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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

 ששולב בגרסת התורה והוא מסקנת העיון שבהערות   ,ביאור הפשוט  -הראשון

 .  ותירוץ בבנוי על פי רוב בדרך של קושיא , אההערות  -החלק השני
שהלומד יוכל בעצמו לדון בדיוק  ופתיחת כל המראה מקומות עם מפרשיהם כדי 

שעל כן נקרא חיבור זה חברותא, כי הכוונה    הדברים ולא יוכרח לסמוך עלי. 
בו גם הרבה   שמובלעים להיות עזר ללומד ולא ספר חידושי תורה אע"פ 

 חדושים. 

היא הקדמה לתורה שהיא מבט כללי על התורה, שאמור לקשור את     -והשלישי
   . אחד בקשרכל חלקי התורה 

 גם לבאר נושאים שבמיוחד קשים להבנה בתורה. עוד ו
כמעט ראיות למבואר  בה  ל מסקנת העיון שבהערות לכן אין עבנויה     -ההקדמה 

 בה
דרך הלימוד נ"ל לדמות למחרוזת כי כל תיבה ומשפט בתורה הן חרוז נפלא שצריך  

לעיין בו תחילה בפני עצמו ללמוד אותו היטב ולכן בזה גלשתי גם מעבר לקשר העניין 
לתורה, ואח"כ לעיין בו כיצד נקשר לתורה, וכן לעבור מחרוז לחרוז אע"פ שעדיין לא  

כך נהגתי בכל מקום שכתבתי הערה ולפי מסקנת נקשרו היטב החרוזים כולם זה לזה. ו
 ההערה ביארתי את הפשט המשולב בגרסא. 

זה למצא את החוט החזק  "ברינה יקצורו", כי עיקר ה"הזורעין בדמעה"בחי' וכל זה עדיין 
שיחרוז את כל החרוזים היטב דהיינו לתפוס את מהלך התורה באופן שכולל את כל  

וזה השתדלתי  .גביכול אין בו צורך למהלך התורה הפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכ
 לעשות אחרי לימוד כל התורה בעיון כתבתי הקדמה לתורה שהכוונה בה לבד מביאורי

העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים ופושט את כל  ,מושגים קשים להבנה
"ד בלא חידוש גם  )אמנם כיון שאין ביהמ כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. הספיקות
ועדיין אני מצפה )זו היתה כוונתי   דשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות(חבהקדמה נת

 ( להצליח יותר

 
 

בהשוואה לשאר  שהיא גרסת מוהרנ"ת שהדפיס בביתו, מוגה מהדורת תקפא המדויק,  בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן  דפי הליקוטי מוהר"ן
 . הישנים וחדשים  ובתוספת מ"מ . מהדורות

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

. )הריצ"ח במדבר  23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה 23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה   א
פ' במדבר.תשנד ולא כולם     ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד  וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי  יסודות  הרבה 

 , והוא רחום יכפר עוון.  אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דציינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ו 
 השתדלתי מאד כל ביאור להקדים לו את הקושיא המכריחה אותו וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.  ב
ה  שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופאות עיין חיי מוהר"ן  ג

   .עדין אחוז בתחילתה וכן מסתבר שמי שאמר על עצמו שזכה ליחידה דיחידה אצלו התורה והתפלה הן כל אחת ושתיהן יחד אחדות פשוטה
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 הודעה 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על י ורק כיון שציוה לעוהלוואי שגם במה שכיוון למדרגתי לא שבשתי, ובפרט אנן עומק כוונתו  מי יודעכי 
קש   הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקבים  ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ַלִים לְּ י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ם ָכל ַמה ש ּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  ּו ַמחְּ

ָכל פַּ  ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ָצה בְּ ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ָין ַהּנֹובֵּ ַמעְּ יל אֶּׁ ּכְּ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ִלש  ּתֹר וְּ ַלחְּ ים וְּ ִ דֹוש  ָבָריו ַהּקְּ דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ת  ַעם לְּ
הַ  ָהִבין ּולְּ יַדע ּולְּ ָבָריו ָצִריךְּ לֵּ יֹוִציא ִמּדְּ ַדע וְּ ּיֵּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ ה ָהעֹוָלם. וְּ ל זֶּׁ ֶּׁ ים ש  ף ַמִים ַרּבִ טֶּׁ ֶּׁ מֹו ִמש ּ ים אֲ ַעצְּ ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ יִעים ַעמְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ ִמין ש 
ָגתֹו, ֲאבָ  רֵּ ִפי ַמדְּ ַרךְּ ּכְּ ּבָ צֹות ַלֲעבֹוָדתֹו ִיתְּ ם עֵּ הֶּׁ ן מֵּ ּבֹונֵּ ִהתְּ ה ָיכֹול לְּ ָ ש  ֻהרְּ ֶּׁ ַמה ש ּ כּו'. ַרק ּבְּ י ָים וְּ ם ּתֹוָרתֹו ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיו ִמּנִ צֶּׁ ן   ל עֶּׁ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  ַהּקְּ

כּו'. א וְּ ּלָ ם אֶּׁ הֶּׁ י מֵּ ּתִ רְּ לֹא ִחּסַ ַרּבֹוַתי וְּ י מֵּ ּתִ ה ָלַמדְּ ּבֵּ ָרָכה, ַהרְּ רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ ֶּׁ מֹו ש   עכ"ל  ּוכְּ

בעיון.  ועיקר כוונת החיבור הזה הוא לבאר הפשט באופן שכל אחד יוכל ללמוד ולעורר קושיות ללימוד בעיון ולפתוח את המראה מקומות להקל על הלומד
לם הוא  ולחדש מסתמא אצ והרבה חדושים שעמלתי שעות רבות להבין ולרגע לא שכחתי את אנ"ש החריפים שאם יעיינו בזה מסתמא יהיו להם הרבה הערות, 

להקל על הרוצה ללמוד וך את הדברים רכל מעלתי עליהם היא רק הסבלנות לעמול ולטרוח הרבה שעות עמ"נ להגיש כשלחן ע דבר פשוט שמיד עלו עליו.
 . , כיון שלא מצאתי אחר שעשה זאתבעיון 

 
 התנצלות 

 ארי כבוד  אמנם מעט בברסלב העיזו לפרסם חידושיהם חלקם כדי לא להיקרא בעל המחבר וכיו"ב ת 
המבוררים לו כאחותו שאסורה לו כמבואר בשבת אלא דברים לרבים וחלקם כנראה מחשש שלא יצאו חובת הזהרת רבינו בתורה כא אות ח' שאין לדרוש 

 , מסתמא כוונתו להאמין אבל לא לדרוש ולפרסם.  ' )סוף אות ה'( שכ"א חייב להאמין בחשיבות חדושיו אקמה:, ואע"פ שהזהיר בתורה ס

ב"ב י: שעל זה  מהרש"אמפרשים רבים שהאריכו בחיוב כתיבת חידושים עיין דווקא יצא לחדש ולחלוק על אבל כיון שאמר אני חדש מלא ישן ולא ידוע שבזה 

הקב"ה דבר, ואינו כותבה ויכול לכתוב, הרי גוזל מי שגילה לו, כי לא  מי שגילה לו אות תקל  ובספר חסידיםאחז"ל פסחים נ. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו 
יד( יביא במשפט    גלה לו אלא לכתוב, דכתיב )תהלים כה יד( סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם, וכתיב )משלי ה טז( יפוצו מעינותיך חוצה, וזה שכתוב )קהלת יב

משם  שכתב בהקדמתו    לב אריה   הוסיף בשם ספרשם.    להחיד"א ברית עולם  ובביאור      ינה כותבה:על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שא
ב  בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו עולה לו במקום קרבן. ובזה פי' הרש רז"ל  

עוד עי"ש בשם ספר    .  וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבן זבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה    הנ"ל את הכתוב 

ז"ל שכל מי שמגלין לו רזי תורה מן השמים ואינו כותבו עתיד ליתן את  רבי אליעזר מגרמיזא  שם  ביד פרשת כי תשא שכתב    על התורה כתב  רבינו אפרים

ה  מלמוה"ר מרדכי הכהן מגורי האריז"ל בהקדמת ספרו בזה"ל "ניתנה רשות למי שחננו ה' קצת דעה וחכמה ובינה לבאר ולפרש    שפתי כהן   ועיין   הדין עכ"ל.

אות טו    צדוק הכהןלר'    מחשבות חרוץבספר  ועיין        .שקבלה נשמתו בסיני ואם לא יכתבם נראה לי שהוא נענש כמו הנביא שהוא כובש נבואתו שחייב מיתה 
    חיוב לפרסם כי שמא יש בדבריו איזה חידוש השייך לחלקו ולא נגלה לשום אדם והוא לכך נוצר לגלותו בעולם, ואם לא, ח"ו יצטרך להתגלגל.  שכתב שיש גם 

ולי ע"י לכן א  זי"ע שכתב בהקדמת ספרו בשם ספר תורת גיטין מאמר הקדמון שדבר טוב אחד בספר מציל על הספר כולו. עכ"ל. קהילות יעקב עוד עיין בספר 
 לו.הודעה והתנצלות הנ"ל אפשר כן לפרסם איזה חדושים גם לפחותים כמונו, ואנו תקווה שעכ"פ דבר טוב אחד יש גם בחיבור זה ויציל על הספר כו 

להוראה   ואע"פ שהרמב"ם מזהיר באגרות קדש מאמר קדוש ה' שלפני שדורש לרבים יחזור ד"פ אבל מה שכותב צריך לחזור אלף פעמים, מסתמא הכוונה 
הרת  למעשה ואע"פ שבודאי בדברי רבינו יש הוראה בקיום עצותיו ועניני השקפה למעשה, מסתמא בדרך לימוד מותר דאל"כ לא שבקת חי. ומסתמא גם הז 

 רבינו הנ"ל אפשר לפרש כך. 
את ספקותיו ולא רק דברים המבוררים כאחותו עכ"פ אם טעינו והזהרתם היא בכל עניין, אולי ראוי לכנות את הביאור חברותא, כי חברותא דרכו לומר גם 

   שאסורה.

שרשב"ג מי' הרוגי שסז שחכמים ראשונים נמנעו כדי שלא להנות מהתורה ועיין שם סימן ח'  ספר חסידיםחתימת שם המחבר היא סוגיא בפ"ע עיין עוד עניין 
לציין  בא דעלמא נהגו כן ו מאידך ר ., אמנם יש מקשים א"כ מאי משמאלה עושר וכבודלו מזכויותיו  עוד עי"ש סימן פד שמנכין  מלכות תלה בזה סיבת הריגתו 

ע"י תלמידיהם או שכל היחס לפירוש הוא כפי גדולת המחבר בחכמה ויר"ש לכן חששו שאם לא יציינו שמם לא ינהגו כובד ראש  שצויין שמם ונ"ל הטעם או 
 בדבריהם.

 בתורה של רבינו לעורר על חשיבות העיון  
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש  חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י  לְּ נֵּ ְּ עּוִרים  ש  ִ מֹד ש  ָפָריו  ִללְּ ים   סְּ ִ דֹוש  עּור, ַהּקְּ ִ ָחד ש  ּוט  אֶּׁ ש  מֹד ּפָ ִהירּות ִללְּ מְּ ה  ּבִ ּבֵּ ֹאד ַהרְּ י  מְּ דֵּ ה  ּכְּ יֶּׁ הְּ ּיִ ֶּׁ גּור ש  ָ ַעל ש  -ּבְּ
ה  עּור, ּפֶּׁ ִ ש  ָחד וְּ מֹד אֶּׁ ִעּיּון  ִללְּ דֹול ּבְּ י . ּגָ ש   ּכִ קּות יֵּ דֹול ַעמְּ ָלא ּגָ ִנפְּ ָפָריו  וְּ סְּ ן . ּבִ ַעּיֵּ ָמקֹום  וְּ ר ּבְּ ה  ַאחֵּ ַין  ִמּזֶּׁ ִענְּ ם  מֵּ קּות עֹצֶּׁ דֹול ָהַעמְּ ש   ַהּגָ ּיֵּ ֶּׁ תֹוָרתוֹ  ש  ה  ּבְּ ָ דֹוש  ַהּנֹוָרָאה  ַהּקְּ ֹאד וְּ  ַעד מְּ
ין  ין  סֹוף אֵּ אֵּ ִלית וְּ כְּ     :ּתַ

לבאר דברי רבינו בסוף תורה כה   ( חכמה ובינה אות לו) שהעיון בתורתו מסוגל לבטל הרהורים רעים כי הם באים מהמדמה ועיין ככבי אור    תורה קה תנינאועיין  
ו מסוגל שצריך לקרא שם חדש ליצה"ר דהיינו מדמה. הטעם כי המדמה הוא מדרגה שמינית ביצה"ר שנתחדשה כנגד התורה של רבינו ולפ"ז דווקא תורת רבינ 

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

 שרבינו אמר כבר נתתי לכם כח המדמה כשר וטוב וכו'.    -תקכאסימן חי"מ ועיין 

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

אות ח' שע"כ צריך מאד לחפש ולבקש מאד צדיק כזה שיכול להמשיך מדמה מבורר   שעיקר האמונה תלויה בברור המדמה ועי"ש   תורה ח' תנינא אות ז'ועיין  
 לאנשיו.

שע"י הסתכלות בצדיק והצדיק בו זוכין להתנוצצות המוחין ולשפלות )שרק היא תקום בתחית המתים( ולגדולה כפי מדרגת מוחו.   תורה עב תנינאעוד עיין  
 כז שגם ע"י לימוד ספרו מתקיים כל זה עפ"י המבואר בתורה קצב שפניו ושכלו של הצדיק נמצא בספרו. ועיין בפל"ח שם אות ב' וד' עפ"י לק"ה תפלין ו'

שרבינו שאל את רבי אהרן תלמידו שהיה הרב של ברסלב למה לא תקח את ספרי   -( סימן ב' אות טז)הובא בחכמה ותבונה    ( שיחות וספורים אות מג ) ככבי אור  ועיין  
 על דעתך איזה קשיא ואח"כ תוסיף ותעיין בו עד שתבין ותדע את התירוץ שע"ז.ותעיין בו היטב עד שיעלה 

וא"א .  ונראה פשוט כוונתו בזה שאין אחד שלא יכול למצא תועלת בספרו .  ידועים דברי רבינו שכינה בשם אפיקורס את אותם שאמרו שתורתו גבוהה מדאי 
א אמר זאת על ספרו אלא על תורותיו קודם שנעשו לספר א"כ בכל תורה בלקוטי מוהר"ן  לומר שהכוונה שכל אחד יש כמה תורות שמתאימות לו שהרי ל

צריך זהירות   עכ"פ לפ"ז .  יכול כל אחד בכל מדרגת הבנה למצא איזה תועלת נצחית ואמנם לכאורה צריך לומר זאת גם על כל חלק מתורה אבל בזה צ"ע
)רמב"ם  במציאות הנבואה ובנבואת משה  מה שנקט לשון אפיקורס דהיינו כופר   .גדולה וכל אחד לבחון עצמו אולי ח"ו הוא מאותם אלה שמכונים בפי רבינו אפיקורס

נמצא שמי שסובר שרבינו אומר    .ע רק מה שצריך לו ולא יותר תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמ ב נראה כוונתו כיון שאמר   '(,ח  'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק . 

  אחר התחיה לעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ ו הל(  ששון ושמחה יז)אמר בככבי אור זצ"ל שהיה גאון ועמקן עצום ואם תקשה שרבי אברהם בן נחמן 
שם  שך דבריו מאדרבה משם ראייה כי ה  . וא"כ מה הטענה על אזובי הקיר כמונו. אבלדבור אחד מדבריו הנוראים כפי שידע אותו אדמו"ר ז"ל עוד בזה העולם 

מזה שהיו לו כמה   שעל כל זה רבנו בעצמו הזהיר לכמה וכמה שישתדלו לחדש בתורתו כמבואר בתורה קה תנינא שאפילו אם לא יכוון לכוונתו זה טוב, ומובן 
 . כוונות בדבריו הנוראים שגם אנו נוכל לידע ולהבין בהם קצת וכו' עי"ש 

קוטי מוהר"ן רואה בחוש שהספר לא נכתב לגאונים, ולא ליודעי קבלה, ולא ליודעי כל התורה כולה, אלא לכל אדם כפשוטו ממש  י מי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ  ו  .ר של רבינו יותר מגאונים גדולים ורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספ

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו 
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון

 בספה"ק
  ליקוטי מוהר"ן

 תנינא

   :לטדף 
 
 
 פה תורה



 לט:          ליקוטי                            פה  פו  פז                   מוהר"ן תנינא

הקמת הברית רמז לזווג כי מתחילה צריך אתערותא דלתתא 

היינו תיקון השכינה וכשהשכינה מתלבשת בלבושין נהירין 

בחי'  [ב] והיא בחי' שבועה [א] חוור סומק ירוק בחי' אבות

אשר   [ד] ( ונעשה כאלו עכשיו נשבע לאבות וזהגשבעה )
על  . כיום הזה דייקא, נמצא נשבע לאבותיך כיום הזה

 : נתחדש השבועה לאבות תפלה בכח ידי

הנקראים לוזים הם רומזים לבחי' לאה  אגוזים[ ה]  פה

ואח"כ נכנסין לבית  [ח] נוק' ראשונה זאובעורף. שה ואושה

וזהו  . [י]{פסחים פח}[ ט]המקדש שהוא בחי' יעקב קראו בית אל 

, ב' נחמו נחמו [יב]שדרך לוז נכנסין לבית אל. וזהו  [יא]שפרש"י 

, שהוא בחי' עורף שעל ידה נכנסין קדקדגימ' ו נחמפעמים 

"א יום שבין המצרים וכנגדו ךלבית אל. וזהו ג' שבועות שהם 

. בשביל זה נוהגין לאכול ביצה בסעודה המפסקת [יג] באילן לוז

בכ"א יום. כמאמר חז"ל  טוגומרתכי הביצה [ יד]בט' באב 

לוז  תרנגולת מולדת לכ"א יום וכו' וכנגדו באילן טז(. )בכורות ח

וזהו העצם לוז שיש בעורף אדם שישאר אחר כליון הגוף וממנו 

. וזהו עיקר [יח](יז) יתחדש בנין הגוף בשעת תחיית המתים

כנ"ל. כי על הגוף נאמר )רות ג(   נחמו נחמונחמותינו בחי' 

והנה בבוקר והנה היא . [יט] שהוא עת התחי' שכבי עד הבוקר

הגוף ובשביל שכל היינו עצם לוז הנ"ל שע"י נתבנה  [כ] לאה

כוונתו של יעקב הי' בשביל רחל נאמר בבני רחל דהיינו יוסף  

)דברים כגובבנימין כתיב  [כב])בראשית מט( נזיר אחיו כאולקדקד

רמז שע"י בחי' לאה שהיא ראשונה יכול  שכן וובין כתיפיג( ל

גימ'  ער"ףלבא לבחי' רחל: קדקד וכתיפיו זה בחי' לוז הנ"ל 

 :  ז להנ"לרמ ,חמונבת שר"ת  ש"נ

שע"י שהעולם הם מקטני אמנה ע"כ הם צריכים  דע [כד]  פו

. כי בוודאי ידוע שאפשר [כה] לתענית דהיינו עבודות קשות

עם  [כו] לעבוד הש"י בכל דבר כי אין הקב"ה בא בטרוניא

ה שצריכין לפעמים לעבודות קשות בריותיו )ע"א ג( אך מ

מד אפי' בבחי' מה שארז"ל )סנהדרין עד ע"ב( בשעת ש כזאיה

יהרג ואל יעבור נמצא שאף שבאמת אין [ כח] אערקתא דמסאני 

ראוי שיהרג על זה אך מחמת שהוא שעת שמד והם מתגברים 

ורוצים דייקא להעבירו על דת ולהביאו לכפירות ח"ו ע"כ הוא 

ע"ז והכפירות הם מוכרח למסור נפשו אפי' על דבר קל. וה

ן בהם שום רוח ה(, שאי)תהלים קל אין יש רוח בהם אףבבחי' 

כמו ממוצע  כטאיטני אמונה הם בבחי' מקוצר רוח שהכלל. והק

היא בחי' מאריך רוחו דהיינו שאין להם אמונה שלימה ש

ואעפ"כ אינם כופרים לגמרי שאין להם שום  [ל]כמובא במ"א 

רוח כלל רק הם כמו ממוצע ורוחם קצרה בחי' מקוצר רוח. וזהו 

שמחמת שהם בבחי'  מקוצר רוח ומעבודה קשה)שמות ו( 

קוצר רוח מחמת שהם קטני אמנה כנ"ל עי"ז צריכין לעבודות 

כנ"ל כמו שבשעת השמד שהיא קלקול  [לא] קשות ולתעניתים

אמונה לגמרי צריכין אפי' למסור נפשם ממש אפי' על דבר קל 

כמו כן כשיש קטנות ופגם באמונה, צריכין לעשות עבודות 

י אמונה כי יש אפי'  ויש כמה בחי' בקטנ : [לב] קשות כנ"ל

צדיקים שהם קטני אמנה כמו שדרשו רז"ל )סוטה מח ע"ב( על 

 :[לד] מי גרם לצדיקים וכו' כי מי בז ליום קטנות[ לג]פסוק 

שכוונת אלול הם תיקון לפגם הברית. כי סוד  דע [לה] פז

)וכמבואר  לו {מג 'ישעי} הנותן בים דרךכוונות אלול הוא 

חי' דרך בים, ודרך זה נפתח ( להאיר ב[לז] בכוונת האר"י ז"ל

ועיקר פגם  .)וע"ש בכוונות כל הכוונות של אלול(לחבחדש אלול. 

, כי הי' צריך להאיר בחי' [לט] הברית הוא בבחי' דרך הזה

הרכ"ד אורות בבחי' ים בחי' אמונה והוא נטה מזה ופגם בבחי' 

. כי כי השחית כל בשר את דרכו)בראשית ו'( מדרך בבחי' 

כמובא בדרז"ל )קידושין ב ע"ב( ויש דרך אשה נקראת דרך 

. והכלל שעיקר הפגם דרך אשה מנאפת {משלי ל}בחי'  ראח

בבחי' דרך שלא האיר הדרך בים ולפעמים מחמת זה הפגם 

(. כי מאחר שנטה מזווגו קשה לו מאיוכל לאבוד את זווגו )

. ואפי' אם ימצא את זווגו תהי' לו מנגדת [מב] למצוא את זווגו

טה אחר רצונו מחמת שנטה ממנה ולא האיר בה  ולא תהי' נו

מזה נתהוה שיש לה רצון אחר כנגדו. ואז לא זכה כנגדו  

ולהאיר הדרך   [מג]  )יבמות סג(. וחדש אלול שאז יכולין לתקן זה

וכשמתקן זה אזי  (ע"כ כוונת אלול הם תיקון לזה)מדבים כנ"ל 

, כי מוצא זווגו והיא אינה כנגדו רק כרצונו. ויש בזה סוד נפלא

דע שזה הסוד מסר אברהם לאליעזר עבדו כששלחו לבקש  

הזווג של יצחק בנו. היינו סוד כוונת אלול שהם מסוגלים לתיקון  

נעשה בה  תיקון הנ"למההברית שעי"ז מוצאין הזווג. כי ע"י 

מקודם לא היתה נוטה אחר רצונו כי נטתה ממנו  ירצון אליו. כ

מוצאה אינה נוטה אחר  כנ"ל ועי"ז א"א למצוא זווגו ואפי' אם 

רצונו כנ"ל. אבל ע"י כוונת אלול שהם התיקון לזה עי"ז חזר 

ונעשה בה רצון אליו כנ"ל. וזה הסוד מבואר בתורה בפרשת 

אליעזר כי אברהם מסר לו הסוד הזה. וזה שאמר אברהם 

 , חריךא לכתלא תאבה האשה ל אםו (בראשית כד)לאליעזר 

סוק זה הם אותיות ר"ת פ ראה והבט נפלאות תורתינו כי

כי ע"י בחי' אלול   תאבה האשהובאמצע הם תיבות  , אלול

כי עי"ז נעשה בה  תאבה האשההיינו סוד כוונות אלול עי"ז 

נמצא שבאלו התיבות בעצמן שדיבר  :  רצון אליו כנ"ל

אברהם עם אליעזר מענין החשש שמא לא תתרצה לילך  

ת לא תאבה האשה ללכ ואםאחריו דהיינו מה שאמר לו 

, באלו התיבות עצמן גילה לו סוד התיקון לזה דהיינו  אחריך

סוד אלול המרומז בראשי התיבות שהוא התיקון לזה שעי"ז  

גם עיין  :  . ועוד יש בזה סודות נוראים מאדתאבה האשה

סי' ו(, ב)מו במאמר המתחיל ויאמר ה' אל משה קרא את יהושע

ת כנ"ל. שם מדבר מכוונות אלול, והוא תיקון לפגם הברי יכ

היינו לעיין באותו המאמר ולזכות להבין בו ולעשות עמו איזה 

 : עבודה בעבודת ה', עי"ז יתקן פגם הברית
 

 
ועיין לעיל תורה  תיקון כא דף נב: א

 מב קמא
מלך שער יד פרק צט השבועה עמק ה ב

כות. ועיין זוהר ח"ב דף היא למטה במל
 קטו:

 עיין זוהר וישב דף קפא:  ג
 סוף פסוק הנ"ל דברים ח' ד
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ה
 שהיא  -שהוא, ומתרלו -גם בדפו"ר ותרלד ו
 שהיא  -שהוא, ומתרלו -גם בדפו"ר ותרלד ז
ר הלקוטים עיין לקוטי תורה וספ ח

עה"פ ויקח מאבני המקום. פרשת ויצא 
ושם על שופטים ד' עה"פ והיא יושבת 
תחת התומר. גם עיין עץ חיים שער לח 
תחילת פ"ב מ"ת בענין ב' נשים של 

 אדה"ר בחי' ב' נשים של ז"א ויעקב.
 בראשית כח יד ט
 תורה י' קמא אות ג'עיין  י
 כד שופטים א'*  יא
 ' א'ישעי' מ *  יב

 
 יב 'רש"י ירמיה אעיין פ יג
ש"ע או"ח סימן תקנב ס"ה ]שם הטעם  יד

 משום אבילות[
גומרת, ובתרלד ומתרלו  -בדפו"ר ותקפא טו
 נגמרת  -
בתרלו )בכורות ה( ומתרצו תוקן.  טז

 ובמנוקדים החזירו לדף ה' בטעות  
שם בתוספות ד"ה  ]כל זה[ עיין  יז

   תרנגולת
זהר נח דף חסד לאברהם ד' נב, ועיין  יח

דף כח: וח"ג דף רכב. ובספר וח"ב  סט.
הלקוטים תחילת שופטים הנ"ל. ועיין 

ח"א מאמר יא  ב"ר כח ג'. וספר הברית
)ד"ה  תולדות עה"ת פ'ספר הציוני פ"י. 

מצאתי לחכם אחד( ועיין זוהר ח"א 
שעצם הזה  -מדרש נעלם שם דף קלז.

גם יעקב אמר אחיו אני נקרא רמאה. 
מת. ברמאות אע"פ שמדתו אמת ואחז"ל שלא 

ואיתא בספרים שהעצם הנ"ל נקרא לוז ע"ש 
שאינו מת כהעיר לוז הנזכרת בספר שופטים 

 
ובסוטה מו: שבשום חרבן לא נחרבה ובה אין 
רשות למלאך המות ועיין סנהדרין צז. המעשה 
באתרא דקושטא שמיה, שלא מת בה אדם כיון 

  שלא דברו בה שקר.
בתיקוני זוהר דף קז: ובזוהר חדש  יט

 קז.
 ראשית כטב*  כ
 ולקדקוד -מתרצו  כא
 ובדברים לג טז כב
בתקפא )שם( ובתשכט תוקן )ובאמת  כג

פסוק הנ"ל קדקד נזיר נמצא גם בדברים לג  
 וכנראה זו הסיבה לטעות( 

תורה זו נאמרה בסוף שנת תקסז  כד
)חי"מ( לא ידוע היכן. ועיין שיש"ק ח"ה 

 מפל"ח סא אות י' כד
עיין דברים אלו בשיחות הר"ן סימן  כה

קמ ושם הלשון עובדות קשות. ועי"ש 
שמוהרנ"ת הבין שא"כ גם הוא חסר 
אמונה ועמד משתומם וענה לו רבינו 

 
שגם בעצמו צריך להאמין )וכמבואר כאן 

 בסוף התורה( עי"ש.
. בהערה עיין לעיל תורה מד תנינא כו
עיין ישעיה מג כב ולא אותי קראת ו

 כפי שביאריעקב כי יגעת בי ישראל, 
  מדובנא נצבים אות תיגמשלי המגיד 

 הוא  -היא, ומתרלו -ותרלדגם בדפו"ר  כז
שרוך נעל )דהיינו אפילו אם רק  כח

לשנות ממה שנהגו ישראל  גוזרים
 בקשירת המנעלים(

  -מתרלושהיא,  -גם בדפו"ר ותרלד כט
 שהוא

 * לעיל בתורה קנא ל
עיין תומר דבורה פ"ב להאריך אף  לא

למחרפיו יותר טוב מתענית. כי במקום 
להחליש גופו יסגף נפשו בבזיונות 

 בני"א.
כיון שמתגבר הסט"א להחלישו  לב

לעשות יותר  ומהאמונה מתגבר כנגד

 
מהחיוב, בבחי' כנגד המשחיתים בברכות 

 יא. כפי' רשב"א שם
 זכריה ד' י' לג
ועי"ש בפרש"י שאין להם אמונה  לד

בהקב"ה ועיין שיחות הר"ן הנ"ל סימן 
בעצמם קמ פי' רבינו שאין להם אמונה 

וציין שם לסוף  ועי"ש ישוב לפרש"י.
 ,זו ענוה פסולהשתורה עב תנינא 

תורה סא סוף אות ה' ובפל"ח שם אות ול
עיין  גם עיין תורה כב תנינא. י'.

יעקב מאמין  התנחומא ויצא ב' אם הי
 לםעולה בסוובעצמו 

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו לה
 נמצא כבר בדפו"ר לו
ל פ"א אות ב' ג' משנת חסידים אלו לז

יחוד י"ו בר"ח )ד"ה שער רוח הקודש 
נת השל"א ליצירה. א"ל מורי אלול ש

( ובלק"ה ברכת הפירות ה' ו' כתב ז"ל
 שכונות אלול הם בחי' תורה ו'

 נמצא כבר בדפו"ר  לח

 
עיין שיש"ק ח"ג סימן פז שרבינו  לט

אמר לזלמן הקטן כשיצא לדרכו לבקש 
הסכמות לספר הראשון שגם דרך 

וצ"ע שקשרו יטות היא תיקון הברית. בפש
דרך בים ולא זאת לתורה שלנו שמדבר מ

  לתורה ל' אות ד' ששם מדבר מכל דרך. 
 בתקפא )בראשית י'( ובתשכט תוקן מ
]דף ל. דהיינו ע"י  עיין תיקון יד מא

 פגה"ב[
ועיין חיי מוהר"ן סימן קמג כיצד  מב

)דהיינו שמירת נה"י מרקדין לפני הכלה 
ן בזה רמ"ק באור יקר על עיי בבחרות(

' זהר חיי שרה כרך ה' שער ד' סימן י
 עמוד ק'

כי הבת מלך המבואר בספורי מעשיות סי' א' היא  מג

ה ממנו תבת זוגו ואם נטה ולא חיפש אחריה גם נט

 והזמן לתקן זאת לחזור ולחפשה הוא באלול.
 נמצא כבר בדפו"ר מד
 תיקון ה -מתרצו מה
 נוסף בתקפא מו

 תרה אור 
ְוָזַכְרת ָ   (יח)ח  קבע דברים

י הו א   ֶאת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך כ ִּ
ל  הַ  ַֹח ַלֲעׂשֹות ָחיִּ ֵֹתן ְלָך כ  נ 

ר  יתֹו ֲאש ֶ רִּ ים ֶאת ב ְ ְלַמַען ָהקִּ
ה: פ   י ֹום ַהז ֶ ע ַלֲאבֶֹתיָך כ ַ ב ַ ש ְ  נִּ

 
 תורה פה 

ישעיהו מ )א( ַנֲחמו  ַנֲחמו   
י יֹאַמר ֱאלֵֹהיֶכם:   ַעמ ִּ

יְ  ַ י ַהל  ינִּ ָלה ְוָהָיה  רות ג )יג( לִּ
ְגָאל   ְגָאֵלְך טֹוב יִּ ם יִּ ֶֹקר אִּ ַבב 

ם ֹץ ְלָגֳאֵלְך   ְואִּ לֹא ַיְחפ 
י  ְכבִּ י ַחי ְיקָֹוק ש ִּ יְך ָאֹנכִּ ְגַאְלת ִּ ו 

ֶֹקר:   ַעד ַהב 
י  כטויצא  בראשית )כה( ַוְיהִּ

ֹאֶמר   וא ֵלָאה ַוי  ה הִּ נ ֵ ֶֹקר ְוהִּ ַבב 
י   יָת ל ִּ ֶאל ָלָבן ַמה ז ֹאת ָעׂשִּ

ְך  ֲהלֹא ְבָרֵחל ָעבַ  ָ מ  י עִּ ְדת ִּ
י:  יָתנִּ מ ִּ ה רִּ ָ  ְוָלמ 

ְרֹכת  )כמט ויחי  בראשית ו( ב ִּ
ְרֹכת הֹוַרי   ְברו  ַעל ב ִּ יָך ג ָ ָאבִּ
ְבעֹת עֹוָלם   ֲאַות ג ִּ ַ ַעד ת 
ְלָקְדקֹד   ְהֶייןָ  ְלרֹאש  יֹוֵסף ו  ת ִּ

יר ֶאָחיו: פ   ְנזִּ
)טז( לג וזאת הברכה  דברים

ְמלָֹאה  ו ְרצֹון  ֶגד ֶאֶרץ ו  ֶ מ  מִּ ו 
ְֹכנִּ  בֹואָתה ְלרֹאש  ש  י ְסֶנה ת ָ

יר אֶ  ְלָקְדקֹד ְנזִּ  ָחיו: יֹוֵסף ו 
)יב( לג וזאת הברכה  דברים

ֹן  כ  ש ְ יד ְיקָֹוק יִּ ן ָאַמר ְידִּ ְנָימִּ ְלבִּ
ל   ָלֶבַטח ָעָליו חֵֹפף ָעָליו כ ָ

ֵכן: ס  ֵתָפיו ש ָ ֵבין כ ְ  ַהי ֹום ו 
 

 תורה פו 
ם ָלֶהם  תהלים קלה  )יז( ָאְזַניִּ
ינו  אַ  ַח  ְולֹא ַיֲאזִּ ף ֵאין ֶיש  רו 

יֶהם:  פִּ  ב ְ
ר  )ט( ַוְיַדב ֵ ו וארא  בראשית

ָרֵאל ְולֹא   ׂשְ ֵני יִּ ן ֶאל ב ְ ה כ ֵ מֹש ֶ
ַח   ֶֹצר רו  ק  ה מִּ ְמעו  ֶאל מֹש ֶ ש ָ

ה: פ  ֵמֲעבָֹדה ָקש ָ  ו 
י ַבז ְליֹום   י מִּ זכריה ד )י( כ ִּ
ְמחו  ְוָראו  ֶאת ָהֶאֶבן  ֹות ְוׂשָ ְקַטנ 

ֶבל ש ִּ  ַיד ְזֻרב ָ יל ב ְ דִּ ְבָעה  ַהב ְ
ה   ָ ה ֵעיֵני ְיקָֹוק ֵהמ  ֶ ֵאל 

כָ  ים ב ְ ֹוְטטִּ  ל ָהָאֶרץ:ְמש 
 

 תורה פז 
ֹה ָאַמר   ישעיהו מג )טז( כ 
ם   ְבַמיִּ ֶרְך ו  ם ד ָ י ָ ַ ֹוֵתן ב  ְיקָֹוק ַהנ 

יָבה:  ים ְנתִּ  ַעז ִּ
ְרא  ו נח  בראשית )יב( ַוי ַ

ה   נ ֵ ים ֶאת ָהָאֶרץ ְוהִּ ֱאלֹהִּ
שָׂ  ל ב ָ ית כ ָ חִּ ש ְ י הִּ ָחָתה כ ִּ ש ְ ר נִּ

ֹו ַעל ָהָאֶרץ: ס  ְרכ   ֶאת ד ַ
ֶרְך  ן ד ֶ ה  משלי ל )כ( כ ֵ ָ ש   אִּ

יָה   ָמֲחָתה פִּ ְמָנָאֶפת ָאְכָלה ו 
י ָאֶון: פ    ְוָאְמָרה לֹא ָפַעְלת ִּ

ם לֹא   בראשית כד)ח( ְואִּ
ה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך   ָ ש   ֹתאֶבה ָהאִּ
י זֹאת ַרק ֶאת   ֻבָעתִּ ְ ש   יָת מִּ ק ִּ ְונִּ

ה:  ָ מ  ב ש ָ י לֹא ָתש ֵ נִּ  ב ְ
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 זמן ומקום אמירת התורה 
 לא ידוע 

 
 

 הקדמה 
זו נחמו  \ב/ תורה  שנאמרה בשבת  נראה  נאמרה אבל  מתי  מבואר  הבכי   ,אע"פ שלא  נחמה שאחרי  דהיינו 

כאן המבואר  הנושא  עיקר  וזה  באב.  תשעה  של  הנחמה  ,והאבל  סוד  החורבן  ל  ,דהיינו  שתכלית  באר 
בו דייקא טמון הבניין והחיים, וזהו סוד הנחמה שפירושה שמתגלה ההפך ממה שהיה נראה לנו,    ,וההסתרה

פירש לשון מחשבה אחרת נחמה  "  (\ג/ )כפרש"י בכל מקום שכתוב לשון  יוסף לאחיו  ם  וכלשון  ְבת ֶּ ַ ֲחש  ם  ַאת ֶּ
ְלֹטָבה ָבה   ָ ֲחש  ֱאלִֹהים  ָרָעה  בעצם הוא טוב נפלא הנובע    ברר שמה שהיה נדמה לנו לרעדהיינו שמת"  ָעַלי 

ר  והבעש"ט חילק בזהמאהבת הש"י אותנו,   דכל    בי עקיבאשתי מדרגות כדאיתא בבעש"ט עה"ת מדרגת 
לטובה,    גלית, ומדרגת נחום איש גמזו גם זווולד מזה טובה נימה דעביד רחמנא לטב עביד דהיינו שבוודאי  

   טוב.שגם הדבר שנראה רע הוא בעצמו 

המקדש, וכעין זה מבאר סוד עצם הלוז שהוא חורבן הגוף ודייקא ממנו תחית    ית רבן בוא חועיקר הנושא ה
זה הביצה שהיא חיים חדשים טמונים    הולכת קשה סגור וחתום וע"י חום התרנגולת    בכדורהמתים וכעין 

הקשה  נמצא שדייקא העיבור והדין  כשהיא מסרחת ביותר אזי נולד אפרוח חי.  ודייקא    יותר ויותר  מסרחתו
להולדה וכשנולד האפרוח אזי נתגלה הנחמה דהיינו שנתגלה האמת שהיא הפך    בביצה הוא שגרם  שנעשה

לעינים נראה  שהיה  האפרוח  ממה  באמת  כי  מה,  וכל  מתחילה  כבר  להתהוות  לרע    שהיה  התחיל  נדמה 
   וחורבן הוא דייקא היה התהוות האפרוח.

כמבואר בזוהר ורק דרכן  ת  ויש בו ד' קליפוחטא    בגמט'הנקראים לוזים כי גם אגוז  רבנו מתחיל מאגוזים  
)אגוז גמט טוב( בו  הגנוז  דייקא התהוות  . כעין שמצינו בלוז  מגיעים לפרי שהוא הטוב  שחורבן הגוף הוא 

את  ים לא נתנו לו אלא  מכנ"ל. וכעין שמצינו ביעקב אבינו שרצה לשאת את רחל בת זוגו ומשהחיי עוה"ב  
האריז"ל שתחילה קיבל זה מצינו באדם הראשון כמבואר בכ  . וכעיןלרחל  הדרך   לאה תחילה כי דייקא היא

הפעם   זאת  עליה  חווה שאמר  קיבל את  ורק אח"כ  קשים  דינים  כולה  והיתה  לאה  בחי'  בשר  אשה שהיא 
 .מבשרי

החורבן שנעשה אז בימים  עוד מרחיב כאן רבינו סוד העניין שבין המיצרים הם כא ימים ימי אבל ובכי על  
וכןאלו פרי  מצינ  ,  בהתרקמות  וכן  ו  הלוז  ביצה  ולתהתרנגעיבור  עץ  שמטילה  ת  התרקמוו  ,"י()לפרש  עד 

 האפרוח בביצה שנמשכים כא ימים. 

ז תמוז והלכו והחריבו את כל הסובב את  "נמצא שכא ימים שנמשך החורבן דהיינו מיום שהובקעה העיר בי
א ימי עיבור  "רי הלוז ולכא ימי חנטת פ"בית המקדש עד ט' באב ששרפו את המקדש עצמו, רבנו משווה לכ

  ,מסרחת זה היה התהוות האפרוח  רמה שנעשית יותר ויותימי העיבור    נמצא שכמו שהביצה כל  וחפרהא
ודייקא   .דעת וקרבת ה' נפלאהובניין ההם ימי התהוות    ,הכי נמי כל ימי חורבן הבית מיז תמוז עד ט' באב

א נחמו  ובשבת  הזה,  האפרוח  נולד  באב  אפשבט'  השבת  בזכות  הנחמהזי  את  להשיג  רר  תבשמ  ,הזו  ר 
. ויהי רצון שנזכה להרגיש זאת  מה שלא היה קודם החורבן  ,נפלא  בניין דעתהחורבן היה התהוות    שבאמת

 בפועל בלב.

ועומק העניין הוא להבין שכל צרה היא עיבור של ישועה )עיין תורה ב' תנינא שכל צרה היא עיבור של  
נחמה דהיינו עין השכל   א, אלא היייםה בעין חיצונית של גוראסוף הצרה כמו שנלא    היא  התודה( והישוע 

להוולד שצריכה  לגמרי  חדשה  מציאות  של  עיבור  צרה  בכל  שתופס  יהודי  לעבולוהכ  , של  שא"א   רל 
כדמצינו   הקודמת,  המציאות  של  והגשמיות  החיצוניות  כל  לגמרי  שירקב  ע"י  אלא  למציאות  ממציאות 

לתפוס את הנחמה  שכל אמיתית  ן עין השבזכות השבת מקבלי  ,זוכים בשבת נחמוות כזו  והסתכל  .באפרוח
 אנו במציאות חדשה לגמרי של דעת. מכח החורבן שרי החורבן חאשבחורבן, לתפוס 

 
 ד' עד ח' אב תשעד יוהנסבורג  א 
 תוספות ה הרב עם [ 24שיעור   כא על תורה יסוד הביאור עפ"י מה ששמעתי מהריצ"ח ]  ב 
  עיין )  . חמתא וצ"ע איך נחמה מצטרף ללשון שבחו' ברכתא תשבתא ונ בקדיש אומרים שבחים לעילא מן כל וכ    בשיעור על זוהר פקודי(   וישב תשנ"ו)   ח"יצ הר   ג

לה גלויים של נחמה  כשיתגלו המקיפים והמקיף למקיף אריך ועתיק אזי יתגלו כאעפ"י תורה כא שהתירוץ  או"ח סימן נו שהוא על נחמת הקב"ה( ו טור  
הגדול שנגלה איך שלא  רע כלל וזה השבח  שמתברר שלא היה    , אלא נחמה זו מחשבה אחרת   ,צלה וישועהשיתברר שלא רק יצאנו מרע שזה בחי' ה 

 . אפשר לגלות שבע"ת אפילו למעלה מצדיק גמור , איך שבתשובה מאהבה   ,ע כלליה ר ה 
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ונ"ל להוסיף על פי המבואר בתחילת התורה שהעורף וההסתרה רומז ללאה ולאה היא בחי' בינה עילאה  
שהקב"ה  ושפיכות דמים  תונוהיא בזיתורה ו' שתחילת דרכו של הבעל תשובה  כמבואר בכהאריז"ל ואיתא ב

ה שבבינה עילאה שמאיר לו בבחי' אחוריים דהיינו בחי' עורף כמבואר כל זה  -יו מהארת שם אהי מביא על
א ימי אבל "שהם בחי' הסתרה ועורף דייקא )כ  ,א ימים הנ"ל"ה גמט' כא. רמז לכ-בתורה ו' אות ב'.  ואהי

עץ הלוז עד שנעשה פרי(    א ימי גדילה של פרי"כ, ו יצהא ימי עיבור ועברה וחושך שבב"מיצרים. וכבין ה
 ם דייקא הדרך לחיים חדשים ולהארת פנים ובניין בית הדעת ובית המקדש.וה

ימי העיבור של כהלוז מתבשל בכא ימים  פרי  כי    ,ביאור העניין נראה  .הלוזים רומזים ללאה שהיא בעורף
וזה    ,שבחורבן הגוףז לעצם הלוז שהיא הנחמה  מו והלוז ררה וכעס,  ר הוא בחי' דינים לשון עבביצה ועיבו
לאה   לאה  בחי'  כי  הפנים.  אל  הדרך  להסתרה שהיא  בעורף  שרומזת  בראש  כשהיא  רגליה  אזי  זעיר  של 

  , נו רגליהוחיצוניות התבונה דהיי  ,כי חיצוניות הבינה נקראת תבונה  ,עקב של בינהה ולאה היא בחי'    ,\ד/רחל
רג  ,שם אחיזת לאה דינ  , רגלי הבינהלי דנמצא שלאה בחי'  מינה    רגלי שבבחי'    ל שכןוכ  ,ין מתעריןובינה 

.  ינים קשים ביותר. לכן לאה בחי' דינים ומרגליה יניקת הקליפותדה  שם  רגליה יורדות מוותד  גלי הבינה,דר
וזה ע"י הבכי    ,להמתיק את דיני לאה  ריך וצ  ,ומצב זה הוא בחי' חורבן הבית  .\ הכמבואר כל זה בכהאריז"ל/

רמזו לנו שגם    ,ביצה בסעודה מפסקת  יקנו לאכול, וחז"ל שתערך לי אות ג'(  )כמבואר בקהלת יעקב  חורבןעל ה
האבל הנחמהוהב  ,בתוקף  את  לזכור  צריך  ש  ,כי  והחורבןדהיינו  ההסתרה  הבניין  רק    ,כל  אל  הדרך  הוא 

 פנים. ארת ההו

לק בית  היינו  המקדש  דהיינו  בית  הודש  א(  יעקבבית  בחי'    ,ודעת  חכמהבית  תורה  קב"ה  )עיין  יחוד  בחי'   ,
דהיינו שהיא בחי' עורף ביחס אליו, וצריך   ,. ותחילה נבראו אחור באחורכי השכינה בית להקב"ה ,נתיהושכי

 
ונבאר בחי' העליונה שבנוקבא דז"א, הנקראת לאה, כבר    -ו"א, הנקרא לאה.  יונה שבנוקבא דסוד בחינה העל    -דף מו עמוד א    -שער ההקדמות    ד

ז"א, ונודע כי היותר תחתון נכנס בתחלה, ונמצא כי המלכות של התבונה,  תוך  דת"ת התבונה עד סופה, הכל נכנס ומתפשט  , כי מחצי התחתון  נתבאר
עת של ז"א. ואמנם מכח אור הגדול של זו המלכות של התבונה, נוקב אורה באחור הדעת  היא שנכנסה בתוך ז"א, ומקום התפשטותה היא בתוך הד 

וא עד אחור החזה דז"א, כי שם התחלת ראש רחל העומדת תחתיה,  ה, ה בחי' לאה הנזכר, ושעור התפשטות קומת לא העורף, ושם נעשת    דז"א במקום
שתכלה פרצוף לאה הנקרא מלכות עילאה, אז שם ממש מתחיל פרצוף רחל, הנקראת  וזהו סוד אין מלכות נוגעת בחבירתה אפילו כמלא נימא, כי עד  

 מלכות תחתונה: 

וליתא, עשתה יראה עטרה לראשה. והביאור הוא, כי ענוה היא לאה, ויראת ה'  ב לס ואמרו רז"ל, מה שעשתה ענוה עק  יראת ה', סוד עקב ענוה    זהוגם  
ענוה, לפי שעלה עד חמשים שערי בינה, ולכן נקרא על שמה, והאיש משה עניו מאד. ויראת ה'  היא למטה ברחל, ולפי שמשה זכה ללאה זו הנקראת  

ום שנשלמו הרגלים והעקבים של לאה הנקראת ענוה, שם תחלת כתר ועטרת  במק   משה, כמו שאמרו רז"ל והבן זה. ונמצא כי זוטרתי היא לגבי    רחל,
ה', פירוש, כי רחל אשת חיל, נקראת יראה, היוצאת מז"א הנקרא הוי"ה, וזהו יראת ה'.  ראש רחל הנקראת יראה, ולכך נאמר ברחל אשת חיל יראת  

ם, נעשה כל קו ימין של לאה, שהם, חכמה, וחסד, ונצח שבה. ומג' פרקי  פרקי וא, כי מזרוע ימין חסד דז"א, שבו שלשה  ר התפשטות קומתה ה ואמנם סד 
 עי דז"א, עד החזה שבו, נעשה קו אמצעי כלו של לאה: גבורה דז"א, נעשו כל קו שמאל, בג"ה דלאה. ומקו אמצ 

היא עצמה דין גמור, להיותה מן    אשר  קביים של לאה, ים, כי להיות כאן מקום העבדרוש התרפבאר שם  והנה נת -  פרשת בלק   -שער הפסוקים  עיין    ה
פרט בחי' העקבים שבה, שהם דינים קשים, ולכן הקליפות  אורות מועטים, היוצאים מן מקום האורות המכוסים, ואינם יוצאים אלא ע"י בקיעה כנזכר, וב

אי של  הנזכר  האורות  ואותם  שם,  העמתאחזות  עד  שנתפשטו  ר מא,  כתר  ובולקים  בוקעים  לאה, שהם  של  רקבים  יוצא  אש  כנז',  בתוכה  ונכנסים  חל, 
 הארתם לחוץ, ונאחזים בהם החיצונים: 

ה שיוצא מהם לחוץ אל החיצונים,  העקבים עצמם דלאה, הבולקים ונכנסים תוך ראש רחל, מ  ונמצא, כי בחי' האורות דאימא, שהם חלק המגיע אל שתי 
סיבות הוא נקר בלק. לשתי  ב א  ההם  כי העקבים  הלשון,  הבנת  כפי  אחת  בליקה  ולעי,  ע"י  יוצאים אלא  ואינם  בתוכו,  ונכנסים  רחל,  ראש  ובוקעים  ם 

 הנזכר, וזהו בלק: 

דאימא, שהוא    ועוד, כי הנה יתרו אביו של בלק כנז"ל, הנה הוא בחי' היסוד עצמו     בולקה וכו' )ישעיה כ"ד(:הגהה א"ש, מיסוד הנה ה' בוקק הארץ ו
נשים, כי היסוד דאימא נקרא אהי"ה, וכולל ד' אהי"ה הנודעים, שהם, ב' דיודי"ן, ואחד דאלפין,    ה לובחי' קין, כמבואר אצלינו במצות ולא ירבג"כ  

ו(.  קמ"ו, סך הכל יתר   תר"ו, )א"ש, בזה האופן, ב' אהי"ה דיודי"ן בימטריא שכ"ב, אהי"ה דההי"ן קנ"א, אהי"ה דאלפי"ןואחד דההי"ן. וכלם בגי' י
ימא, אשר ממלכות שבה נעשת לאה, עד העקבים שלה. והנה הארות היוצאות מאורות דאימא שבז"א אל  א מאובלק הוא בנו נמשך ממנו, כנזכר והו

הנז',  ם. והנה ד' מלוים  ים לבד יוצאים אל לאה, כנודע כי הנקבה רמוזה במלוי השו, מ"ה, ב"ן ושרשם נשארים בז"א, והמללאה, הם ד' מוחין, ע"ב, ס"ג 
, כי בהם היה נאחז, בבחי תרין עקבים דלאה הבולקים ראש רחל. ובפסוק אשר מחזה שדי יחזה, יתבאר ענין  בל"קעם ד' כוללים שלהם, הם בגימטריא  

, יחד הם כלם  וא כ"ו, וד' מלוים א"ש, החשבון הוא, כי מלוי ע"ב הוא מ"ו ומלוי ס"ג הוא ל"ז, ומלוי מ"ה הוא י"ט, ומלוי ב"ן ה      זה ביותר לקמן:
ואמנם ענין בלעם, עיקרו מאורות דעת דאבא כנז"ל, וזה ענינו, כי הנה אורות דאבא בצאתם לחוץ אל לאה,     גי' בל"ק: ב, בקכ"ח, וד' הכוללים הם קל"

ים בכולה עד העקבים  לאה. וגם הם מתפשט לבקוע ג' מחיצות, והם, יסוד דאבא, ויסוד דאימא, וראשו של זעיר, ואז מתגלים ונכנסים בראש    צריכים
   צאים, וניתנים בכתר של רחל עצמה: ויו שלה, וגם הם בוקעים 

ובו מלביש את שתי העקבים של לאה,  מקום הבליעה, כי הוא  הנקרא  הוא  רחל,  קומת רחל, היא נעשת מבחי'  והנה הכתר של  והנה כל  בתוכו.  לעם 
ש שם כמה מחיצות של כלים, כי  י שי בל במקום הזה הנזכר, נחשך האור שלה, לפר רחמים מן לאה. אהוא יות אורות מגולים, שמן החזה ולמטה, ולכן  

ויוצא לחו מאחוריו,  דזעיר  הת"ת  כלי  ובוקע  ונגלה שם,  בחזה  הנשלם  דאימא,  מיסוד  היוצא  כלי  האור  מחיצת  יבקע  צריך שבתחלה  ברחל,  ץ להאיר 
י עקבי לאה, אשר בתוך  משנ  שיבקע עוד שתי מחיצות, של כל עקב ועקב   כנודע. ואח"כ צריךהראש של רחל מצד אחוריים, הדבוק עם הגוף דזעיר  

אז יוצאים האורות ההם אל כתר דרחל, אשר  ראשה כנזכר, וכל עקב יש בו שתי מחיצות, אחור ופנים שבו. ואח"כ מחיצת הכלי ראש רחל מצד הפנים, ו
באר אצלינו בענין עץ  שנת   נאחזים בהם החיצונים. ובפרט עם סעם אחר ההם למאוד, ולכן    מצד הפנים שלה, ובהכרח הוא שמתמעט ונחלש כח האורות 

הכתר עצמו דרחל, אשר בתוכו מובלעים ב'  הדעת, כי במקום שאורות דאימא נגלים מחוץ לנרתקם, שם נאחזים החיצונים. ולכן אותה ההארה המגיע אל  
של בלעם, הוא מאורות    יקרוע"ש הכתר דרחל הבולע עקבי לאה. ואמנם ע מקום אחיזת בלעם,  עקבים דלאה, יצא ממנה הארה לחוץ אל החיצונים, והוא  

 הוא מאורות דאבא שבכתר דרחל: דאבא שנכנסו בלאה, ונתפשטו עד כתר דרחל כנזכר. הרי כי בלק הוא מאורות דאימא שבעקבי לאה, ובלעם 
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עי"ז נבנית המלכות לקומה שלימה   עצמו ועל העולם,את הקב"ה על    שהאדם ממליך לתקנה ולהגדילה ע"י  
ל דייקא מבחי'  יחוד מתחיד שהוא התיקון השלם, נמצא כל  חוד ואזי באה לפניו ונעשה יחויעד שראויה לי
, דהיינו להביא את  וזהו שמבואר כאן שמלאה שבעורף באים לבית אל שהוא בית המקדש  ,עורף והסתרה

המעשה והנגלה,    . כי ליעקב שתי נשים, לאה ורחל שהן בחי' עולם המחשבה ועולםהנוק' מעורף לבחי' בית
ו  למטה ממנה דהיינו המחזה שלהחזה שלו ולמעלה כנגד העורף ורחל  גובה  לאה מ  ,ותחילה שתיהן מאחריו

בר לאה  רגלי  נמצא  רחל.ולמטה.  מלכות  אש  בחי'  דבינה  ,ושתיהן  מלכות  מלכות    ,לאה  תפארת,  הורחל 
עלינו,   הש"י  המלכת  תיקון  הוא  המלכות  הקב"הותיקון  את  ממליכים  באים  ב   ותחילה  וממנה  מחשבה 

בכח היא   , ואעפ"כ בבחי'ה נעלמת מאדתפילה עדיין התורזמן ה, ובלה ע"י תפילהוכן תורה זוכים    למעשה.
 . מצאת מאד כמבואר בתורה ח' אות ז'כבר נ

  , ינו שלאה בעורף זה בחי' ימי המיצריםובזמן ששולטים הדינים אזי קב"ה ושכינתיה הם אחור באחור דהי
והאב הבכי  דינוע"י  נמתקים  שזוכים    , יהלות  הילעד  שהיא  כאן נחמה  ויש  ב  חוד.  שדייקא  תכלית חידוש 

, רמז ליחוד קב"ה ושכינתיה, וממנו נולד נשמת משיח  םם את הכרובים ומצאום מעוריהחורבן הוציאו הגויי 
ל  חזר ונתגלה אהבתו העצומה לישרא  ,דהיינו שכיון שכילה חמתו בעצים ואבנים  ,\ודייקא בעצם החורבן/ 

ה שרומזת ללוז שהוא  שאוכלים ביצ   ,ה מפסקת של ט' באבמאירה בסעוד אע"פ שחטאו, וזה בחי' הנחמה ש
לחורעצם של ונדמה  כלום  בו  ניכר  ואעפ"כ  א  גמור  ו בן  בו  רשום  ה' של האדםכל  טמון  השפלות    עבודת 

ביצה  ומזת הולזה ר.  חדש מזוכך   ףגובחי' צורה שיצייר את החומר שיבנה בתחיית המתים    , והמלכות שלו
 ל חיים חדשים. ר בו כלום והוא בחי' עיבור שולת חיה ולא ניכסגור שיצא מתרנגקשה ו שהיא כדור 
וחידוש   ,בו דייקא טמון בניין הבית מחדש הנראה לעין הגשמיתוהבית השרוף  על החורבן אבלהכי נמי ה

לבית  ,עקרת הביתל ' רחלבחיבאים ובחי' אחור בעורף תוקף הדינים של לאה שמשי' בח ,מלכות בית דוד
 .בפניםלקמן כפי שיתבאר הכל  ,לנקרא אש ,יעקבן אמת לתתלהארת  תבידהיינו לבנין  ,אל

 
 עד כאן ההקדמה   

* 
 

 [ז] תנינא  פהתורה 
ת המתים כפי יהנמצא בעורף שממנו תחי  \י/לעצם הלוזהם רומזים    \ט/הנקראים לוזים  \ח/ אגוזים

שלאה ורחל מקומן    כהאריז"לב  וארכמב  \יב/ בעורף  יאאושהאשת יעקב  לבחי' לאה  שיתבאר, דהיינו  

 
 .ונלקח מאתנו לג"ע בשם המדרש שמשיח נולד בעת החורבן  סנהדרין צח.    מהרש"א עיין    ו
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  ז

טוב.  אגוז  ח תורה    גמט'  חטא  היינו  שטוב  רפג  ועיין  גמט'  ואגוז  בתוכו,  גנוז  אותו  טוביה  אוכלים  שלא  טעם  ר"ה  בהלכות  רמז  (  ה בר" )כמבואר 
ובאמת    .( רות בריש ספר יחזקאל זכ הנ )   , ת וקליפת נגה יש לו ד' קליפות כמבואר בזוהר כנגד ג' קליפות טמאו כן  , ו שהחיצוניות נדמה כולו לחטא 

והלוז הטומן בתוכו את כל חיי    בתוכו. כמו ביצה המעלימה על החיים חדשים הטמונים בה.גנוז  ומעלימה טוב נפלא ש   מכסה   הקליפה 
 עוה"ב.

קונטרס    ילקוט גרשוני עיין  ו   .שהלוז הוא השקד עפ"י תרגום ירושלמי  היינו כפרש"י אבל התוס' פרשו    -אגוזים הנקראים לוזים   ט  )כללים 

אחדות  )שהוא מקשה אחת(  מסמל מחלוקת ופירוד, ולעומתו מסמל השקד  )יש לו ד' קליפות(  שהאגוז  ש תרנד תרנו(  ' פק אחרון ח"א דף מו: במהדו
לבבות.   זה  וקירוב  ה'   כבר ]חילוק  מ )חל לרבי אלעזר אשכנזי אבד"ק קראקא ממלא מקומו של הרמ"א    הוזכר בספר מעשה  אבות    עשה ק 

   [.פל"א( 

כרש   ואולי אפשר  שנקט  רבנו  את  א ליישב  ש "י  כדבריו לכאורה  ע"פ  שלא  הוכיחו  לומר    .תוס'  כאן  רבינו  כוונת  עומק  דייקא  זה  כי 
החו  דהיינו שבתכלית  הנחמה  סוד  הוא  כי  שהלוז  הלוזים  הם  נקט שדייקא אגוזים  כן  ועל  מזה  בגאולה שתצמח  רבן כבר מתנחמים 

 מל האחדות.נו ס דהיינו בסמל הפירוד נמצא כבר השקד דהיי אזי דייקא באגוז    סוד הנחמה בעומק  

,  coldreעזי רש"י לע"ז: קולדר"א  ומשעת פרחיו עד שעת גמר פריו שנים ועשרים יום: ל  שגדילים בו אגוזים קטנים קורדל"א    -לוז    -בכורות ח.פרש"י  
 .( אלסר-תרגום: )עץ 

א מפרש שקדים שקורין אמנדליי"ד דבטנים  ריב"נטרס קורדל"א שגדלים בו אגוזים קטנים ו פי' הקו   -ילן לוז  תרנגולת כ"א יום כנגדה בא  -שםתוספות  
זא וי"מ מקל שקד אחד לכ"א אף מי"ז בתמוז לתשעה באב ( מתרגם ירושלמי לוזים מקל שקד )ירמיה א( מתרגם חוטרא דלו יא  ושקדים )בראשית מג

ץ השקד זה לוז של שדרה ממנה עתידים וינאיז( ]מתרגם[ וכפית שגדין. עוד אמרינן    יגמל שקדים )במדבראץ השקד )קהלת יב( מתרגם שיגדא ו כן וינ 
 מתים להחיות לעתיד לבא לוז תרגום של שקד )ויקרא רבה(. 

א  מאחורי עורף במקום קשר תפילין, והעצם הלז אינו מתרקב וממנו יתגדל הגוף לעתיד והו   עצם שהוא לוז סוד  ערך    –  קהלת יעקב   י
וד הד' דקשר, ועל כן לאה נקרא לוז והוא סוד לאה דאצילות, כי  וא ס שהיא אחורי עורף במקום קשר תפילין, וה   רומז לבחינת לאה 

 ליקוטי תורה שופטים )ד"ה ודבורה אשה(: לאה דבריאה נקרא בית אל, כמו שכתבתי בערך בית אל, מהרב ב 

היא    שרחל כי כל אשה היא במלכות אלא     אה פרק ד'( חיים שער יעקב ול   ולאה היא מלכות דבינה )עץ   -ת אל  ערך בי   -  קהלת יעקב 
 המלכות הנמוכה ולאה מלכות העליונה דבינה. ובינה היא נוקבא דחכמה.

 שהיא  -גם בדפו"ר ותרלד שהוא, ומתרלו  יא
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מחזה שלו עד  מאחריו  לאה  מהחזה שלו ולמטה ואחריו  מתה  רחל קו  )מבחי' רוחנית(  ,יןאנפיר  זע  \יג/אחורי

כדמצינו ביעקב שנשא תחילה את לאה, כי יעקב תיקון אדם הראשון    [טו]   נוק' ראשונה  ידאו. שההעורף
כול שהיתה  הראשונה  חוה  תחילה  נשים  שתי  היו  לו  דינשגם  קליפת ה  סוד  והיא  בה  רצה  ולא  קשים  ים 

שהואח"כ    \טזלי'/לי לאה  גם  ולכן  השניה,  הראשונה  חוה  חוה  של  גלגול  קשיםיתה  דינים  אלא   \יז/היתה 
ע שנעשו  עד  הרבה  שבכתה  ע"י  אשתו  ישנמתקו  להיות  זכתה  ועי"ז  עשו,  ביד  תיפול  שלא  רכות  ניה 

.  \יטה דהיינו כיחס אם לבנה/ רת והיא בבינבתפא  כי הוא  \יח/הראשונה של יעקב אלא שהיתה גבוהה ממנו
  , לו לא יעשה כן במקומינו לתת הצעירה לפני הבכירה  רויעקב עבד שבע שנים כדי לזכות ברחל ולבן אמ

וכל השבע שנים היו בחי' כ"א ימי המיצרים בחי' שכבי עד    , היא דרך לאה  לך לרח ר לך שהד  דהיינו תדע
את לאה שבוע    נה תצמח רחל, ועל כן מיד כשקבלממשלוז  עצם הבחי'    ,"בבקר היא לאה"הנה  ו  ",הבקר

 
וזהו שכתוב )בראשית כט לא( "וירא ה' כי שנואה    ה לאה בנגל   יב יצא  בזוהר ו לאה" עיין  נחשבת עורף כיון שיעקב נשא פניו לרחל 

דאינו כפשוטו שיעקב שנא את לאה, אלא כיון שהיתה גבוהה ממנו כיחס אמא לבן שלה,    ר זה בשער הפסוקים להאריז"ל בביאו : ו קנד 
 וה לאמו. עי"ש.   לא היה לו השגה בה, וכאיש שאין לא תאו 

 ד העורף.  לאה בחי' עורף מצד שהיא נוקבא וכל נוקבא בעורף שעומדת אחרי זעיר מהחזה ע 

חל אחור באחור אלא פניו כנגד אחור זעיר אנפין, ורואה את אחורי זעיר  מת ר לאה אינו עומדת כדוג  -ערך לא    -  ת יעקב ספר קהל 
נאמר זה גם כן על משה רבינו ע"ה שסודו לאה, פרי עץ חיים שער התפילין פרק  אנפין, וזה סוד )שמות ל"ג כ"ד( וראית את אחורי, ו 

 עכ"ל.  ב': 

נראה להדיא דהיינו שבעוה"ז  כסיא.  "ב עלמא דאת י' עוה לאה בח  לבוא תיהיה בבחי' פנים שתתגלה    ו יינדה   לא  ולעתיד  בחי' עורף, 
  -נתיב פרצופי יעקב ולאה  . ושם  פתח כג  -דז"א  גדלות  נתיב    לרבי צחק חבר   פתחי שערים עיין    הדעת והנהגה ניסית, כמו במדבר.

 '.פתח ז 
הפשט שם שכלפי השת האמת  ר. ו דהיינו שכל אשה ביחס לאיש היא בחי' אחו ה בחי' אחור וקדם  עיין תורה פב תנינא שאיש ואש   יג

רחל ללאה כי רחל היא אחור  של מציאותו ית' אשה היא בחי' שאחוריה כלפי האמת ואיש פניו כלפי האמת. אמנם יש בזה חילוק בין  
לה בחי' פנים אל האמת ורק כלפי יעקב  יא גבוהה יותר יש  דהיינו שלאה כיון שה   באחור עם יעקב ואילו לאה פניה לאחורי יעקב.

   ובאמת יש בחי' שהיא גם גבוהה מיעקב.  י' אחור.א בח הי 
 שהיא  -גם בדפו"ר ותרלד שהוא, ומתרלו  יד

ב'  חי'  חילת פ"ב מ"ת בענין ב' נשים של אדה"ר בעץ חיים שער לח ת  המקום. ושם על שופטים ד' עה"פ והיא יושבת תחת התומר. גם עיין   ם פרשת ויצא עה"פ ויקח מאבניעיין לקוטי תורה וספר הלקוטי  טו
 נשים של ז"א ויעקב. 

נה, גם לילית בינה דקליפה  לילית היא סוד חוה ראשונה בחינת לאה בחינת עצם, והנה לאה בחינת בי   -ערך לי    -ספר קהלת יעקב    טז 
ויונקת מאח  אחורי הדעת  עומדת  והנה לאה  זה,  בינה  כמו שכתבתי באות שאחר  דחכמה  גימטריא  וריים  ק"ל  קס"ו  קפ"ד  סוד  דעת 

ן, לילית עם הכולל גימטריא הוד מלא ה"י וי"ו דלי"ת, וכבר ביארתי בערך לאה דלאה בחינת הוד, וכן כתב בעץ חיים  מכוו לילית ב 
 רחל הארכתי: יפות פרק ב'( ובליקוטי תורה )בראשית(, דלילית הוא מבחינת לאה, ובספרי ישרש יעקב ערך לאה ו )שער הקל 

ונודע כי עקבים של לאה הם דינין קשים וגמורים לגמרי, כי הנה כל    -ץ החיים  וד ע לרבי נתן שפירא ד"ה ס   פר יין המשומר ן ס עיי   יז 

ובים אל הקליפות ובפרט שנקרא בלשון 'לבר מגופא' כנודע, כי נצח והוד אינון לבר  בחינת נצח והוד הם דינין להיותם הקצוות הקר 
בחינתה מלכות של התבונה כנודע, והתבונה עצמה  יות  לאה אשר כל בחינותיה הם דינין קשים לה   על זה כי הם רגלי  מגופא ונוסף

ן מתערין מינה, ולא עוד אלא שלאה עצמה היא  היא נה"י דבינה שהם האחרונות שבבינה. והבינה עצמה אמרו עליה בזוהר דדיני 
פנים  ואינה בחי'  ע בחינת אחוריים של מלכות דתבונה  כי אינן  ובפרט  והם  ברגל יקר הרגלים שלה אלא הבחינות התחתונות ש ,  ים 

אל הקליפות    ולכן יש שם מקום אחיזה ויניקה   בחי' העקבים. והנה כפי כל הטענות הנז' נמצא כי אלו עקבים דלאה הם דינין גמורים.
יודי"ן אלפי"ן ההי"ן עולים  עז"ה בג' מילוין    עזא"ל. עז"ה מעקב ימין דלאה, ועזא"ל מעקב שמאל דלאה. הנה אות ה' של והם עז"ה ו 

מבין רגלי לאה. עזה מצד עקב ימין שהאור הוא יותר חזק ואין כ"כ  כמנין א"ל של עזא"ל לומר כי עז"ה ועזא"ל שניהם משורש אחד  
  כי מן   לע"ם ובל"ק.ושם אחיזת ב מאל יש יותר כח לחיצונים ליינק משם, ושם צריך להכניעם,  נק משם, ועזא"ל מצד ש יי בקליפות כח ל 

קביים דלאה הוא סוד בלעם ע"ש שבולע בתוכו אותם העקבים העליונים. אמנם בלק הוא סוד  הראש של רחל מקום שנבלעים הע 
ר רחל. ומאחר שבלעם היתה אחיזתו מן עז"ה  ים אותם העקביים תוך כת העקבים עצמם של לאה ונקרא בלק ע"ש שבולקים ובוקע 

ל וז"ש 'מן ארם ינחני בלק  קודם שבא בלעם אל בלק, הלך לו והסגיר עצמו בהררי קדם עם עז"ה ועזא" ועזא"ל לכן אמר בזוהר חדש  
מואב   וגו'.מלך  קדם'  בבריאת    מהררי  מקטרגים  היו  תמיד  ועזא"ל  עז"ה  למה  הטעם  תבין  אנ ובזה  מה  ואמרו  הראשון  כי  אדם  וש 

אדם הראשון היו זו"ן אחור באחור. וכשרצה לברוא אדם הראשון    תזכרנו וגו' יותר משאר המלאכים. והענין הוא דע כי קודם בריאת 
כים לחזור פנים בפנים. וכשחוזרים פנים בפנים אזי אותה הארה של עז"א ועזא"ל היא חסירה מהם כי הרי אין עקבים של  היו צרי 

רק  רחל  בראש  נתונים  אותם    לאה  וכל  בתוכה.  נתונים  לאה  של  עקבים  אין  בפנים  פנים  חוזרת  כשרחל  אך  באחור.  אחור  בהיותם 
של   בכתר  ליכנס  האחור  אל  יוצאות  שהיו  כל  האורות  כי  מהם.  עתה  נתבטל  ועזא"ל,  עז"ה  מלאכים  הב'  לוקחים  היו  רחל שמשם 

בריא  ועזא"ל  עז"ה  מונעים  היו  לכן  רחל.  של  בפנים  עתה  נמשכים  שלא  האורות  בפנים  פנים  זו"ן  יחזרו  שלא  כדי  הראשון  אדם  ת 
 תתבטל הארתם: 

מי שמצליח להמתיק   יח קרובים לסט"א אבל  גבוהים מהחסדים אלא שהם  יותר ממי שהוא חסדים מעיקרא,    כי הדינים  זוכה  אותם 
 ממנו בהרבה.  אם עשו היה מתבטל ליעקב היה גבוה ש )עין היכל הברכה ריש פ' תלדות(  כדאיתא בספרים  

 .ע"ח שער לח פ"ב מ"ת בשער הפסוקים עה"פ וירא ה' כי שנואה לאה. וב בזוהר ויצא קנד: ו כמבואר    יט 

 ראל סבא בן זוגה של לאה בחי' תבונה.ורק כשניצח את מלאכו של עשו עלה למדרגת יש 

ים ודרשו בספרים  לכאורה משמע שרק כשעלה לשם ישראל היה בבחי' עוה"ב ובאמת כתיב בו כבר בהיותו צעיר איש תם יושב אהל 
ייו  שדעתו היתה תמיד על שם דהיינו עוה"ב. וצ"ל כיון שהיתה דעתו על עוה"ב לכן זכה בח )כי ט' ות' מתחלפות בשין(  תם לשון שם  
 למדרגה זו.
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ואח"כ    ע שנות מיצר כדי להגיע לפתח של רחל דהיינו לאהל את רחל, כי בהכרח לעבור שבבי"כ קאח
בית    דהיינו בית  שהוא    \כשל מטה/   נכנסין לבית המקדשהמקדש של מעלה  מבחי' לאה שהיא בחי' 

 בית אלש  קדלמקראו    עקבשי  וזהו   \כב/ לקל  ליעקב וביתבית    שהיא  רחל  דהיינו  \כא/ בחי' יעקבלהארת  
פח}  \כד/[כג ] גם    [כו] \כה/{פסחים  בתחילה  כי  שהוא  דהיינו  ליחידי  ירושלים  רק  היה  מטה  של  מקדש 

ר  יד(    פרשת העקדה )בראשית כבסוף  כמו שכתוב ב  \כז/ סגולה  ֶּ ה ֲאש  קֹום ַההו א ה' ִיְראֶּ ָ ם ַהמ  ֵׁ ְקָרא ַאְבָרָהם ש  ַוי ִ
ר הַ  ָאמֵׁ ֹוםיֵׁ ה:  י  ָראֶּ ַהר ה' יֵׁ דהיינו בחי' מלכות עילאה בחי'   ,יעלה בהר ה'  מיבחי'    ,או הרשאברהם קר  דהיינו  ב ְ

גילה  וי   .עלמא דאיתכסיא לרובא דעלמא  \כח/ לאה ותפמקום  שהוא  עקב  י'  , בחשער השמים לכל אדםלה 
ולידים את  "י שמשרק ע. ועיין תורה כא \כטאל רומז למלכות שהיא בית לקל/-בחי' עקרת הבית, כי בית חלר

  . להכניסם לפנים לזכות להשגת האמת בשכל המדות תיקוןי ע"פין מבינה אפשר יהמק
המסופר    \לא/ [ל] וזהו שפרש"י   מעשה  שופטים, בעל  נ  פירש  ספר  לוז  אלשדרך  לבית  שם    כנסין 

לוז    קראו להשבתחילה  בין יריחו ליפו(  הקו  או לה בית אל )והיא בערך באמצע  יתה עיר שקרמסופר שה

 
בבית    ולאה   כ נכנס  הקב"ה  שאין  דהיינו  להפך  מט  בתורה  שמבואר  צ"ע  ולכאורה  בבינה.  שהוא  מעלה  של  המקדש  בית  בחי'  היא 

ָך ָקדֹוש  ְול ל מטה. וכמו ש ש ל מעלה עד שיתוקן בית מקדש  מקדש ש  ִקְרב ְ ַע י"א(: "ב ְ ֵׁ ה )הֹוש  ק זֶּ סו  ָ ֲעִנית ה'(: ַעל פ  ַ ו  )ת  ְרש  א ָאבֹוא  רז"ל ד ָ
דֹוש   ע ַהק ָ ַ ב  ְ ִעיר", 'ִנש  ךְ -ב ְ רו  ָ ַליִ -ב  ָ ש  ה ְירו  ְבנֶּ י ִ ֶּ ַמְעָלה, ַעד ש  ְ ל  ֶּ ַלִים ש  ָ ש  ירו  א ִיְכנס ב ִ ל  ֶּ י ָהֲאִר"י, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה,  הו א ש  ִכְתבֵׁ ה' ְוִאיָתא ב ְ ָ ַמט  ְ ל  ֶּ ם ש 

ָנה ַעל  ו ָ ַ ַהכ  ֶּ אָ -ש  ָ א ִעל  ָ יָנה ִאמ  ב ִ ֶּ י סֹוד הו א, ש  ִ ַלִים  פ  ָ ש  ִחיַנת ְירו  ָאה, ִהיא ב ְ ָ ת  ַ יָתא ת  ֵׁ ת, ב  ַמְלכו  ַמְעָלה ו  ְ ל  ֶּ ַלִים ש  ָ ש  ִחיַנת ְירו  ָאה, ִהיא ב ְ ָ יָתא ִעל  ֵׁ ה, ב 
ל ְ  ֶּ ָלם ב ְ ש  ְ ה ְוִנש  ְבנֶּ נ ִ ֶּ ָלם, ַעד ש  ְ ָאה ִנש  ָ יָתא ִעל  ֵׁ ת ב  ִחיַנת ֲעִלי ַ א ב ְ הו  ֶּ ַמְעָלה, ש  ְ ל  ֶּ חו ד ש  ין ַהי ִ אֵׁ ֶּ ה ש  ָ ת  חִ ַמט  ִחיַנת ֲעִלי ַ ִהיא ב ְ ֶּ ת, ש  מו  לֵׁ ְ ש  ת ב ִ יַנת ַמְלכו 

ם   ָ ן ש  ' ַעי ֵׁ ָאה ְוכו  ָ ת  ַ יָתא ת  ֵׁ  ב 

כי בוודאי צריך תמיד אתערותא דלתתא כמבואר בתורה מט אבל יש    , העניין דשני המהלכים אמת   ביאר את ( בסופו 11בשיעור מט )   ח " יצ הר ו 
 בחי' בריאת העולם.  עניין נעלם יותר שגם את הדלתתא מקבלים מלמעלה ב 

  ה מבינה עילאה תחילה התעוררות וסיעתא דשמיא לשוב -אות שכל זמן שלא השלים את התשובה מאיר לו שם אהי   עיין תורה ו' ו 
ומבאר שם ששם אהי ו  ובזיונות כדי שיכין כלים למדרגה שאליה רצה לשוב.  נסיונות  ידו  -אח"כ  ועל  זמין למהוי,  הוא בחי' אנא  ה 

זוכה לבחי' יעקב ורחל דהיינו לתיקו המלכות שעי"ז יתגלה לו ההויה  זוכה לשם הויה שה  וא בתפארת, נמצא כנ"ל שע"י בחי' לאה 
 האמיתית.

יעקב   כא בחי   כי  שמש  גדול בחי'  שכל  אור  פ'(   '  )תורה  קדש  שנקראת  א'(  )תורה  חכמה  המקדש    וזהו   .בחי'  רחל   דהיינו בבית    בחי' 
 .שמאיר בה אור יעקב שהוא קדש 

ו מת  א   יעקב מדתו  אבל לאמת מגיעים דרך העורף דהיינו הסתרת    .בית המקדש הוא הארת האמת בעולם כמ"ש תתן אמת ליעקב, 
לנהורא  קדמא  חשוכא  כי  ו'    וכמבואר   .פנים  ב'  בתורה  אהי אות  שם  ששב  -שתחילה  עד  דמים  ושפיכות  בזיונות  באחור  מאיר  ה 

  ומציאותו   הוייתו אמת   , להשיג  ועי"ז זוכה לשם הויה   התשובה   בתשובה שלימה ואזי מאיר לו האמת ממנו שהוא בינה עילאה עולם 
 .בעולם ית'  
נקרא א   דהיינו שבית המקדש   כב ויעקב  לקל  היא ביתו, כדאיתא בגמ'  ל כמב -הוא מלכות שהיא בית  ורחל אשתו  יח.  ואר במגילה 

   שבת קיח: מעולם לא קראי לאשתי אשתי אלא ביתי.

 תי לאשתי אשתי ולשורי שורי אלא לאשתי ביתי ולשורי שדיאמר רבי יוסי מימי לא קרי  :שבת דף קיח 

שנאמר ויקרא לו אל אלהי ישראל דאי סלקא דעתך למזבח קרא ליה יעקב אל  ואמר רבי אחא אמר רבי אלעזר מנין שקראו הקדוש ברוך הוא ליעקב אל      . מגילה דף יח
 ויקרא לו יעקב מיבעי ליה אלא ויקרא לו ליעקב אל ומי קראו אל אלה 

 יט  בראשית פרק כח   כג
ם    בראשית פרק כח   כד ש ֶּ ַוי ָ ָֹתיו  ְמַרֲאש  ם  ר ש ָ ֶּ ן ֲאש  בֶּ ת ָהאֶּ ח אֶּ ק ַ ַוי ִ ר  ֹקֶּ ב  ַ ַיֲעקֹב ב  ם  ֵׁ כ  ְ ש  ַוי ַ ַוי ִ )יח(  ָבה  : ֹאָתה  ַמצ ֵׁ ה  ָ ן ַעל רֹאש  מֶּ ֶּ ְקָרא    צֹק ש  ַוי ִ )יט( 

ם ָהִעיר ָלִר  ֵׁ ז ש  ָלם לו  ל ְואו  ית אֵׁ ֵׁ קֹום ַההו א ב  ָ ם ַהמ  ֵׁ ת ש  ָֹנה: אֶּ  אש 
ואמר רבי אלעזר מאי דכתיב והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב וגו' אלהי יעקב    -  פסחים דף פח.  כה 

א לא כאברהם שכתוב בו הר שנאמר אשר יאמר היום בהר ה' יראה ולא כיצחק שכתוב בו שדה שנאמר  אלהי אברהם ויצחק אל ולא  
 כיעקב שקראו בית שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל.ויצא יצחק לשוח בשדה אלא  

 תורה י' קמא אות ג'  כו

שהו   הדורות שיחידי    כז  שם   א ידעו  וקרבנות  לתפילה  מסוגל  ו  מקום  הראשון  שלם    נח  הקריב אדם  מלך  צדק  מלכי  שהוא  בנו  ושם 
 והאבות.

ובחי'  בחי'    כי האבות   כח חג"ת  ביחס  בחי'  ואברהם  בחי' חכמ ל חב"ד  הוא  בחי' לאה,  אבות  והיא  נקראת אמא  ובינה  שנקרא אבא  ה 
.  החכמה ינו הבינה שהיא בית  דהי   ה עליונה כמ לכן אברהם השיג את בית המקדש בבחי' בית אברהם דהיינו בית לח   עלמא דאתכסיא.

 הדעת.  ( חיצוניות לתפארת ו ) אבל יעקב השיג אותו בבחי' בית יעקב בית  
ות זוהר ויגש דף ר"י ע"א מן הרמה ועד בית אל ע"ש, והטעם כי אל נקרא זעיר שבנינו  בית אל הוא בחינת מלכ   -  קהלת יעקב   עיין  כט 

 .מהחסדים והנוקבא היא בית לו כמו שכתבתי לעיל 
 כד  טים א'שופ*  ל

ְֹמִרים ִאיש    פרק א שופטים    לא ְראו  ַהש   ז: )כד( ַוי ִ ם ָהִעיר ְלָפִנים לו  ֵׁ ל ְוש  ית אֵׁ בֵׁ ף ב ְ ית יֹוסֵׁ ִתירו  בֵׁ נו  ָנא  )כג( ַוי ָ ֹאְמרו  לֹו ַהְראֵׁ א ִמן ָהִעיר ַוי   יֹוצֵׁ
ד:  ָך ָחסֶּ ְ ינו  ִעמ  ת ְמבֹוא ָהִעיר ְוָעש ִ  אֶּ

 לוז אחד עומד על פי המערה ונכנסים דרך הלוז למערה:  סים לה דרך המערה, ושהיו נכנ   -רש"י )כד( את מבוא העיר  

 . ועיין גם סוטה מו: פ"א רמז לח ומקורו ב"ר סט ח' וילקוט שמעוני בראשית פכ"ח רמז קכ. ושופטים  



 ן תנינא מוהר"                               תורה פה        ליקוטי                                        6לט: 

, ורבנו \לב/דרך עץ לוז חלול וממנו למערה שהובילה לעיר  תרתסנה  תכיון שהכניסה אליה היופרש"י הטעם  
י'  ם לבחמגיעי   עולם המחשבה,  ,תכסיאעלמא דאי  ,בחי' לאה   ,ששם הלוז  ,מצא בזה רמז להנ"ל שדרך העורף

 
א היה אדם יכול  בדברי רז"ל )במדרש( למה נקרא שמה לוז מה לוז זאת שאין לה פה כך ל   -)כד( הראנו נא את מבוא העיר    -  רד"ק 
ד על פתחה של עיר אמר רבי שמעון לוז היה עומד על פתחה של מערה והיה הלוז חלול והיו נכנסין דרך הלוז למערה ודרך  לעמו 
 ערה לעיר הדא הוא דכתיב וייראו השומרים וגו': המ 

 יהושע ט"ז ב'(: בית אל לוזה כנ"ל )   ר"ל שאינו בית אל שאצל העי שהיה לבנימין רק   -ושם העיר  -מלבי"ם  היכן נמצא העיר לוז עיין  

ִמְזָרחָ   יהושע פרק טז  ְיִריחֹו  י  ְיִריחֹו ְלמֵׁ ן  ְרד ֵׁ ִמי ַ ף  י יֹוסֵׁ ֹוָרל ִלְבנֵׁ א ַהג  צֵׁ ַוי ֵׁ ל )א(  ית אֵׁ ֵׁ ָהר ב  ָ ה ִמיִריחֹו ב  ר עֹלֶּ ָ ְדב  ִ ָזה    ה ַהמ  ל לו  ית אֵׁ ֵׁ )ב( ְוָיָצא ִמב 
י ֲעָטרֹות:  ל ָהַאְרכ ִ בו  ל ג ְ  ְוָעַבר אֶּ

ר ִעמ  )   "ש קב היתה נקרא לוז כמ ובזמן יע  ֶּ ְוָכל ָהָעם ֲאש  ל הו א  ית אֵׁ ֵׁ ַנַען ִהוא ב  ץ כ ְ רֶּ אֶּ ב ְ ר  ֶּ ָזה ֲאש  ַיֲעקֹב לו  בֹא  ַוי ָ דהיינו    ֹו: בראשית לה )ו( 
 שהיא אח"כ נקראת בית אל.

עיין   מו עוד  ויראו השומר   : סוטה דף  שיעור שנאמר  אין לה  הלויה  ללויה ששכר  כופין  ר"מ אומר  היה  העיר תניא  מן  יוצא    ים איש 
פי  ויאמרו לו הראנו נא את מבוא העיר ועשינו עמך חסד וכתיב ויראם את מבוא העיר ומה חסד עשו עמו שכל אותה העיר הרגו ל 

חרב ואותו האיש ומשפחתו שלחו וילך האיש ארץ החתים ויבן עיר ויקרא שמה לוז היא שמה עד היום הזה תניא היא לוז שצובעין  
לבלה נבוכדנצר ולא החריבה ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בה אלא זקנים שבה בזמן  וז שבא סנחריב ולא ב בה תכלת היא ל 

לחו  חוץ  יוצאין  עליהן  לו  שדעתן קצה  גרם הצלה  ברגליו  הלך  ולא  בפיו  דיבר  זה שלא  כנעני  ומה  ק"ו  דברים  והלא  והן מתים  מה 
ראה להם חזקיה אמר בפיו עקם להם ר' יוחנן אמר  אחת כמה וכמה במה ה   ולזרעו עד סוף כל הדורות מי שעושה לויה ברגליו על 

 ו גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות.  באצבעו הראה להם תניא כוותיה דרבי יוחנן בשביל שכנעני זה הראה באצבע 

מר עד  דאמרינן כל מקום שנא סיפיה דקרא היא שמה עד היום הזה ומיניה יליף דלא נתבלבלה ולא חרבה כ   -ויקרא שמה לוז    -  רש"י 
 היום הזה לעולם ולעולמי עולמים הוא:  

נחריב קאמר בלבלה וגבי נ"נ קאמר החריבה עי' בתוס'  שמה לוז היא שמה עד היום כו' בא סנחריב ולא בלבלה כו'. גבי ס   -מהרש"א  
ג"כ מבוא   פ"ק ונראה מדקרא שם אותה עיר שבנה לוז כשם אותה העיר שהראה להם מבואה משמע ליה אותה  ה לא  העיר שבנה 

כו' כפירש"י בספר ש  הלוז  ונכנסין דרך  דלוז א' היה עומד שם ע"פ המערה  נקראת לוז כדאיתא במדרש  ופטים  ידעו העולם דלכך 
ולכך לא יוכלו לה סנחריב ונ"נ שלא ידעו מבואה. וקאמר גם למלאך המות אין לו רשות כו'. ואולי דיצא להם דבר זה רמז מקרא  

ויל  גו דכתיב  ז' עממים  ך האיש ארץ החתים  ומתוך המקרא משמע דכבשו ישראל כל  מז' אומות קאמר  ' דלפי פשוטו ארץ בני חת 
חיים וחתים כמו חיתם ואותיותיו המ"ת ח"י פי' הראוי למות לפי שנותיו חי עדיין והיינו שבאותה  וע"כ דרשו ארץ החתים ע"ש ארץ ה 

ל בהם לילך לשם כדאמרינן בפ' החליל בהנך עבדי שלמה  דם אחר לא יוכל להצי ארץ חיים לעולם ואין מלאך המות שולט בם וא 
 רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ליה: 

ועי"ז לא שלט בה המוות.)תרגום ש   היא העיר קושטא ו   לב בה לא דברו שקר  נחרבה,   ל אמת( כי  לא  כיון    ומעולם  יעקב אבינו  וכן 

דרשה נה    -לרבי יעקב סקילי    תורת המנחה   עיין ו   –לא מת.     אבינו יעקב    תענית ה:   ע"כ אמרו חז"ל שמדתו אמת כמ"ש תתן אמת ליעקב  

אי מת, כמו )שמואל א ד כא( אי    -חיים הנצחיים, והלשון מורה, אמת  ועל האמת יחיה האדם ל    מדת האמת אין בו מיתה: )לפרשת נשא(  
יעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים,  ירמיה ל י( הנני מוש כבוד. וארז"ל )תענית ה ע"ב( יעקב אבינו ע"ה לא מת, כמו שדרשו בפסוק ) 

כ( תתן אמת ליעקב. וב"אמת" נקרא הקב"ה  מקיש זרעו לו, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים, וזה מפני שאחז במדת האמת דכת' )מיכה ז  
 לקוראיו דכת' )תהלים קמה( קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת, ועושה רצונם: 

ריש הוה אמינא ליכא קושטא בעלמא אמר לי ההוא מרבנן ורב טבות שמיה ואמרי לה רב טביומי  אמר רבא מ   -.  דף צז   סנהדרין עיין  
זימנא חדא איקלעי לההוא אתרא וקושטא שמיה ולא הוו משני  שמיה דאי הוו יהבי ליה כל חל  לי דעלמא לא הוה משני בדבוריה 

והוו לי תרתין בנין מינה יומא חד הוה יתבא דביתהו וקא  נסיבי איתתא מינהון  בדיבורייהו ולא הוה מיית איניש מהתם בלא זימניה  
לה  לאו אורח ארעא אמר  סבר  רישה אתאי שיבבתה טרפא אדשא  בנין אתו אינשי דאתרא    חייפא  ליה תרתין  שכיבו  ליתא הכא 

 אינשי.  גרי בהו מותנא בהנך  לקמיה אמרו ליה מאי האי אמר להו הכי הוה מעשה אמרו ליה במטותא מינך פוק מאתרין ולא ת 

ו שאמרו קושטא  ולא הוה מיית איניש מהתם בלא זימניה וכו'. לפי שהשקר אין לו קיום והאמת יש לו קיום כמ   -  תורת חיים וביאר ה 

ובברכת התורה יסדו אשר נתן לנו  לכך האמת הוא מקור החיים וז"ש ירמיה וה' אלהים אמת הוא אלהים חיים  קאי שיקרא לא קאי  
בתוכנו משום דהא בהא תליא וגם חזקיה בחליו כשהתפלל על החיים התחיל ואמר אשר התהלכתי לפניך    ת אמת וחיי עולם נטע תור 

כי ממנו תוצאות ח  כל דבר שאינו  באמת  ונראה דלהכי  זימניה.  מיית איניש מהתם בלא  ולכך לא הוה  בו מתקיים  וכל המחזיק  יים 
יפא דקרא מי גבר יחיה ולא יראה מות לפי שאינו מתקיים  א בראת כל בני אדם ס מתקיים נקרא שוא ושקר כמו שכתב על מה שו 

מר וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו והוא מעין המתקיים ומוציא  וסופו למות קרוי בריאת שוא דכל שוא ושקר אינו מתקיים וזה שנא 
רש רבה פ' אמור להאי עלמא  ראה הא דקרי ליה במד מים בלי הפסק אבל מעין הפוסק מימיו כזבים כיון שאין לו קיום ומהאי טעמא נ 

מידך ויתנה לרעך לדוד  עלמא דשיקרא ולההוא עלמא עלמא דקושטא גבי הא דקאמר ליה שמואל לשאול ויקרע ה' את הממלכה  
 ולכך קאמר לעיל כשהאמת נעדרת בן דוד בא כי שוב אין העולם ראוי להתקיים:  

לי   -  מהרש"א  כו'. ר"ל  קושטא בעלמא  בעוה"ז כמ" ליכא  נמלך בפמליא של מעלה לברוא את האדם אמת  כא קושטא  ש שהקב"ה 
ואי יהבי ליה כל חללי דעלמא כו'. ר"  גו'  אמר אל יברא שכולו שקר. ואמר  ל דמצינו ביעקב שמדתו אמת כמ"ש תתן אמת ליעקב 

ה זכה יעקב  בד עבודת כוכבים ובז ע"ש שלא היה רוצה לשקר באביו כמ"ש והייתי בעיניו כמתעתע ואמרו בזה כל המשקר כאלו עו 
גו' שהיא נחלה בלי מצרים שנאמר בו ופרצת ימה וקדמה ג ו' ולזה אמר  דיהבי ליה כל חללי דעלמא כמ"ש והאכלתיך נחלת יעקב 

ולא הייתי   כן  לא הייתי עושה  דהיינו כל חללי דעלמא  בלי מצרים  נחלה  נותנים לי  והיו  בדבורי  והייתי משנה  הגם אם לא אפסיד 
 שהיה: ה בדבורי משום מעשה  משנ 

י תיבות  בלא זימני' כו'. כי חותמו של הקב"ה הוא אמת ובו קיים את העולם כמ"ש בתחלת מעשה הבריאה בראשית ברא אלהים סופ 
אמת ובסוף הבריאה ברא אלהים לעשות סופי תיבות אמת והרי המשנה בדבורו מהרס החותם וקיומו של עולם ואף אם מהרס ופוחת  

ועולמו בחותמו של הבריאה שהיא אמת  המועט שהוא א' נשאר  ממנו מספר   ובהיפך מי שלא משנה בדבורו הוא מקיים עצמו  מת 



 ן תנינא מוהר"                               תורה פה        ליקוטי                                        7לט: 

מקום שבו עיקר    ,שקדהמ  בית  ,ל-אבית  בחי'    ,דהיינו תיקון המלכותעולם המעשה,  רחל עלמא דאתגליא,  
הקב"ה לאשמאתער  דהיינו  .המלכת  זוכים  דלעילא  דלתתאותא  ותערותא  לאהמ.  בחי'    \ לג/ התפילה שהיא 

 . \לדז'/  יצא עיין תורה ח' אותוכמ"ש מעיין החכמה מבית ה'  ,לתורה שהיא בחי' יעקב

דהיינו  אל  לבית זוכיםשבעורף שכמו שמלאה  רורוצה לומ בהמשך,נראה שעד כאן היתה הקדמה למבואר 
כך דייקא ע"י האבל ובכיה על חורבן הבית נמתקים דיני  ,לנגלה מההסתרהנו דהיי יחוד יעקב וביתו רחל,

שמכח  רה ו' ובה בתוסוד התש . בחי' זבעוה"יעקב של בית המקדש שהוא הארת האמת בניין לאה וזוכים ל
ה  -אהילהארת האמת של שם ים זוכ תזיונויוב דינים בחידם  'גמט בבחי' אחור  ה שבבינה -הארת שם אהי

 .רשביו

נחמו  \לו/[לה]ו  וזה באב  נחמו  ט'  שאחרי  בשבת  בהפטרה  פעמים  שאומרים  ב'  גימ'    נחמו, 

ע שהבכייה  דונחמה היא דעת שיכי  שעל ידה נכנסין לבית אל.    \לז/ שהוא בחי' עורף  ,קדקד

אות בחושך החורבן  ה לר וגבו  הוא שכל עצום אור הנחמה  .נוהשער לבנייהפתח ועל החורבן הוא   \לח/ והאבל
ובניין גוף זך  כל החיים  בו  הגוף נמצא    שבתכלית חורבן, דהיינו בחי' הלוז  אולה והבנייןבעצמו את אור הג

 . בתחיה וחדש 

  ,ימי אבלעשרים ואחד  שהם    "א יום שבין המצריםךשהם  ז תמוז עד ט' באב  "מיוזהו ג' שבועות  

  הם נעשהא ימים שב"יש בו כשגם הוא    \מ/[לט]  זלו ן  אילוכנגדו ב  ני הבית המקדשכיון שבהם נחרבו ש
ו(אע"פ שהוא בוסר עדיין)  ,החייב במעשר שמקבל שם פרי  החניטה עד  עת  הפרי מ הלוז רומז לעצם  עץ  , 
האדם  הלוז   מתנקז  שבעורף  והשפלות  ונרשם  שבה  בעוה"ה   שזכההאמת  חורבן   ,זאדם  של  הנחמה  והוא 
וף ואעפ"כ  ורבן הגתכלית חא  . דהיינו שהווה"בעלת המתים  יבתחי  ש וזך יותרגוף חד נבנה    כי ממנו  , הגוף

ימי האבל ובכיה    עשרים ואחדהכי נמי  בנין התחיה, ו   נשאר לוז קטן שהוא הנחמה של החורבן הזה שממנו

 
זמניה שה  שנון איש עונה ברעהו עד שקר כדאמרינן  והיינו דלא מת איניש בלא  וחץ  וחרב  וכמ"ש מפץ  זמן  שקר מביא מיתה בלא 

 בפרק זה בורר ע"ש: 

וילפינן ממעשה שהיה    ה ר"מ אומר כופין על סוטה מו: ד"ה תניא הי עיין    קצת צ"ע  הלויה וכו' ומבאר שם שכר לויה אין לו שיעור 
שלא מתו ולא נחרבה בגלל  ל אמת בה אדם ולא נחרבה מעולם וכו' כנ"ל הרי  בגוי שליוה שומרים ובזכות זכה ובנה את העיר לוז ש 

י  זכה שעל  הלויה  ומסתמא הכווננה שבזכות  וצ"ע.   ולא בגלל אמת  כזו ש לויה  נתגלגל עיר  לא דברו בה שקר אבל לא שבגלל  דו 
 ולא קבלו שכר כזה.  .   מאידך צ"ע כיצד מביא ראיה מדבר פלא יחיד הרי כמה ליוו  מתו בה ולא נחרבה הלויה לא  

ה   לקוטי  עיין   לג הלכה  חדש  ראש  ג'    'הלכות  ַמְלכ   -אות  ִחיַנת  ב ְ ִהיא  ֶּ ש  ה,  ָ ִפל  ַהת ְ ִחיַנת  ב ְ ִהוא  ת  ַמְלכו  י  ל  כ ִ ָ כ  ֶּ ש  ִוד  ד ָ ת  ָרה   ו  ְלַנס ְ נו   ִעְסקֵׁ
י  ין, כ ִ ִ יר ַאְנפ  ְזעֵׁ ְלַיֲחָדה  ִעם  ו  י ַעְצָמה   ְפנֵׁ ָמה ב ִ לֵׁ ְ ֹוָרה    ְוִלְבנֹוָתה  קֹוָמה ש  נֹות ְקִריַאת ַהת  ו ָ ַ כ  ַ ָבן ב  ו  מ  ַ ה, כ  ָ דֹוש  ֹוָרה ַהק ְ ין הו א ַהת  ִ יר ַאְנפ  ְזעֵׁ ִחיַנת  ב ְ

ָאר ְמקֹומֹות. ְוַהת ְ  ְ ִבש  חִ ו  ה ִהיא ב ְ ָ ָאחוֹ ִפל  ָתא ָאחֹור ב ְ יקו  בֵׁ ר ד ְ ָאחֹור ְוִעק ַ ין ָאחֹור ב ְ ִ יר ַאְנפ  ָקה ִעם ְזעֵׁ בו  ד ְ ֶּ ִוד ש  ת ד ָ ש   יַנת ַמְלכו  י ֵׁ ֶּ ת ש  עֵׁ ר ִהיא ב ְ
ִקים   בו  ד ְ ם  הֵׁ ן  ֵׁ כ  ַעל  ם,  יהֶּ ֲאחֹורֵׁ ַ ב  קו   ב ְ ִיְתד ַ ֹא  ל  ֶּ ש  ִמְתָיְרִאין  ָאז  ֶּ ש  ַהִחיצֹוִנים  ִליַטת  ְ כ ַ ש  ָאחֹור,  ב ְ ה  ָאחֹור  ְוזֶּ ְמקֹומֹות.  ה  ָ ַכמ  ב ְ ָתִבים  כ ְ ַ ב  ְמבָֹאר 

ינִ  ַהד ִ יק  ְלַהְמת ִ  ' ְוכו  ָנה  ָ ַהש   רֹאש   ב ְ נו   ת  ֲעבֹוָדתֵׁ ְלכו  ַ ַהמ  ת  אֶּ ר  ֵׁ ְלַנס  י  דֵׁ כ ְ לֹום,  ָ ְוש  ַחס  יִנים  ַהד ִ ף  ֹקֶּ ִמת  ִניָקָתם  י ְ ֶּ ש  ַהִחיצֹוִנים  ֲאִחיַזת  ל  ֵׁ ְלַבט  ו  ים 
ְהיֶּ  ת ִ ֶּ ם  ש  לֵׁ ָ ף ש  ְרצו  ַ פִ ה פ  ש  ת ְ ֹות, יֵׁ ִפל  ִחינֹות ת ְ י ב ְ נֵׁ ְ ש  ש  י יֵׁ ָפִנים, ַהְינו  כ ִ ִנים ב ְ ָ ְבִחיַנת פ  ד ב ִ ֹפַעל ְוִתְתַיחֵׁ ָלה  ב ְ ֹוָרה ְוִהיא ְטפֵׁ ַהת  ה מֵׁ ָ הו א ְלַמט  ֶּ ה ש  ָ ל 

וְ   . ש  ָ ַממ  ֹוָרה  ַהת  ִעם  ַאַחת  ִחיָנה  ב ְ ִהיא  ֶּ ש  ה  ָ ִפל  ת ְ ש   ְויֵׁ ֹוָרה,  ַ  ְלַהת  בֹה  ג ָ ִהיא  ְרָנָסה  ַגם  ַ פ  ַהְינו   ד ְ ְצָרָכיו,  ַעל  ִלין  ְ ל  ַ ְתפ  ִ מ  ֶּ ש  ה  ָ ִפל  ת ְ ש   יֵׁ י  כ ִ ֹוָרה,  ַהת  מֵׁ
ים ו   ָבִנים ְוַחי ִ ֹוָרה, ו  ָלה ְלַהת  ְטפֵׁ ֹוָרה ו  ַהת  ה מֵׁ ָ ָעה. ְוִהיא ְלַמט  ָ י ש  את ַחי ֵׁ ה ִנְקרֵׁ ָ ִפל  '. ְוזֹאת ַהת ְ ָאה ְוכו   התורה.  כשהיא לצורך לימוד   ְרפו 

ה, כ ְ ...  -   ות ז' ' א ח   תורה   לד ָ ִפל  ַהת ְ ְעָין? הו א מֵׁ ַ ִחיַנת ַהמ  ב ְ הו א  ֶּ ל ש  כֶּ ֵֹׁ ְוַהש  ִלין ַהָחְכָמה  ְמַקב ְ יָכן  הֵׁ מֵׁ ל ד(: ו  ב )יֹואֵׁ תו  ָ כ  ֶּ ית ה'      מֹו ש  ֵׁ ַמְעָין ִמב  "ו 
ְעָיהו  נ"ו(:  ַ ב )ְיש  תו  ָ כ  ֶּ מֹו ש  ה, כ ְ ָ ִפל  א" הו א ַהת ְ צֵׁ יִתי      יֵׁ י בֵׁ ה". וְ "כ ִ ָ ִפל  ית ת ְ ֵׁ ַֹעל: ב  ל ַהפ  ַֹח אֶּ ִביא ִמכ  ִחיַנת מֵׁ ש       הו א ב ְ ו  ִחיַנת ִחד  ה הו א ב ְ ָ ִפל  י ת ְ כ ִ

ה  ָ ִפל  י ת ְ ִריָאה ב ְ   ָהעֹוָלם, כ ִ ִחינֹות ב ְ ַבע, ְוהו א ב ְ ֶּ ֹות ַהט  נ  ַ ְרצֹונֹו ְלש  ָידֹו ַלֲעשֹֹות כ ִ ר ב ְ ֶּ ש  ֲאש  ש  ְמַחד ֵׁ י ֵׁ ֶּ ֲאִמין ש  ַ מ  ֶּ כ ָ הו א ש  ֶּ מֹו ש  ים  ֹכַח, כ ְ ִ ִהל  ב )ת ְ תו 
ַמְעיַ  א  יֹוצֵׁ ם  ָ ש   מ ִ ֶּ ש  ה  ָ ִפל  ַהת ְ ִחיַנת  ב ְ הו א  ֶּ ש  יָת",  ָעשִֹ ָחְכָמה  ב ְ ם  ָ ל  ֻּ "כ  תו ב  ק"ד(:  ָ כ  ֶּ ש  מֹו  כ ְ ֹפַעל,  ב ְ ִריָאה  ב ְ ִחיַנת  ב ְ ִהיא  ֹוָרה  ְוַהת  "ל;  נ ַ ַ כ  ַהָחְכָמה  ן 

ְצלֹו ָאמֹון"   ה אֶּ ְהיֶּ י ח(: "ָואֶּ לֵׁ ְ וֹ )ִמש  ֹון פ  ן, ְלש  ָ מ  ש  ָהעוֹ אֻּ ו  ִחיַנת ִחד  ה ָדָבר, הו א ב ְ יזֶּ ל ַעל אֵׁ ֵׁ ל  ַ ְתפ  ִ מ  ֶּ ְכש  ֹוָרה ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ו  ַהת  י ב ְ ל, כ ִ ָלם ְוהו א  עֵׁ
מַ  "ו  יל:  ְלעֵׁ ר  ָ ְזכ  נ ִ ַ כ  ה,  ָ ִפל  ת ְ ַ ב  הו א  ֶּ ש  ַהָחְכָמה  ת  ִהְתעֹוְררו  ִחיַנת  ב ְ ְוהו א  ֹכַח,  ב ְ ִריָאה  ב ְ ִחיַנת  יֵׁ ב ְ ה'  ית  ֵׁ ִמב  ר  ְעָין  ִנְתעֹורֵׁ ם  ָ ש  י  כ ִ ה,  ָ ִפל  ַהת ְ ה  זֶּ א",  צֵׁ

ַהָחְכמָ  הו א  ְעָין  ַ ַהמ  ְך  ָ ִנְמש  ם  ָ ִמש   ו  "ל,  נ ַ ַ כ  י  ַהָחְכָמה  כ ִ ָנה",  ְתבו  ו  ַעת  ד ַ יו  ִ "ִמפ  ב(:  י  לֵׁ ְ )ִמש  ב  תו  ָ כ  ֶּ ש  מֹו  כ ְ ַֹעל,  ַהפ  ל  אֶּ א  יֹוצֵׁ ם  ָ ְוש  ֹוָרה,  ַהת  ל  אֶּ ה 
ֹוָרה הו א  ַהת  ת ַהָחכְ   ב ְ ו  ל  ה ִאְתְרִביאו   ִהְתג ַ י זֶּ ן, ְוַעל ְידֵׁ ה ַהג ָ קֶּ ְ ְעָין ַמש  ַ ַהמ  ֶּ ים, ש  נ ִ ה ַמְעַין ג ַ ה ַנֲעשֶֹּ י זֶּ "ל: ָמה, ְוַעל ְידֵׁ נ ַ ַ ִאין כ  ָ ְדש  ִבין ו   ֲעשָֹ

 ' א' ישעי' מ*   לה

ם:   ישעיהו מ   לו  יכֶּ י יֹאַמר ֱאלֹהֵׁ ִ  )א( ַנֲחמו  ַנֲחמו  ַעמ 
קדק   צ"ע   לז  בעור   ד כי  מק אינו  בראש  למעלה  אלא  כמבואר  ף  רופס  תינוק  של  שמוחו  ברמב"ם  ום  ונפסק  לז.  ומנחות  צה:  בערובין 

רק יג פסוק יב מקום השער כולו נקרא בשם ראש ואין לו בכללו שם אחר, רק אם יכנה  מלבים על ויקרא פ ועיין    ד' א'.  הלכות תפילין  
 ף.חלקים ממנו יקרא חלק הפנים קדקד והאחור עור 

יעקב קה   עיין  לח או   -  לת  לי  ג'  ערך  ובוכים,  -ת  מייללים  וכולם  לילית  כמניין  מחנות  ת"פ  לה  ויש  דס"מ,  טמאה  נוקבא  הוא  לילית 
ויגון על חורבן בית  וממנה נמשכים בעלי מרה שח  יגון ואנחה רחמנא ליצלן, והכנעתם על ידי צער ודאגת העונות וצער  ורה בעלי 

 בשלח, ועיין במה שכתבתי בערך אדום:   , כן כתב בשל"ה פרשת המקדש, וזה הצער מבטל ומכניע הקליפה הזאת 
 עיין פרש"י ירמיה א' יב  לט

ד הזה הוא ממהר להוציא פרח קודם לכל האילנות אף אני ממהר לעשות  השק   -היטבת לראות    -פרק א פסוק יב    רש"י על ירמיה   מ
ואחד   עשרים  בישולו  גמר  עד  חניטתו  משעת  הוא  הזה  השקד  אגדה  ומדרש  שבו  דברי,  בתמוז  עשר  שבעה  שבין  ימים  כמנין  יום 

 הובקעה העיר לתשעה באב שבו נשרף הבית: 
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ה  -שם אהי  גמט'כא ימים  דייקא  הם  ו  .בהם טמון אור הגאולה ובניין הביתבבין המיצרים  על בית המקדש  

ט' דם )בחי' לאה בעורף(  ה גמ -הי אהיכזה א אה א   אחוריים בחי'    רףעוחי'  ר בב שמאי  בינה עילאהשהיא ה
ה מתפשט להאיר לבעל תשובה סיעתא דשמיא בבחי' עזר כנגדו, נגדו דייקא באופן של -דהיינו ששם אהי

וניסיונות   שזוכה  בזיונות  עד  דרכו  מדו בראשית  זוכה  לתקן  ואזי  אהיתיו  שם  האמת  ביושר  -להארת  ה 

 . אות ב' רה ו'ר בתוכמבוא
נוהגין זה  ט'    [מב] בט' באב    \מא/ודה המפסקתבסעביצה    לאכול  בשביל  לכניסת  סמוך  דהיינו 

שבו את כל יושבי ירושלים התחילו לשרוף את  וו  ועינשהרגו  כ"א ימים  אחרי  באב שהוא תכלית החורבן  

 מג גומרת הביצה    יכ  "ל.אוכלים ביצה שרומזת ללוז הנ  ,שהוא זכר לזה  ן, דייקא בזמהבית המקדש בעצמו
. כמאמר אפרוח  עד שבוקע ממנה  דתמשנולעוד כא יום  ו  )פרש"י(  כא יום  שיולדתמהעיבור עד    בכ"א יום

)בכורות ח לוז  \מה/ מד( .חז"ל  וכנגדו באילן  וכו'  יום  לוז  וזהו    . תרנגולת מולדת לכ"א  האילן 

ל בנים להעצרומז  יתחדש  וממנו  הגוף  כליון  בעורף אדם שישאר אחר  הגוףוז שיש   \ מו/ן 
המתים תחיית  ש  [מח](מז)  בשעת  הגשר  שהוא  לעוה"בנמצא  עוה"ז  ל  בין  שחוזר  הגוף  עפר  ובכלות 

דחיותא  טס קבבחי'  נשאר הלוז   בתחיית המתיםשהוא הצייר  א  שיצמח  החומר החדש  הצומח  , של    כצמח 
שנרקב  דייקא  מהאדמה   בה  הזרעאחרי  מסרחת/ הכ  ,שנטמן  הביצה  נמי  עי"ודיי  \מטי  בה  קא  נוצר  חיים ז 

עצם    .חדשים ללוז שהוא  רומזת  מאנמצא שהביצה  שנותקטן  עוד  של  הגוף  מחורבן  טמור  ובו  בנין  ה"ז  ן 
ומזת הביצה שגם  רנמצא בלוז, שאליו    של המוות וחורבן הגוףהנחמה  שית המתים של עוה"ב, דהיינו  יתח

 
ד    שכתב ְמבָֹאר   –  ' ביצים ריש הלכה ה   עיין ליקוטי הלכות   מא גֶּ נֶּ ם כ ְ הֵׁ ֶּ ָחד יֹום ש  ִרים ְואֶּ שְֹ עֶּ ְגָמִרים ב ְ נ ִ ֶּ ִזים ש  ְבִחיַנת לו  ב ִ ם  יִצים הֵׁ ֵׁ ב  ֶּ ם; ש  ָ ש 

 ֵׁ ב  ֶּ ש  יֹום  ָחד  ְואֶּ ִרים  שְֹ ָצִרים  עֶּ ְ ַהמ  ַנֲחמו  ין  ִלְבִחיַנת  ָחָמה,  ְלנֶּ זֹוִכין  ה  זֶּ י  ְידֵׁ ַעל  ֶּ , ש  ש  ְקד ָ ִ ַהמ  ית  ֵׁ ב  ן  ַ ְרב  חֻּ ַעל  ם  הֶּ ָ ב  ִלין  ְתַאב ְ ִ מ  ֶּ ת    ש  ַ ב  ַ ִחיַנת ש  ב ְ ַנֲחמו  
  .' ה ְוכו  ִחי ָ ר ַהת ְ ו  ִעק ַ נ  ֶּ מ  ִ מ  ֶּ ז ש  ם לו  צֶּ י עֶּ ָחָמה ַעל ְידֵׁ ר ַהנ ֶּ י ִעק ַ ', כ ִ ֵׁ ַנֲחמו  ְוכו  ם כ  הו  ג ַ מֹו ִאיַלן  ְוזֶּ ָחד יֹום כ ְ ִרים ְואֶּ שְֹ עֶּ ת ב ְ רֶּ ִהיא ִנְגמֶּ ֶּ יָצה ש  ֵׁ ִחיַנת ב  ן ב ְ

בִ  ְ ִבש  ו  ם,  ָ ש  ן  ַעי ֵׁ  ,' ְוכו  ז  ם.  לו  ָ ש  ן  ַעי ֵׁ  ,' ְוכו  ת  קֶּ ְפסֶּ ַ ַהמ  ה  ד ָ עֻּ ס ְ ַ ב  יָצה  ֵׁ ב  אֹוְכִלין  ה  זֶּ ת  יל  ִחינַּ ּבְ יָצה  ּבֵ הַּ ֶׁ ש  ר  חַּ ֵמאַּ  , מוּּהַּ ּתָ ִזיןְוִלְכאֹוָרה  ּמְ ְמרַּ ל    לוּז  עַּ

ְת  ּמִ ֶׁ ש  ָהֲאֵבלוּת  ל  עַּ ז  ּמֵ רַּ ּמְ ֶׁ ש  יֹום,  ָחד  ְואֶׁ ִרים  שְֹ עֶׁ ּבְ ִנְגָמִרין  ְיָקא  ּדַּ ֵהם  ּדוּעַּ  מַּ ָחָמה  ּנֶׁ אֹוְכִלין  הַּ ם  ְוגַּ ָצִרים  ּמְ הַּ ין  ּבֵ ֶׁ ש  יֹום  ָחד  ְואֶׁ ִרים  שְֹ עֶׁ ִלין  ּבְ אַּ
ֲהלֹ  ת,  קֶׁ ְפסֶׁ ּמַּ הַּ ה  ֻעּדָ ּסְ ּבַּ ָהֲאֵבלוּת  ֵעת  ּבְ יָצה  ּבֵ א,  הַּ ּבָ רַּ ּדְ אַּ ְוכוּ'?! א  ִתים  ּמֵ הַּ ת  ִחיַּּ ּתְ ת  ִחינַּ ּבְ ָחָמה  ּנֶׁ הַּ ר  ִעּקַּ ֵהם  ֶׁ לוּז ש  ת  ְבִחינַּ ּבִ הוּא  יָצה  ּבֵ מֹו    הַּ )כ ְ

בֹ  מ ְ ֶּ ל הַ ש  ִבְפָרט ָלבֹוא אֶּ ְכָלל ו  ם ָאָדם ב ִ ו  ר ְלש  ָ ְפש  ִאי אֶּ ֶּ ז ָלָאָדם ש  ֵׁ ְמַרמ  ה ו  ה מֹורֶּ ל זֶּ ָ ם(, ַאְך כ  ָ ן ש  ם, ַעי ֵׁ ָ י ַצַער  ְקָוה טֹוָבה כ ִ ת ִ ָאר ש  י ִאם ַעל ְידֵׁ
ִמְצַטֲעִר  ִלין ו  ְתַאב ְ ִ מ  ֶּ לו ת ש  ִחיַנת ֲאבֵׁ ִהיא ב ְ ֶּ דֹול ש  ת ג ָ ְמִרירו  ִרים ו  ו  ְמָמְרִרין ַעל  ְוִיס  ִלין ו  ְתַאב ְ ִ מ  ֶּ ש  ם כ ְ , ֲאָבל ג ַ ש  ְקד ָ ִ ית ַהמ  ֵׁ ן ב  ַ ְרב  ְמָמְרִרין ַעל חֻּ ין ו 

ן ְוָהִעק ָ  ָ ְרב  ַער ְוַהחֻּ ָאנו  ַהצ ַ ֶּ ַמִים.  ר ַעל ש  ָ ש   ַ ב  ֶּ ָאִבינו  ש  נו  מֵׁ תֵׁ ָגלו  ְך ב ְ ָ ל כ  ָ  ְרחֹוִקים כ 
 ש"ע או"ח סימן תקנב ס"ה ]שם הטעם משום אבילות[  מב

 נגמרת -בדפו"ר ותקפא גומרת, ובתרלד ומתרלו   מג

 בתרלו )בכורות ה( ומתרצו תוקן. ובמנוקדים החזירו לדף ה' בטעות   מד

וכנגדו באילן תאינה חתול לחמשים  נן תרנגולת לעשרי תנו רב    .בכורות דף ח   מה  יום  לוז כלב לחמשים  וכנגדה באילן  יום  ואחד  ם 
 ות............ושנים יום וכנגדו באילן ת 

 לאחר שנתעברה מן התרנגול שוהה ביצתה ליגמר עד אחד ועשרים יום:   -לעשרים ואחד יום    –רש"י 

 קורדל"א שגדילים בו אגוזים קטנים ומשעת פרחיו עד שעת גמר פריו שנים ועשרים יום:   -לוז  

באילן    -  תוספות  כנגדה  יום  כ"א  הקונטר   -לוז  תרנגולת  ו פי'  קטנים  אגוזים  בו  שגדלים  קורדל"א  שקורין  ס  שקדים  מפרש  ריב"א 
וי"מ מקל שקד אחד   )ירמיה א( מתרגם חוטרא דלוזא  לוזים מקל שקד  ירושלמי  )בראשית מג( מתרגם  אמנדליי"ד דבטנים ושקדים 

מתרגם[ וכפית שגדין עוד  דים )במדבר יז( ] לכ"א אף מי"ז בתמוז לתשעה באב כן וינאץ השקד )קהלת יב( מתרגם שיגדא ויגמל שק 
 ץ השקד זה לוז של שדרה ממנה עתידים מתים להחיות לעתיד לבא לוז תרגום של שקד )ויקרא רבה(: אמרינן וינא 

כולם    יש לוז בבחי' אדם   מו  והם  היינו העיר לוז  ויש בבחי' מקום  ויש בבחי' חי היינו ביצה  ויש בבחי' צומח היינו סוג אגוז  זה לאה 
הדרך והכניסה לחסדים בבחי' חושך קדם לנהורא כמ"ש ויהי ערב ויהיה    ורף בחי' עצם הלוז שבעורף והם דייקא ינים קשים בחי' ע ד 

בקר. בחי' מה ששאלו בגמ' שבת עז מדוע עיזי מסגי ברישא והדר אמרי, דהיינו שהעיזים קודמים לכבשים, כמובא בתורה א' תנינא  
גד  ידה  ב' עי"ש. שהעצה שעל  זוכים  אות  ע"י צעקת הלב דהיינו שמלכות אמונ לה האמונה  ועיזים הם  לה  ע"י בינה ליבא.  זוכים  ה 

וכבשים בחי' שכבוש תחת   ז' השדים נקראים שעירים. דהיינו בחי' דינים  יז  שעירים כמ"ש שעיר אחד לה' ואחד לעזאזאל ובויקרא 
 .אדונו בחי' שפלות בתורה כח אות ג'

 מו לאה.מבני לאה הוא חי וקיים לנצח. מכח א   כן דוד המלך שיצא ולוז הוא עצם הקיים לעולם ו 
   שם בתוספות ד"ה תרנגולת ]כל זה[ עיין  מז

ין זוהר  תי לחכם אחד( ועי)ד"ה מצא  תולדות עה"ת פ' ספר הציוני ח"א מאמר יא פ"י.  ועיין זהר נח דף סט. וח"ב דף כח: וח"ג דף רכב. ובספר הלקוטים תחילת שופטים הנ"ל. ועיין ב"ר כח ג'. וספר הברית מח
שופטים ובסוטה מו:    גם יעקב אמר אחיו אני ברמאות אע"פ שמדתו אמת ואחז"ל שלא מת. ואיתא בספרים שהעצם הנ"ל נקרא לוז ע"ש שאינו מת כהעיר לוז הנזכרת בספר שעצם הזה נקרא רמאה.    -ח"א מדרש נעלם שם דף קלז.

   ת בה אדם כיון שלא דברו בה שקר.צז. המעשה באתרא דקושטא שמיה, שלא מת ועיין סנהדרין שבשום חרבן לא נחרבה ובה אין רשות למלאך המו 

קונטרס    דברי ישר ואמת ביצת טרפה מותרת הטעם כי אימת גדלה. לכי מסרחא. עפרה בעלמא הוא. וביאר בספר    ביצה לא.עיין    מט 

המציאות דביני ביני ואז הוא אין.    דהיינו   יבוא לאין שא"א בשום אופן בעולם שיבוא ממציאות למציאות אחר אם לא ש אות יב    ' א 
אין אדם יכול לעמוד עליו כי הוא בא למדרגת אין כמקודם הבריאה ואז נברא בריה חדשה כמו מביצה לאפרוח אותו רגע שנגמר  ו 

אפרוח   התהוות  התחלת  קודם  הביצה  כי כליון  כלל  עליו  לעמוד  יכול  אדם  שאין  בפלוסופיא  היולי  והוא  אין  קודם    הוא  כח  הוא 

וכו' לא יתחילו לצמוח עד שנאבד אותו הזרע בארץ וכלה מהותו כידוע כדי שיבוא לאין  וכמו כן הזרע הצומח    ונקרא תוהו   יאה הבר 
שהוא מדריגה שקודם הבריאה והוא נקרא חכמה כלומר מחשבה שאין לה התגלות ואח"כ מזה נברא כי "כולם בחכמה עשית"  ומה  

הכל היה מן העפר" שהוא ההיולי כנודע ונקרא  א עפר על דרך מה שנאמר בקהלת ג' כ'  הכוונה היולי נקר שאמר בגמ' עפרא בעלמא  
 עפר מפני שהוא היולי לדברים החמריים וזהו הכל היה מן העפר כלומר ההיולי והכל שב אל העפר דהיינו ההיולי.
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ובו טמון    \נ/ בקליפה קשהוחושך סגור  (  )לשון עברה כעס ודיןעיבור  א יום של  "א יום דהיינו כ"היא בחי' כ
 . עוה"ז לעוה"ביים של החיים, בחי' לוז המגשר בין ח

  \ נא/גמט' קדקדדהיינו ב"פ נחמו    כנ"ל.שמפטירים אחרי ט' באב    חמוינו בחי' נחמו נוזהו עיקר נחמות
הפך  בחי' מחשבה אחרת,    המתים, וזה לשון נחמה שהיאחדש מזוכך בתחית  מהלוז שעל ידו יבנה הגוף    בחי'
בפרש"יממה שח  ממש כ"פ  ה  \נב/ שבנו כמבואר  ובירמיהו,  נחמהבחומש  לשון  פירש"י שנחמה   יכן שנמצא 
דהיינו הפך ממה שחשבנו קודם. הכי נמי נחמו נחמו שאחרי ט' באב הוא חיזוק  לשון מחשבה אחרת    היא

גלה  תבדעת של נחמה המאבל  שאין עתיד,  דמה  נו   ת,הבית נשרף לגמרי וישראל גלושאע"פ שבעיני עוה"ז  
החורבן שאחרי  השבת  ש  באור  טמו  חרבןבמתגלה  הבנדייקא  המסיין  ן  ביצה  בחי'  היה  החורבן  רחת  כי 
 כנ"ל.  \נג/באים לבית אלף והסתרה מהעורדייקא  כי שים שנוצרים בה. בקליפתה ומעלימה חיים חד 

בלוז  בו    ,התר הסה   עולם  ,עוה"זשל כל שקר השל חורבן הגוף והוא הנחמה  הוא הנחמה  שדהיינו סוד הלוז  
נמצא  תנינא.  עוה"ב כמבואר בתורה עב  חיי נצח ב זכה ל האמת והשפלות של האדם שממנה יונשאר  מתנקז  

שכמו    \נד/ בחי' אבן השתיה של הגוף של עוה"ב. כמ"ש תפארת יהונתן )איבשיץ( )בראשית ב' ד'(  לוז הואהש
אר  , כן נשיית המתיםף חדש לתחאחד אשר ממנו הוא נעשה לגושנשאר בגוף האדם לאחר שנרקב עצם  
הת לעולם  )שקדם  התוהו  מעולם  הע רושם  הושתת  שממנו  שתיה  אבן  והוא  כדאיתא  ם  וליקון(  התיקון, 

בחורבן    "בראשית"במדרש   וכן  שיתין.  ברא  המקדש)נוטריקון(  נשתייר    בית  התוהו  דעולם  כותל דומיא 
ראשיתה של ינו בת כנ"ל דהיסעודה מפסקות על חורבן הבית דהיינו בהמערבי. עכ"ל. ולכן בתכלית האבל

אז  עיקר   ביצהאבלות על החורבן  אוכלים  דייקא  לוז  אנו  בחי'  דה שהיא  בחי'  נחמה  וחתום  בחי'  סגור  בר 
 ודומם שדווקא בתוכו טמון חיים ועתיד דהיינו נחמה. 

ן  הפסוק מדבר ברות שבאה לגורפשט    עד הבוקר  \נו/ שכבי  \נה/ נאמר )רות ג(של עוה"ז  כי על הגוף  

מבו אלבקש  שייבם  הבקרו  ,ותהעז  עד  שתמתין  לה  אמר  רומז  דהיינו  שהוא  דרשו    ובזוהר  ,בועז  הבוקר 

אמירה  דהיינו    \נח/[נז]   הי עת התחל היא  הבוקר  עת  בקברששכבי  עד  תלהמ  \נט/לגוף    ,המתים  תחייתין 

 
 נה יוצא חיים.הביצה מייצגת את תכלית הדין דהוא עגול וסגור ודומם ואעפ"כ ממ   בזהר   נ

 ניין התפורר דק דק זו הנחמה והדרך לבניינו., דהיינו שאחרי שהב בחי' דק דק דייקא   נא
וכו' וכן כל  " כתיב    בסוף פרשת בראשית   נב וכו' ופרש"י שנהפכה מחשבתו  ניחום שבמקרא לשון  וינחם ה' כי עשה את האדם  לשון 

נחמתי כי    ות לב( וינחם ה' על הרעה )שמואל טו( עבדיו יתנחם )שמ   נמלך מה לעשות )במדבר כג( ובן אדם ויתנחם )דברים לב( ועל 
עיין בראשית כז מב    מחשבה אחרת לשון  מקומות היכן שכתוב לשון נחמה פרש"י    ד' . וכן בעוד  המלכתי. כולם לשון מחשבה אחרת 
 ושמות לב יב ירמיהו יח ח' ושם כ' טז.

ע"י    והכי נמי   נג בית המקדש  דרך  בניין  עברו  הי אביו  דוד  הדינים של  שלמה המלך  בידי  מקום המקדש  היה  תחילה  והיתה  בוסי  כי 
כיצד  היכן ו   ב ט עד שידע הי ד(  נ )זבחים  למד את הסוגיא עם שמואל הנביא  ו ודוד קנה ממנו בדמים  שבועה שאסור לכבוש את המקום  

ת  יא(  דברי הימים א פרק כח  ) לבנות את הבית כמ"ש   לֹמֹה ְבנֹו אֶּ ְ ִויד ִלש  ן ד ָ ֵׁ ת  יו וַ ַוי ִ ָ יו ְוַגְנַזכ  ָ ת  ָ ת ב  ָלם ְואֶּ ְבִנית ָהאו  ַ ית  ת  בֵׁ ִניִמים ו  ְ ָֹתיו ַוֲחָדָריו ַהפ  ֲעִלי 
ת:  ֹרֶּ פ  ַ ֹל ב ִ   וגו' ....  ַהכ  ְבִנית: )יט( ַהכ  ַ ֹל ַמְלֲאכֹות ַהת  יל כ  כ ִ ד ְידָֹוד ָעַלי ִהש ְ ואיתא במדרש שאת יסודות הבית וכותל מערבי בנה דוד    ְכָתב ִמי ַ

ואע"פ שמקום המקדש היה  ונראה    בית במהרה בימינו שוב.ונשאר כעצם הלוז שממנו יבנה ה   טו בו לעולם.חי ולא של נצ   וא ן ה כ ל 
היתה העקדה שאז נהפך מבקעה להר ובו התפללו יצחק ויעקב. אעפ"כ היה  קדוש מאז ומעולם בו הקריב אדם הראשון קרבן וכו' ובו  

דוד  שפדאו  עד  זרים  בנה  ועד    , ביד  בנובו את  ששלמה  היה  כשכבר  גם  כן  ועל  ימי המיצרים  בבחי'  היה  ל.(  י  הבית  לא  )עיין שבת 
ל  הדרך  את  שלמה  שהזכיר  עד  השערים  אל נפתחו  המקדש   כניסה  את    הבית  דינ זכות  דהיינו  בחי'  לאה  בחי'  שהיה  קשים  דוד  ים 
 ות.  כ ל שהמתיק אותם עד שתיקן בשלימות את מדת המ 

למות ומחריבן עד שברא את  ו שהקב"ה היה בונה עו הנה חז"ל אמר   -ית פרק ב פסוק ד  )איבשיץ( על בראש   תפארת יהונתן עיין    נד
שבראו   התהו  עולם  היה  וזהו  קודם  זמנים  סדר  היה  העולם  שנברא  וזה שאמרו שקודם  לי.  הניין  לא  ויתהון  לי  הניין  דין  אלו אמר 

ם אחד  ר נשאר בגוף האדם לאחר שנרקב עצ במידת הדין לכך נאמר בראשית ברא אלקים ואז היה השמים קודם לארץ. אבל כאש 
נ  הוא  ממנו  התיקון  אשר  העולם  הושתת  שממנו  שתיה  אבן  והוא  התוהו  מעולם  רושם  נשאר  כן  המתי'  לתחיית  חדש  לגוף  עשה 

התיקון   העולם  ובזה  המערבי  לכותל  קצת  נשתייר  התוהו  דעולם  דומיא  ביה"מ  בחורבן  וכן  שיתין.  ברא  בראשית  במדרש  כדאיתא 
הכל. לכך אמר הכל היה מעפר ואיתא במדרש דרשב"י    ם כי מאבן שתיה הושתת ץ לשמים. לכך נאמר כאן ארץ ושמי קדמה האר 

אמר דמחשבה היה בלילה וביום אבל המעשה היה ביום והיינו עולם התהו שנקרא חשך ולילה והיה עלה במחשבה לבראו במדת  
 והיינו בניסן: ום עם דמדומי חמה כדאיתא במדרש  הדין והיה בתשרי אבל עולם התיקון שהוא במעשה היה בסוף הי 

יְך ָאֹנִכי ַחי    ג רות    נה  ְגַאְלת ִ ְך ו  ֹץ ְלָגֳאלֵׁ ְך טֹוב ִיְגָאל ְוִאם לֹא ַיְחפ  ר ִאם ִיְגָאלֵׁ ֹקֶּ ְיָלה ְוָהָיה ַבב  ַ ר: )יג( ִליִני ַהל  ֹקֶּ ְכִבי ַעד ַהב  ִ  ְיקָֹוק ש 
, וזהו עד בקר  דעתו מד על  בחי' העו בחי' עמידה,  כי הדעת    .בחי' שכיבה דעת  שכבי דייקא כי עוה"ז בחי' העלם ה   -שכבי עד הבקר    נו 

ה   ומלאה הארץ דעה.שזה עוה"ב כמ"ש  עד בחי' עמידה   ִמין:   ְוַאת ָ ץ ַהי ָ ַח ְוַתֲעמֹד ְלֹגָרְלָך ְלקֵׁ ץ ְוָתנו  ְך ַלק ֵׁ  ( יג  ב י דניאל    )   לֵׁ
 בתיקוני זוהר דף קז: ובזוהר חדש קז.  נז 
דֹוש    ֵליה    ָאַמר   כן   לוע  -  זוהר חדש דף קז.  נח רו ך    ַהק ָ ת     להשכינה  הו א   ב ָ ך    ֵהַטב  ד ֵ ֹון  ִמן  ָהַאֲחרֹון  ַחס  יַמת   דהיינו,  ָהִראש  ָקי  ִאת  ִקי ו ָמא  ד   אי  ב   ַגב ָ   ונאמנות   בקיום  שעמדת  ל 

ָלא,  אצלי ת  ו  יש ַ ֵחרו ָפא   ַחי  ו ָפא  ל  ִגיד  ָאר   ו  ש   ין   ד ִ ָלה   ִליִני  ֲאָבל ,  העמים  שאר  של  והגדוף  להחרוף  חששת  ולא  ַעמ ִ י  ַ א ַהש     ֱהִוי  דהיינו  ַהל  ָגלו ָתא  ת ָ   בני   עם  בגלות  עתה  היי  ב  

ִהיִגי ,  ישראל ַאנ  ָניך    ו  ןת ַ   ִלב  ָ ָתא   מ  אֹוַרי  עֹוָבִדין  ב   ִאם,  טובים  ובמעשים  בתורה  שם  בניך  את  ותנהיגי  ָטִבין   ו ב  ֲהָדן  ו  רֹוק   ָטִבין  עֹוָבִדין   ֲעָליך    ִיס  ִמפ   עליך  יעידו  ואם  ָלך    ל 

רֹוק ,  להגאל  את  ראויה  שבזכותם,  שעשו  טובים  המעשים ִאם,  טובים  המעשים  זכות  ידי  על  תגאלי  אז  ִיפ  יך    אז,  תגאלי  שבזכותם  כך  כל  טובים  מעשים  להם  אין  ואם  ָלאו   ו  ת ִ ַאל    ו ג 
ִבי ה "יהו ַחי, זכותים שום בלי ָאנִכי כ  ֶקר  ַעד  ש ִ ֵייֵתי ַעד  דהיינו ַהב  ִהירו   ָרא ַצפ   ד   ָקָנא ו נ  פו ר   .   אולההג  ואור הבקר שיבא עד ד  
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כמו שכתוב למחרת ליל הנישואים של יעקב שחשב    ,לאהלוז בחי'  ת המתים נקרא בקר, כי בקר בחי'  ותחיי

מה כאן    ,קר בקרעושה גזירה שווה בנו  רביו  \סב/ [סא]   בבוקר והנה היא לאה  \ס/ והנהאת רחל    נושאש

ידו  היינו עצם לוז הנ"ל שע"י  יינו לאה  ה לבחי'    רומזבקר דרות  גם    כך בתחיה,    נתבנה הגוףשעל 
 . התחיה שעל ידולאה בחי' לוז  

בן שמא כשהוא  ליעקב  הנורא שהיה  החושך  את  לתאר  וארבע ופשר  ברחל  אחרי שעב  נים  שנים  ד שבע 
לה לו לבן הארמי שאמר  יגשי  כפרק דרך לאה אפשר לזכות ברחל,  באמת    והנה בבקר היא לאה. ואעפ"כ

לא ונעשה כן צריך לעבור דרך  מתחלף  )כי כדי להתגבר על הקליפה שאצלה  "  נולו "לא יעשה כן במקומ
  את רחל.אחרי שבוע קיבל כפי שבאמת היה שו הדינים של לאה כדי לזכות בעקרת הבית רחל(

יעקב   אע"פרחל    \סג / הי' בשבילובשביל שכל כוונתו של  רחל  את  נשא  י  אונשכבר  שהוא    לכן 
בוא לרחל אלא לואשה אל אחותה לא תקח וגו', כי היה כאן עניין מיוחד שא"א    \סד/ וכתיב  ,ללאה אחותה

נאמר בבני  לכן  ו  שה רבנו.ומ  ינוביעקב אזאת  , רמזו  ל בני רחלממזרות עיצא לעז  דרך לאה, וכדי שלא  
ליוסף עקב  ישבברכת  דהיינו    \סז/ [סו] מט()בראשית    נזיר אחיו  סהולקדקדרחל דהיינו יוסף    אבינו 

ליוסף( משה  בברכת  )וכן  מותו  בו  ובבנימין    לרחל.באים    לאהשדרך  סוד  הרמז    \סח/ לפני  כתיב גם 
למדו   \עא/ ובגמ'  .ינו בחי' לאההד בין כתפיו רומז לעורף שבו הלוז    שכן  וובין כתיפי  \ע/ג(דברים ל)סט

שהיא הדרך    רמז את סוד לאהמין  לבנינו  רבבברכת משה  שגם  דהיינו  ית המקדש,  מכאן היכן נמצא מקום ב

יעקב נשא את לאה לפני רחל דהיינו    רמזו לבארובזה    לבית אל, רמז שע"י בחי' לאה שהיא  מדוע 
 : \עב/ראשונה יכול לבא לבחי' רחל

שהוא    \עג / הנ"לזה בחי' לוז  הנ"ל שבברכת משה לבנימין    וכתיפיו  יוסףלהנ"ל שבברכת יעקב    קדקד

 רמז להנ"ל  ,חמו עמי וגו' בנביא נחמו נשבה מפטירים    חמונבת  ש   ר"ת  ש"נגימ'    ער"ף  בעורף
הלוז שבו  עורף  בחי'  קדקד  גמט'  נחמו  ואחור שב"פ  עורף  בבחי'  שדייקא  כשיודעים  הנחמה  עיקר  זה  כי   ,

 
ימי  אחרי ימי השכיבה והמתנה שהם  משמע  והנה היא לאה  ואילו כאן    , המיצרים הם בחי' לאה   למדנו לעיל שימי   צ"ע כי לכאורה   נט 

שהוא  מתגלה    הלוז רק בסוף  ו   , מו ימי השכיבה בקבר שהם הדרך ללוזכ   , המיצרים. ונראה לפ"ז שבאמת ימי המיצרים הם הדרך ללאה 
החושך הגדול בחי' לאה כמו החושך    נמצא שימי המיצרים הם הדרך ללאה וסעודה מפסקת וט' באב הוא .  לתחייה והיכי תמצי  הדרך  

   אע"פ שבאמת דייקא אז הגיע לשער של רחל.  כשגילה שרימו אותו אחרי שבע שנות עבודה  ב  הגדול שהיה ליעק 
שכיון שלאה היא  הנה  ו ון רבנו מדבר כאן מנחה  כיון שויהי לשון צער וכי אולי  .  בבקר   הנה ו רבנו שינה ל ו בבקר"  ויהי  "   הפסוק הוא   ס

הגיע  )בחי' בין המיצרים(  חרי שבע שנים  א וכמו שבאמת היה ש   .הדרך לרחל אין כאן צער אלא אדרבה מחה שהוא כבר בשער לרחל 
ייקא לבן  ד ו   שנים כימים אחדים באהבתו אותה.דעת ואצל היו השבע  ויעקב היה בר           נשא את רחל.  כ " פתח של רחל ושבוע אח ל 

 מאד מבחי' לובן העליון הוא שגילה ליעקב שהדרך לרחל הוא דרך לאה.מגבוה  ה  פ י שהיה בחי' שכל דקל 
 בראשית כט *  סא

ל ָלָבן ַמה ז ֹאת ָעש ִ כט    ויצא   בראשית   סב  ר אֶּ ֹאמֶּ ָאה ַוי  ה ִהוא לֵׁ ר ְוִהנ ֵׁ ֹקֶּ ה )כה( ַוְיִהי ַבב  ָ ְך ְוָלמ  ָ י ִעמ  ל ָעַבְדת ִ י ֲהלֹא ְבָרחֵׁ ִ יָתִני:   יָת ל  ִ  ִרמ 
 וזהו שביל בגמט' קטנה לאה.  .דרך לרחל שהיא ה   לאה שביל בחי'    סג
יָה:   ( ח י )   ויקרא פרק יח   סד ַחי ֶּ יָה ב ְ ְרָוָתה  ָעלֶּ ֹות עֶּ ח ִלְצרֹר ְלַגל  ל ֲאחָֹתה  לֹא ִתק ָ ה אֶּ ָ  ְוִאש  
 ולקדקוד  -מתרצו  סה

 טז  ובדברים לג  סו

ְרכֹ   ליוסףבברכת יעקב    סז  ְלָקְדקֹד ְנִזיר  בראשית ויחי מט )כו( ב ִ ף ו  יןָ  ְלרֹאש  יֹוסֵׁ ְהיֶּ ְבעֹת עֹוָלם ת ִ ֲאַות ג ִ ַ ְרֹכת הֹוַרי ַעד ת  ְברו  ַעל ב ִ ת ָאִביָך ג ָ
ָחיו:    אֶּ

 וצע בין יעקב לבניו היו שבטים והיה ממ היינו ראש לאחיו ונזיר היינו נבדל מהם כמובא אברך היינו שהיה בחי' אב ַרך כי בניו  קדקד  

 .( שהוא בחי' עורף ששם הלוז בחי' לאה 208= 104+104ט' נחמו נחמו ) גמ   דהיינו קדקד 
ְלָקְדקֹד ְנִזיר אֶּ   וכן בברכת משה ליוסף   סח ף ו  בֹואָתה ְלרֹאש  יֹוסֵׁ ה ת ָ ְֹכִני ְסנֶּ ְרצֹון ש  ְמלָֹאה  ו  ץ ו  רֶּ ד אֶּ גֶּ ֶּ ִממ   ָחיו: דברים וזאת הברכה לג )טז( ו 
 דקד נזיר נמצא גם בדברים לג וכנראה זו הסיבה לטעות( ם( ובתשכט תוקן )ובאמת פסוק הנ"ל ק בתקפא )ש סט

ן: ס   דברים וזאת הברכה   ע כֵׁ ָ ָפיו ש  תֵׁ ין כ ְ בֵׁ ֹום ו  ל ַהי  ָ ף ָעָליו כ  ַטח ָעָליו חֹפֵׁ ֹן ָלבֶּ כ  ְ  לג )יב( ְלִבְנָיִמן ָאַמר ְיִדיד ְיקָֹוק ִיש 
כי מה ענין נויות אצל רמה אלא שהיו יושבין ברמה  לך דוד ושמואל וישבו בנויות ברמה ו רבא מאי דכתיב וי   דרש   : זבחים דף נד   עא

ועוסקין בנויו של עולם אמרי כתיב וקמת ועלית אל המקום מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל וארץ ישראל גבוהה מכל  
כתיב וירד לא  גבול ותאר הגבול בשבט בנימין ועלה  כתיב וירד ועלה ה   ארצות לא הוו ידעי דוכתיה היכא אייתו ספר יהושע בכולהו 

  -)פרש"י ניתתי  כתיב אמרי שמע מינה הכא הוא מקומו סבור למבנייה בעין עיטם דמדלי אמרי ניתתי ביה קליל כדכתיב ובין כתפיו שכן  

ראשו כתיב  ולא  כתפיו  כדכתיב  למטה  שהיא  בירושלים  ונבנהו  מעט  נמוך  אותו  גמירי ו   ( נעשה  אימא  בחל   איבעית  ושכינה  דיהודה  בחלקו  קו  דסנהדרין 
 : דבנימין ואי מדלינן ליה מתפליג טובא מוטב דניתתי ביה פורתא כדכתיב ובין כתפיו שכן 

בני רחל בחי' רחל היינו בחי' צדיק מתחילה ועד סוף גם בנגלה ואילו לאה ובניה כלפי חוץ נראים לא בסדר ורק    מבואר בר' צדוק   עב
 יצאו הדברים שזה עומק הביאור של נחמה.תה לשם שמים והנגלה היה בחי' ממני  מתברר שכוונתם היי לבסוף  

, הן המוחין של עורף, והן הנותנין עמידה לכל השדרה. וממנו למטה הלוז.  ומהלוז יוצאות הכתפים והפירוד. כי  קדקד הן מאחור   עג
 .שם מתחיל הצדדים ונקרא שכם ששם תמיד הייתה מחלוקת 



 ן תנינאמוהר"                                תורה פה         ליקוטי                                        11לט: 

 : הבית  בחי' רחל עקרת והפנים ןשם טמון הדרך אלא הקדם והבנייבחי' לאה וחושך ודינים 
והיה ביום השישי  )שמות טז ה(  בחי' ההכנה הקושי כמ"ש  )בת  בר את הערב שדהיינו אם עו  -וזהו שבת נחמו  

יביאוהו קיז  כינו את אשר  הידיעהוכראוי  (  :()שבת  והסתרת  והדין  זמן העורף  בכל  נאמן  אזי מתגלה    ,נשאר 
 . )ריצ"ח( נחמהם בחי' כי שבת ג  נחמו נחמושבת ונחמה. וזה בחי' נו שמתגלה שהעורף הוא  הנחמה דהיי

והראנו בנחמת ציון עירך וכו'    והחליצנו וכו'   (ולא צרה)הנחמה רצה  בת אנו מבקשים שיאיר  בכל שוזהו ש
 כי אתה בעל הישועות והנחמות.

נחמה   ולהבא אלא    היאכידוע  ישועה מכאן  בעש"ט על עיין  ו  ,היה בצרה עצמהשמתגלה הטוב שלא רק 

שאמר גם זו  )בתענית כא.(  השגת נחום איש גם זו  ו מדרגת  בין  לוק  חיה  (מים חיים שם  מקור  הגהות פ' מקץ ב )  התורה
   .כל דעביד רחמנא לטב עביד ו היתה שאמרהשגתש)בחגיגה יב.(  קיבארבי עלבין מדרגת  ,לטובה

יוצאת שום רעההבעש"ט  בשם  ומבאר שם   אבל מחמת מעשי האדם נעשה    ,רק טובאלא  כלל    דמה' לא 
מלובשת ברעה חלילה, ואם    ,לאדם בצרופים אחרים   שלעת עתה יגיע הטובה הזו  ולכן נפסק  ,געליו קטרו

האדם יעמוד בניסיון ויאמין שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד ושבודאי היא טובה אלא שעדין אינה נגלית 
קודם הקטרוג  ים הטובים כמו שהיו  רופים ויעשו ויתהוו צירופים קודמאזי בזכות האמונה הזו יתהפכו הצ  ,לו

ם יאמין רק שמהרעה תצמח  א  י האמונה כך יהיו הצרופים החדשים כים כפנאמ   .ויתגלה הטובה לעין כל
תגלגל   ,טובה שהרעה  אלא  עצמה  מהרעה  לא  הטובה  תתגלה  כן  אזי  הנרקב  מגרעין  שגדל  צמח  כמו 

  , הא לטובה גדול י שיאמין בהש"י הטוב והמיטיב שגם זאת הרעה בעצמה הו"עאבל    .ותצמיח ישועה וטובה 
מטובה קמייתא שהיתה קודם הקטרוגים וכמעשה דנחום   וה טובה יותר גדולה חזקהוהיינו שמן הרעה זו יתה

ונוסף לו עוד טובה    ,זוכה שגם מן הרעה יתהווה לו טובה  , ואז בהיות האדם מאמין בדרך אמונה זו  ,ג"זיש  א
הבן כי  וד ובין דרך גם זו לטובה,  חמנא לטב עביוזה החילוק בין דרך מה דעביד ר  .ר ביתר שאת ויתר עוזיות

 עמוק הוא עכ"ל. 

הי כדמעשה    הוכבר  ור"ע    \עד/(. )מכות  חכמים  מהלכים  הח  הםעמשהיו  הבית  למקום  בוכים    ,רבובאו  הם 
ראייה שגם    זו  ,יםיהתקהנביאים  יו  על  שנבאו  החורבןכיון שבה  הם שאדרל  וענה  ,ותמהו עליו  ,הוא צוחקו

,  יינו שהאיר להם מאור הנחמה, שהשיגדייקא דהנחמתנו  ו ר"ע.חמתנואמרו לו נ ,ליו יתקייםע והבניין שנבא
 .בנייןהדרך ללגלות בחורבן עצמו את  

 
  ה המונה של רומי מפלט   רבי עקיבא מהלכין בדרך ושמעו קול יהושע ו רבי אלעזר בן עזריה ורבי  ג ו ר"   היה וכבר    -  .ות דף כד מכ   עד

כים  י מה אתם בו אתם מפנ כין ורבי עקיבא משחק אמרו לו מפני מה אתה משחק אמר להם ו מאה ועשרים מיל והתחילו בו   חוק[ ]בר 
כושיים שמשתחוים לעצבים  הללו  לו  הדום   בין וש יים  כוכב   קטרים לעבודת ומ   אמרו  בית  ואנו  והשקט  א   בטח  דף  ]   להינו שרוף רגלי 

וכמה שוב פעם אחת היו עולין    .ו על אחת כמה לעוברי רצונו כך לעושי רצונ ומה  צחק  מ אמר להן לכך אני    ?ה באש ולא נבכ   כד:[ 
ילו הן בוכין  תח ה ם  י קדש שיצא מבית קדשי ה   ועל ו בגדיהם כיון שהגיעו להר הבית ראו ש קרע   להר הצופים   שהגיעו   לירושלים כיון 
א  מצחק  לו  ור"ע  מצחק מרו  מה אתה  מפני    ?מפני  להם  בוכים אמר  ל   ?מה אתם  מק אמרו  ש ו  ועכ ום  יומת  הקרב  והזר  בו  שיו  כתוב 

וכי    " יהו נים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכ נאמ   לי עדים   ידה ואע " יב  דכת   , אמר להן לכך אני מצחק   ? שועלים הלכו בו ולא נבכה 
ענין אור  ו   ?ריה זכ   צל א יה  מה  ב אוריה במקדש ראשון  שניזכריה  נבואתו    , מקדש  בנבו אלא תלה הכתוב  זכריה    ,ה אורי אתו של  של 

כתיב  ב  ציו " אוריה  בגללכם  ]וגו'[ לכן  תחרש  שדה  כתיב    " ן  ברחובות " בזכריה  וזקנות  זקנים  ישבו  של ע   ", ירושלם   עוד  נתקיימה  ד  א 
ריה בידוע שנבואתו של זכריה  ו של או יימה נבואת עכשיו שנתק   , יה זכר ל  ש תו  א שלא תתקיים נבוא ייר הייתי מת   , נבואתו של אוריה 

 ניחמתנו עקיבא ניחמתנו:   לו עקיבא ה אמרו  בלשון הז   .ימת מתקי 
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