּלּו ַאְפש  לֹום, ּכְ ָ ין, ֲאָבל ַעל ְיֵדי ָעוֹון ֶזה ַחס ְוש  ִ ִחיַנת ְלבּוש  ה ַעל ְיֵדי ּבְ ָ ֻדש ּ ְויֹוֶנֶקת ִמן ַהּקְ
ּתַ  ָחְכָמה  ּבְ ש   ה ְלִהְתַלּבֵ ְלַמּטָ ֶכת  ֶ ְמש  ַהּנִ ָאה  ִעּלָ ִחיַנת ַהָחְכָמה  ּבְ י  ּכִ לֹום,  ָ ָהא ַחס ְוש  ָ ַמְלּבּוש  ִכיָנה  ְ ָאה הוּ ש  ְויֹוְנִקים ַחס  ּתָ ָהא  ָ ַמְלּבּוש  יט  ִ א ַמְפש 
ֹון בְּ  ָהִראש  תּוב, ָאָדם  ּכָ ֶ ְוֶזה ש  ַעְצָמּה,  ּבְ ָבה  ָ ֲחש  ּמַ ּבַ ּפֹוֵגם  הּוא  ן  ּכֵ ְוַעל  ַעְצָמּה,  ּבְ ֵמַהָחְכָמה  לֹום,  ָ י הּוא  ְוש  ּכִ ָעוֹון ֶזה,  ַעל  ְוַהְינּו  ָבה ָחאב,  ָ ַמֲחש 

ָאְמרּו   ֶ מֹו ש  ּכְ ֶזה,  ּבָ ַגם  בְּ ּפָ ָבר  ּדָ ַלֲעשֹות  ר  ָ ִאי ֶאְפש  י  ּכִ ָבה  ָ ֲחש  ּמַ ּבַ ּפֹוְגִמים  ָהֲעוֹונֹות  ל  ּכָ ֶ ַאף ש  י  ּכִ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ָבה, ֲאָבל  ַרּבֹוֵתינּו  ָ ַמֲחש  ִלי 
בְּ  ה  ּזֶ ֶ ש   , ְלבּוש  ִלי  ּבְ לֹום,  ָ ְוש  ַחס  ָלֶהם,  ֶכת  ֶ ְמש  ּנִ ֶ ש  ַעְצָמּה  ּבְ ָבה  ָ ֲחש  ַהּמַ ּבְ ּפֹוֵגם  אן  ֶהם  ּכָ ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ש  ם,  ְרּכָ ּדַ ִחיתּו  ְ ִהש  ֶ ש  ּבּול  ַהּמַ ּדֹור  ֵחְטא  ִחיַנת 

ל ִחּיּוָתּה ְוהִ  ּטֵ ּבִ ֶ ם ָהֱאמּוָנה, ַעל ְיֵדי ש  יָלא ִנְפּגַ "ל. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמּמֵ ּנַ " ּכַ ִלי ְלבּוש  ם ִחּיּוָתהּ "ָערֹום ִהְלכּו ּבְ ָ ש ּ ּמִ ֶ ה ש  ּנָ נַּ   ְרִחיק ַהָחְכָמה ִמּמֶ ְוַעל    "ל.ּכַ
ַהְינוּ  ִחיַנת ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ּדְ ֵלמּות ֱאמּוָנה הּוא ּבְ ְ ר ש  י ִעּקַ ְבִחיַנת ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ּכִ ָגם הּוא ּבִ ן ַהּפְ ֶ   ּכֵ ֶלת ִחּיּות ֵמָחְכָמה  ש  ת ּוְמַקּבֶ ֶ ש  ֱאמּוָנה ֻמְלּבֶ



 2עה.     מוהר"ן                        סא                  תורה                                קוטייל                     

אמיתיים  הסומך אותו אין לו אמונה בחכמים ה  םג,  שסומכים רבי שנידון במותרות כי אין לו אמונת חכמים
נידון במותרות   הוא עושה אותה  ופסולת ולוקח לעצמו רבי ועיצה והנהגה שצריכה להיות מותר  כי  ועי"ז 

 : עיקר

 
 דאות 

ועושה אותו   ,כי תמיד בוחר במיותר והפסולת ,המשפט נידון במותרותאמונת חכמים שהוא פגם  ע"י פגם 
נמצא עצותיו   ,צה שצריך לפסולת עוכן כל עצותיו הן שבוחר לעשו ,כגון בסמיכת רב וחדושיו ,עיקר

כמו הנשים שכל   , וכל זה כיון שהולך אחר התגלות ליבו ,פסולתבעצות להתנהג  ודן את עצמו ,נבערות
 לעומת האיש שהוא בחי' מח.,  כי בכלליות אזי אשה בחי' לב ,עצתם היא התגלות ליבם

והיכן שא"א   ,על הלבב להשליט המח אזי החיו ,וכבר נתבאר שכל דבר שאפשר לשפוט במהלכי שכל
הקב"ה  ואזי כיון שהוא שכל גבוה ממהלכי שכל  , במהלכי שכל צריך לצעוק להש"י שיאיר לי עצה הנכונה

היא הנכונה כדמצינו בעגל ובאשת    ,שזה בחי' אשה. ואזי יכול להיות שדווקא עצת אשתו ,מאיר אותה בלב
  ,עצת אשתו נופל בגהנםב"מ נט. ההולך ב תמיד לזכור שאמרו חז"ל און בן פלט. אבל הכלל גם בזה צריך 

שבו כל התאוות ומשיכה להבלי עוה"ז. לכן לעולם א"א   ,אזי כמבואר כאן שאשה היא בחי' לב ,ללכי ככ
אבל צריך  )וכדמצינו שאפילו אברהם היה צריך לזה ציווי מיוחד מהקב"ה( לומר לאדם לשמוע בקול אשתו, 

שלו או של   צה הנכונה דיקא בבחי' הלבירים לו העאזי מא  ,כשהאשה יראת שמיםשלדעת שיש לפעמים 
 וכדמצינו בחטא העגל שגילו לנו חז"ל שמי ששמע לאשתו ניצל. .\ח/ אשתו שהיא כולה לב

 
ן ַעל ְיֵדי ֶזה  ּכֵ "ל, ְוַעל  ּנַ ֶזה ּכַ ּבָ ַגם  "ל. ְוהּוא ּפָ ּנַ ַגם    ּכַ ּפְ ם ַעל ְיֵדי  ְפּגָ ּנִ ֶ ְבִחיַנת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ש  ָגם הּוא ּבִ י ַהּפְ ָפִרים. ּכִ ּסְ ּמּוָבא ּבַ ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו, ּכַ ּגָ

 ְ ש  ּנִ ֶ ד ש  ֵני ַהּיָ ש  ִמּפְ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ִחיַנת ֻחְרּבַ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ַגם ָעוֹון ֶזה ּכַ ִחיַנת ּפְ הּוא ּבְ ֶ ַדִים, ש  ע  ּתַ ַהּיָ ּצַ ִחיַנת ּבִ ש  הּוא ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ י ֻחְרּבַ ָחה ְוכּו', ּכִ ּלְ
ִחיַנת ַמה   ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ְיֵדי ֶזה  ָהא ַעל  ָ ַמְלּבּוש  יט  ִ ַאְפש  ּדְ ִחיַנת  ּבְ יֵליּה,  ּדִ יָרא  ּפּוְרּפִ ַזע  ּבָ ִנְלַקח סֹוד ָהִעּבּור  ֶאְמָרתֹו,  ְיֵדי ֶזה  ַעל  ֶ ם, ש  ָ תּוב ש  ּכָ ֶ ש ּ

כֵּ מֵ  ם  ּגַ לֹום,  ָ ְוש  ַחס  ֶזה,  ָעוֹון  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ם,  ָ ש  ן  ַעּיֵ דֹולֹות,  ּגְ מֹות  ָ ְנש  ְלהֹוִליד  ְיכֹוִלין  ֵאין  י  ּכִ נּו,  י  ִאּתָ ּכִ דֹולֹות,  ּגְ מֹות  ָ ְנש  ְלהֹוִליד  ְיכֹוִלין  ֵאין  ן 
מֹות   ָ ְנש  ְיֵדי ֶזה ֵהם  ּוקֹות ַעל  מֹות ָהֲעש  ָ ש  ַהּנְ י  ּכִ ם,  ָ ִקין ש  ָ ּמּוָבא: ֶנֱעש  ּכַ דֹולֹות ְמֹאד,  מֹוָתרֹות        ּגְ י ִנּדֹון ּבְ ּכִ ֵלָמה,  ְ ְיֵדי ֶזה ֵאין לֹו ֵעָצה ש  ְוַעל 

ין, ַעל ְיֵדי ֶזה   ִ ִלי ְלבּוש  י ַהּמַֹח ּבְ יְך ִטּפֵ ִ י ַהּמַֹח ְוִהְמש  ֵ יט ְלבּוש  ִ ִהְפש  ֶ ה ַעל ְיֵדי ש  ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ֵהם ִס ִמּדָ ֶ ין  עֹוִלין ַהּמֹוָתרֹות, ש  ִ יש  ְטָרא ָאֳחָרא, ּוַמְלּבִ
בְּ  ִהיא  ֶ ָהֵעָצה, ש  ֶמת  ִנְפּגֶ י  ּכִ ֵלָמה,  ְ ֵעָצה ש  ֶזה ֵאין לֹו  ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ִבין ֶאת מֹחֹו  יֹוֲעצֹות  ּוְמַסּבְ ָליֹות  ּכְ ְבִחיַנת  ּבִ ַהּמַֹח,  י  ִטּפֵ ִחיַנת 

ִלין הַ  ְ ַבש ּ ּמְ ֶ ש  ַההֹוָלָדה  ֵלי  ּכְ ֵהם  ֶ ֶ ש  ים ש  ִ ָנש  ֲעַצת  ְבִחיַנת  ּבִ ֲעָצתֹו  ן  ּכֵ ְוַעל  ָיִאיר.  ֵנרֹו  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ָמקֹום ַאֵחר  ּבְ בָֹאר  ּמְ ֶ מֹו ש  ּכְ ה,  ּפָ ֲעָצָתם  ּטִ ֵאין 
ִלין עֲ  ֶהם ּוְמַבְלּבְ ן ֵהם ֶנֱאָחִזין ּבָ ּמּוָבא,, ְוַעל ּכֵ ְטָרא ָאֳחָרא, ּכַ י ֵהם ְסמּוִכין ֶאל ַהּסִ ֵלָמה, ּכִ ְ ן  ש  ְך, ְוַעל ּכֵ ל ּכָ ָצָתם, ֲאָבל ָהִאיש  ֵאין ָסמּוְך ָלֶהם ּכָ

בּול  ּגְ תֹוְך  ְבִחיַנת ֱאמּוָנה ּבְ ש  ּבִ ֶהם ְוֵאין ֶנֱאָחִזין ּבֹו, ַרק ֲעָצתֹו ִמְתַלּבֵ ש  ּבָ ְבִחיַנת ֵעצֹות ֵמָרחֹק ֱאמּוָנה ֹאֶמן,    מֹחֹו ַוֲעָצתֹו ֵאין ִמְתַלּבֵ ּבִ ה  ָ ֻדש ּ ַהּקְ
ָהֵעצֹות  ֶ ּפֹוגֵ   ש  ֶ ש  ּכְ "ל. ֲאָבל  ּנַ תֹוְך ֱאמּוָנה ּכַ ין ּבְ ִ ש  ּמּוָבא, ִמְתַלּבְ ִחיַנת ָחְכָמה, ּכַ ִהיא ּבְ ֶ ִכין ֵמָרחֹוק, ש  ָ ְמש  ִחיַנת  ַהּנִ הּוא ּבְ ֶ יש  ֲעָצתֹו, ש  ם ְוֵאין ַמְלּבִ

 ָ ה ַלחּוץ ַחס ְוש  יָכם ְלַמּטָ ִ ְמש  ּמַ ֶ ְבִחיַנת ֱאמּוָנה, ַרק ש  י ַהּמַֹח, ּבִ ְבִחיַנת ֲעַצת  ִטּפֵ לֹום, ְוַנֲעֶשה ֲעָצתֹו ּבִ ָ ין אֹוָתם ַחס ְוש  ִ יש  לֹום, ַעל ְיֵדי ֶזה ֵהם ַמְלּבִ
"ל:  ּנַ ים ּכַ ִ  ָנש 

יש להרחיב הרבה דלכאורה מצינו בזה סתירה אבל באמת אע"פ שיש בזה גם דקויות עיקר העניין מיושב בב"מ    בעניין עצת נשים   ח
  והא   לאביי   פפא   רב   ליה   א כא כה( אמר -)מלכים '  וגו   כאחאב   היה   לא   רק   שנאמר   בגיהנם   נופל   אשתו   בעצת   ההולך   כל   רב   ואמר נט.  

  והא   דשמיא   במילי   הא   אחרינא   לישנא   דביתא   במילי   והא   דעלמא   במילי   הא   קשיא   לא   לה   ותלחוש   גחין   גוצא   איתתך   אינשי   אמרי 

  ה ת עוד צ"ע מה הראיה מאשת אחאב שהי   אשתו.מה נכנס בגדר מילי דביתא או עלמא שבזה צריך לשמוע ל   וצ"ע   דעלמא.  במילי 
איזבל המרשעת שהסיתה אותו לע"ז וניאוף. דהנה מצינו ברבי אלעזר בן עזריא כשבקשו למנותו לנשיא אמר שילך תחילה להמלך  

ו כך  באשתו. עוד מצינו )בסנהדרין קט:( באשת און בן פלט שהצילתו מעצת קורח ע"י שדנה עימו משפט מה יצא לך מזה הרי כך א 
אם אהרן או קרח יהיה כהן גדול אתה לא תרויח כלום ולמה א"כ להכניס עצמך במחלוקת.  עוד מצינו בעגל שנשים סרבו לתת זהב  

  אמור   לך   למשה   ה " הב   לו '  אמ איתא בפדר"א פרק מ'    עוד לעגל והאנשים לקחו מהן בכח הרי שהשומע לעצת אשתו אז היה ניצל.  
    נשים.  של   דעתן   אחרי   הולכין   אנשים   של   שדרכן   לפי   לנשים   שאלו   ולמה   התורה   את   ל לקב   הן   רוצות   אם   ישראל   לבנות   להם 

חד"א על ב"מ נט. הנ"ל מבאר טעם שהולך בעצת אשתו נופל לגהנם כי אשה בחי' חומר כלפי איש שהוא בחי' צורה, ורמזו    המהר"ל 
מלאך המות וכשהצורה נמשכת אחר החומר    חז"ל העניין במה שאמרו שכשנבראה נברא ס' עימה ללמד שדבק בה ההעדר בחי' שטן 

דבק בה ההעדר דהיינו גהנם ציה צלמות ואבדון ושאול. ומזה הטעם אמרו באבות פ"א אל תרבה שיחה עם האשה וכו'  עוד מבאר  
המהר"ל סנהדרין קט הנ"ל בעניין קרח שהיה מיוחס ורק בגלל אשתו החמרית נפל ע"י שהסיתה אותו שמסלקת הקדושה ומושכת  

  בנתה   נשים   חכמת   הכתוב   אמר   נשים   אלו   שני   מר. )נמצא לפ"ז שבאותו נושא ממש עצת נשים אחת הצילה ואחת הפילה( ועל לחו 

  יותר   באשה   יתירה   בינה   ה " הקב   שנתן   מלמד   הצלע   את '  ה   ויבן   דרבי   ט " מ   חסדא   ר " נדה מה: א   עוד עיין     : תהרסינה   בידה   ואולת   ביתה 
נשים דעתן   : מבאיש  הרי  יעקב הקשה  ביאר שהכוונה שמתבגרת    )והעיון  יהוידע  והבן  קודם החטא  לחוה  ביאר שהכוונה  ולכן  קלה 

  יש   האיש   כי   , ביותר   לזה   מוכנת   היא   שהאשה   מצד   לאשה   י" הש   נתן   היולאני  השכל   כי  זה  דבר'  פי  -וביאר המהר"ל שם דם לאיש(  ו ק 
ח   השכל   הוא   ביותר   וחכמה   שכל   לו  זו  אין  יתירה אבל  בינה  לה  יש  זו  ובבחי'  שהיא מכח שכל  הנבדל.  למילי דשמיא  הנצרך  כמה 

והנאצל.   והקנוי  היולאני  שכל  שיש  הגויים  המחקרים  בספרי  מקורו  היולאני.  שכל  הוא  מה  להבין  לשכל  הנבדל.  בזה  הכוונה  ונ"ל 

מילי  או שהכוונה ל כל אדם שמתה אשתו בימיו עצתו נופלת סנהדרין כב. )נראה  חז"ל    עוד אמרו     .ני לא מפותח דייקא ראשו   בסיסי 

)בראשית כא יב( שהקב"ה אמר לאברהם    עוד איתא   ביתא או שחסר לו בעצמו הבסיס לשכל בפועל דהיינו חסר לו הבכח(  דעלמא ו 

להרב שמואל קדר( ח"ב  )תורת אהל    וראיתי בספר    אברהם טפל לשרה בנביאות.  ר המדרש שמו"ר א' א' מלמד ש מ שמע לבקול שרה ואו 

אברהם יכול היה להסביר לשרה במ״ט פנים מדוע  ש שמדייק נביאות ולא נבואה. ומבאר    נביאות.ל לשרה באברהם טפ אות ב'    ב'  מאמר מערכה ז'  
אין לשלוח את ישמעאל מהבית, ושרה לא היתה יכולה להשיבו. אברהם יכול לומר לשרה את אשר שמע בנבואה מה׳ "ולישמעאל  

יז כ( וש   תו במאד מאד..." ו תו והפריתי אתו והרביתי א ו שמעתיך הנה ברכתי א  פל  רה איננה יכולה להכחישו. אבל אברהם ט )ברא׳ 
לשרה בנביאות, הבאה מבינה יתירה העולה על כל סברא וטעם, ומרגישות המאפיינת את הנשים. נבואת אברהם היא שמיעת קול ה׳  



 3עה.     מוהר"ן                        סא                  תורה                                קוטייל                     

אזי במהלכי שכל אפשר לבוא בקושיות חזקות כקושיות של דואג   שכלועומק העניין כי מי שהוא בחי' 
ל ולכן שם דייקא מי שהיה לו שכל קטן לא נכנסו י הנ"ל ולערער בנין השכל וזה היה חטא העגדומהא

 .\ט/הקושיות האלה בלבו ונשאר נאמן לצדיק
 דהיינו שיש לפעמים שצריך להקשיב ללב דייקא ולא אמרינן שתמיד צריך להשליט המח על הלב.  

 .חל הכלל היוצא מהכלל הזה   אלא שבזה בעצמו צריך משפט ועיצה נכונה לדעת מתי
ינו כל כך מגנה כאן את עצת הנשים כי מדובר בעצה יוצאת מתוך עומק עיון וברור  עומק העניין הזה שרב

 ובזה אשה אין לה כלים  המשפט בכל צדדיו וצידי צדדיו
והוא בחי' הרגשת לב טבעית ואינה    .לאני כמבואר במהר"ל הנ"ליוששכל האשה שכל בכח הנקרא ה  שכיון

את העניין כמשפט בשני צדדים הנראים כשווים אזי    אדרבה ברגע שמציגים להלכן  ל וכלל,  לבחי' משפט כ
צדדים  \י/מתבלבלת שני  לבחון  דהיינו  דייקא  לאיש  שיש  משפט  וכח  יותר  נבדל  שכל  צריך  למשפט  כי   .

לחזור ולבחון שוב ושוב כל צד לעצמו בעיון דק יותר עד שמוצא את עומק המשפט הנכון שצריך לנהוג  
ללמעשה.   שיש  חכמים  האמונת  גם  כי    שהאולכן  המשפט  מדת  את  אצלה  מתקן  זה  זהאין  רק    אצלה 

 הרגשת הלב ולא ברור ומשפט. 

שרק שם נמצא צדיק שנשמתו    , פגם באמונת חכמים ונפגם הכתב ונתגרש ממקום אוירא דא"יש  ועי"ז

  וכיון שהוא מרוחק מהצדיק הזה אזיהיא שכל הכולל המנהגת את הגלגלים שעל ידם מנהיג הקב"ה עולמו  

עצ לו  לעולםאין  שלימה  לעצמו  ,\יא/ה  עצה  לתת  יכול  אינו  תמיד  יבותמיד  והוא   ,
 \טו/עצת נשיםשכיון שפגם במוחו אזי עצתו  [,  יד. כי כל עצותיו בבחי' עצות נבערות ] \יג / מסופק

 
היא שמי  שרה  נביאותה של  שכל האדם.  המגיעה אל  באמצעות החכמה  ואם  ממש  בנבואה  והקשבה  המדבר אליו מבחוץ, אם  עה 

 עכ"ל.  לקול ה׳הפנימי המצוי באשה וביותר בשרה.

אמרו  שבשתא   עוד  חורפא  לפום  צו:  ב"מ  בהרגשתה  חז"ל  האשה  שדייקא  פעמים  יש  ולכן  חסרון,  יש  האיש  בחכמת  שגם  דהיינו   .

כמה  ד עניין בח אבל יש עו   , שמביא חידוש מבחוץ כי חכמה מקבל מבחוץ בחי' איש שמצד מהותו    נ"ל הביאור מכוונת יותר לאמת.  
חילופיהם  ו ח שזה רמזו חז"ל באבות שאמרו  ושמעתי מהריצ"   .עניין החריפות ועומק העיון להבחין בחכמה דקה שצריך לה חריפות 

אזי אפשר לברר אותה לכאן ולכאן וזה בחי' לפום חורפא שבשתא.    עדיין,   גולם שלא נתברר כ   היא ש כ לעצמה  חכמה  בגולם דהיינו ש 
ואצל אשה הבינה הוא כח טבעי )כי הבינה שלה מאד קשורה לכח ההתפעלות שבלב    , צמי לברר דברים אבל הבינה היא הכח הע 

במח היא חסרה( ואילו אצל האיש הבינה מפותח )כי עיקרו במח ולא בלב( ויכול לעיין בדברים דקים יותר. אבל בכלליות ענין  ואילו  
מטיפה   ומפתחת  שבונה  נוקבא  )בחי'  טבעי  עצמי  כח  הוא  ולפתח  הבינה  אחד  מעניין  מסקנות  הרבה  להוציא  שלימה(.  קומה  אחד 

אפשרויות  בהרבה  העניין  הי   .ולהגדיל  סיעתא  והדעת  צריך  ולזה  המעשה.  וכלי  ללב  להורות  ואותה  הנכונה  באפשרות  לבחור  א 
 דשמיא.  

ב   וכן שמעתי   ט  רגל  כדור  לשחק  שמותר  להתווכח  אליו  בא  גורן  שהרב  ירושלים  של  הראב"ד  על  מכל  מהריצ"ח  לו  והוכיח  שבת 
 אמרה לי שאסור לחלל שבת. אמא דייקא.א שלי  התורה כולה כפי בקיאותו הרבה, והראב"ד לא התווכח עימו כלל רק אמר לו אמ 

אותה הלכה א"א להציג לה את המחלוקות שבדבר כמו שהם נמצאות הרבה במשנה ברורה אלא לברר לה את    ולכן כשמלמדים   י
 הלמעשה בלבד.

דור ודור    כי אי אפשר לידע עצות איך לשוב להשם יתברך כי אם על ידי צדיקים אמתים שבכל תיות ב' ג'  סוכה ז' או   עיין לק"ה   יא
ה'. בעבודת  רק  צריכין  העצה  שלימות  תיקון  עיקר  באמת  כי  נעשה  אר  המעשה  ואת  בה  נלך  אשר  הדרך  לנו  שם     המורים  עיין 

....ומסכם שמתאר את כל העצות של עוה"ז הנפלאות שאחריתן מוות   ...עי"ש שמאריך עוד   ועל כן     -ודייקא לאותו שהמציא אותן 
זוכין לעצה שלימה באמת איך לעבודת את א' באמת ואיך ששוב מני חושך כי כל אחד ואחד  מה  שנחשב  בשם  עצה  הוא  כש 

ת כלליות התורה שנקרא  ממקום שנלכד לשם כדי להציל נפשם מני שחת לאור באור  החיים  זה נקרא בשם עצה באמת וזה בחינ 
               בשם עצה כמו שכתוב )משלי ח'( לי עצה ותושיה בחינת תרי"ג עטין דאורייתא.

ועצה שלימה בעבודת ה' אי אפשר לזכות כי אם על ידי הצדיקים אמתיים שבדור שהם בחינת קדשי קדשים שאי    -  עוד שם אות ג' 
ו אמונת חכמים  כי ישראל נקראין קודש כמו שכתוב ואנשי קודש תהיון לי  אפשר לקבל מהם שום עצה כי אם על ידי אמונה היינ

 קדשים    וכו' והצדיק היא בחינת קדשי 

טו.    ועין לק"ה תענית  ולהתחנן  ד'  ולבקש  ידה לנצח צריכין ליישב עצמו הרבה  זה צריכין לידע שהעצה האמתיות להצליח על  כי 
ית' שיזכה לעצות שלימות שיזכה ע  ידם לאחרית טוב.  הרבה הרבה להשם  כן צעק דוד המלך עליו השלום עד אנה אשית    ל  ועל 

חושב כל ימיו עצות הרבה. והיה קשה לו לשות עצות לנפשו ועל כן צעק עד אנה אשית עצות    עצות בנפשי וכו' שמובן מזה שהיה 
חיך כמו שאמרו רז"ל היינו כי זה עיקר  כי יהודה הודה ולא בוש שעל זה נאמר אתה יודוך א יהודה אתה יודוך אחיך וכו'.    ...   וכו'.

תברך רחמים ותחנונים  שימיחול לו ויתקנהו  בעצה  שלימה איך  יית שיודה על חטאו ולא ייבוש.  ויבקש תמיד מהשם י העצה האמת 
 לשוב אליו יתברך 

בתורה אז שהוא עיקר  וזה בחי' קימת חצות על חורבן בית המקדש מקום אבן השתיה שמשם העיצה וכן עוסקים    –  עוד שם אות טז 
חשכת העצה שעיקר  שליטתה  בבחינת חשכת חצי  ואז צריכין  לקום  מהשינה.  ועל ידי זה דוחין חשכת לילה שהוא    תיקון העצה...

לילה הראשונה שאז עיקר חשכת לילה.  דהיינו שיזכה לדחות חשכת העצה דהיינו חלוקת העצה.   דהיינו החלק של העצה שאינו  
 ך  העצה  ההאמתיות.אמת שהוא מחשי 

 לנפשו  -לעצמו ומתרצו   -גם בדפו"ר   יב 

לא מסופק אלא טועה בעצה פסולה. וכן לקמן נקט לא יחצו משמע חלוקת העיצה  ומיד נקט עצות נבערות משמע ש   נקט מסופק   יג
ק אזי עצתו חלוקה  ונקט משפט מעוקל משמע עיצה עקומה. ובאמת שניהם עניין אחד כי בדרך כלל עצתו פסולה והיכן שצריך עיון ד 
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והוא גרוע מנשים שיש להם עכ"פ   לברר משפטי אמת בדרך של עיון השכל  שאין להם שכל העיון הדק 

יתירה  בחי'  הרגשת הלב הטבעיתמטבען    אל הלב תחילה  עולה    טז. כי הטנופת של המותרת בינה 
, בבחי'  \יז/)פל"ח(  עשנים וכאן ללב טנופת יותר כי הוא סמוך יותר לכלי המאכללמח עולים  לעיל אמר ש

. ונעשה לבו דהיינו שהפגם אמונה הוא בחי' ע"ז שלב  העלו גילוליהם על לבם  \יט/[יח)יחזקאל יד(]
נשי כל    \כ/ (.ום עצת הנשים. כמאמר רב עילש )גיטין מהמטונף כמו בית הכסא, שהוא מק

שכיון שכל עצתן היא רק במילי דעלמא וביתא לכן  , ששם כל עצתם  \כא/מילי מסדרין בבית הכסא

 :אפשר לדבר מהן גם בבית הכסא 

 
 האות 

אחרי שנתבאר שהסומך רבי שאין ראוי זה פגם אמונת חכמים אמיתיים ונידון במותרות דהיינו שרבי 
צריך להיות מותר נעשה אצלו עיקר. ואזי נחלש הכתב יד ועי"ז נעשה גירוש ישראל ממקום שיש בו  ש

עי"ז  שאוירא דא"י ואזי א"א שיוולדו גופים הראויים לנשמה גדולה ואזי אין צדיק שנשמתו מנהגת הגלגלים 
 עצתו אמת וכל דבריו כולו זרע אמת.  שעי"ז .,בקי בסוד העיבור

 גה אחר הסתלקותוהרבנו לבאר כיצד ההנ  דהינו שמכאן מתחיל
אז אין עיצה כמבואר עד אות ד' ועתה באות  זה בחי' הסתלקות הצדיק שדהיינו כשסומכים רבי שאינו הגון 

 . \כבבאר רבינו כיצד זוכים לעצה כשאין רבי הגון להתייעץ עימו/ מה' 

 
ם כשאין עיצה כלל זה יותר חושך מעיצה  כי אין לו את הסיעתא דשמיא לכוין לאמת והספק זה בעצמו עמלק וסט"א וחושך ולפעמי 

 פסולה.    
 * לשה"כ ישעיהו יט יא   יד

ֵרי צַֹען ַחְכֵמי יֲֹעֵצי ַפְרעֹה  יא    יט פרק  עי"ש ישעיהו    טו  ן ַמְלֵכי ֶקֶדם:ְך ּתֹ ֵאי   ֵעָצה ִנְבָעָרה )יא( ַאְך ֱאִוִלים ש ָ ן ֲחָכִמים ֲאִני ּבֶ ְרעֹה ּבֶ   אְמרּו ֶאל ּפַ
ם ֵאפֹוא ֲחָכֶמי  ַעץ ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַעל ִמְצָרִים: )יב( ַאּיָ ידּו ָנא ָלְך ְוֵיְדעּו ַמה ּיָ ים )טז(  .......  ָך ְוַיּגִ ִ ש  ּנָ ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ִמְצַרִים ּכַ ֵני    ּבַ ְוָחַרד ּוָפַחד ִמּפְ

נ ֶ ּתְ  ר הּוא ֵמִניף ָעָליו: ּוַפת ַיד ְיהָֹוה ְצָבאֹות ֲאש 

בעצת אשתו במילי דשמיא )וי"א גם במילי דעלמא ולאפוקי מילי דביתא( נופל בגהנם     דף נט. אמר רב ההולך   עיין גמ' בבא מציעא 

 דבריה ואחרי עצתה.  א"ר נחמן מנוח עם הארץ היה דכתיב וילך מנוח אחרי אשתו.. ועי"ש הכוונה אחרי    ועיין ברכות סא.
 המותרות   -גם בתרלד המותרת, אבל בדפו"ר המותרות וכן מתרלו    טז

לבו דייקא ששם מקום העיצה כמ"ש עצה בלב איש והוא קרוב למאכל יותר מהמח לכן למח עולה רק עשנים    ו'  עיין פל"ח אות   יז 
 ו עיצה להמתיק צמצומיו )עיין תורה קמג(  אבל הלב שם טנופת ממש עי"ש כי מחמת פגם אמונת חכמים נידון במותרות ואין ל 

 עי"ש לשון דומה בכמה פסוקים   יח 

ַויָּ   יחזקאל פרק יד   יט ְלָפָני: )א(  בּו  ְ ש  ַוּיֵ ָרֵאל  ְקֵני ִיש ְ ִמּזִ ים  ִ ַוְיִהי ְדַבר ְידָוד ֵאַלי ֵלאמֹר:   בֹוא ֵאַלי ֲאָנש  ֶהֱעלּו    )ב(  ה  ים ָהֵאּלֶ ִ ן ָאָדם ָהֲאָנש  ּבֶ )ג( 
רֹ   ִגּלּוֵליֶהם ַעל  ֵניֶהם ַהִאּדָ ֹול ֲעֹוָנם ָנְתנּו ֹנַכח ּפְ ם ּוִמְכש  ֵרש  ָלֶהם: ִלּבָ ר אֹוָתם ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ֱידִֹוד ִאיש  ִאיש   )ד( ָלֵכן ּדַ   ש  ִאּדָ ּבֵ

ים נֹ  ֹול ֲעֹונֹו ָיש ִ ּלּוָליו ֶאל ִלּבֹו ּוִמְכש  ר ַיֲעֶלה ֶאת ּגִ ֶ ָרֵאל ֲאש  ית ִיש ְ ִביא ֲאִני ְידָוד ַנֲעֵניִתי לֹו ָבה  ִמּבֵ ָניו ּוָבא ֶאל ַהּנָ ּלּוָליו: \ }ָבא \ ַכח ּפָ רֹב ּגִ )ה(    { ּבְ
ם:  ּלָ ִגּלּוֵליֶהם ּכֻ ר ָנזֹרּו ֵמָעַלי ּבְ ֶ ם ֲאש  ִלּבָ ָרֵאל ּבְ ית ִיש ְ ֹפש  ֶאת ּבֵ ָרֵאל ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ֱידִֹוד    ְלַמַען ּתְ ית ִיש ְ יבּו ֵמַעל  )ו( ָלֵכן ֱאמֹר ֶאל ּבֵ ִ ּובּו ְוָהש  ש 

ל ּתֹוֲעבֵֹתי  ּלּוֵליֶכם ּוֵמַעל ּכָ יבּו ְפֵניֶכם: ּגִ ִ ּלּוָליו ֶאל ִלּבוֹ )ז(   ֶכם ָהש  ֵזר ֵמַאֲחַרי ְוַיַעל ּגִ ָרֵאל ְוִיּנָ ִיש ְ ר ָיגּור ּבְ ֶ ר ֲאש  ָרֵאל ּוֵמַהּגֵ ית ִיש ְ י ִאיש  ִאיש  ִמּבֵ   ּכִ
ים ֹנַכח ָפנָ  ֹול ֲעֹונֹו ָיש ִ י: ּוִמְכש  ִביא ִלְדָרש  לֹו ִבי ֲאִני ְידָוד ַנֲעֶנה ּלֹו ּבִ י ָפנַ   יו ּוָבא ֶאל ַהּנָ ִלים  )ח( ְוָנַתּתִ ָ מִֹתיהּו ְלאֹות ְוִלְמש  ִאיש  ַההּוא ַוֲהש ִ י ּבָ

י ֲאִני ְידָוד:  ם ּכִ י ִויַדְעּתֶ יו ִמּתֹוְך ַעּמִ  ְוִהְכַרּתִ
ד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא  ו קשיא ליה לרב עיליש כתיב אדם אח בנתיה דרב נחמן בחשן קדרא בידייה   -  .גיטין דף מה   כ

רמא להו מילתא ואשתביין ואישתבאי איהו נמי בהדייהו יומא חד הוה יתיב גביה ההוא גברא  ג  .מצאתי הא איכא בנתיה דרב נחמן 
ליש ברח אמר עורבא שיקרא  דהוה ידע בלישנא דציפורי אתא עורבא וקא קרי ליה אמר ליה מאי קאמר אמר ליה עיליש ברח עי 

עליה  סמיכנא  ולא  ל   .הוא  קאמרה אמר  מאי  ליה  קריא אמר  וקא  יונה  ישראל  אדהכי אתא  כנסת  עיליש ברח אמר  עיליש ברח  יה 
ניסא  אמר נשי כל מילי    , אמר איזיל אחזי בנתיה דרב נחמן אי קיימן בהימנותייהו אהדרינהו  , כיונה מתילא שמע מינה מתרחיש לי 

דלא ליתו    מרן עדי גוברין ונהרדעי גוברין לימא להו לשבוייהו דלירחקינהו מהכא ן להדדי בבית הכסא שמעינהו דקא דאית להו סדר 
וליפרקינן  ולישמעי  גברא   .אינשין  וההוא  איהו  אתא  ערק  ניסא   , קם  ליה  איתרחיש  אשכחוה    , לדידיה  גברא  וההוא  במברא  עבר 

 ים: כי הדרן ואתן אמר הוו קא בחשן קידרא בכשפ   , וקטלוה 

דהיינו שזו תקנת חכמים משום    –  התקין רבי יוסי בצפורי, ובירושלמי מגילה פ"ד הל"א עזרא התקין לישראל   צ"ע עיין סנהדרין יט.  כא

שאע"פ שמעיקרא נעשה משום יחוד למה לא תיקנו שיעשו קולות בעלמא אלא כיון שכל דבוריהן במילי דביתא  ונראה          יחוד.
שידברו ונעשה הרגל אצלן גם אצל הרשעיות כבנות רב נחמן.  אבל צדיקות בוודאי ידעו שדברי    ועלמא ולא דברי תורה לכן תיקנו 

 ם לא מדברים שם אלא דברי חול.יראת שמי 

ממה שנמשך עניין אות ה' אחר אות ג' שם נתבאר שמחמת הגרוש נאבד סוד העיבור ועל זה היא העיצה כאן שהתיקון    כך משמע   כב 

מפורש   הוא המחלוקת.   ז'.בל   וכן  ז' אות  חודש הלכה  הָ   -  ק"ה ראש  "ל  ַהּנַ ּקּוִנים  ַהּתִ ְוָכל  ִמיָכה  ַהּסְ ָהְיָתה  ֶ ש  ּכְ ֵעָצה  ְוָאז  ָלֵתת  יֹוְדִעין  יּו 
 ָ "ל, ֲאָבל ַעְכש  ּנַ ִביל ֶזה ּכַ ְ ש  ִמיָכה הּוא ּבִ ר ַהּסְ ִעּקַ ֶ ְסָמִכים, ש  ים ַהּנִ ּיִ ם ַעל ְיֵדי ַהֲחָכִמים ָהֲאִמּתִ ָ ֲעֹונ ְלַנְפש  ל ֶזה, ו ּבַ ם ּכָ ְפּגַ ּנִ ֶ ים ש    .וכו'.....ֹוֵתינּו ָהַרּבִ

ּקּון ַעל ְיֵדי ִרּבוּ  ל ַהּתִ ן ּכָ ּום, ֵעת ַלֲעשֹות לַ ַעל ּכֵ ירּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִלְכּתֹב ִמש ּ ִהּתִ ֶ ָכל ּדֹור ש  ִרין ּבְ ְתַחּבְ ּנִ ֶ ָפִרים ש  ה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך.  י ַהּסְ
ּתֹוָרתֶ  ּוְצִר 'ֵהֵפרּו  ָחְטאּו  ֶ ש  מֹו  ּכְ ְוָחְטאּו  ּתֹוָרֶתָך  ֵהֵפרּו  ֶ ש  אֹוָתן  ִביל  ְ ש  ּבִ ֶ ש  ְיָקא,  ּדַ ִריִכין  ָך'  ּצְ ֶ ש  ם,  ָ ְלש  ְפלּו  ּנָ ֶ ש  ְוכּו'  ֵון  ַהּיָ יט  ִמּטִ ְלהֹוִציָאם  יִכים 

ִלְכּתֹב   ירּו  ִהּתִ ִביָלם  ְ ש  ּבִ ן  ּכֵ ַעל  ְוכּו',  ְמֹאד  ֲעֻמּקֹות  ֶהם ֵעצֹות  ּבָ ָכל  ְלָהִאיר  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ים  ִ ְסָפִרים ְקדֹוש  ין  ִנְתַרּבִ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶ ה, ש  ּפֶ ַעל  ּבְ ֶ ּתֹוָרה ש 
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שלא יוכל להוולד גוף לנשמה  ואולי אפ"ל שעד כאן ביאר סיבת הסתלקותו כי אע"פ שמדבר מפגם שגורם )
שזה בגלל שרוב   \כג/שכבר נמצאכזה  צדיק י גם רמוז כאן הסיבה שלא מתקיים כך גבוהה אבל אול כל

 ( . וצ"ע\כד/ את רבינו לא היה מסתלק סומכיםו יאם ה, ו העולם מסמיכים רבי שאינו הגון
אר כאן רבינו שעל כן ומב \כה/ להתחזק באמונת חכמים ובעיקר שלא לבזות שום ספר קודשוהעיצה היא 

ע"כ כשבאה   .שעי"ז ישוב ויהיה נחשב אצלו עוד ספר שלעג ולא החשיבו קו עליוללח לו הקב"ה שיחוש
עליו מחלוקת יפשפש בעצמו ויתקן פגם אמונת חכמים ובהמשך יתבאר שעיקר המכוון כאן הוא להאמין 

שמלעיג על ספרי חכמים  כי כולקמן באות ו' יתבאר עוד . שלו  שכל הספרים נצרכים לשלימות התורה
משרש התורה בלוחות האבן המקבלים מאבן השתיה שהיא שכל  חסרה תורתו שלימות ולא יכולה לקבל 

וחלוק ליבו מחכמים  חלוקה עצתו ועי"זלא נמתקים צמצומיו ועל כן  הכולל שממתיק את כל הצמצומים
 . וספריהם 

נו ראוי או מספר שאינו ראוי ועוד שלא אומר  יש כאן קושי שצ"ע שלכאורה כאן כבר לא מזהיר מרבי שאי
וצ"ע בזה האם באמת הסכנה בלימוד ספר של רבי שאינו ראוי ללמוד בספרים אלא רק לא ללעוג להם 

  היא פחות מלסמוך את הכותב אותו לרבי.
לא נסמיך וגם נתרחק בכל מיני התרחקות ומשמע שקוטי תפילות שמזהיר ממנהיגים של שקר יועיין ל

 . ובפשטות הכוונה גם לספריהם וצ"ע. לאחר פטירת רבנושמדבר 
עד שיתברר לו מי  יג שכותב להאמין בכל הצדיקים 'וצ"ע איך יודעים מי שקר ומי אמת ועיין בלק"ה שבת ה 

 הצדיק האמת. 
   שפעל אצל הש"י שאנ"ש לא יוכלו להסתכל על מפורסם של שקר -ח"א תקיח מאידך בשיש"ק 

ריך לשוב על פגם אמונת חכמים עד שבכל פעם נחשב בעיניו ביותר ספרים  אות יא שצעוד עיין פל"ח 
    .ועוסק בהםהקדושים שנתחברו ע"י צדיקי אמת ומאמין בהם 

בבחי'    אך הטינופת,  מזאת  מטהר  שהוא  מים  יש  המותרות,  באלו  נשקע  שכבר  מי 

אטהר  וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם  )יחזקאל לו(  
ע"ז  .  אתכם והיא  כנ"ל  מותרות  דהיינו  גלולים  היא  חכמים  אמונת  פגם  כי  מים  וטומאה  דהיינו  ויש 

הקב"ה    ץיקב  לעתיד לבואשהנביא  מה שאמר יחזקאל  ואזי בא לעצה שלימה, בבחי'  שמטהרים מזה  

ולא יחצו לשתי ממלכות    \כו/ )שם לז(   ישראל ומלך אחד יהיה לכולם  ישראל אל אדמת  את כל נדחי

 
ְקָותֵ ּדוֹ  ּתִ ָאְבָדה  לֹא  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ְסִמיָכה,  ָלנּו  ֵאין  ֶ ש  ה  ַעּתָ י  ּכִ ִמיָכה,  ַהּסְ ְיֵדי  ת  ַ ְקֻדש ּ ְך  ָ ִנְמש  ֶהם  ּבָ ֶ ש  ָהאֲ ר  ים  ִ דֹוש  ַהּקְ ַהֲחָכִמים  י  ּכִ ים  נּו,  ּיִ ִמּתִ

ְכִתיבַ  ִתיָבה, ַהְינּו ּבִ יֵדי ַהּכְ ִמיָכה ּבִ ִחיַנת ְיֵדי ַהּסְ יִכין ּבְ ִ ת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל.ַמְמש  ַ ְקֻדש ּ ש  ָהֲאִויר ּבִ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַקּדֵ ֶ ּכֹוְתִבין, ש  ֶ ים ש  ִ דֹוש     ת ְסָפִרים ַהּקְ
ילו  ן מבואר שהיה בחי' אבן השתייה ובפשטות זו אותה בחי' ואפ פשוט כאן שרבינו היה הנשמה שמנהגת הגלגלים דלקמ   כך נראה   כג 

ת ה' שלגוף שהוא בחי' פרי הארץ שעי"ז ראוי לנשמה שמנהגת הגלגלים צריך אוירא דא"י  אם הן שתי בחינות אבל כפי שנתבאר באו 
טמון הבעש"ט שרבנו אמר בפי'    וזה שייך גם בחו"ל נראה שאין מקום יותר מתאים לזה כמו העיר מזיבוז בה נולד וגדל רבינו ששם 

שר  הרי  ארץ  ירשו  צדיקים  כמ"ש  א"י  בקדושת  קדוש  שקברו  תנינא  קט  ע"י  בתורה  ובפרט  דא"י  אוירא  בו  שהיה  במקום  נולד  בינו 
 הבעש"ט ותלמדיו ותלמידי תלמדיו שהיו צדיקים נוראים ומרכז שלהם היה בעיר מזיבוז.

ילוק שלמשיח ישמעו ולו לא  שיח וכו' עי"ש ובשיש"ק ח"ו סימן מו שכל הח שרבינו היה במדרגת המ   -  רסו סימן    עיין חיי מוהר"ן  כד
 שמעו  

ן קרוב רחוקים וזהו עת לעשות לה' הפרו תורתך דהיינו בשביל אותם  יקר הצורך ברבוי ספרים הוא לעניישע   ז' ו'   עיין לק"ה ר"ח   כה 
רוב יועץ ימצא כל אחד עצה המתאימה לו וגם  שהפרו תורתך צריך לעשות עת לה' עי"ש משמע שרבוי הספרים הוא ראשית כדי שב 

עשות שם נפשות.  ל ים ו ק רוב ספרים יוכלו להגיע גם למקומות רחו כל אחד ימצא את הספר שמצמצם את האור בדרגה שלו ועוד שמ 
ואיך  זה נצרך גם בחיותו הרי הרחוקים רחוקים ממנו  דיק צריך רבוי ספרים הרי לכאורה  ר הסתלקות הצ ח וצ"ע לפ"ז למה דווקא א 

וק  גבוהים  שדבריו  ועוד  עיצה  ממנו  הצדי יקבלו  של  האור  שצמצם  ספר  מאיזה  שיקבלו  וטוב  להבינם  הצדיק  שה  שבחיי  ונראה  ק. 
ע"י   גם את הרחוקים הצדיק  ועוד  ע"י אמירת התורה  ומזכך אותה  נפשו  מעלה  והצדיק  בתורתו  נכלל  ואזי  מפיו  זה לשמוע  העיקר 

 ם הרהור תשובה כמבואר בתורה יד ולכן רק בהסתלקותו צריך רבוי ספרים.תורתו לשמה מתנוצץ נשמותיהם ומקבלי 

לז   כו  פרק  ְוַדבֵּ   יחזקאל  ְוִקבַּ )כא(  ם  ָ ש  ָהְלכּו  ר  ֶ ֲאש  ַהּגֹוִים  ין  ִמּבֵ ָרֵאל  ִיש ְ ֵני  ּבְ ֶאת  לֵֹקַח  ֲאִני  ה  ִהּנֵ ֱידִֹוד  ֲאדָֹני  ָאַמר  ּכֹה  ֲאֵליֶהם  ֹאָתם  ר  י  ְצּתִ
ִביב ְוֵהֵבאִתי אֹותָ  ָרֵאל ּוֶמֶלךְ    ם ֶאל ַאְדָמָתם: ִמּסָ ָהֵרי ִיש ְ ָאֶרץ ּבְ ּבָ יִתי ֹאָתם ְלגֹוי ֶאָחד  ם ְלֶמֶלְך ְולֹא ִיְהֻיה    )כב( ְוָעש ִ {  \ }ִיְהיוּ \ ֶאָחד ִיְהֶיה ְלֻכּלָ

גֹוִים   ֵני  ְ ִלש  עֹוד:עֹוד  ָלכֹות  מְּ מַּ י  ּתֵּ ְּ ש  לִּ ָחצוּ עֹוד  יֵּ לֹא  ּלוּלֵּ    וְּ גִּ ּבְּ עֹוד  אוּ  ּמְּ טַּ יִּ לֹא  וְּ ם )כג(  ִמּכֹל    יהֶּ ֹאָתם  י  ְעּתִ ַ ְוהֹוש  ֵעיֶהם  ְ ש  ּפִ ּוְבֹכל  ּקּוֵציֶהם  ִ ּוְבש 
 ֶ ֲאש  בֵֹתיֶהם  ְ ֵלאלִֹהים: מֹוש  ָלֶהם  ֶאְהֶיה  ַוֲאִני  ְלָעם  ִלי  ְוָהיּו  אֹוָתם  י  ְוִטַהְרּתִ ָבֶהם  ָחְטאּו  ִיְהֶיה     ר  ֶאָחד  ְורֹוֶעה  ֲעֵליֶהם  ֶמֶלְך  ָדִוד  י  ְוַעְבּדִ )כד( 

ם ּוְבִמ  ּו אֹוָתם: ְלֻכּלָ ְמרּו ְוָעש  ְ ַטי ֵיֵלכּו ְוֻחּקַֹתי ִיש  ּפָ ְ  ש 

לק"ה   ז    סוכה ועיין  ב'  הלכה  ִמּתִ וְ   -אות  ר  ַדּבֵ ּמְ ֶ ש  עֹוד,  ַמְמָלכֹות  י  ּתֵ ְ ִלש  ֵיָחצּו  ְולֹא  סּוק  ּפָ ּבַ ק  ְתַחּלֵ ּתִ ּלֹא  ֶ ש  ָהֵעָצה  ּקּון  ּתִ ז  ְמֻרּמָ ן  ּכֵ ּקּון  ַעל 
ִוד  ית ּדָ ִוד ִיְהֶיה ַעל ְיֵדי מָ   ְוַאְחדּות ַמְלכּות ּבֵ ית ּדָ ּקּון ַמְלכּות ּבֵ ר ּתִ י ִעּקַ "ל, ּכִ י ַהּכֹל ֶאָחד ְוַכּנַ ם, ְורֹוֶעה  ּכִ ָאז ִיְתַקּיֵ ֶ ָיֵמינּו ש  ְמֵהָרה ּבְ בֹא ּבִ ּיָ ֶ יַח ש  ִ ש 

ּוִביַאת  ְוכּו'.  ָנִשיא ָלֶהם ְלעֹוָלם.  י  ַעְבּדִ ְוָדִוד  ְוכּו'  ם ְלֶמֶלְך  ִיְהֶיה ְלֻכּלָ י ֵאין    ֶאָחד  ּכִ ַמִים,  ָ ש ּ ּבַ ֶ ִיְשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ש  ּובּו  ש  ּיָ ֶ ְיֵדי ש  ִיְהֶיה ַעל  יַח  ִ ָמש 
ּקּון הַ הַ  ּתִ ר  ְוִעּקַ ְוכּו'.  ע  ַ ֵבי ֶפש  ָ ּוְלש  ּגֹוֵאל  ְלִצּיֹון  ּוָבא  תּוב,  ּכָ ֶ מֹו ש  ּכְ ּוָבה,  ְתש  ּבִ א  ֶאּלָ לּוי  ּתָ ָבר  לֵ ּדָ ְ ש  ּקּון  ּתִ ְיֵדי  ַעל  ּוָבה הּוא  ש  י  ּתְ ּכִ ָהֵעָצה,  מּות 

ֵאי  ֶ ַרְך הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ש  ם ִיְתּבָ ֵ ְרחֹוִקין ֵמַהש ּ ֶ ר ַמה ש ּ ם,  ִעּקַ ָ ר ִנְתָעה ְלש  ֶ קֹומֹו ֲאש  ל ֶאָחד ִמּמְ ַרְך ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ּוב ְלַהש ּ ֵלָמה ֵאיְך ָלש  ְ ן יֹוְדִעין ֵעָצה ש 
ֶמָך ּוִמ  ְ ֱאֶמת ַהּכֹל ֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ֶאת ש  י ּבֶ ּוב ִמנִּ ּכִ ַרְך, ַאְך ֵאין יֹוְדִעים ֵעצֹות ֵאיְך ָלש  ם ִיְתּבָ ֵ ּוב ְלַהש ּ ִעים ָלש  ְעּגְ ל  ְתּגַ ד ּבֹו ּכָ ר ִנְלּכָ ֶ ְך ֲאש  ֶ י חֹש 

ּוב   ר ֵליַדע ֵעצֹות ֵאיְך ָלש  ָ י ִאי ֶאְפש  ּכִ ַגם ֱאמּוַנת ֲחָכִמים,  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ר  ְוָהִעּקָ ִחיָנתֹו  ּבְ ְוֶאָחד ְלִפי  יִקים  לְ ֶאָחד  ַצּדִ ְיֵדי  י ִאם ַעל  ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהש ּ
ָכל ּדֹור ָודֹור ַהּמוֹ  ּבְ ֶ ים ש  ּיִ ר ַנֲעֶשה, ֲאִמּתִ ֶ ֲעֶשה ֲאש  ּה ְוֶאת ַהּמַ ר ֵנֵלְך ּבָ ֶ ֶרְך ֲאש   ִרים ָלנּו ַהּדֶ



 6עה.     מוהר"ן                        סא                  תורה                                קוטייל                     

בגילוליהם עוד  יטמאו  ולא  יהודה    עוד  לשתים  שנחלקה  דוד  בית  מלכות  על  נאמר  זה  פסוק  כי 

בלק"ה/ וישראל   רומזת לעצות כמבואר  דוד  בית  מהגלולים והטנופת  כח. שע"י שנטהרין  \כזומלכות 
עי"ז   ממלכותהנ"ל,  לשתי  יחצו  זה  ,  \כט/ ולא  כמ"ש  ממלכות  עצות,  עצה  בחי'  דניאל  כשנתן 

, היינו שזוכה לעצה שלימה.  פי' עצתי הטובה לך  מלכי ישפר עלך  \ל/ניאל ד( )דלנבוכדנצר אמר  
מים עמוקים עצה בלב  כי ע"י המים הנ"ל נעשים אצלו עצות שלימות, בבחי' )משלי כ(  

 : נכונה דהיינו שיש מים שחודרים עמוק ועל ידם זוכים עיצה  \לא/איש
דומה לשטף מים רבים שבכוחם להטביע    זהשחולקים ומבזים אותו    \לב/המים הם בחי' מחלוקת  ואלו

הבזיון   וע"י  צורתו  ואף  עמידתו  ממנו  ובטל  האדם  גם  חודר  את  זה  כל  בחי'  בליבו  עמוקונעשה  מי , 
 \ לד/בחי' )תהלים סה(כי היא בחי' מים  ועל כן מחלוקת נקרא פלוגתא,    \לג /)במדבר כ(  מריבה

 
כות הושענא רבא הלכה ב'  עיין לקוטי הלכות, הלכות תענית הלכה ד' ובהלכות סוכה הלכה ז' ובהל שכתב ל   –  עיין פל"ח אות ז'   כז 

ה  ובחינת חלוקת העצה  דוד  בית  נאמר בתחל שחלוקת מלכות  כן  ועל  בחינה אחת,  ויעזוב עצת  ם  י"ב(  )מלכים א  ת מלכות רחבעם 
ז'   ובהלכות ראש חודש הלכה  עוד,  ועיין שם  וכו'  נחלקה מלכות בית דוד  זה  ידי  ועל  וכו',  וישב לעם קשות כעצת הילדים  הזקנים 

 ון הלכה ה' נפלאות גדולות ורבות מענין מאמר זה הנ"ל: ובהלכות פקד 
 מהגלולין  -בתשכט    כח 

שנידון במותרות דהיינו בחי' שנתן לעצמו עיצה של שקר שהיא מותר ופסול כלפי העיצה האמיתית ונידון  מפגם העצה    לעיל דיבר   כט 
ספק תמיד. וזה בעצמו גם רעה גדולה כידוע  בה. וכאן מדבר מחלוקת העיצה דהיינו שלא יודע לתת שום עיצה לנפשו אלא נשאר ב 

)וכן מצינו  בחוזק האמונה.  פוגם  גמט' עמלק. כי הספק  תלוי בשתי דנקא    שספק  שהחמירה תורה בכפרת הספק מהוודאי לכן אשם 
ילו קרבנו  וחטאת וודאי בדנקא עיין רמב"ן ויקרא ה' טו ותלמידי רבנו יונה ברכות א: ד"ה והא דאמרי( ועיין פי' כלבו להגדה על א 

זהמתם ומשמע שעיקר הזהמה היא  להר סיני ולא נתן לנו את התורה פירש שבקרבתם להר פסק הספק מליבם ועיין תורה ז' שפסקה  
 הספק.

שחלם נבוכנצר ופתר לו דניאל שהודיעוהו בחלומו שכיון שהחריב את בית המקדש נגזר עליו לההפך לחיה למשך    מדובר בחלום   ל
 למלוך ואמר לו דניאל העיצה לדחות את הגזרה לסוף ימיך היא שתתן צדקה לעניים.שבע שנים ואח"כ תשוב  

ר ֲעָליְך ַוֲחָטָיְך  )כד( ָלהֵ   ד " דניאל פ  ּפַ ְ י ִיש  א ִמְלּכִ ֵלְוָתְך: \ }ַוֲחָטָאךְ \ ן ַמְלּכָ ְ ֱהֵוה ַאְרָכה ִלש  ִמַחן ֲעָנִין ֵהן ּתֶ ִצְדָקה ְפֻרק ַוֲעָוָיָתְך ּבְ  { ּבְ

  כאומר אין לך מנוס מן הגזרה ההיא רק אתה המלך עצתי תהיה נאה ויפה עליך ועשה זאת פדה חטאך   -  להן   )כד(   -  מצודות דוד 
כפל ענין במ"ש. הן   והוא  ועונך בחנינת עניים  ויקוים הדבר באחרית    -בצדקה  זמן להשלוה אשר אתה בה  הנה בזה תהיה אריכת 

 הימים: 

 חמיה ה(: עצתי כמו וימלך לבי עלי )נ   -מלכי    -  מצודות ציון 
ְוִלְמצֹ אות    עיין תורה ה' תנינא   לא ִריִכין ַלְחּתֹר  ּצְ ֶ ּקּון ָלֶזה הּוא ש  ְוַהּתִ ִחיַנת ֵעצֹות  ]ב[  ּבְ ִים ֵהם  ַהּמַ ְוֵאּלּו  ָהֱאמּוָנה.  ֵדָלה  ּגְ ם  ָ ש ּ ּמִ ֶ ִים, ש  ַהּמַ א 

ֶלא ֵעצֹות ֵמָרחֹק ֱאמּוָנה אֹ  ּפֶ יָת  י ָעשִֹ ּכִ ְמָך  ִ ְעָיה כ"ה(: "אֹוֶדה ש  ַ ְבִחיַנת )ְיש  ּבִ ֵדָלה ָהֱאמּוָנה,  ּגְ ם  ָ ש ּ ּמִ ֶ ְיֵדי ָהֵעצ ש  ַעל  ֶ ָהֱאמּונָ ֶמן"; ש  ֵדָלה  ּגְ          ה:ֹות 
ֵאין מֹוִעיל ֲאִפּלּו קֹול ְצָעקָ  ֶ ְתַקְלֵקל ְונֹוֵפל ָהֱאמּוָנה, ַעד ש  ּנִ ֶ ש  ב, ַהְינּו ּכְ ִחיַנת עֶֹמק ַהּלֵ "ל, ֲאַזי ְצִריִכין  ְוֵעצֹות ֵהם ּבְ ּנַ ּבּור ּכַ לֹא ּדִ הּוא קֹול ּבְ ֶ ה, ש 

)ֵאי  ְבִחיַנת  ּבִ ְלַבד,  ב  ַהּלֵ ִמן  ב(: ִלְצעֹק  ִלבָּ     ָכה  ים  "ָצַעק  ֲעַמּקִ "ִמּמַ ק"ל(:  ים  ִהּלִ )ּתְ ְבִחיַנת  ּבִ קֹול,  ִלי  ּבְ ְלַבד,  ב  ַהּלֵ ַצֲעַקת  הּוא  ֶ ש  ה'",  ֶאל  ם 
ֵעָצה בְּ  ים  ֵלי כ(: "ַמִים ֲעֻמּקִ ְ ְבִחיַנת )ִמש  ּבִ ִחיַנת ֵעצֹות,  ּבְ ב ֶזה  ַהּלֵ ְועֶֹמק  א.  ִלּבָ ּדְ " ְקָראִתיָך ה'" ֵמֻעְמָקא  אֵ ֵלב ִאיש  ֶ ש  ּכְ ן  ּכֵ ְוַעל  ין מֹוִעיל קֹול  . 

יְ  ְוַעל  א,  ִלּבָ ּדְ ֵמֻעְמָקא  ַרק  קֹול,  ִלי  ּבְ ְלַבד;  ב  ַהּלֵ ִמן  ִלְצעֹק  ְצִריִכין  ֲאַזי  ָהֱאמּוָנה,  ְנִפיַלת  ֵמֲחַמת  ֵהם  ְצָעָקה  ֶ ש  "ל,  ּנַ ּכַ ָהֵעצֹות  ין  ּלִ ִנְתּגַ ֶזה  ֵדי 
ְוכּו':  ים ֵעָצה"  ִחיַנת: "ַמִים ֲעֻמּקִ ְיֵדי ָהֵעצוֹ            ּבְ ְוֶאָחד ַמה  ְוַעל  ל ֶאָחד  ּכָ ם,  ָ ְלַנְפש  ן ֵעָצה  ִלּתֵ עֹוָלם  ּבָ ּיֹוְדִעין  ֶ ַהְינּו ש  )ּדְ עֹוָלם,  ּבָ ין  ּלִ ְתּגַ ּנִ ֶ ת ש 

חֹוֵזר   ַוֲאַזי  "ל.  ּנַ ּכַ ֹאֶמן",  ֱאמּוָנה  ֵמָרחֹק  "ֵעצֹות  ְבִחיַנת:  ּבִ ָהֱאמּוָנה,  ְגֵדָלה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִריְך(,  ּצָ ֶ הַ ש ּ ל  ּכָ ן  ּקֵ ֵהם  ְוִנְתּתַ ָהֵעצֹות  י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ִחינֹות  ּבְ
ֶלא ֵעצֹות ֵמָרחֹק" ְוכּו',  יָת ּפֶ י ָעשִֹ ְמָך ּכִ ִ ִחיַנת: "אֹוֶדה ש  ֶלא, ּבְ ִחיַנת ּפֶ  ּבְ

ָבִרים כ(   -  עיין תורה קסא   לב )ּדְ ֶדה"  ַהּשָֹ ֵעץ  י "ָהָאָדם  ּכִ ָהָאָדם,  ּוֵמִרים ֶאת  יּהַ  ַמְגּבִ ֲחלֶֹקת  נָּ ַהּמַ ַהּמֻ ֵעץ  ה  ְוִהּנֵ ר לֹו  ,  ָ ָהָאֶרץ, ִאי ֶאְפש  ַעל  ח 
ָהעֵ  ֶאת  ְונֹושִֹאין  ְמִריִמין  ִים  ַהּמַ ֲאַזי  ֹוְטִפין  ש  ַמִים  ָעָליו  ִאין  ּבָ ֶ ש  ְיֵדי  ַעל  ִאם  י  ּכִ ַעְצמֹו,  ֶאת  יּהַ  תּוב  ְלַהְגּבִ ּכָ ֶ ש  מֹו  ּכְ ַמִים  ִנְקָרא  ֲחלֶֹקת  ְוַהּמַ ץ, 

ים פ"ח(: "ַסּבוּ  ִהּלִ ל ַהיּ )ּתְ ִים ּכָ יפּו ָעַלי ָיַחד": ִני ַכּמַ  ֹום ִהּקִ

ָרֵאל ָלֵכן    כ' פרק  במדבר    לג  ֵני ִיש ְ ִני ְלֵעיֵני ּבְ ֵ יש  י ְלַהְקּדִ ם ּבִ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנּתֶ ֶ ה  )יב( ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מש  ָהל ַהּזֶ לֹא ָתִביאּו ֶאת ַהּקָ
י ָלֶהם:  ר ָנַתּתִ ֶ ה ֵמי ְמִריבָ )י   ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש  ם: ג( ֵהּמָ ֵדש  ּבָ ּקָ ָרֵאל ֶאת ְיהָֹוה ַוּיִ ר ָרבּו ְבֵני ִיש ְ ֶ  ה ֲאש 

נחזור לאמונת חכמים    וטים ק עיין ביאור הל  ידה  ז' שמקשה שרבינו מביא כאן ראיה למחלוקת שנקראת מים שבאה כדי שעל  אות 
ון שמאד מאד נשגב התיקון  ריבה דייקא. ותירץ שכי ואילו הפסוק הזה שמביא מבואר בו להפך שהרי בגלל שלא האמינו לכן נקרא מ 

הזה שהוא המתקת הדין בשרשו לכן גם משה רבנו לא גמר אותו בחייו עי"ש אולי כוונתו שהסתלקות משה רבינו היא לבחי' חכמה  
 עילאה ששם שרש הדינים ובהסתלקותו נמתק הכל.

בענ   ו אולי א  לקמן  שיתבאר  הכלים  עניין שבירת  עפ"י  כוונתו  ור"ש.  עומק  ר"ע  צריך    יין תלמידי  היה  רבנו  והדעת שמשה  שהאור 
להאיר אמונה בישראל בבחי' אתה הראתה לדעת המבואר בתורה ד' היה כל כך גדול שרק אחר כמה בחי' של שבירת כלים אפשר  

ם כיו"ב כמבואר  שיתיישב בכלים כראוי, וזהו חטא העגל שהיה מיד אחר מתן תורה וחטא המרגלים וקרח ועדתו וחטא מי מריבה ג
תענית ד' כב שמשה הסתלק בגלל פגם אמונת חכמם של ישראל במי מריבה. ועיין בתורה כ' שמי הסלע היו ביאורי התורה  בלק"ה  

שעל ידם מתבטלת כל מחלוקת כי הכל מבואר ואין קושיות ועל זה התגבר היצה"ר ונשברו הכלים וכנראה בשלימות לא יושלם רק  
 טהורים.  עתיד וזרקתי עליכם מים ע"י ביאת משיח כמ"ש אל 

פו"ר ואישות א' ח' שמי מריבה היתה מחלוקת שבקדושה שלע ידה נתקן מחלוקת דסט"א כי כל דבר נמתק בשרשו    עוד עיין לק"ה 
ַנִים ְלָכאן ּוְלָכאן ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהּטֹוָתּה ְלצַ ....   -עי"ש    ְ ִהיא ֶנֱחֵצית ִלש  ֶ ֵלָמה, ש  ְ ֵאיָנּה ש  ֶ חִ ֵעָצה ש  ִהיא ּבְ ֶ ִסְטָרא ָאֳחָרא  ד ֶאָחד, ש  יַנת ַמֲחלֶֹקת ּדְ



 7עה.     מוהר"ן                        סא                  תורה                                קוטייל                     

מים כמ  פלג אלקים מלא  במידה  טובה  ישפיע  שהקב"ה  הפסוק  הנחלקת  פשט  היוצאת  המים  אמת  ו 

 . מצאנו כאן מים בלשון פלגלענינינו , ו מהנהר הגדול לשביל המוליך אותה מלאה מים לשדה

ילמד  \לו/ צדיקים אמיתייםשבכל ספר  \לה/ הםלהאמין בספרי  היא  ,אמונת החכמיםה  שעיקרעתה יבאר 
א ממנו עצות לתקן יויוצ \לז/וילמד ממנו פחיתותובבחי' "מגילת ספר כתוב עלי" כתב בשבילו נכאילו 
יבאר שאין  אות ו' בחי' הכתב שהוא בחי' אחת עם הסמיכה, ולקמן שנתבאר שאות ב'  וכנ"ל. \לחמעשיו/

 
ּקּוָנהּ  ן ּתִ ּמּוָבא. ְוַעל ּכֵ ַהְכָרָעה ּכַ י ֵאיָנּה רֹוָצה ּבְ ִמיד ֶנֱחֵצית ְוֶנֱחֶלֶקת, ּכִ ֵאיָנּה ִנְכַנַעת ְוִהיא ּתָ ֶ ק    ש  ין ִנְמּתָ י ֵאין ַהּדִ ה, ּכִ ָ ְקֻדש ּ ּבִ ֶ ַעל ְיֵדי ַמֲחלֶֹקת ש 

א בְּ  ן ֶאּלָ ֹו, ְוַעל ּכֵ ְרש  ָ ִחיַנת ַמיִ   ש  ִהיא ּבְ ֶ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ש  ּבְ ֶ ק ַמֲחלֶֹקת ש  ִחיַנת ֵמי ְמִריָבה, ִנְמּתָ ה, ּבְ ָ ְקֻדש ּ ּבִ ֶ ן ְמָסֲאִבין מֹוָתרֹות,  ַעל ְיֵדי ַמֲחלֶֹקת ש 
ם   ּגַ ְוֶזהּו  ֵהיֵטב.  ם  ָ ן ש  ַעּיֵ ַהּמֹוָתרֹות,  י ְמִריָבה ְמַטֲהִרין  ַהּמֵ ן  ּכֵ ֶ ְוַעל  ִחיַנת ַמה ש ּ ּבְ ן  ְוֶזה  ּכֵ ֲחצְֹצרֹות" )ִסיָמן ה(  ֲאָמר "ּבַ ּמַ ּבַ ָיִאיר  ֵנרֹו  נּו  ַרּבֵ ָאַמר 

ֵאינָ  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ֵלִמים  ְ ַהש ּ יִקים  ּדִ ַהּצַ ין  ּבֵ ש   ּיֵ ֶ ש  ּוְמִריבֹות  ַמּצּות  ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ל  ּכָ ֶ ש  ְוַתֲאִמין  ֹונֹו,  ִחיַנת  ְלש  ּבְ ִביְלָך,  ְ ש  ּבִ א  ֶאּלָ ּתֹוכַ ּה  ַֹמַעת  ש  ַחת  ֹאֶזן 
ֲחכָ  ֶקֶרב  ּבְ ֶ ש  ּוְמִריבֹות  לּונֹות  ַהּתְ ֹוֵמַע  ש ּ ֶ ש  ּכְ ֶ ש  ּוְמִריָבה,  לּוָנה  ּתְ ֹון  ְלש  ִלין,  ּתָ ֲחָכִמים  ֶקֶרב  ּבְ ים  ִחיַנת  ַחּיִ ּבְ ִבילֹו,  ְ ש  ּבִ הּוא  ֶ ש  ְלַהֲאִמין  ָצִריְך  ִמים 

ִטּפֵ  ּבְ ַגם  ּפָ ֶ ש  ַעל  ְלהֹוִכיחֹו  ים  ַחּיִ ָעָליו  ּתֹוַכַחת  ֶ ש  מֹחֹו,  ַמֲחלֶֹקת  י  ְיָקא  ּדַ ֶ ש  ם,  ָ ִמש ּ ְויֹוֵצא  ם.  ָ ש  ן  ַעּיֵ ְוכּו',  ים"  ַחּיִ ָאְרחֹות  יגּו  ַיּשִ "ְולֹא  ֶנֱאַמר, 
י  ִחיַנת ּתֹוַכַחת ַחּיִ י ַהּמַֹח, ּבְ ִביל ּתֹוָכָחה ְוִתּקּון ִלְפַגם ִטּפֵ ְ ש  יִקים ִהוא ּבִ ּדִ ין ַהּצַ ּבֵ ֶ ה ש  ָ ְקֻדש ּ ּבִ ֶ ֲחלֶֹקת  ם. נִ ש  ּמַ ֶ ּקּון ָעוֹון ֶזה  ְמָצא, ש  ה ִהוא ּתִ ָ ְקֻדש ּ ּבִ ֶ ש 

"ל:   )של ז"ל( ּנַ ִחיַנת ֵמי ְמִריָבה ּכַ  ּבְ

ים:   תהילים פרק סה   לד ְלֻאּמִ ַוֲהמֹון  יֶהם  ּלֵ ּגַ אֹון  ְ ש  ים  ַיּמִ אֹון  ְ יַח ש  ּבִ ְ ַמש  ָועֶ   )ח(  ֵמאֹוֹתֶתיָך מֹוָצֵאי בֶֹקר  ְקָצֹות  ֵבי  ְ יֹש  יְראּו  ַוּיִ ְרִנין: )ט(  ּתַ )י(    ֶרב 
ִכיֶנָה: ּפָ  י ֵכן ּתְ ָגָנם ּכִ ִכין ּדְ ֶלג ֱאלִֹהים ָמֵלא ָמִים ּתָ ה ּפֶ ֶרּנָ ְ ְעש  ת ּתַ ְֹקֶקָה ַרּבַ ש   ַקְדּתָ ָהָאֶרץ ַוּתְ

בזה   לה  להאמין    צ"ע  היא  החכמים  אמונת  שעיקר  להדגיש  צריך  ולמה  בספריהם  מאמין  כבר  חכמים  אמונת  לו  שיש  כיון  לכאורה 
היא שמלעיג על ספריהם. ולקמן יתבאר שרק כשמקבל מכל הספרים מוסר אזי נשלמת תורתו  עיקר פגם אמונת חכמים  בספריהם ו 

להיות כלי לקבל אור החכמה עילאה מלוחות האבן ואבן השתיה.  וצ"ע בזה אולי כיון שלא מלעיג כבר מהני לשלימות תורתו. כי  
עסוק בספרים הקדושים שנתחברו ע"י צדיקי אמת  ם בפל"ח אות יא כתב שי לשון רבינו לא נזכר ללמוד בהם אל אשלא ילעיג אמנ 

 ומאמין בהם ועוסק בהם בתמימות ומבטל דעתו וכו' עי"ז נשלם תורתו.

אות יא ולקמן בביאור עומק העניין ביארתי שלכאורה כל ספר של יהודי שמגלה בספרו את הנקודה הפנימית    כך מבואר בפל"ח   לו 
 תורה. וצ"ע.  הוא נצרך לי לשלימות ה שלו שאין אותה בחבירו  

ז  הלכה    ראש חדש   ועיין לק"ה  ָמקֹום ַאֵחר   -ז סוף אות  ּבְ ֶזה  ּבָ ְדָבֵרינּו  ּבִ ְמבָֹאר  כוונתו ל )   ּוְכָבר  יג לק"ה  נראה  ָפִרים    ( שבת ה'  ֵמַהּסְ ַרק  ר  ֶ ֲאש 
 ְ ח ש  ֵהם ֲאִריְסטֹו, ִיּמַ ֶ י ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ש  דּו ַעל ּפִ ְתַיּסְ ּנִ ֶ דֹוֵלי ִיְשָרֵאל,  מֹו, ַוֲחֵבָריו, מֵ ש  ָרם ּגְ ת ֲאִפּלּו ִאם ִחּבְ ֶ ְמַטֲחֵוי ֶקש  ֶהם ְצִריִכין ְלִהְתַרֵחק ּכִ

ה ֵחֶלק ַיֲעקֹב ְוכּו', כְּ  ֵאּלֶ י לֹא ּבָ ּגֶֹדל ָהַאְזָהָרה ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהם, ּכִ ה ְסָפִרים ּוִבְדָבֵרינּו  ַכּמָ ְמבָֹאר ּבְ בָֹאר בְּ ּכַ ּמְ ֶ ונתו לחיי  נראה כו )   ָמקֹום ַאֵחר מֹו ש 
ַתְלמּוד ּופֹוְסִקים ְוִסְפֵר ( מוהר"ן תז  ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבְ ּדִ י  דּו ַעל ּפִ ְתַיּסְ ּנִ ֶ ָפִרים ש  ל ַהּסְ ּכָ ְבֵרי  . ֲאָבל  דּו ֲעֵליֶהם ְוַעל ּדִ ְתַיּסְ ּנִ ֶ י מּוָסר ש 

דֹוש  ְוָהֲאִר"י ַז"ל, בָּ  ּלֹא יַ ֶהם ְצִריִכין ְלִהְת ַהּזַֹהר ַהּקָ ֶ ן ש  ּכֵ ֶ ן ְוָכל ש  ּכֵ ֶ ל ש  ֶהם, ִמּכָ ִנים ַיֲאִמין ּבָ ל ּפָ ֶהם. ְוַעל ּכָ ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ ם ֲהֹפְך ּבָ ק ּוְלַקּיֵ ּבֵ ְלִעיג  ּדַ
ה ִלְמצֹא ֵעצֹות ְלַנְפש   אי ִיְזּכֶ ַוּדַ ֶהם ּבְ ר ַלֲעסֹק ּבָ ּבֵ ְתּגַ ּיִ ֶ לֹום, ּוְכש  ָ חִ ֲעֵליֶהם, ַחס ְוש  י ּבְ ִמיד, ּכִ ּיֹות,  ֹו ּתָ ל ָהֵעצֹות ָהֲאִמּתִ ם ּכָ ָ ש ּ ּמִ ֶ ִמיָכה, ש  יַנת ְיֵדי ַהּסְ

"ל:  ּנַ ים ּכַ ִ דֹוש  ִסְפֵריֶהם ַהּקְ נּוִזים ּבְ וצ"ע כי עיין שם בתחילת אות ז' שמבאר שרבוי הספרים נצרך דייקא אחר שפסקה הסמיכה ולכן        ּגְ

ע שדווקא ספרים שיודע בברור שהם של רבנים הגונים וצ"ע משמע  צריך ספרים ולפ"ז משמ   החלו להסמיך רבי שאינם הגונים ולכן 
 שיותר קל לברר על ספר הגון מעל רבי הגון.  

ידי החכמים האמתיים הנסמכים. שעיקר הסמיכה הוא  -  וזה לשונו שם יודעין לתת עצה לנפשם על  ואז כשהיתה הסמיכה וכל התיקונים הנ"ל היו 
כנ"ל   זה  בעוונותינו  בשביל  עכשיו  סומכים  אבל  ודור של אריכת הגלות  דור  ובכל  דורות.  וכמה  זה כמה  סמיכה  לנו  אין  כי  זה.  כל  הרבים שנפגם 

קיום  מעצמם מנהיגים הנקראים בשם רבי שאינם הגונים שעל ידי זה נתקלקל כל הנ"ל. ועל כן באמת אין יכולין לתת עצה לנפשו כנ"ל. והעיקר בענין 
כנ"ל. על כן כל התיקון על ידי ריבוי הספרים שנתחברין בכל דור שהתירו חז"ל לכתוב משום עת לעשות לה'  קים החפצים לשוב וכו' התורה של הרחו 

הפרו תורתך. הפרו תורתך דייקא. שבשביל אותן שהפרו תורתך וחטאו כמו שחטאו. וצריכים להוציאם מטיט היון וכו' שנלו לשם שצריכין להאיר  
 מאד וכו'. בהם עצות עמוקות

ים מ(:   -  קכא   תורה   לז  ִהּלִ תּוב ָעַלי ַלֲעשֹֹות ְרצֹוְנָך ְוכּו' )ּתְ ת ֵסֶפר ּכָ ְמִגּלַ ה ָבאִתי ּבִ י ִהּנֵ ֵסֶפר, ּוְבָכל ָמקֹום         ָאז ָאַמְרּתִ ָאָדם רֹוֶאה ְולֹוֵמד ּבְ ֶ ש  ּכְ
ּלֹוֵקַח ְלַעצְ  ֶ הּוא רֹוֶאה ְולֹוֵמד, מֹוֵצא ֶאת ַעְצמֹו, ַהְינּו ש  ֶ ם,  מֹו מּוָסר, ְורֹוֶאה  ש  ָ ן ש  א ּוְמַעּיֵ הּוא ּבָ ֶ ֵאיֶזה ֵסֶפר ש  ָכל ָמקֹום ּבְ ְפלּותֹו, ּבְ ִ ִחיתּותֹו ְוש  ּפְ

תּוב ָעָלי. ֶזה   ת ֵסֶפר ּכָ ְמִגּלַ ה ָבאִתי ּבִ י ִהּנֵ ַרְך. ְוֶזה, ָאז ָאַמְרּתִ ָחֵפץ ַלֲעשֹֹות ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ֶ "ל: ְנָך ֱאלַֹקי ָחָפְצּתִ ִסיָמן ַלֲעשֹֹות ְרצוֹ ֶזה ִסיָמן ש  ּנַ  י ּכַ

ן ּתֹוָרה,  וארבעה שומרים הלכה ה' אות יא    ועיין לק"ה פקדון   לח ֱאַמר ַעל ַמּתַ ּנֶ ֶ תּוב ָעָלי ְוכּו' ש  ת ֵסֶפר ּכָ ְמִגּלַ ה ָבאִתי ּבִ י ִהּנֵ ְוֶזה ָאז ָאַמְרּתִ
ָצִרי  ָהָאָדם  ֶ ש  ְמבָֹאר  ָבר  ּכְ י  ּכִ ם,  ָ ש  "י  ִ ַרש  ֵרש   ּפֵ ֶ ש  מֹו  ּפָ ּכְ ְ ִמש  ְלהֹוִציא  ֱאמּוַנת  ְך  ְיֵדי  ַעל  זֹוִכין  ְוֶזה  ם.  ָ ש  ְלמֹד  ּיִ ֶ ש  ָמקֹום  ל  ִמּכָ רֹות  ָ ְיש  ַהְנָהגֹות  ט 

ְוָיכֹול  ה  ְוַזּכָ ַצָחה  ְעּתֹו  ּדַ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶ ש  ַזְך  ּוַמֲאָכלֹו  מֹוָתרֹות  ּבְ ִנּדֹון  ֵאינֹו  ָאז  ֶ ש  ֵלמּות.  ְ ש  ּבִ בְּ   ֲחָכִמים  ַעְצמֹו  ֶאת  לְ ִלְמצֹא  ּיִ ֶ ש  ָמקֹום  ם  ָכל  ָ ש  מֹד 
לַ  ִחיַנת ַקּבָ ה ָבאִתי, ַהְינּו ּבְ ִהּנֵ י  "ל. ְוֶזהּו ָאז ָאַמְרּתִ ּנַ רֹות ּכַ ָ ֵטי ַהְנָהגֹות ְיש  ּפְ ְ ם ִמש  ָ ּיֹוִציא ִמש ּ ֶ ת  ש  ְמִגּלַ ם. ְוֶזהּו ּבִ ָ "י ש  ִ ֵרש  ַרש  ּפֵ ֶ מֹו ש  ת ַהּתֹוָרה, ּכְ

תּוב ָעָלי,   ָכל ָמקוֹ ֵסֶפר ּכָ ּבְּ ֶּ י ּבְּ ש  ּתִּ דְּ מַּ ּלָ ֶּ י  ם ש  ר, ּכִּ פֶּ ת סֵּ ּלַּ גִּ ה מְּ יזֶּ אֵּ י ּבְּ ּתִּ דְּ מַּ ּלָ ֶּ ָכל ָמקֹום ש  י ּבְּ מִּ צְּ ת עַּ י אֶּ ָצאתִּ ּמָ ֶּ י ש  תוּב ָעלַּ ּכֹל ּכָ ר ָהָיה הַּ פֶּ ה סֵּ יזֶּ אֵּ

כוּ'.   י וְּ מִּ צְּ עַּ רֹות לְּ ָ ש  ָהגֹות יְּ נְּ י הַּ טֵּ ּפְּ ְּ ש  ם מִּ ָ ש ּ י מִּ אתִּ י הֹוצֵּ ּתִּ דְּ מַּ ּלָ ֶּ ָכל ָמקֹום ש  ְדָבָריו ִזְכרוֹ )ְוֵכן ְמבֹאָ ּבְּ ִסיָמן  ר ּבִ סּוק ֶזה )ּבְ ַעְצמֹו ַעל ּפָ נֹו ִלְבָרָכה ּבְ
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִנְפָלא(.  ר  ֶ ֶקש  ּבְ ַאֲחָריו  ֶ ש  סּוִקים  ַהּפְ ְך  ֵ ֶהְמש  ֵאר  ִיְתּבָ "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  י  ּפִ ַעל  ה  ַעּתָ ַאְך  מֹו    קכא(  ּכְ ּתֹוָרה  ּבַ ה  ַהְרּבֵ ְסָפִרים  י  הֹוַסְפּתִ

בֹ  ּמְ ֶ ַעל ְיֵדי ש  ֶ ם ש  ָ ב ֶאְצלֹו ְוָהָיה ֶאצְ   ָאר ש  ָ ֶפר ֶנְחש  ה לֹא ָהָיה ֶזה ַהּסֵ ִחּלָ י ִמּתְ ה ּכִ ה ְסָפִרים ַהְרּבֵ עֹושֶֹ ֶ ב ש  ָ לֹא ּוְלמֹוָתר,  ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ֶנְחש  לֹו ּכְ
ּזֹוֶכה  ֶ ְיֵדי ש  ַעל  ּוִבְפָרט  ְוכּו'.  ֵסֶפר  ל  ּכָ ֶאְצלֹו  ב  ָ ְוֶנְחש  ו חֹוֵזר  ָ ִמ   ְוַעְכש  ְלהֹוִציא  ו  ָ ו  ַעְכש  ָ ַעְכש  ֶ ֶהם ש  ּבָ ּלֹוֵמד  ֶ ש  ָפִרים  ֵמַהּסְ רֹות  ָ ְיש  ַהְנָהגֹות  ֵטי  ּפְ ְ ש 

י  ּלֹו, ּכִ ֶ ש  ל ֵסֶפר ּכְ ב ּכָ ָ ו ֶנְחש  ָ ה ָהָיה ָרחֹוק ֵמֶהם ְמֹאד ְוַעְכש  ִחּלָ י ִמּתְ ּלֹו, ּכִ ֶ ש  ָפִרים ּכְ ִבים ַהּסְ ָ ר ֶאלָּ   ֶנְחש  ְדָרש  הּוא ָהִעּקָ ה.לֹא ַהּמִ ֲעשֶֹ מֹו  וּכְּ   א ַהּמַ

זֶּ  י ּתֹוָרה. וְּ רֵּ בְּ דִּ אֹו לְּ ּלוּ ֲעשָֹ אִּ ב ּכְּ ָ ש  חְּ ֲעשֹֹות נֶּ ד לַּ ּלֹומֵּ הַּ ֶּ י ש  ֻחּקֹתַּ ת ּבְּ ַּ ָרש  ה ּפָ ּבָ ָרש  רַּ דְּ מִּ תוּב ּבְּ ּכָ ֶּ ר  ש  פֶּ ל סֵּ ב ּכָ ָ ש  חְּ ּנֶּ ֶּ תוּב ָעָלי, ש  ר ּכָ פֶּ ת סֵּ ּלַּ גִּ מְּ הוּ, ּבִּ
וַּ  ּבְּ ָאז  וְּ י  ילִּ בִּ ְּ ש  וּבִּ י  ב ָעלַּ ּתָ כְּ ּנִּ ֶּ צוֹ ש  ֲעשֹֹות רְּ אי לַּ ָעי.ּדַּ תֹוךְּ מֵּ ּבְּ ָך  תֹוָרתְּ י וְּ ּתִּ י ָחָפצְּ ָך ֱאלֹקַּ מֹו    נְּ ּכְ ָרֵאל,  ל ִישְֹ ֶ ת ָהֲאִכיָלה ש  ַ "י ְלִעְנַין ְקֻדש ּ ִ ּוֵפֵרש  ַרש 

הְ  ּיִ ֶ י ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים זֹוִכים ש  "ל, ּכִ ּנַ יָך, ַהְינּו ּכַ ל ַמֲאָכִלי ַעל ּפִ ם, ּכָ ָ ֵרש  ש  ּפֵ ֶ ֲאָכל ַזְך  ש  ּלֹא ַיֲעלּו ַהּמֹוָתרֹות ֶאל ַהּמַֹח  ֶיה ַהּמַ ֶ ְבִחיַנת ָמן ש  ּבִ
 ֶ ש  ִמי  י  ּכִ ְיָקא.  ּדַ ֵמָעי  תֹוְך  ּבְ ֶמת  ִמְתַקּיֶ ַהּתֹוָרה  ֶ ש  ֵמָעי  תֹוְך  ּבְ ְותֹוָרְתָך  ְוֶזהּו,  לֹום,  ָ ְוש  ַחס  ל  ֵאיָנּה  ְלַבְלּבֵ ַהּתֹוָרה  ֲאַזי  ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  ּבֶ ּפֹוֵגם 

ֶאְצלֹו   ֶמת  בִּ ִמְתַקּיֶ ְעּתֹו  ּדַ ֶאת  ִמין  ּוְמַעּקְ ְסרּוִחים  ִנים  ָ ֲעש  עֹוִלים  ֶ ש  ַעד  ַהּמֹוָתרֹות  ֶאְצלֹו  ה  ְתַרּבֶ ּמִ ֶ ש  ֵמָעיו,  ֲאִכיַלת  ִמן  ֵמֲחַמת  ֲהפּוכֹות  ְסָברֹות 
ַהּתֹוָרה   ֶ ש  ִנְמָצא  ֵמַהּתֹוָרה  ֱאֶמת  ֵטי  ּפְ ְ ִמש  ְלהֹוִציא  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ּוִמְתַרֶחֶקת ָהֱאֶמת  ֵטי    יֹוֵצאת  ּפְ ְ ִמש  ה  ּנָ ִמּמֶ ְלהֹוִציא  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶ ש  ֵמַאַחר  ּנּו  ִמּמֶ

ָפה ְוַלחּוץ ֵמחֲ  ל ּדֹוֵאג ִמן ַהּשָ ֶ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּתֹוָרתֹו ש  ֶ ִחיַנת ַמה ש ּ הּו ּבְ ּזֶ ֶ וִ ֱאֶמת, ש  ד ְוחֹוֵלק ַעל ּדָ ָהָיה ִמְתַנּגֵ ֶ ָהָיה ָאז  ַמת ש  ֶ ד ש 
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כשתורתו שלימה יכולה לקבל משרשה בשכל הכולל  כי, \לט/ שלימות לתורתו עד שיאמין בכל הספרים
   .והצמצומים מהחושך ויצא בשרשם יתמתקו כל הדינים ואבן השתיה  בלוחות האבן המקבלים מ

בעניין ריבוי הספרים לשון רבינו שצריך להאמין בכולם ועל פי פשוטו נראה שכל הספרים בעולם צריך  
נ"ל הכוונה שכמו שבכל אדם יש נקודה שאין  ו \מ/לקבל מהם ועיין פל"ח אות יא שדווקא ספרי צדיקי האמת

ון אלא ע"י נקודת חבירו וכך כנגד כל  בחבירו ונתבאר בתורה לד שלכל אדם יש חרפת לב שאין לה תיק
הנקודות כך חרפות לב יש לו בליבו ולכן צריך להיות בהתקשרות לכל ישראל ועי"ז יקבל מהם את הנקודה  
שלהם ואע"פ שא"א לדבר ביראת שמים עם כולם אבל כיון שנכלל בכולם בבחי' ערבות האהבה אזי יכול  

מעוד צדיקים שהם נשמה כוללת כמה נשמות ישראל כל לקבל נקודתם מהצדיק הגדול שכולל כולם. וכן 
אחד לפי גדולתו. נמצא שבכל ספר יש לכל הפחות נקודת אמת אחת שרק על ידה יש שלימות לתורה )לבד 
מספרי שקר שהמחבר אפילו את הנקודה של עצמו לא מצליח לגלות( ולפ"ז גם בבחי' הכתב מי שסומך רבי  

רבי שכולו זרע אמת כמבואר בתורה ז' ואזי יש חיזוק לכתב כי בו הראוי אזי זוכה להאמין בספר של ה
כלולים כל הנקודות ואעפ"כ צריך גם להאמין בכל הספרים בבחי' ההתקשרות לכל ישראל כדי שיוכל 

 .  לקבל נקודתם הכלולה בצדיק כנ"ל

נעשה ספר, בחי' שאלות תשובות. כי המחלוקת היא שאלה  צריך להיות  כי מכל מחלוקת  
[, ועי"ז הוא משיב  מבשב בתשובה ] צריך עי"ז להיות  עליו. והוא    מאא, שמקשין ושואליןוקושי

ומתרץ השאלה, ונעשה מזה בחי' ספר שו"ת. כי ע"י התשובה, עי"ז נתחדשים אצלו כמה 
בתשובה    \מג /ספרים החזרה  עצם  אלא  אותו  ששואלים  השאלה  על  שיענה  בדווקא  הכוונה  שאין  נמצא 

צדיקי  ספרי  ומחשיב  הקושיאשחוזר  על  התשובה  הם  להחשיבם  שחוזר  הספרים  אזי  כמה  ם  יש  כי   .
. ובתחילה  \מד/ספרים עכשיו, וגם עתידים להיות עוד כמה ספרים, וכולם צריכים להעולם

 
ם ִאיש  ֵמַעְבֵד ַהצַּ  ָ ְבִחיַנת ְוש  "ל ּבִ ל ּדֹוֵאג ָהָיה ַעל ְיֵדי מֹוָתרֹות ַהּנַ ֶ ל ּתֹוָרתֹו ש  יק ָהֱאֶמת ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּכָ בָֹאר  ּדִ ּמְ ֶ מֹו ש  אּול ֶנְעָצר ִלְפֵני ְוכּו', ּכְ ָ י ש 

ְוַלחּוץ   ָפה  ֵמַהּשָ ּתֹוָרתֹו  ל  ּכָ ָהָיה  ן  ּכֵ ְוַעל  ם  ָ ָמה ש  ִנְתַקּיְ לֹא  י  ֵסֶפר    ּכִ ת  ְמִגּלַ ּבִ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ֶ ש  ֲחָכִמים,  ֶלֱאמּוַנת  ַהּזֹוֶכה  ֲאָבל  "ל.  ְוַכּנַ ֵמָעיו  תֹוְך  ּבְ
"ל ֲאַזי ַלֲעשֹֹות ְרצֹוְנָך ְוכּו' ְותֹוָרְתךָ  ַהּתֹוָרה ַעל ָידֹו ְוַכּנַ ה ְסָפִרים ּבְ ין ַהְרּבֵ ְתַרּבִ ּמִ ֶ תּוב ָעָלי ש  תוֹ   ּכָ ְיָקא, כִּ ּבְ י  ְך ֵמָעי ּדַ ְיָקא, ּכִ ֵמָעיו ּדַ ֶמת ּבְ י ִמְתַקּיֶ

זֶּ  ֶ ֵטי ֱאֶמת ש  ּפְ ְ ּזֹוֶכה ְלָבֵרר ִמש  ֶ ַהּמַֹח ַעד ש  ֵאיָנם עֹוִלים ַהּמֹוָתרֹות ֶאל  ֶ ְבִחיַנת ָמן ש  ֲאִכיָלתֹו ּבִ ֶ ֵרש   זֹוֶכה ש  ּפֵ ֶ "ל. ְוֶזה ש  ר ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַכּנַ ה ִעּקַ
ם  ָ "י ש  ִ ל ַמֲאָכִלי ַעל ּפִ   ַרש  ר ִמְצֹות הַ ּכָ ה ְוָכל ָהֶעשֶֹ רֹות ְוַחּלָ רּומֹות ּוַמַעשְֹ גֹון ּתְ ֲאִכיָלה ּכְ לּוִיים ּבַ ְצֹות ַהּתְ ל ַהּמִ ם ּכָ י ּגַ ת ְוִאּסּור  יָך, ּכִ ּפַ לּוִיים ּבַ ּתְ

יִ  ש  ֲאִכיַלת  ְלַקּדֵ ֵדי  ּכְ ַהּכֹל  ְוכּו'  ְטֵמִאים  ּוִמיִנים  ּוְטֵרפֹות  ֵבלֹות  ְהֶיה ִנְ ּיִ ֶ ָרֵאל ש  ֵטי ֱאֶמת    שְֹ ּפְ ְ ּיּוְכלּו ְלהֹוִציא ִמש  ֶ ֵדי ש  ּכְ ִלי מֹוָתרֹות  ּבְ ַזְך  ַמֲאָכָלם 
"ל:  ּנַ  ֵמַהּתֹוָרה ּכַ

בתחילת   לט  הגדול,    לעיל  האמיתי  הצדיק  של  ספרו  את  להבין  לי  שמסייעים  לספרים  דווקא  שהכוונה  ביארתי  ובפתיחה  התורה 
שתור  עפ"י המבואר שם  כ וביארתי  רבנו  צוואת  היא  זו  ביארתי בכלליות  ה  כאן  פטירתו. אמנם  לזכות להתקשרות אליו לאחר  יצד 

 יותר כפי שמשמע פשט לשון רבינו. ושניהם נכונים.

לומר כפשוטו שהרי כבר הזהיר מאד שלא לסמוך רב שאינו ראוי והכי נמי לסמוך ספר עצות של רב שאינו ראוי.    ובוודאי א"א   מ
ם קצת משמע לקבל מכל חכם אמת אבל לסמוך רב דהיינו שלא יסור מדבריו ימין  אמונת חכמים בלשון רבי וכבר נתבאר לעיל ש 

ושמאל לזה צריך זהירות רבה כנ"ל. וכן בספרים ספרי הצדיק האמת כולו זרע אמת אבל רבוי הספרים שיבאר לקמן שצריך להאמין  
אמת ואעפ"כ אם ילעיג על הספר יאבד    לו יש רק נקודה אחת של בהם הכוונה לקבל מכל ספר תוכחה. ובזה לפעמים יש ספר שבכו 

גם אותה נקודה שחייב אותה להשלמת תורתו. עיין מזה בהקדמת הגר"י סטיפלער לספריו קהלות יעקב שכתב בשם ספר תורת גיטין  
ונ"ל עפ"י הנ"ל מבואר העניין היטב כ  י לצורך השלמת התורה  מאמר הקדמון שדבר טוב אחד בספר מציל על הספר כולו. עכ"ל.  

וכרח אותו דבר טוב להתגלות לכל ישראל. ומבואר בספרים שיתבעו כל אחד על שלא פירסם וגילה את הנקודה הטובה שגילו רק  מ 
ועיין עוד  אות תקל מי שגילה לו הקב"ה דבר ואינו כותבה גוזל וכו' וכתיב יפוצו מעינותיך וכו' עי"ש, ובביאור ברית עולם שם.עיין בספר חסידים   לו.  

תהלים עה"פ פריו יתן בעתו, ובחסד לאברהם מעין ב נהר יג יד כו, ועיין לקוטי אמרים אות ח' לר' צדוק הכהן,   עוד עיין בספרו מחשבות באלשיך על 
תו בעולם, ואם  חרוץ אות טו שכתב שיש גם חיוב לפרסם כי שמא יש בדבריו איזה חידוש השייך לחלקו ולא נגלה לשום אדם והוא לכך נוצר לגלו 

 יצטרך להתגלגל.  לא, ח"ו 
 ושואלין -ושאולין, בדפו"ר בתרלד ומתרלו   –בתקפא    מא 

 עיין פרי הארץ פ' וירא בשם בעל העקידה עה"פ עזר כנגדו, יש שההתנגדות הוא העזר.  מב 

פ   מוהרנ"ת   מג  עפ"י  דווקא אמונה בספרים כדמשמע  ולאו  ספר  מזה  נעשה  תיקון אמונת חכמים  עפ"ז שכל  עיין  מבאר  ליקוטי  שוטו 
 ועי"ש גם אות כ' ותבין יותר   אות כא   ' ת חשן משפט הלכות פקדון ה הלכו 

נחשב לספר מיוחד בפ"ע והוא פלא מאד מדוע    " ויהי בנסוע הארון " ותראה נפלאות שזהו בחי' משאחז"ל ש   ועתה תבין   -וזה לשונו  
והלא גם עשרת  ה שיש בהם מצוות רבות  זאת הפ' הקטנה תהי' נחשבת יותר לספר א' מספרי התורה, יותר משאר כל פרשיות התור 

כלולה    התורה   כל   כי  היטב  הדבר  מובן  הנ"ל  ע"פ  אך  דברים.  או  שמות  בס'  נכללים  הם  רק  בפ"ע  לספר  נחשבים  אינם  הדברות 
באמונת חכמים שזכו לתקן ע"י נסיעתם דייקא ע"י שנסעו אחרי הארון שהלך  לפניהם וכו' שעי"ז נתוספו ספרים הרבה וע"כ בכל  

שם תורה הרבה וע"כ נעשו מהנסיעות בעצמם ספר תורה. וע"כ נחשב ויהי בנסוע הארון לספר מיוחד כי    מקומות שבאו לשם קיבלו ה 
תשובה על אמונת חכמים כנ"ל שעי"ז    כל התורה תלוי' בזה דהיינו באמונת חכמים שזכו ע"י הנסיעות וכו' כנ"ל כי ע"י  הנסיעות עשו 

 רון הוא ספר בפ"ע כי ע"י הנסיעות שהוא תיקון אמונת חכמים נעשה ספר כנ"ל.  "כ פ'  ויהי  בנסוע הא נתוספין ספרים בתורה כנ"ל וע 

עי"ש   כה עוד  כנגד האמונה אזי אח"כ    אות  בעיקר  כיוון שהוא התגבר  ומרדכי  יהושע  ע"י  כגון  עמלק  מחית  שהיה  שכן בכל פעם 
 ת המן ובניו נתחדש ספר כמ"ש כתוב זאת זכרון בספר וכן המגילה שאחרי תלי 

ָמקֹום ַאֵחר   -ז אות ז'  הלכה    הלכות ראש חדש ליקוטי    מד ּבְ ֶזה  ְדָבֵרינּו ּבָ ּבִ דּו    (עי"ש   ' יג ה)עיין שבת    ּוְכָבר ְמבָֹאר  ְתַיּסְ ּנִ ֶ ָפִרים ש  ר ַרק ֵמַהּסְ ֶ ֲאש 
מֹו, ַוֲחֵבָריו, ֵמֶהם ְצִר  ְ ח ש  ֵהם ֲאִריְסטֹו, ִיּמַ ֶ י ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ש  ּפִ ְמבָֹאר  יִכין ְלִהְתַרֵחק כִּ ַעל  דֹוֵלי ִיְשָרֵאל, ּכַ ּגְ ָרם  ת ֲאִפּלּו ִאם ִחּבְ ֶ ְמַטֲחֵוי ֶקש 
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עליהם,  מלעיג  היה  כי  כלא,  אצלו  הספרים  כל  היו  אזי  חכמים,  אמונת  לו  היה  כשלא 
פשט הפסוק ששלמה המלך  ,  בה וכו'עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הר   \מה/כמ"ש )קהלת יב(

 \מו/ ערובין  בגמ'מזהיר לשמור מצוות וגדרים דרבנן אע"פ שלא נכתבו בתורה כי א"א לכתוב כל כך הרבה ו
דרשו פסוק זה לעניין המזלזל במצוות וגדרים דרבנן שנידון בצואה רותחת וכנ"ל באות א' שהובא לעניין  

חוז וכאן  במותרות  נידון  חכמים  באמונת  הספרים  הפוגם  רבוי  על  הלועג  לעניין  זו  דרשה  ומביא  רבנו  ר 

ספריהם  בכלליות ריבוי  על  שמלעיג  אמיתיים  דהיינו  צדיקים  אצלו. של  כלא  כולם  ואזי   ,
כל  אצלו  ונחשבים  חוזרים  כי  ספר,  פעם  בכל  אצלו  נתחדש  אזי  ע"ז,  בתשובה  וכששב 

 הספרים שבתחילה היו בעיניו כלא.  
מסתכל ומתבונן בהמחלוקת, מפני מה הם חולקים  ריך להיות  צוהכל לפי המחלוקת, כי הוא  

ועי"ז   אחר.  באופן  ולא  הדיבורים,  באלו  ולתקן  להיות  כך,  בתשובה,  לשוב  איך  מתבונן 
שעי"ז מלעיג על רבוי    האמונת חכמים. כי משם נמשך המחלוקת, ע"י שפגם באמונת חכמים

ועי"ז   לתורתו  שלימות  אין  ועי"ז  להיא  הספרים  יכולה  בללא  משרשה  מאבן  וקבל  שמקבלים  האבן  חות 
המחלוקת ו  כפי שיתבאר כל זה לקמן באות ו'.  שכל הכולל שממנו המתקת כל הצמצומיםדהיינו מההשתיה  

מללמוד כראוי בספרי  לכן חלוק ליבו  היא מחמת הצמצומים שלא יכולים להשוות דעותיהם )פל"ח אות ח'(  

 
ה ְסָפִרים ּוִבְדָבֵרינוּ  ַכּמָ ה ֵחֶלק ַיֲעקֹב ְוכּו',    )שאפילו חלק מספרי הרמב"ם אב"ן עזרא ורלב"ג(   ּבְ ֵאּלֶ י לֹא ּבָ ּגֶֹדל ָהַאְזָהָרה ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהם, ּכִ

 ֶ ש  מֹו  ָמקֹום  ּכְ ּבְ בָֹאר  תז )  ַאֵחר ּמְ ְוִסְפֵר ( חי"מ  ּופֹוְסִקים  ַתְלמּוד  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ַעל  דּו  ְתַיּסְ ּנִ ֶ ש  ָפִרים  ַהּסְ ל  ּכָ ֲאָבל  מּוָסר  .  י 
ֶהם   דֹוש  ְוָהֲאִר"י ַז"ל, ּבָ ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהּקָ דּו ֲעֵליֶהם ְוַעל ּדִ ְתַיּסְ ּנִ ֶ בֵּ ש  ל  ְצִריִכין ְלִהְתּדַ ֶהם, ִמּכָ ִנים ַיֲאִמין ּבָ ל ּפָ ֶהם. ְוַעל ּכָ ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ ם ֲהֹפְך ּבָ ק ּוְלַקּיֵ

ִלְמצֹ  ה  ִיְזּכֶ אי  ַוּדַ ּבְ ֶהם  ּבָ ַלֲעסֹק  ר  ּבֵ ְתּגַ ּיִ ֶ ּוְכש  לֹום,  ָ ְוש  ַחס  ֲעֵליֶהם,  ַיְלִעיג  ּלֹא  ֶ ש  ן  ּכֵ ֶ ש  ְוָכל  ן  ּכֵ ֶ ּתָ ש  ֹו  ְלַנְפש  ִחיַנת א ֵעצֹות  ּבְ י  ּכִ ִמיָכה,    ִמיד,  ַהּסְ ְיֵדי 

"ל:  ּנַ ּכַ ים  ִ דֹוש  ַהּקְ ִסְפֵריֶהם  ּבְ נּוִזים  ּגְ ּיֹות,  ָהֲאִמּתִ ָהֵעצֹות  ל  ּכָ ם  ָ ש ּ ּמִ ֶ ל     ש  ּכָ י  ּפִּ ל  עַּ "ל ֵהיֵטב ְותּוַכל    וְּ ַהּנַ ל ַהּתֹוָרה  ּכָ ר  ֶ ְלָהִבין ְקָצת ֶקש  ֶזה ּתּוַכל 
 ְ ָלה ְלַנְפש  ם ַהּצָ ָ ל ִמש ּ ָכל ֵעת ִאם ּתִ ְלַקּבֵ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו: ָך ּבְ  ְרֶצה ּבֶ

 שהם הספרים הקדושים שמחברין הצדיקים והכשרים האמתיים בכל דור ודור.  -שם הלשון  ז' א'    סוכה ועיין לק"ה  

הרי  נזכה    וצ"ע  איך  הקושיא  חזרה  ושוב  להזהר  צריך  מספריהם  גם  בוודאי  וא"כ   ראויים  שאינם  ממנהיגים  הזהיר  כך  כל  לעיל 
 הכל.  אמונת חכמים שהיא עיקר ל 

 ספרים שיש עליהם הסכמה מחכמי הדור כי הסכמה בחי' סמיכה עכ"פ על מה שראו בעיניהם   ואולי דווקא 

הליקוטים  ביאור  סז    ועיין  האמונה    -אות  בספרי  והשתדלות  הרצון  כל  שיהיה  פנים  כל  על  מוכרח  שעוד  מבואר,  ממילא  ]וגם 
   בזולתם חס ושלום[:   ד משה רבינו ע"ה,  ולא שבחכמינו הנסמכים הנ"ל מדור לדור ע 

כְ   -ז' אות כה  ראש חדש הלכה    הלכות  עוד עיין לקוטי  ּבִ ֶ ין ּתֹוָרה ש  ּבֵ חּוד  ְכִלית ַהּיִ ָאז ּתַ ֶ ת ש  ּבָ ַ ִחיַנת ש  ּבְ ֵהם  ֶ י ּתֹוָרה ש  ֵ ים ֵמִחּדּוש  ִ ֵיש  ְסָפִרים ְקדֹוש  י  ָתב ּכִ
ּתוֹ  ֶ ה, ַהְינּו ש  ַעל ּפֶ ּבְ ֶ ֶ ְותֹוָרה ש  ה, ש  ַעל ּפֶ ּבְ ֶ נָ ָרה ש  ּתְ ּנִ ֶ ְכָתב ש  ּבִ ֶ ֶֹרש  ַהּתֹוָרה ש  ים הּוא עֹוֶלה ַעד ש  ּיִ דֹוִלים ָהֲאִמּתִ ין ַהֲחָכִמים ַהּגְ ִ ש  ַחּדְ ּמְ ֶ ַרְך ִהוא ַמה ש ּ יו ִיְתּבָ ה ִמּפִ

ּוְמבָ  ים  ִ ש  ַחּדְ ּמְ ֶ ים ש  ִ ַהִחּדּוש  ֶ ַהְינּו ש  חּוד,  ַהּיִ ַתְכִלית  ּבְ ם  ָ ים  ְוִנְכֶלֶלת ש  ִ ּוְמָפְרש  ַתְכִלית ֲאִרים  ּבְ ַיַחד  ִרים  ּוְמֻחּבָ ּוְנעּוִצים  לּוִלים  ּכְ ְכָתב ֵהם  ּבִ ֶ סּוֵקי ַהּתֹוָרה ש  ּפְ ֶאת 
תַ  ּבְ לּוִלים  ּכְ יֶהם  ֵ ִחּדּוש  ֶ ש  ֳאָפָניו,  ַעל  ּבּור  ּדִ ַבר  ּדְ ים  ִ ש  ְמַחּדְ ֵהם  י  ּכִ סּוִקים,  ַהּפְ ּבּוֵרי  ּדִ ִעם  ָהַאְחדוּ ָהַאְחדּות  סּוֵקי ְכִלית  ּפְ תֹוְך  ּבְ ֹוָקיו   ת  ש  ְבִחיַנת  ּבִ ְוכּו'.  ַהּתֹוָרה 

 ֶ ה ש  ַעל ּפֶ ּבְ ֶ י ּתֹוָרה ש  ֵ ם. ֲאָבל ֵיש  ִחּדּוש  ָ "י ש  ִ ֵרש  ַרש  ּפֵ ֶ ז, ּוְכמֹו ש  ִדים ַעל ַאְדֵני ּפָ ש  ְמֻיּסָ ֵ ָנם ֵהי ַעּמּוֵדי ש  ה ְלַכּוְ ֶ ים, ֲאָבל ָקש  ּיִ ים ַוֲאִמּתִ ִ ן ְקדֹוש  ם ּכֵ תֹוְך  ֵהם ּגַ ֵטב ּבְ
ּבּוֵר  ֶֹר ּדִ ש  ִחיַנת  ּבְ ַהּקֶֹדש   ֶ ש  טֹוב,  יֹום  ת  ַ ְקֻדש ּ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ְוכּו'.  א  ַאְסַמְכּתָ ּוְבֶדֶרְך  ֶרֶמז  ּבְ ַרק  ַהּתֹוָרה  קֹומֹו  י  ִמּמְ ַעְצמֹו  ֶאת  ְלהֹוִריד  ָצִריְך  ְכָתב  ּבִ ֶ ש  ַהּתֹוָרה  ש  

 ֶ ֵדי ש  ש  ּכְ ל ּוְלִהְתַלּבֵ ֵ ְלש  ּתַ ְ ֵ ּיּוַכל ְלִהְתַחבֵּ ּוְלִהש  "ל. ּוֵמִחּדּוש  ּנַ ִחיַנת ִמְקָרא קֶֹדש  ּכַ ִחיַנת יֹום טֹוב ּבְ ה ֵאּלּו. ְוֶזהּו ּבְ ַעל ּפֶ ּבְ ֶ י ּתֹוָרה ש  ֵ ֵאּלּו ֵאין  ר ִעם ַהִחּדּוש  י ּתֹוָרה ּכָ
רוּ  ֵלמּות. ְוָאז ֵיש  ֲעַדִין ֵאיֶזה ּבֵ ְ ַתְכִלית ַהש ּ ן ָהֵעָצה ּבְ "לְיכֹוִלין ְלַתּקֵ סֶֹלת ַהּנַ מּוִכים ְלָהֲאִכיָלה    ר ִמּפְ ּסְ ֶ ֵהם ְמֶלאֶכת ֹאֶכל ֶנֶפש  ש  ֶ ְוָאז ֵיש  ֲעַדִין ֵאיֶזה ְמָלאכֹות ש 

סֹ ּפְ ִחיַנת  ִמּבְ ֲאָכל  ַהּמַ ְלָבֵרר  ֵדי  ּכְ ֲאָכל  ַהּמַ ּקּון  ּתִ ַמר  ּגְ ֵהם  ֶ יֹום טֹוב ש  ּבְ ל  ֵ ּוְלַבש ּ ֶלֱאפֹות  ִריִכין  ּצְ ֶ ּמִ ש  ֶ "ל ש  ַהּנַ ָהֵעָצהֶלת  ַגם  ּפְ ם  ָ רּוִרים ש ּ ּבֵ ֲעַדִין  ְצִריִכים  ָאז  י  ּכִ  ,
"ל:  ּקּון ָהֵעָצה ְוַכּנַ ִביל ּתִ ְ ש   ּבִ

יב   מה  פרק  ֶאָחד:   קהלת  ֵמרֶֹעה  נּו  ִנּתְ ֲאֻסּפֹות  ֲעֵלי  ּבַ ְנטּוִעים  ְמרֹות  ּוְכַמש ְ ְרבֹנֹות  ּדָ ּכַ ֲחָכִמים  ְבֵרי  ּדִ הֵ   )יא(  ִהּזָ ִני  ּבְ ה  ֵמֵהּמָ ְויֵֹתר  ֹות  )יב(  ֲעש  ר 
ר:  ְסָפִרים הַ  ש ָ ה ְיִגַעת ּבָ ה ֵאין ֵקץ ְוַלַהג ַהְרּבֵ  ְרּבֵ

שעשו סייג לתורה בגזירות להרחיק את האדם מן העבירה כגון אכילת קדשים עד השחר והם אמרו עד    -)יא( דברי חכמים    -רש"י  
מה    -כדרבנות    את שמע דערבית כמו כן.חצות וקריאת שמע דערבית כמו כן. אכילת קדשים עד השחר והם אמרו עד חצות וקרי 

מה מסמר זה קבוע אף דבריהם    -דרבן זה מכוון את הפרה לתלמיה כך דבריהם מכוונים את האדם לדרכי חיים. וכמשמרות נטועים  
מסמרים שיש להם גולגולת אסופה וגסה    -קבועים ומה נטיעה פרה ורבה אף דבריהם פרים ורבים למצוא בהם טעם. בעלי אסופות  

כל דבריהם דברי אלהים חיים הוא אמרן ורועה אחד נתנן משה מפי    -דונש בן לברט. נתנו מרועה אחד    גרו"סה בעל"ז כן פירשו 
 כתוב בשי"ן שהתורה בעשרי' וארבעה ספרים וכמנין משמרות כהונה ולויה:    -הגבורה. וכמשמרות  

לשמור    -ים למעלה. בני הזהר  הכתובים בספרים הנזכר   ויותר מיושר דברי אמת דברים   -)יב( ויותר מהמה בני הזהר  פסוק    –  רש"י 
אם באנו לכתוב לא הספקנו. ולהג הרבה    -דברי חכמים ואם תאמר אם יש בהם צורך למה לא נכתבו. עשות ספרים הרבה אין קץ  

איל ולא אוכל  ואם לתת לב לגירסא חבילות יותר ממה שאין הלב משיג יגיעה היא לבריות שאין להשיג ואל יאמר הו   -יגיעת בשר  
 לאכה למה אתחיל, אך: לגמור המ 

דרש רבא מאי דכתיב ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה וגו' בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה    .עירובין דף כא   מו 
מפני מה  שדברי תורה יש בהן עשה ולא תעשה ודברי סופרים כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה שמא תאמר אם יש בהן ממש  

קרא עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר אמר רב פפא בריה דרב אחא בר אדא משמיה דרב אחא בר  לא נכתבו אמר  
עולא מלמד שכל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת מתקיף לה רבא מי כתיב לעג להג כתיב אלא כל ההוגה בהן טועם  

 בשר.  טעם 



 10עה.     מוהר"ן                        סא                  תורה                                קוטייל                     

להש  \מז/ צדיקים מחלוקת  עליו  מביא  הקב"ה  חכמיםולכן  לאמונת  התשובה,  יבו  ולפי  לפי שהיא  . 
. וכמו כן נתחדש אצלו ספר, כי חוזר  \מח/המחלוקת, כן הוא חוזר ושב אל אמונת חכמים
כלא  בעיניו  בתחילה  שהיה  מה  בעיניו  ב  ונחשב  ומאמין  חוזר  הכי  טוב  כל  בודאי  שיש  חכמים 

ואפילו כספר  בספריהם  טוב  כולו  לא  י  יאם  בודאי  טוב  מעט  אבל  הזה  הצדיק  והטוב  לשלימות   א"אש 

ב  התורה וחוזר אל האמונת \מטעדיו/ לשלו  בכל פעם לפי המחלוקת כן התשובה, ששב  וכן   .
אחר  \נ/ חכמים ספר  איזה  עוד  בעיניו  ונחשב  חוזר  כי  אחר,  ספר  אצלו  נתחדש  כן  וכמו   .

ע"י המחלוקת נעשה ספר.  נמצא ששבתחילה היה מלעיג עליו והיה בעיניו כלא כנ"ל. וע"כ 
היה    , שע"י ריב ומחלוקת נעשה ספרוספר כתב איש ריביה בחי' )איוב לא(  וז כי בתחילה 

ספרו   על  עליו המחלוקת  מלעיג  באה  זה  ריבי  וע"י  איש  בחי'  הוא  הספר  ועי"ז  אזי  אצלו    וכאילו נתחדש 

 : איש ריבי נכתב ע"י עכשיו ש
הויש   מחלוקת,  עליהם  יש  ואעפ"כ  בוודאי,  שלימה  שאמונתם  הדור  בבחי'  צדיקי  וא 

[, היינו שיש לו מחלוקת נא)שם(]   ועונותם הוא יסבול,  והוא חטא רבים נשא וכו')ישעיה נג(  
בשביל העולם. וע"י המחלוקת שיש עליו, על ידי זה מתקן האמונת חכמים אצל ההמון 

 :     מצד היותו כלליות נשמותיהם והם מושרשים בו \נב/צ"ע וכנראה באופן סגולי עם

מח ויש   עליהם  בעצמןשיש  אמונה  להם  שאין  מחמת  מאמינים  \נג /לוקת,  ואינם   ,
יש    בהחידושי תורה שלהם שהם מחדשיםנד זו  נקודה  ומכח  בחבירו  נקודה שאין  יש  בכל אחד  כי 

 
 ון ה' יא א ועפ"י תורה קכא ופקד עפ"י פל"ח אות י   כנ"ל   מז 
על ידי שלימות אמונת חכמים, על ידי זה נמתקין כל מיני מחלוקת, על ידי שכולם נכללין באחדות אחד בתוך  אות ח' ו   עיין פל"ח   מח

  האבן שתיה שכל הכולל חכמה עילאה, ואדרבא כל אחד יודע שעל ידי זה שבני אדם משונים בדיעותיהן ולכל אחד יש לו צמצומים 
ים פרטיים להמתיק הצמצומים, על ידי זה דייקא נשלמת התורה בשלימות גדול, שזה בחינת שלימות התורה  אחרים וגם בחינת שכלי 

רבים, שלכל אחד היו לו   ידי חכמים  על  ריבוי הספרים הקדושים שבתורה שנתחברו  פה דייקא, שהוא בחינת  ידי תורה שבעל  על 
ידי זה דייקא נתחברו ספרים קדושים הרבה )וכעין שאמרו רז"ל  להמתיק הצמצומים, על    צמצומים אחרים ושכליים פרטיים אחרים 

בבבא מציאה דף פ"ד לענין ר' שמעון בן לקיש דהוה מקשה לרבי יוחנן כ"ד קושייתא ומפרק ליה ר' יוחנן וכו' וממילא רווחא שמעתא  
מחכמ  שמקבלת  עד  גדול  באור  התורה  נשלמת  זה  ידי  ועל  שם(,  עיין  הש וכו'  בכל  ומשפעת  עילאה  זה  ה  ידי  שעל  פרטיים  כליים 

נמתקין כל הצמצומים בכלליות ובפרטיות כנ"ל נמצא שהשינוי דיעות בשרשן אינם בבחינת מחלוקת כלל רק אדרבא כנ"ל, רק על  
ריכין להתעורר  ידי פגם אמונת חכמים מתגברין הצמצומים כל כך עד שנעשין בבחינת פירוד ומחלוקת, ועל כן על ידי זה המחלוקת צ 

שוב על פגם אמונת חכמים, ואז על ידי זה דייקא נתרבין הספרים קדושים ונשלמת התורה וכו' ונמתקין כל הצמצומים על ידי  דייקא ל 
צ"א(   )חולין  יעקב  אבני  לענין  רז"ל  שאמרו  מה  בחינת  שזה  צחות  בדרך  לומר  ויש  בפנים  כמבואר  שתיה  בהאבן  כולם  שנכללין 

עשאן הקדוש ברוך הוא אבן אחת שהיא בחינת האבן שתיה, כי דייקא על ידי המחלוקת    בות זה עם זה וכו' מיד התחילו האבנים מרי 
שבין האבנים שהן בחינת הנפשות על ידי זה שבין בתשובה ונתרבין הספרים קדושים, עד שעל ידי זה נכללין הכל בתוך האבן שתיה  

 ואר בפנים אות ואו זיין: ספר כתב איש ריבי וכמב בבחינת )איוב ל"א( הן תוי שדי יענני ר"ת שתיה, ו 

כי שלימות התורה דלתתא היא כלי לקבל מחכמה עילאה דהיינו משרשה וכשחסר איזה טוב מאיזה ספר שעדיין מלעיג עליו אזי    מט 
 נה.יש חוסר כמו חור בכלי של תורתו וא"א שיתלבש בה אור החכמה דלעילא שעי"ז יתמתקו כל הצמצומים ויזכה לעצה נכו 

יו   ובלק"ה   נ  פקדון ה' כא ועוד בהרבה מקומות שם  לק"ה  תר דהיינו שעצם האמונת חכמים היא בחי' רבוי ספרים עיין לעיל  מבואר 
ר ַהּתֹוָרה ֵהם    -  אות ו'   תורה ד   בהלכות פקדון ה' ופשוט כי ת"ח הוא בחי' ספר תורה כי כל דבריו תורה וכן בגמ' מכות כב: עיין  ְוִעּקַ

ְלִמיֵדי  ֶ   ַהּתַ מֹו ש  י ֵסֶפר ֲחָכִמים,  ּכְ ּמֵ ַקְיָמא ִמּקַ ֵאי ּדְ ָ ש  ה ִטּפְ ּמָ י צּוְרָבא  -ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו,  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ַמּכֹות  כב:(:  'ּכַ ּמֵ ּתֹוָרה,  ְוָלא ַקְיָמא ִמּקַ
ָנן'  ַרּבָ  .    וכן מבואר בתורה רז ובתורה עה תנינא ִמּדְ

 בפסוק שלפני הנ"ל   נא 

ל את הצדיק בפיו של למדן שיבזה אותו והצדיק מבין מאיזה הלכות נעשו אלו הדיבורים מקבלם  י פ אות ד' שהקב"ה מ   יב   עיין תורה   נב 
בשמחה ועושה מהם יחוד קב"ה ושכינתיה תחילה בבי' נישוק ואח"כ חיבוק עד ליחוד גמור עי"ש. ועפ"ז אולי אפשר לבאר גם כאן  

הדעת. ע"י יחוד קב"ה ושכיתיה דהיינו יחוד צדיק וכנס"י  ממשיך לנשמותיהם הארת  שהצדיק יכול לתקן פגם אמונה אצל העם ע"י ש 
   כמבואר בתורה נד אות ג' עי"ש.

פו   נג סוף תורה  .....  עיין  י'  ועיין פל"ח אות  הענין המבואר  תנינא  לפניו  וגילה  זצ"ל,  נתן  הר"ר  עם  דיבר  הנ"ל  קודם ראש השנה  גם 
קטנות  ידי  שעל  פ"ו  סימן  תנינא  לתעניתי   בלקוטי  צריכין  ומחשבותיו  אמונה  ומשתומם  עומד  זצ"ל  נתן  והר"ר  קשות,  ועבודות  ם 

תמהים, כי הוא ידע בנפשו שהוא חזק באמונה וכו' והשיב לו רבינו ז"ל על מחשבותיו וענה ואמר לו, ואם יש לך אמונה וכו' אין לך  
וכו'  לצדיקים  גרם  מי  מ"ח:(  )סוטה  רז"ל  מאמר  אז  והזכיר  בעצמך  בהם   אמונה  שהיה  אמונה  אמונה  קטנות  להם  היה  שלא  היינו   ,

 בעצמם בשלימות וכו' 

ֱאמּוָנה,    -אות ז'  וארבעה שומרים הלכה ה    לקוטי הלכות פקדון   ועיין  ַגם ּבָ ּפָ ֶ דּוַע ש  ּיָ ֹון ּכַ לּות ִמְצַרִים ָהָיה ַעל ְיֵדי ֵחְטא ָאָדם ָהִראש  ל ּגָ ּכָ
ָגם ָהָיה בִּ  ר ַהּפְ ּמּוָבא. ְוִעּקַ י ִאם הּוא ְלַבּדֹו, ַאף  ְבִחיַנת ֱאמּוַנת ֲחכָ ּכַ עֹוָלם ּכִ הּוא ִנְבָרא ְיִחיִדי ְולֹא ָהיּו ָאז ֲעַדִין ֲחָכִמים ּבָ ֶ י ש  י ַאף ַעל ּפִ ִמים, ּכִ

ַהּתֹוָר  ַעְצמֹו ְוַכְמבָֹאר ּבְ ַהְינּו ְלַהֲאִמין ּבְ יֹוֵתר ֶלֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ּדְ י ֵכן ָהָיה ָצִריְך ּבְ ּפִ אֵ ַעל  ֶ ש  ּכְ ֶ "ל ש  ַגם  ה ַהּנַ ִחיַנת ּפְ ַעְצמֹו הּוא ּבְ ין ַמֲאִמיִנים ּבְ

ה,   ָ סּוק ִמּקֶֹצר רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה ָקש  ְנָיָנא ַעל ּפָ ִלּקּוֵטי ּתִ ִסיָמן פו ּבְ בֹּהַּ  ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְוֵכן ְמבָֹאר ּבְ ָמתֹו ּגָ ְּ ש  ּנִּ ֶּ מֹו ש  צְּ עַּ ין ּבְּ ֲאמִּ ם ָהָיה ָהָאָדם מַּ י אִּ ּכִּ

אֹ  ּלוּ מְּ י ֲאפִּ ּכִּ ֹאד,  ים, ּבְּ ד מְּ ּתֹונִּ חְּ תַּ ים וְּ יֹונִּ לְּ ל ָהעֹוָלמֹות עֶּ ּכָ ין  לוּיִּ וּבֹו ּתְּ ֹאד  בֹּהַּ מְּ ּגָ ל  ָראֵּ שְֹּ יִּ ּבְּ ֶּ חוּת ש  ּפָ ל הַּ ֶּ ָמה ש  ָ ש  ּנְּ וּם   הַּ ר ש  אי לֹא ָהָיה עֹובֵּ ּדַּ וַּ



 11עה.     מוהר"ן                        סא                  תורה                                קוטייל                     

לחדש/  בעולם  אדם  לשום  כח  שאין  מה  שיעשועים  \נהבחידושיו  להשי"ת  שיש  מאמינים  ואינם   ,
שלהם מחידושים  בח\נו/גדולים  אמונה  להם  שאין  ועי"ז  הם .  עי"ז  עצמן,  של  ידושים 

בתשובה,  שבים  הם  ועי"ז  מחלוקת,  עליהם  בא  כן  ועל  שלהם  בהחידושין  מתרשלין 
 , וחוזרים ומחדשים, ונעשה מזה ספר: \נז/ וחוזרים ונחשבים אצלן חידושין שלהם

, אמונת חכמיםל  וחוזר  נעשה מזה ספר למעלה, שעי"ז שזה שואל ומקשה, וזה שב בתשובהולפעמים  

מש ומתרץועי"ז  התירוץ  יב  היא  אליה  שחוזר  חכמים  שהאמונת  למעלה, משמע  ספר  נעשה  זה  ידי  על   .

 : \ נח/ אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספרבבחי' )מלאכי ג( 
משמע שגם הספר שלמעלה הוא חלק משלימות התורה שעי"ז מאיר בה מחכמה עלאה ועיין תורה קמב  

 ופירושיה. משם באורי התורה מלב עליון עיין תורה כ' .  ובל אברהם לב להש"ישהוא לב עליון משם קי

 
 ואת 

עיין תורה   נמתקים כל הצימצומים, שהם הדינים  ובספריהםבחכמים    ן ע"י שחוזר להאמי  ועי"ז

. אבל כאן הכוונה מצד שלימות התורה כפי שיתבאר  \נט/ קמג כפשוטו שעצת הצדיק היא המתקת הדינים
, שעי"ז \סב/עי"ז, ע"י תיקון אמונת חכמים  סאדין וצימצום, נתמתק  סאיזהו וכל מקום שיש  

 נתרבין הספרים של התורה הקדושה.  

 
ָגם,  ּפְּ וּם  ם ש  ּפֹוגֵּ ָהָיה  לֹא  וְּ ָרה  יְ   ֲעבֵּ ָהָיה  ֶ ֹון ש  ָהִראש  ְפָרט ָאָדם  ֶאְצלֹו הָ ּבִ ֶ ש  ְצִריִכים  ִחיִדי  ֲאַנְחנּו  י  ּכִ זֹאת.  ְבִחיָנה  ּבִ ַרק  ֲחָכִמים  ל ֱאמּוַנת  ּכָ ָיה 

ים   ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ַצּדִ ּבְ ם, ְלַהֲאִמין  ָ ִחינֹות ַהְמבָֹאִרים ש  ַהּבְ ָכל  ּבְ בְּ ֱאמּוַנת ֲחָכִמים  ם ּבִּ יִּ מַּ ָ ת ש  אַּ רְּ יִּ ּמֹו ּבְּ ר עִּ ּבֵּ דַּ וּלְּ רֹו  ֲחבֵּ ין ּבַּ ֲאמִּ הַּ רוּ וּלְּ ּבְּ דְּ ת ָאז נִּ ינַּ   חִּ

קֻ  יֵּש  נְּ ל  ָראֵּ שְֹּ יִּּ מִּ ָחד  ָכל אֶּ ּבְּ י  ּכִּ כוּ'.  וְּ ר  פֶּ סֵּ ּבְּ ב  תֵּ ּכָ יִּּ וַּ ע  מַּ ְּ ש  יִּּ וַּ ב ה'  ֵּ ש  קְּ יַּּ וַּ הוּ  עֵּ רֵּ ל  יש  אֶּ י ה' אִּ אֵּ רְּ יק.יִּ ּדִּ צַּ ת  ינַּ חִּ ּבְּ וא  הִּ ֶּ ה טֹוָבה ש  ָצִריְך    ּדָ ּוְביֹוֵתר 
ַעְצמוֹ  ּבְ ְלַהֲאִמין  ר  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ ק  ם ְלִהְתַחּזֵ ּגַ ֶ ש  ְלַהֲאִמין  ְלִהְתָקֵרב    ,  ָכה  ּזָ ֶ ש ּ ַמה  ְפָרט  ּבִ ַרְך,  ִיְתּבָ ה'  ֵאֶצל  ְמֹאד  ָיָקר  ּתֹוָרה  ּבַ ְוִעְסקֹו  ֲעבֹוָדתֹו  ְמַעט 

ַרְך,   ִיְתּבָ ה'  ֵאֶצל  ְמֹאד  ְמֹאד  ָיָקר  ה  ּזֶ ֶ ש  ֶהם  ּבָ ְלַהֲאִמין  ים  ּיִ ֲאִמּתִ ִרים  ֵ ּוְכש  יִקים  אֲ ְלַצּדִ יַּ ם  אִּ ּלוּ  ֲאפִּ י  ךְּ ּכִּ רַּ ּבָ תְּ יִּ ה'  ּבַּ ין  ָריו  מִּ ֲחבֵּ וּבַּ ים  יקִּ ּדִּ צַּ וּבְּ  

י  ֲאמִּ ּמַּ ֶּ ֱאמוָּנתֹו ש  ֶּ ין ש  ֲאמִּ ינֹו מַּ אֵּ ֶּ נוּ ש  יְּ הַּ מֹו, ּדְּ צְּ עַּ ין ּבְּ ֲאמִּ ינֹו מַּ ים, ֲאָבל אֵּ יקִּ ּדִּ ם צַּ ּלָ ּכֻ ֶּ ים ש  רִּ ֵּ ש  ּכְּ ה  הַּ ם זֶּ ֹאד, ּגַּ ֹאד מְּ כוּ' ָיָקר מְּ ים וְּ יִּּ ּתִּ ים ֲאמִּ ֲחָכמִּ ן ּבַּ
ת חֲ  ם ֱאמוּנַּ גַּ חָ ּפְּ ן אֶּ ֹאפֶּ ים וּבְּ ּכֹל, ָכמִּ הַּ רוּעַּ מֵּ ה ּגָ זֶּּ ָגם הַּ ִרים ְקָצת ּוַמְתִחיִלים    ד ּפְּ ֵ ש  ּכְ ֵהם  ֶ ֵני ָאָדם ש  ה ּבְ ַכּמָ ּבְ ַחת ַהּזֹאת  ְסּפַ ר ָמצּוי ֶנַגע ַהּמִ ֶ ֲאש  ּכַ

ים, ֲאָבל אֹוְמִרים ַעל ַחְבֵריהֶ  ּיִ ִרים ֲאִמּתִ ֵ י ֱאֶמת ַלֲחָכִמים ּוְכש  ֵ אי כְּ ְלִהְתָקֵרב ְלַאְנש  ַוּדַ י ֲאִני יֹוֵדַע  ם ֵהם ּבְ יִקים, ֲאָבל ַמה ּמֹוִעיל ִלי ּכִ ִרים ְוַצּדִ ֵ ש 
לֹום, ּוִמְתַרֵחק ְלַגְמ  ָ ֲאִני ָמֵלא ֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות ּוְפָגִמים ְוַעל ְיֵדי ֶזה נֹוֵפל ַחס ְוש  ֶ י ש  ִ ַנְפש  לֹום ְונֹוֵפל ֵמֱאמּוַנת ֲחָכִמים ֶחְסרֹוִני ּבְ ָ ְלַגְמֵרי    ֵרי ַחס ְוש 

ַהְר  ֶ ּלֹא ֶהאֱ ַעד ש  ֶ ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ַעל ְיֵדי ש  ָגמֹו ּבֶ ל ּפְ ּכָ ֶ ִדים ְוחֹוְלִקים ַעל ְיֵדי ֶזה. ִנְמָצא ש  ה ַנֲעשֹּו ִמְתַנּגְ ַעְצמֹו,  ּבֵ  ִמין ּבְ
 בחידושי  -בהחידושי,  ומתרצו  –גם בדפו"ר    נד

רים החיוב עם אדם לכתוב ולפרסם חדושיו מטעם  בשם ספר חסידים עוד ספ )בעניין שלא לבזות שום ספר( מה שכתבנו    ועיין לעיל  נה 
 זה.

כיון שלא זכה לזיכוך ושלימות אמונת חכמים ועדין שקוע ונידון במותרות כיצד יחדש ויפרסם עצות חדשות ובאמת כבר    מאידך צ"ע 
אמונת  אין  הכותבים  רוב  הרי  הספרים  בכל  להאמין  רבינו  מצוה  כיצד  לשאול  צריך  ול   לעיל  שלימה.  שלהם  לכתבנו  חכמים  עי 

שאפילו דבר אחד נכון מצד התגלות הנקודה המיוחדת של המחבר מצילה על הכל אבל צריך בזה ישוב הדעת ועיצה נכונה למעשה  
 למי שבא ללמוד בספר ועיין ביאור הליקוטים אות נח שמדבר מזה.

י ַעל ְיֵד   -אות נד  תפלת המנחה הלכה ז    הלכות   עיין לקוטי   נו  ל אֹות ְוִדּבוּ ּכִ ל ֲהָלָכה ַוֲהָלָכה  י ּכָ ה ְוַעל ְיֵדי ּכָ ָ דֹוש  ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֶ ה ש  ָ ר ּוָפָרש 
ַהּתֹוָרה ִמ  ּמּוָבן ּבְ עֹוָלם ּכַ ַרְך ּבָ ל אֹור ָהֵאין סֹוף ְלַגּלֹות ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ ִלים ְוִצְמצּוִמים ְלַקּבֵ יָנא )ִסיָמן ל( וּ ַנֲעִשים ּכֵ ַסּכִ ָרא ּדְ ְ ָאֵרי ְמקֹומֹות יש  ְ .  ִבש 

ים, ְוכָ  ּיִ אֹוַרְיָתא ֲאִמּתִ ין ּדְ ִ ש  ִחּדּוש  ַע ְלַחּדֵ ֲעֵלי ּתֹוָרה ְלִהְתַיּגֵ דֹול ַעל ּבַ ִביל ֶזה הּוא ִחּיּוב ּגָ ְ י  ּוִבש  ִעים ַעל ֶזה ְמֹאד, ּכִ ִרים ִמְתַיּגְ ֵ יִקים ּוְכש  ּדִ ל ַהּצַ
אֹוַרְיָתא   ה ּבְ ש  ִמּלָ ִאְתַחּדֵ ל ַמה ּדְ ִחיַנת כְּ ּכָ ִחיַנת  ַנֲעֶשה ּבְ הּו ּבְ ּזֶ ֶ יֹוֵתר, ש  ַרְך ְלַגּלֹות ֱאמּוָנתֹו ּוַמְלכּותֹו ּבְ יְך אֹורֹו ִיְתּבָ ִ ל ּוְלַהְמש  ִלי ְוִצְמצּום ְלַקּבֵ

ּזֹהַ  ּבַ ִאיָתא  ֶ ש  מֹו  ּכְ אֹוַרְיָתא  ּדְ ין  ִ ִחּדּוש  ְיֵדי  ַעל  ְבָרִאים  ּנִ ֶ ה ש  ָ ֲחָדש  ְוֶאֶרץ  ים  ִ ֲחָדש  ַמִים  ָ ַהְק ש  )ּבַ דֹוש   ַהּקָ ְכִלית ָהעֹוָלמֹות  ר  ּתַ ל  ּכָ י  ּכִ ה(,  ף  ּדַ ָמה  ּדָ
ְבִחיַנת לִ  רּוְך הּוא. ּבִ ה, הּוא ְלַגּלֹות ַעל ָיָדם אֹור ָהֵאין סֹוף ּבָ ָ ים ְוֶאֶרץ ֲחָדש  ִ ַמִים ֲחָדש  ָ ִחיַנת ש  ֵהם ּבְ ֶ ֱאַמר ַעל ֶזה  ש  ּנֶ ֶ ַמִים ְוִליסֹד ָאֶרץ ש  ָ ְנטַֹע ש 

ִא  ֶ מֹו ש  ּזַֹהר ַהקָּ ּכְ ֶ יָתא ּבַ ְמצּוִמים ש  י ַעל ְיֵדי ֵאּלּו ַהּצִ ה. ּכִ י ָאּתָ סּוק ְוֵלאמֹר ְלִצּיֹון ַעּמִ ּפָ ם ּבַ ָ ם ש  ר ְלֵעיל, ּוְמַסּיֵ ְזּכָ י  דֹוש  ַהּנִ ֵ ֲעִשים ַעל ְיֵדי ִחּדּוש  ּנַ
ַעל   ים,  ִ ֲחָדש  ְוֶאֶרץ  ַמִים  ָ ש  ִחיַנת  ּבְ עֹוָלמֹות  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ֶ ש  ה ּתֹוָרה  ּלֶ ִמְתּגַ ֶזה  ִצּיֹון    ְיֵדי  ֵני  ּבְ ֵהם  ֶ ש  ִיְשָרֵאל  ל  ּכָ ֶ ש  ַעד  ַרְך  ִיְתּבָ ּוַמְלכּותֹו  ֱאלֹקּותֹו 
ה. י ָאּתָ ִחיַנת ְוֵלאמֹר ְלִצּיֹון ַעּמִ ֵלמּות, ּבְ ְ ש  ּובּו ֵאָליו ּבִ  ִיְתָקְרבּו ְוָיש 

 ובחידושיו כלום.  המציאות להפך כשחולקים עליו אזי עוד יותר סובר שאין בו   צ"ע לכאורה   נז 
ועיין תורה קמב שהוא לב עליון    ע דמשמע צ"   נח שגם הספר שלמעלה הוא חלק משלימות התורה שעי"ז מאיר בה מחכמה עלאה 

 ופירושיה.משם באורי התורה  מלב עליון  עיין תורה כ'  .  ו משם קיבל אברהם לב להש"י 

 א תיקון העצה ע"י המתקת הצמצום עי"ש ן לידת נפש מישראל שהי ג' טו שציין לתורה זו ועוד האריך בעניי   ועיין גם לק"ה גיטין  נט
 איזה  -גם בתרלד איזהו, )בדפו"ר לא נמצא, כי הוא תיקון לשון של מוהרנ"ת כאן(, ומתרצו   ס

 נמתק   -מתרצו    סא 

ה'    עיין לק"ה גזלה   סב  ֱאמוּ     -ב'  ְיֵדי  ַעל  הּוא  יִנים  ְוַהּדִ ְמצּוִמים  ַהּצִ ל  ּכָ ַקת  ַהְמּתָ ֶ ש  "ל ִנְמָצא  ּנַ ּכַ ְיָקא  ּדַ מֹון  ָנה  ַהּמָ ּבְ לּוָיה  ּתְ ָהֱאמּוָנה  ר  ְוִעּקַ  .
ה ַעל ְיֵדי ָהֱאמּוָנה  ֲעשֶֹ ּנַ ֶ ָקה ש  ר ַהַהְמּתָ י ִעּקַ ְבִחיַנת ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד. ּכִ ָמקֹום ַאֵחר ּבִ ּמּוָבא ּבְ ְיָקא, ּכַ הּוא    ּדַ ֶ מֹון, ש  ִחיַנת ַהּמָ יק ּבְ ר הּוא ְלַהְמּתִ ָהִעּקָ

הַ  ר  וְ ִעּקַ "ל.  ּנַ ּכַ ְמצּום  קּ ּצִ ּתִ ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ ֶ ש  ָממֹון  ָלֶהם  ן  ִלּתֵ ּזֹוִכין  ֶ ש  ּכְ מֹון  ַהּמָ ְיֵדי  ַעל  ִאם  י  ּכִ ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  ר  ִנּכָ ֵאין  ן  ּכֵ ֶזה  ַעל  ּבָ י  ּכִ ָהֱאמּוָנה,  ּון 
ִביל ַהֲחָכִמי  ְ ש  ר ָממֹונֹו ּבִ ַפּזֵ ּמְ ֶ ש  ֱאֶמת ּכְ ר ָהֱאמּוָנה ּבֶ ְיָקא ִנּכָ ים. ַואֲ ּדַ ּיִ ֵהם  ם ָהֲאִמּתִ ֶ ַחְכֵמי ַהּדֹור ש  ֱאֶמת ְוזֹוֶכה ִלְהיֹות ִנְכָלל ּבְ ַזי זֹוֶכה ֶלֱאמּוָנה ּבֶ



 12עה.     מוהר"ן                        סא                  תורה                                קוטייל                     

במחשבה  כולם  כי  השכל,  ע"י  הוא  והדינים,  הצימצומים  כל  של  המתקות  כל  כי 
דינין מתערין   . שהשכל הוא שורש הדינים\סה/ (סד)   סג איתבררו  מינה  בינה  , ושם נמתקים  כידוע 
[, וכל דין וצימצום צריך סו. כי אין הדין נמתק אלא בשרשו ] חכמה המאירה בהע"י ה  הדינים

. ויש לכל צימצום וצימצום שכל  \סח/ שרשו  סזהשייך לו, שמשםהפרטי  שיהיה נמתק בשכל  
 . \סט/שעל ידו נמתקפרטי 

עילאה  חכמה  יש  התורה  עאך  כל  ושרש  פנמיות  ומקבלין    ,שהיא  שם,  כלולים  החכמות  שכל 
בחי'    משם הם  משרשו  \עאחכמה/ נובלות  כי  חיות  תמיד  קבל  שצריך  מת  גוף  נבלה  כן שם  בחי'  ועל   ,

דייקא   השכל  בזה  כ"א  להמתיק  אפשר  אי  פרטיים,  בהשכליים  כי  הדינים.  כל  נמתקים 
. אבל ע"י בחי' חכמה עילאה שכלול מכולם, שם \עב/ השייך לזה הצימצום, שהוא שרשו

 .  \עג / נמתקים כל הצימצומים וכל הדינים כולם

 
בְּ  לּוִלים  ּכְ ֵהם  ֶ ש  יִנים  ְוַהּדִ ְמצּוִמים  ַהּצִ ל  ּכָ ִקין  ִנְמּתָ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ים  ִ ֳקָדש  י  ֵ ָקְדש  ה  ִתּיָ ְ ש  ֶאֶבן  ִחיַנת  ָממֹונ ּבְ ל  ּכָ י  ּכִ ַהצִּ ָממֹון,  ל  ּכָ ם  ָ ש ּ ֶ ש  ְמצּוִמים  ֹו 

נִ  ם  ָ ש ּ ֶ ים ש  ִ ֳקָדש  י  ֵ ָקְדש  ה  ִתּיָ ְ ִחיַנת ֶאֶבן ש  ּבְ ָהֱאֶמת  ַהּדֹור  ַלֲחַכם  מֹונֹו  ִמּמָ ּנֹוֵתן  ֶ ְיֵדי ש  ַעל  ן  ּקֵ "ל:ִנְתּתַ ּנַ ּכַ ַהּכֹל  ק  הּוא       ְמּתָ ַהִמְצֹות  ָכל  ְכַלל  שֶׁ ִנְמָצא, 
ר ָממֹון ִבְשִביל כָ ִמים ְוַהִדיִנים כַ ִבְשִביל ְלַהְמִתיק ַהִצְמצּו  ן ְצִריִכין ְלַפזֵּ ָשם ָכל ַהִצְמצּוִמים ַכַנ"ל. ְוַעל כֵּ ת ְקנֵּה.  ַנ"ל ְוָהִעָקר ָתלּוי ְבָממֹון שֶׁ ָכתּוב, ֱאמֶׁ ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה, ְכמֹו שֶׁ

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְבמָ  י ַרבֵּ ר )ִסיָמן כ ְוַכמּוָבא ְבִדְברֵּ ל ַהִצְמצּוִמים ְוַהִדיִנים ְתלּוָיה ְבִתקּון ַהָממֹון קֹום ַאחֵּ  ַכַנ"ל:  ג( ְוַכְמֹבָאר ַבֹזַהר ַהָקדֹוש, ִכי ִעַקר ַהַהְמָתָקה שֶׁ
 איתברירו   -איתבררו,  מתרלו    -ותרלד  גם דפו"ר   סג

רנד:     סד זוהר פקודי  ו'[עיין  ח' פרק  שער  והכי נמי  ב  שם בסוף ע"והר בפקודי  הז    ]ועיין ע"ח  כל דבר מתברר במחשבה עליונה  כיצד  עשרה הרוגי מלכות  מבאר 
 עליונה להתברר עי"ש ה   למחשבהשעלהת נשמתם  

נלקחה מעולם המחשבה האמור לעיל רק      -ואלה שמות    ת פרש   ספר מאור עינים עיין    סה  ונודע שהמחשבה שבכל אדם הישראלי 
ו לב לחפץ ולדעת לזה מעלה אותן לשרשן ומבררן ממקום השבירה ומעלה  ולין ממקורן ומי שיש ל שהוא בבחינת שבירה מחשבות נפ 

אותן למחשבה עליונה הנקרא חכמה כמו שכתוב בזוהר כולהו בחכמה אתברירו שעל ידי זה החכמה שמעלין למחשבה עליונה על  
בות מלובשין בקליפות לבררן  ברר הניצוצות שהם המחש ידי זה מבררן מבחינת שבירה ונעשה מהן טוב גמור כי זה עיקר עבודתינו ל 

ולהעלותן ולייחדן בשרשן האמור כאמור אצלנו על פסוק רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום שהכוונה כי יש שבעה מיני  
וכל אחת מהן כוללת מיני מחשבות עד א  יותר  ולא  מיני מחשבות באדם  כוללת  וכל אחת מהן  יותר  ולא  ין מספר  מחשבות באדם 

כמה   שיש  רק אהבת  למשל  שהוא  העליונה  ממקורם אהבה  נפולין  והן  רעות  בהן אהבות  ויש  האהבה  מבחינת  שהן  מחשבות  מיני 
הבורא יתברך תענוג כל התענוגים וכשמרגיש בזה בעת שבא לו המחשבה מאהבה הנפולה מיד יחרד ויאמר הלא זה שהיה למעלה  

נת האהבה שנתעוררה בקרבו שאז נקל לו מאחר שנתעוררה  אהוב הבורא יתברך בבחי במקורה עולם האהבה כאמור ומיד יתחיל ל 
המדה הזאת בקרבו אזי יש תקומה להמחשבה הנפולה ההיא וכל זה הן מעת הנפולה ההיא וכל זה הן מעת התפלה הן בשאר עתים  

וונה לזה שיעלם  הבנין כנודע בכולם הכ   וכן בכל השבע מיני מחשבות כגון יראות אחרות והתפארות וניצוח והשאר משבעה מיני ימי 
לשרשם כאמור לעיל ויבררן על ידי החכמה העליונה כמו שאמרו וכולהו בחכמה אתברירו ומי שאין לו לב לחפוץ ולדעת ולהבין אזי  

ק את  נמשך אחר המחשבה ח"ו ומביאו ח"ו לידי מעשה ומפילה יותר ויותר רחמנא ליצלן ומה שהיה עצת ה' שעל ידי זה יוכל לדב 
 ר נופל בהשבירה והבן: עצמו ומחשבתו יות 

 * עץ חיים שער ג' פרק יא  ]לעיל תורה מא[   סו

 ששם   -גם דפו"ר שמשם ומתרצו    סז

בחי' רגלין וכליות יועצות הן כלי ההולדה לכן    שגם בנים שמוליד שהם ברא כרעא דאבוה הם בחי' עצות   –סוכה ז' יא    עיין לק"ה   סח
זה עולה נשמתו למקום שצריכה לעלות שהוא אתר דאיקראי קודש קדשים    על ידי ו   י' רבוי ספרים נשלם תיקון העצה בח   ע"י בנים 

 ששם נמתק הכל וכנ"ל 
מבאר הפגם הגדול כאשר מנסין להמתיק דין בשכל שאינו שייך לו כגון גזלה  ג' ב',  ובהלכות גיטין    ב' ו',    בהלכות גזלה   מוהרנ"ת   סט

 או איסור אשת איש  

ָר ְוֶזהּו    -'  ו אות    ה ב הלכ   גזלה   עיין לק"ה שְֹ ל ֶאָחד ִמּיִ י ּכָ הּוא, ּכִ ֶ ל ש  ָאסּור ִלְגזֹל ָממֹון ֲחֵברֹו ַוֲאִפּלּו ּכָ ֶ ֵזָלה ש  ל ּגְ ֶ ִחיַנת ִאּסּור ֶהָחמּור ש  ֵאל  ּבְ
ַהצִּ  ר  ְוִעּקַ "ל.  ּנַ ּכַ לֹו  ִכים  ּיָ ַ ַהש ּ ְמצּוִמים  ַהּצִ ִחיַנת  ּבְ ֶאת  יק  ַמְמּתִ הּוא  ן  ּכֵ ְכלֹו  שִֹ ִפי  ִחי ּכְ ּבְ ֵהם  ְוָכל  ְמצּוִמים  "ל  ּנַ ּכַ ָאָדם  ל  ֶ ש  ְוַהֲחָפִצים  מֹון  ַהּמָ ַנת 

י ִא  ּכִ ּום ִצְמצּום  יק ש  ר ְלַהְמּתִ ָ י ִאי ֶאְפש  ּכִ ּלֹו,  ֶ ַוֲחָפִצים ש  י ִאם ֶאת ָממֹונֹו  ּכִ יק  ְלַהְמּתִ ְוָכל  ֶאָחד ֵאינֹו ָיכֹול  "ל,  ּנַ ּכַ ְך לֹו  ּיָ ַ ֶכל ַהש ּ ְיֵדי ַהּשֵ ם ַעל 
ָרֵאל הּוא ֶאחָ  שְֹ הּוא מָ   ד ִמּיִ ֶ ְך לֹו ש  ּיָ ַ ְמצּום ַהש ּ ִחיַנת ַהּצִ י ִאם ֶאת ּבְ יק ּכִ ֵאין לֹו ּכַֹח ְלַהְמּתִ ֶ "ל ש  ּנַ ָרִטי ּכַ ֶכל ּפְ ִחיַנת שֵֹ ֵהם  ּבְ ֶ ּלֹו ש  ֶ מֹונֹו ַוֲחָפִצים ש 

ִחיַנת  "ל, ֲאָבל ָממֹון ֲחֵברֹו הּוא ּבְ ּנַ ּלֹו ּכַ ֶ ִחיַנת ִצְמצּוִמים ש  הַ   ּבְ ֶ ל  ִצְמצּום ַאֵחר ש  ֶ ָעָליו ש  ַהְינּו ַעל ְיֵדי ּבְ ְך לֹו, ּדְ ּיָ ַ ֶכל ַאֵחר ַהש ּ ָקתֹו ַעל ְיֵדי שֵֹ ְמּתָ
מֹון. ְוֶזהּו ִאּסּור   ַהְינּו ְלאֹותֹו ַהּמָ ְמצּום, ּדְ ְך ְלאֹותֹו ַהּצִ ּיָ ַ ֶכל ַהש ּ ִחיַנת ַהּשֵ ֵהם ּבְ ֶ מֹון, ש  ֵזָלה, אֹותֹו ַהּמָ ל ּגְ ֶ זֵ   ֶהָחמּור ש  י ַעל ְיֵדי ּגְ לֹום,  ּכִ ָ ָלה ַחס ְוש 

מוֹ  ַהְינּו ַהּמָ ּדְ ְמצּום,  ַהּצִ ר ְלֶזה  ָ ִאי ֶאְפש  ֶ ְך לֹו ש  ּיָ ַ ַהש ּ ֶכל  ְמצּום ֵמַהּשֵ ַהּצִ ֵהם  ֶ מֹון ש  ֶכל  הּוא עֹוֵקר ֶאת ַהּמָ ְיֵדי ֶזה ַהּשֵ י ִאם ַעל  ּכִ ק  ִנְמּתָ ן ִלְהיֹות 
ָעלָ  ַהְינּו ַעל ְיֵדי ּבְ ְיָקא, ּדְ      וכו עי"ש.  יו.ּדַ

 עלאה   -ומתרצו , עילאה  -פו"ר ד   ע

ר' חנינה בר יצחק אמר שלש נובלות הן נובלות מיתה שינה נובלות נבואה חלום נובלות    -בראשית פרשה מד פסקה יז    מדרש רבה   עא

 תורה.  נובלות חכמה של מעלה העוה"ב שבת ר' אבין מוסיף תרתין נובלות אורה של מעלה גלגל חמה  
  בחי' צמצומם בשכל השייך להם   ם שה   ת מלאכה בקדושה כי היא ברור הלט מלאכו   וב לעשות כל החי   ג' א'   ה כלאי הכרם עיין לק"   עב 

וזה עיקר  תיקון  הל"ט מלאכות שהם בחי' צמצום כנ"ל לבררם מזהמת הנחש ולהמתיקן בבחי'  ולכל מלאכה השכל השייך לה וכו'  
 עי"ש.  ל"ט מלאכות המשכן כנ"ל.

ועם כן לכאורה קשה,  אם כן ימתיקו לעולם על    וז"ל ......  "כ נמתיק תמיד רק בשכל הכולל ג' כ' מוהרנ"ת מקשה א   עיין לק"ה גיטין   עג 
ידי השכל הכללי בעצמו שיש לו כח יותר להמתיק הכל בהמתקה יתירה, ולמה לנו להמתיק על  ידי  השכל  הפרטי מאחר שלעולם  



 13עה.     מוהר"ן                        סא                  תורה                                קוטייל                     

  חכמה עילאה משהיא יוצאת  תורה של מעלה    \עדשלנו שאנו לומדים בעוה"ז היא נובלות/ התורה  ו
מקור החיים אור צח  היא  )זוהר בשלח סבשם  ואין  \עה/(., כי אורייתא מחכמה עילאה נפקת   .

כי היא כלי לקבל אור החכמה העליונה    \עו/א כשיש לה שלימותיכולה לקבל מחכמה עילאה כ"

היא ע"י    . ושלימות התורה\עז/ ובפרט לתורה שנמשלה למים  מבטל ממנו שם כלי  וכלי אפילו חור קטן
דהיינו  , כי תורה שבכתב  כי באור דברים הרמוזים בתורה זו השלמתה של התורה  תורה שבעל פה

, והיינו כל דברי התורה של שמבארת אותה  אין לה שלימות כ"א ע"י תורה שבעל פהספרים    הכ"ד

  . וע"ככלל התורה לבאר אתהמיוחד לו בתורה חלקו מחד משלים כל אש כל חכמי כל הדורות
 

 
כי אי אפשר להמתיק על ידי שכל הכללי בכל עת מחמת  פי הנ"ל  ניחא  היטב   גם השכל הפרטי צריך לקבל משכל הכללי,  אך על  

על  כן  צריכין  לעולם  להמתיק על ידי בחינת שכל הפרטי שמקבל משכל הכולל ולא על ידי שכל  הכללי  בעצמו  ריבוי אור כנ"ל,  
בחינת צדיק הדור ליכנוס  יכול הכהן גדול שהוא    כדי שלא יהיה בחינת ריבוי אור ח"ו,  אבל כשיש עת רצון כמו יום הכפורים,   אז 

 ...למקום קדש קדשים בעצמו שהוא  בחינת  שכל  הכולל  ולהמתיק  כל  הצמצומים  והדינים על ידי בחינת השכל הכולל בעצמו 

כולל ולא ע"י  יש לפעמים שצריך להמתיק דווקא ע"י השכל ה ש    .אבן העזר הלכות סוטה הלכה ד עי"ש מאות כד   ליקוטי הלכות   עייןו 
וכן אצל הרשעים שפגמו בשכל הפרטי אלא שעליה וקוץ בה כי בלי תשובה אזי    .  טי וזה בחי' חליצת מנעלים ביוהכ"פ השכל הפר 

כי מהשכל  .    כגון סוטה שפגמה בשכלים הפרטיים לכן צריכה לקבל המתקה דווקא מהכללי   .כמבואר שם אות כט היא סכנה גדולה  
טא וחורבן בית המקדש ח"ו שאז נפגמו ונסתלקו כל המוחין והשכליים הפרטיים,  בחינות דהיינו בשעת הח הכללי בעצמו מקבלין בב'  

ואין יונקים כי אם מעט חיות בהעלם גדול מהשכל הכללי,  ואז אם אינו זוכה לשוב אזי תמותת רשע רעה כי מהשכל הכללי שאין לו  
בזמן  בה  עונה  ההיא  הנפש  תכרת  הכרת  ח"ו  ואזי  לינק,  זוכה    כח  שאינו  בה  שהוא  שעונה  כלים  שבירת  גורם  אור  ריבוי  כי  לשוב, 

והחיות שנמשך  להרשעים והנופלים נמשך דייקא  .......    כיצד אעפ"כ מאריך הש"י אף לרשעים.  וכו' עי"ש     בחינת מיתה וכרת ח"ו, 
יזכה להתעורר לשוב א  ועל כן אם  וכנ"ל,   והחסד  עוונות מהשכל העליון ההכולל שהוא שורש התשובה  יזכה להפוך      לזכיות,     זי 

 והירידה תהיה תכלית העליה 

 ו בחי' מיתה כלפי המקום שממנו באה שהוא חכמה עיין תורה א' חכמה בחי' חיות ואור.נדהיי   לשון נבלה   עד
זֹוָנא ד'    ון מז חמץ, מצה, ומן, והרביעי דק מכולם בחי' החכמה תחיה את בעליה(    -)מבאר שם כמה סוגי מזון   -דף סב.  זוהר בשלח   עה    מְּ

אָ  ּלָ יָרא  עִּ ּקִּ יַּ א וְּ ָ יש  ּדִּ א עליון וקדוש ויקר יותר,    מזון ה קַּ ין    ּדָ ָמתִּ ְּ ש  נִּ ין וְּ רוּחִּ זֹוָנא ּדְּ הוּא ,  והנשמות המזון של הרוחות    זהו הוּא מְּ ר    וְּ ֲאתַּ זֹוָנא ּדַּ מְּ

א   ּכּלָ מִּ יָרא  ּקִּ יַּ וְּ ָאה  ּלָ עִּ יָקא  חִּ מ   והוא רְּ ויקר  ועליון  רחוק  ממקום  ונשפע  שבא  הפרצופים,  מזון  ז   הוּא כל  י  מְּ לֵּ ּדְּ ּתַּ ְּ ש  מִּ ּדְּ יא  יָּ רַּ בְּ חַּ ּדְּ ֹוָנא 

יָתא   יְּ אֹורַּ הוּא המזון של החברים העוסקים בתורה,    הוא ּבְּ מָ   וְּ ָחכְּ י מֵּ ָאתֵּ זֹוָנא ּדְּ ָאה    ה מְּ ּלָ אי הבא מחכמה העליונה,    המזון   והוא עִּ ָמא    מַּ עְּ טַּ

א   ּדָ ר  ֲאתַּ זה,    מה מֵּ להם השפע ממקום  שנשפע  יןהטעם  גִּ אוֹ   ּבְּ חָ ּדְּ מֵּ ָקא  פְּ נַּ יָתא  יְּ ָמה  רַּ ָאה כְּ ּלָ יוצאת מחכמה העליונה,    לפי   עִּ שהתורה 

יּנוּן אִּ ָהא    וְּ ָ ש  רְּ ָ ש  ּדְּ ָרא  ּקָ עִּ ּבְּ י  ילֵּ ָעיְּ יָתא  יְּ אֹורַּ ּבְּ י  לֵּ ּדְּ ּתַּ ְּ ש  מִּ בתורה    ואלו ּדְּ פנימיות    נכנסים שעוסקים  שהיא  החכמה  של  ושורשה  בעיקרה 

ל התורה, ושואבים משם שפע רוחני,   עַּ זוֹ   וְּ א מְּ הוּ ּדָ הַּ הֹון מֵּ לְּ ּדִּ ר  ָנא  ָאה א ֲאתַּ ּלָ ָיא    עִּ תְּ א ָקא אַּ ָ יש  ּדִּ כן המזון שלהם נשפע ממקום    ועל קַּ
 , ואותם החידושים נמשכים מן החכמה ששם שורש התורה.יום עליון וקדוש הזה, וע"י מזון זה הם זוכים לחדש חידושי תורה כל  

נמוך ממנו לכן צריך שתיהיה התורה    א להתלבש אלא בדומה לו בזה כיון שקבלתה הוא באופן של התלבשות וא"   אולי הביאור   עו 
 שמתלבשת בה חכמה עילאה תורה שלימה כעין החכמה עילאה שהיא שלימות התורה בשרשה.

 במסכת כלים כלי המיועד למים שיעורו בחור המוציא מים כמבואר    עז 



 מוהר"ן            סא                        תורה ליקוטי                                                1עה: 

בבחי'   המחלוקת,  ע"י  שנתחדשים  הנ"ל  הספרים  ריביע"י  איש  כתב  בחי'  וספר  עשות , 
, שמקבלת  לוחות האבן  [א] , עי"ז נשלם התורה. ואזי התורה בבחי'  ספרים הרבה אין קץ

  .\ג /[ב]הארה מבחי' אבן שתיה 
וז"ל המתוק    –לבאר עניין אבן השתיה עפ"י הזוהר ויחי דף רלא. שציין הטשרינער רב לקמן ושם הועתק  

שם   אחת    ועולם-מדבש  אבן  לקח  עד שהקב"ה  נברא  לא  ממלכות   והיאהאבן השתיה,    והיאהזה  הארה 
אבן הנקראת  וממנה   ולקח  ,דאצילות  למטה  מלמעלה  ונתקעה  התהום  לתוך  אותה  וזרק  הקב"ה  אותה 

יורדת להשפיע שפע הב  ל הוריד"רהושתת העולם,   היא  רכות  את הארת המלכות לעולם הבריאה ששם 
כי פי'  למטה  מלמעלה  שנתקעה  ומה שאמר  מעולם    לעולמות התחתונים,  ירדה  ולא  נעתקה  לא  המלכות 

למטה מאירה  ומשם  למעלה  מציאותה  נשארה  אלא  העולם   והיא  האצילות  ישוב  של  האמצעית    נקודה 

הקדשים,    ובנקודה הקדש  עומד  הנקראת "רזו  הבינה  המלכות  ל  לתוך  מאירה  קדשים  עי"ש    עוד.   קדש 
דהיינו ש מי"ה  מקבלת  והיא  העולם  ושותה  מתברך  אבן  הנקראת  מהמלכות  כי  י"ה  שת  שתי"ה  נקראת 

עיין לקמן מה שכתב רבי יהונתן אייבשיץ שכמו שתחית המתים תיהיה מעם    עוד      מחכמה בינה עליונים.
תיה  אבן השהלוז שנשאר מהעולם הזה וממנו יבנה הגוף לעתיד לבוא כך גם העוה"ז עולם התיקון נברא מ

הנ"ל   עפ"יו     הנקודים עולם התוהו והשבירה שקדם לעולם התיקון.  בחי' עצם לוז שנשאר מעולם  שהיא  
לעולם הזה כדי שנמליך אותו מזה  למטה    שהוריד הקב"ההיא ספירת המלכות  האבן השתיה  נראה לבאר ש

עצמו עד ש שזיכך  ובעוה"ז הוא הצדיק  בבינה  עילאה המאיר  חיותה היא מחכמה  וכל  להיות  העולם  זכה 
דהיינו שממנו מקבלים כח להמליך את    ,להחיות את המלכות  בחי' עוה"ב בחי' הארת בינה עילאה בעוה"ז

שברהקב"ה.   לחד  שנה האש  וזהו  לצדיק  הקב"הבאים  של  המלוכה  הו  ,ש  שר"ה  המלכות  אכידוע    , תיקון 
  ,וארץ  שר שמיםוקש  "כי כל בשמים ובארץ". וזה מכח הצדיק שהוא בחי'  כמבואר בלשון התפלה של ר"ה

שמלכות    , דהיינווהיינו הנ"ל שהמלכות לא נעתקה משרשה אלא נשארה מציאותה למעלה ומאירה למטה
עשיה של  במלכות  מאירה  דה  .דאצילות  שותים  אנו  כנ"לבאינו  יוממנו  מי"ה  שותה  המלכות  דהיינו    ,ן 

   שהוא הצינור שמחבר שמים וארץ. .יסוד עולם מהצדיק
השתי שאבן  הנ"ל  ובזוהר  במדרש  שמבואר  אחתוזהו  אבן  שנעשו  אבנים  יב  היא  ליעקב    ,ה  אבינו  ורמזו 

 ת יחיד ינו במידה  ,עשה אותה מצבהאבינו  יעקב  ו  , מליך אל אחדשי  שיצאו ממנו יב שבטים שיהיו עם אחד
להש"י בתהום  ,להקריב  ושקעה  אותה  נטל  השתיה.   ,והקב"ה  אבן  ממנה  הרי    ועשה  הזוהר  האבן  ומקשה 

, ותירץ  יה כאלפים ומאה ושבעים שנה אחר בריאת העולםמעשה דיעקב הואילו    , נבראה בבריאת העולם
דהיינו    ,שיהיה לה קיום למטה ע"י הארה מלמעלה  ,שיעקב תיקן את המלכות בעולם)עי"ש מתוק מדבש(  הזוהר  

והמשיך מדור השכינהש   הוא  שע"י מעשיו הטובים   אי    ם  של מעלה שתשרה כאן למטה בעולם התחתון, 
וכו'    אלהי"ם אל המלכות שהיא תהיה לה לבית.  הארת הבינה הנקראת  נמי, שהמשיך  וזהו ושמתי מצבה 

וזרעו    , דהיינו שאין פסול בזרעו,)בחי' נחלה בלי מיצרים  יצא עם ישראל    נמצא משנתבשר שממנויהיה בית אלקים.  

ישראל תמיד  גיור  נשאר  ולא צריך  ישראל  וכאילו כבר יש בעוה"ז אבן    ,נחשב הדבר כעשוימיד  ו (  אפילו מומר נשאר 
הקב"הה את  שתמליך  כמ"ש    תמיד,  מלכות  ית'  כבודו  לגלות  כדי  שנברא  העולם  לקיום  סיבה  יש  דהיינו 

 דהיינו שעל אבן ההמלכה הזו נשתת העולם.  ,לכבודי בראתיו וכו'

 
 * שמות כד יב   א 

 א'סוף פירושו על פסוק  א  פ" ויומא נד: ורמב"ן בראשית    .פקודי רכב עיין זוהר    ב 

ַתח   -זוהר פקודי דף רכב.    ג ָּ ַמר ודה  יה   רבי   פ  א    ְיֵפה לפרש מש"כ    והתחיל   ְואָּ ָּ ב, ת  פֹון ִקְרַית ֶמֶלְך רָּ ֵתי צָּ ֶרץ ַהר ִצי ֹון ַיְרכ ְ אָּ ל הָּ נֹוף ְמׂשֹוׂש כ ָּ

א   ְלמָּ עָּ הו א  ִריְך  ב ְ א  ָּ ֻקְדש  א  רָּ ב ָּ ד  כ ַ כשברא    בא ֲחֵזי  הזה,  הקב וראה  העולם  את  י"ה  ד ֵ ְ ֵר   ַאש  ְיקָּ ְרֵסי  ֻ כ  חֹות  ִמת ְ א  ירָּ ַיק ִ א  ַאְבנָּ   זרקיה   ַחד 

ַקע הקב"ה אבן אחת יקרה מתחת כסא כבודו,   ָּ א    ְוש  הֹומָּ א עד התהום,    ושקעה ַעד ת ְ ָּ א    ְוֵריש  ַההו א ֲחדָּ הֹוֵמי    ד ְ ֹו ת ְ ִעיץ ג  א נָּ אחד    וראש ַאְבנָּ

א של אבן ההיא תקוע תוך התהום,   ָּ א    ְוֵריש  ָּ א ְלֵעיל  א ַאֲחרָּ   ְוַההו א האחר של האבן הוא למעלה,    וראש ַאֲחרָּ ָּ ה  ֵריש  אָּ ָּ האחר    וראש א ִעל 

א    ִאיהו  ,  שלמעלה  ְלמָּ עָּ ד ְ א  ִעיתָּ ֶאְמצָּ ב ְ א  ְיימָּ קָּ ד ְ ה  ְנקו ד ָּ ן נקודה אחת שעומדת באמצע העולם בקדש הקדשים,    הוא ַחד  ָּ מ  ַ ט    ו ִמת  ַ ש   ַ ִאְתפ 

ל ִסְטִרין   א ו ְלכָּ אלָּ מָּ א ו ׂשְ א ִליִמינָּ ְלמָּ ים ְוִאְת נתפשט העולם לימין ולשמאל ולכל הצדדים,    ומשם עָּ א    ַקי ָּ ִעיתָּ ה ֶאְמצָּ ַהִהיא ְנקו ד ָּ   ונתקיים ב ְ

ה    ְוַהִהיא העולם בנקודה ההיא האמצעית,   ִתי ָּ ְ א ִאְתְקֵרי ש  ה  שתיה שהיא לשון יסוד,    נקראת ההיא    ואבן ַאְבנָּ ִמנָּ ל    ד ְ א ְלכָּ ְלמָּ יל עָּ ת ִ ְ ִאש 

הצדדים.    כי   ִסְטִרין לכל  העולם  ונתפשט  נשתל  ו  ממנה  אבן    עוד   ת  שנקראת  כי  טעם  ִתי ָּ שתיה,  ְ ָּ נוטריקון    היא "ה  ש  י"ה  ש    מלשון "ת 

כמו למען שיתי אותותי, שפירושו   א שימה,  ָּ ִריךְ   ֻקְדש  א    ב ְ ָּ כל  ד ְ ִתילו   ְ ו ש  א  ְלמָּ עָּ ד ְ א  ְיסֹודָּ ְלֶמֱהֵוי  ה   לָּ י  ו ֵ ַ ש  "ה שם אותה שתהיה  הקב הו א 
    )רמ"ק ומק"מ ומפרשים( יסוד העולם ושתילה של כל המציאות. 

וירדה מתחת הבינה  הענ   וסוד   -  וכתב המתוק מדבש שם  יקרה מצד החכמה,  והיא  הורידה שתשרה בתחתונים,  ין הוא, כי המלכות נקראת אבן, והקב"ה 
שראשה האחד תקוע בחוזק בתהום, כי היא    וזהו שהיא כסא לחכמה, והיא נשקעה ונתפשטה עד התהום, דהיינו עד משכן החיצונים שהם תהו ובהו וחשך ותהום,

וקיום כל העולם הוא על ידה,  אינה רוצה להשפיע להחיצונ  ים אלא שרגליה יורדות מות ונאחזים בה בעל כרחה, וראשה העליון הוא באצילות דבוק עם ז"א, 
   , ושם י"ה הוא באו"א שמכחם נתפשטה המלכות להיות יסוד העולם. יסוד מלשון    אונקראת שתי"ה כי שת הו

הארבעה מקשה אחת, והעמוד שלה הוא עגול הארץ, והמים מקיפין על  וכבר נודע כי היסודות      -על בראשית פרק א פסוק א    רמב"ן 
הארץ, והאויר מקיף על המים, והאש מקיף על האויר ואמר הכתוב כי הארץ לבשה צורה, והיה האש מקיף למעלה על המים והעפר  

בהו, היא שהחכמים קורין  המעורבים, והרוח מנשבת ותכנס בחשך ותרחף על המים ויראה לי שהנקודה הזאת בלבשה הצורה והיתה  
   אותה "אבן שתיה" )יומא נד:( שממנה נשתת העולם: 



 מוהר"ן            סא                        תורה ליקוטי                                                2עה: 

)בחי' מדרגת הצדיקים שסביבו נשערה מאד שמדקדק עמהם כחוט  ואבן השתיה בשרשה היא צמצום נורא  
בזרו שכר  שנוטלין  וזהו  יז.(  השערה  בברכות  כמבואר  הדין  חובת  שיוצאים  דהיינו  מהותה  ע  מלכות  כי 

בחי' מחשבה תחילה שעלה במחשבה להיבראות בדין גמור וכשיטת התוס' בר"ה  ועוד שבאצילות    ,צמצום
ובנ להבראות  במחשבה  עלה  שבר"ה  בפועליכז.  נברא  שעלה    .סן  כפי  הקשה  הדין  מאיר  שבר"ה  נמצא 

יומ הוא  לכן  להבראות  העולם במחשבה  כל  את  שדנים  דדינא  ז'.  א  באות  לקמן  שמבואר  ע"י ש  וזהו  רק 
ונכללים בצדיק שבכוחו לצאת חובת הדין נמתק הדין בשרשו אצל הצדיק שהוא בחי' אבן השתיה.    שבאים

     ומקבלים כח לכל השנה להמליך אותו ית'.

ולם, כולם . וכל הצימצומים שבע\ד/כי כל דבר שבעולם יש לו צמצום אחר בכמות ואיכות
, וכולם מקבלים \ו/  , שממנו הושתת העולםכנ"ל  \ה/ המלכותשרש  בבחי'    נרשמים באבן שתיה

עילאה\ז/ ממנו בחי' חכמה  הוא  כי  הדינים,  כל  ושם המתקת  כי  \ח/.  קדשים,  קדשי  בחי'   ,
ועיין תורה לה הנשמה היא השכל ועיין לעיל אות ג' שיש נשמה גדולה שהיא    \י/[ט]השכל נקרא קודש  

 
ז' טז    עוד בעניין  ד ל  ......  -המתקת הדין בשרשו בשכל השייך לו שזה בחי' עצה עיין לק"ה סוכה  כָּ ּבְּ עֹוִשין  ֶׁ ש  ם  עֹולָּ ּבָּ ֶׁ רּוִרים ש  ּבֵּ ה  ל  ּכָּ

חִ  ּבְּ הּוא  ּכֹל  ה  ִרים  בָּ ּדְּ ה  ל  כָּ ּובְּ ן  ּתָּ ּומ  א  ּשָּ לֹום,  מ  ָּ ש  וְּ ס  ח  ר  ּבֵּ ּג  ִמתְּ ין  ּדִ ה  י  ֲאז  ע  ר  הָּ ִמן  ּטֹוב  ה  ר  רֵּ ּבָּ ִנתְּ ּלֹא  ֶׁ ש  ן  מ  זְּ ל  ּכָּ י  ּכִ יִנים,  ּדִ ה  ת  ק  ּתָּ מְּ ה  ת  ינ 
נִּ  ֶׁ ש  ל  כֶׁ ּשֵּ ה  הּוא  ֶׁ ש  ֹו,  ש  רְּ ָּ ש  ּבְּ א  ּלָּ אֶׁ ק  ּתָּ ִנמְּ ין  ּדִ ה  ין  אֵּ וְּ ל  ּטֵּ ּב  ִנתְּ וְּ ין  ּדִ ה  ק  ּתָּ ִנמְּ ּטֹוב  ה  ִרין  רְּ בָּ ּמְּ ֶׁ ש  קֹ ּוכְּ א  רָּ ב  קְּ יטֵּ הֵּ ר  בֹאָּ מְּ )ּכ  ין,  ּדִ ה  ה  זֶׁ לְּ ךְּ  ּיָּ ש ּ  ה  ש   דֶׁ
ה ה   ִמּזֶׁ ךְּ  ָּ ש  מְּ ּנִ ֶׁ ה ש  צָּ עֵּ ת הָּ ִחינ  ּבְּ הּו  זֶׁ יו,  לָּ ךְּ אֵּ ּיָּ ש ּ  ה  ין  ּדִ ה  יק  ּתִ מְּ ּמ  ה  ל  כֶׁ ּשֵּ ה  ה  זֶׁ וְּ "ל(.  ּנ  ה  ה  ּתֹורָּ ה  הּוא  ּבְּ ה  צָּ עֵּ י הָּ ּכִ ין,  ּדִ ה  ק  ּתָּ ִנמְּ ה  זֶׁ י  דֵּ יְּ ל  ע  ֶׁ ש  ל  כֶׁ ּשֵּ

ינִ  ּדִ ת ה  ק  ּתָּ מְּ ן ּבְּ ה  ל ּכֵּ ר, ע  חֵּ ל א  כֶׁ שֵּ לֹא ּבְּ יו וְּ לָּ ךְּ אֵּ ּיָּ ש ּ  ל ה  כֶׁ ּשֵּ ה  א ּבְּ ּלָּ ק אֶׁ ּתָּ ינֹו ִנמְּ ין אֵּ ל ּדִ ּכָּ ֶׁ ת ש  ֲחמ  "ל. ּומֵּ ּנ  א  ים ּכ  ּשָּ מ  ם ּבְּ יהֶׁ עֹותֵּ דֵּ ים ּבְּ ּנִ ֻׁ ש  ם מְּ דָּ י אָּ נֵּ
חֹר   ק ִלסְּ ֵּ ה חֹוש  י זֶׁ רֹו, ּכִ ֲחבֵּ ה מֵּ ּנָּ ֻׁ ש  תֹו מְּ ד ֲעצָּ חָּ אֶׁ ד וְּ חָּ ל אֶׁ כָּ ן. וְּ ּתָּ ל  ּומ  ע  ים וְּ ּבִ ּנּוִיים ר  ִ ש ּ ר ה  אָּ ְּ א ש  ּיֹוצֵּ כ  ִדים וְּ גָּ י ּבְּ ִמינֵּ ה ּבְּ זֶׁ ִין וְּ י  ה ּבְּ זֶׁ ה, וְּ בּואָּ י ּתְּ ִמינֵּ ּבְּ

נֹותֵּ  וְּ א  נֹושֵּ הּוא  ֶׁ ש ּ ה  מ  ל  ּכָּ י  ּכִ א,  קָּ יְּ ּד  ה  זֶׁ ה  חֹורָּ סְּ ִמין  ּבְּ ִאם  י  ּכִ ִליח   צְּ ה  לְּ ל  ּגָּ סֻׁ מְּ ינֹו  אֵּ ד  חָּ אֶׁ ל  ּכָּ רֹב  י  בִּ ּפִ הּוא  ּכֹל  ה  ּבֹו,  הּוא  ן  ֶׁ ש  רּור  ּבֵּ ה  ִביל  ְּ ש 
ל   ע  ֶׁ לֹו ש  ש  ִשכְּ ֹרֶׁ ִפי ש  ה ּכְּ ין זֶׁ יק ּדִ ּתִ מְּ ה  ר ּולְּ רֵּ בָּ ִריךְּ לְּ ם צָּ דָּ אָּ ה הָּ ּזֶׁ ֶׁ "ל, ש  ּנ  ין ּכ  ּדִ ת ה  ק  ּתָּ מְּ ת ה  ִחינ  ה זֹאת  ּבְּ חֹורָּ ִמין סְּ ֲעסֹק ּבְּ ה ל  צָּ ךְּ לֹו עֵּ ָּ ש  ה ִנמְּ י זֶׁ דֵּ יְּ

י  ר ּכִ ּכֵּ ּת  ִהשְּ כֹול לְּ ינֹו יָּ אֵּ א וְּ קָּ יְּ ש  לֹו כֹּ   ּד  ּיֵּ ֶׁ ש  לֹו. ש  ּיֵּ ֶׁ ל ש  כֶׁ ּשֵּ ִפי ה  ּכֹל ּכְּ א ה  קָּ יְּ ת ּד  רֶׁ חֶׁ ה א  חֹורָּ סְּ ר ּבִ חֵּ ם א  דָּ אָּ א וְּ קָּ יְּ ה זֹאת ּד  חֹורָּ סְּ יק  ִאם ּבִ ּתִ מְּ ה  ח  לְּ
ח  סְּ ּבִ ֲעסֹק  ל ל  כֶׁ ּשֵּ ה  ה מֵּ צָּ ךְּ לֹו עֵּ ָּ ש  ה ִנמְּ י זֶׁ דֵּ ל יְּ ע  ֶׁ ה זֹאת ש  חֹורָּ ת סְּ ִחינ  הּוא ּבְּ ֶׁ א, ש  קָּ יְּ ה ּד  ין זֶׁ תֹו הּוא  ּדִ ם ִמיתָּ ן קֹדֶׁ ל ּכֵּ ע  "ל. וְּ ּנ  ּכ  א  קָּ יְּ ה זֹאת ּד  ֹורָּ

פִ  ּכְּ יו  סָּ כָּ נְּ ּבִ ה  צָּ יךְּ עֵּ ִ ש  מְּ ה  ִריךְּ לְּ צָּ מֹו  צְּ ע  ּבְּ י הּוא  ּכִ מֹו,  צְּ ע  ּבְּ יו  סָּ כָּ נְּ ל  ע  רֹוּפֹוס  ּפֹוטְּ א  ֲעִמיד  ה  ִריךְּ לְּ ךְּ  צָּ ילֵּ ִריךְּ לֵּ ּצָּ ֶׁ ש  יו  ָּ ש  כְּ ע  וְּ "ל  ּנ  ּכ  לֹו  ִשכְּ ש   ֹרֶׁ ש  י 
מוֹ  עֹולָּ ֲעִמ   לְּ הּוא מ  ֶׁ ר ש  ח  א  י מֵּ , ּכִ ש  ּמָּ קֹומֹו מ  מְּ א ּבִ הֵּ ּיְּ ֶׁ ה ש  צָּ ל עֵּ ע  הּוא ּב  ֶׁ רֹוּפֹוס ש  ּפֹוטְּ מֹו א  צְּ ע  ֲעִמיד ּבְּ ה  ִריךְּ לְּ כֹול  צָּ יָּ מֹותֹו וְּ רֹוּפֹוס ּכְּ ּפֹוטְּ י א  ידֹו ֲהרֵּ

ִסים אֵּ  כָּ ִריךְּ ִלנְּ ּצָּ ִפי ה  ר ּכְּ טָּ פְּ ּנִ ל ה  ֶׁ לֹו ש  י ִשכְּ ל ּפִ ה ע  צָּ יךְּ עֵּ ִ ש  מְּ ה  ִטי  לְּ רָּ ּפְּ ל ה  כֶׁ ּשֵּ ה  ּלּו מֵּ ִסים אֵּ כָּ נְּ יךְּ ּבִ ִ ש  מְּ ה  ִריִכים לְּ ּצְּ ֶׁ ה ש  קָּ ּתָּ מְּ ה  ה  רּור וְּ ּבֵּ ִפי ה  ּלּו ּוכְּ
טָּ  פְּ ּנִ ה  ין  אֵּ ֶׁ ש  ּכְּ ל  ֲאבָּ "ל,  ּנ  ּכ  ִסים  כָּ ּנְּ ה  ּקּון  ּתִ ר  ִעּק  הּוא  ֶׁ ש  ה  טֹובָּ ה  צָּ עֵּ הָּ ת  ִחינ  ּבְּ הּו  ּזֶׁ ֶׁ ש  ם  הֶׁ לָּ ךְּ  ּיָּ ש ּ  מֹו א  ה  צְּ ע  ּבְּ ֲעִמיד  מ  ֲעמֹד  ר  ּי  ֶׁ ש  ִמי  ין  אֵּ רֹוּפֹוס  ּפֹוטְּ

תֹוִמים,   יְּ ד ה  ע   . ....וכו' עי"ש ּבְּ
כשאדם  כזו בכל מלכות עיין תורה פט שכל מה שחסר לאדם ברוחני ובגשמי החסרון בשכינה עי"ש.  וכן בתורה רנט    ויש בחי'  ה 

אזי גם השכינה כנגדו מפרשת לפניו  מתבודד ומפרש שיחתו וצערו לפני השם יתברך, ומתודה ומתחרט על גדל הפגמים שעשה,  
 כי כל פגם ופגם שפגם בנשמתו, פגם אצלה גם כן כביכול שיחתה וצערה ומנחמת אותו,  

יהונתן   ו  הנה חז"ל    תפארת  ד' אלקים ארץ ושמים.  ביום עשות  והארץ בהבראם  ב פסוק ד אלה תולדות השמים  על בראשית פרק 
שבר  עד  ומחריבן  עולמות  בונה  היה  שהקב"ה  שנברא  אמרו  שקודם  שאמרו  וזה  לי.  הניין  לא  ויתהון  לי  הניין  דין  אמר  אלו  את  א 

העולם היה סדר זמנים קודם וזהו היה עולם התהו שבראו במידת הדין לכך נאמר בראשית ברא אלקים ואז היה השמים קודם לארץ.  
לתחיית  חדש  לגוף  נעשה  הוא  ממנו  אשר  אחד  עצם  שנרקב  לאחר  האדם  בגוף  נשאר  כאשר  מעולם    אבל  רושם  נשאר  כן  המתי' 

התוהו והוא אבן שתיה שממנו הושתת העולם התיקון כדאיתא במדרש בראשית ברא שיתין. וכן בחורבן ביה"מ דומיא דעולם התוהו  
נשתייר קצת לכותל המערבי ובזה העולם התיקון קדמה הארץ לשמים. לכך נאמר כאן ארץ ושמים כי מאבן שתיה הושתת הכל. לכך  

ה  עולם התהו שנקרא  אמר הכל  והיינו  ביום  היה  וביום אבל המעשה  בלילה  היה  ואיתא במדרש דרשב"י אמר דמחשבה  יה מעפר 
חשך ולילה והיה עלה במחשבה לבראו במדת הדין והיה בתשרי אבל עולם התיקון שהוא במעשה היה בסוף היום עם דמדומי חמה  

 כדאיתא במדרש והיינו בניסן: 

הגאון המחבר זצ"ל יש לי לתרץ קושיא עצומה על התוס' במסכת ר"ה שהקשו אהא דאמרינן בגמרא    )אמר המעתיק עפ"י דברי הרב 
כר"י דאמר   קיי"ל  התוס' דהא  והקשו  העולם  נברא  כר"א דאמר בתשרי  מעשיך כמאן  היום תחלת  זה  בר"ה  כמאן מצלינן האידנא 

ברא עד ניסן עכ"ל. וקשה לפי דברי התוס' איך שייך  בניסן נברא העולם. ומתרצים דגם לר"י בתשרי עלה במחשבה לבראותו ולא נ 
לומר על מחשבה זה היום תחלת מעשיך. ולדעת הרב שאבן שתיה נשאר רושם מעולם התהו שהוא עולם המחשבה וממנו הושתת  

ברא    העולם ניחא. ובאמת תירצתי קושיא זאת באופן אחר אבל מ"מ לדעת הרב נמי ניחא עכ"ל המעתיק( ולכך נאמר תחלה בראשית 
אלקים במדת הדין. בראשית אותיות בתשרי ואח"כ נאמר אלה תולדות ארץ ושמים דבעולם התיקון ארץ קדמה לשמים. ונאמר ביום  
עשות ה' אלקים כי עולם התיקון שהוא ברחמים בשם הוי"ה נא' בו עשייה שהיא על צד היותר טוב בתכלית התיקון. וגם נאמר בו  

 שדומה לאור של סוף היום שנעשה במעשה היה ביום:   להורות שעולם התיקון   ביום עשות 
וכפי שמבאר שהיא השכל שנקרא    לכאורה   ז  ונ"ל שרמז לזה שהאבן היא נשמת הצדיק האמיתי  היה צ"ל ממנה הרי מדובר מאבן 

ונראה  קודש ועיין לעיל אות ג' שיש נשמה שהיא שכל הכולל כל השכלים של כל המלאכים של כל הגלגלים והיא מנהגת הגלגלים  
 דהיינו הך  

ונ"ל הביאור כי אבן השתיה היא שרש  נתבאר שאבן רומז למלכות וכאן אומר רבינו שהיא חכמה עילאה קדש קדשים.    לעיל בזוהר   ח
כל העולם היא כתר   נמצא שהיא שרש המלכות שכלפי  הכל שהתחיל במלכות א"ס שעלה במחשבה לברוא אדם שיגלה מלכותו 

בחי' היש מאין שנקרא כתר לכן ראשית ההתהוות הוא בחי' יש מאין חכמה עילאה. ואבן השתיה היא  כי החכמה היא    ה עילאה.מ וחכ 
דהוא כמו האש הנמצא בגפרור. דהיינו מציאות    שמבואר בספרים בח' מלכות דא"ס שהוא תרתי דסתרי    החכמה עילאה הכלל בכתר.

 עדיין.  ל בכח ולא בפוע 
 * עיין זוהר אחרי דף סא.  ט 
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שהשכל הכולל בחי' אבן השתייה הוא    ועיין לקמן אות ז'   שכל הכולל כל השכלים והיא מנהגת הגלגליםה

שכלול הצדיק עילאה  חכמה  בחי'  שהוא  קדשים,  קדשי  בבחי'  ונכללים  מקבלים  וכולם   .
 . \יא/מכולם. ומשם המתקת כל הדינים בפרטיות ובכלליות
צימצום, צריכין גם כן להמשיך כח   כי גם כשממתיקין הדין בפרט, באיזה שכל של איזה

בכלליות,  וכן  הדין.  להמתיק  הפרטי  השכל  לזה  כח  שיהיה  כדי  הנ"ל,  העליון  מהשכל 
השכל  בחי'  ע"י  כ"א  להמתיק  אפשר  אי  שיהיה,  צימצום  מאיזה  הדינים  כל  להמתיק 

 ( כנ"ל. יבהעליון, בחי' קדשי קדשים, בחי' אבן שתיה ) 
שלימות   לה  יש  ידיוכשהתורה  בבחי'  הס  על  עילאה,  מחכמה  מקבלת  אזי  כנ"ל,  פרים 

האבן בבחי'  לוחות  הדינים.  כל  ונמתקים  החכמות,  ואזי משפעת בכל  אבן שתיה.  בחי'   ,
, שעיקר העזר והישועה שהוא בחי' המתקת הדינים, הוא  ישלח עזרך מקודש)תהלים כ(  

 . יד(יג )  מקודש, היינו ע"י השכל שנקרא קודש כידוע

הן תוי שדי יענני  )לשון המקרא איוב לא,  טוענני  ידי  ש וי  תן  הר"ת    שתיה וזה אותיות  

ושדי בחי' צמצום  (. הן תוי שדיוספר כתב איש ריבי ורושם  פי' סימן  , היינו בחי' הרשימות  תו 

,  יענני, בחי' אבן שתיה הנ"ל. וזה  שתיהשל כל הצימצומים. נמתקין ע"י שבאים בתוך  

 :  כנ"ל ישלח עזרך מקודשבחי' ההמתקה, בבחי' 
ריביוזה   וספר כתב איש  יענני  ריבוי הספרים    וספר כתב, שע"י  הן תוי שדי  היינו  כנ"ל, 

שנעשין ע"י המחלוקת כנ"ל, שאז יש להתורה שלימות, ומקבלת משכל הכולל מחכמה 
עי"ז   כנ"ל,  שתיה  אבן  בחי'  שהיא  יענניעילאה  שדי  תוי  בחי'  הן  ע"י  ההמתקה,  בחי'   ,

 :  יה כנ"ללוחות האבן, שמקבלין מאבן שת

 
 זאות 

צו היא  זו  שתורה  לשיטתו  שמבאר  יא  אות  לחכמה  פרפראות  עיין  כאן  למבואר  רבנו כהקדמה  ואת 
ש ומבאר  רהראשונה  רבנו  מכאן  לנו  על  ז  לצדיקים  הנסיעה  ידי  על  שנעשה  הגדול  התיקון  מעלת  מגודל 

ה, ועל ידי זה נמתקין ראש השנה שעל ידי זה נכללים כל נפשותם בתוך הצדיק הדור שהוא בחינת אבן שתי
כל הצמצומים והדינים ועל ידי זה נעשה שמחה בחינת )משלי י"ג( אור צדיקים ישמח שזה בחינת חדי ר"ש  
וכללות   האהבה  היינו  תלייא,  בחביבותא  אנן  קכ"ח(  ח"ג  )זוהר  שלו  להחברייא  רשב"י  שאמר  ומה  וכו' 

כמבואר וכו'  והתיקון  עיקר ההמתקה  זה  ידי  ועל  יחד,  למעלה    שנכללין  שנתבאר  מה  בחינת  שזה  בפנים, 
שהבטיח להם שגם אחר הסתלקותו כשיהיו נכללים יחד באהבה ואחדות אזי בוודאי יגמור עמהם לטובה  

 
וגו'." פתח רבי חזקיה    -   ף ס: זוהר חלק ג ד   י יעף דבר  לעות את  נתן לי לשון למודים לדעת  יי' אלקים  זכאין אינון ישראל    " ואמר 

בלי טעםדקודשא בריך הוא אתרעי בהו   ויהיב ]דף סא/א[  להו חולק    שרצה בהם  מכל שאר עמין וקראן קדש דכתיב קדש ישראל לה' 
הויהלאתאחדא בשמא קדישא.   מה אחידו ישראל בשמא קדישא בגין דזכו באורייתא. דכל מאן דזכי באורייתא זכי  וב   בז"א הנקרא שם 
בקדש(.   )נ"א  בקב"ה  עלאה ביה  חכמה  דאקרי  שלימותא  קדש.  מאי  דמר  קמיה  קדישא  ותנינן  רבות  משח  )נגיד  אתר  ומהאי  מוחין  . 

לאתר דאקרי בינה  אבא וכלולים בהם חו"ב וחו"ג וכל בחי' עושה שביל לעצמה  יסוד דאבא נקרא שביל ומשם נמשכין מוחין דבשבילין ידיען  הנקראים שמן משחת קודש  
)ומאתר דא אתער רוחא קדישא(. והאי זאת כד    היינו המלכות( ומתמן נפקין מבועין ונחלין לכל עבר עד דמטו להאי זאת  יסוד דאמא עלאה  

אה דא דאקרי קדש ואקרי חכמה קראן לה( רוח  מתברכא אקרי קדש ואקרי חכמה וקראן ליה )נ"א והאי זאת כד אתברכא מאתר על 
 הקדש כלומר רוח מההוא קדש דלעילא. וכד נפקין ומתערין מנה רזי אורייתא כדין אתקרי לשון הקדש.

ךְּ ִמּשֵּ   -  ]שכירות פועלים הלכה א[ כלול בהלכות פקדון ה' אות כח   ליקוטי הלכות ועיין      יא ָּ ש  ע ִנמְּ פ  ֶׁ ש ּ ש  ה  ֹרֶׁ ל ש  ת ּכָּ ֱאמֶׁ י ּבֶׁ ל  ּכִ ּכֹולֵּ ל ה  כֶׁ
א   ּיֹוצֵּ ר ה  הָּ ּנָּ ת ה  ִחינ  הּוא ּבְּ ֶׁ ית ד' ש  א ִמּבֵּ ּיֹוצֵּ ן ה  יָּ עְּ ּמ  ם ה  ָּ ש ּ ּמִ ֶׁ ה ש  ִתּיָּ ְּ ן ש  בֶׁ אֶׁ ת הָּ ִחינ  הּוא ּבְּ ֶׁ "ל ש  ּנ  עֹות  ה  ּפָּ ְּ ש  ה  ל ה  ש  ּכָּ ֹרֶׁ ת ש  ִחינ  הּוא ּבְּ ֶׁ כּו' ש  ן וְּ דֶׁ עֵּ מֵּ

לִ  כֵּ וְּ ִצּנֹורֹות  ִכין  ָּ ש  ִנמְּ ּנּו  ִמּמֶׁ י  ּכִ ם  עֹולָּ ּבָּ ֶׁ ל  ש  כֶׁ ּשֵּ ה  הּוא  ד  חָּ אֶׁ ל  ּכָּ ל  ֶׁ ש  ּנֹור  ּצִ ה  וְּ ִלי  ּכְּ ה  ר  ִעּק  וְּ ן.  מ  ּזְּ ה  וְּ קֹום  ּמָּ ה  וְּ ם  דָּ אָּ הָּ ִפי  ּכְּ ד  חָּ אֶׁ וְּ ד  חָּ אֶׁ ל  כָּ לְּ ים 
ן לֹ  ל ּכֵּ ע  ר. וְּ חֵּ קֹום א  מָּ ר ּבְּ בֹאָּ ּמְּ ֶׁ מֹו ש  ת ּכְּ ע  ּד  ִפי ה  ךְּ ּכְּ ָּ ש  ע ִנמְּ פ  ֶׁ ש ּ ר ה  י ִעּק  ד ּכִ חָּ ל אֶׁ ל ּכָּ ֶׁ ה ש  מָּ כְּ חָּ ה  א וְּ צָּ ה    א מָּ כָּ רָּ ֲחִזיק ּבְּ ִלי מ  רּוךְּ הּוא ּכְּ דֹוש  ּבָּ ּקָּ ה 

ִנכְּ  ם  ּלָּ כֻׁ וְּ ה  זֶׁ ת  ה אֶׁ זֶׁ ל אֹוֲהִבין  אֵּ רָּ ִישְֹּ ל  כָּ וְּ ל  אֵּ רָּ ִישְֹּ ין  ּבֵּ לֹום  ָּ ש  ש   ּיֵּ ֶׁ ש  ּכְּ י  ּכִ לֹום  ָּ ש ּ ה  א  ּלָּ אֶׁ ל  אֵּ רָּ ִישְֹּ ל  לְּ ּכֹולֵּ ה  ל  כֶׁ ּשֵּ ּב  ת  ֱאמֶׁ הָּ יק  ּדִ ּצ  ה  ּבְּ ד  חָּ אֶׁ ּכְּ ִלין  לָּ
 ְּ ש ּ ן ה  בֶׁ ת אֶׁ ִחינ  בְּ לּ ּבִ ֶׁ ִלי ש  ּכְּ ִפי ה  ד ּכְּ חָּ ל אֶׁ כָּ דֹול לְּ ע ּגָּ פ  ֶׁ ש  ב טֹוב וְּ ךְּ ר  ָּ ש  ִנמְּ ע וְּ פ  ֶׁ ש ּ ל ִצּנֹורֹות ה  ִחין ּכָּ ּתָּ י ִנפְּ ה, ֲאז  ם  ִתּיָּ לָּ ְּ לֹו ִנש  כְּ י שִֹ לֹו. ּכִ כְּ הּוא שִֹ ֶׁ ֹו ש 

ּבְּ  ד  ח  רֹו י  ל ִעם ֲחבֵּ לָּ כְּ ּנִ ֶׁ י ש  דֵּ ל יְּ דֹול ע  ּגָּ אֹור  ִאיר ּבְּ דֹול ּומֵּ ּגָּ מּות  לֵּ ְּ ש  ִלים  ּבִ ת ּכֵּ ִחינ  ּבְּ ם  הֵּ ֶׁ ם ש  ּלָּ ִלּיֹות ּכֻׁ כְּ ּשִ ל ה  ִלים ּכָּ ּבְּ ק  ם מְּ ָּ ש ּ ּמִ ֶׁ ל ש  ּכֹולֵּ ל ה  כֶׁ ּשֵּ ה 
דֹול. ע ּגָּ פ  ֶׁ ש  ב טֹוב וְּ ל ר  ּבֵּ ק  ִצּנֹורֹות לְּ  וְּ

צ"ע שציין לתנחומא כי לא נזכר שם אבן השתיה אבל נזכר      ותו גם בפנים הזוהר ויחי שציין הטשרינער רב כאן בהערה, לקמן באות ז' ציין א ]פ"י[      עיין זוהר ויחי דף רלא: ותנחומא פרשת עקב  יב 
 שם שמשה רבנו הוא בחי' לוחות האבן הוא בחי' שישים רבוא עי"ש )העתקתי לקמן( 

 עיין זוהר אחרי דף סא.  יג

 ציינו לעיל בתשכט מחק מ"מ זה כי   יד

   ביאור מוהרנ"ת בתקפא  טו
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כן איש   גם  יהיה  ואפילו מי שיתחבר עמהם  וצדיקים,  מה שהתחיל לעסוק עמהם עד שיהיו כולם כשרים 
וזה מובן ממילא שגם ענין הנסיעה על ז"ל גם כן על    כשר וצדיק באמת  ראש השנה לצדיקים היה דעתו 

ענין הנסיעה שנוסעין כל אנ"ש בכל שנה לאומין להשתטח על קברו הקדוש, ולהרבות שם בתחנונים בכל 
הגדול   הכנסת  )בבית  השנה  בראש  ביחד  הזה  הקדוש  הקיבוץ  כל  מתפללין  כך  ואחר  השנה,  ראש  ערב 

ת רב ואהבה רבה ועצומה מאוד כל החברים זה לזה  והקדוש שנקרא על שמו ז"ל( בכלליות גדול ובאחדו
ממש, כולם בלב אחד כאיש אחד ובהתקשרות גדול לכל הצדיקי אמת ובפרט לכח וזכות הגדול והנורא של  
רבינו ז"ל אשר כל רעותין טבין של כלל אנ"ש תקיעין תמן גם כל השנה בעבודה שעובד את השם יתברך  

בעת שמתקבצין ומתאספין כולם לשפוך את לבם ברחמים ותחנונים  כל אחד בביתו, בפרט בזמן קהילה לכל 
לפני השם יתברך על ציונו הקדוש, ואחר כך מתפללין יחד בראש השנה בהתקשרות גדול בלב ונפש לכל  
הצדיקים גם להשוכני עפר כמבואר בדבריו ז"ל במאמר אבא שאול סי' נ"ה, בפרט אליו ז"ל והחוש מעיד  

הקיבוץ שמת  של  זה  כל  שענין  של  וקשר האחדות  הכלליות  עיקר  זהו  לאומין,  ר"ה  על  אנ"ש  כלל  קבצין 
אנ"ש בקשר אחד, ורק בזה אנו מקיימין רצונו ז"ל להיות מחזיקים את עצמם כלל אנ"ש בקשר אחד באהבה  
לא   שענינו  ז"ל  הבטיח  כאשר  לנצח,  הקדושה  השארתו  הארת  קיום  עיקר  זה  ידי  על  ורק  כנ"ל,  ואחדות 

ו תוקד עד ימות המשיח כנ"ל, וכנראה בחוש אשר זה יותר מששים שנה אחר הסתלקותו יופסק והאש של
ז"ל, והאש הקדוש של אמונת חכמים בו ז"ל ובחיבוריו הקדושים ובכל הצדיקי אמת בוער בלב אנ"ש עד אין  
חוצה   מעיינותיו  להפיץ  ביותר  יתירה  בהשתדלות  פעם  בכל  ז"ל  בעניניו  לעסוק  ומשתדלים  ממש,  סוף 

פיס חיבוריו ז"ל, ולבנות בניניו הקדושים, ולעסוק בכל ענייניו על צד היותר טוב וכבר יש רבים מאנ"ש  להד
אשר כמעט שלא הכירו ולא ידעו ולא ראו גם שום אחד מתלמידיו הקדושים ז"ל, ואף על פי כן בוער בלבם  

דברי כל  את  בצמא  ושותים  ממש,  יוקדת  כאש  ז"ל  הקדוש  רבינו  של  ועניניו  תלמידיו עסקיו  ודברי  ו 
הקדושים ז"ל, והם עליהם ממש כמים קרים על נפש עיפה, ועובדים את ה' באמת בכל לבם ובכל נפשם,  
חיבוריו  ידי  על  ז"ל  הקדוש  מרבינו  בעולם  שנשאר  הקדוש  הדעת  הארת  ההתנוצצות  קדושת  בכח  והכל 

ה  ידי  על  הוא  הכל  הנ"ל  זה  הענין  כל  קיום  יסוד  ועיקר  הקדושים;  הקדוש של ההתקבצות  ותלמידיו  ענין 
אחר   שגם  היה  ז"ל  רבינו  למעלה שרצון  נתבאר  כפי אשר  וגם  ר"ה  על  אנ"ש  כלל  של  יחד  וההתאספות 
הסתלקותו ז"ל יהיו כל אנ"ש באגודה אחת וקשר אחד וכאן במאמר זה מבאר שעל ידי האהבה והכלליות  

ן ממילא כי מאחר שראש השנה הוא  שנכללין יחד על ידי זה נמתקין כל הדינים ודבר בעתו מה טוב ומוב
)שזה   אחד  בכללות  ביחד  כולם  להתאסף  ביותר  לזה  גרמא  הזמן  בוודאי  אז  השנה,  כל  של  דדינא  יומא 
בחינת מה שגם בכלל ישראל מתאספין על ימים נוראים מכל הכפרים להתפלל ביחד בבתי כנסיות ובבתי  

ינת אבן שתיה, ולהתפלל אל השם יתברך  מדרשות(, ולהשען בכח וזכות הצדיק הקדוש והנורא שהוא בח
שביארנו   מה  כפי  בפרט  משפטינו  כאור  ויוציא  ישראל  כל  ומעל  מעלינו  והדינים  כל הצמצומים  שימתיק 
כי   רי"א שמה שנוסעין על ראש השנה לצדיקים הוא  בסי'  אמר מה שמבואר  למעלה מה שבעתים הללו 

וחין זכים וטהורים, ולזה זוכין על ידי התקשרות  עיקר המתקת הדינים הוא על ידי קדושת המחשבה בחינת מ
לצדיקים בבחינת )שמות י"ג( ויקח משה את עצמות יוסף עמו )וכבר מבואר למעלה שגם ענין זה נכלל אחר  
כך בר"ה במאמר זה הקדוש של חדי ר"ש( ובזה גילה דעתו בפירוש שכוונתו להתאסף יחד גם על קברו ז"ל 

 .בחינת קבר הצדיק ממש להתפלל שם כי עצמות יוסף הוא 

של כל   [יט]  כי ר"ה הוא יומא דדינא  .\ יח/[יז]   לצדיקים  \טז/ בחי' מה שנוסעין על ר"ה  וזהו 

לכן בכל שנה    \כ/כי בר"ה עלה במחשבה לברוא את העולם ועלה במחשבה לברוא אותו בדין לבד  השנה

 
ובראש השנה באים אליהם ולא לקבריהם    הוא עוד עניין ל קבריהם דייקא ו הולכים ע אבל בערב ראש השנה    דייקא   ראש השנה   טז 

ן דייקא אבל לא על  ומ שם נמצא רבינו ואעפ"כ גם בזה יש עניין גדול להיות הקיבוץ בא כי  לכן בר"ה העיקר להתפלל בקיבוץ אנ"ש  
   .וקי דעות קברו דווקא אדרבה מבואר בשיש"ק שזה לא לכתחילה להתפלל בבית קברות אמנם יש בזה חיל 

 צד תנינא עיין תורה  ו ועיין פל"ח אות י' שהיא נאמרה סמוך לתורה זו  יא  ר עיין תורה    יז

ִמין    -א הכלול בהלכות פקדון ה' אות לח   שכירות פועלים   לק"ה   יח ּתָּ חְּ נֶׁ ִבין וְּ ּתָּ יִקים ִנכְּ ּדִ ה צ  נָּ ָּ ש ּ רֹאש  ה  ִחין ּבְּ ּתָּ ִרים ִנפְּ פָּ ה סְּ ָּ לֹש  ְּ ת ש  ִחינ  ה ּבְּ זֶׁ וְּ
ח   לְּ ר  ּת  לְּ א  ע  לְּ ים  ִ ש  רְּ פָּ מְּ ה  הּו  מְּ ּתָּ ר  בָּ ּוכְּ ּפּור.  ּכִ יֹום  ד  ע  ִדים  עֹומְּ וְּ לּוִיים  ּתְּ ינֹוִנים  ּבֵּ ה,  ִמיתָּ לְּ ר  ּת  לְּ א  לְּ ִעים  ָּ ש  רְּ ים,  ים  ּיִ ִ ש  רְּ פָּ מְּ ם  ּבָּ רֻׁ וְּ ה  זֶׁ ר  ֲאמָּ מ  ל 

ר  זֶׁ עֵּ ב ּבְּ יטֵּ ר הֵּ אֵּ ּבָּ נּו ִיתְּ ּכֵּ רְּ י ּד  ל ּפִ ע  ים. וְּ ִחּיִ ים ִנצְּ ּיִ ל ח  ה ע  נָּ ּוָּ ּכ  ר ה  ִעּק  ֶׁ ל    ש  ים ע  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ צ  ִעים לְּ נֹוסְּ ִמים וְּ ת ֲחכָּ ֱאמּונ  ּזֹוִכין לֶׁ ֶׁ ּלּו ש  ל אֵּ י ּכָּ ה' ּכִ
הֹור טָּ  טָּ ר לְּ ּבָּ חֻׁ מְּ י ה  יו ּכִ לָּ ִבים אֵּ קֹרָּ ם מְּ הֵּ ֶׁ יק ש  ּדִ ּצ  ם ה  ֵּ ל ש  יִקים ע  ּדִ ם צ  ֵּ ש  ִאים ּבְּ רָּ ם ִנקְּ ּלָּ ה ּכֻׁ נָּ ָּ ש ּ א  רֹאש  ה  ִמין לְּ ּתָּ חְּ ם נֶׁ ן הֵּ ל ּכֵּ ע  ים  הֹור וְּ ּיִ ח  ר לְּ ּת  לְּ

ה   ר ּבְּ בֹאָּ מְּ ים ּכ  ִ ש  דָּ י קָּ ֵּ ש  דְּ ת קָּ ִחינ  בְּ ל ּבִ ּכֹולֵּ ל ה  כֶׁ שֵֹּ ה ּבְּ נָּ ָּ ש ּ רֹאש  ה  ד ּבְּ ם ִמּיָּ לָּ ת כֹולְּ ֱאמֶׁ יק הָּ ּדִ ּצ  י ה  ר  ּכִ ש  לֹו ּכֹח  יֹותֵּ ת יֵּ ֱאמֶׁ יק הָּ ּדִ ּצ  י ה  "ל ּכִ ּנ  ה ה  ּתֹורָּ
נִ  ִלפְּ וְּ י  נ  ִלפְּ ס  נָּ כְּ ּנִ ֶׁ דֹול ש  ּגָּ ה  ן  ּכֹהֵּ ה  ֶׁ ִמן  דֹול ש  ּגָּ ן  ִמּכֹהֵּ ר  קָּ יָּ ת  ֱאמֶׁ ם הָּ כָּ חָּ הֶׁ ֶׁ ִניִנים ש  ִמּפְּ ִהיא  ה  רָּ קָּ יְּ ה  כָּ רָּ ִלבְּ ם  רֹונָּ ִזכְּ ינּו  ּבֹותֵּ רּו ר  מְּ אָּ ֶׁ מֹו ש  ּכְּ ס  ים  נָּ כְּ ּנִ

ּבָּ  ֶׁ ש  יִנים  ּדִ י  ִמינֵּ ל  ּכָּ ִקים  ּתָּ ִנמְּ ם  ָּ ִמש ּ י  ּכִ ים  ּיִ ח  לְּ ר  ּת  לְּ א  לְּ ִמין  ּתָּ חְּ נֶׁ ה  זֶׁ י  דֵּ יְּ ל  ע  וְּ ִנים,  ִלפְּ וְּ י  נ  ֲאִמ ִלפְּ ים  ּיִ ח  לְּ אי  ּד  ו  ּבְּ זֹוִכין  ם  הֵּ י  ּכִ "ל.  ּנ  ּכ  ם  ים  י עֹולָּ ּתִ
 ָּ ֲעש  הָּ י ִנּצֹול מֵּ ד ּכִ ּלֹומֵּ ֶׁ ה ש ּ ל מ  ת ִמּכָּ י ֱאמֶׁ טֵּ ּפְּ ְּ רֹות ּוִמש  ָּ ש  גֹות יְּ הָּ נְּ הֹוִציא ה  ה לְּ ּזֹוכֶׁ ֶׁ ש  ם הּוא ּכְּ רָּ ִעּקָּ ֶׁ ִמין א ש  ּקְּ ע  מְּ רּוִחים ה  ר  ת  ִנים סְּ ח  א  כּו' מֵּ ּמֹח  וְּ ה 

כָּ  ּזָּ ֶׁ ם  ש  ג  ּפָּ ֶׁ ֹון ש  ִראש  ם הָּ דָּ א אָּ טְּ חֵּ ת מֵּ כֶׁ ֶׁ ש  ִנמְּ ה  יתָּ ּמִ ר ה  ִעּק  י  ּכִ "ל,  ּנ  כ  וְּ יִקים  ּדִ צ  ב לְּ קֹרָּ ּומְּ ִמים  ת ֲחכָּ ֱאמּונ  ם  ה לֶׁ ג  ּפְּ י  דֵּ יְּ ל  "ל ע  ּנ  ּכ  ִמים  ת ֲחכָּ ֱאמּונ  ּבֶׁ
 ָּ ש ּ ּמִ ֶׁ ש  ב  ּלֵּ ה  ת  ִמין אֶׁ ּקְּ ע  מְּ רּוִחים ה  ִנים סְּ ָּ ֲעש  כּו  ְּ ש  ִנמְּ ז  אָּ ּמֵּ ֶׁ ש  ה  ֲאִכילָּ י  הָּ ּפִ ל  ף ע  ֹו א  רּוש  ּפֵּ ֶׁ ש  מּות  ּתָּ ּנּו מֹות  ִמּמֶׁ ךָּ  לְּ יֹום ֲאכָּ ּבְּ י  ּכִ ת  ִחינ  ּבְּ ה  יתָּ ּמִ ה  ם 

י  ּמִ ה  ה  ִחילָּ ה ִהתְּ ֲאִכילָּ ה הָּ מָּ ּגְּ ִנפְּ ת  ע  ּד  ץ ה  עֵּ ל מֵּ כ  אָּ ֶׁ ף ש  כֶׁ ּתֵּ ֶׁ ר ש  ח  א  ךְּ מֵּ ִנים א  ָּ אֹות ש  ה מֵּ ּמָּ ּכ  ד  ת ע  ּלֹא מֵּ ֶׁ ח לָּ ש  רָּ כְּ ּמֻׁ ֶׁ ּיֹום ש  אֹותֹו ה  ה מֵּ ל  תָּ מּות ע 
זֹוכִ  ה וְּ ם זֶׁ גָּ ם ּפְּ יהֶׁ ּיֵּ ח  ִנים ּבְּ ּקְּ ת  ם מְּ יהֶׁ ִוים ֲאלֵּ לְּ ּנִ ה  ת וְּ י ֱאמֶׁ יקֵּ ּדִ ּצ  ק ה  "ל. ר  ּנ  כ  ה וְּ ֲאִכילָּ קּול הָּ י ִקלְּ דֵּ קֹום  יְּ ל מָּ רֹות ִמּכָּ ָּ ש  גֹות יְּ הָּ נְּ י ה  טֵּ ּפְּ ְּ הֹוִציא ִמש  ין לְּ

ּיֶׁ  י הּוא ח  ת ּכִ ִחינ  ם ּבְּ יהֶׁ ּיֵּ ה ח  ר זֶׁ ֶׁ ִדים ֲאש  ּלֹומְּ ֶׁ ם  ש  גָּ מּות ּפְּ לֵּ ְּ ש  ן ּבִ ּקֵּ ת  ד מְּ חָּ ל אֶׁ או ּכָּ ּלָּ ֶׁ ת ש  ֲחמ  ש  אֹו מֵּ חָּ ל נָּ ֶׁ יֹו ש  טְּ עֶׁ מּות ּבְּ ִחים לָּ רָּ כְּ ּסֹוף מֻׁ ּב  ֶׁ ק ש  , ר  יךָּ
ין   אֵּ ֶׁ ר ש  ח  א  א מֵּ ּבָּ ם ה  עֹולָּ ה ּובָּ ּזֶׁ ם ה  עֹולָּ ים ּבָּ ּיִ ים ֲאִמּתִ ּיִ ים ח  ּיִ ם ח  ִנים הֵּ ל ּפָּ ל ּכָּ ל ע  ה. ֲאבָּ ּזֶׁ דֹול ה  ּגָּ ה  ּכֹח  לְּ ה  ּזֶׁ ֶׁ ם ש  ת ִלּבָּ ם אֶׁ ּקֵּ ע  רּוִחים לְּ ִנים סְּ ָּ ֲעש  הָּ



 מוהר"ן            סא                        תורה ליקוטי                                                5עה: 

תחילה המחשבה  בחי'  מתעורר  וצמצומיו  בר"ה  קדושתו  עם  בא  וא'  וכ"א  ר,  צונותיו  דהיינו 

הש"י   את  להמליך  וכשלונותיו  הדורוהצלחותיו  הצדיק  בדקדוק   \כא/אל  בשלימות  ית'  אותו  שממליך 

כי הצדיק בחי' כי כל בשמים ובארץ הוא    \כג / [כב]   . שהוא בחי' קדשי קדשים, בחי' אבן שתיה הדין

מואל א . בבחי' )שאבן המלכות בארץ ומשקה אותה מי"ה כי ראשו בשמים בחי' עוה"ב שמאיר בעוה"ז
תבל  \כד/ב( עליהם  וישת  ארץ  מצוקי  לה'  נש\כו/(כה)   כי  שעליהם  הצדיקים  שהם  ת ת. 

 העולם. ועי"ז נמתקים כל הדינים ע"י בחי' אבן שתיה כנ"ל.  

ויצא פ' סח}וזה בחי' אבני יעקב שנכללו כולם   נחו  [כז]   ב"ר  זוהר  בתוך אבן שתיה    :{ע' 
באבן  \כט/ {\כח/ .ויחי רלא} נכללו  שהן  השתיהשאח  \ל/ דהינו  אבן  הקב"ה  אותה  עשה  שי.  \לא/ "כ  ב "וזהו 

 
הָּ  יק  ּדִ ּצ  ה  ל  ע  מּוִרים  ּגְּ ִקים  חֹולְּ ה  ם  הֵּ ֶׁ ש  מּוִרים  ּגְּ ִעים  ָּ ש  רְּ ךְּ  פֶׁ הֵּ לְּ ן  ּכֵּ ל  ע  וְּ "ל.  ּנ  כ  וְּ ה  יתָּ ּמִ ה  ת  ִחינ  ּבְּ ר  ם  ִעּק  הֵּ ֶׁ ש  ר  ח  א  מֵּ ִעים  ָּ ש  רְּ הָּ ר  ִעּק  ם  הֵּ ֶׁ ש  ת  ֱאמֶׁ

י הֵּ  ת ּכִ ֱאמֶׁ יק הָּ ּדִ ּצ  ךְּ ה  פֶׁ ין  הֵּ אֵּ יק וְּ ּדִ ּצ  ל ה  ִקין ע  חֹולְּ ֶׁ ש  י ּכְּ ה ּכִ ִמיתָּ ר לְּ ּת  לְּ א  ִמין לְּ ּתָּ חְּ אי נֶׁ ּד  ו  ן ּבְּ ל ּכֵּ ע  ע וְּ ָּ ש  יק הּוא רָּ ּדִ ּצ  ךְּ ה  ִמים  פֶׁ ת ֲחכָּ ם ֱאמּונ  הֶׁ לָּ
ִמין   ּקְּ ע  מְּ רּוִחים  סְּ ִנים  ָּ ֲעש  הָּ ֶׁ ש  ר  ח  א  מֵּ ל  לָּ ּכְּ ים  ּיִ ח  ם  הֶׁ לָּ ין  אֵּ י  ּכִ ִמיד  ּתָּ ה  ִמיתָּ ת  ִחינ  בְּ ּבִ ם  ּלּו  הֵּ אֵּ ם  הֵּ ינֹוִנים  ּבֵּ "ל.  ּנ  ּכ  ה  יתָּ ּמִ ה  ם  ָּ ש ּ ּמִ ֶׁ ש  ם  ִלּבָּ ת  אֶׁ

ז נִ  אָּ ֶׁ ּפּור ש  ד יֹום ּכִ ִדים ע  עֹומְּ לּוִיין וְּ ם ּתְּ ן הֵּ ם ּכֵּ ּג  ִקים  ם חֹולְּ ינָּ ל אֵּ ת ֲאבָּ י ֱאמֶׁ יקֵּ ּדִ צ  ִבים לְּ קֹרָּ ם מְּ ינָּ אֵּ ֶׁ ן  ש  בֶׁ אֶׁ הָּ ִנים לְּ ִלפְּ י וְּ נ  דֹול ִלפְּ ּגָּ ן ה  ּכֹהֵּ ס ה  נָּ כְּ
ה   ִתּיָּ ְּ חִ ש  דֹול ִמּבְּ ּגָּ ן ה  ּכֹהֵּ י ה  דֵּ ל יְּ ין ע  ּדִ ם ה  יהֶׁ ֲעלֵּ ק מֵּ ּתָּ ּוב ִנמְּ ש  ז ִאם זֹוִכין לָּ אָּ ל וְּ ּכֹולֵּ ל ה  כֶׁ ים שֵֹּ ִ ש  דָּ י קָּ ֵּ ש  דְּ ר  קָּ י ִעּק  "ל ּכִ ּנ  כּו' ּכ  ל וְּ ּכֹולֵּ ל ה  כֶׁ ת שֵֹּ ינ 

ה ה  ם ִצּוָּ ָּ י ש  ל ּכִ ּכֹולֵּ ל ה  כֶׁ ת שֵֹּ ִחינ  ם ִמּבְּ ָּ ים ִמש ּ ּיִ ח  ה  ה וְּ קָּ ּתָּ מְּ ה  ד  ה  ם ִמּיָּ ָּ ִלים ש  לָּ יִקים ִנכְּ ּדִ ִאים צ  רָּ קְּ ּנִ ֶׁ יק ש  ּדִ ּצ  ִבין ל  קֹרָּ מְּ ק ה  ים. ר  ּיִ ה ח  כָּ רָּ ּבְּ ת ה  ' אֶׁ
"ל:  ּנ  ם ּכ  ָּ ש  דֹול לְּ ּגָּ ן ה  ּכֹהֵּ ס ה  נָּ ז ִנכְּ אָּ ֶׁ ּפּור ש  ד יֹום ּכִ לּוִיים ע  ינֹוִנים ּתְּ ּבֵּ ה  ה וְּ נָּ ָּ ש ּ רֹאש  ה   ּבְּ

 עיין זוהר ח"ב דף מד:   יט 

עה"ת בראשית ב' ד' )הובא לעיל( מבאר שאבן השתיה נבראה כשעלה במחשבה לברא את  )תפארת יהונתן(    בשיץ רבי יהונתן אי   כ
את   לברא  במחשבה  שעלה  וידוע  במחשבה  שעלה  הכוונה  בר"ה  נברא  שהעולם  ר"א  שאמר  מה  כז.  בר"ה  התוס'  שלדעת  העולם 

במחשבה דהינו בדין לכן צריך המתקה גדולה ודיקא בו    העולם בדין נמצא שר"ה שהוא בחי' בריאת העולם במחשבה הוא כפי שעלה 
   נברא אבן השתייה שהיא עיקר ההמתקה כי כולהו במחשבה איברירו בשכל הכולל שהוא אבן השתייה.

יִנין   -  ריא   תורה   עיין   כא ּדִ ת ה  ק  ּתָּ מְּ ר ה  י ִעּק  יִקים, ּכִ ּדִ צ  ה לְּ נָּ ָּ ש ּ ל רֹאש  ה  ִעין ע  ם נֹוסְּ עֹולָּ הָּ ֶׁ ה ש ּ ל יְּ   מ  א ע  ּלָּ ינֹו אֶׁ בֹות,  אֵּ ָּ ֲחש  ּמ  ת ה  ֳהר  טָּ ת וְּ ש ּ  דֻׁ י קְּ דֵּ
בוֹ  לָּ ר  ָּ ש  פְּ אֶׁ ִאי  וְּ )א(.  ִררּו  ּבְּ ִאתְּ ה  בָּ ָּ ֲחש  מ  ּבְּ א  ּכֹּלָּ ר(:  ּזֹה  ּב  א  ּמּובָּ )ּכ  תּוב(  ּכָּ ֶׁ ש  מֹו  )ּכְּ ם.  ָּ ש  רְּ ָּ ש  ם  ָּ ש  י  רּות  ּכִ ְּ ש ּ ק  ִהתְּ י  דֵּ יְּ ל  ע  א  ּלָּ אֶׁ ים  ּכִ ז  מִֹחין  לְּ א 

ּכָּ  ֶׁ ש  מֹו  )ּכְּ א(  ּמּובָּ )ּכ  יִקים,  ּדִ צ  ר: לְּ ּזֹה  ּב  ין    תּוב(  אֵּ ֶׁ ש  נּו  יְּ ה  יק',  ּדִ צ  ת  ִחינ  ּבְּ הּוא  ף  יֹוסֵּ וְּ מִֹחין,  ת  ִחינ  ּבְּ הּוא  ה  ֶׁ 'מש  ף",  יֹוסֵּ מֹות  צְּ ע  ת  אֶׁ ה  ֶׁ מש  ח  ּק  ּיִ "ו 
ה   ל  ּכָּ ל  ֶׁ ש  יִנים  ּדִ ה  קֹור  מְּ הּוא  ה  נָּ ָּ ש ּ ה  רֹאש   וְּ יִקים.  ּדִ צ  לְּ רּות  ְּ ש ּ ק  ִהתְּ י  דֵּ יְּ ל  ע  א  ּלָּ אֶׁ מִֹחין  לְּ מּות  לֵּ ְּ י  ש  דֵּ ּכְּ ּתֹו  בְּ ֲחש   מ  ת  אֶׁ ר  הֵּ ט  לְּ ִריךְּ  צָּ וְּ ה,  נָּ ָּ ש ּ

ה:  בָּ ָּ ֲחש  ּמ  ת ה  ש ּ  דֻׁ ּכֹות ִלקְּ י ִלזְּ דֵּ יִקים ּכְּ ּדִ צ  ִעין לְּ ה נֹוסְּ ִביל זֶׁ ְּ ם, ּוִבש  יקָּ ּתִ מְּ ה   לְּ
 עיין לק"ה שכירות פועלים א הכלול בהלכות פקדון ה אות לח   כב 

פ   תנחומא מדרש  עיין    כג אבנים  י  " עקב  לוחות  שני  ל   -עה"פ  די  ריש  עד  ב(  )דניאל  שנא'  אבן  שנקרא  משה  של  בזכותו  אמר  קיש 
התגזרת אבן די לא בידין כראשונים מה הראשונים נתנו בקולי קולות אף השניים כן מה הראשונים בששים רבוא אף השניים כן והרי  

יעלה עמך אלא שהעמיד הקב"ה ממשה רבינו ששים רבוא באותה שעה שכן כתיב בדברי הימ  ואיש לא  ובני  כתיב  )ד"ה א כג(  ים 
 .רחביה רבו למעלה ודרשו רבותינו למעלה מששים רבוא 

ם:   א פרק ב -שמואל   כד רֹומֵּ ף מְּ יל א  ּפִ ְּ ש  יר מ  ִ ֲעש  ּומ  ד מֹוִריש   דֹוָּ יְּ א    )ז(  ִכּסֵּ וְּ ִדיִבים  נְּ ִעם  יב  ִ הֹוש  יֹון לְּ בְּ ִרים אֶׁ יָּ ּפֹת  ְּ ש  א  ל מֵּ ּדָּ ר  פָּ עָּ ִקים מֵּ )ח( מֵּ
ידֹוָּ  י ל  ם ּכִ ִחלֵּ נְּ בֹוד י  ל:  כָּ בֵּ ם ּתֵּ יהֶׁ ת ֲעלֵּ ֶׁ ש  ּיָּ ץ ו  רֶׁ י אֶׁ קֵּ צֻׁ  ד מְּ

דוד  לה'    -  מצודות  בעולמו    -כי  בידו לעשות  לזה  העולם,  הוא את  היסודות ההם עשה  ועל  לה',  וזה בעבור שיסודות הארץ המה 
 כרצונו: 

  עיין יומא לח: וסנהדרין כו: כה 

ד אמר אילו חזקיה וסיעתו נהרסים צדיק מה פעל וחד אמר  כי השתות יהרסון צדיק מה פעל רב יהודה ורב עינא ח   : סנהדרין דף כו  כו 
אילו בית המקדש יהרס צדיק מה פעל ועולא אמר אילו מחשבותיו של אותו רשע אינן נהרסות צדיק מה פעל בשלמא למאן דאמר  

מ  היתה שם  דתנן אבן  נמי  בית המקדש  ולמאן דאמר  יהרסון  כי השתות  היינו דכתיב  רשע  נביאים  אילו מחשבותיו של אותו  ימות 
הראשונים ושתייה היתה נקראת אלא למאן דאמר חזקיה וסיעתו היכא אשכחן צדיקי דאיקרו שתות דכתיב כי לה' מצוקי ארץ וישת  

   ל: עליהם תב 

יוחנן ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור    : יומא דף לח  )אמר( ]ואמר[ רבי חייא בר אבא אמר רבי 
כי   העולם  שנאמר  אחד  צדיק  בשביל  אפילו  יוחנן  רבי  אמר  אבא  בר  חייא  רבי  ]ואמר[  )אמר(  תבל  עליהם  וישת  ארץ  מצקי  לה' 

 מתקיים שנאמר וצדיק יסוד עולם 

 פיזרן בכל הדורות, להיות שתות וקיום ויסוד לקיים תבל:   -וישת עליהם תבל    -  רש"י 
 פסקא יא   כז

ַתח   -זוהר ויחי דף רלא.    כח ָּ י יֹוֵסי    פ  ַמר  ַרב ִ א ........   ְואָּ ְלמָּ ה    ְועָּ ִתי ָּ ְ ִאְתְקֵרי ֶאֶבן ש  א ד ְ א ְוִאיהו  ַאְבנָּ דָּ א חָּ ַטל ַאְבנָּ נָּ ֵרי ַעד ד ְ א ִאְתב ְ   ועולם לָּ

ַטל הארה ממלכות דאצילות הנקראת אבן,    והיאהאבן השתיה,    והיא הזה לא נברא עד שהקב"ה לקח אבן אחת   ַרק    ְונָּ ִריְך הו א ְוזָּ א ב ְ ָּ ה  ֻקְדש  לָּ

ְוִאְתְנעִ לָּ  א  א    יץ ה  ְלגֹו ְתהֹומָּ א ֵמֵעילָּ ָּ א    ְלַתת  ְלמָּ יל עָּ ת ִ ְ יה  ִאש  אותה הקב"ה וזרק אותה לתוך התהום ונתקעה מלמעלה למטה    ולקח ו ִמנ ֵ
ה  את הארת המלכות לעולם הבריאה ששם היא יורדת להשפיע שפע הברכות לעולמות התחתונים, ומה שאמר שנתקע  הוריד "ל  ר וממנה הושתת העולם,  

פי'   למטה  למטה,    כימלמעלה  מאירה  ומשם  למעלה  מציאותה  נשארה  אלא  האצילות  מעולם  ירדה  ולא  נעתקה  לא  א    ְוִאיִהיהמלכות  ִעיתָּ ֶאְמצָּ ה  ְנקו ד ָּ

א   ְלמָּ העולם,    והיא ְדעָּ ישוב  של  האמצעית  ים    ו ְבַהאי נקודה  ִ ש  דָּ ֳּ ַהק  קֶדש   א  ְיימָּ קָּ ה  הקדשים,    ובנקודה ְנקו ד ָּ הקדש  עומד  הבינה    "ל ר זו 

א קדש קדשים מאירה לתוך המלכות,    הנקראת דָּ ה     אוֹ הקב"ה מאיוב הידעת    ששאל הו א ִדְכִתיב    הָּ תָּ נ ָּ ִ ה ֶאֶבן פ  רָּ   הראשונה השליך האבן    מי ִמי יָּ

ה "ל מ"י שהיא הבינה תיקנה את המלכות שהיא סוד אבן הפנה,  רשהושמה להיות אבן בפנת יסוד העולם,   מָּ ַמר,    כ ְ ' אבן חזקה  י פ   ֶאֶבן ְדַאת ְ אָּ



 מוהר"ן            סא                        תורה ליקוטי                                                6עה: 

כי נשמות   \לב/ כי הנפשות הם בחי' אבניםנפשות ישראל  יב שבטים כלל  האבנים של יעקב הם בחי'  

ובן כחדא היא   תשתפכנה אבני קודש  \לג / , כמ"ש )איכה ד(ישראל הן חלק אלוק ממעל בחי' אב 
  ית המקדש וכלל בה גם את שאר בני ישראל קינה שאמר ירמיהו הנביא על יאשיהו המלך שנשפך דמו בב

הבית בחורבן  כמים  דמם  וכולם  שנשפך  אבנים  .  המכונים  ישראל  הצדיק  כל  בתוך  ונכללים  באים 

 
ֹוִנים    ו ְכִתיב   שהושמה להיות פנה יקרה, ֲאסו  ַהב  ה אותה, אבל    הבוניםהמלכות שמאסוה האבות שהם חג"ת    היינוֶאֶבן מָּ ְיתָּ ה    הָּ נ ָּ ִ אימא    כיְלראש  פ 
 תיקנה אותה להיות לראש פנה.   

א  ָּ א    ת  י ָּ ַ א ו ִממ  א ו ֵמרו חָּ ָּ ֵרי ֵמֶאש   שורש של    שהם "ל שהמלכות נתקנה מחג"ת  רי זו האבן נבראה מאש ורוח ומים,  וראה כ   בא ֲחֵזי ַהאי ֶאֶבן ִאְתב ְ

ִליד אש ורוח ומים,   הֹוֵמי    ְוִאְתג ְ א ַעל ת ְ ְיימָּ א ְוקָּ דָּ א חָּ הו  ְוִאְתֲעִביד ַאְבנָּ ל ְ ֻ , דהיינו יסוד העפר  אחת אבן    לם ונתקשתה ונעשה מכו   ונקרשה ִמכ 
למעלה מעולם הבריאה הנקרא    עומדת "ל המלכות שהיא בחי' יסוד העפר  רת על התהום,  שהוא יסוד הרביעי הכלול משלושת היסודות, ועומד 

הֹוֵמי    ו ְלִזְמִנין תהום,   ין ת ְ א ְוִאְתַמְליָּ יה  ַמי ָּ ְבִעין ִמנ ֵ נובעים ממנה מימי שפע ברבוי ומתמלא התהום שהוא    אז  מעשיהםכשבני ישראל מכשירים    ולפעמיםנָּ

ומשם נשפע לעולמות   ת    ְוַהאי יצירה ועשיה,  עולם הבריאה  א ְלאָּ ְיימָּ א קָּ א ַאְבנָּ ִעיתָּ ֶאְמצָּ א    ב ְ ְלמָּ "ל  ר זו עומדת לאות באמצע העולם,    ואבן ְדעָּ

א    ִאיהו    ְוַהאי המלכות עומדת באמצע בין עולם האצילות לבין שאר העולמות,   ְלמָּ א ְדעָּ ִתילו  ְוִקי ו מָּ ְ יל ַיֲעקב ש  ת ִ ְ ים ְוַאש  ִקי ֵ אבן  היא אותה ה   וזו ֶאֶבן ד ְ

וקיום   יסוד  להיות  ושתלה  א   העולם שיעקב העמידה  דָּ ה,    הָּ בָּ ַמצ ֵ ַוְיִריֶמהָּ  ֶבן  אָּ ַיֲעקב  ח  ק ַ ַוי ִ ִדְכִתיב  נאמר    וגם הו א  זה  ֶאֶבןעל  ַהז את    ְוהָּ

ה ְוגֹו'.    בָּ י ַמצ ֵ ְמת ִ ר ׂשַ ֶ  ֲאש 

ה  ַיֲעקב    ְוִכי   ומקשה י לָּ ו ֵ ַ ִריְך    אי הַ   א ְוהָּ אבן זו שם אותה יעקב מצבה,    וכיַהאי ֶאֶבן ש  א ב ְ ָּ א ֻקְדש  רָּ ד ב ָּ א כ ַ ַקְדִמיתָּ ֵרי ב ְ א    הו א ֶאֶבן ִאְתב ְ ְלמָּ   והלא עָּ

א אבן זו נבראה עוד בתחילה כשברא הקב"ה את העולם, ומתרץ   ָּ א    ֶאל  ָּ א ְוַתת  א ִדְלֵעילָּ ה  ִקי ו מָּ י לָּ ו ֵ ַ ש  את קיומה של המלכות, שיהיה    ותיקןיעקב שם    אלא ד ְ

ה ְכִתיב    ְוַעל "א, וגם המשיך הארתה למטה שתשרה בעולם הזה,  זעם  לה קיום למעלה ביחודה   בָּ י ַמצ ֵ ְמת ִ ׂשַ ר  ֶ א ֲאש    רשכן אשר שמתי כתוב, ומפ   ועל ד ָּ

ר    ַמאי  ֶ י ֲאש  ְמת ִ ְכִתיב פירושו, ואמר    מה  ׂשַ ית אלהי"ם    ד ִ י  דהיינו ִיְהֶיה ב ֵ ו ֵ ַ ש  א    ד ְ כָּ א הָּ א ִדְלֵעילָּ   השכינה יך מדור  "י מעשיו הטובים שם והמששע ְמדֹורָּ
 של מעלה שתשרה כאן למטה בעולם התחתון, אי נמי, שהמשיך הארת הבינה הנקראת אלהי"ם אל המלכות שהיא תהיה לה לבית.   

א  ָּ ה ֵעיַנִים    ת  ְבעָּ ִ ה  ש  ה כ ְ וראה כי אבן זו שהיא המלכות יש עליה שבעה עינים, שהם הז"ס דז"א המשפיעות בה,    באֲחֵזי, ַהאי ֶאֶבן ִאית ֲעלָּ ַמר,    מָּ ְדַאת ְ אָּ

ִים   ה ֵעינָּ ְבעָּ ִ ְ   ַעל המלכות מאירות הז"ס דז"א, ושואל    על ַעל ֶאֶבן ַאַחת ש  ה ִאְתְקִריַאת ש  יה מָּ על חו"ב שהם סוד    שמורהשתיה,    שנקראתהטעם    מהו  ִתי ָּ

א    ַחד י"ה, היה צריך לקרותה בשם המורה על ז"ס שעליה, ומתרץ   ְלמָּ יל עָּ ת ִ ְ ה  ִאש  ִמנ ָּ שנקראת שתיה לפי שממנה הושתת ונתיסד העולם, לפי"ז    אחד   טעםד ְ

ִריְך    ְוַחד ,  היסודות יחרבו(  שפירושו )כמ"ש בתהלים יא ג, כי השתות יהרסון,  מלת שתיה היא מלשון יסוד,   א ב ְ ָּ י ֻקְדש  ו ֵ ַ ש  ת י"ה, ד ְ ָּ יה, ש  ִתי ָּ ְ ש 

א   ְלמָּ ה  עָּ א ִמנ ָּ ְרכָּ ה  ְלִאְתב ָּ הקב"ה שהכונה כאן על או"א שהם ב' אותיות י"ה, הם שמו ותיקנו את    דהיינוש"ת י"ה    קוןנוטרי ב' כי שתיה היא    וטעםהו א לָּ

ִגיןפירושה שהעולם שותה מימי השפע ממנה,    שתיההמלכות שיתברך ממנה העולם, ולפי"ז מלת   א    ב ְ ְרכָּ ה  ִמְתב ָּ ִמנ ָּ א  ְלמָּ עָּ שהעולם מתברך רק דרך    לפיד ְ
 המלכות. )רמ"ק ורא"ג ומק"מ( 

חזר יעקב ללקט את האבנים ומצאן אחת, לקח יעקב את האבן ושם אותה מצבה בתוך המקום,  ....מזמור צא    דרש תהלים מ   עיין   כט 
ויצק שמן על ראשה. מה עשה הקב"ה, נטל רגל ימינו וטבע אותה עד עומק תהומות,   ויצק עליה, שנאמר,  וירד לו שמן מן השמים 

ה. לפיכך נקראת אבן שתיה, ששם טבור הארץ ומשם נפתחה כל הארץ ועליה  ועשה אותה סניף לארץ כאדם שהוא נותן סניף לכיפ 
 היכל ה', שנאמר )שם, כב( והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים.

 אב"ן אב ובן כחדא עיין סוף תורה ז' ובתורה כב אות י'     -משם רועה אבן ישראל ובהתרגום שם   וזה בחי'   ל

יז  יות הלכה ד  תשעה באב ותענ   הלכות   ועיין לקוטי דּות    -אות  חְּ א  ִלית הָּ כְּ ת  ּבְּ ד  ח  י  ִלין  לָּ ִנכְּ יּו  הְּ ּיִ ֶׁ ל הּוא ש  אֵּ רָּ ִישְּ מּות  לֵּ ְּ ש  ר  ִעּק  ת  ֱאמֶׁ ּבֶׁ י  ּכִ
ִחי  ּבְּ ם  הֵּ ֶׁ "ל(, ש  ּנ  ה ה  ּתֹורָּ סֹוף ה  ר ּבְּ בֹאָּ מְּ ד, )ּכ  חָּ ן אֶׁ בֶׁ אֶׁ לּו ּבְּ לְּ כְּ ּנִ ֶׁ ֲעקֹב ש  י י  נֵּ בְּ ר א  שָּ ים עָּ נֵּ ְּ ת ש  ִחינ  בְּ ִליּ ּבִ לָּ ת ּכְּ י  נ  נֵּ בְּ ִאים א  רָּ קְּ ּנִ ֶׁ ל ש  אֵּ רָּ ֹות ִישְּ ש  פְּ ּות נ 
ִחינ   הּוא ּבְּ ֶׁ ת ש  ח  ן א  בֶׁ אֶׁ ל ּבְּ לֵּ ִהּכָּ ִריִכין לְּ ם צְּ ּלָּ ּכֻׁ ֶׁ ִטים ש  בָּ ְּ ת י"ב ש  ִחינ  ִנים, ּבְּ י"ב ֲאבָּ לּוִלים ּבְּ ּכְּ ֶׁ ש  ש  ִלין  קֹדֶׁ לָּ ה ִנכְּ י זֶׁ דֵּ ל יְּ ע  ֶׁ י, ש  ֲאִמּתִ ּדֹור הָּ יק ה  ּדִ ת צ 

לְּ  עֶׁ ל הָּ ּכֹולֵּ ל ה  כֶׁ ּשֵּ ּוִבים  ּב  ם ֲחש  ּלָּ ּכֻׁ ֶׁ ל ש  אֵּ רָּ ת ִישְּ ש ּ  דֻׁ מּות קְּ לֵּ ְּ ר ש  ה ִעּק  ּזֶׁ ֶׁ דּות, ש  חְּ א  ִלית הָּ כְּ ת  ִלין ּבְּ לָּ ה ִנכְּ י זֶׁ דֵּ ל יְּ ע  ֶׁ "י  יֹון, ש  ִ ש  ש  ר  רֵּ ּפֵּ ֶׁ מֹו ש  ד, ּכְּ חָּ אֶׁ ּכְּ
ם   אָּ רָּ ּוקְּ לֹו  ה  יָּ הָּ ֹות  ש  פָּ נְּ ש   ֵּ ש  ו  שָּ עֵּ ֲעקֹב.  י  ית  בֵּ לְּ ה  אָּ ּבָּ ה  ש   פֶׁ ּנֶׁ ה  ל  ּכָּ סּוק,  ּפָּ ל  ש   ע  פֶׁ נֶׁ ם  אָּ קֹורְּ וְּ ִעים  בְּ ִ ש  יּו  הָּ ל  אֵּ רָּ ִישְּ י  נֵּ ּובְּ ים.  ּבִ ר  ֹון  ש  לְּ ֹות  ש  פָּ נְּ

ת ִרּבּוי  ִחינ  ִרין ּבְּ עֹורְּ ן מְּ יָּ נְּ ּמִ י ה  דֵּ ל יְּ י ע  ל, ּכִ אֵּ רָּ ת ִישְּ נֹות אֶׁ סּור ִלמְּ ת אָּ ֱאמֶׁ ן ּבֶׁ ל ּכֵּ ע  ִחיד, וְּ ֹון יָּ ש  לָּ ִזים    ּבְּ ֱאחָּ ּנֶׁ ֶׁ יִנים ש  ּדִ ת ה  ר ֲאִחיז  ם ִעּק  ָּ ש ּ ֶׁ קֹום  ש  מְּ ּבִ
. דּוע  ּיָּ ים ּכ  ּבִ בֹֹנת ר  ְּ ּו ִחש  ש  ּקְּ ת ּבִ ִחינ  בְּ א, ּבִ קָּ יְּ ִרּבּוי ּד   הָּ

וצ"ע איך ממנה הושתת העולם אם רק למעלה מאלפים שנה אחרי בריאת העולם היא נעשית לאבן השתיה.    כך מבואר במדרש   לא
והי  הכולל  בחי' נשמה שהיא שכל  רוחני  עניין  היא  השתיה  שאבן  כנ"ל  יש  ואולי  רוחני  דבר  ולכל  הדורות  מיחידי  נשמת הצדיק  א 

דוגמתו בעוה"ז והדוגמא לאבן השתיה נעשה רק בימי יעקב שתיקן חטא אדה"ר בזמן שנתבשר שיזכה ליב שבטי ישראל. שיהיו לעם  
עוה"ז והמשיך לה  אחד.     ועיין לעיל הזוהר ויחי דף רלא מקשה ומתרץ לפי דרכו. שיעקב ע"י מעשיו הטובים הכין מקום לשכינה ב 

 הארה מבינה עילאה.

אות רה בעניין הקיבוץ נפשות לתפילה שנעשה מזה רבוי בתים עפ"י ספר היצירה שתי אבנים בונות ד' בתים וכו'    עיין חיי מוהר"ן   לב
ראל והיינו  עוד גם עיין לק"ה סוכה ז' א' שישראל והתורה חד וס' רבוא אותיות כנגד ס' רבוא נשמות יש   וכמבואר בתורה ח' תנינא 

רה הנ"ל. והמתקתן ע"י התורה בח'י לוחות האבן וזה שמבקשים כתבינו לחיים בר"ה  י כנ"ל שאבנים בחי' אותיות כמבואר בספר היצ 
י"ז מאירה בנשמותיהם וזוכים יותר  ע כי אז מתחזקים באמונת חכמים וע"י מתרבים הספרים ונשרשים ישראל יותר בשרשם שבתורה ו 

 עי"ש.בוי ספרים.י ר יותר  ד  דהיינו עו לחדש בתורה  
ל חּוצֹות:  איכה פרק ד   לג ּכָּ רֹאש   ּבְּ ש   י קֹדֶׁ נֵּ בְּ ה א  נָּ כְּ ּפֵּ ּת  ְּ ש  ּתִ ּטֹוב  ם ה  תֶׁ ּכֶׁ ה  א  נֶׁ ְּ ִיש  ב  הָּ זָּ ם  יּוע  ה  יכָּ ז     )א( אֵּ ּפָּ ּב  ִאים  ּלָּ סֻׁ מְּ ִרים ה  קָּ יְּ ה  ִצּיֹון  י  נֵּ ּבְּ )ב( 

ר:   י יֹוצֵּ דֵּ ה יְּ ֲעש ֵּ ש  מ  רֶׁ י חֶׁ לֵּ ִנבְּ בּו לְּ ְּ ש  חְּ ה נֶׁ יכָּ  אֵּ

קינה זו נאמרה על יאשיהו כמו שנאמר בדברי הימים )ב יט( הלא היא כתובה על ספר הקינות ועמה חיבר    -איכה יועם זהב    -  רש"י 
יועם   ציון.  בני  זהב    -בתוך הקינה את שאר  יג( כהה עמיא.  )ויקרא  ישנא    -יכהה כמו דאת מתרגם  פנים המצהיב כזהב.    -מראית 

בנים המאירים כאבנים טובות ומ"א כל רביעית    -י נוי הזהב שהם לעדי קרוי כתם. אבני קדש  קבוצת כל   -ישתנה ממראיתו. הכתם  
 דם שיצא מיאשיהו בכל חץ וחץ שנעצו בו היה ירמיהו קוברו במקומה ועליה הוא קורא תשפכנה אבני קדש:



 מוהר"ן            סא                        תורה ליקוטי                                                7עה: 

ו\לד/הדור שתיה,  אבן  בחי'  שהוא  ידי,  כנ"ל  על  הצימצומים  כל  נמתקים  יוצא    זה  ועי"ז 

  :(\להמשפטינו לאור וזוכים בדין )עיין פל"ח אות ט'/ 
די"ג( בענין השני ארונות שהיו מהלכין    -ת טו  ועיין פל"ח או )סוטה  רז"ל  מבואר מאוד מה שאמרו  ובזה 

ענין אחד   ולפי הנ"ל הם  בזה  זה מה שכתוב  קיים  וכו'  לוחות האבן  והארון ששם  יוסף  במדבר ארונו של 
ממש ועיין בתנחומא פרשת וארא, וכן במדרש רבה שלא היה יכול שלמה להכניס את הארון לבית קודש  
קדשים עד שהביא ארונו של דוד, והכל מבואר על פי הנ"ל; כי הצדיק האמת הוא בחינת קדשי קדשים אבן  
)ולבאר הענין בדקות  שתיה, ששם היה עומד הארון עם הלוחות שזה בחינת לוחות האבן כמבואר בפנים 

וכמובא בדבריו   ורוחניות יותר קצת הוא, כי ידוע כי מקום גניזת הצדיק הוא קדוש בקדושת ארץ ישראל,
ידוע כי גם בקדושת ארץ ישראל עצמה יש כמה בחינות שזה בחינת מה שאמרו   וזה  ז"ל בלק"ת סי' ק"ט 
ועיקר קדושתה נמשך מקדשי קדשים ששם האבן   וכו'  ו( עשר קדושות קדשה ארץ ישראל  רז"ל )כלים א 

ומשם נמשך קדושה לכלל   שתיה, ושם היה עומד הארון עם הלוחות, ושם מאיר בחינת אור החכמה עילאה,
ארץ ישראל אשר בשביל זה אמרו רז"ל כי )בבא בתרא קנ"ח:( אוירא דארץ ישראל מחכים וכן ידוע כי גם  
גניזתו של הצדיק האמת מופלג במעלה   כן אפשר לומר שמקום  ועל  וכמה בחינות  יש כמה  בין הצדיקים 

תבין ובזה  ממש  שתיה  האבן  קדושת  בחינת  הוא  מאוד  מאוד  מענין    מופלגת  אנ"ש  שמספרין  מה  קצת 
הסתלקותו הקדוש של רבינו ז"ל ביום ד' של סוכות שחל אז ביום ג' )כי יום ראשון של סוכות חל אז ביום  
שבת קודש( ושמעו מרבינו ז"ל איך שישב על מטתו בחלישות גדול מאוד ואחז הלולב עם האתרוג בידו,  

ונורא מאוד את  קדוש  דקה  קול דממה  נעים  בקול  והתבונן    ואמר  תפלת ההושענא של אבן שתיה, עמוד 
כאלו   נסתרים  ונשגבים  ורמים  גבוהים  בענינים  להאריך  אפשר  ואי  מגיעים,  הדברים  היכן  עד  והתפלא 
כמובן( וכבר מבואר בספר חיי מוהר"ן איך בערב ר"ה האחרון באומין סמוך להסתלקותו ז"ל סיפר הרבה 

שנה, ואמר שאין דבר גדול מזה, והזהיר הרבה בזה; ואחר כך  בענין גודל החיוב ליסע אליו ז"ל על ראש ה
ענין  שכל  למפרע  כולם  והבינו  ידעו  אז  הזה,  השנה  ראש  שאחר  הסוכות  בחג  תיכף  בסמוך  כשנסתלק 
הסיפור והאזהרות הנ"ל, היו גם על אחר הסתלקותו ז"ל, להתאסף גם אז יחד כל הקיבוץ של אנ"ש על ראש  

קונים נפלאים מאוד מה שאין לשער כלל, ולא ביאר הענין בפירוש מטעמים  השנה, ושעל ידי זה נעשין תי
ז"ל  הקדושים  מעניניו  רבים  ענינים  בשאר  גם  בקודש  דרכו  היה  כך  כי  ידוע  כי  בשגם  אליו,  הכמוסים 

 . וכמבואר במקום אחר

 

 \ לו/חאות 

הנפשות    ועי"ז  כל  יחד  הצדיק שנכללים  הדינים  בתוך  כל  נמתקים  נ  ועי"ז  עי"ז  עשה  כנ"ל, 

יג(  \לז/שמחה )משלי  ישמח, בבחי'  צדיקים    אור צדיקים  ישראל  בצדיק שכל  ההתכללות  ע"י  כי 

נר ה' . כי הנפש הוא בחי' נר בבחי' )משלי כ(  \לח/ כמבואר בלק"ה  מאיר בכל אחד נקודת הצדיק

 
ִר   -סוף אות יח  תשעה באב ותעניות הלכה ד    ליקוטי הלכות   עיין   לד ּבְּ ע  ין מְּ ן אֵּ ל ּכֵּ ע  ז  וְּ אָּ ֶׁ ּי"ב ש  ש  ה  ים חֹדֶׁ ִ ש  ֳחדָּ הּוא סֹוף הֶׁ ֶׁ ר ש  א ֲאדָּ ּלָּ ין אֶׁ

בְּ  ִטים, י"ב א  בָּ ְּ ת י"ב ש  ִחינ  ם ּבְּ הֵּ ֶׁ ה, ש  נָּ בָּ ּלְּ י ה  ֵּ ש  דְּ ּי"ב חָּ ֶׁ נּו ש  יְּ ה  ד, ּדְּ ח  ה י  ּמָּ ח  ה וְּ נָּ בָּ ל לְּ לֵּ ִהּכָּ ִריִכין לְּ יּו  צְּ ל ִיהְּ אֵּ רָּ ֹות ִישְּ ש  פְּ ִלּיּות נ  לָּ ם ּכְּ הֵּ ֶׁ ֲעקֹב, ש  י י  נֵּ
ם   ּלָּ ת ח  ּכֻׁ ִחינ  ּבְּ הּוא  ֶׁ ִטים, ש  בָּ ְּ ּי"ב ש  ל ה  ּכָּ ש   ֹרֶׁ הּוא ש  ֶׁ ֲעקֹב, ש  י  ת  ִחינ  ּבְּ הּוא  ֶׁ ד, ש  חָּ ן אֶׁ בֶׁ תֹוךְּ אֶׁ ּבְּ ד  ח  י  לּוִלים  יֹון.  ּכְּ לְּ עֶׁ ל הָּ ּכֹולֵּ ל ה  כֶׁ ת שֵּ ִחינ  ּבְּ ה,  ּמָּ

יק   ּדִ ּצ  ה  ּבְּ ֲאִמיִנים  ּמ  ֶׁ י ש  דֵּ יְּ ל  ִמים, ע  ֲחכָּ ת  י ֱאמּונ  דֵּ יְּ ל  זֹוִכין ע  ה  זֶׁ ל  כָּ ן  וְּ ּכֵּ ל  ע  וְּ דֹו.  יָּ ל  ִעּבּור ע  סֹוד הָּ ר  ִעּק  ֶׁ יק ש  ּדִ ּצ  ה  ף  יֹוסֵּ ת  ִחינ  ּבְּ הּוא  ֶׁ ת ש  ֱאמֶׁ הָּ
נָּ  ָּ ש ּ ז ה  אָּ ֶׁ ה ש  נָּ ָּ ש ּ ת ִעּבּור ה  ִחינ  הּו ּבְּ ִמים, זֶׁ עָּ ִטים ִלפְּ בָּ ְּ ם י"ג ש  ה הֵּ י זֶׁ דֵּ ל יְּ ע  ֶׁ ִים ש  נ  ְּ טֹו ִלש  בְּ ִ ה ש  קָּ לְּ חֶׁ ים: נֶׁ ִ ש   ה י"ג ֳחדָּ

ובא כל אחד עם  שם אות    -  פל"ח אות ט   לה  וכו', קדושתו הוא בחינת השכל שנקרא קדש,  וצמצומיו  וכל אחד בא עם קדושתו  ז', 
בחינת שכלו וצמצומיו אל הצדיק הדור שהוא בחינת קדשי קדשים בחינת אבן שתיה וכו', ועל ידי זה נמתקין כל הדינים והצמצומים  

לזכ  היינו  כפשוטו,  לאור  משפטינו  להוציא  זה  ידי  על  שכתוב  וזוכין  מה  בכלל  כן  גם  שזה  השנה  ראש  של  הדין  ביום  במשפט  ות 
בהתחלת המאמר שעל ידי אמונת חכמים יכולין להוציא משפטינו לאור וכו' רוצה לומר כי על ידי זה נמתקין כל הדינים והצמצומים  

 כמבואר באות ו', ואז יוצא לאור משפט וישראל זוכין בדין: 

לאות נפרדת דלכאורה עניין זה שייך לעיל לנסיעה לצדיק והתכללות בו. ונראה שכוונתו לומר    מוהרנ"ת חילק עניין זה   צ"ע מדוע   לו 
שעניין המבואר כאן הוא עיקר שאליו מתייחס מאמר הזוהר חדי ר"ש כי הוא עיקר תמצית תורה זו כשזוכים לבוא ולהכלל בצדיק  

שתיה שכל הכולל אזי זה עיקר השמחה וזה עיקר התיקון  אמיתי, וזהו חדי ר"ש שרמז להם שכשיש להם רבי כמו ר"ש שהוא אבן ה 
 לר"ע ותלמדיו, כי אנן בחביבותא תליא מלתא.  כפי שיתבאר לקמן במקומו.

 בחי' דינים וצמצומים בחי' כיווץ הלב והשמחה בחי' רוחב לב ואהבה וחסד בחי' טפח עצב וטפח שוחק בגמ' סוכה ז.העצבות    לז 
ה  אות  ו    ברכת הודאה הלכה   ליקוטי הלכות   לח זֶׁ וְּ יק    )מה שאמר יוסף לאחיו( מב(  ּדִ ּצ  ל ה  ד אֶׁ ח  י  ץ  ּבֵּ ק  ִהתְּ ּזֹוִכים לְּ ֶׁ ר ש  ח  א  ּמֵּ ֶׁ בּו. ש  צְּ עָּ ּתֵּ ל  ה א  ּתָּ ע  וְּ

יִקים   ּדִ בֹות צ  רְּ ת ּבִ ִחינ  בְּ ּבִ ה  ּבֵּ רְּ מֹח  ה  ִריִכין ִלשְּ ק צְּ ב עֹוד ר  ּצֵּ ע  ִהתְּ ין לְּ אי אֵּ ּד  ו  ף, ּבְּ ת יֹוסֵּ ִחינ  ּבְּ ת  ֱאמֶׁ ח הָּ הָּ מ  יק  ִישְּ ּדִ ּצ  ל ה  א אֶׁ ּבָּ ֶׁ ל ִמי ש  י ּכָּ ם. ּכִ עָּ
ת ִשמְּ  ִחינ  ה ּבְּ חָּ מְּ ּשִ קֹור ה  ם מְּ לָּ צְּ אֶׁ ֶׁ יִקים ש  ּדִ ם צ  ּלָּ ךְּ ּכֻׁ ּמֵּ י ע  יק, ּכִ ּדִ ל צ  ל  כְּ ּבּוץ הּוא ּבִ ּקִ ל ה  ל  תֹוךְּ ּכְּ ת  ּבְּ ֲחמ  ק מֵּ ה', ר  יִקים ּב  ּדִ נּו צ  ּנְּ ה', ר  יִקים ּב  ּדִ חּו צ 

ל  לָּ כְּ לּות ּבִ ּגָּ ִרירּות ה  הּוא ִאיש    מְּ ֶׁ יק ש  ּדִ ּצ  ל ה  ִצים אֶׁ ּבְּ ק  תְּ ּמִ ֶׁ ש  ף ּכְּ כֶׁ ל ּתֵּ ד. ֲאבָּ חָּ ל אֶׁ ל ּכָּ צֶׁ ש  אֵּ ּיֵּ ֶׁ יק ש  ּדִ ת צ  ִחינ  ם ּבְּ לָּ עְּ ט נֶׁ רָּ ִאיר    ּוִבפְּ ר רּוח  ּבֹו, מֵּ ֶׁ ֲאש 
ת  ִחינ  בְּ ה ּבִ חָּ מְּ ּשִ ה ה  ּבֶׁ ר  ה ִנתְּ י זֶׁ דֵּ ל יְּ ע  ד. וְּ חָּ ל אֶׁ ל ּכָּ צֶׁ ש  אֵּ ּיֵּ ֶׁ יק ש  ּדִ ת צ  ּד  קֻׁ ת נְּ ִחינ  עֹון    ּבְּ מְּ ִ י ש  ּבִ ה ֲחִדי ר  ּתֹורָּ ה  ר ּבְּ בֹאָּ ּמְּ ֶׁ מֹו ש  ח )ּוכְּ מ  יִקים ִישְּ ּדִ אֹור צ 

תּוב  ּכָּ ֶׁ מֹו ש  ה ּוכְּ חָּ ִשמְּ ת ִחּיּות וְּ ִחינ  ם, ּבְּ ֲעקֹב ֲאִביהֶׁ ִחי רּוח  י  ּתְּ ז ו  ן אָּ ל ּכֵּ ע  ה(, וְּ סּוק זֶׁ ל ּפָּ ן סא ע  ִסימָּ "   ּבְּ ִ ש  ש  ר  רֵּ י, ּופֵּ ִני חָּ ף ּבְּ ב עֹוד יֹוסֵּ ם ר  ָּ ב  ש  י ר 
וְּ  ִחּיּות  ה  ל  ּכָּ ה  ּזֶׁ ֶׁ ש  ה  ָּ דֹוש  ּקְּ ה  ה  ֱאמּונָּ הָּ וְּ ת  ֱאמֶׁ הָּ ִהיא  ֶׁ ש  ה  חָּ מְּ ּשִ ה  ר  ִעּק  י  ּכִ כּו',  וְּ ה  וָּ דְּ חֶׁ וְּ ה  חָּ ִשמְּ עֹוד  י  ִלי  דֵּ יְּ ל  ע  הּוא  רֹו  ִעּקָּ "ל  ּנ  ּכ  כּו'  וְּ ה  חָּ מְּ ּשִ ה 



 מוהר"ן            סא                        תורה ליקוטי                                                8עה: 

נעשה שמחה  .נשמת אדם ועי"ז  אור,  נעשה מהם  יחד  בחי'  \לט/וכשנכללין  אור צדיקים  , 
 : ישמח

שז צריך  וכיון  ובצדיק  בזה  זה  הנפשות  מכח ההתכללות  לשמחה  מאד  מסוגל  אצל הצדיק  מן ההתקבצות 
להזהר שלא לפגום בשמחה ולא לפגום בהתכללות כמבואר בלק"ה פקדון וארבעה שומרים הלכה ה' אות  

לוֹ   -א'   ָּ ש  ה וְּ ֲהבָּ ה א  יֶׁ הְּ ּיִ ֶׁ ֹאד ש  ֹאד מְּ ר מְּ הֵּ ֹות ִלּזָּ ש  פָּ ּנְּ ּלּו ה  ִריִכין אֵּ ן צְּ ל ּכֵּ ד  ע  ח  ל י  לֵּ ִהּכָּ לּו לְּ ּיּוכְּ ֶׁ י ש  דֵּ ם ּכְּ יהֶׁ ינֵּ דֹול ּבֵּ ם ּגָּ
כּו'. /  ה וְּ חָּ מְּ ךְּ ֹשִ ָּ ש  ה ִנמְּ י זֶׁ דֵּ ל יְּ ע  כּו' וְּ  \מוְּ

ושאלו אותו   ,רמז להם שיפטר  ,ועיין פל"ח אות י' שכשרבינו גילה סוד י' מזמורים וציווה לאמרם על קברו
ואז בוודאי    ,באהבה רבה ,אנ"ש באחדות גדול אמר להם שהעיקר הוא שיחזקו עצמם כל? על מי עוזב אותם

וה להם ויתחבר ואין להם לדאוג כלל, כי בוודאי יהיו כשרים וצדיקים כמו שהוא רוצה, ואפילו מי שיהיה נל
גם כן יהיה איש כשר וצדיק, כי בעזרת ה' גמרתי   ,עמהם, אף על פי שלא היה מכיר אותו כלל בחיים חיותו 

  ביאתשאמר שהאש שלו תוקד עד    ,ין וועל אויס פירען" גם כבר מבוארואגמור "איך האב אויס גיפירט א
משיח )מיין פייעריל וועט טליאן ביז משיח וועט קומען( גם מה שאמר שכמה וכמה צדיקים גדולים מאוד  
שלא   כזה  באופן  ולתקן  לעשות  רוצה  ז"ל  והוא  הענין,  נפסק  שנסתלקו  ואחר  וכו'  ולתקן  לעשות  התחילו 

 לם, ואלו התלמידים יעשו עוד תלמידים אחרים וכו' וכן עוד להלן יותר וכו' יופסק הענין לעו

 
 עתה יבאר רבנו כיצד רמוזה תורה זו במאמר האידרא רבה שבו פתח רבנו תורה זו 

חדי ר"ש הכוונה לרשב"י וחבריו שכיון שהיה להם רבי כזה שהוא בחי' אבן השתיה ונתכללו בו ע"י 
דושי תורה אמיתיים שבה עשו  ימתקת כל הדינים ועי"ז לעצה נכונה וחהחביבותא שהיתה ביניהם זכו לה

ותמן דהיינו בזמנם של תלמידי ר"ע היה ראוי פחד כי לא היה אפשרות לעשות   כלים מתוקנים לתורת ר"ע 
, אבל אנן רשב"י וחבריו מכח שכבר הרשימו שנשאר ממה שכבר גילו כד ר"ע העצום של תורת כלים לאור 

דושים בעולם שיהיו  י ז אנו ע"י שנתחזק בחביבות בינינו נזכה להמתיק כל הדינים ולחדש חתלמידי ר"ע עי"
 . )לק"ה מנחה ז' נו( ר"עדעת נפלא תורה ולכלים 

דיו ועוד שנקט ר"ש וחבריו ובזה צ"ע  יונתו לתלמונו מה שנקט ר"ע וחבריו אע"פ שכיכאן קושי בלשון רביש 
מידי רשב"י שהיו עימו  לאו לעשרת לתיינו ר"ש וד' חבריו דההאם כוונתו לה' תלמידי ר"ע האחרונים 

 .באידרא
עוד יש כאן חידוש במה שאומר רבנו שחבקוק אמר את הפסוק שמעתי שמעך יראתי על ר"ע וחבריו כי 

לפי רבנו שהכוונה לתלמידי  אבל ם חבירי ר"ע ה שבכל הספרים מבואר שאמר זאת על עשרה הרוגי מלכות 
     בשום מקום. דוש שלא נמצאיר"ע זה ח

 
ל ּבְּ  אֵּ רָּ י ִישְּ נֵּ ין ּבְּ ּבִ ר  ה ִנתְּ י זֶׁ דֵּ ל יְּ ע  ֶׁ ּמֹוִליִדים ש  ֶׁ ִנים ש  ּבָּ ר  ה  ֱאמ  נֶׁ כּו', וְּ יו וְּ צָּ י ֲחלָּ אֵּ יֹוצְּ ב ּבְּ אָּ ח הָּ מ  ִכים ִישְּ רְּ בָּ ּמְּ ֶׁ מֹו ש  כּו', ּוכְּ ב וְּ ח אָּ ּמ  ש  ם יְּ כָּ ן חָּ ת ּבֵּ ִחינ 

ה  זֶׁ ה. וְּ חָּ מְּ ּשִ ר ה  הּו ִעּק  ּזֶׁ ֶׁ דֹור ש  ּלֹות ִמּדֹור לְּ ג  ִריִכין לְּ ה צְּ ָּ דֹוש  ּקְּ ה ה  ֱאמּונָּ י הָּ , ּכִ ךָּ ִאּמֶׁ ִביךָּ וְּ ח אָּ מ  ת ה ִישְּ דּו אֶׁ י ה' הּוא  ּו ִעבְּ ּכִ עּו  כּו' ּדְּ ה וְּ חָּ ִשמְּ ' ּבְּ
תֹו,   דֹר ֱאמּונָּ ד ּדֹר וָּ ע  ם וְּ ִסּיֵּ כּו', וְּ ה וְּ חָּ מְּ ּשִ ר ה  ה ִעּק  ּזֶׁ ֶׁ ֱאלִֹקים ש   .....הָּ

כי עיקר העליה לרגל היא לשמחה    שחכמים ביטלו גזרת טומאת עם הארץ ברגלים כדי שלא לפגם בשמחת הרגל   עיין נדה לד.  לט
לגרום  שלא  וכדי  גזרתם   ורעות  בטלו  בשם  ) .  פירוד  חיות(  י מהר מתיבתא  תקט[  "ץ  ]טור  חבר  יב,  כרך  תלמודית  ו.    -אנציקלופדיה 

ברגלים  עם הארץ ברגל כטהורה היא    -חברות  ברגלים, בשעה שכל ישראל מתאספים בירושלים, כל ישראל הם חברים, וטומאת 
, שכל זמן שישראל נאספים  218, הכתוב עשאם כולם חברים 721, שנאמר: ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים 216חשובה 

היא שעת אספה  ורגל  חברים,  נקראים  יחדו 219למקום אחד  לה  כעיר שחברה  הבנויה  ירושלים  וכן אמרו:  כל  220.  עושה  עיר שהיא   ,
שבטים  עלו  ששם  בשעה  לחברים  ברגל, 221ישראל  טהורים  תקכד[  ]טור  ומשקיהם  ואוכליהם  כולם  כליהם  ולפיכך  שהכל    .  מפני 

.  222מטהרים עצמם ועולים לרגל, ולכן הם נאמנים כל ימות הרגל בין על הקודש ובין על התרומה, ומשעבר הרגל, חוזרים לטומאתם 
 .רמב"ם הלכות מטמאי משכב ומושב פרק יא )ט( טומאת ע"ה ברגל כטהורה היא חשובה שכל ישראל חברים הן וכן איתא ב   ע"כ.

עיין    מ אותיות    שם לק"ה  עוד  פטור    –ראשונות  ד'  הוא  כן  השומר  שמגלה  האהבה  שכפי  ומבאר  שומרים  הד'  בין  החילוק  מבאר 
 מאחריות כי מצדו מסתמא אין שום היזק כי ע"י אהבת ישראל נכלל בצדיק בשכל הכולל שממנו כל השמירות מכל מיני היזק 

לשם    ורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהי וד תו וזה  יהי  ממון  חבירך  חביב  עליך  כשלך  והתקן  עצמך ללמ   -  שם אות יד   עוד 
שמים, יהי ממון חבירך חביב עליך כשלך זה בחי' אהבה וכלליות הנפשות כנ"ל שיאהב כ"א את חבירו כנפשו לקיים בשלימות מצות  

יקר הקנאה   ועיקר האזהרה על אהבת החברים הוא ביותר בענין הממון כי שם ע ואהבת לרעך כמוך שהוא כלל גדול  בתורה כנ"ל.   
כידוע  לכל  וע"כ  מ"ע ואהבת לרעך כמוך נסמך אחרי האזהרות שהזהיר בכמה לאוין לבלי ליגע בממון חבירו רק אדרבא     והשנאה 

ליזהר לסייעו ולחיותו כ"ש שם בפרשת קדושים לא תגנובו ולא תכחשו וכו' לא תעשוק ולא תגזול וכו' לא תקום ולא תטור וכו' היינו   
חבירו ולעבור על מדותיו נגדו שאע"פ שחבירו לא השאיל לו יעבור על  מדותיו וישאיל לו בלי הטחת דברים שלא  לגמול חסד עם  

יאמר לו איני כמותך וכו'.  ואח"כ מסיים על כל  זה ואהבת לרעך כמוך כי עיקר קיום האהבה בין ישראל הוא כשאין מקפידין ואין  
,   זה  בחי' אהבה וכלליות הנפשות  בור המשנה הנ"ל יהי ממון חבירך חביב עליך כשלך מקנאין זה על זה בממונם.  וזהו בחי' קשר וח 

וזה והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה      כנ"ל שעי"ז הם נכללין בחכמה עילאה שהוא שכל הכולל  שזהעיקר  שלימות  התורה  כנ"ל.
ה לנו משה מורשה וכו'.   אך ע"פ הנ"ל מתורץ היטב  ירושה לך וקשה לכאורה הלא  מבואר בפסוק שהתורה ירושה לנו כ"ש תורה צו 

בין   תלוי באהבה  וזה  כנ"ל  לוחות האבן  בבחי'   ק"ק   הכולל   בבחי' שכל  נכללת בשרשה  הוא כשהתורה  שלימות התורה  עיקר  כי 
 . ישראל כנ"ל 



 מוהר"ן            סא                        תורה ליקוטי                                                9עה: 

קכח./   וזה נשא  הזוהר פרשת  רמוז במאמר  כאן  הזו  \מאכל מה שלמדנו עד  רבנו את התורה  פתח    שבו 

ואמר   שמעון  ר'  הוי   [מב]חדי  יאות  תמן  יראתי,  שמעך  שמעתי  ה' 
 \ מז/ [מו] הכוונה לתלמידיו    מהוחביריו  \מד/ כי חבקוק אמר נבואה זו על ר' עקיבא  \מג /.למידחל

 
י לכן  - דף קכח. אדרא רבה )עם ביאור המתוק מדבש( נשא    פ'   הר הקדוש ו ז   מא ְמעֹון   ַחדֵּ י שִּ אל החברייא גם אתם תשמחו עמי    ְוָאַמר רבי שמעון  שמחַרבִּ

י "ה  יהוואין לכם מה לפחד ולירא כל כך, כי מה שכתוב   ַמְעתִּ י  שָׁ אתִּ ְמֲעָך יָׁרֵּ   היו פסוק זה נאמר כשראה חבקוק הנביא במראות הנבואה את עשרה הרוגי מלכות, שנשמותיהם    שִּ

ם מבחינת הגבורות, לכן אמר יראתי, וזה שאמר   תָׁ יל יָׁ   הָׁ חִּ י דָׁ ה ְלֶמֱהוֵּ א    ֲאנַן שם היה ראוי להיות ירא וחרד, אבל    אּות ֲהוָׁ יבּותָׁ א   ַתְליָׁיאַבֲחבִּ ְלתָׁ אנחנו באהבה תלוי הדבר,    מִּ

יבכי נשמותינו הם מהחסדים שהם בחינת אהבה,   ְכתִּ יבאת הקב"ה,    אוהבים ואנו    ְוָאַהְבתָׁ ֶאת יהו"ה אלהי"ך   דִּ ַאֲהַבת יהו"ה ֶאְתכֶ   ּוְכתִּ י ֶאְתֶכם מֵּ יב ָאַהְבתִּ הרי    ם, ּוְכתִּ
 "ו.   ח נש שגם הקב"ה אוהב אותנו, ואם כן לא תיראו משום עו

י שהתחיל רבי שמעון בגלוי הסודות הזהיר את החברייא מלגלות את הסודות לשאינם ראוים, לכן    וקודם  ַתח ְוָאַמר    ַרבִּ ְמעֹון פָׁ ך   כתיבשִּ יל   הֹולֵּ כִּ וד  פי' המגלה ס  ְמַגֶלה ּסֹוד   רָׁ

ר   ְונֱֶאַמןחברו הרי הוא הולך רכיל,   בָׁ ךשכתוב    מה ומי שהוא נאמן רוח מכסה הסוד ומעלימו, ושואל    רּוַח ְמַכֶּסה דָׁ א ַקְשיָׁא    הֹולֵּ יל, ַהאי ְקרָׁ כִּ יש זה קשה להבין, כי    פסוקרָׁ  אִּ
עֵּ  בָׁ יל מִּ כִּ יַמר  י רָׁ יּה ְלמֵּ ך    ַמאי הסוד במקומו, גם כן נקרא רכיל, )ה"ג הרמ"ק(  הולך רק מגלה  שאינואיש רכיל היה צריך לומר, כי אפילו  לֵּ  .  לך כתוב הו   למההֹולֵּ

א   ומשיב יּה   ֶאלָׁ ב ְברּוחֵּ ְתְיישָׁ א אִּ אששמע,    הסוד אלא מי שאינו מיושב ברוחו, ונפשו עדיין מעורבת ברעה, לכן הרעה שבו מכריחו להוציא ולגלות    ַמאן ְדלָׁ יְמנָׁא  ְולָׁ י ְמהֵּ   ֲהוֵּ

יא אז  ואינו נאמן רוח,   יל בְ   ַההִּ ַמע ָאזִּ ה ְדשָׁ לָׁ ויּה מִּ יּה ְלַבר   ַגּוֵּ י לֵּ מֵּ א ַעד ְדרָׁ א ְבַמיָׁ יְזרָׁ ששמע משוטט במעיו אנה ואנה כדמיון הקוץ הצף על פני המים שאינו    הדבר אותו   ְכחִּ
רכיל, שהולך דבר הרכילות בקרבו ואינו יכול להחזיקו ולשמרו עד    הדבר ששמע לבני אדם, ולזה אמר הולך   שיספרנח עד שנשלך לחוץ מהנהר, כך זה הרכיל לא יוכל לשקוט עד  

א  ַמאישיגלהו לאחרים,   ּׁשּוםטעם הדבר,    מהו  ַטְעמָׁ א   מִּ יּומָׁ א ְדקִּ יּה רּוחָׁ ית רּוחֵּ ל של קיום, כלומר שאינו מיושב כראוי,    חזקלפי שאין רוחו רוח    ְדלֵּ יּהַמאן    ֲאבָׁ א   ְדרּוחֵּ רּוחָׁ
א   יּומָׁ יּה וחו הוא רוח חזק של קיום, והוא מיושב כראוי,  מי שר  אבלְדקִּ יב    בֵּ ר    ְונֱֶאַמןנאמר    בוְכתִּ בָׁ דָׁ ְמַכֶּסה  א  פירושו רּוַח    ְונֱֶאַמן  ואומררּוַח  יּומָׁ א   קִּ קיום הרוח,    ְדרּוחָׁ

א להחזיק ולכסות הסוד מלגלותו, כי  יכול דהיינו מי שיש לו רוח חזק הוא  א  ְברּוחָׁ ְלתָׁ  וש תלוי הדבר שיוכל להעלים מה ששמע.   ברוח קד  ַתְליָׁא מִּ

יב  יָך   ּוְכתִּ ן ֶאת פִּ תֵּ יא שלא תתן פתח לפיך לגלות סודות של אחרים,  ַאל תִּ ֶרָך   ַלֲחטִּ ית כי על ידי זה תחטא ותאשים את עצמך,  ֶאת ְבשָׁ א  ְולֵּ ְלמָׁ א  עָׁ זָׁ א ְברָׁ א ֶאלָׁ ְתַקְיימָׁ ואין   מִּ

י ר מלגלות סוד עסקיו של חברו,  העולם מתקיים אלא על ידי שהאחד מעלים ושומ לֵּ   ְוכִּ י ְבמִּ א    י אִּ ְלמָׁ יךעָׁ ְצְטרִּ א    אִּ זָׁ יןאם בדברי העולם צריכים לשמור על סוד,    וכירָׁ לִּ   ְבמִּ
ין  יֹומִּ יק  ְדַעתִּ יא  ַזיָׁ ְדרָׁ ין  זִּ א יומין,    עתיק בדברי סודי הסודות ועומק הדברים של    רָׁ לָׁ   ְדלָׁ עִּ ין  ְלַמְלָאכִּ ילּו  ֲאפִּ ן  ְתַמְסרָׁ ין אִּ שאינם נמסרים אפילו למלאכים העליונים, כמו    אִּ

ה    ַעל על ששמעו כאן באדרא מה שלא ידעו עדיין,   שמחים שהמלאכים שכתוב )לקמן דף קלה ע"א(   ה ְוַכמָׁ  לשמור את אלו הסודות.  שצריכים ַאַחת ַכמָׁ
 חבקוק ג' ב'  מב 

ידי ר"ע היו צריכים לגלות את  מ ד תל " ת נד נה נו מבואר שם שכ כי היו מצד הגבורות ועיין לק"ה מנחה ז' או   –  התם ראוי היה לירא   מג 
ע"י   ר"ע בעולם  ו התורה של  הדינים  שיחדשו בתורתו  ובגלל התגברות  כן  יעשו לה כלים  ועל  היתה אהבה ביניהם  פגמו בזה שלא 

כל  וחבריו  ורשב"י  כלים  בחי' שבירת  מיתת המלכים  סוד  בחי'  היתה  שמיתתם  עי"ש בהמשך שמבאר  עוד  הי    מתו.  לתקן  הצלחתם 
לים  כ המכח תלמידי ר"ע שכבר האירו בעולם את תורת ר"ע ואע"פ שמתו אבל נשאר רושם שעל ידו הצליחו רשב"י וחבריו לעשות  

התיקון קדם עולם הנקודים והשבירה כך בהכרח היה שהתגלות ורת ר"ע בפעם הראשונה    ם שכמו שקודם לעול לתורת ר"ע. משמע  
הנקודים נתחזקו כבר הכלים מחמת    ם קוהו ונשברו ורק בפעם השניה בעול היה אור גדול והכלים לא החזי היא בבחי' עולם הנקודים ש 

   שכבר הי הפעם האור הזה בעולם.

יהונתן    ועיין לעיל  עפ"י תפארת  בעניין רשב"י    היא ש )איבשיץ(  בעניין אבן השתיה  נמי  הכי  מעולם התוהו  הלוז שנשאר  בחי' עצם 
תלמידי ר"ע    חדושים נפלאים של על ידם לא תשכח תורה מישראל כמבואר במאמר לכו חזו זה מכח   וחבריו הצלחת רשב"י לחדש 

ונמצא שלתמידי ר"ע הם בחי' אבן השתייה של תורת ר"ע שמכוחה  שהיו בחי' דינים ותוהו ביחס לרשב"י וחבריו בעניין תורת ר"ע  
רשב"י. של  נפלאים  התורה  חדושי  כל  היו    היו  ר"ע  בעולם  דהיינו שתלמידי  שנזרע  זרע  שירקב  ש בחי'  עי"ז בהכרח    מכוחו   ודייקא 

   צומחת מציאות חדשה של חדושי רשב"י.  הרוחני שנשאר 

שרבי עקיבא לא היה בחי' אבן השתיה שבכוחה להמתיק כל הדינים ואע"פ שזכה למדרגות נוראות עד שמשה רבינו,    צ"ע משמע   מד
  כתוב ותחסרהו מעט מאלקים( סבר שראוי הוא יותר שתינתן תורה על ידו שבעצמו מסתמא כן היה בחי' אבן השתיה )וצ"ע בזה מה 

ז' נד שר"ע היה במדרגת משה רבנו   כמבואר במנחות כט ) . ואולי כיון שהיה בן גרים ועם הארץ הוא תמיד בגדר של תוספת שמזה  (עיין לק"ה מנחה 
ו  קוץ  בכל  הלכות  של  תילים  תלי  ולגלות  מכולם  יותר  בתורה  לחדש  כוחו  ו היה  רּו  קוץ.  מְּ אָּ ֶׁ ש  מֹו  ּכְּ ה,  ּפֶׁ ל  ע  ּבְּ ֶׁ ש  מּוד  לְּ ּת  ש   ֹרֶׁ ש  ה  יָּ הָּ

א. י ֲעִקיבָּ ּבִ א ר  ּבָּ ּלִ ה א  אָּ ִתימָּ הּו סְּ ּלְּ ּכֻׁ פסחים מצה עשירה   -השל"ה הקדוש  )  )סנהדרין פו א(  אעפ"כ היה חסר את המעלה של צדיק שלא ניתק  (  מסכת 
שזה   בבחי אולי  מעולם  הא   ' תנאי  צ"ע  )גם  וצ"ע.  שתיה  ונראה  האבן  יחד(  שניהם  או  חסרון  יותר  מה  גרים  בן  או  בע"ת  היותו  ם 
ויותר מזה. )שמעתי מהרב  ס שבפטירתו ש  זכה להכל  וכו'  במירון רקו בשרו  בעומר  ז   ( תשעב  )לג  ה לאות א'  כ בשם המגלה עמוקות שבפטירתו 

 עקיבא( רבי  בשמו במקום ה' ונקרא  

  ה אדרב   )דלגרסה הקיימת קשה אע"פ שהיו מהגבורות היכן מצינו שלא היתה אהבה בניהם   ים ה' א' גרסת מוהרנ"ת שם ר"ע ותמידיו כך הגרסא בכל המהדורות ועיין לק"ה פקדון וד' שמור   מה 

 שנים הראשונים(ב מצינו להפך עכ"פ  
ולים הקדמה כו ורמ"ז על אדרא הנ"ל שעשרה  עיין מדרש תהלים שחור טוב מזמור צ' אות ז' ובילקוט שמעוני חבקוק רמז תקסג הכוונה לעשרה הרוגי מלכות ועיין שער הגלג  מו

 זה המקרא נאמר על ר"ע ותלמדיו.    -אות א'    פקדון וארבעה שומרים הלכה ה הרוגי מלכות היו היו גבורות כנגד י' חסדים של עשרה תלמידי רשב"י. אבל עיין לק"ה  

הרמ"ז  זוהר    פירוש  נשא  על  ע"א.פ'  קכ"ח  רבה(   דף  דח   )האדרא  למהוי  הוה  יאות  רשב"י  התם  אבל  מהגבורות,  היה  חבקוק  כי  יל, 
מהחסדים החפצים להגלות ואין בהם אחיזה לחיצונים ואין פחד מהגלותם. אחר כך מצאתי בספר הגלגולים ח"ב י"ט ב' קנד( כי פסוק  

מלכות שהיו  זה )חבקוק ג, ב( ה' ש'מעתי, שר"ת י"ש, בסוד י"ש שכר )נ"א יששכר( שהוא רבי עקיבא, ונתכוין חבקוק לעשרה הרוגי  
כולם מהגבורות, ולכן יאות למדחל. אנן בחביבותא, שהיו בסוד עשרה חסדים, וסדרם רשב"י בסוד הדעת, רבי אלעזר בריה חכמה,  
יוסי   ורבי  יסוד,  חייא  ורבי  נצח,  רב  בר  חזקיה  ורבי  גבורה,  יצחק  ורבי  ת"ת,  יעקב  בר  יוסי  ורבי  חסד,  יהודה  ורבי  בינה,  אבא  רבי 

ייס  ורבי  עם  מלכות,  הרב  הקשר  בענין  גלגולים  של  אחר  ובדרוש  חסדים.  עשרה  שהיו  שמעון,  לרבי  יהבו  ידין  מ"ש  וזהו  בהוד.  א 
כנז"ל,   היו מהגבורות  הרוגי מלכות  ועשרה  מחו"ג,  כלולות  היו  דיוסף  היסוד במעשה  מן  טפות שיצאו  כי עשר  כתוב  קנה(  החברים 

כי אין הקליפה שולטת בהם. ורשב"י עצמו היסוד ובא לתקנם וללמדם.    ועשרה תלמידי רשב"י היו מהחסדים, ולא הוצרכו לההרג
 )הרמ"ז נפטר טז כסלו שנת נחת(  ]כל ארחו"ת ה' חסד ואמת קנו(, תרי"ג עם ב' כוללים רמ"ח ושס"ה.[:  
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כי הם היו בחי' גבורות    \מט/כשרז"ל )יבמות סב ע"ב(  ,\מח/ אהבהשמתו ע"י שלא היה בהם  
, ולא נכללו יחד. ולא נמתקו. ור' שמעון  \נ/ כמבואר בפרי עץ חיים ספירת העומר פ"ז  וצימצומים

 , \נב/שהיו התיקון שלהם \נאנראה שהכוונה לתלמידיו/ וחביריו

 
ם תפלת  הקדמה כו שם מבואר שעשרה הרוגי מלכות מגבורות ועשרה תלמידי רבש"י מהחסדים אבל לא נזכר ש   שער הגלגולים עיין  

הגלגולים חבקוק.   מד.     וגם בספר  פרימישלע תרלה דף מט:( פרק מג או  )מהדו'  הגלגולים. עי"ש  יותר מהמבואר בשער  לא מצאתי 
   111ובמהדו' בני ברק תשמו פרק לג עמ' עז.  ובמהדו' וילנא תרמו פרק לה עמ'  

חִ   -' אות א'  וארבעה שומרים הלכה ה   לקוטי הלכות הלכות פקדון  ה ּבְּ זֶׁ אִתי  וְּ רֵּ ֲעךָּ יָּ מְּ ִ י ש  ּתִ עְּ מ  ָּ ר ה' ש  מ  אָּ ח וְּ ת  כּו' ּפָּ עֹון וְּ מְּ ִ י ש  ּבִ ת ֲחִדי ר  ינ 
 ֶׁ ש  ל  ע  קּו  ּלְּ ּת  סְּ ּנִ ֶׁ ש  יו  ִמידָּ לְּ ת  וְּ א  ֲעִקיבָּ י  ּבִ ר  ל  ע  ר  ֱאמ  נֶׁ א  רָּ קְּ ּמִ ה  ה  זֶׁ י  ּכִ כּו'.  וְּ ל  ח  ִמדְּ לְּ ה  ֲהוָּ אּות  יָּ ן  ּמָּ כּו' ּת  וְּ ם  יהֶׁ ינֵּ ּבֵּ לֹום  ָּ ש  וְּ ה  ֲהבָּ א  ה  יָּ הָּ ן  ּלֹא  ֲאנָּ  .

ב:  יטֵּ ב הֵּ יטֵּ ה הֵּ ל זֶׁ ם ּכָּ ָּ ן ש  ּיֵּ "ל, ע  ּנ  כּו' ּכ  א וְּ יָּ לְּ א ּת  ֲחִביבּותָּ  ּב 

ר"ע וחבריו לא נמצא בגרסת הגמ' שלנו אלא בגרסת העין יעקב כ"פ בש"ס.  צ"ע כי בכל המקומות הכוונה לחבריו    הלשון הזה   מז 
לתלמי  כאן  רבינו  שכוונת  שפשוט  אע"פ  לתלמידיו.   ולא  מלכות  א' הרוגי  ה'  שומרים  וד'  פקדון  בלק"ה  בפירוש  מבואר  וכן  .  דיו 

 ובהלכות דם א' יב. )הועתק לקמן בסמוך( 

שלא היה בהם אהבה נזכר לגבי תלמידי ר"ע בלק"ה ברכת השחר ה נז, מנחה ז' נד, נזיקין ד' יז. ובפרי עץ חיים ספירת    הלשון הזה   מח
לי נשמות לרמ"ע מפאנו שם הלשון שלא חלקו כבוד זה לזה. )ועי"ש שהיו  ו גהעומר פ"ז הלשון שם שהיו שונאים זה את זה.  ועיין גל 

 גלגלול של כד משבט שמעון שמתו בשיטים ור"ע גלגול זמרי( 

שיש לבאר במדריגת החכמה תתאה הנ"ל, שגם היא תחשב    -היתה בהם אהבה ומדוע מתו עיין ביאור הלקוטים אות כג    מדוע לא 
העליונ  החכמה  כנגד  הנ"ל,  גבורות  לצמצום  בבחינת  שהיו  עקיבא,  רבי  תלמידי  לענין  שכתב  מה  מבואר  זה  לפי  גם  כי  מאתה.  ה 

והנשמה,   ]עמי[, השכל  יהיו בסוד  יש להתפלא מאד בזה, כי הלא מבואר מצירופי דבריו, שכל אחד מישראל  ולכאורה  וצמצומים, 
בח  שכל  מחמת  רק  זה  שאין  מבואר,  נראה  באמת  אבל  הצמצום.  ]והמתקת[  נחשבו  שבהיפוך  ובפרטיות,  הבחינות.  מכל  כלולה  ינה 

גם   לפעמים  מורידים  הנסיון,  בסיבת  ]כי  הנ"ל  והצימצומים  שלמטה,  במדריגות  וחכמותיהם,  הראשונים  תלמידיו  נשמות  כל  ועמדו 
 לגדולי גדולים, במוחין דקטנות, כמובן מזה במקום אחר ]:  

כד  אות  ג  -  שם  לחיבור  מוכרח  ואיש  איש  כל  שבפרטיות  תתאה  שכמו  החכמה  חיבור  ]שהוא  ושכלו,  צמצומו  חיבור  ונשמתו,  ופו 
ועילאה[ כנ"ל. כן גם בכלליות הנפשות הבאים להמנהיג, שכל אחד בקדושת שכלו, כנגד חבירו שבמדריגת השכל שלמטה מאתו,  

ואחדותם, כי בזה לבד, כל ע  והצמצום הנ"ל, מוכרחים מפני זה, להזהר מאד בשלומם  כנגד הגוף  יקר החיים שבעולם  נחשב נשמה 
והגוף,   הנשמה  בין  ושלום,  חס  ופירוד  מיתה  ממחלקותם  נתהווה  ושלום,  חס  שבהיפוך  מבואר,  שממילא  וכפי  הבא.  ושבעולם  הזה 

   מבאר יותר בכל זה, בהבאתו על אודות תלמידי רבי עקיבא, שמתו מחמת זה שלא היה בהם אהבה:  

ורה בזקנותו היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותו שנאמר בבקר  ר"ע אומר למד תורה בילדותו ילמוד ת   יבמות סב:   מט 
זרע את זרעך וגו' אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו  

ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן    כבוד זה לזה והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"מ 
שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת אמר רב חמא בר אבא ואיתימא ר' חייא בר אבין כולם  

   .מתו מיתה רעה מאי היא א"ר נחמן אסכרה 
ענין העומר, כבר בארנו שהם ימי הדינין, שהם סוד ש"ך    ענין ימי העומר. הנה   -פרק ז    -שער ספירת העומר    -  פרי עץ חיים עיין    נ

וסוד הענין, שכבר   ר' עקיבא בזמן העומר  דינין. אמנם בימים האלו, אין בז"א עדיין רק מוחין דקטנות, ולכן מתו כ"ד אלף תלמידי 
בהיותם  רק  התפשטותן,  אחרי  גבורות  הה'  מבחינת  שאינו  רק  גבורות,  הה'  מן  נשמתו  שורש  שר"ע  במקום    ידעת,  למעלה  בשרשם 

הדעת דז"א. והנה הכ"ד אלף תלמידים שלו, היו מן המוחין דקטנות אלהים, ולכן היו מקטרגים ושונאים זה את זה. והנה מספרם היו  
כ"ד אלף תלמידים, והענין כי שם מוחין דקטנות הוא שם אלהים, ואמנם יש בו ק"ך צירופים, ויש בו כ"ד צרופים שמתחילין באות  

דע, ואלו הכ"ד, היו כולם שרשם מן כ"ד צרופי אלהים המתחילין באות אלף, לכן היו כ"ד אלף תלמידים, כי הם מסוד צרופי  אלף כנו 

זה כבר ידעת, כי אלהים דמילוי ההי"ן ברבוע, גימטריא אלף, ולכן מתו כ"ד אלף תלמידים    וזולת        האלף, ואלף ואלף הכל אחד: 
ים, להיותן דינין, דוגמת עליונים שיונקים החיצונים משם אלהים דקטנות, ולכן נתייחסו  בימים ההם של עומר, שנאחזו בהם החיצונ

מה עשה ר"ע, לקח    ואח"כ          אלו תלמידים לרבי עקיבא, כי הם דינין דקטנות, וכשבאים שם דינין דגבורות וגדלות, יונקים משם: 
מיא, ואלו נתקיימו. והענין, כי אלו הם סוד ה"ג דגדלות,  רבי מאיר, ורבי יהודה, ור"א בן שמוע, ורש"מ, ורבי נח   -חמשה תלמידים  

דגדלות: אותן  ומתקיימין  דקטנות,  גבורות  אחר  לבא  דגדלות,  ה"ג  דרך  כן  כי  תלמידים.  אלף  הכ"ד  אחרי  באו  ואלו  נתקיימו.      ולכן 

לבד שבדעת למעלה,  בארנו, כי ר"ע הוא מן ה"ג    והנה                 )עוד עי"ש שגם ר"ש נפטר בימי העומר כיון שהיה מתלמידי ר"ע(
ואלו ה' חכמים אע"פ שהם ה"ג, עכ"ז מפני שהם ה' גבורות המתפשטין, הם תלמידים לר"ע, שהוא הגבורת הוד שבדעת לבד, מפני  

 שהיא עליונה שהוא בדעת: 

ם ולכן  לתלמידי ר"ע האחרונים ומבואר בפע"ח שגם הם היו מצד הגבורות אבל דגדלות ולא דקטנות כמו הראשוני   חבריו הכוונה   נא
נתקיימו. אלא שבהם לא נזכר שהיתה אהבה במיוחד ועוד שאת מה שאמר באדרא אנן בחביבותא לא אמר לחבריו אלא לתלמידיו  
שהם היו מצד החסדים כמבואר לעיל. ונמצא לפ"ז שלפי האריז"ל תלמידי רשב"י היו תיקון לחבירי ר"ע ולפי רבינו תלמידי רשב"י  

לק"ה ר"ח ו' אות יג משמע שר"ש    עיין          מדוע נקט רבינו חבריו לגבי תלמידים גם בר"ע וגם בר"ש.היו תיקון לתלמידי ר"ע. וצ"ע  
    וחבריו הכוונה לתלמידיו שעמהם עסק בסודות התורה וקשר המרכבה ששם שורה האהבה. עי"ש.

עוֹ   -(  עפ"י תורה לא ) אות יב  סוף  הלכה א    ליקוטי הלכות דם   נב מְּ ִ י ש  ּבִ ר ר  מ  אָּ ֶׁ ה ש  זֶׁ ן  וְּ ּמָּ אִתי, ּת  רֵּ ֲעךָּ יָּ מְּ ִ י ש  ּתִ עְּ מ  ָּ א, ה' ש  רָּ ִאדְּ ת הָּ ל  חָּ תְּ ה  ן ּבְּ
י עֲ  ּבִ י ר  ִמידֵּ לְּ ל ּת  תֹו ע  נָּ ּוָּ ל', ּכ  ח  ִמדְּ י לְּ אּות ֲהוֵּ ן יָּ ּמָּ א. 'ּת  יָּ לְּ א ּת  ֲחִביבּותָּ ן ּב  ל ֲאנ  ח  ִמדְּ י לְּ אּות ֲהוֵּ ש  יָּ רְּ ּדָּ ֶׁ מֹו ש  ה, ּכְּ ּזֶׁ סּוק ה  ּפָּ ר ה  ֱאמ  ם נֶׁ יהֶׁ ֲעלֵּ ֶׁ א ש  ּו  ִקיבָּ

גָּ  ּפְּ ה  ר  ִעּק  ֶׁ נּו ש  יְּ ה  ן סא(,  )ִסימָּ ה,  כָּ רָּ ִלבְּ רֹונֹו  ִזכְּ נּו,  ּבֵּ ר  י  רֵּ ִדבְּ ּבְּ א  ּומּובָּ ה.  כָּ רָּ ִלבְּ ם  רֹונָּ ִזכְּ ינּו  ּבֹותֵּ ּלֹא  ר  ֶׁ ת ש  ֲחמ  מֵּ ה  יָּ הָּ א  ֲעִקיבָּ י  ּבִ ר  י  ִמידֵּ לְּ ּת  ל  ֶׁ ש  ם 
כִ  קּות וְּ ּתֹוקְּ ְּ ת ִהש  ִחינ  הּוא ּבְּ ֶׁ ד, ש  סֶׁ ת חֶׁ ֲהב  ם א  יהֶׁ ינֵּ ה ּבֵּ יָּ ם  הָּ ּבָּ א ר  י ֲעִקיבָּ ּבִ ר  יךְּ מֵּ ִ ש  מְּ ה  ִריִכין לְּ יּו צְּ הָּ ֶׁ ה ש  ּתֹורָּ ת ה  כ  ָּ ש  מְּ ר ה  ה ִעּק  י זֶׁ דֵּ ל יְּ ע  ֶׁ ּסּוִפין, ש 

לְּ  א ּת  ֲחִביבּותָּ ן ּב  אי, ֲאנ  ר יֹוחָּ עֹון ּב  מְּ ִ י ש  ּבִ ר ר  מ  ן אָּ ל ּכֵּ ע  "ל. וְּ ּנ  ה ּכ  ּתֹורָּ ּלּות ה  ּג  ת ִהתְּ ִחינ  ה ּבְּ יָּ הָּ ֶׁ ִר ש  נּו צְּ אָּ ֶׁ א, ש  ה,  יָּ דֹולָּ ה ּגְּ ֲהבָּ ינּו א  ינֵּ ה ּבֵּ יֶׁ הְּ ּיִ ֶׁ יִכין ש 
ה  יֶׁ הְּ ּיִ ֶׁ ִמים ש  עָּ ה ּפְּ ּמָּ כ  ה וְּ ּמָּ "ל ּכ  ֲאִר"י ז  ם הָּ ִהירָּ ִהזְּ ֶׁ "ל ש  ֲאִרי ז  י הָּ ִמידֵּ לְּ ת  א ּבְּ ּמּובָּ כ  ר. וְּ ִעּקָּ הּו הָּ ּזֶׁ ֶׁ ה    ש  יָּ הָּ ֶׁ ר ש  מ  ת אָּ ח  ם א  ע  ה. ּופ  דֹולָּ ה ּגְּ ֲהבָּ ם א  יהֶׁ ינֵּ ּבֵּ
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זה   על ידיין יחד, ואנן בחביבותא תליא, היינו בחי' האהבה וכללות שנכלל  [נג ]  ע"כ אמר
 . \נד/ההמתקה והתיקון כנ"ל

נמתקו כל הדינים    בחי' אבן השתיה שכל הכולל  הרשב"י ברשב"י שהי   היינו מההתכללות של תלמדיומזה  

הכללות והאהבה,   על ידי, היינו בחי' השמחה שנעשה  חדי ר' שמעוןבא בחי'    ומזה

ישמחבחי'   העניי:    אור צדיקים  סוד  רשב"י  להם  גילה  בפסוק    פתח ואמר ן  ואז  רמוז   [ נה]שזה 
ולא איש    "הולך רכיל"מדייק שם רשב"י מדכתיב    וכו' הולך רכיל  כי  .  הולך רכיל מגלה סוד

משמע דקיומא  רכיל  רוחא  רוחיה  הסוד  דלית  שרוח  בקרבווהחכמה    \נו/ דהיינו  מתיישב  מי   ,לא  כי 
כמו ענף במי הים שאין לו מנוח  שמעורב טוב ורע, אזי הרע שבו לא נותן מנוח לאותו רוח הסוד בקרבו,  

הנ"ל שהיא בחי' סוד    [נז]   רוח חכמההיינו    בהם עד שהים פולטו לחוץ, כך הוא לבסוף מגלה את הסוד

אמונת חכמים שאין לו  . היינו  \נח/ולא הוה מהימנא  אם הוא.  השורה על מי שסומכים אותו למנהיג
  ו אמונת חכמים, אין בו רוח חכמה , כי ע"י שאין באזי הרוח חכמה לא מתקיימת אצלו כנ"ל  כנ"ל

אתן לא  לאחר  כבודי  כי  אחר  ,  כנ"ל  נקרא  חכמים  אמונת  לו  שאין  כנ"לוזה  נידון במותרות   [נט]   כי 
 .  , דהיינו ברוח שטות במקום בהרוח חכמה\ס/דהיינו כי בחר לו במיותר במקום בהעיקר

  ישב אצלו הרוח חכמה אזי הוא גם וכיון שהוא הולך רכיל כנ"ל דהיינו פגם הסמיכה שסומך מי שא"א שתתי

  מקבלין אור השכל מידי הסמיכה כנ"ל האותיות זה בחי' ביטול כתב ידינו, שאין  מגלה סוד,
לו(  [סא] )איוב  בבחי'  אור,  כיסה  כפים  מידי  על  השכל  אור  לקבל  צריכות  האותיות  כי   .

ח החכמה לא  דהיינו שרו  הולך רכיל. וע"י פגם אמונת חכמים, שהוא בחי'  [סב]   הסמיכה כנ"ל

הרע   מחמת  בקרבו  כנ"למתיישב  ידי,  שבו  ונסתלק אור השכל \סג /מגלה סודזה    על  , שנתגלה 
  כנ"ל   בסוד עמי לא יהיו, ועי"ז  כי הסוד לא מתיישב בקרבו מחמת הרע שבו שדוחה אותו לחוץ   כנ"ל

ועי"ז א  [סד] גרוש  ישראל  על  וגוזרים  דא"י  אוירא  אין  ועי"ז  נפגם הכתב  הסמיכה  פגם  שיוולדו  שע"י  "א 

 : מצד שהיא מנהגת הגלגליםבקיאה בסוד העיבור גופים שתיהיה להם נשמה גדולה 

 
 ָּ בֹוא ִלירּוש  ן לָּ ל מּוכָּ ִרים ע  ֲחבֵּ ין ה  ּבֵּ ה  ֲעשָֹּ ּנ  ֶׁ ת ש  ֲחלֹקֶׁ ּמ  ט ה  ע  י מְּ דֵּ יְּ ל  ל ע  קֵּ לְּ ק  תְּ ּנִ ֶׁ ךְּ ש  ם, א  דָּ יָּ ל  ה ע  ּלָּ אֻׁ ּגְּ בֹוא ה  ּתָּ ֶׁ ש  וְּ ִים  ר    ל  בֹאָּ מְּ ם )ּכ  יהֶׁ ֹותֵּ ש  נְּ י  דֵּ יְּ

הּוא ּבְּ  ֶׁ ד ש  סֶׁ חֶׁ ה וָּ ֲהבָּ י א  דֵּ ל יְּ ה הּוא ע  ּתֹורָּ ת ה  כ  ָּ ש  מְּ ר ה  י ִעּק  ֲאִר"י (, ּכִ י הָּ חֵּ בְּ ִ ש  ת  ּבְּ ל  ּבָּ ק  ה זֹוִכין לְּ י זֶׁ דֵּ ל יְּ ע  ֶׁ ה, ש  ָּ ש ּ דֻׁ קְּ ִכּסּוִפין ּדִ קּות וְּ ּתֹוקְּ ְּ ת ִהש  ִחינ 
"ל:  ּנ  כ  ל טֹוב וְּ כָּ ה ּולְּ ּתֹורָּ  ה 

וזה שנתנו הקדמונים סימן שביום שחל פורים יהיה ל"ג בעומר והסימן פלג )כמו שכתוב בשולחן     -  לפני כן הנ"ל קצת    בלק"ה ועי"ש  
זב"ז הכוונה  שתלמידי ר"ע לא נהגו כבוד  שמה שכתוב  בשם איזה ספר    ח " יצ ם מלא מים וכנ"ל: ושמעתי מהר ערוך( בחינת פלג אלקי 

חלקו זה על זה, כי המחלוקת היא מים ששולח  ולפי"ז מובן שלכן    שלא נהגו כבוד זה בתורתו של זה. וי"ל שתורתו היינו ספריו הנ"ל 
וכיון שהיו    ע"י המחלוקת ויתקיים בו ספר כתב איש ריבי אבל הם לא שבו  הקב"ה לטהר את מי שאין לו אמונת חכמים כדי שישוב  

 מתו.  בבחי' דינים, התגברו עליהם הדינים בימי הדין של ספירת העומר ו 
 בהמשך לזוהר הנ"ל חדי ר"ש   נג

ג אות ט   ליקוטי הלכות   עיין  נד גיטין הלכה  שאמרו רז"ל,   ועל כן היה אהרן הכהן הראשון שאוהב שלום כמו    -  אבן העזר הלכות 
והשלום,    החיים  ידי  כמו  שכתוב:  בריתי  היתה אתו  הדינים כי אם על  ולהמתיק  הכולל  כי אי אפשר לעלות לשם לבחינת שכל 

מאד   זה  את  זה  לאהוב  ישראל  שצריכין  תליא  בחביבותא  אנן  הקדוש  הזוהר  מאמר  על  הנ"ל  התורה  בסוף  כמבואר  ושלום  אהבה 
 ד בתוך נשמות הצדיקי אמת שהם בחינת כהן גדול שעל ידי זה  נמתקין  כל  הדינים שבעולם.אהבת נפש, ואז נכללין כולם יח 

 משלי יא יג    נה 

המתלבשת ביד הסומך אותו. וניא    מבחי' יד ה', שהיא רוח חכמה ושכל להלך כנגד רוחו של כל אחד שמקבל    דהיינו רוח הנהגה   נו 
ן מתיישבת רק אצל מי שיש לו אמונת חכמים בשלימות ועי"ז תיקון המשפט  אור חכמתו ית' שעל ידה יש לו עצה נכונה לכל אחד, לכ 

זוכים לזה רק ע"י סיעתא דשמיא כדמצינו בדוד המלך דכתיב ביה ה' עימו   כי  וזה נקרא סוד  שהם הכלים להיות בעל עצה נכונה. 
א. ועוד שגם סוד העיבור תלוי בו.  ודרשו חז"ל שהלכה כמותו בכל מקום ואיתא בגמ' אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא סיעתא דשמי 

 )לקמן בביאור הלקוטים( 
   לשה"כ שמות כח ג', דברים לד ט', ישעיהו יא ב'  נז

 ולא מהימנא בגרסת הזוהר הן לעיל "אלא מאן דלא אתיישב ברוחיה ולא הוי מהימנא". ורבנו העביר תיבות אלה לכאן    תיבות   נח
 באות א'  נט 

 מותרות שבארנו לעיל שזה עומק הכוונה    כמו   ס
 אות ב'  סא 

 שם   סב 

 לשון גלות שמוציא לחוץ דברים נעלמים   מגלה   סג
 אות ג'  סד
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דבר  אבל מכסה  רוח  חכמים דהיינו  ,  ונאמן  אמונת  בחי'  ע"י  דקיומא  רוחא  ביה   דאית 
בקרבו לגריעותא    כנ"ל  על כפים כיסה אור, בחי'  מכסה דבר, עי"ז  מתיישבת הרוח  נדרש  לעיל 

לים את אור החכמה מרב שאינו הגון וכאן נדרש לטיבותא שסמיכה כראוי עי"ז  שפגם הסמיכה בידים הע

 :  הפך המגלה סוד הנ"ל \סה/ סוד הרוח חכמה מתיישב בליבו ונשאר מכוסה

 
יש להתפלא באיסור ואזהרת התגלות הסוד הנ"ל, כי הלא באמת ראוי ומוכרח לכל    שלכאורה   -אות ל"ח.    ביאור הליקוטים   עיין  סה 

עמים,  ושיהיה נמצא מעין זה גם בין ישראל  אחד להיטיב לזולתו,  ולמה נהיה נזהרים לבלי להשפיע ולגלות את הסוד הנ"ל לכל ה 

בכל הנ"ל תבין מרחוק, שבהורדת חלקי השכל והסוד להבלתי נזדכך כפי הראוי    בל א    בעצמם,  להיות נאמן רוח מכסה וכו' כנ"ל.  

בל חלקי  שום אופן לכל אחד לשמוע ולק   ואין     להם, מכריח ומוריד על ידי זה חלקי הנשמה בעצמם למקומות העכורים והמטונפים,  
 עכ"ל.   התורה וסודותיה,  כי אם כפי שנתקדש תחלה במעשיו ובמדותיו הטובים כנ"ל ]וכמובא מזה במקום אחר[:  

למעלה מהשגתו זה בחי' מותרות והקליפות יונקות מזה ולכן הצדיק כשאומר תורה יש לו  ש   מה שומע  ה שמה ש   עיין תורה קלד ח"ב 
 .אימה יותר מאימת ר"ה ויום הכפורים 

שבמדת האמונה הנ"ל,  שנמצא למכסה הזאת,  מבאר יותר ללשון הכתוב הנ"ל, נאמן רוח מכסה  "ו.   אות  מ   יקוטים ל ה ביאור  עוד  
     וכו': 

מהמבואר הנ"ל מדבריו הקדושים,  מבאר יותר בענין דואג הנ"ל, שברוב קלקולו במותרות, חטא בחטא הולך רכיל  מ"ז.     אות עוד שם  
אולי כוונתו לזהר  )]דלית רוחיה רוחא דקיומא וכו', כי נידון במותרות כמוב"פ[:  (    לחם  במה שסיפר לשאול שאחימלך הכהן נתן לדוד לאכול ) ממש  

בגללם אי כי  והכי נמי המותרות גורמים לאדם לספר לשון הרע  בו לצאת  ראוי אזי כשמגלים לו סוד הסוד מקשקש  יכול  חדי ר"ש שמבואר שם שמי שאינו  נו 
 ע"כ ביה"ל     (להתאפק מלומר 

רה מז ח"ב שכשמגלה למי שאינו ראוי אזי זה נעשה מותרות וא"כ ע"י המותרות נידון במותרות וגם  עפ"י הנ"ל מתו   ועוד יותר מבואר 
עושה מותרות ויניקה לקליפות וזה בחי' דיבור לבטלה ולכן גורם ניאוף כמבואר שם בתורה מז הנ"ל ועיין תורה מג שממותרות דעת  

 עליון גם לשומעו נגרם תאות ניאוף.
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