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 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  שמובלעיםלהיות 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 התורההפרטים 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, חו מליקוטי מוהר"ן דפי הליקוטי מוהר"ן בצורת הדף נלק
 .הישנים וחדשים ובתוספת מ"מ .מהדורות
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. )הריצ"ח במדבר 23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה  א
הרבה יסודות וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי ולא כולם   ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד פ' במדבר.תשנד

  , 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
 כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע  אותו המכריחה קושיאאת הכל ביאור להקדים לו השתדלתי מאד  ב
שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופה אות 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
  ,והצעה בלבדכל הביאורים הם בדרך אפשר 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על יורק 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 ּפַ  ִ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 ִשיחֹוָתיוִמּנִ 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 להביןולרגע 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 חדושיואקמה:, 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 לואות 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"אברית 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' הרשרז"ל 

עוד עי"ש בשם ספר  . וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבןזבח 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 יעקבעוד 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 כןומאידך 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 רבינולעורר על חשיבות העיון 
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י לְּ נֵּ ְּ עּוִרים ש  ִ ֹמד 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 ֹעצֶּׁ 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 

שהכוונה בעיקר לתורה נד שבה המשיך לאנשיו ובעיקר למוהרנ"ת מדמה זך וברור. ועי"ש אות ו' שכל אחד כפי  -(נד אות ד')תורה  קוטיםהלור איבועיין 
 (בו ולעשות עמו איזה עבודה עי"ש)וכיצד ההתכללות בתורתו עיין בסוף תורה פז תנינא מש"כ רבינו דהיינו לעיין באותו מאמר ולזכות להבין בו ובתורתו כן יזכה.  התכללותו

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 יותרתורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמבנראה כוונתו כיון שאמר  '(,ח 'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק .

 אחר התחיהלעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ והל( 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 ימי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ ו .ר של רבינו יותר מגאונים גדוליםורואים 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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 כז.          ליקוטי                                מז מח                      מוהר"ן תנינא            

כ על  שעבר  עד  לבטח  הנמשל ווהלך  המשכיל  יבין  ומזה  לם. 

ופ וההסתות  המניעות  כל  על  בחיימאליו  שהם  חומות    'תוים 

קר לב ישיש על אוצר של יראת שמים שבאמת אינם כלום. והע

ואמיץ ובפרט המניעות בגשמיות    חזק  לו שום מניעה  אין  ואז 

אביו  כגון מחמת ממון או שמונע אותו אשתו ובניו וחותנו או  

כ הם  וכיוצא,  וכו'  בטוואמו  ומבילם  חזק ולים  שלבו  למי  טלים 

להש אפ  "י. ואמיץ  הג  י'וגם  של  מחיגבורה  רק  הוא  זק ובורים 

לו לב חזק ביותר לרוץ בקשרי המלחמה    [א]   מץ הלבווא שיש 

 :[ב] כמובא בספרים 

גדולה  סכנה  [  ד]  גמז יגיעה  לזה  וצריך  לומר תורה,  גדולה 

יתווא לימנות  שיוכל  באושקרה  דבריו  בפלס  ישמע  ול  שלא  פן 

  ואעפ"י.  [ה]   מהשומעין כי אם מה שצריך לו לא יותר  כ"א וא'

א רק מה "לא ישמע כעכ"ז  שהכל שומעין כל התורה שאומר,  

פ  על  וכמובא  לבד.  ] שצריך  העולם    , יתרו  וישמע  [ו'  כל  והלא 

כי רק שמיעת יתרו    {הר יתרו סחוז}שמעו אלא יתרו שמע וכו'  

אינו נחשב שמיעלנחשב   כל העולם  ה שנכנס באזניו ושמיעת 

יכול לומר תורה בבחי [ז]  שמיעה כלל זו אסור לו    '. ומי שאינו 

תורה וא'כי    . לומר  לשמ  כ"א  הצדיק  אל  בא וכשבא  תורה  ע 

,  ע"י עבירות ח"ופות הנבראים  ינו הקליעמו גם הרע שלו דהי

וד בלבול  ועושים  העולם  את  הדוחקים  בשעת ווהם  גדול  חק 

של  אמיר הנ"ל  הרע  כי  התורה,  וזה    כ"את  לבלבל.  רוצה 

נו מהרע  י, הי[ח]  יהויניחקא דכלה מו( האי ד. )ברכות ו  שארז"ל

כ לינק  "פות רוצים גיפות כנ"ל. ואלו הקלישהם הקל  כ"א וא'של  

שומע    'נו מה שאימן התורה ויניקתם הוא רק מהמותרות דהי

ממ ולמעלה  בחיויותר  זה  והבנתו  י  'חו  ומשם  ניקתם  מותרות 

לחיצונים  'וזה בחי יניקתם רק מבחי  [ט]  רזי תורה שנמסר    'כי 

ח האדם כל אחד לפי  וינו ממה שהוא למעלה ממירזי תורה דה

שיהי.   הבנתו תורה  האומר  החכם  צריך  כן  א  'על  מנות ולו 

מ לפי  שאינו  מה  מהשומעין  אחד  שום  ישמע  שלא  חו  והנ"ל 

.  [י]   "ום יניקה חתן להיך לו כנ"ל, כדי שלא ליוהבנתו שאינו שי

פה הדקה ישה שזאת הקלופה דקה שסמוכה להקדיודע שיש קל

אפ לינק  אפ  י'יכולה  בעצמה  התורה  בה   י'מגוף  אין  אם 

קון לזה כשמדברים מישועת ישראל שאז בורחת ימותרות. והת

הקל הדקהיאותו  בחי[יא]   פה  וזה  שא  ' .  קטז(   רז"למה  )זבחים 

פה  יהקל  'תרו הוא בחידם מתן תורה, כי יושיתרו בא והלך לו ק

והצדיק האמת    :  [יב]   הדקה שבורחת כששומעת ישועות ישראל

 :[יג]  כ"ה ויה"יש לו אימה גדולה כשאומר תורה יותר מאימת ר

אזי הדרך שמראין לו   'נכנס בעבודת ה  כשאדם[  טו]  ידמח

מניחין  ואין  מלמעלה  אותו  שמרחיקין  לו  ונדמה  התרחקות. 

ל כלל  הי אותו  לעבודת  רק  ובאמ  . 'כנס  הוא  ההתרחקות  כל  ת 

ל ופילבלי ל  טזד מאד ו לו התקרבות. וצריך התחזקות גדול מאוכ

שהוא   "וח  בדעתו ושנים  ימים  וכמה  כמה  שעוברים  כשרואה 

עבודותימתי גדולות בשביל  ביגיעות  רחוק  יועדי  'ה  יזגע  הוא  ן 

ל כלל  ולא התחיל  הקדוכנימאד  לשערי  רואה עצמו  וס  כי  שה. 

שמיות והרהורים ובלבולים גדולים,  ביות וגוין עישהוא מלא עד

שה ואיזה דבר שבקד  'וכל מה שהוא רוצה לעשות בעבודת ה

אין הש כאלו  לו  ונדמה  אותו.  מניחין  כלל  "אין  עליו  מסתכל  י 

ואין רוצה כלל בעבודתו, מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל 

ית לפניו  ומתנפל  ומתחנן  וא  'פעם  בעבודתו    עפ"כשיעזרהו 

מיעד רחוק  הוא  ע  , אדין  אין  "מאד  כאלו  לו  נדמה   הש"י כ 

אין רוצה בו    'מסתכל עליו כלל ואין פונה אליו כלל, כי הוא ית

בזה וכיוצא  אלה  כל  על  הן  לחזק   , כלל.  גדול  התחזקות  צריך 

כל  כי באמת  כלל.  זה  כל  ולבלי להסתכל על  עצמו מאד מאד 

וכל הנ"ל עבר על .   לו התקרבות כנ"לוההתרחקות הוא רק כ

  שהש"ירוש שנדמה להם יים כאשר שמענו מפיהם בפכל הצדיק

אין מסתכל ופונה אליהם כלל מחמת שראו שזה זמן רב שהם  

ויג   הימבקשים  עבודת  ועובדים  ועושים  ועדש"עים  הם  יי  ין 

וא   מאד,  מאד  לבלי  רחוקים  מאד  עצמן  מחזקים  היו  לא  לו 

זוכים  היו  ולא  היו נשארים במקומם הראשון  זה,  על  להסתכל 

שזכ ואח.   ולמה  מאד,  ואמץ  חזק  אחי  אהובי  עצמך  ווהכלל  ז 

ם בעבודתך, ואל תחוש ואל תסתכל כלל ישאר קייבכל הכחות ל

כל הנ"ל ואם אתה רחוק מאד מאד ממנו   , על  כיוצא בזה.  או 

ית  'ית נגדו  ממש  שעה  בכל  פוגם  שאתה  לך   עכ"ז ,  'ונדמה 

כל תנועה ותנועה   , כ"שם כוכנגד זה תדע, שאיש כזה שהוא מג

ופונה להששה היא   "י, וא מנתק עצמו מעט מעט מן גשמיותו 

דה קטנה מאד שהוא נעתק ו לו נקיגדולה ויקרה מאד מאד ואפ

אלפים   וכמה  כמה  בזה  רץ  הוא  יתברך,  אליו  מגשמיותו 

היט תבין  כאשר  עליונים,  בעולמות  המעשה    יחב יפרסאות  מן 

.  [יט]   נוישל הצדיק שהתגבר עליו מאד העצבות וכו' כמובא אצל

ויחזק עצמו בשמחה תמיד, כי עצבות מזיק   , שמח מאדועל זה י

  'ס בעבודתו ית וכניכף כשאדם רוצה ליודע שת.  [כ]  מאד מאד

ת עביאזי  היא  גדולהיכף  ח  [כא]   רה  עצבות  לו  כי    , ו "כשיש 

 : י שונא אותה"והש  .{ זהר נח עא}א "עצבות היא ס

ה  וצריך בעבודת  גדול  עקשן  את  'להיות  להניח  לבלי   ,

דהמקומ יעביו,  אם  אף  שהתחיל,  עבודתו  מקצת  מעט  ר  וינו 

מה וזכ[כב]  עליו  מאד  ו.  לזה  תצטרך  כי  היטב  זה  דבר  ר 

. כי צריך עקשנות גדול מאד מאד 'כשתתחיל קצת בעבודת ה 

ד על עמדו, אף אם מפילין  וז עצמו לעמולהיות חזק ואמיץ לאח

  ' ו בכל פעם. כי לפעמים יש שמפילין אחד מעבודת ה"אותו ח

שיוכל   אעפ"כ,  [כג]   ועכיד מה  לעשות  שלו,  את  לעשות  עליו 

ה ל  'בעבודת  עצמו  יניח  חופיואל  לגמרי  אלו  "ול  כל  כי   .

בהכרח   צריכים  בזה  וכיוצא  והבלבולים  והירידות  הנפילות 

קולעב בהם  הקדור  בשערי  שנכנסין  הצדיקים  ודם  וגם  שה, 

הוא אצל הפתח   ודע שיש אחד שכבר . האמתיים עברו בכל זה

הק הבודשל  מחמת  לאחוריו  חוזר  והוא  או ישה  הנ"ל,  לבולים 

 שאזי כשהוא סמוך אצל הפתח, אז 
 

 
ממנו אלא שהוא לא ירא מאף   יםכארי אע"פ שיש חזק  הכוונה לאפוקי מחוזק הגוף דלא בו תלוי הגבורה וזה שאמרו גבור   א

 אחד עיין ט"ז או"ח סימן א א. וזהו איזהו גבור הכובש את יצרו דהיינו הכובש את פחד ליבו כי היצר הוא בלב
 '* עיין לעיל תורה רמט ותורה מג תנינא ועיין טור או"ח סימן א ב
 בתקפא נרשם כאן בטעות סימן נ'  ג
 נאמרה תורה זו. לא ידוע מתי והיכן ד
מאמרי רשב"י משפטים ועיין שער    (.אות ה' ד"ה וכל זה)תורה קלד ותורה נט  תורה ס' אות ז' ועיין לעיל    ה

 , הובא בבן יהוידע בכורות נז:ול לומר סודות שרק הראוי יביןמקיף יכשמתו מבחי' אור ה ק: שצדיק שנ דף
 שמות יח א' ו
אם נתבטל רצון התלמיד מפני רצון הרב או נתבטל הרגשותיו עיין ספר המדות ערך לימוד ח"ב אות ט    ז

 בואר( סימן ששמע. עי"ש. והרמז לזה שצוין שם שמות רבה כט ד' )ובביאור בספר המדות המ 
 פעמים שבני אדם יושבים רווחים ביום השבת שבאין לשמוע דרשה, ודומה להם כיושבים דחוקים. -פרש"י  ח
טא זוהר האזינו רצד: ופע"ח חצות פ"ג. ובאר היטב סוף הלכות תענית.  עיין זוהר פנחס רמד. ואידרא זו  ט

על האידרא רבא זוהר נשא דף  -בחורבן הבית נמסרו רזי התורה לחיצונים, בית עולמים )לרבי יצחק חבר(
 .קכח. ד"ה ר"ש פתח

   עי"ש.ה,  עי"ז בורחת הקליפ  "י שאינו שומע אלא השייך לנשמתוספר המדות לימוד ח"ב אות י' שעועיין  י
 ובמ"מ ציין לשמות רבה פרשה כט פסקא ה' הנ"לעיין ספר המדות   יא
ר לו ישועות מסוג אחר. והערב רב אע"פ שהיו רק ראו ולא שמעו אע"פ שבא בגלל ששמע ישועות ישראל משה רבנו סיפ  יב

 כמבואר בשפתי כהן שמות יח כז. 
 ( על יניקת החיצונים הרב וכאן שנפגםם מדבר מהפגם )שעוד עיין גם לעיל תורה קלד  יג
 בתקפא נרשם כאן בטעות סימן נא  יד

 
לל טעות הנ"ל נרשם שם  ב( )ובגייא )לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו. ועיין מכתבי מוהרנ"ת אות    טו

סימן נא נב במקום מח מט( שתורה זו ושלאחריה נקראו בין קצת אנ"ש אגרת כי נכתבו כמו איגרת הנכתב  
   איגרת טובה יותר מהם.רו ותלמידו ואין אתה צריך לחבי

 מאוד  -מתרצו  טז
 עבודת  -בתרלד יז
 היטב  -מתרצו  בתרלד ו יח
 לעיל תורה צב בהערה שם ר"ן סימן סה וועיין חיי מוה ,הסיפור בסוף ספורי מעשיות  יט
 ועוד בפסוק(  ומאור ושמש פרשת נח )ד"הולעיל תורה כג אות ה' ותורה כד תנינא  עיין שיחות הר"ן קכט כ

   )דף מב. ד"ה כי( שהעצלות והעצבות בזה הוא עוון פליליעה"ת כי תצא  תורת משה }עיין חת"ס כא
 קפא  אעיין שיש"ק ח" כב
ב ועיין לקמן מעשה בבעש"ט על הים  "סוף ע   'או להורות תשובה לרבים עיין ע"ז ד  או לנסותו אם יתחזק   כג

)מה שכתב שם על "ו תקלו  כמבואר בשיש"ק ח"ב רפד וח  ובדוד המלך עה"פ גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה'
שאין לו אלוה(    ובמדרשים מבואר רק שגרשוהו מהארץ וזה נחשב בעיניו כע"ז כי הדר בחו"ל כמי  דוד צ"ע כי בכתובות קי:

 )גם לרבינו היה נסיון רמוז בתורה רנז גם עיין חי"מ סי' קמה וסימן רלג ובשבחי הר"ן טז( 

 תורה אור 
ַמע יח  רו  ית  שמות ש ְׁ ַוי ִּ )א( 

תְׁ  ה ֵאת  יִּ ָין חֵֹתן מֹש ֶׁ דְׁ רֹו ֹכֵהן מִּ
ה   מֹש ֶׁ ים לְׁ ה ֱאלֹהִּ ָעש ָ ר  ל ֲאש ֶׁ כ ָ
קָֹוק  יא יְׁ י הֹוצִּ ֹו כ ִּ ָרֵאל ַעמ  ש ְׁ יִּ לְׁ   ו 

ם:  ָריִּ צְׁ מ ִּ ָרֵאל מִּ ש ְׁ ת יִּ  אֶׁ
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  בס"ד 

  לומר תורה לומר תורה גדולה גדולה סכנה סכנה מאמר  מאמר  
  קוטי מוהר"ןקוטי מוהר"ןיימספה"ק ל מספה"ק ל 

 
 א 

 

 זמן אמירת התורה 
 לא ידוע

 
 

 פתיחה
כי יניקת הקליפות היא ממה שאדם שומע  ,לומר תורה בצבור גדולה ה מהסכנהיר כאן הרבנו מז

 . טובשל רצון או עכ"פ מחשבה  טוב מעשה  השהיא למעלה מהשגתו להוליד ממנה איזתורה 
 

 

 לכותקוטי היל
לא   ה  )  א  לבשייו"ד  ִכי  כט(,  ִסיָמן  בּוִש בְּ לְּ ֵהם  ָגִדים  ש  בְּ ה  ת  ִחינ  בְּ נּו  יְּ ה  ן  ֵים,  יו  ָהֶעלְּ ֵֶכל  ש  ה  ֶאת  ִביל  גְּ ּומ  ִביש  לְּ ֶשמ  ן  תו  חְּ ת  ה  ֶכל 

ֵרָגתו   דְּ מ  ִפי  לְּ ת  ָגו  ש  ה  ג  ִשי  ה  לְּ ֵזק,  ח  ִהתְּ לְּ ת,  או  ִלרְּ ֶאָחד  ָכל  ָצִריךְּ  וְּ "ל.  נ  כְּ כ  אי  ד  ו  בְּ ִכי  ש  ,  ה  לְּ ל  ָיכו  ָלה  ֶשהּוא  דו  גְּ ָָגה  ש  ה  ֵרָגתו   ִיג  דְּ מ  ִפי  לְּ

מ   ֵכל לְּ ת  ִהסְּ נּו לְּ יְּ ה  , דְּ ֵהֶפךְּ ֲאִפּלּו לְּ ִיג. ו  ש  ֵֶכל ָקָטן ֶשי  ש  ָָגה וְּ ש  ה  מו  בְּ צְּ ֵפק ע  ת  ִהסְּ מּוָאסּור לו  לְּ ם ֵכן ָאסּור, כ  ֵרָגתו  ג  דְּ ָלה ִממ  ָמה עְּ כ  ָבא בְּ

קו   הָ מְּ ת  ִחינ  ֶזה בְּ ת. וְּ ֶיהמו  א ִיהְּ ֶשל ל  ת ִאָשה,    ִאּסּור  ִחינ  הּוא ִבבְּ ָנה,  ט  ֵרָגה קְּ דְּ מ  הּוא בְּ ֵֶכל ָקָטן וְּ ש  לו   ִאָשה, ִכי ִמי ֶשֵיש  ל  ִלי ֶגֶבר ע  כְּ

ֶשהּוא   ִמי  ֵהֶפךְּ  ּולְּ ֻיֶשֶבת.  מְּ ֶשֵאיָנּה  ֵדָעה  ת  ִחינ  בְּ יו  ֶשהּוא  ֶעלְּ ֵרָגה  דְּ מ  ִא בְּ ת  ִחינ  ִבבְּ הּוא  ת  ָנה,  ִחינ  בְּ ֶשהּוא  מּוָבא יש,  כ  ֻיָשב,  מְּ ֵֶכל  ש 

יְּ  ה  דְּ  , ֶשּלו  ֶשֵאינו   ִּלית  ט  בְּ ֵבש  ל  ִהתְּ לְּ לו   ָאסּור  ָנה,  ט  קְּ ֵרָגה  דְּ מ  בְּ ִאָשה  ת  ִחינ  ִבבְּ ֶשהּוא  ּוִמי  דְּ ָשם.  ִממ  ָלה  עְּ מ  לְּ ֵכל  ת  ִהסְּ לְּ ֶזהּו, נּו  וְּ  . ֵרָגתו 

ִלי ֶגֶבר  " ֶיה כְּ א ִיהְּ זֶ ל  ל ִאָשה", 'ֶגֶבר'  ל ָיָדם  ע  ֵכִלים ֶשע  ה  צּוִמים וְּ ִצמְּ ת ה  ִחינ  ִלי ֶגֶבר, ֶזה בְּ ז. ּוכְּ ע  ת ֶגֶבר ָחָכם בְּ ִחינ  ֶהָחָכם, בְּ ת  ִחינ  ה בְּ

ֶשה   ִפי  ל  ע  ף  א  ֵכן,  ִפי  ל  ע  ף  א  וְּ "ל,  נ  כ  ָמה  ָחכְּ ה  ֵבל  ק  ָגָ מְּ ש  ה  ה  וְּ ָמה  מּו  ָחכְּ צְּ מְּ ט  ִנצְּ ָבר  כְּ ֵמא  ה  ֵכִלים  ת  ִחינ  ִכי ִבבְּ ִיָגם,  ש  ה  לְּ ֶזה  ֶשָזָכה  ר  ח 

ִמֶמנּו ָנה  ט  קְּ ֵרָגה  דְּ מ  בְּ ֶשהּוא  ִמי  לְּ ֵכן  ִפי  ל  ע  ף  א  ִשיג,  ה  לְּ ָלם  ָבעו  ָחָכם  שּום  לְּ ָשר  ֶאפְּ ִאי  ֵכִלים  א  ל  ִאָשה  בְּ ת  ִחינ  ִבבְּ הּוא  לו  וְּ ָאסּור   ,

ִהתְּ  ֵבש לְּ ֵכלִ ל  ֵאּלּו ה  "ל.  ים, ִכי ָאסּורבְּ נ  ֵרָגתו  כ  דְּ ָלה ִממ  עְּ מ  ֵכל לְּ ת  ִהסְּ  לְּ

 

 

 מה הקד
נט  בתורה  ברבים.  תורה  באמירת  שיש  הגדולה  הסכנה  על  חוזר  תורות  בכמה  מבאר   רבנו  ה'  באות 

מבאר הסכנה באות ו'  ו   ,יכםרמים הזהרו בדב זהר לכלכל דבריו במשפט כמ"ש חכישהמלמד צריך לה

שיילכן צריך לה  ,שצריך לזה משפט למידים  לרב מהרע של הת  ששי בו רע הרבה עד   שזהר מתלמיד 

 נצל ממנו. ישהמשפט לא מועיל לה

מזהיר   שוב  ז'  אות  ס'  צרשבתורה  אדם  בני  לעורר  שאינם כשעוסק  מתלמידים  עצמו  לשמור  יך 

להיות נשמר בעצמו שלא ישמעו  בשר ודם  "א לאך אטמאה.    מהוגנים שזה בחי' כותב על עור בהמה

מהוגנים  דיםלמית לימודו  שאינם  שיהיה  לזה  והעצה  נחשב ,  שעי"ז  ולעשות,  לשמור  וללמד  ללמוד 

לחברו עשאו  ל  כאילו  עשאו  תורה  וכאילו  צט:מ כדברי  בסנהדרין  הקב  בואר  אזי  כך  ה "וכשלומד 

 גון. נו המיד שאיכרון תלי שלא יהיו דבריו נכתבין בז שומר אותו

ע כותב  קלד  אבתורה  תורה  הפילו  בודה גדולה לומר  את  מבאר  כ"ש לרבים. ושם  הרב  לסכנה  ליחיד 

 דעכי כשאומר באופן שהתלמיד לא מבין    ,האומר תורה שהוא בסכנה שתתגבר בו התאווה הידועה

ח  זה כמו ז"ל ואם התלמיד גם מבין טעות ועושה מעשה מכ  ,\ב/ יתרו  ולהתפעלות וששב בתשובה כמ

  ף ממש.ניאו והרי זה  ,פגוםהוליד וולד  שהרבתו הזו אזי זה בחי' הבנ

עצהאמנם   יש  לכאורה  אחד  שם  לתלמיד  לת למד  י  , כשמלמד  כראוי  לפי  באר  יו  ,מידלבהתקשרות 

התלמיד של  כמו  בחויו  ,הכלי  כראוי,  שהבין  ההפלאהשכתב  ן  דומה   \ג/בעל  הרב  אם  הפירוש  שזה 

 
 לים רוש תשפא י שבט  טו עד ' ו         כ ניסן תשעז    אדר תשעג  כח כסלו תשסג   כ"ה כסלו תשנ"ט   א

כך משמע בפשטות אע"פ שבפנים לא פרשנו אלא שאם נולד איזה דבר טוב משמיעת התלמיד זה כבר לא לבטלה, דהיינו   ב
 אפילו אם רק רוצה לשוב.  

ישמרו  ן  כה גה טו ע"ב[ מאי דכתיב ]מלאכי ב, ז[ כי שפתי  מה שאחז"ל ]חגי  -שמות לג כ'(  )  (פלאהים יפות )לבעל ההנפ  ג
שו מפיהו,  יהו ואם לאו אל יבקיבקשו תורה מפ  ותבאצ  ה'ומה הרב למלאך  כי מלאך ה' וגו' אם ד הו  ת ותורה יבקשו מפידע
מהלךעני נקרא  צדיק  שהוא  שאדם  עומד  נו  נקרא  ג,  ומלאך  ]זכריה  מהלכ  כדכתיב  לך  ונתתי  העז[  בין  האלים  ה,  ומדים 

עליהם, אבל   שמזקינין דעתן מיושבתמן  פ"ג מ"ו[ ת"ח כל ז]קינים    "לחזוהטעם כי האדם הולך ממדריגה למדריגה כמשא
ו, לעלות אי אפשר ל  ו ורוצה להעלותו אם הרב רוצהב שונה לתלמידת לעולם, אמנם כשהרדים במדריגה אחומע  יםאכמל

עו להיות  שיעלוצריך  עד  במקומו  אליו,  מד  שאמרהו  ישים  וזהו  שלא  ענינו  פנים  לו  להסביר  הרב  שצריך  לעלות    יו פנו 
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שגותיו ולרדת  רק רב שמוכן לעמוד מהת ועומד על מדרגה אחאך  למלאך תורה יבקשו מפיהו, כי מל

   תבקשו תורה. מנורק מ ,בין התלמיד להסביר לו באופן שילמדרגת 

צריך  כי    ,י אפשרדות איאינם דומים זה לזה בהבנה ובחריפות וטבע ובמכיון שרבים  כשמלמד ל אבל  

 וכפי הראוי לו.  ומר באופן שכל אחד ישמע רק את הראוי לוכדי לחכמה גדולה מאד 

מפורסם יכול בחידושי תורה שלו שאומר ברבים לעבור את   שמנהיגנו  רבח תנינא הזהיר  רה יבתו גם  

 נאף וגנב בכל רגע.  רצח

תורה   שבחדושי  תנינא  תורה לב  מדאי  ועיין גם  יותר  לשמגה  שתגרום לפירוד    קנאהרוח  יכול לגרום 

 עי"ש.  קב"ה ושכינתיה

תנינא  אן  כ מז  העל  א  הוהדגש  בתורה  מהשגת   חיצוניםיניקת  למעלה  הרב  שאומר    מהתורה 

אחד  ,  התלמיד כל  חיצ כי  נבראים  למעוונותיו  עמו  באים  והם  והםונים  מהרב,  תורה  יונקים    שמוע 

להרע  התלמידהמ  ,חיות  של  בכלי  התקבלה  שלא  באופן    יכ.  תורה  התורה  את  אומר  לא  שכשהרב 

הראוי   את  רק  ישמע  אחד  שלושכל  כראוי  תרומהאזי    ,לכלים  התקבל  של קליפת  ,  שלא  הרע 

ממנה,  התלמיד   מהתורה  לו    תמפרש ויונקת  הקליפות  יניקת  וזה  שלו,  הפגומה  המדה  ובחי'  לפי 

לגביו  לחיצונים.  התור  סודותמסירת   סוד  הוא  מבין  שלא  מה  אפשר  .כי  )משלי  כי  לבאר    ואולי  כתיב 

יב(   החכמהח  על  ערמה  קליפת  שיש  דהיינו  ערמה  שכנתי  חכמה  נק  ,אני  הקליפה  לתפוס ואת   ל 

ו  ועוזרת ל אבל היא בחי' נגה שאם התלמיד מקבל אותה בדעת אזי מעלה אותה לקדושה    )תורה יב(

בו  בין  לה ומכניסה  החכמה  בלא  לבדה  נתפסת  אזי  מדעתו  למעלה  כשהיא  אבל  החכמה  את 

סוטה    .משלי ח' יב()מלבי"ם    מיות רעהוערמ שה  ר ללמד אטעם שאסו (  )כ. וכא:וכעין זה ביארו בגמ' 

 תורה שבע"פ. 

 

 

 קושיות 
כצ"ע   .א מבאר  לא  לומרפא  יצדשרבנו  רקבאופן    שר  ישמע  אחד  שכל  עד  פנים  לכמה    שישתמע 

  לו. הראוי לו וכראוי

מאמריבש .ב שנשמהאריז"ל  כתב    \ד'/ רשב"י'  ער  צדיק  אושרק  מבחי'  סודו  המקיף  רתו  לומר  ת  יכול 

שר באופן  אותםתורה  יבין  להם  שראוי  מי  הסיק  וזו  לר ,  שרק  נבה  סודות  שב"י  לגלות  רשות  יתנה 

שקדמו לו. ולא לצדיקים  בורחים  \ה/חיים  ץ עפרי    ועיין   הזוהר  האם לזה וצ"ע    .יף ממק  שהחיצונים 

 . כוון רבינו

שאמר    אוליצ"ע  ו .ג במה  רבנו  התכוון  הרלזה  ר'  בשיחות  אות  הקדמות"ן  כולה  שלו  , \ו/ שהתורה 

 . לפי כוחו  ש לפר   דהיינו שאמר אותן בבחי' מקיף שכל אחד יוכל

 
)הובא גם בהקדמתו   עלות למדרגה:שהוא מניעתו מלי  פ" אעו  ישים פניו אלי   מידו אלא מאחוריו אלא תל  מעלה, ואז לא יקבלל

 מקנה אות מג(הספר ל
דע כי נשמות    -בריה דיוחאי ידע לאסתמר' ארחוי כו'    ד"ה   : ק  ףד  פרשת משפטים שם  הר זועל    –"י  רי רשבשער מאמ  ד

בהם כח לדבר  אור המקיף יש  ר הפנימי וכל אותם שהם מצד ההאונת אור המקיף ויש שהם מן  יבחמ  ם שהםהצדיקים יש מה
  ה נשמתו ע"ה היתהנה רשב"י  י להבינם ואוי שרא למי והעלם גדול כדי שלא יובנו אלרות וסודות התורה דרך כיסובנסת

וי  בים לא יבינום אלא מי שרארל  שםם ידרמצד האור המקיף ולכן היתה בה כח להלביש הדברים ולדורשן באופן שאף א
דמו לו לכתוב ספר בחכמה  לרבותיו או לראשונים אשר קר ולא ניתן רשות  כתוב ספר הזוהלהבינם. ולכן ניתן לו רשו' ל

היהזאת ע יודודות שם  היו  יועים בחכמה  אי  הוא שלא היה בהם כח להלביש הדברים כמוהו    תר ממנוהזאת  אבל הטעם 
 להבין דבריו:  חא ומוחא יכולהר אשר כתב רשב"י שאין כל מוהזוובזה תבין גודל העלם ספר   ו'כ  י ידע וזמ"ש בריה דיוחא

אין הקליפה  כנודע, כי    קיףמ  ר וו את הקליפות כמ דבר שהוא דוחה אואין    -פרק ב    -שער התפלה    -פרי עץ חיים  ספר    ה
 נקו ממנו. ייש ף, ואינו מתיירא מן הקליפותנאחז שם, כי לכן הוא עומד מבחוץ בבחי' מקי

אל המקיפין פניהם אל האו"פ של  ו"פ הם העומדין בין אוהנה הקליפות והחיצונים  -י"ג מ"ת מב פרק ער ש - ספר עץ חיים
 .ול מהפנימי כנודעמקיף כי הוא גד להסתכל ולינק מן ה ף כי אין בהם כחיהם אל אור המקיהמל' ואחור

ע  -הקדמת המחבר  ו"ח  ליקוטי הלכות א  עיין   ו ל   כ   , ש   ד ַּ ג ִ ִרים ש   ב  ד ְּ כ  ה רַּ ל הַּ ר  רֹונֹו ִלבְּ נו  ִזכְּ ֵּ ד   ב  קְּ ם הַּ ֹות  מֹות ח  ה, הֵּ ש  יד  רֵּ מְּ גַּ . ]ִאם  לְּ
מְּ  ִיים ו  נו  ם ב ְּ ל   ֻּ ם כ  נ  מְּ ִדים עַּ א  ל ִמצְּ יֻּס   ֹור  ֹות  ל כ   ת  ב   הַּ קֻּ מְּ םלֹות  ה הַּ ל ֹזאת הֵּ ר, ִעם כ   ב  ינו  ִמכ ְּ דֵּ י  ֹות לְּ   ב ְּ ש  מֹות ח ד  ד   קְּ י[ הַּ רֵּ מְּ ל   גַּ כֻּ ם  . וְּ ם הֵּ

ר   צֹות ו דְּ ִאים לְּ כִ עֵּ ל  הַּ ים ִנפְּ ם לַּ ד  ל י  ב עַּ רֵּ ק  ם יִ ִהתְּ ֵּ ךְּ ש   רַּ ב   ל א  תְּ ִעק ַּ  כ   הו א. וְּ קֹום ש   ד ִממ   ח  א  ד וְּ נ  ח  ו   ַּ כ  מ  ר הַּ י ְּ קַּ פִ ם ב ִ ה לְּ יטו ת כ ְּ ש ִ ה  פְּ י מַּ
ש ִ ש     ו פְּ ִמימו ת  תְּ ב ִ יו  ִ ִמפ  או   צְּ ג ַּ י   ם  ֹעצ  מֵּ ל  ב  א  ִמי ו  יטו ת,  ו פֵּ ש ְּ ג  וַּ ת  שִֹ נו   ת  לֵּ ע ִכירַּ וְּ כְּ ה  ש   ק   , ב ְּ נו  ִניס  כְּ הַּ לְּ ֹאד  מְּ ד  בֵּ ה  כ  ב  ת ְּ לֵּ ם  ד  ִמימו ת  א 
י ו   כ ִ ה,  ל   אֵּ ה  ִרים  ב  ד ְּ הַּ יטו ת  ש ִ כ     פְּ ת  עַּ נוֹ ד ַּ ם  ד  א  אַּ ל  ה  ש   ט  מֹות  כְּ ח  י  רֵּ עח  ה  בל  ֵּ ל  הַּ ת  א  ִמין  ק ְּ עַּ מְּ ן  ב   רֻּ ש   ם,  א    ֹול  לַּ ת  ֱאמ  ה  ת  ד ַּ קֻּ ֹו  ִמנ ְּ ִמת 
יטב ִ  ש ִ ִמימו ת, ו ת ו  פְּ י ב   ב ִ  ִבתְּ ט כ ִ ר  ִמיפְּ ת ְּ ֹו הַּ ִמת  א  ת לַּ יטו  מו ת ו  ֱאמ  ש ִ ל ד ִ פְּ ה, ת ש   כ  ר  רֹונֹו ִלבְּ נו  ִזכְּ ֵּ ב  י רַּ רֵּ ֹמקבְּ ֹמק ע  מֹ  ע  ֹאד, ע  ֹמק ִמי  ק ע  מְּ

נ   א  צ  .ִימְּ  ו 
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אולי   .ד רבנו  וצ"ע  שאמר  רהטעם  ח"א  שאו  \ז/ לז()שיש"ק  עצמו    רמשמי  את  מוצא  בדברי שאינו 

את  ס ר אפיקוהוא    תותור  רק  ישמע  אחד  שכל  באופן  תורה  ידע לומר  שרבנו לא  נמצא לדבריו  כי   ,

 הראוי לו. 

שרבצ"ע  ו .ה מה  להםאולי  נדמה  ג  ים  רבנו  של  הכשרובשהתורה  זה  בשבילם  מדאי  רבנו  הה  של  ון 

מ את  ראוילהרחיק  שאינו  כיי  גם   ,  וכך  להבין.  יתאמץ  לא  רבנו  של  העצות  בעיניו  חשוב  שלא  מי 

 מי שלא ראוי. יעסוק בה   אשל דיכ ךבאופן שצריך מאמץ כדי להבין את המהל הגמרא נכתבה

 י וא מהעניין הזה כדי להרחיק מי שלא רזה חלק    ,\ח/ וקתמו מחל רם לעצ וצ"ע אולי גם מה שרבנו ג  .ו

שלו.   התורות  את  גם   וגםלשמוע  אזי  מחלוקת  שנשאר    ע"י  שכבר  מי  מי  בהם  מבוטל  יש  לא 

 לגמרי. 

אבל בספר אין את הסכנה  דייקא,    "לומרהכוונה "  האם  ,"תורהומר  דולה לסכנה ג"לשון רבנו  צ"ע   .ז

   הזו.

  רמאעליהם זה ורק   ,לגמריחדשות השגות  לצדיקים שדרכם היה לגלות תורותהכוונה האם  וצ"ע .ח

  .שהיא סכנה גדולה 

האם   . ט  פירוש  צ"ע  כשאומר  רבנו גם  של  שכיבעצה  הןן  ו ,  לבאר    שדבריו  מקום  הרבה  יש  הקדמות 

 . כחוה שמא ישמע אחד למעלה מסכנ, והיא לפי השגתו כל אחד

שש צ"ע   .י שמי  זצ"ל  יצחק  לוי  מרבי  שמענו  ב לא  בתש כוחו  אין  אותו  בולעורר  השומע  כל  את  ה 

לו הר  ,לדבר   אסור  להפך  אתאלא  להוכיח  שמו  בה  רבי  את  ובפרט  הרבה,  לדבר  שצריך  אל  אנ"ש 

 מוכיח על זה.  ההישמטבעו היה שתקן זצ"ל  שפירא

מ שתחיצ"ע   .יא שלה  מרבנו  השמע  את  שומע  שלא  מי  דהיכל  יתרו  כמו  לבויתורה  שנשבר  ועושה   נו 

של בחי'  זה  ממדרגתו  תשובה  למעלה   ,למעלה  זה  מבין  לא  שהתלמיד  מה  שרק  משמע  ואח"כ 

טוב.  גתוממדר רצון  התעוררות  אפילו  הרב  מדברי  שנולד  טוב  קצת  איזה  שכל  גם    בביטול,  אבל  ,ונראה  מכוון  הצדיק 

מ ורק  מקבל  אליו  שלא  שהוטוב  שום  י  מכוון  והצדיק  מזה  תינק  שהקליפה  חשש  יש  אזי  ישמע   אמהדבורים  מי   .לא  אבל 

 לשלח.  קשמקבל ולא מקבל בביטול אותו משתדל הצדי

האם .יב שלהכוונה    צ"ע  בח  לעצות  גם  או  עצות  יהצדיק  בהם  שאין  שכר,  וקבל  דרוש  בבחי'  דושים 

סב מצוהלמעשה.   שאמר רבנו בתורה  את  גדולה לח  ונראה כיון  הדד  זו מצווה,  השכל  אזי מי    מעשיותבעצות  נמצא  רי 

לעשושלא   עמ"נ  אסתשובה    תבא  לשמועלקיים  לו  עציוח  ,ור  שאינם  השכל  ות  דושים  חידוד  מבין  מיאלא  אותם   שלא 

    ר לו לשמוע.ואס

  האם   .מסרו לחיצוניםדמיון בין מה שאדם לא מבין שאסור לו לשמוע לבין רזי תורה שנצ"ע מה ה .יג

למבואר  הכו מביונה  שכשלא  קלד  טפיבתורה  זרק  הרב  כאילו  אזי  דס בטלהל  מח  ן  והנוק'   "א ט, 

מזה   ומולידה  ולוקחת  כפשוטו  רוחין.שדין  ת  או  רזי  לשזה  שהסט"א  וסודות    מהם דת  ומורה 

אדם. בני  על    להחטיא  חבר  יצחק  רבי  )ביאור  בית עולמים  קכח./   רבאאידרא  עיין  ונ"ל  \טדף  הך.  דהיינו  שזה    שמבאר 

 
נ  -  'דאות  ו  "חשרפי קודש  ח  שי ה ִלב ֵּ י  ן  ִאם ה  ִלב   חַּ כ ְּ תו  ל ִראש  ו  פ   כֹוִליםִייֹוִנים ה  ש   ר  לֵּ   נו  יְּ אֵּ ב  לְּ ךְּ ו  ה   ילֵּ ל   ֻּ ה כ  ֹור  ת  ל הַּ כְּ כ   ב ִ ב  ש   ת 
ש    פ   וְּ ל  עַּ ה  ב ְּ ל   ג ִ ש   ד  ח  א  רו ש   ד ְּ י  ִ פ  ל  עַּ ג  ה  ש   הַּ בב ְּ ג ְּ הַּ ה  תֹו  מְּ ֹוה  ה  מ  ל  נ  עְּ הַּ אֹ וְּ מְּ ש   ֹאד  א  ַּ כ  ִלית,  כְּ ַּ ת  ין  אֵּ וְּ סֹוף  ין  אֵּ ד  עַּ יו  ד  ִ ִמפ  ע  מַּ ִנש ְּ ר 
דֹוש   הַּ  רֹונוֹ ק   לִ ִזכְּ אִ   וְּ ה,  כ  ר  ע  בְּ ִכים  ז  ֹלא  ִין  ינדַּ ֹונֹותֵּ ע  ב ַּ ז ה  ל  ב ִ נו   רַּ ה  ִלמְּ עִ    ים.ו   וְּ ח ֹתר  לַּ ר  ש   פְּ א  ש    ה  מַּ ל  כ   ז ה  ל  כ   תוֹ ם  ב ְּ נו  ֹצא  תֵּ ר 
דוֹ הַּ  יְּ ק ְּ י  ִ פ  ל  עַּ ה  ע  ת  סֹודוֹ ש   ה  ו  ִמצְּ ִאים  ֹור  נ  הַּ וְּ ים  דֹוש ִ ק ְּ הַּ ז היו  ב   ֹסק  ע  לַּ ינו   ֹ  לֵּ כ  ל  כ  ,  ב ְּ נו  יחֵּ ש      כ ִ ה  מַּ ל  ש  נ ִ כ   ד ֵּ חַּ לְּ ה  כ   י  זְּ ִ פ  ל  עַּ ה  ֹור  ת  ב ַּ  
מוֹ הַּ  ד   דֹוש  קְּ ל  ת קְּ ים  ֹות ש   ל ִ ג ַּ ִנתְּ ִכים וְּ ש   יו  ִנמְּ י  ֹו ִיהְּ דֵּ ל יְּ יְּ עַּ עְּ ֹל,נֵּי הַּ ז ה מַּ כ  ה לַּ ו ע  ש  צֹות    יְּ סַּ עֵּ א ו מו  ל  רו ת ִנפְּ עֹורְּ ִהתְּ אֹות וְּ ל  ל ִנפְּ ֵּ כ  ֹשְּ ר הַּ

י   ִמת ִ יוֹ א  ח  הַּ וֹ לְּ ש  פ  נְּ רַּ ת  אֵּ ת  ד  עַּ ֹות  יןין  ב  אֵּ וְּ ִלית  כְּ ַּ עוֹ   ת  ל  ז ה  ב   ִריךְּ  א  הַּ ִקים  לְּ ר  סְּ ב  דְּ דב ִ ק ְּ הַּ )ליקוטי הלכות, הלכות ברכות  יו  ים.  ֹוש ִ
 יב(.פרטיות ה, יח וברכות  הר

לברכה,    כרונוליו זים אשפעם אחת נתקרבו אנשים חדש  ,( )רבי נחמן מטולטשין  שמעתי מאבי  -  רלזאות  א  "חשיח שרפי קודש    ז
לפנ אומר  זכרונו  יהםוהיה  כדרכו  גבוהה  ס  תורה  כך  אחר  אלו  לברכה,  על  לפניו  מבינים  פרו  שאינם  שאומרים  האנשים 

טה ודברי מוסר פשוטים כפי מדרגתם הפשוטה  ויכים תורה פשהם צר. כי  תורתו הגבוהתורתו, כי מאי נפקא מינה להם ב
אפיקורוס" כי    צא עצמו בדברי תורתו, הואלמ  "מי שאומר שאינו יכול  ר אז:, ואמליהםוהנמוכה, וחרה לו זכרונו לברכה ע

 ות גדול מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין. )שם(.מת תורתו היא כלליבא
 תב ועוד  חיי מןהר"ן סימן תאעיין  ח
הזהיר כאן    -ד"ה ר"ש פתח כו' עד עלמין.    -דף קכח ע"א  זוהר נשא    רבא   האידראעל  -(צחק חברם )לרבי י י בית עולמ   ט

הפגם של מאן    לאדרא זוטא גודלאן דלא איצטריך כמו שביארנו בארוכה בעז"ה בפי'  עילאין למ  רזין ת  ולרשב"י שלא לג
כי כל הסודות הם    ה בזה. והוא ר מכוונים זהמעו  תז"ל ר"ל שברית הלשון וברירזין שחטאו דומה ממש לחטא הוצאת    לידג

ו ביסוד  הוא  דמוחין  טיפה  גילוי  ועיקר  מוחין דז"א כמש"ל  ה'  ה כי אם ללמתג  נהיאפנימיות  ולבאים בסוד  דיליה  נוקבא 
והר דקוב"ה משיך עליהון חוט של חסד והוא טיפת חסד דגו  ש בזחלקם משם והוא מ"  הצדיקים הגורמים זווג זו"נ ונוטלים

  ןיום ראשון שמאיר מסוף העולם ועד סופו עד יסוד שהוא יומא דכליל כל יומין ונמשך מ  גי' אור של  הוא נק' רזאסוד וי
טוב ואמרו  כי    ירא אלקים את האורדע כי בדעת הוא שם אהו"ה גי' טוב ומתגלה ביסוד ו' זעירא וז"ס ויסוד ונו  דעת עהד
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שאסור מהשגת  הטעם  למעלה  זה  כי  שבע"פ  תורה  אשה  וללמד  שכלה  כלל  כאן  מלמד  שהו   רבנו  לומד  שאדם    א מה 

מעשיו. כי זה לא רק  מ מרובהחכמתו    הפגם שלונ"ל שזה ומשתמש בזה לרע.    לומדלו  צה"ר שאזי הי וחו להביןכלמעלה מ

משתמש להרע  ובה אזי היצה"ר  שייה דהיינו לתששאר חכמה בלא קיום אלא החכמה יתירה מזיקה כי מה שלא בא לעשנ

 צמו מעשיה.טור עאו להתגאות או לקטר או להצדיק עצמו ולפ

שמצ"ע   .יד שבמה  רבבואר  שלנמשה  יתרו  ו  את  תוח  במתן  יהיה  שלא  הרי  כדי  ערה  היו   ברגם  רב 

ל בינם  הבדל  ומה  להתגייר  החילוק  יתרו?גרים  שלם  בלב  שבא  גר  היה  יתרו  הגרו  ,כי  רב  הערב  לאבל  שלהם  א ת 

כהיתה   בשלימה  דףמבואר  תשא  כי  הפסוקיםב.     \י/ קצב.  זוהר  היו  מבואר    שער  רב  במהערב  מל  שיוסף  כי  מצרים  צרים 

טוב כיקצבהם  היה   של נשמותהסי  היו  ת  שנתבר  גים  הראשוןישראל  אדם  של  הדעת  אותם  מ , ורו מטיפי  הוציא  שה רבנו 

כי   ישראל  עם  יחד  הקצת  ממצרים  על  לוותר  רצה  שלא  אע"פ  שבהם  ואעטוב  ישראל  לעם  תקלה  יהיו  שהם  "פ  ידע 

  )חומת אנך   קין  ונשמתו מהטוב של  קטורה המצריתמהם  בן מדין בנו של אבריתרו היה  ושהקב"ה אמר לו שלא להוציאם. 

 . ט(שמות יח 

הגלגולים  צ"ע   . טו בשער  כמבואר  נגה  קליפת  מבחי'  שהם  כיון  הגרים  כל  לד(האם  יתרו    )הק'  כמו  הם 

וע לא  קמיין  או  הגרשמושנ   ו.שבת  כל  סינית  בהר  היו  הדורות  כל  של  מהן  הובטל   ים  או ,  זוהמה 

 . במתן תורה השיתרו שאני כי לא הי

ישראע  צ" .טז ישועות  מבריחכיצד  הר  ל  נגה  קליפת  יתרו את  אדרבה  ששמע ר  ילהתגיבא    י  כיון 

ישראל שמ  .ישועות  כיון  לי  בעולם  ים  המצרששמע    הונראה  הגדולה  המעצמה  לגמריבד נאשהיתה  כמעט  ה'   ה  ע"י 

שהוועמלק   שלו  השר  בעצמו    אעם  ה'נוצח  הס"מ  ע"י  ש  ,נחלש  הנמצא  האלהים,ה  אוה'  מכל  הגדול  כח  עדיין    בעל  אבל 

גדו  שה'  סבר  ורק  בע"ז  ממש  כח(  נתן  ב'  רבה  בדברים  )כמבואר  מכולם  לו  ל  סיפר  משה  כלשמעיקאבל  שקורה   רא  מה 

 ללכת. זה גרם לו  העולם לצורך טובת ישראל, כל את ומנהיגשגיח מ ה', דהיינו שבעולם זה רק לישועת ישראל 

הביא  עידלצ"ע   .יז ששמל  מבאר  כאן  ואעפ"כ  מיתרו.  כראוי  לשמיעה  איעידוגמא  יתרו  לימה  שנה  ת 

ועדיכ ממנראוי  יש  לקלין  יניקה  נגה.פ יה  ממשהו    ת  כראוי  לשמיעה  ראייה  הביא  לא  א"כ  ומדוע 

תורה ופרחה נשמתם ת המעו קבל ישראל ש  כל בניהרי    ראוי,דוגמא למי ששמע כ אחר, האם אין  

 . התפעלותמרוב 

להיות  .יח ראוי  לא  הוא  והתגייר  כבודו  כל  שעזב  עד  ליבו  ונשבר  ששמע  שיתרו  לומר  אפשר  איך 

תורהב רק  ,  מתן  אם  ע  ע"יהרי  ומלחמת  י"ס  קריעת  להתגיירששמע  בא  כשיהיה    ,מלק  וחומר  קל 

סיני הר  מאיים    אשהו  ,במעמד  יותר  שב    ,רתיתמוהרבה  להתגייר   ?םשל  בלבשיהיה  שבא  שמה  ונראה 

דברי לקבל  גמור  ביטול  אבל  שכלו  הבנת  מכח  הי  םהיה  לא  הבנה  כל   ,לו  הבלא  את  סלקו  שישראל  קכג  בתורה  וכמבואר 

 ם כדי לקבל את התורה. שכל

שאפש .יט מסויים  אדם  ואינה  אחד  בכל  שנמצאת  נגה  קליפת  על  הצדיק  מתגבר  כיצד  לשלח  צ"ע  ר 

ע"י ישראל   אותו  אחדכגון    ישועות  ושב    אדם  אבל ששומע  מדבורים  מחלק  שלימה  תשובה 

כמחלק לקיימם  שלימה  לתשובה  מתעורר  ונמצאם לא  יניקה  ש  ראוי  קצת  ידו  על  נגה  יש  לקליפת 

דבמאות כראוי,  ם  עליהם  שב  שלא  באופן  רים  תורה  אומר  הצדיק  יעורר  וכיצד  שישמע  מה  שכל 

 
נהנים מאור זה והוא גי' חו"ט וז"ש ויבדל  יקים דלתתא  צדק וגם הצדדיק וצראה שאין העולם כדאי וגנזו לצדיקים כו' והם  
בין מע ואמרו  ובין החושך  בין האור  וביצשל    הם ישאלקים  הרזין ממאן דלא  דיקים  הסתרת  והוא  ן מעשיהם של רשעים 

שמגל שע"י  ממאצטריך  הוא  רזין  להם  פו ה  גלש  והוא  אצטריך  דלא  באתר  ומוציאו  דיסוד  המוחין  באור  התווגם  רה  ת 
ו  ה שבאהי  ם והוא ממש פגם שבירת הכלים שנפלו רפ"ח ניצוצות בקליפות ע"י גילוי האורות והתיקוןזיה לחיצונישנמסרו ר

ראה שאין העולם    סופויר מסוף העולם עד  בהעלם וכיסוי וזה ממש כוונת רז"ל באומרם אור שנברא ביום הראשון היה מא
אורות של כל הספירות והוא מ"ש מסוף העולם  ה כולל כל הין כל א' היקדמא  םכדאי עמד וגנזו כו' והוא כידוע שהמלכי

אח"כ עמד וגנזו ע"י התלבשות ומסכים וחלונות כמ"ש ולכן הקדים    ו לכןשברכו'. וראה שאינו כדאי שע"י רוב האורות נ
  ונים.קעילאין ענין זה של מגלה רזין שהוא נתינת טעם לצורך אלו התילוי אלו התיקונים זה קודם גי
ך  בדיולך רכיל שהוא נדרש על מגלה רזין כמ"ש הולך רכיל מגלה סוד ורכיל הוא מלשון וירגל בעחיל בפ' הוכמ"ש והת

עולוע" סוד  מעין  ג"כ  והוא  כמ"ש  בו  שפוגם  ביסוד  שהוא  חוטא  ברגלים  ואץ  נאמר  מאורז  שהיה  התוהו  העינים  ם  ות 
חיה כו' וההוא מלה דשמע כו'. פי'  אתיישב ברו  ז"ש מאן דלאניו ויוהעינים הם בחי' רגלין כמ"ש בכ"מ בסוד הלך אחר ע
עלמא דשיקרא דשיקרא לא קאים כמ"ש למעלה ועולם   התוהו לם  שאינו יכול להסתיר הטיפה העליונה והוא מסטרא דעו

  ר דלאמקדמאי' לא היה בהם כי אם בחי' נפש לבד מסט' דמלכות ולזה א  ק שנק' רוח ומלכין התיקון הוא מו"ק יסוד דא"
 ה לבראותמהימנא ולכן ההוא מלה דשמע אזיל בגויה כחזרא במיא. שאינו יכול לגנוז בתוכו ודחי  חיה ולא הוה אתיישב ברו

רכו ואמרו הני ברכי דרבנן כו' ונק' לבר  לסט"א שהוא לבר מגופא שכל אחיזתם הוא בירכין לבר מגופא כמ"ש ויגע בכף י
שנת' במ"א באריכות ולזה נותן טעם משום    ת למעלה כמוומסלק האורורצוף  פהרגלים הם למטה מן הפרסה שבאמצע כל  ש

ולם התוהו שלא נתקיים מחמת גילוי האורות ויצאו ונפלו האורות  לא מעו אדרוחיה לית רוחא דקיומא. שאינו מעולם התיק
  פא ובי"ע הםות גוללם הפירוד כידוע שא"ק הוא נשמה ואצית וגם שנפלו לבי"ע שהם נקראים ג"כ לבר עולחוץ לקליפו
 כן הם נק' לבר מגופא:מלבושים ול

דלא הוו גרים  )ערב רב(  החי, כל שכן אלין    בבשר  פחתתא חזי, תנינן קשים גרים לישראל כס  -זוהר כי תשא דף קצב.    י
 . כדקא יאות
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שלימ לתשובה  ידבר  ה.אותו  אם  ישראל    שהרי  ימישועות  ח  ועיללא  הזה  מהאדם  וחלק  שילך  לק 

ישאר.   כואולי  ממנו  מצ אין  קדושזו  שנשמתו  או  כי  נגה  היאות  תערובת  ,או  לא  מצ  ,אבל  כזו  יש  ע"י אולי    ,יאותואם 

ישישמ ישראל  ישועות  נגהע  הקליפת  ממנו  ובזה  ו,  תבטל  יג  צ"ע.דוחק  תורה  ש  ועיין  כ'  ר  םותורה  שהצמבאר  דיק  בנו 

 . מעים אותו עי"שהרע של השוכניע את ו כדי להבזכויות של משתמש

להבין .כ התלמיד  של  מוחו  מכח  למעלה  אומר  שהרב  יני  ,מה  החיצוניםמזה  נעשה   ,קת  הרי  וצ"ע 

רק כשיש לאדם התפעלות ממנו אלא שאינו מבין  מקיף דול נקרא  גשכל ש ואולי  נים בורחים.ממקיף החיצוו ,מקיף

 וצ"ע  ניקה.פעל אזי יש ממנו יהתמעלה ממוחו גם לאבל כשהשכל ל

ש .כא עד  תבין,  כן  שלי  שהקליפה  מדוע  מבין  לא  אני  אם  הוא אצ"ע  מהבנתי  שלמעלה  מה  שכל  ומר 

מ תורר רת  יס בחי'  לחיצונים.זי  מ  ה  שלמעלה  התלמידמה  דר  הבנת  הוא  ואם  לתשובה,  ולא  לעשיה  מביא    ש ו לא 

מביא   לא  שכר  השכלוקבל  לכלחידוד  אלא  בה,  לפלפל  לימוד  או  תלו,  רזי  בחי'  וזה  לחם,  הנמסר  מה ורה  כל  כי  יצונים, 

ותאוו רע  שמהותם  משחיתים  שהם  מעוונותיו  הנברא  הרע  שהן  הקליפות  אלא  נאבד  לא  הוא  בתלמיד  נקלט  תם שלא 

להרעי  הםלהרע,   ערממיות  הזו  יב(  כי    , ונקים מהתורה  ח  ערמה)משלי  שכנתי  חכמה  היא \יא/ אני  החכמה  של  החיצניות   ,

סביב  קליפת  א  שהי,  \יב/ ערמה האדם כיצד ישתמש    ה,כמהחנגה  החכמה ותלוי בדעת  קליפת  שהערמה  שם  )עיין מלבי"ם 

הח  ,בה את  להרעכלשמש  ח"ו  או  להרע,  מה  מזימה  מחשבת  היא  דעת  לאדםיא  וה  (ובלא  בנקל  החכמה   ,באה  כמו  לא 

לקהקדושה   סיוע  ב(. לב שצריך  אות  יב  בתורה  )כמבואר  את    ה  מקבל  רבווכשהתלמיד  נעשה  , דברי  טוב  איזה  מזה,    אזי 

הזו כ  והמצווה  אבל  הקליפות,  את  ומחלישה  המלאכים  את  חיותם  שמחזקת  כי  אותם,  מחייה  היא  לבטלה,  תורה  נזרקת 

ניצוץ קדוש, הם כבר לומדים אותו ומעוותים אותו כרצונם,  אלא עצם העובדה שיש להם   יצוץ הקדוש, לא ע"י הבנה,מהנ

בתורה פנים  המגלים  הרשעים  בכדרך  צ,  כי  דייקא,  לבתורה  בסיס  איזה  תורה ריך  רזי  הוא  והבסיס  השקר,  את  עליו  נות 

 לשקר אין רגלים   כי  (ובסוטה לה.  במדבר יג כז  בפרש"י  כמבואר)שנמסרו להם. כי כל שקר חייב איזה קצת אמת לעמוד עליו  

קד.( מרו  .)שבת  חכמתו  של  הפגם  גם  זה  אולי  שעושה  וצ"ע  ממה  היותר  כי  ממעשיו  הע  אשל  וןכיבה  בכלי  יש נכנס  שיה 

 קכח( דף  יצחק חבר על האדרא רבי  בזה מה שכתב ,)ועיין בזה לקמן בהערה  יניקה לקליפות.ממנו 

היתר .כב שמחפש  מה  האם  נגה  קליפת  היא  מה  מ  צ"ע  בין  בממצע  מסתפק  או צ דהיינו  לאיסור,  וה 

ה על  לו  שיש  ובקורת  הוא  הטינה  מזה?צדיק.  נובע  זה  אחד  עניין  שפות  קלישג'    ונראה  שהם  מי  בא הן 

בא לקבל אבל לא בסילוק שכלו לגמרי, וממילא אחרי שמקבל אזי    קליפת יתרולקבל ולא עמ"נ לקיים. אבל    על מנתשלא  

 . ביטולבה א עושתר ולי חפש המ ,מה שלא מבין 

מקומו . כג ועוד  שכאן  לומר    תצ"ע  שלא  למעלה ,  תורה  דברימזהיר  ישמע  שהשומע  שאפשר  באופן 

מוהר"ןאידך  מו  ממדרגתו. בחיי  כמו  מאש  \יג/ מבואר  הן  שלו  שהתורות  רפואה   חביות ר  סמי  של 

 . יו וירפאתכנס בפפה אחת לי איזה ט ואים על החולה כפרים ששו קי

 

 
ורה מלמדה  בתו ת  רבי אליעזר אומר כל המלמד את )סוטה דף כ.( משנה ב"ש ו -אות ז' יו"ד סימן רמו עיין ב"ח על טור   יא
)  ,פלותת בגמרא  תפלות: כאשם  מפרש  מלמדה  כאילו  חכ  , (  אני  יב(  ח  )משלי  דכתיב  טעמא  ערמאי  שכנתי  כיון  מה  מה 

 ית ועושה דבריה בהצנע עכ"ל. ופירש רש"י שמתוכה היא מבינה ערמומ ,נסה עמו ערמומיתשנכנסה חכמה באדם נכ
צוו חכמים שלא ללמד   "כפאעשה, אבל  א מצווה ועולככר  שלמדה תורה יש לה  ששאשה    –ועי"ש בטור בשם הרמב"ן  

  רה לדברי הבאי לפי עניות דעתם אמרו חכמיםרי תודב  אין דעתם מכוונת להתלמד ומוציאין כיון שרוב הנשים  בתו תורה  
 . פלותיה תכל המלמד לבתו תורה כאילו מלמד

שהכונה  יב נראה  ערמה  המושג  לאדם  -הגדרת  שיש  ביותר  הבסיסי  חשיבה  ק  לכח  לעוד  למדמה  גם  ודם  נקרא  שכל כן 
כן תרגומו לפעמים בנכילו  לב ל  ימוהיולאני )מהר"ל( ועל ידי שכל זה האדם יודע לרמאות ולהערים על בני אדם בלי שיש

 .ול כל דבר טרם העשותוקולפעמים בחכמתא, והמלבי"ם פירש שהוא כח בנפש לש
ס ִ   -אות שצ    -חיי מוהר"ן    יג ה ש   כ  ר  רֹונֹו ִלבְּ מֹו ִזכְּ ש ְּ י ב ִ ת ִ עְּ מַּ אֹות  ש   ל  ֹורֹות ִנפְּ ךְּ ת  ל כ   ֹות כ   ל  גַּ ה לְּ ב   רְּ ַּ מ  ה ש    ן מַּ יַּ ִענְּ ה לְּ א  ל נ  ש   ר מ  ֵּ פ 

ע   מַּ אוֹ ו  ל  ִנפְּ יחֹות  ֹשִ וְּ י ֹות  י ש   ֹשִ ִ ל פ  ף עַּ אֹות, אַּ נֹור  וְּ ה ר  ת  י  ה  מֹו ש   נו  כ ְּ לֹומֵּ י ש ְּ ש ֵּ נְּ אַּ ב ְּ מו ת  לֵּ ש ְּ ב ִ ם  ת  ל   עֻּ ְּ ֹשו  פ  ע  י ַּ ִין ש   דַּ ה ע  א  ִנרְּ ינֹו  או י  אֵּ
ם:  ה   ל 

ו   נ  ם ִממ   יה  דֵּ כו  יְּ ש ְּ ִאים מ  רֹופְּ ל ה  כ   ד ש   ר עַּ יֹותֵּ ִחידֹו ב ְּ נֹו יְּ ה ב ְּ ל  ח  ד ש   ח  ךְּ א  ל  ז ה ִממ   ן  י  ִענְּ ר לְּ ֵּ ִספ  א    וְּ ךְּ ב   תֹוךְּ כ   תֹו. ב ְּ פו א  רְּ ו  מֵּ ש  א  י  ִנתְּ וְּ
הַּ  ש   ִבק ֵּ ו  ֹאד  ה מְּ מ  כְּ ח  ב ְּ ג  ל  פְּ א מֻּ ח  רֹופֵּ תַּ ב ְּ ו   נ  ִממ   ךְּ  ל  ג ְּ מ   ִנים  ה  דנו  חֹוק  רְּ ו  ה  ש   תֹו ק  פו א  רְּ ת ש   ֱאמ  יב לֹו ה  ש ִ הֵּ וְּ נֹו.  ב ְּ ל ִעם  ד ֵּ ַּ ת  ִהש ְּ ֹוִלים לְּ

יִני   אֵּ ךְּ  אַּ ה.  פו א  רְּ לֹו  י ה  הְּ י ִ ש   ר  ש   פְּ א  ד ְּ ר  ש   פְּ א  זַּי  א  ת  חַּ אַּ ה  ל  ו  ב  חְּ ַּ ת  עֹוד  ֹשו   ע  יַּ ִאם  ן  כֵּ י  ִ פ  ל  עַּ ף  אַּ ֹאד  ֹזאת מְּ ך   לְּ ר  לֹומַּ ִאם  עַּ  יֹודֵּ
ל  הַּ  ו  ב  חְּ ַּ ה:  הת  ל  ו  ב  חְּ ַּ ת  ֹות לֹו הַּ ל  גַּ ֹאד לְּ ךְּ מְּ ל  מ   ֹו הַּ ִציר ב  ִהפְּ ֹאד. וְּ ד מְּ בֵּ כ  ה וְּ ש   ר ק  ב  ִהיא ד   ת ש   ח מַּ ה     מֵּ ך  הו א חֹול  נְּ ב ִ ע ש   דַּ ֵּ ר לֹו ת  מַּ א  וְּ

ו  ִטפ    ִפל  יו א  ִ תֹוךְּ פ  ן לֹו לְּ ֵּ ר ִלת  ש   פְּ ר ִאי א  ב  כ ְּ ד ש   ִלית עַּ כְּ תַּ ֹאד ב ְּ ן מְּ כ   סֻּ תמְּ חַּ ַּ   ה אַּ פו אֹות  ִמס  נֵּי רְּ מ  מְּ י ֵּש  סַּ יךְּ ש   ךְּ אֵּ פו אֹות. אַּ רְּ נֵּי ה  מ  מְּ
לֵּ  ִבי ֹות מ  ֹאת ח  ל  מַּ ִריִכין לְּ צְּ ִפים, ו  ל  י א  פֵּ לְּ ךְּ אַּ סַּ ה לְּ ֹאד עֹול  נ  ה מְּ טַּ ת קְּ חַּ לֹוִחית אַּ ר צְּ ש   ה, א  ל   אֵּ רֹות כ   ק  ה,  יְּ ל   אֵּ ִרים ה  ק  יְּ ִנים הַּ מ  מְּ ַּ א ִמס 

יִ  ל  דְּ ב ִ ח  ִלק ַּ אִ וְּ לֵּ מְּ כו  ים  ים  לְּ יֵּ ה  ל   אֵּ ה  ִרים  ק  יְּ הַּ ִנים  מ  מְּ ַּ ס  הַּ ל  כ   ש   ן  ב  מו  א  יל  ֵּ ִממ  ו  ה.  חֹול  הַּ ך   נְּ ב ִ ל  עַּ ֹךְּ  פ  ִלש ְּ וְּ ה  ל   אֵּ ה  ִנים  מ  מְּ ַּ ו ד  ִמס  ִאב  לְּ  
י  ִ ל פ  ף עַּ ךְּ אַּ י, אַּ רֵּ מְּ גַּ כו    לְּ ְּ פ  ש ְּ י ִ ֹוךְּ ש   י ִמת  לַּ או  י ז ה. וְּ דֵּ ל יְּ ט עַּ עַּ ו פֹו מְּ ז ֵּק ג  חַּ ן ִיתְּ יו הַּ   כֵּ ל  ב ֵּ ע  יז ה  רְּ ן אֵּ ֵּ ם כ  יו ג ַּ ִ תֹוךְּ פ  ֹנס לְּ ךְּ ִיכְּ ל כ   ה כ  

ה: פו א  י ה לֹו רְּ הְּ י ִ ר ש   ש   פְּ י ז ה א  דֵּ ל יְּ ִנים, עַּ ל פ   ל כ   ה עַּ ן     ִטפ   ֵּ ב  א הַּ ֵּ פ  רַּ י ז ה ִנתְּ דֵּ ל יְּ עַּ ן וְּ ֵּ ֹשֹות כ  ע  ה לַּ ִצו   ז ה וְּ ךְּ ל  ל  מ   ה הַּ צ   רַּ ד ִנתְּ ִמי   ף ו  כ  תֵּ וְּ
 . ךְּ ל   מ 

מְּ וְּ  נ ִ ל מהַּ ן מֻּ ש   ֵּ ל כ  ן. עַּ לַּ נ א ִלצְּ מ  ח  ךְּ רַּ ל כ   ש  כ   נ  פ  ֳחִלי הַּ ִאים ב   כ   דֻּ נו  חֹוִלים מְּ א  ת ש   ח מַּ א מֵּ ק  יְּ ד ַּ א ש   יל  ֵּ ן ִממ  ב  ן  ו  ֱאמ  א נ  רֹופֵּ יק ה  ד ִ צ ַּ ח הַּ ר  כְּ
אֹור   כְּ ל ִ י ש   ִ ל פ  ף עַּ ֹאד. אַּ ִאים מְּ נֹור  ִרים וְּ ק  ִנים יְּ מ  מְּ ינו  סַּ לֵּ ֹךְּ ע  פ  ה ש   ה ִנרְּ ִלש ְּ ן  א  י כֵּ ִ ל פ  ף עַּ לֹום, אַּ ש   ס וְּ ו ד חַּ ִאב  ךְּ לְּ ֹל הֹולֵּ כ  ט הַּ עַּ מְּ כ ִ

נִ  פְּ תֹוךְּ ִפינו  ו  ה לְּ א  ל  ִנפְּ ה וְּ ר  ק  ה יְּ יז ה ִטפ   ם אֵּ ה  ֹטף מֵּ חְּ ה לַּ כ   י ִנזְּ לַּ ִמים או  י   בֹות הַּ ִברְּ ט, ו  יחַּ טֹוב קֹולֵּ י  רֵּ לַּ י ז ה או  דֵּ ל יְּ עַּ ד ש   נו , עַּ ו תֵּ יִמי 
קְּ  ה לִ יֵּש  ת ִ וֹ ו  כ  צֹון:זְּ ִהי ר  ן יְּ ֵּ ן כ  מֵּ ִמי ו ת, א  ש ְּ גַּ ִני ו ת וְּ ח  רו  ה ב ְּ מ  לֵּ ה ש ְּ פו א   ת ִלרְּ
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 עד כאן הקדמה 

 

* 
 [טו] ידמז תורה 

לומר  סכנה   התלמיד  תורהגדולה  את  להרגיש  צריך  כי  ליחיד,  למעלה לשלא    ,אפילו  דבר 

ש\טז/בנתוהמכח   ביחד  לשנים  לדבר  בזה  הקושי  ועיקר  הבנתם,  בכח  שוים  לצבור   ,אינם  ,  וכ"ש 

לז גוצריך  יגיעה  ואד ה  ית וולה  גדול  הרי מנות  אמת  צדיק  ל כדי    ,אפילו  ל  ו שק שיוכל 

ואחד    כ"א וא'פן שלא ישמע  ו דבריו בא  \יז/ בפלס אחד  מהשומעין כי אם מה שצריך  כל 

א רק  "לא ישמע כ "ז  כ עה שאומר,  ין כל התורשהכל שומע  ואעפ"י   \יט/[יח]   לו לא יותר

רק מה שיעורר אותו לעשות תשובה  מה שצריך לבד  ' דרוש  הם איזה חידוש בבחיאם  , או  דהיינו 

שכר  דקאזי    ,וקבל  תועלת  בזה  לו  יהיה  מבואר  .  ושהד עכ"פ  אותו    \כ/ בספריםכי  סובבים  אדם  שכל 

שנבראו   קליפות  וכעונותיו מהמוני  ה  וניהמ  נגדם,  עליושומרימלאכים  ובעיקר    ם  מצוה  ובכל  מהם, 

כששומע תשובה   זה  ולעומת  קליפות,  וממית  למלאכים  כח  נותן  עושה  שאדם  שבקדושה  דבר  וכל 

לקדושה אזי היא נותנת כח לקליפות כי היא כמו טיפי מח של   קיים ולהתעוררלמעלה מכוחו לורה  ת

 .  ממנה כח להרע הרב שנזרק לבטלה ונקלט ע"י הסט"א שיונקת

כי קריעת  ם שמעו  והלא כל העול ששואל    , יתרו  וישמע   \כב/[כא]וק  פס'  על פ בזוהר    באו מכ ו

העו בכל  מפורסם  היה  סוף  שנים  בלם  המים  מחצו  ומבעולם  וםקכל  משה    \כג/ עמלק  לחמת,  העמיד 

 
 מן נ' בתקפא נרשם כאן בטעות סי יד
 תורה זו. נאמרה לא ידוע מתי והיכן טו

אומר  נו  מה רבאמרו אנ"ש שלא לתת עצה מפורשת לחברו אלא רק לומר באופן כללי  גם מה  זה  ב  לכלואולי  צ"ע  ו  טז
 ו מהקב"ה. ה השייכת למדרגתך לשדה ויבקש עציל , של רבנו שעפ"י ההקדמותהיא העצה העיקרית , אבל ייןבענ
 ה: י שיודע סתרי תורמערך עצה א. אל תשאל עצה אלא מ -בספר המידות עיין 

בא גם  מייעץ )הוק כאלא ר  ,אבל רק לא ציווה שמוכרח לקיימן   ,תל שרבינו נתן עצות מפורשותסימן  עיין בחיי מוהר"ן  
  .לפי רבינו והעיקר להתפללבשיש"ק ח"ג תקל(. אבל ממוהרנ"ת והלאה לא נתנו עיצה אלא הדרכה 

זה לומר לו עשה כך.  ועיין דבורי אמונה    ושם כג ד"ה עם כל  דרך מכתב כב ד"ה לא ידעתי מה להשיבך.    עיין תמימי 
שמו מכתב לא.  ועיין אמונת אומן לג ד"ה כך קבלתי. ושם   ראיבקובספר "ש קלב ד"ה ידידי היקר.  ועיין ח"ב יח.  עוד עי

 .השאלהל' ד"ה קיצור הדבר.  עוד שם כד ד"ה אודות  ד"ה ואתה אחי.  ושם
ו     -טיא. עיין בסוף תורה נז מה שכתב מוהרנ"ת  השערה ולא יח  לוע אלק בבחי' לקולשקול בדיהפירוש    –בפלס    יז כַּ נ ה  ב ְּ

א   ג ב   ֵּ ל  ת ד ִ י  ק  דֻּ י  מְּ מְּ ע כ ִ דֹול,  צַּ ל ג   ק  ִמש ְּ ו  ס  ל  פ  יו  ב ְּ ים ה  דֹוש ִ ק ְּ יו הַּ ר  ב  ל ד ְּ ה,  מַּ כ   ר  תֵּ ת יְּ חַּ ה אַּ ב  ֵּ ו  ת  ִפל  א  ֹות. וַּ ל  גַּ ֹא לְּ ל  ה ש    לֹות ו מַּ גַּ ה ל ְּ
קה   ד ֵּ קְּ דַּ ה מְּ ה ש     י  ִפי מַּ יק. כ ְּ ת ִ עְּ הַּ ֹא לְּ ל  ר אֹו ש   ב ֵּ דַּ ֹא לְּ ל  יה  ש   ל  י הַּ ע  ִ ל פ  עַּ עַּ ה יֹודֵּ י  ֹ  ה  ִר ש  ין צְּ אֵּ ה, ש   ע צו מ  תֹו ה  ֹות ֹזאת. ג  ל  גַּ  יִכין לְּ
,  מקיף יכול לומר סודות שרק הראוי יביןתו מבחי' אור ה שמק: שצדיק שנ  דףדמשפטים    מאמרי רשב"יועיין שער    וכל זה תורה קלד ותורה נט אות ה' ד"ה  ות ז' ותורה ס' אעיין לעיל    יח

 הובא בבן יהוידע בכורות נז: 

  ר ושה יותרות וקד צדיק מלמד תורה לבנ"י ניתווסף אצלו ג"כ בהיכשה  -ישראל שבתי מקוזניץ    ראל לרבייש  עבודתעיין    יט
ת חכמה עי"ז ונקרא שמן משחת קדש ת יתווסף בך מדמקודם לזה אמר ואתה תצוה כאילו כתיב תצוה ויקחו אליך שמן זי

לכל איש   דיק ללמד תורה לרבים ואומרמדרך הצ  כי  קוניםן בתי חכמה עילאה. כתית נודע מהזוה"ק דצדיק כתיש כתישין עיי 
שני לזה והחיות רצוא ושוב אצלו מענין לענין וזה כדרך הכותש במכתשת  ואיש כפי ערכו ונמצא דבור אחד לזה ודבור  

ת  עלה א נא באסיתא כן הצדיק מדבר דברי תורה וחוזר ומתדבק בשורשו וחוזר ואומר תורה עד שמתקן ומניס ומוציא בוכמכ
 בודה והבן הענין. תורה ולעי לבנ"

המלאכים    -ג  "פסימן א  ב  "ספר שערי הלשם חו   . פתח יד  -נתיב פנימיות וחיצוניות    ק חברלרבי יצח  פתחי שערים ב עיין    כ
 לקמן  .תם ועבודתםבריא

 ח א'שמות י כא

רוֹ שמות פרק יח    כב ע ִיתְּ מַּ ש ְּ י ִ ה   ֹכהֵּ )א( וַּ ש   ר ע  ש   ל א  ת כ   ה אֵּ ן מש   ן ֹחתֵּ י  מ  ן ִמדְּ ל עַּ אֵּ ר  ִיש ְּ לְּ ה ו  מש   ת  ֱאֹלִהים לְּ ד א  ֹדו  י הֹוִציא יְּ ֹו כ ִ
ר   צְּ ל ִממ ִ אֵּ ר   ים קטז(: לחמת עמלק )זבחממה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ו -)א( וישמע יתרו    -י "פרש     ִים:ִיש ְּ

בעולם סופו שנבקעו כל מים שם סוף שהלך הקול מסוף העולם ועד  יעת ימע קרלכך אמר שש  -רבי עובדיה מברטנורא  
ועד סופו שהעמיד להם  דבר מסוף העולם  ק ויבקעו המים ומלחמת עמלק ג"כ הלך הקול ונתפרסם הכדפי' רש"י לעיל בפסו

 ....בא השמש  לעיל בפסוק עד ימשה החמה ביום המלחמה כדפי' רש"
ו שנאמר )שמות ט"ו, י"ד( שמעו עמים  והלא כל העולם שמעא יתרו  כי לא שמע אלין. ו וישמע יתרו כהן מד  -  שפתי כהן

עשה מכל מיני כישוף, ונער הועיל בכל מה ש  רו ועמלק היו בעצה עם פרעה כשראה סופו של עמלק שלאוגו', אלא ית
ו  ולישא מרום עיני, זה שמים  י אין לי אלא להתגייר ולקבל עלי עול מלכות  ו והרגו, אמר ויאחד מנערי בני ישראל קם על

אמרו ז"ל )שמות רבה כ"ז, ו'( כשראה יתרו שאמר וי שאו מרום עיניכם, עול מלכות שמים. וכן במדרש  וישמע נוטריקון  
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ונוד החמה  העולם,  את  בכל  ששמע  פהתואלא יתרו שמע  ומתרץ  ע  ממה  שנשבר על  ו   עד  בא לבו 

שנכנס   השמיעכי רק שמיעת יתרו נחשב  \כד/{תרו סחי  הרוז} בזוהרכמבואר וכו' ר להתגיי 

להתגלליבו  באזניו   והחליט  לבו  שנשבר  עד  כך  כל  להתפעל  לליבו  לם  ושמיעת כל העוייר  וגרם 

בהתפעלות   בלבם  נתקבל  לא  ששמעו  שאע"פ  שמיעה    \כו/[כה]  כלל   אינו נחשב שמיעהכיון  כי 

   . בליבא תליא

 

אמנביגיע  ול לומר תורהומי שאינו יכ  כנ"ל  ה  ומשקל  בלשזו    ' בבחי ות  היטב  השומע    ב יתקבל 

   .מר תורהלו לואסור בתשובה  יתעוררו
בש כתב  רשב"י'והאריז"ל  מאמרי  שנש  \כז'/ ער  צדיק  אומשרק  מבחי'  סודות   המקיף  רתו  לומר  יכול 

באופן להם    תורה  שראוי  מי  אותםשרק  היבין  וזו  שר,  נסיבה  לרשב"י  רשותק  סו  יתנה  דות  לגלות 

 . ממקיף שהחיצונים בורחים \כח/חיים ץעפרי  ועיין הזוהר ולא לצדיקים שקדמו לו.
 

 ם לאדם לשמוע למעלה ממדרגתו. רועתה יבאר מה ג

וא'  כי  וא   כ"א  אחד  לשמחד  כל  הצדיק  אל  שלווכשבא  הרע  גם  עמו  בא  תורה    \כט/ע 

אותו  ,ח"ו  \ל/ ותע"י עבירהנבראים  פות  ינו הקל י דהי  העולם ים את  דוחק ם הוה  וסובבים 

 
את זכר עמלק  ה כי מחה אמחה  לק מעולם הזה ומעולם הבא תהה ועשה תשובה שכן כתיב למעה להכרית את עמלהקב"

. נראה שהשמועה היא הארירה של מחה ו של ישראל עד כאןי אלא לילך אצל אלהיאין לוגו' ואחר כך וישמע יתרו, אמר  
 רחום וחנון: י, שוכן מרום עליון, שדי מחול עווני, יקבל תשובתי אמחה, ואמר, ו

ה שהקב"ה איבד את עמלק מן  שיתרו רא  'מות רבה כז ו ועיין ש?  עמלק שגרם לו להתגיירבמלחמת    חדוש היה  "ע מהצ  כג
 ולם הבא תהא ועשה תשובה.העולם הזה והע

אמו של  תמנע אחות לוטן  ו אותו כמו שלא קבלו את  חשש שלא יקבל  בשם תפארת הגרשוני, שיתרו ם לועז  מעילקוט  ועיין  
ה  מלק הבין שזבאה להם צרת ע  אע"פ שהקב"ה שמר עליהם מכל צרהחשובה, אבל כשראה שאע"פ שהיתה נסיכה  עמלק  

קבלוהו  הבין שכן י  ומאליפז, לכן  מנההיתה מתגיירת לא היה נולד עמלק מי אם  בלו את אמו של עמלק כעונש על שלא ק
    להתגייר.

ַמע  ִיְתרו    ְוִכי  מקשה   -זוהר יתרו דף סח.    כד ל  ש ָׁ א  ְוכָׁ ְלמָׁ א  עָׁ   ולם הע  וכל   ישראל   יבנ  ני פל  הים   את   קרע   ה "שהקב  שמע  יתרו   רק   וכי  ְמעו  ש ָׁ   לָׁ

א  שמעו  לא ים  ְמעו  ש ָׁ   ְכִתיב  ְוהָׁ זו ןִירְ   ַעמ ִ אא    ומתרץ,  שמעו  העמים  שכל  הרי  ג ָׁ ָׁ ל  ל  ָׁ א  כ  ְלמָׁ ְמעו    עָׁ א  ש ָׁ רו    ְולָׁ בָׁ   אבל   שמעו  העמים  כל  אאל  ִאת ְ

ַמע  ְוַהאי,  ה"בהק  לפני  נכנעו   א ול  נשברו   לא   כי  כלום   להם   הועיל  לא ַבר  ש ָׁ מ     איָׁ פְ כ ַ תְ אִ וְ   (:סח   דף )  ְוִאת ְ ֻקדְ   יה  ִמק ַ אד ְ ִריךְ   ש ָׁ   ְוִאְתְקַרב   הו א  ב ְ
יה  ְלדַ   .   באמת  שמיעה היא וזו , ליראתו   ונתקרב ה"הקב נימלפ ונכנע  ונשבר  שמע   והוא ַחְלת  

  ' )ובביאור בספר ות רבה כט דצוין שם שמזה שהרגשותיו סימן ששמע. עי"ש. והרמז ל הרב או נתבטל    עיין ספר המדות ערך לימוד ח"ב אות ט אם נתבטל רצון התלמיד מפני רצון  כה
 בואר(המדות המ

שני    -המידות    ספר  כו חלק  למוד  כשאות  ערך  הט.  רצון  כנגד  רצונו  ונתבטל  מהרב  תורה  שומע  ידע  רבהתלמיד  בזה   ,
 יו בשעת השמיעה, ידע גם כן ששומע:כשנתבטל הרגשותששמע, כי כשלא נתבטל רצונו אף על פי ששומע אינו שומע. גם  

נ( שמעה עמי ואדבכי ה' אלהיך ר' אחא בד"א אנ  -פסקה ד  פרשה כט    -  מדרש רבה שמות רה  ר' חנינא פתח בו )שם 
להם הקב"ה לישראל אלוה אני על כל באי עולם אבל לא יחדתי   מר)כמ"ש בעשרת הדברות עד( א"ר שמעון בן יוחאי א

על אלא  נקרא  שמי  איני  אלהיאלהיכם  אלא  ומזלות  כוכבים  עובדי  לוי   י  א"ר  דברים    ישראל  מלפנשני  ישראל  י  שאלו 
להינו  א  עין את קולו שנאמר )דברים ה( ותאמרו הן הראנו ה'וישמעו קולו והיו רואין את כבודו ושומהקב"ה שיראו כבודו  

ולא הי ונגלה להם שכ   ה בהם כח לעמוד את כבודו ואת גדלו וכתיב )שם( ואת קולו שמענו מתוך האש  יון שבאו לסיני 
 קשה עליהם רחמים מלפני הקב"האה בדברו אבל התורה ב)שיר ה( נפשי יצעמהם שנאמר נשמתם על שדבר פרחה 

דע כי נשמות    -ריה דיוחאי ידע לאסתמר' ארחוי כו'  ב  ד"ה   :ק  ף פרשת משפטים שם ד זוהר  על    –  "ימרי רשב שער מא   כז
ם כח לדבר  המקיף יש בהשהם מצד האור    בחינת אור המקיף ויש שהם מן האור הפנימי וכל אותם ם שהם מהצדיקים יש מה

י להבינם והנה רשב"י ע"ה היתה נשמתו  מי שראוא לי והעלם גדול כדי שלא יובנו אלכיסוות וסודות התורה דרך  בנסתר
לרבים לא יבינום אלא מי שראוי    ם ידרשםהאור המקיף ולכן היתה בה כח להלביש הדברים ולדורשן באופן שאף אמצד  

דמו לו לכתוב ספר בחכמה  שר קרבותיו או לראשונים אולא ניתן רשות לספר הזוהר    לו רשו' לכתוב  להבינם. ולכן ניתן 
יותר ממנו אבל  יות שודם ההזאת ע יודעים בחכמה הזאת  היו  הוא שלא היה בהם כח להלביש הדברים כמוהו  אי  הטעם 

 הבין דבריו: מוחא יכול לשאין כל מוחא וו' ובזה תבין גודל העלם ספר הזוהר אשר כתב רשב"י י ידע כ וזמ"ש בריה דיוחא
כנודע, כי אין הקליפה נאחז    קיףמור  ו אקליפות כמדבר שהוא דוחה את הואין    -פרק ב    -לה  שער התפ  -  רי עץ חייםפ   כח

 ו ממנו. ף, ואינו מתיירא מן הקליפות שיינקשם, כי לכן הוא עומד מבחוץ בבחי' מקי
של   קיפין פניהם אל האו"פאל המבין או"פ    הם העומדין  יפות והחיצוניםוהנה הקל  -שער מב פרק י"ג מ"ת    -  עץ חיים

 .נימי כנודען בהם כח להסתכל ולינק מן המקיף כי הוא גדול מהפיהם אל אור המקיף כי אי המל' ואחור
 רה מעלה את נפשות השומעים ומכניע את הרע שלהם ע"י עיין תורה יג אות ג' ותורה כ' אות ה' שהצדיק כשמוריד תו  כט

 מטה זכויותיו. 



 8כז.            מוהר"ן תנינא                            זמ  תורה                                  ליקוטי                    

בלבו  ודועושים  אמירול  בשעת  גדול  הנ חק  הרע  כי  התורה,  של  ת  רוצה    כ"א"ל 

שברא    לבלבל  בעליו  יתעורראאת  שלא  התומדבר  לתשובה  ותו    שארז"ל   וזה.  ששומערה  י 

בגמרא   ז"ל  רבותינו  ו שאמרו  ד   \לא/ (.)ברכות    שיש ק  הדוח  \לג/[ לב]   יהו י נ י מ  חקא דכלהו האי 

ימי  כגון    ,תורה דברי  ת  שמיע  בשעת הנקראים  לימוד  רווחים  ש  כלה,בימי  להם   \לד/ ונדמהיושבים 

ודחוק בגללם  ,שצפוף  הי זה  וא'נו מהרע של  י ,  ואחד    כ"א  אחד  כנ"ל.    פותיהקל שהם  כל 
הפסוקים י  בשער  ונקבה    \לה/ח תהלים  זכר  הן  שהקליפות  ושדים,  מבאר  מזיקין  שדים    בותהנקדהיינו 

א האדם  מפתים  שעבר    .לעבירהת  שיש לפני  אותו.  מזיקין  הזכרים אזי  ואחרי  משמע  ויש    העוון  וצ"ע 

ע"י   ומזיק.שמשמע    .העוון שנבראו  מהעוון  נברא  והמזיק  לפני  מפתה  בין    השד  ובין  אבל  השדים 

זכר הם  א  המזיקים  הנקבה  ונקבה  ובפתוי  עיקר  הזכר  שבהיזק  רב  עיקר.לא  מבולפי  ש ונו  גם אר 

 רות באים לפתות. נבראים מהעביה

 
הן יונקות ממה שהוא לא  התורה תאמירפות שמבלבלות את האדם בזמן שאותן קליעתה יבאר 

 מצליח להבין. 

 
אלא שהם מתרבים ע"י    , ו אין הכוונה שהם רבים יותר מאיתנש  "ינןאינהו נפישי מ"ביי  א  נו מפרש מה שאמרנראה שרב  ל

 .הגמ' שםעל כעיני יצחק העונות שלנו. 
אביי  אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין אמר  ות  לרא  נתנה רשות לעיןא אבא בנימין אומר אלמלי  תני  -ברכות ו.    לא

ימיניה אמר רבא  כל חד וחד מינן אלפא משמאליה ורבבתא מוגיא אמר רב הונא  עלן כי כסלא לא  שי מינן וקיימי אינהו נפי
 . ייהומנ נקפןהו הני כרעי דמני דרבנן דבלו מחופיא דידהני ברכי דשלהי מנייהו הני מא האי דוחקא דהוי בכלה מנייהו הוי 

ם שהולכים  אנשי  לא העומר שיש)ד"ה האי( בשם מעיין ענף יוסף  ל דרשת תורה. וקשה מה ענין המזיקים אצ-עיין מתיבתא  
אבל המזיקים מפתים אותם    לא מזידיםמה שישמעו, ומוטב היה שלא יבואו ויהיו שוגגים ו  לדרשה אע"פ שאין דעתם לקיים

ויש     דוחק.  ואו רבים ויהיהלפ"ז הדוחק לא מהמזיקים עצמם אלא שהם גרמו שיבו  .שיבואו לדרשה כדי לדון אותם כמזידים
מנחםרשים  מפ א  )עיון  חיים  לא  פיא(  ולאבונשמת  לדוחק כדי שאנשים  גורמים  יבואו    יבואו בגללשהם  יודעים שאם  כי  הדוחק, 

 שובה. יחזרו בת
במדבר רבה  למדרש  מרא כאן שמדובר במזיקים  הגעיין בפירוש הכותב על עין יעקב מביא סתירה בין    -נן  יאינהו נפישי מ 

יקין.  אביי סבר שמדובר במלאכים ורב הונא במז ב כתב שנחלקו בזה  והעיון יעק  .כיםר שהכוונה למלאמבואשם    ג'   יב  נשא
השומרים על  ומלאכים  הרוצים להזיק  לשם שסובבים את האדם מזיקים  השערי  במבואר  ש  עיין לקמן בהערהועפ"י הסוד  
 . פתח יד  -ות וחיצוניות נתיב פנימי חברק לרבי יצח ריםבפתחי שע . וכן כתבמלחמה תמידית ביניהם שוי ,םהאדם מפניה

 שלנו. הכוונה שהם מתרבים מהעבירות "אינהו נפישין מינן"שכתב לגמ' שם )רפופורט(  יצחק  עיניר ביאועיין 
 ה, ודומה להם כיושבים דחוקים.פעמים שבני אדם יושבים רווחים ביום השבת שבאין לשמוע דרש -פרש"י  לב

הנה יש להם להמלאכים עוד  ג( ובאמת  אות    -תם ועבודתםים בריאהמלאכ  -ג  "פא    סימןב  " ח  הלשם  ספר שערי עיין    לג
ה יש להם מלחמה גדולה רבה ועצומה עם הס"מ הצורר רבה בכל עולם ועולם מהעולמות בי"ע. והיינו כי הנעבודה גדולה  

 מיד להרעדים על ישראל תיב העולם. ועומ תים מזיקים הרבה מאד. אשר חפצם תמיד להחרלדותיו. משחיובכל חיילותיו ותו
  ה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפניאד ע"ד שאמרו. ברכות ו' א'. אלמלי נתנולהשחית רח"ל והם רבים מ

מיניה. שנאמר יפול מצדך אלף ורבבה ה ורבוותא מיהמזיקין. וקיימו עלן כי כסלא לאוגיא. כל חד וחד מינן אלפא משמאלי
עד"ז מימינך הוא  וכן  רבים  .  הם  מספ  למעלה  ואין  לחבל  הוא  מלאכתם  וכל  אלא ר.  רח"ל.  ישראל  את  ולבלוע  להשחית 
שרפיםשיש תקיפי  זוהר.  חשמלי  קדישין.  עירין  כנגדם  לדחותם  נם  כנגדם  שעומדים  ונוראים.  קדושים  הרבה  מלאכים   .

ה בכל  בולבטלם  והם  בזהאפשרי.  רבה  יגיעה  להם  ויש  תמיד.  גדולה  ות מלחמה  חוזקם  וכל  במעשי.  הוא  טובים  וקפם  ם 
יכף באותו רגע ממש. כאשר נעשה למטה איזה  שים איזה מחשבה טובה מישראל. כי הרי ת דישראל. וכן גם כאשר מרגי

הר אור. שהוא שורף כל  כים אותו הזו בור ומחשבה טובה. הנה מעורר למעלה. בקדושת אורו ית"ש. ונמשך להמלאמצוה וד
בכל האפשרי ועכ"פ הוא כי  ועוז תמיד לדחותו לבטלו    ים בתוקףם המלאכים קדושבזה הנה מתחדשיטומאה זוהמא ורע. ו

הס"מ וחיילותיו. והם ביגיעה גדולה בזה. וכל מצוה  ן מלאכים קדושים הם תמיד במלחמה גדולה עצומה עם  הנה אלפי רבב
 כל כלי זיינם.   י רוחם ושמחתם בזה אין לשער כי רק זה הואל היא להם חיומעשה טובה דישרא

זה על  מידי חכמים  בלאי הבגדים של תלשגם הבגדים של ת"ח    כך פרש"י שנדמה להם שדחוק. אבל צ"ע עי"ש בגמ'  לד
זה בזה  באיזה דבר או א הבגד בפועל. ואולי הם מתלבשים בבני אדם וגורמים להם להכשל ידם , ואם זה רק דמיון כיצד בל

 והבגדים נקרעים. 
יח  פתהלים    שער הפסוקים  לה נ  -רק  ויחרגו ממסגרותיהם:בני  יבולו  הוא במה ש  -  כר  נבאר הקדמה אחת, בענין  והענין 

 ... ם שדים.נקראי האחד, הם נקראים מזיקין. והב', ,נותיחי הקליפות הם זכר ונקבה, ומהם נמשכים ב' בהקליפות. דע, כ 
אין כח הפיתוי נמצא, אלא   האדם לחטא, כי  פתות אתדע, כי בתחלה, הכחות הנמשכות מצד הנקבה, הם יורדות ומסיתות, ומ

  לו נקראים שדים, כי כונתם להדבק עם האדם, לפתותומש"ה, כי נפת תטפנה שפתי זרה וגו'. ואבנקבות, שמצד לילית. כ
אותו.   מזיקים  ואינם  שנתפתולהחטיאו,  בידם  ואחר  אשר  מזיקין,  הנקראים  הזכרים  כחות  מתחברים  אז  אחריהם,  האדם  ה 

  ולא הנקבות. ונמצא, כי בבחי' הפיתוי,  דם. כי כן הוא טבע העולם, שהזכרים עושים המלחמה,וממיתין את הא  להזיק,  החרב
 .העיקר הם הנקבות
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הקל  לבלבל   לזה  נוסף  \לו/ פותי ואלו  גהם    ,שבאים  כןכ  "רוצים  מן    \לז/ גם    כי   התורהלינק 

להרע,  חיותם בה  ולהשתמש  חכמה  לדעת  כדי  וגם  קדושה,  נקראלכן    מניצוץ   .יניקה  לימודם 
הוא  ניק וי  ששומע    תרותורק מהמתם  התורה  שאי דהי של  מה  ו  'נו  יותר  למעלה  שומע 

ש  \לח/ניקתםמותרות ומשם י   ' חו והבנתו זה בחי וממ מה  מביןהתלמיד  כי  שלו  אזי    ,לא  הרע 

מדתו    ירמסב לפי  במותר הרעה  אוותותולו,  שמוצא  בר  ות,  להתחזק  עכ"פעתו  פתח  בהילה  או   שאר 

   .שוב ממנהא ל ול

התכ  או אצל  נקלט  שלא  בלמיד  יון  מוחין  הוא  טפת  יולדת  ,לבטלהחי'  דסט"א  קליפות   דעומזה    ונוק' 

   .ורוחין שדין

 לעשות הריגות  מקבלים החיצונים כחשע"י גילוי סודות  \לט/ וטאא זעוד מבואר באידר

הואו  עוד והקליפות  עמלק  מלחמת  שעיקר  תנינא  יט  תורה  עפ"י  יתבאר  כי    נגד  אלי  מעשיות,  מצוות 

לתת      , שבשםה  -ה לו-ין ייד בלהפרעומד  נלחם וועל זה הוא  המעשה  לא מדרש עיקר אלא  בקדושה  

 . לכן כאן כל חכמה שלא בא לעשייה מזה הם מתחזקיםשכל ולמנוע שלא ירד לעשיה. ל  רק  חשיבות

הנליפשהקנמצא   הות  מעוונות  אותובראים  מקיפים  גוף  "ואע,  תמיד  אדם  להן  שאין  בזמן    ,גשמי פ 

מהרב   תורה  גורמותששומע  ודוחק  \מ/ ןלדמיו  הן  צפיפות  ועי"ז  של  לגורמ,   ,הדעתוהיסח  בלבול  ים 

יתכ שלא  לתשודי  לגביו  ששומע    התורהואזי    ,בהעורר  מהבנתו,נחשב  מ  למעלה  יונקים    נה מוהם 

 לתשובה.( הליו ששמע תורה ולא התעורר ממנם עולים ומקטרגים עתמא ג)ומס  .חיות להרע 

 

  ' בחי זה    ,תלמיד שומע ולא מבין ה של הרב שור  הדבמ  יונקת  קליפהמה שנתבאר לעיל שדהיינו  ה  זו

רזי תורה   'כי יניקתם רק מבחי  \מג/[מב] צונים י חנמסר ל ש הורת \מא/ סודותדהיינו  ה תוררזי 

 
לחיצונים הכוונה לסט"א רזי תורה  ת המקדש נמסרו  מה שאמרו חז"ל שמחורבן ביכתב ש  יה( עמ' קז יפת )במנחת יהודה    לו

   .בבני אדם עה הנכנסרוח ר דהיינו משחיתיםאלו הקליפות ולא ל םיהנקרא
דהיינו ללמוד  ונה שגם הם רוצים לינק  אבל אפשר שהכו  .לבד ממה שרוצים לבלבל  דהיינופירשתי    -לינק  ם כן  גרוצים    לז

  מצינו ש  ו וכמלדעת כחמה ולהשתמש בה להרע.    קה כי אינו לקיים אלאאלא הלימוד שלהם נקרא יניידים.  יחד עם התלמ
  ,אווה אלא להזיקאין להן ת  שהמשחיתיםחת יהודה  גם כנ"ל במנה כח. ום כמבואר בתורי ידי חכמבשדים שיש בהם תלמ

   לידע תורה.  רצוןם יש להם ג הקליפותאבל 
ם מצינו כעין זה בז"ל שמה שמתקבל בכלי של אמנ  גם ממה שהתלמיד כן מבין?ות ולא  צ"ע מדוע יניקתם רק מהמותר  לח

 רוחין. והנוק' דסט"א ויולדת שדין אותו קולטת א נוק' אזי בלרק לחוץ נזש כיון  "לזאבל  ,נוק' אין בו אחיזה לחיצונים
א  -:  אידרא זוטא זוהר האזינו רצד   לט ַמְתִניתָׁ ן  ב ְ ילָׁ ַנן  ד ִ ו  ,  למדנו  שלנו  בברייתא  ת ְ ִאיל  ִטיל  כ ְ ו ְבִרין  קָׁ   לפי ,  אנשים  הרג  כאילו  לו  נחשב   ג 

ו  ,  אדם  בני  להרוג   כח  מקבלים  החיצונים  הסודות  גלוי  ידי  שעל ַלח  ו ְכִאל  ָׁ הלַ   פ  דָׁ רָׁ   ֲעבו  א,  זרה   בודהע  עבד  כאילו  לו  ונחשב  הזָׁ א   ַחדב ְ   ְוכל ָׁ   ְקרָׁ
ְכִתיב,  אחד   בפסוק  רמוז  והכל ךְ   ל א  ד ִ ל  ִכיל  ת  ךָׁ ב ְ   רָׁ ד  ל א ,  סודות  לגלות  ַעמ   ם  ַעל  ַתֲעמו  ךָׁ   ד ַ ע    ה "יהו   ֲאִני,  דמים  שפיכת  תגרום  שלא  ל"ר  ר 
ַבר  ַמאן,  זרה   בעבודה  אותי  תחליף  ולא עָׁ א  ַהאי  ַעל  ד ְ יש ָׁ קְ   ר  אד ִ ו  ,  סוד  ומגלה   רכיל  שהולך  תובהכ   ראש  על  שעובר  מי  רָׁ ִאיל  ַבר  כ ְ א   ַעל  עָׁ ָׁ ל    כ 

 .   זרה  ועבודה ה רציח על  גם עבר  כאילו לו  נחשב
מש  מ  וזה משמע חיכוך  ,מהם  אתלמידי חכמים הושל    םבגדיהאבל עי"ש שגם בלאי    ,שהוא רק דמיון מפרש"י  כך נראה    מ

 ין להם גוף וצ"ע.אאע"פ ש
 לשון רז דווקא.  זה ז"ל בעניין  ו חע מדוע נקטוצ"  –רז היינו סוד  מא
ל  ע -בית עולמים )לרבי יצחק חבר(,  חורבן הבית נמסרו רזי התורה לחיצוניםבובאר היטב סוף הלכות תענית.    .גחצות פ"  פע"חורצד:    האזינוזוהר    זוטאאידרא  וחס רמד.  זוהר פנ  עיין  מב

 ד"ה ר"ש פתח  .דף קכחזוהר נשא  ארב  ראהאיד

א  ַרְעיָׁא  ַמראָׁ   -זוהר פנחס דף רמד.    מג יְמנָׁ רו ִרין ב ְ   ְלז לְמזַ ד ִ   ַמאן,  ְמה  א  פ  ַנֲהמָׁ ִריק,  לחם  של  םבפרורי  שמזלזל  מי  ד ְ ן  ְוזָׁ ֲאַתר  לו  א   ב ַ לָׁ   ד ְ
ל,  בזהר   לעיל  שכתוב  כמו  אחריו  רודף  העניות  ַהאי,  ראוי  שאינו  במקום  אותם  וזורק  ִאְצְטִריךְ  ן  כ ָׁ כ   ְמַזְלז ל  ַמאן  ש   ירו ִרין  ד ִ פ  מ   ב ְ אד ְ חָׁ   שכן   כל  ו 

אִ ,  וחהמ   של  בפרורים   שמזלזל  מי ו ןד ְ ין  ינ  ִ ז ַרע  ִטפ  ִריק,  רע ז  של  טפות  שהם  ד ְ זָׁ ן  ד ְ א  לו  ַאְרעָׁ   על  דרכו  שמשחית  ל"ר ,  הארץ  על  אותם  שזורק  ב ְ

אִ ,  ל" רח  בעניות  שיענש  ודאי  הארץ ַמרד ְ ה  ת ְ ןב ְ י,  בהם  נאמרש  ו  ִחית   כ ִ ל  ִהש ְ ָׁ ר  כ  ש ָׁ ת  ב ָׁ ו    א  ְרכ  ץ  ַעל  ד ַ ר  אָׁ ִריק  או  ,  הָׁ זָׁ ן  ד ְ   את   קשזור  וא  לו 

ה  ותהטפ ִנד ָׁ ַבת  או  ,  ב ְ ל ב ְ ר א  כָׁ הב ְ  או  , נ  ְפחָׁ ה או  , ש ִ נָׁ זו   .   ב ְ

ל  ן   ְוכָׁ כ   ל  ש   ן   ְוכָׁ כ   ְמַזְלז ל  ַמאן   ש   ירו ִרין  ד ִ פ  א  ב ְ ַנֲהמָׁ ַרְיי  ד ְ או  אד ְ   למי   תורה  סתרי  שמוסר  דהיינו,  תורה  של  לחמה   בפרורי  שמזלזל  מי   שכן   כל ו   תָׁ

ו ן,  לבטלה  זרע  מהוצאת  יותר רחמו שהוא , הגון שאינו ִאינ  י בענין ריםהנאמ  הסודות שהם ד ְ צ  ון קו  י  ַאְתוָׁ ג  ון  ְותָׁ ,  האותיות ותגי האותיות קוצי  ַאְתוָׁ

ַמר ִאת ְ ל( ג"י  משנה א"פ תאבו ' במס) נאמר  שעליהם  ֲעַלְייהו   ד ְ ש   כ ָׁ מ   ַ ת  ש ְ ף ַהמ ִ א ֳחלָׁ גָׁ תָׁ  .   שמים  בידי במיתה נששנע'  פי ב ְ

ל ןש     כ ָׁ מָׁ   אןמַ   כ   ִזין  ַסרד ְ א  רָׁ ַרְייתָׁ או  י,  התורה  סודות   מוסר ש  מי  שכן  כל   ד ְ ה  ְוִסְתר  לָׁ י,  ַקב ָׁ ה  ְוִסְתר  ית  ַמֲעש   אש ִ י  או  ,  ְבר  ון  ִסְתר  א  ַאְתוָׁ מָׁ ש ְ   ד ִ
ש   ים,  המפורש  השם   של   יות אות  י סתר  או   ְמפרָׁ ש ִ או  ַלֲאנָׁ לָׁ ו ן  ד ְ ש ָׁ   דהיינו ,  הגונים  שאינם   לאנשים  יםֲהגו נִ   ִאינ  יטד ְ ר  ַלְייהו  עֲ   ל  ע  י צ  רָׁ ה   הָׁ ָׁ   ִאש  
ה נָׁ ַמר,  זונה   אשה  סוד  שהוא   הרע   היצר  עליהם  ולט שש  זו  ִאת ְ ה    ד ְ י,  עליה  שנאמר   ֲעלָׁ ַעד  כ ִ ה  ב ְ ָׁ ה  ִאש   נָׁ ר  ַעד,  זונה   אשה  על  שבא  מי  זו  ַ כ  ם  כ ִ ח    לָׁ

ח    יתְול    ומפרש,  לחם  הנקראת  התורה  וממנ  שישתכח  ל"ר ,  לחם  ככר  עד  יבא  זה  ידי  על ָׁ   םל  ל  ון  ב"כ   אא  א  ַאְתוָׁ ַרְייתָׁ או    אלא  לחם  נקרא  ולא  ד ְ

ית,  ב "כ'  שגי  ה" חט  לחם   כנגד ,  התורה   אותיות   ב "הכ ר  ְול  ָׁ כ  א"  ככר"  כ" מש  הכונה  ואין   כ ִ ל ָׁ ו    א  ה  ֲאִפיל  כָׁ .  כראוי   אותה  ידע  שלא  ַאַחת  ֲהלָׁ
 (  מפרשים)
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ח האדם כל אחד  ו ינו ממה שהוא למעלה ממידהאלא    ,ממשלאו דווקא סודות    ,כי רזי תורה

כי מה שלא  והוא בחי' רזי תורה  .  נקרא סוד לגביו   להבין  ן לו כליםשעדיין אימה  כי כל    לפי הבנתו 

 \מד/ נוק' וכמבואר בספרים בעניין חטא הז"לשנקלט ב  ותר ממהגבוהות י  בחי' נשמותן לנוק' הם  וָ ּוכמ

  .לבטלה וון לנוקבא אלאכזה כמו שלא מ ד,התלמי וכשהרב מדבר למעלה מהבנת

את"ל ו  ? יש יניקהן  הביחמת הבלבול לא  כוחו להבין אם יתרכז אבל מוצ"ע כנ"ל האם גם מה שיש ב

. ונ"ל ו ויש להם יניקהקרא למעלה ממוחר לתשובה כיתרו זה נבין אבל לא התעור שכן האם גם כשה

לקלוט, אבל כשהתלמיד קולט אע"פ שלא    התלמיד עד כמה כרגע הוא יכול  שהרב חייב להרגיש את

אם כיתרו  בתשובה  לרצות  לאיזה    התעורר  מתעורר  שרוצה  רק  אפילו  בחיטוב  כבר  שנ זה  טוב  ולד  ' 

   .מדברי הרב ואינו פגם

 

א ישמע  הנ"ל של פלס  ומשקל במנות  ואיגיעה  לו    'ר תורה שיהיכם האומצריך הח  ן כ על  

מ לפי  מה שאינו  כדי שלא  י שישאינו    והבנתו  וחושום אחד מהשומעין  כנ"ל,  לו  ך 

שומעשמ,  "ום יניקה חתן להי ל  שכולם  ראוי    ,יםמע  שלא  מי  באזניואבל  נכנס  אחד ל  לכ וכן    ,לא 

  ייך מיד שומע רק הששהתלע"י  כתב ש  \מו/[מה]ות  בספר המדו  אזניו.לא נכנס ב  ,ומה למעלה מהשגת

הקליא  לו לשמועזי  יכולה  ולא  בורחת  נכנפה  שלא  שמה  הכוונה  ונראה  התלמיד,  באוזן  מזה    ,ס 

 .  בורחת היא  ינק,מה למאבל כשאין לה  ,יונקתהקליפה 

 

 
ַהאי  -רצד:  אידרא זוטא זוהר האזינו   א  ב ְ ְליָׁ   או ְדנָׁ ַ ָׁ   ִזיןרָׁ   יןת  א,  וניםהעלי  סודות  תלוים  א"ז  של  באזן  גם  ִאיןִעל  לָׁ ְפִקין  ד ְ   שאינם  ְלַבר  נָׁ

ִגין,  לחוץ  יוצאים  ךְ   ב ְ ָׁ א   ִהיא  כ  זָׁא,  עקומים  הם  שבאזן  השבילים   ודהיינ ,  מבפנים  עקומה  היא  האזן  ולכך   ְלגו    ֲעִקימָׁ ִזין  ְורָׁ רָׁ יה    ְסִתיִמין  ד ְ   ועל  ב  

ה  ְלַההו א  ַווי  כן ל,  בה  ים סתומ   ם נשארי  הסודות  סודי   זה  ידי ִזין  ִדְמַגל   ַהאי   ו ְבִגין ,  ראוים  לשאינם   התורה  סודות   שמגלה  למי  אוי  רָׁ א  ד ְ   או ְדנָׁ
ִניש   ָׁ ִזין  כ  א, הסודות את  בתוכה  ועוצרת אוספת  א "ז שאזן  ולפי רָׁ ְלגו    ַוֲעִקימו תָׁ ִטיל  ד ִ ן  נָׁ א , אותם ושומרת לוקחת שבפנים  והעקמימות  לו  ל    לָׁ   י ג ַ

זִ  ו ןְלִאי  יןרָׁ ֲעִקיִמין  נ  ְרַחְייהו    ד ַ אָׁ א,  עקלתון  בדרך  שהולכים  לאלו  התורה  סודות  מגלה  ה" הקב  אין  לכן  ב ְ ל ָׁ ו ן  א  א  ְלִאינ  לָׁ   לאלו  אלא  ֲעִקיִמין  ד ְ

א,  כםבדר  עקומים  שאינם דָׁ ד  שכתוב  זהו  ִדְכִתיב  הו א  הָׁ יו   ה"יהו   סו  אָׁ דִ   ו ְבִריתו  ,  ליראיו  סודו  מגלה   ה"הקב  ִליר  םְלהו    אות   ששומר   ידי   על  יעָׁ

י יינווה , סודו   להם מודיע קדש  ברית ְטל  נָׁ י ד ְ ְרחו  י( ר"יה  ג"ה ', )ה  בדרכי  והולכים דרכיו   שלוקחים אָׁ ְטר  ין ְונָׁ    .  הסודות דברי  שומרים  והם   ִמל ִ

ו ן ֲעִקיִמין  ְוִאינ  ְרַחְייהו    ד ַ אָׁ ְטל    סוד   דבר  איזה   שומעים  אם,  עקלתון  בדרך  שהולכים  ואלו   ב ְ ְייִלין  יןִמל ִ   ינָׁ ן  ְועָׁ ְבִהילו    לו    ומקבלים   חיםלוק  הם  ב ִ

ית  ,ובבהילות  במהירות  אותם  ומכניסים,  ההם  הסודות  דברי   את הו    ְול  א  ֲאַתר  ב ְ בָׁ   אותו   מגלים  מיד  כי,  להתעכב  םמקו   בהם  אין  אבל  ְלִאְתַעכ ְ

ל,  לאחרים נִ   נו ְקִבין  ְוכָׁ ִחין  יןַאֲחרָׁ ת ְ ַ יה    ִמְתפ    ברמזי  גם  נתעורר  הוא  ל"ר,  ידו   על  נפתחים  והחוטם  העינים  של  היינוד  האחרים  נקביםה  וכל  ב  

ְפִקין  ַעד,  הסודות  לגלות   וחוטמו  עיניו  נָׁ ין  ד ְ א  ִמל ִ נו ְקב ָׁ א   ב ְ ָׁ פו מ    מעצור   אין  כי,  לאחרים  אותו   ומגלה ,  הפה   בנקב  הסודות  דברי  שיוצאים  עד  ד ְ

יןְואִ , לרוחו י  ִאְקרו ן ל   יב  רָׁ  ַחי ָׁ י, הדור רשעי נקראים וואל  אד ָׁ נו א  א  ש ְ ֻקְדש ָׁ ִר  ד ְ א,  שונאם ה "שהקב הו א  יךְ ב ְ ַמְתִניתָׁ ן ב ְ ילָׁ ַנן ד ִ   שלנו בברייתא  ת ְ

ו  ,  למדנו ִאיל  ִטיל  כ ְ ו ְבִרין  קָׁ ו  ,  אדם  בני  גלהרו  כח   מקבלים  החיצונים  הסודות  גלוי   ידי  שעל  לפי ,  אנשים  הרג  וכאיל  לו  נחשב  ג  ַלח   ו ְכִאל  ָׁ   פ 
ה ֲעבו  לַ  רָׁ   דָׁ ָׁ ,  זרה  עבודה  עבד   כאילו  לו   ונחשב  הזָׁ א  ַחדב ְ   אְוכל  ְכִתיב,  אחד  בפסוק  רמוז  והכל  ְקרָׁ ךְ   ל א  ד ִ ל  ִכיל  ת  ךָׁ   רָׁ ַעמ     ל א ,  סודות  לגלות   ב ְ

ד ם  ַעל  ַתֲעמו  ע    ד ַ ַבר  ַמאן ,  זרה  דהבעבו  אותי   תחליף  ולא   ה "יהו   ֲאִני ,  דמים  שפיכת  תגרום  שלא   ל "ר  ךָׁ ר  עָׁ יש ָׁ   ַהאי  ַעל  ד ְ קְ   א ר  א ד ִ   מי   רָׁ

ו  , סוד מגלהו  רכיל שהולך הכתוב ראש  על שעובר ִאיל  ַבר כ ְ א ַעל עָׁ ָׁ ל   .   זרה ועבודה   רציחה על גם  עבר כאילו לו נחשב  כ 

ה אָׁ ָׁ ן  ַזכ  יהו  ק  יקַ   חו לָׁ ַצד ִ יאד ְ עֲ   הסודות  את  ומכסים   השומרים   הצדיקים  של   חלקיהם  אשרי  י ָׁ ֱאמַ וְ ,  נאמר  שעליהם  ְכִתיב  ַלְייהו  ד ַ ה  רו חַ   ןנ    ְמַכס  
ר בָׁ ֱאַמן  ומפרש  ד ָׁ א ,  רוח   נאמן   בלשון  הפסוק   קראם  בכונה   איד ַ וַ   רו חַ   נ  הָׁ א  ד ְ ן  רו חָׁ ְלהו  ֲאַתר  ד ִ ה  מ  אָׁ ָׁ א  ִעל  יש ָׁ ִליף  ַקד ִ ת ְ   להםש  הרוח  כי  ִאש ְ

ךְ   ו ְבִגין  ,חצבונ  נשלף ,  אמונה  הנקראת   המלכות  מן  דהיינו,  קדוש   עליון   ממקום ָׁ ֱאַמן  כ  ,  שורשם  שם  על   רוח   נאמן   נקראים  הם   ולכך  ְקרו ןאִ   נ 

 , דבר המכסים  מן שיהיו  להם עת מסיי והשכינה 
  אוליו  .לו רק חלק מדבריוילו כאן אפיאו  .ט"אצ"ע כי שם מה שמכוון לנוק' אזי אע"פ שלא הכל נקלט אין בזה חלק לס  מד

 הדרשה.ולא בכל   ,דנים בכל דין תורה בנפרדכי  
   עי"ש.הקליפה,  רחת עי"ז בו "י שאינו שומע אלא השייך לנשמתוות י' שעח"ב א  דספר המדות לימוועיין  מה

הינו    ב, אזי גם הרע של התלמיד,י. בשעה שהתלמיד בא לשמע תורה מפי הראות  ערך למוד חלק שני    -ספר המידות    מו
ו  יך לנשמת אלא השלמיד אינו שומע  בל על ידי שכל תבאים גם כן לשמע ולינק, א   הקלפות שנבראו על ידי הרע שלו,

   ם יכולים לשמע.ואינ הקלפות   על ידי זה בורחים כנזכר לעיל, 
וגו' אנכי    כי הגדתי והושעתי והשמעתיד"א אנכי ה' אלהיך הה"ד )ישעיה מג( אנ  -  'פרשה כט פסקה ה  -מדרש רבה שמות  

כדי   שברחתם  למצרים  ויטבהגדתי  אחריכם  וירדפו  )ששישמעו  שנאמר  בים  ויגעו  יד(  למ מות  מצרד  ברלך  כי  העם ים  ח 
)שם(   אתכם שנאמר  ה' והושעתי  )שםביו  ויושע  כוכבים שנאמר  לעובדי  והשמעתי  ישראל  את  ההוא  עמים    ם  טו( שמעו 

 ואני אל אנכי ה' אלהיך: תנו מיד בחדש השלישי ואתם עדי נאם ה' )שם יח( וישלח משה את חו ירגזון ואין בכם זר שנאמר
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מוהישה  ודשסמוכה להק   \מז/פה דקהי ודע שיש קל ורע,    ותערובת מצע  א  קלידהיינטוב  פת ו 

אם אין בה    י'בעצמה אפ מגוף התורה    י'לה לינק אפ פה הדקה יכו י את הקל זש  \מח/נגה

שי  מותרות יניקה    שדהיינו  קליפת  לו  מדילחזק  גם  הבנתונגה,  במדרגת  כן  שהוא  קליפת    כי.  בור 

רה או שמיעת תורה ת תו בלקבלכן    ,אינה קדושה ממשו  ,בין הטומאה לקדושה   צעוהיא בחי' ממנגה  

היאידמצ  לקליפת  ק  כח  תור  .הנגה  יונקת  לשון  כי  בתשובהה  לחזור  כיצד  ה הוראדהיינו    ,הוראה 

ק אבל  מצווה,  יהיו  המעשים  בח שכל  היא  נגה  מה  ליפת  כל  ו   לאיינו  דה  ,שמותרי'  אסורמצוה    . לא 

קליפה,  ו גם  הוא  התורהאששהזהירו  ל  "זחוכ היתר  ברשות  נבל  להיות  היו   .\מט/ פשר  יתרו    אלקמן 

אנשים , כמו אותם  ק ומזי  \נ/ מיותר  הואוד חכמה מבינים שבו י   ניסיםכשכשמ  תרמוו  ,תרלשון יתר וה

להחמיר    שאומרים צורך  שהתירשאין  ממה  א  .תורהה  היותר  שרבנו  אע"פ  מכי  בתורה   דמר 

וסקים הפ עת כלאלא הכוונה לא להחמיר לצאת ד ,ה להיתראין הכוונ ,שחומרות אין צריך \נא/תנינא

שהה  לבכ בוודאי  אבל  אכילה  הלכה.  כגון  כת   ותענוגים  הבריתר  ואסיפת  וכו',  נגול  רומצוי  ורדיפת 

כבוד  ורדיפת  איסו  ,ממון  לא  וגם  תורה  איסור  בזה  דרבנןאין  מצוה,  ר  מזלברו  ואעפ"כ  כמו    ה,ח 

מותר  י הבה היא במה שמותר, כדהיינו שעיקר התשו לך,  קדש עצמך במותר)יבמות כ.( שאמרו חז"ל 

תופס  והרשות   שבה  הרשת  אהיא  ומ  תהסט"א  מפילהאדם  לעבשם  במבוא    ממש  ירותו  כמבואר 

קליפות    \נב/ שערים והחשמ"ל וב שג'  מהמקיף  ע"נקיו  אעפ"כו   ,רחות  מהקדושה  נ ות  קליפת  )וכן    גהי 

  .יט( המבואר בתור

בזה   לשתלמיד    כיהביאור  אתשבא  ולקיים  מוע  לקבל  כוונתו  ואין  את לומר    וליכ  הרבאזי    הרב 

שלאהתורה   באזניניכ  באופן  הדברים  לשמוע   תלמידאבל  ו,  סו  עצמו    ,שבא  שכל  את  מסלק  לא  אבל 

 . יבוא לשמועשלא  ישמע, אלא רק לגרום עם בקורת, א"א לומר שבאופן שלאאלא מקבל 

ישראל  י והת מישועת  כשמדברים  לזה  ממעקון  נברא  עם  לת  דהיינו  העולם  שכל  ישראל 

שנע  ם,בשביל מה  זשה  וכל  הגויים גם  הכל  עם  לצה  יר ורק  של  התיקון  שאז בורחת אותו    אלשרך 

מהותהאולי    \נד/[נג]   פה הדקהיהקל  נגה  קליפת  א ,  מוצעמההיא    כי  סובל  הולא  לטובה ת    אפליה 

 
היא  אבל  קשה לברר אותה,  לפעמים  לכן    לקודש הוא דק,שההבדל בינה  קליפת נגה נקראת דקה מצד המהות שלה,    מז

 רחבה מאד מצד שכוללת שטח רחב מאד של היתר שצריך להתקדש בו. והיא עיקר המגרש שבו נמצאת הבחירה שלנו יום
 א ע"י שמעלים את קליפת נגה לקדושה. , וכמבואר בתורה יט שעיקר בנין הקדושה הווםי

הר  מח הקליפה  היא  ובינגה  יחזקאל,  שראה  טמאות  קליפות  מארבע  סביב.  עית  לו  ונגה  הג'  כמ"ש  כי  דקה  נקראת  והיא 
מסירים אותו אלא    לה לאברית מי ק שבהעור הד  להעלותה לקדושה, והיאיעית אפשר  ון אבל הרבק ית  הטמאות אין להם

 ושה.ד פורעין ומצרפים לק
איש באשתו  בעריות ובמאכלים האסורים והתירה הביאה    הין כי התורה הזהירינוהע  -ל ויקרא פרק יט פסוק ב  רמב"ן ע  מט

לי  בזולבאי יין  יו הרבות, ולהיות בסואשתו או נשמת  ייות שטוף בזוה מקום להוואכילת הבשר והיין, א"כ ימצא בעל התא
 ורה:, והנה יהיה נבל ברשות התו, וידבר כרצונו בכל הנבלות, שלא הוזכר איסור זה בתורהלמבשר 

 מבינים שהוא מיותר.בו יוד חכמה ים סכשמכני –מותר  נ
תנינא  תור  נא ֵּ   -ה מד  ש   הַּ ת  ע בֹודַּ ב ַּ י ֵּש   ש   מֹות  כְּ ח  מֵּ ם  מֹו  ג ַּ צְּ עַּ ב ְּ לְּ ם  ִריךְּ  י צ  כ ִ ֹאד.  מְּ ִחיק  רְּ ל    הַּ אֵּ ל  מו   כ  כְּ ח  י ֵּש   וֹ הַּ ש   ם,  עֹול  ה  ל  ש   ת 

ת הַּ  ע בֹודַּ ת ב ַּ צ  ִחיִלין קְּ תְּ מַּ ִסין ו  נ  כְּ נ ִ הַּ מוֹ לְּ כְּ ינ ם ח  ם, אֵּ ֵּ טש   יֹונֹות ו ש ְּ מְּ ק ד ִ ם רַּ הֵּ ל, וְּ ל  מֹות מַּ ת כ ְּ כְּ ח  ו  הַּ ל  אֵּ דֹוִלים. וְּ ִלים ג ְּ ו  ב  ִבלְּ ִתים ו  יִלין  ו  ִ פ 
אֹ  א  מְּ ת ה  ֵּ ד א  ש   ת הַּ ע בֹודַּ ם מֵּ הַּ ד  נם, ד ְּ ה  יְּ ה  ש   ו  מַּ מ   או י ב ַּ ר  א כ   ר, ִאם הו א יֹוצֵּ יֹותֵּ ק ב ְּ ד ֵּ קְּ דַּ מְּ ר ו  חֹוקֵּ ב וְּ י ב   חֹוש ֵּ ה. כ ִ עֹוֹש  ם ִאי  ֹש  ש   ד  ר ו 

א יְּ  צֵּ י ֵּ ר לֹו ש   ש   פְּ ךְּ  א  רו  דֹוש  ב   ק   ין הַּ אֵּ מו ת, 'וְּ לֵּ ש ְּ תֹו ב ִ י חֹוב  טְּ דֵּ א ב ִ א'הו א ב   י  נְּ ה ז    רו  ' )ע בֹוד  כו  ה ג.(, וְּ לֹ   ר  י  נ  א ִנת ְּ וְּ כֵּ א  לְּ מַּ ה לְּ ֹור  ה ת 
ד ְּ  קְּ דַּ מְּ הַּ ו   ל  אֵּ ל  עַּ וְּ נד(.  ין  ו ש ִ )ִקד  ת'  רֵּ ש    ב ְּ הַּ ִמיִרים  חְּ מַּ ו  )וַּ ִקים  ר  ֱאמַּ נ  ם  יה  לֵּ ע  רֹות,  תֵּ יְּ רֹות  מְּ א י"ח(:חֻּ ר  קְּ מו ת    י ִ י   ש   ֹלא  'וְּ ם",  ה  ב   י  חַּ "וְּ

ה   פהב   א  )יֹומ  אֵּ :ם',  י  כ ִ ִחי ו  (  ו ם  ש  ם  ה  ל  ל  ין  כ ְּ וְּ ת  ִמיל,  חוֹ הֵּ   ד ת  י  דֵּ יְּ ִאים  יֹוצְּ ינ ם  אֵּ ש   ם  ה  ל  ה  מ  דְּ נ ִ ש   ת  ח מַּ מֵּ ה,  ֹחר  ש ְּ ה  ר  מ  ב ְּ ם  ם  ת  ב 
ווֹ  צְּ ִ מ  הַּ ו ם ִחי ו    תב ְּ ם ש  ה  ין ל  אֵּ ין, וְּ עֹוֹשִ ה ש ְּ ש   ר  מ   הַּ ִקים וְּ ו  ד  קְּ ד ִ ת הַּ ח מַּ ה מֵּ ו  ו ם ִמצְּ ל   ת ִמש   הו  ֹחרֹות ש   ם )וְּ ינוֹ ה  מֹו אֵּ צְּ עַּ ִמי  א ב ְּ חְּ ו ם  ר ש  מַּ

ל(:ר  מְּ חֻּ  ל   א כ ְּ
ורי הקליפות כנגד  חאחורי החשמ"ל הנז' ואוהנה פני הקליפות כנגד    -ג שער הקליפות  "ב פ"ח  'שער ומבוא שערים    נב

יהם נגד  להחזיר פנ ע ואינן יכולים ולת בחיצונים להתאחז כלל באור המקיף אלא באור הפנימי כנודהאור המקיף לפי שאין יכ 
ם כי זה החשמ"ל הוא לבוש והוא יותר עב וגם מן הכלים של ז"א עכ"ז להיותו  הגי והנה  פנימא כנגד ה המקיף כלל אל

מ"ל וגם כי כל לבוש ולבוש יש לו אור  להתאחז בקדושה כלל ע"י זה המלבוש של החש  ת ימא אין הקליפות יכולמבחי' א
בבת את זה החשמ"ל סוה היא הנוג  נה קליפתתו בחינת אור מקיף וההתאחז להיואת החיצונים ל  מקיף ואותו האור מונע

אבות ומלכות וזה הנגה    הם חיות הקדש שהוא שלשכנזכר ביחזקאל ונגה לו סביב ובתוכה כעין החשמ"ל ומתוך החשמל ה
הם רע גמור החיצונים    החשמל הנז' אך  ורע מעורב וע"י הקליפה זו יונקים החיצונים מן הקדושה דרך  היא הקליפה של טוב

נים נחש וסמאל ולקמן נבאר בע"ה פירש קליפת נוגה מה עניינה והיא הנזכר בפרשת  נוא אשת זנוקבות דכר והנקרא צלמ
מהנוקבא קדושה ואלו החיצונים הם ג' קליפות    לאתתא כי היא טוב ורע ועל ידה יונק הנחש  שהל דבהאי נגה מפתה נחויק

 .ל הנז'מ"ביב לחשגה סקליפת נום סביב קליפות נוגה ומתלקחת וה  ה ענן גדול ואשהאגוז רוח סער
 ובמ"מ ציין לשמות רבה פרשה כט פסקא ה' הנ"לעיין ספר המדות   נג
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ישרפנונשיאת   לעם  שהישועות  וכ"ש    , אלים  עושה  שכשאומרים    שישראל כיון  הן  ישראל  להקב"ה 

   .\נה/תיקונם  לצורך רקמתנהל  כולו ם ובשביל בראכל העולם נש  ,יאהכוונת הברהם עיקר 
גם הכוונה  כש  ואולי  אזי  לרב  גמור  ביטול  לו  שאין  שכיון  קהילתוהרב  לתלמיד  את  או  עצמו    משבח 

 זה מעורר התנגדות והוא עוזב.  ,האו שנדמה להגזמ  בהגזמה

 

ר  גיילהת   בא  שיתרו  \נו/)זבחים קטז(בגמ'    יהושעורבי    אליעזר  דעת רבי  רז"ל שא  מה  'וזה בחי 

על   ששמע  סוףיעקרנס  כיון  ים  עממלחמ ו  ת  ק   ,לקת  לו  בני   \נז/דם מתן תורהו והלך  את  לגייר 

אותו,  שמשדהיינו  ,  \נח/ משפחתו שלח  רבנו  תורה  מ  כיה  לישרא   היהתן  תערובת  ל  רק  כן  לזר,  בלא 

 
הינו  הרב, אזי גם הרע של התלמיד,    . בשעה שהתלמיד בא לשמע תורה מפי'יאות  י  נערך למוד חלק ש  -דות  ספר המי   נד

יך לנשמתו  יהש  אשומע אל  אינותלמיד    לינק, אבל על ידי שכלם כן לשמע ורע שלו, באים גהקלפות שנבראו על ידי ה
והיא אינה בורחת  ,  ושהלקדקלפה דקה שהיא קרובה אבל יש   על ידי זה בורחים הקלפות ואינם יכולים לשמע.כנזכר לעיל,  

קדם    אן דאמר יתרו את חותנו", למ   חת. וסימן לדבר: "וישלח משה שועת ישראל, אזי היא גם כן בור אלא כשיש בתורה י 
 ך לו: מתן תורה בא והל 

ר    -ה יז אות א'  עיין תור    נה ֹו ֹלא ִנבְּ ל  ֻּ ם כ  עֹול  ל ה  י כ   ִביל ִיֹשְּ כ ִ ש ְּ א ב ִ ל   מְּ א א  א  מֹו ש   ל, כ ְּ אֵּ ש ְּ 'ב ְּ   : רו  ר  ית ב ִ אש ִ א  ִביל ִיֹשְּ רֵּ ר  קְּ נ ִ ל, ש   אֵּ ר 
ירֵּ  י  ת' )אש ִ פ  א(. כ ִ ךְּ צ  רַּ ב   ם ִיתְּ ֵּ ש   הַּ נו  ש   יְּ הַּ ה' )ב(, ד ְּ ִחל   ה ת ְּ ב  ח ש   ַּ מ  ה ב ַּ ל  ל ע  אֵּ ר  ל'ִיֹשְּ ב ֵּ קַּ י ְּ ִעים ש   ו  ע ש  ַּ ש   הַּ רו ת וְּ א  פ   ִהתְּ מֹו    ה הַּ ל, כ ְּ אֵּ ר  ֹשְּ ִמי ִ
הו  ש    י  עְּ ש ַּ )יְּ תו ב  מכ   ש   "   (:"ט  א  ל  אֵּ ר  א  ִיֹשְּ ך   ב ְּ בִ ר  ִבש ְּ ו  ר",  א  פ   ז התְּ כ   ב     יל  ת  א  א  ק ר  רַּ א  ר  ִנבְּ ֹו  ל  ֻּ כ  ם  עֹול  ה  ל  כ   ש   א,  צ  ִנמְּ ם.  עֹול  ה  ל 

רו ת א  פ   ִהתְּ הַּ ִביל  ש ְּ ל    ב ִ לַּ כ ְּ ה  י  ה  ז ה  וְּ ל,  אֵּ ר  ִיֹשְּ ב ְּ ר  אֵּ פ   תְּ י ִ ש   ש   נו   יְּ הַּ ד ְּ ה,  ִריא  ב ְּ ה  הַּ ִריא  ב ְּ הַּ ל  לַּ י  כ ְּ ב ִ ה  לה  לַּ כ ְּ ִביל  א    ש ְּ פ   ִהתְּ ל הַּ ב ֵּ קַּ י ְּ ש   רו ת 
ֹשְּ מִ  אֵּ י ִ ן   ל:ר  כֵּ י יֵּ   וְּ ל. כ ִ אֵּ ר  ל ִיֹשְּ רו ת ש   א  פ   ִהתְּ י הַּ טֵּ ר  ְּ ִביל פ  ש ְּ ה הו א ב ִ ִריא  ב ְּ י הַּ טֵּ ר  ְּ רו  פ  א  פ   ל ִהתְּ אֵּ ר  ֹשְּ ד ִמי ִ ח  א  ד וְּ ח  ל א  כ  ִטי ו ת,  ש  ב ְּ ר  פְּ ת ב ִ

 ֵּ ש   הַּ ךְּ ִמתְּ ש   רַּ ב   ר עִ פ   ם ִיתְּ טִ אֵּ ר  פְּ ֹו ב ִ פִ מ  א  חו ת ש   י ו ת, וַּ פ   ו  ב ַּ ִיֹשְּ ל  פִ ר  ב ְּ ל, א  י  אֵּ יו, כ ִ ל  א ע  ר  ל ִנקְּ אֵּ ר  ם ִיֹשְּ ֵּ ש   ן ש   מַּ ל זְּ ל, כ   אֵּ ר  י ִיֹשְּ עֵּ ֹוש ְּ ו  פ  ל 
ר   ְּ ִנקְּ רו ת פ  א  פ   ֹו ִהתְּ יֵּש  ב  ל,  אֵּ ר  י ִיֹשְּ עֵּ ֹוש ְּ ב   א פ  ם ִיתְּ ֵּ ש   הַּ ִטי, ש   ר ִעמ  ר  אֵּ פ   ךְּ ִמתְּ פְּ   וֹ רַּ כֵּ ב ִ וְּ ִטי ו ת.  טֵּ ר  ר  פְּ י ן ב ִ ִטי ו ת, כ ִ ר  ְּ כ  יֵּש     י פ  רב ְּ יב    ל אֵּ

יֵּש  ִלפְּ  ר. וְּ חֵּ רו ת אַּ א  פ   ל ִהתְּ אֵּ ר  ל ִיֹשְּ ה ש   נו ע  ה ו תְּ נו ע  ל ת ְּ כ  בְּ ר ו  יב  אֵּ הוְּ ל עֹוֹש  אֵּ ר  ִיֹשְּ ב ְּ חו ת ש   יז ה פ   אֵּ ִמים ש   ה ש     ע  א  ֵּ פ  עַּ ִעם הַּ נו  ע  ֹו, נַּ ל 
ם ִיתְּ  ֵּ ש   הַּ ךְּ ב   וְּ פ   רַּ רו ת ג   יֵּש  לֹו ִהתְּ ם ִמז  ה:א     דֹול ג ַּ

ה  מר בני ר' חייא ור' יהושע בן לוי חד אמר יתרו קודם מתן תורה היה וחד אמר יתרו אחר מתן תורדאית  -ז.  ם קטזבחי  נו
ועה  מה שמ   דיןא{ וישמע יתרו כהן מ-שמות יחכתנאי }  .  בו בני נחהיה למ''ד יתרו קודם מתן תורה היה קסבר שלמים הקרי

יג{ ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו  -שמות יזיב בצדו }י כתמע שהרשע אומר מלחמת עמלק שתגייר ר' יהושמע ובא ונ
פו וכל  שניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סולפי חרב ר''א המודעי אומר מתן תורה שמע ]ובא[ שכ

ם  כול  נתקבצויכלו כולו אומר כבוד  ט{ ובה-ים כטרה שנאמר }תהילמרו שיוא  אחזתן רעדה בהיכליהן  כוכבים  ]מלכי[ עובדי 
בול ישב  י{ ה' למ-ם הרשע ואמרו לו מה קול ההמון אשר שמענו שמא מבול בא לעולם )אמר להם( }תהילים כטאצל בלע

בל  מביא אנו  רו לו מבול של מים איעולם אמה שאינו מביא מבול ל]אמר להם[ וישב ה' מלך לעולם כבר נשבע הקב''
ן כבר נשבע שאינו משחית כל בשר ומה קול  פט אמר לה' נשבאש ה  טז{ כי )הנה(-שעיה סומביא שנא' }ימבול של אש  

גנ לו בבית  יש  טובה  קודם שנברא העולההמון הזה ששמענו אמר להם חמדה  גנוזה אצלו תתקע''ד דורות  ם זיו שהיתה 
ו  את עמ  יא{ ה' יברך-הילים כטולם ואמרו }תן ]מיד[ פתחו כעמו ית ז ליא{ ה' עו -}תהילים כטשנאמר    וביקש ליתנה לבניו

ר''א  בש ה לום  }יהושע  שנא'  ובא  שמע  סוף  ים  קריעת  אמר-אומר  הזונה  רחב  ואף  האמורי  מלכי  כל  כשמוע  ויהי  ה  א{ 
 . ' את מי ים סוףי{ כי שמענו את אשר הוביש ה-לשלוחי יהושע }יהושע ב

יים  תנאי וירושלמי נחלקו  בגמ' בבל  נז עיין    ,זה קו בנחל  גם  והמפרשים על התורהחרי מתן תורה.  ו בא לפני או ארתאם 
  .חר מתן תורההאבן עזרא ורשב"ם ורד"ק כתבו שיתרו בא לאשדעת    –  אות א'בהערה  יתרו  תחילת פרשת  תורה שבע"פ  

לא שעל דעה א  .הן תורמת  והלך לפנייתרו בא  שכתבו  ל ור"י ערמא וספורנו  גאון ורלב"ג ואברבנא  ההרב סעדי  ולעומתם
ש דעה שלישית שיתרו בא  , על כן יאר עמהםמבקש מיתרו שישבנו  משה ראחרי מתן תורה  קשה מפרשת בהעלותך שזו  

תוס' ע"ז כד:  וזו דעת הרמב"ן ורב"ח והכספי.  ועייין    חרי מתן תורהאשוב בא להר סיני  ור לביתו  וחז  המתן תור  לפני
 . הראשונות הדעותקשה על שתי שמ

שמע בא כיון שרו  הביא את הגמ' הזו שית  אתורה ח' תנינא אות ג' ותורה עט תנינגם בממה ש  דעת רבנו  ה שזו גםונרא 
 שמע על מתן תורה.ש בא כיוןהמודעי ש ר"א קריעת ים סוף ומלחמת עמלק ולא הזכיר את דעת 

מו סעודה הרי  תו ואכל עם שמשה רבנו יצא לקרא ראיתי מקשים א"כ מתי התקייואמנם על הדעה שבא אחרי מתן תורה  
 .לוחות ולפייס ולקבל לחות שניות  עלה למרום לקבלארבעה חדשים רת מתן תורה עד יום כפור מחל
 נסעו מהרששכ  (בל-כט  י' פרק  )ין במדבר  ועי  של אתה תחזה.בעודם בהר סיני, ואז יעץ לו העצה    וחזר אחרי מתן תורה   נח

  אל נא"משה בקש ממנו  ו   "לך כי אם אל ארצילא א"והשיב לו  וכו'  תנו  נוסעים אנחנו לכה אי  רבנו אומר ליתרו   משהסיני  
 .  (וכן נראה לישמות יח א' ד"ה )עיין רמב"ן  וכנראה שאז כן נשאר איתם. ."וב אותנו וכו' והיתה לנו לעינים והטבנו לךתעז

ה לומר זר, לכן נראחעות ישראל, צ"ע מדוע  לקמן שטעם שהלך יתרו היה הקליפה שבורחת כששומעת ישו  ולפי המבואר
)כידוע המחלוקת בזה דין בן נח  יצאו מני שעם ישראל בעצמם  לפ  שכשחזר היה בבחי' גירות חדשה, כי גרות ראשונה היתה

אבל אחרי מתן תורה יש לו דין של גר כמו  גר המצטרף אליהם לא יצא לגמרי,  וכ"ש שעיין דרוש א' בספר פרשת דרכים(  
ממש    , ולא כמו ביאה ראשונה שעדיין עשהועל דעת זה באכל הי"ג עיקרים של תורה    מסתמא אז כבר נודע לו , וכל גר
רבה)  .מע"ז כח(  דברים  הגר  .ב'  באמת  כי  ובא,  תורה  מתן  שמע  שיתרו  המודעי  ר"א  דעת  מובן  היא ולפ"ז  השניה  ות 

 העיקרית והיא גרות חדשה שכבר לא עשה ממש מע"ז מכח מתן תורה ששמע.
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שמעו לא  אבל  וראו  שהיו  אע"פ  רב  תורהמת  את  הערב  שלם אע"פ  יתרו  גם  ו  ,\נט/ן  בלב  שבא 

ל זר  \ס/ ישראלעם  להצטרף  ת  נחשב  י  \סאש/ דרבמגם  כמבואר  ורה  למתן  בחי כי  הוא    'תרו 

ג'  ,  נגהקליפת    \סב/ פה הדקהיהקל  כמו  רע  רק  הטמאות שאינה  האל  ,\סג/ הקליפות  תערובת    איא 

ו שכל    .  רעטוב  מקליפה    הגריםואע"פ  לפני,  \סד/נגההם  שהתגייר  יתרו  מהם  תורה  שונה  , \סה/ מתן 

גו שנזדכך  לישראל  דומה  דקה  ,בשיעבוד  ופואינו  קליפה  בחי'  כששומעת   רחתשבו  והיה 

ישוע  [סז]   ישראל   \סו/ ותישוע ששמע  אע"פ  ישראל  כי  עמלקדהיינו  ת  ומלחמת  סוף  ים    ,קריעת 

  )קהלת ג' טו(כמ"ש    ,למעלת הקב"ה  שבכי ח זה    ,לבא להצטרף לישראל ו   לעזוב כבודו  וגרם לאדרבה  ש

 
כהן    נט בשפתי  כזשכמבואר  יח  ובמדרשוישלח    -  מות  משפחתו,  בני  לגייר  ז"ל  רש"י  פירש  חותנו.  את  תנחומא    משה 

לי י"ד, י'( לב יודע  ר כך אמר בחודש השלישי אמר שלמה )משואח  ת בובר פרשה זו י"א( וישלח משה את חותנו)מהדור
מחת התורה  בהשקט ובא לראות בשושב בתוך ביתו בבטח  ו יוגו', אמר הקב"ה בני היו משועבדים בטיט ולבנים ויתרו היה  

די  ה כ תאמרתי פרשת שמות שאחת מכוונות הגלות הי  דש השלישי. כברעם בני, לכך וישלח משה את חותנו ואחר כך בחו 
  בחומר ובלבנים, ויתרו לא נזדכך חומרו ואינו כדאי לקבלת התורה, וכן קיבלנו שערבללבן חומרם כדי לקבל התורה, זהו  

...  א ערב רבה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל דוקא, אתם ראיתם ולות, וכן הוא אומר כרב לא שמעו עשרת הדבר
 "ל שפתי כהן. עכ

 ונשמתם   )שבת קמו(  עקב שפסקה ממנו הזוהמהיהיו בני    ישראל, אבל  ה דין של גרותתור  ישראל היה מתןלע"פ שגם  א  ס
מ גבוהות  נשמות  דעת  היו  הראשוןטפי  מצריזנו  אדם  בשיעבוד  היה  םדכו  ויתרו  מדי .  מבן  ין  בן  המצריתאברהם    . קטורה 

 . מהטוב של קין ונשמתו
וגו' אנכי  יה מג( אנכי הגדתי והושעתי והשמעתי  )ישעהה"ד  ד"א אנכי ה' אלהיך  פרשה כט פסקה ה    -רש רבה שמות  מד  סא

)שמ שנאמר  בים  ויטבעו  אחריכם  וירדפו  שישמעו  כדי  שברחתם  למצרים  ויג  תוהגדתי  מצריד(  למלך  העם יד  ברח  כי  ם 
והשמעוהושע ישראל  את  ההוא  ביום  ה'  ויושע  )שם(  אתכם שנאמר  כוכב תי  לעובדי  עמים  תי  טו( שמעו  )שם  ים שנאמר 
 בחדש השלישי ואתם עדי נאם ה' ואני אל אנכי ה' אלהיך:  תנו מידזר שנאמר )שם יח( וישלח משה את חו  בכם   ואין  ,ירגזון

במתן רק  ו מדין בן נח לגמרי  איצכי כלל ישראל  ין לא היה שם ישראל בעולם,  ר לפני מתן תורה שעדיצ"ע כיון שהתגיי  סב
זו הסיבה שאי  אז.  הרה ויתרו לא היתו ה כבר פסקה ם או כיון שהיה בהר סיני סמוך למתן תורגרינו דומה לשאר  האם 

הכלבו שבהר   רועי"ש ביאלנו את התורה דיינו.  סיני ולא נתן  זוהמה ממנו כמבואר בהגדה של פסח בפיוט אילו קרבנו להר  
 ידך אולי דווקא הקרבה להר סיני בשעהמא.  הזמה  סיני בטלהקרבה להר  ם. וכן כתב האלשיך שם שבלבהספק מבטל  סיני  

  הלא היבמתן תורה  עכ"פ מבואר כאן שאפילו אם היה     שם.  ה ז יתרו כבר לא הי, ואנה שורה עליושל קולות וברקים ושכי
 . על כן משה רבנו שלח אותוש כמבואר במדרשלא נשאר בגדר זר להחשב ישראל גמור א  ומועיל ל

ע, כ ִ     -עיין תורה פב    סג ֹות,ִהנ ֵּה נֹודַּ ִלפ  לש  קְּ ה  י יֵּש  ש   ר  ע  חַּ סְּ לַּ   רו  ש  ִמתְּ אֵּ דֹול וְּ ן ג   נ  ע  ת  וְּ חַּ ין  (.  ק א'יחזקאל פר )ק ַּ ֵּ , ִהיא ב  ה  ת ֹנגַּ ַּ ִלפ  קְּ ו 
ש     ו  הַּ ֹות  ִלפ  קְּ ה.  ֹלש   ש    דֻּ ק ְּ הַּ ין  ִלפ   בֵּ ק ְּ ב ַּ ת  ל  ל  ִנכְּ ִמים  ע  ִלפְּ וְּ ה,  ש    דֻּ ק ְּ ב ַּ ת  ל  ל  ִנכְּ ִמים  ע  ִלפְּ ב ִ   ה,וְּ ִהיא  ִחינַּ וְּ ִקים  בְּ ו  ע ש  ה  ת  מַּ ִנש ְּ ִבית  ֵּ מ  לַּ י  דַּ ן  וְּ

קיג.) דף  ז הו    (: זוהר סבא דמשפטים  ל    וְּ רְּ ע  נֵּי  לש  ש ְּ ית, ש   אש ִ רֵּ י ב ְּ רֵּ ִסדְּ ִחינַּת  ש    ב ְּ ד הַּ נ ג  נ ַּ ה, כ ְּ ֹות הַּ ִלפ  .  ֹלש  קְּ ה  ֹנגַּ ד  ג  נ  כ ְּ ִעי הו א  ב  רְּ ו  "ל, 
י   כ ִ "ל,  מַּ ש ְּ חַּ ִחינֹות  ב ְּ הו א  תלִ וְּ ל  ל  ִנכְּ ִמים  ע  אֹור  פְּ "ל  מַּ ז הו  ב ְּ וְּ ה,ֹות.  ִמיל  סֹוד  ם    הֵּ עֹורֹות,  לש   ש   יֵּש   י  לש     כ ִ ק  ש   ד ַּ עֹור  וְּ ֹות.  ִלפ  קְּ

 : ה  ִחינַּת ֹנגַּ ִביִעי, ב ְּ  רְּ
לד  -ים  ל שער הגלגועיין    סד מואמנ  -  הקדמה  היתה  נפשו  ר' עקיבא עצמו שרש  פנימיות הקדושה, אלא שע"י חטא ם  ן 

, כי  קדמון יצאת אל הקליפות, ואח"כ חזרה בקדושה. ואע"פ שנקרא גר, אינו גר ממש. אבל שאר נפשות הגרים אינם כך
והוי היא  עיקר מציאותם  נוגה, שפעמים  קליפת  אותה הקליפה הנקראת  מן  היא  ופעמים  מיתם  ל הקדושה,  חוזרת אסאבא, 

ר הזוהר, וז"ס מ"ש רז"ל קשים גרים לישראל כספחת וכו'. והענין הוא, כי האיש ההוא שהיה  כנזכר בפרשת ויקהל בספ
ים בהיותם בג"ע הארץ, כנזכר בפרשת  תולדות הנפשות של הצדיקבתחלתו גוי, כאשר בא להתגייר, נכנס בו נפש אחת, מ

ני ישראל. ואז נקרא גר צדק, כי יש  פש אחרת קדושה ממש, כשאר נפשות בסה בו ניר, זוכה ונכנישלח לך. ואחר אשר נתג
היותו  לו ממש נפש קדושה מן המלכות, הנקראת צדק כנודע. והנה אותה הנפש הנשארת עתה בו, והיא אותה שהיתה בו ב

בהיותה עתה בגוף  , ולכן יזה אל הקליפהחהגר, והיא אשר החזירתו למוטב בהכרח הוא שתהיה לה איזו אגוי, הנקראת נפש 
גייר, בהכרח היא מחטיאה קצת אל הנפש הקדושה האחרת אשר בגר הזה. וז"ס קשים גרים לישראל  הגר הזה אחר שנת

 הנקראת ישראל. כספחת כי נפש הגר הראשונה, מחטיאה את נפש השניה 
ר. והטעם נ"ל שכל  ה שאסור לומר תורה לגאע"פ שמבואר בשער הגלגולים שכל הגרים הם מקליפת נגה, אין הכוונ  סה

הי סינייהגרים נשמתם  ק  בשעת מתן תורה  תה בהר  הזוהמה מהם כמבואר בשבת  וכיון שהם מתגיירים    מו:,וזכו שתפסק 
בא עם הגוף   ההיאבל יתרו אם היה נמצא במתן תורה . יתה בהר סיניי שה מקבלים נפש קדושה של ישראלאחרי מתן תורה 

נחשב זר ביחס  וכנראה מצד הגוף    ממדין שהם מזרע חם בן נח(  אבפרט שהומצרים )ו  דכך בשיעבודהעכור שלא נז  שלו
אומר  בין צדיק של  , ין מתן תורה שהיה שרש נתינת התורה לישראל בכל הדורותחילוק ב  ששי  וצריך גם לומרלישראל.  

ארים את הי"ג  דוחים אותו ואח"כ מב  ועוד שגר שבא היום להתגייר תחילה  שבזה יכול גם גר לשמוע ולקבל.  תורה לצבור
כמבואר בדברים רבה    .שהתגייר עדיין לא נודע לו יג' עיקריםכ  של תורה וממילא הוא בא על דעת זה אבל יתרו   עיקרים

  .רק הוא אלקיםשאמר שה' גדול מהם ולא ש ב' כח שעשה ממש מע"ז
 לעיל אמר ישועת ישראל. וצ"ע האם דווקא או לאו דווקא.  סו
 .זכ  י כהן שמות יחבשפת רעו כמבוא מסוג אחר. והערב רב אע"פ שהיו רק ראו ולא שמסיפר לו ישועות  ישראל משה רבנוע ישועות בא בגלל ששמאע"פ ש סז
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הנרדף   את  יבקש  פס)והאלקים  ט(ספורנו  מדה    הרודף   ת א ן  וד  ,\סח/ וק  כנגד  יא(ש  כמ"מדה  יח  כי    )שמות 

זדו אשר  אמר    ,עליהם  בדבר  כן  יד)שם(  ועל  גדול  עתה  כי  מעתי  האלהיםה'  במדרש כל  ואמרו    \סט/ , 

שהקב"ה   שאמר  מגדושאע"פ  בע"ז  ,כולםל  ממש  נתן  יש    ,אבל  עצמיכאילו  כח  איזה  שה'   ,להם  ורק 

יותר וחזק  היה    .גדול  יתרו  לדבריהם  ט נמצא  בוב  סוחר  ביות שבחר  החזק  כח  בעלי   רבעל  מכל 

למשה  הכוחות. כשבא  לוש ו  רבנ  אבל  ישראל  ע וישש  \ע/ סיפר  קות  הרבה  הם   ודםהתחילו  ישראל  כי 

הבריאהכל   בנים    ,כוונת  אותם  "הקבלהונקראים  אהבתו  מהותי   ,\עא/(מפרשים)  מרוב  הבדל  יש  נמצא 

ליהודי  גוי  לסבולא  הוזה    ,בין  היה  יכול  שיד  ויח  \עב/ כמ"ש  ,לא  בשרו  תרו  חדונעשה   דין חדודין 

צד.( זאת .  )סנהדרין  לו  סיפר  בכוונה  רבנו  לפני  ,ומשה  ילך  שיתרו  כיהר תו  מתן  כדי  כזו    פהקלי  היה  , 

לינק   אב  כי,  עצמה  המהתורשיכולה  בביטול גמור  אבל לא  ולקבל  בקורתא לשמוע  עם  כמו  לא  ולא   ,

עליהם  עם   מעיד  שהכתוב  חכם "ישראל  ולא  נבל  אתנו  דהיי,  "עם  ה  שסילקו  השכל  שלהם כל  עצמי 

 :   \עג/ קכג התורה כמבואר בתורה כדי לקבל את

 
ונו, כענין ישמח צדיק  וי למקנא לכבוד קאבדן מצרים כרא  ( ויחד יתרו על כל הטובה. לא שמח על'טת יח  שמו)  -ספורנו    סח

 ל דמעת העשוקים:עישראל, כמרחם בתם של כי חזה נקם אבל שמח על טו
( עתה  יא   נן אמרי יתרו נתן ממש בעבודת כוכבים שנא' )שמות יח רב   ,"כי ה' הוא האלהים"   –  חכעיין דברים רבה ב'    סט

ב ה( הנה נא ידעתי כי אין אלהים בכל הארץ כי  -במקצת ממנה שנא' )מלכיםנעמן הודה    . ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים 
משה  רץ שנא' )יהושע ב( כי ה' אלהיכם הוא אלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, רחב שמתהו בשמים ובא .אם בישראל

פילו בחללו של  שמו אף בחללו של עולם שנא' כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד מהו אין עוד א
 עולם

ֵּ   -מות יח ח'  ש  ע פ  סַּ יְּ רוַּ ש   ל א  ת כ   נֹו אֵּ ֹחתְּ ה לְּ ה  ר מש   ש   פַּ   ע  ד לְּ ֹדו  ֹעה ו  יְּ ל ארְּ ִים עַּ רַּ ִמצְּ ם  לְּ תַּ א  צ  ר מְּ ש   ה א  א  ל  ת ְּ ל הַּ ת כ   ל אֵּ אֵּ ר  ֹוֹדת ִיש ְּ
ד:ב ַּ  ֹדו  ם יְּ לֵּ צ ִ י ַּ ךְּ וַּ ר     ד  

תרו את כל  ר וישמע יע הכל שנאמצורך בסיפור והלא שממה  עשה וגו'.    ויספר משה לחותנו את כל אשר  -שפתי כהן  
כי אף על פי ששמע, בחזרת סיפור הדברים עושים רושם  לתורה,  ך לבו לקרבו  וירש למשאשר עשה אלהים, רש"י ז"ל פ
לו משה ה בזה חילול ה', לזה הקדים  שחשב משה אולי שמע יתרו שלקחו ממונם ויהיוא  בחזרתם. עוד נאמר שהסיפור ה

 רדו בני יעקביה כדי של, שהביא רעב על כל העולם, הסיבה היתסיבת ישראהיה אלא ב  ל העושר שנתן להם לאשכ  לומר
ף, זהו ויספר משה לחותנו  תה סיבה שהובא שם כל כסף וזהב של כל העולם שנאמר )בראשית מ"ז, ט"ו( ויתום הכס וזה הי

א  אלהים, הול אשר עשה  אמר וישמע יתרו את כו שה אלהים, כמ ישראל, לא אמר את כל אשר עשאת כל אשר עשה ה' ל 
ועבדו בהם זה כמה שנים והיו כפויי טובה, אם   ל ישראללהם בסיבתם ש ובה שבאשמע הדין שנעשה להם ומשה הודיעו הט

 עמלק לא היה מן הדין להצילם ם לא היה בדין כשבאה עליהם התלאה בדרך שהוא  כן כל מה שלקחו מהם היה בדין, שא
 ... ו,ו בדין לקחה' מכאן שכל מה שלקחלם ומאחר שהצי

מהרח"ו   נחל  משה  -  קדומים בשם  ויספר  עש  לחותנו  וז"ש  כל אשר  לפאת  ה'  דוקא  ה  ישראל  אודות  על  ולמצרים  רעה 
את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם ה' ש"מ דאכתי חביבותייהו  בעבורם ולא בשביל שהתריס נגדו יתברך והראיה  

 ור נמרץ:תורף דבריו ז"ל בקיצזה לם עשה הכל  גביה ובשבי
ו משכ עיין    עא לדוד  כהןיל  ח'    שפתי  יח  הי  םששואלישמות  ל  המה  רבנו  ועי"ז בא    יותר ממהספר לו  למשה  ידע  שכבר 

כן הדבר רק שעל הים נמי היה שם תלאה מעבירה דב"פ חטאו על  ומשה סיפר לו כי לא    -  המשכיל לדודתרץ  ולהתגייר.  
 ו. תו על בניהבתו ובחמלילו הכי הצילם ה' באואפ ן ובעלייתן ים סוף בירידת

כדי שכל    לטובת ישראלהיה  שנים    210לפני  ם  ל למצרים לירידת ישרארעב שקדבאר שמשה סיפר לו שגם ה  שפתי כהןו 
 . עי"ש.ברכוש גדול ממצרים יצאוממון העולם יגיע למצרים וישראל 

ל   -' טשמות יח  עב ל כ   רֹו עַּ ד ְּ ִיתְּ חַּ י ִ ה  וַּ ֹוב  ט  ש   הַּ ד א  ֹדו  ה יְּ ש   אֵּ ר ע  ר  ִיש ְּ רלְּ ש   ִים: ל א  ר  ד ִמצְּ ילֹו ִמי ַּ  ִהצ ִ
יינו דאמרי אנשי גיורא עד עשרה דרי לא  ויחד יתרו נעשה בשרו חדודין חדודין והן צד.(  במדרש )סנהדרי ו  -  חיירבנו ב 

,  אנשי בריתו וקרוביו  ריםחם והיו המצבזי ארמאה באפיה, וביאור עד עשרה דרי כי יתרו היה עשירי למצרים בנו של  ת
א משם בנו של נח, ומצרים בנו  ברהם יציה מקטורה, ואאברהם הי מדין קרובים היו שהרי מדין בנו של  מצרים ובנואף בני  

וכשם שהיו עשרה דורות מנח ועד אברהם כך תמצא עשרה דורות  אמר )בראשית י, ו( ובני חם כוש ומצרים,  של חם שנ
עד יועשרה דורות ממצרים  ם,  דין בן אברהמחם בן נח עד מ מבני מדין, ועל כן דרשו עד עשרה דרי  תרו שהוא  בן חם 

 ליו בפורענותם אף בדור עשירי: ונבדל לגמרי מהם מכל מקום בשרו יכאב ענתגייר רו אף על פי ששהרי ית
פרעה רע של   לקהידודין על שמתו והיא חלק הטוב שבקין וגם נעשה בשרו חויחד יתרו שנתבררה נש  -לחיד"א    חומת אנך 

 .ה חלק ממנוקין והי
עֵּ ...   -עיין תורה קכג       עג ל ב ְּ אֵּ ר  ִיֹשְּ הוְּ ֹור  ת  ת הַּ לַּ ב   ה    ת קַּ י  ה  ם, ש   יה  ימֵּ ב ִ ה ש   ה ז ר  י ע בֹוד  דֵּ יו  עֹובְּ ז ה  י א  דֹולֹות כ ִ מֹות ג ְּ כְּ ם ח  ה  יו  ל  ה 

. וְּ  עַּ דו  י   ַּ דֹולֹות כ  ִקירֹות ג ְּ ח  מֹות וַּ כְּ י ח  ִ ל פ  ם עַּ עו ת  כְּ ט  ח  ן הַּ מ  צְּ עַּ ִליִכין מֵּ ש ְּ ל מַּ אֵּ ר  יו  ִיֹשְּ ה  י ש   לֵּ קַּ לו  יו  מְּ ה.  מֹות, ֹלא ה  ֹור  ת  ִלים הַּ יו   ב ְּ י ה  כ ִ
ו    ִפל  א  ם. וַּ ה  נו  ִעמ   ֵּ ב  ה רַּ ה מש   ֹש  ע  ה ש    ל מַּ ם כ   ה  ה מֹוִעיל ל  י  ֹלא ה  לֹום, וְּ ש   ס וְּ ֹל, חַּ כ  ֹר ב ַּ פ  כֹוִלים ִלכְּ ֹופְּ יְּ מ  הַּ אֹותֹות וְּ ל ה  ִאים  כ   ֹור  נ  ִתים הַּ

ה מֹועִ  י  ם, ֹלא ה  ינֵּיה  עֵּ ה לְּ ֹש  ע  םש   י ג ַּ ם, כ ִ ה  ִאים א    יל ל  צ  ה ִנמְּ ת   ם  עַּ ל עַּ אֵּ ר  ךְּ ִיֹשְּ ם. אַּ ת  מ  כְּ עו ת ח  ט  טו ת וְּ י ש ְּ דֵּ ל יְּ ִרים עַּ ֹופְּ כ  ִסים הַּ יקֹורְּ ִ פ 
מש    ו בְּ ה'  ֱאִמינו  ב ַּ ה  מֹות, וְּ כְּ ח  ִליכו  הַּ ִהש ְּ ת, וְּ ֱאמ  או  ה  דֹוש  ר  יְּ ק  הַּ ה. וְּ ֹור  ת  לו  הַּ ז ה ִקב ְּ י  דֵּ ל יְּ עַּ ֹו, וְּ ד  בְּ ם או  ה עַּ ג ֵּ רְּ ת ִ ִרים  נו  ש   ב  לֹוס )ד ְּ קְּ נְּ

ל    ל"ב(: י וְּ דֵּ ל יְּ ה עַּ י  ה ה  ֹור  ת  ת הַּ לַּ ב   ר קַּ י ִעק ַּ '. כ ִ ימו  כ ִ א חַּ ל  א וְּ ת  יְּ ילו  אֹורַּ ב ִ קַּ א ד ְּ מ   ם", 'עַּ כ  ֹלא ח  ל וְּ ב  ם נ  דֵּ "עַּ ל יְּ נו  עַּ יְּ , הַּ ימו  כ ִ י  א חַּ
נ ַּ"ל: ַּ מֹות כ  כְּ ח  ל הַּ ם כ   ִאת   ִליכו  מֵּ ִהש ְּ  ש  
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נפלא עניין  שמתןותימה    והוא  מכח    שאע"פ  היה  שמיםתורה  שי  צוםהע  הכבוד  ע"י  ו  תרשנעשה 

זרה   עבודה  של  הגדול  ואמרהכהן  יא(    בא  יח  כי)שמות  ידעתי    ,התגייר ו  אלהים,המכל  ה'    גדול  עתה 

בזוכמבוא יתרור  י'בואר  מב כו  \עד/סז:  דף  הר  מהרחוק  \עה/ תורה  הוא  שמים  הכבוד  דייקאשעיקר  , ים 

האמת את  ששומע  למי  הדוגמא  הוא  לעיל  גם  לב  ועוד  שנשבר  עד  אותה  להתגייר,  ומקבל  ובא  ו 

וינהיד לו  שהיה  העצום  הכבוד  כל  את  לעזוב  ובו  רדיפות  מעם   להיות  בשביל  זיונותילסבול   חלק 

וישראל  ב,  תוראעפ"כ  עצ מתן  המו  ה  ראולא  להיויה  רכי  ת  י  בשמות  כמבואר  זר  ה.בנחשב  כט   ה 

כוכמב היה  ואר  אם  כי  תורה  אן  במתן  נגה  גורםהיה  נמצא  לקליפת  תורה  יניקה  הערב  אבל    .ממתן 

חשמהם  רב   מלא  רבנו  ש  שהן  שה  מהתכיון  יניקה  לה  שאין  טמאה  קליפה  אלא  נגה  קליפת  ורה לא 

ראו את מתן תורה רק  ועל כן    .ים כראויגר  לא היו  רב  קצב. שהערב  וכמבואר בזוהר כי תשא  עצמה.

 .אמר את התורה באופן שרק הראוי ישמעבוודאי כי הקב"ה )שפתי כהן( אבל לא שמעו כלום 

 
יניקת   למנוע  כדי  טמאנמצא  קליפות  התורהג'  את  לומר  צריך  המ  ,אמנותו  ,ביגיעהה  ות    , שקלופלס 

  שאין ,  ואעפ"כ עדין יש יניקת קליפת נגה  ,ובהשת   ותכוחו להבין ולעש מאף אחד לא ישמע יותר    כדי

לרב, כראוי  ביטול  ששו  \עו/ היתרים  מחפשתו  לה  בתורה  השגתוגם  לפי  שהי  ,מע  תינק    אוכדי  לא 

ישראל   מישועות  לדבר  שמצריך  ל לפני  תורה.מותחיל  אפילו  זה  ואולי      ר  מרחק  שהצדיק  הבחי' 

חכמי רחוקים  תלמידי  שמקרב  אע"פ  כאביותר,  ם  ורע  שהו  ישמן  כמבואר  טוב  מעורב  נגה  קליפת  א 

ש מי  ואילו  לרחק  אלא  תקנה  לו  אפילו  אין  תקנה  ,הרעדרגה  במעדיין  הוא  לו  ל  יש  אפשר  השמיע כי 

מה רק  לשמוע  לו  לשראוי  שיזכה  עד  טוב,  שקרבו  .היות  מי  ו  אבל  אלא  אותו  טוב  נעשה  ולא  התקרב 

עם   תקנה  אין  , בלב  ביקורתנגה  בחי'  לו  שאי,  שהתרו  הע"פ  העולם  כמד  יחייה  והתעורר ל  ששמע 

נשבר להתגייר   בקורת  כשהתגייראבל    ,בלב  הרבה  לו  מעשיו  היה  והתחיל    על  הצדיק  לו  של  נותן 

 . \עז/ עצות

לצבורהאמת  והצדיק   תורה  לומר  מאד  שבא  מה השומע  בצבור  יששמא    מפחד  שישמע  מי  ים 

לקליפות יניקה  יהיה  ועי"ז  ממדרגתו  שהצדיק  שלמעלה  נמצא  גרם,  הסט"א.זק  לח  בדבריו   את 

כמו  )ו התורה  מדברי  בתשובה  מתעורר  לא  השומע  שאם  מבאר  קלד  שדבריו  בתורה  נמצא  יתרו 

שובה במקום לעשות תובנה  הה בטוע  אבל  אם השומע כן שומעגם הברית כמו ז"ל ובחי'    לבטלה וזה

פ  השעו נחשבמעשה  ו   גום  הוליד  שהרב  ממשש,כמו  ניאוף  וזה  פגום  ל  ולד  ליק  דצ ויגרם  זה שגרם 

התאווהברוהתג כן  (עי"ש  ת  גדולה    על  אימה  לו  תוריש  רה  כשאומר  מאימת  ה  "יותר 

  :[עח]  ראש השנה יום הכפורים  כ "ויה

מ הקשצ"ע  בה  והיחס  רר  אימת  אי"ה  ין  העשהיא  שתש  נומת  הסכנה  לקליפה יניקהיה  לאימת  ה 

שמ ומדהתורה  מזה.לו.  יותר  זה  ב  וע  גם  נכשי הופחד  האימה  ויו"כ  "ה  רהרי  שמא  ה השנ  שךמבל  א 

יקלקל  .חיצוניםל  היניק  םוגרשעברה   שמא  מפחד  הצדיק  כי  בעולמות   ואולי  פגם  יותר    ,ויגרום 

 . ענשיוי פגםחרי מעשה שמא מהפחד שא
 

 

 

 

 

 
מיה, כדין אסתלק קודשא בריך הוא ביקריה  אתברו קו לקודשא בריך הוא ון דההוא מלך וכהן אוד וכיו :  דף סז  יתרו זוהר    עד

תר דאתא  ריך הוא ביקריה כד אודו אלין קמיה, לא אתייהיבת אורייתא, עד לבלק קודשא ב, ועד דאסתעל כלא עילא ותתא
וא קודשא בריך ה  תכם וגו', כדין אסתלקאשר הציל א  ה'וך  להי"ם, ברמכל הא  ה' ר עתה ידעתי כי גדול  יתרו ואודי ואמ

 א ותתא, ולבתר יהב אורייתא בשלימו דשלטנו על כלא.ביקריה עיל
י  אות  תורה י'  עה םעִ   ]ב[ כ ִ ג ַּ ךְּ הו א הו א, ש   רו  דֹוש  ב   ק   ל הַּ תֹו ש   ל   דֻּ ר ג ְּ ו    ק ַּ כ  עַּ עו  ש   ה  יט ו מוֹ "ם יֵּדְּ ל ִ ַּ י ֵּש  ֱאֹלִקים ש ַּ ל, כ  ז ֹהַּ ש ֵּ א ב ַּ ו ב  ר  מ 

רֹו סט:  ַּ  (:)ִיתְּ א ִיתְּ 'כ  ת  ר: ד א  מַּ א  ', רֹו וַּ כו  דֹול ה'" וְּ י ג  י כ ִ ת ִ עְּ דַּ ה י  ת   י עַּ ר "כ ִ ק ַּ יַּ ין ִאתְּ דֵּ ִאתְּ   כ ְּ ה':וְּ א  א ִעל   מ  א ש ְּ ל    עַּ
 . ר ללמד תורה לאשהסואולי זה הטעם שא עו
יגע  עד ש  יתן לו עוד עצותחשש ששמשה  כתב  ש  ה מקובריןר לקוטי תנינא בשם הקדוש ר' מש בספר לקוטי בת   עיין   עז
שתלך  טוב    ,שמשה אמר לו אין אנו צריכים לעצות שלך  עוד שם בשם רבי בונם מפשיסחא.  תולכן שלח או  עיקר התורהב

 לביתך ותלמד את בני ביתך.   
   ו עוד עצות. א תיתן לנאבל אבקש של ,קבלתי עצתך )משה(לו אמר  וסףט י בשם וילק פ' יתרו    וכעין זה במדרש שמחה

אבל טוב יותר היה    ,שנותנין לו  שאע"פ שהצדיק עושה העיצה  ליקוטים  בשם בית יעקב  פ' יתרו עין זה בתורת יחזקאל  וכ 
   לבאר. בלעדיה ומספר שם מעשה

   .פני הצדיק ישראל אתשמעתי שיעץ למנות שרים לשפוט כדי שלא יראו  ובשם הרב
רזיא  ילקוט ראובני אות מד בשם ועיין   למ  יתרו מתחילהכוונת    שכתב שכל  גלי  לו את שה  כשקרא  וכשנתן  לאכל לחם 
    .וכשיעץ על שרי עשרות מאות ואלפים הכל היה לרעה ולכן שילח אותו משה עי"שצפרה 

 ( על יניקת החיצוניםהרב וכאן  שנפגםם מדבר מהפגם )שעוד עיין גם לעיל תורה קלד  עח
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 ורה מז תנינאא לתביאור חברות ןעד כא
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