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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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון

 בספה"ק 
  ליקוטי מוהר"ן
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 סז תורה 



 תנינא מוהר"ן            אשית סז            בר טי                      יקול    ל:             

 )חיבור התחלת התורה בסופה(
. כי יש עננין דמכסיין על לעיני כל ישראלבראשית  [א] סז

נחס ישהם רומי רבתי ורומי זעירתא כמובא )בר"מ פ[ ב]עינא 

זה מאור עינים  ושבו העבים אחר הגשם [ד]. וזה בחי' [ג]רנב(

כשארז"ל )שבת קנא ע"ב( שע"י הבכי הולך  'שהולך אחר הבכי

כי במזרח  .ינים. וזה בחי' שקיעת האור במערבומסתלק מאור ע

 .נמצא שמערב הוא שקיעת האור .חמה זורחת ובמערב שוקעת

וכל זה ע"י בחי' הבכי שעל ידו מסתלק מאור העינים כנ"ל שזה 

 לע בכהמ חלרר"ת מערב בחי' שקיעת האור כנ"ל. כי 
 . [ט](. כי שכינה במערב [ח] זז"ל )כמובא בכתבי האריו [ה] ניהב

רחל מבכה על שכינה בוכה ומיללת כביכול על ישראל בחי' וה

שהיא בוכה על  {ירמיה לא} בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו

. וע"כ שקיעת צרת ישראל המפוזרים בגוים ואינם על מקומם

כי ע"י הבכיה מסתלק מאור עינים שזה בחי'  .האור במערב

 [י] ינההשכ  שקיעת האור כנ"ל. וזה בחי' כותל המערבי ששם

 בכהמ חלרשם  מערבבוכה ומיללת על חורבן ביהמ"ק. כי ב

(. והם זה לעומת יאויש מאורי אור ומאורי אש )  כנ"ל.  הניב לע

שכשיש כח למאורי אור אזי נכנעין מאורי אש. וכן להיפך ח"ו  .זה

אזי מתגברין מאור אש.  .שכשנכנעין ונסתלקין מאורי אור ח"ו

ממרום שלח אש כה א( )אי בחי'וזה בחי' חורבן ביהמ"ק 

. כי נתגברו מאורי אש ע"י שנסתלקו מאורי אור בבחי' בעצמותי

כי הבכיה הוא בחי' הסתלקות מאורי אור  רחל מבכה על בניה

 ממרום שלח אש וכו'כנ"ל ואזי מתגברין ח"ו מאורי אש בחי' 

 : כנ"ל

שנתעלם היופי והפאר של כל העולם. כי  .[יב] בחי' ההעלמה וזה

א היופי והפאר והחן של כל העולם כולו. בבחי' שהו צדיקיש 

יפה נוף בחי' [ יג] ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה)בראשית לט( 

( כי זה הצדיק האמיתי שהוא יד))תהלים מח(  משוש כל הארץ 

. וכשזה היופי [טו] בחי' יוסף הוא ההידור והיופי של כל העולם

י של כל היופהוא דהיינו כשזה הצדיק ש .והפאר נתגלה בעולם

אזי נפתחין העינים של העולם.  .העולם נתפרסם ונתגדל בעולם

בזה החן האמת של זה הצדיק שהוא החן והיופי  שנכללשכל מי 

של העולם דהיינו שמתקרב אליו ונכלל בו נפתחין עיניו ויכול 

והעיקר להסתכל על עצמו וכמבואר לעיל )בסי' ס"ו(  .לראות

 עולם צדיק יסוד [יז]בחי' וא שה טזשע"י שמתקרב לצדיק אמתי

בבחי'  .בחי' יסוד הפשוט שממנו נמשכין כל הד' יסודות

 'ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והי)בראשית ב( 

 צדיק יסוד עולםזה בחי'  .. נהר יוצא מעדן[יח] לארבעה ראשים

 'משם יפרד והיאשר  [כ] שהוא בחי' יסוד הפשוט יט)משלי י(

נו בחי' הד' יסודות שנמשכין מן הצדיק ייה .םלארבעה ראשי

כנ"ל. וכשמתקרב אליו עי"ז ראוי לו להסתכל בעצמו על כל 

המדות איך הוא אוחז בהם. כי כל המדות נמשכין מן הד' יסודות 

כשנתגלה  "כוהד' יסודות נמשכין מן הצדיק כנ"ל. וע [.כא]כידוע 

לל ונכ  כל מי שמתקרב .זה הצדיק שהוא החן והיופי של העולם

נפתחין עיניו ורואה ומסתכל על עצמו איך  .[כב] זה החן האמתב

הוא אוחז בכל המדות שנמשכין מד' יסודות שהם נמשכין 

מהצדיק כנ"ל. וגם יכול לראות ולהסתכל בגדולת ה' ולהסתכל 

ע"י שנפתחו עיניו ע"י התגלות הפאר של הצדיק האמת  .בעולם

 . בחי' שםזה  עולםכי כשזה הצדיק נתגלה ונתפרסם ב כנ"ל: 

דהיינו שנתפרסם ויש לו שם בעולם. ובתוך זה השם של הצדיק 

 [כג]כי שמו משותף בשמינו  .מלובש ומשותף שמו ית' .האמת

נמצא כשנתגדל שם הצדיק נתגדל שמו ית'. וכל מה שנתגדל 

 ףשמו משות יותר שם הצדיק נתגדל יותר שמו ית' כביכול כי

. כי שמו ה' אחד ושמו אחד [כד]בשמינו כנ"ל. ושם ה' הוא בחי' 

אך למטה משתלשל משמו ית' בחי' הד'  .ית' הוא אחדות פשוט

ית' הוא בחי' ד' אותיות השם. וע"כ למטה  שמו אחדיסודות. כי 

נשתלשל משמו ית' בחי' הד' יסודות. ומתחילה משתלשל מד' 

ואח"כ משתלשל  .אותיות השם בחי' תלת גוונין דעינא ובת עין

משתלשל לבחי' צדיק יסוד עולם שממנו ודם ומק  לד' יסודות.

 קרא ה' בשם בצלאל כיכהראו נמשכין כל הד' יסודות. וזה 

דייקא כי ע"י שנתגלה ונתגדל שם בצלאל  ראו(. כו)שמות לה( )

קרא ה'  כיכז. כי עי"ז נפתחין העינים ורואין כנ"ל. וזה ראועי"ז 

תף כי שמו משו .כי ה' הוא בשם בצלאל היינו. בשם בצלאל

 .כח הראות נמשך ג"כ מבחי' השם כנ"ל. כי ראוועי"ז  .ושמינב

שהוא בחי' ד' אותיות שמשם נמשך תלת גוונין דעינא ובת עין 

ב"ת עין  .ן תלת גוונין דעינא"שיכחשין בת.  .כנ"ל. וזה בחי' שבת

כי שבת שמא דקוב"ה )זוהר יתרו ד' פח ע"ב(.  .{[כט] תיקון עין}

)בזוהר נשא ד' קמד ע"ב( "ש כמ [ל ] גם הצדיק הוא בחי' שבת

ראו כי ה' נתן לכם את . וזה [לא] אנת הוא שבת דכולהי יומי

כי שבת שהוא שמא דקוב"ה הוא בחי'  .. ראו דייקא[לב] השבת

כח הראות בחי' תלת גוונין דעינא ובת עין כנ"ל וע"כ בכל מקום 

את  [לג]שנזכר בנין בית המקדש נזכר שבת כמ"ש )ויקרא יט(

וכן בכל מקום שהזהיר על  דשי תיראוומק מורושבתותי תש

שבת מאיר להבית  מלאכת המשכן הזהיר מקודם על שבת. כי

גאון כי המקדש הוא ג"כ בחי' עינים כמ"ש )יחזקאל כד(  .המקדש

. ושבת הוא בחי' הגוונין {[לה. ]ע' ב"ב ד }[לד] עוזכם מחמד עיניכם

ן ווניהמאירין במקדש כי שבת הוא בחי' כח הראות שהם תלת ג

ינא ובת עין המאירין לבית המקדש שהוא בחי' עינים. וזה דע

כי מתחילה נעשה מבחי' שם ה' שהוא ד' אותיות  .בחי' מוחין

תבונה בואמלא אותו רוח אלקים בחכמה ובחי' ד' מוחין בחי' 

)שמות לא( חכמה תבונה ודעת וכל  ובדעת ובכל מלאכה

 . ([לו] קדמהב בהבת"ז ד' יג ע" כ"שזה בחי ד' מוחין ) .הכ מלא

קרא ה' בשם בצלאל  כילזראו  "ששהם נעשין מבחי' שם ה' כ 

. ואח"כ נעשה בחי' תלת ואמלא אותו כו' בחכמה ובתבונה וכו'

 : גוונין דעינא ובת עין ואח"כ ד' יסודות כנ"ל

כי  {.ע' ב"ב ד } [לח] עיני העדהזה נקראים הצדיקים ובשביל 

 על ידם 

 

 
תורה זו נאמרה בליל שבת בראשית )כז  א

תשרי( שנת תקע. ומרומז בה מענין 
הסתלקות הרב הקדוש מברדיטשוב 
ומהסתלקות רבינו ז"ל בעצמו כמובן ממה 
שחזר ונשנה מאמר זה סמוך לכניסתו 

פל"ח. וחיי יין ( ועלאומין )חי"מ נט
מוהר"ן סימנים מה ער סא קמה וימי 
מוהרנ"ת ח"א אות לח לט ושיחות הר"ן 
סימן קצו )וקכה ופז( ושיש"ק ח"ה ל' 
ועיין לק"ה מתנה ג' ה' )הובא בשיש"ק 
ח"א צט( שתורה זו נאמרה גם לענין 

 סוכה.
במהלך הפשוט כפי שיתבאר לקמן הכוונה  ב

האדם יני ק מע ליצה"ר המעלים את קדושת הצדי
ועי"ז גם כשמסתכל עליו לא רואה היכן בעצמו 
  אוחז בכל המדות. וכנ"ל בתורה הקודמת.

ין על עינין כבר נזכר לעיל י)עננין דמכס
סז  .לה .טז .ב' אות ה' –בתורות ח"א 

 אות ח(
עי"ש מסוף דף רנא: ועי"ש גם בזוהר  ג

  עצמו שאחרי הרע"מ מסוף דף רנא:
 קהלת יב*  ד
 איה ל ירמ * ה

 
 נוסף בתקפא ו
 האריז"ל -ומתרצו  .הארי"זל -בתרלו  ז
שער הפסוקים ירמיהו כה לקוטי תורה  ח

ירמיהו כה שער הכוונות דרושי הלילה 
 דרוש ד' 

 .כה תראב בא ב  * ט 
שכינתא תתאה כותל . ב דף קטז" זוהר ח  י

ליה. ובזוהר ויקרא ה: מערבי דיורא די
ושמות רבה ב' ב' ומדרש תהלים מזמור 

לעולם אין השכינה זזה מכותל  -יא 
המערבי. ובמדבר רבה יא ב ופסיקתא 

הנה זה עומד אחר  -שה טו רבתי פר
כתלנו זה כותל מערבי של ביהמ"ק שאינו 

מערב. חרב לעולם למה שהשכינה ב 
כו נשבע לו הקב"ה שאינו ובשהש"ר ב 

 ם. ועוד חרב לעול
 עיין זוהר בראשית דף כ:  יא
)עיין תורה רס ועיין שיש"ק ח"ב תרטז.   יב

ועיין תורה עא ותורה פח  ותורה קיד שיש 
צדיקים שצריכים דייקא להתפרסם ויש גנוזים 
ויש מעלה בזה ובזה ועיין עה"פ ראו קרא ה' 

צריך  בשם בצלאל קושית הרמ"ק על הזהר מדוע 
יה יכול לעשות היה לפרסם את בצלאל והרי ה

 
כל מעשיו בלי פרסום  ולעומת זה משה רבינו 
שהיה הפאר והח"ן והיופי השלם באמת בדורו 
כמה שהיום הוא מפורסם בחייו היה עליו 
העלמה עצומה שכל דורו חשד אותו בעבירות 
שאפילו איש פשוט נזהר בהם כמובא במדבר 

ח פ"י עה"פ ויקנאו רבה יח כ' ובתנחומא קר
ילים קו ומאתים ראשי למשה במחנה תה

דראות נצטרפו לקרח לחלוק עליו ובמרגלים הסנ
וכמה וכמה פעמים חזר שחלקו עליו ואפילו 
 אהרון ומרים אחיו לא עמדו על מעלתו באמת(

תואר ומראה עיין אור החיים בראשית  יג
 כט יז

]עי"ש שגם שם  עיין זוהר ויגש דף רו: יד
וסף הצדיק לביהמ"ק ועיין תנחומא מדמה את י

 ויגש פ"י כל מה שאירע ליוסף אירע לציון[
ואעפ"כ הוא נעלם כיוסף שהוא הדוגמא  טו

 הטובה ביותר להעלמה על הצדיק
 אמיתי -ומתרלו  .אמתי  -גם בדפו"ר טז
 'משלי י*  יז
רבי אלעזר עיין זוהר ויגש דף רח.  יח

קאים ליה  .כד ברא קב"ה עלמא .אמר
והאי צדיק  .וצדיק שמיה  על סמכא חד

ודא איהו דאשקי וזן  .מא דעלמאאיהו קיו

 
דכתיב )בראשית ב י( ונהר יוצא  .לכלא

ומשם יפרד והיה  .מעדן להשקות את הגן
 .לארבעה ראשים

  בתשכט מחק והעבירו לעיל יט 
עיין לק"ה מצרנות ד' אות ב ואות ג'  כ

שיסוד הפשוט על ידו יש שלום בין 
פ שלום הוא בין שני  )ועיין תורההיסודות 

ים מבואר שהשלום אפשרי רק הפכים ובספר
ע"י שמאיר מגבוה יותר אור ששני ההפכים 

 צריכים להצטרף כדי לקבלו(
 ]דף ד.[ * עיין תורה ד' אות ח' כא
עיין לק"ה תפילין ז' ג' והלכות חלוקת  כב

השותפין ה' אמצע אות י' והלכות מצרנות 
דברי ד' אמצע אות ט ד"ה ותעיין היטב ב 

 התורה הזאת 
 ל בתורה סו תנינא* מצויין לעי כג
 זכרי' יד*  כד
וכן  ראו קרא )תיבת כי נמחק( -בתרלד כה

 לשון הפסוק
 עיין תרומה דף קנב.  כו
 וזה קרא )תיבת כי נמחק( -בתרלד כז
 שין -מתרצו  כח
 דף קכו: כט 

 
עיין לעיל תורה מה תנינא ]דף כו:[  ל

 ובראשית חכמה סוף שער הקדושה
רבי יהודה קארי ליה  -שם הלשון  לא

 .להו שיתא מניה מתברכיןדכ  .שבת
 .ה'קדש ל  ה'דכתיב )שמות כ י( שבת ל 

אוף רבי שמעון שבת  .קדש ה'מה שבת ל
 גם עי"ש בדף קמה.  קדש: ה'ל 
 כט שמות טז*  לב
 ויקרא כו ב'ב ו לג
הפרק הזה ביחזקאל הוא נבואה על חורבן  לד

בית ראשון שיהיה כמשל בישול בשר בקדירה 
מך את ואח"כ אומר לו הקב"ה הנני לוקח מ

מחמד עיניך דהיינו אשתך ואל תתאבל עליה 
כדי להראות לישראל שכך יעשה להם שיקח 
מהם את מחמד עיניהם דהיינו בית המקדש ולא 
יתאבלו עליו פרש"י או כי אין אבל אלא במקום 
מנחמים ולא יהיו כאלה כי כולם יהיו אבלים או 

כאן שהבית המקדש  מפחד הכסדים.   מבואר
ה אהובה וכחסרון אשה לישראל כמשל אש

ועי"ש    לבעלה כן חסרון הבהמ"ק לישראל.
כל הפרק שנזכר בו כל הבחינות הנזכרות בתורה 
זו פאר דהיינו תפילין ובכי ומספד וביהמ"ק 
ועינים והצדיק דהיינו הנביא שפותח לעם את 

 
העינים לראות שחטאו והצדיק משתתף בצרת 

מו שבת זוגו של הקב"ה עזבה אותו הקב"ה שכ
כן בת זוגו של הצדיק נלקחה ממנו וכן זה משל 

 לשכינה וביהמ"ק שנפרדו עי"ז
רב לגמ' ב"ב ער נראה טעם שציין הטשערינ לה

כי לכאורה אין כ"כ ראיה מהפסוק שהרי גם 
לאשתו קורא מחמד עיניך משמע שזה כנוי 
לדבר החביב אבל בגמרא שם מפורש שבית 

 רא בחי' עינים לכן הוא התיקון עלהמקדש נק
הריגת חכמי ישראל דהיינו בחי' סמוי עינו של 
עולם.   בגמ' שם מובא המעשה מהורדוס 
שמרד ונעשה מלך והרג את כל חכמי הדור לבד 
מבבא בן בוטא למשקל עיצה מיניה ומסופר שם 
שניסה אותו ולבסוף התחרט על שהרג את 

בא בן חכמי ישראל וביקש תשובה ואמר לו ב
 בוטא שיבנה את ביהמ"ק.

 דפים שלנו דף יד: )ועיין גם יג:(ב  לו
 ראו קרא )תיבת כי נמחק(  -בתרלד לז
כד ]ועיין לעיל תורה צד  במדבר טו*  לח

 ותורה לד אות ו' הערה שם[

 תורה אור 
א   רָּ ית ב ָּ ֵראש ִׁ בראשית א )א( ב ְּ
ֵאת   ם וְּ ַמיִׁ ָּ ים ֵאת ַהש   ֱאלֹהִׁ

ֶרץ: אָּ  הָּ
ד )יב( ל זאת הברכה דברים 

ה קָּ ד ַהֲחזָּ ֹכל ַהי ָּ לְּ ֹכל   ו  לְּ ו 
ה   ש ָּ ר עָּ דֹול ֲאש ֶ א ַהג ָּ ֹורָּ ַהמ 

רָּ  ש ְּ ל יִׁ ֵעיֵני כ ָּ ה לְּ  ֵאל: מש ֶ
ר לֹא   קהלת יב )ב( ַעד ֲאש ֶ
ֵרַח   ַהי ָּ אֹור וְּ הָּ ֶמש  וְּ ֶ ךְּ ַהש   ש ַ ֶתחְּ
ים ַאַחר   בִׁ בו  ֶהעָּ ש ָּ ים וְּ בִׁ ֹוכָּ ַהכ  וְּ

ם: ש ֶ  ַהג ָּ
ַמר   ֹה אָּ ירמיהו לא )יד( כ 

קֹוָּ  י יְּ הִׁ ע נְּ מָּ ש ְּ ה נִׁ מָּ רָּ   ק קֹול ב ְּ
ה ַעל   ַבכ ָּ ֵחל מְּ ים רָּ רִׁ רו  י ַתמְּ כִׁ ב ְּ
ֶניהָּ   ֵחם ַעל ב ָּ נ ָּ הִׁ ה לְּ ֶניהָּ ֵמֲאנָּ ב ָּ

: ס ו  י ֵאיֶננ   כ ִׁ
ַלח   רֹום ש ָּ ָּ מ  איכה א )יג( מִׁ
ַרש   ָּ ה פ  נ ָּ ד ֶ רְּ מַֹתי ַוי ִׁ ַעצְּ ֵאש  ב ְּ
חֹור   י אָּ יַבנִׁ ַלי ֱהש ִׁ ַרגְּ ת לְּ ֶרש ֶ

ה כ ָּ  ֵֹממָּ י ש  ַננִׁ תָּ ה: נְּ וָּ  ל ַהי ֹום ד ָּ
ֲעזֹב  בראשית וישב  לט )ו( ַוי ַ

לֹא   ַיד יֹוֵסף וְּ ר לֹו ב ְּ ל ֲאש ֶ כ ָּ
ם  י אִׁ ה כ ִׁ מָּ או  ֹו מְּ ת  ַדע אִׁ יָּ
י   הִׁ ר הו א אֹוֵכל ַויְּ ֶחם ֲאש ֶ ֶ ַהל 

ֶאה:  יֵפה ַמרְּ ֵפה ֹתַאר וִׁ  יֹוֵסף יְּ
ֵפה נֹוף  תהלים מח )ג( יְּ
י ֹון  ֶרץ ַהר צִׁ אָּ ל הָּ ֹוש  כ ָּ ש  מְּ

ֵתי  כ ְּ ב: ַירְּ ַית ֶמֶלךְּ רָּ רְּ פֹון קִׁ  צָּ
ה   משלי ֲעבֹור סו פָּ י )כה( כ ַ

ם:  סֹוד עֹולָּ יק יְּ ַצד ִׁ ע וְּ ש ָּ ֵאין רָּ  וְּ
ר יֵֹצא  הָּ נָּ בראשית ב )י( וְּ
ם  ָּ ש   מִׁ ן ו  קֹות ֶאת ַהג ָּ ַהש ְּ ֵמֵעֶדן לְּ

ים:  אש ִׁ ה רָּ עָּ ב ָּ ַארְּ ה לְּ יָּ הָּ ֵרד וְּ ָּ פ   יִׁ
ד  דֹוָּ ה יְּ יָּ הָּ זכריה יד )ט( וְּ

רֶ  אָּ ל הָּ ֶמֶלךְּ ַעל כ ָּ י ֹום  לְּ ַ ץ ב 
דֹוָּ  ֶיה יְּ הְּ מֹו  ַההו א יִׁ ד ו ש ְּ ד ֶאחָּ

ד:   ֶאחָּ
ֹאֶמר  לה  ויקהל שמות )ל( ַוי 

או    ֵאל רְּ רָּ ש ְּ ֵני יִׁ ה ֶאל ב ְּ מֹש ֶ
ן  ֵאל ב ֶ ַצלְּ ם ב ְּ ש ֵ ק ב ְּ קֹוָּ א יְּ רָּ קָּ

ה:  דָּ הו  ה יְּ ֵ ַמט  י ֶבן חו ר לְּ רִׁ  או 
י טז  בשלח שמות או  כ ִׁ )כט( רְּ

ת ַעל  ב ָּ ַ ֶכם ַהש   ַתן לָּ ק נָּ קֹוָּ ן יְּ כ ֵ
י ֹום  ַ ֶכם ב  י הו א ֹנֵתן לָּ ִׁ ש   ִׁ ַהש  

יו   ת ָּ חְּ ַ יש  ת  בו  אִׁ ם ש ְּ יִׁ ֶלֶחם יֹומָּ
י ֹום   ַ קֹמֹו ב  מ ְּ יש  מִׁ ַאל ֵיֵצא אִׁ

י: יעִׁ בִׁ ְּ    ַהש  
יט )ל( ֶאת קדושים ויקרא 

י  ש ִׁ ד ָּ קְּ מִׁ מֹרו  ו  ש ְּ ֹתַתי ת ִׁ ב ְּ ש ַ
ד:  דֹוָּ י יְּ או  ֲאנִׁ ירָּ  ת ִׁ

ֵבית   יחזקאל כד )כא( ֱאמֹר לְּ
אֵ  רָּ ש ְּ ד  יִׁ י יֱדֹוִׁ ַמר ֲאדֹנָּ ֹה אָּ ל כ 

אֹון הִׁ  י ג ְּ ש ִׁ ד ָּ קְּ ל ֶאת מִׁ ֵ ַחל  י מְּ נִׁ נְּ
ַמל   ַמחְּ ַמד ֵעיֵניֶכם ו  ֶכם ַמחְּ ֻעז ְּ
נֹוֵתיֶכם   ֵניֶכם ו בְּ בְּ ֶכם ו  ש ְּ ַנפְּ

 : ֹלו  פ  ֶחֶרב יִׁ ם ב ַ ֶ ת  ר ֲעַזבְּ  ֲאש ֶ
)ג( לא כי תשא  שמות

ים   ַח ֱאלֹהִׁ א אֹתֹו רו  ֵ ֲאַמל  וָּ
ה  נָּ בו  תְּ בִׁ ה ו  מָּ כְּ חָּ ַדַעת  ב ְּ ו בְּ

ה: אכָּ לָּ ל מְּ כָּ בְּ    ו 
ה טו שלח  דברבמ יָּ הָּ )כד( וְּ

ה   תָּ ה ֶנֶעש ְּ ֵעדָּ ם ֵמֵעיֵני הָּ אִׁ
ר   ַ ה פ  ֵעדָּ ל הָּ ו  כָּ ש  עָּ ה וְּ גָּ גָּ ש ְּ לִׁ
ֵריַח   ה לְּ עֹלָּ ד לְּ ר ֶאחָּ קָּ ן ב ָּ ב ֶ
ֹו   כ  סְּ נִׁ תֹו וְּ חָּ נְּ ק ו מִׁ יחַֹח ַליקֹוָּ נִׁ
ד   ים ֶאחָּ ז ִׁ יר עִׁ עִׁ ט ו ש ְּ ָּ פ  ש ְּ מ ִׁ כ ַ

ת:  ָּ ַחט   לְּ
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נפתחין העינים כנ"ל: ואזי כשנתגלה הפאר והיופי של הצדיק 

האמת ונתגדל שמו שזה בחי' הגדלת שמו ית' כביכול כנ"ל. 

שעי"ז נעשין המוחין וכח הראות ונפתחין העינים כנ"ל. אזי יש 

 בראשיתלהעולם בעל הבית שהוא משגיח על העולם. וזה בחי' 

זה בחי' מוחין. בית . ראש ([א] ראש בית )ת"ז תי' ג ד' יח ע"א

זה בחי' בית המקדש שעיקר קיומו ע"י בחי' המוחין שהם בחי' 

תלת גוונין דעינא ובת עין בחי' שבת שמאיר להביהמ"ק כנ"ל. 

גם בית זה בחי' הבתים של התפילין ששם הם המוחין בחי' 

ואמלא אותו רוח אלקים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל 

בתים שהמוחין ממלאין אותם. . ואמלא דייקא, בחי' ה[ב] מלאכה

 [ג] הבית יבדקואזי יש בעל הבית בחי' ראש בית שהוא מחזק 

 :  כי תיקון הביהמ"ק הוא עי"ז כנ"ל

יש ח"ו ההיפך ממש, כשנתפרסם ח"ו מי שאין בו שם  דאבל 

ה' כלל, וכשנתפרסם ונתגדל שמו של זה, כביכול נתמעט 

[ ה]קדריים ונתעלם שם ה'. ואזי נתגדלין בעולם בעלי שמות ו

ובאין לעולם ח"ו דברים שאין מועיל להם   [ז] )טאטירין(ושקורין 

כ"א שמות הטומאה ח"ו. שכל זה היפך שם ה', כי נתעלם שם 

ה' ח"ו. ואזי נסתלקין ונכנעין מאורי אור ח"ו שהם בחי' מאור 

העינים בחי' תלת גוונין דעינא ובת עין שנמשכין משם ה' 

אזי מתגברין מאורי אש. ומזה כנ"ל. וכשנכנעין מאורי אור 

, ע"י שמתגברין ונתגדלין בשם אלו [ח] באין שריפות בעולם ח"ו

המפורסמים של שקר שעי"ז נתעלם שם ה' ח"ו ונכנעים מאורי 

שזה בחי'  [ט] ממרום שלח אשאור ומתגברין מאורי אש בחי' 

שריפת ביהמ"ק שנעשין ג"כ ע"י הסתלקות מאורי אור שעי"ז 

 : ש כנ"לנתגברו מאורי א

. ויצת אש בציון ותאכל יסודותיהבחי' )איכה ד(  וזה

יסודותי' זה בחי ד' יסודות שנמשכין מבחי' מאורי אור מבחי' 

ויצת אש תלת גוונין דעינא ובת עין שנאכלו ונשרפו ע"י 

 : התגברות מאורי אש כנ"ליע"י  בציון

, כי כבר נשרף בית מקדשינו. אך [יא] מה שעבר אין והנה

"י מצפה לשוב אלינו, ולחזור ולבנות בית מקדשינו, כעת שהש

ראוי לנו שלא לעכב ח"ו בנין ביהמ"ק, רק להשתדל בבנינו. 

, להיות מתאבל על [יב] ע"כ מאד צריך ליזהר לקום בחצות

הראשון הי' הוא הגורם  ידלגוליאולי בג . כי[יג] חורבן בימה"ק

שיחרב הביהמ"ק. ואפי' אם לאו, אולי הוא מעכב עתה בנין 

. ע"כ צריך [טז]גרם להחריבו טות המקדש, ונחשב ג"כ כאלו בי

ליזהר מאד לקום בחצות ולהיות מתאבל מאד על חורבן 

י יל  ב  א  לשום ל  . והש"י הבטיח לכל המתאבל על ציון, [יז] ביהמ"ק

 פאר. פאר תחת אפר דייקא, {ישעי' סא} ציון פאר תחת אפר

לליות זה בחי' המוחין בחי' תפילין בחי' ראש בית בחי' כ

הגוונין בחי' תלת גוונין דעינא ובת עין בחי' מאורי אור בחי' 

, אפר זה בחי' מאורי תחת אפרביהמ"ק כנ"ל. הליחשבת המאיר 

מהנ"ל( היינו שיהיו נכנעין מאורי אש כ)שהוא ההיפך יטאש, 

שעל ידם נשרף הביהמ"ק ויתגברו מאורי אור שהם קיום 

נמצא שע"י שהוא כנ"ל, וזהו פאר תחת אפר כנ"ל.  כאהמ"קיהב

מתאבל על הביהמ"ק עי"ז מכניע מאורי אש ומתגברין מאורי 

  א לר"ת מתאבל שהם בחי' שבת כנ"ל. וזה  [כב] אור
ע"י   )שמות לה(. כי ושבותיכםמ כלב  שא  בערות

כי  ביום השבת [כג] שמתאבלין נכנעין מאורי אש כנ"ל. וזהו

עינא אזי מאירין מאורי אור שהם בחי' שבת בחי' תלת גוונין ד

את שבתותי  [כד] ובת עין שהם מאירין להביהמ"ק בבחי'

לעשות את )שמות לא( כהוז"ש  . כנ"ל תשמורו ומקדשי תיראו

 {[כז] ובתיקון כד : גרמכוזוהר פנחס }ואחז"ל  השבת לדרתם

כתיב לשון דירה היינו כי ע"י שבת שהוא בחי' מאורי  לדרתם

"י שבת אור עי"ז נעשה דירה דהיינו בחי' הביהמ"ק שקיומו ע

כנ"ל. גם דירה ממש, כי ע"י שבת שהוא בחי' מאורי אור עי"ז 

( נמצא שקיום כחנכנעין מאורי אש וניצולין משריפות כנ"ל )

 :[כט] דירות ישראל הוא ע"י שבת כנ"ל

של העולם. היינו  לביתראש בית בחי' הבעל  בראשית וזהו

הצדיק האמת שהוא היופי והפאר של העולם שהוא בחי' יוסף  

)בראשית מב( בחי'  ויוסף הוא השליט הוא המשביר וכו' בחי'

קיום לבכי על ידו [ לא]בחי' בעה"ב של העולם ראש בית 

הביהמ"ק וקיום הבתים והדירות של ישראל כנ"ל.  וע"י 

עי"ז נפתחין שנתגדל השם של זה הצדיק שהוא בחי' ראש בית 

 לעיני כל ישראל [לג] בראשיתהעינים של ישראל כנ"ל. וזהו 

הפאר   ינו ראש בית בחי' הצדיק הנ"ל שהואי. בראשית ה[לד]

 : כנ"ל עיני כל ישראלעל ידו נפתחין  של העולם כנ"ל
 

-------------------------------- 

 

. כי בראשית הוא [לו] בחי' הספד על סילוק הצדיק [לה]  וזה

הספד על נח. היינו מאמר הנ"ל על בראשית הוא הספד על 

נח. כי שם נאמר מבחי' ההעלמה  סילוק הצדיק שהוא בחי'

שנתעלם הפאר של ישראל היינו שנסתלק ונתעלם הצדיק 

שהוא הפאר של ישראל. והנה להצדיק שנסתלק אין לו הפסד  

ונסתלק. כי אם נתעלם ונסתלק מכאן הוא  לזכלל במה שנעלם

את האלקים גדול ומפואר שם בעוה"ב בחי' )בראשית ו( 

ארו ועל התולדות דהיינו . אבל על הדור יתום שנשהתהלך נח

הבנים שנשארו, הוא רחמנות גדול מאד ועליהם נאמר כמקונן 

. כמקונן ואומר אלה הם התולדות והבנים [לח] אלה תולדות נח

של הצדיק בחי' נח שנסתלק ואלה הם התולדות היתומים 

 : שנשארו

שכל הדורות כולם נמשכין מן הצדיק שהוא הראש  כי דע 

 'ה"ב של העולם כנ"ל. בבחי' )ישעיבחי' ראש בית בחי' הבע

מן הראש  לטם, שכל הדורות נמשכיקורא הדורות מראשמא( 

דהיינו הצדיק הנ"ל. ואזי כשיש זה הצדיק שהוא הראש בית 

אזי יש בחי' ראש ויש בחי' בית. ואזי כולנו דהיינו כל בני הדור 

כולם בחי' בני בית. אבל כשנסתלק ונתעלם זה הראש שהוא 

הפאר בחי' שם ה' כנ"ל. אזי מתגברין ח"ו שמות הטומאה של 

 החיצונים שזה בחי' 
 

 
 בדפים שלנו דף יח:  א
 שמות לא ג' ב
 ב יב -לשה"כ מלכים ג
 אכל -בתרלד ד
עיין מדרש פנחס סימן לו )באמרי   ה

פנחס פרק ענינים שונים אות קמג( 
שמזיקים  שעסקו בכישוף ומזהיר מהם 

 'מאד, הובא גם במנחת יצחק ח"ו סימן פ
עמ' קיב. ועיין חיי מוהר"ן סימן מה.  
ועיין שבחי הבעש"ט מהדורת תשכא עמ' 
עג ד"ה שמעתי מבני ועמ' קנא ד"ה  
במדינת וואלחיא )שהיו הולכים אליהם  
להתרפאות(. ]קדרים נקראו מוכרי קדרות  

. ועיין תהלים קכ ה' 'במדבר רבה טז א
שהקדרים אומה   דוד שםת ובמצודו

עתיקה היו יושבי אהלים. ובספר זמרת  
 הארץ שהיו ליסטים שודדי דרכים[  

 גם בדפו"ר תיבה זו בסוגרים  ו

 
ברוב הספרים נקראו טאטארים עיין   ז

אות   'שדי חמ"ד מערכת אישות סימן ב
יא שהיו נוהגים בסגולות וקמיעות. ]עוד  
ידוע שהם היו העם הקדום הנקרא קדרים  

נו טאטארים ונהגו להתנפל על יהודי  וכו
הכפרים ולשבות מהם ולדרוש בפדיונם 
ממון רב. ובגזרות ת"ח ות"ט חמלניצקי 

 ימ"ש צרפם לקוזקים[   
 עיין חיי מוהר"ן סימן מה  ח
 איכה א' יג ט
 ההתגברות -בתשכט  י

ושם   לעיל תורה מט  תנינא ]דף כז:[ יא
נרשם, מאמר החכם העבר אין וההווה  

 עדין
אות   'הלכה ג ין לק"ה נזקי ממון עי יב

דרושי הלילה סוף   -ד'.  שער הכוונות 
ועיין לעיל תורה קמט ושיחות   דרוש ד'.

 הר"ן אות שא 

 
אות ג' שצריך  עיין לק"ה תפילין ז'  יג

 לבכות על חורבן הבית כי אין הדין
 נמתק אלא בשרשו 

 בגלגול  -מתרלו  יד
 גרם  הוא כאלו  -מתרצו טו
כל דור  * ירושלמי יומא פ"א ה"א ] טז

שאינו נבנה בימיו מעלין עליו כאילו  
 ריבו[ הוא הח

מילה   הלק" ו "ב דף יב:זוהר חעיין  יז
 אות יח.  'הלכה ה

 לביהמ"ק  -מתרצו יח
תוספת זו אינה בדפו"ר ולא בתקפא אלא  יט

נוספה בתרלד ובתרלו בלי סוגרים ומתרצו  
   הוקפה בסוגרים.

 מהנ"ל -מכל הנ"ל, ומתרלו -בתרלד כ
 הבהמ"ק  -מתרצו  כא
עיין לק"ה לולב א' א' שזה בחי' והנה   כב

נער בוכה ותחמול עליו )שהבכי מעורר  
לה ורחמים( ושם אות ב' ביאר שכנגד חמ

 
שפגמו וגרמו בכיה לשכינה צריך לבכות  

ועיין בן  על שפגמו ובזה מתקן הפגם.
יהוידע חגיגה ה. )ד"ה שם מקום( בשם 

 סוד הבכי שממתיק דינים. האריז"ל 
 סוף הפסוק הנ"ל  כג
 ושם כו ב'  'ויקרא יט ל כד
בתקפא המ"מ הזה צויין אחרי תיבת   כה

 ומתרלו תוקן ואחז"ל. ובתרלד 
 ובתשכט תוקן  ,רמד -בתרלו כו
 דף ע.  כז
]אין הדליקה מצויה  עיין שבת קיט:  כח

 אלא במקום שיש חילול שבת וכו'[ 
מתנה ג' ה' שהתורה הזו לק"ה עיין  כט

ועיין תורה רסו   .נאמרה גם לענין סוכות
 . יעקב נסע סכתה ויבן לו בית

  -הבעל בית. ובתרלד ומתרלו -גם בדפו"ר ל
 הבעל הבית

 לק"ה תענית ג ב'. לא

 
קיים, בדפו"ר   -בתקפא לא ברור ונראה לב

 קיום  -ותרלד
 תחילת התורה בראשית א' א' לג
 סוף התורה דברים לד יב  לד
עיין ימי מוהרנ"ת ח"א סוף סימן לט  לה

שמכאן נאמרו הדברים שבוע אחרי  
אמירת התורה הנ"ל דהיינו בליל שבת  

 פרשת נח. 
ות  ובשיחעיין חיי מוהר"ן סימן מה  לו

הר"ן קצו שרמז להסתלקות רבי לוי  
סימן  ין חיי מוהר"ןרדיטשוב, ועייצחק מב

פד בהשמטה שהיה קרבן שמקריבין כל  
שנה ביוה"כ ורבנו הסכים להיות הקרבן 

שנה זו ואח"כ חזר בו ואז נפטר ב
 רדיטשובר. הב
 שנתעלם  -מתרצו לז
 תחילת הפסוק הנ"ל בראשית ו' ט' לח
 נמשכין  -מתרצו לט

 תורה אור 
)ג( לא כי תשא  מותש

א אֹתֹו רּוַח ֱאלִֹהים   ָוֲאַמּלֵּ
ַדַעת   בּוָנה ּובְּ ָמה ּוִבתְּ ָחכְּ ּבְּ

ָלאָכה: ָכל מְּ    ּובְּ
ַלח   רֹום ש ָ איכה א )יג( ִמּמָ
ַרׂש  ה ּפָ ּנָ ּדֶּ רְּ מַֹתי ַוּיִ ַעצְּ ש  ּבְּ אֵּ
יַבִני ָאחֹור   ַלי ֱהש ִ ַרגְּ ת לְּ ש ֶּ רֶּ
ָוה:   ל ַהּיֹום ּדָ ָמה ּכָ ֹמֵּ ָתַנִני ש  נְּ

 ס
ת  איכה  קָֹוק אֶּ ה יְּ ּלָ ד )יא( ּכִ

ת   ּצֶּ ַפךְּ ֲחרֹון ַאּפֹו ַוּיַ ֲחָמתֹו ש ָ
יָה: ס  סֹודֹתֶּ ִצּיֹון ַוּתֹאַכל יְּ ש  ּבְּ  אֵּ

י   לֵּ ישעיהו סא )ג( ָלׂשּום ַלֲאבֵּ
ַחת   ר ּתַ אֵּ ם ּפְּ ת ָלהֶּ ִצּיֹון ָלתֵּ
ל   בֶּ ַחת אֵּ ׂשֹון ּתַ ן ׂשָ מֶּ ר ש ֶּ פֶּ אֵּ
ָהה   ַחת רּוַח ּכֵּ ה ּתַ ִהּלָ ה תְּ ַמֲעטֵּ

קָֹרא לָ  ע  וְּ ק ַמּטַ דֶּ י ַהּצֶּ ילֵּ ם אֵּ הֶּ
ר:  אֵּ ּפָ ִהתְּ קָֹוק לְּ  יְּ

)ג( לֹא  לה ויקהל  שמות
ם   יכֶּ בֹתֵּ ֹכל מֹש ְּ ש  ּבְּ ַבֲערּו אֵּ תְּ

ת: פ  ּבָ ַ יֹום ַהש ּ  ּבְּ
ת יט קדשים  ויקרא )ל( אֶּ

י  ש ִ ּדָ מֹרּו ּוִמקְּ ש ְּ ֹתַתי ּתִ ּבְּ ש ַ
קָֹוק:  יָראּו ֲאִני יְּ  ּתִ

)טז( לא כי תשא  שמות
י ִיׂשְּ  נֵּ רּו בְּ מְּ ש ָ ת וְּ ּבָ ַ ת ַהש ּ ל אֶּ ָראֵּ

דֹרָֹתם   ת לְּ ּבָ ַ ת ַהש ּ ַלֲעׂשֹות אֶּ
ִרית עֹוָלם:   ּבְּ

ף מב מקץ  בראשית יֹוסֵּ )ו( וְּ
ץ הּוא   יט ַעל ָהָארֶּ ּלִ ַ הּוא ַהש ּ
ץ  ָכל ַעם ָהָארֶּ יר לְּ ּבִ ש ְּ ַהּמַ
ֲחוּו לֹו   ּתַ ש ְּ ף ַוּיִ י יֹוסֵּ בֹאּו ֲאחֵּ ַוּיָ

ָצה: ִים ָארְּ    ַאּפַ
)יב( לד וזאת הברכה  דברים

ֹכל   ד ַהֲחָזָקה ּולְּ ֹכל ַהּיָ ּולְּ
ה   ר ָעׂשָ דֹול ֲאש ֶּ ַהּמֹוָרא ַהּגָ

ל:  ָראֵּ ל ִיׂשְּ י ּכָ ינֵּ עֵּ ה לְּ  מֹש ֶּ
ה ו נח  בראשית ּלֶּ )ט( אֵּ

יק  דֹת ֹנַח ֹנַח ִאיש  ַצּדִ ּתֹולְּ
ת   דֹרָֹתיו אֶּ ִמים ָהָיה ּבְּ ּתָ

ךְּ ֹנַח:  ַהּלֶּ  ָהֱאלִֹהים ִהתְּ
ִמי ָפַעל  ( ד)ישעיהו מא 
א הַ  ה קֹרֵּ ָעׂשָ רֹאש  ֲאִני וְּ ּדֹרֹות מֵּ

ת ַאֲחרִֹנים ֲאִני  אֶּ ֹון וְּ קָֹוק ִראש  יְּ
 הּוא: 

 



 ת תנינא"בראשית סז סח              מוהר   ליקוטי                     :           לא
א שהוא "ראש של הס' והם בחי. ל"המפורסמים של שקר כנ

' שזהו בחי ראש כל חוצות' בחי. ל דקדושה"כנגד ראש הנ
שם הטומאה של ' בחי, מפורסמים של שקר' א בחי"ראש דס

כ "וע. ו"ואזי אין בית ומתגלגלים בחוצות ח. ו"החיצונים ח
ראש בית ואזי אין ' ו בחי"נתעלם ח כי ראש כל חוצותנקרא 

) איכה ד(ועל זה נאמר . ו"בית ומתגלגלים בחוצות ח
תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות בני ציון היקרים 

ו "דהיינו שישראל קדושים מתגלגלים ח. 'המסולאים בפז וכו
כי נסתלק ונתעלם הראש בית דהיינו הצדיק , בראש כל חוצות

שם של הטומאה של ' ו ההיפך שהוא בחי"ונתגבר ח, האמיתי
  : ל"ראש כל חוצות כנ' ונים בחיהחיצ

הנביא היה מקונן ומחבב דם ישראל שנשפך והיה וירמיהו 
וידיהון  ]ב[ בקולרין אמשתתף בצרתן והיה רואה ישראל מולכים

והיה משתתף  ]ד[ ורחיא על צוואריהון ]ג[ מהדקין לאחורא
בני ציון היקרים מקונן על כל טיפה דם של ישראל ' עמהם והי

  :]ה[ 'ודש וכוקתשתפכנה אבני ' וכוהמסולאים בפז 
היינו כמקונן על התולדות שנשארו  אלה תולדות נח ]ו[וזהו 

' היינו שהיה ונסתלק וכו, נח איש צדיק תמים היה ]ז[ וזהו .ל"כנ
  : ל"כנ

' כל הדורות כולם נמשכין מן הצדיק שהוא הראש בחיוהנה 
 שכל. נח ,אלה תולדות' וזה בחי. ל"כנ קורא הדורות מראש

הצדיק ' התולדות דהיינו הדורות כולם נמשכין מן נח שהוא בחי
  : ל"כנ קורא הדורות מראש' הראש בחי' בחי

' וזה בחי. ל"כ מן הראש הנ"שגם הידור האתרוג נמשך גודע 
הידור האתרוג שנמשך גם כן ' בחי קורא הדורות מראש

ל שהוא הראש והפאר וההידור "ל דהיינו הצדיק הנ"מהראש הנ
פ שגם "כי אע. והנה עיקר ההידור הם ישראל. ל"ם כנשל העול
 לכ עיקר ההידור הם ישרא"אעפ, ]ח[ תולדות נחהם  חם ויפת

 :ק ט"ב{הידור מצוה עד שליש ' וזה בחי. שבאים מבני שם
שהוא השליש משלשה בני שם ' זה בחי, }תרנו' ח סי"ע או"ושו
] יא[מה שדרשו על פסוק  .ועיין בסנהדרין קיא(י .]ט[ נח

שהוא  ,)שלישי של נח שלישי של שם והשלישית יותר בה
שם ' שם דייקא בחי, שם' והוא בחי. ל"עיקר ההידור והפאר כנ

והבן היטב לקשר כל (יב :   ל"פאר והידור כנ' הקודש שהוא בחי
, ]יד[ ובדפין הקודמיםיג, במאמר בראשית, ש לעיל"זה עם מ

  : )ש היטב"ע
' זה בחי] טז[ רחל מבכה על בניה, ]טו[ שייך לעיל

 כי. }.זוהר משפטים צה{]יז[עולימתא שפירתא דלית לה עיינין 
כ עיקר ההולדה של "וע ]יח[ רחל היתה יפת תואר ויפת מראה

' בחי ]יט[ יפה תואר ויפה מראהיוסף שהיה ' הצדיק שהוא בחי
אבל עכשיו בגלות . ל הוא מרחל"הפאר והיופי של העולם כנ

' בחי כאכ היא"וע בניה רחל מבכה על' בבחי כאחר החורבן היא
י "מאור עינים נסתלקין ע עולימתא שפירתא דלית לה עיינין כי

ל "ז מקושר היטב מאמר הנ"ועי:  והבן היטב : ל"הבכי כנ
כ מדבר "ואח, רחל מבכה על בניהשמתחיל לדבר מענין 

' יוסף בחי' מההעלמה שנתעלם הצדיק שהוא הפאר והיופי בחי
כי עיקר הולדת , הכל ענין אחדכי . 'ויוסף היה יפה תואר וכו

  : ל"כנ' ל הוא מרחל וכו"כנ' יוסף וכו' בחי כבאיהצדיק שה
. שלימות הצדיק שיוכל להיות למעלה ולמטהעיקר  ]כג[ סח

שיהיה יכול להראות למי שהוא למעלה ונדמה בדעתו שהוא 
וכן להיפך למי . יהיה מראה לו שהוא ההיפך, עליונה כדגהרבמד

, התחתונה בתוך הארץ ממש כההבמדרג ודשהוא למטה מא
וזה השלימות . ]כו[ י"לו שאדרבא הוא סמוך להש יהיה מראה

כי צריך . ובלא זה אינו צדיק כללמוכרח שיהיה להצדיק 
, להראות למי שהוא למטה מאוד בדיוטא התחתונה לגמרי

עמך ' ה, ולעוררו ולגלות לו. ממש כביכול' שעדיין הוא סמוך לה
ואצלך  עמך' כי הוא ית ,]כז[ תחתואל ואל תפחד  אל תיראו

אם ' כ אפי"ע. ]כח[ מלא כל הארץ כבודוכי . וקרוב לך ממש
האדם נופל חס ושלום למקום שנופל רחמנא ליצלן והוא בשפל 

' גם משם יוכל לדבק את עצמו בה, התחתונה ממש כטהמדרגה
וכבר דברנו מזה . מלא כל הארץ כבודוכי , ולשוב אליו יתברך

ה לגמרי ורואה שהוא בדיוטא התחתונה שכשהאדם מונח למט
ראוי לו להחיות עצמו . מהשם יתברך לדוחס ושלום רחוק מא

היינו כי זהו בעצמו הוא התקרבות מאחר שרואה , בזה בעצמו
כי מקודם היה מרוחק כל כך עד שלא היה יודע . שהוא רחוק

ומאחר שעל כל פנים יודע שהוא רחוק זהו . כלל שהוא רחוק
ובזה בעצמו ראוי לו להחיות את עצמו  ]לא[ בעצמו התקרבות

  : 'ולשוב אל ה
להיפך למי שהוא למעלה מאד צריך הצדיק להראות לו וכן 

. ]לב[' מה חמית מה ידעת וכו, שהוא רחוק לגמרי מהשם יתברך
שהוא  כי כל בשמים ובארץ ]לג[' וזהו שלימות הצדיק בבחי

ינו דהי. ]לה[דאחיד בשמיא ובארעא , הצדיק כידוע לדנותבחי
שיהיה מראה למי שהוא למעלה  ,שיהיה למעלה ולמטה, ל"כנ

בבחינות שמים שהוא להיפך שהוא רחוק מאד ואינו יודע כלל 
כי שם . 'בידיעתו יתברך בחינות מה חמית מה ידעת וכו
ולהיפך . ]לו[ למעלה בשמים שם דייקא שואלים איה מקום כבודו
מלא ו כי עמ' למי שהוא למטה בארץ ממש יהיה מראה לו כי ה

. וזהו עיקר השלימות להיות למעלה ולמטה. כל הארץ כבודו
לכאורה  כי, וזה בחינות בנים ותלמידים שצריכין להניח בעולם

שצריך האדם לשבר עצמו לגמרי , כי הלא העיקר, הדבר תמוה
כ למה הוא חיוב כשהאדם נסתלק לגמרי למעלה "וא. מן החומר

דהיינו אחר ההסתלקות שיניח אחריו בנים בזה העולם הגשמי 
הלא אדרבא טוב להסתלק לגמרי . שימלאו מקומו בזה העולם

ולמטה  אך באמת העיקר השלימות להיות למעלה. הלמעל
  . כי כשהוא בעולם אחד לבד אין זה שלימות. בשמים ובארץ

 

                                               
א
 מוליכים -ובתרלד ומתרלו  ,מולכים -ר"גם בדפו 
ב

חורים והיה ירמיה רואה כת של ב  -פסקה לד  רבה איכהפתיחתא ד 
נתונים בקולרין ונותן את ראשו עמהם ונבוזראדן בא ומעבירו מהן 
וחוזר ורואה כת של זקנים שלולים בשלשלאות ונותן את צוארן עליהם 

. ודומה לזה בפסיקתא דרב כהנא יג ט. ובא נבוזראדן ומעבירו מהן
  .רמז שכז' וילקוט שמעוני ירמיה מ

ג
נטלו - פסקה ופרשה ב  ושם ,כדפסקה  רבה איכהפתיחתא ד 

  .ןגבוריהם של ישראל וכפתו ידיהון לאחוריהו
ד

פרשה ה ובאיכה רבה בחורים טחון נשאו פ "י איכה ה יג עה"עפרש 
  פסקה יג 

ה
  'ואחריו פסוק א' ל פסוק ב"הנ' איכה ד 

ו
  'ט' בראשית ו 
ז
  ל"המשך פסוק הנ 
ח
 'א' בראשית י 
ט

נת רבינו שם לא נתבאר מנין שהידור דווקא שליש ואם כוו' בגמ 
לא אפשטא אי מלבר ' לבאר זאת הרי לדבריו הוא מלגאו וקשה דבגמ

ח "או מלגאו ועיין קהלת יעקב ערך הד שכך גם קשה על ביאור הע
   .ש תירוצו"ועי

י
  ר אלא נוספה בתקפא "הערה זו בסוגרים אינה בדפו 
יא

. שלישי של שם: אמר ריש לקיש. והשלישית יותר בה. זכריה יג ח 
אפילו : אלא, לא ניחא למרייהו דאמרת להו הכי: יוחנן אמר ליה רבי
  .שלישי של נח

                                                        
יב
  ר"הוספה זו בסוגרים נמצאת כבר בדפו 
יג

ש "ע. כי הכל מקושר יחד. סו' ובסי - וכתב ,ובדפין הקודמים מחקמתרלו  
  )היטב

יד
  הכוונה לתורה סו לעיל וכבר נתבאר לעיל שהיא קשורה לתורה זו 
טו
  בתחילת התורה 
טז
  יד ירמיהו לא 

יז
  עלמה יפה שאין לה עינים 
יח
  יז בראשית כט*  
יט
  ל"וכנ' בראשית לט ו 

כ
  הוא -בתרלד, ר היא"גם בדפו 
כא
  הוא -בתרלד, ר היא"גם בדפו 
כב
 שהוא -ומתרלו , שהיא –ר שהוא בתקפא ותרלד "בדפו 
כג

ן סימן מו "ועיין חיי מוהר. תורה זו נאמרה קודם חנוכה בשנת תקע 
  שיחה השייכת לה

כד
 במדריגה -מתרצו  
כה
 מאד במדריגה –מתרצו  

כו
ועיין חיי .] דף יג[' תנינא אות ז' עיין לעיל ענין זה בתורה ז 

  ן סימן מו ששתי התורות האלה שייכות זו לזו"מוהר
כז
  'י' ירמיהו ל' א' ועיין יהושע ח' ט' ויהושע א. כא' כ דברים א"לשה 
כח
  'ג' ו הוישעי*  

                                                        
כט
 המדריגה -מתרצו  

ל
 מאד -מתרצו  
לא

ענין הסתרה והסתרה שבתוך .] דף סה[' יין לעיל תורה נו אות גע 
  הסתרה

לב
  :עיין הקדמת הזוהר דף א*  
לג
  א כט-ימיםהברי ד*  
לד
 'בחי –מתרצו  
לה

בשמים , כי כל דא צדיק[. תרגום שם ועיין זוהר בראשית דף לא*  
כתרגומו די אחיד בשמיא , ובארץ דא כנסת ישראל, דא תפארת

איהו אחיד בתפארת דאקרי , דא דעלמא דאקרי כלכלומר דיסו, ובארעא
ועיין : דף סז[ותיקון כב :] רץ ועיין זוהר משפטים דף קטזובא, שמים

  :]קכט. פד. כט: גם בדפים ט
לו
  ט"לשון קדושת כתר במוסף שבת ויו 

  תורה אור
ֵאיָכה יּוַעם ָזָהב) א(איכה ד 

ְכָנה ּפֵ ּתַ ׁשְ ֶתם ַהּטֹוב ּתִ ֶנא ַהּכֶ ִיׁשְ
ל חּוצֹות ַאְבֵני ֹראׁש ּכָ :ֹקֶדׁש ּבְ

ֵני ִצּיֹון ַהְיָקִרים) ב( ס ּבְ
בּו ז ֵאיָכה ֶנְחׁשְ ּפָ ִאים ּבַ ַהְמֻסּלָ
ה ְיֵדי יֹוֵצר :ְלִנְבֵלי ֶחֶרׂש ַמֲעׂשֵ

  ס
ה ּתֹוְלֹדת )ט(בראשית ו  ֵאּלֶ

ִמים ָהָיה יק ּתָ ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ
ְך ֹדֹרָתיו ֶאת ָהֱאֹלִהים ִהְתַהּלֶ ּבְ

  :ֹנחַ 
ִמי ָפַעל) ד(ישעיהו מא 

ה ֹקֵרא ַהּדֹרֹות ֵמֹראׁש ֲאִני ְוָעׂשָ
ְיֹקָוק ִראׁשֹון ְוֶאת ַאֲחֹרִנים ֲאִני

 :הּוא
ה) א(י נח  בראשית ְוֵאּלֶ

ם ָחם ָוָיֶפת ֵני ֹנַח ׁשֵ ּתֹוְלֹדת ּבְ
ִנים ַאַחר ְלדּו ָלֶהם ּבָ ּוָ ַוּיִ

ּבּול   :ַהּמַ
ְוָהָיה ְבָכל) ח(זכריה יג 

ּהָהָאֶרץ  ַנִים ּבָ י ׁשְ ְנֻאם ְיֹקָוק ּפִ
ֶתר ית ִיּוָ ִלׁשִ ְ ְרתּו ִיְגָועּו ְוַהׁשּ ִיּכָ

הּ    :ּבָ
ּכֹה ָאַמר) יד(ירמיהו לא 

ָמע ְנִהי ָרָמה ִנׁשְ ְיֹקָוק קֹול ּבְ
ה ַעל ִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ ּבְ
ֶניָה ֵחם ַעל ּבָ ֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהּנָ ּבָ

י ֵאיֶנּנוּ    ס: ּכִ
ְוֵעיֵני) יז(כט צא ויבראשית 

ֵלָאה ַרּכֹות ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת
 :ּתַֹאר ִויַפת ַמְרֶאה

ֲעֹזב) ו(לט וישב  בראשית ַוּיַ
ַיד יֹוֵסף ְוֹלא ר לֹו ּבְ ל ֲאׁשֶ ּכָ
י ִאם ָיַדע ִאּתֹו ְמאּוָמה ּכִ
ר הּוא אֹוֵכל ַוְיִהי ֶחם ֲאׁשֶ ַהּלֶ

  :יֹוֵסף ְיֵפה ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה
  תורה סח

ְרֵאה ָנַתן ְיֹדָוד) כא(ברים א ד
ֱאֹלֶהיָך ְלָפֶניָך ֶאת ָהָאֶרץ ֲעֵלה
ר ְיֹדָוד ֱאֹלֵהי ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֵרׁש ּכַ
יָרא ְוַאל ֲאֹבֶתיָך ָלְך ַאל ּתִ

ָחת    :ּתֵ
יִתיָך) ט(יהושע א  ֲהלֹוא ִצּוִ

ֲעֹרץ ְוַאל ֲחַזק ֶוֱאָמץ ַאל ּתַ
ָך ְידָוד ֱאֹלֶהיָך י ִעּמְ ָחת ּכִ ּתֵ

כֹ  ֵלךְ ּבְ ר ּתֵ   :ל ֲאׁשֶ
ְוָקָרא ֶזה ֶאל) ג(ישעיהו ו 

ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש
ְיֹקָוק ְצָבאֹות ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ

בֹודוֹ    :ּכְ
ְלָך) יא(א כט - דברי הימים

בּוָרה ה ְוַהּגְ ֻדּלָ ְיֹקָוק ַהּגְ
י ַצח ְוַההֹוד ּכִ ְפֶאֶרת ְוַהּנֵ ְוַהּתִ

ַמִים ּוָבָאֶרץ ָ ׁשּ ְלָך ְיֹקָוק ֹכל ּבַ
א ְלֹכל ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ ַהּמַ

  :ְלֹראשׁ 
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 אמירת התורה ומקום  זמן  
 ,שבת בראשית כז תשריליל נאמר ב

בעניין הספד על סילוק והמשיך 
 ע"קתבליל שבת פרשת נח הצדיק 

 
 

 פתיחה
 יל בי"ז תמוז , כי מדברת מהאבל על חורבן הבית שהתח\ב/המיצרים ןנינא נהגו אנ"ש ללמוד בביתורה סז ת

נסתלק ומיד  רבנו נדמה היה שהראש בית משהאחרי מתן תורה מ' יום שהיום גם והוא  .כשהובקעה העיר
  .\ג/ועשו עגלשאין בהם שם ה' התגברו מכשפים 

ם דהיינו א האלקישה' הו ,שמאיר את האמת ,אורמאורי  בחי' ,זו שהצדיק בחי' שבת בחי' שם ה'ה תורה יסוד
הרוחני ה כלל, ובחי' הטוב שביסוד האש ת בלא הסתרשם האלוקו ,דעת, שהיא הארה מעולם האצילות

יקרי קדש ואזי  המגן מרוח שטות ונעשה בית לחכמה דא ,שמאיר אור אמת. וכשיש דעת היא מחיצות בית
המידות ת שמהם היסודו הטוב שבד'בחי' יסוד פשוט שרש  אוהצדיק הו כאילו נבנה בית המקדש בימיו.

 .ון המדותשבאדם ועל כן על ידי שנכללים בו זוכים לתיק
, גדולתו ואורו אבל על הצדיק הזה יש העלמה גדולה של היצה"ר בחי' עננים המכסים את העינים מלראות

יו, ומתגבר הרע שבד' יסודות שלו דהיינו תאוות לתקן מדות את נגעי עצמו תעינים לראולאדם ואזי גם אין 
וכיון שאין דעת אין מחיצות  .שאורי ארעות ובעיקר יסוד האש נעשה חמימות לתאוות ונעשה למ ומדות

ומאורי   ,ואין קודשואין בית  )ובחי' בחכמה יבנה בית( ,ומסתלק החכמה ,ואזי שולט בו הרוח שטות ,עתהד
 את הבתים והדירות.גם בגשמיות האש שורף 

הבכי של רחל עם  תפותלקום חצות לבכות על חורבן הבית והסתלקות הצדיק. בכי שהוא השת לזהוהתיקון 
דעת קלה, דייקא  ,בחי' נוק' ,אחורבחי'  ,ר לבחי' מערבואמבכה על בניה. ואע"פ שבכי הוא הסתלקות ה

ין, שנוכל לראות את להעביר את היצה"ר והעננין המכסין על עינ ,משם היא האפשרות לעורר את רחמי ה'
   .ולהתקרב אליו גדולת הצדיק פאר הדור המאיר מאורי אור ודעת

הוא הבכי של השכינה  ,על אם הדרך  ,יבגלו ,"רחל מבכה על בניה"בחי' יש  ,כי בזמן החורבן והגלות
כנסת הוא הבכי של הקב"ה שהשכינה בחי' במסתרים תבכה נפשי.  "שאוג ישאג על נווהו"ויש  שבגלות.

 בבכי בחצות.  ועם שניהם צריך להשתתף .\ד/ישראל התרחקה ממנו
שהם השגחה דמעות שלו ' והדמעות שלנו מעוררים יל הבכי. שמעורר רחמי הועיין תורה רנ כיצד מוע

רים לנו וממשיך לנו דעת שעל ידו צשאז יתבטל היצה"ר ומושיע אותנו מהאומות המ שממשיך מקץ הימים
 יסורים.ילא מרגישים את ה

ציאותו ית' מ לראות את האמת אמת יםשעל ידם זוכ רבנו מבאר בתורה זו כיצד זוכים לעינים עיני השכל
שעל ידו זוכים הדור שהוא יסוד פשוט  פארהאמת יק בצדבדעת שלם וזה ע"י שמתקרב ונכלל  .וגדולתו

בטל הרע הנמשך מד' ומחמימות התאוות את כל  ףאש דקדושה ששור ,מאורי אור לעינים. כי הוא בחי'
כים מד' יסודות שת שנממדוכי זה כלל כל עבודת ה' לתקן היסודות ועי"ז מזכך את המדות הנמשכות מהם, 

 
 תשפ ירושלים תמוז  ג יעד אייר  ה כברותא ח     .סזה תש"לצות ל א

בלעיני כל ישראל נכלל כל כל בחי' ו ,מדבר כאן על בראשית לעיני כל ישראלי ר לתורה זו כוקש –עד ט באביז תמוז בין המיצרים  ב
עיני העדה ובית יקון הראיה ע"י הראש בית על ראיה גשמית ורוחנית והבכי שמעביר את כח הראיה ות כמבואר בפנים שמדברעינים 

ניסן מהראיה כנגד ראובן הראשון בדגל השני כשמתחילין שתמוז חודש שתמוז מאמר א' אות ג'  י יששכרעיין בנו   .נוחמד עינמ המקדש 
העם להם ר ויחפרו( וחזרו בט באב חדש השמיעה וגרמו ע"י ששמע והמרגלים יצאו בכט סיוון דהיינו חטאו בראיה בתמוז )כי יצאו לתו

הראות ונעשו עננין את והבכי מקלקל  "ויצת אש בציוןממרום שלח אש" "" מאורי אש ע"י שהתגברו חרבן הבית ,בכיה לדורות ,ובכה
 . עיניןעל 

כתוב שעשו ע"י הדמעות  ולפ"ז תמוז אב הם שתי העינים )עוד זכור לי ש ,ב חדשים הן בראש" עוד עי"ש שעפ"י האריז"ל כל הי 
 שהוריד על הברכות קיבל את שני החדשים האלה תמוז וחצי אב שהם בחי' עינים( 

 שעל ידו חזרה זהמת הנחש והעננין על עינין.  ג
י' המבואר בספורי מעשיות מעשה א' שפעם נעשה ברוגז עליה ואמר שהלא טוב יקח אותך ולמחרת לא מצאוה, והיה מצטער מאד בח ד

ר ביום  אמבוזו הבקשה. וזה בחי' שתי הצפרים שהיו מחפשות זו את בחצות עיקר הזמן ל והשני למלך ראה את צערו והלך לבקשה ו
 . רביעי של ז' בעלטרס שכל לילה א"א היה לעמוד בפני הבכי הנורא שנשמע מהם

. אבל בעיקר הכוונה לחורבן הבית והגלות , ופרטיות ממש מדבר על כל עבירה שלנואע"פ שבכלליות זה מדבר על בריאת העולם
    בניינו של השלישי.ל כהכדי שנזי נהארוכה שאחרי חורבן בית ש
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מקדושתו כח לבטל כל שע"י שנכלל בו מקבל  ,י הצדיק ראש ביתלברר הטוב מהרע שבהם ואפשר רק ע"
 \ה/ ( תפילין ז' ג')לק"ה  הרע שבהן.

על חורבן הבית בחצות לילה  ובוכהע"י שמתאבל זה  בית המקדש שנחרבלושנסתלק צדיק לשרות וההתק
ה של יליבענכלל  וכשזוכה לעינים אזי עיקר הראות היא בשבת שעי"זלם וסילוק הצדיקים, שהם עיני העו

 לאצילות להיות אצלו ית' לזכות לעין בעין יראו. שבת
להיות נכלל בו בחייו בהתקרבות האמת פאר הדור הראש בית התקשרות בצדיק ועיקר ושרש הכל תלוי ב

בגעגועים והבכי לימוד התורה שלו בקותו סתלואחרי ה. \ו/ (קת שותפין ה' י' וחל)לק"ה  לשמוע תורה מפיוממש 
  .הסתלקותובעיקר בחצות על 

מהבכי הנגרם מחורבן הבית שמסלק את הראות ואעפ"כ הראות חוזר ע"י בכי את התורה רבנו מתחיל 
עיני  םמחמד עינינו, והבכי על סילוק הצדיקי ,בחצות על החורבן בית המקדש שהוא בחי' עינים מתוקנות

 העדה.   

הצד הטוב ראות רק את חה ולת בשמממה שנצטווינו תמיד להיו , שהוא הפך סוד האבלות ןר כאמבוא
ומ"ט ימי ספירת  ,כ"א ימי בין המצריםבו בחצותבכל יום "כ פולומר כל דעביד רחמנא לטב עביד, אע

ב ולכאו היינו להסתכל על החסרון דייקאהצדיקים, דית וסילוק הב יש מצווה להתאבל על החורבןהעומר 
נכנסים ע"י שדייקא הוא סוג התקשרות לדבר שהסתלק , וועל יד וב שיבואתקוות הטב לשמוחולא  אותו

 , בזה מתקנים בשרשו את החסרוןכו דייקא מתגעגעים להשלמת החיסרוןר על החסרון ומתולאבל והצע
 .)לק"ה תפלין ז' ג'(

 הסתלקות הצדיק
שאינם מה שיש על הצדיק ע"י מפורסמים של שקר על ההעלרבנו מדבר  ההראשון של התור בחלק

ות ומתגברים בעלי שמ ,לשמור מרוח שטות ותאוותואזי אין דעת ואין בית מחיצות הדעת  ,ראוימזוככים כ
כי אנשיהם כמו  ,ראש כל חוצות ונעשים שאין להם כבוד אלקים אלא כבוד עצמם טומאה ומפורסמים

אמר בפרשת נח מדבר על הסתלקות שבחלק השני של תורה ו .בית הדעתמחיצות נמצאים בחוצות בלא 
פל"ח  ןפאר הדור. אבל עיי בנו כינה אותוב שנפטר אז ורודיטשרובעיקר רומז לרבי לוי יצחק מבהצדיק 

 אב וכו'.ואנ"ש ישארו יתומים בלא  ,כי ידע שיסתלק שנה אח"כ ,שהתכווין גם על עצמו ,\ז/אות ד' ה' ו'
 ודיבר הרבה מתורה הזו ומהראש בית.ורמז על הסתלקותו ובאמת באותה שנה עבר לגור באומין 

 
זֶּׁ  -אות ג'  'כה זהל  יןילפלק"ה ת ה ם ש ֶׁ זֶׁה ָהעוֹ ּוְמֹבָאר ּומּוָבן ש ָ ל ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּבְ ַלל ּכָ ל ה ּכְ ם ּכָ הֶׁ ּמֵּ ַלל ָהָאָדם הּוא ד' ְיסֹודֹות ש ֶׁ י ּכְ ָלם, ּכִּ

ּדוֹ  ם קֹ  בֹותת טוֹ ַהּמִּ ּלָ ם ּכֻּ ם הֵּ ְרש ָ ם, אַ ְוָרעֹות. ּוְבש ָ ֵּ ּיֹות ַהש ּ יַנת ד' אֹותִּ חִּ ש  ּבְ ל ֲעבֹוַדתהֵּ  הטָּ ְך ְלמַ דֶׁ ים טֹוב ָוָרע ְוזֶׁה ּכָ זֶׁה   ם ְמֹעָרבִּ ְלַחְמּתֹו ּבְ ָהָאָדם ּומִּ
ָהַרע שבד' ָהעֹוָלם ְלש ַ  ין מֵּ כִּ ְמש ָ ּדֹות ָרעֹות ַהּנִּ ֲאוֹות ְוַהּמִּ ר ַהּתַ יר ַהּטֹוב שבד' ְיסֹודֹות עַ דֹות ְיסוֹ ּבֵּ ל הד' ְיסֹודּוְלַהְגּבִּ ין ּכָ ְכָללִּ ְהיּו נִּ ּיִּ ֶׁ  ' ֹות בדד ש 

יּ וֹ א י אוֹ תִּ יַנת ְמאֹורֵּ חִּ ם ּבְ הֵּ ם, ש ֶׁ ֵּ ּנַ"ל. ְוָכל ֹות ַהש ּ ין ְוכּו' ּכַ יַנת ֹמחִּ חִּ אֵּ ר, ּבְ ם ַהּטֹוב ּוְבַהּפְ ֵּ ַהש ּ ין ּבְ ְכָללִּ ּנִּ ֶׁ י ש  ין ַעל ְידֵּ זֶּׁה ל ַהצַּ ר ש ֶׁ זֶׁה זֹוכִּ ת, ש ֶׁ יק ָהֱאמֶׁ ּדִּ
ין ַעל יְ  ַעל ְידֵּ זֹוכִּ יַמת ֲחצֹות ְוַכּנַ"ל, ש ֶׁ י קִּ ם כִּ ש ָ מְ נִּ י זֶׁה דֵּ הֵּ ין, ש ֶׁ ְתנֹוְצצּות ַהּמֹחִּ יַנת תְּ ין ָעָליו הִּ חִּ י אֹור ְוכּו', ּבְ יַנת ְמאֹורֵּ חִּ ּנַ"ל.ּבְ ין ּכַ ּלִּ  פִּ
ְתגַּ  - עוד שם ּמִּ ש ֶׁ ָגם הּוא ּכְ ר ַהּפְ ּקַ הּואר ח"וּבֵּ ַאְך עִּ י , ָהַרע שבד' ְיסֹודֹות, ש ֶׁ חִּ יַנת ּבְ חִּ , ּבְ ש  י ַנת אֵּ ְמאֹורֵּ ּבִּ ש  הַ ָהַרע ש ֶׁ ל ַהתַּ "נַּ אֵּ ם ּכָ ָ ש ּ ּמִּ ֲאוֹות ל ש ֶׁ

ּדֹות ָרעוֹ  יּומִּ חִּ ם ּבְ ּלָ י ּכֻּ ר ָעָליו ת, ּכִּ ּבֵּ ְתּגַ ין ְלהִּ יכִּ לּוק. ּוְצרִּ ב הּוא נור ּדָ ימּות ַהּלֵּ יַנת ֲחמִּ חִּ , ּבְ ש  הוּ ְכנִּ ּוְלהַ ַנת אֵּ י אֹור, ש ֶׁ אֹורֵּ י ַהּמְ יַנת יעֹו ַעל ְידֵּ חִּ א ּבְ
ם הַ  ם ש ָ ָ ש ּ ּמִּ יק ש ֶׁ ּדִּ ּשֹֹורֵּ ש  אֵּ הָ ּכַֹח ּצַ ה ש ֶׁ ָ ש ּ ְקדֻּ ש  הָ  ּדִּ ר ָהאֵּ יַנתף ּוְמַבעֵּ ְבחִּ יק  ַרע ַהזֶּׁה ּבִּ ּדִּ ֹכַח ַהּצַ ּבְ ם, ַהְינּו ש ֶׁ ש  ּתֹאְכלֵּ ש  ָיְצאּו ְוָהאֵּ ָהאֵּ אל ט"ו( מֵּ ְזקֵּ )ְיחֶׁ

ין זוֹ  תְ כִּ ימּות ַהּלֵּ ְלהִּ ש  ֲחמִּ ר ַלֲהֹפְך אֵּ ּבֵּ ה, ּגַ ָ ש ּ דֻּ ל ַהּקְ ר ַהש ְּ ב אֶׁ ּקַ זֶּׁה עִּ מּותש ֶׁ ָמקֹוםכְּ  ,לֵּ תּוב ּבְ ּכָ נְ  מֹו ש ֶׁ י ּתִּ ּקּוטֵּ ר )לִּ יָמן מ"ט(, ַאחֵּ  ָיָנא סִּ
ין ָלנ -' י' הלק"ה חלוקת השותפין  ו ת אֵּ יִּ יַנת ֹראש  ּבַ חִּ הּוא ּבְ ת ש ֶׁ יק ָהֱאמֶׁ ּדִּ י ַהּצַ ין לִּ ּום תְּ ּו ש  ּכִּ ין ָאנּו ְיכֹולִּ יָסה ּבֹו ְואֵּ ּיּות פִּ ֹאב חִּ ש ְ ּנּו ְולִּ ּמֶׁ יֹנק מִּ

ּמֹח יַנתוֹ דֹו ַהקָּ מִּ חִּ הּוא ּבְ ַתח ש ֶׁ ְך ַהּפֶׁ רֶׁ ם ּדֶׁ י אִּ ם ְמַגּלֶׁ  ש  ּכִּ ְך ש ָ רֶׁ ּדֶׁ דֹוש  ש ֶׁ יו ַהּקָ י ּפִּ ְתחֵּ דּ ּפִּ י ַהחִּ ַרְך ַעל ְידֵּ ְתּבָ תֹו יִּ ּלָ ם  י ּתוֹ ּוש ֵּ ה ָלנּו ֱאֹלקּותֹו ּוְגדֻּ הֵּ ָרה ש ֶׁ
גַ  ּמְ יַנת ֲהָלכֹות ש ֶׁ חִּ ּלּו ַהֲהָלכֹות ַהּיֹוצְ ּבְ ה ָלנּו. ְואֵּ ים מִּ ּלֶׁ ָעה ּפִּ אִּ ָהַאְרּבָ ין מֵּ כִּ ְמש ָ ם נִּ הֵּ ינּו, ש ֶׁ לֵּ ּיוֹ יו אֵּ ם ּוְכש ֶׁ ֵּ ּיֹות ַהש ּ ע אֹותִּ ַאְרּבַ ין, מֵּ דֹוש  ֹמחִּ יו ַהּקָ ּפִּ ין מִּ ְצאִּ

ע אַ  יַנת ַאְרּבַ ְבחִּ ם ּבִּ ינּו הֵּ לֵּ ְפנֵּי ת ש ֶׁ ּמוֹ אֵּ ַהְינּו לִּ ַתח, ּדְ ְפנֵּי ַהּפֶׁ םּלִּ ְך ש ָ רֶׁ ּדֶׁ דֹוש  ש ֶׁ יו ַהּקָ י ּפִּ ְתחֵּ י ןיאִּ יֹוצְ  ּפִּ חִּ ינּו. ְוזֶׁהּו ּבְ לֵּ ּיּות ֹמחֹו אֵּ ימִּ נִּ ּפְ ַנת ד' ַאּמֹות מִּ
י ַהד' ַאּמֹות נִּ  ל ֲהָלָכה, ּכִּ הֵּ ש ֶׁ דּוַע ש ֶׁ ּיָ ם ּכַ ֵּ ּיֹות ַהש ּ יַנת ד' אֹותִּ חִּ ּבְ ין מִּ כִּ ינַ ם בְּ ְמש ָ חִּ חִּ ת ּבְ יק ָהֱאמֶׁ ּדִּ ין. ְוַהּצַ ים ת ד' ֹמחִּ ּדּוש ִּ ה חִּ ת ְמַגּלֶׁ יִּ יַנת ֹראש  ּבַ

ְפָלָאה םיְפָלאִּ נִּ  ָחְכָמה נִּ זֶׁה ּבְ ל ּכָ כֶׁ ֹשֵּ ה ּבְ ּלֶׁ אֵּ ין ּכָ כִּ ְמש ָ ְהיּו נִּ ּיִּ ֶׁ ֹזאת ַעד ש  ית ּכָ ּיִּ ּתִּ עֹוָלם  ֲאמִּ ּבָ ּלֹו ְלָכל ָאָדם ש ֶׁ ין ְוַהֲהָלכֹות ש ֶׁ ּדּוש ִּ כָ ַהחִּ הּוא. ל ַמדְ ּבְ ָגה ש ֶׁ רֵּ
ית ָהעֲ  ַתְכלִּ ין ּבְ יָדה, ַחס ּבֵּ ית ַהְירִּ ַתְכלִּ ין ּבְ ה ּבֵּ ּיָ ללִּ ת ַעְצָמן בָּ  ,םוֹ ְוש ָ ם יּוְכלּו ְלַהֲחיֹות אֶׁ ּלָ ּכֻּ ֶׁ יד ש  מִּ ם ּתָ  הֶׁ

על יא אות פל"ח ועיין גם  לקותו. תסהשנה שלפני ה שנה שאמר רבנו בראורהאחח' תנינא עי"ש שמבאר הקשר של תורה זו לתורה  ז
לתורה ח'  בה הרבה דמיון  שיהסתלק אחרי ג' שנים, פת שממנה אמר אותה בשנת תקסח כשחלה בשח ששם מבאר שתורה סא תורה סא 

ז  ו' נראה שגם תורה ס ה' ואות . ולפי מה שמבאר הפל"ח כאן באות שם שגם תורה סא היא צוואה רמ ואה של רבנו ואותנינא, שהיא הצו
 .תנינא היא כמו צוואה

"ל ושם מבואר גם כן  אחרון סמוך להסתלקותו זתקעא( שנת )בראש השנה ועיין במאמר תקעו תוכחה סימן ח' שנאמר  -אות ה' פל"ח 
כמובן מהשיחה שהיה בקיץ שלפני זה )ועיין  ,שמרמז על הנשמות שצריכין תיקון ,ין )איכה ד( תשתפכנה אבני קדש בראש כל חוצותמענ

רסמים ומנהיגים של  שצריכין להכניסם לשם, ומענין שעל ידי שמקרבין עצמן למפו]הבתים[ במה שבארנו שם קצת בזה(, ומענין הבהים 
ובאין לאמונות כוזביות להאמין במנחשים וכוזבים שזה בחינת זוהמת הנחש ועל ידי התקרבות למנהיג   על ידי זה נתבלבל המדמהשקר 

 . אמתי נתברר המדמה וזוכין לאמונה שלימה וכו'
כי  .יני ישראל וכו'ולעניות דעתי יש לכל זה גם כן שייכות למאמר הנ"ל מענין הראש בית ושהוא מאיר ע -)על תורה סז תנינא(אות ו' 

זה עיקר בחינת הראש בית שעוסק לבנות הבתים בתי התפלה המבואר שם במאמר תקעו הנ"ל אות ו', ושעל ידי זה בא התפשטות  
נראה לעניות דעתי שרומז על ענין התנהגות שלאחר הסתלקותו   .לוגם במאמר זה של בראשית הנ" .הנבואה בעולם וכו' כמבואר שם

שעל ידי זה נתעלם ביותר שם ה' ונכנעין המאורי אור ומתגברין המאורי  התרחק מהמפורסמים שאין בהם שם ה', ז"ל, שהעיקר הוא ל 
  תאבל מאד על חורבן בית על כן צריכין להתרחק מאד מהם וליזהר לקום בחצות לילה ולבכות ולה  .אש חס ושלום כמבואר בפנים

)רש"י ישעיה כ"ט, ועיין איכה רבה א ל"ט(, כי הם  המקדש כמאמר רז"ל  המקדש, ועל סילוקן של צדיקים שקשה כפליים כחורבן בית
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 תלקוטי הלכו
ְברּו (ד)(  ג)  יות  אות גיתפילין  ז  דף צח    א   או"ח ְתגַּ ר הִּ קַּ י עִּ ְמאֹוֵרי אֵ כִּ בִּ ע שֶׁ ֹח ת ָהרַּ ר הַּ קַּ ֵהם עִּ ֲערֹובֹות כְ ש שֶׁ ל ְיֵדי תַּ ְך הּוא עַּ ּיוֹ שֶׁ ים חשֶׁ ְמאֹוֵרי אֹור ְנקִּ אי ֵמהַּ דַּ "ו, יֹוֵתר מִּ

ל ְיֵדי זֶׁ  עַּ נַּ"ל, שֶׁ ים הַּ ל ְיֵדי רּוחַּ ֱאֹלקִּ , ֲאָבל עַּ ָּידּועַּ י הְוכּו' כַּ ינַּת ְיהִּ ְברּו ְמאֹוֵרי אֹור ְבחִּ ְתגַּ ל ְיֵדי זֶׁה 'וַּּיְַּבֵדל', שֶׁ  הִּ ֹחשֶׁ אֹור ְוכּו', עַּ יל ֵבין ָהאֹור ּוֵבין הַּ ְבדִּ ֵרי אֹור ּוֵבין ין ְמאוֹ ְך, בֵ הִּ

ין  ָאז ְמָבְרכִּ ָבת שֶׁ ְבָדָלה ְבמֹוָצֵאי שַּ ינַּת הַּ זֶׁהּו ְבחִּ ְמאֹוֵרי ֵאש. שֶׁ בִּ ע שֶׁ ע שֶׁ עַּ ָהרַּ יש ָהרַּ ְפרִּ יל ּוְלהַּ ְבדִּ ְמאֹורֵ ל ָהֵאש ְלהַּ ּיְֻּכְללּו הַּ ד שֶׁ ְמאֹוֵרי ֵאש עַּ ל ְיֵדי  יבִּ ְמאֹוֵרי אֹור עַּ ֵאש בִּ

בְ   )ח( ברית מילה ושם לתינוק )ט( פורים מחית עמלק אֹוֵרי ֵאשֹוֵרא ְמ ָרָכה בהַּ

רי אור ואילו שמות הטומאה הן בחי'  ' מאום בחיהשם ושם הצדיק שהים שנתחלפו מדבר שם משם בנאו"ח א  דף קיד  ברכת השחר ג אות לח לט מ  עפ"י המעשה מה

  ש ועיקר החילופין הם בבחי' השםמאורי א

ת תאוה לעינים וושם ה' ושבת אגין עליהו כי היא שם ה' מאורי אש משם כל התא)ג( שם בחי' כבוד      )ה( עיקר הפגם הוא ביז אותיות    שבת  ה      או"ח ג   דף ו:

ן אפילו מי שעבר אליה שום פגם לכ מאורי אש. קדושת השבת לא מגיע אין שליטה לשם הטומאה. לט מלאכות הן בחי' בשבת אור  העינים פגם מאוריהינו פגם 

מו לא ק כנגד ראש בית בצדיק עצמלר מלמת עמלק היא כנגד שם ה' שהוא שם הצדי'ק ראשית גויים ע)ט( עיקכל העבירות יכול להמשיך על עצמו קדושת השבת 

קרבו ישראל לכל  עמלק מרוצה שית  דיק ולהרחיק ממנונו מעררבב דעת העם לחלוק על הצטל כל זהמת הנחש לכן הוא נלחם על שמו דהייוא ביכי ה יכול לנגוע

ן  חבוש מתיר עצמו מכי אין היא ע"י התלמיד  לק)י( מלחמה בעמ תקרבו לראש בית יכול להחזירם בתשובה שלימה ראשי הדור אפילו הכשרים ובלבד שלא י

)יג( מבאר נפלא   הראש ביתקו להעלים את שם את שמם כדי שיחל בעל דבר הגדילאנשי שם דייקא ה )יא( קורח ועדתו אבל כל כח התמיד הוא מרבוורים האס

על  אחד ור לו הצדיקים אזי יבח ודע מי הוא הראש בית מכלי אינו יודע מתי שבת מונה ששה ימים ומקדש שביעי שהכוונה כשאינואת הגמרא המהלך במדבר ו

חי' שמחת שבת ויו"ט עיקר ההתחזקות היא הן משם ה' וזה ב)טו( כל השמחות  כל מנהיג כשר שמנהיג עפ"י חז"להשאר העיקר שלא יחלוק כי צריך להאמין ב

ות הן מבחי' אש שיש  התאו אש כל דושה בחי' מאורי שו ונפש בחי' שם ושלא בקנפ)טז( אכילה בקדושה בחי' מאורי אור לשובע ין שם ה' נקרא עליו בשם ה' שעד

אש ווה אבל כשאוכל למלא תאוותו אזי מתגברין מאורי ומשקיט את אש התאשה ששורף השמנים כשאוכל בקדושה אזי היא אש קדו באדם כמבואר בתורה רנג

ריאה היא רק כדי לגלות שמו קודם כל הבשם ו אה לא היה לו ית'לה שמותיו ית'  קודם בריכו)יז( עיקר התגלות שם ה' ע"י התורה שבחי' בטן רשעים תחסר.  

יינו בהשאלה מהזמן ה דה-כן החוטא שפגם בשם ה' מקבל חיותו משם אהיתיד יתגלה שמי  ל ה דהיינו שבע-אהיקרא א"א שיתגלה שמו הויה אלא נמתן תורה 

 בת הגדול שבזכותו יצאו ממצרים  הקב"ה גילהחי' שוזה בא פוגם שום חטא  אור ה' שלעתיד כי בשבת לה שיחזור ויתקן חטאו ויגלה שמו ית'  בשבת מתגל

שאהיה מתגלה ויאמינו שאגאלם קי אבותיכם וכו'  והביאור שא"ל שמאחר שיאמינו חני יאמר הויה אלה של-אמר להם אהילמשה כבר בסנה אחר שאמר לו שי

 אזי כבר יש להם אחיזה קצת בשם העצם

ילו נבנה ביהמ"ק י שיש בון דעה כאבחי' מאורי אור מאיר לבהימ"ק מלוקן של צדיקים יותר מחרבן ביהמ"ק כי הצדיק סי קשה( )אד' אותיות ג   "ח ג   דף קצב    תעניתוא

ות הגוף  האש הוא ראשון מהד' יסוד  היא ע"י מאורי אור לכן כשמתאבלים על הסתלקות מאורי אור מתענים בימיו כי מאיר בו או רהצדיק  )ב( אכילה בקדושה

להחזיר את הארת  ת הד' יסודות כדימתענים להכניע א ם ע"י הצדיק ולכן בעצירת גשמיםע"כ מצוה גדולה לאכול בשבת )ד( עיקר הגשמי)ג(  רי אשבחי' מאו

 הצדיק

ם אגדים ג' לחוד ואתרוג לכן העין ותלת גוונין ובת  ' שמשם הפאר והיופי בחי'ה ד' מינים כנגד ד' יסודות שנמשכין מד' אותיותב אותיות  ב א     או"ח ג   דף רלז    לול

ותחמול עליו שעי"ז ה' מינים הבכי על החורבן הוא בחי' והנה נער בוכה ' ומזה נמשך הד' ה' כי נגדל שם ה נא למחרת יום הכפורים נקרא יוםלחוד בתורה סו תני

תיקון  ת שעי"ז זוכין לפאר תחת אפר )ב( בכי ישראלן הביחורב ות השכינה דהיינובימים הנוראים הם על גל ותמרחם ומשים פאר תחת אפר כל התפילות והבכי

 גם שגרמנו לבכי השכינהובה מעורר רחמיו ית' לרחם על השכינה ונתתקן הפאש אבל בכי של תשהוא בחי' מאורי  לבכי השכינה אע"פ שהבכי

א בתפארת שמו ודייקו להעלים ובת עין היוונים רצו להשכיח תורתונין לת גוא טנת"א דהיינו תאורייתא שמא דקב"ה והי( )או אותיות או"ח ג   דף רמו:   חנוכה ד   

הלל לשמך הגדול דייקא ועוד שם נוסח התפילה ולך עשית  בחי' שמן תורק שמך ולכן קבעום חז"ל להודות ול ולכן טמאו השמניםוהיופי של ישראל ישראל הפאר 

דלק שמונה מעט שמן ' הנס השמן בחנוכה כי ' מוחין וחיות וזה בחיולנו מאורי אור בחי רי אשא מאוהי ש אכלה לגויים)ב( השכינה א ש בעולמך  דושם גדול וק

 בחי' הנסה )ג( וזש השכינה לא שולטת בישראל וזה בחי' נס הנר המערבי במקדש  כנעו מאורי אש ע"י מאורי אור ולא שלט האש בשמן כמו שאנה ע"י שימים ז

מובא במדרש לי שם לא נשרפו כא משאל ועזריה שע"י שהיו בענני' חה בחי' הסנה שבוער ואיננו אוכל וזה בחיד( וזבת  )ל האמהות משבת לששנר שבת דלק אצ

 חי' אברהם באור כשדיםוזה ב

י נח הותר ק בימלכן ראפשר לאכול בשר  א בחי' ערב ורק ע"יהצדיקהובשר הוא בחי' מאורי אש וכתוב בערב תאכלו בשר כי ז אותיות בשר וחלב ב  יו"ד א   דף צד  

כשהם נהפכין לחלב אזי נכנע מים הם מאורי אש ואור כי עכירות הדהוא בחי' מאורי  שה בחי' אש אכלה אש   )ג( וחלבאכילת בשר אש המזבח היא אש דקדו

ר הצדיק כנ"ל שעכירות יר אודה מאת לו לכן בכל הולדות הן בשביל הצדיק לצווולמאורי אש ומתגברים מאורי אור ודייקא בשעת הלידה זה נעשה כי כל ה

לכן נשתבחה בחלב דייקא  )ד( ע"י בשר בחלב  ה בחי' מאורי אור ת א"י עיני ה"א באש ומכניע הבהמיובחי' אש וע"י השחיטה אש אכלה  הדמים נהפך לחלב חרב

 רי אש  ' מאוא בחימקום אחר ח"ו שהוי המח שהן מאורי אור אל יפיונקים מאורי אש מהמאורי אור פגה"ב הוא שנמשכין ט

רבקה דייקא שומעת שהיא השכינה  בחי' רחל מבכה ואזבר עשו מאויר אש א לעשו כי אז מתגו הסתלקות מאורי או ר ואז ויקר)ו( ויהי כי זקן יצחק וכהינה עיני

החטאות הן גדי עיזים וכן על מיעוט  ן רובש  לכולהכניע המאורי א' דין דייקא לשחוט אותו חישנקראה א רבקה כי בה נוגע הפגם ואמרה ליעקב הבא גדי עיזים ב

 בכה עשו כדי להגביר מאורי אש  י' מאורי אור ולכן"י החטא בכורה בחמאורי אש שנעשו עביא שעיר דייקא לשחוט ולהכניע הירח מ

ה זוזה מאיר לבית בבחי' ראש בית )ב( כן קביעת מהמזוזקב"ה ורה דכולא שמיא דה' היא התה' כי עיקר שם ם מזוזה בחי' שד' אותיות   )א( יו"ד ב  דף קכג      מזוזה ב  

יקר ההידור הוא בבחי' שליש העליון בחי' שם הבן המובחר של נח )ג( ע"כ רוג בחי' שכינה ועק כי בית בחי' אתבפנים ביאור עמו בשליש עליון של הפתח עיין

עינים ע"כ עיקר השינה  להכניע השינה כי שינה בחי' הסתלקות המאור הלילהן כל יררה בשבועות נעוזוזה  )ד( ע"כ בקבלת התוהמאמירת חצות טוב על יד 

 גוונין ובת עין וע"כ אוכלין מאכלי חלב בחי' דם נעכר דהיינו מאורי אש נהפך לחלב מאורי אור  א דהיינו בחי' תלתהתורה שהיא טנת" עי"ז בבקר מקבליםבלילה ו

כל בחי' הד'  בה ד' אמות בחי' דין נשאר שמו עליו והחצר שיהיה)א( חיות הדבר היא משמו לכן א"א לחלק אלא אם ע תיות טו אוהשותפין ה  "מ א   דף קעו:  חלוקת וח

 ים משם ה' דרך הצדיק וארים בתורה הנמשכהמב

 יסוד פשוט המחבר ביניהםא מדבר מהד' יסודות ומהצדיק שהויג אותיות   מצרנות ד    חו"מ א  דף קפו  

הבית לעולם  המן  ת ויחד הם ראש בית בעליבראש ואסתר בחי' )ה( מרדכי בחי'        אותיות סה"כ ט'מאות ד' עד אמצע אות יא ובאות יג   ג   מתנה חו"מ ב  דף ד    

"א לם ואב העוסוכות עמלק מערב יה מובן שנאמרה גם לעניןה ראש כל חוצות מזנב בנחשלים שהענן פולטן שיצאו מבחי' סוכה בחי' בית כשנאמרה התורה הזו

להש"י שיורהו האמת לאמיתו במי ולזעוד ום בחצות ולבכות תמימת ופשיטות לקחבלו של משיח והתיקון הוא רק  בשום אופן לדעת האמת היכן הוא וזה בחי'

יבנה בית המקדש  בסמוךראה שברות המן היה כי )ו( מובא בכוונות שהתגת אמלהתדבק באופן שיזכה לשוב איליו ית' באמת והחפץ באמת מוסרין לו מלאך של 

מת הצדיק משה אבל לא ידע שגם נולד בו שהכוונה בזה יום ש ח שנפל הפור באדריהמ"ק )ז( לכן שמכי הוא המאיר לב דווקא במרדכי אל ולכן נתקנאעיני כל ישר

 אש וכסא היינו בית   נו הרם היישימחה זכר עמלק שם שלם ואין הכסא שלם עד הששמיד כשמת צדיק נולד אחר במקומו )ח( נשבע הש"י שאין 

ההשפעות וכסף וזהב הן מהנהר היוצא מעדן ונפרד לד' ראשים ואח"כ לד' בד' יסודות כל ן מהרע שין נמשכיבות נזיק)ב( ד' אה אותיות זקי ממון ג  חו"מ ב  דף רעג    נ

ה ושינה בחי' צריך לשמור מוחו שעי"ז ישמר ממונו )ה( ליללכן  ממונוהוא ראש בית של  רת המוחין כי כל בעל ביתמייסודות וצריך לשמור מהרע שבהם ע"י ש

 מאורי אור תגברו חצות להכניעם שי תבר אותם ע"י קימלש מאורי אש וצריך

י -אמצע אות יח )עפ"י תורה סה( מילה הלכה ה יו"ד  יכִּ ל ֵכן ְצרִּ ְרֵבה ְועַּ ְבכֹות הַּ ָּיה דוְ ן לִּ ְבכִּ ל ְיֵדי הַּ ְדָמעֹות לַּ עַּ ין הַּ ְלֵקי ֹוחִּ ֵהם חֶׁ מּוָבא בִּ חּוץ שֶׁ ְבָרָכה ָהְראּות, )כַּ ְכרֹונֹו לִּ ְדָבָריו זִּ

ָמה ְפָעמִּ  ֵהם ָגְרמּו כַּ אי ָעְלָמא שֶׁ ל ֵחיזּו ְדהַּ ין ָהְראּות שֶׁ ין ּוְמָגְרשִּ ל ְיֵדי זֶׁה דֹוחִּ ל זֶׁהים (. ְועַּ עַּ ְרָבן שֶׁ חֻּ ְתוַּדִּ אָ  הַּ ין ּומִּ ֲאנְַּחנּו גָ נּו בֹוכִּ עֲ ין שֶׁ ְמנּו ָכל זֶׁה בַּ ְכנּורַּ ָהלַּ ר ֹונֹוֵתינּו שֶׁ חַּ  אַּ

י ָאנּו בֹוכִּ ר שֶׁ חַּ ר ֵחיזּו ְדהַּ  ןֵעיֵנינּו. ּוֵמאַּ חַּ ָנטּו אַּ ְלֵקי ָהְראּות שֶׁ ת חֶׁ ְדָמעֹות אֶׁ ל ְיֵדי הַּ ין עַּ ל זֶׁה ָאנּו ְמָגְרשִּ יעַּ יכִּ ְבכֹות ָכל ָכְך עַּ ן אי ָעְלָמא ּוְצרִּ ל לִּ תֹוְך ֹגדֶׁ מִּ ירּו ד שֶׁ ְמרִּ ר ְוהַּ עַּ צַּ ת הַּ

י ּיְַּרגִּ ְכֵאב שֶׁ ֲעֹונֹותָ הַּ ם בַּ ָגרַּ ְרָבן שֶׁ חֻּ ל הַּ ֹגדֶׁ כְ יש מִּ בֹוֵתינּו זִּ ָאְמרּו רַּ יבֹו, ְכמֹו שֶׁ ֱחרִּ ּלּו הֶׁ נְֶׁחָשב ְכאִּ ְנָין שֶׁ בִּ ין הַּ ְכבִּ ְמעַּ ְבָרָכה,ו שֶׁ  .רֹוָנם לִּ

 עשו בן תיקון בשרשו לבכי של ל החורהבכי ע-אות כח )עפ"י תורה ד' תנינא( "מ ערב ג' וח

 

 

 שיחות השייך לתורה זו 

 
בחינת שם ה' בחינת המוחין של התפילין, בחינת תלת גוונין דעינא ובת עין המאירין לבית המקדש שהוא בחינת עינים כמבואר בפנים, 

אר תחת אפר, היינו שעל ידי זה נכנעין המאורי אש שם יתברך הבטיח לשום לאבילי ציון )ציון הוא בחינת הצדיק יסוד עולם כידוע( פוה
ורי אור שהם בחינת פאר בחינת תפילין בחינת מוחין בחינת ראש בית הנ"ל, היינו שעל ידי זה עצמו שהם בחינת אפר ומתגברין המא

קות הצדיק הנ"ל  בהם שם ה' שמתפרסמין אחר הסתלקות הצדיק הנ"ל, רק מתאבלין ומקוננים על הסתל  שמתרחקין מהמנהיגים שאין
הדעת והמוחין הקדושים של הצדיק הנ"ל שהם בחינת ראש בית שהוא בחינת שם ה', על ידי זה בעצמו זוכין שנמשך עליהם הארת 
 . לבחינת הפאר הקדוש, ונכנעין המאורי אש ומתגברין המאורי אור כנ"

    



 תנינא והר"ןמ                        סז תורה                           ליקוטי                     4ל: 

ית ר "ְבֵראשִּ ֲאמַּ ְשָרֵאל", )בליקו"מ ח"ב(-מַּ ר ְבשַּ  ְלֵעיֵני ָכל יִּ יָמן ס"ז, נֱֶׁאמַּ תסִּ ית-בַּ ָמז ָשם ֵמעִּ ק"ת ְבֵראשִּ ְניַּן ע, ּוְמרֻּ

ְּלקּות הָ  ְסתַּ רְ הִּ בַּ ָקדֹוש מִּ ב הַּ יְטשרַּ ְסתַּ ּומֵ  ֹובדִּ ְכרֹונוֹ ְּלקּות הִּ ֵבנּו זִּ ֲאָמר זֶׁה ְבָרכָ לִּ -רַּ ְשָנה מַּ ָחזַּר ְונִּ ה שֶׁ מַּ מּוָבן מִּ ְצמֹו, כַּ ה ְבעַּ

יסָ  ְכנִּ ין: )ָסמּוְך לִּ  ן, סימן נ"ט(. מוהר"-חיי -תֹו ְלאּומֶׁ

כך  -רם אחימי  וב' וג'השנה ויום הכיפורים -ראשם מצויים כלל. וכבר עבר בשנה הזאת לא היו אתרוגי הנ ה

מוצאי שבת, שהוא יום אחד לפני סוכות, הגיעו אתרוגים לקהילת  . ובליל גיעו אתרוגים למדינתנויין לא הועד

על אתרוגים והשם יתברך  ב רושים המתינו בנעמיגדול ונורא מאוד. כי כמה אנ  קודש נעמירוב והיה שם רעש

י שלא יסע עם ם לפה כדש שהוליכהאי ע עםפתלי נסים גם לפה ברסלב. ורבי נ סיבב ברחמיו ששלחו אתרוג

ְכרֹונוֹ למקום א האתרוגים ְבָרָכה-חר. ובאו לפה ביום ו' איזה שעות קודם אור היום והקיצו את רבינו זִּ וקנה  לִּ

שנכנסת ואמר לרבי נפתלי "הלא כ  רבה ועצומה בלי שיעור. לה דולו שמחה וחדוה ג אתרוג נאה ונפלא. והיה

תפילתו של הצדיק   בטוח על יהיה אתרוגים כי הייתיידעתי ש ולמות כיל העל בכאור גדולהעיר לפה נתגלה 

ר יק-הרב הגאון מברדיטשוב ֵזכֶׁ דִּ ְבָרָכה כי הלא הוא-ְוָקדֹוש-צַּ כל המפורסמים(.  פאר הקהילה שלנו )היינו של  לִּ

 דות( זהול יהשת שחרו-ביתיודעשקייט" )= שכאן הוא דא איז דיא פאבריק פון  גיע גם אתרוג לפה "וואסשיך א

אפשר לבאר. ואמר ששלושה ימים לא  -וכל מה שדיבר בזה אי לו מזה, א" ! וגודל השמחה שהיהדבר נפל

שמחה. וגם אחר  ה  דלקרות כלי זמר מגוצם השמחה. ואמר היו צריכים להרגיש כלל החולאת הכבד שלו מעו

אתרוג.  עלת מצותבגודל מ מאודאוד הפליג מרבה מזה מענין האתרוג. וכן ה-באתי לפניו דיבר גםסוכות כש

ום אחר. כי באותו השנה לא ברכו כלל על האתרוג בכמה וכמה עיירות ובכמה קצת במק וכבר נכתב מזה

ְכרֹונוֹ ר יגעים אדומים. והפלן רב בעד אתרוג. עד ששים ושבעיירות נתנו הו ְברָ -בינו זִּ ָכה מאוד בחכמות ישראל  לִּ

ב שלא נתגלה  ואמר שטוהיא יקרה מאוד מאוד.  ייקא. כיוה זאת דל מצבשביהון רב יודעים לכוון האמת לפזר ש

ודע מה היו עושין בשביל  טעמי המצוה וסגולתן כמו שכתוב במדרש. כי אם היו יודעין מעלת האתרוג מי י

יק-רמורנו הרב לוי יצחק ֵזכֶׁ סוכות נסתלק הרב הקדוש ר אחג ְוכּו'. ותיכף אתרו דִּ ְבָרָכה אב -צַּ ילת דקה בית דין לִּ

 דיטשוב:  קודש באר

ְזָכרקיץ תקס"ט נסע הרב הצומעשה שהיה כך היה. ב נִּ ְלֵעיל מברדיטשוב על המדינה והרחיק נדוד למדינת -דיק הַּ

ְזָכרוסיפרו זאת לפני רבינו ב. ה דרכו לנסוע לשםשקורין מאלדאווע, מה שלא הי וואליחי נִּ והיה  ְלֵעיל. -קיץ הַּ

ְכרשאל רבי חריושלא . ביוםקצת לפלא נסיעתו זאת ְבָרָכה על הב-ֹונוֹ נו זִּ ' יעקב היכן הוא ואמר על מגיה רלִּ

ְזָכרכך בא ר' יע-שרוצה לבדוק תפילין והבינו שיש לו כונה בזה. ואחר נִּ  ֵעיל ובדק תפיליולְ -קב הבעל מחבר הַּ

כְ  אפרים הצדיק המפורסם מורנו הרב וד. כי היה מכתב יד הסופרו כשרים ויפים מאוד מאהיו בְ -נוֹ רוֹ זִּ ר  ָרָכה אשלִּ

ְכרֹונוֹ -חדש ממש כמפורסם. אחרר ונראה ככתב שלו מתקיים ביות ְבָרָכה. "זה הענין -כך ענה ואמר רבינו זִּ לִּ

זה בדקתי  בכל הלילה הזאת, ומחמתי עתדאווע עבר עלי בדמול שהרב מברדיטשוב נסע למאלשסיפרו את

ְזכָ האלו נשמע שקורא להרב ל דבריו ומתוך כ רכו.ד כדרא מאוואמר על זה ענין נפלא ונוהתפילין שלי".  נִּ -רהַּ

ְזָכר-ְלֵעיל פאר ישראל. אחר נִּ כך כשבאו אתרוגים  -יתו ואחרְלֵעיל בב-כך כשלא היו האתרוגים וכבר היה הרב הַּ

ְזָכרב הרמר שהיה בטוח על א נִּ רוא פאר הקהילה שלנו ְוכּוְלֵעיל שה-הַּ ְזכַּ נִּ יבר לסוכות דפור ם כיבין יוְלֵעיל. ו-' כַּ

ְכרֹונוֹ רבינ  ְבָרכָ -ו זִּ תרוגים והיה מצפה ומחכה מאוד להשם יתברך שיעשה נסים שיביאו אתרוגים. ה הרבה מאלִּ

אתרוג יפה. שלנו ראוי שיהיה לנו  יםראג שכפי הימים הנושה ואמר אז התורה מענין אתרוועשה בזה מה שע

ר יום כיפו יין שם. גם אמר אז בין מעשיות עהסיפורי אצל דפס ּו' כנ ער בוכה ותחמול עליו" ְוכמענין "והנה נ

ר"ן ח"ב בסימן  לסוכות התורה המתחלת הצדיק מוכרח לעשות תשובה בעד ישראל ְוכּו' כנדפס בליקוטי מוה

אז אצלו בין יום כיפור עיין שם. ואני לא הייתי  רת יום הכיפורים שם ה'מחל הענין מה שקורין  ס"ו ומבואר שם

י אליו ביום אסרו חג דהיינו ביום ד' ום ג' באתאחר שמחת תורה שהיה בי. ותיכף ינים אלוה ענ שגילוכות כלס

זְ  נִּ דהיינו הלילה  , . ובלילה שלאחריוְלֵעיל וכתבתים על הספר-ָכרפרשת בראשית. ותיכף שמעתי מחברי ענינים הַּ

ְזָכרה' הבאתי לפניו כתיבת הת השייך ליום נִּ כותב מתורתו.  מה שאני ות לו כל להראמיד דרכי תְלֵעיל כ -ורה הַּ

ו היו בו וישב עליו והביט בו היטב והכרתי בו איזה שינוי. כי ישב כמו טרוד בצער גדול ועיניתב ועיין ולקח הכ

רגם לא דיבר עימי רק י ו.ערא גילה כל דבר מצמלאים דמעות קדושים ול ְזכַּ נִּ  ֵעיל:  לְ -שב בשתיקה כַּ

ה כדרכו תמיד. ענה ואמר הרב דפה אצלו בשעת הסעודנכנס  בראשית, פרשתהוא כך בליל שבת קודש ש -אחר

ְכרֹונוֹ  ְבָרָכה דברי צחות, כי אז ירדו גשמים, ובית הר-לו רבינו זִּ תם ירדו  ב לא היה מקורה היטב, ומן הסלִּ

ְכרֹונוֹ כמו לתוך הסוכה, ואמ תוביהגשמים ל בְ -ר אז רבינו זִּ ך כ-. ואחרכּו'ה וְ ו סוכָרָכה דברי צחות שביתו כמלִּ

כך דיבר עם  -נו שאין הרב משגיח היטב כמו בעל הבית ְוכּו'. אחרבית", דהיימר: "בשביל שאין בעל הענה וא

רגישין י אצל צדיקים אחרים מכ ם,אצלי אין לכם כלוכך ענה ואמר: "-ת אחרים. אחרהעולם על השולחן שיחו

על הוא דרך הצדיקים לומר יו, עתה מרתי לפנ י ואי אנ ענית ת, ואצלי אין רואים כלום".עתה שהוא שבת בראשי

קצת: "גם  תחלת התורה בסופה, דהיינו לחבר "בראשית" עם "לעיני כל ישראל". ענה ואמר בדרך צחות חיבור ה

ב לאחריו ואמר כן אומר, וחזר שו-פי-על-אףלא אוכל, וחזר ואמר  מרואתיכף חזר לאחריו אני אומר על זה". ו

כך אמר ויהי מה.  -יו. אחרחזר לאחור כן אומר, ושוב-פי-על-ףם שאמר אכמה פעמיכך  חזר , וכן אבל לא אוכל

אז ענה ואמר לא איזה מהשיחות שסיפרנו עימו. אני אומר. ותיכף שאל מה דיברנו עתה, עניתי אני ואמרתי לו 

נִּ כּו' ין שאינו נמצא בעל הבית וְ עצמו הלא דיברנו מקודם מענ דיבור כוונתי. ואמר בה זהל רזְ כַּ כף ישב יל. ותיְלעֵ -כַּ

חיל להוציא מפיו גחלי אש. כי כל דבריו היו כגחלי אש. ענה ואמר כל התורה על מאוד, והת  בשתיקה, ונתלהב 

בר מענין העלמת הפאר,  ס"ז, עיין שם. ושם דין ימטי מוהר"ן ח"ב בסלעיני כל ישראל הנדפסת בליקובראשית 

כדרכו, מר התורה ביראה גדולה עולם. ואבית של העל הא הבן שהונתעלם הצדיק שהוא הפאר והחמה ש

נִּ ועי ְלֵעיל. ביום א'  -ְזָכרניו היו מלאים דמעות. ושום אדם לא ידע מה שמרומז בתורתו מענין הסתלקות הצדיק הַּ

כך בלילה השייך ליום  -ר שוב. ולא רצינו להאמין. אחתלק הרב הצדיק מברדיט נסש שבת שמענו השמועהאחר 
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ְברָ -ְכרֹונוֹ יו זִּ לפנ  הבאתיב'  נִּ לִּ ֵעיל שכבר כתבתיה ביום א'. ועיין והביט בה היטב וגם לְ -ְזָכרָכה התורה בראשית הַּ

 דבר הוא.  אז ישב משתומם בצערו והבנתי כי

ות מכל שכן ודש ויכולין לידע ממנה עתידוד והוא כולה רוח הקמאה : "התורה שלי גבוכך ענה ואמר-ואחר

כך ביום -קום אחר. אחרשיחה זאת במתורתי" ְוכּו' כמבואר כל בתוך למצוא ה ולין י יכבודאשכבר הדבר נעשה 

ְזָכר נִּ אמת והיה לי צער להיות נבוך בדעתי אולי הוא  ְלֵעיל נסתלק. והתחלתי-ב' נשמע עוד הפעם שהצדיק הַּ

ְבָרָכה יצטער -ְכרֹונוֹ . כי ידעתי שרבינו זִּ ולגד רתי אנה ונזכתי אנה והלכ ך כך בתו מאוד מאוד על זה בלי שיעור.לִּ

ְזכָ  הלא הסתלקות הצדיק נִּ ְלֵעיל מרומז בתורתו הקדושה שגילה בליל שבת קודש. כי הזכיר שם מענין -רהַּ

זְ עלמת הפאר ְוכּו'. וכבר ידענהסתלקות וה נִּ אר וגם דייקא בלילה הזאת ְלֵעיל נקרא אצלו פ-רכָ ו שהצדיק הַּ

עולם שכבר נעשה בשיכולין למצוא בה מה  מכל שכן  עתידות. לידעלין יכו עתי מפיו הקדוש שמהתורה שלושמ

ר ְזכַּ נִּ ואמר  רבי נפתלי ותיכף הקדים עצמו ְלֵעיל. ותיכף נתחזק בדעתי שהדבר אמת. והלכתי ודיברתי עם חברי -כַּ

ְכרֹונוֹ לקותו בתורתו של רביסתה בודאי מבואר ְבָרָכה בל-נו זִּ תו תור איך ת ה'יל שבת זה. ואז ראינו נפלאולִּ

כן נזהרנו כולנו שלא לגלות -פי-על-ה פעמים אבל אףכן ראינו כממכל מה שנעשה בעולם. וה כלולה הקדוש

ְכרֹונוֹ  ְבָרָכה בפה-לרבינו זִּ ושה כן הדיבור ע-פי-על-ףא שופי רוח קד-ודע עלפי שידענו שי-על-בפירוש. אף לִּ

 רושם:  

ְזָכרהצדיק הַּ  לקותו שלהסת ו לוועדיין לא הודיעקודש בפרשת נח  כך בליל שבת-אחר ז בליל שבת  ְלֵעיל. וא-נִּ

ְזָכר נִּ נח. ענה ואמר אתחיל לומר   ְלֵעיל ענה ואמר. "איזה סידרה קורין בשבת זה". והשבנו פרשת-קודש השני הַּ

ְזָכרד על נח שהוא הצדיק ְוכּו' כאמר בראשית הוא הספו ילרה בכל שבת. והתחתו נִּ יל ְלעֵ -מו שנדפס בסימן הַּ

ְזָכרידו דמעות מחוכל העומדים עליו הור יו דמעותזלגו עינ ואז  נִּ -מת שכבר ידעו כולם מהסתלקות הצדיק הַּ

עליו שיספר לו ה יושקרא לאיש אחד וצן ולא הודיעו לו בפירוש. עד כך נמשך עוד איזה זמ-ְלֵעיל. ואחר

ְזָכרמהסת נִּ בני הבית הזהירו אותי  זה. וכל יודעים מנכם ן אידיייל. והשיב לו הלא אמרו לי שעְלעֵ -לקות הצדיק הַּ

מגודל  ות לכם. ענה ואמר "וכי לא אדע הלא כבר יודעין מזה בארץ ישראל". והאריך אז בשיחה הרבה שלא לגל

ע לי כך נוד-כותו יגן עלינו. ואחרק קדוש ונורא כזה ז דיצ תלק מהם פאר הדורהשבר המר של העולם שנס

ְזָכר נסתלק הצדיק יפורים שנקרא שם ה' אז ת יום הכענין מחררה מהתו ניושבאותה הלילה שהבאתי לפ  נִּ -הַּ

י כמבואר למעיין שם. ואז ראית ְלֵעיל. כי התורה היא מקושרת ומחוברת עם התורה בראשית הסמוכה אחריו

יש  לבאר בכתב כל מה שעבר בזה. ואפשר -והכל מבואר בתורתו ואייך הכל גלוי לפניו א ה'והבנתי נפלאות 

ְזכָ ו כי באמדברים בגעוד בזה  נִּ ְזָכרְלֵעיל ה-רת עיקר ההספד הַּ נִּ ְלֵעיל נאמר על עצמו -נאמר בהתורה בראשית הַּ

ְזָכרְוכּו' אך נסמך על הסתלקות  נִּ בלי שיעור  . שכולל דברים הרבהותוררכו הנפלא בכל התְלֵעיל כד-הצדיק הַּ

ְזָכרפרשת נח ותו שבת אי אבמוצב. אפשר לבאר בכת-. אך כל זה איבתורה אחת ְוכּו' נִּ פר לפנינו ְלֵעיל סי-הַּ

 מ"א(.  -ימי מוהרנ"ת, סימן ל"ז  -עשה של הב' בנים שנחלפו: )המ

ש שהתורה  ן זה איך נראה בחוניע במקום אחר ביאור אר קצתיני כל ישראל" כבר מבומענין מאמר "בראשית לע

ן שום דבר מפטירת ודע עדייואז לא נ שית ברא דשח הקודש. כי אמרה בליל שבת קוהזאת נאמרה כולה ברו

 איזה ימים. אחר שבת באה הידיעה לכאן ואז ראו והבינו למפרע איך שכל ענין זה הוא מבארדיטשוב עדהרב 

ְזכָ מרומז בביאור היטב בתוך דבר נִּ אש בית,  ר זה מבואר שכשנסתלק הצדיק הרְלֵעיל. והנה במאמ-רי המאמר הַּ

ריפות רחמנא ליצלן. זה באים ש-ידי-דריים ְוכּו'. וכן עלהטומאה קלי שמות ן בערסמיתפזה נתגדלין ונ -ידי-על

ְזכָ  נִּ ר כפותינו קדרי אחד בְלֵעיל נתפרסם סמוך למקומ-רוכל זה ראינו בעינינו שבסמוך אחר פטירת הרב הקדוש הַּ

רסמו וכן נתפ מאה.הטו ותהסביבות ועשה פעולות רבות בשמגדול. והיו נוסעים אליו מכל  חוואסטיועץ בפרסום

תה השנה היה שריפות גדולות בעולם עד שכמעט שלא היתה עיר אחרים. גם באווכמה קדריים במקומות  כמה

סמוכות זו. וכן בעיירות הה שנ ולות כמה פעמים בם. וגם בברסלב היו שריפות גדאחת שלא נשרפה כמה פעמי

ממנה עתידות כאשר אמר  ין לידע דש ויכולהקו רוח להבעינינו איך שכל תורתו היא כווהרחוקות. ובזה ראינו 

ְכרֹונוֹ  ְזָכר-הוא זִּ נִּ ְבָרָכה בעצמו על המאמר הַּ וח בכוחו של הרב ְלֵעיל. גם מה שאמר קודם סוכות שהוא בט-לִּ

דור האתרוגים שנמשך  כן בזה המאמר בסופו מענין הי-ו ְוכּו' מבואר גםתנ ינ יהיה אתרוגים במדהקדוש הזה ש

 "ן, סימן מ"ה(. חיי מוהר -: )מראש" ְוכּו' עיין שם א הדורותינת "קורבבח בית אשכן מהר-גם

, א נוסע וסובב עתה על המדינותציוה לקרות אחד לבדוק תפיליו. ענה ואמר מחמת שהרב מברדיטשוב הו

 יל שם, סעיף רס"ט( שאיני מחזיק פי שאמרתי )לע-על-. כי באמת אףבדוק התפילין שליל והמחמת זה אני מצ

רצלי אין נו שהם אהיי מהם, ְזכַּ נִּ כן הרב מברדיטשוב הוא גדול בעיני מאוד. וכשגדול -פי-על-יל, אףְלעֵ -ואפס כַּ

הם התפארות של  ל ראום כביכול. כי ישושל-ה בחינת פגם ההתפארות חסומפורסם כזה הוא הולך וסובב, ז 

יתו אזי  יושב בב , וכשהואשראל ר בי אקר ההתפארות. כי הוא חשוב ומפום יתברך, והגדול בישראל הוא עיהש

בית" )ישעיה מד, יג(. היינו שבחינת ההתפארות הוא יושב בבית, בחינת  פארת אדם לשבת הוא בחינת "כת

אדם מתבזה כמובא )ב"ר  כי על הדרך בודאי ה, ומתבזה בין החייםילין, אבל כשהוא נוסע וסובב הבתים של תפ

נות בודאי לפי ט איש כזה שיש לו בזיוא:(, בפרח"א דף פשם  זוהרבבא ברש"י בראשית יב, יא; וכ"ה מ, ד; מו

לפעמים יש לו איזה בזיונות ערך כבודו וגודלו, שלפעמים אין נותנין לו כבוד כראוי לו לפי כבוד התורה שלו, ו

 , ות נפגם ונתבזה ויוצא מן הבתיםו וכיוצא; ומאחר שבחינת ההתפארו כראוי לפי כבודינ שאענין קבלת הממון ב

ו"מ ח"א תו' יז, ס"א(. כי הם נקראים פאר  ידוע )ראה בליק, שהם בחינת התפארות כהתפילין  ש חשש עלכן י-על

 ר(. שם, סימן ע" -ת יא. וש"נ(: )לברכה )ברכו-זכרונם-כמו שאמרו רבותינו

  רים כאלו בין העולם שהם מתפארין אפשר לשער. כי כבר נתפשטו דיבו-אליו אי מתקרבים ה של גודל המעלה 

פי  -על-דבר גדול מאוד מאוד. כי אף התקרבות לבד הואל באמת המקורבין שלי ה כאלו. אבדיבורים כן ב-גם



 תנינא והר"ןמ                        סז תורה                           ליקוטי                     6ל: 

ך אנשים  תוב פי מאחר שהוא-על-מתנהג בדרכי יושר כראוי, אף שהוא בעצמו, היינו המקורב, אינו כלום ואינו

ויחזור  כן -רר גםיתעוזמן ה בעצמו מועיל לו מאוד. ובמשך הם מקורבים לצדיק ולקדושה כזה, ז כאלו שה

מוע דברים כאלו. ואפילו אם אינכם שומעים החידוש, רק שזוכים כי אתם זוכים לשבתשובה. וראה בעיניך. 

אם זוכין לשמוע  ואין צריך לומר ע.מול שכן כשזוכין לשכן אשרי לו מכ-חידוש כזה, גםלעמוד בעת שנתחדש 

כן די -ם אחת כל ימי חייו, גםאת רק פעחידוש כז מוע ן לשאחת בשנה, אפילו אם לא היו זוכיחידוש כזה פעם 

ו זוכין אלמלא לא באתם לעלמא אלא למשמע דא די כמובא בזוהר הקדוש, מכל שכן וכל שכן שאנ לכם. כי 

הלשון: א נשמעו מעולם, ואמר לי אז בזה ם ונוראים אשר ל אי פלם בשנה חידושים נ לשמוע כמה וכמה פעמי

נִּ ינו החידדהי ּו'."אט הערט דיין נשמה" ְוכ הרב נוסע ומטולטל הוא תפילין שבשביל שְלֵעיל מענין ה-ְזָכרוש הַּ

פי -על-נותנין אףכן צעקה בעלמא ש-פי-על-וד אףצריך לבדוק תפילין שלו. ואפילו כשמונחים בשפלות גדול מא

 הר הקדוש בזו איתאכן אינו נאבד וכמו ש-טן שאול גםזה אינו נאבד. ואפילו הצעקה מב ף ומיד נפסק, גםיכשת

פי שאינו מגיע -על-וממשיך עצמו לאיזה מדרגה אףהאדם מנשא עצמו ליו אתה תשבחם". שמה ש "בשוא ג

  -דילא עיין שם: ) א קרהיא שבחא דילה ויף להשיג ולעלות לאיזה קדושה אליה, זה בעצמו שהוא מתיגע ורוד

 שם, סימן רע"א(.  

א כמובנאה שיהיה לנו אתרוג  אים ראויימים נורנת הבחי מענין האתרוג. שלפי תק"ע אז אמרבחג הסוכות 

. ולא היה שום  לעיל. ובאותו השנה לא היו מצויים אתרוגים. והיה העולם סבורים שלא יהיו להם אתרוגים כלל

ם לקצת עיירות.  וסיבב סיבות בדרך נס שבאו אתרוגישם יתברך נסים ה שהעד ערב סוכות שע אתרוג במדינה,

אתרוג אחד. וגם   אדומים ויותר בעדת קהילות נתנו חמישים רוג. בקצה בעד אתהרב ממון והיו נותנים אז 

ר יק-לקהילת ברסלב בא אתרוג מהודר מאוד ליד רבינו ֵזכֶׁ דִּ ְבָרָכה. והיה שמחה גדולה -צַּ -רמאוד לרבינו ֵזכֶׁ לִּ

יקצַּ  ְבָרכָ -דִּ   וג. והיה מן האתר גדוליות שמחה. וג' ימים רצופים היה לו חה ואמר להביא לו כלי זמר מגודל ה לִּ

כלל החולאת הקשה שהיה לו מגודל השמחה שהיה לו מן האתרוג.  ם ולא היה מרגיש בריא כל אותן הג' ימי

האתרוג. והרי אנו קרת מעלת מצות י דל נו יודעים כלל גוהרבה מן האתרוג ואמר שאין א וגם אחר סוכות סיפר

ודאי לא על חינם הוא.  צוות. ובל שאר המר מעיות פזרים ממון הרבה בשביל מצוה זו.רואים שישראל מ

עין גודל רה מאוד מאוד אשר אין לשער. רק שאין אנו יודעין גודל מעלתה. אפשר אם היו יודמסתמא מצוה זו יק

להטעותם. כי ישראל עם קדוש הם חכמים וקשה שביל מצוה זו. ב יםושים מה שהיו עושמעלת מצוה זו היו ע

יג מאוד במעלת  ך בסיפור זה והפללחינם הוא. ועוד הארי וה זו לאבשביל מצרבה ון הובודאי כשהם מפזרים ממ

 שיחות הר"ן, סימן קכ"ה(.  -מצות אתרוג: )

ְכרֹונוֹ שיחתו הקדושה של רבי ְברָ -נו זִּ גדולה מאוד והיא כולה   ע: "התורה שליק"ת ליום ב' פרשת נח ָכה אורלִּ

תידות שיהיה  התורה שלי יכול לידע עויקשיב  ו ויאזין עצמ שיטהויכולין לידע ממנה עתידות. שמי רוח הקודש 

תורה שלי ולראות  כך כשנעשין הדברים בעולם, שאז יכולין בודאי למצוא הכל בתוך ה-צריך לומר אחרואין 

שהראיתי לו   זה שמעתי אחר שבת בראשית תק"ע בעתאמרה כבר. כל שנ ה מבואר בתוך התור ולהבין שהכל

וע ראינו בחוש ן ס"ח. ובאותו השבליקוטי מוהר"ן ח"ב סימהנדפסת בל בכתב, ישראכל  התורה בראשית לעיני

ְזָכר נִּ היה. כי בשבוע  ות ועתידות. כי מעשה שהיה כךְלֵעיל. איך בהתורה הקדושה שלו הוא מגלה נעלמ-כל הַּ

ְזָכרביום ה', שהו מתודק נִּ רסם  סיד המפוא החקדישל נסתלק כבוד הרב הגאון בוצינא ְלֵעי-א כ"ה תשרי שנה הַּ

יק-רו הרב רב לוי יצחק ֵזכֶׁ מורנ  דִּ ְברָ -צַּ ְזָכרלִּ נִּ -ָכה אב בית דין דקהילת קודש ברדיטשוב. ובשבת שאחר יום ה' הַּ

ְזכָ ל, שהוא שבת בראשית, אז נאמרְלֵעי נִּ ְכרֹונוֹ ְלֵעיל מפי רב-רה התורה הַּ ְבָרָכה המתחלת -ינו זִּ "בראשית לעיני לִּ

ישראל.   צדיק שהוא הפאר שליינו העלמת והסתלקות השראל. דהפאר של ימת המהעלכל ישראל" המדבר 

ְכרֹונוֹ  ְבָרָכה ל-ובעת ששמענו זאת התורה מפיו הקדוש של רבינו זִּ כוונתו. כי אז  א היו מבינים כלל להיכן מגיעלִּ

ְזכָ השבת עדיין ל תואוב נִּ חר  בשבוע שאכך -ואחרְלֵעיל עד יום ב' אחר שבת. -רא נודע כלל מפטירת הצדיק הַּ

ְזָכרשל ישראל שנסתלק הראשית נודע לנו מצרתן שבת ב נִּ ְלֵעיל. אז היינו מבינים למפרע שרבינו -צדיק הגדול הַּ

ְכרֹונוֹ  זְ לִּ -זִּ נִּ נִּ התורה מדברת  אתז  ְלֵעיל. כי-ָכרְבָרָכה גילה בהתורה הַּ ְלֵעיל -ְזָכרמהעלמת הפאר ְוכּו'. והצדיק הַּ

ם אחר. וכן באותו השנה לא  ילין, כמבואר במקופאר של ישראל בחינת תפְבָרָכה לִּ -ֹונוֹ ְכרנו זִּ היה נקרא בפי רבי

ְכרֹונוֹ פי נס-כך באו אתרוגים על-היו אתרוגים מצויים ואחר בְ -. ואמר רבינו זִּ צדיקי הדור ל ע ָרָכה שהיה בטוחלִּ

ְזָכרוב נִּ ו בבירור שרבינו כאן ראינ ּו'. עד ְוכ וגיםשהוא פאר הקהילה שלנו שיהיה אתרְלֵעיל -פרט על הצדיק הַּ

ְזָכרברוח קדשו בהתורה גילה  נִּ ְזָכר-הַּ נִּ ממש כל התורה  ְלֵעיל כמבואר עתה להמעיין ש-ְלֵעיל הסתלקות הצדיק הַּ

ְזָכר נִּ  דוק ותשכח: ה ז  ֵעיל מדברת מענין לְ -הַּ

ְכרֹונוֹ  בְ -גם אלה דברי רבינו זִּ ְזכָ לִּ נִּ  ל התורה שלי פלא ועצום"המוסר של בכתב. ֵעילְ -רָרָכה בעת שראה התורה הַּ

ולה  מרים זאת התורה בלשון אחר, בלשון מוסר, היה מעורר ומשבר את הלב מאוד. כי כמאוד. אילו היו או

פילה מה שהזהרתי אתכם לעשות מן התורה ת ליזהר לקיים יךצרכן -ורא מאוד. עלמוסר השכל. מוסר גדול ונ 

ת  ודאי תעורר ותשבר א ררות ושיחה של תפילה בברי התעוה בתוך דהתורזאת כי תיכף כשמתחילין להכניס 

ר ְזכַּ נִּ  שם,סימן קצ"ו(.  -ְלֵעיל: )-לבו מאוד" כַּ

זְ  נִּ כי בודאי כל אחד מרגיש מה  גיש החסרון הרל ו איש פשוט מחויבמר שאפילְלֵעיל שנפטר א-ָכרבענין הצדיק הַּ

הפרנסה   רגיש בהפרנסה שאין ורה. כי זה מבאיזה מרה שחמן העולם. אך כל אחד מרגיש החסרון  שנחסר דבר

דברים כאלו  גיש בעצמיו שאין העצמות מיושבים בו עתה כסדר וכיוצא בזה )וחשב לדוגמא כמהכסדר וזה מר

מש שנכבה נר מן  מי שיש לו עינים פקוחות הוא רואה מ משונה(. אבלן ניש החסרון באיזה עמה שכל אחד מרגי 

גמרא תלקות הצדיקים. כמו שמצינו בעשו בעולם בעתה הסה שינויים שנהלא מצינו כמהעולם ונעשה חושך. ו

 הסתלקות הצדיקים.מות כאלו נעשו שינויים מחמת מועד קטן ד שכיב ְוכּו' שפעי מרזבי דמא ְוכּו'. ואם כן במקו
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רים כאלו.  שעכשיו אין הדור ראוי לכך לראות דב או אש אף שהוא רחוק קצת בעיני, מחמתשמספרין שר מהו

ת הסתלקותו. כי נסתלק ראש כזה, ראש  להיות שיהיה עמודא דנורא בע שנסתלק בודאי יכולל מצד הצדיק אב

ם בין ינויים בשמיש כן -העולם נעשים גם  אפילו כשמת ראש ושר של אומותבאמת, בפרט ראש של ישראל. כי 

 שם, סימן קצ"ז(.   -של ישראל: ) הכוכבים. מכל שכן וכל שכן ראש

ְכרֹונוֹ ' ח"ב(. ביום א' )ב' אייר(. אחר חצות וה"תקעו אמונה" )סימן היל במאמר נין זה לעלע ראה ְבָרָכה -וא זִּ לִּ

חד מאנשי  אמו בא איש עיר ו. בתוך שהיה מדבשהיה חייב לו ממון ודיבר עימקרא לביתו אחד מהבעלי חובות 

נִּ ומן שישב שם ימן מאומן. ואמר לו שמבקשין אותו לאשלומנו מטעפליק והביא לו ס יכף ְלֵעיל. ות-ְזָכרבהדירה הַּ

ְזכָ  נִּ ְכרֹונוֹ -רשדיבר זאת האיש הַּ ְבָרָכה מאוד )ואז -ְלֵעיל נתאדמו פניו הקדושים זִּ כך  -לא ידעתי מה זה. אך אחרלִּ

ואני הייתי נכסף תמיד לנסוע  ריאה להסתלקותו כי שם באומן נסתלק(.קחמת שזה היה בתני למפרע כי זה מה

ח את רבי נפתלי נרו עימו. רק הדבר היה נראה שיק ן בדעתו ליקח אותיו שאם יסע איאך הבנתי ממנ עימו. 

ְזכָ  נִּ ות קודם שבא לשוב לביתו איזה שעְלֵעיל הוכרח רבי נפתלי -ריאיר. אך מאת ה' היתה שבאותו יום א' הַּ

ְזָכרה נִּ ְכרֹונוֹ -ְלֵעיל מטעפליק. על-איש הַּ ְבָרָכה לנ -כן תיכף כשראיתי שדעתו זִּ ת שבא האיש סוע לאומן בעלִּ

זְ  נִּ לאומן ובענין חלתי לעסוק בענין הנסיעה כדי שיקח אותי ְוכּו'. כי בענין נסיעתו ְלֵעיל מטעפליק, אז הת-ָכרהַּ

לדורות. כי תיקן שם עולמות הרבה עד אין קץ וזכות ישראל  ה היה תלוייםלנסוע עימו לשם, בז מה שזיכה אותי 

ידי -אם עלשר להם להתתקן בשום אופן כי ולקלות שלא היה אפת פגומות ומקי רבבות נשמואלפי אלפים וריב

לדורות, כי   טובות לנצח נצמחו מזה לישראל הסתלקותו כאשר נשמע מפיו הקדוש בפירוש וברמז. וגם כמה 

צח. אפילו ים המפורסמים עתה בודאי יעזור לו לנ על קברו ויאמר אלו היו"ד קפיטיל תהל לה שמי שיבואכבר גי

והכנה לכל התיקונים האלה לנצח. כי . והנסיעה לאומן היתה התחלה יה, כידוע ומפורסםיהיה מי שיה אם

ְזכָ מן ושם היה צריך לעסוק בכל המקום קבורתו כבר הובחרה שם באו נִּ תר מזה מה שנעלם וְלֵעיל. וי-רתיקונים הַּ

עה ם יתברך בענין נסייבה שסיבב השובכל סיבה וסכן בכל תנועה ותנועה -פיו הקדוש, עלמאתנו כאשר הבננו מ

ְוכּו'.  מאוד מאוד עמקו מחשבותיו. כי הכל היה נוגע למקום שנוגע לעד ולנצחזאת מה גדלו בהם מעשי ה' 

ר יתום". כי תנא כן אין דו-פי-על-אותו ענה ואמר "אף ון והעולם ליובדרך הנסיעה הזאת לאומן כשיצא מלאדיזי

י  א תשתכח שנאמר כי לא תשכח מפ שמעון בן יוחאי שלאל ואמר רבי שתשתכח מישר אחד אמר עתידה תורה

ידי רבי שמעון לא תשתכח התורה ְוכּו' כנדפס -זרעו ְוכּו'. ואז גילה הסוד הנורא המרומז בפסוק זה דייקא, שעל

קר אחר ביום ד' בבו וראים זכיתי לשמוע בדרך הזה ְוכּו'.עכשיו יש ְוכּו'. ועוד כמה דברים נ  רכך אמ-. ואחרכבר

ְזָכרה נסענו לאומן. בעהתפיל נִּ יל שלן שם לאומן, דיבר עימי הרבה מהתורה של הסתלקות ְלעֵ -ת שנסע מכפר הַּ

נִּ ה בשבת בראשית העבר על פסוק "בראשית לעיני כל יהצדיק שנאמר רזְ שראל" כַּ ְלֵעיל. ואמר אז החיבור של  -כַּ

ל העולם ְוכּו' כנדפס והיופי והחן של כ יק שהוא הפארה שנתעלם הצדל מבכה על בניה ְוכּו', לענין ההעלמרח

ְזָכרבסוף ה נִּ רְלֵעיל עיין שם. ועוד דיבר עימי מגדולת הרב הגא-תורה הַּ יק-ון החסיד מברדיטשוב ֵזכֶׁ דִּ ְבָרָכה  -צַּ לִּ

רסתלק בסמוך כַּ שנ  ְזכַּ ְכרֹונוֹ  ניסתו לאומן סיפר מעשה מהבעל שם טובכך סמוך לכ-ְלֵעיל. ואחר-נִּ ְבָרָכה שב-זִּ א  לִּ

יו צריכים תיקון ְוכּו' כמבואר מעשה זאת במקום אחר. וכל  שם נפשות משלוש מאות שנים שהלאיזה עיר שהיו 

כך למפרע. -ם. וכל זה הבינו אחריו טרוד ומאויה הזאת שנסע ביום ד' בכניסתו באומן היה יושב כמעת הנסיע

, כאשר יבואר יסתו לאומן ְוכּו'שה שסיפר בכנ כיר אותו המעכך סמוך להסתלקותו בחול המועד הז -חרכי א

ו ותיקוני הנשמות הרבה אז הבנתי למפרע שבכל עת כניסתו לאומן היה כמו טרוד בענין הסתלקותלקמן ְוכּו'. ו

מים מארץ כן גבהו מחשבותיו מזה אין אתנו יודע עד מה כי כגבוה ש ְוכּו'. ויתרמאוד שהיה צריך לתקן שם 

נִּ נו ְוכּו'. בממחשבותי כסן בבית ר' נחמן נתן שנפטר בשנה א יום ה' אייר בא לאומן ונתאְלֵעיל שהו-ְזָכריום ד' הַּ

ועמד  השיחות שלו. אפשר לספר ומעט מבואר אצלנו בסיפורי-ר באומן אישעברה סמוך לשבועות. וכל מה שעב

ְזָכר נִּ יד אך לא רצה  ו כדרכינו תמל אנשי שלומנ אחר שבועות. בשבועות נתקבצו אליו כ ְלֵעיל עד-שם בבית הַּ

בשבת שהוא יום ב' דשבועות שיאמר תורה אך השיב שבודאי לא יאמר  תורה. ואני הפצרתי אותו קצת לומר

 -)כך" ְוכּו' כמבואר בסיפורי השיחות: -תם חוטאים כלרה בשום אופן. במוצאי שבת אמר דברי צחות "אין אתו

 ימי מוהרנ"ת, סימן מ"ח(. 

תֹוָרה "ְבֵראשִּ  - ק א צטחל -ש פי קוד שיח שר כָ ית ְלֵעיֵני ָכל יִּ הַּ ְניַּן סֻּ ְמָרה ְלעִּ יָמן ס"ז נֶׁאֶׁ ְנָיָנא סִּ קּוֵטי תִּ ה ֹשְָרֵאל" ְבלִּ

ָהָיה ָאז בְ  י שֶׁ מּוָבן ְלמִּ נֶׁאֶׁ  ֵעתגַּם ֵכן, כַּ ֵּיין שֶׁ ר ֹשִּי ְמָרה תֹוָרה ֹזאת. )ה"ה: עַּ יָמן קְבֵספֶׁ "ן סִּ ֵּייחֹות ָהרַּ יָמן  מֹוֲהרַּ  צו, ְוחַּ "ן סִּ

ְיֵמי יָמן  מה, וִּ "ְת סִּ ְרנַּ ָתָנה ג, ה(.  מֹוהַּ ְלכֹות מַּ  לט(. )חו"מ הִּ

ר ראשיתו עמלק, ועיקים גו ת בחי' ראשיתא כנגד כי הוא בחי' ראש כל חוצווהמן הרשע הו -לק"ה מתנה ג' ה' 

"כ נקרא ראש כל  ולטן. ועשהי' הענן פ מלק התגבר רק על אותן וץ לקדושה כי עוהתגברותו על אותן שהם מבח

ד שהם בחי' סוכה כידוע, וסוכה היא בחי' הביהמ"ק שנקרא סוכת שלם שמשם  כי הם מבחוץ לענני כבוחוצות 

וכן סו(, בית. וכמובן בדברי רבינו ז"ל )סי' רה ויבן לו כותסו קר בנין הבתים ודירות ישראל בבחי' ויעקב נסעעי

נמצא שכל אותן  מרה תורה זאת.למי' שהי' אז בעת שנא "כ כמובןענין סוכות גבראשית הנ"ל נאמרה ל התורה

הראש בית. אבל אלו שהי' הענן פולטן ישראל שהיו בתוך הענני כבוד הם בתוך בית וגבול הקדושה ונכללין ב

חוצות לכובשם ח"ו   ה להיות ראש כלהקדושה על אלו מתגבר המן עמלק ורוצ חנה מחוץ לביתשהם מחוץ למ

 ומשה רבינו ע"ה שהוא בחי' הצדיק  מחנה הקדושה. לשוב אל ה' לשוב לתוך  י להניחםת ממשלתו לבלתח

מגדולת הצדיק שהוא החן והיופי של כל העולם  פעם שלמד מוהרנ"ת את התורה ס"ז חלק ב', המדברת

 ! העלמה! זהורות ושברון לב: העלמהמוהנ"ת בהתעור ש על הצדיק הזה ְוכּו' עיין שם. אמרחינת העלמה שיבומ

כך נעלם! וכן הצדיק הוא הפאר של  -א כלמות והוך הוא חיות של כל העולהעלמה נוראה! השם יתברהעלמה! 

דקדושה על   מתגלה היה החן עולם, הוא היופי של כל העולם. ואם החן הזה היה כל העולם, הוא החן של כל ה 
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עלמה, דאס איז ח"א  העלמה, ה!!! "העלמה, והוא נעלם -בל היופי החן של שקר וה כל העולם, והיה מתבטל כל 

אר פון ז דער חיות פון אלע וועלטן און ער איז נעלם! דער צדיק איז דער פתברך איואלדיגער העלמה. השם י גיו

ל , אז דער חן זאאיז די שיינקייט פון די גנצע וועלט נצע וועלט, ערדי גאנצע וועלט, ער איז דער חן פון די א

ל שקר און הבל לע חן שס'וואלט בטל גיווארן אאויף די גאנצע וועלט, דקדושה  יווען דער חן נתגלה ווערן ואלט ג

אברהם היה חוזר תמיד בלשון ששמעה ממוהרנ"ת, וכן רבי  און ער איז נעלם"!!! ורבי נחמן טולטשינער -היופי 

 תרט"ז(.   שיש"ק ח"א, סעיף -מן ששמעה מאביו: )ברבי נח

בֵ ָשמַּ  י רַּ פִּ י מִּ ְכרֹונְעתִּ ְברָ -וֹ נּו זִּ מָ לִּ ֵּיש כַּ בְ ָכה, שֶׁ שִּ ים שֶׁ יקִּ דִּ ֵנהּו, וְ רּו ה צַּ ץ מִּ מֶׁ ְצָלם שֶׁ ר אֶׁ ְשאַּ ן נִּ יִּ ֲאוֹות, ֲאָבל ֲעדַּ תַּ ֵאּלּו הַּ

חֲ  ם ֹכחַּ ְלהַּ ים ֵאין ָלהֶׁ יקִּ דִּ צַּ יר ְבֵניהַּ ם ְבכֹ יִּ -זִּ י אִּ יק ְשָרֵאל ְלמּוָטב, כִּ דִּ צַּ ת, ָהֹראש בַּ חַּ הַּ תִּ ָהֱאמֶׁ ת ָהֲאמִּ זָ יִּ ֵטל  י, שֶׁ ָכה ְלבַּ

ע  ית: )ָהרַּ ְכלִּ קּו -ְבתַּ ָבת ֲהָלָכה ה', ט'; מובא בשיש"קֵטי הֲ לִּ ְלכֹות שַּ  ח"א, סעיף ט"ל(.  ָלכֹות או"ח ח"ג, הִּ

ְבָשָנה זּו ת שֶׁ קַּ  ...ֵמֲחמַּ ְשתַּ ְש ְואֶׁ ְרֵבה, בִּ יל זֶׁה ֹלאד ָהיּו ְשֵריפֹות הַּ ְת  בִּ ם אֶׁ ים, כִּ ָהיּו ְמצּויִּ ְברּות ְמאֹורֵ י ָהָיה רֹוגִּ ְתגַּ י  הִּ

הּוא בְ  ינַּ ָהֵאש, שֶׁ קּוֵטי מּוֲהרַּ חִּ מּוָבא ְבלִּ ְפֵאר, ּוְכמֹו שֶׁ ְלמּות הַּ ְתעַּ ףת הִּ ק ב, אַּ יָמן סז ֵחלֶׁ ל-"ן סִּ י-עַּ ל יְ -פִּ ינַּתכן עַּ  ֵדי ְבחִּ

ה" ְוכּו' זָ  ר בֹוכֶׁ ֵנה נַּעַּ ְתרוֹ "ְוהִּ זְ כּו ְלאֶׁ נִּ ים, כַּ ים ָנאִּ רגִּ ֵּיןְלֵעיל-כַּ "ן סִּ  , עַּ יחֹות ָהרַּ לְ  -יָמן פז: )ְבשִּ ים  כֹותָשם הִּ ינִּ ְרָבָעה מִּ אַּ

 א, ב; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף ס"ב(. 

שהוא   -נו" )ירמיה לא, יד( ל בניה כי אינ לברכה מבאר במאמר הכתוב "רחל מבכה ע-נודוש זכרורבינו הק

ְנֵשי'. עיי"שת יוסף ְוכּור, בחינת הצדיק, בחינ תלקות מאורי אובחינת הס -והרלֹוֵמנּו , שמובא בז ְש -. רמזו בזה אַּ

זה מדוייק תיבת -פי-בנימין, ועל הקדוש )ח"א קנ"ג ע"ב( שצדיק עליון נקרא בשם יוסף, וצדיק תחתון נקרא

יקים כה", שנתעלמו שני הצדועל זה "רחל מבובנימין, בחינת צדיק עליון ותחתון, ני בנים יוסף "בניה" היינו ש

-נ'ימין י'ה'וסף, בנימין מרמז על הביתתיבות ב'-י בני"ה הוא ראשי]אפשר לומר רמז כינם. תחתון ואעליון ו

דשין שעתידין : "שני מקטז:(), וכן כתוב בגמ' במגילה )זבחים נ"ג:(ל בנימין המקדש כידוע, כי מזבח בחלקו ש

סתר  : "יוסף שקידש שם שמים ב)ל"ו.(סוטה  ן בגמ'. ועיייומא יב. וש"נ()וכ"ה בגמ' ", להיות בחלקו של בנימין 

הוא   הוא", בחינת שמו משותף בשמינו המבואר במאמר, ויוסף-ברוך-ו של הקדוששמהוסיפו לו אות אחת מ 

שר לרמז בנימין, ועל שניהם רחל בוכה; וכן אפיבה בגימטריא הצדיק כמובא בפנים התורה; וכן יהוסף עם הת

"בן מין ר לרמז שרחל קראה לבניבה ענין של בניה; ואפששמרומז  על תורה ס"ז  בניה בגימ' ס"ז, רמז  בצחות,

ְזָכר נִּ   רה"ח ר' ה -: ) [)אל"ף(בת "מבכה" בגימטריא ס"ז, ודו"ק. ְלֵעיל, וכן תי-אוני" "אוני" בגימטריא ס"ז, רמז על הַּ

ְכרֹונוֹ לוי י ְבָרָכה -צחק בנדר זִּ    דני מלך סק"ה(.מע -לִּ

לאבילי   םלבחינת הנאמר בפסוק "לשוזה זוכה -ידי-חצות, שעל ת קימתבחיוב ובמעל בענין המבואר במאמר

תיבות "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום -ציון... פאר תחת אפר" )ישעיה סא, ג( ְוכּו', וזה מתאבל ראשי

נחלקו   לברכה: שהנה-זכרונור י לוי יצחק בנדְוכּו', עיי"ש. שמעתי מהרב החסיד רב)שמות לה, ג( השבת" 

האם הבערה ללאו  -בביאור "לא תבערו"  (ש"נ; מובא ברש"י עה"פ שםלברכה )גמ' שבת ע. ו-ונםנו זכררבותי

יתפרשו  לברכה-זכרונו שום מה נחלקו דוקא לגבי הבערה, ולפי דברי רבינויצאת, או לחלק יצאת. ולכאורה מ

בר עבירה פלונית  אף שע כן -י אש, ועלבחינת התגברות מאורם ושלו-ה גורם חסהדברים כך, שכל עבירה ועביר

א(  זה "ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה" )איכה ד, י-ידי -נת מאורי אש, שעלי, למעשה התגבר על ידו בחופלונית

ְש ש בכל מושבותיכן הציווי של "לא תבערו א-המבואר בפנים. ועל ּיֹום הַּ בַּ כם" הוא טעם למצוות "ּובַּ י שַּ יעִּ   ת בִּ

ְקרָ  ָבתֹון מִּ ש כָ שַּ על עון זה, גורם לבחינת האש   רזה שעוב-ידי-כג(, כי על אָכה לא תעשו" )ויקרא ג,ל ְמלָ א ֹקדֶׁ

ו אש בכל  תיבות לא תבער-א התיקון לזה, כי מתאבל הוא ראשיוהאפר. וזה שאמר רבינו שבחינת מתאבל הו

רמושב ְזכַּ נִּ  ְלֵעיל. -ותיכם כַּ

ידי -שעלה ותיקון לכלל העוונות, א תשובהמקדש הו-ביתה להתאבל על חורבן יל בחצות ל שהקימהונמצא 

האפר שנעשה  זה נאמר עליו "לא תבערו אש", והוא מהפך את בחינת -ידי-המקדש, על-בית שמתאבל על חורבן 

ת ינ כל העולם, בבח נתגלה אור הצדיק שהוא החן והיופי שלופי. ועל ידו ידי התגברות העון, לבחינת פאר וי-על

ף משוש כל הארץ"  ישראל "יפה נו-מר על ארץאשית לט, ו(, ובזכותו נאה" )ברואר ויפה מרא"ויהי יוסף יפה ת

 לברכה היטב במה שאמר "והנה מה שעבר-בינו זכרונו)תהלים מח, ג(, וכמרומז בפנים. ולפי זה יתפרש לשון ר

ריך מאוד צכּו', על כן וב אלינו ְוכּו' וְ לשיתברך מצפה -שםנשרף בית מקדשינו ְוכּו', אך כעת שהאין, כי כבר 

המקדש, ולפי -קשר ענין האבילות על החורבן, לבנין בית שלכאורה אינו מובן כל כךליזהר לקום בחצות", 

ְזָכר נִּ ידם התגבר בחינת מאורי אש, -, שעלוונות והחטאיםיל יובן היטב, כי קימת חצות הוא תיקון לכלל העְלעֵ -הַּ

לקום ולהתאבל,  יסודותיה", ובזה שנתעוררותאכל צת אש בציון המקדש, בבחינת "וי-יתשגרם לשריפת ב עד

 נים העוונות וזוכה לתשובה, ולפאר תחת אפר, ודו"ק. בזה מתתק

מרמז על קימת חצות,  -ה עבוד -בודתך" בנו ְוכּו' וקרבינו מלכינו לעסמיכות בברכת "השי]ובזה אפשר לבאר ה

אח"כ וא לקום בחצות לילה ְוכּו', והאיש הישראלי שעיקר עבודת  ש"א( י')סבשיחות הר"ן וכמו שכתוב 

ר -ו בתשובה שלימה לפניך" "והחזירנ  –מבקשים  ְזכַּ נִּ ְלֵעיל, וא"ש בס"ד.  -שע"י קימת חצות זוכים לתשובה, וכַּ

 וף התורה(.  מעדני מלך בס -: )]א.ש.ש.[[ 

פין בֵ  -' ל ' אותחלק ה -יח שרפי קודש ש כִּ כֹות ְש ּויֹום הַּ ים ְלסֻּ יָמן אֱ נַּת תק"ע נֶׁ רִּ ְבסִּ ֲאָמר שֶׁ מַּ ר הַּ ס"ו )ליקו"מ  מַּ

ְניָ  ֲעשוֹ ח"ב(. ֵמעִּ ְכָרח לַּ יק מֻּ דִּ צַּ הַּ ֹשְָרֵאל ן שֶׁ ד יִּ ָּיכּות ְתשּוָבה ְבעַּ ֵּיש לֹו גַּם ֵכן שַּ ר 'שֶׁ ֲאמַּ ית' ת ְלמַּ יָמן ס"ז(, ְבֵראשִּ )ָשם סִּ

ְמ  ְמֹבָאר לַּ ְפנִּ כַּ ֵּין בִּ י נָ יםעַּ בִּ ב רַּ ֵבנּו זַּ  אָתן זַּ"ל לֹ . ְוָהרַּ ל רַּ ת תֹוָרה ָהָיה ָאז ֵאצֶׁ ר ֹשְִּמחַּ חַּ ָהָיה ָאז "ל ְואַּ ג שֶׁ ְסרּו חַּ ף ְבאִּ ֵתכֶׁ

ת י ָפָרשַּ יעִּ ל רַּ  ְביֹום ְרבִּ י ָנָתן ֵאצֶׁ בִּ ב רַּ ית ָבא ָהרַּ יםֵבנּו זַּ"ל, ְבֵראשִּ ְנָינִּ ים ָהעִּ ֲחֵברִּ ע ֵמהַּ נֶׁ  ְוָשמַּ נַּ"ל שֶׁ ְמרּו ֵבין יֹום אֶׁ הַּ

י פּורִּ כִּ סֵ  םהַּ ל הַּ כֹות ּוְכָתָבם עַּ יְ ְלסֻּ ּלַּ ר ָכְך בַּ חַּ ר ְואַּ יפֶׁ ֵבנּו זַּ"ל ְכתִּ ְפֵני רַּ יא לִּ ָּיְך ְליֹום ה' ֵהבִּ שַּ יָמן ָלה הַּ ְבסִּ ֲאָמר שֶׁ מַּ ת הַּ בַּ
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נַּ"ל ְוָלקַּ  ֵבנּו הַּ סו הַּ ֵּין בֹו ָאז ֵהיֵטב וְ ח רַּ ָכר שֶׁ ְכָתב ְועִּ ר ָגדֹול ָהָיה ָטרּוד ְבצַּ ָהָיה נִּ ים ְדמָ וְ עַּ ים  ֵעיָניו ָהיּו ְמֵלאִּ עֹות ְקדֹושִּ

ּלֹו... )ָשם ח"ב סימן ס"ז ְוֹלא נֹודַּ  ר שֶׁ עַּ צַּ ְניַּן הַּ  (.ע ָאז ָכל ָמה עִּ

ר -חיי מוהר"ן עבודת השם  פֶׁ בִּ  ילִּ  תקי )סז( סִּ י רַּ פֵ ֲחֵברִּ ת סִּ חַּ ם אַּ עַּ פַּ י שֶׁ ְפָתלִּ מֹו מִּ י נַּ ין, מִּ ר עִּ ּלִּ יג ְמ ְצוַּת ְתפִּ ְפלִּ אד ְוהִּ

ין,בִּ  ּלִּ ְתפִּ ת הַּ ָראּוי ָלאָ  ְקדֻּשַּ ר שֶׁ ין ֵהם קְ ְוָאמַּ ּלִּ י ְתפִּ ין, כִּ ּלִּ ת ְתפִּ ֲהָנחַּ ֵהב ְמאד בַּ ְתלַּ ים ְמאד, ְוָראּוי ָדם ְלהִּ ים ְונֹוָראִּ דֹושִּ

פל ּיִּ ל ָהָאָדם  שֶׁ ד ּוְרָעָדה ְגדֹוָלה ְוֵאימָ עַּ חַּ ְרָאה עֲ פַּ ה צּוה ְויִּ רֹוצֶׁ יחַּ ְת ָמה ְכשֶׁ ּלִּ ְלָהנִּ ָשָתם ָש פִּ ר ְקדֻּ ְגָבה ְוָגְבָהה  ין ֲאשֶׁ

ְדָבָריו  ְמאד, י מִּ ְנתִּ י ֵהבַּ ְרֵבה. ְוגַּם ָאנכִּ יְך ָבזֶׁה הַּ ֱארִּ ּלִּ ְוהֶׁ ְתפִּ ת הַּ ְפָלגַּת נֹוְראֹות ְקדֻּשַּ ם הַּ ר שֶׁ יעצֶׁ ָמה  ן. ְוָאמַּ ָמה ְוכַּ כַּ

ּלוֹ  בֹות ְמאתֹורֹות שֶׁ ְמרּו עַּ ד כֻּ  רַּ ְצוֹות ָּלם נֶׁאֶׁ ּלִּ ל מִּ ףְתפִּ ל-ין, אַּ ּל-עַּ י שֶׁ ּלִּ פִּ ְזָכר ָשם ְתפִּ ףא נִּ ל -ין ְכָלל אַּ י-עַּ ֵכן ֵהם  -פִּ

ין. ּלִּ ְניַּן ְתפִּ ל עִּ ְמרּו עַּ י ה'  נֶׁאֶׁ יָמן ה. ָאנכִּ ֲחצֹוְצרֹות ְבסִּ יָך ְבסִּ אֱ ְוֵהם בַּ ּיִּ לקֶׁ ָחֵפץ חַּ יש הֶׁ י ָהאִּ ימָ יָמן ד' ּומִּ "ג, ן לים ְבסִּ

ְשֵרי ָהעָ  ְרכְ ְתרּועָ ם יֹוְדֵעי ְואַּ יָמן ל"ה, ּומַּ יָמן ה סִּ ְרעה ְבסִּ ים אֲ  בֹות פַּ בִּ ים רַּ ֲאָמרִּ אשֹון. ְועֹוד מַּ קּוֵטי ָהרִּ ָּלם ְבלִּ ר  ל"ח כֻּ שֶׁ

ָּלם ים כֻּ נִּ ְזמַּ ְמרּו ְבאֹוָתן הַּ ְמרּו עַּ  נֶׁאֶׁ ל ְלשַּ נֶׁאֶׁ זֶׁה יּוכַּ ין. ּומִּ ּלִּ ט עַּ ל ְתפִּ ת ְגבּו ְקדֻּ יָכן ָגְדלּו ְוָש ד הֵ ֵער ְמעַּ ין:  שַּ ּלִּ ְתפִּ  הַּ

 השיחות עד כאן 

 
 יםפרק ראשי

 העינים והעננים שכנגדם  . א

 עינים והבכי שכנגדו מאור .ב

 ושקיעת האור במערב  .ג

 ורחל מבכה על בניה .ד

 שכינה במערב . ה

 כותל מערבי .ו

 מאורי אור .ז 

 מאורי אש   בחי' בכי  .ח

 חורבן הביהמ"ק .ט

 ולם ופאר של הע העלמת היופי .י

 דהיינו הצדיק . יא

 יוסף הצדיק .יב

 הידור ויופי העולם .יג

מי שמתקשר אליו ונכלל בו נפתחין עיניו  .יד

 להסתכל על עצמו איך אוחז במידותיו

 הצדיק יסוד עולם הוא  בחי' יסוד פשוט .טו

 שממנו נמשכין כל הד' יסודות .טז 

 המידות נמשכין מהד' יסודות .יז 

 ועי"ז גם יכול להסתכל בגדולת השם  .יח

 בעולם ולהסתכל .יט

 פרסום זה בחי' שם  .כ

 בשם הצדיק משותף שמו ית'  .כא

 ל שם הצדיק נתגדל שמו ית' לכן כשנתגד .כב

 שם ה' זה בחי' ה' אחד ושמו אחד .כג

 שמו ית' הוא ד' אותיות  .כד

 מד' אותיות משתלשל תלת גונין דעינא ובת עין .כה

ומזה משתלשל ליסוד פשוט שממנו הד' יסודות  .כו

 כנגד ד' אותיות ה'

 ם בצלאל וזה ראו כי קרא ה' בש .כז 

כח הראות נמשך מבחי' השם כי מד' אותיות ה'  .כח

 גונין דעינא ובת עין נמשך התלת

בת  דהיינו תלת גונין דעינא ובת  –שבת זה ש  .כט

 עין

 שבת הוא שם ה'   . ל

גם הצדיק בחי' שבתראו כי ה' נתן לכם את  . לא

השבת  ראו דייקא ע"י השבת שהיא שם ה'  

 שממנו כח הראות

 בית המקדש הוא בחי' עינים   .לב

ן בכל מקום שהזכיר את בית המקדש הזכיר  כל . לג

 את השבת 

 שבת הוא בחי' הגוונין המאירים במקדש  . לד

מתחילה נעשה מד' אותיות ה' בחי' ד' מוחין   . לה

 ואח"כ ג' גונין ובת עין ואח"כ ד' יסודות

הד' מוחין הן כמ"ש בבצלאל ואמלא אותו רוח  .לו

אלקים דהיינו ד' מיחין חכמה תבונה דעת וכל 

 מלאכה 

אים עיני העדה כי על ידם נפתחין קרנ  הצדיקים .לז 

 העינים

כשמתגלה היופי והפאר של הצדיק עי"ז גדל שם   . לח

 ה' ומתחזק המוחין והראות 

 ואז יש בעל בית לעולם שמשגיח עליו .לט

 בראשית ראש בית  דהיינו מוחין ובית המקדש .מ

 בית הוא בחי בית התפילין  . מא

כשמתפרסם מי שאין בו שם ה' כלל אזי להפך   .מב

 מתמעט שם ה' 

 מתגדלים בעולם בעלי שמות וקדריםי אז  . מג

ובאים לעולם דברים שאין מועיל להם אלא  .מד

 שמות הטומאה 

ועי"ז נכנעים מאורי אור ומתגברים מאורי אש   . מה

 ומזה באים שרפות בעולם

 כי ע"י אלו המפורסמים של שקר נתעלם שם ה'  .מו

וע"י התגברות מאורי אש אזי ויצת אש בציון  .מז 

 תדוותאכל יסודותיה דהיינו הד' יסו

כי ע"י שנתעלם שם ה' אזי כל המשתלשל ממנו  .מח

 נתעלם ונפגם

התיקון היום הוא לקום בחצות ולהיות מתאבל  .מט

 על חורבן ביהמ"ק 

כי אולי בגלגול ראשון הוא היה הגורם לחורבן   .נ 

 הבית 

או אולי היום הוא המעכב את בנינו שזה גם  .נא

 נחשב כאילו החריבו

 ה' הבטיח לשום לאבלי ציון פאר תחת אפר  .נב

היינו מוחין מאורי אור וכל הבחי'  ר פאו .נג

הקשורות לזה תחת אפר שהוא מאורי אש וכל  

 הבחי' הקשורות לזה 

מתאבל ר"ת לא תבערו אש בכל מושבותיכם כי   .נד

 ע"י תיקון חצות נכנעין מאורי אש 

לעשות את השבת לדרתם לשון דירה כי ע"י   .נה

 השבת מאיר לביהמ"ק וגם ניצול משריפת ביתו

עלמה שעל היופי  ההן מה שאמר לעיל מעני .נו

והפאר של הצדיק זה בחי' הספד על סילוק 

 הצדיק

וכל זה רמוז במילה בראשית כנ"ל נמצא  .נז 

 בראשית הוא הספד על בחי' נח

הצדיק שנסתלק אין לו הפסד אבל הרחמנות על  .נח

 הדור היתום שנשאר ועל התולדות 
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 כשיש ראש בית בעל בית אזי כולנו בחי' בני בית .נט

ש בית אזי  ראה אבל כשנסתלק ונתעלם .ס

מתגברים שמות הטומאה של החיצונים שהם  

 מפורסמים של שקר בחי' ראש דסט"א  

אזי אין ראש בית אין בעל הבית אלא ראש כל   .סא

 חוצות אזי ישראל קדושים מתגלגלים בחוצות 

 גם הידור האתרוג נמשך מהראש הנ"ל  .סב

הידור מצוה עד שליש כי ההידור והיופי של כלל  .סג

 בניו של נח דהיינו שם האנושות הוא בא משליש 

 שם דייקא שרק על ידו מתפרסם ומתהדר שם ה'  .סד

רחל מבכה על בניה כי היא בחי' פרצוף המלכות  .סה

שמעצמו אין לו בחי' עיני החכמה ולכן חטאי 

בניה פוגמים דווקא בה כי חטא מפסיק ממנה 

 בחי' בכי כנ"ל שהבכי מקלקל הראות האור שזה 

ה תאר ויפה עיקר הולדת הצדיק דהיינו יוסף יפ .סו

ר ויפת מראה וזה קשר  מראה הוא מרחל יפת תא

 תחילת התורה לסופה 

  

 הקדמה 

 -לחלק את התורה הזו לעשר חלקים  נראה

  .בחי' אחור ,למערב ,סילוק הראות והאור ,הבכי-א

  .בחי' מאורי אור פאר הדור-ב

  שמו ית',ומאיר טוב שעל ידו מתפרסם  ן השםעניי-ג

 נה נפש. ולם שהם ג' בחי' עינים בעהמקדש השבת והצדיק ש-ד

 , בעל בית ראש בית -ה

 של שקר מפורסמים  -ו

 שמחזיר את הראות. דהיינו בכי  להיות מתאבל על החורבן -ז

 , ביום השבת לדרתם לשון דירה -ח

 , הספד על סילוק הצדיק -ט 

 הידור האתרוג -י'

 

 סילוק הראות והאור למערב בחי' אחור הבכי

הפך הדעת האור וכח הראות. מבואר שהוא קות הסתלהוא ש הבכיתורה הזו ברבנו מתחיל את ה

 בחי' נוקבא דעת קלה.  ,הסתכלות על החסרוןכי הוא התייחסות ושהכל לטובה. 

ואולי , )ושם הבכי ,רב אל האחור, לשם נעלם האורת האור היא אל המעומבאר שכל התמעטו

ית המתים(  תחי בחי'בגאולה שהיא , ר אח"כבחי' קסטא דחיותא, שמכוחו חוזר האו שהואהכוונה 

ממזרח שמש כאסיפת אור היום מהקדם אל האחור בית המקדש  בי שאליו נאסףבחי' כותל מערוזה 

  . אל המערב והשקיעה

ה' אחד אבל פגם השגת ה' אחד ושמו אחד, ונעשה הדעת קלה, נבחרבן הבית, פגם הדעת, מבואר ש

 )תורה ד'(ע. ש טוב ורימה שלות לחוץ נדדהיינו בהתגשמו אינו אחד, כי בשמו 

כדי לנחם ממילא אין בכי. )בחי' ר"ע ש)תורה רנ( ורין וצער על הלב אזי אין יס כשיש דעת והמח שליט 

 (  .(ת כד)מכו היה מצחק כשראה את חורבן הביתאת חכמים 

החורבן וכן צער  ,בהתפעלות עד בכיצער הזולת צריך להרגיש בלב  כי ,צער עצמו רק לגבי אמנם

וזה .  )לב אבן( ו לב מרגיש, הוא חסרון גדולבירות. להרגיש דייקא. ומי שאין לער הקלקול של העוצ 

ועל ההעלמה וזה עניין התיקון חצות על החורבן )שבת קה:( הספד ובכי על אדם כשר כמבואר בגמ' 

 )תענית ל: ב"ב ס:(. עד שאמרו שמי שלא מתאבל לא יראה בבניינה )לקוטי תפילות ח"ב לג(שיש על הצדיק 

 

ת כשבוכה על חסרון דעת דייקא הוא שמחזיר את הדע הבכי אע"פ שהוא מצד עצמו בחי'א שנמצ 

 שיתבאר לקמן. י. כפחורבן הבית

 

 אר הדור בחי' מאורי אורפ

נלחמת להעלים את אורו  שהסט"אמוחין של הדור,  ,תפילין של הדורהוא צדיק הדור, פאר הדור 

ואפסיות הקב"ה גדולת את לראות את האמת,  שכלוי כה לגלותו אזי נפתחים עינוגדולתו, כי מי שזו

עצמו וכיצד הוא אוחז במדותיו. ומי שלא מגלה את גדולת הצדיק יש על עיניו עננים המכסים  

ז במדותיו מבאר מת אפשר לראות היכן אוחהטעם שבהתגלות הצדיק האומעלימים כל זה ממנו. 

שוט מד' יסודות ארמ"ע ושרשן ביסוד פ סו תנינא שכיון שהמדות הןרבנו עפ"י מה שביאר בתורה 

יכול לראות היכן אוחז בהן, וממה שתולה בכך  ,לכן המתקרב אליו ונכלל בו ,בחי' הצדיק יסוד עולם

כלל בצדיק אלא שע"י שנ ,מדות הצדיקן ביסוד הפשוט משמע שזו לא רק השוואת מדותיו לששרש

ן טוב קודם שמתערב בו הרע וגם יכן שהה ,קשור למדות בשרשןאזי גם בפועל נעשה היסוד הפשוט 



 תנינא והר"ןמ                        סז תורה                           ליקוטי                     11ל: 

כר ביתר שאת ההבדל בין כל מדה כיצד צריכה להראות ינשאחוז בשרש המדות תקרבות לצדיק בה

שלו שנותן לו כח וביסוד האש  נכלל בקדושתול בצדיק כזה ל. וע"י שנכוכיצד היא נראית בפועל

  מימות התאוות.     לשרוף הרע שבמדות הרעות דהיינו את ח

הפסוק ונהר יוצא מעדן להשקות מביא את עפ"י מה ש ונראה לבאר בעיקר מיסוד האשמדבר רבנו 

את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים ומבואר בבכורות נה: שתחילה יצא פרת שהוא הפרה 

ן ידוע שד' כו .חידקל בסמוך ואחריו גיחון ואחריו פישון הוא היאור שבמצריםג'  ורבה וממנו עוד

ובשבירה יצאו  הוא המתוקןיצא עולם אצילות ש ד' יסודות, וגם בעולמות תחילה גדכנהם עולמות 

זה למטה מזה ובעשיה התגברות הרע ביותר. ונראה  ,בריאה יצירה עשייההפירוד עוד ג' עולמות 

להבה  ביסודות יסוד הפשוט הוא הנהר היוצא מעדן וממנו יצא יסוד האש כולולפ"ז שהכי נמי 

 ם עפר. או הרוח מי, וממנו יצ להשם ית'

, כי הופך הכל לאש להבה להש"י ואח"כ נפרדו המגושמים הוא הקרוב ביותר לפשוטי יסוד האש כ

לה יצא אצילות השלם ואח"כ נפרדו ג' עולמות וכנ"ל בעניין העולמות שתחייותר רוח מים עפר. 

עצבות. -עפר ,תענוגים-מים ,דיבור-רוח ,גאוה-וד' יסודות מהן ד' מידות אש הפירוד עולמות בי"ע.
   (כמבואר במשנת חסידים הובא בתורה ד' אות ח')
בבחי' שהיא אש ששורף  ,יסוד האש של מעלה הוא ה' מלך גאות לבש, זו המלכותלעומת זה ו

ָנא:דברים ד כ) יָך ֵאש ֹאְכָלה הּוא ֵאל קַּ י ְיֹדָוד ֱאֹלהֶׁ כל מי שלא שורף מאורי האש יינו בבחי' דה  ד( כִּ

 .וזה חורבן הבית דהיינו ששורף כל מיני ישות וגאווה, ממליך את הקב"ה, 

את הקב"ה, שורף  כל מי שכן ממליךהיא אש רוחני ששורף השכינה מאורי האור בבחי' לעומת זה 

ר ואפר, אפר דייקא וזה שאמר אברהם אבינו אנכי עפ . להיות נכלל בו ית' בביטול ושפלות אותו

כי מאורי האור הם דעת שעי"ז זוכה  בלב הקב"ה בתכלית השפלות כמו אפר. \חשנעשה אפוי/

אצלו יסוד האש היוצא גם אזי  ,יסוד הפשוט שהוא האוחז ונכלל בצדיק האמת ו לשפלות כידוע.

 ראשון הוא רוחני מאורי האור הנ"ל.

כי הוא מאורי האור שזוכים להם ע"י שמגלים את הצדיק ות בראשיתו בבחי' אצילנמצא יסוד האש 

תגברת מלכות אבל כשנעלם הצדיק ואזי יש עננין המכסים את האמת ומבראשיתו הוא סמוך לו, 

ות אחד מד' אבאש המזיק שהוא וד האש שנהפך להרשעה אזי מתגבר הרע שבמדות ובפרט ביס

 נזיקין. 

 

 סם שמו ית'ידו מתפרטוב שעל עניין השם 

בעצמו אין לנו השגה בו ואנו אחד ושמו אחד. פי' כי הוא  . בחי' הואינו פרסוםידה -עניין השם 

, אחד פשוט זה בהסתרהשגם הוא  ,נו הצד המתגלה שלויידהאחד פשוט, אבל שמו מאמינים שהוא 

מאורעותיו שהם מו אחד דהיינו שכל כשיודע שגם ש וזה עיקר הדעת .א טוב ורעוע"כ נדמה שהו

תורה ד'( אבל  ק כמ"ש אתה הראת לדעת )עייןוזה מגלה הצדי. מצד התגלותו ית' הם לטובתו

שמתגלה שם  ומתקרב ונכלל בשמו דהיינוהצדיק יכול לגלות זאת רק למי שמגלה אותו בעצמו 

רו כדי שהם יעבהם הס"מ ונוק'. אלא ש. ועל זה יש עננים מכסים הצדיק דהיינו שמתפרסם גדולתו

 גלה הצדיק, נמצא נפל פיתה בבירא.צריך שית

 
 

 המקדש השבת והצדיק שהם ג' בחי' עינים בעולם שנה נפש

הם בחי'  גם לתפילין שהם בחי' המוחין שמאיר לבית המקדש ורבנו מבאר שהצדיק ושבת בחי' אחת 

 דעתשבת והצדיק מאיר שנמצא בבתים. ת ת הצדיק ושבבתוכו היא הארוהד' פרשיות שבית מקדש 

ין על חורבן הבית ועי"ז חוזר אור השבת וצדיק ובחצות מתאבל  .להמניח תפילין בימי החול

 ולבניין הבית במהרה בימינו. ,לתפילין
 

 ,בעל בית ראש בית

 
ֹמַע ּתוֹ  - חלק ב קב -שיח שרפי קודש  ח ש ְ ָאה לִּ ה ַאַחת ַהּבָ ּתָ ם; ּכִּ יַריִּ ָאה ַלְחֹטף ש ִּ ה ַאַחת ַהּבָ ּתָ ים: ּכִּ ידִּ ּתֹות ֲחסִּ ה ּכִּ לש ָ י ש ְ ה ָאַמר: "יֵּש  לִּ ּתָ ָרה ְוכִּ

אַ  י, ש ֶׁ ה ֲאנִּ ם: "רֹוצֶׁ י ְוָאַמר ָלהֶׁ לִּ י ַנְפּתָ נּו ְלמֹוַהְרַנ"ּתְ ּוְלַרּבִּ י". ּוָפָנה ַרּבֵּ ּבִּ לִּ יְך ָהאּב  ַאַחת ָהֲאפּוָיה ּבְ י". "אִּ ּבִּ לִּ ים ּבְ ֲאפּויִּ ה ַהזֹּאת, ש ֶׁ ּתָ ַהּכִּ ְהיּו מֵּ ם ּתִּ ּתֶׁ
עְרן ּתֹוָרה, אּון  ען הֶׁ ה ָוואס קּומֶׁ ּתָ ם, אּון ֹלא ּכִּ יַריִּ ין ש ִּ ה ָוואס קּוְמט ַחאּפִּ ּתָ ים, ֹלא ּכִּ ידִּ ּתֹות ֲחסִּ ַריי ּכִּ יר  ּדְ יי מִּ אְקן ּבַ יּבַ ה ָוואס ַזְיינֶׁען ַאייְנּגִּ ּתָ ֹלא ּכִּ

ין ַהאְרְצן" ְוָאְמרּו  יר אִּ יי מִּ אְקן ּבַ יּבַ י ָוואס ַזְיינֶׁען ַאְייְנּגִּ יר ָזאְלט ַזיין פּון ּדִּ ויל אִּ יְך וִּ ין ַהאְרְצן אִּ ב  אִּ לֵּ ְהיֹות ָאפּוי ּבְ י לִּ ְכדֵּ נּו ַעל זֶׁה, ּבִּ לֹומֵּ י ש ְ ַאְנש ֵּ
ל ַהְמֹקָרב.  ּבֹו ש ֶׁ לִּ ְהיֹות ָאפּוי ּבְ נּו לִּ יְך ַרּבֵּ נּו ָצרִּ  ַרּבֵּ

אולי אפשר לומר שלקבל שירים הם המחפשים סגולות, וישועות גשמיים, בחי' עפר, ותורה הם המחפשים הוראה ועצה, בחי' מים, ואולי  
 אפשר להוסיף שיש בחי' רוח, שמחפשים רק רוחניות ורוצים להתבטל ולא מצליחים לגמרי והם רוח והאפיים בלב הצדיק הם בחי' אש.
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ל ידו לבדק הבית מי שמגבר על ההעלמה שיש על הצדיק האמת זוכה לבעל בית וראש בית וע

 צדיקהדעת של השנכלל בקון המדות ע"י ידהיינו ת

 

 מפורסמים של שקר

אלקים דהיינו שע"י פרסום שמו  וזוכה לכבודכנגד הצדיק האמת שממעט כבוד עצמו זה לעומת זה 

כי  , קרמפורסמים של ששזוכים לכבוד מלכים והם רודפי כבוד ה יש זמתפרסם שם ה'. לעומת 

 ם כבעלי כחמציגים עצמכי מעלים אותו, לא גם ם ה' אשרק שלא מפרסם את  הפרסום שלהם לא

אבל באמת גם  .יני דרכים ולא בשם ה'. כך מבואר כאן שמדבר בעיקר ממכשפיםלהושיע בכל מ

גם הם מפורסמים של שקר כמבואר בתורות אחרות, וגם מפרסמים עצמם כצדיקים ועושי פדיונות, ה

 מת.ר הצדיק האהם מעלימים את או

 

 שמחזיר את הראות.בכי  הוא בןל על החורמתאב להיות

 .המקדש תדהיינו בניין בי ,לכאורה הרוצה להחזיר את הדעתתבאר שהבכי הוא חסרון דעת. ול נלעי

ויקיים פסק  ,ד דעתלמשילו ראוי  ,כמבואר בגמ' כל מי שיש בו דעת כאילו נבנה בית המקדש בימיו

 ינו לדעת שכלידה ,חמנא, לטב עבידכל מה דעביד ר רגיל לומר לעולם יהא אדם ( 'האו"ח רל )הש"ע 

 המוחין ודעת קלה של בכי וצער. ולהתרחק מאד מקטנות  ,טובהמאורעותיו ל

, דעת והבית המקדשיר את הזחשדייקא ע"י הבכי על החורבן זוכים לה ואעפ"כ מבואר להפך

  .(מון ג' ה'לק"ה נזקי מ) ונוסק בבנייעואדרבה האבל על החורבן נחשב לו כ

מדרש מבואר פרש"י שם עפ"י בו, על בניה בחי' רחל מבכה אהבכי על החרבן הושרבנו מבאר ו

בזה הצליחה ורק היא שלבד מהבכי גם טענה להקב"ה שגם היא הכניסה צרה לביתה ולא קנאה בה, 

  )איכה רבה פתיחתא סוף כד(, ע"זשעבדו ס הקב"ה על לשכך את כע

 על אם הדרך םבבית לח את רחל אמנו יעקב הדבור קבר פישעל מח ז'(  )פרש"י בראשיתמבואר ן כו

יצאת רחל על קברה ובוכה  ,שתהא לעזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזראדן והיו עוברים דרך שם

שנא' )ירמיה לא( קול ברמה נשמע וגו' והקב"ה משיבה יש שכר לפעולתך  ,ומבקשת עליהם רחמים

 נאם ה' וגו' ושבו בנים לגבולם.

נער בוכה  והנה"ים בחי' מועיל מצד שמעורר רחמשבתיקון חצות הבכי ש מבאר)לק"ה לולב א( בלק"ה 

הקב"ה שאמר  "ראיתי את דמעתך"בחי' שזה מבאר  (תפלין ד' ג') בלק"הו )שמו ב' ו'( "ותחמול עליו

 ששערי דמעות לא ננעלו.חז"ל לומסתמא הכוונה  לחזקיהו.

ביאור ל \טגם/אה כוונתו נרו .ולא ביאר וק הדין בשרששם כותב שהבכי ממתיתפלין בלק"ה 

 )ירמיה יג יז( . ובבחי' זו גם הקב"ה בוכה כמ"ששערי דמעה לא ננעלו \יאחז"ל/ר למאמ \י/האריז"ל

( במסתרים פי' בבחי' חכמה הנקראת \יב/שם יהוידעבן וחגיגה ה: עיין ה נפשי )תבכים סתרבמ

 
רבת דש וקת המקשלנו היא שרוצים את הבי כי הבכיהו עיין לק"ה ערב ג' כח שם מבאר שהבכי שייך לעשו וכדי לתקן הבכי בשרש ט

 ם הדין בשרשו.יה של עשו לרצון וממתיקינמצא אנו מהפכים את הבכ ,תאלקים ודע
 . )דף ז: במהדו' ירושלים תרנח(נא דמעאיזוהר הקדמת בראשית ב. אדכרנא בפומאי ושפיכ על  רשב"י  י מאמר ר  שע  י

כנא דמעאי מהו התועלת בהזכרת הפה ובשפיכת דמעות ויהיה זה שרש אדכרנא בפומאי ושפיאני לבאר עוד מהו  ואמנם צריך -זה לשונו 
ת לא ננעלו. והענין הוא כי האדם התחתון הוא דוגמת צורה עליונה ופיו  לתפלה ולברכות ולבכיה ויתבאר עם זה מפני מה שערי דמעו

רמוז לבינה לי"ס שלה פה למלכות שבה וזה כי כללות הפה י מטה יתעוררו למעל' כפה העליון ועיניו כעיני עליון וכאשר יתעוררו ל
ה שבה ולחי עליון ותחתון לחסד וגבורה שבה  והשפתים לנצח והוד שבה והלשון ליסוד ולת"ת והשינים לל"ב נתיבות חכמה והחיך לחכמ 

במלכות פה בחכמה כי החוטם מה ומה שלמעלה מן הוגרון לבינה שבבינה הנה על עשר ספירות שבכללות הפה רומזים נעשר שבבינה עצ
העינים ת"ת  שבה תהלה עליונה ותהלתי תהלת י' עליונה אחטם לך והעינים נצח הוד שבה והאזנים חסד גבורה והמצח בינה שבה ובין

 בסוד הדעת והמוח חכמה עצמה דקרקפתא:
ה שהיא אימא עלאה כיון הנמשכין מן הפמו שערי תפלה והנה להיות כי אימא עלאה גם היא אתתרכת בחרבן בית קדשינו לפיכך נסת ...

שבחכמה הם שערי   דאתתרכת ושערי תפלה הם השפתים נצח והוד שבבינה. וי"ה נסתלקה ונשארה אל"ם יונת אלם. ואמנם נצח הוד
ר יוריד  רב המנונא סבא ע"ה לבעל החוטם אני מתפלל שהם עשר שבחכמה אשר סופם החוטם כי הם לא ננעלו וכאש ה אמרדמעה ולז 

ותרין דמעין הם שרש  דעיתכוין למתק הדינין הנה החכמה העליונה שהיא ימא רבא תמתקם ומתבסמים ביממא רבא כנודם דמעות והא
ויתמתקו ואין שטן ואין פגע רע והרחמים מתרבין והחוטם העליון   ת אשר שרשם בחכמה בנצח והוד שבה ויתבסמוהדינין ושרש הקליפו

ין ולפיכך שערי דמעה לא ננעלו כי עולין לעשר שבחכמה. והעשר שבחכמה ממתקין ושם מתמתקסוד וירח מחזיר הדברים אל שרשם ב
 .נין והקליפותהדינין ונחתין תרין דמעין שבנצח והוד שבה למתק הדי

ואשוע שתם תפלתי ואף על פי  אזעק גם כיואמר רבי אלעזר מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה שנאמר  ברכות דף לב: יא
 .עתי האזינה אל דמעתי אל תחרשה' ושו ננעלו שערי דמעה לא ננעלו שנאמר שמעה תפלתיתפלה  ששערי

כי הדמעות הם   רי רשב"י בסוד מאמר שערי דמעה לא ננעלו, ר"י ז"ל בשער מאממה שאמר רבינו הא - :דף ה בן יהוידע על חגיגה  יב
שטן ואין פגע מתק הדינין, דעל ידי זה יתבסמו ויתמתקו הדינין, ואין רמז לשורש הדינין, וכאשר יבכה האדם ויוריד דמעות צריך לכוין ל
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מבאר  ועיין תורה רנ)תק הדין. דחכמה( לימא רבה עי"ז נמ מסתרים, משם יורדות שתי דמעות )נצח והוד

השגחה  בחי'  לו שהן, שיש כח בתפלה לשנות הטבע כי מעוררת שתי הדמעות שעל החורבן ו כיצד מועיל הבכיזאת לפי דרכ

להמתיק הדין בשרשו ואע"פ ית' נמצא שע"י הדמעות שלנו אנו מעוררים דמעות שלו   (שיורדת אלינו

 האבל דמעות הן למעלה יותר בחכמ ,שהיא בבינהפה  תפלתל הכוונהרי תפלה ו שעננעלשבחורבן 

 לא ננעלו.

וכו', מקדשנו,  כי כבר נשרף בית, עפ"י מה שאומר רבנו והנה מה שעבר אין לבאר יותר ונראה

שוב אלינו, ואנו בוכים לחזור מבואר שהבכי אינו על מה שהיה אלא על העתיד, כי הקב"ה מצפה ל

י' ובח \יד/הבת מלך שנאבדה כמבואר במעשה הראשון בבחי'בכי  ון חצות הואקיואר שת. מב\יג/אליו

. וזה בחי' \טו/דו זו מזו במעשה יג יום רביעי שסיפר בעל הצוואר העקוםזכר ונקבה שנאב הצפרים

 
ורר למטה כן תהיה התעוררות בקדושה למעלה, והנצח והוד  רע, והרחמים מתרבים, דהאדם הוא צורת אור הקדושה העליונה, וכאשר יתע

 . האריז"ל הוד שבחכמה למתק הדינין, עכ"דה, ועל ידי דמעות האדם התחתון אז יורדין אורות מנצח ושבחכמה הם הנקראים שערי דמע
ינין  ינין, ובבכיה יתמתקו הדתהיה על ידי תגבורת הד הנמצא ענין הבכיה הוא מיתוק הדינין, ולכן בכל צרה יש תועלת בבכיה, דהצר 

במיתוק הדינין ויתבסמו להיות רחמים, ולכן מאחר שירידת הדמעות מעיני האדם התחתון נקראת בשם בכיה, כן הפעולה שתהיה למעלה 
כיה, והוא לשון מושאל מן הבכיה של אדם התחתון, ולפי זה כל מה שתראה בלשון חז"ל שם בכיה למעלה, גם היא נקראת בשם ב

ה למעלה מיתוק על המלאכים, קאי על פועל של מיתוק הדינין ובסומן, מפני כי ע"י הבכיה המעשית של אדם התחתון, היו יהי אפילו
 מעלה, נקראת בשם בכיה בלשון מושאל:הזאת של מיתוק הדינין אשר תהיה ל הדינין, לכן הפעולה

נה ששערי דמעה הם בעשר ספירות של חכמה, כמו שאמר ומה שאמר המאמר הזה מקום יש לו להקב"ה שבוכה בו ומסתרים שמו, הכו
 , וידוע דחכמה נקראת מסתרים, בסוד ]דברים כ"ט כ"ח[ הנסתרות לה' אלקינו:רבינו האר"י ז"ל

חתון מיתוק וביסום, הנה מלבד הסוד הנעלם שיש בדבר זה, אשכילך ואראיך שגם בגשמיות יש ואם תשאל איך יהיה בבכית האדם הת
ירו חז"ל  לו, והצער שבלבבו יתמתק, דלכן הת הלא תראה כל מי שיש לו צער גדול מחמת איזה דבר, אז אם יבכה ירווחדוגמה זו, כי 

מיות עושה הבכיה מיתוק וביסום, והוא מעין דוגמה לפעולה  לבכות בשבת לאדם שיש לו צער גדול כדי שירווח לו, ונמצא גם בגש
 וביסום הדינין: הנעשית ברוחניות למעלה, שהיא פעולת המיתוק 

כי   ,לכן גם שם יש בכי ,בחורבן הגיע הפגם גם לבתי גוואימבאר שכיון ש אבל ,הנ"לעפ"י מאמרי רשב"י  ר צ"ע שהבן יהוידע מבא 
לשם  כיון ש ,ואילו האר"י מבאר שהבכי מנ"ה דחכמה .ובתי גאווי הם חג"ת ,בתי בראי הם נצח הודבאר שן, ומהבכי הוא להמתיק הדי

   שער תפלה ננעלו. כןולבינה כן הגיע ל  ,לכן שערי דמעה לא ננעלו ,הגיע הפגםלא 
חִּ  -עיין לק"ה ערב ג' כח  יג הּוא ּבְ ְמָחה ש ֶׁ קֹור ַהּשִֹּ ּמְ ין מִּ כִּ ְמש ָ ם נִּ י הֵּ יד, ּכִּ מִּ ֹמַח ּתָ ֹשְ ין לִּ יכִּ ל ַעם ָקדֹוש  ְצרִּ ָראֵּ ֹשְ ת יִּ ֱאמֶׁ ּנֵּה ּבֶׁ ה  ְוהִּ ּלָ הִּ י ּתְ יַנת ָרצֹון, ּכִּ

ל ן ַהתּ  ְלאֵּ יָלנּו מִּ ְבּדִּ ְכבֹודֹו ְוהִּ ָרָאנּו לִּ ר ּבְ ינּו ְלעֹוָלם ֲאש ֶׁ ל ָימֵּ ֹמַח ּכָ ֹשְ מֹו ָלַעד יֵּש  ָלנּו לִּ ַרְך ש ְ ְתּבָ ם' ְוכּו. ַאְך ַחי יִּ הֶׁ נּו ּכָ ְלקֵּ ם חֶׁ ים ְוכּו' ְולֹא ֹשָ ֹועִּ
ָאַרת ָהָרצֹון יַנת הֶׁ חִּ הּוא ּבְ נּו ש ֶׁ ש ֵּ ְקּדָ ית מִּ ֱחַרב ּבֵּ ּנֶׁ ֶׁ ַאַחר ש  ל   מֵּ ה ש ֶׁ ּיָ כִּ לֹום, ָהַעְצבּות ְוַהּבְ ר, ַחס ְוש ָ ּבֵּ ְתּגַ י זֶׁה הִּ ל ְוַעל ְידֵּ ָראֵּ ֹשְ ל יִּ ְמָחָתן ש ֶׁ הּוא ֹשִּ ש ֶׁ

י  ין ַהְמָצרִּ ְפָרט ּבֵּ , ּובִּ ש  ְקּדָ ית ַהּמִּ ן ּבֵּ ְרּבַ ָכל יֹום ַעל חֻּ ל ּבְ ְתַאּבֵּ ין ְלהִּ ְכָרחִּ ן ָאנּו מֻּ ע ַעל ּכֵּ ו ָהָרש ָ ֹשָ ְבּכֹות ְמֹאד מְ עֵּ י ם ְולִּ דֵּ ש  ּכְ ְקּדָ ית ַהּמִּ ן ּבֵּ ְרּבַ ֹאד ַעל חֻּ
יּה אַ  ּנֵּיּה ּובֵּ ֹו ּומִּ ְרש  ש ָ א ּבְ ּלָ ק אֶׁ ְמּתָ ין נִּ ין ַהּדִּ י אֵּ ע, ּכִּ ו ָהָרש ָ ֹשָ ל עֵּ ה ש ֶׁ ּיָ כִּ י זֶׁה ַהּבְ ל ַעל ְידֵּ י ְלַבּטֵּ רּותֹו הּוא ַעל ְידֵּ ּבְ ְתּגַ ל הִּ י ּכָ א, ּכִּ יּה ַנְרּגָ יל ּבֵּ יזִּ א לֵּ ּבָ

ּנַ" זֲֻּהַמת ָהֲעֹשִּ  ְך ָהָרצֹון ּכַ פֶׁ ל זֶׁה הּוא הֵּ ּכָ ה ש ֶׁ ּיָ חֹוָרה ּוְבכִּ יַנת ַעְצבּות ּוָמָרה ש ְ חִּ יַנת ל"ט ְמָלאכֹות ּבְ חִּ הּוא ּבְ ה ש ֶׁ ל ּיָ ְתַאּבֵּ ין ְלהִּ יכִּ ן ָאנּו ְצרִּ ל. ְוַעל ּכֵּ
ין ַהבְּ  לִּ ין ּוְמַבּטְ יקִּ ש  ּוָבזֶׁה ָאנּו ַמְמּתִּ ְקּדָ ית ַהּמִּ ן ּבֵּ ְרּבַ ְבּכֹות ַעל חֻּ א:ְולִּ יּה ַנְרּגָ יל ּבֵּ יזִּ א לֵּ יּה ַאּבָ ּנֵּיּה ּובֵּ י מִּ ַעְצמֹו, ּכִּ ה ּבְ ּיָ כִּ י ַהּבְ ה ְוָהַעְצבּות ַעל ְידֵּ ּיָ  כִּ

לּו ָבם,  ש ְ ּכָ ים יִּ עִּ ְלכּו ָבם ּוֹפש ְ ים יֵּ קִּ י ה' ְוַצּדִּ ְרכֵּ ים ּדַ רִּ יש ָ ָבר יֵּש  ּבֹו טֹוב ָוַרע וִּ ָכל ּדָ ת ּבְ ֱאמֶׁ י ּבֶׁ יָּ ּכִּ כִּ ּבְ ש  ּבַ י יֵּ ם ּכִּ צֶׁ י עֶׁ ינֹות, טֹוב ָוַרע, ּכִּ חִּ נֵּי ּבְ ה ש ְ
ר ָהַעְצבּות  ּקַ ם עִּ ָ ש ּ ה ש ֶׁ ּיָ יַנת ֲעֹשִּ חִּ הּוא ּבְ ו ש ֶׁ ֹשָ יַנת עֵּ חִּ ּבְ ְטָרא ָאֳחָרא מִּ ַהּסִּ ה ְוָהַעְצבּות הּוא מֵּ ּיָ כִּ ע ָהָיה ַעל  ַהּבְ ו ָהָרש ָ ֹשָ ל עֵּ ה ש ֶׁ ּיָ כִּ ל ַהּבְ י ּכָ ּנַ"ל, ּכִּ ּכַ

ּבֹו ָהַרע,  ֲאוֹות לִּ ית ַהזֲֻּּהָמא ש ֶׁ ּתַ ְכלִּ יא ּתַ ה הִּ ּיָ כִּ ּבֹו ּוָבָכה ַעל זֶׁה ְוֹזאת ַהּבְ ֲאוֹות לִּ ל ּתַ יו ּכָ ן לֹו ָאבִּ ּתֵּ ּיִּ ֶׁ ְפצֹו ש  ל חֶׁ י ּכָ ם ּכִּ צֶׁ וא עֶׁ הִּ ה ש ֶׁ ּיָ ף ָהֲעֹשִּ וא ּתֹקֶׁ הִּ
ה ָהַעְצבּות ְוכּו' ְוַכּנַ"ל.  ּיָ כִּ ש   ֲאָבל ַהּבְ ְקּדָ ית ַהּמִּ ן ּבֵּ ְרּבַ ינּו הּוא ַעל חֻּ ּיֹותֵּ כִּ ל ּבְ י ּכָ , ּכִּ ש  ּפּוְך ַמּמָ הִּ ל ַעם ָקדֹוש  הּוא ּבְ ָראֵּ ֹשְ ל יִּ ינּו   ש ֶׁ ָאבִּ ְתַרַחְקנּו מֵּ ּנִּ ֶׁ ש 

כִּ  ר ַהּבְ ּקַ . ְועִּ ש  ְקּדָ ית ַהּמִּ בֵּ יר ּבְ אִּ ָהָיה מֵּ ָאַרת ָהָרצֹון ש ֶׁ ים ְלהֶׁ ין ָאנּו זֹוכִּ ם ְואֵּ ַמיִּ ָ ש ּ ּבַ ֲהָוה ֲהָוה,  ש ֶׁ י ַמה ּדַ ה ַעל ֲעוֹונֹוָתיו, ּכִּ ָחד ּבֹוכֶׁ ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ ּכָ ה הּוא ש ֶׁ ּיָ
ל ְולִּ  ְתַאּבֵּ ָחד ְלהִּ ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ יְך ּכָ רִּ ּצָ ה הּוא ש ֶׁ ּיָ כִּ ן ַרק ַהּבְ ָעָבר ַאיִּ ש  ְוהֶׁ ְקּדָ ית ַהּמִּ ֱחַרב ַהּבֵּ ָבר נֶׁ י ּכְ ים ְבּכֹות ְמֹאד ְמֹאד ַעל ֲעוֹונֹוָתיו ּוַמֲעשָֹ ּכִּ יו ָהָרעִּ
ָיָמיו ש  ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִּ ְבָנה ּבֵּ ּלֹא נִּ י ש ֶׁ ל מִּ י ּכָ ָכל ּדֹור ָודֹור, ּכִּ ש  ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִּ ן ּבֵּ ְרּבַ ים חֻּ ם ּגֹוְרמִּ הֵּ ָיָמיו.  ש ֶׁ ֱחַרב ּבְ ּלּו נֶׁ אִּ ל  ּכְ ה ש ֶׁ ּיָ כִּ ר ַהּבְ ּקַ עִּ ְמָצא, ש ֶׁ נִּ

יַנת ָרצֹון, חִּ ל הּוא ּבְ ָראֵּ ֹשְ ים יִּ י ָאנּו ּבֹוכִּ וּ  ּכִּ ָרצֹון ָחָזק ָלש  ים ּבְ ּתֹוְקקִּ ש ְ ים ּומִּ עִּ ְעּגְ ְתּגַ ַרְך ְוָאנּו מִּ ְתּבָ ְרצֹונֹו יִּ ְתַרַחְקנּו מֵּ ּנִּ ֶׁ ים ַעל ש  ְצַטֲערִּ ָליו ּומִּ ב אֵּ
ַרךְ  ְתּבָ נוּ  ,יִּ תֵּ ּיָ כִּ ר ּבְ ּקַ ל עִּ ת ְוזֶׁה ּכָ ֱאמֶׁ יַנת ָרצֹון.  ,ּבֶׁ חִּ ל הּוא ּבְ ָראֵּ ֹשְ ל יִּ ה ש ֶׁ ּיָ כִּ ן ַהּבְ מְ ְוַעל ּכֵּ "ל,  נִּ ּנַ ה ּכַ ּיָ יַנת ֲעֹשִּ חִּ הּוא ּבְ ה ש ֶׁ ּיָ כִּ ים ַהּבְ כִּ ם ְמַהּפְ הֵּ ָצא, ש ֶׁ

ה ְלָרצֹון ּיָ כִּ ים ַהּבְ כִּ י ְמַהּפְ ֹו, ּכִּ ְרש  ש ָ ין ּבְ ים ַהּדִּ יקִּ ים אֹוָתּה ְלָרצֹון ּוַמְמּתִּ כִּ ַרְך ְולַ ְמַהּפְ ְתּבָ ָליו יִּ ּוב אֵּ ּיֵּש  ָלנּו ָלש  ֶׁ ף ָהָרצֹון ש  ּתֹקֶׁ ים מִּ י ּבֹוכִּ ֲעבֹוָדתֹו  , ּכִּ
ֲאוֹות ָהעֲ  יל ּתַ בִּ ש ְ ָכה ּבִּ ּבָ ע ש ֶׁ ו ָהָרש ָ ֹשָ ּיַת עֵּ כִּ ל ּבְ ּפּוְך ש ֶׁ ל הִּ ְך אֶׁ פֶׁ הֵּ נּו ְוכּו' ְוהּוא מֵּ ש ֵּ ְקּדָ ית מִּ ין  ּוְלבֵּ לִּ ְיָקא ְמַבּטְ ה ּדַ ּיָ כִּ י ַהּבְ ן ַעל ְידֵּ ּנַ"ל ְוַעל ּכֵּ ה ּכַ ּיָ ֹשִּ

יַנת  חִּ הּוא ּבְ ו ש ֶׁ ֹשָ ל עֵּ ה ש ֶׁ ּיָ כִּ דֹוָלה ּכַֹח ַהּבְ ל ּגְ ָראֵּ ֹשְ ל יִּ ה ש ֶׁ ּיָ כִּ ן ַהּבְ ה ְלָרצֹון. ְוַעל ּכֵּ ּיָ יַנת ֲעֹשִּ חִּ ה ּבְ ּיָ כִּ ים ַהּבְ כִּ י ָאנּו ְמַהּפְ ה, ּכִּ ּיָ ינֵּי ֲעֹשִּ עֵּ יָקָרה ְמֹאד ּבְ וִּ
שְֹ  ל יִּ ה ש ֶׁ ּיָ כִּ י ַהּבְ ם". ּכִּ ילֵּ ים אֹובִּ י ָיֹבאּו ּוְבַתֲחנּונִּ ְבכִּ תּוב, "ּבִּ ּכָ מֹו ש ֶׁ ַרְך, ּכְ ְתּבָ ית ה' יִּ ְכלִּ ר ַהּתַ ּקַ זֶּׁהּו עִּ ָרצֹון ש ֶׁ ה ּבְ ּיָ ּיּות ֲעֹשִּ ָללִּ יַנת ּכְ חִּ יא ּבְ ל הִּ ָראֵּ

ּיֵּ  ֶׁ ים ש  ְעּגּועִּ ל ַהּגַ ּגֹדֶׁ ה מִּ ינֹוק ַהּבֹוכֶׁ מֹו ּתִּ ְהיֹות ּכְ יָכה לִּ ל ְצרִּ ָראֵּ ֹשְ ל יִּ ה ש ֶׁ ּיָ כִּ ר ַהּבְ ּקַ י עִּ ּנַ"ל, ּכִּ ַרּבֵּ ּכַ י מֵּ ַמְעּתִּ ָ ש ּ מֹו ש ֶׁ יו ּכְ ְבָרָכה  ש  לֹו ְלָאבִּ ְכרֹונֹו לִּ נּו זִּ
ל בּ  ָראֵּ ֹשְ ּיִּ ֶׁ ש  י ּכְ ים, ּכִּ ּקּונִּ ּתִּ יָתא ּבַ אִּ מֹו ש ֶׁ ְחֹמל ָעָליו, ּכְ ד ַוּתַ ּיָ ה, מִּ ּנֵּה ַנַער ּבֹכֶׁ יַנת ְוהִּ חִּ ְחֹמל ְוזֶׁהּו ּבְ אי 'ַוּתַ ַוּדַ יו ָאז ּבְ ּוב ְלָאבִּ ה ָלש  ינֹוק ַהּבֹוכֶׁ מֹו ּתִּ ים ּכְ ֹוכִּ

יַנת חִּ י זֶׁהּו ּבְ ינּו ְוַכּנַ"ל:  ָעָליו', ּכִּ ין ְרצֹונֹו ַהּטֹוב ְוַרֲחָמנּותֹו ָעלֵּ י זֶׁה ְמעֹוְררִּ ַעל ְידֵּ ה ְלָרצֹון ש ֶׁ ּיָ ים ֲעֹשִּ כִּ ַהּפְ ּמְ  ָרצֹון ש ֶׁ
היה מחבבה מעשה במלך אחד, שהיו לו ששה בנים ובת אחת. ואותה הבת היתה חשובה בעיניו מאד, ו  -מעשה א  -סיפורי מעשיות  יד

שהלא טוב יקח  ונזרקה מפיו דבור: פעם אחת היה מתועד עמה ביחד באיזה יום ונעשה ברגז עליה,    ביותר והיה משעשע עמה מאד:
 מען(. בלילה הלכה לחדרה, ובבקר לא ידעו היכן היא. והיה אביה מצער מאד והלך לבקשה אנה ואנה:אותך )דער ניט גוטער זאל דיך נע

קשה ד השני למלכות, מחמת שראה שהמלך מצטער מאד, ובקש, שיתנו לו משרת וסוס ומעות על הוצאות, והלך לבקשה. והיה מבעמ
 ....מאד זמן מרובה מאד עד שמצאה.

כי יש שני צפרים, אחד זכר ואחת נקבה, והם רק זוג אחד בעולם. ונאבדה הנקבה. והוא הולך  -יום רביעי מעשה יג  -סיפורי מעשיות  טו
ונשארו עומדים,  , והיא מחפשת אותו. והיו מחפשים הרבה זה את זה עד שנתעו, וראו שאינם יכולים למצא אחד את חברו.ומחפש אותה

מוך ממש, רק שבערך קול הצפור הוא סמוך, כי אחת משתי המדינות הנ"ל. ולא סועשו להם קנים. זה הצפור עשה לו קן סמוך למדינה 
ינה ממקום שעמד שם. ועשה לו קן. וכן היא עשתה לה גם כן קן סמוך למדינה השניה )הינו  יכולים לשמע הקול של הצפור באותו המד

חד ואחת לילל  אלו הזוג צפרים מתחילים כל א שהוא סמוך מחמת שיכולים לשמע שם הקול כנ"ל(. וכשמגיע הלילה, אזי גם כן כנ"ל
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 קדםמהוי לבעינן ונים מהעליונים בכי המים התחתונים ביום השני לבריאה כשנחלקו מים התחת

קדוש לבנה  שאומרים באו בלשון  )חולין ס.(מעטי עצמך  יר ללבנה לכוביום רביעי אמ .דף יט.( )תיקון ה' מלכא

 וללבנה אמר שתתחדש.

כן שיות הנ"ל ושם במעומבואר  הוא ושכינתיה, בריך אשדוק' אחת שגרם החטא לפירוד כי הכל בחי

נמצא כשאנו  נפשי,, וכתיב במסתרים תבכה \טז/וונות שגם הקב"ה שואג בחצות על נווהובגמ' ובכ

עם רחל המבכה על בניה ועם הקב"ה הבוכה במסתרים ושואג על  משתתפיםחצות אנו בוכים ב

 נווהו שנתרחק ממנו.

 

 ,יום השבת לדרתם לשון דירה

הארת האמת שמו של הקב"ה ושם הצדיק דהיינו כי שבת היא הכוונה  -השבת בחי' מאורי אור 

קו  לחזור ולישרלעזור להם  איר לישראל אור השבתזר להבשלימות. וסדר העולם הוא שכל שבוע חו

כלל ישראל עולים לסטיה מהאמת וכל שבוע אליו ית' כי טבע ימי החול ששת ימי המעשה שגורמים 

 לעולם האצילות בחי' אצלו ית' להתחיל שבוע חדש בכיוון הנכון. מאורי אור הפך המאורי אש.

זוכה  ,בימי החולהבית "י שמתאבל על חורבן ע כי ,"לא תבערו אש בכל מושבותיכם"מתאב"ל ר"ת 

שעל ידם נכנעים  ,רמאורי האוא שהו ,דהיינו לאור השבת, "השבת ביום"לבחי' להמשך הפסוק 

ות משריפ דהיינו שאור השבת מציל את הדירות "לעשות את השבת לדורותם"וזהו  ,שמאורי הא

 ורי האש הנ"ל. אשל מ

ומחזק את כל הטוב ושה קדד מחזק את כל מלכות הצדיקמבואר שאע"פ שאור הדעת של שבת ו

רבנו כאן מדבר רק מיסוד האש. , אעפ"כ ובחסרונו מתגבר הרע של כל הד' יסודות ,שבד' יסודות

סוד האש שהתגבר הרע שלו בעוונות מבאר שגם חורבן הבית גם הראשון וגם השני נחרבו ע"י יו

ר הרע שבד' קיעש \יז/אר קצת בלק"הוכמבוכמ"ש ויצת אש בציון וכתיב וישלח אש בעצמותי. 

 ד' יסודות עיקר הרע שבהן הוא החמימות יסודות הוא יסוד האש כי כל מדות שנמשכות מ

לול מכל היסודות והכל מדה רעה יש מיסוד מהן. כי כל יסוד כוההתלהבות שבהן לאותו רע שנמשך 

ד סובבחי' מאור אור ויתוקן האש והיא החמימות לתאווה. לכן רק הצדיק שהוא היסוד האש הזך ומ

יט את אש התאוות למי שנכלל בו, וח"ו מי קהפשוט שכולו אש להבה להקב"ה הוא שיכול להש

עשה עד שנ ,כולו בוער לתאוות רעותשיסוד האש דייקא ק מתגבר בו מאד לוכלל וכ"ש החנשלא 

  .מאורי אש ושריפות ממש

ור וחילול א ריכי שבת היא מאו .התצ ק ילחל' שעל כן דווקא הבערה א' אות הועיין לק"ה שבת 

סּור הּוא  -. מאורי אש אבת הוש ר ָהאִּ קַּ ל"ט ְמָלאכֹות עִּ ל ָכל הַּ ָבת שֶׁ סּור ְמָלאָכה ְבשַּ ת ָכל אִּ ֱאמֶׁ י בֶׁ כִּ

ינַּת ְמ  הּוא ָשם ה' ְבחִּ ָבת שֶׁ ּלּול שַּ ינַּת חִּ ֵהם ְבחִּ ינַּת ְמאֹוֵרי ֵאש שֶׁ יר ְבחִּ ְגבִּ ֹּלא ְלהַּ נַּ"ל וְ אֹורֵ שֶׁ ֵכן  לעַּ י אֹור כַּ

ל"ט ְמָלאכֹות.ֵפְרטָ  ֵּלק ֵבין הַּ ְיָקא ְלחַּ ְבָעָרה דַּ סּור הַּ תֹוָרה אִּ ד"ה אין הדליקה   :)ועין בזה מהרש"א שבת קיט ה הַּ

 (מצויה

ית דייקא וכנ"ל משמע שזה דווקא ע"י שקם בחצות ומתאבל על חורבן הבולזכות לגלות את הצדיק 

 אוריבת מתגבר על מק והשאור הצדיבתיקון חצות מתקיים פאר תחת אפר. דהיינו כי דייקא בחצות 

 עושים הכל לאפר.ש אשה

 

 , הספד על סילוק הצדיק

על חלב ם ירכמו שאומ)על העבר, לעיל על חורבן הבית אמר רבנו העבר אין, דהיינו שאנו לא בוכים 

נו. ומסתמא גם בעניין למכוהבית  תאעל מנת להחזיר עטרה לישנה ו ,אלא בכסופים לתשובה (שנשפך

דומה כי הצדיק שיח. אבל באמת נראה שאינו שים מ, העבר אין, ואנו מבקדיקצ הסילוק הספד על 

 
ה שנשמע באלו שתי המדינות. )אשר מחמת אותו הקול יללה  בקול יללה גדולה מאד, כי כל אחד מילל על זוגו כנ"ל. וזהו הקול ילל

 כולם מיללים מאד ואינם יכולים לישן(
 על שנתרחקה ממנו.בכי של השכינה ר מהגדולה יותשנפל לד' גליות ו' ששאגתו ית' על נווהו תורה ל' אות  יןעי טז
יַנת אֵּ קַּ  עִּ ַאךְ  -אות ג' הלכות תפילין הלכה ז  -ליקוטי הלכות או"ח  יז חִּ הּוא ּבְ ר ח"ו, ָהַרע שבד' ְיסֹודֹות, ש ֶׁ ּבֵּ ְתּגַ ּמִּ ש ֶׁ ָגם הּוא ּכְ , בְּ ר ַהּפְ יַנת ש  חִּ
ּבִּ הָ  ש ָּ ַרע ש ֶׁ ּמִּ ש  ַהּנַ"ל ש ֶׁ י אֵּ ֲאוֹות וּ ְמאֹורֵּ ל ַהּתַ ים ּכָ ּדֹות ָרעֹות, ּכִּ לּוק מִּ ב הּוא נור ּדָ ימּות ַהּלֵּ יַנת ֲחמִּ חִּ , ּבְ ש  יַנת אֵּ חִּ ם ּבְ ּלָ ר ָעָליו צְ . וּ ּכֻּ ּבֵּ ְתּגַ ין ְלהִּ יכִּ רִּ

הּוא בְּ  י אֹור, ש ֶׁ אֹורֵּ י ַהּמְ יעֹו ַעל ְידֵּ יַנת ּוְלַהְכנִּ ם ַהצַּ חִּ יק ש ֶׁ ש ָ ש ָּ ּדִּ ְקדֻּ ש  ּדִּ ם ּכַֹח ָהאֵּ ָ ש ּ ף ּוְמבַ ּמִּ ּשֹֹורֵּ ש  ָהַרע ַהזֶּׁ ה ש ֶׁ ר ָהאֵּ אל ט"ו(  עֵּ ְזקֵּ יַנת )ְיחֶׁ ְבחִּ ה ּבִּ
ם ש  ּתֹאְכלֵּ ש  ָיְצאּו ְוָהאֵּ ָהאֵּ ל יְ , הַ מֵּ ב אֶׁ ימּות ַהּלֵּ ש  ֲחמִּ ר ַלֲהֹפְך אֵּ ּבֵּ ְתּגַ ין ְלהִּ יק זֹוכִּ ּדִּ ֹכַח ַהּצַ ּבְ דֻּ נּו ש ֶׁ ה, ש ֶׁ ַהּקְ ָ קַּ ש ּ תזֶּׁה עִּ ּכָ מֹו ש ֶׁ מּות, ּכְ לֵּ ְ ָמקֹום  ר ַהש ּ ּוב ּבְ

ר ) ְנָיָנא ַאחֵּ י ּתִּ ּקּוטֵּ ּדוֹ לִּ ֲאוֹות ְוַהּמִּ ש  ַהּתַ ר ַעל ָהאֵּ ּבֵּ ְתּגַ יָמן מ"ט(, ַהְינּו ְלהִּ ב ת דְּ סִּ ְתַלהֵּ ּיִּ ֶׁ ּבֹו ש  ר לִּ ְך ְלעֹורֵּ פֶׁ ל ַההֵּ יְך ַעְצמֹו אֶׁ ְטָרא ַאֲחָרא ַרק ְלַהְמש ִּ   סִּ
 ֵּ ְתבָּ ְלַהש ּ ְתבָּ ַרְך וּ ם יִּ ל וְ ְלתֹוָרתֹו ְוַלֲעבֹוָדתֹו יִּ ּלֵּ ְתּפַ ְתַלֲהבַרְך ְלהִּ הִּ ְלֹמד ּבְ ְר לִּ קִּ י ּבְ ּבִּ ים ל"ט( ַחם לִּ ּלִּ הִּ יַנת )ּתְ ְבחִּ ה ּבִּ ָ ש ּ ְקדֻּ ש  ּדִּ ש   יּבִּ ּות אֵּ ְבַער אֵּ י ּתִּ יגִּ ֲהגִּ ּבַ

ים ירִּ ִּ יר ַהש ּ יַנת )ש ִּ ְבחִּ י, ּבִּ ֹונִּ ְלש  י ּבִּ ְרּתִּ ּבַ יָה ח'( ְר  ּדִּ פֶׁ יש ָ ּפֵּ ש ְ ּיִּ  רִּ ֶׁ ת ָיּה ַעד ש  בֶׁ ְלהֶׁ ש  ש ַ יאֵּ אֹורֵּ ַהּמְ ה ש ֶׁ כּו וְ  ְזּכֶׁ ְתַהּפְ ש  יִּ ְליֹון  אֵּ ם ָהעֶׁ ְרש ָ ש ָ יְֻּכְללּו ּבְ
יַנת  חִּ הּוא ּבְ ה ש ֶׁ ָ ש ּ ְקדֻּ ּבִּ ּנַ"ל, רֵּ ְמאוֹ ש ֶׁ יַמת ֲחצֹות ּכַ י קִּ ין ַעל ְידֵּ  י אֹור. ְוזֶׁה זֹוכִּ
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רבנו אמר שהוא כמו שעבר מחדר לחדר וצדיקים בהסתלקותם כוחם גדול יותר מבחייהם, ואנו 

ושנזכה להתקרב  .ספריהםלימוד רך ד ועצה בלבמבקשים שיתפללו עלינו ויאירו לנו אור אמת 

 לימות את דבריהם.לתלמיד המבין ומקיים ביותר ש

 

 האתרוגהידור 

תנאות האתרוג לבד מהמצווה לה חז"ל למדו מלשון התורה פרי עץ הדר שיש עניין מיוחד בהידור

הוא להוסיף שליש על הידור הלמדו ש ובגמ' ב"ב ט  לי ואנווהו.-שלומדים מהפסוק זה א במצוות

 .המחיר של אתרוג שהוא רק כשר

אזי  ,כשהיא בוכה על בניהי' רחל, ומלכות, בחות והאתרוג פיר' סזנגד כ ,הם שבעד' מיני הלולב 

גם  אזי ו עיני החכמה כמו שיתבאר בפנים(מאור )דהיינו שנשארת יפה אבל בלא  ,הידורםו מסתלק מאור הפנים

גדול בדור שהוא פאר הדור מתפרסם האבל כשצדיק  .הידורו ויופיוהבן הנולד ממנה נתעלם 

ועל זה סמך  .ין הרגלין( יפא תנינא לענבתורה  )כמבוארות נות ההדר מתעלאזי גם כל בחיומכבדים אותו 

הדור  והוא פאר ,יש לו שם טוב ,יון שרבי לוי יצחק מבארדיטשובכש ,בסוכות של אותה שנהרבנו 

צ"ע כיצד יתכן ובאמת  מוהר"ן סימן מה(חיי כמבואר ב)גם יהיו אתרוגים מהודרים לחג הסוכות  ,אזי

ולי התירוץ שעל כן פאר הדור הוא  פאר הדור? ואין העלמה על אה על בניה שבגלות כשרחל מבכ

 . וצ"ע.\יח/רוו והפאר התגלה בחברבנעלמה נתקיימה בלא רבנו אלא צדיק גדול אחר, כי ה

* 
 עוד בעניין הבכי

דעביד  בכל מקום למדנו שכל מה כילא נמצא בתורות אחרות נראה שיש כאן חדוש גדול בתורה זו ש
 חצי ו לכוסשילשהמשאמר  ל"זוכחם, סוריית וכיש דעת אין יצריך תמיד לנהוג בדעוד, יבלטב ערחמנא 

ומצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, חסר. על החצי המלא ולא על החצי ה ה שצריך תמיד להסתכלמלא
השכל ולא  יכל שבכל דבר בעיניות והשמיעל הפנלהסתכל נו עלי מצוהתמיד ו ,וכ"ש לא בצער, ועצבות

עין אין הכוונה לו. ור העיניםמא תלקמס בכות אע"פ שע"י הבכיות והנה כאן מצווה לגשמיהנים בעי
י ַעל ְיֵדי , כמבואר בלק"ה תפלין ז' ג' הבכי ישמסתלק ע" הרוחניתהשכל ין מסתלק אלא לעהגשמית ש כ ִּ

יַהד ְ  מִּ ְפג ָ יַנת ַהְמא ן ח"וָמעֹות נִּ חִּ מב ְ כ ָ ֹוֵרי אֹור, כ ְ ֶׁ ז ֶׁ ֹו ש  ֶׁ ם, ש  ָ ב ש  יַנת ָרחֵ תו  חִּ ֶׁ ל ְמ הו  ב ְ יָה, ש  נֶׁ ָ ה ַעל ב  יַנת ה ז ֶׁ ַבכ ָ חִּ ב ְ
יתח   ֵ ן ב  ַ ִּ  ְרב  .ַהמ  ש  עפ"כ אנו בוכים על החרבן כדי להמתיק את המאורי אש באר טעם שאועי"ש שמ  ְקד ָ

 . שבמאורי האורבשרשן 
  

ם אפר תחת לשי והמצחצות שבבניה,  רחל מבכה על 'יבבח ,דייקאע"י האבל יקון על התר וכאן רבנו מדב
נה בש עים יוםושב .צדיקיםילוק הורבן הבית וסולבכות על ח ארץל הענו במקום תפילין ולשבת פאר דהיי
בין המיצרים ומ"ט ימי ספירת העומר ימי אבל על תלמידי   עשרים ואחד יוםיגוני שמחה, מוע נאסור לש

 .ת ר"עשומם מתורחרב וסתלקו נשאר עולם , שנר"ע
ליה ולחדד ף אשאותמיד ל מעלת הדעת שצריך  ו ומלמד בכל ספרוזר רבנחומה שכל מרה ההפך וזה לכאו

מעלת  זושולטובתו,  \יט/וותיעוראכל משהדעת הוא שיודע שעיין ריש תורה ד'  מהשינהכל ולהתעורר הש
כדי  , דייקאוהנה כאן .שולא חסדים כמו האירות גבו הבר דעת והאיש על האשה שדעת קלה, ובניינה

דעת שלא להשיח ה ריםנזה' רחל מבכה על בניה, וחיב ,לבחי' אשה ים עצמינוילאנו מפ ,לזהזכות ל
 חסרון. הוים ומיללים על החורבן חסרה, בוכ והחצי כוס ,שהוא הצד הרע סרוןימהח

הוא והם בוכים  ,רבובאו למקום הבית הח הםעמשהיו מהלכים חכמים ור"ע  \כ/(.)מכות כדמעשה  הוכבר הי
הבניין ראייה שגם  זו ,יםיהתקעליו הנביאים  שנבאו החורבןכיון שבה הם שאדרל וענה ,ותמהו עליו ,צוחק

 
בעיקר   גדיםע"י המתנמאד כמה עיירות ונרדף בעד גיל מה היה רב צעירותו ף מאד בהיה נרדאע"פ שגם רבי לוי יצחק מבערדיטשוב  יח

כ"ה שנים היה שם רב ובתחילה היו למתנגדים אבל ובשנת תקמה עבר לברדיטשוב  א על החסידות."בשנת תקלב כשיצא חרם הגר
 . בסוף ימיו היה מפורסם ובשם טוב

 את האור שבו. רואהוהבר דעת  ,ערובתת ישבכל מאורע  כי ורע.אור תערובת לשון  –מאורע  יט
 ה המונה של רומי מפלט  רבי עקיבא מהלכין בדרך ושמעו קולרבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ו ג ור" היהוכבר  -. מכות דף כד כ

אמרו  כים י מה אתם בואתם מפנכין ורבי עקיבא משחק אמרו לו מפני מה אתה משחק אמר להם ומאה ועשרים מיל והתחילו בו חוק[]בר
באש  כד:[דף ] להינו שרוףבטח והשקט ואנו בית הדום רגלי א ביןושיים כוכב ומקטרים לעבודת לו הללו כושיים שמשתחוים לעצבים

 וכמה שוב פעם אחת היו עולין לירושלים כיון  .ו על אחת כמהלעוברי רצונו כך לעושי רצונומה צחק מאמר להן לכך אני  ?הולא נבכ
ילו הן בוכין ור"ע מצחק אמרו לו  תחהם יקדשועל שיצא מבית קדשי הו בגדיהם כיון שהגיעו להר הבית ראו שקרע להר הצופים שהגיעו

  ? שיו שועלים הלכו בו ולא נבכהכתוב בו והזר הקרב יומת ועכום ש ו מקאמרו ל ?מה אתם בוכיםאמר להם מפני  ?מפני מה אתה מצחק
 ? ריהזכ צלאיה וכי מה ענין אור "יהונים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכנאמ לי עדים ידהואע"יב דכת ,אמר להן לכך אני מצחק

ן  לכן בגללכם ציו"אוריה כתיב ב ,האוריאתו של של זכריה בנבואלא תלה הכתוב נבואתו  ,מקדש שניאוריה במקדש ראשון וזכריה ב
יירא שלא הייתי מת ,א נתקיימה נבואתו של אוריהד שלע ",ירושלם עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות"בזכריה כתיב  "שדה תחרש ]וגו'[
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מדוע ו , הרי הודו לו שאדרבה צריך לשמוח,נחמוכיון שהתצ"ע ו ר"ע. וחמתנואמרו לו נ ,ליו יתקייםע ושנבא
 ליה וי' טבתום גד)עם צוכל שנה ע"ב ימים ת בחצויום  כל דורותכי ל, ובתיקון בבכי דייקאשה פסקו

 הובקעה העיר(ש

 קים הוא חסר לבימאידך הרי מי שלא כואב את חסרון בית המקדש והצד

חומר א"א שיהיה הדעת שלם עד שנוכל לברך הטוב והמיטיב על הרעה, ממילא  וציםרכיון שאנו ק

, מי שלא מרגיש כאב על חסרון צדיק ובית המקדש, זה לא מרוב דעת אלא מחולשת הרגשת החסרון

על כן  לא גם להקב"ה.ימחובר כראוי אלא הצדיק או הבית וממ שזה פגם בדעת כי מלמד שלא היה

 \כא/חז"ל ציוו לבכות את אדם כשר שהסתלק

שהאדם צריך לחפש סיבות לבכות ולכוון בהם שיזכה  \כב"ת/נברי מוהרמצינו בדשצ"ע עוד יותר ו

כדל וכרש גם בבחי' עני מדעת, וזה שכתוב שפכי  להיותמשמע שבתפלה צריך  כראוי. לתשובה

 יהירות שיש בזה. ולא נכון להתפלל מתוך דעת גדול דעת קלה ,לשון נקבה ,לבך דייקא ,כמים לבך

 מתקבלת. וכמבואר בזוהר שתפילת העני בבחי' אל תתהדר לפני מלך, 

נמצא שאע"פ שכל עבודתינו היא לצאת מקטנות מוחין לגדלות מוחין ולזכות לדעת גדול עד שיודע 

עד שיודע שאין בכוחו  ,הדעת בעצמו מביא את האדם לשפלות פ"כלטובתו. אע שכל מאורעותיו

צריך תפלה, ואע"פ שהדעת הוא לשון חיבור והוא עיקר  רועל צע ,אלא הכל ה' עושה ,לעשות כלום

, אע"פ שתפילה \כג/התפלה היא עיקר החיבור, כמבואר בתורה פד תנינא הרי גםהחיבור להקב"ה, 

 .\כד/אין על מה להתפלל שהרי הכל טובלכאורה בדעת גדול  שהרי ,תהיא כדל ורש ובחי' עני מדע

, שני סוגי התקשרות אחת מצד הדעת ואחת מצד הקטנות דעת, כשאני הם שני סוגי חיבורכי 

מי שאינו בחיבור כזה אזי אבל  ,טוב זה בעצמו חיבור אסרון הוימחובר אליו ית' כראוי ויודע שגם הח

 החיבור שלו להקב"ה הוא דייקא לבקש על כל חסרון להראות שאני יודע שרק הוא ית 'יכוללהפך 

 .למלא את חסרוני

ו דייקא כי תק אלא בשרשו דהיינדין נמבית כי אין הת על חורבן הבכוך לז' אות ג' שצריה תפילין ועיין לק"
כשבוכה ן נמתקות כי אעפ"י שהן על החורבן הן מאורי אש אלא שכיוון שבוכה על החורבן אזי ההדמעות 

 ' למאורימעות וכוורי אש שמשם הדמאפאר ונתהפך החי' "ק בקדושת ביהמ ך על עצמוורבן ממשיעל הח
 ת(שמע תפילתו שלא ימוומר לחזקיהו המלך ששלח ל הו לח שהקב"המעותיך )ישעית די אאור בבחי' ראית

 
דים עצמינו רימואנו וא בחי' אחור באחור לכן ע"י שכיון שהחורבן השדומה לניסור ש אולי אפ"לוצ"ע 
  חורבן.ה וןקיתעשה הניסור ונ הדעת סילוקקלה ו ה ושינה בחי' נוקבא דעתדמתרלבחי' 

ם ולא אומרי \כה/השתתפות בצערופטר הוא בן שעל נהחורבל על פטר לאל נל עגם צ"ע הקשר בין אב
  מתוך געגועים לבניינו.הוא בכי וה אומר רבנו מה שעבר אין, חורבןעל האבל  ,אין העבר

 

 הצדיק יסוד פשוט ןעוד בעניי
היתה שבריאת העולם  \כו)בראשית א' א'(/יסוד הפשוט הנ"ל נראה שהכוונה לסוד ההיולי שכתב הרמב"ן עה"ת 

 לקבל  מוכן, ממציא כח הוא אבל, ממש בו אין, מאד דק יסוד המוחלט הגמור האפס מן הוציאשיש מאין 

 
 לו עקיבאה אמרו בלשון הז .ימתריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקייימה נבואתו של אועכשיו שנתק ,יהזכרל שתו תתקיים נבוא

 ניחמתנו עקיבא ניחמתנו:
דתניא חכם שמת הכל קרוביו הכל קרוביו סלקא דעתך אלא אימא הכל כקרוביו   -שבת דף קה:  -צריך לבכות על אדם כשר שנפטר  כא

חולצין עליו הכל מברין עליו ברחבה לא צריכא דלאו חכם הוא ואי אדם כשר הוא חיובי מיחייב דתניא מפני מה  הכל קורעין עליו הכל 
מתים בניו ובנותיו של אדם כשהן קטנים כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר כדי שיבכה ערבונא שקלי מיניה אלא מפני שלא בכה  

 על כל עונותיו בשביל כבוד שעשה והתאבל על אדם כשר שכל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו 
ה אֹוָתּה מֹוַהְרַנ"ּתְ בָּ  -תרלה –בשיש"ק ח" כב ּוָ ּלִּ ֶׁ ת ש  ָנה, ּוְבעֵּ ָהְיָתה ְזקֵּ ָחה, ש ֶׁ ּפָ ש ְ יזֹו ְקרֹוַבת מִּ ְפְטָרה ְלמֹוַהְרַנ"ּתְ אֵּ ַעם נִּ ַהְלָוָיָתּה,  ּפַ ָכה ּבְ

ֲאלּוהּו ַאַחר ָ ש ּ ש ֶׁ ְלָויָ -ּכְ ְבּכֹות ּבִּ ְך, ַמה ָרָאה לִּ ֵּ ּכָ ְפנֵּי ַהש ּ ְבּכֹות לִּ יְך לִּ י ָצרִּ ים, ָעָנה מֹוַהְרַנ"ּתְ ְוָאַמר: "ָהָאָדם ֲהרֵּ מִּ ּיָ ָנה ּוָבָאה ּבַ י ָהְיָתה ְזקֵּ זֹו, ּכִּ -םה ּכָ
אְך אוֹ  אְרף ַזאְך ּדָ עְנְטש  ּדַ ל אֹוָתּה", "ַא מֶׁ יְך ְלַנּצֵּ י ָצרִּ ְבכִּ נּות לִּ ּמְ ְזּדַ יַע הִּ ּגִּ ּמַ ֶׁ ש  ן ּכְ ַרְך, ּוְבכֵּ ְתּבָ םיְ יִּ ֵּ ויינֶׁען ַפאר ַהש ּ ַרְך -ְסוֵּ ְתּבָ י   –יִּ ַאז ְס'קּוְמט ּדִּ

יְצן".  אס אֹויְסנִּ ען ּדָ אְרף מֶׁ עְגְנַהְייט ּדַ ילֶׁ  ּגִּ
עיין תורה פד תנינא שעיקר ההתחברות להקב"ה היא ע"י התפלה, היא השער להשם ית' ומשם אישתמודעין ליה, וכן תפלה הוא לשון   כג

לתי תרגומו לשון התחברות  אבל כיון שהיא בחי' מלכות שהיא בגולה לכן יש בה אחיזת הקליפות התחברות כמ"ש נפתולי אלקים נפת
 וסכנה שיפלו לו מחשבות גדלות מבחי' מלכות הרשעה. 

  קאן מהורדנ חמרבי נדו ט ותלמי" הבעשיש בזה שיחה מפורסמת שהיתה בין  כד
חִּ  -ה'  תאו סוףכא  תורה כה לּות,ְוזֶׁה ּבְ י ֲאבֵּ ְבַעת ְימֵּ צְּ ַרֲחָמָנא  יַנת ש ִּ ין ָעָליו ַעל לִּ לִּ ְתַאּבְ ּמִּ ש ְ ָלן, ש ֶׁ ק נִּ ּלֵּ ְסּתַ ּנִּ ֶׁ ָמתֹו לְ כְּ , וֹ תמָ ש  ש ְ ה נִּ ֲעלֶׁ ּיַ ֶׁ י ש  אֹור  דֵּ

ים ַהּנַ"ל ַעל ְידֵּ  נִּ ְבָעה יָ ַהּפָ ים אֵּ י ש ִּ  ּלּו: מִּ
 ואין מוחלטת מאפיסה הנבראים כל ברא ה" הקב - וברור נכון פשוטו  על המקרא פירוש שמע ועתה - א פסוק א פרק בראשית ן"רמב כו

  אבל  ראשונה התחלה האין מן  הווה, למעלה או השמש תחת הנעשה כל ואין" ברא" לשון אלא מאין היש בהוצאת הקדש בלשון אצלנו
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ואחר ההיולי לא ברא דבר,  "היולי" ליוונים נקרא, הראשון החומר והוא, הפועל אל הכח מן ולצאת, הצורה

, כי ממנו המציא הכל והלביש יצירה ועשיה()נראה כוונתו כיון שההיולי נברא דהיינו בריאה ממילא השלב הבא הוא  אבל יצר ועשה
חומר אחד. והקב"ה ברא אלו  –חומר אחד, והארץ וכל אשר בה  –הצורות ותיקן אותן. ודע, כי השמים וכל אשר בהם 

ֹהו " עכ"ל  .שניהם מאין, ושניהם לבדם נבראים, והכל נעשים מהם. והחומר הזה, שקראו היולי, נקרא בלשון הקדש "ת 
 הרמב"ן

פר נצח ישראל למהר"ל פ"ג שמהאחד הפשוט שהוא הקב"ה בהכרח שלא נברא אלא רק וכעין זה עיין בס
וזה ההיולי שהוא ראשית )בתחילה בכח )בבחי' מלכות דא"ס( ואח"כ בפועל( אחד פשוט, כי ההכרח שמאחד יצא רק אחד. 

אר שם היש מאין. אלא שביחס לבריאה הוא אין ממש. ואח"כ נצטייר לפי המקבלים לדמיונות רבים. ומב
את המדרש )ב"ר א' ד'( רבי ברכיה אומר עולם ומלואו לא נברא אלא בזכות משה רבנו, דכתיב "בראשית 

 ברא אלקים" ואין ראשית אלא משה רבנו כמ"ש "וירא ראשית לו".

, שבכל דור בזכות צדיק אחד מתקיים כל העולם כמו בלק(-)פרשת קרח \כז/בערבי נחלעיין בזה ביאור נפלא 
וצדיק יסוד עולם, דהיינו שמוכרח בכל דור להיות צדיק חי בגוף גשמי שאחיזתו בשרש  )משלי י כה(שכתוב 

דשרש הבריאה כי הוא החוט הקושר את כל העולמות כולן, והוא הצינור שעל ידו מגיע השפע לכולם 
 .מקודם הבריאה

ך נכלל בו ית' עד שכולו אש להבה לה' ית' כל ככי הפירוש  יסוד פשוט  בחי'ונראה שעל כן הצדיק 

וכל מדה אצלו כולה לה' עד שלא ניכר כלל החילוק יסודות כי כולם כלולים זה בזה להכלל באחד 

 הפשוט שלו ית'.

* 
 ישנה הקדמהעוד 
עיין ספר י אור ומאורי אש ונראה שהם בשרשן דבר אחד יסוד חשוב כאן בתורה הוא זה לעומת זה מאור

ודות נעשו הדצח"ם ומבאר שם שהמדבר הוא  הברית ח"א מאמר יא ובקיצור בתחילת ח"ב מבאר שמד' יס

 
 והוא , הפועל אל הכח מן ולצאת, הצורה לקבל מוכן, ממציא כח הוא אבל, ממש בו אין, מאד דק יסוד המוחלט הגמור האפס מן הוציא
 :אותן ותקן הצורות והלביש הכל המציא ממנו כי, ועשה יצר אבל, דבר ברא לא ההיולי ואחר" היולי "  ליוונים נקרא, הראשון החומר

,  נבראים  לבדם ושניהם, מאין שניהם אלו ברא ה"והקב  - אחד חומר בה אשר וכל והארץ, אחד חומר בהם אשר וכל השמים כי, ודע 
 :מהם נעשים והכל

 אדם  בא שאם מפני, הראשונות על בתוהא:( מ קדושין)  מלשונם נגזרה והמלה", תוהו" הקדש בלשון נקרא, היולי שקראו, הזה והחומר
 בלשון  נקראת הזה לחומר הנלבשת והצורה כלל השם בה שיתפש צורה לבש לא כי, אחר בשם לקוראו ונמלך תוהא, שם בו לגזור
 :הוא עשו, ף" והאל ו"הו  שמחוסר( יח יח שמות" ) עשהו " תוכל לא כמלת, הוא בו כלומר, מורכבת והמלה", בהו "  הקדש

  העולם  אחד צדיק בזכות(, כה, י משלי) עולם יסוד וצדיק( :לח  יומא) ל" ז בלק )באמצע הדרוש ד"ה דרך השלישי( ...מאמרם-הערבי נחל קרח וזה לשון  כז 
 בשלמעלה התחתון בזה זה תלוים וכולם, ולרבבות לאלפים עולמות הארץ טבור עד ראשונה מסיבה העולמות כל שנשתלשלו נודע כי, והכוונה. מתקיים

 . הארץ  טבור עד המקורות מקור מן בהשתלשלות מזה זה ונשפעים, ממנו שנשתלשל ממנו

  צדיקי  מכל גדול היותו אחד צדיק להיות ההכרח ודור דור בכל כי, כך הוא הענין, מזה זה יתפרדו ולא יתלכדו אשר  בזה זה העולמות דיבוק אופן ואולם
  וראשו  המקורות במקור נשמתו ראש נמצא, זה צדיק של גופו עד העולמות כל דרך ויורד ונוקב, כולם המקורות במקור אגוד נשמתו מקור אשר, הדור
, ומתפרדים מזה זה נופלים היו בהם שנוקב החוט לולא אשר מרגליות קו  כדמיון והוא, בזה זה העולמות כל המקשר והוא, שלו בגוף הארץ בטבור השני
 נודע כי, ובסוף בראש קשורה זו נשמה כך, בזה זה מתחברין כולם הם זה ידי על ראשיו בשני קשור סופן עד מראשן בהם ויורד נוקב שהחוט מחמת רק

  לא  רק, שלמעלה מעולמות כלול האדם נשמת כ"משא, מהם שלמעלה ממה ולא העולם אותו מרוחניות רק בכחן אין העולמות בכל אשר הברואים שכל
, מרומים מגבהי ונשתלשלה קשורה נשמתו אשר אחד צדיק פ"עכ דור בכל שיהיה וצריך, מזה למעלה זה והם, נשמותיהן בשורש שוה וצדיק צדיק כל

 .  העולמות  כל של וקיומם  יסודן הוא כי, עולם יסוד הנקרא הוא זה וצדיק, העולמות כל ומדובקים תלוים עליו  כך, המרגליות בתוך החוט כמו והוא

  השמש  וזרח ל" רז אמרו זה ומטעם, להתבטל העולמות כל יכולים זה צדיק בהסתלקות כך, ונופלים נפרדים כולם היו המרגליות מתוך החוט יוקח אם וכמו
 .  העולמות שיתקיימו כדי  במקומו אחר בוא עד מהעולם זה צדיק יסתלק לא כי', כו שקעה  שלא עד( ה, א קהלת' ) כו השמש ובא

 מן בטלים העולמות כל היו ובלעדו, לכולם הצריכות ההשפעות כל המקור מן נשמתו שורש פי על המשפיע והוא, העולמות כל מבחר הוא זה צדיק והנה
 בזה יהיה שלא ונשמתו מחשבתו להסתלק ומעלתו בינתו ברוחב לו ואפשר, מספר אין עד רבות מדריגות תמיד לעלות בידו זה צדיק והנה. המציאות

,  העולם מזה ונסתלק רוחניי בלבוש ונתלבש הגוף מזה וכל מכל מתפשט שהיה, גופים שני להם שהיה אחרים וצדיקים באליהו וכדמצינו, כלל העולם
 .  חקר אין עד לעולם מעולם להסתלק יוכל וכן, שלמעלה לעולם  נסתלק כי העולם זה עניני כלל מרגיש שאינו כזו במדריגה שהוא דהיינו

  וישפיע  העולם יסוד הוא שיהיה הוא ברוך הקדוש רצון ובאמת, לעולם מעולם  רבות במדרגות להתעלות יכול הוא עצמו מצד אשר כזה צדיק .........והנה
 ס  חולין) ל"ז אמרם וזהו, העולם מזה יסתלק  ולא העולם בזה קשור שיהיה בכדי ז"עוה עניני אל רצון לו לעשות הוא  ברוך הקדוש מוכרח, העולם לזה גם
  לכל  גם שיושפע בכדי הדבר אותו  על ויתפלל  ז"עוה לעניני רצון לו שיהיה רוצה ה"שהקב ל"ר, צדיקים של לתפלתן מתאוה הוא ברוך הקדוש( ב

  לו  שיהיה ועושה לו שולח ה"שהקב ל"ר, הצדיק אל רצון עושה הוא ברוך הקדוש ל"ר, יעשה יראיו רצון( יט, קמה תהלים) הפסוק כוונת וזהו. הבריות 
 . וכאמור , ה"להקב שיתפלל ל"ר, ויושיעם ישמע שועתם את  שיהיה בכדי, ז"עוה עסקי לאיזה רצון

 ה " שהקב זולת, לעולם מעולם להסתלק  ברצונו והוא, העולמות כל ומדובקים מקושרים בו אשר העולם יסוד הוא אשר כזה הצדיק כי, הענין אל ונחזור
 בו  מחוברים שהיו המרגליות אותן אזי המרגליות בתוך אשר מהחוט קצת ינתק שאם וכמו, העולמות כל לצורך נברא הוא כי, כך שיהיה מסכים אינו

 ושוב  ברצוא להיות זה צדיק של עליותיו כל מוכרח לכן, מהמציאות יתבטלו העולמות אותן אזי עולמות קצת מן זה צדיק יתעלה אם כך, ויפלו יתפרדו
 במחשבה  שעלה ובעת, ושוב ברצוא  עליותיו כל היה סילוקו שקודם ל"ז באליהו מצינו זה ומטעם. והבן עקבו על יחזור רק לגמרי ויסתלק יתעלה שלא

 .  התחתונים לעולמות ביטול נמשך כ"דאל,  עליו רוחו להאציל תחתיו לנביא אלישע  את למשוח תחלה הוצרך לגמרי שיסתלק

  שאמרו דרך על, מיד  נענש  הוא  הקצת  מן  קצת  אפילו  המצערו  כל , ומאתו  ידו  על  רק  וחיותם  שפעם  מקבלים  אין  העולמות  כל  אשר  כזה  צדיק  והנה ........... 
 ידי  על רק אפשר אי השפע וקבלת, אצבעותיו דרך הציבור על ברכה להשפיע הוא כהנים ברכת שענין מאחר, לדוכן יעלה לא הצבור השונא כהן ל"רז

  לו  נעשה אינו שהצדיק הגם, ומצערו  מאתו עצמו את שמרחיק מי ממילא, הבריות לכל ידו על נשפע החיות כל אשר הצדיק זה נמי הכי, גמורה אהבה
  לעורר   אליו   ולהתקרב   בכבודו   ליזהר   האדם   כל   וצריכין ,  ממנו ושפעו  חיותו לקבל שוב יכול אין כי, החיות מאתו נפסק שוב, אהבתו ממנו שמסלק רק שונא

     . אהבתו 



 תנינא והר"ןמ                        סז תורה                           ליקוטי                     18ל: 

לות  עומד בקומה זקופה כי נמשך לשרשו כמו האש שטבעה לע מיסוד האש שהוא הזך שבד' יסודות לכן 

ה דיסוד האש  סודות דהיינו למעלה מהדצח"מ וזה נקרא יחידלמעלה ומבאר שם שיש בחי' למעלה מהד' י

פסקה זהמתם ונתעלו למעלה מכל המדברים להיות   דהיינו נשמות ישראל שהם המדבר המזוכך שבמתן תורה

בלי הזהמה אזי הוא נמצא שמי שמזכך עצמו להיות בחי' ישראל בעצם  .בחי' יחידה דמדבר יחידה דיסוד האש

אבל עדיף ממלאך כי הוא אדם שבבחירה  ,ואולי אז הוא בחי' מלאך ,ו להבה להש"ינהפך כמו אש רוחנית כול

אנא   שעמרם חסידא אמר למלאך 'תנינא אות ב 'א בקדושין פא עיין תורה אכמובזיכך עצמו מדרגת מלאך, 

וכן המלאך שבישר   .היינו אש לבנה ,מתחזי כצוציתא דנורא חיוורתא ברישא 'וכן בתורה א ,בשרא ואנת אש

   .האשעל לידת שמשון ויעל בלהב 

האלוקות היורדת  דהיינו השכינה שהיא בחי' ,הם בעמוד אשובמדבר הלך לפני ,אש אכלה הוא  לקיםא' וכן ה

והביאור כי הבחי' הנמוכה   ,בחי' ראשי העם בחי' אשדהיינו רגלי האלוקות הם  ,ושוכנת עמנו היא בחי' אש

א תכלית הדין ותכלית היא בחי' הנוקבא בחי' כלי בחי' מקבל בחי' החזרת הדברים לשרשן שיסוד האש הו

פריע להמלכת הש"י כי היא  היינו השכינה היא אש אכלה ששורפת כל מה שמהחזרת הדברים לשרשם ו

גילוי כבוד הש"י ומה שלא נמצא בו כבוד הש"י באופן חיובי היא  תכלית הדין להביא בדין כל דבר להיות

 דין הנעשה למי שלא ממליך את הש"י  שורפת אותו ומגלה על ידו כבוד ה' באופן שלילי דהיינו שמתגלה ה

בחי' של אש הנ"ל מאורי אור הם בחי' השכינה המאירה מוחין להמליך את הש"י ומי שלא  ם שתי הואולי ה

זי היא נעשית אצלו מאורי אש לשרוף ולכלות תחילה הרכוש ובתים דייקא מידה כנגד מידה  עצמו לכך א מכין 

ות דהיינו אפילו בית אזי אין בית ואז ישראל מתגלגלים בחוצ כי כשאין בעל ,על העלמת הבעל בית של העולם

בית היראה  ש בגשמיות אבל אדם שהוא בלא מוחין ובלי דעת היינו בית הדעת וכשזה לא מגיע לידי חוץ ממ 

 אזי הוא כמו בלי בית ומי שגורם לזה אזי לבסוף מגיע שגם נשרף ביתו הגשמי. 

ריגת מלאך  ר שעולה למדישראל שהם תכלית הבריאה שבמדבֶׁ  נמצא שיסוד האש סובב מבחי' מוחין ונשמות

שגם זה   ,דמחמם גופיה דברנש לעבירה , ואש התאווהארבע אבות נזיקין עד בחי' אש שהוא מ ,ודומה לשכינה

בית הדעת וגם שורף בגשמיות בתי ישראל וכל  את י' החזרת הדברים לשרשם כידוע ועי"ז שורף מנפילת בח

 חלקה טובה 

כי טבעו לצרף איליו כל ת עצמו רוצה לכלות ולשרוף את כל שאר היסודו ובגשמיות נראה שהיסוד האש מצד

נ"ל ע"י היסוד הפשוט  ורק ע"י שמאירים מאורי האור עי"ז יש שלום בין היסודות כהסמוך לו להיות כמוהו 

 ק החמישי בחי' קוצו של יוד בחי' הצדי

ם כי  ר וביהמ"ק ומדבר מענין שם ונראה הקשר ביניהמעינים דהיינו בחי' שבת וחכמי הדורבנו כאן עוד מדבר 

ות כאן הכוונה כלפי ואע"פ שהרא .כמו שאדם לא צריך עינים אלא כלפי חוץ כך השם הוא רק כלפי זולת

)הגה צ"ע אם        .כנשמה ולא כגוף דהיינו את עצמו ,י המוחין מזהה אותם כזולתואבל זה רק כשע" ,המידות

 זה גוף אלא נשמה( עין הכוונה לכח הראות אין 

ומדבר מפאר ותפילין שזה גם הבחי' הזו כי תפילין זו יראה פנימית עצומה שבוקעת החוצה עד כדי וראו וכו' כי 

לפי חוץ כי שום דבר ינו שהוא ירא ועי"ז יראים ממנו ויראה היא כשם ה' נקרא עליך  ויראו מפניך תורה יז  דהי

 .לא ירא מעצמו

ךְ ב עוד עיין בפנים בתורה שכת ְתָברַּ ָחד יִּ י ְשמֹו אֶׁ ל-כִּ ֵשם ְועַּ ּיֹות הַּ ע אֹותִּ ְרבַּ ינַּת אַּ ְלֵשל -הּוא ְבחִּ ְשתַּ ָטה נִּ ֵכן ְלמַּ

ְשמ ְרָבָעה ְיסמִּ ינַּת ָהאַּ ְך ְבחִּ ְתָברַּ רְ ֹו יִּ ְלֵשל ֵמאַּ ְשתַּ ָּלה מִּ ְתחִּ ין ְדעֵ ֹודֹות ּומִּ ינַּת ְתָלת ְגָונִּ ֵשם ְבחִּ ּיֹות הַּ ע אֹותִּ ת בַּ יָנא ּובַּ

ר חַּ ן, ְואַּ יִּ יק יְ -עַּ דִּ ינַּת: 'צַּ ְבחִּ ְלֵשל לִּ ְשתַּ ם מִּ קדֶׁ ְרָבָעה ְיסֹודֹות ּומִּ ְלֵשל ְלאַּ ְשתַּ ין ָכְך מִּ ְמָשכִּ נּו נִּ מֶׁ מִּ ָכל סֹוד עֹוָלם', שֶׁ

ְרָבָעה ְיסֹודֹות  וא יסוד אחד דהיינו משמע שהצדיק שרשו בין שורש בחי' עיני ה' ובין הד' יסודות ואע"פ שהָהאַּ

רשו בקוץ של היוד של ה' לכן הוא תמיד פשוט והרי כבר קדם לו ההתחלקות לג' ובת אבל נראה כי כיוון שש

יא בחי' שם הויה בלבוש אחר והוא תמיד הקוץ גה הבאה כי כל מדריגה הה שכלול בה כל המדרהבחי' הפשוט

גה הזו שצריכה להתגלות  ל המדרההויה ששם גם הוא מלובש בלבוש ממוצע שקודם ללבוש ש של יוד של

ש ואע"פ ממה שרבינו לא הזכיר את הצדיק אלא קודם לד' יסודות אפשר שבאמת כי קודם לזה אין לו ממ

ר שזו בחי'  חי' אריך אנפין של כל עולם כמבואר במקום אח אחיזה אלא שורש הבחי' שלו דהיינו בכתר בב

 . יחידה

י כחַּ ָהְראּות שכתב  בפניםעוד עיין  ְמָשְך גַּםכִּ ְמָשְך  ֵכן -נִּ ָשם נִּ מִּ ּיֹות, שֶׁ ע אֹותִּ ְרבַּ ינַּת אַּ הּוא ְבחִּ ֵשם, שֶׁ ינַּת הַּ ְבחִּ מִּ

ין  "ל ְתָלת ְגָונִּ נַּ ן כַּ יִּ ת עַּ ראות היא את הגשמיות אבל באמת להיפך ממש כי דמה לנו שנראה כי נ  ְדֵעיָנא ּובַּ

יש שכל בכל דבר שהוא האמת וכח כזה  'תורה אכשרואה גשמיות רואה מסך המעלים את האמת וכמבואר ב

גלה אותו עד כמה שמ לראות מעבר למסך הגשמיות היא הראות האמיתית היא נמשכת משם השם לכל אחד

 .דיק כדלקמן ע"י שמגלה ומתגלה לו שם וגדולת הצ

דהיינו  יסודות והמידות אבל שם ה' תלוי בשם הצדיקומבואר שהכל תלוי בשם ה' שממנו המוחין והראות וה

העולם( שרק   שהכל תלוי בהסרת ההסתרה וההעלמה שעל הצדיק לגלות היופי והפאר שלו )דהיינו הפאר של

לעולם ואזי יש השגחת ה' גלויה על  תלוי הכל   וכשמתגלה הצדיק אזי יש בעל בית עי"ז גדל שם ה' שבו 

 העולם

 

 מפורסמים של שקר 

לכים בדרך הישר ורק השאלה אם ראויים להנהיג אותי לפי הראוי לי על מענין המפורסמים של שקר אלה שהו

ואמנם גם עליהם האריך מוהרנ"ת לבאר   .בלק"ה שבת ה יג והעיקר לא לחלוקזה צריך הרבה תפילה כמבואר 
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שיחלקו על הצדיק   כדי ם מזוככים לגמרי,רק שאינ ולה אפילו לצדיקים גדולים נותן גדשהס"מ  טשם באות 

וכמו שמעתי מפי רבינו ז"ל שיש כמה צדיקים ששברו התאוות אבל עדיין בלק"ה  ועוד כתב שם .שהאמת עי"

ת  ץ מנהו. ואלו הצדיקים אין להם כח להחזיר בני ישראל למוטב. כי אם בכח הצדיק האמנשאר אצלם שמ

לתקן הראש בית האמתי שזכה לבטל הרע בתכלית וכו' כנ"ל. כי מחמת שאין בו שום רע כלל. על כן יש לו כח 

 – כל הנפשות המקורבין איליו להחזירם להש"י 

ם התורה  הכוונה שעצם העובדא שלא באים בש נראהם וכו'  מה שכתב רבינו שיש בעלי שמות טומאה וקדריו

ני דרכים וזה דבר שמצוי מאד בכל דור ובכל זמן אפילו בימינו ימופתים בכל מ אלא מכח שיש להם כח לעשות

לומר מה יהיה מחר אזי מלבד החסרון ואולי  שזכו משמים לדעתאלה שבאמת חלקם שקרנים אבל אפילו 

עצם העובדא שע"י שבאים אליהם מתפרסם וגדל שמם   , אבלאלקיךאפילו איסור מצד תמים תהיה עם ה'' 

ה ונדמה שבלי מסירות נפש בתורה ותפילה אפשר להיות רב בו שם ה' ולא שם עבודת ה' ונראשלא משותף 

 זה הפגם שמזהיר ממנו כאן.ומורה דרך 

לחפש ולבכות לזכות להתקרב לצדיקים אמיתים ששמם משותף בשם ה' ופרסום  ורה כאן ללמד זה יסוד התו

חיפוש הזה הוא להתאבל על הצדיקים  מפרסם גדולת הש"י והחיוב לעבדו בכח וחלק עיקרי מהשלהם 

לקת  סתלקו ובעיקר על רבינו כי ככל שהצדיק גדול יותר הבכיה עליו יותר מקשרת לשם ה' ומסהאמיתים שנ 

ות את הראיה הגשמית ומגבירה ראיה רוחנית לחפש את הרוח הקודש של הצדיק ולא את גופו ועי"ז לזכ

א  שיוכל להסתכל בשכל של כל דבר דייקא אע"פ שהולהכלל בח"ן של הצדיק ועי"ז לזכות לראיה קדושה 

 .מכוסה ונעלם בגשמיות

 
 עד כאן ההקדמה 

 

❖ 
 

 )חיבור התחלת התורה בסופה( 
, ולפני שהתחיל רבנו \כט/ התחלת התורה לסופההקשר בין  לומר תורה על \כח/מנהג הצדיקים בשבת בראשית

 \לאמר שגם הוא יעשה כן/ לומר את התורה הזו

 

 [לא] תנינא  סז רהתו

  .ישראל י כללעינית בראש

ות יומבאר הקשר כי בראשית אות ךבראשית היא התחלת התורה ולעיני כל ישראל היא סוף התורה. ורבנו הול

אזי כל  ,ע"י שמאמינים בצדיק האמת ומתבטלים ונכללים בו ,כשיש לעולם ראש ביתשרוצה לומר   ,ראש בית

 מה וכיצד צריכים לתקן מדותיהם.לעיני השכל לראות  ,יםישראל הנכללים בו זוכים לעינ 

 
היו"ט שבו  התורה נאמרה בשבת בראשית היא השבת שנהגו שחתן בראשית עושה קידוש כי היא השבת הסמוכה לשמחת תורה  כח

ראל קראו לחתן בראשית וקראו בראשית ברא, ונהגו הרבה ורה ומתחילים מיד מחדש, שאחר שסיימו לעיני כל ישמסיימים את הת
ולפ"ז יצא כאן רבנו מהמנהג   .צדיקים לומר אז תורה על הקשר בין תחילת התורה לסופה מסתמא לרמז על האין סופיות של התורה

  צות.בני בית ואנשי חוהרגיל שרומז לבחי' עיגולים וביאורו כאן הוא דייקא בחי' יושר דהיינו שיש ראש בית ו
ולעומת זה בתורה לו כותב שאותיות בל של   .ל'ועיין גם תורה י' שרבינו כותב שכלל התורה הוא בחי' לב כי פותחת בב' ומסיימת ב 

בראשית  מה שכתב שם עלמרמזין שהוא בקליפה כנגד התורה שמתחילה בב' ומסתיימת בל'.  ועיין בבני יששכר חודש תמוז בלעם 
 לעיני כל ישראל 

אדם הראשון שבבראשית ומשה רבנו ומסתמא הכוונה גם על  ,הספד על סילוק הצדיקמ י של התורה שאמר בפרשת נח מדבר בחלק השנ
ומובא במדרש שבהסתלקות משה נעלמו אלפי הלכות והיינו שכחת התורה עיין תורה סז אות ח' ששכחת התורה זה  ,שבלעיני כל ישראל

ממדרגתו הראשונה למדרגתו שאחר החטא שנחשב למיתה כמ"ש ביום אכלך הראשון אדם בהסתלקות . וכל שכן עננין דמכסין על עינין
 . בריאהנין על עינין בכל הנ, ונעשו עמות תמות

בשמחתתורה, נראה טעם שלא אמר להפך סופה לתחילתה כי אמר תורה זו בשבת בראשית ואת הסוף כבר קראו ביו"ט שמיני עצרת  כט
 ת.ההתחלה לסוף שקראנו לפני שבנמצא כעת אנו בהתחלה וקושרים את 

שבת בראשית, ואצלי ענה ואמר: "אצלי אין לכם כלום, כי אצל צדיקים אחרים מרגישין עתה שהוא  - טא סימן ל "עיין ימי מוהרנ"ת ח ל
אשית" עם  אין רואים כלום". עניתי אני ואמרתי לפניו, עתה הוא דרך הצדיקים לומר על חיבור התחלת התורה בסופה, דהיינו לחבר "בר

כן -פי-על-ר על זה". ותיכף חזר לאחריו ואמר לא אוכל, וחזר ואמר אף"לעיני כל ישראל". ענה ואמר בדרך צחות קצת: "גם אני אומ
כך אמר ויהי  -כן אומר, ושוב חזר לאחוריו. אחר-פי-על-, וחזר שוב לאחריו ואמר אבל לא אוכל, וכן חזר כך כמה פעמים שאמר אףאומר

פרנו עימו. אז ענה ואמר לא לזה הדיבור כוונתי. ותיכף שאל מה דיברנו עתה, עניתי אני ואמרתי לו איזה מהשיחות שסי מה. אני אומר.
רואמר בעצמו הלא דיברנו  ְזּכַ ּנִּ יל. ותיכף ישב בשתיקה, ונתלהב מאוד, והתחיל להוציא -מקודם מענין שאינו נמצא בעל הבית ְוכּו' ּכַ ְלעֵּ
נדפסת בליקוטי מוהר"ן ח"ב בסימן ריו היו כגחלי אש. ענה ואמר כל התורה על בראשית לעיני כל ישראל המפיו גחלי אש. כי כל דב

 ס"ז, עיין שם.
סמוך   נה מאמר זהרבינו ז"ל בעצמו כמובן ממה שחזר ונש שוב ומהסתלקות מענין הסתלקות הרב הקדוש מברדיט שית )כז תשרי( שנת תקע. ומרומז בהבת בראתורה זו נאמרה בליל ש לא

ה' שיש"ק ח"ה ל' ועיין לק"ה מתנה ג' ופז( והר"ן סימן קצו )וקכה ושיחות  ת לח לטוהרנ"ת ח"א או הר"ן סימנים מה ער סא קמה וימי מ( ועיין פל"ח. וחיי מו ן )חי"מ נטלאומי סתולכני
 נין סוכה. ו נאמרה גם לע)הובא בשיש"ק ח"א צט( שתורה ז
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 כל מעיני הש \לג/מעלימים את האמתההם דמיונות של שקר  [לב]ינא דמכסיין על עכי יש עננין 

א  רעידברי משה רבנו א )בר"מ וב כמהר לשון הזו רבנו העתיק רומי זעירתאשהם רומי רבתי ו

  א דסטרא אחרא שהם ונוקבהזכר הם ש המפרשים ורושם ביא \לה/ [לד]רנב(דף נחס י פ פרשת  הרזובמנא מהי

של יון ובעיר  \לז/ומי של אטליהרבעיקר מקומם , ו\לו/עאלליפת עשו וישמקב יםומתלבש ,לילי'הס"מ ו

י ורומי רבת ,אלעוישמ עשושהם  ,זמן ואדםמקום דהיינו , לם שנה נפש. )בחי' עוהיקורטב \לח/אטינ טנ נסוק

 . (ותשעה באב וי"ז תמוז  וזעירתא

ושבו העבים  \מ/[לט ]  בקהלת על ימי הזקנה המלךאמר שלמה ש הפסוק מה שדרשו חז"ל עלה בחי' וז

קנא כשארז"ל )שבת  'בכיזה מאור עינים שהולך אחר הודרשו בגמרא \מא/ הגשםאחר 

 
על עינין ין יכס)עננין דמ  ה הקודמת.נ"ל בתורדות. וכו אוחז בכל המכשמסתכל עליו לא רואה היכן בעצמ ק מעיני האדם ועי"ז גםקדושת הצדים את ימעלה ליצה"ר הלקמן הכוונבמהלך הפשוט כפי שיתבאר  לב

 ( לה, סז אות ח ,ב' אות ה', טז  –ת  בתורוח"א  כבר נזכר לעיל  

בֹות ָזרֹות לג ֲחש ָ ל ַהּמַ ר ש ֶׁ ּקָ ם ַעל עיין תורה ב אות ה. ְועִּ ין -הֵּ ל עֵּ באּו אֶׁ ית י"ד(: "ַוּיָ אש ִּ רֵּ ין )ּבְ ינִּ יַנת עֵּ חִּ ט הּוא ּבְ ּפָ ש ְ י מִּ ט, ּכִּ ּפָ ש ְ ְלקּול ַהּמִּ י קִּ ְידֵּ
ין ַיֲעקב" ְוַעל ים ל"ג(: "עֵּ ָברִּ ט" )ּדְ ּפָ ש ְ ְלקּול -מִּ א קִּ ט ּבָ ּפָ ש ְ ְלקּול מִּ י קִּ י הַ ְידֵּ ים ט"ז(: "ּכִּ ָברִּ תּוב )ּדְ ּכָ מֹו ש ֶׁ ין, ּכְ ינִּ ים", זֶׁה  ָלעֵּ ינֵּי ֲחָכמִּ ר עֵּ ַחד ְיַעּוֵּ ש ּ

יָכה ג(: "ַסּכתָ  תּוב )אֵּ ּכָ מֹו ש ֶׁ ין, ּכְ ינִּ ין ַעל עֵּ ְמַכּסִּ ין ּדִּ ם ֲעָננִּ הֵּ ה, ש ֶׁ ּלָ פִּ ּתְ ּבַ בֹות ָזרֹות ש ֶׁ יַנת ַמֲחש ָ חִּ ָעָנן ָלְך" ְוכּו' )עיין תיקונים תיּבְ קון כ"א דף ה בֶׁ
ש ְ וּ  נ:( יַנת מִּ חִּ ן ּבְ ּקַ תֻּ ּיְ ֶׁ יד ש  ָעתִּ יָנאלֶׁ ין ַעל עֵּ ְמַכּסִּ ין ּדִּ ר ֲעָננִּ ְתַעּבֵּ ה" ֲאַזי יִּ דֶׁ ּפָ ט ּתִּ ּפָ ש ְ מִּ ּיֹון ּבְ ְעָיהּו א(: "צִּ תּוב )ְיש ַ ּכָ מֹו ש ֶׁ ט, ּכְ ן  ּפָ י ַעיִּ ם נ"ב(: "ּכִּ )ש ָ

יל זֶׁה  בִּ ש ְ ּיֹון", ּובִּ ּוב ה' צִּ ש  ְראּו ּבְ ן יִּ ַעיִּ י ּבְ ן ּפָרת ֲעלֵּ ית מ"ט(: "ּבֵּ אש ִּ רֵּ ף )ּבְ ְקָרא יֹוסֵּ ן": נִּ  ָעיִּ
היינו כל הבלבולים והעלמות וההסתרות שעל עיני השכל, והיינו השפעת  -תרין עננין דמכסיין על עיינין ובתורה טז משמע שהכוונה 

המידות הרעות באור חוזר על המוחין לפגום בהם ומהמידות הרעות נמשכו כל הע' אומות שמתחלקות ללה ולה בחי' "אלה ברכב ואלה  
עיין סוף תורה לה המחשבה במח כפי המידות ל שמכסין על עיני העולם היינו ישראל להעלים האמת. וישמעאבסוסים" בחי' עשו 

 שבאדם וז' מידות כ"א כלול מעשר הן ע' וכנגדם הע' אומות. 
יַנת עֲ  בעניין –ועיין תורה סז אות ח  חִּ ְכָחה הּוא ּבְ ִּ ְלמּודֹו, ְוַהש ּ ַכח ּתַ ָ ש ּ ן ש ֶׁ בֹוד ְלָזקֵּ ין ּדִּ ּכָ ין, ָננִּ ינִּ ָין ַעל עֵּ  ְמַכּסְ

   הרע"מ מסוף דף רנא:דף רנא: ועי"ש גם בזוהר עצמו שאחרי  עי"ש מסוף לד
קנה  עמים גער חית קנה ם בעגליקנה עדת אביריגער חית רבי שמעון פתח ואמר  -: ימנא ספר במדבר פרשת פנחס דף רנאיא מהער לה

 דרומי רבתא דאיהי קרתא שבהם תלוי עשו וכל אומתו והיינו קינא דמסאבותא שהם הס"מ ולילית ביה עשודא קנה דאתאחד  ת היא נוקבא דיליה"מ וחיהוא הס
  מץ קנה דחובנו עליה כרך גדול דרומי  ותנו המלכהיי בימא רבא ריאל קנהדנעץ גב וממשלתו של עשו "ז שהיא שולטת שם והיא עיר בירתועוהת ביל"הל שכנגד
  בר ליה. שראל יתוכד ייתי פורקנא לי הס"מ היינו

 מצה בעלמא דאיהי בי מקדשא לא . ויתגמא. מחמצת דיליה רומיגער חית קנה עדת. ומתעבד מיד חמץ מעלהה"ד  -זוהר רע"מ פנחס רנב. 
  .שני ראשון וביתית דב הארת המלכות והבינה שהם כנגד דהיינו
ת כנגד הם ֵבלָלק  , השני ובית הראשון בית כי ו ןִאינ  ד ְ , ְמֵהיְמָנא ַרְעָיא ָאַמר ו ןְואִ , ה"דהוי ן"ההי ' ב כנגד שהם מאלש ְ  ַעִין ו ַבת ָיִמין ַעִין ב ַ ֵבל ינ   ירֹומִ  ָלק 
תִ  ֵבללָ , שני  בית בזמן שנבנתה קטנהה ורומי, ראשון בית ןבזמ שנבנתה הגדולה רומי כנגד הם דקליפה ן"וזו ְזֵעיָרא רֹוִמי יַרב ָ ֵרין ק  ָיין ֲעָנִנין ת ְ ְמַכס ְ  תב ַ  ַעל ד ִ
ָמאָלא ְיִמיָנא ֵעיָנא בֵ  ו ןְוִאינ  , שמאל עין  בתו ימין עין  בת  על המכסים עננים' הב דכנג והם ו ש ְ אֹור לָלק   מ"הס הוא  חמץ ל "ר, וחמץ רשאו כנגד והם ְוָחֵמץ ש ְ

ין הזמן שיגיע ְוַעד, שמאל עין  דבת תתאה' דה האור את המעלמת הנוקבא הוא  ושאור, ימין  עין  דבת לאהע' דה ןהעליו אור את המעלים ֵ ִאל  עֲ  ד ְ  ֵמָעְלָמא רו ןִיְתב ַ
ַבל (ק"הרמ ג" ה) אנו צוויםשמ, העולם מן ויתבטלו יתבערו הקליפות שאלו ֵצא לו בַ  ֵיָרֶאה ב ְ ָ ְייהו   ַחד ִימ  ִית אז עד, מהם אחד אפילו אימצ ולא יראה שלא ִמנ ַ  ב ַ
ִניוְ  ֹוןִראש   ְלָיין ָלא ש ֵ ָעלְ  ִיְתג ַ  (   ומפרשים ק"רמ). בעולם יתגלו  לא ומלכות הבינה הארות שהם ושני  ראשון בית ָמאב ְ
עגל  ם ירעה ל ושם ירבץ. שהון מרה דעגלא והיינו שם ירעה עג נא ימין ושמאל. מה יהא אסוותא דללבת עי יךוותא דענני עינ' דאחשואס

תא דמיכאל חד אעבר רומי רבתי. וחד אעבר רומי זעירן דוד. ושם ירבץ דא משיח ב שורו הדר לו. ה בכור דא משיח בן יוסף דאתמר בי 
ומי  א קנה וסוף קמלו. קנה שלטנותא דרבאתרהא דבקדמיתתבר לה וייעול ה' זעירא  טאובגין דא ח' דאיהו חו וגבריא"ל לקבלייהו אינון. 

חמצת דאתמר בה רגליה יורדות יה מן מח' מן חמץ ואתבר רגלגער חיה בישא ת קנה דעתיד קב"ה לתברא ליה. גער חימלכין. וסוף לכל 
 לם מבשר אתן.יבא ראשון לציון הנה הנם ולירוש ים בחזקלקיי' א אר הנה מיד הנהער חית קנה יתבר רגל קוף מן קנה וישתמות ועוד ג

קב  ים דרגא דעואז זמן שליטת הקליפות ח"ו והרגל וחושך,ר האור, לילה ואז בהעד  -ג "פ 'שער גא "ח –קבלה ספר מבוא לחכמת ה  לו
 י זעירתי:ושור, רומי רבתי רומ רע, סוד ב' קליפות ישמעאל ועשו, חמורסוד עקבתא דמשיחא התגברות כחות ה

בת  תן את המלכות דקדושה בשלימות וכששלמה המלך נשא אקית ךוד המל , כי דת הראשוןיבנתה בתחילת שקיעת הבשנהיא רומי  לז
מיד התחילה גם  ת השלימות יכלדקדושה בתהראשון דהיינו המלכות  תמשנבנה הבינמצא  פרעה התחילה המלכות קדושה להתמעט

בקנה שתקע גבריאל בים כשנשא שלמה את בת פרעה, ועלה  ומי של רשראשיתה  :(סנהדרין כאעיין ) להתמעט כמו הלבנה במילואה
 ת השני. בה את הבינבנה עליו צריף והיא רומא שהחריכבר עליו סרטון והלך וגדל וכשירבעם העמיד שני עגלים 

נצר  אחרי שהת נטיןטונסקקיסר ה ע"י נבנתה  היא"כ ראיתי שואח  .מהריצ"ח כך שמעתי ,הקישבתור ינאאנטטרומי זעירתא היא קונס  לח
  ושלט בה ה שו הישמעאלים את תורקינטינא וכנראה אח"כ כבמזרחה ובנה את קונסטוהלך פיור הנוצרי על רומי ישליט את האפוה
 יסלם. הא

רי דת שלת כומ עד בא אליה ממה כמו שכבר הודעתי י אחרי שנתישבהעיר הגדולה רומ - 'תמר ה 'מעיין חישועה י הספר מעיינעיין 
הנהגת ה ראשונה, והנהגת היועצים שבאו אחריהם שנית, ונהגות שהם הנהגת המלכים אשר היו בופני הישוע הנצרי היו בה ג' א

צר ונטבל המלכה אמו נתנסטאנטין כמו שזכרתי בעצת הילנית א שמו קור. והנה הקיסר ל"ט שנק הקיסרים אשר באו אחריהם שלישית
ם את האפיפיורים וכל  פך שהיו רודפים את הנוצרים והורגי אבל בהי ,סרים אשר קדמו לו לא היו כןכי הקי ת ישו הנוצרי,ולקח אמונ

היה נחבא במערה אחת והביאו אפיפיור שויקח את סילווישטרו הכתוב בספריהם, עד שבא זה קונסטאנטין הנמשכים אחר דת ישו כמו ש
לו ברומי ובכל ארץ איטאליאה, הדת ימשגמוניו והבאים אחריהם מרימי ישו וה שהוא ותלמידי סרות בידו ויאמר לוונתן כתר הקי לרומי
קיסרים  בשמו ועשה שם מושב ה טאנטינה שהיה קודם זה דבר מועט וקראההקיסר מרומי וילך לארץ המזרח ובנה את עיר קוס  ויצא
לט  זק בדת ישו, ונשארה רומי בהח ר ולהתחבל כולה להתנצ ם וארץ ישראל ועד בנגב וארץ מצרי כריח כל מלכיות ממשלתו וכל ארץ הוה

 רי דת ישו עד היום הזה. לכומ 
 יב קהלת *  לט
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בוכה הרבה  שע"י פשט הגמרא שהזקן  יניםמאור עמסתלק ך והול י הבכ רוב שע"י נו דהיי \מב/ע"ב(

 . ת ראייתונחלש על רוב צרותיו

רחת ובמערב כי במזרח חמה זו ר במערב,שקיעת האושבע הטי' בח וזה ורבנו מבאר

ייה ו ראבת דהיינלשון תערו אהוי , כרוצה לומר טעם שהצד שאליו שוקעת החמה נקרא מערב, תשוקע

  .וחולשת הראות וא שקיעת האורערב הנמצא שמ .לקוייה

שקיעת  שזה בחי'ל ל ידו מסתלק מאור העינים כנ"שע כנ"ל \מג/' הבכיע"י בחיוכל זה 

 .בעיני השכל \מד/ראייה רוחניתת לקוהסתרומז לו .תגשמי  ראייההסתלקות דובר על ט מהפשאור כנ"ל. ה

שהן בחי'   ,בעיני השכל הסתכלותשת ולח זה ,סרון יחאיזה  לשת על צד כלוהסתכי נובע משהבון כינ"ל הטעם ו

 בבחי' כל דעביד רחמנא לטב עביד. ,הצד הטוב בכל דבראת ה שרוא דעת

 \מז/[מו] ניהב ל ע הכ במ חלרר"ת א האור בערב הושאליו מסתלק \מה/מערב רוח כי 
ה.  ב"ב כ בגמרא \נג/ [נב]רב במעכי שכינה הוא רמז ו(. \נא/ [נ] מט ז"ל  בא בכתבי הארי מו)כ מח

 
ת ּבֹוְראֶׁ ספר קהלת פרק יב  מ יָך ַעד ֲאש ֶׁ )א( ּוְזֹכר אֶׁ חּוֹרתֶׁ י ּבְ ימֵּ ייָך ּבִּ ר ּתֹאָהָרָעה  ר ֹלא ָיֹבאּו ְימֵּ ים ֲאש ֶׁ נִּ יעּו ש ָ ּגִּ ץ:ְוהִּ פֶׁ ם חֵּ י ָבהֶׁ ין לִּ ד  ב( עַ ) ַמר אֵּ

ר ֹלא ְחש ַ  ֲאש ֶׁ ש  ְוָהאֹור ְוהַ תֶׁ מֶׁ ֶׁ חַ ְך ַהש ּ רֵּ ָעבִּ ּיָ בּו הֶׁ ים ְוש ָ ם:  ְוַהּכֹוָכבִּ ש ֶׁ  ים ַאַחר ַהּגָ
 ו: מכמה צרות שעברו עלי  תבוא כהיית המאור אחר דמעת הבכי -שם ושבו העבים אחר הג -רש"י 

שות יותר מדאי, כי מפני החלי [ותנים לבכהזקשדרך ] -כיעיניו של אדם שהולך אחר הב מאור  זו -ושבו העבים וכו' –ביאר מימה תורה ת
 ורים כעין עבים שאחר הגשם:ם עכאחר הגשם, כי יען כי מרוב הבכי נעשו העיני אפשר לו לעצור אותם וממשיל לעבים אי 
 גם לשוןיותר. לכאורה להפך הם באים לפני הגשם  חוזרים אחרי הגשם וצ"ע,שהעננים  טבעיאות של מדבר על מצוק כביכוצ"ע הפס מא

 לא טבע אלא יכול לקרות לפעמים. גם זה ושמע שהלכו אחרי הגשם וחזרו, שבים מ
  שבו העבים הכוכבים אלו הלסתות והאור זו פדחת והחוטם והירח זו נשמה וב{ עד אשר לא תחשך השמש ו -}קהלת יב -שבת קנא:  מב

 . שהולך אחר הבכיעיניו של אדם  אחר הגשם זו מאור 
 ו מחמת תשות כח וצרות רבות עליו:בזקנות ויכסה המאור אחר שירבה בבכיהים יבא חשכת עינ -ביםושבו הע -פרש"י 

דהיינו   ריחוק מאחדלהבין שורש ענין הבכי שבשורש הדברים נברא הבכי כשנברא ה)עפ"י תורה נא(  טזלק"ה שלוחין ג' עיין  -בכי  מג
כשחילק בין מים תחתונים לעליונים דהיינו את אחר הבריאה מקודם הבריאה שמאותו הרגע נברא שורש החסרון בעולם ואז בכו המים 
התחתונים בעינן למהוי קמיה מלכא ואח"כ עצם הריחוק מקודם הבריאה כבר גרם שכחה ועי"ז יש בכי גם על דברים אחרים דהיינו  

הוא בבחי' שקר שעי"ז עכירות הדמים ואזי מותרי המרה שחורה שהיא העצבות ממנה יוצאות הדמעות דרך   וה"ז ועי"זחסרון הבלי ע
  .העינים ואזי נפגמת הראיה בגשמיות וברוחניות

צער ועיין תורה רנ שהדמעות לוקחות עמהן את הראות והשגחה לאותו מקום שאותו הוא חסר, דהיינו שעליו הוא בוכה ועי"ש שעיקר ה 
יוון שלוקחים מהאדם את הדעת  ועי"ש שע"י שבוכה על הצער לוקחות דמעות את כח הראות עמהם למקום שבוכה עליו ועי"ז והבכי כ

 גם כח הראות שלו ית' נמשך לשם דהיינו שע"י שבוכה על איזה דבר ממשיך לשם השגחת ש"י 
ואולי דייקא על בחי' נער בוכה מתקיים ותחמול עליו מיעוט השכל ועיין שיחות הר"ן סימן פז מובא בסוף התורה שנער בוכה זה בחי' 

דהיינו שע"י הבכי מסתלק באמת האור והמוחין אבל מרויח בזה שמעורר בחי' ותחמול עליו וכנ"ל שגדלות מוחין לא מביא בכי, כי בכי 
עפ"י לק"ה מילה ה יח סיף לי אפשר להוהוא קטנות מוחין שמסתכל על הצד החסרון שבדבר אלא שגורם עי"ז להעורר רחמי השי"ת ואו

שמרויח ע"י הבכי גם לשטוף עיניו מחיזו דהאי עלמא שגרמו לכל הצרה ואזי אע"פ שעצם הבכי הוא קטנות אבל מכין עצמו שיהיה לו  
 כלים עינים מתוקנות כשיבוא הגדלות עי"ז דהיינו אחר שיחמול הש"י.

חין נשאר המוח בעצמות ואזי בת זוגו שנלקחה מהעצם המוחין האלה מאירין בפניה ות מו הנ"ל שע"י הבכי והקטנפז ומבואר שם בשיחה 
והיא יפה ואולי זה נעשה ע"י הבכי שלנו על החורבן שעצם הבכי הוא כמו ירידה ותרדמה ואזי נבנית המלכות שעי"ז פניה יפות ויכולה 

 .לבוא לפניו ית' וירחם עליה ויחזיר לה את מאורי האור
י ַעל  -אות ג'  'ילין הלכה זתפ עיין לק"ה מד י ַהדְּ ּכִּ ין ח"וְידֵּ מִּ ְפּגָ י בְּ  ָמעֹות נִּ יַנת ַהְמאֹורֵּ זֶּׁהּו אֹור, כְּ חִּ ם, ש ֶׁ תּוב ש ָ ּכָ ה ַעל  מֹו ש ֶׁ ל ְמַבּכָ יַנת ָרחֵּ חִּ ּבְ
זֶּׁ בָּ  חִּ נֶׁיָה, ש ֶׁ קְ ה ּבְ ית ַהּמִּ ן ּבֵּ ְרּבַ .יַנת חֻּ ש  די להמתיק את המאורי אש בשרשן ים על החרבן כ ועי"ש שמבאר טעם שאעפ"כ אנו בוכ  ּדָ

על הפירוד שנעשה בחורבן וכל רצונו  שבוכה  אבל ,שהן על החורבן הן מאורי אששככי הדמעות אעפ"י  נראהוהביאור . מאורי האורשב
ור ק בחי' פאר ונתהפך המאורי אש שמשם הדמעות וכו' למאורי אממשיך על עצמו קדושת ביהמ" בזה שיהיה בבניין לחיבורהוא לחזור 

 בבחי' ראיתי את דמעותיך )ישעיהו לח שהקב"ה שלח לומר לחזקיהו המלך ששמע תפילתו שלא ימות( 
שיש אבל עצם ההסתכלות  ,שסוף כוונתו היא להיות קמיה מלכא אע"פכי  ,בכל בכי יש בחי' חסרון האור דהיינו מאורי אשש דהיינו

אלא שאעפ"כ יש בזה תיקון כמבואר כאן כי מעורר רחמים   מאורי אש,י' זה בח ולא על הצד הטוב שבדבר ,י היא על החסרוןבכל בכ
 .וקבלת התפילה וגם נכלל בקדושת הבית המקדש שהוא בעצמו בחי' מאורי אור

רק הרי מערב נברא בבריאת העולם ואילו רחל מבכה  הקשואנ"ש ש (לאנ"ש וינצנדלר)עיין נחל נובע  -מערב בחי' רבל מבכה  מה
כן נברא לעומתו בחי' רוח  , דהיינו בבריאת העולם בחי' מקור האור ,ולעומת בחי' ראש בית שרמוז כבר בבראשיתותירץ כנגד   .גלותב

 .מערב שהיא בחי' בכי על חסרון האור.   ונ"ל שזה גם בחי' אחור וקדם צרתני
 לא יה ירמ * מו

יירמיה פרק לא  מז כִּ י ּבְ ָמע ְנהִּ ש ְ ָרָמה נִּ ם עַ  )יד( ּכֹה ָאַמר ְיֹדָוד קֹול ּבְ חֵּ ּנָ ֲאָנה ְלהִּ נֶׁיָה מֵּ ה ַעל ּבָ ל ְמַבּכָ ים ָרחֵּ ּנּו:ַתְמרּורִּ ינֶׁ י אֵּ נֶׁיָה ּכִּ )טו( ּכֹה  ל ּבָ
ּבֶׁ  ְך מִּ י קֹולֵּ ְנעִּ ב:ָאַמר ְיֹדָוד מִּ ץ אֹויֵּ רֶׁ אֶׁ בּו מֵּ ם ְיֹדָוד ְוש ָ ְך ְנאֻּ תֵּ ּלָ ְפעֻּ ָכר לִּ י יֵּש  ש ָ ְמָעה ּכִּ ּדִּ ְך מִּ יַניִּ י ְועֵּ  כִּ

ים צועקת בקול על שני בניה שגלו  מצייר כי רחל אם הבנ -היא עיר בארץ בנימין רחל מבכה על בניה  - )יד( קול ברמה נשמעמלבי"ם 
יוסף ובני בינימין, והנה בני בנימין שגלו עם יהודה לבבל עתידים לחזור בימי כורש, והיא מבכה על בניה שהלכו בגלות עתה  שהם בני 

ם בבית שני, שהגם שתקבל תנחומים על בני בנימין בשוב -זור, עליהם מאנה להנחם אבל בני יוסף שגלו לחלח וחבור, ואין עתידים לח
 שהוא על בני יוסף: -לא תנחם על בניה אשר איננו 
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  . שם מביאה ראייה מפסוקים הגמרא  .יא במערבורבנו נקט כמ"ד שה .מקום בכל מערב אושכינה בקו אם נחל

רף ועוכן המערב נקרא  ,\נד/אחור בחי'נוקבא ה בחי' כי השכינ  ,אחת בחי'הם מערב  רוחונראה עוד כי השכינה ו

רחל הכתוב בחי'  כול על ישראל כבילת שכינה בוכה ומילוהכמבואר שם בגמרא.  רוואח

ו על מקומו נאינ ו ומארצ הגל \נה/ ישראלעם כי  כי איננום על בניה נחלהניה מאנה מבכה על ב 

 . מםעל מקו בגוים ואינםל המפוזרים ל צרת ישראשהיא בוכה עדהיינו  \נו/{ירמיה לא}

 
כבר בארתי באילת השחר )כלל קל"ח( ששם הבא כפול מורה שהשם הנשנה אינו השם הראשון,  -)יד( על בניה מלבי"ם >באור המלים< 
 ור"ל על בניה בני יוסף: 

 נוסף בתקפא מח
 האריז"ל -ומתרצו ,"זלהארי -רלובת מט
 י הלילה דרוש ד' ות דרוששער הכוונ לא, טי תורה ירמיהולקו  ,לארמיהו קים י שער הפסו נ

"ת 'רחל 'מבכה 'על 'בניה, הוא מערב,  ר כה אמר ה' קול ברמה נשמע 'רחל 'מבכה 'על 'בניה: -פרק לא ספר ירמיה  -שער הפסוקים  נא
 ה שהיא רחל, היא במערב, כמ"ש רז"ל: לרמוז, כי שכינ

ין, שהיא מעורבת מכל האורות, ומכל הגוונים כלם. וגם כן, בעבור כי השמש זורח במזרח, ושוקע א"ש, נקראת מערב, ע"ש עירוב 
 במערב, כי שם ביתה בסוד וילן שם כי בא השמש:

ינת אלקים ואחוריים דאלקים עולה ר' והיא יוצאת באחורי כה אמר ה' קול ברמה נשמה הנה בח -לא פר ירמיה ס -ז"ללהארילקוטי תורה 
שם מ"ה הרי רמ"ה וז"ס קול ברמה נשמע כי אז חזרה אב"א. 'רחל 'מבכה 'על 'בניה ר"ת מערב כי שכינה שהיא רחל היא  ז"א שהוא 

 במערב: 
ל "מבכה "על "בניה, מערב. והנה  מערב, שהשכינה במערב, לכן ר"ת "רח )שבשם הויה( ה' אחרונה  -ג פרק שער ר"ח  -פרי עץ חיים 

לבנה ממערב, והשמש אינה משנה הלוכה, אבל הלבנה משנה הלוכה שהיא מתחדשת, והיינו חדש. השמש יוצא ממזרח, ששמה דכורא, וה
 יש דרך ישר לפני איש, דהיינו השמש שהוא הזכר, ובתחילה נראה במערב, ואח"כ מתקרבת למזרח מעט מעט, עד ט"ו יום. וע"ז נאמר, 

הלבנה, הולכת לאחור, שהיא משנה הלוכה, והם דרכים לשון   שלעולם יוצא ממזרח, ולעולם הוא מאיר באופן א', אבל אחריתה שהיא
 רבים, והם דרכי מות, שאחר כך נשארת בלא אור כלל, וזהו וילכו לאחור ולא לפנים, וזהו אחור וקדם צרתני 

 . כה  תראבבא ב * נב

שה כל עיקר מפני שהיא ערבה דאינו עוומר לכל רוח הוא עושה ומרחיק חמשים אמה חוץ ממא 'ע ר' ת''ש דתניא  -בא בתרא כה.  נג
וח  יום ור ות מנשבות בכלאמר רב חנן בר אבא אמר רב ד' רוחוהא  ,אילימא תדירא ברוחות ?דיראחמן מאי תא''ל רבא לרב נ .דיראת

את רומית קשה מכולן ואילמלא בן נץ שמעמידה מחרבת וח דעולם מתקיים אפילו שעה אחת ור שאילמלא כן אין הצפונית עם כולן 

בואו ונחזיק טובה  ב''לדארי  ,לא מאי תדירא תדירא בשכינהא .לתימן יאבר נץ יפרוש כנפיו כו{ המבינתך-ר }איוב לטהעולם שנאמ
דולה, וצבא השמים הם השמש והירח ת הגה אמרו אנשי כנסהפסוק הז) ויםהשמים לך משתח ו{ וצבא-תיב }נחמיה טתפלה דכשהודיעו מקום לאבותינו 

נוטל פרס מרבו וחוזר לה רב אחא בר יעקב ודלמא כעבד ש מתקיף .(בששכינה נמצאת בצד מערלצד מערב. ומוכח מכאן  , לך משתחוים,העומדים במזרח

  .תחוה קשיאלאחוריו ומש
שלוחיך  ,וא ה' לבדך אתה עשית את השמים וגו'תה הו{ א-שעיא מאי דכתיב }נחמיה טסבר שכינה בכל מקום דאמר רבי או עיארבי אוש ו 

ם מחזירין  אבל שלוחיך למקום שמשתלחין מש ,ןים שליחותלשם מחזיר ם שמשתלחיםשלוחי בשר ודם ממקו  ,דםכשלוחי בשר ו לא
השכינה בכל מד שמל ,לא נאמר אלא וילכו ויאמרויבואו ויאמרו  ,ילכו ויאמרו לך הננוברקים ולה{ התשלח -לחשנאמר }איוב  ,שליחותן

ז{ הנה המלאך  -}זכריה ב אמרשנ ,כינה בכל מקוםדבי רבי ישמעאל מנין ששדתנא  ,ל מקוםסבר שכינה בכ רבי ישמעאלואף  .מקום
ינה בכל סבר שכ רב ששתואף  .ששכינה בכל מקוםמלמד  ,מר אלא לקראתואחריו לא נא ,אך אחר יוצא לקראתוהדובר בי יוצא ומל

  .לא משום דמורו בה מיניא ,ביה שכינה ולאו משום דלית ,לכל רוחתא אוקמן לבר ממזרח ,השמעידא''ל רב ששת ל ,מקום
"אויר יה", היינו אויר של  שהכונה ר רבי אבהוביאבלשון פרסי קורין למערב אוריה, ו) אויר יה ,דא''ר אבהו מאי אוריה ,בה במעראמר שכינ ורבי אבהו 

שה והיינו, שמ) פו של עולםרבית שבאה מער ב{ יערוף כמטר לקחי זו רוח מע -דכתיב }דברים לבמאי אמר רב יהודה  .(היא שם במערבהשכינה ש

"יערוף כמטר אמר משה בשירת האזינו: ה. וכך עולם בלא התורבלא ארבעת הרוחות, כך אי אפשר ל רוחות העולם, לומר, כשם שאי אפשררה לארבע רבינו דימה את התו

 .(ריו של אדם.כל מקום "אחור", והעורף הוא באחוערבית נקראת בוח מלקחי" זו רוח מערבית, משום שר
 . ב"הקניה לא אל הבחי' שפ ,ביחס לאיש דעת קלה א, הימהותה, כי מצד  נאכמבואר בתורה פב תני נד
קומם, ומהריצ"ח שמעתי פירוש מפרש על כלל ישראל שאינם על מנראה שרבנו ו טים שלא חזרו.עשרת השב המפרשים פרשו על  נה
 השגחתו עלינו נעלמת.בגלות ש"ה הקב קאי ד
ָמע ְנהִּ ָאַמר ְיֹדָוד קֹול בְּ  )יד( ּכֹהלא  ירמיה פרק נו ש ְ י ָרָמה נִּ כִּ ה ַעל י ּבְ ל ְמַבּכָ ים ָרחֵּ חֵּ ַתְמרּורִּ ּנָ ֲאָנה ְלהִּ נֶׁיָה מֵּ נֶׁיָה ּכִּ  ם ַעלּבָ ינֶׁ ּבָ )טו( ּכֹה   ּנּו:י אֵּ

נְ  ינַ ָאַמר ְיֹדָוד מִּ י ְועֵּ כִּ ּבֶׁ ְך מִּ י קֹולֵּ ךְ עִּ ְך נְ  יִּ תֵּ ּלָ ְפעֻּ ָכר לִּ י יֵּש  ש ָ ְמָעה ּכִּ ּדִּ ץ אֹויֵּ ם ְיֹדָוד אֻּ מִּ רֶׁ אֶׁ בּו מֵּ קְ  ב:ְוש ָ בוּ ָוה ְלַאחֲ )טז( ְויֵּש  ּתִּ ם ְיֹדָוד ְוש ָ ְך ְנאֻּ יתֵּ   רִּ
ְגבּוָלם: ים לִּ  ָבנִּ

רחל כאילו בוכה  היא שראשה אפרים וזכר האם לכלם ו אמר על דרך משל על עשרת השבטים -מע ברמה נשה אמר ה' קול )יד( כרד"ק 
 על דרך משל על בניה: 

ל ועשרת בו יהודה ובנימן מגלות ראשון מבבלו כמו ששלפי שלא שבו עוד משג ר אלו ואמר עליהם איננופי' העם וזכ -כי איננו 
ל לפי ה רחהשמיע הקול למרחוק ויש דרש למאמר כי איננו ופי' ברמה בגבעה רמה ללפיכך  ודע מקומם איםולא נ דהשבטים לא שבו עו

לם רחמי מי  ונו של עוה רחל ואמר' לפניו רבבהיכל ולא נתפייס נכנס עמיד מנשה צלםשהלכו אבות ואמהות לפייס את הקב"ה על שה
לא עבד  לביתי שכל העבודה שעבד יעקב את אבי תי צרתיוהלא אני הכנסרובין מבשר ודם הוי אומר רחמיך  מרובין רחמיך או רחמי

לביתך  אתה אם הכניסו בני צרתךלה סימני אף  לחופה הכניסו אחותי ולא די ששתקתי אלא שמסרתי יכנסאלא בשבילי וכשבאתי ל
רחל   דרך קברוד יש דרש כי ותך ועחך לצדקתך שמסרת סימניך לאדת סניגוריא על בני יש שכר לפעלתלה יפה למ שתוק להם אמר 

רחל  ר בדרך אפרת ואמרו מה ראה יעקב אבינו לקבור אתותקבכה על בניה ודרשו זה על פסוק הוליכם בגולה על כן אמר רחל מב 
מבקשת עליהם רחמים   ר דרך שם לפיכך קברה שם כדי שתהאידות לעבו ברוח הקדש שהגליות עתת אלא שצפה יעקב אבינו בדרך אפר

 ום עלמא וגו' כבעמוד: ר וי"ת הפסוק כן כדנן אמר ה' קלא ברמע וגומב קול ברמה נשא דכתיוהדא ה
 יך במר נפש:שבוכה במרירות לב על דרך אמרר בבכי ובכה אל - וריםבכי תמר

 ל הדגוש לרוב הבכי:יבא הפעל מפע -חל מבכה ר



 תנינא והר"ןמ                        סז תורה                           ליקוטי                     23ל: 

 יעתמסתלק מאור עינים שזה בחי' שקרב, כי ע"י הבכיה "כ שקיעת האור במעעו

וכן  ה מעורבבת.הראיי כי אז  ערבוב,לשון ן מערב וזה לשו ."ל כנ יה הרוחניתהשכל והראיי עינ שנחלש ור הא

ה חושך ואזי שכי בערב נע ., והבכי לשון מבוכה\נח/וחול( )של קודש דהיינו תערובת ,לשון מדומע הוא \נז/דמעה

א  , כי בכי הולהשכני יתית בעימסלק את הראייה האי שאפילו ביום מ כל בכית מטעה, וזה משל להראייה הגשמ

בחי' בה'   מאורעותיו לטובתו, שיודע שכל שדעת הוא בתורה ד' בה, כמבואר ודע שהכל לטוישהפך הדעת 

  .אהלל דבר באלקים אהלל דבר
  ששם  ,ולעולם לא יחרב , יתשלא חרב בחרבן הב ,\נט/ ביתשל חומת הר הבי ל המערוזה בחי' כות

ה מכותל זזה שכינ לא  עולםלבמדרש  וארכמב ן ביהמ"ק בוכה ומיללת על חורב  [ס ] השכינה

   כנ"ל.  הניב ל ע הכ במ חל רשם  מערב. כי ב מערבי

 

)לשון  האצילות םולבעשל מעלה הוא יסוד האש  \סג/מאורי אור \סב/(סאויש מאורי אור ומאורי אש )

ם לעולמטה לבהשתלשלותו האש יסוד רי אש הם וומא .דעתובעוה"ז הוא הארת ה כולו אור רוחני,, ו ית'(אצל

 זי נכנעין מאורי אשא ורא מאורי שיש כח ל ת זה, שכ עומה ל . והם זרעהמעורב טוב וזה ה
ברת  וכשמתג , הגשמית אש שבבירידתו לעוה"ז מתגשם ומתערב בו רע בשרשו הוא אותו אור כנ"ל ורק כי 

 .נזיקין מארבע אבות ש ,עד שיכול לההפך לאש ,דותבר הרע שבד' יסומתג ,פלת מלכות דקדושהתרה ונוההס

נמנע כל מיני היזק ו ,נכנע האב נזק של אשו מאורי האור והדעת ורים בנון המלכות דקדושה אזי מאיתיקל באב

ברין אורי אור ח"ו, אזי מתג. וכן להיפך ח"ו שכשנכנעין ונסתלקין מאש כגון שריפותשל 

 . \סדר/ ממאורי האו ע"י שיונקים מאור אש

. כי נתגברו צמותי בע אש שלחממרום  \סה/בחי' )איכה א(יהמ"ק וזה בחי' חורבן ב 

בחי'  כי הבכיה הוא רחל מבכה על בניהור בבחי' מאורי א קוי שנסתלי אש ע"מאור

דע שכל  יוש ,בחי' דעת ,יני השכל מאורי האור הם הסתכלות בעכי  הסתלקות מאורי אור כנ"ל 

 
וביאר כאן את  6לג ח" יצדמוע וערבוב וכן ערב ומערב לשון ערבוב ובכי לשון מבוכה לעומת בוקר לשון בקורת הרדמעה לשון  נז

 בסוף השיעור האריך בזה(  2נא  ח" יצערבוב )הר דמעה לשון דמוע דהיינו.    עוד התורה באריכות
ה של תרומה לפחות ה לו סאעם הארץ שנפל -והמדומע  -ת דמאי פרק א משנה ג רע"ב על מסכעיין וות משניות תרומכמבואר ב נח

 תרומה ונותן הכל לכהן פטור מלעשר דמאי:ן שנעשה הכל מדומע, כלומר, עירוב אה סאין של חוליממ
 . בחי' קדםלמזרח  פניהם לכותל מערבי דהיינוהבית,  על בניין ומתפללים מבחוץ מערבי סמוך לכותל  ראל עומדיםישאורך הגלות וכל  נט

 ל הבניין.י' האבל שהוא על החיסרון בגעגועים אבח ,זרחינו למפנערב ודהיינו שאנו במ
 ' מכותל המערבי. ובמדבר רבה יא ב שכינה זזהלעולם אין ה - מור יאה ב' ב' ומדרש תהלים מזרבא ה: ושמות ליה. ובזוהר ויקרנתא תתאה כותל מערבי דיורא דישכי. ף קטזב ד"זוהר ח ס

 נשבע לו הקב"ה שאינו חרב לעולם. ועוד   כוהש"ר ב  מערב. ובשלמה שהשכינה ב לעולםתל מערבי של ביהמ"ק שאינו חרב  ו זה כואחר כתלנעומד הנה זה  -ופסיקתא רבתי פרשה טו 
 דף כ: ת  זוהר בראשי   עיין  סא
ֵני ֶאת ם "אלהי ש  ַוי ַעַ  -סוף ע"ב  כ דף בראשיתזוהר  סב אֹורֹות ש ְ א ומפרש ַהמ ְ   קבלה  בתחלה  כי אֹורמָ  נקראת וקבאהנ ְוָדא, ָמאֹור נקרא  א "הז ד ָ

ִגין, שוים שניהם היו ואז א "ז כמו צמהע מאימא אורותיה הנוקבא ךְ  ב ְ ָ ו ן כ  ָסְלֵקי ְנהֹוִרין ִאנ   אֹור  ֵריְמאוֹ  ִאְקרו ן, ילותבאצ ונמצאים שעולים ן"וז לכן ֵעיָלאלְ  ד ְ
  הוא אור  כי אור מאורי נקראים לכן, כסא בחסד והוכן בסוד  ד החס ידי  על התכננותה  נוקביה וגם, מהחסדים בניינו א "שז לפי  לומר  ורצה, מלא מאורות בסוד

ו ןוְ , החסד סוד  ָנֲחִתין ְנהֹוִרין ִאנ  א ד ְ ,  יצאו המלכות  שמאש  לפי  ֵאש   ְמאֹוֵרי ִאְקרו ן ,בבריאה למטה  ונמצאים  שיורדים ן"ארגמ מלאכי הם ש המלכות  לי וחיי ְלַתת ָ

ו ן ִאנ  ין ד ְ ְרג ִ אְלתַ  ד ַ לְ  ת ָ ד אד ָ  ְוַעל, החול ימות  כל  ושולטים  ת התחתונו מדרגות  והם ְדחֹול יֹוֵמי לכ ָ  ֵטיְוש ָ ַ ָתא ָנִפיק כ  ב ְ רָ  ַעל ְמָבְרִכין ש ַ ָהא ָגאש ְ  ְתְיִהיבאִ  ד ְ
ו   לֹון ְלָטָאה ְרש    חדשה  כבריאה תםומוציא מחדשתם  שבת  איובמוצ, בתוכה ונכללים נבלעים שבת  שבליל המלכות כחות הם ן"ארגמ  כימלא אלו ר לומ רצה ְלש ַ

  ממנה  מאירים  שהם וכפי, לכותהמ  ואש ההבדלה מנר  הארה ומקבלים נבראו עכשיו כאילו שנחשב , שהא מאורי בורא מברכים ולכך, לשלוט ורשות  כח להם  וניתן
 .  למטה  פעולל כח  להם יש ככה

דושה מאור הוא העילה והאור היוצא ממנו הוא העלול. ובצד הקדושה אזי מאיר האור כמו שהוא סמוך לעילה אבל בנפילת המלכות דק סג
 ן.יקית נזלמטה בעולם העשיה שרובו רע בצד הרע שלו שהוא אש שבד' אבובה האור כמו שהוא  אזי מאיר

רּות הָ  - ילין ז' סוף אות ד'תפ לק"ה סד ּבְ ְתּגַ ר הִּ ּקַ י עִּ ְמא ּכִּ ּבִּ י אֵּ ַרע ש ֶׁ ְך הּוא עַ ֹורֵּ ר ַהֹחש ֶׁ ּקַ ם עִּ הֵּ ּיוֹ ש  ש ֶׁ ש ֶׁ ֲערֹובֹות ּכְ י ּתַ אי  ל ְידֵּ ּדַ ר מִּ ים ח"ו, יֹותֵּ ְנקִּ
י אוֹ  אֹורֵּ ַהּמְ יָּ מֵּ ים הַ ֲאָבל ַעל ְידֵּ  דּוַע, ר ְוכּו' ּכַ י זֶׁ ש ֶׁ  ּנַ"ל,י רּוַח ֱאֹלקִּ רּו מְ ַעל ְידֵּ ּבְ ְתּגַ י אוֹ אוֹ ה הִּ יַנת ְיהִּ חִּ י אֹור ּבְ י  ר ְוכּו', ַעלרֵּ ל',  ְידֵּ ְבּדֵּ זֶׁה 'ַוּיַ
יל ּבֵּ  ְבּדִּ הִּ ְך, ּבֵּ ש ֶׁ ין ַהֹחש ֶׁ יין ָהאֹור ּובֵּ ְמאֹורֵּ ּבִּ ין ָהַרע ש ֶׁ י אֹור ּובֵּ זֶּׁ  ין ְמאֹורֵּ . ש ֶׁ ש  לָ אֵּ יַנת ַהְבּדָ חִּ בָּ הּו ּבְ י ש ַ מֹוָצאֵּ ין  ָאזת ש ֶׁ ה ּבְ ש  ְלַהְבּדִּ ְמָבְרכִּ ל  יַעל ָהאֵּ

מְ  ּבִּ יש  ָהַרע ש ֶׁ ש  ּוְלַהְפרִּ י אֵּ ְמאוֹ ַעד ש ֶׁ אֹורֵּ ש  ּבִּ י אֵּ ָרָכה בּ ּיְֻּכְללּו ַהְמאֹורֵּ י ַהּבְ י אֹור ַעל ְידֵּ ְקָרא אֱ רֵּ . ְוזֶׁהּו, "ַוּיִּ ש  י אֵּ א ְמאֹורֵּ ים ָלאוֹ ֹורֵּ ר יֹום ְוכּו', ֹלקִּ
י י ּבֹקֶׁ  ַוְיהִּ ב ַוְיהִּ רֶׁ י עַ אֶׁ  ר יֹוםעֶׁ לָ ָחד". ּכִּ י ַהַהְבּדָ ן הָ  הל ְידֵּ ְך מִּ יל ַהֹחש ֶׁ ְבּדִּ הִּ מְ אֹור. ָהַרע ש ֶׁ ּבִּ ן ַהּטֹוב, ַעל ְידֵּ ש ֶׁ ש  מִּ י אֵּ ת ַלְיָלה  אֹורֵּ ּדַ ְכָלל מִּ י זֶׁה נִּ

ירבְּ  ּיֹום ָיאִּ ת יֹום. ְוַלְיָלה ּכַ ּדַ  .מִּ
ש   )יג(כה פרק א אי סה ַלח אֵּ רֹום ש ָ ּמָ ְר  מִּ ַעְצֹמַתי ַוּיִּ נָּ ּבְ ל ַהּיֹוםּדֶׁ ָמה ּכָ ֹמֵּ י ש  י ָאחֹור ְנָתַננִּ יַבנִּ ת ְלַרְגַלי ֱהש ִּ ש ֶׁ ַרש  רֶׁ  :ָוהדָּ  ה ּפָ

טגוריא לפני הקב"ה ואמרה לפניו, רבש"ע, כך יהא  שעה שנכנסו שונאים לביהמ"ק קפצה קממרום שלח אש. ב - איכה רבה במדרש 
ממרום שלח אש  -אם כן הוא תרד אש מלמעלה ותשרף, מיד  מקדשו,יתו של אלהים ושרפתי ואומר אני החרבתי את ב רשע זה מתגאה

 יב את הבית.לסבול שהרשע הזה יתגאה שהחר הל הישאפילו הקטגור לא יכושאפילו מבואר  –קלז מה תורה תמי       >קלז< ]מ"ר[:
ח, כל העולם טוחנין חני קמ יה מ"ז( קחי רחיים וט הנביא מקנתרה לבבל )ישעממרום שלח אש. א"ר יהושע, הוא ש - שםבמדרש ד עו

הלחם בי, אלא לא עשו בי מלחמה לא היית את יכולה לממרום  חטין וכאן הוא אומר וטחני קמח, אלא אמרה ירושלים לבת בבל, אלו
בסנהדרין   –ח קלימה תורה תמ ח< ]שם[:שרופה שרפת, קמחא טחינא טחנת >קל  את אירא קטילא קטלת, קריה מכיון שממרום שלח אש

 ים והיתה דעתו זחוחה עליו.אדן בעת שכבש את ירושלר זה נאמר לנבוזרר שמאמצו: מבא
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ואזי  תמיוגש בעינים ,מהסתכלות על חסרוןת ההתפעלושהוא  ,הבכיבא  ,לקותםתהסוב ,ועותיו לטובתמאור

 כנ"ל היינו שריפת וחורבן בית המקדש  ו'ממרום שלח אש וכ ' אש בחי  מתגברין ח"ו מאורי 
ין ז'  עיין לק"ה תפלרי זה בעצמו החורבן, ווקשה א"כ מדוע רחל מבכה ומדוע אנו משתתפים עימה בבכי הזה ה

שגורם שיחזור  הדבררש בש זה התיקון ,שיבנה עומתגעג הדעת והבית המקדשרון ער על חסטצמושבוכה ג' שכ

 : דעתהבית והויבנה 

 
לחורבן בית  שזה גורם ,גנוזה מעלתוש ,סתרדור נ סד שנעשה ע"י שהצדיק האמיתי שבגודל ההפ תעתה יבאר א

א רואים חסרון א גם לוממיל ,צדיק אמיתי ם כיצד נראהשלא יודעי  ,תמן על העינים והעלמת האהדעת ולענני

 ולא גדולת הקב"ה.  עצמם.

עיקר הרי  ,והיא תימה גדולה .הוא גנוז דייקאהיא לצדיק כשעצומה מעלה  איזה ,רה פח וקיד ורח ועודתו יין וע

 לושאעפ"כ טוב ד יתכן צ, כיראל להקב"הכדי לקרב את יש ירד לעוה"ז לא לצורך עצמו אלאהצדיק מה ש

נש להיות אדמו"ר, נע  בו על עצמו שבגלל איזה חטא שנכשל \סו/טש אמרממעזרי שהמגיד . עד כדי כךלהיות גנוז 

  .צדיקים עצומיםשהיו מידים הרבה  שע"י שנעשה אדמו"ר עשה תל אע"פ

ואולי אפ"ל שעל כן בכל דור ישצדק גנוז ויש צדיק בגלוי, ודייקא הגנוז גבוה יותר מהגלוי, ואולי זה בחי' מה 

רבנו אומר שרבי קרא ה' בשם בצלאל ואילו משה רבנו היה עליו העלמה גדולה. ואולי בזה יתבאר לקמן מדוע 

 .\סז/ ילו על רבנו היה הסתרה גדולה, כי היה בגלוי ואהדורפאר  אהושוב טידמבערלוי יצחק 

העלמה  באבל ם דעת בעולמגלה עצמו קצת כדי ללמד ר שעליו עיקר ההעלמה תהגדול יוובאמת גם הצדיק 

)עיין  דוחהושך והכח המדת הכח המכראוי את ן ווכל עצמו.את ולא לגלות  תלגלו ולהחכמה גדהיא ו ,גילויבו

  )תורה השכלונה וסילוק סיונות של אמיומגלה עצמו רק לראויים לזה שנבחנים בהרבה נ  .(וחי"מ תב 'תורה ע

  .קמ(רה )תו ועוד לפעמים גם לעבריין ממש)תורה רמג( שוט דמה לאדם פנ מת ק האהצדיצוניות בחיש ע"י .קכג(

 .סג()תורה  חייםטפר מסתיאזי מיד  מגלה איזה טפח כשו

צריך   ,בית המקדשבחי'  , הצדיק האמת והדעת האמת יתגלה להםשזוכים ש \סח/יםת להיות מהמעטלזכואבל 

מנחה ו'  )לק"ה אמת  מלאך של שולחים לו המבקש באמתו זכות לזה.ה להרב \סט/בזיונותולסבול ולכסוף לבכות 

דעת בית הדעת והבר   ם לבקש אתקא מתוכייד ,הבכי והדמעה  אבלא העיקר העצה הי ,עכ"פ כאן בתורה זו  .(ה'

 הראש בית. 

 העולם לשון העלם , , שנתעלם היופי והפאר של כל העולם\עא/[ע ] בחי' ההעלמה הוז

הממליך  צדיק יש כי  .ארא היופי והפאלוקות שהי התגלותאת ו ,תטבע המעלים את האמה ואה ,וחושך

 
  .ט'מכתב הורוביץ שמואל  ראה מכתבי רבי סו
וכן בזמן מרדכי הצדיק היה זרובבל כמבואר בתורה ח' ועל מרדכי כתיב במגילה רצוי לרוב אחיו ולא לכולם. וצ"ע שהיה אז עזרא  סז

  ואולי כי עליו היתה העלמה גדולה מכולם.אע"פ שהיה גדול מכולם   רת המן ונס פורים.כר כלל בצולא נזהנביא מלאכי  אופר הוהס
אלו היה אהרן קיים  ח' ועיין קהלת רבה א  .דמו משהוק ילמלל אלישראנתן תורה על ידו עיין סנהדרין כא: ראוי היה עזרא הסופר שתי

ויעבור   - 97אוצר המדרשים מעשה דניאל עמ' ועיין   קולים היו.ש  משה ואהרןש פרש"י שמות ו' כוועיין  היה עזרא גדול ממנו בשעתו:
עזרא בכל הערים ויקרא קומו ולכו אל ההיכל למען נשוב נבנהו שנית אבל לא הלכו בני ישראל בחשבם כי שקר דובר עזרא ויבקשו 

צג: ון שהחזיק טובה לעצמו ודיבר בגנות ראשונים כמבואר בסנהדרין או אולי כי   .יסתירהולהמיתו ויודע הדבר לעזרא ויתפלל אל ה' וישמע אליו ה' ו

 וצ"ע.
לל  שראל מעטים מכ כנראה בחוש שי וכו'. מעטים את האמת לאמיתהרק ם, ומהם רק מעטיהאמת יודעים ת א ,טלל ובפרכידוע שבכ סח
טוען כך  לא . ומי שושךכל כת טוענת שרק היא זכתה והאחרים בחהרי ש ,זה לכל הדעותו .קרובים לצדיק האמתט ומישראל מעומות, הא

הדעת  , העולה על כולם בלימוד צדיק אמתבחושך, כי בודאי יש י ודאהוא בו , א"כלל את הצדיק האמת שבדורמחפש כ  הרי שאינו
   טועה. אשהולחשוש יותר ת צריך קלות מצא את הצדיק אמשבעכ"פ מי  (י או שנסתלקכנס אם הוא חי לישראל. )בלי לה

זרו להאמין בהם  ח לקוק כשנסתרחוקים בדורם חלקו עליהם ור  ו בקרובות לג שכל הצדיקים הגדולים שעסקעיין לק"ה ברכת הריח ד' א
 חתיהם.יק שקם תו על הצדוחלק

מרי להעמיד רשע גמור לעשות אותו ת לג פשר לו להפוך האמא מים כשרואה ]הס"מ[ שאי...ולפע -יג'  -שבת ה', ט'  -קו"ה ועיין לי
או צדיק שאינו  שרה כמו באיזמשתדל בתחבולותיו להתלבש עצ כן הוא לא יטעו בו בני ישראל הכשרים עלראש ומפורסם. כי בוודאי 

אש  ל הרהחולק והמתנגד ע זהבעל דבר מגדיל שמו של האמתי.     וה הנ"ל, שהוא הראש בית לבו שיחלוק על זה הצדיק ונותן ב גמור
אף על פי שהם צדיקים קצת  הראשים,ק מרוצה שכל העולם יתקרבו לאלו בית האמתי הוא מגדיל שמו מאד ומפרסם אותו מאד. כי עמל

ל תיקון נפשות האמתי הנ"ל שכראל מהצדיק הראש בית כי כל תחבולותיו לרחק ישהאמתי.  צדיק הגדול הראש ביתמהקם י להרחיכד
 ל. כנ" העולמות על ידיו כלישראל ו

י - לו ליקו"ה שלוחין ה'עיין  סט ם ַיְפקִּ בוֹ ַרק אִּ ת ְולא ָיחּוס ַעל ר ּכְ ֱאמֶׁ בֹודדֹו ּבֶׁ ת, ָאז ּכְ יל ָהֱאמֶׁ בִּ ש ְ ְזּכֶׁ ֹו ּבִּ ת! יה לֵּ יִּ  ַדע ָהֱאמֶׁ
ַנפְ וְ  – 'ק"מ תנינא ח' אות וקיצור ל עייןו ה ּבְ ַדּמֶׁ בְּ ַאל ּתְ ָך ש ֶׁ ה ש ְ ל ָיכֹול ַאּתָ תְ לִּ ָנקֵּ יג ֲאמִּ ְזּכֹות ָלזֶׁה ְלהִּ ב ְלַמְנהִּ ין ְלחַ ָקרֵּ יכִּ ת ְצרִּ ֱאמֶׁ י ּבֶׁ י. ּכִּ ש  ּתִּ ּפֵּ

ש  ְמֹאד ַאֲחרָ  ם יִּ יו. וּ ּוְלַבּקֵּ ֵּ ַהש ּ ש  ְמֹאד מֵּ רַ ְלַבּקֵּ ְמֹצאש ֶׁ  ךְ ְתּבָ ה לִּ ְזּכֶׁ י ּיִּ הַמְנהִּ ְזּכֶׁ ּיִּ ֶׁ י ש  ּתִּ ָמה  ג ֲאמִּ לֵּ ֱאמּוָנה ש ְ ים ַעל ָידֹו, ּכִּ לֶׁ יגִּ ר. ש ֶׁ י יֵּש  ַמְנהִּ קֶׁ ל ש ֶׁ
ּמִּ  םּוְכש ֶׁ יהֶׁ ים ֲאלֵּ ֱאמּונוֹ  ְתָקְרבִּ ים לֶׁ אִּ א ּבָ ַרּבָ ן ְצרִּ ָאז ַאּדְ ּיֹות. ַעל ּכֵּ ְזּבִּ ין ת ּכָ ש  ְמֹאד ַאַחר ַמְנהִּ יכִּ ''לי ּתִּ יג ֲאמִּ ְלַחּפֵּ ּנַ  . ּכַ

ושית הרמ"ק על בשם בצלאל ק ים ויש מעלה בזה ובזה ועיין עה"פ ראו קרא ה'וז יקא להתפרסם ויש גנ דיד שיש צדיקים שצריכים פח  ותורה קיועיין תורה עא ותורה  )עיין תורה רס  "ב תרטז.שיש"ק ח ועיין ע
העלמה עצומה  יוא מפורסם בחייו היה עלכמה שהיום הויופי השלם באמת בדורו ה הפאר והח"ן והבינו שהי זה משה רבלי פרסום  ולעומת יו מעששות כל ם את בצלאל והרי היה יכול לעיה לפרסצריך ה הר מדועהז

ים וכמה  ו ובמרגלחלוק עליראות נצטרפו לקרח לסנדשי אתים ראומ ןנאו למשה במחנה תהילים קה"פ ויקח פ"י עחומא קרר רבה יח כ' ובתנם כמובא במדבו חשד אותו בעבירות שאפילו איש פשוט נזהר בה ורשכל ד
 לתו באמת(מעמרים אחיו לא עמדו על פילו אהרון ומים חזר שחלקו עליו ואוכמה פע
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וא השוה"ז רכבה למדת הקב"ה בעד שנעשה מבשלימות ע \עב/לומה ודואותו ית' בשלימות והולך בדרכיו 

ס ישצדיק שיכול להכנ  וגבורה דפאר נראה שרומז לגוונין חס ל כל העולם כולווהחן שהיופי והפאר 

  י ל דבר באלקים אהלל דבר כ לשאין חילוק בין חסד וגבורה כמ"ש בה' אה ד'(  )כמבואר בתורהדעת  ושיבאנ 

יצרו  הכניע אתק שא צדיה שרומז לתורה א' שהונרא וחן  הדור,בתו, הוא נקרא פאר יודע שכל מאורעותיו לטו

מה . בבחי' ן נושא ח אזי הויקון המלכות שלו ואתחכמה שמאירה ב  ,ח התורה עד שזכה לחכמה תאיר פניובכ

יוסף [ עד] יוסף יפה תואר ויפה מראה הי וי  \עג/)בראשית לט(התורה על יוסף הצדיק  כתבהש

וזה עיקר יד, ה תמהקב"הקשר עם לשמור והברית ועם ישראל  לכלדורות זאת ל שי רוהש ,יתברה רצדיק ששמה

גלות הת ,יאלא ליופי ומראה רוחנ  ,יופיונה ליופי גשמי שהוא שקר החן והבל השאין הכו ,היופי תואר ומראה

מה  בחי' כה לחן,וכמבואר בתורה א' שיוסף ז  )חיד"א( ושמירת הברית ותשעל ידי שלימות תיקון המד ,אלוקות

כי בית המקדש הוא  \עז/(עו) \עה/מח()תהלים  הארץוש כל יפה נוף מש שדקת המעל בי אמרשנ 

בחי' יוסף   ,תק האמהוא בחי' הצדיו ,הזה םלבעו בו מתגלה האלוקות ו ,וואר העולם המחבר שמים וארץצ

והיופי זה הצדיק האמיתי שהוא בחי' יוסף הוא ההידור כי  ,דם תמיולשמגלה את הקב"ה בע

 ינו ההתגברות על י, דהת הפנימידוהמ תיקון ת של וניחיצפי אמיתי הוא התגלות וי כי [עח] של כל העולם

לוקות ושלימות  אאת ה מעליםמאד שבחיצוניות שלו  םהעול עיקר היופי של דיק הזוכה לזה הואוהצ היצה"ר,

 
ת ּתֹוָרה סז חֵּ  -ב שיש"ק ח" עא ַמד מֹוַהְרַנ"ּתְ אֶׁ ּלָ ש ֶׁ ַעם ּכְ דַ ּפַ ק ב', ַהּמְ לַּ לֶׁ ְגדֻּ ת מִּ רֶׁ ן ְוַהיּ ת ַהצַּ ּבֶׁ הּוא ַהחֵּ יק ש ֶׁ י ּדִּ בְּ ש ֶׁ ֹופִּ ל ָהעֹוָלם ּומִּ יַנתל ּכָ ַהֲעָלָמה   חִּ

ּיֵּש  ַעל ֶׁ יק ַהזֶּׁה וְ  ש  ּדִּ ן ַהּצַ ם, ָאַמר מֹוַהְרנַ כּו' ַעּיֵּ ְתעֹוְררּות "תְּ ש ָ הִּ ב: ַהֲעָלָמה! ַהֲעָלָמה! ַהֲעָלָמה! זֶׁהוּ  ּבְ ְברֹון לֵּ ֵּ ָלָמה נֹוָראָ  ַהֲעָלָמה! ַהעֲ ְוש ִּ ם  ה! ַהש ּ
ַרְך הּוא ַחּיוּ  ְתּבָ ל יִּ לל ָהעֹוָלמֹות ְוהּוא כָּ ת ש ֶׁ ן ַהצַּ כַּ -ּכָ ְעָלם! ְוכֵּ ר ש ֶׁ ְך נֶׁ אֵּ יק הּוא ַהּפְ ל ָהעּדִּ ן ש ֶׁ ל ּכָ ל ָהעֹוָלם, הּוא ל ֹוָלם, הּוא ַהחֵּ ל ּכָ ל ּכָ י ש ֶׁ ַהּיֹופִּ

ן ַהזֶּׁה ָהָיה ם ַהחֵּ ה ָהיָ  ָהעֹוָלם, ְואִּ ּלֶׁ ְתּגַ קְ מִּ ן ּדִּ הה ַהחֵּ ָ ש ּ ל ָהעֹוָלם, ְוָהָיה דֻּ ְתבַּ  ַעל ּכָ ל ש ֶׁ ּטֵּ מִּ ן ש ֶׁ ל ַהחֵּ ר ְוהֶׁ ל ּכָ י קֶׁ ל ַהּיֹופִּ ְעָלם!!! "ַהֲעָלמָ  ְוהּוא –בֶׁ ה,  נֶׁ
אס אִּ ַהֲעָלָמה ע יז, ַהֲעָלָמה, ּדָ יגֶׁ יַוואְלדִּ ער ַחּיּות פוּ ַא ּגִּ יז ּדֶׁ ַרְך אִּ ְתּבָ ם יִּ ֵּ ועלְ ר ַהֲעָלָמה, ַהש ּ ע וֶׁ ר אִּ ן ַאּלֶׁ יז ּדֶׁ יז נֶׁעְ ְטן אּון עֶׁ יק אִּ ער ַצּדִּ ר ער פְּ ָלם! ּדֶׁ   אֵּ

ע  אְנצֶׁ י ּגַ ועְלט,פּון ּדִּ ן פוּ  וֶׁ ער חֵּ יז ּדֶׁ ר אִּ וע עֶׁ ע וֶׁ אְנצֶׁ י ּגַ ין ּדִּ ר אִּ ייְנַקייט פְלט, עֶׁ י ש ֵּ וע וּ ז ּדִּ ע וֶׁ י ַגאְנצֶׁ ועְרן ָוואְלט  ן ּדִּ ה וֶׁ ּלֶׁ ְתּגַ ן ָזאל נִּ ער חֵּ ְלט, ַאז ּדֶׁ
ער חֵּ ּגִּ  וען ּדֶׁ היוֶׁ ָ ש ּ ְקדֻּ ועְלט, ְס'וָ אֹויף  ן ּדִּ ע וֶׁ י ַגאְנצֶׁ יָוואְרן ַאּלֶׁ בָּ ואְלט ּדִּ ל ּגִּ ן ש ֶׁ טֵּ ל הַ ע חֵּ בֶׁ ר אּון הֶׁ קֶׁ י ל ש ֶׁ ר אִּ  –ּיֹופִּ י ַנְחָמן יז נְֶׁעָלם"!אּון עֶׁ !! ְוַרּבִּ
ינֶׁער ָהָיה חוּ ט , ְלְטש ִּ ְמָעה ממֹוַהְרַנ"ּתְ ָ ש ּ ֹון ש ֶׁ ָלש  יד ּבְ מִּ ן ראבר"נ ש ֶׁ ֹוזֵּר ּתָ אָ ְוכֵּ ְמָעה מֵּ ָ יו. ש ּ  בִּ
ולשון  -הוי דומה לו  -רש"י . פף אתה היה חנון ורחוםורחום א י דומה לו מה הוא חנוןהו ואנוהו בא שאול אומרא: שבת דף קלג עב

 תו לדבק בדרכיו: מואני והוא, אעשה עצמי כאנוהו 
ף וַ אשית פרק לט בר עג ת יֹוסֵּ י ְיֹדָוד אֶׁ י)ב( ַוְיהִּ י אִּ ית אֲ ְיהִּ בֵּ י ּבְ יַח ַוְיהִּ י: ֹדָניוש  ַמְצלִּ ְצרִּ ַיד יוֹ  לֲעֹזב כָּ )ו( ַויַּ ..... ַהּמִּ ר לֹו ּבְ ף וְ ֲאש ֶׁ ּתֹו לֹ סֵּ א ָיַדע אִּ

ר הּוא אְמאּומָ  ם ֲאש ֶׁ חֶׁ ם ַהּלֶׁ י אִּ ף ה ּכִּ י יֹוסֵּ ל ַוְיהִּ ה ַמְר יְ ֹוכֵּ יפֵּ ה ֹתַאר וִּ ה:פֵּ  אֶׁ
 מגוריו ושב תוארו ומראהו: רו וביתמאחר שנעשה גדול הבית שכח צע - ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה - יוסף בכור שוררבי 

כי צרכי היפה הם יותר  אה. זה סייע להניח כל אשר לו בידו י יוסף יפה תואר ויפה מראוכל ויההלחם אשר הוא  - ת אנךחומ  -חיד"א ה 
לחם נימי. הין והפנים הם כראי מוצק לדבר הפהם כאלו הוא כנף מניף גם כי הוא אות על יופי המדות כי העובים להיות מצליח עלי קר

גדול מהר"ר וידאל הצרפתי ז"ל  וריתא חדתא שמעית. הרב האה ע"ד אסק בה ובזה היה יפה מרעו  שה שהיהורה חדאשר הוא אוכל זו ת
ה ליופי המדות. אבל ינו יפה דלענין לימוד דוקא אתמר ואם יזכה בתורה ודאי יזכל דצריך חכמה בכלי שאז"כ"י. ואינו סותר מ"ש רבפי' 

יפה רה א"ש דקאמר ויהי יוסף עוסק בתושר הוא אוכל על יוסף שם אירש הלחהרב דפשלימות המדות. ולדעת  מורה עלבעלמא היפה 
 גמיר:תואר וכו' והיינו רבותא שפיר ו

 יז  החיים בראשית כט  אור יןמראה עיתואר ו עד

ל ְמאֹ תהילים פרק מח  עה ּלָ דֹול ְיֹדָוד ּוְמהֻּ יר ֱאלֹ )ב( ּגָ עִּ ינּו ַהר ָקדְ ד ּבְ ֹו:הֵּ ל) ש  ֹוש  ּכָ ה נֹוף ְמש  יץ הַ ָהָארֶׁ  ג( ְיפֵּ תֵּ ּיֹון ַיְרּכְ ְך ָרב: ָצפֹון  ר צִּ לֶׁ ְרַית מֶׁ  קִּ
כל הארץ, כמו שכתוב, הזאת העיר שיאמרו וז כמוהו, והוא משוש מחחוז, כלומר, אין בכל ה )ג( יפה נוף. הר ציון הוא יפה המ ק רד" 

בי ז"ל ושת המחוזות. ואדוני אשל ת הנפת,וז, וכן )יהושע יז, יא(, שלשרושו מחכל הארץ )איכה ב, טו(. ונוף, פיופי משוש לכלילת י
האלה נקראו  ו שבע ארצות. והחלקיםמרלשבעה חלקים, והוא שא העולם, כי ידוע הוא כי הישוב נחלק ירש, נוף חלק משבעת חלקיפ

 ראלארץ יש ר יחלה בהשתנות האויר, ואוירלנוף אחואמר כי כל אדם שיצא מנוף אחד  איקלימים. בלשון הקודש, נפות, ובלשון ערבית, 
טוב, וכן נאמר ו רפאים, כי אוירה ממוזגכי אפילו היו באים שם חולים היו מתנוף והיה משוש כל הארץ, היה יפה כל שכן אויר ירושלים 

כי ציון היא בצפון   י צפון,ים לא יאמר חליתי. הר ציון ירכתוכן בירושל ישעיה לג, כד(, ובל יאמר שכן חליתי, כלומר, השעליה )
ל. קרית מלך רב, וכבי אל שזכר )שם( הוא משל על ישראד בירכתי צפון, וממעל לכבהר מוע  ליו )שם יד, יג(, ואשבר ע וכן אמ  ירושלים,

 המשיח.  חנה דוד. או אמר מלך רב על המלךא(, קרית  על כל רב ביתו, והוא דוד, כמו שאמר )ישעיה כט,ל, כמו )אסתר א, ח(, דומלך ג
וכן הוא אומר )יחזקאל כז, ג(, צור  ר אמרה אני כלילת יופי, עפ"י שצון לה שלא היתה כמותה איפישהכל מיובדרש )שו"ט מח(, יפה נוף, 

מה דאמרין מגוריא. אמך אלא כ חרים לא אמרו לך. זהו משל הדיוט, לא כמה דאמרהאת אמרת לעצמך אבל א י,את אמרת אני כלילת יופ
)שם(, ובמה עוד אלא משוש לכל הארץ  טו(, ולאכלילת יופי )איכה ב,  מרועיר שיאכן, אלא הכל אומרים, הזאת ה נו אומראבל בציון אי

איש , זהו שאמר שלמה ע"ה )משלי יב, כה(, דאגה בלב יה דואג בלבו ולבו שחה ה אדם עובר עליה עבירההיתה משמחת כל הארץ? הי
משוש לכך הוא צא משם שמח שנמחל לו, ויו ח עליו קריב קרבן ומתכפר לו ולבו שמשלים ומ ודבר טוב ישמחנה, היה הולך לירוישחנה 

 המשכן צפונה:  רךונאמר )שמות מ, כב(, ין הוא, שנאמר הר ציון ירכתי צפון, כל הארץ. תדע לך שכ
 וסף אירע לציון[ לי ה שאירעמ"ק ועיין תנחומא ויגש פ"י כל מוסף הצדיק לביהמה את י]עי"ש שגם שם מד  ויגש דף רו:   זוהר   עיין  עו

י - רו:יגש דף וזוהר  עז א ַרב ִ תַ  ַאב ָ ָ ֹוש   נֹוף ְיֵפה כ "מש לפרש רְוָאמַ  חפ  ל ְמש  ָ ֵתי ןִצי וֹ  ַהר ָהָאֶרץ כ    ָרָזא  ְקָרא ַהאי ואמר  ָרב ֶמֶלךְ  ַיתְר קִ  ָצפֹון ַיְרכ ְ
א, נֹוף ְיֵפה כ "ש מ כי, תהספירו  סוד  היינו האמונה  סוד  על רומז זה פסוק ִאיהו   ִדְמֵהיְמנו ָתא יקהַ  יֹוֵסף ִאיהו   ד ָ ד ִ   יוסף  מושרש שבו  א"דז היסוד  על רומז הוא צ ַ

ְכִתיב, הצדיק יה   ד ִ ֹוש  , היסוד והיינו  יוסף שהוא שוה גזרה הרי וףנ יפה כתוב  וכאן ֶאהרְ מַ  ִויֵפה ֹתַאר ְיֵפה יֹוֵסף ַוְיִהי ב ֵ ל ְמש  ָ  ֶחְדָוה ִאיהו   ומפרש ָהָאֶרץ כ 
א ְלֵעיָלא ֵחדו  וְ  ֵתי ִצי ֹון ַהר, הארץ עם  לכל המשביר  הוא למטה  יוסף  גם ו, ן"בזו למעלה  ויחוד  מחהש  גורם  הוא  היסוד  ְוַתת ָ   ון צי הר  ביוסף שכתוב  מה ןָצפוֹ  ַיְרכ ְ

ִגין ְבחו לָ  ב ְ ָנא ָקֵאים ֵקיה  ד ִ כ ְ יֹלה ַמש ְ א, י ֹוןצִ  ַהר, השכינה בו ששרתה שילה  משכן עמד יוסף של שבחלקו לפי ְדש ִ ֵלם  ד ָ   המקדש  בית כמו הוא זהוב  ְירו ש ָ

  . ציון הר  נקרא  שילה כןמש  נבנה  שבו יוסף של ו חלק כן כמו , שבתוכה המקדש  בית  שם לע ציון הר  נקראת  ירושלים  כי ל"ר  ,שבירושלים
 מה על הצדיקכיוסף שהוא הדוגמא הטובה ביותר להעלואעפ"כ הוא נעלם  עח
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 עלםאת היופי הפנימי הנ ר, והצדיק שמתגבר ומתעלה על הטבע מגלה כל דאלים גבשהרי בטבע  ,המדות

 . בעולם
  , הפאר והיופי של העולם  ,שיש על הצדיק בחי' ההעלמה זה עינין  עלהמכסין  לעיל שהעננין שאמר  וזה

נעלם   ,גדולים מאד צדיקיםשהיו  ואעפ"כ אחיו העולםהפאר והיופי של  שהיה  הצדיקוהדוגמא לזה הוא יוסף 

הוא הפאר של  ינו שלא הב ,במצריםך מל כלהם תגלה ואפילו כש ,יופי שלו עד שדנו אותו למיתהפאר והמהם ה

 א נהגו בו במדת הרחמים כראוי.אלא רק על של ,ו אותו למיתהובה על שדנ ולא עשו תש ,העולם

הוא היופי של כל העולם דיק שהצזה דהיינו כש בעולם,תגלה פאר נוכשזה היופי וה

ין עננ ת הלהעביר א למי שזוכה ,אזי נפתחין העינים של העולםבעולם, גדל ונת נתפרסם

בזה החן האמת של זה הצדיק  שנכללמי . שכל ל בווגם מתקרב אליו ונכל ו,ניעיסין המכ

 תחין עיניו ויכולבו נפנכלל שמתקרב אליו ו עולם דהיינווא החן והיופי של השה

שע"י שמתקרב  \ עט/בסי' ס"ו() יל ת, והעיקר להסתכל על עצמו וכמבואר לעלראו

פירוש שכל כך וט וד הפשחי' יסב  \פג/לםעו דיסו צדיק \פב/[פא] שהוא בחי' פיק אמתילצד 

  ם הלשם שמי, ונכלל באחדות הפשוטה של יסודות מהן להפריש הרע שבד'  , דהיינוהמדות ת תיקון לימוה לשזכ

שממנו נמשכין כל הד'  וד הפשוטיס י'בחבאחיזתו נעשה  ובאחדות הפשוט של הקב"ה, ,\פד/ן שבה

ד הגן ומשם יפראת ות א מעדן להשקיוצ ונהר \פה/)בראשית ב(הכתוב בבחי' יסודות, 

 
ֲעלֵּ ... -נא עיין תורה סו תני עט ָאְמרּו ַהּבַ ים ַלצַּ ר, י מּוסָ ְוזֶׁה ש ֶׁ אִּ ּבָ ש ֶׁ ּכְ יק וְ ש ֶׁ ְבחִּ ּדִּ ים אֹותֹו, ּבִּ ְעָיה ל(: "ְוָהיּו עֵּ רֹואִּ ת מוֹ יַנת )ְיש ַ יָך", רֶׁ ינֶׁיָך ֹראֹות אֶׁ

מְ  ּיִּ ֶׁ ל ָראּוי ש  ּכֵּ ְסּתַ ּיִּ ֶׁ יק, ש  ּדִּ תֹוְך ַהּצַ ת ַעְצמֹו ּבְ ּדֹותָצא אֶׁ ל ַהּמִּ ַעְצמֹו ַעל ּכָ יךְ ּבְ ם ַעל ְידֵּ  , אֵּ הֶׁ ז ּבָ יק. יַּ י ְראִּ הּוא אֹוחֵּ ּדִּ נֵּי ַהּצַ י ָכלת ּפְ ין  ּכִּ כִּ ְמש ָ ּדֹות נִּ   ַהּמִּ
ָעה ְיסֹודֹות ַהּנַ"ל ָהַאְרּבָ ּמּוָבא )ב(. ְועַ מֵּ ן  ל, ּכַ ה אֶׁ ּכֵּ רֹואֶׁ ש ֶׁ ּוט, ש ֶׁ ּכְ ש  יַנת ְיסֹוד ַהּפָ חִּ הּוא ּבְ יק, ש ֶׁ ּדִּ ל הָ ת ַהּצַ ין ּכָ כִּ ְמש ָ ּנּו נִּ ּמֶׁ ָעה ְיסֹודֹות, ָראּוי לֹו ַאְרבָּ ּמִּ

סְ  ּיִּ ֶׁ יש  עַ תַּ ש  ל ְוַיְרּגִּ י ּכֵּ ז בְּ ל ְידֵּ יְך הּוא אֹוחֵּ ן זֶׁה אֵּ ין מִּ אִּ ּבָ ּדֹות, ש ֶׁ ָעה ְיסֹודוֹ ָכל ַהּמִּ ּנִּ  ת,ָהַאְרּבָ הַ ש ֶׁ ין מֵּ כִּ ּנַ" ְמש ָ ּוט ּכַ ש  יַנת ְיסֹוד ַהּפָ חִּ הּוא ּבְ יק, ש ֶׁ ּדִּ  ל:ּצַ
ינֶׁיָך רֹ  בֹות: אֹות אֶׁ ְוזֶׁה: ְוָהיּו עֵּ י תֵּ יָך ָראש ֵּ ש  רוּ ת מֹורֶׁ ם  חַ אֵּ הֵּ ם ָעָפר, ש ֶׁ הֶׁ ָהַאְרבָּ ַמיִּ ּמֵּ ּדֹות, ש ֶׁ ָעה ְיסֹודֹות, ש ֶׁ ל ַהּמִּ ין ּכָ כִּ ְמש ָ יןם נִּ כִּ ְמש ָ ם נִּ ּלָ יק  ַהצַּ מֵּ  ּכֻּ ּדִּ

ּנַ"ל זֶּׁה בְּ ּכַ יק, ש ֶׁ ּדִּ ת ַהּצַ ין אֶׁ רֹואִּ ש ֶׁ ן ּכְ ינֶׁיָך ֹראוֹ . ְוַעל ּכֵּ יַנת: ְוָהיּו עֵּ ת מחִּ י זֶׁה רֹואִּ ת אֶׁ יָך, ַעל ְידֵּ יְך הּוא אֹוחֵּ ַעצְ ין בְּ ֹורֶׁ ָכלמֹו אֵּ ין  ז ּבְ אִּ ּבָ ּדֹות, ש ֶׁ  ַהּמִּ
, רוּ  ש  ָעה ְיסֹודֹות: אֵּ ַאְרּבָ ם, ָעָפר, ש ֶׁ מֵּ ּדִּ ְמש ָ ּנִּ ַח, ַמיִּ ַהּצַ ין מֵּ ּנַ"ל:כִּ  יק ּכַ

 אמיתי  -אמתי, ומתרלו  -גם בדפו"ר פ
 'ימשלי *  פא

יק ְיסֹוד משלי פרק י  פב ע ְוַצּדִּ ין ָרש ָ ֲעבֹור סּוָפה ְואֵּ  עֹוָלם: )כה( ּכַ
כדבר הבלתי נשרש בחוזק אשר בעבור סופה הרשע אין לו שורש חזק במציאות רק קיום מקרי,  -)כה( כעבור סופה ואין רשע מלבי"ם 

שהשנים כסדרן יתקיים כפי הטבע, אבל בעת מהומה תשאהו סופה ותשערהו ממקומו, אבל צדיק יסוד עולם וסערה ישאהו הרוח כן בעוד 
וא כיסוד מוסד  ציאות מצד שלמות נפשי ומצד השגחת ה', ובעת סופה לא לבד שלא ינידהו הרוח ומקרי הזמן, כי השהוא י"ל קיום בהמ -

בב"ר )פ' נח( כעבור סופה זה דור המבול וצדיק יסוד עולם זה נח, וכן נדרש   לא לבד לעצמו רק לעולם הכללי, כמו שהיה בנח, וכמ"ש
 שם מ"ש לקמן )י"ב ז', וי"ד א'(:

על שם הצדיקים וכשיש תנא עמוד אחד מן הארץ עד לרקיע וצדיק שמו  -ספר הבהיר  -סימן ח  -השמטות  - :לק א דף רנגזוהר ח פג
 צדיקים מתגבר ואם לאו מתחלש והוא סובל כל העולם דכתיב )שם( וצדיק יסוד עולם ואם חלש לא יוכל להתקיים העולם ע"כ: 

יק שתיקן חטא האדם ג"ע והצדש האדם מחטא גורכי אחרי הת הגן, מעדן, ומשקה אוא הנהר היוצא מבאר שהנ"ל שרמוז לקמן במה ש פד
ה עולם האצילות בחי' אצלו ממש, בחי' קדמה לפירוד ונראה שז, לחזור לבחי' האחדות הפשוטה שג"ע בעוה"זלחזור לזכתה כבר  נשמתו

שון  ' נהרות חדקן פייוצאים ג ורת ממנ נהר פ שוף ע"א ס בכורות דף נה עיין  .יצירה עשייה ו עולמות בריאהם השבירה שעל ידה נעשדוק
ממנו נפרדו ג'  ים שזה בחי' אצילות שהם. נמצא שרק פרת יוצא מעדן וממנו יוצאים ג' אחרם יוצאים מון, וכל שאר נהרות שבעול וגיח

ד ח וד מהאכבר בחי' פיר הרות הוא בעצמום הג' נילות שהרי הפרת שממנו יוצאילאצ קודםובאמת נראה שהצדיק אוחז  עולמות בי"ע.
. ג'וצא מהגן נפרד לישמתחיל להתפרד בבחי' אצילות וכ ובגן הוא דמשמע שבעדן הוא אחיפרד  עדן ומשםכמ"ש נהר יוצא מהאמיתי 

  .קוןולם התיבע באצילותיהיו מות ששעקודים הוא עולם השכר לנש כמבואר במ"א .יזתו בעקודים שלפני אצילותהכי נמי הצדיק אח
ן לְ ָנָהר יֹ )י( וְ פרק ב  בראשית פה דֶׁ עֵּ א מֵּ קֹותצֵּ ת ַהגָּ  ַהש ְ ד אֶׁ רֵּ ּפָ ם יִּ ָ ש ּ ים:ְוָהָיה לְ ן ּומִּ ָעה ָראש ִּ וֹ  ַאְרּבָ יש  ָחד ּפִּ ם ָהאֶׁ ת)יא( ש ֵּ ב אֵּ ץ  ן הּוא ַהּסֹבֵּ רֶׁ ל אֶׁ ּכָ

ם ַהזָָּהב: ר ש ָ יָלה ֲאש ֶׁ ם הַ )יב( ּוזֲַהב ָהָארֶׁ  ַהֲחוִּ וא טֹוב ש ָ ֹדלַ ץ ַההִּ ֹח ּבְ ן ַהש ּ בֶׁ ם )יג(  ַהם:ְואֶׁ ֵּ ְוש ֵּ ָהר ַהש ּ יחַהּנָ י ּגִּ רֶׁ  ֹון הּואנִּ ל אֶׁ ת ּכָ ב אֵּ :ַהּסֹובֵּ  ץ ּכּוש 
ל ה קֶׁ ּדֶׁ י חִּ יש ִּ לִּ ְ ָהר ַהש ּ ם ַהּנָ ְדַמת)יד( ְוש ֵּ ְך קִּ י הּוא ְפָרת: ּוא ַהֹהלֵּ יעִּ ָהר ָהְרבִּ ּור ְוַהּנָ  ַאש ּ

 החשוב על כולם הנזכר על שם א"י:  -הוא פרת  -רש"י 
החשוב על כלם. דאין לומר הגדול שבכלם, דאם כן לחשביה ראשונה, ומדחשיב אותו אחרון שמע מינה שהוא חשוב,  ]לא[ גור אריה

 מפני שהוא נזכר על שם ארץ ישראל:
פ' לך לך על פ' הנהר הגדול נהר פרת ונראה דרש"י בכאן הרכיב ב'  הוא פרת החשוב וכו' הנזכר וכו'. עיין מ"ש ב  - משכיל לדוד 
שוב וכו' היינו כפשוטו שהיה חשוב ממש ובההיא דכתיב התם בש"ס דבכורות וכדאיתא נמי בב"ר אוותנטיא של נהרות הפירושים הח

ר דסבר דלא פליגי וע"ד דכתבינא ושוב פי' הנזכר ע"ש א"י כלומר ולאו דמדידי' הוא חשוב דאדרבא גרוע הוא ומדלא כתב ד"א אפש
 התם ע"ש: 

>פי' מפרת יוצאים ג' נהרות דה אמר רב, כל הנהרות למטה משלשה נהרות ושלשה נהרות למטה מפרת הוא פרת. אמר רב יהו - תורה תמימה 

>נהר הרביעי משמע שהוא אחד פרת דמעיקרא  , והא כתיב והנהר הרביעי הוא פרת, אמר רב נחמן בר יצחק, הואומהם יוצאים כל שאר נהרות העולם<

 ]בכורות נ"ה:[: "ל שהג' אחרים יוצאים ממנו<מד' הנהרות שווה להם. ותרץ רנב"י שהוא פרת הנ
הוא פרת. תניא, רבי מאיר אומר, יובל שמו, שנאמר )ירמי' ט"ז( והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו, ולמה נקרא שמו פרת, 

 ן אולי הוא יסוד דאבא בחי' משה רבנו( הנהר היוצא מעדלפ"ז הוא יסוד דאבא, רבנו , אבל משה ישלח שרשיו בינה נקרא יובלד)עיין ע"ח שער לב פ"א שיסוד     ]שם[:רבים שמימיו פרים ו

ם ּבֹו ועיין  ף ַרְגְלכֶׁ ְדֹרְך ּכַ ר ּתִּ ל ָמקֹום ֲאש ֶׁ ָהר יהושע פרק א )ג( ּכָ ָבנֹון ַהזֶּׁה ְוַעד ַהּנָ ר ְוַהּלְ ְדּבָ ַהּמִּ ה: )ד( מֵּ ל מש ֶׁ י אֶׁ ְרּתִּ ּבַ ר ּדִּ ֲאש ֶׁ יו ּכַ ם ְנַתּתִּ ָלכֶׁ
דֹול ְמבוֹ  ם ַהּגָ ים ְוַעד ַהּיָ ּתִּ ץ ַהחִּ רֶׁ ָרת ּכֹל אֶׁ דֹול ְנַהר ּפְ ם: ַהּגָ בּוְלכֶׁ ְהיֶׁה ּגְ ש  יִּ מֶׁ ָ  א ַהש ּ
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 עולםצדיק יסוד נהר יוצא מעדן, זה בחי'  \פז/[פו] זוהרב ומראוכן  .שיםעה ראלארב  'והי 

לאכי ארגמ"ן ד' מ ממנה לד' מחנותיהות( ו)מלכ ( להשקות הגןתפארת)עדן מהשפע  שמקבל פח)משלי י(

כפי  \פט/וטשהפ סוד שהוא בחי' י ד עולםצדיק יסוזה בחי' ר היוצא מעדן הנש רבנו ומבאר .נשפע לעולם

 זה ו \צא/[צ ]  ומתפרד לד' ,תחילה היא בחי' אחד פשוט ,הל השתלשלות ממדרגה למדרגשבכ שיבאר לקמן 

 
 ישראל.ועד הנהר הגדול. הוא צפונו של ארץ  -אדרת אליהו 

 עד הנהר הגדול נהר פרת שמעון בן טרפון אומר קרב לגבי דהינא ואידהן דבי רבי ישמעאל תנא עבד מלך כמלך: -שבועות דף מז: ועין 
גדול אלא בבנינה של ארץ דנתקדשו קרקעות שלה לשעתה, אבל בחרבנה  י"ל לא זכה פרת לכבוד זה של תואר ה -שםבניהו בן יהוידע 

נא, לא אדהן פרת לקראו בתואר גדול, אבל לתנא דבי ר' ישמעאל דאמר עבד מלך כמלך, קונה תואר הגדול גם  דלא קדשה וליכא דיה
  בחרבנה, כי גם בחרבנה פרת עבד מלך הוא דמשמש את א"י יען כי בו מסויים הגבול שלה: 

דכתיב )בראשית ב י(  ן לכלא,י וזמא דעלמא, ודא איהו דאשקיהו קיוק שמיה, והאי צדיק איוצד סמכא חדברא קב"ה עלמא, קאים ליה על  רבי אלעזר אמר, כדדף רח.  ר ויגשעיין זוה פו
 לארבעה ראשים, יפרד והיה דן להשקות את הגן, ומשם יוצא מע רונה

ז ַר כ " מש עוד  ואמר  – רח. ףזוהר ויגש ד פז ִ י, ְביֹוִניםָלאֶ  ָנַתן פ  ד, ָאַמר ֶאְלָעָזר ַרב ִ ַ ָרא כ  א ב ָ ִריךְ  ֻקְדש ָ  ַחד ַסְמָכא ַעל ֵליה   ם ָקֵאי ָעְלָמא הו א ב ְ
יק ֵמיה   ְוַצד ִ יקצַ  ְוַהאי, שמו וצדיק אחד  עמוד על ואות עמיד ה לםהעו את  ה"הקב  כשברא ש ְ   ש " כמ העולם  את המקיים  א הו הצדיק וזה ְדָעְלָמא ִקי ו ָמא ִאיהו   ד ִ

ֵקי ִאיהו   ְוָדא, עולם יסוד וצדיק א ְוָזן ְדַאש ְ ָ ְכִתיב, תוניםהתח מותעול לכל וזן שמשקה י"ע וזהו ְלכל  ק, ת"מהת ֵמֵעֶדן יֹוֵצא דהיסו ואשה ְוָנָהר ד ִ  ֶאת ֹותְלַהש ְ
ן ֶרד ם ו ִמש  ָ . תהמלכו את ַהג ָ ָ ָעה ְוָהָיה ִיפ  ים  ְלַאְרב ָ ם  כ "מש שומפר  ָראש ִ ָ ֵרד ַמהו   שואל ֵרדִיפ ָ  ו ִמש   ָ א ואמר , הכתוב  כונת מה ִיפ  א ָנאְמזוֹ  ַההו א ֶאל ָ ַקי ָ  ו ַמש ְ
ָתא ָנִטיל, ָנָהר אַההו  ד ְ  נ ְ אכ   ג ִ ָ רִאְתב ַ  ַתרו ְלבָ , כולו המלכות טלת נו היסוד  של  והמשקה המזון אותו לאא ל  ַקי ָא ַההו א ד ַ ע ַמש ְ  כ "ואח ָעְלָמאד ְ  ִסְטִרין ְלַאְרב ַ

 .   המלכות  רכבתמ  שהם ל ורפא אוריאל גבריאל  למיכא  המלאכים מחנות'  ד שהם ,  העולם  רוחות ' לד מהמלכות   השפע מימי   ריםמתפז
   לעיל והעבירובתשכט מחק  פח

כידוע שיש חמש מדרגות  )  מדרגה העליונהבתכלית חידה שזכה לי ()בחיי מוהר"ן רסזלמה שאמר רבנו על עצמו צ"ע האם הכוונה  פט
ההיולי כמבואר בפתחי שערים אורות העקודים  שם סוד  ,שקדם לאצילות העקודיםעולם והם כנגד ד' עולמות ו נפש רוח נשמה חיה יחידה

)דברים לד' וימת הכוונה לשער הנ' וכתיב  כמ"ש ותחסרהו מעט מאלקיםאו כיון שידוע שמשה רבנו זכה לזה רק בהסתלקותו  ,(גפתח כ
שכנגד עולם  חיה, א לפ"ז יסוד הפשוט הור הנ'. עדהיינו שבהסתלקותו לזכה לש (ודרשו נ' בו ,שם דהיינו בהר נבו שעליו עלה לפני כן

נראה שיסוד הפשוט הוא  ,אותיות הויה וד' עולמותד'  שד' נהרות הנמשכים ממנו הם כנגדמהדמיון לנהר היוצא מעדן אבל  האצילות.
ומשה רבנו גם אם לא השיג שער הנ'  .והיולי ד' אותיות הויה דהיינו באחדות הפשוט שבכלליות השם, והיינו יחידה ועקודיםלמעלה מ

חזרה ביחידי שנשמת רבנו  )ומה שקשה הרי לא קם כמשה ואיך יתכן שרבנו זכה ליותר, עיין במאמר לכו חזו אעפ"כ היה שרשו שם ביסוד הפשוט.

ול יותר צריך  עליה ורבנו רמז זאת בתורה ל' שככל שהחולה גד ישמים שבכל דור להפך וולים שירידת הדורות היא בכלל אבל ברששער הגלגב . והדורות
 ( . גם עיין אדרת אליהו דברים לד י' נביא לא קם אבל במלכים קם והוא שלמה המלך.רופא טוב יותר 

ק ע"י שמאיר מגבוה יותר אור ששני ר שהשלום אפשרי רי הפכים ובספרים מבואפ שלום הוא בין שנ ין תורה)ועישלום בין היסודות ידו יש על ד הפשוט ב ואות ג' שיסו ' אותת דצרנולק"ה מעיין  צ
 צטרף כדי לקבלו(פכים צריכים לההה

ְתַהוּ -ות ד' אות ב' "ה מצרנלק צא ר הִּ ּקַ י עִּ ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואוֹ ּכִּ ל ּכָ ָהַאְר ּות ש ֶׁ ָעה ְיסֹודֹות אֵּ  הּוא מֵּ ַרְך בָּ ּבָ ְתּבָ י ה' יִּ ם ָעָפר, ּכִּ ָרא  ש  רּוַח ַמיִּ
ָעה ְיס חַ ָהַאְרּבָ ם צֹומֵּ ם ּדֹומֵּ הֵּ ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו, ש ֶׁ יג ּכָ ְמזִּ יב ְוהִּ ְרּכִּ ם הִּ הֶׁ ר, ש ֶׁ ַחי מְ  ֹודֹות ּומֵּ יםַדּבֵּ ָחד ְמֹעָרבִּ ָכל אֶׁ ָעה ְיסֹודֹות ַרק  ּבְ ל ָהַאְרּבָ  ּכָ
ם הָ  דֹומֵּ ּבְ חִּ ש ֶׁ ר הּוא ּבְ ּקָ ָאר. ְוַהּצוֹ עִּ ְ ים ַהש ּ לּולִּ בְ יַנת ָעָפר ּובֹו ּכְ רֹו ּבִּ ּקָ ַח עִּ פָ מֵּ ּסְ ל זֶׁה ּבַ ּמּוָבא ּכָ ם ּכַ ּלָ ּכֻּ לּול מִּ ָחד ּכָ ל אֶׁ ם ְוכּו', ֲאָבל ּכָ יַנת ַמיִּ ים.  חִּ רִּ

ר קִּ וְ  ּקַ ים ש ֶׁ עִּ ָברִּ ל ַהּדְ ָעה ְיסּיּום ּכָ ָהַאְרּבָ ְתַהּוּו מֵּ ר ַהַהְר  ֹודֹות הּוא ַעלּנִּ דֶׁ י סֵּ זֶׁגְידֵּ מֶׁ בּו ּבְ ְרּכְ גּו ְונִּ ְתַמזְּ ּנִּ ֶׁ ָבה ש  י הָ  ּכָ פִּ ה ּכְ וֶׁ ָ י ַהש ּ ָבר, ּכִּ ָראּוי ְלאֹותֹו ַהּדָ
ּנֶׁה הַ  ֻּ ָחד ְמש  ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ ָעה ְיסֹודֹות ּכָ הָהַאְרּבָ רוֹ  ְרּבֵּ ֲחבֵּ ּנֶׁהמֵּ ֻּ ָעָפר ְמש  י הֶׁ ש   , ּכִּ יר, ְואֵּ רּוַח ַוֲאוִּ ן ְמֹאד מֵּ ם ְוכֵּ יִּ ּמַ תְ מִּ ם ַרק ה' יִּ ּלָ ְפָלָאה ּכֻּ ָחְכָמתֹו ַהּנִּ ַרְך ּבְ ּבָ

ָרָאם בְּ  ֹזאת ש ֶׁ ּבְ ל ַהדְּ ָחְכָמה ּכָ ם ּכָ הֶׁ ה מֵּ ְתַהּוֶׁ ּיִּ ֶׁ ם זֶׁה ַעד ש  ְתַמזֵּּג זֶׁה עִּ ב ּוְלהִּ ְתָערֵּ ים ּיּוְכלּו ְלהִּ עֹולָ ָברִּ ּבָ חְ ש ֶׁ מּו ְויִּ ְתַקּיְ ּיּוָמם ַעד ש ֶׁ ם ְויִּ ל ְזַמן קִּ יַע  יּו ּכָ ּגִּ ּיַ
ְכלּו וְ ַהזְּ  ּיִּ ֶׁ ָעה ְיסַמן ש  ין ָהַאְרּבָ ְרדִּ ְתּפָ ין ּומִּ ָחד לִּ ָאז חֹוְזרִּ ל אֶׁ ל ֹודֹות ּכָ ל ּכָ ד ש ֶׁ ְפסֵּ יֹון ְוַההֶׁ ּלָ יָתה ְוַהּכִּ יַנת ַהּמִּ חִּ ר ּבְ ּקַ זֶּׁהּו עִּ בָ ְמקֹומֹו, ש ֶׁ יָּ ַהּדְ ים ּכַ דּוַע. ְוַעל  רִּ

רָ  ן ּבָ צָּ ּכֵּ ַרְך ּכֹחֹות ְממֻּ ְתּבָ ין ָהאַ א ה' יִּ ים ּבֵּ ָעה ְיסֹודֹותעִּ ם זֶׁה, ְרּבָ ְתַמזֵּּג זֶׁה עִּ ּיּוְכלּו ְלהִּ י ש ֶׁ דֵּ י ָעָפר ַקר ְויָ  ּכְ מּוְך לֹו הּוא ַקר ְוַלח ְויֵּש  ּכִּ ּסָ ם ש ֶׁ ש  ּוַמיִּ בֵּ
ָעָפר ַעל יְ  ם הֶׁ כּות עִּ ּיָ י ש ֶׁ לֹו ש ַ םדֵּ נֵּיהֶׁ ְ ם הּוא ש ּ ן ַמיִּ ים ְוכֵּ ְמֹבָארַקר ְוַלח ְורּוַח ַלח ְוַחם ְוכ ָקרִּ מְ  ּו', ּכַ ים. נִּ ָפרִּ ּסְ ים  ּבַ ָברִּ ל ַהּדְ ּיּום ּכָ ר קִּ ּקַ עִּ ָצא, ש ֶׁ

בָּ  ְתַהוּ ש ֶׁ ּנִּ ֶׁ לָּ עֹוָלם ש  ָבה ש ֶׁ ּבּור ְוַהַהְרּכָ י ַהחִּ ּיּוָמם ַעל ְידֵּ ר קִּ ּקַ ָעה ְיסֹודֹות עִּ ָהַאְרּבָ ם כְּ ּו מֵּ ם מְ הֶׁ הֵּ זֶׁג ַהש ָּ ש ֶׁ מֶׁ ים ּבְ זָּגִּ י ָהָראּוי ְלאֹותֹו הַ מֻּ פִּ ה ּכְ ָבר. ַעל ּכֵּ וֶׁ ן ּדָ
ּיּום  ר קִּ ּקַ יעִּ חִּ י ּבְ ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו הּוא ַעל ְידֵּ ש  ּכָ י מִּ ַנת ַהְיסֹוד ַהּפָ ם, ּכִּ ּלָ ם ּכֻּ ה ּוְמַקּיֵּ י הּוא ְמַחּיֶׁ יק ְיסֹוד עֹוָלם, ּכִּ ּדִּ הּוא ַהּצַ ּנוּ ּוט ש ֶׁ כִּ  ּמֶׁ ְמש ָ ם נִּ ּלָ ין ּכֻּ
ָגם ְוהּוא ְמַחבְּ  יָבם ּוְמַמזְּ זֶׁג ָרם ּוַמְרּכִּ מֶׁ ה ְועֹוֹשֶׁ ַיַחד ּבְ וֶׁ ָ ר קִּ ַהש ּ ּקַ י זֶׁה עִּ ַעל ְידֵּ ם ש ֶׁ ינֵּיהֶׁ לֹום ּבֵּ ָברִּ ה ש ָ ל ַהּדְ יַנת ּיּום ּכָ ְבחִּ הּוא ּבִּ ֲחַמת ש ֶׁ י מֵּ ּנַ"ל. ּכִּ ים ּכַ

ּוט בְּ  ש  הּוא ּפָ ּוט, ש ֶׁ ש  ש ִּ ַתְכלִּ ְיסֹוד ַהּפָ ּום ש ִּ ית ַהּפְ י ש  לִּ ן הּוא ָיכוֹ יטּות ּבְ ָלל, ַעל ּכֵּ ר ּכֻּ ּנּוי ּכְ ם ּוְלָכְלָלם יַ ל ְלַחּבֵּ ָגםּלָ ה ְוַלֲעֹשֹות  ַחד ְלַמזְּ וֶׁ ָ זֶׁג ַהש ּ מֶׁ   ּבְ
ם, ינֵּיהֶׁ לֹום ּבֵּ ים זֶׁ  ש ָ כִּ ּפָ רֹו ְוֹכחֹוָתם ְמהֻּ ֲחבֵּ ָחד מֵּ ל אֶׁ ים ְמֹאד ּכָ ּנִּ ֻּ ם ְמש  הֵּ י ש ֶׁ זֶּׁ ַאף ַעל ּפִּ ּבֶׁ ה, ַאף ַעל ה מִּ ַאַחר ש ֶׁ ן מֵּ י כֵּ יּפִּ ּנִּ ֻּ ל ּכֹחֹוָתם ַהְמש  ת ּכָ ם  ֱאמֶׁ

ין מִּ  כִּ ְמש ָ ּוטנִּ ש  ש  כָּ  ְיסֹוד ַהּפָ ֹרֶׁ ם ש  ּנּוי, ְוש ָ ּום ש ִּ ין ּבֹו ש  אֵּ ָעה ְיס ש ֶׁ ם ּכַֹח ל ָהַאְרּבָ הֶׁ יְך ּבָ ם ּוַמְמש ִּ הֶׁ יר ּבָ אִּ ן הּוא מֵּ ל ּכֹחֹוָתם, ַעל ּכֵּ ם ּכָ ֹודֹות עִּ
יטוּ פְּ  לוֹ תֹו. ְוַעל ש ִּ ה ש ָ י זֶׁה עֹוֹשֶׁ מֶׁ ְידֵּ ָגם ּבְ ם ּוְמַמזְּ ינֵּיהֶׁ ה ש ֶׁ ם ּבֵּ וֶׁ ָ יּ זֶׁג ַהש ּ ר קִּ ּקַ ל זְ זֶּׁה עִּ י ּכָ עֹוָלם, ּכִּ ּבָ ים ש ֶׁ ָברִּ ל ַהּדְ ָעהּום ּכָ ָהַאְרּבָ ים   ַמן ש ֶׁ רִּ ּבָ ְיסֹודֹות ְמחֻּ

ה ֲאזַ  וֶׁ ָ זֶׁג ַהש ּ מֶׁ ים ּבְ ְתַנֲהגִּ ָבר ּומִּ יזֶׁה ּדָ אֵּ ש  ַיַחד ּבְ ּיּום ְוחִּ י יֵּ בָ קִּ ל הַ ּיּות ְלאֹותֹו ַהּדָ ְלּבֵּ ְתּבַ ּנִּ ֶׁ ש  ינֵּ ר, ֲאָבל ּכְ ּבֵּ ר ש ֶׁ דֶׁ ּבֵּ ּסֵּ ְתּגַ ם ּומִּ זֶּׁה  יהֶׁ רֹו מִּ ָחד ַעל ֲחבֵּ ר ְיסֹוד אֶׁ
ים וְ  ְפָסדִּ ים ְונִּ נִּ ְתַקְלְקלִּ ן נִּ ָעה ְיסֹודֹות ְוַכּנַ"ל. ְוַעל ּכֵּ רּוד ָהַאְרּבָ יֹון הּוא ּפֵּ ּלָ י ַהּכִּ ים, ּכִּ ל הַ ְכלִּ א ַעל ְידֵּ חֹוַלַאת ש ֶׁ ּכָ ָאָדם ּבָ ָעה ְיסֹודוֹ ּבָ ת ָהַאְרּבָ ת  י ַמֲחֹלקֶׁ
תְ  ין מִּ אֵּ זֶׁג ש ֶׁ מֶׁ ים ּבְ ר ְיסֹודַנֲהגִּ ּבֵּ ְתּגַ לֹום, ּומִּ ה, ַחס ְוש ָ וֶׁ ָ רֹו כַּ  ַהש ּ ָחד ַעל ֲחבֵּ ְכרֹונֹו לִּ אֶׁ נּו זִּ נּו ְוַרּבֵּ י ֲאדֹונֵּנּו מֹורֵּ ְברֵּ דִּ זֶּׁה ּבְ דּוַע ְוַכּמּוָבא מִּ  ה: ְבָרכָ ּיָ

ְמצָ  -ג' אות  יּ נִּ ר קִּ ּקַ עִּ עֹולָ א, ש ֶׁ ּבָ ים ש ֶׁ ָברִּ ל ַהּדְ נַּ ם הּוא ַעל ְידֵּ ּום ּכָ לֹום ש ֶׁ ָ יק ְיסֹוד עֹוָלם ש ֶׁ י ַהש ּ ּדִּ י ַהּצַ ה ַעל ְידֵּ רִּ ֲעֹשֶׁ יַנת ּבְ חִּ הּוא הּוא ּבְ לֹום ש ֶׁ ית ש ָ
ן ֹלא ָמָצא ַהקָּ  ּוט ְוַכּנַ"ל ְוַעל ּכֵּ ש  יַנת ְיסֹוד ַהּפָ חִּ לִּ דֹוש  בָּ ּבְ רָ רּוְך הּוא ּכְ יק ּבְ לוֹ י ַמֲחזִּ ָ ָלא ַהש ּ ל אֶׁ ָראֵּ ֹשְ  ם.ָכה ְליִּ

יכִּ .... יְך לְ ּוְצרִּ יַדע אֵּ ּמֶׁ ין לֵּ ר ַהּטֹוב מִּ ה ְלָברֵּ ּדָ ָכל מִּ ג ּבְ ְתַנהֵּ ר ָהַרעהִּ ם ַעל  ּנָה ּוְלַבעֵּ י אִּ ּדֹות ּכִּ ָכל ַהּמִּ ג ּבְ ְתַנהֵּ יְך ְלהִּ יַדע אֵּ ר לֵּ ְפש ָ י אֶׁ אי אִּ ַוּדַ ּבְ ֶׁ י ש  ְידֵּ
ההַ  ת ש ֶׁ יק ָהֱאמֶׁ ּדִּ ינַ ּצַ חִּ הּוא בְּ ּוא ּבְ ּוט, ש ֶׁ ש  ָהרת ְיסֹוד ַהּפָ יַנת ַהּנָ ן חִּ דֶׁ עֵּ א מֵּ א אֹורָ  ַהּיֹוצֵּ ן ּדָ ת ַהּגַ ה אֶׁ קֶׁ הּוא ַמש ְ לּוָלה ְוכּו', ש ֶׁ ּכְ ּדֹות, ְיָתא ש ֶׁ ל ַהּמִּ ּכָ מִּ

ם הֵּ ּדֹות ש ֶׁ ָכל ַהּמִּ ג ּבְ ְתַנהֵּ יְך ְלהִּ יַדע אֵּ ר לֵּ ְפש ָ י אֶׁ אִּ ַלל ש ֶׁ ר ּכְ ל ַהּתֹוָרה ֲאש ֶׁ י ּכָ יא ַחּיֵּ ים ש ֶׁ הִּ ָברִּ ל ַהּדְ ּיּות ּכָ עֹוָלם ּכִּ נּו ְוחִּ י הַ ּבָ ם ַעל ְידֵּ יק ְיסֹוד י אִּ ּדִּ ּצַ
ל הַ  הּוא ְיסֹוד ּכָ כִּ עֹוָלם, ש ֶׁ ְמש ָ ּדֹות ַהּנִּ לּמִּ ָרם ְוַלֲעֹשֹות ש ָ ָגם ּוְלַחּבְ ַע ְלַמזְּ הּוא יֹודֵּ ָעה ְיסֹודֹות, ש ֶׁ ַאְרּבָ לֹום ּבֵּ ין מֵּ ּכָ ר מִּ ם ְלָברֵּ ה ּומִּ  ינֵּיהֶׁ ּדָ ה ַהּטֹוב  מִּ ּדָ

ג ְתַנהֵּ ם ּוְלהִּ הֶׁ זֶׁ  מֵּ מֶׁ ם ּבְ הֶׁ ה, ַהּכֹ ּבָ וֶׁ ָ ְתַקּיֵּ ג ַהש ּ ּיִּ ֶׁ ן ש  ֹאפֶׁ ְזַמּנֹו ּבְ ּתֹו ּובִּ עִּ יםל ּבְ ְחיֶׁה ַחּיִּ ל ָהעֹוָלמֹות  ם ְויִּ ל ּכָ ּיּות ש ֶׁ ר ַהחִּ ּקַ זֶּׁה עִּ י ַהּתֹוָרה, ש ֶׁ ים ַעל ּפִּ ּיִּ ּתִּ ֲאמִּ
לּולִּ ש ֶׁ  ָעה ְיסוֹ ּכְ ַאְרּבָ  דֹות. ים מֵּ

ת ְמאֹ ְוַעל  ֲחֹלקֶׁ ְנאּוי ַהּמַ ן ֹשָ ְפָרט כְּ ּכֵּ ין, ַחס ד, ּבִּ חֹוְלקִּ י ַהדּ ש ֶׁ רֵּ ת ּוְכש ֵּ יק ָהֱאמֶׁ לֹום, ַעל ַצּדִּ י ַהמַּ ְוש ָ פִּ י ּכְ ה  ֹור, ּכִּ ן ַנֲעֹשֶׁ רֹו ּכֵּ ם ֲחבֵּ ָחד עִּ ק אֶׁ חֹולֵּ ת ש ֶׁ ֲחֹלקֶׁ
ָעה ְיסוֹ  ין ָהַאְרּבָ רּוד ּבֵּ ל ַהש ָּ דֹות, ּכִּ ּפֵּ ְתַקְלקֵּ יי נִּ ּבֵּ ר לֹום ש ֶׁ ְתעֹורֵּ ּנִּ י ש ֶׁ ם ַעל ְידֵּ יןנֵּיהֶׁ ת ּבֵּ נֵּי ָאָדם, ּכִּ  ַמֲחֹלקֶׁ אֹותּבְ יָזה ּבְ ל ָאָדם ְוָאָדם יֵּש  לֹו ֲאחִּ  י ּכָ

ה  ּדָ ָעה ְמיָֻּחד ּוְבמִּ ל ָהַאְרּבָ ּכָ לּול מִּ ל ָאָדם ּכָ ּכָ י ש ֶׁ י ַאף ַעל ּפִּ ָרטִּ יסֹוד ּפְ ת ּובִּ דֶׁ ּדֹותְיסֹודוֹ ְמיֻּחֶׁ ל ַהּמִּ ּכָ יסוֹ , ַאף ַעל ּפִּ ת ּומִּ יָזתֹו ּבִּ ר ֲאחִּ ּקַ ן עִּ י י כֵּ ָרטִּ ד ּפְ
ת. ּובְ  דֶׁ ה ְמיֻּחֶׁ ּדָ בְ מִּ טִּ ים ּבְ דֹולִּ ים ּגְ ּנּויִּ ן יֵּש  ש ִּ נֵּי ָאָדם ּובְ ְוַעל ּכֵּ י ּבְ ם כְּ עֵּ יַנת ַמיִּ חִּ רֹו, ּבְ ש  ַוֲחבֵּ יַנת אֵּ חִּ רֹו ּבְ ד ֲחבֵּ נֶׁגֶׁ י זֶׁה ּכְ ם, ּכִּ יהֶׁ ּדֹותֵּ ְגדּ מִּ ין נֶׁ יכִּ ֹו ּוְצרִּ
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ּיִּ  ֶׁ לוֹ ש  ר ַהש ָּ ְהיֶׁה ש ָ ּקַ י עִּ ם, ּכִּ ינֵּיהֶׁ יןם ּבֵּ ים ) לֹום הּוא ּבֵּ נֵּי ֲהָפכִּ נוּ ש ְ נּו ְוַרּבֵּ ַתב ֲאדֹונֵּנּו מֹורֵּ ּכָ מֹו ש ֶׁ ְבָרכָ ּכְ ְכרֹונֹו לִּ ר,  זִּ ְתעֹורֵּ ּנִּ ש ֶׁ ר(. ֲאָבל ּכְ ָמקֹום ַאחֵּ ה ּבְ

ם אֲ  ינֵּיהֶׁ ת ּבֵּ לֹום, ַמֲחֹלקֶׁ תְ ַחס ְוש ָ ש ָ ַזי נִּ ת ּבְ ר ַמֲחֹלקֶׁ י ַהיְ עֹורֵּ הֶׁ ְרש ֵּ ין ּבָ ם נֱֶׁאָחזִּ הֵּ ּנַעֲ סֹודֹות ש ֶׁ ת ּבֵּ ם. ּוְכש ֶׁ ה ַמֲחֹלקֶׁ לֹום, ֹשֶׁ ין, ַחס ְוש ָ אִּ זֶּׁה ּבָ ין ַהְיסֹודֹות מִּ
נֹות וְ  ְרּבָ ל ַהחֻּ רוּ ּכָ י ּפֵּ פִּ י ַהּכֹל ּכְ ְצָלן, ּכִּ לֹום, ְוכּו', ַרֲחָמָנא לִּ ָעה ְיסֹודֹות, ַחסד ָהַאְר ָכל ַהחֹוַלַאת, ַחס ְוש ָ לֹום,  ּבָ ָעה ְיסְוש ָ ין ָהַאְרּבָ אֵּ ש ֶׁ י ּכְ ֹודֹות ּכִּ

ְתַנהֲ  זֶׁג ַהש ָּ מִּ מֶׁ ין ּבְ ים זֶׁה לָ גִּ רִּ ם ְמצֵּ לֹום, ֲאַזי הֵּ ה, ַחס ְוש ָ ָחד ְואֶׁ וֶׁ ם זֶׁה ְוָכל אֶׁ יִּ ם ְוַהּמַ יִּ ד ַהּמַ נֶׁגֶׁ ש  ּכְ ר ָהאֵּ ּבֵּ ְתּגַ י מִּ רֹו, ּכִּ ַצר ַלֲחבֵּ ה מֵּ ד הָ ָחד ַנֲעֹשֶׁ ש  נֶׁגֶׁ אֵּ
ָאר. ְ ן ַהש ּ זֶּׁה כָּ  ְוכֵּ נֹותּומִּ ְרּבָ רֹות ל ַהחֻּ לֹוםְוָכל ַהּצָ  : , ַחס ְוש ָ

יַנת  חִּ רּו  ְוזֶׁה ּבְ ּבְ ְתּגַ הִּ ש  ש ֶׁ ְקּדָ ית ַהּמִּ ן ּבֵּ ְרּבַ נֶׁגֶׁ חֻּ ש  ּכְ י אֵּ ְגמוּ ְמאֹורֵּ ּפָ י ש ֶׁ ש  ְוַהּכֹל ַעל ְידֵּ ְקּדָ ית ַהּמִּ ת ַהּבֵּ יבּו אֶׁ ֱחרִּ י אֹור ְוהֶׁ הָ ד ְמאֹורֵּ ָעה ְיסֹודֹות   ּבְ ַאְרּבָ
יהֶׁ בְּ  ּדֹותֵּ ם ָהָרעֹות ְוהָ מִּ יהֶׁ ר ַעל ְידֵּ ם ְוַתֲאוֹותֵּ ּקָ ת, וּ עִּ ֲחֹלקֶׁ ת. ּוְכמוֹ י ַהּמַ י ֱאמֶׁ יקֵּ ָחְלקּו ַעל ַצּדִּ ְפָרט ש ֶׁ ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ בִּ ת קיט(,   ש ֶׁ ּבָ ְבָרָכה )ש ַ ְכרֹוָנם לִּ ינּו זִּ

וּו  ש ְ הֻּ ם ַעד ש ֶׁ ַליִּ ּה קָ ֹלא ָחְרָבה ְירּוש ָ זּּו ּבָ יֹטן ְוָגדֹול ּובִּ ידֵּ ְלמִּ ים ְוכּו'. ְוַגם ָאְמרּו  ּתַ ְרבַּ ֲחָכמִּ ר חֻּ ּקַ עִּ י ש ֶׁ נִּ ת ש ֵּ יִּ םן ּבַ ּנָ ְנַאת חִּ י ֹשִּ  .ָהָיה ַעל ְידֵּ
ברך ברא ד' עולמות והם אצילות בריאה יצירה עשיה, שהם סוד ד' הבורא ית... -א "פא מאמר יא תבנית כל הדצח"ם "חספר הברית  צב

אותיות הוי"ה, וגם כן סוד חכמה בינה תפארת מלכות, וגם כן סוד נפש רוח נשמה חיה, וגם כן סוד ד' יסודות אש רוח מים עפר דכללות  
י"ה, וגם כן סוד כתר, וגם כן סוד יחידה,  כל העולמות, ועליהם עולם קדוש אחד נקרא עולם אדם קדמון שהוא סוד קוצו של יו"ד דהו

וגם כן סוד בחינה עליונה שבד' יסודות דכללות כל העולמות, נמצא אלו ה' עולמות הם סוד עשר ספירות דכללות כל העולמות. וכל אלו  
ן בכל עולם ועולם הבחינות הנזכר בכללות כל העולמות עם כל פרטיהם ופרטי פרטיהם הנמשך מהם וכל נכבדות המדובר בהם הוא גם כ

 בפני עצמו וככה המה בכל פרט ובכל בחינה אשר בכל עולם ועולם.  
גם בארנו שעולם העשיה נחלק לשתי בחינות אשר המה שמים וארץ, השמים הוא מגלגל הירח ולמעלה עד ערבות וגלגל הירח וערבות 

 בכלל, והארץ היא הד' יסודות אשר למטה מגלגל הירח.  
ירות המתחלקים לד' יסודות רוחניים עליונים המורכבים מחומר וצורה, אשר החומר ההוא נתהוה מאש ומים והשמים הם סוד י' ספ

דבריאה בהשתלשלם למטה, והצורה ההיא נתהוה מחומר המלאכים הנקראים אופנים, ויש בחינת טוב ורע בין בחומרן בין בצורתן בין  
 בכל ברואי שמים דעשיה.  

ת שתחת גלגל הירח נחלקים גם כן לי' ספירות והם גם כן מורכבים מחומר וצורה שהחומר הוא משמרי  והארץ אשר היא כל הד' יסודו
אופני עשיה והצורה נתהוה מחומר אופני עשיה, והכונה במלות אופני עשיה הוא השמים דעשיה, ויש ג"כ טוב ורע בין בחומרן בין 

 בצורתן בין בכל ברואי הארץ,  
וד חבת"ם )חכמה בינה תפארת מלכות( ובחינת נרנ"ח )נפש רוח נשמה חיה( דארץ דעשיה אשר וילון היא ואלה הד' יסודות הם גם כן ס

בחינת כתר ויחידה להם, והיא גם כן בחינת מלכות ונפש דשמים דעשיה, אשר על כן הוא בחינה המקשרת שמים וארץ, וכל הדברים  
פרקים ומאמרים הקודמים כל אחד על מקומו הראוי לו, הבט ימין וראה  האלה הלא המה כתובים על ספר זה באר היטב ומובאים למעלה ב

 )במאמר א' פרק א' ב' ג' ד' ומאמר ב' פרק א' ומאמר ה' פרק א' ב'( ותבין:
והמין השני המורכב הוא כולל תחתיו ג' דברים האמורים למעלה )בסי' י"ב(, הא' הוא הגלגלים   -פתיחה אות ידא " ח ספר הברית 

, הב' הוא הד' יסודות, הג' הוא הדומם צומח חי מדבר. והנה מקום אתי בספר הזה שבו אבאר לך ממה הורכבו הגלגלים והכוכבים
והכוכבים. אמנם הדומם צומח חי מדבר כלם הורכבו מן ד' יסודות הנקראים בלשונם )עלעמענטע( אשר המה אש רוח מים עפר, ואלו הד' 

להים קודם להם כדבר האמור למעלה )בסי' ב'( והמה נקראים חומר וצורה הראשונים, וזה יסודות הורכבו מחומר וצורה אשר ברא א
 החומר נקרא בלשון יון היולי...

...המקובלים הם אמרו שהחומר הראשון נברא תחלה בלי שום צורה ונקרא בלשון התורה תהו מלשון תוהא, כי כל שם אשר אדם רוצה  
זה אחר זה מספק ונמלך כי לא ידע מה הוא, ואחר כך נברא הצורה הראשונה ונתחבר בחומר  לגזור עליו נמלך לקראו בשם אחר וכן ב

הראשון ואז נקרא בהו, והיא מלה מורכבת בו הוא כלומר בו ניכר מה הוא כדאיתא בספר בחיי )בפ' בראשית(, ובעץ חיים )שער קיצור  
ענינו עד שיורכב, ואחר שקנה הצורה שהוא הנפש נקרא החומר  אבי"ע פרק י'( ז"ל, חומר הארץ נקרא תהו כי אין ניכר בו ציור מה

והצורה יחד בשם בהו ואז נתהוו הד' יסודות אש רוח מים עפר בחומר וצורה ואז נקרא בוהו יחד שניהם כי בהיות חומר הארץ לבד בלי  
 צורה נקרא תהו, עכ"ל: 

אבל . שכתב שהיסודות יש בהם ממוצע כגון האויר ממוצע בין מים ואש ומים בין אש לעפר ועיין ספר הברית ח"א מאמר ו פ"א
' אות ב הוסיף שיש יסוד פשוט שרק ע"י פשיטותו אפשר החיבור וההרכבה בין היסודות כי רק הוא עושה מוהרנ"ת בהלכות מצרנות ד

נראה לבאר עפ"י תורה פ ששלום הוא בין שני הפכים והביאור הוא  ו   .א מדברי רבינו כאןשלום בינהם זה לא מובא שם אלא יוצ
ששני הפכים ( שתמיד כדי לעשות שלום בין שני הפכים צריך להמשיך בחי' הארה ממקום הגבוה משניהם כי א"א 1)שמעתי מהר"ץ לג 

יתבטלו זה לזה כי זה לא נקרא שלום אלא נצחון של האחד מהם אבל שלום בעצם הכלל בו שנעשה רק ע"י ששני ההפכים מתבטלים  
לאור הגבוה מהם ותופסים שא"א שיאיר בכל אחד לחוד אלא בשניהם יחד דייקא שזה בחי' כלי כי כל כלי מורכב מחלקיקים וכל 

פסים שיהפכו לכלי שיוכל לקבל בתוכו את האור שאיליו הם נכספים רק ע"י השלום ביניהם  ונראה שזה החיבור ביניהם הוא ע"י שתו
הביאור שם בלק"ה כי צדיק הוא תמיד הצינור המאיר אור מגבוה לנמוך בכל הבחינות. ולכן רק ע"י אחיזתו בקודם הפירוד יכול לעשות  

   .ר ממנושלום אחר הפירוד אבל זה רק ע"י שרוצים לקבל את האו
 .ובקיצור רק כששני הפכים תופסים שהם צריכים זה לזה כדי לקבל בתוכם את האור הצדיק שנכספים איליו אזי יש שלום ביניהם

פירשנו לעיל בשערים הקודמים שהוא מפני שהם אמות לכל  -אומרו שלש אמות  -ועיין פירוש הרמ"ק לספר יצירה פרק שלישי  צג
הויה, דהיינו שלש ראשונות שבהן שרש הדין והחסד והרחמים, שהם שורש מים חסד ודין אש ורוח רחמים, וכן שלשה אלה הם יסוד 

נתהוה כסא הכבוד,  ואמות לכל ההוייות שמהרכבתם ימצאו העליונים והתחתונים, והכוונה מהרכבת האש והרוח והמים הרוחניים 
ומהעביותם יותר נתהוו המלאכים השרפים והחיות והאופנים, ומעביותם יותר נתהוו הגלגלים וכל הנכלל בהם, ומעביותם יותר נתהוו אש 

 ומים ורוח גשמיים ומהרכבתם כל הנמצא בתוכם, ולכך הם אמות כדפרישית:
 ]דף ד.[  ח' ד' אות * עיין תורה צד



 תנינא והר"ןמ                        סז תורה                           ליקוטי                     29ל: 

כמבואר בתורה סו ו .כנ"ל שכין מן הצדיק והד' יסודות נמ .סוד האשימווה וגא ,בטלים מהרוח

  .להנ"נינא ת

וא יסוד פשוט בזה שהצדיק ה ,כיצד אוחז במדותבצדיק לראות את עצמו  רותהאפש  שתולה אתשם  צ"ע

  להשוות להתנהגות ו יק מתנהגצד הצדלראות כיהכוונה רק  שאין  מעמש .תשכים היסודות והמדושממנו נמ

 בבחי'  עד שאחיזתוזיכך עצמו  יק האמתצדשה ון כיהכוונה שאלא  .ל אדםשהרי זה אפשר וצריך ביחס לכ י,של

מתפשט בי קדושת הצדיק  ,אזי ע"י שאני נכלל בו ,\צו/אין בהם רע כללהיכן ש ,יסודותלשרש  , שהואוטיסוד פש

עד  ,סודותיאת הטוב שבכל כך  ' איהו לא חזי מזליה חזי(בבחיעכ"פ ) \צח/ רגישאפשר שאזכה לה ,\צז/ ראש בית

 . \צט/תאוות רעותנחלשות ה ז , ועי"רע שבהן באמאס ש

 כל מי אזי הוא החן והיופי של העולם, ששמתגלה דהיינו כשנתגלה זה הצדיק  "כ וע

ות לרא זוכה, \קא/ [ק] האמת ונכלל בזה החןצדיק בזה הע"י שמגלה את החן והיופי  שמתקרב

 התחין עיניו ורואנפ  זיאו ,העינים הנ"ל על המכסיםל הנ" םמסתלקים הענניאמת וולהרגיש את ה

 
י זֶׁה ָידּוַע,  -תורה ד' אות ח'   צה לּכִּ ּכָ ּדֹות ש ֶׁ יהֶׁ  ַהּמִּ ָעה ְיסוֹ ָרעֹות ְותֹוְלדֹותֵּ ַאְרּבָ ין מֵּ כִּ ְמש ָ ַאְרבַּ ן נִּ ּמּובָ דֹות, מֵּ ַנת חֲ ע ָמרֹות, ּכַ ש ְ מִּ ים: 'ַעְצבּות א ּבְ ידִּ סִּ

ן ְותֹוְלדוֹ  יהֶׁ ין  תֵּ כִּ ְמש ָ ם',מִּ נִּ ֲאו ּדֹומֵּ מְ ֹות ָרעֹות ְות'ּתַ ן נִּ יהֶׁ ין  ֹוְלדֹותֵּ כִּ ַח',ש ָ ּצֹומֵּ ים בְּ  מִּ ָברִּ ים'ּדְ לִּ ין  ְותֹוְלדוֹ  טֵּ כִּ ְמש ָ ן נִּ יהֶׁ חַ תֵּ ן נִּ  י'.מֵּ יהֶׁ ֲאָוה ְותֹוְלדֹותֵּ ין 'ּגַ כִּ ְמש ָ
מְּ  ר'מִּ  .  ַדּבֵּ

 יסוד האש., ומדבר מהרוחמיסוד  ומח מיסוד המים, והחיוצ .העפר  דומם הוא מיסוד כיפירוש 
ְנַין  -סימן רלד יי מוהר"ן עיין ח צו ּדֹות ָרעוֹ ְלעִּ ֲאוֹות ּומִּ יַרת ּתַ בִּ תְ ת ְלַגמְ ש ְ הִּ ּטּול ש ֶׁ ית ַהּבִּ ַתְכלִּ י ּבְ זָָּכה לָ רֵּ ת ַעְצמֹו ש ֶׁ ר אֶׁ אֵּ ְכרזֶׁה, ָאַמר ַרּבֵּ ּפָ ֹונֹו  נּו זִּ
ְברּו ַהתַּ לִּ  ָ ש ּ ים ש ֶׁ יקִּ ּיֵּש  ַצּדִּ ֶׁ עַ ֹו עמַאְך הּוא כְּ  ֲאוֹות,ְבָרָכה ש  ּמְ י ש ֶׁ ֹור ש ֶׁ ין אֹותֹו ְוַאף ַעל ּפִּ דִּ ָאר בּ ּבְ ש ְ ד ָהעֹור ַאְך נִּ ּבָ עֻּ מֹו  ֹו ְקצָ ּמְ ינֹו טֹוב. ּכְ אֵּ יַח ש ֶׁ ת רֵּ
ן ְבר כֵּ ָ ש ּ ּיֵּש  ש ֶׁ ל ש ֶׁ ְמש ָ ֲאוֹות ַהּנִּ ש ְ ֲאָבל ֲעדַ ּו ַהּתַ ן נִּ ֲאוֹות יִּ ן ַהּתַ ם ַוֲעַדיִּ הֶׁ ץ מֵּ מֶׁ רּוכִּ ָאר ְקָצת ש ֶׁ יהֶׁ ּכְ מִּ ם ים ַאֲחרֵּ יכִּ       ְקָצת:ּבְ רִּ ּצְ ָבר ש ֶׁ ם ָאַמר ּכְ ין ּגַ

ֲאוֹות כְּ  ּתַ יןמֹו ש ֶׁ ְלַנּקֹות ַהּגּוף מִּ כִּ ין ָהעֹור ּוְמַהּפְ דִּ ַעּבְ ְהיֶׁ  ּמְ ּיִּ ֶׁ יְך ש  ְך ָצרִּ בָּ ה ַהּגּוף ָנקִּ אֹותֹו. ּכָ ְהיּו ְיכוֹ ד ְלַגמְ י ּוְמעֻּ ש  יִּ ּמָ ּמַ ֲאוֹות ַעד ש ֶׁ ּתַ י מִּ ין לְ רֵּ ָהְפכֹו  לִּ
ְר  ֲאוֹות הּוא ָנקִּ ֹות ש ֶׁ אְולִּ ל ַהּתַ ּכָ י מִּ ְמָצא י ְלַגְמרֵּ ּדֹות ָרעֹות, ְוֹלא נִּ ּוםּבֹו ש  ְוַהּמִּ ש ּ ָלל מִּ יַח ּכְ ץ ְורֵּ מֶׁ ע ּום ש ֶׁ ּבָ ה ָרָעה ש ֶׁ ּדָ ֲאָוה ּומִּ נּתַ ְכרוֹ ֹוָלם. ְוַרּבֵּ נֹו  ּו זִּ
בְ  כָּ לִּ י מִּ י ְלַגְמרֵּ ט ְלַגְמרֵּ ְפש ָ ץ כְּ עֹות ְולֹ ֹות רָ דּ ֲאוֹות ְוַהּמִּ ל ַהתַּ ָרָכה ָהָיה מֻּ מֶׁ ּום ש ֶׁ ָאר ּבֹו ש  ש ְ ּום א נִּ ה ָרָעה ְוש  ּדָ ּום מִּ ש ּ ֲאוָ ָלל מִּ עֹוָלם: ּתַ  ה ּבָ

יְוָכל זֶׁה ָזָכה בְּ  יל לֵּ ְתחִּ הִּ ם ש ֶׁ גוֹ ַיְלדּותֹו ֹקדֶׁ ַהּשָ ְך ּבְ בֹוהלֵּ ָראֵּ ֹות, ְוהַ ת ּגְ ֹשְ ץ יִּ רֶׁ ַסע ְלאֶׁ ּנָ ם ש ֶׁ ה ְזַמן ֹקדֶׁ ךְ ל. ַאךְ ְרּבֵּ ְעָלה ְלַמְעָלה ֲעלֹות מִּ ָכה לַ זָ   ַאַחר ּכָ ּמַ
גָ  ְדרֵּ ּמַ קוֹ ּומִּ ָעָלה ַלּמָ ָגה ַעד ש ֶׁ עָ ה ְלַמְדרֵּ זָָּכה ְלמַ ם ש ֶׁ ֶׁ ְפש ָ ָלה, ְוָזָכה ְלַמה ש ּ י אֶׁ אִּ ְליֹוָנה ש ֶׁ ָגה עֶׁ ר מִּ ְדרֵּ לָ ר ְלַדּבֵּ  ל: זֶּׁה ּכְ

ְהיֹות  -ן לק"ה מצרנות ד' ט' עי צז ה לִּ זֹּוכֶׁ י ש ֶׁ ְכָללמִּ ם ַהצַּ בְּ  נִּ ַהְינּו ש ֶׁ ש ֵּ יק, ּדְ ים ּדִּ נִּ ל ּפָ ַעל ּכָ ְקָרא ָעָליו, אֹו ש ֶׁ יק נִּ ּדִּ ם ַהּצַ ֵּ ְכנַ ש ּ לִּ נִּ יק  ס ּבְ ּדִּ ם ַהּצַ ּבֹו ש ֵּ
ּוב ְוהּוא ַמֲאמִּ  יָניו ְונִּ ין ּבֹו ְוהּוא ָיָקר ְוָחש  עֵּ ר ּבְ אֵּ ַהּפְ יק אוֹ ְכָלל ּבְ ּדִּ ל ַהּצַ ת ש ֶׁ ן ָהֱאמֶׁ י ְוַהחֵּ רוֹ  ְוַהּיֹפִּ ה ש ֶׁ יָניו ְוכּו'. אֹותֹו בְּ אֶׁ עַ עֵּ ְך  ש ֶׁ ְמש ָ ל זֶׁה נִּ י ּכָ ל ְידֵּ

יק, ש ֶׁ  ּדִּ ת ַהּצַ ַ ש ּ תא ָהֹרא הוּ ָעָליו ְקדֻּ יִּ ְסתַּ ש  ּבַ י זֶׁה מִּ ַעל ְידֵּ דּ , ש ֶׁ ָכל ַהּמִּ ל ַעל ַעְצמֹו ּבְ לַ ּכֵּ ם ּכְ הֵּ ר  ל ַהּתֹוָרה ַעד ש ֶׁ ֹות ש ֶׁ ּקַ י עִּ ל ה', ּכִּ ּוב אֶׁ ה ָלש  זֹּוכֶׁ
ּיוּ  ל קּ ת ְוַהּתִּ ַהחִּ ְכלָ ּון ש ֶׁ ל ּבִּ ָראֵּ ֹשְ ל יִּ הּוא הָ ּכָ ת ש ֶׁ יק ָהֱאמֶׁ ּדִּ י ַהּצַ ְפָרט הּוא ַעל ְידֵּ ת ֹראש  ל ּובִּ יִּ ָהר ַהּיֹוצֵּ  ּבַ הּוא ַהּנָ ת, ש ֶׁ ּנּו ָהֱאמֶׁ ּמֶׁ ּמִּ ֶׁ ן ְוכּו' ש  דֶׁ עֵּ ּיּות  א מֵּ חִּ
ּיוּ   .ם ַהּכֹלְוקִּ

 ע. "וצהמביא להרגשה.  ה בעיני השכל,הכוונש שזוכה לעינים לראות היכן אוחז במדות. ונראהרבנו לשון  צח
ואולי   אינה קושיא כי ע"י המוחין מתקן המדות.  תובאמ משך תיקון המדות.צ"ע דלקמן מבאר שמהצדיק נמשך מוחין וכאן מהצדיק נ צט

 ,רמז שפגם הדעות הוא חסרון חכמה בחי' אב ,בן מהאב והאודם מאמאואיתא שהלו, ורה ד'צדיק נקרא אם בתה צחות כי בלומר אפשר 
שתאוות האבא כספיהם המה ואביהם(  )ד"ה ויראו את צרורותאבל באמת עיין תורה י'  .ופגם המדות חסרון הבינה בחי' אם, בחי' הצדיק

 מה שלא תיקן נמשך לבן. 
 דברי התורה הזאת  ב  היטב נות ד' אמצע אות ט ד"ה ותעייןרלכות מצת י' וה ותפין ה' אמצע אוהשלכות חלוקת וה' ג עיין לק"ה תפילין ז' ק

יִּ   -סוף אות י' חלקת שותפים הלכה ה  לק"ה קא יַנת ֹראש  ּבַ חִּ הּוא ּבְ ת ש ֶׁ יק ָהֱאמֶׁ ּדִּ י ַהּצַ ּום ּכִּ ין ָלנּו ש  יֹנק ת אֵּ ין לִּ ין ָאנּו ְיכֹולִּ יָסה ּבֹו ְואֵּ פִּ  ּתְ
ּנּו ְולִּ  ּמֶׁ ּמֹמִּ ּיּות מִּ ֹאב חִּ דוֹ חֹו הַ ש ְ הוּ ּקָ ַתח ש ֶׁ ְך ַהּפֶׁ רֶׁ ם ּדֶׁ י אִּ ַרְך ַעל יְ ש  ּכִּ ְתּבָ תֹו יִּ ּלָ ה ָלנּו ֱאֹלקּותֹו ּוְגדֻּ ם ְמַגּלֶׁ ְך ש ָ רֶׁ ּדֶׁ דֹוש  ש ֶׁ יו ַהּקָ י ּפִּ ְתחֵּ יַנת ּפִּ חִּ י  א ּבְ דֵּ

י תּ  ּדּוש ֵּ הַהחִּ ַגּלֶׁ ּמְ יַנת ֲהָלכֹות ש ֶׁ חִּ ם ּבְ הֵּ ּלוּ  ֹוָרה ש ֶׁ ים ַהֲהָלכֹות ַהּיוֹ ָלנּו. ְואֵּ י ְצאִּ ּפִּ הָ מִּ ין מֵּ כִּ ְמש ָ ם נִּ הֵּ ינּו, ש ֶׁ לֵּ ם ו אֵּ ֵּ ּיֹות ַהש ּ ע אֹותִּ ַאְרּבַ ין, מֵּ ָעה ֹמחִּ ַאְרּבָ
יַנת ְבחִּ ם ּבִּ ינּו הֵּ לֵּ דֹוש  אֵּ יו ַהּקָ ּפִּ ין מִּ ּיֹוְצאִּ ע ַאּמֹות ש ֶׁ  ּוְכש ֶׁ תְ ַאְרּבַ ְפנֵּי ּפִּ ַהְינּו לִּ ַתח, ּדְ ְפנֵּי ַהּפֶׁ יו ַהקָּ ּלִּ י ּפִּ ְך ש ָ חֵּ רֶׁ ּדֶׁ ין ם יוֹ דֹוש  ש ֶׁ ינּו. ְצאִּ לֵּ ּיּות ֹמחֹו אֵּ ימִּ נִּ ּפְ מִּ

יָּ וְ  ם ּכַ ֵּ ּיֹות ַהש ּ יַנת ד' אֹותִּ חִּ ּבְ ין מִּ כִּ ְמש ָ י ַהד' ַאּמֹות נִּ ל ֲהָלָכה, ּכִּ יַנת ד' ַאּמֹות ש ֶׁ חִּ ינַ זֶׁהּו ּבְ חִּ ם ּבְ הֵּ יַנתדּוַע ש ֶׁ חִּ ת ּבְ יק ָהֱאמֶׁ ּדִּ ין. ְוַהּצַ ת  ת ד' ֹמחִּ יִּ ֹראש  ּבַ
י מְ  ּדּוש ִּ ה חִּ ְפלָ ַגּלֶׁ ים כָּ ם נִּ ָחְכמָ אִּ זֶׁה ּבְ ל ּכָ כֶׁ ֹשֵּ ה ּבְ ּלֶׁ ּלֹו ְלָכל ָאָדם ש ֶׁ אֵּ ין ְוַהֲהָלכֹות ש ֶׁ ּדּוש ִּ ין ַהחִּ כִּ ְמש ָ ְהיּו נִּ ּיִּ ֶׁ ֹזאת ַעד ש  ית ּכָ ּיִּ ּתִּ ְפָלָאה ֲאמִּ ָכל ה נִּ עֹוָלם ּבְ ּבָ
יָּ מַ  ית ָהֲעלִּ ַתְכלִּ ין ּבְ הּוא. ּבֵּ ָגה ש ֶׁ ַתכְ ְדרֵּ ין ּבְ יָדה, חַ ה ּבֵּ ית ַהְירִּ תלֹום, ס ְוש ָ לִּ ם יּוְכלּו ְלַהֲחיֹות אֶׁ ּלָ ּכֻּ ֶׁ ָלם ש  ְרצּו ְלַקּבְ ם יִּ יד אִּ מִּ ם ּתָ הֶׁ  . ַעְצָמן ּבָ

ּמִּ  -לק"ה תפילין הלכה ז אות ג'  ש ֶׁ ָגם הּוא ּכְ ר ַהּפְ ּקַ ר ח"ַאְך עִּ ּבֵּ , בְּ   ו, ָהַרעְתּגַ ש  יַנת אֵּ חִּ הּוא ּבְ יַנת ָהַרע ש ֶׁ שבד' ְיסֹודֹות, ש ֶׁ ש  חִּ י אֵּ ְמאֹורֵּ  ַהּנַ"לּבִּ
ּמִּ  ּדֹות רָ ש ֶׁ ֲאוֹות ּומִּ ל ַהּתַ ם ּכָ ָ ר ָעלָ ש ּ ּבֵּ ְתּגַ ין ְלהִּ יכִּ לּוק. ּוְצרִּ ב הּוא נור ּדָ ימּות ַהּלֵּ יַנת ֲחמִּ חִּ , ּבְ ש  יַנת אֵּ חִּ ם ּבְ ּלָ י ּכֻּ י  יעֹו עַ יו ּוְלַהְכנִּ עֹות, ּכִּ אֹורֵּ י ַהּמְ ל ְידֵּ

יַנת  חִּ הּוא ּבְ יקאֹור, ש ֶׁ ּדִּ ם ַהּצַ ם ּכֹחַ  ש ָ ָ ש ּ ּמִּ ש   ש ֶׁ ְקדֻּ  ָהאֵּ ש  ּדִּ ר ָהאֵּ ף ּוְמַבעֵּ ּשֹֹורֵּ ה ש ֶׁ ָ ם, ש ּ ש  ּתֹאְכלֵּ ש  ָיְצאּו ְוָהאֵּ ָהאֵּ אל ט"ו( מֵּ ְזקֵּ יַנת )ְיחֶׁ ְבחִּ  ָהַרע ַהזֶּׁה ּבִּ
יק  ּדִּ ֹכַח ַהּצַ ּבְ ין ְלהִּ ַהְינּו ש ֶׁ ּבֵּ זֹוכִּ דֻּ ְתּגַ ל ַהּקְ ב אֶׁ ימּות ַהּלֵּ ש  ֲחמִּ זֶּׁה ר ַלֲהֹפְך אֵּ ה, ש ֶׁ ָ מוּ ש ּ לֵּ ְ ר ַהש ּ ּקַ מעִּ כָּ ת, ּכְ ר ֹו ש ֶׁ ָמקֹום ַאחֵּ י תּוב ּבְ ּקּוטֵּ יָמן מ"ט()לִּ ְנָיָנא סִּ  .ּתִּ

ְסתַּ  -אמצע אות ט' מצרנות הלכה ד לק"ה   ם ּתִּ ּנֵּה אִּ ְברֵּ ְוהִּ דִּ ב ּבְ יטֵּ ן הֵּ ל ּוְתַעּיֵּ זְ ֹוָרה ַהזֹּאת י ַהתּ ּכֵּ ּמַ ְמָצא ש ֶׁ יּתִּ ָרטִּ ה ּפְ ּמָ ם ּכַ יר ש ָ ְנַין ְקדֻּ ּכִּ עִּ ת ם מֵּ ַ ש ּ
ּדִּ  ַהיְ  יק,ַהּצַ ם ְוהַ נּו ש ֵּ ּדְ ֵּ הּוא ַהש ּ יק, ש ֶׁ ּדִּ ַהיְ ם ַהּצַ ּלֹו, ּדְ ּדּור ש ֶׁ י ְוַההִּ ן ְוַהּיֹפִּ ר ְוַהחֵּ אֵּ ּלֹו ְוַהּפְ ְרסּום ש ֶׁ ְכלָ ּפִּ ְהיֹות נִּ ה לִּ זֹּוכֶׁ י ש ֶׁ יקל בְּ נּו מִּ ּדִּ ם ַהּצַ ַהְינּו  ש ֵּ , ּדְ
ְקָרא ָעלָ ש ֶׁ  יק נִּ ּדִּ ם ַהּצַ ֵּ ַעלש ּ ים  יו, אֹו ש ֶׁ נִּ ל ּפָ כְ ּכָ ּבֹו ַנס בְּ נִּ ין בּ לִּ יק ְוהּוא ַמֲאמִּ ּדִּ ם ַהּצַ ןש ֵּ י ְוַהחֵּ ר ְוַהּיֹפִּ אֵּ ַהּפְ ְכָלל ּבְ יָניו ְונִּ עֵּ ּוב ּבְ ת  ֹו ְוהּוא ָיָקר ְוָחש  ָהֱאמֶׁ

רוֹ  יק אֹו ש ֶׁ ּדִּ ל ַהּצַ ה ש ֶׁ ינָ אֶׁ עֵּ עַ יו ְוכּו'. אֹותֹו ּבְ ְך עָ ש ֶׁ ְמש ָ ל זֶׁה נִּ י ּכָ ת ל ְידֵּ ַ ש ּ יק, ש ֶׁ  ָליו ְקדֻּ ּדִּ תאש  בַּ א ָהֹרהוּ ַהּצַ ל יִּ ּכֵּ ְסּתַ י זֶׁה מִּ ַעל ְידֵּ ָכל , ש ֶׁ ַעל ַעְצמֹו ּבְ
ּוב  ה ָלש  זֹּוכֶׁ ַלל ַהּתֹוָרה ַעד ש ֶׁ ם ּכְ הֵּ ּדֹות ש ֶׁ ּיּות ְוהַ ַהּמִּ ר ַהחִּ ּקַ י עִּ ל ה', ּכִּ קּ אֶׁ ל יִּ ּתִּ ל ּכָ ְכלָ ּון ש ֶׁ ל ּבִּ ָראֵּ י ֹשְ ְפָרט הּוא ַעל ְידֵּ יק ָהאֱ ל ּובִּ ּדִּ הּוא  ַהּצַ ת ש ֶׁ מֶׁ

יִּ ֹראש  הָ  עֵּ ת ָהֱאמֶׁ  ּבַ א מֵּ ָהר ַהּיֹוצֵּ הּוא ַהּנָ ּנַ"ל. ְוזֶׁה ַהצַּ ת, ש ֶׁ ּיּום ַהּכֹל ְוכּו' ּכַ ּיּות ְוקִּ ּנּו חִּ ּמֶׁ ּמִּ ֶׁ ן ְוכּו' ש  ת ּומֵּ דֶׁ ּבָ יַנת ש ַ חִּ יק הּוא ּבְ ירּדִּ ית ַהּמִּ  אִּ ש   ְלַהּבֵּ ְקּדָ
ְבחִּ  ָהֹראש  ּבִּ ת ש ֶׁ יִּ יַנת ֹמחִּ  יַנת ֹראש  ּבַ חִּ ַהְינוּ ּבְ יקַהצַּ  ין, ּדְ יר ּדִּ אִּ ְקדָּ  מֵּ ית ַהּמִּ הּוא ּבֵּ ת ש ֶׁ יִּ יק ְלַהּבַ ּדִּ ְכבֹוד ַהּצַ ְגמּו ּבִּ ּפָ ם ְוכּו'. ּוְכש ֶׁ יַניִּ יַנת עֵּ חִּ הּוא ּבְ , ש ֶׁ  ש 

ק ָהֹראש   ּלֵּ ְסּתַ ם ְונִּ ְתַעּלֵּ ַהבַּ נִּ ת ְוַעל ְידֵּ מֵּ ֱחַרב הַ יִּ י נִּ י זֶׁה נֶׁ , ּכִּ ש  ְקּדָ ית ַהּמִּ קּו ְמאּבֵּ ּלְ י אֹור, ש ֶׁ ְסּתַ חִּ הוּ ֹורֵּ רּו ְמאוֹ יַנת אוֹ א ּבְ ּבְ ְתּגַ יק ְוהִּ ּדִּ , ר ַהּצַ ש  י אֵּ רֵּ
ינַ  חִּ ָעה ְיסֹודֹות ּבְ ְלקּול ָהַאְרּבָ ַגם ְוקִּ יַנת ּפְ חִּ הּוא ּבְ ינִּ ש ֶׁ ין ַעל עֵּ ין ְדְמַכְסּיָ יַנת רֹומִּ ין, ת ֲעָננִּ חִּ ָתא ְורוֹ ּבְ יַנת עֵּ י ַרּבְ חִּ א, ּבְ יְרּתָ י ְזעִּ מָ מִּ ש ְ ו ְויִּ אל ֹשָ ם  עֵּ הֵּ ש ֶׁ

י חִּ ים ַלל כָּ ַנת כְּ ּבְ ם יֹוְנקִּ הֶׁ ּמֵּ ים ש ֶׁ ָגמִּ ְמֹבָאר ש ָ ל ַהּפְ ל חּוצֹות ְוכּו', ּכַ יַנת ֹראש  ּכָ חִּ ר, ּבְ קֶׁ ל ש ֶׁ ים ש ֶׁ יגִּ ְנהִּ ב: ַהּמַ יטֵּ ם הֵּ ן ש ָ ל זֶׁה, ַעּיֵּ  ם ּכָ
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 יסודות שהם נמשכין המדות שנמשכין מד'  אוחז בכל איך הוא  \קב/ומסתכל על עצמו

 מהצדיק כנ"ל. 

ה' מלך  בחי' נהפך ל, רי אורמאו בחי'שבאווה( ג)תיקון ה ,זך שבהם הוא יסוד האששהע"י תיקון המדות  וגם

ה'  דולתגב ולהסתכל יכול לראות י ואז  וענוה, לשפלותוות ל הישלביטוזוכה הארת אמת,  , שגאות לב
תו רחוקה להשגת גדושהחכמה היא להשיג ש ,קה ממניתי אחכמה והיא רחו"ש אמרר כמשלגדולתו אין חק

ודל הארת האמת  גוך מתנו שדהייעל בני העולם  צ"ע האם הכוונה ולהסתכל בעולם,. (אתורה פג תנינכ) ממני

 ה א')כמבואר בתורל דבר בעולם ככוונה הסתכל בשכל של השאו ני האדם, לראות גדולת בזוכה להקטין עצמו ו

כנ"ל:  התגלות הפאר של הצדיק האמתעיניו ע"י  ע"י שנפתחו או לשניהם,( \קגותורה לט תנינא/
 לה.נא ובת עין של מעמתלת גוונין דעי צאיו ,ששם אחיזת הצדיק האמתיסוד הפשוט כי וכפי שיבאר לקמן 

ינו יזה בחי' שם, דהעולם ב  א פאר הדורגדולתו שהותפרסם הצדיק נתגלה ונ כי כשזה

לובש הצדיק האמת, מ בעולם. ובתוך זה השם של  \קד/בטו תפרסם ויש לו שםשנ

 
ורה כאן הוא שהעין לא יכולה להסתכל על עצמה לכן צריך לקבל את כח הראות מגבוה יותר ממקום ביאר שיסוד הת 6 לג ח"יצ הר קב

שלא נפגם ע"י הצדיק שמאיר אותו משם ה' לבחי' ביהמ"ק ושבת  דהיינו סה"כ ג' בחי' עין בבחי' עולם שנה נפש דהיינו שיש עין הזמן 
ין לה ע"י שנכללים בחן של הצדיק הוא הח"ן המבואר בתורה א' שעל ידו  בשבת ועין הארץ בביהמ"ק ועין יעקב בחי' עין הצדיק שזוכ

 .מסתכל בשכל של כל דבר  ועייש עוד בשיעור הנ"ל שמבאר באריכות את התורה הזו
ץ" )תְּ  -תנינא לט  תורה קג ָארֶׁ ּמֹות ּבָ ם ש ַ ר ֹשָ ְפֲעלֹות ה', ֲאש ֶׁ ם  "ְלכּו ֲחזּו מִּ ֵּ ָרא ַהש ּ ר ּבָ ְפָלא ְונֹוָרא ְמֹאד, ֲאש ֶׁ ָבר נִּ ת ַהּדָ ֱאמֶׁ י ּבֶׁ ים מ"ו(. ּכִּ ּלִּ הִּ

ה ְמֹאד ְמֹאד, ָמה  ים ַהְרּבֵּ ים ְונֹוָראִּ ְפָלאִּ ים נִּ ָברִּ ה ּדְ ה ְוַכּמָ ּמָ ּה ּכַ ּיֵּש  ּבָ ֶׁ יָאה, ש  רִּ ל ַהּבְ ת ּכָ ַרְך אֶׁ ְתּבָ זֶׁה ָהעֹוָלם יִּ ּלּו ּבְ י ה'! ַוֲאפִּ ְלַבד ָעְצמּו   ַרּבּו ַמֲעֹשֵּ
ל זֶׁ  ּיֹות ש ֶׁ רִּ ּבְ ש  ּבַ ּיֵּ ֶׁ ת ה' ש  ּלַ דֻּ ר ּגְ עֵּ י יּוַכל ְלש ַ ים ְוכּו', ּומִּ ים ְוצֹוְמחִּ ָרא ּדֹוְממִּ ר ּבָ ְפְלאֹות ה', ֲאש ֶׁ ר  נִּ ֲאש ֶׁ ָאר ָהעֹוָלמֹות. ְוַהּכֹל ּכַ ן ש ְ ּכֵּ ל ש ֶׁ ּכָ ה ָהעֹוָלם, מִּ

ל: ָראֵּ ֹשְ יל יִּ בִּ ש ְ א ּבִּ ּלָ ְבָרא אֶׁ ית מַ      ַלּכֹל ֹלא נִּ ְכלִּ ת הּוא ּתַ ּבָ י ש ַ ית. ּכִּ ְכלִּ הּוא ַהּתַ ת, ש ֶׁ ּבָ יַנת ש ַ חִּ יל ּבְ בִּ ש ְ יָאָתן ּבִּ רִּ ר ּבְ ּקָ ַעְצָמן, עִּ ל ּבְ ָראֵּ ֹשְ ה ְויִּ ֲעֹשֵּ
הּוא עֹוָלם רּוָמה קלו(, ש ֶׁ ַמת ַהזַֹּהר ַדף א; ְוֹזַהר ּתְ מֹות )ַהְקּדָ ש ָ יַנת עֹוָלם ַהּנְ חִּ הּוא ּבְ ץ, ש ֶׁ ם ָוָארֶׁ ַמיִּ ַרְך  ש ָ ְתּבָ ם יִּ ֵּ ת ַהש ּ יגּו אֶׁ ֹֹ ם ַיּשִֹּ ת, ְוש ָ ּבָ ּלֹו ש ַ ּכֻּ ש ֶׁ

ָחד יִּ  מּור, ְוָכל אֶׁ ה ַאְחדּות ּגָ ְהיֶׁה ַנֲעֹשֶׁ י ָאז יִּ ַע; ּכִּ ּום מֹונֵּ י ש  יל ּוְבלִּ ְבּדִּ ּום ָמָסְך ַהּמַ י ש  לִּ ָראּוי, ּבְ עֹו:ּכָ ְצּבָ אֶׁ ה ּבְ ַמֲאַמר   ְהיֶׁה ַמְראֶׁ ינּו לֹו", ּכְ ּוִּ "זֶׁה ה' קִּ
ל הַ רַ  ת ּכָ ַרְך אֶׁ ְתּבָ ם יִּ ֵּ ָרא ַהש ּ יל זֶׁה ּבָ בִּ ש ְ ּבִּ ית, ש ֶׁ ְכלִּ ית לא(, ְוזֶׁהּו ַהּתַ ֲענִּ ְבָרָכה )ּתַ ְכרֹוָנם לִּ ינּו, זִּ ּה: ּבֹותֵּ ּלָ יָאה ּכֻּ רִּ  ּבְ

ָכל  י ּבְ ית, ּכִּ ְכלִּ יַנת ַהּתַ חִּ עֹוָלם ּבְ ְבָרא ּבָ ּנִּ ֶׁ ָבר ְוָדָבר, ש  ָכל ּדָ אי ּבְ ַוּדַ ן יֵּש  ּבְ קֹום  ְוַעל ּכֵּ ּמָ ַהְינּו ַהַהְתָחָלה מִּ ָבר ְוָדָבר יֵּש  ּבֹו ַהְתָחָלה ָוסֹוף, ּדְ ּדָ
מּות. ְוַגם יֵּש  ּבֹו בְּ  מּוָנה ְוַהּדְ זֶׁה ַהּתְ ה ּבָ ְתַהּוֶׁ ם ְונִּ ש ֵּ ְתּגַ ּנִּ ֶׁ לּות, ַעד ש  ְלש ְ ּתַ ש ְ הִּ ל ּבְ ְלש ֵּ ּתַ ש ְ ּנִּ ֶׁ ְבָראש  יל זֶׁה נִּ בִּ ש ְ ּבִּ ית ְוַהּסֹוף, ש ֶׁ ְכלִּ יַנת ַהּתַ ין חִּ כֹולִּ ּיְ ֶׁ ַהְינּו ש  , ּדְ

יָאה: רִּ י ַהּבְ ְפָרטֵּ ְתּבֹונֵּן ּבִּ ּיּוָנם ְוָלַדַעת ּוְלהִּ יק עִּ ל ְלַהֲעמִּ ָראֵּ ֹשְ ם   יִּ הֶׁ ְתּבֹונֵּן ּבָ ָבר ְוָדָבר, ְלהִּ ל ּדָ ל ּכָ ְנָין ְוקֹוָמה ּוְדמּות ְוכּו', ש ֶׁ ים ּובִּ יָברִּ ית ָהאֵּ ַתְבנִּ ּבְ
ַרְך, ּוְלָעבְ  ְתּבָ א יִּ ּלֹות ַהּבֹורֵּ דֻּ ית. ּכִּ ּגְ ְכלִּ ל ַהּתַ ָבר אֶׁ ְסָמְך אֹותֹו ַהּדָ ם נִּ ָ ש ּ ית, ש ֶׁ ְכלִּ ן ְלַמְעָלה ַמְעָלה ַעד ַהּתַ י זֶׁה. ְוכֵּ ַרְך ַעל ְידֵּ ְתּבָ ָבר ְוָדָבר  דֹו יִּ י ָכל ּדָ

ין ְלַהּשִֹּ  ָבר זֶׁה ְיכֹולִּ י ּדָ ַעל ְידֵּ ְבָרא, ש ֶׁ ילֹו נִּ בִּ ש ְ ּבִּ ית, ש ֶׁ ְכלִּ ַהּתַ יָזה ּבְ ָבר גֹו יִּ י יֵּש  לֹו ֲאחִּ ּיֵּם אֹותֹו ַהּדָ ְסּתַ ם נִּ ָ ש ּ ית, ש ֶׁ ְכלִּ ַרְך ּוְלָעְבדֹו ַעד אֹותֹו ַהּתַ ְתּבָ
ָכל  א ּבְ ת ַהּבֹורֵּ ּלַ דֻּ יר ּגְ זֶׁה, ָלַדַעת ּוְלַהּכִּ ּיּונֹו ּבָ יק עִּ ָחד ְלַהֲעמִּ ל אֶׁ יְך ּכָ ית. ְוָצרִּ ְכלִּ ל ַהּתַ ְסָמְך אֶׁ פְ ְונִּ יתֹו ּוְדמּותֹו, ּבִּ ַתְבנִּ ָבר ְוָדָבר, ּבְ יָבָריו ּדָ ּיּות אֵּ ָרטִּ

ָבר ל אֹותֹו ַהּדָ ית ש ֶׁ ְכלִּ יַנת ַהּתַ ְבחִּ ר ָיבֹוא לִּ זֶׁה, ַעד ֲאש ֶׁ ַרְך ּבָ ְתּבָ זֶׁה, ּוְלָעְבדֹו יִּ א ּבָ ְנָינֹו ְוַכּיֹוצֵּ מֹות ְוכּו': ּובִּ ש ָ ת, עֹוָלם ַהּנְ ּבָ יַנת ש ַ חִּ הּוא ּבְ  , ש ֶׁ
ל גָּ  כֶׁ ם ֹשֵּ ש  ָלהֶׁ ּיֵּ ל ש ֶׁ כֶׁ י ֹשֵּ ֲעלֵּ ּנֵּה ַהּבַ יַנת ַרגְ ְוהִּ ְבחִּ חּוָתה ְמֹאד ּבִּ ָגה ּפְ ַמְדרֵּ נּו ּבְ ּלָ ּכֻּ מֹונּו ַהּיֹום, ש ֶׁ ְך ּכָ רֶׁ י עֵּ ים ֹזאת. ֲאָבל ְקַטּנֵּ ם ְיכֹולִּ יְך  דֹול, הֵּ ין, אֵּ לִּ

ּתֵּ  י יִּ ק ְמֹאד, מִּ ּתֹוקֵּ ש ְ ַע ּוְלהִּ ְעּגֵּ ְתּגַ ְכֹסף ּוְלהִּ ש  ָלנּו לִּ ן יֵּ יָעה זֹו. ְוַעל ּכֵּ ידִּ ר ָלנּו ָלבֹוא לִּ ְפש ָ ה לֹו זֶׁה  אֶׁ ְהיֶׁ ּיִּ ֱאָמן, ש ֶׁ ה נֶׁ יג ַהּדֹור, רֹועֶׁ ן ְוָהָיה ָלנּו ַמְנהִּ
יָעה ְוַהּשָֹ  ין, ְידִּ יַנת ַרְגלִּ ְבחִּ נּו ּבִּ ּלּו ּבָ יר ֲאפִּ ּיּוַכל ְלָהאִּ גֹּ ַהּכַֹח, ש ֶׁ ּמִּ לֹום, ש ֶׁ ָ נּו, ָעָליו ַהש ּ ה ַרּבֵּ מֹו מש ֶׁ ית. ּכְ ְכלִּ ל ַהּתַ ה ָלבֹוא אֶׁ ְזּכֶׁ ּנִּ "ל, ש ֶׁ ם  ָגה ַהּנַ ל ֹעצֶׁ דֶׁ

ְפָחה, ש ִּ ּלּו ּבְ ים, ֲאפִּ חּותִּ ּפְ ּבַ חּות ש ֶׁ ּפָ ּלּו ּבַ יר ֲאפִּ א  ַמֲעָלתֹו ָהָיה ָיכֹול ְלָהאִּ יְלּתָ ְבָרָכה )ְמכִּ ְכרֹוָנם לִּ ינּו, זִּ ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ מֹו ש ֶׁ ם, ַמה   ּכְ ְפָחה ַעל ַהּיָ 'ָרֲאָתה ש ִּ
לּ  ֲאפִּ י ש ֶׁ יא'. ֲהרֵּ בִּ אל ַהּנָ ְזקֵּ ּלֹא ָרָאה ְיחֶׁ ֶׁ ֲחַמת גֹּ ש ּ ה. ְוָכל זֶׁה מֵּ י מש ֶׁ ימֵּ ְפָחה ּבִּ ָרֲאָתה ש ִּ ֶׁ ה, ַמה ש ּ זֶׁה, ֹלא ָהָיה רֹואֶׁ דֹול ּכָ יא ּגָ ָהָיה ָנבִּ אל, ש ֶׁ ְזקֵּ ל ּו ְיחֶׁ דֶׁ

ֲאפִּ  ין. ש ֶׁ יַנת ַרְגלִּ ְבחִּ ּלּו ּבִּ יר ֲאפִּ יג, ְוהּוא ָיכֹול ְלָהאִּ ְנהִּ נּו ַהּמַ ה ַרּבֵּ ָהָיה מש ֶׁ יג, ש ֶׁ ְנהִּ ם ַמֲעַלת ַהּמַ ם לּ ֹעצֶׁ ן ּגַ י כֵּ ַהּמַֹח, ַאף ַעל ּפִּ ים מֵּ ְרחֹוקִּ ין ש ֶׁ ּו ָהַרְגלִּ
ּנַ"ל. ּכִּ  ָפל ַהזֶּׁה ּכַ ָ עֹוָלם ַהש ּ ָרא ּבָ ר ּבָ ְפֲעלֹות ה' ֲאש ֶׁ י מִּ ית, ַעל ְידֵּ ְכלִּ יג ְוָלַדַעת ַהּתַ ֹֹ ם יּוְכלּו ְלַהּשִֹּ יְך ַהּמַֹח  הֵּ יג ָיכֹול ְלַהְמש ִּ ְנהִּ ת ַהּמַ ּלַ דֻּ י ּגְ י ַעל ְידֵּ

ּלוּ  ר: ֲאפִּ ּמַֹח ַאחֵּ ים מִּ דֹולִּ ם ּגְ ּלּו הֵּ ין אֵּ ָהַרְגלִּ ְהיֹות, ש ֶׁ ין, ְוָאז יּוַכל לִּ   ְלָהַרְגלִּ
ְפֲעלֹות ה' ֲאש ֶׁ  ְוזֶׁהּו: ֱחזּו 'מִּ ם יֶׁ ם הֵּ יָכה, ּגַ י ַהֲהלִּ לֵּ ם ּכְ הֵּ ין, ש ֶׁ יַנת ָהַרְגלִּ חִּ ְיָקא, ַהְינּו ּבְ ץ'. 'ְלכּו ֲחזּו'. 'ְלכּו' ּדַ ָארֶׁ ּמֹות ּבָ ם ש ַ ר ר ֹשָ לֹות ה' ֲאש ֶׁ עֻּ ַהְינּו ּפְ

ָפָלה, ְיכוֹ  ְ ץ ַהזֹּאת ַהש ּ ָארֶׁ ּבָ ְפֲעלֹות ה' ש ֶׁ י מִּ ַעל ְידֵּ ָפל, ש ֶׁ ָ זֶׁה ָהעֹוָלם ַהש ּ ַהְינּו ּבְ ץ ַהזֹּו, ּדְ ָארֶׁ ם ּבָ ין ָלַדַעת ּוְלַהּשִֹּ ֹשָ ית. ְוזֶׁהּו:לִּ ְכלִּ ם  יג ַהּתַ ר ֹשָ 'ֲאש ֶׁ
ְכלִּ  ַהּתַ ץ', ַהְינּו ש ֶׁ ָארֶׁ ּמֹות ּבָ בֹות:ש ַ י תֵּ מֹות ָראש ֵּ יַנת ש ֵּ חִּ הּוא ּבְ ית ב(: ית ש ֶׁ אש ִּ רֵּ יַנת )ּבְ ְבחִּ ץ, ּבִּ ם ָוָארֶׁ ַמיִּ ה ש ָ ית ַמֲעֹשֵּ ְכלִּ מֹו",  ּתַ ה הּוא ש ְ ש  ַחּיָ "נֶׁפֶׁ

ָרכֹות ז: ְבָרָכה )ּבְ ְכרֹוָנם לִּ ינּו, זִּ ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ ש  ְונֱֶׁאָחז  (ּוְכמֹו ש ֶׁ ּבָ ית הּוא ְמלֻּ ְכלִּ הּוא ַהּתַ מֹות ש ֶׁ ש ָ ַהְינּו עֹוָלם ַהּנְ מֹות' ּדְ א ש ֵּ ּלָ ּמֹות, אֶׁ ְקָרא ש ַ 'ַאל ּתִּ
י  ַעל ְידֵּ ָפָלה ַהזֹּו, ש ֶׁ ְ ץ ַהש ּ ָארֶׁ ין ְלַהּשִֹּ ּבָ ְכָרחִּ ְיָקא ַעל ָידֹו מֻּ ָפל, ּדַ ָ ַגת עֹוָלם ַהזֶּׁה ַהש ּ ֹֹ ַהּשָֹ ְפָלא ְונֹוָרא ְמֹאד, ש ֶׁ ּדּוש  נִּ ת הּוא חִּ ֱאמֶׁ ּנַ"ל. ּובֶׁ ית ּכַ ְכלִּ יג ַהּתַ

זֶׁה ְלַהּשִֹּ  בֹוּהַ ּכָ ָבר ּגָ הּוא ּדָ ית, ש ֶׁ ְכלִּ ְברִּ ַהּתַ ְיָקא ּבִּ לּוי ּדַ ַרְך, הּוא ּתָ ְתּבָ י יג אֹותֹו יִּ דֵּ זֶׁה ָהעֹוָלם ּכְ ין ַלֲעֹבר ּבְ ְכָרחִּ מֹות מֻּ ש ָ ָפל, ְוָכל ַהּנְ ָ ּיֹות עֹוָלם ַהש ּ
ּגּוף' )ְיָבמֹות סב.(, ּבַ מֹות ש ֶׁ ש ָ ל ַהּנְ ְכלּו ּכָ ּיִּ ֶׁ א, ַעד ש  ד ּבָ וִּ ן ּדָ יַח ּבֶׁ ין ָמש ִּ י 'אֵּ ית. ּכִּ ְכלִּ יג ַהּתַ ֹֹ ין ָלבֹוא ְלזֶׁה ָהעֹולָ  ְלַהּשִֹּ ְכָרחִּ ם מֻּ ּלָ י ּכֻּ י  ּכִּ דֵּ ָפל, ּכְ ָ ם ַהש ּ
יּ  ְברִּ ים לִּ ְצָרכִּ ם נִּ הֵּ ּיֹות, ש ֶׁ רִּ ְצָרְך ַלּבְ יַנת נִּ חִּ ם ּבְ ם הֵּ ּלָ ּכֻּ ֶׁ ְמָצא ש  ּנַ"ל. נִּ ית ַעל ָידֹו ּכַ ְכלִּ יג ַהּתַ ֹֹ ּנַ"ל: ְלַהּשִֹּ ית ַעל ָיָדם ּכַ ְכלִּ יג ַהּתַ ֹֹ  ֹות ָהעֹוָלם, ְלַהּשִֹּ

ְדָמעוֹ  ה, ּבִּ ּיָ ְבכִּ ה לָ ְוָראּוי ָלנּו לֹוַמר ֹזאת ּבִּ ְהיֶׁ ּיִּ ה ָלזֶׁה, ש ֶׁ ְזּכֶׁ ַרְך, ָמַתי נִּ ְתּבָ ן ְלָפָניו יִּ ְתַחּנֵּ ש  ּוְלהִּ ַע, ְלַבּקֵּ ְעּגֵּ ְתּגַ ְבּכֹות ּוְלהִּ , לִּ יש  לִּ ַעת,  ת ש ָ נּו זֶׁה ַהּדַ
ּיּות כַּ  ָרטִּ י ּפְ ְפָרטֵּ ל זֶׁה ָהעֹוָלם ּבִּ ָבר ש ֶׁ ל ּדָ ּכָ ַרְך מִּ ְתּבָ א יִּ יר ַהּבֹורֵּ ּנּוַכל ָלַדַעת ּוְלַהּכִּ "ל.ש ֶׁ ּנַ ית ּכַ ְכלִּ "ל, ַעד ַהּתַ ה,   ּנַ נּו ַעּתָ ּלָ חּוָתה ש ֶׁ ָגה ּפְ ְדרֵּ י ַהּמַ פִּ ּוּכְ

יג  ן ָלנּו ַמְנהִּ ּתֵּ ַרְך, לִּ ְתּבָ ם יִּ ֵּ ינּו ַהש ּ ם ָעלֵּ ַרחֵּ ּיְ ין ש ֶׁ יכִּ ָלל )א(, ָאנּו ְצרִּ ינּו ָיפֹות ּכְ נֵּ ין ּפָ נּו אֵּ ּלָ י ְוכֻּ נּו ְידִּ יר ּבָ ּיּוַכל ְלָהאִּ ֱאָמן, ש ֶׁ ה נֶׁ "ל, רֹועֶׁ י   ָעה ַהּנַ דֵּ ּכְ
ּנַ"ל: ית ּכַ ְכלִּ ל ַהּתַ ָראּוי ְוָלבֹוא אֶׁ ַרְך ּכָ ְתּבָ ּנּוַכל ְלָעְבדֹו יִּ  .....ש ֶׁ

ֵּ  -ורה רס תכפי שיתבאר לקמן וכמבואר ב ,שם רע לא נקרא שםאבל  ,טוב דייקאשם  קד , ַהש ּ ש  מֹו ם הּוא ַהּנֶׁפֶׁ בֹ ּכְ ּמְ ַהּתֹורָ ש ֶׁ יַכל  ָאר ּבְ ה הֵּ
ש   ית ב(: "נֶׁ  ַהּקֹדֶׁ אש ִּ רֵּ יַנת )ּבְ ְבחִּ ם. ּבִּ ן ש ָ יָמן נ"ט(. ַעּיֵּ סִּ ה הוּ )ּבְ ש  ַחּיָ ם.פֶׁ ן ש ָ מֹו" ַעּיֵּ ן עַ ....       א ש ְ י אֲ ְוכֵּ ם, ַהְינבֵּ ל ְידֵּ ֵּ ַהְינוּ ַדת ַהש ּ ְרָסם, ּדְ   ּו ַהְמפֻּ

ָחד ּיֵּש  אֶׁ ְרָסם ש ֶׁ הּוא ְמפֻּ ינ ש ֶׁ ַהְינֹו ְמפֻּ ְואֵּ ְרסָ ְרָסם, ּדְ הּוא ְמפֻּ י כֵּ ּו ש ֶׁ ּנּו, ְוַאף ַעל ּפִּ ּמֶׁ ים מִּ רִּ י ּכֹל ְוַהּכֹל ְמַדּבְ פִּ ְר ם ּבְ ינֹו ְמפֻּ ָלל, ן אֵּ ּוב ּכְ ינֹו ָחש  י אֵּ ָסם, ּכִּ
אֵּ ְויֵּש   ָחד ש ֶׁ זֶׁה, רַ ינאֶׁ ץ ּבָ ְרסָ ֹו ָחפֵּ ת ַהְמפֻּ ד אֶׁ ּבֵּ אִּ ַהְינּו ק ש ֶׁ ם ש ֶׁ ם, ּדְ ֵּ ַדת ַהש ּ יא הַ ֲאבֵּ ש  הִּ ַהְינּו אַ ּנֶׁפֶׁ ין, ּדְ אֵּ י ש ֶׁ ְרָסם, ַאף   ף ַעל ּפִּ ְהיֶׁה ְמפֻּ ּלֹא יִּ ְרצֹונֹו ש ֶׁ

ד א ּבֵּ ן אִּ י כֵּ מֹו ש ֶׁ ַעל ּפִּ ְר ֹותֹו, ּכְ ּלֹא ּבִּ ָבר ש ֶׁ ד ּדָ ַהְינוּ צֹונוֹ ָאָדם אֹובֵּ ֵּ  , ּדְ ת ַהש ּ ד אֶׁ ּבֵּ אִּ יַנת ְמפֻּ ש ֶׁ חִּ הּוא ּבְ ּיֵּש  ם, ש ֶׁ עֹולָ  ְרָסם ש ֶׁ ם ּבָ ָחד ל יֵּש  ם, ֲאבָ לֹו ש ֵּ אֶׁ
עֹוֹשֶׁ  ְרצֹונֹו ש ֶׁ ם, דְּ ה ֹזאת ּבִּ ֵּ ּדּוש  ַהש ּ ֹו ַעל קִּ ת ַנְפש  ר אֶׁ ּמֹוסֵּ יַנת ש ֵּ ַהְינּו ַהְמפֻּ ּוְבַדְעּתֹו, ש ֶׁ חִּ הּוא ּבְ ּלֹו, ש ֶׁ הם כַּ ְרָסם ש ֶׁ "ל, ש ֶׁ ש  וּ ּנַ יַנת נֶׁפֶׁ חִּ ּנַ"ל,  א ּבְ ּכַ
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כוחות אלקים וכל הדהיינו שם הויה שם של רחמים, דהיינו שמתגלה שה' הוא ה ,\קה/ומשותף שמו ית'

החן ה לגתמתגלה ע"י ש . וזה מ\קו/מנותו ית'אהבתו ורחל ע"י משתנות בעולם הכל נפעעולות הן כל הפשעל ד

כי  הם ישראל שמפתח ל העניין  המשילבירושלמי  \קח/ [קז]בשמינו  כי שמו משותף יקדשל הצוהפאר 

לכן קשר למפתח  ,אומותחשש שיבלעו במאבל  ,על מלכות ה'שפותחים את ההעלמה שיש בעוה"ז הם 

יהיה דבר הקיים לעד שאותו  תהשלשלת ש ומוכרח ,שעל ידו לא יאבד המפתח , שלשלת כמו מחזיק מפתחות

כשנתגדל שם  נמצא. והשלשלת היא שמו ית' , גם הוא לא יאבד ,א"א לאבד וע"י שהמפתח קשור איליו

. וכל מה שנתגדל שה' הוא האלקים ,ית'אחדות הצדיק מפרסם שמו  ית' גדל שמוצדיק נתה

 ףמו משותש כביכול כי \קט/נתגדל יותר שמו ית'מתפרסם  אע"י שהויותר שם הצדיק 

 בשמינו כנ"ל. 

 
ֲחַמת זֶׁה אַ  י ש ֶׁ ּומֵּ ְרָסם, אַ ף ַעל ּפִּ ןף ַעל ּפִּ הּוא ְמפֻּ ְרסָ  י כֵּ ינֹו ְמפֻּ י ַאדְּ אֵּ ָלל ּכִּ ים ּכְ ים ָעָליו, ּובֹודִּ י ַהּכֹל ּדֹוְברִּ ְך, ּכִּ פֶׁ א הּוא ְלהֵּ ָזבִּ ַרּבָ ּלֹא ם ָעָליו ּכְ ים ש ֶׁ

ְעּתוֹ   . ָעָלה ַעל ּדַ
ְתַחזְּ  -ה אות טו שבת הלכה  לק"ה קה ר הִּ ּקַ עִּ ְבָרָכה ש ֶׁ ְכרֹונֹו לִּ נּו זִּ י ַרּבֵּ ְברֵּ דִּ יְך ְוַכּמּוָבן ּוְמֹבָאר ּבְ הּוא ָצרִּ יְך ש ֶׁ הּוא אֵּ יְך ש ֶׁ אֵּ ל ָאָדם ש ֶׁ ל ּכָ קּות ש ֶׁ

ם, ַהְינּו ַעל ְידֵּ  ֵּ י ַהש ּ קּות הּוא ַעל ְידֵּ ְתַחזְּ ר ַההִּ ּקַ לֹום. ְועִּ ר ַחס ְוש ָ ּפֹל יֹותֵּ ת ַעְצמֹו ְלַבל יִּ ְתַחזֵּּק אֶׁ ָמם ְלהִּ ר ש ְ ים ֲאש ֶׁ ּיִּ ּתִּ ים ָהֲאמִּ יקִּ ּדִּ ם ַהּצַ ם ה' ְוש ֵּ י ש ֵּ
ְקָרא עָ  ר ַההִּ נִּ ּקַ עִּ ה ְמקֹומֹות ש ֶׁ ַכּמָ ָמם. ְוַכְמֹבָאר ּבְ ש ְ ף ּבִּ ּתָ ֻּ ַרְך ְמש  ְתּבָ מֹו יִּ י ש ְ ם ה' ּכִּ יַנת ש ֵּ חִּ זֶּׁהּו ּבְ ּלֹא ָליו ש ֶׁ ינּו ש ֶׁ זָּכִּ ֶׁ ְמָחה הּוא ַמה ש ּ קּות ְוַהּשִּ ְתַחזְּ

ן  ֲעַדיִּ ים ְוכּו'. ַהְינּו ַמה ש ֶׁ ן ַהּתֹועִּ יָלנּו מִּ ְבּדִּ י גֹוי ְוהִּ רּוַע  ָעַשנִּ ים ְוַהּגָ ּלִּ ּקַ ּבַ ֶׁ ל ש  ּלּו ַהּקַ ת ַעְצמֹו ֲאפִּ ְקָרא ָעָליו. ּוָבזֶׁה ָיכֹול ְלַחזֵּּק אֶׁ ל נִּ ְשָראֵּ ם יִּ ש ֵּ
ת ַעְצמֹו ּוְלהַ  ְקָרא ָעָליו ָיכֹול ְלַחזֵּּק אֶׁ ל נִּ ְשָראֵּ ם יִּ ֵּ ש ּ ל ְזַמן ש ֶׁ ל ּכָ ְשָראֵּ י יִּ עֵּ ּלּו ּפֹוש ְ ים ֲאפִּ רּועִּ ּגְ ּבַ ת ַעְצמֹו ש ֶׁ ם ֲחיֹות אֶׁ ן ש ֵּ ים ֲעַדיִּ נִּ ל ּפָ ַעל ּכָ זֶׁה ש ֶׁ ּבָ

י  ב ְלַצּדִּ ְתָקרֵּ ין ְלהִּ זֹּוכִּ ש ֶׁ ן ּכְ ּכֵּ ל ש ֶׁ ּכָ נּו מִּ מֵּ ש ְ ף ּבִּ ּתָ ֻּ מֹו ְמש  י ש ְ ם ה' ּכִּ הּוא ש ֵּ ְקָרא ָעָליו ש ֶׁ ל נִּ ְשָראֵּ א יִּ ָהר ַהּיֹצֵּ יַנת ַהּנָ חִּ ם ה' ּבְ ר ש ֵּ ּקַ ם עִּ הֵּ ים ש ֶׁ ּיִּ ּתִּ ים ֲאמִּ קִּ
ְמֹבאָ  ן ְוכּו' ּכַ דֶׁ עֵּ ְהיֶׁהמֵּ ּיִּ ֶׁ זָָּכה ש  ַאַחר ש ֶׁ הּוא. מֵּ יְך ש ֶׁ ל ָיָמיו אֵּ ְשֹמַח ּכָ אי יֵּש  לֹו לִּ ַוּדַ ן ּבְ ַהּתֹוָרה ַהּנַ"ל ַעל ּכֵּ ב ּבְ יטֵּ הּוא   ר הֵּ ים ָעָליו ש ֶׁ יקִּ ּדִּ ם ַהּצַ ְקָרא ש ֵּ נִּ

ם ה' ר ש ֵּ ּקַ  . עִּ
ת עַ .... יל אֶׁ לּו ְלַהּצִּ ים ַהּלָ ּתִּ עִּ ו ּבָ ה ַעְכש ָ זֹּוכֶׁ י ש ֶׁ ל מִּ ן ּכָ ָמם. הּוא  ַעל ּכֵּ ח ש ְ ּמַ ה יִּ ּלֶׁ ים ָהאֵּ ּתֹות ָהֲארּורִּ ן ַהּכִּ ָליו. מִּ ים אֵּ ְלוִּ ָניו ּוְבנֹוָתיו ְוָכל ַהּנִּ ת ּבָ ְצמֹו ְואֶׁ

ַח ַלֲאדֹון ּבֵּ ינּו ְלש ַ י ָעלֵּ ְקָרא ָעָליו. ּכִּ ל נִּ ְשָראֵּ ם יִּ ן ש ֵּ ים ֲעַדיִּ נִּ ל ּפָ ַעל ּכָ ֶׁ ל ָיָמיו ַמה ש ּ ְשֹמַח ּכָ ת גְּ  ָראּוי לִּ ר ַהּכֹל ָלתֵּ ית ְוכּו' ֲאש ֶׁ אש ִּ רֵּ ר ּבְ ה ְליֹוצֵּ ּלָ דֻּ
ים בִּ ּיָ ן ָאנּו ְמחֻּ ינּו ֲעַדיִּ ְקָרא ָעלֵּ ם ה' נִּ הּוא ש ֵּ ל ש ֶׁ ְשָראֵּ ם יִּ ֵּ ש ּ ַאַחר ש ֶׁ לּו ּומֵּ ים ַהּלָ ח יֹוְקש ִּ ּפַ ְלנּו מִּ ּצַ ְקָוה   נִּ ן יֵּש  ָלנּו ּתִּ י ֲעַדיִּ ינּו ְלעֹוָלם. ּכִּ ל ָימֵּ ְשֹמַח ּכָ לִּ

ּועֹות וּ  ַחטָּ ְלָכל ַהְיש  ְדַאג מֵּ יַנת אֶׁ ְבחִּ ים ְוָהֲעֹונֹות ּבִּ ַהֲחָטאִּ ְך מֵּ ְמש ָ ָאגֹות ְוָהַעְצבּות נִּ ל ַהּדְ י ּכָ ּנַ"ל. ּכִּ ם  ְלָכל ַהּטֹובֹות ּכַ ש ֵּ ים ּבְ זֹּוְכרִּ ש ֶׁ ף ּכְ כֶׁ י. ֲאָבל ּתֵּ אתִּ
ְקרָ  ּנִּ ֶׁ ַאַחר ש  ְקָרא ָעָליו מֵּ ן נִּ ם ה' ֲעַדיִּ ֵּ ש ּ זֶׁה ש ֶׁ ת ַעְצָמם ּבָ ין אֶׁ י ה' ּוְמַחּיִּ יַלת ֲעֹונֹות. ּכִּ ְמחִּ ין לִּ י זֶׁה זֹוכִּ ּנַ"ל. ַעל ְידֵּ ל ּכַ ְשָראֵּ ם יִּ ש ֵּ ים ּבְ נִּ ל ּפָ א ַעל ּכָ

ינּו ְלמַ  ר ַעל ַחּטֹאתֵּ תּוב ְוַכּפֵּ ּכָ מֹו ש ֶׁ ָרה ְלָכל ָהֲעֹונֹות. ּכְ יָחה ְוַכּפָ יָלה ּוְסלִּ ְך ְמחִּ ְמש ָ ם נִּ ָ ש ּ ם ה' מִּ ֵּ ש ּ תּוב ֲאנִּ מִּ ּכָ ָך. ּוְכמֹו ש ֶׁ מֶׁ י ַעל  ַען ש ְ ל טּובִּ יר ּכָ י ַאֲעבִּ
ל ַהש ְּ  י ּכָ ר ָאֹחן ְוכּו'. ּכִּ ת ֲאש ֶׁ י אֶׁ י זֶׁה ְוַחּנֹותִּ ְיָקא. ַעל ְידֵּ ם ה' ּדַ ם ה' ְלָפנֶׁיָך. ְבש ֵּ י ְבש ֵּ נֶׁיָך ְוָקָראתִּ ל ּפָ ם ּכָ ָ ש ּ ּמִּ ים ש ֶׁ ל ַרֲחמִּ ּדֹות ש ֶׁ ה מִּ ְשרֵּ ֹלש  עֶׁ

ם  ֵּ ש ּ ם מִּ ם הֵּ ּלָ רֹות ּכֻּ ּפָ יחֹות ְוַהּכַ לִּ א ָעוֹ ַהּסְ ל ַרחּום ְוַחּנּון ְוכּו' נֹושֵּ ְקָרא ה' ה' אֵּ ָניו ַוּיִּ ֲעֹבר ה' ַעל ּפָ ם ה' ַוּיַ ש ֵּ ְקָרא ּבְ תּוב ַוּיִּ ּכָ מֹו ש ֶׁ ע ְוכּו'. ה'. ּכְ ש ַ ן ָופֶׁ
ם זֶׁה י ּגַ ם. ּכִּ ם ה' ַעל ש ֵּ ים ש ֵּ ּפּורִּ ין ָמֳחַרת יֹום ַהּכִּ ּקֹורִּ ְנַין ַמה ש ֶׁ עִּ יָמן ס"ו ּבְ סִּ ית ְוַכְמֹבָאר ּבְ אש ִּ רֵּ ר ְלַהּתֹוָרה ּבְ ָ ש ּ ְך ּוְמקֻּ ּיָ הנ"ל שבסימן סז  ש ַ

 הנ"ל. 
ָמחֹות הּוא מִּ  קּות ְוַהּשְ ְתַחזְּ ל ַההִּ ר ּכָ ּקַ ּועֹות ְועִּ ל ַהְיש  ל ּכָ ְטחֹונֹות ש ֶׁ ְקוֹות ְוַהּבִּ ל ַהּתִּ ר ּכָ ּקַ עִּ ְמָצא ש ֶׁ ים ְקדֹוש ִּ נִּ מִּ ָכל ַהּיָ ן ּבְ ם ה'. ַעל ּכֵּ ֵּ ם  ש ּ ּלָ ם ּכֻּ הֵּ ים ש ֶׁ
ת ְויֹום ט ּבָ ל ש ַ ְמָחה ש ֶׁ יַנת ַהּשִּ חִּ זֶּׁה ּבְ ְמָחה. ש ֶׁ שִּ ְצָוה ְלַהְרּבֹות ּבְ ן ָאז מִּ ם ה'. ַעל ּכֵּ ַלת ש ֵּ יַנת ַהְגּדָ חִּ ן יֹום ּבְ יְך הּוא. ְוכֵּ רִּ א ּבְ ְדש ָ קֻּ ָמא ּדְ ת ש ְ ּבָ י ש ַ ֹוב. ּכִּ

חִּ  ן ּבְ ם ּכֵּ ת. ְוהּוא ּגַ ּבָ ַ ש ּ ל מִּ ל ש ֵּ טֹוב ְמַקּבֵּ ְגּדַ ם נִּ ְצַריִּ יַאת מִּ י ְיצִּ ם. ְוַעל ְידֵּ ְצַריִּ יַאת מִּ יצִּ ר לִּ ם זֵּכֶׁ ים הֵּ ים טֹובִּ מִּ ל ַהּיָ י ּכָ ם ה'. ּכִּ ַלת ש ֵּ ם ה' יַנת ַהְגּדָ
ץ.  ָכל ָהָארֶׁ י ּבְ מִּ ר ש ְ תּוב ְלַמַען ַסּפֵּ ּכָ ים ְוכּו' ּוְכמֹו ש ֶׁ ים ַהּנֹוָראִּ ּבּוי ָהאֹותֹות ְוַהּמֹוְפתִּ ם רִּ ל ֹעצֶׁ ת ְויֹום טֹוב. ְלֹגדֶׁ ּבָ ש ַ ְמָחה ּבְ שִּ ְצָוה ְלַהְרּבֹות ּבְ ן מִּ ַעל ּכֵּ

יַּ  י ָאז הּוא ְמחִּ ים. ּכִּ ל ּפּורִּ ְמָחה ש ֶׁ ם ַהּשִּ יַנת ֹעצֶׁ חִּ ָמחֹות. ְוזֶׁה ּבְ ל ַהּשְ ם ּכָ ָ ש ּ ּמִּ ם ה' ש ֶׁ ל ש ֵּ ְגּדָ י ָאז נִּ מֹו ּכִּ ַלת ש ְ ר ַהְגּדָ ּקַ י זֶׁה עִּ ַעל ְידֵּ ק. ש ֶׁ ת ֲעָמלֵּ
ַרְך. ּכִּ  ְתּבָ ן יִּ ְבָרָכה ְוַכּנַ"ל ַעל ּכֵּ ְכרֹוָנם לִּ ינּו זִּ ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ מֹו ש ֶׁ ק ּכְ ר ֲעָמלֵּ ה זֵּכֶׁ חֶׁ ּמָ ּיִּ ֶׁ ם ַעד ש  לֵּ מֹו ש ָ ין ש ְ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ְמֹאד  י אֵּ ְמָחה ּגְ ים ַהּשִּ פּורִּ ָאז ּבְ

 ְוַכּנַ"ל: 
בְ  -ה ג' שבת הלכה  לק"ה קו ר ָהָאָדם נִּ ּקַ י עִּ ֹראש  ְוַעד סֹוף ְלַמַען ּכִּ ּה מֵּ ּלָ יָאה ּכֻּ רִּ ל ַהּבְ ְבָרא ּכָ יל זֶׁה נִּ בִּ ש ְ ּבִּ ַרְך ש ֶׁ ְתּבָ מֹו יִּ יר ש ְ יל ְלַהּכִּ בִּ ש ְ ָרא ּבִּ

רּוְך הוּ  דֹוש  ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ֶׁ ל ַמה ש ּ ְבָרָכה ּכָ ְכרֹוָנם לִּ ינּו זִּ ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ ץ ּוְכמֹו ש ֶׁ ָכל ָהָארֶׁ מֹו ּבְ ר ש ְ עוֹ ַסּפֵּ תּוב א ּבְ ּכָ מֹו ש ֶׁ ְכבֹודֹו. ּכְ א לִּ ּלָ ָראֹו אֶׁ ָלמֹו ֹלא ּבְ
ם  י ש ֵּ ַרְך ּכִּ ְתּבָ מֹו יִּ בֹודֹו הּוא ש ְ י ּכְ יו ּכִּ יתִּ יו ַאף ֲעשִּ יו ְיַצְרּתִּ ָראתִּ י ּבְ ְכבֹודִּ י ְולִּ מִּ ש ְ ְקָרא ּבִּ ל ַהּנִּ ם  ּכָ ֵּ בֹוד הּוא ַהש ּ ר ַהּכָ ּקַ י עִּ יָנה ַאַחת ּכִּ חִּ ם ּבְ ְוָכבֹוד הֵּ

ּיֵּש  ל יב ּובָ ש ֶׁ י ְוכּו' ּוְכתִּ י. ּוְכבֹודִּ מִּ י ה' הּוא ש ְ תּוב ֲאנִּ ּכָ בֹוד. ּוְכמֹו ש ֶׁ ר ַהּכָ ּקַ זֶּׁהּו עִּ עֹוָלם ש ֶׁ דֹול ּבָ ם ּגָ ָפסּוק זֶׁה  ֹו ש ֵּ בֹודֹו ְוכּו' ְוַכְמֹבָאר ּבְ ם ּכְ רּוְך ש ֵּ
ם הּוא  ֵּ י ַהש ּ י ּכִּ ְכבֹודִּ י ְולִּ מִּ ש ְ ְקָרא ּבִּ ל ַהּנִּ הּוא ּכָ ַעְצמֹו ש ֶׁ ַרְך. ְוזֶׁה ּבְ ְתּבָ מֹו יִּ בֹוד ש ְ יל ּכְ בִּ ש ְ ְבְראּו ּבִּ ם נִּ ּלָ עֹוָלם ּכֻּ ּבָ ים ש ֶׁ ָברִּ ל ַהּדְ ּכָ ְמָצא ש ֶׁ ּנַ"ל נִּ בֹוד ּכַ ַהּכָ

יַעת וְ  יַנת ְידִּ חִּ עֹוָלם ּבְ ּבָ ָבר ְוָדָבר ש ֶׁ ָכל ּדָ אי יֵּש  ּבְ ַוּדַ ן ּבְ יָאה ְוַעל ּכֵּ רִּ ל ַהּבְ ית ש ֶׁ ְכלִּ ש  ְוַהּתַ ֹרֶׁ ַרתַהש ּ ְתּבֹונֵּן  ַהּכָ ין ּוְלהִּ ין ְלַהְבחִּ כֹולִּ ּיְ ֶׁ ַרְך ש  ְתּבָ מֹו יִּ ש ְ
ַרְך ַעל  ְתּבָ יר אֹותֹו יִּ ּיּות ּוְלַהּכִּ ְפָרטִּ עֹוָלם ּבִּ ּבָ ָבר ְוָדָבר ש ֶׁ ל ּדָ י ּכָ ַרְך ַעל ְידֵּ ְתּבָ א יִּ ת ַהּבֹורֵּ ּלַ דֻּ ל דָּ ּגְ י ּכָ ַרְך ַעל ְידֵּ ְתּבָ מֹו יִּ יל ש ְ ְיָקא ּוְלַהְגּדִּ י זֶׁה ּדַ ָבר  ְידֵּ
עֹולָ  ּבָ ָבר ש ֶׁ ל ּדָ ְבָרָכה ַעל ּכָ ְכרֹוָנם לִּ ינּו זִּ ְבעּו ַרּבֹותֵּ ּקָ ָרכֹות ש ֶׁ יַנת ַהּבְ חִּ ּיּות ְוזֶׁהּו ּבְ ְפָרטִּ מֹו ְוָדָבר ּבִּ ַלת ש ְ עֹוָלם יֵּש  ַהְגּדָ ּבָ ָבר ש ֶׁ ָכל ּדָ י ּבְ ּיּות ּכִּ ְפָרטִּ ם ּבִּ

ָבְר  ּמְ ָרָכה ש ֶׁ יַנת ַהּבְ חִּ הּוא ּבְ ּיּות ש ֶׁ ְפָרטִּ ַרְך ַעל ְידֵּ ּבִּ ְתּבָ מֹו יִּ ַלת ש ְ ר ַהְגּדָ ּקַ ּיּות. ְועִּ ְפָרטִּ ָבר זֶׁה ּבִּ יַאת ּדָ רִּ ַרְך ַעל ּבְ ְתּבָ מֹו יִּ ין ש ְ לִּ ין ּוְמַגּדְ ים כִּ ָברִּ ל ַהּדְ י ּכָ
בְ  ילֹו נִּ בִּ ש ְ ּבִּ ְיָקא ש ֶׁ י ָהָאָדם ּדַ ר הּוא ַעל ְידֵּ ּקָ ם. ָהעִּ ּלָ ְבְראּו ּכֻּ יל זֶׁה נִּ בִּ ש ְ ּבִּ עֹוָלם ש ֶׁ ּבָ ְלאֹות ש ֶׁ יר ּפִּ ַדע ְוַיּכִּ ּיֵּ ֶׁ י ש  ין מִּ י אֵּ דּוַע. ּכִּ ּיָ ּה ּכַ ּלָ יָאה ּכֻּ רִּ ל ַהּבְ ָרא ּכָ

יָאה ּוְלַהְגּדִּ  רִּ ְלאֹות ַהּבְ ים ּפִּ ָברִּ ָכל ַהּדְ ין ּבְ יר ּוְלַהְבחִּ ָעה ְלַהּכִּ ן ּבֹו ּדֵּ ּתָ ּנִּ ֶׁ ם ָהָאָדם ש  י אִּ יָאה ּכִּ רִּ בָ ַהּבְ ל ּדָ י ּכָ ַרְך ַעל ְידֵּ ְתּבָ מֹו יִּ ּיּות. יל ש ְ ְפָרטִּ  ר ּבִּ
 סו תנינא ין לעיל בתורה* מצוי קז

למלך   משל יתף הקדוש ברוך הוא שמו הגדול בישראלקיש בשם רבי ינאי שגמ' רבן שמעון בן לירושלמי תענית פרק ב' הלכה ו'  קח
קטנה אמר המלך אם אני מניחה כמות שהיא אבידה היא אלא הריני עושה לה שלשלת שאם  תיבה קטנה שהיה לו מפתח של פלמנטריא

ין העכו"ם אלא ות שהם נבלעין הן בם מניח אני את ישראל כמכך אמר הקדוש ברוך הוא אהשלשלת תהא מוכחת עליה.  התיבה הרי אבדה
מה טעמא וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ ונסבו עלינו והכריתו את שמינו מן הארץ ומה  הרי אני משתף שמי הגדול בהם והן חיים

  זעירא בשם אבהתיה כל מי תעשה לשמך הגדול שהוא משותף בנו מיד ויאמר יי' אל יהושע קום לך קם לך ההוא דאדכרת. ר' ינאי 
 שאם יפול על פניו ויאמר לו הקב"ה קום לך אל יפול. ובלבד יחיד על הציבור: שאינו כשר כיהושע 

תעזוב נפשי נפש רוח נשמה נקרא כבוד, כמו שאמר )תהלים ט"ז ט'( לכן שמח לבי ויגל כבודי כי לא  -ערך כבוד  בעיין קהלת יעק קט
לשאול, והטעם כי נפש רוח נשמה מבינה תפארת מלכות, והם סוד הו"ה שבשם ה"א וא"ו ה"א וז' אותיות או ה"ה ו"ו ה"ה גימטריא 
כבוד, כי דוד היה מבחינת מלכות שבה הוי"ה דב"ן, אזי בחינת נפש רוח נשמה דידיה ה"ה ו"ו ה"ה גימטריא כבוד, וזה סוד )ישעיה מ"ג  
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, כי בעצמו אחדכמו שהוא  דהיינו שגם שמו אחד חד ושמו אחד א ה' \קיא/[קי]א בחי' וה' הושם 

נפעלות מצד טוב ורע חסד ודין כאילו יש משכות ממנו הן רבות, בעין הגשמית נדמה ששמו דהיינו הפעולות הנ 

דהיינו  ,קים אין עודלאשה' הוא ההיא הצדיק ם בשדבקיכמה פנים להקב"ה אבל האמת שזוכים להשיג ע"י 

יק  דשהצ ,\קיב/ וכמבואר בתורה ד'  .שכל הפעולות המשתנות הן מכח אחד שלו ית' שהוא רק טוב ומיטיב

שכל מאורעותיו לטובה, שעי"ז משיג   להיות יודע ס דעת באנשיוישמכנ  "את לדעתראתה ה"מת הוא בבחי' הא

וכל  .\קיגוכל זה נעשה גם על ידי תורתו וספריו של הצדיק/ .דהיינו המתגלה ממנו בפעולותיו ,שגם שמו ית' אחד

 ף שמו ית'. תנכלל בשם הצדיק שבו משו אהזו ומפרסם אותה הו שזוכה לדעתמי 

מעולם האצילות  דהיינו אך למטה  ,טהוא אחדות פשו \קיד/ למעלה מעולם האצילותת' י  מוכי ש

כפי . ופעולות משונות י' הד' יסודות' בחמו יתמשתלשל משד' אותיות, ומהם בנכתב ומטה הוא 

 שיתבאר לקמן 

 
בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, עיין בערך כל שביארנו שהוא בחינת צדיק יסוד שעולה עד הדעת הוא הכתר,  ז'( כל הנקרא

וממשיך משם בחינת חיה יחידה שהם סוד כתר חכמה אל בחינת נפש רוח נשמה, שהוא ה"א וא"ו ה"א גימטריא כ"ה, וזה סוד )שמואל 
חיה יחידה, וזה כל ראשי תיבות של כה לחי זהו בחינת צדיק, שיוכל להמשיך הארה מבחינת  א' כ"ה ו'( ואמרתם כ"ה לח"י ראשי תיבות 

חיה יחידה ולחבר נפש רוח נשמה לחיה יחידה, שאף שעכשיו אין אדם זוכה לחיה יחידה מכל מקום הארה יוכל להמשיך משם כנודע, ואז 
ו בשמו, ופירשנו שיזכו לבחינת חיה יחידה שהם סוד יוד של  יקרא בשמו כמו שאמרו )בבא בתרא ע"ה ע"ב( שעתידין צדיקים שיקרא

שם ואז נשלם אצלם כל השם יהו"ה נפש רוח נשמה חיה יחידה, וזה שאמר כל הוא זה הנקרא בשמי שיוכל לחבר כה לחי ראשי תיבות 
בגימטריא כבוד, ונודע דבינה ה'  כל ואז נשלם השם ויקרא בשמי, אמנם מי שאינו מגיע לזה רק לכבודי לבחינת כבוד יסוד ה"ה ו"ו ה"ה

ראשונה מקננא בבריאה, זעיר ביצירה מלכות בעשיה, ותמן סוד נפש רוח נשמה וזה שאמר ולכבודי, ולכבודי מי שהוא רק מבחינת כבוד 
חיה יחידה סוד   בראתיו יצרתיו עשיתיו הוא בריאה יצירה עשיה לבד, וזה סוד )משלי ט"ו כ"ח( ונרגן מפריד אלוף, אלף ציור יוד וזה סוד

לבוא, זהו בחינת אלף   אלף כתר פלא, וגם אלוף חכמה, וזה סוד אדם אחד מאלף מצאתי סוד אדם הראשון קודם החטא ומשיח לעתיד
 שהוא סוד חיה יחידה: 

 ' ידריזכ*  קי

ְהיֶׁה אֹור:זכריה פרק יד  קיא ב יִּ רֶׁ ת עֶׁ ַדע ַליֹדָוד ֹלא יֹום ְוֹלא ָלְיָלה ְוָהָיה ְלעֵּ ּוָ ָחד הּוא יִּ ּיֹום ַההּוא )ז( ְוָהָיה יֹום אֶׁ ְצאּו מַ  )ח( ְוָהָיה ּבַ ים יֵּ ם ַחּיִּ יִּ
ירוּ  ְהיֶׁה:מִּ ף יִּ ץ ּוַבֹחרֶׁ יִּ ּקַ ם ָהַאֲחרֹון ּבַ ל ַהּיָ ְצָים אֶׁ י ְוחֶׁ ְדמֹונִּ ם ַהּקַ ל ַהּיָ ְצָים אֶׁ ם חֶׁ ַלִּ ָחד   ש ָ ְהיֶׁה ְיֹדָוד אֶׁ ּיֹום ַההּוא יִּ ץ ּבַ ל ָהָארֶׁ ְך ַעל ּכָ לֶׁ )ט( ְוָהָיה ְיֹדָוד ְלמֶׁ

ָחד: מֹו אֶׁ  ּוש ְ
 שיהא שמו נזכר בפי כולם:  -א שאין עמו אל נכר. ושמו אחד עזבו את אלהיהם נמצשכל העכו"ם י -)ט( יהיה ה' אחד רש"י 

יָעה ש ְ ]ד[ ּוכְ ' אות ד תורה קיב ְקָרא ְידִּ ל ֹזאת נִּ ַדע ּכָ ּיֵּ ֶׁ ָמה,ש  ר הַ  לֵּ ּקַ י עִּ ַעת הּוא ַאְחדוּ ּכִּ ּלֹּדַ ֶׁ ַעת, ַהְינּו ש  ְקָרא ּדַ ד ּוְגבּוָרה )ב(, זֶׁה נִּ סֶׁ ל חֶׁ א ַיֲחֹלק ת ש ֶׁ
י סֶׁ ּבֵּ יָברֵּ ן חֶׁ ין, וִּ לָּ ד ְלדִּ ְקרָ ּטֹוב ְוַהּמֵּ ם "הַ ְך ַעל ּכֻּ יב". ְוזֶׁה נִּ חָ טִּ מֹו אֶׁ ָחד ּוש ְ ְכרֹוָנם לִּ א: "ה' אֶׁ ינּו, זִּ ַמֲאַמר ֲחָכמֵּ יד ְבָרָכהד" ּכְ ָעתִּ ּלֶׁ ְהיֶׁה ַאְחדּות , ש ֶׁ יִּ
יב:גָּ  טִּ ּלֹו ַהּטֹוב ְוַהּמֵּ ה ּכֻּ ְהיֶׁ ּיִּ ֶׁ מוֹ ְוזֶׁה ה'      מּור, ש  ָחד, ּוש ְ יםזֶׁה  אֶׁ יַנת ֱאֹלהִּ חִּ מֹו ַמְלכּות,  ּבְ תּוב )ש ְ ּכְ ּכָ ל ב' ח(: "וַ ש ֶׁ חָ יַּ מּואֵּ ם" אֶׁ ד ש ֵּ וִּ ד ַעֹש ּדָ

ן ה' א ַאֲהָבה, ַהְינּו הֵּ ּיָ יַמְטרִּ הוּ  ּגִּ ןש ֶׁ ים, הֵּ הּוא בְּ  א ַרֲחמִּ מֹו ש ֶׁ ֲחַמת אַ ש ְ ם ְלטֹוָבְתָך מֵּ ּלָ ין ּכֻּ יַנת ּדִּ חִּ ים, ּבְ יַנת ֱאֹלהִּ ַהקָּ חִּ רּוְך הּוא אוֹ  דֹוש  ֲהָבה ש ֶׁ ב ּבָ הֵּ
מוֹ אֹוְתךָ  תּוב , ּכְ ּכָ ת ש ֶׁ י ג(: "אֶׁ לֵּ ש ְ יחַ ֲאש ֶׁ  )מִּ ֱאַהב ה' יֹוכִּ ם ָידַ ר יֶׁ ְתכֶׁ יב )ָעמֹוס ג(: "ַרק אֶׁ י" ּוְכתִּ פְּ  ְעּתִּ ש ְ ּכֹל מִּ ם  חֹות ָהֲאָדָמה, עַ מִּ יכֶׁ ְפקֹוד ֲעלֵּ ן אֶׁ ל ּכֵּ

ם":  יכֶׁ  ֲעוֹונֹותֵּ
יַנת:  -עיין תורה לב תנינא  קיג ְבחִּ ם ה', ּבִּ יַנת ש ֵּ חִּ ר הּוא ּבְ פֶׁ י ַהּסֵּ זַֹּהר  ּכִּ יָתא ּבַ י י"ח(. ְואִּ לֵּ ש ְ ב" )מִּ ּגָ ֹשְ יק ְונִּ ם ה', ּבֹו ָירּוץ ַצּדִּ ל ֹעז ש ֵּ ְגּדַ "מִּ

ית ַדף לז: אש ִּ רֵּ ם ה'   (:)ּבְ ְתפַּ ש ֵּ ה, ְונִּ ָ ש ּ ְקדֻּ ב ּבִּ ְכּתַ ּנִּ ֶׁ י ש  מִּ יַנת ש ְ חִּ ר הּוא ּבְ פֶׁ י ַהּסֵּ ּמּוָבא. ּכִּ ם, ּכַ ר ש ֵּ ְסּפַ מִּ ר ּבְ פֶׁ י סֵּ ר, ּכִּ פֶׁ א סֵּ ם. ּדָ ה ש ֵּ עֹוָלם ְועֹוֹשֶׁ ט ּבָ ֵּ ש ּ
ָחד כְּ  י ָכל אֶׁ ּיֵּש  לֹו. ּכִּ ֶׁ יַח ש  יַנת ָמש ִּ חִּ ת ּבְ ֹמר אֶׁ ש ְ יְך לִּ ָחד ָצרִּ ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ ּכָ ֹמר ְמֹאד,  ְוַדע, ש ֶׁ ש ְ יְך לִּ יַח, ְוָצרִּ יַנת ָמש ִּ חִּ ן יֵּש  לֹו ּבְ תֹו ְוָטֳהָרתֹו, ּכֵּ ָ ש ּ י ְקדֻּ פִּ

אוּ  ּנִּ יָרה מִּ מִּ יַח הּוא ש ְ ינֹות ָמש ִּ חִּ לּוי ּבְ ּבֹו ּתָ ָבר ש ֶׁ ר ַהּדָ ּקָ ּלֹו. ְועִּ יַח ש ֶׁ יַנת ָמש ִּ חִּ ל ּבְ ְתַקְלקֵּ ּלֹא יִּ י  .............ף. ש ֶׁ ה ַעל ַאְנּפֵּ ֹורֶׁ יַח הּוא ש  יַנת ָמש ִּ ּוְבחִּ
ל מָ  ף רּוחֹו ש ֶׁ ם ְמָרחֵּ ל ּתֹוָרה, ְוש ָ ים ש ֶׁ נִּ ין ַהּפָ ַגּלִּ ּמְ ים ש ֶׁ דֹוש ִּ ים ַהּקְ ָפרִּ ַהְינּו ַהּסְ ית א(:אֹוַרְיָתא, ּדְ אש ִּ רֵּ יַנת )ּבְ ְבחִּ יַח, ּבִּ ת ַעל   ש ִּ פֶׁ ים ְמַרחֶׁ "ְורּוַח ֱאֹלקִּ

ם', ּומַ  יִּ נֵּי ַהּמַ ף ַעל ּפְ ַרחֵּ ּמְ י ַדף רמ.(, 'ש ֶׁ יַח' )ֹזַהר ַוְיחִּ ל ָמש ִּ א רּוחֹו ש ֶׁ ים ּדָ ם". 'רּוַח ֱאֹלקִּ יִּ נֵּי ַהּמָ ּמּוָבא )א(:ּפְ ם הּוא ַהּתֹוָרה, ּכַ  יִּ
ּבּור מִּ  גם עיין תורה קצב  ל ּדִּ ַקּבֵּ ּמְ ּדִּ זֶׁה ש ֶׁ ל ַהּצַ יֹוָקנֹו ש ֶׁ מּות ּדְ ַדְעּתֹו ּדְ ְצַטּיֵּר ּבְ ְחָקק ְונִּ ָמתֹו, ְונֶׁ ש ְ ְכלֹו ְונִּ ָניו ְוֹשִּ ל ּפָ יק ְמַקּבֵּ ּדִּ י ַהּצַ ים  ּפִּ נִּ הּוא ַהּפָ יק ש ֶׁ

ָמה:  ש ָ ל ְוַהּנְ כֶׁ  ְוַהּשֵֹּ
ענין זה של שם הוי"ה  - שם הוי"ה הוא מאצילות ולמטה: -פתח ב  -פתחי שערים )לרבי יצחק חבר( נתיב אורות אח"פ דא"ק עיין  קיד

ַראות התחיל גילויו מן הזיו המאיר מא"ק, לעולמות שתחתיו. והטעם לזה, כי שם הוי"ה נקרא כן מכ מציאותו ית' מה טעמים. הא', מצד הֵּ
והנהגתו, בהנהגת הזמן שמתחלק לג' מדרגות, היה הוה ויהיה )ר"ל שהשם הוי"ה רומז לכך( )י"ב( שהוא עבר והוה ועתיד. וגם מורה על 

 הויית מציאותו ית'. וגם מורה על שמהוה הכל ומקיימם: 
לנו השגה במציאותו ית' ולא בפעולתו, רק אחר הצמצום מצד הארתו לנבראיו. ואין לנו השגה, כי אם  והענין כמ"ש למעלה, שבאמת אין

במה ששייך לערכנו. והוא מעולם האצילות ולמטה, שמשם התחיל הסידור של הפעולות והמאורות, להיות מסודרים ע"פ הנהגת בני אדם, 
בראים לכל ששה אלפי שנין הם בעולם האצילות. השרשים בא"ק הם  וע"פ התורה כמ"ש כמה פעמים )ר"ל שהשרשים הרוחניים לנ

לאלף השביעי והלאה(. ולכן, מאצילות ולמטה נוכל לקראותו בשם הוי"ה, ומה שלמעלה ממנו, אין לכנות שם שם ולא אות ונקודה, 
 ותו כלל: מאחר שהוא למעלה ממחשבת הנבראים. ובבחינתו העליון, א"א לנו לקראתו בשם, ואין לנו השגה במה

וכן בבחינת הנהגה שע"פ הזמן המתחלק לעבר ועתיד והוה, א"א ג"כ לומר רק מאצילות ולמטה. שלמעלה, אין שם ההנהגה בסדר זמנים,  
שאינם לפי פעולות בני אדם שבזמן, רק הוא בגדר שלימות וקיבול שכר שהוא לע"ל )לעתיד לבא, היינו לאלף השביעי והלאה כנ"ל(,  

הזמן. ולכן, שם הוי"ה אין שייך מאצילות ולמעלה, ואין אנו מדברים בשם הוי"ה בא"ק, רק מזיו הנמשך מא"ק שהוא למעלה מגדר 
 ולמטה לאצילות, כמו שיתבאר בס"ד. ולפי שאין אנו יכולים לדבר בא"ק בכל עניניו בפרט, מאחר שאינו:

אותיות של שם הוי"ה בלבד, שהוא ג"כ בבחינת כלל,  לפי ערכנו, רק בבחינת שורש לבד, ולכן אין אנו מדברים ממנו, רק בסוד ד'
שמהוה הכל ומחיה את כולם. וזהו ענין השם הוי"ה שאנו מדברים בו, היוצא מד' חושים שבו, בסוד רשר"ד )ראיה, היינו הארות היוצאות 

היוצאות מפה דא"ק( ובסוד   מעינים של א"ק. שמיעה, הארות היוצאות מאוזן א"ק. ריח, הארות היוצאות מחוטם א"ק. דיבור, הארות
טנת"א )טעמים, נקודות, תגין, אותיות( כמו שיתבאר בס"ד. והם )הכוונה לאורות רשר"ד שהזכרנו הם( השרשים לכל הפעולות וכל 
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. וע"כ \קטו/' ד' אותיות השםהוא בחי א אחדות פשוט כנ"לוהמצד משמעותו שית'  אחד שמו י כ 

תלשל משמו ית' בחי' הד' יסודות. ומתחילה משתלשל מד' אותיות השם ה נשלמט

ת לאות ה' ות ראשונות משפיעוג' אותי הויה, כמו שבשם יכ דעינא ובת עין,בחי' תלת גוונין 

 \ קטזץ כח הראייה/ ולח או יוצנ שהיא השחור שממ ,ת עין לב עמשפיבחי'  ,גוונין שבעין  האחרונה, כך הג'
משתלשל לבחי' לד' יסודות ם ומקוד  לת גוונין ובת עין תחרי האו ת.יסודוואח"כ משתלשל לד' 

הביאור נ"ל כיון שכל מדריגה היא שם הויה,  . יסוד עולם שממנו נמשכין כל הד' יסודות צדיק

, לכן כיון שהצדיק רמוז בקוץ של היוד, אותיות והקוץ שביוד רומז לשרש ההויה שבכל מדרגה ושם הויה הוא ד'

שממנו  טיתה בבחי' אחד פשוכל מדרגה ראשנמצא ש כל מדריגה.לשרש טה שהיא בחי' הפשותמיד אחיזתו ב

לבחי' הד' חתונה וממנה יורד לבחי' האחד של המדרגה הת כשיורד מדרגה ובאותה מדרגה, חי' שלד' במתפרד 

אות  כח הרשהוא אחד פשוט ' של ין ובת עין יש בחיגוונ  התלת יולפנ  אחרי הד' אותיות ולפ"ז  שלה. תפרדוהנ 

 .משך ד' הגוונין שבעין נ עצמו שממנו 

 

במה בתורה רמוז זה  ,כנ"ל עיניםז לעי"ל שע"י שמתפרסם הצדיק פאר הדור זוכים עיל ה שנתבארמדהיינו  וזה

 ראו. \קכא/(קכ) \קיט/)שמות לה( קרא ה' בשם בצלאל  \קיח/י כ קיזראו  שאמר משה רבנו לבני ישראל 

 
המאורות, שהם סוד הכנוים של שם הוי"ה שכולם מסתעפים ממנו. והוא כלל כל הנבראים וכלל כל העולמות המתחלקים לד' מדרגות  

 כמו שיתבאר: אבי"ע 
נראה כי אע"פ שה' אחד שמו דהינו אופן ההתגלות שלו היא בבחי' ארבע שתחילה זה ד' אותיות אבל מזה נשתלשל שכל אופן  קטו

הגילוי בכל העולמות והעולמות עצמם הם ארבע וכן קומת ההשתלשלות שהיא תמיד עשר יש בה בחי' ארבע פרצופים וחמישי הוא כתר 
ה אבא אמא בן ובת או חכמה בינה תפארת ומלכות  כנגד ד' אותיות השם ואריך כנגד הקוץ  כנגד קוץ היוד שבשם דהיינו מלמעלה למט

הנ"ל דהיינו כתר וזה הכל וכל בחי' כלולה מכל הבחינות לכן חוזר בכל עולם ובכל בחי' החלוקה הזו של השתלשלות מהכתר עד  
 .ק נרמז בקוץ שעל האות הראשונההמלכות שהם ד' בחי' שרמוזות באות ממש ומעליהן כתר שאין לוגילוי ממש ר

 . מאמר יד פ"ח ד"ה היענהת ח"א ' פ"א מ"ת, וספר הבריחיים שער ח ג', ותורה עו, ועץ רה סהתוו אות ד'כך לשון רבנו בתורה יג  קטז
 אין זו נראה ש ן,עי תהחוזר מכל דבר נכנס לעין דרך הבשהאור  שעפ"י המחקרים היום נראה להפך, אע"פ דומיםי המחקרים הק"עפ

לא ישים  אם ן ול העיפ שהדבר מ"ע ה, שהרי בלעדי זה אשרוא לכח הראות שהוא הכוונה והתשומת לב אל הדברכוונת רבנו  יכסתירה, 
 ב ולא יראה.ל
 וכן לשון הפסוק מחק(יבת כי נראו קרא )ת -בתרלד קיז

 ם בצלאל. ראו קרא ה' וכו' ורבנו הוסיף תיבת כי ראו כי קרא ה' וכו', לרמוז שישראל זכו לראייה ע"י שה' קרא בשלשון הפסוק  קיח
ל ְראמש ֶׁ ר )ל( ַוּיֹאמֶׁ  הלפרק שמות  קיט ָראֵּ ש ְ נֵּי יִּ ל ּבְ ה ְיהּוָדה:ּו ָקרָ ה אֶׁ ן חּור ְלַמּטֵּ י בֶׁ ן אּורִּ ל ּבֶׁ ַצְלאֵּ ם ּבְ ש ֵּ  א ְיֹדָוד ּבְ

ראו קרא ה'  צבור אלא א"כ נמלכין בצבור, שנאמר ויאמר משהה  אין מעמידין פרנס על . א"ר יצחק,ראו קרא ה' בשם - .ות נה עיין ברכ 
 .בשם בצלאל

ברכות נ"ה ע"ב[, וי"ל ששאל להם כאלו הברירה ביד כל א' לעשות צלאל ]כה' בשם בצלאל הגון לפניכם ב קרא ראו - חתם סופר ועיין  
ם ראוי' לעשות מלאכה וכל מה דאיהו לא מצי בצלאל יעשה לא הי' ה  החליט הקב"החם כמותם משא"כ אי ל שלו ואז יהי' בצלא מלאכה
 "ל. ]תקפ"ו[: דעתם וקמר ראו קרא וגו' כאלו תלוי ב"כ אא עלא מצי משוי שלית והי' בצלאל שלוחא דרחמנ עביד
ראו קרא ה' בשם בצלאל. אמר משה ראו ותדקדקו בשמותם כי קרא ה' בשם בצלאל, כי לכתחילה קרא ה' להם שמות  - כלי יקר ועיין 

בו הוא  המורים על שהם נבראו לכך שיהיו עסוקין במלאכת הקדש כי בצלאל הוא על שם צל אל, רמז כי הוא יבנה המשכן והארון אשר
מדור לשכינה הבאה בצל קורתו כמ"ש )תהלים צא א( יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן. וכתיב )שיר א יג( בין שדי ילין. פירשו רז"ל  
על שהיה הקב"ה מצמצם שכינתו בין שני בדי ארון ומבין שני הכרובים הסוככים בכנפיהם על פני הכפורת, והסכך ענינו הצל כי המה  

כול, וראיה שבכל מעשה המשכן כתיב ויעש ולא הזכיר בצלאל ואצל הארון כתיב ויעש בצלאל את הארון וכל זה ראיה היו צל אל כבי
 שעל שם הארון הוא נקרא בצל אל, בן אורי. על שם אור התורה כי הוא יבנה מקום לתורה אור 

 עיין תרומה דף קנב.  קכ
ַמש ְ  כן שכמו ואמר - דף קנב.זוהר תרומה  קכא נָ ב ְ ִליפו   אכ ְ ְדָקא ַאְתָוון ו  ִאְתְצָיירוְ  ִאְתג ְ  ונצטרפו  ונצטיירו נחקקו במדבר בצלאל שבנה במשכן ֲחִזי כ ִ

ָהא הדבר וטעם , שיםקדו ה שמות מהם להצטרף כראוי  האותיות ִריאו   ַאְתָוון ְלָצְרָפא ָחְכְמָתא ָיַדע ֲהָוה לַצְלאֵ ב ְ  ד ְ ִאְתב ְ הו   ד ְ ַמי ָא ב ְ   היה  בצלאל כי  אְוַאְרעָ  ש ְ
  המשכן  עשהבמ הרוחני העולם כח  ומוריד מצרף היה ז"ועי', ב ' א של האותיות גלגול  סוד והיינו, וארץ שמים בהם שנבראו האותיות ףלצר איך כמההח יודע

יֵליה   ָחְכְמָתא ְוַעל, ומלאכה מלאכה בכל יון העל יותרוחנ ושרק והיה , הגשמי ֵני ד ִ ָנא ִאְתב ְ כ ְ ִרי, ידו  על המשכן נבנה שלו החכמה ובשביל ֵדיה  יְ  ַעל ַמש ְ  רְוִאְתב ְ
ל ָ א ִמכ  ָ ָרֵאל ַעמ  ִיש ְ ִאיהו   ו ְכָמה, ישראל בני עם כלמ נבחר הוא לכן ד ְ א ירִר ִאְתב ְ  ד ְ ָ   שטרח  מפני קונו לפני  נרשם להיות עלהלמ נבחרו נברר  שהוא וכמו ְלֵעיל 

ָעא ָהִכי, זו בחכמה ונתחכם א ב ָ רִ  הו א ִריךְ ב ְ  ֻקְדש ָ ִיְתב ְ א ירד ְ א ומפרש, למטה גם נבחר שיהיה ה"הקב רצה כך ְלַתת ָ  ה"הקב שאמר תובכ למעלה ְכִתיב ְלֵעיל ָ

אְלתַ , להלמע שנבחר הרי ְלֵאלצַ ב ְ  ם ְבש ֵ  ָקָראִתי ְרֵאה למשה ם ' ה ָקָרא ְראו   כתוב טהלמ ת ָ ש ֵ ַצְלֵאל ב ְ  .   למטה שנבחר הרי ב ְ

ֵמיה   כי ואמר  ָאה ָרָזאב ְ  ו ש ְ ָ ַצְלֵאל ָהִכי ֵריִאקְ  ִעל  ֵצל וטריקוןנ שהוא, בצלאל כך נקרא  העליון בסוד ושמו ב ְ   מי ו ִאיהו   ו ַמאן, ל"א בצל  מושרש שהיה לפי ל"א ב ְ

ִאיהו   היסוד הוא יקַצד ִ  אד ָ  ואמר , ל"א בצל  ואה ֵצל ָיִתיב ד ְ ִאְקֵרי ַההו א והיינו, ל" א בצל יושב  שהוא ל"א ב ְ   חסד  הואש  עליון ל "א  שנקרא זה ֶעְליֹון ל"א ד ְ

ַההו א ַגְווָנאכ ְ  ָיִתיב יהו  ְואִ , ביסוד היחוד  טפת  ממנו  כת ונמש, העליון   החסד ִסְטִרין יתש ִ  ִטילנָ  ל"א אַההו   כי ומפרש , חסדה יןכע ונמצא יושב  והיסוד  ל"א ד ְ

יק ְוַההו א, שתחתיו קצוות  ששה  של  החסדים  כל  וכולל  נוטל   ְנִהיראַ  ל"א ַההו א, ביניהם השתוות עוד  יש  כך  אף ָהִכי ףאו  , הארתם נוטל והיסוד לֹון לָנִטי ַצד ִ
יק ַהאי, ק"הו לכל למעלה מאיר  החסד אְלֵעיל ָ  א ירְנהִ אַ  ַצד ִ ָלָלא ל"א  ַההו א ועוד, המלכות של ק "הו לכל  למטה איר מ היסוד ְלַתת ָ הו   כ ְ ֻכל ְ ית ד ְ  ִסְטִרין ש ִ
יק ַההו א ןוכ , בו רשיםמוש  שכולם ק" הו כל את  לל כו הוא  החסד כֻ  ָלָלאכ ְ  ַצד ִ הו  ד ְ ית ל ְ  .   ק" הו כל  של  הארות כולל  היסוד יןִסְטִר  ש ִ

ן יהה שבצלאל מה עוד ואמר  ָבָרא ַקְדָמָאה אֹור ןב ֶ  היה דשהיסו היינו או ִרי ב ֶ א ד ְ ִריךְ  ֻקְדש ָ עֹוָבָדא הו א ב ְ ית ב ְ ְבֵראש ִ   שברא  החסד שהוא ראשוןה אור  בן ד ִ

ן  אהו  היסוד ועוד, ראשיתב  במעשה ה"ב הק ן שהוא חו ר ב ֶ א ֵחירו   ב ֶ ָ כל  ָבר. הכל של  חירות  שהיא הבינה של בן ד ְ ן אחר  רושפי ַאֵחר ד ָ ן  הוא  סודהי היינו חו ר ב ֶ  ב ֶ
ורחִ  ל ו ָ ָ ָווִנין ִמכ  י א ְודָ  ןלכ , החסדים כל  שורש בו כי, הגוונים מכל לבן שהוא  א"א בן ג ְ הְלמַ  ִאְתַמנ ֵ ֵ א הְיהו דָ  ט  ָ ל  ְדָקא כ    אל בצל אחוז  היה  שבו והיסוד או תיָ  כ ִ

 (   יםומפרש מ" ומק ק" רמ). להיות  ויכרא הוא והכל , יהודה שבט סוד   שהיא  למלכות החסדים  להשפיע  נתמנה
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ות ותידע לצרף אהדור שיו פארוא שנתפרסם שהבצלאל  \קכב/םנתגלה ונתגדל שי ע"י שדייקא כ 

ואזי סמכו  .\קכג/שכן לכל כלי מכלי המשל מעלה ושה נפלאה המשיך קדועי"ז ל ,ת ינבראו בהם מעשה בראשש

עי"ז  וכליו \קכד/ונכללו בו ע"י שעשאוהו שליחם לבניין המשכן והביאו אליו את החומרים לבניין המקדש עליו 

 ין כנ"ל. . כי עי"ז נפתחין העינים ורואראוישראל  עם

כי בצלאל היה צדיק גדול  ם בצלאל, כי ה' הוא בש וינהי. קרא ה' בשם בצלאל  כי קכהוזה 

גדולת ה' על ידו תגלה נ ה, שם שם הקב"שמו התפרסתפרסם וזכה לכבוד אלקים וכשהשמים לשם  מעשיו שכל

 . כנ"ל  ראותף בשמינו, ועי"ז ו משושמכי 

' שהוא בחי' ד  שם הויה ם,ג"כ מבחי' הש כח הראות נמשך כי ,ומבאר כיצד על ידי זה ראו

ממנו הד' יסודות ש וטיסוד הפש  שמהם נמשךין ן דעינא ובת עתלת גווני  שמשם נמשך ,תוותי א

הנכלל בצדיק הזה   די זהיעל  תף שם ה', , שבו משו\קכו/ ומתפרסם שמור אר הדותגלה פע"י שממצא נ כנ"ל. 

ק בצדי, ועל כן הנכלל הראות היינו כחובת עין דוני דעינא ונמשך התלת גהשם, שממנו על ידו מתגלה שם  גם

מיות ולא את החיצוניות דהיינו את השכל  י, לראייה רוחנית בעיני השכל, לראות בכל דבר את הפנ םיכה לעינ זו

 . שבכל דבר

 

 שבת,בחי'  זה ,יניםנפתחין הע אזי , ם ה'יק ועי"ז שרסם שם הצדפדהיינו מה שהתבאר לעיל שכשמת וזה

, ב"ת תלת גוונין דעינארומז ליש בו ג' ראשין ן "שי קכז כי לעינים רמז  .שין בת נוטריקון כי שבת 

נמשך תלת   אותיות הויה שמד'באר ולעיל נת, {\קכט/[קכח] תיקון עין}בעין  שהיא השחור עין רומז לבת 

 
אל ע"י שטרח ונתחכם בחכמה זו נרשם לפני  עי"ש ובזהר שבצל)סימן טו עמ' יט(  הנ"ל )לרמ"ק( על זוהר תרומה עיין ביאור אור יקר

הקב"ה למעלה ונעשה מרכבה למידות העליונות ובכוחו היה בסוד האלפא ביתות וגלגולם כסדרן היה מצרף ומוריד כח העולם הרוחני 
רוף אותיות היה במעשה עולם הגשמי והיה קושר רוחניות עליון בכל קרש וקש ובכל אדן ואדן ובכל יריעה ויריעה ברמזו וסודו וע"י צי

מוריד קדושה עליונה וקושרה שם.  ועוד חידוש היה בו שעשה זאת במדבר אע"פ שלא היה בבחי' מקום שער השמים שיגרום להמשיך  
הקדושה אעפ"כ המשיך הקדושה בחפצא של המשכן ובאופן שנשאר לנצח ולא תיהיה בו שליטת יד אדם כי המקדשות וכל אשר בהם  

 וכליו שעשה בצלאל נגנז. נחרב ונלקח אבל המשכן 
ששמו ויחוסו בצלאל בן אורי בן חור מרמז לספירות העליונות שבהם נקשר והיה ענף להם אחוז בקו האמצעי.  בצלאל   עוד מבואר בזהר 

 הוא יסוד ותפארת בן אורי היינו בן אור הגנוז סוד הדעת הנגנז למעלה בן חור מרמז לבינה עולם החירות וחכמה המאיר בה  
שלכאורה יכול היה בצלאל להשאר נסתר ולעשות כל מעשי המשכן כאחד הפועלים בלי שיתפרסם שמו ואעפ"כ   עוד באור יקר ועי"ש 

 רצה הקב"ה שדווקא יתפרסם שמו ולפי המבואר כאן מבואר היטב מדוע   
אל  –ואולי אפשר להוסיף לדרוש כי השם הוא כמו לבוש לדבר עצמו היינו כמו רק צל שלו וזהו בצל  -דייקא שמו  –שם בצלאל  קכב

שהשם שלו הוא לבוש לשם השם ונזכר דייקא בעשית הארון דהיינו התורה הטנת"א בחי' מוחין משם ה' שמתגלה ע"י הצדיק דייקא 
 . כנ"ל
שמו"ר פמ"ח א'(. טוב היה שמו של בצלאל משמן הטוב, למה שפרסמו הכתוב שנאמר )שמות לה ל(  מדרש ) .דף רכ -אגרא דכלה ועיין 

ראו קרא י"י בשם בצלאל, עכ"ל. הנה הדבר הזה כולו תמוה. ונראה לרמז דהנה ידוע נשמת מרן האר"י ז"ל היה בצלאל, נשלחה אלינו  
ות הקודמים. והנה כאשר נפטר לחיי עולם הבא, לא רצו תלמידיו לגלות רזין דמתקלא סוד עולם התיקון אשר היה טמיר ונעלם מדור

לפרסם תורתו עד שנת שמ"ן, ש"ץ לאלף הששי. והנה הגם שבשנת שמן נתפרסמה תורתו מה שאין כן כשהיה מרן ז"ל בחיים לא רצה  
 בלימודו את כל העולם:  ללמד, רק למהרח"ו ומעט יחידי סגולה, עם כל זה יותר היה טובה בעולם בהיות שמו בעולם, כי תיקן

  ממה  הלאל הי צ גדולת בנראה שזו. היו נצחיים ולא נאבדו אלא נגננקראו על שם משה רבנו וכליו המשכן ש ואיתא בספרים שכיון  קכג
וב  בערדיטשעיין בזה לפי המבואר לקמן שרבי לוי יצחק מולכן נחשב פאר הדור. ויש ל דיק הדור הראש בית.שהתבטל למשה רבנו הצ 

הדור האמיתי בהכרח שיהיה  שהצדיקועיין לקמן שביארנו  לגמרי. רבנו אע"פ שלא התבטל לרבנואר הדור, בזמנו של פלו  רבנו קרא
יון שמוכרח לעולם שיהיה פאר הדור שנכללים בו וזוכים על פעולותיו יש קטרוג גדול כמבואר בתורה פח וקיד אבל כעליו העלמה כי 

אבל מסתמא לא יתכן פאר  .דיטשובלעינים לכן בכל דור יש גם צדיק גדול שעליו אין הסתרה כמו בצלאל כאן ורבי לוי יצחק מבער
 הדור שחולק על הצדיק האמת.

כי כל תפילה היא אבר  ,הביאו את המשכן אל משה ע"י התקשרות אליו בתפילהאות ו' וכעין זה ברוחניות מבואר בתורה ב'  קכד
 מהמשכן עי"ש. 

 וזה קרא )תיבת כי נמחק(  -בתרלד קכה

 שם משמן טוב. טוב  –עיין תנחומא ויקהל פ"א  קכו
 שין -מתרצו  קכז
 ף קכו: ד קכח

ת ָרָזא ָדאוְ  -דף קכו: תיקון ע'  קכט ב ָ ַלת' ש והיינו, ת"ב ' ש אותיות שהיא ת"שב  מלת סוד הם שבעין גוונים' הד ואלו ְדש ַ   שבאות  נפיםע השלשה ַעְנֵפי ת ְ

ַלת' ש ָווִנין ת ְ ת ת"ב ַ , י"בנה או  ת " בחג שהם  העינים  של  גוונים  שלשה  כנגד  הם ֵעיָנאד ְ  ג ְ ב ָ ש ַ א ד ְ   ינה הב  שהיא , עין הבת  ינו הי ת"שב  של  ת "ב  אותיות ַעִין תבַ  ד ָ

ַמר ַוֲעַלְייהו  , המלכות או ְמרו   נאמר  הםשני ועל ִאת ְ ָרֵאל ְבֵני ְוש ָ ב ָ  ֶאת ִיש ְ ַ (  ח"מ  תיקון  בתחילת ) החברים  פירשו וכבר  ו  אֹוְקמו ה ְוָהא, השבת את לעשות תַהש  

ו ן בפסוק הנזכרות שבת פעמים שתי כי ִאינ  ֵרין ד ְ תוֹ  ת ְ ב ָ א ומפרש, ומלכות הבינ דהיינו, שבתות תיש סוד שהם תש ַ ָ ָאה ִאימ  ָ ְתַלת ִעל  יןד ַ  ב ִ  עין בת היא בינה ְרג ִ

א, ימין עין גווני ' בג הנרמזים, א"דז ת" חג של מדרגות שלש גבי על שהיא  הימנית  ָ ָאה ְוִאימ  ָ ת  ַ ְתַלת ת  ין ב ִ ְרג ִ   שלש  גבי על שהיא השמאלית עין בת היא ומלכות ד ַ

ו ָדא, שמאל עין גווני' בג הנרמזים, א"דז בתפארת לה למע עומדת  כשהיא, א"זד י "נה רגותמד ִליל ְדֶאְמָצִעיָתא ַעמ  ָ ית כ    האמצעי  שבעמוד התפארת ְטִריןסִ  ש ִ

ו ן, קצוות הששה כל כולל שביניהם ִאינ  ית ד ְ ין ש ִ ְרג ִ   שלו  י"הנה דרך שפיעומ, שלו ת" גבח השפע את מאימא למקב  א"ז ל"ור , י "נה ת"חג מדרגות שש שהם ד ַ

 .   מלכותל
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 בזוהר כמבוארבת שמא דקוב"ה כי ש, שבתה קב"ה נמשכתשמשמו של ה ונין דעינא ובת עין נמצאגו

ששם הכל   ,שהכל עולה לעולם האצילות ,ין עולם הבאעמכי שבת  \קל/יתרו ד' פח ע"ב()זוהר 

י המעשה  ל ששת ימות שפעול. כי השביתה של שבת רומז שכל הלל בו ית'בת הכל נכ, נמצא שבש\קלא/אלוקות

והחיבור אליו,  שלימות הדעתוזה  הצורה והם החומר,יא ' כי השמו יתא היש ,ם חיות מהשביתה דייקאמקבלי

 . מרחמנותומשם הויה דהיינו שכל המאורעות הן לטובתינו כי נמשכים  שיודעים

שבת אנת הוא  \קלד/ד ע"ב(ש )בזוהר נשא ד' קממ"כ  \קלג/ [קלב] שבת גם הצדיק הוא בחי'

אחד מישראל הוא חלק אלוק'  ר, וכל אר בזוהמבוכ , כי גם כלל ישראל והקב"ה הם אחד [קלה] י יומיהדכול 

עד שאחיזתו בבחי' יסוד , הצדיק שגם מתדמה לו במדותיו בשלימותבשם כל שכן ו ,מנומשותף בש וזהו ששמו

   .בתשהוא אחד עם הקב"ה ששמו שהפשוט, 

 
ו ם  ואמר  וממשיך דבש()עם ביאור מתוק מזוהר יתרו דף פח:  קל ָכל ו ִמש   ַכח אָמנו תָ ְמֵהי ד ְ ת ְ ָתא ִאש ְ ב ְ ש ַ   נמצאות  אמונה  הנקראת  האצילות כל  ארותשה  ולפי ב ְ

ְמָתא ָנש   ְלַבר ֵליה   ַיֲהִבין לכן, בשבת   לו  תניםנו יותר  ועוד, החול בימות לו שיש מהנשמה חוץ תהמלכו מצד שבת בליל תאחר  נשמה דםלא נותנים ַאֲחָרא ִנש ְ

ְמָתא ָאה ִנש ְ ָ ְמָתא הבינה  מצד אדם ל לו  מוסיפים  יותר  ועוד, א"ז מצד  בת הש ביום  עליונה  נשמה ִעל  ָכל ִנש ְ ִלימו   ד ְ ה   ש ְ   המדרגות  שלימות שכל יתירה נשמה ב ָ

דו   בשבת  להתעדן דם הא  שיוכל  די כ  הכל , בה נכללות  השעלי ָעְלָמא ְגָמאכ ְ ָאֵתי ד ְ   כי , לשבת כלל  דומה  אין  טובים ימים  כן שאין  מה  ,הבא בעולם כעדונו ד ְ

  מצד  חדש  בראש, לבד הגבורה מצד בסוכות , לבד ת "הת מצד  בשבועות , לבד החסד  מצד  בפסח , האצילות שבעולם  רטיפ מענף  רק היא  טוב  ביום  הנתוספת  שמה הנ
 .   מכולם נשמה  חרו נפש  תוספת לקבל האדם זוכה עלינו מאירים לותהאצי שפרצופי בשבת  בלא, לבדה כות המל

 השליח מרוכשאו, נפש תוספת לקבל יכוין כלה באי כשאומר והיינו, נפש נקראות הם שבכללותם מהנוקבא ן"נר קדושות תוספת סוד לקבל יכוין תהשב לילב כי, כ"בשה ל"האריז ש"כמ
 והיינו, רוח נקראות הם ותםשבכלל א"מז ן"נר תוספת לקבל יכוין השבת וביום. מהנש תוספת לקבל יכוין עלינו ופרוס וכשאומר, רוח תוספת לקבל יכוין רךהמבו' ה את ברכו צבור

 נראה הזהר ומדברי ,נשמה תוספת לקבל ויןיכ כבודו וםמק" איה" כשאומר סףדמו ובכתר, רוח תוספת לקבל יכון לתפלה גאולה וכשסומך, נפש תוספת לקבל יכוין חי כל שמתנ כשאומר
 .  א"וא מאבא ויחידה חיה תוספת כן גם ליםכלו ובהם, נשמה נקראות הם שבכללותם אימא דמצ ן"לנר גם אדם זוכה כ"שאח

ת ִאְקֵרי ָכךְ  ְבִגיֵניו   ב ָ ב ָ  ַמהו   ומפרש, שבת זה יום  נקרא ולכן ש ַ מָ  ואמר  תש ַ א אש ְ ֻקְדש ָ ָמא, ה"הקב  של שמו הוא שבת הו א ִריךְ ב ְ  ד ְ ִאיהו   ש ְ ִלים  ד ְ ל ש ְ ָ  ִמכ 
  כתר  סוד  ן"יודי' ג הם ' ש קוי ' ג שעל  והראשים , כותהמל היא  בת  הנה , בת' ש אותיות היא  ת "שב  כי , האצילות שבספירות הבחינות מכל  שלם  שהוא  םש ִסְטרֹוי

  זה  שביום ולפי, השבת ביום ן"נר  תוספת עלינו המאירים האצילות רצופיפ כל בה כלול שבת מלת כי הרי, א" דז ת"חג קוי' ג  סוד ן"ווי' ג הם' ש קוי' וג, בינה חכמה
 .  (אופנים בכמה" ה"דקב שמא שבת" הזהר דברי שפירשו, השבת דרושי בתחילת יששכר בני' ובס, ןכא צבי בעטרת' ועי). זה בשם נקרא ואה לכן,  אלו  ספירות כל  מאירות

מא דקודשא בריך הוא שמא ובג"כ אקרי שבת מהו שבת ש - 'מאמר ז -ושת שבת מאמר קדהכהן מלובלין לר' צדוק ק פרי צדי עיין קלא
מיוחדת ושם הויה הוא עיקר כידוע עולותיו. וכל שם יש לו הוראה ן שם. רצה לומר דהקב"ה נקרא על שם פרוי עיידאיהו שלים מכל סט 

ם ולם הזה ואחרי ככלות כל עולם הזה. אבל מכל מקו על מה שקודם בריאת ע וה ויהיה גםהזה, כי מורה היה הדעל כן אינו נהגה בעולם 
מאין דשם מחכמה שהוא תחלת ההתגלות יש  ע די' מורה חכמה ה' בינה כו' ומתחילות כידוגם הוא עדיין אינו מורה שלימות כל האציל

בזוהר בשלח )סד ב'( נקרא אין כמו שכתוב  בל כ"ע שהואגלה בדבור ובפעל. איש השגת אדם בחכמה שבמוח ובינה שבלב אף שאינו נ
עלם בעולם ר שיהיה לעתיד. דאז יתגלה אור זה הנרצה לומ נכלל באותיות שם זה. ועליו רומז שם אהיה דשכל הנעלם מכל רעיון אינו 

יא עתיקא א שעתא אתגלה' על ה' ודאי דההומעין עולם הבא איתא בזוהר שם דבסעודה ב' נאמר תתענג על  הזה. ורק בשבת שהוא
 יל מחכמה כנ"ל: יה שמתחמאין כו', יעויין שם, והיינו למעלה משם הוועיין שם ושם )פג רע"א( על ה' אתר כו', דכתיב קדישא כו', 

 בראשית חכמה סוף שער הקדושה תנינא ]דף כו:[ ו ן לעיל תורה מהעיי קלב

נֵּי אָ  -תנינא  מה תורה קלג ְנַין ּבְ עִּ ים ּומְ ּבְ רֹוצִּ ים עַ ָדם ש ֶׁ ינִּ ָעמִּ כִּ ה ּפְ ּמָ ךְ ְצָמן ּכַ ת, ְוַאַחר ּכָ יק ָהֱאמֶׁ ְנֹסַע ְלַצּדִּ ים דַּ ים לִּ ְמָנעִּ יעֹות, ְונִּ ם ְמנִּ י  ע, יֵּש  ָלהֶׁ  ּכִּ
י ימִּ נִּ ה ַהּפְ ּדָ יא ְנקֻּ ת הִּ ּבָ ים סְ ש ַ ּגּולִּ יַנת ָהעִּ חִּ ם ּבְ הֵּ ים, ש ֶׁ ה ָימִּ ָ ש ּ ִּ ל ַהש ּ ים ּכָ ּה יֹוְנקִּ ּנָ ּמֶׁ ה,ת, ּומִּ ּדָ קֻּ יב ַהּנְ מֹו ש ֶׁ  בִּ זַֹּהר )וַ ּכְ תּוב ּבַ ל ַדף רד.( ְוַכּמּוָבא. ּכָ ְקהֵּ ּיַ

ּפוֹ  לִּ יב ַהנְּ ְוַהּקְ ים ְסבִּ עִּ ת ָהְרש ָ ין אֶׁ יכִּ דָּ ת מֹולִּ ים י"ב(:קֻּ ּלִּ הִּ יַנת )ּתְ ְבחִּ ים אֶׁ " ה, ּבִּ ְפנִּ ב לִּ ְתָקרֵּ ים אֹוָתם ְלהִּ יחִּ יָנם ַמּנִּ כּון", ְואֵּ ְתַהּלָ ים יִּ עִּ יב ְרש ָ ל ָסבִּ
ה ַהפְּ  ּדָ קֻּ ית, ַהּנְ ימִּ ם עֲ נִּ הֵּ ן יֵּש  לָ ְוָכל ְזַמן ש ֶׁ ים, ֲעַדיִּ ּגּולִּ תֹוְך ָהעִּ ן ּבְ ּלּו ּפוֹ ַדיִּ ב. ֲאפִּ ְתָקרֵּ ְקָוה ְלהִּ ם ּתִּ י ש ְ הֶׁ ּלֹא ָיצָ עֵּ ל ְזַמן ש ֶׁ ל ּכָ ָראֵּ ֹשְ ים יִּ ּגּולִּ ן ָהעִּ א מִּ

ב ְתָקרֵּ ְקָוה ְלהִּ ן יֵּש  לֹו ּתִּ לֹום, ֲעַדיִּ י, ַחס ְוש ָ ה הַ  ְלַגְמרֵּ ּדָ קֻּ ל ַהּנְ יתאֶׁ ימִּ נִּ ָבר  ּפְ ּכְ י ש ֶׁ ּגוּ  ֲאָבל מִּ ן ָהעִּ לֹום, מִּ י, ַחס ְוש ָ ים, ֲאַזי ָיָצא ְלַגְמרֵּ דִּ ּמָ ֻּ גֹון ְמש  ים, ּכְ לִּ
י אֶׁ  ראִּ ָלל.  ְפש ָ ב ּכְ ְתָקרֵּ ּדִּ לֹו ְלהִּ ת,ְוַהּצַ ּבָ יַנת ש ַ חִּ ּנּו יֹוְנקִּ   יק הּוא ּבְ ּמֶׁ ּמִּ ית, ש ֶׁ ימִּ נִּ ה ּפְ ּדָ קֻּ יַנת ַהּנְ חִּ ּמוּ ּבְ  ָבא: ים ַהּכֹל, ּכַ
אָנא -דף קמד:  אנשאדרא רבה פרשת ר זוה קלד ו   ָלא יֹוָמא ֵמַההו א כי, למדנו ת ָ י ַחְבַרי ָיא ַאְעד  י ִמב ֵ   סרו  לא  ולהלאה  ההוא  מיום ןְמעוֹ ש ִ  ַרב ִ

ְמעֹון יַרב ִ  ֲהָוה ְוַכד, ההכרחיים לצרכיהם אלא מדרשו מבית הלכו לא כלומר , שמעון רבי של ביתומ החברים   סתרי מגלה היה שמעון רבי וכאשר  ָרִזין הְמַגל ֶ  ש ִ

ִחין ָלא, תורה כ ְ ַ ת  ן ִמש ְ ָ מ  ַ א ת  ָ ו ן ֶאל  י הו  לְ  ָקאֵרי ַוֲהָוה, שמעון רבי עם  רים חב  הששה  אלו  רק  שם  נמצאים  היו לא ִאינ  ְמעֹון ַרב ִ   קורא  היה  שמעון ורבי ש ִ

ְבָעה,  עליהם ְכִתיב', ה עיני נקראים ה  מלאכים  השבעה נגד כ  אנו ה"יהו ֵעיֵני ֲאַנן ש ִ בְ  ד ִ ה ָעהש ִ ֶ ַמר ַוֲעָלן, ה"יהו ֵעיֵני ֵאל     .   נאמר  עלינו זה סוקופ ִאת ְ

י ָאַמר א ןֲאנַ , אַאב ָ  ַרב ִ ית ָ ֹוִציֵני ש ִ ַנֲהָראן, ב  ִביָעָאה ד ְ ְ   מהדעת  היתה  מתו שנש שמעון רבי שהוא  מהשביעי המאירים , קצוות הששה  כנגד  מאורות ששה אנו ִמש  

ִביָעָאה אהו   ַאְנת ְ , למעלה טהמלמ שביעי אשהו א ש ְ ָ כל  ָהא, כולם של  ביעיהש הוא  שמעון רבי אתה ד ְ אְלש ִ  ִקי ו ָמא ֵלית ד ְ ר ית ָ ִביָעָאה ב ַ ְ   קיום  אין כי ִמש  

א, משביעי  אלא קצוות שה לש כל ָ ֵלי ד ְ ָ ִביָעָאה ת  ש ְ    .  ק"הו נשמת  אהו  הדעת  כי, בשביעי תלוי הכל כי ב ִ

ירַ  ב ָ  ֵליה   ָקאֵרי הְיהו דָ  ב ִ הו   השביעי יום שהוא ", שבת"  בשם  שמעון לרבי קרא  יהודה רבי תש ַ ֻכל ְ א ד ְ ית ָ יה   ש ִ   ממנה  החול  ימי  ששת  שכל ְרִכיןִמְתב ָ  ִמנ ֵ

ְכִתיב, השביעי שהיה רבם  שמעון מרבי הכל  קבלו  חברים  הששה  כל כך , רכיםמתב  ת ד ִ ב ָ ת ַמה היינו ה"ַליהו קֶדש  , ה"וַליה ש ַ ב ָ ַ   השבת  כי ש  קדֶ  ה"ַליהו ש  

י או ף, קדש  הנקראים מהמוחין שהיא  דעת' בחי היא ְמעֹון ַרב ִ תש ַ   נקרא, קדש שהוא דדעת המוחין' בחימ  שהיה שמעון רבי גם ש ִ   שמלבד  כלומר  קֶדש   ה"ַליהו ב ָ

 (   ר"ייה)". קדש "  גם נקרא" שבת"  שם

י הו א ת ְ ְוַאנְ  מעוןש לרבי  אליהו  ואמר  -עוד שם דף קמה.  מְ  ַרב ִ ִביָעָאה עֹוןש ִ א ש ְ ית ָ ש ִ   ת בחינ  הוא  אתה  דהיינו , הששה של השביעי הוא  שמעון רבי ואתה  ד ְ

ֵהא לכן, הלמעל ממטה ק"הו של שביעי שהוא, א" דז הדעת ר ת ְ ָ ש   ִמְתַעט  יר ו ִמְתַקד ָ א ַית ִ ָ ל    קים הצדי של  ן"הנר  מכל יותר  ומתקדש מתעטר  תהיה אתה ִמכ 

ו ִנין ו ְתַלת, ת "מז רק  הוא נשמתם ששורש , שם העולים ִמש ְ , א"דז י"נה של הארות בחינות שהם יםתענוג מיני ושלשה ִעד  כ ְ ד ְ ַ ִביָעָאה ִחיןת  ש ְ   ביום  הנמצאים ב ִ

ין ַחְבַרי ָיא ְזִמיִנין מהם, שביעית שהיא א"דז בנוקבא מוחין בבחינת מתלבשים שאז, השבת ֵ יַקי ָ  ִאל  ָנאְלִאְתעַ  יאַצד ִ ִגיָנךְ  ד ְ ָאֵתי ָעְלָמאלְ  ב ְ   אלו  עתידים ד ְ

 ְוָקָראתָ  ו ְכִתיב, שמעון רבי בזכותך, והארה גתענו  משם   לקבל עתידים ע"בי  שבעולמות החברים  של ן"הנר  כלומר , הבא  לעולם בשבילך להתעדן  הצדיקים החברים
ת ב ָ ַ דְמכו   ה"יהו ִלְקדֹוש   עֶנג ַלש   א ומשיב ', ה קדוש  נקרא מי ה"יהו ְקדֹוש   ו אה ַמאן ושואל ב ָ י ד ָ ְמעֹון ַרב ִ ן ש ִ   ונקרא  שבת שנקרא שמעון רבי זהו יֹוָחאי ב ֶ

ִאְקֵרי מכובד' ה לקדוש נאמר  ועליו, (א"נ. בדקדוק" שמעון' "בגי " ה"יהו לקדוש" תיבות' ב כי, דברל ורמז)', ה קדוש ד ד ְ ָעְלָמא ְמכו ב ָ ין ב ְ ָאֵתי ו ְבָעְלָמא ד ֵ   נקרא  הוא ןלכ ד ְ

 .   וכבוד עושר  ובשמאלה  בימינה ימים ךאור   שכתוב  כמו, הבא ובעולם  הזה בעולם לכבוד ויורא מכובד
"ש בדף גם עי  קדש: ה'בת לון שקדש, אוף רבי שמע ה'בת ל מה ש, ה'קדש ל ה'דכתיב )שמות כ י( שבת לתא מניה מתברכין, שי רבי יהודה קארי ליה שבת, דכלהו  -שם שון הל קלה

 קמה. 
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. ראו דייקא, כי \קלח/[קלז]  השבת \קלו/לכם אתן נת' ה ראו כי שאמר משה רבנו לישראל וזה 

ם  שוכמו ש בחי' אחת, שבת ושם הויה הם, דהיינו ששם ה" שמו של הקב ב"הושמא דק  שהוא שבת

השביתה של שבת היא הצורה לששת  נמי  י, הכ\קלט/ ם יהויה הוא הצורה לכל הפעולות המשתנות שע"י אלק

שמד' א ובת עין כנ"ל ני ת גוונין דע' תל בחי  \קמ/הראותהוא בחי' כח  וגם שם שבת .לימין החו

נו כח יידה ,בתו' ש ם שבאותיג' ראשבת דהיינו -שמשתלשל ' אחרונה, ואות הותיות ג' א שהן השם אותיות 

 .דעינא ובת עין  ן תלת גווני הראות

אחרי  יע אליה, כמבואר במדרש שגם גמ, ושום עוון לא \קמא/וקיימא אשהשבת קדושתה קביע סיףנראה להו

שהם דעת  ,נעשה ונשמערים של הכת וגם אחרי חטא העגל שהפסידו אתשון. ראעל אדם ה טא היא הגנהחה

בשבת  אעפ"כ פלאים שהורדו מהם וניתנו למשה רבנו הצדיק הדור,אורות נ  עולם,גדול ונפלא בחי' שמחת 

ר בחי' של לפני ז דהיינו שבשבת חו )כמבואר בשבת פח( \קמב/ לישראל. לאים האלהאת כל האורות הנפמשה מחזיר 

 \קמגה"ב/ ור של עואו ת מאיר עלינ א, דהיינו שכל שב. והיא מעין עולם הבהחטא

 
 מוסיפים שי כותב שטועים הובפרט שהמנחת ו תיבת את. וצ"ע מדוע הוסיף רבנ "השבתנתן לכם "אלא  ,השבתבפסוק לא כתוב את  קלו
עלמא הוסיף. ונ"ל שלא שכך היתה גרסת רבנו אלא לדרשה ב (מטעים ביה ספרי דכתיבי את: -ם השבת נתן לכ )כט( ראו כי ה')זה לשונו יבת את. ת

ורבי שמעון העמסוני שהיו דורשין י טרפון רב חגיגה יב. קדושין נז. ב"ק מא:כמבואר בגמ'  לאיזה הוספה תמזואת רידוע שתיבת אולי כ
 היינו שנתן לכם עם השבת גם כח ראות.אות דשבתורה. ואולי כאן בא לרמז על כח הרל אתין כ
 כט שמות טז*  קלז

ם ַהש ַּ י ְיֹדָוד ָנַתן לָ )כט( ְראּו ּכִּ שמות פרק טז  קלח ן הּוא נֹ כֶׁ ת ַעל ּכֵּ י ּבָ ִּ ש ּ ִּ ּיֹום ַהש ּ ם ּבַ ן ָלכֶׁ ם יֹוָמיִּ תֵּ חֶׁ ילֶׁ א אִּ צֵּ יו ַאל יֵּ ְחּתָ יש  ּתַ בּו אִּ מְּ ם ש ְ ֹקמֹו  ש  מִּ
י: יעִּ בִּ ְ ּיֹום ַהש ּ  ּבַ

 חם יומים: בעיניכם כי ה' בכבודו מזהיר אתכם על השבת שהרי נס נעשה בכל ע"ש לתת לכם ל -)כט( ראו  רש"י
את הנס   שיגלוחם משנה כי רצה ל יום השישי יאסוף כל אחדב ה משה לומר לישראל שנצטווכב שבכוונה לא  פסוק החיים עיין אור 
מצות שבת", שתהיה קבלתה וידיעתה ממנו אל עליון, שלא על ידי שליח   חפץ ה' לנטוע בהם "נטע אמונת והצדקתש -ונו זה לש .מעצמם

ית, כי ה' שנים מהרגיל יום יום, יראו ראייה חושיית ושכליו, וימודו וימצאו פי הרגיל ליומ לקוט כמנהגם, שיעורתחילה, אלא כשיצאו ל
בזה תהיה מצוה זו אצלם מקובלת בתוספת קבלת  להם מיום ששי צורך יום שביעי, כדי שומזמין שבת, מצווה להם לבל יטרחו ביום 

 . ל התורה כולהפט( שקול שבת כנגד כ )זוה"ק ח"ב גדולה, וכמאמרם ז"להרצון, ומורא גדול מעבור עליה, לצד שמעלתה 
ט  הנה האיצטגנינים אומרים כי בשבת שול ים, כי שבת על כן הוא נותן לכם ביום הששי לחם יומראו כי ה' נתן לכם ה  - חתם סופר 

ל  ם שליטת המז רד בשבת משון מן יו שבתאי המשבית כל מלאכה ולא יצליח ע"כ יש לשבות בשבת, וכדי שלא יטעו ישראל דמשו"ה אי
 אי יכול ' באתה הברכה ונעשה לחם משנה ואין מזל שבתקב"ה וברך השבת שביום הששי אעפ"י שלקטו עומר אהמשבית ע"כ נתחכם ה

תן השבת, והנה אותן שיצאו ללקוט בשבת אמרו שנתכוונו לש"ש שלא יסברו שהשבת משבית  לגרום ברכה בע"ש וע"כ מוכח כי ה' נ
או כי ה' נתן לכם שבתאי להשבית מלאכות, וע"כ כשהוכיחום ה' אמר רקוט להודיע שאין כח בע"כ יצאו ללהשולט בו,  פ"י מזלהכל ע

מניעת המן בשבת מפאת המזל כ"א מפאת קדושתו, ולא ן ביום הששי לחם יומים להראות שאין אני נותהשבת ולא המזל שהרי ע"כ 
 ו. ]תקפ"ה[: יש תחתיהייתם צריך לילך ללקוט בשבת ע"כ שבו א

ים", בעל הכחות כלם, כי המלה עיקרה "אל","אֱ  -"ן בראשית א' א' עיין רמב  קלט   אלו שהוא כח, והיא מלה מורכבת, "אל הם", כ ֹלהִּ
 לומר, כוח הכוחות כולם.מוך, "והם" ירמוז לכל שאר הכוחות; כ"אל" ס

ערי  ב'ש הובאיים סגורות )להתפלל בעינאין כתב האריז"ל ש תשבימות החול צריך להתפלל בעצימת עיניו, אבל בשב ע"פאוזהו ש קמ
 ים בפנים.ה', פנ כי שבת הוא יום של ראייתהטעם איתא בספרים ו( תשובה' על ש"ע או"ח סי' רסז סוף ס"ק ג'

ַגם ָאָדם ָהרִּ  -אות ו'  עיין גם לק"ה שבת ה' קמא ּפָ י ש ֶׁ ש  ְוַעל ְידֵּ י אֵּ יר ְמאֹורֵּ ְגּבִּ ם ה' ְוהִּ ש ֵּ ֹון ּבְ יַנת  אש  חִּ ם ּבְ הֵּ מְ ש ֶׁ ם ַהּטֻּ ל  ש ֵּ ן ּכָ ָאה ְוכּו'. ַעל ּכֵּ
ת דַּ  ּבָ י ש ַ ּקּונֹו ָהָיה ַעל ְידֵּ י ּתִּ ּנַ"ל. ּכִּ ם ה' ּכַ וא ש ֵּ הִּ בָּ ְיָקא ש ֶׁ ש ַ ָכל ּבְ ם ה' ּבְ יר ש ֵּ אִּ י ָאז מֵּ ְמָאה ּכִּ ם ַהּטֻּ יָטה ְלש ֵּ לִּ ּום ש ְ ין ש  ת ת אֵּ ּבָ י ש ַ ָהעֹוָלמֹות. ּכִּ

מָ  יָעה ְוַקּיָ ָאְמרוּ ְקבִּ מֹו ש ֶׁ יא ּכְ ַעְצָמּה. וְ  ַרּבֹותֵּ ָתּה ְקבּוָעה ּבְ ָ ש ּ ְבָרָכה( ּוְקדֻּ ְכרֹוָנם לִּ ם ה' וְ נּו זִּ יר ש ֵּ אִּ ת מֵּ ּבָ ש ַ ן ּבְ ה זַֻּעל ּכֵּ ְדחֶׁ ְטא נִּ ן חֵּ ּקֵּ ְתּתַ ָחש  ְונִּ ֲהַמת ַהּנָ
ֹון. אש   ָאָדם ָהרִּ

ם מַ  -אות ז'  ת ֹקדֶׁ ְוזֶׁהּו ֹעצֶׁ ּבַ ת ש ַ ַ ש ּ ְקַרת ְקדֻּ ת יָ ֲעַלת יִּ ּבָ ש ַ ּבְ ל ש  ש ֶׁ לוֹ כֹול ּכָ ּתֹוָרה ַחס ְוש ָ ּבַ רֹות ש ֶׁ ל ֲעבֵּ ם ָעַבר ּכָ ּלּו אִּ ן ָיכֹול  ָאָדם ֲאפִּ ם ּכֵּ ם. הּוא ּגַ
ַרְך ַעל ְידֵּ יְך ַעל ַעצְ ְלַהְמש ִּ  ְתּבָ מֹו יִּ יר ש ְ יַדע ּוְלַהּכִּ ַרְך לֵּ ְתּבָ מֹו יִּ ת ש ְ ַ ש ּ ָמא דְּ מֹו ְקדֻּ וא ש ְ הִּ ת ש ֶׁ ּבָ יַרת ש ַ מִּ יךְ י ש ְ רִּ א ּבְ ְדש ָ י קֻּ ין  הּוא. ּכִּ ת אֵּ ּבָ ת ש ַ ַ ש ּ ְקדֻּ ּבִּ

ּום ֲעבֵּ  ל ש  ָגם ש ֶׁ ּום ּפְ יַע ש  ת ָאגִּ ַמּגִּ ּבָ י ש ַ לֹום. ּכִּ ל ַהחוֹ ין ַעל ָאדָ ָרה ַחס ְוש ָ ה ַעל ּכָ ם ַעּתָ ת ּגַ ּבָ ַ ן ַהש ּ גֵּ ן מֵּ ְטאֹו. ּוְכמֹו כֵּ חֶׁ ֹון ּבְ אש  לֹום.  ם ָהרִּ א ַחס ְוש ָ טֵּ
י ש ְ  י ַעל ְידֵּ ת כָּ ּכִּ ּבָ יַרת ש ַ יַדע ּוְלַהּכִּ ָראּוי זוֹ מִּ ים לֵּ חּותִּ ים ְוַהּפְ רּועִּ ּלּו ַהּגְ ם ֲאפִּ ּלָ ין ּכֻּ ְתבָּ כִּ מֹו יִּ ש ְ ין ּבִּ י ַרְך. ְוַעל יר ּוְלַהֲאמִּ ל ה'. ּכִּ ּוב אֶׁ ְזּכּו ָלש  י זֶׁה יִּ ְידֵּ

י חִּ ם ּבְ ת הֵּ י ֱאמֶׁ יקֵּ ּדִּ ת ְוַהּצַ ּבָ יַנת ש ַ חִּ ם ּבְ הֵּ ּנַ"ל. ש ֶׁ ַעל ָידָ ָנה ַאַחת ּכַ ם ה' ש ֶׁ ם ש ֵּ ּלָ רַ ם ּכֻּ ְתּבָ ָליו יִּ ּוב אֵּ ַרְך ְוָלש  ְתּבָ מֹו יִּ ְ ש ּ יַדע מִּ ין לֵּ ַגם  ְיכֹולִּ ן ּפְ ְך. ּוְלַתּקֵּ
ל ָהַאְרבָּ  ן ָאְמרּו ַרבּ ָעה ְיסֹודּכָ ם ַהּנַ"ל ְוַעל ּכֵּ ֵּ ּיֹות ַהש ּ ע אֹותִּ ַאְרּבַ ין מֵּ כִּ ְמש ָ ל הַ ֹות ַהּנִּ ְבָרָכה ּכָ ְכרֹוָנם לִּ ינּו זִּ ת ֹותֵּ ּבָ ר ש ַ ֹומֵּ ין לש ּ ל ֲעֹונֹוָתיו. מֹוֲחלִּ ֹו ּכָ
ּנַ"ל:   ַהְינּו ּכַ

ל ַהש ּ  -ח'  אות לּ ְוזֶׁהּו ּכָ ְלָכתֹו ֲאפִּ הִּ ת ּכְ ּבָ ר ש ַ ד עֲ ֹומֵּ ם הָ ּו עֹובֵּ הֶׁ ּלָ ָגם ש ֶׁ ר ּפְ ּקַ י ּדֹור ֱאנֹוש  עִּ ין לֹו. ּכִּ דֹור ֱאנֹוש  מֹוֲחלִּ מֹו בֹוָדה ָזָרה ּכְ ם ה'. ּכְ ש ֵּ ָיה ּבְ
כָּ  ְקֹרא בְּ תּוב ָאז הּוַחל ש ֶׁ ּקוּ לִּ וא ּתִּ ם ה' הִּ וא ש ֵּ הִּ ת ש ֶׁ ּבָ יַרת ש ַ מִּ ן ש ְ ם ה'. ַעל ּכֵּ  ן ָלזֶׁה: ש ֵּ
בחצות ולהתפלל שיחזרו, ואילו על שבת  תשכיון שהצדיק ובית המקדש נחרב צריך לבכו לקמן בסיפא ביאר ברישא ויבארמה שצ"ע  קמב

אבל צ"ע הרי גם הצדיק אע"פ  עא וקיימא תמיד. אלא קבי לקתת ולא מסלא נחרבת  תכנ"ל כי השב לכאורה והתירוץ  .לא מבואר כלום
אבדן של מטה ומדוע לא מתאבלים מתאבלים על הואעפ"כ אנו  ועיקרו למעלה.ש קדושתו גם כשהוא חרב וכן המקדשמסתלק הוא חי 

אינה ש מרגישים שלאצילות וגם בחו הל ועל השבת. הרי בחוש אנו רואים שאע"פ שמבואר בספרים גודל מעלת השבת שכל העולם ע
הנפלאים ת כל האורות ינו אידהכמו הצדיקים הגדולים חול  םון שבת לי בילא מרגישים ממש הבדל גדול אנו ככל יום, אעפ"כ מדוע 

ת כאן אומדוע רבנו לא מזכיר ז ים בה דעת עצום, ולכן לכאורה ראוי להתאבל גם על קדושת השבת שאין לנו בה הרגשה כראוי.שמאיר
בן ל הסתלקות הצדיק וחור הוא בגל  ונראה לי כי באמת השבת קביעא וקיימא וכל חסרון ההרגשה בה .מקדש והצדיקאלא רק על ה
 .כשיחזרו אזי ממילא גם קדושת השבת תורגשאבל ליהם עיקר הההמקדש, לכן ע

ת.  -לק"ה שבת ה' אות יז  קמג ּבָ ת ש ַ ַ ש ּ ל ַמֲעַלת ְקדֻּ יַנת ּגֹדֶׁ חִּ ּיוּ ְוזֶׁה ּבְ ר קִּ ּקַ י עִּ עֹוְברִּ ם ָהעֹוָלם ּכִּ ת ש ֶׁ עֵּ ּיּום ָהעֹוָלם ּבְ ר קִּ ּקַ י עִּ ת. ּכִּ ּבָ י ש ַ ין ַעל  ַעל ְידֵּ
ם ַמתַּ  ן ֹקדֶׁ לֹום ְוכֵּ ה ְוכּו'ַהּתֹוָרה ַחס ְוש ָ ְהיֶׁ ם אֶׁ יַנת ש ֵּ ְבחִּ ָאז ְמַקּיֵּם אֹוָתם ּבִּ . ּכִּ ן ּתֹוָרה ש ֶׁ ש  ת ֹקדֶׁ ּבַ ֹכַח ְזכּות ש ַ ל זֶׁה הּוא ּבְ וא בְּ . ּכָ ת הִּ ּבָ יַנת י ש ַ חִּ
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ש נזכר מקד בית ה שנזכר בנין מקוםבכל לכן  ,ודעת גדול ,ראותח כ ,יםכיון ששבת בחי' עינ וע"כ 

ודרשו חז"ל  \קמו/ ראומורו ומקדשי תי תשתותי ב שאת  [קמה]\קמד/שבת כמ"ש )ויקרא יט(

שכן בכל מקום שהזהיר על מלאכת המוכן  בת.קדש לא דוחה ששהיא הזהרה שבנין בית המ 

כיר את הבית המקדש, כי ולא סתם כשנקט בנין הבית ומלאכת הבית  \קמז/שבתקודם על הזהיר מ

 . השביתה של שבת מאיר דייקא לבניינוומלכתו של הבית

 כי בית המקדש  ,\קמח/מאיר להבית המקדשכנ"ל והדעת ת הראו שהיא כחשבת  כי רמזה בזה התורה 

של שבת, וכנ"ל שעל כן  ים דעת הנפלאלאורות ה לימעלה, באופן שנעשה כבית המקדש של ל שהיה בצורה 

עולם כדי  וכל מלאכה, לידע צירופי האותיות שבהם נברא ה צרך להיות מלא חכמה תבונה ודעתבצלאל הו

כי המקדש  .\קמט/האורות של שבת לכלים לכ , דהיינומעלהשל  קדושהמקודשים בשכל כלי המקדש שיהיו 

ני מחלל נ ה \קנ/ד()יחזקאל כש הבית המקדעל חורבן ל בנבואת יחזקאים כמ"ש ג"כ בחי' עינוא ה

 
ש   ַתב רַ ּתְ ּכָ מֹו ש ֶׁ יָך ּכְ ְבּתָ ַעד ה' ֱאֹלהֶׁ יַנת ְוש ַ חִּ ר. הַ ּוָבה. ּבְ ָמקֹום ַאחֵּ ְבָרָכה ּבְ ְכרֹונֹו לִּ נּו זִּ ירּבֵּ אִּ ּבֹו מֵּ ת ש ֶׁ ּבָ ַ ת ַהש ּ ַרְך ָנַתן ָלנּו אֶׁ ְתּבָ ה' יִּ ם ה'  ְינּו ש ֶׁ ש ֵּ

בָּ  י ש ַ א ּכִּ ְלַתּתָ ְתָערּוָתא ּדִּ י אִּ לִּ יָעה ְוַקיָּ ּבְ ית ְקבִּ ים ְמַקּדֵּ ָמה ְואֵּ אֹוְמרִּ מֹו ש ֶׁ ל. ּכְ ְשָראֵּ יִּ לּוָיה ּבְ ָתּה ּתְ ָ ש ּ ים ְוכוּ ן ְקדֻּ ַמּנִּ ל ְוַהזְּ ְשָראֵּ ת ְויִּ ּבָ ַ ּמּוָבא. ש  ַהש ּ ' ּכַ
ַתן  ּנָ ֶׁ ש  ש  ת ֹקדֶׁ ּבַ זֶּׁהּו ַמֲעַלת ש ַ זֶׁה ַהְינּו ש ֶׁ ַרְך יֹום ָקדֹוש  ְונֹוָרא ּכָ ְתּבָ ּלֶׁ ָלנּו ה' יִּ ְתּגַ ּבֹו מִּ ם ה' מֵּ ש ֶׁ ַרְך ה ש ֵּ ְתּבָ ים. ַרק ה' יִּ ְחּתֹונִּ ה ַהּתַ י ַמֲעשֵּ לִּ ַעְצמֹו ּבְ

הּוא ַהתַּ ְמגַ  יד ש ֶׁ ָעתִּ ם הֶׁ ם ה' ַעל ש ֵּ ה ָאז ש ֵּ ְתגַּ ּלֶׁ ָאז יִּ ת. ש ֶׁ ּבָ ּלֹו ש ַ ּכֻּ הּוא יֹום ש ֶׁ ית ָהַאֲחרֹון ש ֶׁ כּו ְכלִּ ּכְ ְזּדַ י ָאז יִּ מּות. ּכִּ לֵּ ש ְ ם ה' ּבִּ ה ש ֵּ דּועַ ּלֶׁ ּיָ .  ַהּכֹל ּכַ
ת ּבַ ם ַעְכש ָ  ְוש ַ ה ּגַ ּלֶׁ ְתּגַ ּבֹו מִּ זֹו ש ֶׁ ה ּכָ ָ ש ּ ש  יֵּש  לֹו ְקדֻּ ּלֶׁ ֹקדֶׁ ְתּגַ ּיִּ ֶׁ ם ה' ש  זֶׁה ָהעֹוָלם אֹור ש ֵּ ם ו ּבְ ַמיִּ ה ש ָ ית ַמֲעשֵּ ְכלִּ יַנת ּתַ חִּ וא ּבְ ת הִּ ּבָ י ש ַ יד. ּכִּ ָעתִּ   ה לֶׁ

ּנַ"ל ְוַעל ם ה' ּכַ ה ש ֵּ ּלֶׁ ְתּגַ ָאז יִּ ץ ש ֶׁ וא ָוָארֶׁ ת הִּ ּבָ ן ש ַ יַנת  ּכֵּ חִּ ינַ ּבְ חִּ וא ּבְ הִּ ּוָבה ש ֶׁ ש  יַנת ּתְ חִּ ר ּבְ ּקַ י זֶׁה עִּ ּוָבה. ּכִּ ש  ַרְך קִּ ּתְ ְתּבָ ה' יִּ ֶׁ ַהְינּו ַמה ש ּ ה. ּדְ ְהיֶׁ ּיֵּם ת אֶׁ
ּנַ"ל.  יד ְוכּו' ּכַ ָעתִּ ם הֶׁ  ָהעֹוָלם ַעל ש ֵּ

ירָ ויקרא פרק יט  קמד י ּתִּ ש ִּ ְקּדָ ֹמרּו ּומִּ ש ְ ֹתַתי ּתִּ ּבְ ת ש ַ  :י ְיֹדָודאּו ֲאנִּ )ל( אֶׁ
ה שבת, ת"ל את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו, ח את שבתתי תשמרו. תניא, יכול יהא בנין בית המקדש דוו. וביבמות דף  עין פרש"י

 ן שידחה הבניידוחה לא תעשה היה סברא לומר כמו  אע"פ שאין עשה -על פרש"י שפתי חכמים ועיין     :כולכם חייבים בכבודי( ני ה')א
 ת השבת.נות דוחים אצינו שהקרבשבת כי מאת ה

ישראל בת  כנסת שבת הגדול והוא זכור, והאחד הוא המקדש שהיא הכי השבת האחד הוא  -עיין רבנו בחיי מה שכתב על דרך הקבלה 
רה הם  עכ"ל. וצ"ע לכאו ולכך אין ראוי שתהיה מלאכת בית המקדש דוחה את השבת והמקדש, וזה מבואר: ,זוגו של שבת, והוא שמור

  .ביןהמשכיל יושכתב  ה לא דוחה לא תעשה ואעפ"כ היה סברא שידחה כקרבנות. ועיין שם רמב"ןכמים שם שעש י השפתי חרדב
, נאמרה ומקדשי תיראו. תניא, יכול יתיירא אדם ממקדש -תורה תמימה הובא בעיין יבמות דף ו: לשבת עוד בעניין שהוקש מקדש 

תה מתיירא אלא ממי שהזהיר על השבת, אף מורה  ת לא משבת אהאמורה בשבה שמירה שמירה בשבת ונאמרה מורא במקדש, מ
י אלא בזמן שביהמ"ק קיים, בזמן שאין ביהמ"ק קיים  אין ל....   : אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על המקדש האמורה במקדש לא ממקדש

 :לעולם  מורה במקדשמורא הא מניין, ת"ל את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו, מה שמירה האמורה בשבת לעולם אף
 ב'ויקרא כו  בו קמה

תורת עפ"י  "י שם שבמקדש. אבל עיין פרש אלא ביראההמקדש בניין בלכאורה לא מובן מדוע נקט רבנו פסוק זה שאינו מדבר  קמו
ת דש אקהמ ןומקדשי תיראו, אני ה', כולכם חיבים בכבודי לכן לא דוחה בנייאת שבתותי תשמרו יבמות ו. שדרשו כאן גמרא ו כהנים 

א להרבות כבוד שמים ולקיים על  ין עפ"י פרש"י בשבועות טו: כוונת הדברים היא שמכיון שתכלית המקדש השוטנשטיי"ש השבת. וע
 יבנה ע"י עברת איסור. תו שיווין מצא ,ותוידיו מצ

ת ת מאיר לבימבאר ששבע נקט דווקא בניין המקדש ומלאכת המקדש, הרי כיון ש צ"ע שכאן לא הביא ראייה מפסוק. וצ"ע מדו  קמז
השביתה  ואולי אדרבה זה החדוש, ש כת המשכן.אאו מל ןיזכיר שבת ולאו דווקא בקשר לבנייראוי שתמיד כשמזכיר מקדש  היההמקדש 

 שבששת ימי המעשה.ורה והחיות של כל הפעולות צמלאכה של המקדש. וכנ"ל ששבת היא הלבניין וההמאיר  זה ממלאכהשבת  של
רש לבחי' ואח"כ ברא את השמים ואת הארץ שו ,זמןהכי בראשית הוא שורש  ,זה בחי' שהזמן נברא קודם למקוםאפ"ל שאולי  קמח

מקום. ועדין לא היה זה הזמן ומקום שלנו, כי תחילה הייתה תוהו חומר היולי בלי צורה, ואח"כ בוהו הרכבת צורה בחומר, וחושך ע"פ  
תהום, ורוח אלקים מרחפת ע"פ המים ויאמר אלקים יהיה אור ויהי אור וכו' ואח"כ הבדיל בין אור לחושך, ורק אז שייך למנות ימים 

. ושרש  ורק ביום השני הבדיל בין מים למים ורק מים התחתונים הם בחי' תחת המקום ועדין אין יבשה אלא ביום השלישידהיינו זמן 
, נמצא שמראשית הבריאה האירה השבת למקום המקדש, לכן שם הקריב אדם הראשון קרבן  המקדשמקום ם הוא אבן השתייה שבהמקו 

 . יצחק ויעקב וכן נח ואברהם
אר בשפת אמת שמות פרשת שקלים ]תרלב[ מועיין   .ללמד שחייבים ליראה בו א הוקש לשבתחרב הו תבישהבזמן  ועיין לעיל שגם קמט

וקיימא, לכן השבת מאירה למקדש גם כשהוא חרב כי העיקר הוא הבית  אקביע שהיא שכל החטאים לא יכולים לפגוע בקדושת השבת,
 . המקדש של מעלה והוא קיים

כות לשבת. כי הנה איתא שבשבת מחזיר מרע"ה לבנ"י הכתרים של סתמא יש שיילים בשבת מות פ' שקחז"ל קבעו לקר -זה לשונו 
א אדה"ר שלא קלקל בבחי' שבת. וכן נראה שכל חטאים לא יוכלו  א בחטשה לנשמע. נראה שלא קלקל החטא בשבת. וכן איתעהקדמת נ

ובין בני ישראל מ"מ ניתן באופן כמ"ש ביני  ן רק לבנ"יאף שנית שראל כמ"ש שבת קבוע וקיימא. והיינולקלקל בחי' שבת הניתן לבני י
י"ל הפי' כנ"ל שבבחי' שבת לא יגיעו  כו'. ר שז"ש חז"ל המשמר שבת אפילו עע"ז מוחלין לושזה שלא יוכלו לאבד בחי' השבת. ]ואפ

רבנות ואף שאין ק "י החטאים.חרבנות עלו הי' ביהמ"ק והמשכן קיים כי כל ההחטאים[. וא"כ כיון שבשבת לא קלקלו. בודאי בשבת כא
בשבת. כי עולה קרבנות בעולם העליון. וזה יוכל להיות בלי הפ ה בפועל. מכל מקום הלא תכלית הקרבנות הוא רק מה שנעשה על ידי 

   בן וכאלו ביהמ"ק קיים.בשבת נעשה הכל בלי מעשה גשמיות שהוא למעלה. ולכך בשבת נראה שלא נחסר ע"י החור 
י)טרק כד יחזקאל פ קנ לַ ְדַבר ְידֹ  ו( ַוְיהִּ אֹמר:ָוד אֵּ ת מַ  י לֵּ ָך אֶׁ ּמְ ַח מִּ י ֹלקֵּ ְננִּ ן ָאָדם הִּ ְסּפֹד וְ חְ )טז( ּבֶׁ ָפה ְוֹלא תִּ ַמּגֵּ ינֶׁיָך ּבְ ה ְולֹוא ָתבֹוא ֹלא ַמד עֵּ ְבּכֶׁ תִּ

ָך: ְמָעתֶׁ יךָ  ּדִּ יָך ּוְנָעלֶׁ ְרָך ֲחבֹוש  ָעלֶׁ אֵּ ה ּפְ ל לֹא ַתֲעש ֶׁ בֶׁ ים אֵּ תִּ ָאנֵּק ּדֹם מֵּ ש ִּ )יז( הֵּ ַרגְ  ּתָ יָך ְוֹלאים ּבְ ל:ַתְעטֶׁ  לֶׁ ים ֹלא ֹתאכֵּ ם ֲאָנש ִּ חֶׁ ָפם ְולֶׁ )יח(  ה ַעל ש ָ
י בָּ ָוֲאַדּבֵּ  ּתִּ ש ְ ָמת אִּ ר ַוּתָ ּבֹקֶׁ ל ָהָעם ּבַ י:ָערֶׁ ר אֶׁ יתִּ ּוֵּ ר צֻּ ֲאש ֶׁ ר ּכַ ּבֹקֶׁ י אַ  ב ָוַאַעש  ּבַ נּו ּכִּ ה ּלָ ּלֶׁ יד ָלנּו ָמה אֵּ ַלי ָהָעם ֲהֹלא ַתּגִּ ה עֹ )יט( ַוּיֹאְמרּו אֵּ ה:ּתָ )כ(  ש ֶׁ

אֹמר:יהֶׁ ָוֹאַמר ֲאלֵּ  ַלי לֵּ ַבר ְיֹדָוד ָהָיה אֵּ ש ְ  ם ּדְ ית יִּ י מְ )כא( ֱאֹמר ְלבֵּ ְננִּ ד הִּ ל ּכֹה ָאַמר ֲאֹדָני יֱֹדוִּ ם ַחּלֵּ ָראֵּ ינֵּיכֶׁ ם ַמְחַמד עֵּ כֶׁ זְּ אֹון עֻּ י ּגְ ש ִּ ְקּדָ ת מִּ ל אֶׁ
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מכנה את הבית המקדש מחמד עיניכם  מקרא ששל  וטופש [קנא] כםגאון עוזכם מחמד עיני  דשימק את

  והגמרא  .לגבי אשתונקט לשון זה לעיל מניה וכן , אדמאותו  הבואו חומד נושא אליו את עיניו כידהיינו דבר ש

בוטא יעץ . כמבואר שם שבבא בן עיני העולם הוא ש המקד שבית זה קוספמדורשת  {\קנג/ [קנב. ]ע' ב"ב ד}

והיה "כד{ -}במדבר טוהוא סימא עינו של עולם דכתיב על שהרג את חכמי ישראל, אמר לו  ד יכפרלהורדוס כיצ

ני מחלל את מקדשי גאון עוזכם מחמד נ ה" כא{-כד }יחזקאלילך ויתעסק בעינו של עולם דכתיב  ,"עדהיני האם מע

 . "כםיניע

 .ואדם. דהיינו בית המקדש שבת והצדיק ום זמן ינו מקיינים בכל בחי' העש"ן דהשיש בחי' ע צאנמ

מעיד על כך ביותר,  ר שבתוהשומ \קנד/(תורה לא ב')אמונה שמאמין בחידוש העולם וביחודו ית'  ושבת הוא

ה את  ירו על, ומסב"המהקישראל מתן תורה שקבלוה מת דורי דורו מרו אבותיושהרי שומר את אותה שבת שש

ובזה מעידים לכל העולם שהקב"ה ברא את   ,יסורים שבהם מכל ריבוי האובכל שבת נשמרי ,ורותכל הדבהנפש 

הפך דעת הכופרים שלדעתם לא יתכן  זהש ,קט בהכגון הסמבטיון ששו, לבד מהשינויי טבע שיש בה העולם

דהיינו בחי' הגוונין  ת שראל בשבאיר על י שמ יים אלפי שנים רק מכח אור אמת נפלא קתוכל זה מ. \קנה/ כלל

 
ר ֲעַזְבּתֶׁ  ם ֲאש ֶׁ יכֶׁ ם ּוְבנֹותֵּ ם ּוְבנֵּיכֶׁ כֶׁ רֶׁ ּוַמְחַמל ַנְפש ְ חֶׁ ּפֹלוּ ם ּבַ ם ֲאנָ )כב( ַועֲ  :ב יִּ חֶׁ ָפם ֹלא ַתְעטּו ְולֶׁ י ַעל ש ָ יתִּ ר ָעש ִּ ֲאש ֶׁ ם ּכַ יתֶׁ לּו:ש ִּ ים ֹלא ֹתאכֵּ )כג(  ש ִּ

ם ַעל רָ  כֶׁ רֵּ ם ְונַ אש ֵּ ּוְפאֵּ ל אָ יכֶׁ יש  אֶׁ ם אִּ ם ּוְנַהְמּתֶׁ יכֶׁ ֲעֹוֹנתֵּ ם ּבַ ְבּכּו ּוְנַמּקֹתֶׁ דּו ְוֹלא תִּ ְסּפְ ם ֹלא תִּ יכֶׁ ַרְגלֵּ ם ּבְ יכֶׁ יו:ֲעלֵּ אל ד( ְוָהָיה)כ חִּ ְזקֵּ ת  ְיחֶׁ ם ְלמֹופֵּ ָלכֶׁ
יַדעְ  ֹבָאּה וִּ ּו ּבְ ֲעש  ה ּתַ ר ָעש ָ ֹכל ֲאש ֶׁ ד:ּכְ י ֲאֹדָני יֱֹדוִּ י ֲאנִּ ם ּכִּ ה )כה( ְואַ  ּתֶׁ ן ָאדָ ּתָ ת ַמְחַמד  בֶׁ ם אֶׁ ְפַאְרּתָ ֹוש  ּתִּ ת ָמעּוזָּם ְמש  ם אֶׁ הֶׁ י מֵּ יֹום ַקְחּתִּ ם ֲהלֹוא ּבְ

א ַנפְ  ָ ת ַמש ּ ם ְואֶׁ ינֵּיהֶׁ ם בְּ עֵּ ם וּ ש ָ םנֵּיהֶׁ יהֶׁ ָמעּות אָ  :ְבנֹותֵּ יָך ְלַהש ְ לֶׁ יט אֵּ לִּ ּיֹום ַההּוא ָיבֹוא ַהּפָ ם:)כו( ּבַ  ְזָניִּ
את ואח"כ אומר לו הקב"ה הנני לוקח ממך בקדירה ראשון שיהיה כמשל בישול בשר  ביתורבן ביחזקאל הוא נבואה על ח הפרק הזה קנא

עיניהם דהיינו בית המקדש את מחמד יקח מהם יעשה להם ש שכך שראללילהראות  אשתך ואל תתאבל עליה כדי מחמד עיניך דהיינו
כאן  מבואר  יהיו אבלים או מפחד הכסדים.  ולםכי כ ום מנחמים ולא יהיו כאלהן אבל אלא במקכי אי וולא יתאבלו עליו פרש"י א

ל  שנזכר בו כ  הפרקכל  "שועי    ל.לה כן חסרון הבהמ"ק לישראה וכחסרון אשה לבע הובכמשל אשה א שהבית המקדש לישראל
לראות שחטאו ינים ו הנביא שפותח לעם את העוהצדיק דהיינ ועינים ת בתורה זו פאר דהיינו תפילין ובכי ומספד וביהמ"קת הנזכרוהבחינו

ק  ה וביהמ" חה ממנו וכן זה משל לשכינזוגו של הצדיק נלקבת מו שבת זוגו של הקב"ה עזבה אותו כן קב"ה שכוהצדיק משתתף בצרת ה
 י"ז דו עשנפר

רא בחי' עינים לכן הוא מקדש נקהחביב אבל בגמרא שם מפורש שבית הלדבר מד עיניך משמע שזה כנוי לאשתו קורא מחרי גם הרב לגמ' ב"ב כי לכאורה אין כ"כ ראיה מהפסוק שער נן הטשעריטעם שציינראה  קנב
ניסה אותו  ה ומסופר שם שה מיניצוהרג את כל חכמי הדור לבד מבבא בן בוטא למשקל עי נעשה מלךס שמרד ומעשה מהורדובא הם מוש .   בגמ'ו בחי' סמוי עינו של עולםחכמי ישראל דהיינ יגתהתיקון על הר

 בא בן בוטא שיבנה את ביהמ"ק.מר לו ברג את חכמי ישראל וביקש תשובה ואעל שהולבסוף התחרט 
י לבד מבת אחת שרצה לשאתה ת כל בית חשמונאוהרג אלכות ותפס את המחשמונאי לבית ורדוס היה עבד המעשה שם שה) –בבא בתרא דף ד.  קנג

הרג את כל החכמים לבד מבבא  ,חכמים דרשו שאסור לעבד למלוךיון ש וכילה עצמה מהגג ומתה, מעה זאת הפוכשש (רש"אהמ מעבדותה)שעי"ז ישתחרר 

מאי קא  אמר חזי מר האי עבדא בישאוטא( ני בבא בן ב)לפב קמיה ויתי וס()הורד יומא חד אתא (ניקר את עיניואבל  ,בן בוטא כדי להתייעץ עמו
 . אמר ליה האי לאו מלך הוא .במדעך מלך אל תקלל{ גם כ-אמר ליה ]כתיב[ }קהלת י .א''ל נלטייה מר ?האמר ליה מאי אעביד לי  ? עביד

{ ונשיא בעמך לא כז-}שמות כבשיא וכתיב הא אלא נולא י .כ{ ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר-א''ל וליהוי עשיר בעלמא וכתיב }קהלת י
א ליה דאנא ואת ימיל דלא''ל ליכא איניש דאז .א''ל מסתפינא מיניה .ךמוהאי לאו עושה מעשה ע ,א''ל בעושה מעשה עמך .תאור

ולי הרי רבנן כידענא דזאי הואי  ,א''ל אנא הוא .כ{ כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר-א''ל כתיב }קהלת י .יתיבנא
ור כג{ כי נר מצוה ותורה א-עולם דכתיב }משלי ו לא''ל הוא כבה אורו ש ?השתא מאי תקנתיה דההוא גברא .הוה קטילנא להוהאי לא 

  איכא דאמרי הכי א''ל הוא סימא עינו של עולם דכתיב }במדבר  .ב{ ונהרו אליו כל הגוים-ק באורו של עולם דכתיב }ישעיה בך ויעסויל
 . און עוזכם מחמד עיניכםגכא{ הנני מחלל את מקדשי -ך ויתעסק בעינו של עולם דכתיב }יחזקאל כדיני העדה ילוהיה אם מעכד{ -טו
ַרְך בָּ  - (' לאפסח ט) ועיין לק"ה קנד ְתּבָ ם יִּ ֵּ ַהש ּ ּדּוש  ָהעֹוָלם ש ֶׁ יד ַעל חִּ עִּ ת מֵּ ּבָ ה ְוש ָ ש ַ ֲעשֶׁ י ַהּמַ ת ְימֵּ ש ֶׁ ש ֵּ ל ָהעֹוָלם ּבְ ת, ּכִּ ַבת בְּ ָרא ּכָ ּבָ ר ש ַ ּקַ דּות  י עִּ ָהעֵּ

פְ  י אֶׁ אִּ ן ש ֶׁ ן ָהַעיִּ ּנְֶׁעָלם מִּ ֶׁ ָדָבר ש  ין ּבְ יכִּ ם ַעל יְ ש ָ ְצרִּ י אִּ תֹו ּכִּ ּתָ י הָ ר ַלֲעֹמד ַעל ֲאמִּ אָ דֵּ מֵּ י ּכְ ְיָקא ּוְתרֵּ ים ּדַ דִּ נֵּי עֵּ ין ש ְ יכִּ ן ְצרִּ ים, ַעל ּכֵּ דִּ ועיין       ה.עֵּ
יַנת - כב( 'גינים יד) לק"ה  חִּ ת ְוזֶׁה ּבְ ּבָ הּוא בְּ  ש ַ יַנת עֵּ ש ֶׁ בּ חִּ ן ּדִּ מֹו שארז"ל. ְוַעל ּכֵּ ַרְך ּכְ ְתּבָ תוּ דּות ַעל ַאְחדּותֹו יִּ ד 'ָזכֹור אֶׁ נֶׁגֶׁ  ר 'ֹלא ַתֲענֶׁה' הּוא ּכְ

דּות, כנ"ל. יֹום יַנת עֵּ חִּ ת הּוא ּבְ ּבָ י ש ַ ת', ּכִּ ּבָ ַ ציאותו דע אמיתת מישכיל ויכי מן השבת  -דרשה מא  -לרבי יעקב סקילי  תורת המנחה ועיין      ַהש ּ
ורד,  המן שהיה יורד כל ימות החול ובשבת לא היה י ןברא את העולם וחידשו, והשבת אות ומופת על חידוש העולם. צא ולמד מ שהוא

רמה לא היתה בו, ונהר סבטיון יוכיח ובעל אוב יוכיח. נמצא שהשבת מורה על  ובשישי ירד לחם משנה והנותר ממנו לא היה מבאיש ו
ור שבת אלא מי שיודה מהאל כי לא יש תכי שמירת שבת יסוד גדול באמונ (נו ו'ישעיה ) רד"קן עיי      '.אות השם יתמיתת מציא

ואם כן אין לשרת ולעבוד זולתו ויאמין כי בששת ימים ברא אלהים את העולם   או מאין ואין זולתודש ברשהעולם מחודש ויש לו מח
לשמור את השבת להיות להם לעדות ולזכרון כי הוא ברא את  אשר בחר בו וצוה לעמו  שה רבינווישבות ביום השביעי כמו שכתב מ 

ך היה ראוי לצותם על תורתו ומצותיו כאדון  א אדון ובורא אחר כם שהוור זה נתנה להם קודם מתן תורה כי אחר שהודיעבהעולם, ובע 
 . המצוה אל עבדיו

דהיינו  וראבה אחדותל עהשומר שבת מעיד ל , כי כהרקיעפ"י גלגלי ומתנהג ע מפקיע מדעת הכופרים שהעולם קדוםפירוש כי וה
בת שואדם ע"י שמירת שבת שכי ים וכו'. אלוק העולם יש מאין בששה ימים כמ"ש בראשית ברא ה' ברא אתהאחד הפשוט שהקב"ה 

א )תש במכילתאואמרו ית, של בראש א בחי' שבתוה ,שבת שבכל שבועה יוםמעיד ש ,שהיתה במשכןומכל מלאכה מההשתדלות הפרנסה, 

דהיינו וצורה, חומר שהשבת וימי החול הם כמו  ומעיד בזהת לא טז( ו)עיין רבנו בחיי שמכל המשמר שבת למטה כאילו עשה אותה למעלה.  א(
פעת אלא הברכה הנש ,דהיינו שלא עוצם ידי עושה חיל המעשה.ימי ששת ל שוהפעולות של העשיה והחיות השבת היא הצורה ש

חניות כל  ו ר שוב ברזשבת של בראשית, החוו שייכת רק בעולם שמחודש ע"י הקב"ה בששה ימים ו. ותפיסה כזיתה של שבתמהשב
ועושה לה רגלים לעלות  ,דהיינו שכל שבת משלימה את העשיה של ששת הימים שלפניה, רה אור אות מב(רק תו)של"ה הקדוש חולין פ שבוע

נעשה  קבל קיום א העולם לא נברא אלא בבחי' בכח )עולם רופף( ובשבת ת שבהם נברית ימי בראשוכן שש. (רעזו )תורה פו לפעול פעולות
  שמקיים השש  השבת בראשיתהכל מכח  .)שמות כ' יא( , כמבואר באור החייםוספיםלעוד ששה ימים נוקיום השבת נותן צורה ו .ועלפב

  .(שם מג של"ה הקדוש) שעברו וממציא עוד שש חדשים
 "א פ"י. קנאות לרשב ין מנחתעי קנה
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לל דבר באלקים אהלל  הלטובתו ומקיים בה' א ר חסד וגבורה ע"י שיודע שכל מאורעותיובוחיהארת הדעת 

תלת ם השבחי' עינים בחי' כח הראות  ת הואכי שב וממנו לעולם. ן במקדש המאירי דבר, 

שהוא  ית המקדשלב  \קנו/איריןהמ בחי' עיני השכל לראות את האמתבת עין דעינא וין וונג

אור השבת מאיר בבית המקדש אור המסוגל לראייה רוחנית לכן בבית המקדש  דהיינו שמכח, בחי' עינים

וכהנים שם זריזים כי האמת מאיר שם ע"י  ורק שם השתחוייה בפישוט ידים ורגלים מרים את שם הויה או

אמת מציאותו  לדעת את ומשם מתפשט אור האמת להאיר עיני כל ישראל , ביראה גדולההשבת להיות 

  .אותו ברחמים בלבד נהיגהעולם יש מאין ומידש לבדו את חדותו שחאו
חי' עינים, א בש שהוד קהמ ביתבנה את כלי  ,ובחי' שבת שהיא בחי' עינים םיעינ  בחי'וזהו שהצדיק בצלאל 

  .' עיניםשהוא בחי  ת'לה' ימקום משכן להיות 
כי מתחילה  ולא לראייה גשמית. ,הכוונה לעיני השכלכי  ,ןחי בחי' מוזה  ,בחי' עינים הנ"לדהיינו וזה 

שם הויה  נעשה מבחי' שם ה' ן עיובת  יות ה' בחי' תלת גוונין דעינאעשה מד' אותדהיינו קודם שנ 

ותו רוח א מלאאו ל בצלאעל  שאמר הקב"המה בחי' וזה ן מוחי ד' חי' ב  ותשהוא ד' אותי 

לא את בצלאל  מידהיינו . \קנז/()שמות לא תבונה ובדעת ובכל מלאכהב אלקים בחכמה ו

מחכמה לבינה ולדעת עד השכל הנמוך ביותר שנוגע לעשיה ממש שזה בחי' אספקלריא דלא  שיאירו במוחין 

ינו שכל מגושם אבל ע"י שמאיר בו כל החכמה בהשתלשלות הזו אזי כל ידה ,\קנח/ כל מלאכה"בבחי' "ו נהרא

 כי .מעשיו הגשמיים היו קודש והיו נצחיים שלא שלט בהם הטבע והם גנוזים ויתגלו לעתיד הם בעצמם
חכמה שהיא הקדמות שמקבל מבחוץ, בינה היא מה שמברר את   ,הכ ל מלאחכמה תבונה ודעת וכ

היא   "לאכה וכל מ " ,לעשות מעשה לם דעת היא מה שמסכ בהן דבר מתוך דבר,ן בילה וסיףההקדמות ומ

י ד' זה בח . ה"הקב תאבה מליך להו ,חכמה שבמחשבה תחילהה עללפו צאובה מתגלה וילכות המ

שם ה' ד' אותיות שין מבחי' , שהם נע(\קסא/ [קס ] ב בהקדמה' יג ע"ד  בת"ז כ"ש) \קנט/וחיןמ

. אמלא אותו כו' בחכמה ובתבונה וכו'לאל ובצבשם  קרא ה' כי קסבראו  כמו שכתוב "שכ 

 
 בית המקדש שהוא המלכות המקבל נחרב אבל שבת שהיא האור הפשיע נשאר קיים לעד. לכן  –לבית המקדש   כח ראות שבת מאיר קנו
אֹמר:פרק לא  שמות קנז ה ּלֵּ ל מש ֶׁ ר ְיֹדָוד אֶׁ ל ה)ב( ְראֵּ  )א( ַוְיַדּבֵּ ַצְלאֵּ ם ּבְ י ְבש ֵּ י בֶׁ  ָקָראתִּ ן אּורִּ ה ְיהּוָדה:ן חוּ ּבֶׁ א ֹאתֹו רּוַח  ר ְלַמּטֵּ )ג( ָוֲאַמּלֵּ

ְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה: ָחְכָמה ּובִּ ים ּבְ ֹב מַ )ד( ַלחְ  ֱאֹלהִּ ֹבת לַ ש  ֹות בַּ ֲחש ָ ת:זָּהָ ֲעש  חש ֶׁ ף ּוַבּנְ סֶׁ  ב ּוַבּכֶׁ
 רוח הקדש: -ובדעת  דברים שלמד:מתוך מבין דבר מלבו  -ובתבונה  ם מאחרים ולמד:ברי דמה שאדם שומע  -)ג( בחכמה רש"י 

כתיב הכא  שמים וארץ, ראו בהם)ג( בחכמה ובתבונה ובדעת. אמר רב יהודה אמר רב, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנב תורה תמימה 
תו ( בדעים בתבונה, וכתיב )שםבחכמה יסד ארץ כונן שמ 'אותו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת, וכתיב התם )משלי ג'( ה ואמלא

 תהומות נבקעו >ז< ]ברכות נ"ה א'[:
  ה נגד דותיו. חכמ בארבעה יסו ו הקב"המצאתי כתוב, ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, השלימ - שפתי כהן 

ידי האש, א על כנגדו אמר לעשות בזהב ובכסף, שאינם נעשים אלוד יסוד האש, יסוד הרוח, וכנגדו אמר לחשוב מחשבות, בתבונה נג
ה  כל מלאכ ובדעת נגד יסוד המים, וכנגדו אמר ובחרושת אבן, שרוב אבנים טובות נמצאים במים כמו בדולח שהוא גדל בים אוקינוס, וב

 קבל בו עשיית מלאכה:לו יסוד העפר לעשות מלאכה ואין שום דבר שיש בו ממשות אם אין באפשר העפר, שאי נגד יסוד 
ובכל מלאכה דא ה' עיין זהר וישלח דף קעב. מאן מלאכה דאאספקלריא דלא נהרא דבה אתעביד עיין באר לחי רואי כאן שכתב  קנח

 עכ"ל  עבידתא דעלמא עי"ש. והיינו מלכות ה' תתאה.

עת. אבל כאן שהוסיף וכל מלאכה, נראה אר שחב"ד הם ד' מוחין כי הדעת נחלק לשנים חסד וגבורה שבדם מבוש תורה פהעיין  קנט
 לשם הויה שרומז לחכמה בינה דעת ומלכות. וונה ים יג: שהכקדמת התיקונבה שמדב וכן ביאר המתוק  .ז למלכותמרש
 ( נראה יותר שייך לכאן גם יג: ועיין)ם שלנו דף יד: בדפי קס

א נאמר  ה"הוי  שם  אותיות' ד כנגד כי ואמר  ומוסיף -קדמת התיקונים דף יג: ה' בהתיקון  קסא ֵ   כל  של  ת סודו שידע ם "אלהי רו חַ , בצלאל את  אֹותוֹ  ָוֲאַמל 

ָחְכָמה, תקונו על המשכן שות לע תם שלימו על תאותיו ב "הכ  ָחְכָמה דבריו ומפרש ְמָלאָכה לכָ ו בְ  ו ְבַדַעת ו ִבְתבו ָנה ב ְ א ב ְ ,  ה" הוי השם של ' י היא  חכמה 'י ד ָ

ְתבו ָנה א ב ִ א ו ְבַדַעת, ה"הוי השם  של  הראשונה ' ה היא  תבונה' ה ד ָ א אָכהְמלָ  לו ְבכָ , ק"הו נשמת היא  כי , ה"הוי השם  של ' ו היא ודעת' ו ד ָ   היא  מלאכה' ה ד ָ

  ( ר"ובל א"הגר). הספירות כל מלאכת   נשלמת שבה המלכות  סוד  שהיא, ה" דהוי האחרונה ' ה

ה ִאיהו   ן"מטטרו כי, (ב"ע רכג דף זוהר ח"ג) ביארנו והרי או ִקיְמָנא ְוָהא -ון ה' בהקדמת התיקונים דף יד: תיק , מרכבה מעשה הוא ט"מט ָבהֶמְרכ ָ  ַמֲעש ֵ

 ַוֲעֵליה  , (י"שד בגימטריא ן"מטטרו, רבו כשם ששמו ן"מטטרו זה מרוא ינוורבות(, המלכות הוא ושמי ) בו משותף שמי כי, י "פרש, בקרבו שמי כי( כא כג שמות) בסוד) בקרבו ומתפשטת  רוכבת שכינהשה
ַמר רְ  ט"מט בענין יןֹוְרש ִ ד   ֵאין, (ב"ע יא דף חגיגה' במס) נאמר  ט"מט ועל ִאת ְ ֶ מ  בָ ב ַ ָ ָיִחיד, מרכבה הנקרא ן"זו יחוד בענין הכ  יָ  ַמאי ומפרש ב ְ   ואמר , כונתו מה ידחִ ב ְ

יִחיָדא א, ידו על  המלכות עם  מתיחד  עולם  של  יחידו  שהוא  א"ז שאין ל "ור , עולם של חידובי ְדָעְלָמא ב ִ ן ִאם  ֶאל ָ ֵ ְעת   ן"ו ֵמִבי ם "ָחכָ  ָהָיה כ   ָחָכם  ומפרש וֹ "ִמד ַ
חָ  ִביָנה ִביןו מֵ , ְכָמהב ְ ַדַעת ְויֹוֵדעַ , ב ְ   מהם  שימשכו עד , דאצילות ן"זול  ד" ב דח מוחין  שלשה  להמשיך  יכול ועבודתו תורתו  דיי  שעל כזה צדיק  ידי  על  דהיינו ב ְ

ַמר, החול בימות  ידו על היחוד להיות אפשר  שאז , ט" למט גם מוחין ִאת ְ הֹון ד ְ א( בפסוק נינולפ) בבצלאל  שנאמר  כעין, כאלו בצדיקים  שנאמר  ב ְ ֵ  רו חַ  אֹותוֹ  ָוֲאַמל 
ָחְכָמה ם "אלהי ִגין, ט"מט  סוד  שהוא המשכן לעשות ראוי היה שאז ו ְבַדַעת הנָ ו ִבְתבו   ב ְ ִאיהו   ב ְ ָנא ד ְ כ ְ ,  בתוכו  המתלבשת להשכינה משכן הוא ט"שמט לפי ַמש ְ

י ֵ ְתַלת ְדִאְתַמל  ין ב ִ ְרג ִ י ד ַ ֵ  .   ידו על  היחוד שיהיה אפשר   שאז, ד"חב  ם שה  האלו ותמדרג  בשלש אשנתמל ןִאל 

א, ְמָלאָכה ו ְבָכל כך אחר  שכתוב  ומה ה ד ָ ית ַמֲעש ֵ ִכי, ְבֵראש ִ ָאה אְנת ָ ש ְ ת ָ ַ ֵאין, שבאצילות התחתונה  השכינה שהיא בראשית  מעשה היא זו ת  ין ד ְ ֹוְרש ִ  ָלה   ד 
עֹוָבָדא ית ב ְ ש ְ  ִדְבֵראש ִ א, א" ז מבעלה פרודה והיא, שנים שהם לומר  ן"זו בענין דורשים שאין ל"ור , ניםבש יתבראש במעשה דורשים איןש ַנִים ב ִ ִיחו ָדא ֶאל ָ  ב ְ
ָבה, ביניהם פרוד שום  ואין , המלכות עם  שמתייחד  א" ז דהיינו, עולם של  ידו ביח אאל ְדָעְלָמא ָ ו ף ן"מטטרו ִאיהו   ִדיָלה   ֶמְרכ  א ג  ִכיְנת ָ   היא  שלה המרכבה ש ְ

 (   ר "ובל מ "וכ  א"הגר ). החול  בימות השכינה עם מתיחד  א"ז ידו  ועל ,להשכינה ולבוש גוף הוא  אז , ד"חב   בחינת ט"למט  יש  כאשר  כי, ינההשכ  ףגו  שהוא ט"מט
 ק(  נמח  ראו קרא )תיבת כי -בתרלד קסב
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נמצא  : ד' יסודות כנ"ל "כ ואח ןעי ובת ינא וונין דעבחי' תלת גמד' מוחין  שהנעח"כ וא

כח הראות ומהם  ,יוצא ד' מוחין  ,תיות הויהמו האחד הפשוט הנכתב בד' אוסדר ההשתלשלות היא שמש

 .ודות' יסנו דממשסוד הפשוט יומהם  ,דעינא ובת עין  תלת גונין ב

 

 כמו שכתוב "ואם מעיני העדה נעשתה \קסד/[קסג] דהי העעינזה נקראים הצדיקים ובשביל 

ריהם  בפסק הלכה, והורו לעשות ועשו כדב טעוע"א הראויים להוראה פירוש אם הבית הגדול של  וגו' בשגגה

י ראל הם עינמי ישה שחכא הביא מפסוק זה ראייטושבבא בן ב \קסה/.ע' ב"ב ד }. צריכים כפרה בקרבן פר לעולה

 כי על ידם  {העולם

 
 תורה צד ותורה לד אות ו' הערה שם[  יין לעילכד ]וע במדבר טו*  קסג

עֵּ )כד( ְוָהיָ פרק טו במדבר  קסד ם מֵּ דָ ה אִּ ּו ָכל ָהעֵּ ָגָגה ְוָעש  ש ְ ָתה לִּ ש ְ ָדה נֶׁעֶׁ ר ּבֶׁ ינֵּי ָהעֵּ יֹחַח ַלי ה ּפַ יַח נִּ ָחד ְלֹעָלה ְלרֵּ ָקר אֶׁ ְסּכֹו   ֹדָודן ּבָ ְנָחתֹו ְונִּ ּומִּ
ת:  ָחד ְלַחּטָ ים אֶׁ זִּּ יר עִּ עִּ ט ּוש ְ ּפָ ש ְ ּמִּ  ּכַ

נקת אביונים  . מ"ם מעיני כמ"ם. משוד עניים מאיים להוראהם ואחד הראושל שבעי)כד( מעיני העדה. הם הב"ד הגדול  -הכתב והקבלה 
שהורו לעם לאמר עד"מ מותרים אתם לכרוע לע"ז   וראתםוד מסבת אנקת, מסבת עיני העדה, כלומר מסבת הששהיא מ"ם הסבה, מסבת 

, כלומר העם  נעשה לשגגהאתם, וזה"ש על הור בלא פשוט ידים ורגלים. ודבר זה שהורו עשה העם שהיו מדמים שהורו כדת ולזה סמכו
 וראת ב"ד. עשה את הדבר לשגגת ה

הכי א''ל הוא סימא עינו של  -ישראל הריגת חכמי על ו לכפר תשבבא בן בוטא יעץ להורדוס כיצד יף ד. ד גמרא בבא בתרא בכנ"ל  קסה
את מקדשי גאון הנני מחלל כא{ -קאל כדיב }יחזכד{ והיה אם מעיני העדה ילך ויתעסק בעינו של עולם דכת-עולם דכתיב }במדבר טו

 . עוזכם מחמד עיניכם



 1לא.           תנינא ר"ןמוה                         תורה סז                           ליקוטי                        

 נפתחין העינים כנ"ל: 

ואזי כשנתגלה הפאר והיופי של הצדיק האמת ונתגדל שמו שזה בחי' הגדלת שמו 

למי שמתקרב ונכלל  ית' כביכול כנ"ל. שעי"ז נעשין המוחין וכח הראות ונפתחין העינים 

ללמד אותם דעת ותיקון  על העולם \א/כנ"ל. אזי יש להעולם בעל הבית שהוא משגיחבצדיק 

שיוצא לחוץ.  אחד שרואה  י"ש שהצדיק עושה תשובה בשביל ישראלע גם .רה סו תנינאתו עפ"י לנ"וכ. המדות

מה שבא עליהם  כל צער וצרה של ישראל לכן ווכנ"ל כיון שהצדיק יסוד פשוט שממנו נמשכים הד' יסודות 

ו עצמ ועוד שמקבל על .\ב/ ועושה תשובה בשבילם כי הוא שרשם, הוא מרגיש בעצמומחמת עוונותיהם, 

מדות שראיית הצדיק מבטל אות ח' )עין תורה ד'  להחזירם בתשובה וכנ"ל שכשרואים את הצדיק מתעוררים לתשובה

 .(וכו' עי"ש ור בטל ורע וגאווהדב ,חי מדבר רוח אש, מיסוד מדותוצדקה לצדיק מבטל  ,עצלות ותאוות ,וצומח דומם ,עפר מיםיסוד הנמשך מ

 

 ראש בית )ת"ז תי' ג ד' יח ע"א אותיות כי בראשית  ,התורהשבו מתחילה  בראשית בחי'וזה 

קיומו ע"י בחי' ית המקדש שעיקר . בית זה בחי' ב הנ"ל מוחיןד' בחי'  הז. ראש (\ד/ [ג]

 הביהמ"ק כנ"ל. שהם בחי' תלת גוונין דעינא ובת עין בחי' שבת שמאיר ל המוחין

ששם   ל אחד מישראל בכל יוםיח כשמנ  של ראש ושל יד  \ה/יןגם בית זה בחי' הבתים של התפיל 

אלקים  ואמלא אותו רוחעל בצלאל  בומה שכתהנ"ל בחי' פרשיות התורה שבתוכם ד' הם המוחין 

 
נקלעו  )כגון שכבר רצו לאבד עצמם לדעת או כגון שהרבה חסידי הרב שבשעת צרה גדולה שנתייאשו ועמדו בסכנה גדולה כדמצינו  א

הציל  ךכיצד לצאת מהסבך והצרה שנקלעו בה. וכרב דיבר עמהם לחזקם או לכווין אותם הפלאפון וה פתאם צלצל  (וכיוצ"ב למקום סכנה
 והרבה שהתקרבו אל הרב מעידים שקבלו כח להתגבר על התאווה הידועה.  המון נשמות מישראל כידוע.

יתבאר עפמ"ש בפ'   -עולם תהי' ללויםוערי הלוים בתי ערי אחוזתם גאולת  -ספר אילנא דחיי לרבי מנחם מנדל מרמינוב פרשת בהר  ב
מאותן צצת הרהורי תשובה בתוך כאו"א מישראל וז"ש וערי הײנו התעוררת הלוים דיק עושה תשובה הוא מביא התנואמור שאם הצ

להם אחוזה. ועי"ז גאולת עולם  שהמה מחוברים ונלוים להשי"ת כשהמה מעוררים קמה מעוררים א״ע במקור ושורש נשמתם הק' שיש
מישראל כי הצדיקים המה ראשי העדה והעדה נקראים גופא העדה וגופא בתר  ה בתוך כאו״א׳ ללױם ר"ל המה מביאים הארת הקדוש תהי

 וד"ל:  רישא גרירי
 בדפים שלנו דף יח:  ג

נה בחכמה יב ורזא דמלה ראש היינו חכמה ובית היא המלכות"ש בי"ת, כגוונא דא, בראשית, רא א תליתאהקונודא ת - :תיקוני זהר דף יח ד
 בביתיה, לית ליה רשו למחזייה אלא (ה הנקראת מלכאלהשיג את החכמ) מלכא, ומאן דבעי למחזי לבית דהיינו יראה( ע"יהבין רק )חכמה אפשר ל בית
 :היא בית החכמה(אלא ע"י בינה ש שיג)חכמה א"א לה , ורזא דמלה חכמה לא אשתמודעא אלא בביתיההיראה(דת )במ

  .אין התפילה נשמעת אלא אם מייחד האדם סוד ז"א עם ביהכ"נ שהיא המלכות בסוד וה' בהיכל קדשו –כאן  חי רואיעיין ביאור הבאר ל 
פ"א האדם עצמו הוא הרוחניות אשר בתוך הגוף והגוף הוא לבוש האדם ועיין בתיקון הנ"ל שנמצא  בשם שער הגלגוליםעוד עי"ש 

 הכנסת לצורה שבו ואזי תפילתו נשמעת. הגוף הוא כמו ביתהחומר אזי נקרא שלפ"ז שכשהאדם מגביר הצורה על 
ועיין בהקדמת הזהר חכמה עלאה אקרי ראשית ועין . ראש בית אין ראש אלא חכמה שנאמר ראשית חכמה עי"ש בשם ספר הבהיר עוד 

 .חן שבתורה א'ל  שהכוונהיש מפרשים בית  ראשהחן של הצדיק שועיין לקמן  .תורה א'
נו   -אות ב' ז' עיין לק"ה תפילין  ה ּוָ ּכַ י מּוָבן ּבַ ין, ּכִ ִפּלִ ִחיַנת ּתְ רְוָכל ֶזה הּוא ּבְ או  ין ַעל   ת ָהֲאִר"י ַז"ל ש ֶ ֲעש ִ ּקּוִנים ַהּנַ ֵצא ַעל ְיֵדי ַהּתִ ין יו  ִפּלִ ַהּתְ

ִרים ש ֶ  ש ֵ יִקים ְוַהּכְ ּדִ י ַעל ְיֵדי ַהּצַ ּנַ"ל, ּכִ ם, ַהְינּו ּכַ ן ש ָ ת, ַעּיֵ ש  ְיֵדי ִקיַמת ֲחצו  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ִלין ַעל ֻחְרּבַ ת ַלְיָלה ּוִמְתַאּבְ ֲחצו  ִמים ּבַ , ַעל ְיֵדי ֶזה ּקָ
ְזִר  ר ָהר אש  חו  ר. ּוֵמִאיר או  ֵרי או  ִחיַנת ַהְמאו  ִרים ּבְ ּבְ ְזִרים ּוִמְתּגַ ת ַהּנַ"ל ְוחו  ִחינו  ל ַהּבְ ִנין ּכָ ּקְ ִחיַנת ד' מ ִחין, בְּ ין ְוִנְתּתַ הּוא ּבְ ָלת בית, ש ֶ ֵאר ּתְ ִחיַנת ּפְ

חִ  ל ֶזה הּוא ּבְ ּכָ ֵעיָנא ּוַבת עין, ש ֶ הּוא דגוונין ּדְ ם ה', ש ֶ מו   יַנת ש ֵ ם ה', ּכְ ִחיַנת ש ֵ ין ֵהם ּבְ ִפּלִ י ּתְ ין מ ִחין, ּכִ ִפּלִ ִחיַנת ּתְ ת ְוכּו'. ְוָכל ֶזה הּוא ּבְ ִתּיו  ' או 
י  ל ַעּמֵ ָבִרים כ"ח(, "ְוָראּו ּכָ תּוב )ּדְ ּכָ ָך". ְוָאְמרּו ַרּבו  ש ֶ ם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמּמֶ י ש ֵ ָנם ִלְברָ ָהָאֶרץ ּכִ ין ֵתינּו ִזְכרו  ִפּלִ ת ו'(, ֵאּלּו ּתְ ָרכו  ָכה )ּבְ

כָּ  מו  ש ֶ ֵאר, ּכְ ין ִנְקָרִאים ּפְ ִפּלִ י ּתְ ֵעיָנא, ּכִ ָלִלּיּות הגוונין ּדְ ֵאר ּכְ ִחיַנת ּפְ ר אש  ְוכּו'. ְוֵהם ּבְ ּבָ מו   ש ֶ תּוב )ְיֶחְזֵקאל כ"ד(, "פארך ָחבּוש  ָעֶליָך". ּכְ
ָאְמרּו ַרּבו   ָנם ִלְברָ ש ֶ ִחינַ ֵתינּו ִזְכרו  ִית, ּבְ ִחיַנת ר אש  ּבַ ין ֵעיֶניָך ְוֵהם ּבְ ָטפ ת ּבֵ ִחיַנת ּוְלטו  ֵעיָנא, ּבְ ִחיַנת גוונין ּדְ ת ָכה )מו"ק ט"ו( ְוֵהם ּבְ ּיו  ָרש ִ ת ַהּפָ
ֵהם ַהּמ ִחין ִכין ַעל ְיֵדי  ש ֶ ּנַ"ל. ְוָכל ֶזה זו  ים ְוכּו' ּכַ ּתִ ִאין ֶאת ַהּבָ ּנַ"ל ְמַמּלְ ת ּכַ ר ִקיַמת ֲחצו  ל או  י ֵכן ּכָ ת ַאף ַעל ּפִ ֲחצו  ֶכה ָלקּום ּבַ ֵאינו  זו  ַוֲאִפּלּו ִמי ש ֶ

יֵקי ּדִ ִכין ַעל ְיֵדי ַהּצַ ל ִיְשָרֵאל ִנְמש ָ ל ּכָ ין מ ִחין ש ֶ ִפּלִ ת ַהּתְ ַ ְך  ְקֻדש ּ ָרם ִנְמש ָ או  ִית ְוכּו' ַהּנַ"ל ש ֶ ִחיַנת ר אש  ּבַ ֵהם ּבְ ל ִיְשָרֵאל ַעל ֱאֶמת, ש ֶ ְיֵדי  ַעל ּכָ
ִמים ֵאר ְוַהֵחן ְוַהּי ִפי ש ֶ  ַהּקָ ר ַהּפְ י ִעּקַ ָבִרים ַהּנַ"ל, ּכִ י ַהּדְ ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל. ְוהּוא ַעל ּפִ ת ְוַכּמּוָבן ּבְ ֲחצו  ְכלָ ּבַ ין ל ִיְשָרֵאל ּבִ ִפּלִ ל ּוִבְפָרט ֵהם ַהּתְ

כָ  ל ֶאָחד ּבְ יַח ּכָ ּנִ ּמַ ֶ ים ש  ש ִ דו  ִחינַ ַהּקְ ֵהם ּבְ ם, ש ֶ יר ֶאת ל יו  ים ְלַהּכִ ּיִ ְצצּות ַהּמ ִחין ָהֲאִמּתִ ַעת ְוִהְתנו  ר ַהּדַ יִכין ָעֵלינּו או  ָאנּו ַמְמש ִ ִנים ש ֶ ר ַהּפָ ת או 
ת ִנכְ  מו  ִלְהיו  ַרְך ש ְ ְרֵאנּו ִיְתּבָ ֵאר ּבו  ַרְך ְוהּוא ִמְתּפָ ֲאִרין ּבו  ִיְתּבָ ם ה' ְוָאנּו ִמְתּפָ ש ֵ ִחינַ ָלל ּבְ ֵהם ּבְ נּו, ש ֶ ְרִרין ּבָ ְתעו  ּמִ ַרְך ש ֶ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהש ּ ין ש ֶ ִפּלִ ת ַהּתְ

רַ  ם ִיְתּבָ ֵ ם ַהש ּ ֲאַזי ּגַ נּו, ש ֶ ּלָ ין ש ֶ ִפּלִ ְפֶאֶרת ַהּתְ ֲעֶטֶרת ּתִ ִרין ּבַ ָאנּו ִמְתַעּטְ ש ֶ ֲארּותו  בָּ ּכְ ֶהם ִהְתּפַ תּוב ּבָ ּכָ ין, ש ֶ ִפּלִ יַח ּתְ ל ַמּנִ ְבָיכו  ָבִר ְך ּכִ ִחיַנת )ּדְ ים ד'(  נּו, ּבְ
ֶכת בְּ  ַמּסֶ ָנם ִלְבָרָכה ּבְ ֵתינּו ִזְכרו  ָאְמרּו ַרּבו  מו  ש ֶ ל ְוכּו', ּכְ דו  י ּגָ ל ְוכּו' ּוִמי ּגו  דו  י ּגָ י ִמי ּגו  ף ו'( ְוָכל ֶזה ּכִ ת )ּדַ ָלם  ָרכו  ד עו  יק ְיסו  ּדִ ִכין ַעל ְיֵדי ַהּצַ זו 

ל ִהְתָקְרבּות ַעל ָידו  ּכָ ם יִ  ש ֶ ֵ ית הַ ִיְשָרֵאל ְלַהש ּ ן ּבֵ יו ַעל ְיֵדי ֻחְרּבַ י ַעְכש ָ ּנַ"ל, ּכִ ים הּוא ֶנְעָלם ְמא ד ּכַ ֵתינּו ָהַרּבִ נו  ֲעוו  ַרְך ְוַכּנַ"ל, ֲאָבל ּבַ ש   ְתּבָ ְקּדָ ּמִ
לּות ש ֶ  ר ַהצַּ ַוֲאִריַכת ַהּגָ ְטָרא ַאֲחָרא ְמא ד ְלַהֲעִלים או  ר ַהּסִ ּבֵ ט ּוִמְתּגַ ֵ ש ּ ְתּפַ חִ ּמִ זֶּהּו ּבְ יק, ש ֶ ית ּדִ ן ּבֵ ֻחְרּבַ ְפַלִים ּכְ יִקים ּכִ ל ַצּדִ ה ִסּלּוָקן ש ֶ יַנת ָקש ֶ

ִסיף ְלַהְפִליא ֶאת ָהעָ  ִני יו  ְעָיה כ"ט(, "ָלֵכן ִהּנְ תּוב )ְיש ַ ּכָ מו  ש ֶ , ּכְ ש  ְקּדָ ָניו תַהּמִ סתתר ְוכּו'". ם ַהזֶּה ַהְפֵלא ָוֶפֶלא ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו ּוִביַנת ְנבו 
מו  ש ֶ  ָנם ִלְבָרָכהּכְ ֵתינּו ִזְכרו  ֶצה לָ  ָאְמרּו ַרּבו  רו  י ִמי ש ֶ ּנַ"ל, ּכִ ת ּכַ ּקּון ַעל ְיֵדי ִקיַמת ֲחצו  ר ַהּתִ ן ִעּקַ ֶרק א'( ַעל ּכֵ ן ִמְדָרש  ֵאיָכה ּפֶ חּוס ַעל ַעְצמו  )ַעּיֵ

ו  ְוכּו' ָצִר  לּות ַנְפש  ֶאה ע ֶצם ְמִריַרת ּגָ רו  ש ֶ ת ְמא ד ַעלּכְ ה   יְך ִלְבּכו  ים ְוִנְתַרּבֶ ֵתינּו ָהַרּבִ נו  ֲעוו  יֵקי ֱאֶמת ּבַ ּדִ ר ַהּצַ ם או  ְתַעּלֵ ּנִ ֶ ע ֶצם ַהַהֲעָלָמה ַהזּ את ש 
ִחיַנת ֶחְבלֵ  זֶּהּו ּבְ ֲחל ֶקת ְמא ד ְוכּו', ש ֶ מו  ַהּמַ ְלִמיד ָחָכם, ּכְ ין ּתַ ּבֵ ְרָיא ש ֶ ֵטּגו  הּוא ַהּקַ יַח ש ֶ ל ָמש ִ ֵתינוּ  י ש ֶ ָאְמרּו ַרּבו  ת(, ש ֶ תּובו  ף ּכְ ָנם ִלְבָרָכה )סו   ִזְכרו 

ש  ְוַכּנַ"ל. וְ  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ר ֻחְרּבַ ים. ְוֶזה ִעּקַ ֵתינּו ָהַרּבִ נו  ֲעוו  לּות ּבַ ַעל ְיֵדי ֶזה ֲאִריַכת ַהּגָ ל מַ ש ֶ י ּכָ ָתיו, ּכִ נו  ל ֶאָחד ַעל ְיֵדי ֲחָטָאיו ַוֲעו  ֵרם ּכָ ה  ָכל ֶזה ּגו 
ה ִלְפּג  ְרּבֶ ּמַ ֶ ש  מֵ ש ּ ּוב ְלַבּקֵ ת ַעל ֶזה ְוָלש  ים ֶאל ִלּבו  ִלְבּכו  ש ִ ּמֵ ֶ ל ַמה ש ּ ר ַהַהֲעָלָמה ח"ו, ּוְלֵהֶפְך ּכָ ּבֵ ן ִמְתּגַ ן כָּ ם ח"ו, ּכֵ ַתּקֵ ּיְ ֶ ַרְך ש  ם ִיְתּבָ ֵ ל ֶזה, ַעל  ַהש ּ

ִאיר לו  או   ּיָ ֶ ֶכה ש  ה ַהַהֲעָלָמה ְוזו  ּלֶ ִהיא בְּ ְיֵדי ֶזה ִמְתּגַ יק ש ֶ ּדִ ין ְוכּו' ר ַהּצַ ִפּלִ ר ַהּתְ ּב ֶקר או  ְצִאין ּבַ ֵאר ְוכּו'. ְוַעל ְיֵדי ֶזה יו  ִחיַנת ּפְ ִית, ּבְ ִחיַנת ָהר אש  ּבַ
 ְוַכּנַ"ל: 



 2לא.           תנינא ר"ןמוה                         תורה סז                           ליקוטי                        

ואמלא דייקא, וזהו . ונתבאר לעיל שהם ד' מוחין  [ו] הובכל מלאכ בתבונה ובדעת בחכמה ו

שבכל  יש ' חללים בית של ראש ב אותם איןממל שהם הד' פרשיות של תורה ים שהמוחין תב בחי' ה

של יד יש חלל אחד שבו מכנסים כל הד' פרשיות הכתובים על מכניסים פרשיה אחת שממלא החלל. ובחלל 

כמו  ,המוחין הצדיק והשבת מאיר להם את  ,בתי התפילין לונראה כוונתו שגם . קלף אחד שממלא את החלל 

וע"י  \חגוונין סגיאין/י' שבת שהוא בח \ז/ ר הדורכי מקבלים מפא ,נקראים פאר ועל כן התפילין  לבית המקדש.

שבה . והשבת \ט/זוכה כל יהודי בכל יום להארת הדעת שעי"ז כאילו נבנה בית המקדש במוחוהנחת תפילין 

ת השביתה  רהאשמניחים בימי החול. כמו לבית מקדש שעיקר לתפילין מוחין תפילין מאיר חים ינ לא מדייקא 

  "ל.כתו כנ לבניין הבית ומלאמאיר של שבת 

 הבית יבדק בעל הבית בחי' ראש בית שהוא מחזק לו יש  מתמי שמגלה את הצדיק הא ואזי 

יש לו דעת  שככי כי תיקון הביהמ"ק הוא עי"ז  \יב/ והיראה שנקרא בית \יא/תיקון המדות והדעת [י]

 : כנ"ל כאילו נבנה בית המקדש מצדו 
כאן, כי לא נמצא רבנו  דוש שלשזה ח כי הוא הבעל בית של העולם, נראהשהוא הצדיק המושג ראש בית 

ונראה שהמושג   .מחוץ לברסלב לא מצאתי לשון כזה בשאר ספרים  וגם ,וטי מוהר"ן ום תורה נוספת בליקבש

הדורות מראש, שכל דור נמשך מהראש שלו דהיינו מצדיק הדור  עה"פ קוראהזה נמשך ממה שמבאר לקמן 

שמר ילה ,דהיינו שיש להם מחיצות הדעת ,יתני בבאזי אנשיו הם  ,שהוא הראש בית, שע"י שמלמד דעת

   ואצלם כבר מאיר בחי' בית המקדש. ,ב'(נינא אות מהתאוות )עיין גם תורה ח' ת

הם הוא ראש כל חוצות, כי אנשיו בלא מחיצות הדעת לכן ו ,שאין בכוחו ללמד דעתהפך מהמפורסם של שקר 

 .רבן הביתחובחי'  .ותאוות חשופים לכל רוח שטותם בחוצות יכמו מתגולל

שרבנו מזהיר מהם  אתי בשום ספר חסידות אלא בספרי רבנו הרבה פעמים, צהמושג מפרסם של שקר לא מ 

שהפל"ח )סא י'( כותב שגם היא  ,ורות שהם הצוואה שלו דהיינו תורה ח' תנינא ותורה סאבכמה תורות ובפרט בת

ין פל"ח יע משותפים לשתי התורות האלהם נו יש בה נושאיוגם תורה זו של חליו של רבנו. חילתתשנאמרה בצוואה כיוון 

שהולכים בדרך  פ"י לק"ה שבת ה' צריך להזהר לכבד את כל הצדיקים וכאמור לעיל ע .בסוף ביאורו על תורה זו

 .יום עצותיוהמיוחד בק רבנו יתלמידמלחפש צדיק אמיתי  ראע"פ שהעיקהאריז"ל ובעש"ט 

אבל בלק"ה מזהיר   א גם לא צריך לכבד,, שאותו מסתמשם ה' ן בו כללל שקר אירסם שוכאן רבנו מזהיר ממפ

 וכנ"ל.  \יג/ זהרישצריך לכבדם ואעפ"כ להגם מצדיקים אמיתיים,  

יעשה עצמו ולא יתן  אלאדם בעצמו של הזהרה היאהשהעיקר  רבי אברהם בן נחמן כתב בשם  \יד/ "קישובש

 אחרים יעשו אותו מפרסם של שקר. ש

 
פִ  -עוד שם אות ג'  ִחיַנת ּתְ מַּ ְוֶזהּו ּבְ ל ַיד ש ֶ ין ש ֶ ל ר  ּלִ ין ש ֶ ִפּלִ ְך ּתְ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ יִחין ּתְ ל ר אש  ּוְתִפלִּ ּנִ ין ש ֶ ִפּלִ י ּתְ , ּכִ ָלל ֵהם  אש  ֶדֶרְך ּכְ ל ַיד ּבְ ין ש ֶ

ּנַ"ל ֵרי ֵאש  ּכַ ל ר אש  ְוִתּקּון ַהְמאו  ין ש ֶ ִפּלִ ִחיַנת ּתְ ֵהם ּבְ ַעְצָמן, ש ֶ ר ּבְ ֵרי או  ִחיַנת ְמאו  ם ְוַליְ ּבְ ִחיַנת יו  זֶּהּו ּבְ ל ַיד, ש ֶ ין ש ֶ ִפּלִ ִחיַנת ּתְ זֶּהּו ּבְ יק  , ש ֶ ָלה, ַצּדִ
י ֵרי אֵ  ּוְכֶנֶסת ִיְשָרֵאל, ּכִ או  ִליַטת ַהּמְ ִחיַנת ש ְ ָאז ּבְ ת ַלְיָלה ש ֶ ּקּון ִמּדַ ִחיַנת ּתִ ּנַ"ל, ֶזהּו ּבְ ֵרי ֵאש  ּכַ ִחיַנת ַהְמאו  ּקּון ּבְ כָּ ּתִ מו  ש ֶ , ּכְ ר ט'(, ש  ְדּבָ ּמִ תּוב )ּבַ

ַמְרֵאה ֵאש  ְוכּו'" ם "ּוָבֶעֶרב ִיְהֶיה ְוכּו' ּכְ ּיו  ְיָלה ּכַ ּלַ ִכין ש ֶ זּו  ר. ַעד ש ֶ ֵרי או  ְבִחיַנת ְמאו  נּו ְוֻיְכְללּו ּבִ ּקְ ֵרי ֵאש  ִיְתּתַ ם ַהְמאו  ּגַ  .ָיִאיר, ש ֶ
 שמות לא ג' ו

, והצדיק נקרא פאר הדור שרש נשמות כלל א פאר כמ"ש פארך חבוש עליךשהוא בחי' הפאר תפילין של הקב"ה. כי תפלין נקר ז
 .ישראל

רּוש  ְוֶזה   -ח אות ה' תורה ל יןעי ח זּ  ֵלי ב'(:ש ְ )מִ  ּפֵ ּמּוָבא ּבַ ִבין ִיְרַאת ה'", ּכַ ַמת הַ "ָאז ּתָ ַהְקּדָ ש  )ּבְ דו  ּקוּ ַהר ַהּקָ ִחיַנת  (:ט:ף ִנים דַּ ּתִ ין ֵהם ּבְ ִפּלִ 'ּתְ
א עַ  ָרא', "ְוִאם ַלבִּ ִאּמָ רּוש  "ָאזיל ּבְ ֵלי ב'(. ְוֶזה ּפֵ ְקָרא" )ִמש ְ ִבין" ָנה ּתִ יָנה ְינּו ַעל ְיֵדי, הַ ּתָ יִּ יְ  ּבִ ֵרא, ַעל ְיֵדי ֶזה ֵתָרה ש ֶ ַרת ַהּבו  ַהּכָ "ִיְרַאת ְהֶיה ּבְ

ִחינַ  ִפלִּ ה'", ַהְינּו ּבְ מו  ת ּתְ ָאְמרּו ֲחָכֵמינוּ  ין, ּכְ ָנם ִלבְ ש ֶ ת ו, ִזְכרו  ָרכו  ם ה' ִנְקָרא עָ ָראוּ "וְ  '(:ָרָכה )ּבְ י ש ֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ", אֵ ֶליָך ְויָ  ָכל ַעּמֵ ּךָ ּלּו ְראּו ִמּמֶ
יפִ תְּ  ין. ּכִ תוּ  ּלִ ּכָ מו  ש ֶ ה, ּכְ ְרָאה הּוא ַהּבּוש ָ ֵני"ִיְרַאת  '(:ב )ְנָדִרים כַהּיִ ִהיא עַ ֶכם" 'ֶזה ה' ַעל ּפְ ה', ש ֶ ִנים. ַהיְ ַהּבּוש ָ ִחיַנת תְּ ל ַהּפָ ַעל ְיֵדי  יןִפלִּ נּו ּבְ

ָרא: א ַעל ּבְ ִהיא ִאּמָ יָנה, ש ֶ ת י"א(: )בְּ  ם ִלְבָרָכה נָ , ִזְכרו  ֲחָכֵמינוּ  ָאְמרוּ ְוֶזה ש ֶ   ּבִ אֵ  ָרכו  ין ִנְקָרִאין ּפְ ִפּלִ ֱאַמר: ּתְ ּנֶ ֵאְר  ר, ש ֶ ש  ָעלֶ "ּפְ ֵאר  יָך". ּופְ ָך ֲחבו 
ָלִלּיּות ַהגְּ  י הּוא ּכְ ֲארוּ  ָוִנין, ּכִ תּוב )יְ דֵ ת ַעל יְ ַהִהְתּפָ ּכָ מו  ש ֶ ָוִנין, ּכְ ָלִלּיּות ַהּגְ ְעָיה י ּכְ ָרֵאל  מ"ט(:  ש ַ ר בְּ "ִיש ְ לּוִלין   ךָ ֲאש ֶ י ֵהם ּכְ ָאר" )ה(. ּכִ ֶאְתּפָ

ָוִנין ַסגִּ  ָאנּו ר ִמּגְ אָ יִאין. ְוֶזה ש ֶ ש ֶ ִאים, ּכְ ה גְּ ָדם ִמְתבַּ ו  ּמָ ה ּכַ ש  ַנֲעש ֶ ִלים ָאנּו לְ ֶזה יְ ּובָ  ָוִנין.ּיֵ ַמִים, ַהְינּו ין, ִאם ֵיש  ְלָאָדם ִיְרַאת ָהבִ כו  ה,ש ָ ְלַאַחר  ּבּוש ָ
ּקּון הַ  ָאנּו מִ כְּ ֵחְטא. ּתִ ֵפל ָעֵלינּו ש ֶ ָניו, ְונו  ִלין ַעל ּפָ ּכְ ה, ַהְינְסּתַ ךְ ִיְרָאה ּובּוש ָ ְמש ָ ּנִ ֶ רֵ ָעֵלינּו  ּו ש  ת ַהּבו  ְגֻדּלַ ַעת ּבִ ַרךְ ּדַ .א ִיְתּבָ מו    ש ְ

תי ש נתן בין שמקדאותיות  יו דעה נתנה בין שתיהמקדש בימואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית . גברכות דף ל ט
 .אותיות

 ב יב -לשה"כ מלכים י

מדמה ולזכות עיין תורה ח' תנינא אות ח' שאדם כל חייו צריך להשתדל מאד בחיפוש הצדיק האמת כי רק על ידו זוכים לברר את ה יא
 . ווה הידועהלאמונה ויראה כראוי ולדעת שתיהיה מחיצה בפני כל התאוות ובפרט התא

א לה  כמ"ש בהר ה' יראה. ושם קרא לה שלם, והקב"ה קרא לה יראה ושלים דהיינו יראה שלם כי אברהם קרקדש בירשבית המוזהו  יב
 יראה שלם.

נקרא כבר  והעיר היה  כב()בראשית שקראוהו הר ה' יראה שם אברהם רא על י"מ דזה ירושלם שנק  -()ד"ה הר .דף טז תענית פותתוס
 . לם על שם יראה ועל שם שלםם ונקרא ירושי צדק מלך שלשלם כדכתיב )שם יד( ומלכ

ֵלם )ִמְדָרש   -תנינא  'א ן תורהיעי ִחיַנת ִיְרָאה ש ָ ַלִים ּבְ י ְירּוש ָ ן ִמדְ  רַ ּכִ ת נ"ו, ְוַעּיֵ ָרש ַ ָרא ּפָ ה ַוּיֵ ה ָרש  ּבָ ָרש ָ מִּ בַּ ַרּבָ ר ּפָ "ָנאָוה  סּוק:פָּ  ה ב' ַעלְדּבָ
ָלִים"(  ירּוש ָ  ּכִ

ָלם בְּ  - תקנה  שיש"ק ח"א יג ֵני ָהעו  ל ּבְ ֶות ְלָהִמית ְלַבּדו  ֶאת ּכָ ה ְוָכֵבד ַעל ַמְלַאְך ַהּמָ נו  ִלְבָרָכה: ָקש ֶ נּו ִזְכרו  ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ּוְבֵכן ָאַמר ַרּבֵ   ַגש ְ
ם  ָכל ָמקו  ְזִרים ּבְ ְרֶזל, שם סעיף ס"ֶהֱעִמיד לו  עו  רּוָחִנּיּות. )ֲאָבֶני"ָה ּבַ ֶקר ְלָהִמית ּבְ ל ש ֶ ִמּיּות, ְוַהְמֻפְרָסִמים ש ֶ ַגש ְ ְפִאים ְלָהִמית ּבְ  ד(. ָהרו 
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שאין בו דעת ולא  ו שם ה' כלל,נתפרסם ח"ו מי שאין ב ש, כשיש ח"ו ההיפך ממ טואבל

מו של וכשנתפרסם ונתגדל ש ,\יזכי הפרסום שלו הוא כבוד מלכים ולא כבוד אלקים/ . \טז/ ת שמיםירא

 זכה לזכך לא אבל כשמתפרסם מי שיש בו קצת שם ה' אלא ש '. זה, כביכול נתמעט ונתעלם שם ה

ולמצא מהם   ,וכן את כל הצדיקים ששם ה' משותף בשמםאותו ד כבעצמו לגמרי כמו הצדיק האמת, צריך ל

זהר שהם  יולהק אמת י אבל להמשיך לחפש את הצד ,\יח/ יאת היותר גדול שיהיה לו לרב עד שימצא את האמת

שהוא המזוכך ביותר בדור בית הראש הצדיק האמת אחר ה  שומהחיפ יאו יחלישו אותו ולא ירחיקו לא יסתיר

ומרחיקים  מסתירים צדיקים גדולים שאות יג. ועי"ש אות ט' בעניין  "ה שבת ה'בלקכמבואר מתלמידי רבנו 

 הצדיק האמת. מ

כבים או וחוזה בכ ורופא ומדען  ףון מכשר כגדם מחפשים ישועה ממקום אחכשנתעלם שם ה' אזי בני אואזי 

שמפרסם עצמו תולה תקווה בכל מי  אדם בשעת צרההמנותק מהקב"ה צרותיו רבים ווצא בזה, כי בקפה וכי

כל   [כב]ן()טאטירי כאשקורין [ כ]ריים דק ו \יט/נתגדלין בעולם בעלי שמות ומבין, ואזי כמושיע

שאין מועיל להם יינו צרות ומחלות הדים ובאין לעולם ח"ו דבר ,\ כג/ם ועושי קמעותיפשמיני מכ

כי  . שכל זה היפך שם ה',ילך מוליכין אותוכי בדרך שאדם רוצה ל שמות הטומאה ח"ו \כד/כ"א

 
נּו ֵמִעְנַין "ְמֻפְרָסִמים ש ֶ  - תקמד  שיש"ק ח"ג יד ר ַרּבֵ ְמַדּבֵ ם ש ֶ ָכל ָמקו  ון ְוַלֲחש  ב ז את עַ ָאַמר ּבְ ל ֶאָחד ֵמַאַנ"ש  ְלַכּוֵ ֶקר", ָצִריְך ּכָ ,  ל ש ֶ ל ַעְצמו 

ד ְוש ֶ  ְרסּום ְוָכבו  ל ּפִ ה ש ֶ ֻעּלָ ּום ּפְ ה ָחִליָלה ש  ּל א ַיֲעש ֶ ל ֶאָחד ש ֶ יַח ּכָ ּגִ זֵָּהר ְוַיש ְ ּיִ ֶ ֶקר, וְ ש  ל ש ֶ ּל א ַיֲעשּו הּו ֲאֵחִרים ִלְמֻפְרָסם ש ֶ יַח ש ֶ ּגִ ש ְ ְטעּו ּיַ ּיִ ֶ ן ש  ל א ִיּתֵ
 ּבו  ֲאֵחִרים. 

 אכל -בתרלד טו

מבאר מוהרנ"ת שגם מי שיש בו יראת שמים אבל לא זיכך ט' ה' שבת הלכה הצד הקיצוני לדוגמא, אבל בלק"ה רבנו תפס כאן את  טז
י ובאמת יכול לעזור  האמת שזיכך עצמו לגמראת הצדיק  ירסתשיעמלק מרוצה שיהיה מפורסם כדי  ,עצמו לגמרי כמו הצדיק האמת

  .אנשיול
עצמו זוכה  כבוד אחר רודף ומי ש .זוכה לכבוד אלקים כבוד המקוםמו ומרבה בצממעט בכבוד עבורח מהכבוד ושמי ש' בתורה וכמבואר  יז

 מלכים עי"ש.  וד לכב
וח אחרת שהיא בחי' רוח  וצ"ע אם הוא לא הראש בית מה הוא יכול להועיל לי ועיין תורה עב תנינא כל מנהיג בישראל יש עמו ר יח

ועיין לק"ה שלוחין ה עפ"י תורה ח .  ברור המדמה קצתהקדש ועיין תורה ח' תנינא שבכל מנהיג דקדושה יש רוח אחרת שיכול להנהיג 
ים את גוף הצדיק רק את רוח הקדש שלו וכו' עי"ש ועיין לק"ה בית הכנסת שמחפ שאין אנוגודל החיוב לחפש את הצדיק הדור ותנינא 

ועיין תורה  .ש שעי"ז מתברר האמונה  ועיין לק"ה שותפין ה' ז' כי בוודאי אין דור יתום וכל הספרים הקדושים יש בהם בחי' רוח הקודו
אות י' ואות . תורה סאועיין פרפאות על . ועיין פרפראות לחכמה בסוף דבריו על תורה זו .החילוק בין הצדיק האמת לשאר צדיקים .קצב
 אליו.או איש פשוט שמקושר  לראש בית,צדיק גדול שאינו מקושר  ,ן גם שיש"ק תרצג מי גדול ממייועי  ה של רבנו.בעניין הצוואיא 

 . בעל שם הוא כנוי למפורסם בין טוב ובין רע יט
עמ' קיב. ועיין חיי מוהר"ן סימן   'חת יצחק ח"ו סימן פשמזיקים מאד, הובא גם במנם ף ומזהיר מהישושעסקו בכג( נים שונים אות קמעיין מדרש פנחס סימן לו )באמרי פנחס פרק עני כ

ן  עיי. ו'במדבר רבה טז א ]קדרים נקראו מוכרי קדרותיא )שהיו הולכים אליהם להתרפאות(. אלחתי מבני ועמ' קנא ד"ה במדינת וועש"ט מהדורת תשכא עמ' עג ד"ה שמעין שבחי הב מה. ועי
 ים[  . ובספר זמרת הארץ שהיו ליסטים שודדי דרכםלייקה היו יושבי אהשהקדרים אומה עת דוד שםת מצודוקכ ה' וב ים תהל

 ו"ר תיבה זו בסוגרים בדפגם  כא
נו טאטארים ונהגו  כוקרא קדרים והנ עם הקדוםו ה]עוד ידוע שהם היאות יא שהיו נוהגים בסגולות וקמיעות.  'מערכת אישות סימן ב מ"דספרים נקראו טאטארים עיין שדי חברוב ה  כב

 חמלניצקי ימ"ש צרפם לקוזקים[   ת"ח ות"ט  בות מהם ולדרוש בפדיונם ממון רב. ובגזרותשעל יהודי הכפרים וללהתנפל  

י לל מבו, ולא חילקו כ ע או הגברא מותר לצאתי דאיתמחי הקמ עי וקמ הוצאה מרשות לרשות,ין דנה בקמעות לעני סא: בת בשהגמ'  כג
ש  תב בס' מדרושוב ראיתי שכב בזה ולמסקנה בסוף דבריו כתשדן  – סימן פו  לקח שו"ת מנחת יצחקעיין  אם הוא כשר או לא. הגברא

פאות מן הקדר ומן הגוי'. וכ"פ שמעתי ממנו שהי' מקפיד  התרה"ה מקאריץ הקפיד מאד על אותן ההולכים לפנחס, שהרה"ק מהר"פ זל 
ם רפואות מן הנ"ל שהוא ואמר שהנשים שמקבליהגוים ואפילו מן הנשים כי הוא מלא כשפים, ח עשבים מן הנ"ל, אפילו ליק מאד על

ושמעתי בשמו שכן הוא  לל,ל וגו', וגם אמר שא"א שיעשו שום רפואה כאמר המבלי אין א' בישרא הם ופעם א'לבניהם ולבעלי מזיק 
אד  או הטומאה אחרת ר"ל ואח"כ מתגברת ח"ו עד מרחת החולשה ח"ו ומחמת זה בו  דרך רפואתם שמכניסים באדם טומאה גדולה

הביא דבריו הג' ר' שבתי ת לפי ראות עיני עכ"ל, ו ניהם משתנוות מן הנ"ל שפפ"א אמר שהנשים שמקבלים רפואהרחמן יצילנו, ו 
ם מדרש עשרה  ואה מש"כ בש עינים ח"ב מע' רפסגולות ישראל )מע' ר' אות כ"ו(, והוסיף ע"ז, ועי' בס' אור  פרומיולניצא ז"ל בס 

עע"ז ולא בהשבעות שלהם  ים ומינים לרפאות ע"י גוכ"ב( שכתב בזה"ל, רפואה אין אה וחיים )פ"א אות הדברות עיין שם. ועי' בס' רפו
חדותו לבטל כל ו מינות, וכדאי הוא זכות הרחקה הזאת לכונת קדושת שם שמים ואך ז"א לקיים בנו מקרא שכתוב הרחק מעלי' דרככ

מה לו רפואה שלי ר ובתפילתנו אליו נעתיר ועלהואנחנו בשם א' נזכים מעל החולה כי כל העמים ילכו איש בשם א' אורעות הקשיהמ
הנ"ל, ואולי הביאו שם, ואין הספר לפני(, ומעתה   ואלהאחרונים המה כמעט אות באות מס' דבר שמ כ"ל ע"ש, )הנה דבריו אלובקרוב ע

ברות שלהם  שתיקח עפר מבית הק רפואה למי שנחלה פתאום לקרות אשה ערליתהגין פה לעשות על המנהג רע שנו בואו ונצווח
כתב י בא סגולה בדוקה, וזה רבות בשנים אשר שאלתצת את החולה ואומרים שהום האלו רוחעפר במים ובמיוהערלית ממחה את ה

והגם שאני נטיתי קו להקל בזה  אסור לעשות כן,קאטש, והשיב לי שמהרב הגאון המנוח מו"ה רבי שלמה שפירא זללה"ה אבד"ק מונ
חוזר בזה, ושומר   ספר מדרש פנחס הנ"ל, אניקדוש ז"ל ב תה כפי דברי ה סי' ו' אות ב'(, ע"ש, אבל ע "ת מחנה יהודה )ח"בכמ"ש בשו

בסוף   נדפס שם "ש ממונקאטש יצ"וגבר אשר ד' מבטחו עכ"ל הס' סגולת ישראל, והנה תשובת הגה"צ מוהרנפשו ירחק מזה ואשרי ה 
 הספר בשלימות עיין שם.

.  ומאה הציל ממנה אלא רק שמות טלא יכול ל ומחלה שהקב"ה כביכול שיש צרה משמע  –ה ח"ו הטומאם כי אם שמות שאין מועיל לה כד
 בד. ע אותו בתפלה ליש, אבל בוודאי אם יפנה לצדיק אמיתי יוע"י הצדיק צה ישועה מהקב"הקא לאותו שלא רווונה דוונראה שהכו

א' חמת עליו רחמים שנילך אצל חכם ויבקש  תוך ביתובא כל שיש לו חולה דרש ר' פנחס בר חמ. א בתרא דף קטזבבוכמבואר בגמ' 
 רנה:מלאכי מות ואיש חכם יכפ מלך
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דעת חכמה ואור דהיינו מאור המאיר ואזי נסתלקין ונכנעין מאורי אור  נתעלם שם ה' ח"ו.

שעל ן משם ה' משכי תלת גוונין דעינא ובת עין שנ בחי' מאור העינים בחי'שהם ו "ח

 כנ"ל. וחז במדות ולתקנם ן אהיכה האדם לראות ידם זוכ

שהם  מלכות מאיר בה מאורי אור כשהכי  .\כה/י מתגברין מאורי אשזאוכשנכנעין מאורי אור 

ת ודין , אזי המלכות שמצד עצמה עיקרה גבורוונות נכנע המאורי אור, אבל כשבעואזי היא בחי' חסדמוחין 

ניה בבחי' ישלא מאיר בה המאורי אור מתגברים ד כיון )לשרוף הכל לכלול אותו בהמלכת הקב"ה על העולם( 

ומזה באין שריפות בעולם  םמקוכל באש הדין ומכלה  , ששורף\כו/תכלת שהוא בחי' כלי ושצי כולה

לם , ע"י שמתגברין ונתגדלין בשם אלו המפורסמים של שקר שעי"ז נתע\כח/[כז] ח"ו

 \ ל/ [כט ] שלח אשם רוממשם ה' ח"ו ונכנעים מאורי אור ומתגברין מאורי אש בחי' 

 ן ג"כ ע"י הסתלקות מאורי אור שעי"ז נתגברושנעשי המ"ק שריפת בי שזה בחי'

שם ה' ע"י המפורסמים של שקר מפיל את כל מלכות דקדושה וממילא אע"פ שהסתרת  : כנ"ל שמאורי א

בה ד האש בין לטושהפעיל ביותר מכל היסודות הוא יסוכאן  עשממ כ, אעפ"ודותמתגבר הרע שבכל היס

כל הד' דווקא הוא המתעורר להזיק מש, בעולםשרפות  י האשובין לרעה במאורחכמה ודעת מאורי האור ב

 .\לא/אבות נזיקין 

כוונת אלא יסוד הגשמי טמון בארץ  .ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה \לב/בחי' )איכה ד( וזה

מבחי' תלת ור אורי אשנמשכין מבחי' מהרוחניים יסודותי' זה בחי ד' יסודות  לע קהפסו

 שאהתגברות מאורי לגע"י  אש בציון צתויי גוונין דעינא ובת עין שנאכלו ונשרפו ע"

 
מי יש גוון . אבל ידוע שגם באש הגשניות קדושה שבהם ומאורי אש עיקר הכוונה לאש השורף ומזיקחומאורי אור עיקר הכוונה לר כה

פנס גז בנוי שיתגבר ההמחמם יותר. ו תכלתגז הביתי בנוי באופן שיתגבר הגוון ההן שהוא חם יותר ויש גוון לבן שמאיר יותר. כגו תכלת
  הגוון הלבן.

ּלּות ַמלְ אות מט כמבואר  כו י ַעל ְיֵדי ִהְתּגַ א. ּכִ ֵצי ּכ ּלָ א ְוש ָ ָאְכִלי ּכ ּלָ ֵכֶלת, ּדְ ִחיַנת ּתְ ִחיַנת ִציִצית, ַהְינּו ּבְ ה, ִיְתבַּ ]ז[ ְוֶזה ּבְ ָ ְקֻדש ּ ל ַמְלכּות כּות ּדִ ּטֵ
ִסְטָרא ָאֳחָרא.  ּדְ

 סימן מה עיין חיי מוהר"ן  כז

ית ְלֵעיֵני כָ אות מה  - והר"ןחיי מ כח ֵראש ִ ָרֵאל. כְּ )מה( ֵמִעְנַין ַמֲאַמר ּבְ אּור ִעְנָין ֶזה ֵאיְך ש ֶ צָ ָבר ְמב ָאר קְ ל ִיש ְ ם ַאֵחר ּבֵ ָמקו  ְר ת ּבְ חּוש  ֶאה ּנִ ּבְ
ָרה  ַהּתו  .לָּ כֻּ  ָרהַהזּ את ֶנֶאמְ ש ֶ רּוַח ַהּק ֶדש  ת ק ֶדש  י אֲ כִּ  ּה ּבְ ּבַ ֵליל ש ַ ַדע עֲ ָמָרּה ּבְ ית, ְוָאז ל א נו  ֵראש ִ ִטירַ ּבְ ָבר ִמּפְ ּום ּדָ ְר ַדִין ש  ב עַ ת ָהַרב ִמּבַ ו  יְטש  ד  ּדִ

ָאה ַהְיִדיָעה לְ אֵ  ת ּבָ ּבָ לש ֶ  ְפֵרַע ֵאיךְ ז ָראּו ְוֵהִבינּו ְלמַ ְואָ  ָכאן.יֶזה ָיִמים ַאַחר ש ַ ֲאָמר ַהּנַ"ל: בֵ ז בְּ ְנָין ֶזה הּוא ְמֻרמָּ עִ  ּכָ ְבֵרי ַהּמַ ְך ּדִ תו   אּור ֵהיֵטב ּבְ
ש ֶ  ּכְ ֲאָמר ֶזה ְמב ָאר ש ֶ ּמַ ק הַ ְוִהּנֵה ּבַ ּלֵ ְסּתַ יק ָהר אש  ּנִ ּדִ מְ  ּצַ ת ַהּטֻ מו  ֲעֵלי ש ְ ְרְסִמין ּבַ ִלין ְוִנְתּפַ ּדְ ִית. ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתּגַ ְיֵדי ֶזה   ', ְוֵכן ַעלְוכוּ  םי יִּ ִר ָאה ְוֵקדָ ּבַ

ִטירַ ִאיבָּ  ָסמּוְך ַאַחר ּפְ ּבְ ֵעיֵנינּו ש ֶ ת ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. ְוָכל ֶזה ָרִאינּו ּבְ ֵרפו  דו  ם ש ְ ְכַפר  ש  ַהּנַ"ל ִנְתפַּ ת ָהַרב ַהּקָ ֵתינּו ֵקָדִרי ֶאָחד ּבִ מו  ְרֵסם ָסמּוְך ִלְמקו 
ִפְרסּום  ל,  ַחַוְסִטיֶבץ ּבְ דו  סְ  יוּ ְוהָ ּגָ ִביִעים ֵאָליו מִ נו  ל ַהּסְ הבו  ּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ ְרְסמּו ּכַ ְמָאה. ְוֵכן ִנְתּפַ ת ַהּטֻ מו  ש ְ ת ּבִ ת ַרּבו  ֻעּלו  ה ּפְ ים בִּ  ת, ְוָעש ָ ת ֵקָדִרּיִ מו  ְמקו 

ָלם ַעד ש ֶ       ם: יֲאֵחִר  עו  ת ּבָ לו  דו  ת ּגְ ֵרפו  ָנה ָהיּו ש ְ ָ ָתּה ַהש ּ או  ם ּבְ ְמַעט ש ֶ ּגַ ְר  ה ִעיר ַאַחתְיתָ הָ א ּל ּכִ ּל א ִנש ְ ַרְסֶלב ָהיּו פָ ש ֶ ּבְ ָעִמים, ְוַגם ּבִ ה ּפְ ּמָ ה ּכַ
ש ָ  ָעִמים ּבְ ה ּפְ ּמָ ת ּכַ לו  דו  ת ּגְ ֵרפו  , ְוֵכן ש ְ ת ַהסְּ ָנה זו  ֲעָירו  ָרתו  הִ ּבַ ל ּתו  ּכָ ֵעיֵנינּו ֵאיְך ש ֶ ת. ּוָבֶזה ָרִאינּו ּבְ קו  ת ְוָהְרחו  הּ מּוכו  ּלָ , ִויכו  ּק הַ  חַ וּ ר יא ּכֻ ִלין ֶדש 

ַעְצמו  ַעל ַמֲאַמר ַהּנַ"ל:נָּ ֵליַדע ִממֶּ  נו  ִלְבָרָכה ּבְ ר ָאַמר הּוא ִזְכרו  ֲאש ֶ ת, ּכַ  ה ֲעִתידו 
 איכה א' יג כט

ר נְ )יג( ִממָּ פרק א  כהאי ל יַבִני ָאחו  ת ְלַרְגַלי ֱהש ִ ַרׂש ֶרש ֶ ה ּפָ ּנָ ְרּדֶ ַעְצמ ַתי ַוּיִ ַלח ֵאש  ּבְ ם ש ָ ָוה:ש   ִניָתנַ רו  ם ּדָ ל ַהּיו   ֵמָמה ּכָ
ן חטין  העולם טוחני, כל ממרום שלח אש. א"ר יהושע, הוא שהנביא מקנתרה לבבל )ישעיה מ"ז( קחי רחיים וטחני קמח -ורה תמימה ת

ן יוא מכ, אלומר וטחני קמח, אלא אמרה ירושלים לבת בבל, אלו ממרום לא עשו בי מלחמה לא היית את יכולה להלחם ביהוא א וכאן
 קטלת, קריה שרופה שרפת, קמחא טחינא טחנת >קלח< ]שם[: שממרום שלח אש את אירא קטילא 

עָ ִחיַנת אַ ְוֶזהּו בְּ  -א' א'  עיין לק"ה נזקי ממון לא ת ְנִזיקִ ה ֲאבְרּבָ ב ָהָאָדם ְלש ָ ו  ֻחּיָ ּמְ ּל ין ש ֶ ָעהְמָרם ְמא ד ש ֶ י ַאְרּבָ יקּו, ּכִ  ִכיןש ָ ִנמְ  ת ְנִזיִקיןבו  אֲ  א ַיזִּ
ִחיַנת ָהַרע ש ֶ  ַאְר ִמּבְ ת וְ ּבְ ת ָרעו  ֲאו  ל ַהּתַ ִכין ּכָ ֶהם ִנְמש ָ ּמֵ ת ש ֶ דו  ָעה ְיסו  דּ ּבָ ְלדַהּמִ ת ְותו  ת ָרעו  הֶ ו  ּמֵ ֵתיֶהן ש ֶ ִכין חַ ם ו  ל ַהֲחָטִאיםִנְמש ָ ם ּכָ לו  זֶּהּו  ס ְוש ָ ש ֶ

ת ְנִזיִקין כְּ  ָעה ֲאבו  ִחיַנת ַאְרּבָ י ַהֲחָטִאים וְ דו  ְיסו  ָעה ֶגד ַאְרבָּ נֶ ּבְ חִ ת ַהּנַ"ל, ּכִ ת ֵהם ּבְ דו  ָעה ְיסו  ִכין ֵמַאְרּבָ ְמש ָ ת ַהּנִ ת ָרעו  ּדו  יֵקי ָעְלָמא, כִּ יַנת מַ ַהּמִ י זִּ
ל ַהֶהזֵּ  ָלםקו  ּכָ עו  ּבָ ִכין ֵמֶהם. ְוַעל כֵּ  ת ש ֶ ֱאֶמת ְואֶ ִנְמש ָ ּובּו ַלה' ּבֶ ַהּכ ל ָיש  מְ ת ן ֶלָעִתיד ש ֶ ל הָ  ב רַיעֲ  ָאהרּוַח ַהּטֻ ּטֵ ָעה  ִמן ָהָאֶרץ ְוִיְתּבַ ַאְרּבָ ּבְ ַרע ש ֶ

ֱאֶמת ל א ִיְהֶיה עו   ן ּבֶ ת ַעל ּכֵ דו  ּוםְיסו  ָלם,  ד ש  עו  תוּ ֶהזֵּק ּבָ ּכָ מו  ש ֶ ְעָיה יא(ב )ּכְ חִ ְיש ַ ָעה ֶאת ה' ְוכ, ל א ָיֵרעּו ְול א ַיש ְ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ . ּו'יתּו ְוכּו' ּכִ
ן ת ְנִזיִקין ין ָראִ ִנקְ  ְוַעל ּכֵ ָעה ֲאבו  תֵ ַאְרּבָ ָאְמרּו ַרּבו  מו  ש ֶ ת )ּכְ ָלדו  א ּתו  ִאיּכָ ַלל ּדְ ת ִמּכְ ָנם ִלְבָרָכה ינּו זִ ָאבו  א ב(ְכרו  ָבא ַקּמָ הַ . כִּ ּבָ ם ּבְ ת  י ּגַ ת ָרעו  ּדו  ּמִ
כִ  ְמש ָ ןַהּנִ ם ּכֵ ֶהם ּגַ ת ֵיש  ּבָ דו  ָעה ְיסו  לָ אָ  ין ֵמָהַאְרּבָ ת ְותו  תבו  ָרה ַהּנַ"ל עַ ּמוּ , כַּ דו  ַהּתו  ָתיו ְוכּו' ְוַעלָבא ּבְ ְלדו  ֲאָוה ְותו  ָתיו ְוכּו' ּגַ ְלדו  ן הֵ  ְצבּות ְותו  ם ּכֵ

ָעה ֲאבו   נֶ ַאְרּבָ ָעה יְ גֶ ת ְנִזיִקין ּכְ ּנַ"ל. ד ַאְרּבָ ת ַהּנַ"ל ּכַ דו  ְבֶעה וְ סו  ר ְוַהּמַ ר ְוַהּבו  ו  ִחיַנת ַהש ּ י ֵהםַההֶ ְוֶזה ּבְ ֶנגֶ  ְבֵער, ּכִ ת ַהנַּ ּכְ דו  ָעה ְיסו  ֵהם  ד ַאְרּבָ "ל ש ֶ
ֵמחַ  ֵמם צו  ִחיַנת ּדו  ֵהם ּבְ דּועַ  ַחי מְ ֵאש  רּוַח ַמִים ָעָפר, ש ֶ ּיָ ר ּכַ ר ַדּבֵ ו  י ַהש ּ ִחיַנת ַהחַ  ֶזה, ּכִ ד ּבְ ֶנֶגד ְיסו  הּוא ּכְ הּוא  י ש ֶ ֵמם ש ֶ ִחיַנת ּדו  ר ֶזה ּבְ ָהרּוַח ְוַהּבו 

ד ֶהָעפָ נֶ כְּ  ְבֶעה ֶגד ְיסו  חִ ר ְוַהּמַ ן ֶזה ּבְ ֵ חִ ֶזה ַהש ּ ֵמַח ִמּבְ ִחיַנת צו  ִכין ִמּבְ ְמש ָ ּנִ ֶ ת ש  ת ָרעו  ֲאו  מּ יַנת יְ יַנת ּתַ ִים, ּכַ ד ַהּמַ ם ְוזֶ סו  הּוא ִחיַנת ַמְבעֶ ה בְּ ּוָבא ש ָ ה ש ֶ
ִחינַ  ן ּבְ ֵ י ַהתַּ ַהש ּ ֵהם ָראש ֵ ה ש ֶ ִתּיָ ת ֲאִכיָלה ּוש ְ ֲאו  ל ַהתַּ אֲ ת ּתַ ּכָ ת ש ֶ כִ ו  ת ִנְמש ָ מְ ֲאו  ָרה ַויַּ ין ַאֲחֵריֶהם, ּכַ ַהּתו  נו  ִלְבָרָכה ּבְ נּו ִזְכרו  ִדְבֵרי ַרּבֵ ב  ב ָאר ּבְ ּסֵ

ִחינַ ה הָ . ְוַהֶהְבֵער זֶ ל ִהים )ִסיָמן סב(אֱ  הּוא כְּ ֵאש  ּבְ ד ָהֵאש  ש ֶ ֲאוָ ת ְיסו  ִחיַנת ּגַ הּוא ּבְ ר, ש ֶ ִחיַנת ְמַדּבֵ ֶתיָה,ה ֶנֶגד ּבְ ְלדו  ב   ְותו  ּמְ מו  ש ֶ ם. ִנְמָצא ּכְ ָאר ש ָ
ת ש ֶ ש ֶ  דו  ָעה ְיסו  ֶנֶגד ַאְרּבָ ת ְנִזיִקין ֵהם ּכְ ָעה ֲאבו  ֶהםַאְרּבָ ל הַ  ּמֵ ִכין ּכָ בָּ ִנְמש ָ ת ש ֶ לּולִ עו  ֶהזֵּקו  ת נְ ָלם ַהּכְ ָעה ֲאבו  ַאְרּבָ ּנַ"לים ּבְ ֵתיֶהן ּכַ ְלדו   . ִזיִקין ְותו 
ה ְיד ָוד )יא( איכה פרק ד  לב ּלָ ן ַאּפו  וַ ֶאת ֲחָמתּכִ ַפְך ֲחרו  ד ֶתיָה: ו  ש ָ ן ַוּת אַכל ְיסו  ִצּיו  ת ֵאש  ּבְ ּצֶ  ּיַ
 רותההתגב -בתשכט  לג
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ואזי   ששרף את הבית של מעלה \לה/ מאורי האשאת י"ז הגבירו וע \לד/ עוונות פגמו במאורי האורכי  "ל כנ

 . נשרף בקל ע"י הגוייםהבית של מטה 

ים על מה  בוכלא  אנולכן , , כי כבר נשרף בית מקדשינו\לז/ [לו] מה שעבר אין הנהו

ב י מצפה לשו"הש. אך כעת שלהבנותהבית ר שיחזום , אלא בכי של תשובה ברצון וכסופי\לח/ שהיה

ע"י  ולבנות בית מקדשינו, ראוי לנו שלא לעכב ח"ו בנין ביהמ"ק, \מ/, ולחזור\לט/אלינו

 . ע"כהמדות ותיקון חצותהדעת ובתיקון  רק להשתדל בבנינו צא בנו העוונות שגרמו לחורבן,שנמ

ע שבד' יסודות,  י הרהחצ עי"ז נפרדוהלילה לשבר את השינה  \מב/ [מא] צריך ליזהר לקום בחצות ד מא

 תיקון חצותבאמירת \מג/להיות מתאבל  ואזי ,רכשמתעור , ע"י המוחין שחוזריםהטוב שבהן ק ז חתומ

  כאילו בונה את הבית מחדש ופאר תחת אפר נעשה  עי"ז  על חורבן בימה"ק  עיםוגעגו \מדבדמעות/ בבכיה

 . נהיכהש שתתפות בבכי שלא המבאר הבכי בחצות הו \מה/שער הכוונותבו )לק"ה הנ"ל(

 
 , כמבואר בלק"ה. האיר בהם היסוד החמישי ונתבטל השלום ונתקלקלו כל היסודות בשרשןפסק ל ואזי לד
היסוד האש מצד עצמו רוצה  וצ"ע אולי .  שרפו ונאכלוצ"ע לכאורה רק יסוד האש התגבר בנפילתו ולמה אומר שכל הד' יסודות נ לה

רים מאורי האור עי"ז יש שלום בין ורק ע"י שמאי לכלות ולשרוף את כל שאר היסודות כי טבעו לצרף איליו כל הסמוך לו להיות כמוהו
 . היסודות כנ"ל ע"י היסוד הפשוט החמישי בחי' קוצו של יוד בחי' הצדיק

 ין וההווה עדיןהעבר א  מאמר החכם ושם נרשם, כז:[ ףלעיל תורה מט  תנינא ]ד לו

רֵ  -אות סב ברכת הודאה הלכה ו  לק"ה לז ַמן ּפו  י ַהזְּ לּום ּכִ ֵאיָנן ּכְ ִמּיּות ש ֶ ַגש ְ ם ּבְ ִאין ּגַ רו  ּנַ"ל. ּוְכמו  ש ֶ ָלל ּכַ ּום ְזַמן ּכְ ֱאֶמת ֵאין ש  י ּבֶ ַח ְמא ד ּכִ
ֵרַח וּ  ֵבר ּוְכָאָבק ּפו  ֵצל עו  ָלהְמא ד ּכְ י ֶהעָ  ְכָעָנן ּכָ ינּו ֶהֶבל,  ְוכּו', ּכִ ה ִמזֶּה. ִויֵמי ַחּיֵ ָפִרים ַהְרּבֵ ּסְ ֶהֶרף ַעִין ְוַכּמּוָבא ּבַ ָבר ַאִין ְוֶהָעִתיד ֲעַדִין ְוַהה ֶוה ּכְ

לִ  ל ַהּכְ ֶהֶבל ש ֶ ה א(, ּכַ ָרש ָ ִמְדָרש  ק ֶהֶלת ּפָ ִאיָתא ּבְ מו  ש ֶ ִביִעיֶהֶבל ֲהָבִלים, ֶהֶבל ֲהָבִלים )ּכְ ְ ֵאין י ַהש ּ ָאר ת ְוכּו' ש ֶ ּות ְוכּו', ְוֵאין ִנש ְ ש  ּום ַמּמָ ּבו  ש 
ה ּוְצָדָקה וּ  ָרה ּוְתִפּלָ ב ּתו  ּנּו ֵאיֶזה טו  ְטִפין ִמּמֶ חו  ֶ י ִאם ַמה ש ּ ֶוה ְוֶהָעִתיד ּכִ ַמן ֶהָעָבר ְוַההו  ל ַהזְּ ְקקּות ִנְמָרץ ִמּכָ ּתו  ן ְוִהש ְ ִבים ְוָרצו  ַלה' ַמֲעִשים טו 

ַרךְ  ים ְוכּו' ְוִהְתָקְרבּות ִיְתּבָ ּיִ יִקים ַוֲחֵבִרים ֲאִמּתִ  .ְלַצּדִ
 וכו'צ"ע כי בתיקון חצות אנו מתארים את מה שהיה כגון בחורים טחון נשאו  לח
, ע"י שאנו נשוב ירוץ שרוצה לשובתהזה אדרבה . אבל באמת לי ואשובהשובו אמצפה שאנחנו נשוב כמו שכתוב צ"ע הרי הוא  לט

  אזי השפע מצטייר בדין., כי כשאין כלי למטה לקבל השפע א אתערותא דלתתאאינה שלימה בל אתערותא דלעילאתחילה והטעם כי 
 אלינו כמו שהיה בזמן הבית. ואזי יוכל לשוב  אלא הפירוש שמצפה שהבית יחזור ויבנה.  ,מצפה לחזורהקב"ה אין הכוונה ש מ
 ועיין לעיל תורה קמט ושיחות הר"ן אות שא  סוף דרוש ד'.דרושי הלילה  -נות הכוו.  שער אות ד' 'הלכה ג ין לק"ה נזקי ממון עי מא

עַ  -ה' אות ' זקי ממון הלכה גנ לק"ה עיין מב ש ְ ן ָאז ּבִ הש ֵ  תְוַעל ּכֵ ם ה' ש ֶ ִמיָרה ַעל ְיֵדי ש ֵ ִחינַ ָנה ְצִריִכין ש ְ ּל א ּוא ּבְ ֵדי ש ֶ ַמע ּכְ ת ְקִריַאת ש ְ
רּו ְמא ּבְ ֵרי ֵאש  ַחס ִיְתּגַ ם, בִּ ו  לו  ַעת הִ ְוש ָ לְּ ש ְ ר כַּ ְסּתַ ֵרי או  ִחיַנת ְמאו  ֵהם ּבְ ר ֶאת ַהש ֵּ קּות ַהּמ ִחין ש ֶ ּבֵ ן ְצִריִכין ְלש ַ ְיָלה  ה נָ ּנַ"ל. ְוַעל ּכֵ ר ֶאת ַהּלַ ּבֵ ּוְלש ַ

ַהְינ ר ַהְכָנַעת ָהַרע ש ֶ ּו ָלקּום בַּ ַלֲחָצִאין, ּדְ ְיָלה ְוָאז ִעּקַ ת ַהּלַ ָעה ֲחצו  ַאְרּבָ הֵ ּבְ ת ש ֶ דו  ר ֲאחִ טם ְמע ָרִבין ְיסו  ב ְוֶחְציו  ַרע ְוִעּקַ ב ָוָרע ֶחְציו  טו  יָזָתם הּוא ו 
ּנַ"ל. ְוַעל ְיֵדי ש ֶ  ְיָלה ּכַ ּלַ ֲחִצי ַהלַּ ש ַ מְּ ּבַ ָנה ְוָקִמין ּבַ ֵ ִרין ֶאת ַהש ּ ִחינַ ְיָלה ַעל יְ ּבְ ִכין ַהּמ ִחין ּבְ ְזִרין ְוִנְמש ָ רֵדי ֶזה חו  ֵרי או  קָּ ת ְמאו  ש ֶ י ּכְ ָנה ִמים ֵמַהש ֵּ , ּכִ

ְזִרין ַהּמ ִחין ֶאל הָ  ְיָלה חו  ת ַהּלַ ֲחצו  ֵהם בְּ ּבַ ר, ש ֶ ֵרי או  ִרין ְמאו  ּבְ ֵהם בְּ ינַ חִ ָאָדם ּוִמְתּגַ , ש ֶ ֵרי ֵאש  י ָאז ִחיַנת חֻ ת מ ִחין, ְוִנְכָנִעין ְמאו  , ּכִ ש  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ְרּבַ
בִ  ְסִקין ּבְ ית ַהמִּ עו  ש  ַעל ְנַין ּבֵ תְ ְקּדָ ּמִ ב אַ ְיֵדי ש ֶ ּנַ"ל ְוָאז ְמָבְרִרין ַהּטו  ִלין ָעָליו ּכַ ן ְצִריכִ ּבְ ת. ְוַעל ּכֵ דו  ָעה ְיסו  ָהַאְרּבָ ּבְ ְיָקא  לָ  יןש ֶ ְיָלה ּדַ ֲחִצי ַהּלַ קּום ּבַ
ן ֻחְר  ית ְלַתּקֵ ן ּבֵ ֵרי ֵאש  ּבַ ַהְינּו ְלַהְכִניַע ְמאו  , ּדְ ש  ְקּדָ ֶהֱחִריבּו אֶ ַהּמִ ית ַהמִּ ש ֶ נַּ ת ַהּבֵ ש  ּכַ ְילָ ְקּדָ ִרין ֶאת ַהּלַ ּבְ ש ַ ּמְ י ַעל ְיֵדי ש ֶ ַהְינּו  "ל, ּכִ ה ַלֲחָצִאין ּדְ

ִרין ֶאת ַהש ֵּ  ּבְ ש ַ ּמְ קּות מְ נָ ש ֶ ּלְ ֶכת ַעל ְיֵדי ִהְסּתַ ִהיא ִנְמש ֶ ֵרי או  ה ש ֶ , וְ או  ֵרי ֵאש  ִרין ְמאו  ּבְ ַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתּגַ מְּ ר ש ֶ ִרין אֶ ַעל ְיֵדי ש ֶ ּבְ ָנה עַ ש ַ ֵ ְיֵדי ֶזה  לת ַהש ּ
ֵרי ֵאש  וּ  ִחיַנת ְמאו  ִרין ּבְ ּבְ ֶהם ּוְמָבְרִרין ּוַמֲעלִ ְמש ַ ּבָ ִלין ָאז ֶאת ַהּמ ן הַ יַמְכִניִעין ָהַרע ש ֶ י ְמַקּבְ ֶהם ּכִ ּבָ ב ש ֶ ֵהםּטו  ר ְוַעל ְיֵדי ֶזה   ִחין ש ֶ ֵרי או  ִחיַנת ְמאו  ּבְ

בְּ  ְמָבְרִרין ב ש ֶ ָעה יְ ַהּטו  ת ַעל יְ ָהַאְרּבָ דו  ֵרי או  סו  או  ִחיַנת ַהּמְ יִכין ֶאת ּבְ ְמש ִ ּמַ ּנַ"ל. ְוִקיַמת חֲ ֵדי ש ֶ ֵרי ֵאש  ּכַ תצר ְלַהְכִניַע ְמאו  ין  ו  ִפּלִ ִחיַנת ּתְ ֶזה ּבְ
ִחיַנת מ ִחין, כִּ  ש ֶ ּבְ ִכין ַהּמ ִחין:י ָאז ּכְ ָנה ִנְמש ָ ֵ ִמים ֵמַהש ּ  ּקָ

דהיינו על  שיש שני אופנים להתקשר לדבר או באופן חיובי כפשוטו או באופן שלילי ע"י שבוכה על הסתלקותוביאר ח הריצ"  מג
 וכנסתלק אזי ההתקשרות באופן של בכי וגעגועים.  ,באופן חיוביהיא ההתקשרות  נמצאכי כשהוא  ,יםוזה בשני זמנ .נוחסרו

שתי דמעות של מעלה כמבואר בשער מאמרי רשב"י בראשית. כנ"ל שמעורר  ע"יין קא הן שממתיקות את הדעפ"י הסוד הדמעות דיי מד
 ובהקדמה.  בתחילת התורה.

וזה עניינו הנה בתחילת הלילה כשרוצה לישן ואמר הס' שנסדר בע"ה בענין ברכת  - 'ד דרושסוף דרושי הלילה  -שער הכוונות  מה
וד מ"ן כדי לזווג לאה יה נשמתו בסהדורמיטא כדי שתהלהעלות נשמתו בסו' נה הזו תכליתה היא ן השיהמפיל חבלי שינה כו' ויכוין שעני

ל אז אינו יכול להעלות מ"ן ולכן יכוין אל הבחי' האחרת ום בח"עם יעקב אחר ח"ל כי קודם חצות גם לאה עומדת באחור כנ"ל. וכשיק
ורבן  עת חצות ממש על ח ' הוא ענין הבכי' ב תעשה שני דברים הא  ואז ל של רחל לפי שאז ממש אחר חצות יורד' בעול' הבריאה כנ" 

חוץ כנ"ל וישתף עצמו  היא מב פי שאז ממש היא עת ירידתה מן האצילות אל הבריאה והקב"ה בעלה ז"א צועק כארי מבפנים ו הבית ל 
ועל   רחל וגירושה וגלותה ירוף בצער השכינה שהיא זו הנקוד' השרשית של רחל שירדה למטה ויבכה כמו חצי שעה או יותר על ט 

ן צריך שיכוין באופן זה שהנה ע"י עונותינו גרמנו שיפלו הנשמות למטה בקלי' ויתערבו  ונותינו ולכ כל זה נעשה ע"י ע חורבן ב"ה כי 
נת  אל ג  כנודע ולסיבה זו הוכרח' רחל הנז' לירד למטה בגלות ולכנס בין הקלי' כדי ללקט ולהוציא משם אותם הנשמות וז"ס  וב ברע ט 

בה הנז' ואנו גרמנו כ"ז בעונותינו ולכן צריך האדם לבכות ולהשתתף "ל היתה לסיונמצא כי ירידת רחל בחוהבן זה מאד. אגוז ירדתי כו'  
שהוא נמשך משורש נשמת קין בן אדה"ר אשר זוהמת הנחש מתרבה בו והנה בזוהמא ההיא נטבעין ניצוצות שיודע בצערה זה ובפרט מי 

כיה זה מיד יקום ויעסוק בתורה עד אור  ואחר שעשה באד הזהירני בזה. ני אדם ומורי ז"ל מו במעל יותר משאר בזה ידהנשמות ואדם 
וז"ס דהמע"ה שהיה עוסק בתורה בשירות ותשבחות כל ח"ל לתת עזר וסיוע  שנבאר הבק' וגם בזה יכוין שהוא לצורך רחל כנז' וכמו 

א שתכוין לתת . והכונה היותן זמירות בלילהמר איה אלוה עושי נזוהר על פסוק ולא אמזו באל השכינה שהיא רחל הנז' ואל הסוד הזה ר
ד נקו' ח"ל ואז מזדווגת עם בעלה כן בחצות תקנת ענחת רוח אל רחל העומדת בבריאה כי כמו שבח"ל הראשונ' היתה לאה הולכת ונ
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שיחרב הביהמ"ק. ואפי' אם לאו, אולי  \מז/ורםהוא הג 'י הראשון ה מולגוליאולי בג כי 

 כמבואר \נ/[מט ]גרם להחריבו מחהמקדש, ונחשב ג"כ כאלו  תעתה בנין בי הוא מעכב 

 . \נא/בירושלמי שכל מי שלא נבנה בית המקדש בימו כאילו נחרב בימיו

 [נב] ק המ"ל מאד על חורבן בי תאב בחצות ולהיות מע"כ צריך ליזהר מאד לקום 

מהקב"ה שנגרם ע"י חורבן הבית ועיקר הבכי הוא על הפירוד והרחוק . בתחנונים ישובובכי ו \נג/והרוכמבואר בז 

 \נדהמקדש/ 

 
די שתוכל נמצא' רחל מתוקנת כם. ובעת עלות השחר חתוניהאחרונה של הלילה רחל הולכת ונתקנת בכח ועסק התורה של בני אדם הת

 טרוניתא. בעולם האצילות ותזדווג עם בעלה ובלי ספק שהמכוין לכל זה שנת' הנה הוא נק' באמת שושבינא דמתפלת שחרית לעלות ב
 בגלגול  -מתרלו  מו

אם לא אני גם י ממש. אבל בוודאי ולהתאבל לתקן מעש תיותר ראוי לי לבכותי את הבית בגלגול קודם בראני הח שמע אם מצ"ע  מז
   .האריז"ל הנ"ל בכוונות שכתב הנה ע"י עוונותינו גרמנו וכו' ועיין לשוןתי כל ישראל ערבים בר הח

 גרם  הוא כאלו  -צומתר מח
 ריבו[ כאילו הוא החכל דור שאינו נבנה בימיו מעלין עליו * ירושלמי יומא פ"א ה"א ] מט

ו שלא חרב הבית בראשונה אלא שהיו עובדים כו"ם ומגלים עריות ושופכי  אנמצ -דף ד:  מוד ירושלמי )וילנא( מסכת יומא פרק א תל   נ
דמים וכן בשני ר' יוחנן בר תורתא אמר מצאנו שלא חרבה שילה אלא שהיו מבזים את המועדות ומחללין את הקדשים מצאנו שלא חרב  

ן בתורה וזהירין במצות נו אותם שהיו יגיעיאבל בשני מכירין א .לי עריות ושופכין דמיםהבית בראשונה אלא שהיו עובדי כו"ם ומג
וקשה היא שנאת חנם שהיא שקולה  ,אלא שהיו אוהבין את הממון ושונאין אלו לאלו שנאת חנם ,ובמעשרות וכל ווסת טובה היתה בהן

)שנאת חינם  ביותר ריןאמ ,ור' אבונה הוון יתביןר' זעירה ור' יעקב בר אחא  (ב )מעשהדלמא  .   כנגד ע"א וגילוי עריות ושפיכות דמים

הראשונים עשו תשובה והשניים לא עשו  ( יכ נבנה )אין ראיה ממה שהשניאמר רבי זעירא  .שבראשון נבנה ובשני לא נבנה ג' עבירותגרועה מ
 ,שבעים שנה( )הנביא אמר להם שיגלו רק ונתגלה קיצם)לא היו מכסים פשעיהם( נתגלו עוונם ]דף ה עמוד א[ אמר רבי אלעזר הראשונים  .תשובה

)בית  נים אמר להן עידיכם הבחירה יוכיחשאלו את ר' אליעזר דורות האחרונים כשרים מן הראשו . השניים נתגלה עוונם ולא נתגלה קיצם

 , דהמסך יהו ויגל את ]ישעי' כב ח[( שנאמר )נבוכדנצר הרס רק את התקרה והשאיר את היסודות התקרה את העבירו)במקדש ראשון( אבותינו  הבחירה יוכיח(
אמרו כל דור שאינו נבנה בימיו מעלין עליו   . האומרים ערו ערו עד היסוד בה ]תהילים קלז ז[)שנאמר(  אבל אנו פעפענו את הכתלים

 . כאילו הוא החריבו 
יתפלל  ל האדם להתאבל על חורבן בית המקדש, ויהיה מתאונן ומקונן על חורבנו, ולכך ע  -פרק כג  -ועיין מהר"ל ספר נצח ישראל 

א היה סבה לחורבנו. ובירושלמי )יומא פ"א ה"א( הראשונים  שיחזור ויבנה בית המקדש. וכאשר אין האדם עושה דבר זה, כאילו הו
ר זה, כי הראשונים, אשר בשביל חטאם נחרב הבית, העבירו את התקרה, והאחרונים פעפעו אותו, וכל כך למה, שלא עשו תשובה. וביאו

והטעם, כי האחרונים אשר ראו לפניהם חורבן  . אבל האחרונים שלא עשו תשובה, אין זה רק עקירת השורש. אין זה רק העברת התקרה
הבית, ואינם עושים   הבית, ואין עושים תשובה להחזיר את הבית, אין זה כי אם שאינם חפצים בבית, מאחר שיש לפניהם במוחש חסרון 

.  חפצים בבית, לכך לא היה זה כל כך  שתאמר שלא היו  -במוחש חורבן הבית ולא כך הראשונים, שלא היה לפניהם  תשובה להחזירו. 
 וכו' עי"ש....

וכך ראוי לפי סדר המושכל. ומאחר שכך הוא, וראוי ועוד יש לך לדעת כי בית המקדש מצד עצמו ראוי שיהיה תמיד ולא יוסר כלל, 
ה, הרי אנו מחריבין בית המקדש מעיקרא. כי כאשר אנו  שיהיה נמצא עתה בית המקדש לפי סדר המושכל, אם אין אנו עושים תשוב

עליו, זה נקרא זה המושכל הוא שורשו, וכאשר אין מתפללין  מחריבין ומבטלין סדר המושכל, דבר זה נקרא פעפוע משרשו. כי סדר 
 ....וכו' עי"שפעפוע משרשו. 

מלבנותו. וגם ברוחניות שידוע שלהחריב בית קל יותר שה ו שנחרב בימיו קו מחייבים אותו כאילמי שלא נבנה בימישאם הכוונה צ"ע  נא
א רוח שטות האדם היה עם דעת וכל מי  ואולי כי באמת בלא עבירות דהיינו בל רים לו המתן.מלו והבא להטהר או חיןתמא פוט יהבא ל

מחריב את  שנופל בו על ידהעוון ה אזיבו יכנס בליה להלנותן האדם רוח שטות ששבכל שיש לו דעת כאילו נבנה הבית בימיו, נמצא 
 .הבית

 אות יח. 'לכה הה המיל הלק"ו "ב דף יב:זוהר ח עיין  נב

לי בר נש לקודשא בריך הוא, וכל שכן מאן דאושיד אמר רבי יהודה, כל מלין דעלמא תליין בתשובה ובצלותא דצ -זוהר שמות דף יב:  נג
ב ותפתח ותראהו את הילד, ותפתח, דא שכינתא דקיימא עלייהו ת לך תרעא דלא עאלין אינון דמעין, מה כתיצלותיה, דלידמעין ב

ון ישראל, דמתחטאן דישראל, כיון שפתחה, ותראהו את הילד, ילד שעשועים דאינ דישראל כאימא על בנין, והיא פתחה תדיר בזכותיהון
כברא דבכי קמי אבוי, מה כתיב   ,מיהקמי קודשא בריך הוא הדרי בתשובה, ובכאן קיד דמתחננן קמי מלכיהון )נ"א מאריהון( בכלא, ומ

כתיב ותחמול עליו, אתער עלוי ברחמים ומרחם ליה.  והנה נער בוכה, כיון דבכי, אתעדו )ס"א מתתברי( כל גזרין בישין דעלמא, מה
ן ומאמהן דל וקשי לבא, מילדי העברים, רכי לבא מאבהאינון קשי קמילדי העברים זה, דאינון רכי לבא, ולא מילדי העכו"ם ד ותאמר

תמרורים רחל מבכה על  לאתבא קמי מאריהון, ותקרא את אם הילד, שהיתה בוכה, הדא הוא דכתיב )שם יד( קול ברמה נשמע נהי בכי 
 א בוכה.  בניה וגו', הוא בוכה, ואם הילד הי

דאם הילד שהיא רחל, יבואו  תחנונים וגו', מהו בבכי יבואו, בזכות בכיכי יבואו ובאמר רבי יהודה, לזמנא דאתי מה כתיב )שם ח( בב
 ויתכנשון מן גלותא, 

כז לח( ויכלון בכי דמעות דבכה עשו קמי אבוי, דכתיב )בראשית ואמר רבי יצחק, פורקנא דישראל לא תליא אלא בבכי, כד ישתלמון 
שיתכפר החילול ) כלון אינון דמעיןנון דמעין אחיתו לישראל בגלותיה, כיון די כה עשו( ואיוישא עשו קולו ויבך, )אמר רבי יוסי אותו בכי דב

בבכיה דישראל, יפקון מגלותיה, הדא הוא דכתיב )ירמיה לא ח( בבכי יבואו ובתחנונים   (ה' שהיה במה שהיה נראה כאילו יעקב במרמה לקח הברכות
 אובילם: 

כִ כִּ  -לק"ה מילה ה' יח  נד ר ָהֲאֵבלּות ְוַהּבְ ש  י ִעּקַ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ה ַעל ֻחְרּבַ ְתַרחַ הּוא ַעל ַמה ש ֶּ  ּיָ ִלין ּנִ ְך ְוֵאין ָאנּו ְיכו  ל ּכָ ַמִים ּכָ ָ ש ּ ּבַ ְקנּו ֵמַעל ָאִבינּו ש ֶ
ּטוּ  ר ַהּבִ י ִעּקַ ן, ּכִ ְכִלית ִמּג ֶדל ַהֻחְרּבָ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ל ַעְצֵמנּו ּוְלִהְסּתַ ִכין בְּ ְלַבּטֵ ָראּוי זו  ן ל ַהּנַ"ל ּכָ או  הּוא ּגְ ש  ש ֶ ְקּדָ ּוְכמו    ֵעיֵנינּו. ֻעזֵּנּו ַמְחַמדֵבית ַהּמִ

ַמן ּובַ  ָאָדם ּוַבזְּ ת ּבָ ִחינו  ה ּבְ ּמָ ּטּול ַהּנַ"ל ֵיש  ּכַ ִעְנַין ַהּבִ י ּבְ ם. ּכִ י ש ָ תּוב, ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלּבִ ּכָ גּ ש ֶ ֶ ל ַמה ש ּ י ּכָ ם, ּכִ קו  ר בְּ ּמָ ש  ְוָטהו  ן ּוף ָהָאָדם ָקדו  ֵתר ּכֵ יו 
ל ַעְצמו   ל ְלַבּטֵ ֵתר ְולִ ָיכו  יו  א ב ֵמימֵ  ּבְ ּטּול הַ ש ְ ֵתר ִלְבִחיַנת ּבִ יו  ל ּבְ ֻסּגָ ּמְ ל ְוֵכן ֵיש  ְזַמן ש ֶ ִלים ְראּוִיים ְלַקּבֵ י ֵיש  לו  ּכֵ ם, ּכִ ָ ָרה ִמש ּ הּוא י ַהּתו  ּנַ"ל ש ֶ



 7לא.           תנינא ר"ןמוה                         תורה סז                           ליקוטי                        

 זכר אפר על מקום פאר התפילין  חימנ ו \נה/לכל המתאבל על ציון, ע"י הנביא ישעיהווהש"י הבטיח 

אור התפילין שהוא אור פאר ויחזור  זכותו יבנה בית המקדשזכה שבעי"ז י ,הבית שנהפך לאפרפאר שריפת ל

י יל  ב  א  לשום ל   ...משח ה' אותי לבשר ענוים שלחני לחבוש לנשברי לב וכו'שכתוב "  , כמוהבית המקדש

 ת אפר דייקא ר תחפא ונקט הנביא לשון , \נו/{ישעי' סא} פאר תחת אפר לתת להםציון 

  , יךש פארך חבוש על"כמתפילין זה בחי' המוחין בחי'  פארכי , (ה, והן זה לעומת ז הן שוות)אותיותי

וונין דעינא ובת עין בחי' מאורי אור בחי' תלת ג ניןיות הגוול ל ראש בית בחי' כבחי' 

' זה בחי פר אכי , החורבן של  תחת אפרכל זה יחזור ביהמ"ק כנ"ל. הל נזבחי' שבת המאיר 

שיהיו שהקב"ה הבטיח מהנ"ל( היינו נט  ך)שהוא ההיפ נח הכל לאפר ךכי האש הופ מאורי אש,

ק ויתגברו מאורי אור שהם קיום נכנעין מאורי אש שעל ידם נשרף הביהמ"לעתיד לבא 

 תחת אפר כנ"ל. זהו פאר ל, וכנ" ס המ"קי הב 

על הביהמ"ק עי"ז מכניע מאורי אש  \סא/ובוכה בדמעות הוא מתאבל י שצא שע"מנ

אע"פ שהבכי בדרך כלל הוא הפך הדעת, יש . שהם בחי' שבת כנ"ל  [סב] ומתגברין מאורי אור

 
ים ש ִ ים ַהְמֻקּדָ ִבים ְזַמּנִ ִמים טו  ל ַהּיָ ֵהם ּכָ ִהוא ֵמֵעין  ש ֶ ת ש ֶ ּבָ ם ש ַ א ש ֶ ּוְבר אש ָ ָלם ַהּבָ ם ִעקַּ עו  ָ ּטּול, ש ּ ִחיַנת .........ר ַהּבִ ת ֶאֶרץ ּג ֶדל ַמעֲ ְוֶזהּו ּבְ ַ ַלת ְקֻדש ּ

יְך ֱאל קּותו  יִ  ף ּוְלַהְמש ִ ר ֵאין סו  או  ל ַעְצמו  ּבְ ם ְלַבּטֵ ִלין ש ָ כו  ּיְ ֶ ש  ש  ם ַהְמֻקּדָ קו  ם ַהּמָ י ש ָ ַרְך ַעל ַעצְ ִיְשָרֵאל, ּכִ מַּ  מו  ַעל ְיֵדיְתּבָ ָרה ש ֶ ם ַהּתו  ָ יִכין ִמש ּ ְמש ִ
ן ֵאין ּתו   ַעם ְוַעל ּכֵ ָכל ּפַ תו  ּבְ ּיֵש  ָרה ּכְ ֶ ִמי ש  ֶמה ּכְ ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ּדו  ר ּבְ יְך ַעל  ַרת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ְוָכל ַהּדָ ִכין ְלַהְמש ִ ְיָקא זו  ם ּדַ י ש ָ ּקַ ְוכּו', ּכִ לו  ֱאלו 

ַרְך ַעל ַעְצמו  ֱאל קּותו  ִיתְ  ּטּול ּבָ ת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִהוא ַהבֵּ ַהּנַ"ל. ְיֵדי ַהּבִ ַ ר ְקֻדש ּ קְ ְוִעּקַ ת ָהֶאֶבן ית ַהּמִ ם ְנֻקּדַ ָ ש ּ ים ש ֶ י ָקָדש ִ ית ָקְדש ֵ ם הּוא ּבֵ ָ ש ּ ש  ש ֶ   ּדָ
ָלם ֵיש  ֵמַאיִ  ָרא ָהעו  ּבָ ן ש ֶ ִחיד ַקְדמו  ַהּיָ ִלין ּבְ ּטְ ם ִמְתּבַ ֶרְך ש ָ ּדֶ ה ש ֶ ִתּיָ ְחלָ ש ְ ַהְתָחַלת בְּ ן ַהּמֻ ה,ט ש ֶ ִתּיָ ת ָהֶאֶבן ש ְ ֻקּדַ כָּ  ִריָאתו  ִמּנְ מו  ש ֶ ן ִמְכַלל  תּוב, ִמצִּ ּכְ ּיו 

ית ִמקְ  ים ֶנֱחַרב ּבֵ ֵתינּו ָהַרּבִ נו  ָנם ִלְבָרָכה. ּוַבֲעו  ֵתינּו ִזְכרו  ָאְמרּו ַרּבו  ִפיַע. ּוְכמו  ש ֶ נּו ַמְחַמד ֵעינֵ י ִפי ֱאל ִקים הו  ש ֵ כּו' ְוֵאין ָאנּו נּו ֵמַאְרֵצנּו וְ ינּו ְוָגִליּדָ
ת ּולְ  ת ְוֵלָראו  ִלין ַלֲעלו  חֲ ְיכו  ּתַ ר ִמְצַות ֲעִליַּ ִהש ְ זֶּהּו ִעּקַ ַרְך, ש ֶ ַאְחדּותו  ִיְתּבָ ם ּבְ ֵלל ש ָ ל ּוְלִהּכָ ּטֵ ִחיָרֵתנּו ְוכּו' ְלִהְתּבַ ֵבית ּבְ ת ּבְ ת ְרָגִלים ְלֵבית וו 

ת ש  ִלְראו  ְקּדָ ת  ַהּמִ ֵני ה' ְוכְוֵלָראו  ל מְ ֶאת ּפְ ת ּוְלִהְתַאּבֵ י ש ָ א ד, ּו'. ְוַעל ֶזה ְצִריִכין ִלְבּכו  ְיָקא  ּכִ ֵלנּו' ּדַ ֵלנּו, 'ְמחו  ְך ְלֵאֶבל ְמחו  נּו ֶנְהּפַ ש ִלּבֵ ַבת ְמשו 
יִקים ֶלעָ  ּדִ ת ַלּצַ רּוְך הּוא ַלֲעשו  ש  ּבָ דו  ָעִתיד ַהּקָ ל ַהּנַ"ל ש ֶ חו  ִחיַנת ַהּמָ ִחיַנת ִתיד ָלב א ש ֶ ּבְ בֵ הּוא ּבְ ִכים ּבְ ם ָהִיינּו זו  ָ ש ּ ּמִ "ל ש ֶ ּטּול ַהּנַ קְ ַהּבִ ש   ית ַהּמִ ּדָ

ש. שו  ְמָחה ְוַהּמָ ר ַהּשִ ם ִעּקַ ָ ָלם ּוִמש ּ ֶזה ָהעו  ם ּבְ ּטּול ּגַ ִחיַנת ּבִ יְך ַעל ַעְצֵמנּו ּבְ ן ש ָ  ְלַהְמש ִ ים ַעל ְיֵדי ַהֻחְרּבָ ֵתינּו ָהַרּבִ נו  שּוַבֲעו  נּו ֶנְהפַּ  ַבת ְמשו  ְך  ִלּבֵ
ל ִשְמָחה,  י ָעְרָבה ּכָ ה קָ ְוכּו', ּכִ י ַעּתָ ה ְמא ד ּכִ ֶלת ְמא ד ְראּות ש ֶ ָלם ְמא ד ַהְמַבְלּבֶ עו  ָטה ּבָ ְ ש ּ ִהְתּפַ ְטָרא ָאֳחָרא ש ֶ ל ַעְצֵמנּו ֵמֲחַמת ּת ֶקף ַהּסִ ְמא ד ְלַבּטֵ

ַהאי ָעלְ  ֵחיזּו ּדְ ַחת לְ ָהַעִין ּבְ ל ַעל הַ ָמא ְוֵאיָנּה ַמּנַ ּכֵ ר ַהיִּ ִהְסּתַ זֶּה ִעּקַ ב ש ֶ ּלו  טו  ִהוא ּכֻ ְכִלית ש ֶ ב ָאר  ּסּוִרין וּ ּתַ ּמְ לּות )ּוְכמו  ש ֶ ל ַהּגָ ָרה ש ֶ ְמִרירּות ְוַהּצָ
ה ִהוא ִכּיָ ר ַהּבְ ת ְמא ד ְוִעּקַ ן ְצִריִכין ִלְבּכו  ִסיָמן ר"ן(. ְוַעל ּכֵ ם ַאֵחר ּבְ ָמקו  ָרה ש ֶ  ּבְ ְמְסרּו ָרֶזי ַעל ְשֵרַפת ַהּתו  יְך ּנִ ִלים ְלַהְמש ִ ִנים ְוֵאין ָאנּו ְיכו  ָה ַלִחיצו 

ָרה ֵמהַ  ָלם ַהזֶּה. ּתו  ת ְוַהְבֵלי עו  ַתֲאו  ל ְמא ד ְמא ד ּבְ ָלם ְמֻבְלּבָ ָהעו  ּטּול ַהּנַ"ל ֵמֲחַמת ש ֶ ה ֵעיִני ֵעיִני י ְרדָ ּבִ ִכּיָ ה ֲאִני בו  י ָרַחק ִממֶּ ְוֶזה, ַעל ֵאּלֶ ִים ּכִ י  ה ּמַ ּנִ
ם כָּ ְמַנֵחם ְוכוּ  ָ ש ּ ּמִ ְכִלית ש ֶ י ַהּתַ ְיָקא, ּכִ חָ '. 'ָרַחק' ּדַ ה  ל ַהּנֶ ִכּיָ ה ְוַעל ְיֵדי ַהּבְ ת ַהְרּבֵ ן ְצִריִכין ִלְבּכו  ן ְוַעל ּכֵ ּנּו ְמא ד ֵמֲחַמת ּג ֶדל ַהֻחְרּבָ ת ָרַחק ִמּמֶ מו 

ֵהם  ת ַלחּוץ ש ֶ ָמעו  ִחין ַהּדְ מּ  ּדו  ְדָבָריו ֶחְלֵקי ָהְראּות, )ּכַ ָעִמים  ּוָבא ּבִ ה ּפְ ּמָ נו  ִלְבָרָכה ּכַ ַהאי  י ֶזה ּדו  ְוַעל ְידֵ  (.ִזְכרו  ל ֵחיזּו ּדְ ין ָהְראּות ש ֶ ִחין ּוְמָגְרש ִ
ן ְרמּו ַהֻחְרּבָ ֵהם ּגָ ל ָעְלָמא ש ֶ ַרְמנּו ּכָ ֲאַנְחנּו ּגָ ין ש ֶ ִכין ּוִמְתַוּדִ ַעל ֶזה ָאנּו ּבו  הָ  ש ֶ ֵתינּו ש ֶ נו  ֲעו  ִכין ַעל ֶזה ָאנּו ַלְכנּו ַאַחר עֵ ֶזה ּבַ ָאנּו ּבו  יֵנינּו. ּוֵמַאַחר ש ֶ

ין מִּ  ְמָגְרש ִ ְך ַעד ש ֶ ל ּכָ ת ּכָ ַהאי ָעְלָמא ּוְצִריִכין ִלְבּכו  טּו ַאַחר ֵחיזּו ּדְ ּנָ ֶ ת ֶאת ֶחְלֵקי ָהְראּות ש  ָמעו  ַער וְ ַעל ְיֵדי ַהּדְ ְך ּג ֶדל ַהּצַ ֵאב  ּתו  ַהְמִרירּות ַהּכְ
יַּ  יש  ִמּג דֶ ש ֶ בִ ְרּגִ ַעּכְ ּמְ ָתיו ש ֶ נו  ֲעו  ַרם ּבַ ּגָ ן ש ֶ ְניָ ל ַהֻחְרּבָ מו  ין ַהּבִ , ּכְ ִאּלּו ֶהֱחִריבו  ב ּכְ ּנְֶחש ָ ֶ  שארז"ל.  ן ש 
לפי הירושלמי  , צ"ע הרי כבר התקיים בבנין בית שני .ון שיזכה לפאר תחת אפרילכל המתאבל על צע"י ישעיה הנביא הבטיח הקב"ה  נה

וחכמים : תענית דף לב - הבטיחוחזרו ואבל חז"ל  בן בית שני חמור יותר מה הראייה משם שגם לנו הבטיח זאת הנביא.הנ"ל שחר
אומרים כל העושה מלאכה בתשעה באב ואינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה שנאמר שמחו את ירושלם וגילו בה כל אוהביה  

כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ושאינו מתאבל על ירושלים אינו  שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה מכאן אמרו
 . רואה בשמחתה

ֵרי ֵלב ִלְקר א לִ ישעיה פרק סא  נו ּבְ ָלַחִני ַלֲחב ש  ְלִנש ְ ר ֲעָנִוים ש ְ ֵ ח ְיד ָוד א ִתי ְלַבׂשּ ר ְוַלֲאסּוִרים פְּ )א( רּוַח ֲאד ָני יֱד ִוד ָעָלי ַיַען ָמש ַ רו  בּוִים ּדְ ַקח  ש ְ
ַח: נַ )ב( לִ  קו  ל ֲאֵבִלים:ְקר א ש ְ ם ָנָקם ֵלאל ֵהינּו ְלַנֵחם ּכָ ן ַליד ָוד ְויו  ַחת  ת ָרצו  ן ּתַ ׂשו  ֶמן ׂשָ ַחת ֵאֶפר ש ֶ ֵאר ּתַ ן ָלֵתת ָלֶהם ּפְ )ג( ָלׂשּום ַלֲאֵבֵלי ִצּיו 

הָ  ַחת רּוַח ּכֵ ה ּתַ ֶדק מַ ֵאֶבל ַמֲעֵטה ְתִהּלָ ע ְיד ָוד ְלִהתְ ה ְוק ָרא ָלֶהם ֵאיֵלי ַהּצֶ ֵאר:ּטַ ֵממּו ְוִחדְּ )ד ּפָ ת ִראש  ִנים ְיקו  ָלם ש  ְממו  ת עו  ּו ָעֵרי  ( ּוָבנּו ָחְרבו  ש 
ר: ר ָודו  ת ּדו   ח ֶרב ש  ְממו 

 כי מנהג האבל לשום אפר בראשו: -)ג( לשום, פאר תחת אפר רד"ק 
 )ס"ו י'(: נגד אבל, וכן לקמן ששון בארתי )למעלה ל"ה א'( ולכן הואם גדר ש -)ג( שמן ששון מלבי"ם 
 הששון, גדרו הסימנים החיצונים שיעשה להוראת השמחה ויו"ט כמו משוש כנור,  -)א( יששום ותגל ישעיה פרק לה פסוק מלבי"ם 

לפעמים יש ששון בלא שמחה, הלובש משוש תופים, שמן ששון. והפוכו הסימנים שיעשו לסימן אבל שמן ששון תחת אבל )לק' ס"ג(, ו
ו עליו תאבל. ויש שמחה וגיל בלא ששון, הלובש בגדי אבל ויגיל וישמח בלבבו, לכן אמר ישיש עליך  וכנור, ונפשי יו"ט ולפניו תוף בגד

הבדלו מן   וישישו בשמחה )תהלות ס"ח ד'(. וגיל גדרו ביחוד שמחת הלב על בשורה טובה פתאומית, כי זה בשמחה )צפניה ג' י"ד(.
 לקמן )ס"א י'. ס"ה י"ח י"ט. ס"ו י'( מש"ש:ז י'( ועי' רגיליית, כנ"ל )ט" שמחה שבא על שמחה תמידיית

 לביהמ"ק  -מתרצו נז
   בסוגרים.ינה בדפו"ר ולא בתקפא אלא נוספה בתרלד ובתרלו בלי סוגרים ומתרצו הוקפה תוספת זו א נח
 מהנ"ל -מכל הנ"ל, ומתרלו -בתרלד נט
 המ"ק הב -מתרצו  ס

ֵאר הּוא ַעל   ב( ּוְלָבֵאראות א לולב ואתרוג הלכה  עיין לק"ה סא ם ַהּפְ ְתַעּלֵ ּנִ ֶ ִחיַנת ַהְעָלָמה ש  זֶּה ּבְ ר ש ֶ ֵרי או  קּות ְמאו  ּלְ ר ִהְסּתַ י ִעּקַ ֵתר, ּכִ ְקָצת יו 
ִכינָ  ְ ל ַהש ּ ה ש ֶ ִכּיָ קּ ְיֵדי ַהּבְ ן ַהּתִ ם(. ְוַעל ּכֵ ב ָאר ש ָ ּמְ מו  ש ֶ ֶניָה, )ּכְ ה ַעל ּבָ ִחיַנת ָרֵחל ְמַבּכָ ןה, ּבְ ם ּכֵ ֶנֶגד ַמה  ּון הּוא ּגַ י ּכְ ל ִיְשָרֵאל, ּכִ ה ש ֶ ִכּיָ ַעל ְיֵדי ַהּבְ

ר וְ  ֵרי או  קּו ְמאו  ּלְ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְסּתַ ִכיָנה ש ֶ ְ ה ַלש ּ ִכּיָ ְגמּו ְוָגְרמּו ּבְ ּפָ ֶ ת ַעל ַהֲחָטִאיש ּ ּוָבה ְוִלְבּכו  ש  ת ּתְ ֶנֶגד ֶזה ְצִריִכים ַלֲעשו  ֵאר ּכְ ם ַהּפְ ָגִמים  ִנְתַעּלֵ ם ְוַהּפְ
ַרךְ ש ֶ  ם ִיְתּבָ ֵ ַגם. ַוֲאַזי ַהש ּ ּפָ ֶ ן ַמה ש ּ ַעְצמו  ְמַתּקֵ ל, ּוָבֶזה ּבְ ְבָיכו  ִכיָנה, ּכִ ְ ה ַלש ּ ִכּיָ ַרם ּבְ ֵארַעל ָיָדם ּגָ ּקּון   ְמַרֵחם ּוֵמִשים ּפְ ִחיַנת ּתִ זֶּהּו ּבְ ַחת ֵאֶפר, ש ֶ ּתַ

הַ  י ש ֶ י ַאף ַעל ּפִ ּנַ"ל, ּכִ ה ּכַ ִכּיָ ה הּוא בְּ ַהּבְ ִכּיָ ְרִרין ּבְ ָאנּו ִמְתעו  ש ֶ י ֵכן ּכְ ם, ַאף ַעל ּפִ לו  ֵרי ֵאש  ַחס ְוש ָ רּות ְמאו  ּבְ ר ְוִהְתּגַ ֵרי או  קּות ְמאו  ּלְ  ִחיַנת ִהְסּתַ
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יין של התקשרות, שדווקא על ידו חוזר בית הדעת, וכמו שמצינו בעניין הנפש יתרה של שבת  בכי שהוא ענ 

שתלמידי   \סד/וכעין זה בתורה קכו \סג/ במוצאי שבת יאבד אותה כמבואר בתורה לאצער כשנזכר שה"י שהיא ע

הכי נמי ע"י הצער על   חדושי תורה.  משכו ממנו ריבויתו עי"ז ם הסתלקושיבוא יוהצטערו כשזכרו רשב"י ע"י ש

 חסרון המקדש משיכים את בניינו.

ושבת המאיר  מדוע הבכי בחצות הוא על בית המקדש ולא על הצדיק  \סה/ תיק האמוי בצדשהכל תל יון כע צ"

לומר   \סז/נוהגים שמעתימת ובא .\סו/ יקיםיתגלו גם הצד ,בכי על חורבן הביתהבל וא וצ"ל שע"י ה לבית המקדש?

חורבן הבכי אינו על עיקר  באמת ונראה כי. \סח/לג בחלק ב' שמדברת מהסתלקות הצדיק חצות את התפילהב

בחי' ברית בחי' הבית, אלא על חורבן הקשר והחיבור עם הקב"ה שנעשה ע"י הבית. והקשר הזה הוא בעצמו 

לם ביני ובין בני ישראל. )עיין )שמות לא( ברית עו שבת שהיא ברית כמ"שובחי'  לק,שנסתשומר הברית הצדיק 

על חורבן הברית והקשר שלנו עם הקב"ה היה בזמן בניין הבית הוא הבכי על נמצא שהבכי  תורה סג(

בורא העולם הסתלקות הצדיק שומר הברית המחבר את ישראל עם הקב"ה ועל השבת שהיא עדות על יחוד ה' 

שת נח שם אומר שכל מה שאמרנו בעניין האבל על ל התורה שאמר בפר ועיין בחלק השני ש  ומשגיח עליו.

 עי"ש.  חורבן בית המקדש הוא גם בחי' הבכי על הסתלקות הצדיק

 

 . כי \סט/)שמות לה( ושבותיכםמ כלב שא בערות אל ראשי תיבות ר"תמתאבל וזה 

ום י ב  [ע ]סוק פהשסיים  נכנעין מאורי אש כנ"ל. וזהוהמקדש  תבי ורבן על חע"י שמתאבלין 

 
ה ֲאַזי ַהש ֵּ  ְבִכּיָ ֲחמ ל ָעָליו. ְועַ ּבִ ד ַוּתַ ֶכה, ִמּיָ ְבִחיַנת ְוִהּנֵה ַנַער ּבו  ַרְך ְמַרֵחם ּבִ ְך ֵמֵהֶפְך ֶאל ֵהֶפְך ּוֵמִשים  ל ְיֵדי ּג ֶדל ָהרַ ם ִיְתּבָ ַרְך ְמַהּפֵ ֲחָמנּות הּוא ִיְתּבָ

ה ַהּנַ"ל. ִכּיָ ֲעֶשה ַעל ְיֵדי ַהּבְ ּנַ ֶ ַחת ֵאֶפר ש  ַחת ֵאֶפר, ַהְינּו ּתַ ֵאר ּתַ י ַהּכ  ּפְ ַחת ֵאֶפר, ּכִ ֵאר ּתַ ה ּפְ ִכּיָ ְך ְוַנֲעֶשה ַעל ְיֵדי ַהּבְ יו ִנְתַהּפֵ נּו, ְוַעְכש ָ לּוי ּבָ י ל ּתָ ּכִ
ל ה ש ֶ ִכּיָ ן ַעל ְיֵדי ַהּבְ ּקּוִנים. ְוַעל ּכֵ ּתִ ִאיָתא ּבַ מו  ש ֶ ית ָהֲאסּוִרים, )ּכְ יר ֶאת ַעְצמו  ִמּבֵ ִכיָנה ֵאין נִ  ֵאין ָחבּוש  ַמּתִ ְ א, ֶזהּו ַהש ּ ַרּבָ י ַאּדְ ה, ּכִ ֻאּלָ ֵרר ַהּגְ ְתעו 

ִכיָּ  ַרְמנּו ּבְ ּגָ ֶ ָגם ש  ִחיַנת ַהּפְ ִכיָנה, כִּ ּבְ ְ ַעל ְיֵדי ֶזהה ַלש ּ ל, ש ֶ ה,   ְבָיכו  ְבִכּיָ ּוָבה ּבִ ְתש  ְרִרין ּבִ ָאנּו ִמְתעו  ש ֶ ֶכף ּכְ ּנַ"ל, ֲאָבל ּתֵ ר ְוכּו' ּכַ ֵרי או  ִקין ְמאו  ּלְ ִנְסּתַ
ִכיָנהַוֲאַזי ִנתְ  ְ ה ַלש ּ ִכּיָ ַרְמנּו ּבְ ּגָ ֶ ָגם ש  ן ַהּפְ ּקֵ ַרְך ְוִנְתּתַ ֵרר ַרֲחָמיו ִיְתּבָ ֵאר  עו  ֶכה,  ְוַנֲעֶשה ּפְ ְבִחיַנת ְוִהּנֵה ַנַער ּבו  ַרְך, ּבִ ַרֲחָמיו ִיְתּבָ ַחת ֵאֶפר. ְוָכל ֶזה ּבְ ּתַ

ִכין ִלְפִרי עֵ  ן זו  ּנַ"ל. ְוַעל ּכֵ ֲחמ ל ָעָליו ּכַ ד, ַוּתַ ּנַ"ל:ִמּיָ ָרִאים ּכַ ֵאר ַאַחר ָיִמים נו  ִחיַנת ּפְ  ץ ָהָדר, ּבְ
ה צריך לבכות על שפגמו ובזה מתקן  בכיה לשכינ ו ושם אות ב' ביאר שכנגד שפגמו וגרמם( לה ורחמי)שהבכי מעורר חממול עליו תחוהנה נער בוכה ו י'עיין לק"ה לולב א' א' שזה בח סב

 סוד הבכי שממתיק דינים. האריז"ל  שם מקום( בשםועיין בן יהוידע חגיגה ה. )ד"ה  הפגם.

ֵתי -תורה לא אות ט'  סג ָאְמרּו ַרּבו  יָצה ט"ז.(:ְוֶזה ש ֶ ָנם ִלְבָרָכה )ּבֵ ש ָּ  נּו, ִזְכרו  יָון ש ֶ " 'ּכֵ ַפש  ּנָ ת "ַוּיִ ּבָ ַ ת ַהש ּ ְתִחּלַ ּבִ '. ַהְינּו ש ֶ ַבת ַוי ָאְבָדה ֶנֶפש 
ְמִרים: ח ל, ְואו  ְכִרין ֵמֲאֵבַדת ַהּנֶֶפש  ּבְ ל ֶנֶפש  ְיֵתָרה ָאנּו זו  ִריְך ְלַקּבֵ ּצָ ", ַוי ָאְבָדה ֶנפֶ  ש ֶ ַפש  ּנָ ַעצְ "ַוּיִ ַע ַאֲחֶריָה. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ ְעּגֵ , ּוַמְתִחיִלין ְלִהְתּגַ מו   ש 

ה ַהּנֶֶפש  ַהְיֵתָרה:  ַעְצמו  ִנְתַהּוֶ , ִמזֶּה ּבְ ִעין ַאַחר ַהּנֶֶפש  ְעּגְ ָאנּו ִמְתּגַ  ש ֶ
ְמעו   -תורה קכו  סד י ש ִ א ֶאת ַרּבִ חּו ַהֶחְבַרּיָ ּבְ ִ ש ּ ת ש ֶ מו  ה ְמקו  ַכּמָ זּ ַהר ּבְ ִחיַנת ּבַ ח )ג(. ְוהּוא ּבְ ּכַ ק ּפּוק ַעּיֵן ְוִתש ְ ּלֵ ְסּתַ ד ּתִ ַחאי ִאיָתא ַוי ְלָדָרא ּכַ ן יו  ן ּבֶ

ת ל"א(: מו  בַ  )ש ְ ָ ש ּ יָון ש ֶ ", 'ּכֵ ַפש  ּנָ ַבת ַוּיִ ל ַהּנֶֶפש  ְיֵתָרה ש ֶ "ש ָ ֲענּוג ש ֶ ֲחַמת ּג ֶדל ַהּתַ ּמֵ יָצה טז(. ַהְינּו ש ֶ ' )ּבֵ ן ת ַוי ָאְבָדה ֶנֶפש  ת, ַעל ּכֵ ּבָ ש ַ א ּבְ ּבָ
א, ֵמֲחַמת ּג דֶ  ן ַהֶחְבַרּיָ ת. ּכֵ ּבָ ָצֵאי ש ַ מו  ַע ּוְלִהְצַטֵער ַעל ֲאֵבַדת ַהּנֶֶפש  ּבְ ְעּגֵ ֶכף ְלִהְתּגַ י  ל הַ ַמְתִחיִלים ּתֵ ם ַרּבִ לּו ֵמַרּבָ ּבְ ּקִ ּוִעים ש ֶ ֲעש  ַ ֲענּוִגים ְוַהש ּ ּתַ

ֶכף  ן ּתֵ ַחאי, ַעל ּכֵ ן יו  ן ּבֶ ְמעו  ְהֶיה ָלֶהם:ש ִ ּיִ ֶ קּות ש  ּלְ ם ַצַער ַהִהְסּתַ ַע, ְוָעָלה ַעל ִלּבָ ְעּגֵ ד ִהְתִחילּו ְלִהְתּגַ י   ּוִמּיָ א ֶאת ַרּבִ חּו ַהֶחְבַרּיָ ּבְ ִ ש ּ ם ש ֶ ָכל ָמקו  ּבְ
ד ִחּדוּ  ְך ָאַמר ָלֶהם עו  ַאַחר ּכָ ְמָצא ש ֶ ד ִנְפָלא ּתִ ה ָלֶהם סו  ּלָ ּגִ ֶ ַחאי ַעל ש  ן יו  ן ּבֶ ְמעו  ָרה:ש ִ י ּתו   ש ֵ

 דברי תורתו א ע"י אל י' שאין לנו תפיסה בצדיקעי"ש אות ות שותפים ה' ב'. ה פעמים. וכגון בהלכות חלוקר על זה כמבלק"ה חוז  סה
 תורה שהשאיר, דהיינו ספריו. ותו בדברי השמלמד ואחר הסתלק

רו   -עיין לק"ה חלוקת השותפים ה' אות יג  סו י ִמי ש ֶ י עֶצה ָלחּוס ַעל ַעצְ ּכִ ת ְלַחּיֵ ה מו  ִלְזּכו  ם ַעּתָ ָלם ּגַ ת ָהֵאלֶּ ו  רו  ּדו  ר ֵאין יו  ּבַ יָכן ְדִעין הֵ ה ֲאש ֶ
ִית ָהאֲ  ת מִ ָהר אש  ּבַ ֲחצו  י, ְצִריִכין ָלקּום ּבַ ַהיְ ַלְיָלה ְולֵ ּתִ , ּדְ ש  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ל ְמא ד ַעל ֻחְרּבַ ב ַעל ָהָאֶרץ ּוְלִהְתַאּבֵ תָ יש ֵ נו  נְ נּו ַעל ֲעוו  ִבין ַהּבִ ַעּכְ ּמְ ָין יו ש ֶ

ב  ּנֱֶחש ָ ִאּלּו ֶהֱחִריבש ֶ . ְוַעל ְיֵדי זֶ ּכְ ִכיןו  ּלּו לו  הַ  ה זו  ְתּגַ ּיִ ֶ ְקֻדש ָּ ש ְּ ש  ָתִחים ּדִ י ה ַהּנַ"ל, ָעִרים ְוַהּפְ הּוא ַהִחּדּוש ֵ ל ֲהָלָכה, ש ֶ ת ש ֶ ִחיַנת ַהד' ַאּמו  ֵהם ּבְ ש ֶ
ִהש ְ  ָרה ש ֶ ֵהם עִ ִאירּו ָלנּו ַהצַּ ּתו  יֵקי ֱאֶמת, ש ֶ ר ֶנָחָמֵתנּו כַּ ּדִ  ּנַ"ל. ּקַ

 פילה לג בח"ב עיקרה על הסתלקות רבינו ואע"פ שלא מזכיר שמו בפירוש אבל רומז לזה  עיין בתפילה על תורה זו ת סז
ר.. …עי"ש אות שנד   ֲאש ֶ ה ּכַ ל ֶאת ָיַדְעתָּ  ַאּתָ ּקּוִנים ּכָ ּוִעים ַהּתִ ֲעש  ַ ְלתָּ  ְוַהש ּ ּבַ ּקִ ֶ יִקים ש  ּדִ ָהיוּ  ֵמַהּצַ ת ש ֶ רו  ּדו  ה ּבַ ם, ָהֵאּלֶ ר הַ  ִמּיו  ה או  ּלָ ְתּגַ ּנִ ֶ נּוז, ש  ּגָ

ם ַעל ש ֵ ָרֵאל ּבַ י ִיׂשְ נּו ָהַרב ַרּבִ ֵרנּו ְוַרּבֵ ָרא ְמאד, מו  ָנן, ִאיש  ֱאלִהים נו  , ַרב ַרּבָ ו  ש  ָרֵאל ּוְקדו  ר ִיׂשְ ר ֵהִאיר פְּ  או  נו  ִלְבָרָכה, ֲאש ֶ ב ִזְכרו  ֵני ֵתֵבל,  טו 
יקִ  ה, ַצּדִ ְלִמיִדים ַהְרּבֵ ש ִ ְוֶהֱעִמיד ּתַ ים ים ַוֲחִסיִדים ְקדו  ש ִ דו  ְצֵאי ֲחָלָציו ַהּקְ , יו  ְבּתו  ּוָעיו ֶזַרע קֶדש  ַמּצַ 'ֲעש  'ָרָכה ֶנ'ַטע ש ַ ִאיר ַאֲחָריו ּבְ ָרִאים, ְוִהש ְ  ים ְונו 

ז ּוְפִניִנים ְוָכל ֲחָפִצים לא ִיש ְ  ְצֵאי ֲחָלצָ ַהְיָקִרים ִמּפָ ר הּוא ְוַתְלִמיָדיו ְויו  ּלּו ֱאלהּוְתָך בַּ וּו ָבֶהם, ֲאש ֶ ה יו ּגִ ָרֵאל ֵהּמָ ִיׂשְ ָרה ּבְ יצּו תו  ה ְוִהְרּבִ ת ָהֵאּלֶ רו  ּדו 
ת ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליךָ  ת ִנְפָלאו  ִרים ְוֵעצו  דּו ְדָרִכים ְיש ָ נּו, ָלְמדּו ְוִלּמְ ה, ֲהלא ְלמִ  ֵהִאירּו ֵעיֵנינּו ּוָפְתחּו ִלּבֵ ל ֵאּלֶ ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ּכָ ֱאֶמת ַאש ְ ַמע אֶזן ּבֶ ש ְ

ד ִלְפֵני ַהְדַרת קְ ָדֲאָבה ַנפְ  ה ַלֲעמד עו  ָלם, ְוִנְזּכֶ ֶזה ָהעו  ִנים ּבָ ֲאִריכּו ָיִמים ְוש ָ ּיַ ֶ ְקָוֵתנּו ָהָיה ש  י ָכל ּתִ נּו ּכִ ְברֵ ש ֵ ד ּדִ ָרא עו  יֶהם ַהּנו  מַע ִמּפִ ָתם ְוִלש ְ ָ י ֻדש ּ
ים ְוִנְפָלִאים ַעם ֲחָדש ִ ָכל ּפַ ים ּבְ ר ָזִכינּו כָּ ֱאלִהים ַחּיִ ֲאש ֶ ֵרי , ּכַ נּו ְמאו  ְך ֵמִאּתָ ֵעינּו ָהֲעצּוִמים ֶנְחש ַ ים ּוִבְפש ָ ֵתינּו ָהַרּבִ נו  ים ּוַבֲעוו  ש ִ דו  יֶהם ַהּקְ ל ְיֵמי ַחּיֵ

י ָגְברּו ָהֶאְראֶ  י ּכִ נּו או  י ַנְפש ֵ נּו ִלְפֵני הַ ֵעיֵנינּו, ַמֲחַמּדֵ צּוִקים, ְוָתְפסּו ֵמִאּתָ ים ַעל ַהּמְ תּלִ נו  ַמן ֶאת ָהֲארו  י ֶמה ָהָיה   זְּ ה "או  ָרִאים ָהֵאּלֶ ים ְוַהּנו  ש ִ דו  ַהּקְ
י ָחָטאנּו" י ָנא ָלנּו ּכִ נּו, או   ..…ָלנּו, ָנְפָלה ֲעֶטֶרת ראש ֵ

יש ילה זו דייקא )אין זה לשונו אלא משמעות דבריו( ועיין בה שושמעתי בשם הרב גדליה קעניג זצ"ל שאמר שראוי להיות רגיל בתפ
 דור ושמירת העינים ושבת ועל חורבן ובנין הבית וקימת חצות ועוד. בה חיפוש הצדיק פאר ה

תאבל מאד על חורבן  על כן צריכין להתרחק מאד מהם וליזהר לקום בחצות לילה ולבכות ולה  - ה זורועל תאות ו' עיין פל"ח אמנם  סח
כ"ט, ועיין איכה רבה א ל"ט(, כי )רש"י ישעיה  המקדש, ועל סילוקן של צדיקים שקשה כפליים כחורבן בית המקדש כמאמר רז"ל יתב 

הם בחינת שם ה' בחינת המוחין של התפילין, בחינת תלת גוונין דעינא ובת עין המאירין לבית המקדש שהוא בחינת עינים כמבואר 
 יסוד עולם כידוע( פאר תחת אפר, לאבילי ציון )ציון הוא בחינת הצדיק   שם יתברך הבטיח לשוםבפנים, וה

ת יָ )ב( ק לה שמות פר סט ש ֶ ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ִמים תֵּ ש ֵ ְ ם ַהש ּ ה ְמָלאָכה ּוַבּיו  ת ש ַ  ק ֶדש   ָעׂשֶ ּבַ ה בו  ְמָלאָכה יּוָמת:ש ַ ל ָהע ׂשֶ ן ַליד ָוד ּכָ תו  )ג( ל א  ּבָ
כ ל מש ְ  ת:ְתַבֲערּו ֵאש  ּבְ ּבָ ַ ם ַהש ּ יו   ב ֵתיֶכם ּבְ

 ללאו יצאת וי"א לחלק יצאת:ים הבערה תינו אומר( יש מרבו)סנהדרין לה. יבמות ו -( לא תבערו אש )גרש"י 
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 נא ובת עין שהם מאירין להביהמ"ק בבחי'י עת גוונין ד תל  בחי' \עב/שהם בחי' שבת

  .ל נ"כ  את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו [עג]

וזה שכתוב וז"ש 
ל מצווים פשט הפסוק שישרא לעשות את השבת לדרתם \עה/)שמות לא(עד

 לדרתם \פ/ {\עט/[עח] ובתיקון כד  \עז/:גרמעונחס זוהר פ }ואחז"ל לשמור את השבת בכל הדורות 

 
הזהיר על ההבערה יותר משאר מלאכות של שבת. וי"ל לפי שאינה נראית מלאכה ור שור למה לא תבערו אש. הקשה בכ -זקנים  מושב

 אכות.הוצרך להזהיר בה יותר )יותר( משאר מל  ץ משום שיש בה צורך ונוהג בכל אדם לפיכךכל כך. והרא"ש תיר
 הנ"ל וק  וף הפסס ע

ֱאֶמתכִּ מלאכת הבערה לחלק יצתה כן שעל  –ן לק"ה שבת הלכה ה' אות א' עי עא ת  י ּבֶ ל ַהל"ט ְמָלאכו  ל ּכָ ת ש ֶ ּבָ ש ַ ל ִאּסּור ְמָלאָכה ּבְ ּכָ
ר ָהִאּסּור הּוא ש ֶ  ֵרי אֵ ִעּקַ ִחיַנת ְמאו  יר ּבְ הֵ ּל א ְלַהְגּבִ ת ש  ש ֶ ּבָ ִחיַנת ִחּלּול ש ַ הּוא ש ָ ם ּבְ ָרה ִחיַנת מְ ם ה' בְּ ש ֶ ְרָטה ַהּתו  ן ּפֵ ּנַ"ל ְוַעל ּכֵ ר ּכַ ֵרי או  או 

ת.ַהְבָעָרה   ִאּסּור ין ַהל"ט ְמָלאכו  ק ּבֵ ְיָקא ְלַחּלֵ  ּדַ
ע הגן ועיין שם בסוף המעשה שביאר רבינו ך העמיד עצמו אצל האדם שבאמצ עיין מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו שבן המל עב

שהאדם הזה הוא בחי' שבת וזה בחי' ששבת אגין על אדה"ר אחר החטא ועי"ש שתיקוני השכינה הם מיטה מנורה ושלחן וכן בתיקון כד  
   .המובא כאן בסמוך אלא ששם נוסף כסא

 ושם כו ב'  'ויקרא יט ל עג
 ן ומתרלו תוקן אחרי תיבת ואחז"ל. ובתרלד וייצ בתקפא המ"מ הזה עד

ת ָימִ ספר שמות פרק לא  עה ש ֶ בַּ ָכה ּוַביּ ה ְמָלאים ֵיָעשֶׂ )טו( ש ֵ ִביִעי ש ַ ְ ם ַהש ּ ל הָ ו  ן ק ֶדש  ַליד ָוד ּכָ תו  ּבָ ה ְמלָ ת ש ַ ת יוּ ע ׂשֶ ת מו  ּבָ ַ ם ַהש ּ יו   ָמת:אָכה ּבְ
ְמרּו ְבֵני יִ  ָרֵאל ֶאת ַהש ַּ )טז( ְוש ָ ת ְלד ר ָתם בְּ ת בָּ ׂשְ ּבָ ַ ת ֶאת ַהש ּ ָלם:ַלֲעׂשו  יִני ּוֵבין בְּ  ִרית עו  ת ָימִ ת ִהוא לְ ָרֵאל או  ֵני ִישְׂ )יז( ּבֵ ש ֶ י ש ֵ ה  ע ָלם ּכִ ים ָעׂשָ
ַמִים וְ  ָ ַבת וַ ֶאת ָהָארֶ ְיד ָוד ֶאת ַהש ּ ִביִעי ש ָ ְ ם ַהש ּ :ץ ּוַבּיו  ַפש  ּנָ  ּיִ

דש היום דירתם של ישראל צריך להיות יב לדרתם. מאי טעמא כיון שקיב( בשבת כתע" "במדרש רות )זוהר חדש ח"ב מ  -שפתי כהן 
אלא בדירה מתוקנת  כניסין אותהכלה, ומאי ניהו שבת, כלה לעולם אין מוקנת כדירת חתן לקבל בה הודירה מת ולחן ערוךר דולק ושבנ

עה  דושה, לדירתה להיות בתוכה בשס בה כלה קכנילה הראוי לה, ועל דא כתיב לעשות את השבת, ולמה לדרתם לפי כבודה וכפי 
ת אין דירה זו מישראל, אין דירתו וך ונר דולק, כלה זו אומרושולחן ער ה מתוקנת מוצאת דירשקידש היום, ואם כלה זו באה ואינה 

 . דתמן קדושהכתיב לדרתם דר תם שהיא דרה באתרא  ושה, ועל דאלקד
אותה למעלה, וביאור זה כי המקיים   ת השבת, כל המשמר השבת מלמטה כאילו עשהעשול ובמדרש )מכילתא כי תשא א( -רבנו בחיי 

ומזה הזכיר   טל של מעלה,רה החקוק למעלה והמבטל אותה כאילו מבשה ועיק מודה ומאמין בשור עדות שהואה הנה זה ת שבת למטמצו
מעלה שהזכיר בה הלשון הזה בעצמו לעשות של ת ראוי שיאמר לשמור את השבת, אלא כיוון להמשילה לשב לעשות. והנה הכתוב היה

 את השבת:
 ובתשכט תוקן  ,רמד -בתרלו עו

ם ברית עולם, צריך  בגין דא, )שמות לא טז( ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדרתו -מ פנחס דף רמג: זוהר רע"  עז
ארבע,  ה מארי מתניתין, יציאות השבת שתים שהןלנטרא לה בדירתם, דלא יפקון מרשות היחיד לרשות הרבים, והאי איהו דאוקמו 

צריכין ישראל לנטרא לון, דלא ייעלון לדירה דשכינתא דאיהי ואינון סמא"ל ונחש הוצאה מרשות לרשות, והכנסה נמי יציאה קרי לה, 
 מאן רשות הרבים, חללה שפחה זונה נדה גויה, רשות דסמא"ל ונחש ושבעין ממנן דעמין: רשות היחיד,

רה"ר לרה"י מכניסים ח"ו את החיצונים לדירתם שביאר לפי שבכל דירתם של ישראל שורה השכינה וכשמכניסים מ וק מדבשעיין מת 
  .ועי"ז מסלק השכינה שהיא שבת ועושה מקומה חלל דהיינו חילול שבת

נה וכל מציאות מאורה אחר שכל דירתם של ישראל היא השכי -רע"מ שער ג סוף סימן טו עמ' רכז אור יקר ביאור הרמ"ק ב ועי"ש 
המלאכות והיינו שכולם נחתמות בהוצאה והכנסה דהיינו להכניס   מתמלא א"כ צריך שלא יכניסו צלם לדירה שלה והיאך יכניסו ע"י

רה"ר שהם החיצונים שאינם באחדות אל תוך הקדושה שהוא סוד האחדות דהיינו סוד אחד דלת רבתי.  והמערב רשויות יחד ע"י טלטול 
ונכנס צלם אל תוך החלל וזהו שות חלל שבת שנסתלקה שכינה שהיא שבת ונעשה מקומה שהיא מלא כל הארץ כבודו, חלל. מרשות לר

 ושמרו בנ"י את השבת וכו' לדירתם שצריך לעשות ולתקן את השבת שלא תסתלק מדירתם שהיא דירתה.
 ע. דף  עח

ְקִני ִאיּנּון ְדָלאו ּוְבֵביָתא - סט:תיקון כד דף  עט ין ןִמְתּתַּ ּקּוִנין ִאּלֵ ֵליל ּתִ ת ּבְ ּבָ   והכינו  סידרו שלא ל"ור , שבת  בליל התקונים אלו מתוקנים שאינם ובבית ש ַּ

יִזין ,השכינה תקוני  שהם  ומנורה שלחן מטה ּפִ ָרֵאל ִדיָרה ָדא ִאיִהי ָלאו  אומרים שבת בליל האדם  את המלוים המלאכים שהם האורחים ָאְמִרין אּוש ְ  אין ְדִיש ְ

ר , לישראל כראוי זה  הבית  בעל  התנהג שלא  ל"ור , ישראל של דירתו  זו  דירה מַּ ִאּתְ הּ  ּדְ ְמרוּ , ישראל בבית  שנאמר  ּבָ ָרֵאל ְבֵני ְוש ָ ת (א"ע ע דף) ֶאת ִיש ְ ּבָ ַּ ש ּ  הַּ
ֹות ֲעש  ת ֶאת לַּ ּבָ ַּ ש ּ ִתיב ְלדרָתם  ומפרש ְלדֹורֹוָתם  הַּ ֹון, ָחֵסר ּכְ ש  יָרה ִמּלָ   ראויה  שתהיה  בשבת הדירה  את  ולתקן  לעשות  ולהזהר  ר להשמ שצריכים  לרמז שבא ּדִ

ין ְוָכל ,השכינה להשראת  ּקּוִנין ִאּלֵ ְקָנא ְצִריִכין ּתִ ֵליל ְלתַּ ת ּבְ ּבָ ִאיִהי, השכינה לכבוד שבת  בליל  לתקן צריכים  התקונים אלו וכל ש ַּ ש   ּדְ ּמָ ִרית אֹות מַּ  ִמיָלה ּבְ
  שנאמר , אות נקראת  המילה כן", לעולם היא  אות  ישראל  בני ובין ביני" כך  אחר  שכתוב  כמו, אות ראת נק ששבת  כמו  כי, מילה ברית אות  כעין ממש שהיא

 (  מ"וכ ר"בל)  .ובינכם ביני  ברית לאות והיה( יא יז בראשית)

ין טבין,  וגומר, אלא בשבת ויומדבזמנא דשכינתא איהי בגלותא, אתמר בה ולא מצאה היונה מנוח : דף כבקון ו' תי זהר תיקוני ין י ע  פ
השבת שמרו בני ישראל את ובההוא זמנא אתייחדת עם בעלה, וכמה נפשות יתרין קא נחתין עמה, לדיירא בישראל, הדא הוא דכתיב ו

ה  לעשות את השבת לדרתם, זכאה איהו מאן דמתקן לה דירה נאה בלביה, וכלים נאים באיברים דיליה, ואשה נאה דאיהי נשמתיה, דבגינ
איהי נשמת כל חי עליה, וקודשא בריך הוא איהו שבת בחד, וינפש בחד, בשכינתא עלאה איהו שבת עלייהו,  שריא שכינתא עלאה ד

 עלייהו, ויהיב לון נפשאן יתירן: תא תתאה איהו וינפשובשכינ
שבת וגו' ואית דאינון במתניתא דלהון דירה לשכינתא, הדא הוא דכתיב )שמות לא טז( ושמרו בני ישראל את ה :דף רלח זוהר חלק גו 

 הון: לדורותם, לדרתם חסר, לשון דירה, ואית מארי משנה דתורתם אומנותם, דלא זזת שכינתא מנהון כל יומי
 בשבת כתיב לדרתם  הד" –תוספת  -.דף שא זוהר חלק ג וב 
ר דלוק, ושלחן  רתם, מ"ט. מפני שכיון שקידש היום, דירתם של ישראל צריכה להיות בנ דבשבת דכתיב ל. ה)מרגליות( דף פ זהר חדש וב 

אלא בדירה  ם אין מכניסין אותהערוך, ומטה ממוצעת ודירתן מתוקנת כדירת חתן לקבל בו הכלה. ומאי ניהו. שבת היא כלה. ולעול
 השבת. וכתיב, לדרתם, להכניס בה כלה קדושה לדירתה ולהיות בתוכה:  מתוקנת לכבודה, כפי הראוי לה. וע"ד כתיב, לעשות את
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וכמבואר בתיקון כד שם שעל כן צריך כל אדם  לשון דירה בכתיב חסר הוא גם כיון שכתוב דהיינו כתיב 

שבת שהוא נו כי ע"י היי  קדששבמוהשכינה כעין המנורה ושלחן ומטה  ושלחן נר שיהיה ביתו מתוקן ב

י שבת כנ"ל. "המ"ק שקיומו עהבי נעשה דירה דהיינו בחי' בחי' מאורי אור עי"ז 
 .\פאלאלישע/ שונמיתה הכמו שעשת  ע"י שמכין דירה לצדיק שהוא בחי' שבת נמימסתמא הכי ו

אור עי"ז נכנעין  , כי ע"י שבת שהוא בחי' מאורישבתיש לה קיום ע"י  גם דירה ממש

אין הדליקה מצויה אלא במקום שיש חילול  כמ"ש בגמ'  \פג/(פבאש וניצולין משריפות כנ"ל ) ורי מא

ירושלים לא  וגם  ,"א(רשה)מ )ע"י חילול שבת(  ביום השבת כתיב לא תבערו אש בכל מושבותיכםהרמז דו שבת,

 [ פד] א ע"י שבת כנ"ל רות ישראל הוקיום די נמצא ש אלא בשביל שחיללו בה את השבת, חרבה
ועיין תורה רסו שהסוכה  \פה/ בלק"הבית המקדש כמבואר וגם ע"י הסוכה של סוכות שהיא בחי' עננין ובחי' 

 :  המקדש, בחי' בית ינו הארת המוחין מבינה עילאהי, דהבחי' אמא דמסככא על בניה ובחי' אם לבינה תקרא

 

יינו הצדיק ולם. השל הע פוביתבעל בחי' הרמז על ראש בית אותיות  בראשית וזהו

ויוסף הוא השליט הוא  חי' יוסף בחי'א ב האמת שהוא היופי והפאר של העולם שהו

 
ב או  ֵאֵלינוּ  -ד  עיין מלכים ב פרק פא ָרה ְוָהָיה ּבְ א ּוְמנו  ְלָחן ְוִכּסֵ ֻ ה ְוש  ם ִמּטָ ים לו  ש ָ ה ְוָנׂשִ ה ּנָא ֲעִלּיַת ִקיר ְקַטּנָ ה: )י( ַנֲעׂשֶ ּמָ   ָיסּור ש ָ

רח"ו   ארבעה אילין למה אלא בגין דאינון תיקונא דכנסת ישראל דאתקריאת עלית קיר ועיין מתוק מדבש שם בשם-ועיין זהר בשלח מד 
מיטה כי השכינה נקראת מיטה מצד הת"ת שלחן מצד גבורה מנורה מצד החסד כסא להיותה רגל רביעי למרכבה וכל כוונתה היה משום  

 .שעכבוד השכינה השורה על ראש אלי
 שיש חילול שבת וכו'[ ]אין הדליקה מצויה אלא במקום קיט:  עיין שבת   פב

כז{ -שנאמר }ירמיה יז א במקום שיש חילול שבתהדליקה מצויה אלין א  משמיה דרב  בריה דרב שמואלאמר רב יהודה : שבת דף קיט פג
ואם לא תשמעו אלי לקדש את יום השבת ולבלתי שאת משא וגו' והצתי אש בשעריה ואכלה ארמנות ירושלים ולא תכבה מאי ולא 

בת שחללו בה את הש בילושלים אלא בשאמר אביי לא חרבה יר .תכבה אמר רב נחמן בר יצחק בשעה שאין בני אדם מצויין לכבותה
 . כו{ ומשבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכם-שנאמר }יחזקאל כב

אין הדליקה מצויה כו'. כבר כתבנו בריש פ"ק דב"ק דאין לך פורענות כמו האש שמכלה את הכל כמ"ש בסדום וה' המטיר   -מהרש"א 
מזמור לאסף באו גוים שאמר על סדום אש וגו' וע"ז אמר כמעט כסדום היינו וגו' ולא כסדום ממש ע"פ מ"ש בפ"ק דקדושין דדרש 

שירה על שכילה ה' חמתו על העצים ועל האבנים והותיר לנו שריד וכה"א כלה ה' חמתו ויצת אש בציון וגו' ע"ש וז"ש דמשום חלול  
שבת הדליקה מצויה שהיא הגדולה שבפורענות שנאמר ואם לא וגו' והצתי אש בשעריה וגו' דהיינו לא כליון גמור כמו בסדום אלא על 
עצים ואבנים של שעריה ואמר דא"כ מאי לא תכבה דלפי פשטיה משמע ח"ו כליון גמור ומשני בשעה שאין בני אדם כו' דהיינו שרוב  
שריפות באים ביום השבת שאין בני אדם כו' ויש רמז בזה בקרא שע"כ לא תבערו אש יצא לחלק מכל ל"ט מלאכות כדי שלא תבערו  

 של אש ודו"ק:אש וגו' שלא תבוא עליכם פורענות 
 . ין תורה רסו יעקב נסע סכתה ויבן לו ביתועי .ורה הזו נאמרה גם לענין סוכותה ג' ה' שהתתנמלק"ה עיין  פד

ִחיַנת ָמְר ות אהלכה ג הלכות מתנה לקוטי הלכות חו"מ  עיין פה ַכי ְואֶ )ה( ְוֶזה ּבְ חִ ּדְ ֵהם ּבְ ר ש ֶ מו   ְסּתֵ , ּכְ ִחיַנת ר אש  ַכי הּוא ּבְ ִית, ָמְרּדְ יַנת ר אש  ּבַ
ֵתינּו  ָאְמרּו ַרּבו  ִחיש ֶ ְכָיא. ְוֶזה ּבְ , ָמֵרי ּדַ ר ְוַתְרּגּומו  רו  ּנֱֶאַמר, ָמר ּדְ ֶ ִין? ש  ָרה ִמּנַ ַכי ִמן ַהּתו  ָנם ִלְבָרָכה, ָמְרּדְ מו  ִזְכרו  , ּכְ תּוב  ַנת ר אש  ּכָ ה ש ֶ ם, ְוַאּתָ ש ָ

ר ִהיא בְּ  ַקח ּנַ"ל. ְוֶאְסּתֵ ַכי ּכַ הּוא ָמְרּדְ ר, ש ֶ רו  ִמים ר אש  ָמר ּדְ ש ָ ָנם  ְלָך ּבְ ֵתינּו ִזְכרו  ּו ַרּבו  ַכי לו  ְלַבת. ְוָדְרש  תּוב, ְלָקָחּה ָמְרּדֳ ּכָ מו  ש ֶ ִית, ּכְ ִחיַנת ּבַ
א ְלבַ  ְקֵרי ְלַבת, ֶאּלָ י אֶ ִלְבָרָכה, ַאל ּתִ ִחיִית. ּכִ ר ִהיא ּבְ תּוב,ְסּתֵ ּכָ מו  ש ֶ דּוַע, ּכְ ּיָ ִחיַנת ַמְלכּות ּכַ הּוא ּבְ , ש ֶ ש  ְקּדָ ית ַהּמִ נֲנּו ָיֶדיָך ה'  ַנת ַהּבֵ ָדש  ה' ּכו  ִמּקְ

ּמּובָ     ִיְמל ְך ְוכּו': ם אד"ני, ּכַ ִחיַנת ש ֵ ִחיַנת ַמְלכּות, ּבְ ש  הּוא ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ַהּבֵ רא, ְוֶזהּו ִנְמָצא ש ֶ ִחיַנת ֶאְסּתֵ ש    ּבְ ְלּבַ ִחיַנת ַמְלכּות ַוּתִ ן ּבְ ם ּכֵ ִהיא ּגַ ש ֶ
ר ַמְלכּות. ע ֶאְסּתֵ בְּ  ְוָהָמן ָהָרש ָ יתו  ְוִהְתּגַ ר ֵראש ִ ִים ֲעָמֵלק, ְוִעּקַ ית ּגו  ִחיַנת ֵראש ִ ת, ּבְ ל חּוצו  ִחיַנת ר אש  ּכָ י הּוא ּבְ ם, ּכִ ֶנְגּדָ ָתן רּותו  ַעל או  הּוא ּכְ

ֵהם  ֻדש ָּ ש ֶ חּוץ ַלּקְ ן נִ ִמּבַ ְלָטן. ְוַעל ּכֵ ָהָיה ֶהָעָנן ּפו  ָתן ש ֶ ר ַרק ַעל או  ּבֵ י ֲעָמֵלק ִהְתּגַ חּוץ ה, ּכִ י ֵהם ִמּבַ ת, ּכִ ל חּוצו  ֵהם  ְקָרא ר אש  ּכָ ד, ש ֶ בו  ְלַעְנֵני ּכָ
קְ  ית ַהּמִ ִחיַנת ַהּבֵ ה ִהיא ּבְ דּוַע, ְוֻסּכָ ּיָ ה ּכַ ִחיַנת ֻסּכָ נִּ ּבְ ש  ש ֶ לֵ ּדָ ת ש ָ ְבִחיַנת ְוַיֲעק ב ם ְקָרא ֻסּכַ ָרֵאל ּבִ ת ִיש ְ ים ְוִדירו  ּתִ ְנַין ַהּבָ ר ּבִ ם ִעּקַ ָ ש ּ ּמִ ָנַסע ֻסּכ ָתה , ש ֶ

נו  ִלְבָרָכה )ִסיָמן רסו(,  נּו ִזְכרו  ִדְבֵרי ַרּבֵ ִית. ְוַכּמּוָבן ּבְ ֶבן לו  ּבָ "ל נֶ ַוּיִ ית ַהּנַ ֵראש ִ ָרה ּבְ ת גַּ ֶאְמָרה ְלעִ ְוֵכן ַהּתו  ָהָיה ָאז  ְנַין ֻסּכו  ּמּוָבן ְלִמי ש ֶ ן, ּכַ ם ּכֵ
ֵעת  ָרה ז את.  ּבְ ֶאְמָרה ּתו  ּנֶ    ש ֶ

כָּ  יִ ִנְמָצא ש ֶ ָהר אש  ּבַ ה ְוִנְכָלִלין ּבְ ָ ֻדש ּ ית ּוְגבּול ַהּקְ ְך ּבֵ תו  ד ֵהם ּבְ בו  ְך ָהַעְנֵני ּכָ תו  ָהיּו ּבְ ָרֵאל ש ֶ ָתן ִיש ְ ָהָיהֲאָבל ֵאלּ  ת,ל או  ְלָטן  ּו ש ֶ ֵהם  ֶהָעָנן ּפו  ש ֶ
ר ָהָמן ֲעמָ  ּבֵ ה, ַעל ֵאּלּו ִמְתּגַ ָ ֻדש ּ ֲחֶנה, ִמחּוץ ְלֵבית ַהּקְ ְלּתו  ִלְבִלי ִמחּוץ ַלּמַ ַחת ֶמְמש ַ ם, ּתַ לו  ם ַחס ְוש ָ ת ְלָכְבש ָ ל חּוצו  ת ר אש  ּכָ ֶצה ִלְהיו  ֵלק ְורו 

ךְ  ּוב ְלתו  ּוב ֶאל ה', ָלש  יָחם ָלש  ה.   ַמֲחֵנה הַ ְלַהּנִ ָ ֻדש ּ  ּקְ
ר, הוּ ּומ ש ֶ  ָכל ּדו  ּבְ יק ָהֱאֶמת ש ֶ ּדִ ִחיַנת ַהּצַ הּוא ּבְ ם, ש ֶ לו  ָ נּו ָעָליו ַהש ּ ִכים  ה ַרּבֵ ּפָ ש ְ יל ֵאּלּו ָהַאְבֵני ק ֶדש  ַהּנִ ִביל ְלַהּצִ ש ְ ִמיד ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ּבִ ֵחם ּתָ א לו 

ת, ל חּוצו  ר אש  ּכָ ִלים ּבְ ְלּגְ כָּ  ּוִמְתּגַ מו  ש ֶ פֵּ ּכְ ּתַ ש ְ ּות ֲעָמֵלק, ְלַהְכִניָסםתּוב, ּתִ ִציָאם ֵמְרש  ת, ְלהו  ל חּוצו  ר אש  ּכָ ה.   ְכָנה ַאְבֵני ק ֶדש  ּבְ ָ ֻדש ּ ית ַהּקְ ֶאל ּבֵ
ָלם,  עו  ּבָ ת ש ֶ ְלָחמו  ל ַהּמִ ָלה ִמּכָ ה ּוְגדו  ְלָחָמה ִהיא ִמְלָחָמה ָקש ָ ן ז את ַהּמִ    ְוַעל ּכֵ

י ֲעָמֵלק,  הּוא ַהבַּ ּכִ ָבר, ש ֶ י ַהש ֶּ ְמַעְרבֵּ  ַעל ּדָ ּום א ֶפן ֵליַדע ָהֱאֶמת ֵהיָכן ִהוא, ּכִ ש  ר ּבְ ִאי ֶאְפש ָ ָלם ַעד ש ֶ ת  ב ֶאת ָהעו  ִחינו  ָכל ַהּבְ ה ָלֱאֶמת ּבְ ּמֶ ֶקר ִמְתּדַ
יחַ  ל ָמש ִ ִחיַנת ֶחְבלו  ש ֶ ְלִמיֵדי ֲחָכמִ  ְוֶזהּו ּבְ ין ַהּתַ ְרָיא ּבֵ ֵטגו  הּוא ַהּקָ  ים.  ש ֶ

ְקָותו  ּקּון ָלֶזה הּוא ַרק ְוַהתִּ  ו  ְלַבל ּת אַבד ּתִ ֶצה ָלחּוס ַעל ַנְפש  רו  י ש ֶ ּמִ יטּות, ש ֶ ִמימּות ּוְפש ִ ו  ִנְגֵעי   ּתְ ַנְפש  ֵדַע ּבְ ל ֶאָחד יו  ּכָ ֶ ִפי ַמה ש ּ ם, ּכְ לו  ַחס ְוש ָ
ְתִמימּות ּובֶ  ָביו, הּוא ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ּבִ ְזכֶּ ע ק ְמא ד ַלה' ִיְתבָּ ֱאֶמת, ְוִלזְ ְלָבבו  ּוַמְכאו  ּיִ ֶ א ֶפן ש  ק ּבְ ּבֵ ִמי ְלִהְתּדַ ַדע ּבְ ּיֵ ֶ ֵרהּו ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתו  ש  ּיו  ה  ַרְך ש ֶ

נוּ  ם ַרּבֵ ַתב ש ָ ּכָ ֱאֶמת. ְוֶזה ש ֶ ַרְך ּבֶ ּוב ֵאָליו ִיְתּבָ ת וּ  ָלש  ֲחצו  ּקּון ָלֶזה הּוא ָלקּום ּבַ ַהּתִ נו  ִלְבָרָכה ש ֶ ן בֵּ ְלִהְתַאבֵּ ִזְכרו  ַרם  ל ְמא ד ַעל ֻחְרּבַ ּגָ ש  ש ֶ ְקּדָ ית ַהּמִ
ם.  ב ָאר ש ָ ּמְ מו  ש ֶ יו ְוכּו', ּכְ  ַעל ְיֵדי ַמֲעש ָ

ָמתו  ְלֵהיְוִיְצעַ  ַעְצמו  א ֶפן ַמֲעַמד ִנש ְ ֵדַע ּבְ ּיו  ֶ ִפי ַמה ש ּ ו  ּכְ ָראּוי לו  ִלְצע ק ַעל ַנְפש  ַרְך ּכָ ִר ק ְמא ד ַלה' ִיְתּבָ מַ ָכן הו  ַודַּ יָדּה ּבְ יו, ֲאַזי ּבְ ה ֵליַדע ֲעש ָ אי ִיְזּכֶ
 , ל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתו  ְסִרין לו  ַמְלָאְך ש ֶ ֱאֶמת מו  י ֶהָחֵפץ ּבָ  ֱאֶמת.   ּכִ

 הבעל הבית -בעל בית. ובתרלד ומתרלו ה -גם בדפו"ר פו
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ן "ל כי עד כאאחרי הנ  אמר שבועהלאה בתורה זו נ אן וכמה שנכתב מכנראה לציין שמוהרנ"ת עשה כאן קו 

 פרשת נח. כאן נאמר שבוע אחר בשבתומ נאמר בשבת בראשית,

 

 בחי' הספד על סילוק הצדיק [צו]כל מה שביאר לעיל בעניין האבל על חורבן הבית הוא גם  וזה

 
י  -עיין לק"ה תענית ג' ב'  פז ה הּוא ַעל ְיֵדי ּכִ ָ ְקֻדש ּ ר ָהֲאִכיָלה ּבִ ִנין ִעּקַ ּקְ ַעל ָידו  ִנְתּתַ יק ָהֱאֶמת ש ֶ ּדִ ִכין ֵמַהּצַ ְמש ָ ּנִ ֶ ר ש  ֵרי או  או  ִחיַנת ַהּמְ ּבְ

ת כַּ  דו  ָעה ְיסו  לּוִלים ֵמַאְרּבָ ל ִמיֵני ַמֲאָכל ֵהם ּכְ י ּכָ ּנַ"ל, ּכִ ת ּכַ דו  ָעה ְיסו  ל ַהַאְרּבָ ְרִרין ּכָ ן ֵהם ִחּיּות ַהּגּוף ש ֶ ְוִנְתּבָ דּוַע, ְוַעל ּכֵ ָעה  ּיָ ן ֵמַאְרּבָ ם ּכֵ לּול ּגַ ּכָ
, ש ֶ  ש  ְקּדָ ית ַהּמִ ְנַין ּבֵ ִחיַנת ּבִ הּוא ּבְ יק, ש ֶ ּדִ ר ַעל ְיֵדי ַהּצַ ֵרי או  ִאיִרין ְמאו  ּמְ ש ֶ ן ּכְ ת, ְוַעל ּכֵ דו  דו  ְיסו  ָעה ְיסו  ל ָהַאְרּבָ ִנין ּכָ ּקְ ּנַ"ל, ַעל  ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתּתַ ת ּכַ

ְקֻדש ָּ  ן ָאז ָהֲאִכיָלה ּבִ ְרִרין ַעל ְיֵדי הַ ּכֵ ִנין ְוִנְתּבָ ּקְ ת ִנְתּתַ דו  ָעה ְיסו  ָהַאְרּבָ ש ֶ י ּכְ . ּכִ ו  יק א ֵכל ְלשַבע ַנְפש  ְבִחיַנת ַצּדִ ּנַ"ל, ָאז ֵהם ִנְכָלִלין  ה, ּבִ יק ּכַ ּדִ ּצַ
ד ַהפָּ  ְך ְיסו  תו  ם ּבְ ְרש ָ ש ָ ה ּבְ ָ ְקֻדש ּ ת ִנְכלָ ּבִ דו  ָעה ְיסו  ל ָהַאְרּבָ ּוט. ְוָאז ּכָ ּנַ"ל. ְוָאז ש  יק ּכַ ּדִ ר ַהּצַ ִחיַנת או  ִחיַנת מ ִחין, ּבְ הּוא ּבְ ר, ש ֶ ֵרי או  ְבִחיַנת ְמאו  ִלין ּבִ

ר,  ֵרי או  ִחיַנת ְמאו  ִחיַנת מ ִחין, ּבְ י ַהּנֶֶפש  ִהיא ּבְ , ּכִ ִביל ַהּנֶֶפש  ש ְ ה ּבִ ָ ְקֻדש ּ ִביֵנם. ְוַהגּ ָהֲאִכיָלה ּבִ י ּתְ ּדַ ַמת ש ַ ִחיַנת ְוִנש ְ , ּבְ ֵרי ֵאש  ְבִחיַנת ְמאו  ּוף הּוא ּבִ
מִּ  ִאים ֵמֵאש  ַוֲחִמימּות ַהּגּוף ש ֶ ם ּבָ ּלָ ת ַהּגּוף ּכֻ ֲאוו  ת. ְוָכל ּתַ דו  ָעה ְיסו  ן ֵמַהַאְרּבָ ו  י ֵאש  הּוא ָהִראש  ּקוּ ּכִ ר ּתִ ִעּקַ ת. ִנְמָצא, ש ֶ ֲאוו  ל ַהּתַ ם ּכָ ָ ן ָהֲאִכיָלה  ש ּ

ה הּוא ַעל ְיֵדי ַהצַּ  ָ ְקֻדש ּ ר, בְּ ּבִ ֵרי או  ְבִחיַנת ְמאו  ם ּבִ ְרש ָ ש ָ ת ְוִנְכָלִלין ּבְ דו  ָעה ְיסו  ל ָהַאְרּבָ ִנין ּכָ ּקְ ַעל ָידו  ִנְתּתַ יק ָהֱאֶמת ש ֶ ִחיַנת מ ִחין ְוָאז ָהֲאִכיָלה  ּדִ
ִחיַנת מ   ן ּבְ ם ּכֵ ִהיא ּגַ ָמה ש ֶ ש ָ ִביל ַהּנְ ש ְ ִחינַ ּבִ ר, ְוֶזה ּבְ ֵרי או  ִחיַנת ְמאו  ת ְוָכל  ִחין, ּבְ עו  ּפָ ל ָהַהש ְ ן ּכָ ּנַ"ל, ְוַעל ּכֵ ו  ְוכּו' ּכַ יק א ֵכל ְלשַבע ַנְפש  ת ַצּדִ

י  ת ְוכּו', ּכִ קו  ִחיַנת ָנָהר י ֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהש ְ הּוא ּבְ ֵסף, ש ֶ ִחיַנת יו  ר ּבְ יק ַהּדו  ּדִ ְך ֵמַהּצַ ִביָעה ִנְמש ָ ִכין ֵמַאְרבָּ ַהּשְ ם ִנְמש ָ ּלָ ָבִרים ּכֻ ל ַהּדְ ם  ּכָ ּלָ ּכֻ ֶ ת ש  דו  ָעה ְיסו 
י ַהצַּ  ּנַ"ל, ּכִ ן ּכַ ת ֶאת ַהּגָ קו  ִחיַנת ְוָנָהר י ֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהש ְ הּוא ּבְ ּנַ"ל, ש ֶ יק ְוכּו' ּכַ ּדִ ִכין ֵמַהּצַ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמש ָ ִנְמש ָ ֶקה ּוַמְרֶוה ֶאת ָהָאֶרץ, ש ֶ יק ַמש ְ ִכין  ּדִ

ש ֶ  ל ַהּגֶ י ּכָ ת, ּכִ עו  ּפָ ל ַהַהש ְ הוּ ּכָ י ל א ִהְמִטיר ה' ַעל ָהָאֶרץ ְוָאָדם ַאִין ְוכּו'. ש ֶ תּוב, ּכִ ּכָ מו  ש ֶ יק, ּכְ ּדִ ְרִדין ַעל ְיֵדי ַהּצַ ָטר יו  ַעל ָידו   ם ְוַהּמָ יק ש ֶ ּדִ א ַהּצַ
ֵני ָהֲאָדמָ  ל ּפְ ת ֶאל ּכָ קו  ָטר ְלַהש ְ ל ַהּמָ ְך ּכָ ִחיַנת ָנָהר י ֵצא ֵמֵעֶדן לְ ִנְמש ָ י הּוא ּבְ ת ה, ּכִ עו  ּפָ ל ַהַהש ְ ִכין ּכָ ן ִנְמש ָ ֵרד ְוכּו', ְוַעל ּכֵ ם ִיּפָ ָ ת ְוכּו' ּוִמש ּ קו  ַהש ְ

אּו ִמְצַרְיָמה אֶ  ִחיַנת ְוָכל ָהָאֶרץ ּבָ ֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ָאִחיו, ּבְ ל יו  ְבִחיַנת ַוְיַכְלּכֵ יק ּבִ ּדִ יַעל ְיֵדי ַהּצַ ּלִ ַ ֵסף הּוא ַהש ּ י יו  ּב ר ּכִ ֵסף ִלש ְ יר  ל יו  ּבִ ש ְ ט הּוא ַהּמַ
ת, ש ֶ  דו  ָעה ְיסו  ל ָהַאְרּבָ ִכין ּכָ ּנּו ִנְמש ָ ּמֶ ּמִ ֶ ר ש  יק ַהּדו  ּדִ הּוא ַהּצַ יט, ש ֶ ּלִ ַ הּוא ַהש ּ ֵסף, ש ֶ י יו  ֲאָמר ַהּנַ"ל(, ְוכּו'. ּכִ ּמַ ְמב ָאר ּבַ ִית ְוכּו', )ּכַ הּוא ָהר אש  ּבַ

ת ֶאת וְ  קו  הּוא ָנָהר י ֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהש ְ עָ ש ֶ ַאְרּבָ לּוִלים ּבָ ם ּכְ ּלָ ּכֻ ֶ ת ש  עו  ּפָ ת ְוָכל ַהַהש ְ ִביעו  ל ַהּשְ ִכין ּכָ ּנּו ִנְמש ָ י ִמּמֶ יר, ּכִ ּבִ ש ְ ת כּו', הּוא ַהּמַ דו  ה ְיסו 
ּנַ"ל:  יק ּכַ ּדִ ִכין ֵמַהּצַ ְמש ָ ּנִ ֶ  ש 

יר לְ פרק מב בראשית  פח ּבִ ש ְ יט ַעל ָהָאֶרץ הּוא ַהּמַ ּלִ ַ ֵסף הּוא ַהש ּ ב אּו ֲאֵחיָכל ַעם הָ )ו( ְויו  ִים ָאְרָצה:  ָאֶרץ ַוּיָ ֲחוּו לו  ַאּפַ ּתַ ש ְ ֵסף ַוּיִ  יו 
 ק"ה תענית ג ב'.ל פט

ן -אות ב'  'הלכה ג תלק"ה תעני צ ִחיַנת ָנָהר י ֵצא  ְוַעל ּכֵ הּוא ּבְ ֵסף, ש ֶ ִחיַנת יו  ר ּבְ יק ַהּדו  ּדִ ְך ֵמַהּצַ ִביָעה ִנְמש ָ ת ְוָכל ַהּשְ עו  ּפָ ל ָהַהש ְ ֵמֵעֶדן ּכָ
ת ְוכּו', כִּ  קו  ִכין מֵ ְלַהש ְ ם ִנְמש ָ ּלָ ָבִרים ּכֻ ל ַהּדְ יק ְוכּו' כַּ י ּכָ ּדִ ִכין ֵמַהּצַ ם ִנְמש ָ ּלָ ּכֻ ֶ ת ש  דו  ָעה ְיסו  ת ֶאת ַאְרּבָ קו  ִחיַנת ְוָנָהר י ֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהש ְ הּוא ּבְ ּנַ"ל, ש ֶ

ֶקה ּוַמְרֶוה אֶ  יק ַמש ְ ּדִ י ַהּצַ ּנַ"ל, ּכִ ן ּכַ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנמְ ַהּגָ ל ת ָהָאֶרץ, ש ֶ י ּכָ ת, ּכִ עו  ּפָ ל ַהַהש ְ ִכין ּכָ תש ָ ּכָ מו  ש ֶ יק, ּכְ ּדִ ְרִדין ַעל ְיֵדי ַהּצַ ָטר יו  ם ְוַהּמָ ש ֶ ּוב,  ַהּגֶ
ָטר לְ  ל ַהּמָ ְך ּכָ ַעל ָידו  ִנְמש ָ יק ש ֶ ּדִ הּוא ַהּצַ י ל א ִהְמִטיר ה' ַעל ָהָאֶרץ ְוָאָדם ַאִין ְוכּו'. ש ֶ ֵני ָהֲאדָ ּכִ ל ּפְ ת ֶאל ּכָ קו  ִחיַנת ָנָהר י ֵצא ַהש ְ י הּוא ּבְ ָמה, ּכִ

ן ִנמְ מֵ  ֵרד ְוכּו', ְוַעל ּכֵ ם ִיּפָ ָ ת ְוכּו' ּוִמש ּ קו  ִחיַנת וְ ֵעֶדן ְלַהש ְ ֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ָאִחיו, ּבְ ל יו  ְבִחיַנת ַוְיַכְלּכֵ יק ּבִ ּדִ ת ַעל ְיֵדי ַהּצַ עו  ּפָ ל ַהַהש ְ ִכין ּכָ ָכל ש ָ
אּו ִמְצַרְיָמה  ֵסף הּוא הַ ָהָאֶרץ ּבָ י יו  ּב ר ּכִ ֵסף ִלש ְ לִּ ֶאל יו  ַ הּוא ַהש ּ ֵסף, ש ֶ י יו  יר ְוכּו'. ּכִ ּבִ ש ְ יט הּוא ַהּמַ ּלִ ַ ל ש ּ ִכין ּכָ ּנּו ִנְמש ָ ּמֶ ּמִ ֶ ר ש  יק ַהּדו  ּדִ הּוא ַהּצַ יט, ש ֶ

ִית ְוכּו', ) הּוא ָהר אש  ּבַ ת, ש ֶ דו  ָעה ְיסו  ֲאָמר ַהּנַ"ל(ָהַאְרּבָ ּמַ ְמב ָאר ּבַ קו  ּכַ הּוא ָנָהר י ֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהש ְ ִכין , ש ֶ ּנּו ִנְמש ָ י ִמּמֶ יר, ּכִ ּבִ ש ְ ת ֶאת ְוכּו', הּוא ַהּמַ
ל הַ  ּנַ"ל: ּכָ יק ּכַ ּדִ ִכין ֵמַהּצַ ְמש ָ ּנִ ֶ ת ש  דו  ָעה ְיסו  ַאְרּבָ לּוִלים ּבָ ם ּכְ ּלָ ּכֻ ֶ ת ש  עו  ּפָ ת ְוָכל ַהַהש ְ ִביעו   ּשְ

ולם ניזון דרך השביל שהוא הצינור שהכין  פירוש שהע ,וכמבואר בשל"ה הקדוש על מאמר חז"ל כל העולם ניזון בשביל חנינא בני צא
 הצדיק חנינא.

 קיום  -רלדפו"ר ות יים, בדק -הבתקפא לא ברור ונרא צב

לכם כלום, כי אצל צדיקים  אצלי אין ענה ואמר: " - טא סימן ל"כנ"ל שתורה זו נאמרה בליל שבת בראשית ועיין ימי מוהרנ"ת ח צג
אחרים מרגישין עתה שהוא שבת בראשית, ואצלי אין רואים כלום". עניתי אני ואמרתי לפניו, עתה הוא דרך הצדיקים לומר על חיבור  

תיכף חזר  ר על זה". ורה בסופה, דהיינו לחבר "בראשית" עם "לעיני כל ישראל". ענה ואמר בדרך צחות קצת: "גם אני אומהתחלת התו
-על-כן אומר, וחזר שוב לאחריו ואמר אבל לא אוכל, וכן חזר כך כמה פעמים שאמר אף-פי-על-לאחריו ואמר לא אוכל, וחזר ואמר אף

כך אמר ויהי מה. אני אומר. ותיכף שאל מה דיברנו עתה, עניתי אני ואמרתי לו איזה מהשיחות -כן אומר, ושוב חזר לאחוריו. אחר-פי
ראז ענה ואפרנו עימו. שסי ְזּכַ ּנִ ְלֵעיל.  -מר לא לזה הדיבור כוונתי. ואמר בעצמו הלא דיברנו מקודם מענין שאינו נמצא בעל הבית ְוכּו' ּכַ

יא מפיו גחלי אש. כי כל דבריו היו כגחלי אש. ענה ואמר כל התורה על בראשית ותיכף ישב בשתיקה, ונתלהב מאוד, והתחיל להוצ
 ח"ב בסימן ס"ז, עיין שם. טי מוהר"ןנדפסת בליקולעיני כל ישראל ה

 א' תחילת התורה בראשית א' צד
 סוף התורה דברים לד יב  צה
 .  נח רה הנ"ל דהיינו בליל שבת פרשתים שבוע אחרי אמירת התוח"א סוף סימן לט שמכאן נאמרו הדבר ימי מוהרנ"תן עיי צו
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אע"פ שעדיין לא הגיע הידיעה לברסלב ורבנו  \צח/כאן רמז רבנו על הסתלקות רבי לוי יצחק מבערדישוב[צז]

 . \צטוח הקדש/ידע בר

וע דהיינו מה שביאר בשבנ"ל על בראשית על נח. היינו מאמר ה פד הס כי בראשית הוא

ח"ו  כששיש ראש בית אזי נפתחין עיני ישראל, ושכ ,ל ישרא שית על חיבור בראשית לעיני כלשעבר בפרשת ברא

גם   הוא המקדש, כל זהועל כן צריך לקום חצות לבכות על חורבן בית  , רים מאורי אשתגבין ראש בית אזי מא

 נח.  דיק שהוא בחי'הצ הספד על סילוק 

 נאמר מבחי' ההעלמה שנתעלם הפארכנ"ל  יתאשרפרשת במר בשבוע שעבר ה שאבתורכי שם 

וגם נח היה עליו  ל.נו שנסתלק ונתעלם הצדיק שהוא הפאר של ישראשל ישראל היי 

ולא הקשיב לו וגם במאה   תו,ומעל דקתוחי שש מאות שנה עד המבול וכל דורו לא הכיר צהעלמה נוראה ש

 , א שמע לואף אחד לו ,את התיבה ומתריע שעוד מעט יהיה מבול נהבוכשהיה  ,פני המבוללש השנ עשרים 

 בול. ממהניצלו שמונה נפשות לבדן שעל כן רק הם  ,ונשותיהם ואשתו לבד מבניו , לו ואפילו חסיד אחד לא היה

ומדוע  ,דיק שהוא מאורי אור אזי נעשה מאורי אש ושריפותהצ על המובאמת צ"ע כי לפי הנ"ל כשיש העל

  \קא/ ובלק"ה .\ק/חיםתי תהום שעלו היו רושהמם כמבואר ים ולא באש. אמנם גם אש היה ש מ ולבבמ נענשו

ובן היא בחי' חמימות אש כמובא, ולפ"ז משפגם הברית הוא התגברות מאורי האש, כי זאת התאווה ביאר 

 לפגם הברית, ונידונו במים כמבואר בשער הפסוקים. צדיק נפלו שכיון שלא נכללו בנח ה

. כי אם נתעלם \קג/ונסתלק  קבן לו הפסד כלל במה שנעלםאי  והנה להצדיק שנסתלק 

 נח איש צדיק ותמים" \קד/)בראשית ו( חי'אר שם בעוה"ב ב ונסתלק מכאן הוא גדול ומפו

 
ם להיות  כין שמקריבין כל שנה ביוה"כ ורבנו הססימן פד בהשמטה שהיה קרב יי מוהר"ןין חיטשוב, ועידר מביצחק  הר"ן קצו שרמז להסתלקות רבי לויות ובשיחעיין חיי מוהר"ן סימן מה  צז

 רדיטשובר. הבשנה זו ואח"כ חזר בו ואז נפטר בן בהקר

ותו לם רבנו שהביאו לו כסא וכו' ושם בסוף שיחה זו יש השמטה שלא נדפסה שבאהחלום שח בעניין עי"ש  –חיי מהר"ן סימן פד  צח
חלום גם בקשו צדיק שיהיה קרבן על ישראל באותה שנה ורבנו התנדב ואח"כ חזר ואזי צדיק אחר התנדב ובאותה שנה הסתלק רבי לוי 

 יצחק מבערדיטשוב.
   נח תק"ע:שיחתו הקדושה של רבנו זכרונו לברכה אור ליום שני פרשת  -אות קצו  -שיחות מוהר"ן  צט

לה רוח הקדש ויכולין לידע ממנה עתידות, שמי שיטה עצמו ויאזין ויקשיב התורה שלי יכול לידע התורה שלי גדולה מאד. והיא כו
עתידות שיהיה. ואין צריך לומר אחר כך כשנעשין הדברים בעולם שאז יכולין בודאי למצא הכל בתוך התורה שלי ולראות ולהבין שהכל 

 תורה שנאמרה כבר: מבאר בתוך ה
ית שנת תק"ע, בעת שהראיתי לו התורה בראשית לעיני כל ישראל בכתב הנדפסת ב"לקוטי תנינא" כל זה שמעתי אחר שבת בראש

סימן ס"ז. ובאותו השבוע ראינו בחוש כל הנזכר לעיל, איך בהתורה הקדושה שלו הוא מגלה נעלמות ועתידות. כי מעשה שהיה כך היה: 
בוד הרב הגאון בוצינא קדישא החסיד המפורסם מורנו הרב רבי לוי  כ"ה תשרי שנה הנ"ל נסתלק ככי בשבוע הקודם ביום חמישי שהוא 

יצחק זכר צדיק לברכה, אב בית דין דקהלת קדש ברדיטשוב )שפ(, ובשבת שאחר יום חמישי הנ"ל שהוא שבת בראשית אז נאמרה 
ראל, דהינו העלמת המדברת מהעלמת הפאר של יש התורה הנ"ל מפי רבנו זכרונו לברכה המתחלת "בראשית לעיני כל ישראל",

 והסתלקות הצדיק שהוא הפאר של ישראל:
ובעת ששמענו זאת התורה מפיו הקדוש של רבנו זכרונו לברכה לא היינו מבינים כלל להיכן מגיע כונתו, כי אז באותו השבת עדין לא 

מצרתן של ישראל שנסתלק אחר שבת בראשית נודע לנו נודע כלל מפטירת הצדיק הנ"ל עד יום שני אחר שבת. ואחר כך בשבוע ש
הצדיק הגדול הנ"ל. אז היינו מבינים למפרע שרבנו זכרונו לברכה גלה בהתורה הנ"ל, כי זאת התורה מדברת מהעלמת הפאר וכו'  

 והצדיק הנ"ל היה נקרא בפי רבנו זכרונו לברכה פאר של ישראל, בחינת תפלין כמבאר במקום אחר:
ם ואחר כך באו אתרוגים על פי נס )שפא(. ואמר רבנו זכרונו לברכה שהיה בטוח על צדיקי תה השנה לא היו אתרוגים מצוייוכן באו

הדור ובפרט על הצדיק הנ"ל שהוא פאר הקהלה שלנו שיהיו אתרוגים וכו'. על כן ראינו בברור שרבנו גלה ברוח קדשו בהתורה הנ"ל  
 מענין זה, דוק ותשכח: ין שממש כל התורה הנ"ל מדברת הסתלקות הצדיק הנ"ל כמבאר עתה להמע

בשער הפסוקים שמות ביאר שכיון שהיו נשמות מפגם הברית של אדם הראשון כשפרש מאשתו קל שנים לכן התגבר בהם העוון הזה   ק
גם שייך כיון שלא נברא העולם אלא לצוות לזה וצ"ע אם חמימות התאווה נענשו ברותחין. על וא בחי' מים, לכן נענשו במים וד שהמא

 .ואצלם הוא רק הפסד ריוח ולא חיוב, לא ומסתמא ,עונש על העלמת הצדיק בגויים
)בראשית ו' ה'( רעת האדם ממש. גם זהו אומרו  דור המבול שיצאו בהשחתת זרע אדם, נקראים  -פרשת שמות  -שער הפסוקים זה לשון 

יו יתברך ממש. עצמו שנברא, והיה יציר כפ ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי, לרמוז כי הם הם בחינת נשמות השחתת זרע אדה"ר
כו גם הם, ואז וז"ש, )שם( וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, כי כל תגבורת יצרם, היה השחתת זרע הנקרא רע, לפי שמשם נמש

 נמוחו גופם במבול, תמורת טיפת רותחין של השחתת זרעם על הארץ. וכמ"ש חז"ל ברותחין קלקלו וברותחין נדונו:
כי פגם הברית הוא התגברות מאורי אש ח"ו כי זאת התאוה היא בחי' חמימות אש כמובא שמתגבר על ידי   -ק"ה בשר בחלב ב' ד' ל קא

כין מצדיק יסוד עולם כי צדיק מאן דנטר ברית  שמחמימות הדמים שהם רתיחת אש וע"י פגם תאוה זו ח"ו מסתלקין מאורי אור שנ
ם הברית אזי אי אפשר להאיר הארת הצדיק יסוד עולם שהוא בחי' שמירת הברית ואזי מסתלקין  נח נט:( ועל כן כשיש פגקדישא )זוהר 

כי זה עיקר פגם הברית כנ"ל כי עקר פגם הברית שנמשכין טפי המח שהם מאורי אור אל ... ח"ו מאורי אור ומתגברים מאור אש. .. וכו'
 ל. מקום אחר ח"ו, שהוא בחי' מאורי אש ר"

 נתעלם ש -מתרצו קב

ובאמרו אבד לא ר"ל שהצדיק אבד במותו כי לעצמו לא אבד,  -הצדיק אבד ואין איש שם על לב ישעיה נז א  עה"פוכפירוש הרד"ק  קג
  אבל נשמתו בחיים ערבים טובים מחיי הגוף אלא אבד מדורו כי להם היא האבידה: 

יק תָּ בראשית פרק ו  קד ְלד ת נ ַח נ ַח ִאיש  ַצּדִ ה ּתו  ְך נ ַח: ִמים הָ )ט( ֵאּלֶ ד ר ָתיו ֶאת ָהֱאל ִהים ִהְתַהּלֶ  ָיה ּבְ
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נעשה יותר מחובר להקב"ה אבל  ו אל הקב"התו תלקורוצה לומר שהצדיק בהס  "את האלקים התהלך נח

סעו המה למנוחות ועזבו אותנו  \קה/ מהרח"ווכלשון  .חבר אותנו להקב"המשארנו חסרים את הצדיק שאנחנו נ 

 . לאנחות

ל וע ,ארושנש ,עה"פ קורא הדורות מראש כפי שיבאר לקמן ממנו  וכשנמשאבל על הדור יתום  ווזה

פאר  שנשארו בעולם בלי  מאד דול מנות גהוא רחעליהם התולדות דהיינו הבנים שנשארו, 

ונח מצא חן "כמקונן  בתחילת פרשת נח בתורהועליהם נאמר  .\קו/עולםשל ה הבעל בית ואשההדור 

הם התולדות  אלה. כמקונן ואומר \קח/[קז]  "מיםנח איש צדיק ות אלה תולדות נח ,בעיני ה'

הם התולדות י' נח שנסתלק ואלה בחשרומז על כל צדיק שהוא של הצדיק  והבנים

 שנראה כוונת רבנו גם על עצמו \קט/'דחכמה אות יין פרפראות לע    : שנשארו היתומים

 

בחי' ראש בית דהיינו שהוא הראש  \קי/כולם נמשכין מן הצדיק  דורותהל שכ כי דע 

פשט הפסוק  ,אשמר קורא הדורות \קיא/מא( 'ה"ב של העולם כנ"ל. בבחי' )ישעי הבעבחי' 

 
)ד( דאת האלהים התהלך נח משמע דלא היה הליכתו אלא במקום שאין אדם שם כי אם אלהים לבד, והיה פורש מבני אדם מים שפתי חכ

ם מתחזק בצדקו מאליו  אבל אברה רעים, דנח לא היה צדיק כל כך אלא צריך סעד, ם, וירא שמא ילמד ממעשיהם הלפי שהיו כולם רשעי 
 מוכיחן ומגיירן ולא היה ירא שמא ילמד ממעשיהם לפיכך לא צריך סעד: לפי שהיה צדיק גמור והלך בין הרשעים ו

סעו  עות, של הדורות הבאים אחריהם, ופסקו בעלי רוח הקודש, ועל כן נתמעטו הלבבות, גם הידי  -הקדמה  -ספר שערי קדושה עיין  קה
דם לתור בחכמה נפלאה הלזו, ואם ימצאו צמאים גם רעבים, עד אשר צמח ייאוש בלבות בני הא נו לאנחות, המה למנוחות, עזבו אות 

סיבת אשר לא כתוב בספר אופן מים, ואין, כי נסתם כל חזון, ל שנים שלשה גרגירים בראש אמיר, אחד מעיר ושנים ממשפחה, מבקשים 
 מעשהו, להתקרב לגשת אל הקודש פנימה: 

ושך, כי היו מלאכים תחתונים מאוד, ממונים על יו משביעים בכח שמות הקודש אל המלאכים, ויקוו לאור, והנה חויש מהם אשר ה 
מגלין להם דברי תערובות, טוב ורע, אמת שיגו האמת והאורות העליונים, ועבודת העולם הזה, והם מורכבים מטוב ורע, והן עצמן לא י

 תעו.   הכימי"א, ופעולות קמיעין והשבעות, וגם אלה ביין שגו ובשכר ושקר, ודברים בטלים דעניני רפואות, וחכמת
פרדס ולא נמלט מהם איש, כי אם מי יתן והיה לבבם זה לעסוק בתורה ובמצוות, וישאו קל וחומר מאותן ארבעה גדולי ישראל, שנכנסו ל

 (, נכנס בשלום ויצא בשלום: ההוא סבא חסידא, רבי עקיבא )ואף הוא, בקשו מלאכי השרת לדחפו, לולא ה' עזרתה לו
ידת הדורות אבל ולים אע"פ שיש ירצ"ע הרי נשאר אברהם שהיה בן חמישים ושמונה צדיק גדול יותר מנח. וכן איתא בשער הגל קו

  שקם תחתיו.האמת שמגלים את הצדיק והנה הוא נפטר וצריך שוב לחפש את הצדיק  דברשומים להפך יש עליית הדורות. ואולי כי ע
 'ו' ט שיתת הפסוק הנ"ל בראתחיל קז

ֵעיֵני ְיד ָוד:בראשית פרק ו  קח ְלד ת נ ַח נ ַח ִאיש  ַצדִּ  )ח( ְונ ַח ָמָצא ֵחן ּבְ ה ּתו  ד ר תָ )ט( ֵאּלֶ ִמים ָהָיה ּבְ ֶלד נ ַח   ְך נ ַח:יו ֶאת ָהֱאל ִהים ִהְתַהלֶּ יק ּתָ )י( ַוּיו 
ם ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפת: ה ָבִנים ֶאת ש ֵ לש ָ  ש ְ

ויש בזה עוד דברים בגו כי עיקר ההספד הנ"ל נאמר על ענין ההסתלקות של רבינו ז"ל בעצמו )כי   אות ד -אות לחכמה אות ד' פרפר קט
הנ"ל כדרכו הנפלא בכל המאמרים שלו   כבר דיבר אז הרבה מענין הסתלקותו כמבואר במקום אחר( אך שנסמך על ענין הסתלקות הצדיק

קום אחר )חיי מוהר"ן נ"ט( מה שסמוך לכניסתו לאומין דיבר הרבה  ר אחד וכו' וכבר מבואר במשכולל דברים הרבה בלי שיעור במאמ
עיינין  מהתורה בראשית לעיני כל ישראל הנ"ל, ואמר אז ענין )ירמיה ל"א( רחל מבכה על בניה זה בחינת עולימתא שפירתא דלית לה

"ל, שבא לעיר אחת שהיו שם נשמות  מין סיפר המעשה מהבעש"ט זוכו' המבואר בסוף המאמר הנ"ל ואחר כך בסמוך מאד לכניסתו לאו
הרבה מכמה מאות שנים שהיו מצפים על ביאתו לשם לתקנם והבעש"ט ז"ל הבין שאי אפשר לו לתקנם בשלימות כי אם על ידי 

ותו של רבינו ז"ל הזכיר  קום אחר )חיי מוהר"ן, נסיעתו וישיבתו באומין ו( ואחר כך סמוך להסתלקשיסתלק חס ושלום וכו' כמבואר במ 
את המעשה, ואז אמר שאלפים ורבבות רבבות רבבות נשמות עומדים סביבו ומצפים על התיקונים שיקבלו על ידי הסתלקותו ז"ל, ז

אומין והסתלקותו בשם, וכל זה אי אפשר לבאר בכתב ועיין מזה הרבה וכמבואר במקום אחר )שם ז( שזה היה כל ענין נסיעתו וישיבתו ב
 .ן )מוהרנ"ת(, כי כל הדברים הנ"ל העתקתי משםחיי מוהר"ן ובספר ימי נת בספר

וכיון ששרשו מדעת דאדם ם שהכוונה שהיה שרש נשמותיהם, י רל בספרים מבאבשמשה רבנו שקול ככל ישראל, אאיתא במדרש  קי
 הראשון לכל דורו נקראו דור דעה. 

וררן אמר ילדה אשה אחת במצרים ששים רש ונתנמנם הציבור בקש לע)ג( רבי היה יושב ודופרשה א פסקה סה  - רבהשיר השירים 
כבד שילדה את משה ששקול רבוא בכרס אחת והיה שם תלמיד אחד ורבי ישמעאל ברבי יוסי שמו אמר ליה מאן הות כן אמר ליה זו יו

 כנגד ששים רבוא של ישראל  
מאותם נגעי בני אדם, שהם נשמות ו י הם בחי' הטוב, שהובררואמנם בחינת דור המדבר, כבר נתבאר כ -פרשת שמות  -שער הפסוקים 

עליונות בתכלית, כי הם משרש הדעת העליון ברישא דז"א. וזהו טעם שנקראו דור דעה, בסוד הדעת. ולהיותם ענפים של משה, לכן  
י שהיה מוכרח להיות על  הוצרך להיות משה הגואל שלהם. ולכן הפציר בו הקב"ה, בשבעת הימים של מראות הסנה, כנזכר במ"ר לפ

גם ז"ס פסוק )במדבר י"א י"ב( האנכי הריתי את כל העם הזה, אם אנכי ילדתיהו,     ו, כי כלם בניו ממש, ונקראו דורו של משה:יד
 כאשר ישא האומן את היונק, וכל המזונות שלהם היו ע"י משה, כאומן את היונק, המוכרח לגדלו ולהטריפו לחם חוקו: 

 ולות בו.הראשון כל הנשמות היו כל מבואר שאדםוכן 
אדה"ר היה כולל כל הנשמות, והיה כולל כל העולמות. וכשחטא, נפלו ממנו כל  -יקם מלך חדש פרשת שמות ד"ה ו -שער הפסוקים 

 הנשמות ההם לתוך הקליפות, הנחלקות לשבעים אומות, וצריכים ישראל לגלות שם בכל אומה ואומה, ללקט שושני הנשמות הקדושות, 
 אומות, כדי שיתוספו עליהם גרים וכו', והבן זה היטב:וכמ"ש חז"ל במ"ר, למה גלו ישראל בין ה שנתפזרו תוך הקוצים ההם.

ת ֵמר  ישעיה פרק מא  קיא ה ק ֵרא ַהּד רו  ן ְוֶאת ַאֲחר ִנים ֲאִני הּוא:)ד( ִמי ָפַעל ְוָעׂשָ ו   אש  ֲאִני ְיד ָוד ִראש 
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שכל הדורות  דורש בנוור . האחרונים דורות המשיחקדם מה שיהיה בדורות  מי הגיד זאת מראש מימי 

דהיינו הצדיק  \קיג/נמשך מהראש של אותו הדור)נשמות אותו הדור( כל דור מן הראש  קיבםנמשכי 

רסם פהיינו כשמתדה הצדיק ש ז. ואזי כשי על ידו שם ה'מתפרסם  , מתפרסםכשהוא ש \קיד/הנ"ל 

  והם ין דהיינו שיש מוח חי' ראש ויש בחי' ביתאזי יש ב ' מתפרסם שם ה ועי"ז שהוא הראש בית 

. ואזי ירים בהםאהם בחי' בית שהמוחין מומחיצות הדעת  ,בפני הרוח שטות ותאוות רעות יצות הדעתמח

וח ם מחיצות הדעת השומרים מרע תבחי' בני בי לם כוהנמשך ממנו הדור  כולנו דהיינו כל בני 

 . בימיו וכאילו נבנה בית המקדש שטות שבחוץ

ה' כנ"ל. אזי מתגברין ח"ו  שם בחי' הראש שהוא הפאר אבל כשנסתלק ונתעלם זה

 ים שזה בחי' של החיצונ שמות הטומאה

 
 -אש לאדם הראשון הוא עשה לאברהם גם את זאת. אני ה' ראשון קורא הדורות מרת מי שהוא לו את זא -)ד( מי פעל ועשה רש"י 

 אעזור אתכם:אף עמכם בנים אחרונים אהיה ו -להפליא פלא ולעזור. ואת אחרונים אני הוא 
 -ראשון לא אני ה' ר"ל מי הגיד זאת מראש מימי קדם מה שיהיה בדורות האחרונים דורות המשיח, ה -קרא הדורות מראש  -מלבי"ם 
 לה למעשהו. להוציא הפעו -שבימיהם תעשה זאת ותתקיים הנבואה אני הוא  -נים וזאת מראשית, וגם ואת אחרהמגיד 

 נמשכין  -מתרצו קיב

 כי היו ענפיו.דור דעה  ההישל משה דורו ושהוא ז"א. דאדה"ר עצמו משה רבנו הוא הדעת שפרשת שמות כן מבואר בשער הפסוקים  קיג
לבדו היה מן )משה רבנו( ת רע דהשחתת הזרע. אבל זה י טוב הוא, ר"ל, כי כל האחרים, היו טפוס, ותרא אותו כוז" -ם ו שוזה לשונ

הטוב, שלא היה מהשחתת הזרע. ודע, כי כמו שטיפות השחתת הזרע ענפיו של הבל, שהיו כלולות מטו"ר, נתבררו, והטוב שבהם ניתן 
יצוצות והרע שבהם, ניתן אל הערב רב, אשר גם בהם היו קצת נקראו דור דעה. ים, ולכן נאל בני ישראל, שנולדו באותם ק"ל שנ

טובות, כמו שנבאר. כן הבל עצמו שהוא שרש הדעת עצמו, שהיה כלול מטו"ר, נברר גם הוא, והטוב שבו היה משה. והרע שבו, היה 
וב של הקדושה, וענפיו הם בני  עצמו, בבהי' הט שרש הדעת  ונמצא, כי משה היה   בלעם, וגם בו היה קצת ניצוצות טובות כמו שנבאר:

ובלעם הוא שורש הדעת של הקליפה, מעורב בקצת טוב. וערב רב הם ענפיו של בלעם,  הנקראים דור דעה. ישראל שיצאו ממצרים, 
 מעורבים גם הם בקצת טוב: 

י שחת עמך אשר "ב ז'( לך רד כ"ה )שמות לגם בזה תבין, כמה פעמים שנזכרו הערב רב על שם עמו של משה, כמש -עוד עי"ש 
רב, כלם הם ענפיו וניצוציו, והוא להם כנשמה לגוף. וז"ס פסוק )במדבר י"א הוצאת מארץ מצרים, לפי שכל דור המדבר, וכל הערב 

 כ"א( שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו, בקרבו ממש, כנשמה בתוך הגוף. 
ם של משה, לכן הוצרך להיות משה הגואל שלהם. ולכן הפציר בו . ולהיותם ענפיבסוד הדעת וזהו טעם שנקראו דור דעה, -עוד שם 

גם      ת הימים של מראות הסנה, כנזכר במ"ר לפי שהיה מוכרח להיות על ידו, כי כלם בניו ממש, ונקראו דורו של משה:הקב"ה, בשבע
את היונק, וכל המזונות שלהם היו ע"י   כאשר ישא האומןילדתיהו,  ז"ס פסוק )במדבר י"א י"ב( האנכי הריתי את כל העם הזה, אם אנכי

 ולהטריפו לחם חוקו:  משה, כאומן את היונק, המוכרח לגדלו
 רבו רחביה פ ובני "עה גרעעיין תורה אבל בני הצדיק עצמו הם למעלה מאותו הדור.  יק הם ענפים ממנודאע"פ שכל דורו של הצ קיד

הכי נמי כל בני הצדיקים הגדולים  כמו בניו של משה מבאר רבנו שול נשמות של ישרא מהס' רבוא הם למעלה בברכות ז דרשו למעלה. ו
   מהם.הם למעלה מבני דורם. ולא נחשבים בס' רבוא נשמות של אותו הדור אלא למעלה  
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 המפורסמים של שקר כנ"ל. 

ראש כל שהוא כנגד ראש הנ"ל דקדושה. בחי'  הסטרא אחרא והם בחי' ראש של הס"א

כי מפורסם של שקר אין בכוחו ללמד שזהו בחי' ראש דס"א בחי' מפורסמים של שקר,  חוצות

ת רעות, וותאה תשטות, ואזי מתגברוהדעת לשמור מפני רוח לבית דעת את אנשיו וכשאין דעת אין מחיצות 

בחי'  וקמיעות ודרכי האמורי לכן מחפשים ישועות אצל מכשפים ,להקב"השיו אמונה בתפלה נ אין לאכיון שו

כנ"ל כיון שאין  ואזי אין בית ומתגלגלים בחוצות ח"ושם הטומאה של החיצונים ח"ו. 

  .והמפורסם המנהיג אותם הוא ראש כל חוצות ,צותכמו בחומחיצות הדעת אזי היכן שהם הם 

נתעלם ח"ו בחי' ראש בית  וידעל  כי  ראש כל חוצותנקרא ועל כן המפורסם של שקר וע"כ 

נ"ל כ בחוצות ח"ואמינים בו מכל הומתגלגלים  הדעתמחיצות  דהיינות י בואזי אין הצדיק האמיתי 

המקדש  נגרר אחרי כל רוח שטות, ואזי כאילו נחרב בית  ,כשאין דעת אזי היכן שנמצא תמיד הוא כמו בחוצות

 . בימיו ואין בית דירה להקב"ה 

תשתפכנה  \א/ד( פרק איכהספר )חורבן הבית בני ישראל בבקינה שכתב ירמיהו על ועל זה נאמר 

. דהיינו שישראל אבני קודש בראש כל חוצות בני ציון היקרים המסולאים בפז וכו'

נסתלק  מתגלגלים ח"ו בראש כל חוצות, כי ש שירמיהו מכנה אותם אבני קודקדושים 

לא חרבה   \ג/ כמו שאמרו בגמ' ו,ששם ה' נקרא עלי ,\ב/הצדיק האמיתי ונתעלם הראש בית דהיינו 

 \ו/הרגוו ,\ה/ו הנביאהיורדפו את ירמ \ד/ובזו ,ו בה תלמידי חכמים והשוו קטן וגדוליז ירושלים אלא בשביל שב

 \ז/רושלים לא נחרב הביתביו הי, ואעפ"כ כל זמן שהיה ירמז ע" בדואת זכריה בן יהוידע הכהן הצדיק, וע

ונתגבר ח"ו ההיפך שהוא בחי' שם של הטומאה של  הבעל בית ממנהוכשיצא ממנה אזי נעלם 

מלאכות וטירדות ועסקי מ לפרוש עצמו כל אחד צריך על כן  . : ים בחי' ראש כל חוצות כנ"לנוהחיצ

כדי חיונו בצמצום לבד ושאר כל היום יבלה על  ,לם הזה ולא יעשה מלאכה ועסק פרנסה כי אם זמן מועטהעו

שיחפש ויבקש הרבה את הצדיק האמת להתקרב אליו כמבואר בהתורה תקעו ג' )בלקוטי  ,הבקשה והחיפוש

 
ל חּוצוֹ איכה פרק ד  א ֹראׁש ּכָ ֵני ֹקֶדׁש ּבְׁ ָנה ַאבְׁ כְׁ ּפֵ ּתַ ׁשְׁ ֶתם ַהּטֹוב ּתִ ֶנא ַהּכֶ ֵני ִצּיֹון ַהיְׁ  ת:)א( ֵאיָכה יּוַעם ָזָהב ִיׁשְׁ ִאים בַּ )ב( ּבְׁ ֻסּלָ ז ֵאיָכה ָקִרים ַהמְׁ ּפָ

ֵדי יֹוצֵ  ה יְׁ ֵלי ֶחֶרׂש ַמֲעׂשֵ ִנבְׁ בּו לְׁ ׁשְׁ  ר: ֶנחְׁ
קינה זו נאמרה על יאשיהו כמו שנאמר בדברי הימים )ב יט( הלא היא כתובה על ספר הקינות ועמה חיבר  -)א( איכה יועם זהב רש"י 

ישתנה  -מראית פנים המצהיב כזהב. ישנא  -ם )ויקרא יג( כהה עמיא. זהב יכהה כמו דאת מתרג -. יועם בתוך הקינה את שאר בני ציון
בנים המאירים כאבנים טובות ומ"א כל רביעית דם שיצא  -אבני קדש   וי הזהב שהם לעדי קרוי כתם.קבוצת כלי נ -ממראיתו. הכתם 

 בני קדש:מה ועליה הוא קורא תשפכנה אמיאשיהו בכל חץ וחץ שנעצו בו היה ירמיהו קוברו במקו
ָרֵאל   -אות ג' סוף קיצור ליקוטי מוהר"ן תנינא סז  ב ֵני ִיׂשְׁ ָאז ּבְׁ ׁש וְׁ ּדָ קְׁ ית ַהּמִ ֵרַפת ּבֵ ִחיַנת ׂשְׁ ק ִמן ָהעֹוָלם הּוא ּבְׁ ּלֵ ּתַ יק ָהֱאֶמת ִנסְׁ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ָצא ּכְׁ ִנמְׁ

לֹום.  ׁשָ חּוצֹות ַחס וְׁ ִלים ּבַ ּגְׁ לְׁ ּגַ ִאּלּו ֵהם ִמתְׁ ִבים ּכְׁ  ֶנֱחׁשָ
ב{ והיה כעם ככהן וכתיב בתריה  -וגדול שנאמר }ישעיה כדאמר ר' יצחק לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהושוו קטן  -שבת קיט:  ג

ים במלאכי טז{ ויהיו מלעיב-א''ר יהודה לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה ת''ח שנאמר }דברי הימים ב לו ...הבוק תבוק הארץ 
אמר רב כל  אמר רב יהודה .ריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת ה' בעמו עד ]ל[ אין מרפא מאי עד לאין מרפאהאלהים ובוזים דב 

כב{ אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו אל -המבזה ת''ח אין לו רפואה למכתו אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב }דברי הימים א טז
 .אל תרעו אלו ת''חינוקות של בית רבן ובנביאי תגעו במשיחי אלו ת

ותוכחתי לא אביתם. זה ירמיה, שכל תוכחה שהיה מוכיח את ישראל היו מבזין ומלעיגין עליו. אמר להם   -פרשה א  -מדרש משלי  ד
חדכם ואידכם ירמיה, חייכם עתיד יום לבא שאלעג ואשחק עליכם, שנאמר, גם אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם בבוא כשואה פ

 אז יקראונני ולא אענה ישחרונני ולא ימצאונני.עליכם צרה וצוקה  כסופה יאתה בבא
כי כרו שוחה ללכדני ופחים טמנו לרגלי רבי אלעזר אמר שחשדוהו מזונה ר' שמואל בר נחמני אמר שחשדוהו מאשת : בבא קמא דף טז ה

איש מאי שוחה אטו אשת איש מי  שתה זונה אלא למ"ד שחשדוהו מאאיש בשלמא למ"ד שחשדוהו מזונה היינו דכתיב כי שוחה עמוק
נפקא מכלל זונה בשלמא למ"ד שחשדוהו מאשת איש היינו דכתיב ואתה ה' ידעת את כל עצתם עלי למות אלא למאן דאמר שחשדוהו  

 . מזונה מאי למות שהשליכוהו לבאר טיט
דע בבית המקדש שהיה כהן  ן יהוי ריה בו את זכן הבית נעשה על שהרגועוד נראה לפי שחורב. תורת חיים על סנהדרין דף קבעיין  ו

ונביא וכאשר ראה הקב"ה את המעשה הרע ההוא נזכר כביכול מה שרצו ישראל לעשות מעשה כזה באהרן הכהן עד שהוצרך לעשות 
בי  בדו לי כדעבדו בחור ומקיים את העגל כדאיתא בפ"ק וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ראה חור שזבוח לפניו אמר אי לא שמענא השתא ע 

במקדש ה' כהן ונביא מוטב דליעבדו לעגל וכו' וכיון שע"י הריגת זכריה נזכר לפניו יתברך מעשה העגל לכך נענשו אז על יהרג  אם
 מעשה העגל: 

יין וחתן המלך נהרג  זכריה בן יהוידע כהן גדול ונביא וד -ג' אלפים ק'  -האלף הרביעי  -חלק ימות עולם  -ספר סדר הדורות  ועיין
כיפורים )מדרש איכה פ"ב( ולתקופת השנה נהרג המלך  ' במצות המלך יהואש מלך יהודה ל"ט למלכותו שנת ק' בשבת ויום הבמקדש ה

לא נקבר בקבורת מלכים )דברי הימים ב' כ"ד( ואיתא ברבה קהלת פסוק מקום המשפט שמה הרשע והיה דמו תוסס מעבדיו על מטתו ו
וי רק רל"ח, קבורתו בשפוע הר הזיתים נחצב מעומד באבן )גלילות ארץ ישראל( ולא רחוק  יואש עד צדקיהו, צא וראה דהרנ"ב שנה מן 

 ה הילדים בשביל זכריה )שם(:מציון שנקברו שם מלכי בית דוד האבן ששחטו עלי 
ה או' ן שיצא ממנה חרבה הוא שירמיכל ימים שהיה ירמיהו בתוך ירושלם לא חרבה וכיו-פסקא יג אות יד  -פסיקתא דרב כהנא  ז

 . ני מן גובה וחרבתנהפיתיתני י"י ואפת )ירמיה כ ז( שדלתני י"י ואשתדלית אפקת
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ר המשכת שעיק ,תנינא סימן ח'( שצריכין לחפש הרבה הרבה את הצדיק האמת שיש לו בחינת רוח נבואה

האמונה הקדושה שהיא כלל הכל הוא על ידו. וצריכין לבקש הרבה הרבה מהשם יתברך לזכות להתקרב 

כי   ,על כן אסור לו לעשות מלאכה כי אם כדי חייו. היינו שלא יעסוק בעסקי עולם בשביל פרנסה ,לצדיק כזה

שיש לו בחינת  ,יק אמת כזהושאר הזמן יעסוק רק לבקש השם יתברך שיזכה למצוא צד ,בצמצום ,אם כדי חיונו

רוח נבואה שעל ידו עיקר תיקונו כנ"ל. וזה שאמרו רז"ל בענין הנ"ל שמקדש שביעי. כי אף על פי שמקדש כל 

הימים דהיינו שמאמין בכל הצדיקים כנ"ל אף על פי כן הוא צריך לברור לו אחד שיהיה אצלו בבחינת שבת  

ת את הצדיק השלם בתכלית השלימות וכו' כנ"ל שעל ידו לגמרי להתקרב אליו ביותר. עד שיזכה למצוא באמ

עיקר תיקונו. אבל כל זמן שאינו זוכה לזה והוא כמו מהלך במדבר ואינו יודע מתי הוא שבת שאינו יודע מי הוא 

לשון מוהרנ"ת בלק"ה שבת  כ"ע הצדיק האמת השלם כנ"ל. הוא צריך להחזיק כולם בקדושת שבת ולהאמין בכולם כנ"ל:

 \ח/ ה' יג.
 

האחרון   הצדיק ךהמל ,רע דודז מ \ט/ המלךשיהו איעל איכה  במגילתונן היה מק   הנביאוירמיהו 

 \יא/ומחבב  ,ומתגוללים בחוצותראש בית  הגולים ואין להם בית ולאועל בני ישראל ועל  \י/החורבן שלפני 

 [ יד] בקולרין יגוהיה משתתף בצרתן והיה רואה ישראל מולכים \יב/דם ישראל שנשפך

והי'  \יח/ ה משתתף עמהםהי ו \יז/ [טז] ורחיא על צוואריהון [טו] וידיהון מהדקין לאחורא

וכו' תשתפכנה בני ציון היקרים המסולאים בפז מקונן על כל טיפה דם של ישראל 

 :\כ/ [יט ] ודש וכו'קאבני 

 

 
חמה היא מלחמה קשה וגדולה מכל המלחמות שבעולם, כי עמלק שהוא הבע"ד מערבב את וע"כ זאת המל - מתנה הלכה ג סוף אות ה ח

העולם עד שא"א בשום אופן לידע האמתן היכן הוא. כי השקר מתדמה לאמת בכל הבחינות וזהו בחי' חבלו של משיח שהוא הקטגוריא 
ל תאבד תקותו ח"ו כפי מה שכ"א יודע בנפשו נגעי  בין הת"ח. והתיקון לזה הוא רק תמימות ופשיטות, שמי שרוצה לחוס על נפשו לב

לבבו ומכאוביו, הוא צריך להתנהג בתמימות ובאמת, ולזעוק מאד להש"י שיורהו האמת לאמתו שידע במי להתדבק באופן שיזכה לשוב 
מעשיו וכו' כ"ש שם. אליו ית' באמת. וז"ש שם רבינו ז"ל שהתיקון לזה הוא לקום בחצות ולהתאבל מאד על חורבן ביהמ"ק שגרם ע"י 

כי כל המעכב בנין ביהמ"ק כאלו החריבו. ומי שיתנהג בדרך הזה בדרך הישן אשר דרכו בו אבותינו מעולם, דהיינו לקום בחצות 
ולפשפש במעשיו ולהתאבל על חורבן נפשו ונשמתו שגרם חורבן ביהמ"ק, ויצעק מאד להשי"ת כראוי לו לצעוק על נפשו כפי מה שיודע  

 מעמד נשמתו להיכן הורידה במעשיו, אזי בוודאי יזכה לידע האמת לאמתו כי החפץ באמת מוסרין לו מלאך של אמת. בעצמו אופן
יק' וכן בישעיה נז א ט ּדִ ֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהּצַ י ִמּפְׁ ֵאין ֵמִבין ּכִ י ֶחֶסד ֶנֱאָסִפים ּבְׁ ׁשֵ ַאנְׁ ם ַעל ֵלב וְׁ ֵאין ִאיׁש ׂשָ ִדיק ָאָבד וְׁ  :ַהּצַ

אין בנותרים מבין מה ראה הקב"ה לסלקו. כי  -למה נסתלק. באין מבין  -כגון יאשיהו. ואין איש שם על לב  -א( הצדיק אבד רש"י )
   העתידה לבא אל הדור נאסף הצדיק: -מפני הרעה 

 ו הרגו.ופרעה נכזרה של החורבן, שהשיב את ישראל בתשובה בימיו ולא הואיל כי כבר נגזרה הג י
ר שָׁ מלכים ב פרק כג  ָפָניו ֶמֶלךְׁ ֲאׁשֶ ָכֹמהּו ֹלא ָהָיה לְׁ ֹדָוד)כה( וְׁ ָבב ב ֶאל יְׁ ָכל לְׁ ָכל נַ ּבְׁ ַאֲחָריו ֹלא ָקם ֹו ּובְׁ ה וְׁ ֹכל ּתֹוַרת ֹמׁשֶ ֹאדֹו ּכְׁ ָכל מְׁ ׁשֹו ּובְׁ פְׁ

ֹמהּו: ִעיסֹו מְׁ  ּכָ ר ִהכְׁ ָעִסים ֲאׁשֶ ל ַהּכְׁ יהּוָדה ַעל ּכָ ר ָחָרה ַאּפֹו ּבִ דֹול ֲאׁשֶ ֹדָוד ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ַהּגָ ב יְׁ ה:)כו( ַאךְׁ ֹלא ׁשָ ֶ דֹ )כז( ַוּיֹ ַנׁשּ הוָ אֶמר יְׁ ם ֶאת יְׁ ּוָדה  ד ּגַ
יִ ָאִסיר מֵ  ֶאת ַהּבַ ַלם וְׁ רּוׁשָ י ֶאת יְׁ ּתִ ַחרְׁ ר ּבָ י ֶאת ָהִעיר ַהזֹּאת ֲאׁשֶ ּתִ ָרֵאל ּוָמַאסְׁ ר ֲהִסֹרִתי ֶאת ִיׂשְׁ ֲאׁשֶ ַני ּכַ ם:ַעל ּפָ ִמי ׁשָ ֶיה ׁשְׁ י ִיהְׁ ּתִ ר ָאַמרְׁ  ת ֲאׁשֶ

 הלשון מחבב צ"ע  יא
דש עולה אמר בלבו שמא חזרו  שלים נטל עיניו וראה עשן בית המק א יצא מענתות לבא לירוהנבי ירמיה -פרשה כו  -פסיקתא רבתי  יב

ישראל בתשובה להקריב קרבנות שהרי עשן הקטורת עולה בא ועמד לו על החומה וראה בית המקדש עשוי לו גדירות גדירות של 
הלך לו לדרכו התחיל צווח ואומר   י ותוכל וגו' )ירמיה כ' ז'(תחיל צווח ואומר פיתיתני ה' ואפת חזקתנאבנים וחומת ירושלים מסוגרת ה

רך הלכו האבודים אלא אני אלך ואובד ]עמהם[ היה )לך עמהם( ]הולך[ ורואה את השביל מלא דם באיזו דרך הלכו להם חטאים באיזו ד
רץ  יה מהלכים בשבי היה גוחן לארץ וראה פרסות רגלים יונקים ועוללים שהוהארץ מרובצת בדם הרוגיה מכאן ומכאן קבע פניו לא

ואמר להם אחי ועמי כל כך אירע לכם )עד( ]על[ שלא הייתם  ומנשקן כשהגיע לגלות גיפפן ונשקן היה בוכה לנגדם והם לנגדו ענה
  ...שומעים לדברי נבואתי

 מוליכים  -ובתרלד ומתרלו   ,מולכים  -גם בדפו"ר יג
ן וחוזר ורואה כת של זקנים שלולים בשלשלאות  ין ונותן את ראשו עמהם ונבוזראדן בא ומעבירו מהרלחורים נתונים בקוה כת של בוהיה ירמיה רוא  -פסקה לד  רבה איכהפתיחתא ד יד

 . ודומה לזה בפסיקתא דרב כהנא יג ט. וילקוט שמעוני ירמיה מ' רמז שכז. ונותן את צוארן עליהם ובא נבוזראדן ומעבירו מהן 
 ן. הם של ישראל וכפתו ידיהון לאחוריהורינטלו גבו- פסקה ופרשה ב  םוש כד,פסקה    רבה איכהפתיחתא ד טו
 פרשה ה פסקה יג ובאיכה רבה בחורים טחון נשאו איכה ה יג עה"פ עפרש"י  טז

בחורים טחון נשאו את מוצא שלא היה רחיים בבבל וכשעלה נבוכדנצר הטעינן רחיים והורידן  -פרשה ה פסקה יג  -מדרש רבה איכה  יז
י בבלה והורדתי בריחים כלם ברחים כתיב ד"א בחורים טחון נשאו לשון נקיה הוא כד"א  למענכם שלחת כתיב )שם מ"ג(הדא הוא ד 

 )שופטים ט"ז( ויהי טוחן בבית האסורים ונערים בעץ כשלו אמר רבי יהושע בן לוי שלש מאות תינוקות נמצאו חרוזים בשוכה אחת:
עמהם ונבוזראדן בא  תונים בקולרין ונותן את ראשו רואה כת של בחורים נ ירמיהוהיה  -פסקה לד  פתיחתא -מדרש רבה איכה  יח

 .ומעבירו מהן וחוזר ורואה כת של זקנים שלולים בשלשלאות ונותן את צוארן עליהם ובא נבוזראדן ומעבירו מהן
 איכה ד' הנ"ל פסוק ב' ואחריו פסוק א'  יט

ֶנא ַהכֶּ איכה פרק ד  כ פֵּ )א( ֵאיָכה יּוַעם ָזָהב ִיׁשְׁ ּתַ ׁשְׁ ל חּוצֹות:ֶתם ַהּטֹוב ּתִ ֹראׁש ּכָ ֵני ֹקֶדׁש ּבְׁ ָנה ַאבְׁ ז ֵאיָכה  כְׁ ּפָ ִאים ּבַ ֻסּלָ ָקִרים ַהמְׁ ֵני ִצּיֹון ַהיְׁ )ב( ּבְׁ
ֵדי יֹוֵצר:  ה יְׁ ֵלי ֶחֶרׂש ַמֲעׂשֵ ִנבְׁ בּו לְׁ ׁשְׁ  ֶנחְׁ

רמיהו קוברו  ת דם שיצא מיאשיהו בכל חץ וחץ שנעצו בו היה י בות ומ"א כל רביעיבנים המאירים כאבנים טו -אבני קדש  -רש"י 
 במקומה ועליה הוא קורא תשפכנה אבני קדש: 
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כי מנח גם  כנ"ל  \כג/היינו כמקונן על התולדות שנשארו תולדות נחה אל  \כב/[כא]וזהו 

שלשת בניו, ר לבדו עם נשא והואבמבול  םת נחרב כל העולבגיל שש מאוכשהיה , ובגשמיות נמשכו כל הדורות

רות ולרבות מחדש ונח הסתלק שלש מאות חמישים שנה אחרי המבול, והשאיר  פשמהם התחילה האנושות ל

  .הצדיקים היחידים ששמרו על הגחלת ,כדונ  (בן שלח בן ארפכשד)את זרעו יתומים ושם בנו ועבר 

, היינו שהיה תמים היהנח איש צדיק  [כד]לדות נח ושפרשת נח מתחילה במילים אלה ת וזהו

 : ונסתלק וכו' כנ"ל

 

 קורא הדורות מראשכל הדורות כולם נמשכין מן הצדיק שהוא הראש בחי' והנה 

 כנ"ל. 

הוא ת כולם נמשכין מן נח שהתולדות דהיינו הדורו כל . שנח ,אלה תולדותוזה בחי' 

 : כנ"ל קורא הדורות מראשבחי' הצדיק בחי' הראש בחי' 

 

מהצדיק שהוא פאר הדור,   נמשך ג"כ מן הראש הנ"ל של סוכות האתרוג ופי יושגם הידור ודע 

בחי' הידור האתרוג הדורות לשון הידור  קורא הדורות מראש. וזה בחי' \כהע"י שהוא מפורסם/ 

הנ"ל שהוא הראש והפאר וההידור של שנמשך גם כן מהראש הנ"ל דהיינו הצדיק 

 ם כנ"ל. עול ה

. כי בשמם משותף שמו ית', ורקם מפרסמים את האמונה בו ית'ק שר ראלוהנה עיקר ההידור הם יש

דהיינו  ,והיופי שיש בעולם, אעפ"כ עיקר ההידור \כז/[כו] תולדות נחהם  חם ויפתאע"פ שגם 

ארפכשד הוליד  \כח/ שבנו השלישי שבאים מבני שם להם ישראבעולם שמפרסמים את שם ה'  בני אדם

, אברהם מבניוו ,תרח ומבניו ,נחור ומבניו ,שרוג ומבניו ,רעו ומבניו ,גפל ומבניו ,עבר ומבניו נתברר ,את שלח

 .  ישראלשבניו הם יב שבטי יעקב  וממנו נתברריצחק נתברר מנו מו  .עשר דורות משם עד אברהם

 
 בראשית ו' ט' כא

ֹדֹרָתיו ֶאת ָהֱאֹלִהיספר בראשית פרק ו  כב ִמים ָהָיה ּבְׁ יק ּתָ דֹת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ ה ּתֹולְׁ ךְׁ ֹנַח: )ט( ֵאּלֶ ַהּלֶ  ם ִהתְׁ
 לשון עבר  -התהלך  -רש"י 
)ט( אלה תולדת נח, תולדת פירושו הקורות שקרוהו בדבר המבול ואחריו, וכן אלה תולדת יעקב )להלן לז, ב( כי הקורות הם רד"ק 

. נח שלשה בפסוק אחד, והיה מספיק באחד, אמרו כי הוא דרך צחות לשון תולדת הימים, וכן אמר כי לא תדע מה ילד יום )משלי כז, א(
הקודש, וכן ישראל חמשה בפסוק אחד )במדבר ח, יט(. צדיק, שהיו מעשיו בצדק הפך אנשי דורו שהיו אנשי חמס. תמים, שלם בלי שום 

ל, כי נח האריך ימים והרבה דורות השיג בחייו, דופי, ובדרש שנולד מהול )תנחומא(. בדורותיו, באנשי דורו ובדורות הבאים אחר המבו 
כי אברהם אבינו היה בן חמשים ושמנה כשמת נח, והסימן אברהם אבינו היה בן נ"ח כאשר מת נח. ובב"ר )ובתנחומא ה( בדורותיו, 

יה כח גדול משכלו בשלשה דורות, בדור אנוש בדור המבול ובדור הפלגה. את האלהים התהלך נח, דבק היה בו וכל דרכיו לשמו וזה ה
 שהתגבר על טבעו, כי הוא היה בדור רשעים וחמסים ולא למד ממעשיהם, ולא התבודד בעבודת האל אלא הוא לבדו: 

כל צדיק שמסתלק היא וא"כ אע"פ ש, שהיה גדול ממנומונה בן חמשים ושעיין כאן רד"ק שני בהסתלקותו השאיר את אברהם אבינו  כג
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אין צדיק  -: ביומא לחהדור נשאר יתום. ועוד איתא שכל אבידה נוראה אבל לשון רבנו משמע 

ה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר וזרח השמש ובא השמש עד שלא כבת
)אמר( ]ואמר[ רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנאמר כי לה' מצקי  

   .ארץ וישת עליהם תבל
 המשך פסוק הנ"ל  כד

ֹכחֹו שֶׁ ר מוכמבואר בחיי מהר"ן סימן מה שרבנו א כה טּוַח ּבְׁ הּוא ּבָ יִּ ֹקֶדם ֻסּכֹות ׁשֶ דֹוׁש ַהזֶּה ׁשֶ ם ל ָהַרב ַהּקָ ֹבָאר ּגַ כּו' מְׁ ִדיָנֵתנּו וְׁ מְׁ רֹוִגים ּבִ יּו ֶאתְׁ הְׁ
ן  ִית בִּ ּכֵ ן ֵמָהֹראׁש ּבַ ם ּכֵ ךְׁ ּגַ ׁשָ מְׁ ּנִ רֹוִגים ׁשֶ ַין ִהּדּור ָהֶאתְׁ סֹופֹו. ֵמִענְׁ ֲאָמר ּבְׁ ֶזה ַהּמַ ם:ּבְׁ ן ׁשָ כּו' ַעּיֵ ִחיַנת קֹוֵרא ַהּדֹורֹות ֵמֹראׁש וְׁ  בְׁ
 תפרסם כצדיק גדול.שידוע שהוא סבל הרבה רדיפות כנראה היה בצעירותו אבל בזקנותו ה , ואע"פדיטשובארהכוונה לרבי לוי מבוו
 בראשית י' א' כו

ּבּולספר בראשית פרק י  כז ִנים ַאַחר ַהּמַ דּו ָלֶהם ּבָ לְׁ ּוָ ם ָחם ָוָיֶפת ַוּיִ ֵני ֹנַח ׁשֵ ֹדת ּבְׁ ה ּתֹולְׁ ֵאּלֶ  : )א( וְׁ
אמרו )תנחומא וישב א( משל למה הדבר דומה לאדם שאבדה לו מרגלית בין החול הענין הזה,  וכבר הביאו חז"ל משל על -רבנו בחיי 

ומביא כברה וכובר כל החול עד שמצא המרגלית, כיון שמצא המרגלית משליך את החול. ובא המשל לומר כי כשם שאין הכוונה בו  
לים האלה כי אם בעם הקדוש היוצא מהם, הוא י העובדי גלובחול שהוא המרובה כי אם במרגלית היחידה, כך אין תכלית הכוונה בריבו

זרע אברהם. וזהו שאמרו חז"ל )בראשית רבה א, ד( מחשבתן של ישראל קדמה, וכבר ידעת כי תחילת המחשבה סוף המעשה. ואף על 
המשכן  צינו במלאכת פי שהשכל מעיד על זה שכל מה שהוא אחרון במעשה ראשון היה במחשבה, אפשר להוכיח זה מן הכתוב, הוא שמ
 לעשות כל מלאכת חרש וחושב )שמות לה, לה(, וכתיב )שם, לב( ולחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת:

לּוד ַוֲאָרם: בראשית פרק י  כח ד וְׁ ׁשַ כְׁ ּפַ ַארְׁ ּור וְׁ ַאׁשּ ם ֵעיָלם וְׁ ֵני ׁשֵ  )כב( ּבְׁ
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שהרוצה לקיים הידור   ,{\ל/סי' תרנו ושו"ע או"ח \כט/:ב"ק ט}וזה בחי' הידור מצוה עד שליש 

לא נחשב הידור אלא כשמוסיף על   ,בקניית אתרוג למצוות לולב בסוכות ון כג ,הולי ואנוו-מצווה כמ"ש זה א

יקנה   שקל שששל כשר כגון אם מחירו , תרעוד שליש על מחירו וקונה יפה יו ,בלבד תרוג שהוא כשרמחיר הא

 שיחות בעניין האתרוג עיין לקמן בסוף הגליון()   .\לא/ וגשהוא שליש מל שמונה,ר מחימהודר יותר ב

הוא  בעצמו ביכול נחרבנו שכנת כוו נראה [לב]  שהוא השליש משלשה בני נחשם זה בחי' וכן 

 \לד/.)ועיין בסנהדרין קיאלג .על עצמו שליש מלגו שהידר להוסיףאת שם זה כמו , וכשהוליד החיובבחי' 

שם  שלישי של נח שלישי של שם והשלישית יותר בה \לו/ [לה]מה שדרשו על פסוק 

 
רמי ליה תלתא ש ביתו אלא מעתה אי איתאילימא שלי י שלישא''ר זירא אמר רב הונא במצוה עד שליש מא -בבא קמא דף ט:  כט

מצותא ליתיב לכוליה ביתיה אלא אמר ר' זירא בהידור מצוה עד שליש במצוה בעי רב אשי שליש מלגיו או שליש מלבר תיקו במערבא  
 מרי משמיה דרבי זירא עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב''ה: א

: בהידור מצוה עד שליש במצוה. שאם צית או ספר תורה שליש מה שיש לושליש ביתו. שחייב אדם לבזבז במצות לולב או צי -רש"י 
קלג:( זה אלי ואנוהו התנאה לפניו מוצא ב' ספרי תורות לקנות ואחד הדור מחבירו יוסיף שליש הדמים ויקח את ההדור דתניא )שבת דף 

רי דהיינו ם הקטן נמכר בששה יוסיף שני דינבמצות עשה לך ספר תורה נאה לולב נאה טלית נאה ציצית נאה: שליש מלגיו. וכגון א
נמכר   שליש מלגיו שליש שבתוך הדמים ויקח את ההדור: או שליש מלבר. הדמים יחלוק לשנים ויוסיף חלק שלישי משלו דהיינו אם קטן

וא שאינו נפרע בששה יוסיף שלשה דינרין ויקח את הגדול בתשעה: עד שליש משלו. דהיינו אותו שליש שיוסיף בהידור מצוה משלו ה
ן היום לעשותם ולא היום ליטול שכרם )ע''ז דף ג.(: מכאן ואילך. מה שיוסיף בהידור יותר על שליש יפרע לו הקב''ה  לו בחייו כדאמרינ

 בחייו:
)א( אם קנה אתרוג שראוי לצאת בו בצמצום, כגון שהוא כביצה מצומצמת, ואח"כ מצא גדול ממנו, מצוה  ו"ח סימן תרנו שו"ע א ל

פו ביותר נאה. ויש מי שאומר שאם מוצא שני אתרוגים לקנות והאחד הדור מחבירו, וסיף עד שליש מלגיו בדמי הראשון, כדי להחלי לה
 ליש מלגיו בדמי חבירו: יקח ההדר אם אין מייקרים אותו יותר מש

פירשו ידור מצוה עד שליש במצוה ו כדי להסביר היטב טעם השני דיעות אקדים מה דאיתא בגמרא ה -)א( אם קנה וכו'  -משנה ברורה 
בשם ר"ת ]והוא הדעה הראשונה שנזכר בשו"ע[ שאינו ר"ל שיש לפניו שני אתרוגים או שני ס"ת ואחד הדר יותר מחבירו שיצטרך  

ת הידור להוסיף עד שליש במקח דא"כ הרי לעולם ימצא נאה ונאה ואין סוף לדבר אלא מיירי שאתרוג אחד היה בו רק  מחמת מצו
ר גדול ממנו ע"ז אמרו דמצוה להדר אחר זה ולהוסיף עד שליש דחיישינן שמא יתמעט השיעור  ור מצומצם שהוא כביצה והאח כשיע

להחליפו באחר ולהוסיף עד שליש בדמיו ויש מפרשים עוד דהגמרא מיירי באתרוג   ובאופן זה )א( אפילו כבר קנה האתרוג הקטן מצוה
אחר ההדר ולהוסיף עד שליש בדמיו וזהו הדעה השניה שמוזכרת דר יותר מחבירו מצוה להדר וכן כל המצות שמזדמן לפניו )ב( אחד ה

 פה: 
ה"ה ס"ת או שופר וכדומה שקנהו והיה בו רק )ג(  עיין במ"א שמצדד דלאו דוקא אתרוג ד -)ב( אתרוג שראוי לצאת בו בצמצום 

 ו ולהוסיף עליו עד שליש: כשיעור מצומצם ואח"כ נזדמן לו אחר שהוא גדול בשיעורו מצוה להחליפ 
פי' אם הקטן נמכר בשש יוסיף שני דינרין דהיינו שליש תוך הדמים ושליש מלבר נקרא כשחולק הדמים לשנים ומוסיף חלק   -ג( מלגיו )

 יינו שמוסיף ג' דינרין )ד( ויש מחמירין שצריך להוסיף שליש מלבר: שלישי דה
שהשליש הוא  ,ו, כנראה כיון שהוא הידור בלבד פסקו להקלאם מלבר או מלג  כך נפסק בש"ע או"ח תרנו ואע"פ שבגמ' הוא ספק לא

שמשלם על מהודר  שליש מהמחיר  תוספתלכי מלבר הפי' שאם מחירו שש יוסיף עליו עד שיעלה  מחירו השני.ממחירו הראשון ולא מ
 דהיינו תשע שקל.

שכך גם  לבר או מלגאו ועיין קהלת יעקב ערך הד זאת הרי לדבריו הוא מלגאו וקשה דבגמ' לא אפשטא אי מ  נת רבינו לבארבגמ' שם לא נתבאר מנין שהידור דווקא שליש ואם כוו לב
   קשה על ביאור הע"ח ועי"ש תירוצו. 

 דפו"ר אלא נוספה בתקפא הערה זו בסוגרים אינה ב לג

אמר ר''ל שלישי של שם א''ל  יותר בה ח{ והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו ויגועו והשלישית-}זכריה יג -סנהדרין קיא.  לד
 .רבי יוחנן לא ניחא למרייהו דאמרת להו הכי אלא אפי' שלישי של נח

ר ר''ל שלישי של שם. שב' חלקים של כל העולם יהיו נכרתים וחלק ג' פי שנים בה יכרתו. ויגועו והשלישית יותר בה: אמ -פרש"י 
ן שמנח נפרדו כל העולם וג' בנים היו לו הרי שליש בניו שם ושלישי אנו משלשייותר בה ואיזה חלק שלישי כל שלישיות שיש לשלש 

הואיל וישראל  ,כשד יהיה שאריתומסתמא בזרעו של ארפ ,של שם הוא ארפכשד כדכתיב בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם
ברי ר''ל נמצאו ישראל עולם יכרת ולדוכל ה  .ושלישי של ארפכשד שהוא שלישי של שם שהוא שלישי של נח יוותר ,יוצאים ממנו

מתמעטין ביותר שמארפכשד יצאו ישראל כדכתיב בפ' נח ארפכשד הוליד את שלח ושלח הוליד את עבר ועבר הוליד את פלג עד  
מחלק לג' חלקים זרעו של ארפכשד כגון בני ישראל וישמעאל שהן בני אברהם ובני לוט ובני הרן וכן שאר האומות  אברהם וכשאתה 

חלקים שמא ישראל יהיו מרובין וקרובין להיות כנגד כולם ולא יגיעו כל זרע ארפכשד להיות פי שנים אא''כ ישראל צאו ממנו לג' שי
טין בתוך פי שנים: לא ניחא ליה למרייהו. להקב''ה שאתה ממעט אותן כל כך אלא אפילו  משלימין רובן או חציין ונמצאו ישראל מתמע

כל העולם כולו יותר השליש ומסתמא אותו חלק הג' שישראל בו יהיה שארית ואם אין י נח דהיינו משלישי של נח כלומר מכל בנ
בים להשלים לשליש ואם הם מרובין להיות יותר מחלק  ישראל מרובין כל כך להיות אחד מג' שבעולם יהיו הגרים וחסידי עובדי כוכ 

  .מ''ר ,י ר''ש בן לקישל כך כמו לדברהשלישית יתמעטו קצת ומ''מ לרבי יוחנן אין ישראל מתמעטין כ
ל''א שלישי של שם והשלישית משמע שני שליש לכך נאמר שלישית שלישית של שלישי לשם וכתיב ובני שם עילם ואשור וארפכשד 

ושלישית מארפכשד שהוא שלישי לשם יותר היינו שלישית מישראל אלא שלישי שלישי של נח כלומר כולו  שד הוו וישראל מארפכ
שלישי שלישי של נח דשם היה בן שלישי של נח דכתיב )בראשית י( ובני נח שם חם ויפת וארפכשד שלישי   כשד יותר בה שהואארפ 

 לשם ועיקר: 
 יוחנן: לא ניחא למרייהו דאמרת להו הכי, אלא: אפילו שלישי של נח. ש לקיש: שלישי של שם. אמר ליה רביוהשלישית יותר בה. אמר ריזכריה יג ח.  לה

ּה:ריה פרק יג זכ לו ֶתר ּבָ ית ִיּוָ ִלׁשִ ְׁ ַהׁשּ ָועּו וְׁ תּו ִיגְׁ רְׁ ּה ִיּכָ ַנִים ּבָ י ׁשְׁ ֹדָוד ּפִ ֻאם יְׁ ָכל ָהָאֶרץ נְׁ ָהָיה בְׁ ֵהֵבאתִ  )ח( וְׁ ים  )ט( וְׁ ּתִ ַרפְׁ ֵאׁש ּוצְׁ ית ּבָ ִלׁשִ ְׁ י ֶאת ַהׁשּ
מִ  ָרא ִבׁשְׁ ֹחן ֶאת ַהזָָּהב הּוא ִיקְׁ בְׁ ים ּכִ ּתִ ַחנְׁ ֶסף ּובְׁ ֹרף ֶאת ַהּכֶ צְׁ ֹדָוד ֱאֹלָהי:ּכִ הּוא ֹיאַמר יְׁ י הּוא וְׁ י ַעּמִ ּתִ  י ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ֹאתֹו ָאַמרְׁ



 תנינא ןמוהר"                     סז  תורה   ליקוטי                                         5לא: 

שליש שני ימותו ינו יליש, דהמש  שלישרק  ורישא במלחמת גוג ומגוגא שלעתיד לבו)לפירוש השני ברש"י( מבואר 

שהוא עיקר ההידור  ,(זרע בנו השלישי ארפכשדשם ישארו רק  ומבני ,חם ויפתדהיינו כל בני  מבני נח

דהיינו פרסום  והוא בחי' שם,ישאר שם בעולם  של שם י השליש ובנ דהיינו שרק מזרע \לז/והפאר כנ"ל. 

קודש שהוא שם דייקא בחי' שם ה ה' בעולםהמפרסמים את שם  ,כי רק מזרעו יצאו ישראלשם ה', 

  :   והידור כנ"לבחי' פאר 
, [מ] ובדפין הקודמיםלט ראשית, עם מ"ש לעיל, במאמר ב  )והבן היטב לקשר כל זהלח

 : ע"ש היטב(

 

בזמן חורבן הבית ואזי הבכי מסתלק את מאור   [מב] הרחל מבכה על בני , [מא]  שייך לעיל

זוהר }עינים  עלמה יפה שאין לה [מג]ת לה עיינין בחי' עולימתא שפירתא דלי  זההעינים 

 . ם המאורי אור ודעתן הגלות אין עיני השכל, שהלפי רבנו הפירוש שלרחל בזמ \מד/{.משפטים צה

  בעיני השכל  לרואה אותה ויפת מראה יותגשמם עיניב לרואה אותה רחל היתה יפת תואר כי 

יפה תואר ויפה ' יוסף שהיה הולדה של הצדיק שהוא בחי עיקר הועל כן וע"כ  \מו/ [מה]

 בחי' הפאר והיופי של העולם כנ"ל הוא מרחל.  ,כאמו \מח/[מז] מראה

 
ואעיל ית תליתא בעקא בכור דאשא שיסבלו וישאו  -)ט( והבאתי את השלישית באש   ו ויחיו:יתגייר -)ח( והשלישית יותר בה  רש"י

ראל ומשם יבחנו כי גרי אמת הם כי הרבה מהם תחלה ישובו  צרות חבלו של משיח ובמלחמות גוג ומגוג עם ישמקצת הגרים מהעכו"ם ב 
 כשיתפלל יתפלל לה' ולא לאלהיו הראשון:  -לסורם ויתחברו עם גוג כמ"ש באגדה. והוא יאמר ה' 

שתי שלישיות העולם יכלו גם השלישית יבחן והנמלט הוא יהיה עובד השם הוא שיבוא מדי שנה בשנה ועתה  -)ח( והיה  אבן עזרא
 ך יכרתו פי שנים בכל הארץ:יפרש אי

ם כי גם מאומות העולם לא ישארו אלא הטובים שיהיו עובדי האל  פי' בכל ארץ ישראל וי"מ בכל העול -)ח( והיה בכל הארץ  רד"ק 
 יתברך פי שנים שני חלקים מהם יכרתו יגועו מקצתם יכרתו בחרב ומקצתם יגועו בדבר והשלישית יותר בה ישארו בארץ חיים. 

הסיר מהם הסיג כמו שמצרפין את הכסף ר"ל אביא עליהם אף את השלישית אביא באש ואצרפה ל -)ט( והבאתי וגו'  - וד מצודות ד 
ר"ל בהצרות הבאות אבחין את הנשארים אם יעמדו באמונתם כמו שבוחנין את הזהב  -צרות לכלות מהם הפושעים והמורדים. ובחנתים 

אני  -ות שאלתו. אמרתי כ"א מהנשארים כאשר יקרא בשמי אז אני אענה אותו למלא -רא בכור הצורף לדעת אם הוא נקי מסיג. הוא יק
 אומר שהוא לבד עמי ולא אבחר במי מעכו"ם והוא יאמר ה' הוא אלהי ולא אבחר בזולתו:

ם ּבְׁ אות מזוזה הלכה ב  עיין לק"ה לז י ִאיָתא ׁשָ ַתח, ּכִ ל ַהּפֶ יֹון ׁשֶ ִליׁש ָהֶעלְׁ ְׁ ׁשּ זּוָזה ּבַ ּבַֹע ַהּמְׁ ָוה ִלקְׁ צְׁ ּמִ ִחיַנת ׁשֶ ֶזה ּבְׁ ֲאָמר ַהּנַ"ל ב( וְׁ ֵרי ַהּמַ בְׁ סֹוף ּדִ
ִחיַנת  בְׁ ּנּו ּבִ ִכין ִמּמֶ ׁשָ ל ַהּדֹורֹות ִנמְׁ ַגם ּכָ ָהֹראׁש ַהּנַ"ל. וְׁ יק וְׁ ּדִ ךְׁ ֵמַהּצַ ׁשָ רֹוג ִנמְׁ ם ִהּדּור ָהֶאתְׁ ּגַ ר ַהִהּדּור ֵהם ׁשֶ ִעּקַ ם. וְׁ ן ׁשָ כּו', ַעּיֵ ֹקֵרא ַהּדֹרֹות ֵמֹראׁש וְׁ

ִליׁש  ְׁ ֵהם ַהׁשּ ָרֵאל ׁשֶ ֹאד מְׁ ִישְׁ נֹוָרא מְׁ ָלא וְׁ ָין ָעֹמק ִנפְׁ י הּוא ִענְׁ ָתִבין, ּכִ ם ֵהיֵטב וְׁ ן ׁשָ ם ה', ַעּיֵ ִחיַנת ׁשֵ ם ּבְׁ ִחיַנת ׁשֵ ֵני ֹנַח ּבְׁ דֹוׁש  ִמּבְׁ נּו ַהּקָ ֶדֶרךְׁ ַרּבֵ ֹאד. ּכְׁ
נֹוָראִ  ָלִאים וְׁ ָבָריו ִנפְׁ ל ּדְׁ ּכָ בֹו, ׁשֶ ּכָ ַרת ִמׁשְׁ ּפָ ָרָכה, ֲהֵריִני ּכַ יק ִלבְׁ ִנים, ַעּיֵן  ֵזֶכר ַצּדִ ל ּפָ יטּות ַעל ּכָ ׁשִ פְׁ ֵרי ַהזֹּוֶכה ַלֲהִביָנם ּבִ ֹאד, ַאׁשְׁ ֹאד ָעֹמק ָעֹמק מְׁ ים מְׁ

ִהיא ּבְׁ  זּוָזה ׁשֶ י ַהּמְׁ ִית, ּכִ ַתח ַהּבַ ל ּפֶ יֹון ׁשֶ ִליׁש ָהֶעלְׁ ְׁ ׁשּ זּוָזה ּבַ ִביעּות ַהּמְׁ ִחיַנת קְׁ ֶזה ּבְׁ ם ֵהיֵטב. וְׁ ַהבַּ ׁשָ ִאיָרה לְׁ ּמְׁ ם ה' ׁשֶ סֹוד ִחיַנת ׁשֵ יק יְׁ ֵדי ַצּדִ ִית ַעל יְׁ
אֵ  ַהּפְׁ ִחיַנת ָהֹראׁש וְׁ הּוא ּבְׁ סֹוד עֹוָלם, ׁשֶ יק יְׁ ִחיַנת ַצּדִ הּוא ּבְׁ זּוָזה, ׁשֶ מְׁ ּבַ "י ׁשֶ ּדַ ִחיַנת ׁשַ הּוא ּבְׁ ֵאר עֹוָלם ׁשֶ ָכל ַהּפְׁ ל ַהּדֹורֹות וְׁ ךְׁ ּכָ ׁשָ ּנּו ִנמְׁ ּמֶ ּמִ ּנַ"ל. ׁשֶ ר ּכַ

זֶּה הוּ  ִית ׁשֶ ַהּבַ ַהִהּדּור לְׁ ַפת תֹּ וְׁ ָתה יְׁ ִחיַנת ָרֵחל ָהיְׁ כּות, ּבְׁ ִחיַנת ַמלְׁ ִית, ּבְׁ ִחיַנת ַהּבַ רֹוג הּוא ּבְׁ י ֶאתְׁ רֹוג, ּכִ ִחיַנת ִהּדּור ָהֶאתְׁ ן א ּבְׁ ַעל ּכֵ דּוַע. וְׁ ּיָ כּו' ּכַ ַאר וְׁ
ךְׁ ֵמהָ  ׁשָ מְׁ ּנִ ר ַהִהּדּור ׁשֶ ם ִעּקַ י ׁשָ יֹון, ּכִ ִליׁש ָהֶעלְׁ ְׁ ׁשּ זּוָזה ִהיא ּבַ ִביעּות ַהּמְׁ ִחיַנת ִהּדּור  קְׁ בְׁ יֹון. ּבִ ִליׁש ָהֶעלְׁ ִחיַנת ׁשְׁ בְׁ ר ַהִהּדּור הּוא ּבִ י ִעּקַ ִית, ּכִ ֹראׁש ּבַ

ֲאָמר ַהּנַ"ל.  ּמַ ם ּבַ ֹבָאר ׁשָ מְׁ ִליׁש, ּכַ ָוה ַעד ׁשְׁ  ִמצְׁ
 הוספה זו בסוגרים נמצאת כבר בדפו"ר  לח
 (יטב. ע"ש הובסי' סו. כי הכל מקושר יחד -וכתב ,ובדפין הקודמים  מחקמתרלו  לט
 רה זו הכוונה לתורה סו לעיל וכבר נתבאר לעיל שהיא קשורה לתו מ

 בתחילת התורה  מא
 יד  ירמיהו לא מב
 עלמה יפה שאין לה עינים  מג

א ַמהו   -ת רבי יוסי א ההוא טעיאזוהר משפטים דף צה: השאלה החמישים ששאל  מד א עו ֵליְמת ָּ יְרת ָּ ִּ פ  ה   ְוֵלית ש ַ ין לָּ   ין שא יפה עלמה היא מי ַעְיינִּ
  לה ואין, ן"עי' שגי ת"הויו' ה שהם ג"ה  רק לרחל שאין והענין, בתורה עינים בה נזכר  לא מראה תויפ תואר  יפת היתה ורחל בה שכתוב  רחל פרצוף ל"ר , עינים לה

א ,אחת אלא עינים שתי לה אין דהיינו, עיינין לה ולית אמר  לכן, עין' שגי ת"הויו' ה הם שגם ח"ה א ְוגו פָּ יְרת ָּ   ביום  טמון הוא פרצופה גוף ל"ר , נסתר  ופהג ְטמִּ

ְליָּאְואִּ  ,האצילות בעולם י כ "ואח, הבריאה בעולם  בלילה ומתגלה ְתג ַ יהִּ ְפַקת אִּ א נָּ ַצְפרָּ יַאת , מהבריאה ועולה  יוצאת היא בבקר  ב ְ ס ִּ ַ ְתכ  א ְואִּ מָּ ימָּ   ומתכסית ב ִּ

ַטת , באצילות ביום ְתַקש ְ ין אִּ ו טִּ ש   קִּ א ב ְ לָּ   שאלות  כל על באורים הנה, ולםמע עדיין נתבררו שלא  חדשים  ן"במ דהיינו, היו שלא  בקשוטין שטת מתק  והיא ֲהוו   ד ְ

 .   עליהם דעתו שמשים  למי הדרוש  כל  באורך מבוארים  אלו
 יז בראשית כט*  מה

ה ָרֵחל:בראשית פרק כט  מו ַטּנָ ם ַהּקְׁ ׁשֵ ֹדָלה ֵלָאה וְׁ ם ַהּגְׁ י ָבנֹות ׁשֵ ּתֵ ָלָבן ׁשְׁ עֵ  )טז( ּולְׁ ַפת ּתַֹאר ִויַפת מַ )יז( וְׁ ָתה יְׁ ָרֵחל ָהיְׁ ֶאה:יֵני ֵלָאה ַרּכֹות וְׁ  רְׁ
ובכתה שהיו הכל אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן )ב"ב קכ"ג( שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשו  -)יז( רכות רש"י 

הוא זיו  -מראה   נפא"ס בלע"ז )צירקעל(:הוא צורת הפרצוף לשון )ישעיה מד( יתארהו בשרד קו -תאר   הגדולה לגדול והקטנה לקטן:
 קלסתר: 

 נ"ל ' וכבראשית לט ו מז

ֹלא ָיַדע ִאּתוֹ בראשית פרק לט  מח ַיד יֹוֵסף וְׁ ר לֹו ּבְׁ ל ֲאׁשֶ ֲעֹזב ּכָ ֶאה: )ו( ַוּיַ ֵפה ֹתַאר ִויֵפה ַמרְׁ ִהי יֹוֵסף יְׁ ר הּוא אֹוֵכל ַויְׁ ֶחם ֲאׁשֶ י ִאם ַהּלֶ אּוָמה ּכִ   מְׁ
 כאמו: -יפה תאר ויהי יוסף  -אבן עזרא 
 הוא אות על יופי המדות כי העין והפנים הם כראי מוצק לדבר הפנימי. כי -ראה ויפה מ רתאיפה  –להרחיד"א חומת אנך 



 תנינא ןמוהר"                     סז  תורה   ליקוטי                                         6לא: 

נולד הוא ' צעקת היולדת יבחע"י הבכי של רחל על הצדיק אזי הוא כנעלם בבטן ו העלמה  ישכשאולי גם רומז ש

   .הלגמת והצדיקהכיסוי  עוברדהיינו ש

 בניה  רחל מבכה על בבחי'  מט היאישראל  תסהשכינה וכנ אבל עכשיו בגלות אחר החורבן 

מאור עינים נסתלקין ע"י  בחי' עולימתא שפירתא דלית לה עיינין כי  נוע"כ היא

הצדיק שהוא פאר  ולכן גם העינים, מאור כי הבכי מסלק את  ,אין לה עיני השכלרחל גלות לכן ב הבכי כנ"ל

  :ור שלועל היופי וההיד עלמההיש  ,הדור בחי' בנה יוסף הצדיק
מראה הוא זיו  הכי , \נא/ מראה ולא יפת תואר וקא יפתנ"ל שדו ה,שרחל בגלות שפירתא דהיינו יופ אומר מה ש

זה עובר ע"י   ,פרש"י שתואר לשון ויתארהו במחוגהכו ,י חיצוני בחי' תואריופ אבל ,נשאר ,יופי פנימי ,הפנים

 .מרוב בכי \נב/יניה רכותו עכדמצינו בלאה שהי ,הבכי
 :  והבן היטב 

, ואח"כ רחל מבכה על בניהועי"ז מקושר היטב מאמר הנ"ל שמתחיל לדבר מענין 

ויוסף היה יפה י' מדבר מההעלמה שנתעלם הצדיק שהוא הפאר והיופי בחי' יוסף בח

בחי' יוסף וכו' כנ"ל  נגאי הכל ענין אחד, כי עיקר הולדת הצדיק שה. כי ר וכו'תוא

 : הוא מרחל וכו' כנ"ל 

  
 א לתורה זועד כאן ביאור חברות

 

* 
 שייך לעיל מענין האתרוג

שיחה זו נאמרה כמה ימים לפני אמירת התורה שלנו סז תנינא  וכמה ימים אחרי אמירת תורה א תנינא שבה מדבר על   שיחות הר"ן אות פז  עיין 
 מי מוהרנ"ת כט סימן לח לט ובחיי מוהר"ן נט. ועיין י ,ועיין לק"ה יוה"כ ב' שלכן מוהרנ"ת מבאר שיחה זו עפ"י תורה א תנינא , נערענין 

ל ַנַער ֵיש לֹו  ֵשי: 'כָּ ְמֵרי ֱאנָּ ה ִכי אָּ ְתרֹוג נָּאֶׁ נּו אֶׁ ִיְהיֶׁה לָּ אּוי שֶׁ ִאים )קפ( רָּ ְתרֹוג הּוא ְבִחיַנת ְלִפי ְבִחיַנת ַהיִָּמים נֹורָּ אֶׁ ה' ְוהָּ ה נָּאָּ ִאשָּ

תּוב ַבּזַהר )ִת  כָּ ה, ְכמֹו שֶׁ ְתרֹוג הּוא ְבִחיַנת )ִשירּקּונִ ִאשָּ אֶׁ הָּ ְך" ּוְביִָּמים  -ַהִשיִרים ד-ים יג, כא( שֶׁ ה ַרְעיִָּתי ּומּום ֵאין בָּ ְך יָּפָּ לָּ ז(: "כֻּ

ה" )ְשמֹות ב ֵאל ֵהם ִבְבִחיַנת ַנַער, ִכי ֲאַזי ֵהם ִבְבִחיַנת: "ְוִהֵנה ַנַער בֹוכֶׁ ִאים ִיְשרָּ יו(, ִמיָּד: "ַוַתְח -נֹורָּ לָּ תּוב ַבִתּקּוִנים מל עָּ כָּ ו" ְכמֹו שֶׁ

ה ַכַנ"ל:  -)ִתּקּון יא(, ְוַעל ְתרֹוג נָּאֶׁ ֵאל אֶׁ ִיְהיֶׁה ְלִיְשרָּ אּוי שֶׁ  ֵכן רָּ

ה ְביֹוֵתר כַ  ְתרֹוג נָּאֶׁ ִיְהיֶׁה לֹו אֶׁ אּוי שֶׁ ה" רָּ ה ְביֹוֵתר ְוִנְכנָּס ְביֹוֵתר ִבְבִחיַנת "ַנַער בֹוכֶׁ בֹוכֶׁ  "ל נַ ּוִמי שֶׁ

ל הּוא ֵמַהּמַח ְוהַ כִ  ִבין ִכי ִעַּקר ַהֵשכֶׁ ה, זֶׁה ֵיש ְלהָּ ה נָּאָּ ל ַנַער ֵיש לֹו ִאשָּ כָּ ם שֶׁ עֹולָּ אֹוְמִרים הָּ מֹות,  י זֶׁה שֶׁ ֲעצָּ בָּ ּמַח שֹוֵאב ִמּמַח שֶׁ

ה ַעל הּוא ִנְשקֶׁ ה" ִכי ַעל"ּומַח עַ כד(: -ְיֵדי ֵלחֹות ְוַשְמנּוִנית ַהּגּוף ִבְבִחיַנת )ִאיֹוב כא-שֶׁ ּקֶׁ יו ְישֻּ ה  -ְצמֹותָּ ְיֵדי ֵלחֹות ְוַשְמנּוִנית ַהּגּוף ִנְשקֶׁ

ל ַעל ל )קפא( ִכי ִעַּקר ִקיּום ַהֵשכֶׁ מֹות ְוזֶׁהּו ִעַּקר ִקיּום ַהֵשכֶׁ ֲעצָּ בָּ קֹום ַאֵחר ְוַעל-ַהּמַח שֶׁ א ְבמָּ  ֵכן ִמי -ְיֵדי ֵלחֹות ְוַשְמנּוִנית ַהּגּוף ַכּמּובָּ

הּוא מֹות ּוֵמֲחַמת שֶׁ ֲעצָּ בָּ מֹות ִכי ֵאין שֹוֵאב מחֹו ִמּמַח שֶׁ ֲעצָּ נּוס בָּ ר מחֹו כָּ זֶׁה ֵאין ִשְכלֹו ִבְשֵלמּות   ַנַער ְוֵאין ִשְכלֹו ִבְשֵלמּות ְוִנְשאָּ

מֹות ְוַעל ֲעצָּ נּוס בָּ ר ַהּמַח כָּ ִנְשאָּ א שֶׁ ִנְלקְ -ַכַנ"ל, ִנְמצָּ ה ִמןֵכן ַבת זּוגֹו שֶׁ יו" )ְבֵראִשית  חָּ נֱֶׁאַמר: "ַוִיַּקח ַאַחת ִמַצְלעֹותָּ מֹות ְכמֹו שֶׁ ֲעצָּ הָּ

ה ַכַנ"ל ְוַעל-ב ם ִנְלְקחָּ ר ִמשָּ יו ֲאשֶׁ נּוס ְבַעְצמֹותָּ ר כָּ ִנְשאָּ יהָּ ִרבּוי ַהּמַח שֶׁ ְך ֵאלֶׁ ה ִכי ִעַּקר ַהיִפי ַעל-כא( ְוכּו', ִנְמשָּ ְיֵדי -ֵכן ַבת זּוגֹו נָּאָּ

ת חהַ  לֶׁ נָּיו" )קהֶׁ ִאיר פָּ ם תָּ דָּ ְכַמת אָּ ה ִבְבִחיַנת: "חָּ ְכמָּ ם -א( ְוַעל-ּמַח ְוַהחָּ צֶׁ יהָּ ִרבּוי ַהּמַח ִכי ִהיא עֶׁ ְך ֵאלֶׁ ִנְמשָּ ה ֵמֲחַמת שֶׁ ֵכן ִהיא נָּאָּ

יו ַכִנזְ  נּוס ְבַעְצמֹותָּ ר מחֹו כָּ ֵלם ְוִנְשאָּ ֵאין ִשְכלֹו שָּ ל זֶׁה שֶׁ יו שֶׁ מָּ ר לְ ֵמֲעצָּ ל  כָּ ְרֵשי ַהַדַעת אֶׁ ִכין שָּ ִנְמשָּ ה זֶׁה ְבִחיַנת שֶׁ ֵעיל ּוִבְקדֻּשָּ

ת ִכי ֵאר ְקצָּ ם )קפב( ּוְלבָּ ב ַעֵין שָּ ְתרֹוג ְולּולָּ ה ה( סֹוד אֶׁ כָּ ְתרֹוג ְוַעֵין ְבַכּוָּנֹות )ַשַער ַהַכּוָּנֹות סֻּ אֶׁ ְתרֹוג  הָּ אֶׁ ל הָּ ִעַּקר ַהַכּוָּנָּה ְלַהְמִשיְך אֶׁ

ל הָּ הּוא בְ שֶׁ  ה אֶׁ רָּ אָּ ִיְתנּו הֶׁ ר שֶׁ ְפשָּ וֹות ַאְך ִאי אֶׁ ְבוָּי"ו ְקצָּ ִדים שֶׁ ַבּגּוף ְדַהְינּו ַהֲחסָּ ְתרֹוג ִכי ִאם ַעלִחיַנת ַמְלכּות ַהּמִחין שֶׁ ְיֵדי  -אֶׁ

ַבַדַעת  ִדים שֶׁ ְרֵשי ַהֲחסָּ ְרֵשי ַהּמִחין ְדַהְינּו ִמשָּ ה ִמשָּ רָּ אָּ ְּמַקְבִלין הֶׁ ּזֶׁהּושֶׁ ְתרֹוג שֶׁ אֶׁ ַרת הָּ אָּ ִעַּקר הֶׁ א שֶׁ ם ִנְמצָּ  סֹוד ַהַנֲענּוִעים ַעֵין שָּ

וֹות ַעל-ְבִחיַנת ַמְלכּות ַעל ַבּוָּי"ו ְקצָּ ִנְתַרִבין ּוְמִאיִרין ְבִחיַנת ַהּמִחין שֶׁ ראש ַכַנ"ל ְוזֶׁה  -ְיֵדי שֶׁ בָּ ַרת ַהּמִחין שֶׁ אָּ ם הֶׁ ְך ֲאֵליהֶׁ ִנְמשָּ ְיֵדי שֶׁ

אן ַבּקְ ִחיַנת הַ בְ  ל ַהּמַח ַכַנ"ל, ְוכָּ ה אֶׁ ה ְלַמְעלָּ לָּ מֹות ְולא עָּ ֲעצָּ נּוס בָּ ר מחֹו כָּ ש ְוִנְשאָּ ם הּוא ַנַער ַמּמָּ ְתרֹוג ַנ"ל ַרק שָּ אֶׁ ַרת הָּ אָּ ה הֶׁ דֻּשָּ

ראש ְלתֹוְך ְבִחיַנת ַהּגּוף וְ -ַעל בָּ ַרת ַהּמִחין שֶׁ אָּ ַּמְמִשיִכין ְבַכּוָּנָּה הֶׁ ל  ִנְתַרבֶׁ ְיֵדי שֶׁ ְך ַהּמִחין אֶׁ ם ִנְמשָּ ַבּגּוף ּוִמשָּ ה ּוֵמִאיר ַהּמִחין שֶׁ

 
 הוא  -גם בדפו"ר היא, בתרלד מט
 הוא  -בדפו"ר היא, בתרלד גם נ

  לוס שתרגם תואר שפירא. ורכות פירש יאין.וזה דלא כאונק נא
תולדות אפרים ]ויצא דף י"א ע"א ד"ה ועיני[ יני לאה רכות )כ"ט, י"ז(. תרגום אונקלוס יאין, ותמוה. ובספר ]לד[ ועפרדס יוסף ועיין 

 כתב כיון שנתהוה ע"י בכייתה שלא תפול בחלקו של עשו זה נוי האמתי, וכמו המבזה עצמו לכבוד המקום זה כבודו, 
 ת מרוב השפע שמשפעת כי שערי דמעה לא ננעלו לעולם והבן: ועל דרך הסוד לאה היא בבינה וזהו ועיני לאה רכו -שפתי כהן 

ֶאה:שית פרק כט ברא נב ַפת ּתַֹאר ִויַפת ַמרְׁ ָתה יְׁ ָרֵחל ָהיְׁ ֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות וְׁ  )יז( וְׁ
 איא בחזוא:)יז( ועיני לאה יאין ורחל הות שפירא בריוא ויתרגום אונקלוס 

כי עיניה   ורוצה לומר ין" פי', יפות, כעגלה יפיפיה )ירמיה מו, כ( תרגם יונתן יאיא,ועיני לאה רכות. תרגום אונקלוס "יא -הטור הארוך 
יפות ולא כולה, אבל רחל כולה יפה ומום אין בה. וי"מ )ר"י בכור שור( שבא לומר כי עיניה לבד רכות פי' שלא היו יפות, ודוקא 

 העינים לבד, אבל שאר דופי אין בה, ורחל כולה יפה: 
בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב, דכתיב )פ' נח(  ועיני לאה רכות. מאי רכות, אילימא רכות ממש, אפשר -דף קכג.  א קמאבועיין ב

ומן הבהמה אשר איננה טהורה, בגנות צדיקים דבר הכתוב, אלא מאי רכות, אמר רב, שהיתה שומעת אומרים, שני בנים לרבקה ושתי 
איש תם יושב  -א ול מה הוא ואמרו לה איש רע מלסטם את הבריות, קטן מה הואלת גדבנות ללבן, הגדול לגדולה והקטן לקטנה, ושו

 :אהלים, והיתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניה
 שהוא -שהיא, ומתרלו   –בדפו"ר שהוא בתקפא ותרלד   נג



 תנינא ןמוהר"                     סז  תורה   ליקוטי                                         7לא: 

ֵאל וָּאֲהֵבהּו" )הֹוֵש  ה: ִכי "ַנַער ִיְשרָּ כָּ ִבין ְוזֶׁה ְבִחיַנת סֻּ ם ֵהיֵטב ַבַכּוָּנֹות ְותָּ ֵבן ַעֵין שָּ ְתרֹוג ְוהָּ אֶׁ ה זֶׁה ְבִחיַנת יִָּמין ְבִחיַנת -ַע יאהָּ א( ַאֲהבָּ

ה ַעלַיד יִָּמ  ִחבּוק ה ְוזֶׁה ַנֲעשֶׁ כָּ ר ְלֵעיל: -ין ְבִחיַנת סֻּ ה ַכִנְזכָּ ֵאל ְבִחיַנת ַנַער בֹוכֶׁ  ְיֵדי ְבִחיַנת ַנַער ִיְשרָּ
ואולי אפ"ל שכוונת רבינו אע"פ שכתב ימים נוראים משמע בכל עשרת ימי תשובה אבל משמע כאן שמדובר בבחי' הדורמיטא דזעיר שאז מסתלקים  

 מזעיר בבחי' תרדמה ועי"ז נבנית הנוקבה לכן ע"י הבכי שהוא הסתלקות המוחין כמבואר בתורה סז תנינא אזי זוכין לאתרוג שהוא בחי' הנוק'   המוחין
 

צ"ע כוונת רבינו כי הבכי מגלה שהוא נער מוחין דקטנות שנשאר המח בעצמות ומאידך ותחמול עליו משמע שהבכי דווקא סיבה שיקבל מוחין וכן  
 . ואולי המוחין שמקבל ע"י תפילה הן נוסף וחוץ ממה שנמצא בעצמותיו , המוחין ע"י התפילה 'רה ח בתו

 ראה מהצלע של האדם זה לא רק מעשה שהיה אלא תמיד קיומה מבחי' הצלע שלו שהאשה נב עוד רואים כאן יסוד  
כל תיקון המלכות שלו הם בבחי' הנ"ל שברוחניות נבראים מהצלע ולכן  עוד רואים שלא רק אשתו אלא גם השכינה דהיינו האמונה והיראה שלו ו

 אר אצלם רבוי מוח  שנכשהוא בוכה 
     .גדול ומדוע נחשב נער  מתוך דעת שמכיר האמת כמה רחמי שמים הוא צריך והרי זה שכל צ"ע הרי הבכיה בימים נוראים היא רק 

שמסלקים כל החכמות ומסתכלים רק על המעשים אם עבודתו היתה  וזה בחינת נער בוכה דהיינו  אות ג' 'ועיין לק"ה יוה"כ ב

ולה. כי רואה כמה רחוקים מעשיו אפילו כראוי בשנה זו כפי חכמתו ודעתו על כל פנים. ועל ידי זה נתעורר לבו לבכיה גד

נער בוכה שזה   מחכמתו ודעתו הקטנה. וזה שכתב רבינו ז"ל שעל ידי בחינת נער בוכה זוכה לאתרוג נאה כנ"ל. כי על ידי

 . בחינת שממשיך הדעת אל הלב והגוף להשתדל שיהיו מעשיו מרובים מחכמתו כנ"ל
 

ת אמר שסמך על הרב מברדיטשוב כיוון שהוא פאר הדור והרי נתבאר שפאר הדור הוא דייקא מוחין  עוד צ"ע שכאן תולה בבחי' נער ואילו בכמה שיחו
זה בחי' אור וכלי כי ישראל הכלי צריכים להיות כמה שיותר חסרים את השפע ואילו האור צריך  ואולי גדולים מאד ושורש לכל המוחין של ישראל )

 קטנים(להיות כמה שיותר גדול כדי להאיר אפילו בכלים 
 

אּוי -שיחות הר"ן אות קכה  ִאים רָּ ְלִפי ְבִחיַנת ַהיִָּמים נֹורָּ ְתרֹוג שֶׁ אֶׁ ַמר ֵמִעְנַין הָּ ז אָּ כֹות תק"ע, אָּ ה  ְבַחג ַהסֻּ ְתרֹוג נָּאֶׁ נּו אֶׁ ִיְהיֶׁה לָּ שֶׁ

ם עֹולָּ יָּה הָּ ְתרֹוִגים ְוהָּ יּו ְמצּוִיים אֶׁ נָּה לא הָּ ּה ַהשָּ א ְלֵעיל )רנד( ּוְבאֹותָּ יָּה שּום  ַכּמּובָּ ל ְולא הָּ ְתרֹוִגים ְכלָּ ם אֶׁ הֶׁ לא ִיְהיֶׁה לָּ ְסבּוִרים שֶׁ

ה ַהֵשם ִיְת  שָּ עָּ כֹות שֶׁ ב סֻּ רֶׁ ְתרֹוג ַבְּמִדינָּה ַעד עֶׁ ז אֶׁ יּו נֹוְתִנים אָּ ת ֲעיָּרֹות ְוהָּ ְתרֹוִגים ִלְקצָּ אּו אֶׁ בָּ ְך ֵנס שֶׁ רֶׁ ַרְך ִנִסים ְוִסֵבב ִסבֹות ְבדֶׁ בָּ

מֹון ַהְרֵבה בְ  אְסַלב בָּ מָּ ד ְוַגם ִלְקִהַלת ְברֶׁ חָּ ְתרֹוג אֶׁ ְתנּו ֲחִמִשים ֲאדִֻּּמים ְויֹוֵתר ְבַעד אֶׁ ת ְקִהלֹות נָּ ְתרֹוג, ִבְקצָּ ר  א אֶׁ ַעד אֶׁ דָּ ְתרֹוג ְמהֻּ

ה )רנה  כָּ ר ַצִדיק ִלְברָּ ִביא לֹו ְכֵלי ימי מוהרנ"ת כחְמאד ְלַיד ַרֵבנּו, ֵזכֶׁ ַמר ְלהָּ ה, ְואָּ כָּ ה ְמאד ְלַרֵבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ ה ְּגדֹולָּ יָּה ִשְמחָּ ( ְוהָּ

דֹול ִמ  יָּה לֹו ִחיּות ּגָּ ה יִָּמים ְרצּוִפים הָּ ה ּוְשלשָּ ל ַהִשְמחָּ ר ִמּגדֶׁ יָּה ַמְרִּגי זֶׁמֶׁ ה יִָּמים ְולא הָּ ן ַהְשלשָּ ל אֹותָּ ִריא כָּ יָּה בָּ ְתרֹוג ְוהָּ אֶׁ ש  ן הָּ

כֹות ִסֵפר ַהְרֵבה  ְתרֹוג ְוַגם ַאַחר סֻּ אֶׁ יָּה לֹו ִמן הָּ הָּ ה שֶׁ ל ַהִשְמחָּ יָּה לֹו ִמּגדֶׁ הָּ ה שֶׁ שָּ ל ַהחֹוַלַאת ַהּקָּ נּו ְכלָּ ֵאין אָּ ַמר שֶׁ ְתרֹוג ְואָּ אֶׁ ִמן הָּ

אֵ יֹוְדִעים כְ  ִיְשרָּ נּו רֹוִאין שֶׁ ְתרֹוג ַוֲהֵרי אָּ ל ִיְקַרת ַמֲעַלת ִמְצַות אֶׁ ל ּגדֶׁ ר  לָּ מֹון ַהְרֵבה ִבְשִביל ִמְצוָּה זֹו, יֹוֵתר ֵמַעל ְשאָּ ל ְמַפְּזִרים מָּ

ר ֵאין ְלַש  ה ְמאד ְמאד ֲאשֶׁ רָּ א ִמְצוָּה זֹו הּוא ְיקָּ מָּ ר ִמְצוֹות ּוְבַוַדאי לא ַעל ִחנָּם הּוא ִמְסתָּ ְפשָּ ּה אֶׁ תָּ ל ַמֲעלָּ נּו יֹוְדִעין ּגדֶׁ ֵאין אָּ ֵער ַרק שֶׁ

יּו יֹוְדִעין ּג ִמיִאם הָּ דֹוש ֵהם ֲחכָּ ֵאל ַעם קָּ יּו עֹוִשים ִבְשִביל ִמְצוָּה זֹו ִכי ִיְשרָּ הָּ יּו עֹוִשים ַמה שֶׁ ל ַמֲעַלת ִמְצוָּה זֹו הָּ ה  דֶׁ שֶׁ ם ְוקָּ

ֵהם ְמַפּזְ  ם ּוְבַוַדאי ְכשֶׁ ֱאִריְך ְלַהְטעֹותָּ מֹון ַהְרֵבה ִבְשִביל ִמְצוָּה זֹו לא ְלִחנָּם הּוא ְועֹוד הֶׁ ְבִספּור זֶׁה ְוִהְפִליג ְמאד ְבַמֲעַלת ִמְצַות  ִרים מָּ

ְתרֹוג:   אֶׁ

 

ְתרֹוִגים ְמצּוִיים ְכלָּ ( סימן לט העתקתי לעיל בהקדמה)  ימי מוהרנ"ת חלק ראשון לח יּו אֶׁ נָּה ַהּזאת לא הָּ ַבר ראש  ְוִהֵנה ַבשָּ ר עָּ ל ּוְכבָּ

ה יִָּמי נָּה ְויֹום ַהִכפּוִרים ּוְשַנִים ּוְשלשָּ הּוא יֹום א' ִלְפֵני ַהשָּ ת שֶׁ ֵאי ַשבָּ ֵתנּו ּוְבֵליל מֹוצָּ ְתרֹוִגים ִלְמִדינָּ ְך ַוֲעַדִין לא ִהִּגיעּו אֶׁ ם ַאַחר כָּ

ש נֶׁעִמירֹוב ְוהָּ  ְתרֹוִגים ִלְקִהַלת קדֶׁ כֹות ִהִּגיעּו אֶׁ ה ֲאנִָּשים ִהְמִתינּו ְבנֶׁעסֻּ א ְמאד, ִכי ַכּמָּ דֹול ְונֹורָּ ם ַרַעש ּגָּ ְתרֹוִגים יָּה שָּ ִמירֹוב ַעל אֶׁ

ִאיש  ִלי נַָּסע ִעם הָּ ְסַלב ְוַרִבי ַנְפתָּ ְתרֹוִגים ַּגם ְלפה ְברֶׁ ְלחּו אֶׁ שָּ יו שֶׁ ַרְך ִסֵבב ְבַרֲחמָּ ם ְלפה ְכֵדי שֶׁ ְוַהֵשם ִיְתבָּ הֹוִלכָּ לא ִיַסע ִעם שֶׁ

אּו ְלפה ְביֹום ִראשֹון ֵאיזֶׁה קֹום ַאֵחר ּובָּ ְתרֹוִגים ְלמָּ אֶׁ ה   הָּ ְתרֹוג נָּאֶׁ נָּה אֶׁ ה ְוקָּ כָּ ת ַרֵבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ ם אֹור ַהיֹום ְוֵהִקיצּו אֶׁ עֹות קדֶׁ שָּ

ה ְבִלי ִשעּו ה ַוֲעצּומָּ ה ַרבָּ ְדוָּה ְּגדֹולָּ ה ְוחֶׁ יָּה לֹו ִשְמחָּ א ְוהָּ    .רְוִנְפלָּ

ה אוֹ  ִעיר ְלפה ִנְתַּגלָּ ִנְכַנְסתָּ ְלהָּ ִלי ֲהלא ְכשֶׁ ַמר ְלר' ַנְפתָּ טּוַח ַעל ְואָּ ִייִתי בָּ ְתרֹוִגים ִכי הָּ ִיְהיּו אֶׁ מֹות ִכי יַָּדְעִתי שֶׁ עֹולָּ ל הָּ ר ּגָּדֹול ְבכָּ

ר ַצִדיק וְ  אֹון ִמַבְרִדיְטשֹוב ֵזכֶׁ ַרב ַהּגָּ ל ַהַצִדיק הָּ תֹו שֶׁ ל כָּ ְתִפלָּ נּו )ַהְינּו שֶׁ לָּ ה שֶׁ ה ִכי ֲהלא הּוא ַהְפֵאר ַהְּקִהלָּ כָּ דֹוש ִלְברָּ ל קָּ

עְשַקייט א ִאיז ִדיא ַפאְבִריק פּון יּודֶׁ ִמים()וָּואס דָּ ְרסָּ א -ַהְמפֻּ ר ִנְפלָּ בָּ ל ַיֲהדּות( זֶׁהּו דָּ אן הּוא ֵבית ַהיֹוֵצר שֶׁ כָּ  שֶׁ

יָּה לֹו ִמּזֶׁה  הָּ ה שֶׁ ל ַהִשְמחָּ ה יִָּמים לאְוגדֶׁ ְשלשָּ ַמר שֶׁ ֵאר ְואָּ ר ְלבָּ ְפשָּ זֶׁה ִאי אֶׁ ִדֵבר בָּ ל ַמה שֶׁ לֹו   ְוכָּ ֵבד שֶׁ ל ַהחֹוַלַאת ַהכָּ ִהְרִּגיש ְכלָּ

ה  ל ַהִשְמחָּ ר ִמּגדֶׁ יּו ְצִריִכים ִלְקרא ְכֵלי זֶׁמֶׁ הָּ ַמר שֶׁ ה ְואָּ ם ַהִשְמחָּ  ֵמעצֶׁ

נָּיו אִתי ְלפָּ בָּ כֹות ְכשֶׁ ְתרֹוג ְוִהְפִליג ְמאד ְמאד בְ  ְוַגם ַאַחר סֻּ אֶׁ ב ִדֵבר ַּגם ֵכן ַהְרֵבה ִמּזֶׁה ֵמִעְנַין הָּ ר ִנְכתָּ ְתרֹוג ּוְכבָּ ל ַמֲעַלת ִמְצַות אֶׁ גדֶׁ

ה ְוכַ  ְתרֹוג ְבַכּמָּ אֶׁ ל ַעל הָּ נָּה לא ֵבְרכּו ְכלָּ ַר"ן קכ"ה( ִכי ְבאֹותֹו ַהשָּ קֹום ַאֵחר )ִשיחֹות הָּ ת ְבמָּ הִמּזֶׁה ְקצָּ ְתנּו  ּמָּ ה ֲעיָּרֹות נָּ ֲעיָּרֹות ּוְבַכּמָּ

ְתרֹוג ִשִשים ְוִשבְ  ת ְלַפֵּזר הוֹ הֹון ַרב ְבַעד אֶׁ ֱאמֶׁ יֹוְדִעים ְלַכֵּון הָּ ֵאל שֶׁ ְכַמת ִיְשרָּ ה ְמאד ְבחָּ כָּ ן ַרב  ִעים ֲאדּוִמים ְוִהְפִליג ַרֵבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ

א ִכי ִהיא יְ  לא ִנְתַּגלּו ַטֲעֵמי ַהִּמְצוֹות ּוְסגֻּלָּ ִבְשִביל ִמְצוָּה זאת ַדְיקָּ ּטֹוב שֶׁ ַמר שֶׁ ה ְמאד ְמאד ְואָּ רָּ יּו קָּ ש, ִכי ִאם הָּ ם ַבִּמְדרָּ א שָּ ן ַכּמּובָּ תָּ

ְתרֹוג ְוכּו'  אֶׁ יּו עֹוִשין ִבְשִביל הָּ ה הָּ ְתרֹוג ִמי יֹוֵדַע מֶׁ אֶׁ  יֹוְדִעין ַמֲעַלת הָּ

 
ל תורה ל אות ד. ְולָּ ועיין  אתרוג אולי כנ"ל שאתרוג בחי' מלכות והוא כפי תיקון המלכות מה שישראל מפזרין ממון הרבה על מצוות בֹוא ְלַהֵשכֶׁ

ר ִכי ִאם ַעל ְפשָּ הּוא ְבִחיַנת -ַהַתְחתֹון ַהּזֶׁה, ִאי אֶׁ א, שֶׁ מָּ כָּ א אֻּ ה ִכי ַשֲערָּ מֹון ְבַתְכִלית ַהִשְנאָּ ִיְשנָּא ַהּמָּ ַצע, שֶׁ ל  ְיֵדי שֹוֵנא בֶׁ ַהֵשכֶׁ

ַצע, הּוא ִמ  א ְדַמְלכּות ְוֵכן שֹוֵנא בֶׁ ל ַהַתְחתֹון הּוא ְבִחינֹות ַמְלכּות, ַהַתְחתֹון, הּוא ִמִסְטרָּ א ְדַמְלכּות )עיין תיקון ע'( ִכי ַהֵשכֶׁ ִסְטרָּ

הּוא ַמְנִהיג אוֹ  ם, שֶׁ ם ְועֹולָּ ל עֹולָּ ְבכָּ ה שֶׁ אָּ ה ַתתָּ ְכמָּ הּוא ְבִחינֹות חָּ ם שֶׁ עֹולָּ  תֹו הָּ
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