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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

אקרוקתא, רש"י 1

כאקרא דהגרוניא  .צפרדע
 .גדול היה כאותה כרך

ואקרא דהגרוניא כמה הוי 
 [2] . תלמודא שיתין בתי

אתא תנינא רבה  .קא"ל
פושקנצא עורב    .קא"ל

 נקבה.

 

כל  והיינסלקינן ואפינן ובשלינן. באמת אינו כן. אלא 

. סלקינן ועולין. וכל מה שמרבין בתפלה נבנה אלותיהתפ

השכינה ביותר. ומכינה את עצמה לזווג. וזה אפינן ובשלינן. כי 

זיווג. כמו שכתוב  'יה ובישול הם הכנה לאכילה. לבחיאפ

. כשישתלם קומה כי אם הלחם אשר הוא אוכלט( )בראשית ל

, [ב] יכמרו רחמיולות, ירוב התפ "ישל כל השכינה, היינו ע

היינו כאשר  : כד חםויתהפך מדת הדין למדת הרחמים. וזה 

, היינו שיתהפך מדת הדין גבה אתהפך. יכמרו רחמיו

היינו  ואי לא הוי מקרבינן לספינתא : הרחמיםלמדת 

)ויקרא פ'   ח( כדאי' במדרשמ 'זאת )ישעי 'למעני למעני אעש

. מי עשה לי מזוזה קודם [ד] מי הקדימני ואשלם לו ([ג] זכ

שנתתי לו בית וכו'. נמצא שכל מעשים טובים שלנו וכל 

לחשוב לקבל שכר על שום  הכל מאתו. ואין ראוי הלותיהתפ

לתינו ותורתינו יהיה יתפוי "ואף על פי שנראה שעדבר. 

פי כן צריכין אנחנו לחסדו. שבחסדו יגאל ל עף הגאולה. א

חסד. כמו  'ה בחי. זזספינתא תאי לא מקרבאותנו. וזה 

 טבעינןהספנין רובן חסידים. אי לא חסדו  (ח)שאמרו חז"ל 

 : ח"ו בגלות

תפלה. כמ"ש  'אל הכהנים. בחיאמור  [ט] ,וזה פירוש

 'תורה. בחי '. הם בחיכהנים. את ה' האמרת היוםו( )דברים כ

כי שפתי כהן ישמרו דעת ( נשמות כנ"ל. כמ"ש )מלאכי ב

ונשא משפט. כמ"ש )שמות כח(  '. בחיאהרן. יותורה וכו'

( כי צריך להביא כל יא) .אהרן את משפט בני ישראל

המשכן. וזה את [ יד] יגםומשה משיח. והוא יק 'לבחי יבלותיהתפ

היינו צדיק הדור שהוא  ,פי' רש"י להזהיר הגדולים על הקטנים

 'לה שהיא בחימאור הגדול. יזהיר ויאיר את התפ משה 'בחי

היינו על ידי  .ולנפש לא יטמא בעמיו : (טומאור הקטן )

( עיקרא יז)טז)          (מירת הברית כנ"ל. כמובא בזוהר ש

עיקרא דמסאבותא.  יטאו. וה[יח] ערייןדיצרא בישא על 

 'לבחיתפלה כנ"ל, וזוכה  'וכשישמור את הברית. זוכה לבחי

. כמו [כ] . כי עיקר הריח תלוי בטהרהתהילתי אחטום לך

. [כא] ח.( משבטלה הטהרה בטלה הריחשאמרו חז"ל )סוטה מ

כמבואר מעשה בגמרא )שם מט.( שאמר ריחא דחנוניתא אני 

                                                     : כבךימריח אמר ליה בני טהרה יש ב

           כג                                                           

  רבה בר בר אמר [כו[]כה] כדג

 כטאילי ה כחולדידי חז כזאחנ
כי אקרא  להאקרוקתא דהו

דהגרוניא ואקרא דהגרוניא 
כמה הוי שיתין בתי אתא 

פושקנצא ובלעה לתנינא תנינא בלעה אתא 
 לבאבאילנא. ת"ח כמה נפיש חיל לאיתיבווסליק 
  [לג]: דאילנא

קשה לו לעבודת  [לה] ממנגן רשע[ לד]מי ששומע נגינה  הנה

מע ממנגן כשר והגון אזי טוב לו, כמו ו. וכשש[לו] הבורא

שיתבאר. כי הנה קול הנגינה נמשכת מן הצפרים, כדאי' 

מפני מה מצורע טהרתו תלויה  ([לז] במדרש )ויקרא פ' ט"ז

יבא קלניא ויכפר על קלניא. [ לח]שתי צפרים חיות טהורות ב

כי נלקה מחמת קולו שדבר לשון הרע. נמצא מי שהוא כשר 

 לטנמשכת הנגינה שלו מן השתי צפרים חיות טהורות. וכתוב

מאתר  'הנ"ל יונקי 'בזוהר )ויקרא דף נ"ג ע"ב( שהשתי צפרי

היינו לשון  ,חזון. לכך נקרא המנגן חזן, מלשון דנביאים ינקין

כי לוקח הנגינה מאתר דנביאים ינקין. וכשהמנגן  [מ] נבואה

 הוא רשע אזי הוא לוקח הנגינה שלו מצפרים אחרות

כי הצפרים שבקליפה יונקין מדדי  [מא] קליפה. וכתוב בזוהרבש

כצפרים  מגכדין כרוזא כריז מבהמלכות. וכד אתפליג לילא

הוא  והתיקון     (: מדאחוזות בפח כהם יוקשים בני אדם )ה

שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם, הוא על ידי שילמוד בלילה 

 לילה. כדאיתא במדרש 'שהיא בחי ,היינו גמרא ,תורה שבע"פ

, לא [מו] משה בהר ארבעים יום וארבעים לילהכשהיה  ,(מה)

כשהיה לומד תורה  היה יודע מתי יום ומתי לילה. רק עי"ז

שבכתב, היה יודע שהוא יום, וכשלמד תורה שבע"פ, היה יודע 

לילה. וכמשרז"ל  'שבע"פ היא בחי מזנמצא שתורה .שהוא לילה

זה תלמוד בבלי. וכתיב  [מח] במחשכים הושיבניד.( )סנהדרין כ

. היינו על ידי שילמוד ש"ס. ולחשך קרא לילה)בראשית א'( 

. וזהו )איכה [מט] שמהם יוצא הקול יתקן השית עיזקאין שבקנה.

תקומה להרנה, היינו על  '. היינו שתהיבלילהנ : קומי רוניב( 

אך כשלומד שלא לשמה, היינו  : ידי הלילה. שהיא גמרא ש"ס

. [נא] בשביל שיתקרא רבי, הלימוד אינו בחשיבות כל כך

עליו  ומגין ,(נג) עליו [נב] וכשלומד בלילה חוט של חסד נמשך

 : שלא יזיק לו המחשבה הנ"ל

כי צפרים שבקליפה הם מוחין  נדבכתבי האר"י  ואיתא

שבמלכות דקליפה. והשתי צפרים חיות טהורות, הם בנין 

המלכות דקדושה. לפיכך נשתבח דוד לפני שאול )שמואל א' 

לכך ראוי הוא  ,בנין המלכות נהאו. כי הנגינה היודע נגןט"ז( ו

 מאחר עלות הביאו,ח( ו )תהלים עלמלכות. וזה שכתוב אצל

 ן, היינו נצח והוד. כי הם מניקי[נו] היינו מאחר המניקות

 : , והם בנין המלכות[נז] לנביאים

 אוההנטלדידי חזי לי שאמר רבה בר בר חנה  נחוזה
 דהוי. [סב](סא. צפרדע. היינו צפר דעה )ר"שס ', ופיאקרוקתא

 ,ח()ישעיה נ קרא בגרוןמלשון  ,כי אקרא דהגרוניא

ואקרא דהגרוניא כמה ממנו.  סגךהיינו שהנגינה נמש
 ,קרא בגרון '. היינו על ידי מה תתקן בחיי שיתין בתיוה

תלמודא י שיתין בתי, היינו על ידי שיתין מסכתות, ופי' ר"ש "ע

 '. ופינינא בלעהתאתא קאמר לה. היינו שילמוד תלמוד. 

ר"ש רבה קאמר לה. היינו על ידי שילמוד שלא לשמה יבלע 

,ל"ר"ש רבה קא '. וזה שפי[סד] אותה הנחש
   

                          
 התפלות -מתרלו א
 לשה"כ בראשית מג ל' ב
 ויקרא רבה כז ב' ג
 'איוב מא ג ד
 התפלות -מתרצו  ה
 תפלתינו -מתרצו  ו
מקרבת אי לא  -ובתרלדוכן בדפו"ר  ז

מקרבינן ( לא אאי ) -בתרלו, ספינתא
( הוא סימן להערה שאיננה( א)ה) ,לספינתא

 -ובתשכט( לא מקרבת ספינתא, אאי ) -בתרצו
 אי לא מקרבינן לספינתא

 קדושין פב. ח
' שבו התחיל את התורה ויקרא כא א ט

 הזו
 נמחק וכו' ונכתב יבקשו מפיהו –בתרלד  י

)חסר וצ"ל( כי צריך לזה בחי'  יא
משפט כנ"ל ואמרת אליהם ואמרת 
דייקא )מצאתי בכת"י המועתק 

]עיין חיי מוהר"ן  מכת"י רבינו ז"ל(
 אות תריב[

 התפלות -ומתרלו ,התפילות -דפו"ר יב
 -ומתרצו  ,יקום -ותרלו  ותרלדדפו"ר בגם  יג

 יקים

                          
* )חסר וצ"ל( והוא יקים ]אותם כמ"ש  יד

ויביאו את המשכן אל משה ויקם משה[ 
את המשכן. )מכת"י( ]עיין חיי מוהר"ן 

 אות תריב[
 עיין זהר פקודי רלח: טו
מוהרנ"ת הכין סוגרים ולא כתב בהם  טז

 וכן העתיק בתרלדכלום 
עיין זהר ויקרא דף טו: וזהר  יז

 פקודי רסג רסד ועיין ת"כ פ"ט
לק"ה קדושין ג' ג'. עיין תורה קל, ו יח

ותורה רמב. ותורה לו  חין ג' כח.ושלו
 אות ב'.

 והיא -ו לומתר ,והוא -ותרלדגם דפו"ר  יט
עיין תורה לב תנינא בשם מדרש רבה  כ

 נשא פרשה י פסקא ב' לא תהנה אף
עיין מעשה ז' בעטלערס יום שני  כא

בסיפורו של החרש שעל ידי ניאוף 
וערובין כא: הדודאים נתנו נתבטל הריח. 

 ריח
 בך -ביך ובתשכט  -גם דפו"ר כב
 רשב"ם -תשכט תרלד וב 1 כג

                          
כך גרסת העין יעקב שבה לא נגע  2 כג

הצנזור כמבואר בהקדמת המדפיסים על 
 עין יעקב

 בתרלו נמחק אות ג כד
 ,תקס"ב אלולתורה זו נאמרה ביד  כה
קדש שבת ליל  ,תצא-יכ רשתבפ

, ברסלב לעיררבינו שנכנס  נההראשו
שמונה ימים לפני התקרבות מוהרנ"ת 

 לרבינו )חיי מוהר"ן נט(
בבא בתרא עג: מאמר חמישי ממאמרי  כו

רבב"ח שם ועיין חיי מוהר"ן אות ה' 
 שרבינו מפרשו בשם אמרו.

 חנה -ומתרצו ,בתרלד גם דפו"ר חנא  כז
 חזי  -תשכט תרלד וב כח
 ההיא -בתשכט  כט
 דהוי -בתשכט  ל

 יתיב -בתשכט  לא
בתרלד הילא,  –חילא, בתקפא  –דפו"ר  לב
 חיליה -חילא, ובתשכט  -בתרלו ו

אמר רבב"ח ראיתי צפרדע  -תרגום  לג
אקרא שנקרא כמו הכרך  הה גדולתשהי

אקרא דהגרוניא היא שישים ודהגרוניא. 
ובא  את הצפרדעבתים, בא תנין ובלע 

                          
עורב נקבה ובלעה את התנין ועלתה 
העורב שבתוכה התנין שבתוכו הצפרדע 

וישבה על הגדולה ככרך של ס' בתים 
ענף באילן, בא וראה כמה גדול כח 

    )הענף( האילן.
סוד הנגינה עיין תורה נד אות ו' ד"ה  לד

ולהכניע ותורה רפב ולק"ה אפוטרופוס ג' 
עפ"י תורה ג' ולק"ה פו"ר ואישות הלכה 
 ג' מאות טז סוד הניגון דקדושה עפ"י

חכמת המוזיק של המחקרים )המבואר 
   בספר הברית ח"א יז פ"ה(

 עיין שיש"ק ח"ב קפא לה
עיין חגיגה טו: אחר זמר יוני לא פסק  לו

 מפומיה
 ז'ויקרא רבה טז  לז
 פרשת מצרע יד ד' לח
 וכתיב -בתרלד לט
 הושע יב יאוראה יחזקאל ז'  מ

 יז סוף ע"ברוזוהר ויחי דף  מא
 ליליא -מתרלו ובתרלד לילא,  -דפו"רגם  מב
 כרי' -בתרלו מג
זהר ויחי ריז: ועיין בע"ח שער  מד

  הקליפות פ"ב

                          
 [יט]מזמור  שוחר טוב תהילים מה
 שמות כד יח ועיין פרדר"א מו מו
 שהתורה -מתרצו שתורה ו –דפו"ר ותרלד  מז

 שהתורה
 'ו 'איכה ג מח
ברכות סא סוף ע"א ועיין תורה סג  מט

וזהר רע"מ פנחס רלה. וזהר רע"מ נשא 
 קכא: ותיקון כב דף סג:

)נקודותים בין  רוני : בלילה -בתרלדגם  נ
 רוני בלילה -מתרלו ו, רוני לבלילה(

ברכות תוס' בעיין פל"ח ובמ"מ שציין  נא
להבין תענית ז ופסחים נ:  ביז ותוס' 

 וילמד אפיל הסתירה שאמרו חז"ל לעולם
שלא לישמה ואמרו הלומד שלא לישמה 

עיין גם מהרש"א  דעו .מוטב שלא נולד
שכוונת התוס' בפסחים, עפ"י כתובות סז. 

לכבוד עצמו גרע מכל כוונה אחרת שלא 
 .לישמה

 זהר מקץ קצד נב
 ]וע"ז ג: וזהר לך לך צב.[ חגיגה יב: נג
 תשכט הוסיף כאן ז"לתרלד וב נד
 היא -בתשכט  נה
 עיין מצודת ציון ורד"ק שם נו

                          
עיין שערי אורה שער ג' ד' דף לב:  נז

 מהדו' תרמג
 וזהו -בתרלד נח
 ההיא -בתשכט  נט
ר"ש. עיין ב"ב דף  -בתקפא ,רש"י -בדפו"ר ס

מכאן עד תחילת דף ג. יש )כט פרש"י שם. 
חמש פעמים בגרסת מוהרנ"ת פי' ר"ש אע"פ 
שלעיל על הרבב"ח כתב רש"י וכן בכל 
התורות על רבב"ח כתב מוהרנ"ת פירש 

  (רש"י
]דהיינו  עיין תנא דבי אליהו רבה סא

 ז, ועיין בכוונות האריז"ל"פ[ ח"א
 על ענין דם צפרדע.

עיין שער רוה"ק דרוש ג' בהגהת בנו  סב
 של ר"ח ויטאל

 נמשכת -תשכטב סג
תנין הוא נחש בחז"ל עיין שמות רבה  סד
  'ז 'יב ושם ט 'ג

 תורה אור
ֲעזֹב לט וישב  בראשית )ו( ַוי ַ

לֹא  ַיד יֹוֵסף וְּ ר לֹו ב ְּ ל ֲאש ֶׁ כ ָּ
ם  חֶׁ ֶׁ י ִאם ַהל  ה כ ִ מָּ או  ֹו מְּ ַדע ִאת  יָּ
ֵפה  ִהי יֹוֵסף יְּ א אֹוֵכל ַויְּ ר הו  ֲאש ֶׁ

ה: אֶׁ  ֹתַאר ִויֵפה ַמרְּ
ַמֲעִני ישעיהו מח ַמֲעִני לְּ  )יא( לְּ

בֹוִדי  כְּ ל ו  י ֵאיךְּ ֵיחָּ ה כ ִ ֱעש ֶׁ אֶׁ
ן: ס ֵ ת  ַאֵחר לֹא אֶׁ  לְּ

יַמִני  ד ִ איוב מא )ג( ִמי ִהקְּ
ַמִים ִלי  ָּ ל ַהש   ַחת כ ָּ ַ ם ת  ֵ ל  ַוֲאש ַ

א:  הו 
ר אמור ויקרא  ֹאמֶׁ כא )א( ַוי 

ל  ה ֱאמֹר אֶׁ ל מש ֶׁ ד אֶׁ דֹוָּ יְּ
 ָּ ת  ַמרְּ אָּ ֵני ַאֲהרֹן וְּ ֲֹהִנים ב ְּ ַהכ 

ש  לֹא ִיט ַ  פֶׁ נֶׁ ם לְּ יו:ֲאֵלהֶׁ ָּ ַעמ  א ב ְּ ָּ  מ 
ת  (יז) דברים כי תבוא כו אֶׁ

ד דֹוָּ ךָּ  יְּ יֹות לְּ ָּ ַהי ֹום ִלהְּ ת  ֱאַמרְּ הֶׁ
מֹר  ִלש ְּ יו וְּ כָּ רָּ דְּ ת ב ִ כֶׁ לֶׁ לָּ ֵלאלִֹהים וְּ
מַֹע  ִלש ְּ יו וְּ טָּ ָּ פ  ִמש ְּ יו ו  ֹותָּ ִמצְּ יו ו  ֻחק ָּ

קֹלֹו:  ב ְּ
ֵתי כֵֹהן  פְּ י ש ִ מלאכי ב )ז( כ ִ
ו   ש  ַבקְּ ה יְּ תֹורָּ רו  ַדַעת וְּ מְּ ִיש ְּ
אֹות  בָּ ד צְּ דֹוָּ ַאךְּ יְּ י ַמלְּ יהו  כ ִ ִ ִמפ 

 וא:ה
א( כט) כח שמות תצוה ש ָּ נָּ  וְּ

ת ַאֲהרֹן מֹות אֶׁ ֵני ש ְּ ֵאל ב ְּ רָּ  ִיש ְּ
ן חש ֶׁ ט ב ְּ ָּ פ  ש ְּ וֹ  ַעל ַהמ ִ בֹאוֹ  ִלב   ב ְּ

ל ש   אֶׁ ֹדֶׁ רֹן ַהק  ִזכ ָּ ֵני לְּ ד ִלפְּ דֹוָּ  יְּ
ִמיד ָּ  :ת 

ִמי  ַמַען ש ְּ ישעיהו מח )ט( לְּ
י  ִ ךְּ ַאֲאִריךְּ ַאפ  ם לָּ ֱחטָּ ִתי אֶׁ ָּ ִהל  תְּ ו 

: ךָּ ִריתֶׁ י ַהכְּ ת ִ ִבלְּ  לְּ
 

 תורה ג
ה יד מצרע  ויקרא ִצו ָּ )ד( וְּ

י  ֵ ת  ֵהר ש ְּ ַ ט  ַקח ַלמ ִ לָּ ֵֹהן וְּ ַהכ 
ז  רֶׁ ֵעץ אֶׁ הֹרֹות וְּ ִרים ַחי ֹות טְּ ֳּ ִצפ 

ֵאזֹב: ִני תֹוַלַעת וְּ ש ְּ  ו 
בֹא  כד כי תשאשמות  )יח( ַוי ָּ

ל  ַעל אֶׁ ן ַוי ַ נָּ עָּ תֹוךְּ הֶׁ ה ב ְּ מש ֶׁ
הָּ  ִעים הָּ ב ָּ ר ַארְּ הָּ ה ב ָּ ִהי מש ֶׁ ר ַויְּ

ִעים ב ָּ ַארְּ ה: יֹום וְּ לָּ יְּ  לָּ
יַבִני  ים הֹוש ִ כ ִ ַמֲחש ַ איכה ג )ו( ב ְּ

ם: ס ֵמֵתי עֹולָּ  כ ְּ
א ֱאלִֹהים א בראשית  רָּ קְּ )ה( ַוי ִ

ה  לָּ יְּ א לָּ רָּ ךְּ קָּ ַלחֹש ֶׁ אֹור יֹום וְּ לָּ
ד:  חָּ ר יֹום אֶׁ ִהי בֹקֶׁ ב ַויְּ רֶׁ ִהי עֶׁ ַויְּ

 פ
י בליל איכה ב )יט ִמי רֹנ ִ ( קו 

ִכי  פְּ ֻמרֹות ש ִ רֹאש  ַאש ְּ ה לְּ לָּ יְּ ַ ַבל 
ִאי  י ש ְּ ֵני ֲאדֹנָּ ְּ ךְּ ֹנַכח פ  ֵ ִים ִלב  ַ ַכמ 
ַלִיךְּ  ש  עֹולָּ פֶׁ ִיךְּ ַעל נֶׁ ַ פ  יו כ ַ ֵאלָּ
ל  רֹאש  כ ָּ ב ב ְּ עָּ רָּ ִפים ב ְּ ֲעטו  הָּ

צֹות: ס  חו 
ַען( יח) א טז-שמואל ד ַוי ַ חָּ  אֶׁ

ִרים עָּ ר ֵמַהנ ְּ ֹאמֶׁ ה ַוי   ִאיִתירָּ  ִהנ ֵ
ן ֵ י ב  ִיש ַ ית לְּ ֵ ִמי ב  חְּ ַ ן יֵֹדעַ  ַהל   ַנג ֵ

ֹור ִגב  ִאיש   ַחִיל וְּ ה וְּ מָּ חָּ בֹון ִמלְּ נְּ  ו 
ר בָּ ִאיש   ד ָּ ַֹאר וְּ ד ת  וֹ  ַוידֹוָּ  :ִעמ 

לֹות ֵמַאַחר( עא)תהילים עח   עָּ
עֹות ֱהִביאוֹ  ַיֲעקֹב ִלרְּ וֹ  ב ְּ  ַעמ 

ֵאל רָּ ִיש ְּ בְּ תוֹ  ו   :ַנֲחלָּ
רֹון  גָּ א בְּ רָּ ַאל ישעיה נח )א( קְּ

ד  ַהג ֵ ךָּ וְּ ֵרם קֹולֶׁ ר הָּ ֹופָּ ש   ךְּ כ ַ ש  חְּ ַ ת 
ֵבית ַיֲעקֹב  לְּ ם ו  עָּ ש ְּ ִ י פ  ַעמ ִ לְּ

ם ֹאתָּ  :ַחט 



 מוהר"ן        ג.            י ד               אקרוקתא ג אנכ                              ליקוטי         

  אתא פושקנצא     :  י שילמוד בשביל שיתקרא רבי" היינו ע
(  אופי' ר"ש עורב. היינו על ידי שילמוד בלילה מלשון ערבית ) 

הנ"ל.    ובלעה הנחש  מן  עליו  ומגין  יתיב    היינו  וסליק 
המהרש"אבאילנא פי'  בחי  ,.  אצלו    ,אברהם  'שהוא  שכתוב 

כ  בחי[ב]   ויטע אשלא(  )בראשית  שהוא  שהחוט   '.  היינו    חסד. 

ת"ח   :     הנ"ל[  ג] של חסד שנמשך עליו מגין עליו מן הנחש  
דאילנא חיליה  נפיש  את  כמה  מתמיה  שרבה  היינו   .

 :  שאפילו על זה יכול להגן [ה] חסדו דגבר עלינו עצמו שכל כך 

( עשה לך [ו]  יתיישב הסמיכות של המשנה )אבות פ"א  ובזה

חבר  ,רב לך  את   ,וקנה  דן  ע  זוהוי  כי  זכות.  לכף  האדם  י  " כל 

ששומע הנגינה כנ"ל, הוא מתקן בנין המלכות שלו. וזה עשה  

מלכות  בחינת  שיתקן  היינו  רב,  ע  :  לך  חבר,  "וזה  לך  קנה  י 

יוצא ממנו קנה, שהקול  ידי  כרובים  חשמחבר    ,היינו על  השני 

בפנים פנים  ולויות  ,להיות  איש  שישראל  בז  ,(ט)   כמער  מן 

 ( מקום  של  רצונו  בחינת   :(יעושין  כשיתקן  שלו  ואזי    , מלכות 

ולהחיות לזה.    .ויוכל למשול בכל מה שירצה ויוכל להמית לזה 

והוי דן את כל האדם לכף זכות.    ,ונמצא עולם חרב. לזה אמר 

שצריך לדון את כל אדם לכף זכות. כי אין הקב"ה חפץ בחורבן  

 יב:(יא)   תהו בראה לשבת יצרהל לא כי  ,העולם

מר שהחזנים  עכשיו לו[  יג]זה מרגלא בפומא דאינשי    ובשביל

שוטים דקדושה    [יד]  הם  מלכות  עכשיו  כי  דיעה.  בני  ואינם 

מבחי דנביאים  מאתר  נמשכת  שהיא  הנגינה  וע"כ    ' בגלות. 

מוחין ודעת דמלכות דקדושה. ועכשיו שהמלכות בגלות ועל כן  

ועל כן החזנים הם בלא דעת  כי אין להם כח    ,הנגינה נפגמת 

שהו שבקדושה  משרשה  הנגינה  להמשיך  מוחין    י'בח   'עכשיו 

כנ"ל דקדושה  מלכות  של  שיתעלה  [טו]   ודעת  לעתיד  אבל   .

דקדוש הארץויהיה    'מלכות  כל  על  למלך  תתעלה    [טז]   ה'  אזי 

משכת  דעת דמלכות דקדושה שמשם נ  'הנגינה בבחי  יזותושלם 

זמרו    ' אלהייחכי מלך כל הארץ  ז(  הנגינה כנ"ל. וזהו )תהלים מ 

תעלה מלכות  וי  ה' למלך על כל הארץ , כי אזי כשיהיה  משכיל

משכיל אזי    ,דקדושה יהי  זמרו  המזמרים  שהחזנים   יט' היינו 

על ידי שיתעלה מלכות דקדושה ויקבלו הנגינה    ,בדעת ובשכל

דעת ומוחין של מלכות דקדושה   'משרשה שבקדושה שהוא בחי

 : כנ"ל

)   .לעיל   שייך ק  כי גדול מעל שמים חסדך(  כוזהו    . ח()תהלים 

קולך. כי על    כבמים השמעת מש  [כא]   קול כמ"ש  'שמים הוא בחי

חוט של חסד הנמשך על ידי שלומד תורה    'ידי החסד היינו בחי

  שמים חסדך   כי גדול מעלעי"ז נתתקן הקול כנ"ל. וזהו    ,בלילה

 : כנ"ל

בנין    השתי הם  נמשכת  הנבואה  דמשם  דקדושה  צפרים 

וע"כ העמדת מלך הי נבואה  המלכות דקדושה.  ככל [כג]   ע"פ   ,

שהי דוד  בית  נבואה  המלכות  מן    :   ע"פ  נמשכת  והנבואה 

בחי שהם  מלכות    'הכרובים  בנין  שהם  הנ"ל  צפרים  שתי 

 :  דקדושה כנ"ל

ינקין  [כד]   עלות הביאו  מאחר כי הם  היינו מאחר המניקות   .

וכו' כנ"ל.     ' היינו שדוד המע"ה הי  .מאחר עלות וזהו    לנביאים 

ולהעלות   לתקן    ' להעלות כהגם הנגינה שאינו מאדם כשר  יכול 

ה גם הנגינה שהיא  אל  היינו  עלות הביאו  וזהו מאחר  קדושה. 

מאחר המניקות כי הנגינה   מאחר עלות 'מאחורי הקדושה בבחי

היא    'דקדושה הוא מאתר דנביאים ינקין. והנגינה שאינו בקדוש

. ודוד המע"ה היה יכול לתקן  'מאחר עלות מאחורי הקדוש  'בחי

כנ"ל. דקדושה  מלכות  נתעלה  ועי"ז  ג"כ  זו  מאחר  וזהו    נגינה 

 :  . כי עי"ז זכה למלכות כנ"לעלות הביאו לרעות ביעקב וכו'

 

 [כו] ד  לשון רבינו ז"ל 

 ה' אלהיך אשר הוצאתיך   אנכי
 :[כז]  מצרים מבית עבדים  'מאר         

יודע    א ל  כשאדם  הם  מאורעותיו  זאת  שכל  טובתו. 

עו  מעין  היא  הבאהבחינה  נ[כח]  לם  )תהלים  כמ"ש  בה'  ו(  . 
וזאת הבחינה היא מעין עולם    .(ל)   ים אהלל דברבאלה  אהללכט

נ'.(   )פסחים  כשאחז"ל  וכו'הבא.  אחד  ה'  יהיה  ההוא  .  ביום 

והקשו, וכי האידנא לאו הוא אחד. ותרצו חז"ל, האידנא מברכין  

על הטובה הטוב והמטיב. ועל הרעה דיין אמת. ולעתיד. כולו  

 :  , אחדות אחדלאים הטוב והמטיב. שיהיה שם ה', ושם אלה

בחי  וזאתב   כשמעלה  אלא  להשיג,  אפשר  אי    ' הבחינה 

המלכות   עכשיו  כי  העכו"ם.  מבין  מהגלות  דקדושה  מלכות 

בשם  שלהם  ע"א  נקראים  זה  ובשביל  להעכו"ם,  והממשלה 

מבחי יונקים  כי  אלהים  'אלהים,  הנקרא  כמ"ש [לב]  מלכות,   ,

מקדם ד(  ע   ')תהלי מלכי  בחיאלהים  וכשמעלין  מבין    '.  מלכות 

 :  כי מלך כל הארץ אלהים ז( )שם מ  זי נתקייםהעכו"ם, א

להשיב המלוכה להקב"ה, אלא על ידי ווידוי    ואי אפשרג  

 מלכות לשרשה  'מתקן ומעלה בחי  ל ידי זהדברים לפני ת"ח, ע

, זהו ווידוי דברים, זה  קחו עמכם דבריםד( וזהו פירוש )הושע י :

לדור    'בחי אחד  דבר  כמו  ח.}מלכות,  לשו {סנהדרין  דבר,  ן  . 

, שיתקנו ויעלו את הדברים  [לד]   ושובו אל ה'ומושל.    [לג]  מנהיג

בחי בחי'  את  ה'אלהים,    'מלכות  כנ"ל,  אל  היינו  אהלל    בה'. 

דבר אהלל  באלהים  כולם  דבר,  מאורעותיו  שכל  שידע  היינו   .

 :  לטובתו, ויברך על כל הדברים הטוב והמטיב

  , כל זאת, נקרא ידיעה שלימה. כי עיקר הדעת   וכשידעד  

( יחלוק  [לו] (לההוא אחדות של חו"ג  זה נקרא דעת. היינו שלא   ,

והמטיב הטוב  כולם  על  ויברך  לדין,  חסד  נקרא    :  בין  ה'  וזה 

 .  אחד ושמו אחד
 

 
 ובין כב. ד"ה שמשכים ומעריב עיין רש"י ער  א
 עפרש"י ובחיי שם וגמ' סוטה י. וזהר השמטות ח"א דף רסד: ב
עיין זהר פרשת אחרי דף סח הלומד בלילה אהוב ופרשת ויקרא דף כג צחותא דאו' בלילה ופרשת מקץ    ג

 קצד המייחלים לחסדו  
   חסדו עלינו -בתרלד ד
 'לשה"כ תהילים קיז ב ה
 משנה ו' ו
 כל )תיבת את נמחק( דן  -בתרלד ז

 הב'  -בתרלד ח
 לו   ' א ז-מלכים  ט
 עיין בבא בתרא צט: וברשב"ם שם  י

   ישעיהו מה יח  יא
עד הסוף היא השמטה שנמצאת בלוח השמטות של דפו"ר הנדפס בסוף ספורי מעשיות עד כאן נמצא בדפו"ר ומכאן  יב

 בתקפא  דפו"ר ונוסף
 לומר  מורגל בפה אנשי העולם יג
מדרש הנ"ל הובא גם    . רד"ל שםשהביא הגרסת הרמב"ן  ועי"ש  ה' עה"פ טוב לשמוע    עיין בקהלת רבה ז'   יד

ובאוצר פתגמים מחכמים אות נג ובספר שעשועים   . מהדורת וגשלקהלת פ"ו תתקעג ועיין  בילקוט שמעוני  
. ובאוצר י"ד חיים אות תתתצה עי"ש שמצא לזה רמז בקהלת רבה פ"ט אות כא 48זברא פ"ה דף  -ליוסף אבן

 ו' וגשל. במהד
 , ואולי זהו שאמרו רז"ל הובא באלשיך קהלת ז'רשע בלי להנזקלשמוע ניגון מ אין דעתהכי נמי מסתמא ו טו

 תקבל. יכא ברית כרותה ללשון הרע ש
 זכריה יד ט'  טז

 
 כתוב יתתקף. ,םתתעלה ותושל -במקום תיבות ספורי מעשיותדפו"ר של מדפו"ר הנמצא בסוף בלוח השמטות  יז
  אלקים - הנ"ל  בלוח השמטות יח
 יהיו  -יהיה, ומתרלו  –יהיה, וכן בתרלד  -הנ"לבלוח השמטות   יט
 עיין פסחים דף נ: ועיין זהר ויחי ריט.  כ

 ה בפסוקי השופרותמוסף לראש השנ כא
   השמעתם -בלוח השמטות הנ"ל  כב
 ספרי שופטים אות קנז עה"פ שום תשים עליך מלך ועיין רמב"ם מלכים א ג וכן כתב בחינוך מצוה תצז כג
 תהילים עח עא כד
   להעלותה -בלוח השמטות הנ"ל כה
כו

 אל רבינו.תורה ד' נאמרה בזלטיפליא בחג שבועות שנת תקסא או תקסב קודם התקרבות מוהרנ"ת  
 שמות כ' ב'   כז
 עיין עץ חיים שער טו פ"ה  כח
   אהלל דבר, בדפו"ר לא הביא כאן כלל את הפסוק אלא לקמן באות ג -אהלל ומתרלו   -גם בתרלד  כט
 [ גרסת הפסוק לקח רבינו משם] עיין ברכות דף ס:  ל

 אלקים -אלהים, ומתרצו  –ותרלדגם בדפו"ר  לא
  וקבאעיין אוצרות חיים שער תיקון הנ}  לב
 וכן לקמן בתורה ו אות ז' ידבר עמים עי"ש פרש"י ומצודות לג
 סוף הפסוק הנ"ל  לד
   )כמובא בכתבי האריז"ל( לה
 ע"ח שער כה פ"ב מ"ת לו

 תורה אור 
ע  כא  וירא    בראשית ַ ט  ַוי ִּ )לג( 

ם   ש ָׁ א  ְקרָׁ ַוי ִּ ַבע  ש ָׁ ְבֵאר  ב ִּ ל  ֶאש ֶ
ם:  ק ֵאל עֹולָׁ ם ְיקֹוָׁ ש ֵ  ב ְ

ַבר  י גָׁ ֵלינו   תהלים קיז )ב( כ ִּ עָׁ
ם  ְלעֹולָׁ ק  ְיקֹוָׁ ֶוֱאֶמת  ֹו  ַחְסד 

 : ה   ַהְללו  יָׁ
ַעל  -מלכים ח  ַ ַוְיַפת  )לו(  ז  א 

ומסגרתיה   ְוַעל  ְידֶֹתיהָׁ  חֹת  ֻּ ַהל 
יֹות  ֲארָׁ ים  רו בִּ כ ְ רֶֹתיהָׁ  ְסג ְ מִּ
ְולֹיֹות  יש   אִּ ַמַער  כ ְ מֹרֹת  ְותִּ

יב:  בִּ  סָׁ
י (  יח)  מה   ישעיה ַמר  כֹה   כ ִּ   אָׁ
ד ֹוֵרא  ְידֹוָׁ ם  ב  ַמיִּ ָׁ  ו א ה  ַהש  

ים ֱאלֹהִּ ֶרץ  יֵֹצר  הָׁ אָׁ ה    הָׁ  ְועֹש ָׁ
ה    הו א ה    ֹתהו    לֹא  כֹוְננָׁ אָׁ   ְברָׁ

ֶבת ש ֶ ה    לָׁ רָׁ י  ְיצָׁ ד  ֲאנִּ   ְוֵאין  ְידֹוָׁ
 וד.ע

ה (  ט)  יד  זכריה יָׁ ד  ְוהָׁ   ְידֹוָׁ
ל  ַעל  ְלֶמֶלךְ  ֶרץ  כ ָׁ אָׁ י ֹום  הָׁ   ב ַ
ְהֶיה  ַההו א ד  יִּ ד  ְידֹוָׁ מוֹ   ֶאחָׁ  ו ש ְ
 אחד:

)ז)  מז  תהילים י (  ח(    ֶמֶלךְ   כ ִּ
ֶרץ  לכ ָׁ  אָׁ ים  הָׁ רו    ֱאלֹהִּ   ַזמ ְ

יל כ ִּ  : ַמש ְ
השנה   ראש  של  ן   -מוסף    מִּ

ם ַמיִּ ָׁ ם  ַהש   ַמְעת ָׁ ש ְ   ,קֹוֶלךָׁ   הִּ
ְגֵליתָׁ  י  ֲעֵליֶהם ְונִּ ֵ ל  ְ ַעְרפ   . טַֹהר ב ְ

לֹות   ֵמַאַחר עָׁ תהלים עח )עא( 
ֹו   ַעמ  ַיֲעקֹב  ב ְ ְרעֹות  לִּ יאֹו  ֱהבִּ

תֹו:  ֵאל ַנֲחלָׁ רָׁ ש ְ ְביִּ  ו 
 

 תורה ד 
נֹ  אָׁ )ב(  כ  ד  שמות  ְידֹוָׁ י  כִּ

ֵמֶאֶרץ  יךָׁ  הֹוֵצאתִּ ר  ֲאש ֶ ֱאלֶֹהיךָׁ 
ים:  דִּ ית ֲעבָׁ ב ֵ ם מִּ ְצַריִּ   מִּ

ל    תהלים ֵ ים ֲאַהל  אלֹהִּ נו )יא( ב ֵ
ר: בָׁ ל ד ָׁ ֵ ק ֲאַהל  יקֹוָׁ ר ב ַ בָׁ  ד ָׁ

ק   ְיקֹוָׁ ה  יָׁ ְוהָׁ )ט(  יד  זכריה 
י ֹום   ב ַ ֶרץ  אָׁ הָׁ ל  כ ָׁ ַעל  ְלֶמֶלְך 
מֹו   ו ש ְ ד  ֶאחָׁ ק  ְיקֹוָׁ ְהֶיה  יִּ ַההו א 

ד:  ֶאחָׁ
י  ת ים ַמְלכ ִּ הלים עד )יב( ֵואלֹהִּ

ֶקֶרב   ב ְ ו עֹות  ְיש  ֵֹעל  פ  ֶדם  ק ֶ מִּ
ֶרץ: אָׁ  הָׁ
י (  ה)  קח  תהילים דֹול   כ ִּ   ֵמַעל   גָׁ
ם ַמיִּ ךָׁ   ש ָׁ ים  ְוַעד  ַחְסד ֶ קִּ חָׁ   ש ְ
ךָׁ  ֶ ת     : ֲאמִּ
ֶכם  ְקחו  (  ג)  יד  הושע ָׁ מ    עִּ
ים רִּ בָׁ ו בו    ד ְ ד  ֶאל  ְוש  ְמרו    ְידֹוָׁ  אִּ
יו ל  ֵאלָׁ א  כ ָׁ ָׁ ש   ֹון  ת ִּ   טֹוב   ְוַקח  עָׁ

ה מָׁ ל ְ ְנש ַ ים ו  רִּ ֵתינו   פָׁ פָׁ  : ש ְ
י(  ב)  כ  יתרו  שמות ֹנכִּ ד   אָׁ  ְידֹוָׁ
ר  ֱאלֶֹהיךָׁ  יךָׁ   ֲאש ֶ  ֵמֶאֶרץ   הֹוֵצאתִּ
ם ְצַריִּ ית מִּ ב ֵ ים מִּ דִּ  :ֲעבָׁ
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 אקרוקתא מאמר
 מספה"ק ליקוטי מוהר"ן

 
 א

 זמן ומקום אמירתה 
בליל   נאמרה  זו   ,קדששבת  תורה 

כי ב   אלול חודש  ליד  ,  תצא  פרשת 
שנכנס    נה הראשו  שבת   ,תקס"בשנת  

ימים  ברסלב  לעיר רבינו   שמונה   ,
)חי"מ  לפני התקרבות מוהרנ"ת לרבינו  

 נט(
 

 פתיחה
 שה  אחרי שבתורה א' למדנו איך מתקבלת התפילה והבק

 ובתורה ב' למדנו איך להתפלל לכוין לחוט השערה ולא יחטיא 
הקדושה, כיצד האדם ממליך על עצמו את הקב"ה ע"י עניין בנין המלכות  \ב/לבאר רבנו בתורה זו ממשיך 

 . בין לטוב ובין לרע הוא בניין המלכותכי הניגון   .ןניגו
להשם ית', שעי"ז שלימות   \ד/ דהיינו שירה וניגונים,  \ג/סוד הניגון, הוא עיקר המיין נוקבין כמבואר בספרים

הדביקות והוא תיקון ובנין המלכות. ונעשה מכח התנוצצות שמיעת קול ה' שנמצא בעולם הקורא לכל באי 
 .  \ה/עולם שובו אלי, אלא שמעורב בקולות הסט"א המתעוררים כנגדו להעלימו

לקבל על ידו כח ל ה' הפנימי שנמצא בו ווכאן מלמד אותנו רבינו לשמוע בכל ניגון שבעולם את קו
 להמליך אותו ית'.  לתשובה 

 תיקון הניגון בסוד גאולת הדיבור והדעת
כלל מהלך התורה הוא עוד פרק בתיקון המלכות שהתחיל בתורה א' שם למדנו על הקמת המלכות ע"י 

. וכאן תיקון המלכות  תורה בכח. ובתורה ב' למדנו על בנין המלכות בכח הברית והמשפט עד הבאתה ליחוד

 
 תשפ ירושלים. עד י' אב  יג תמוז    –בדף ב:  תשסז באומן.  עריכה חדשה ותיקונים  בירושלים עד ערב ר"ח סיון    בחזרה מאומן יב אדר  -חברותא  א
נראה שבתורה א' ביאור תיקון העין להסתכל בשכל של כל דבר. ובתורה ב' תיקון החטם וכאן תיקון האוזן שלא יזיק לה ניגון של    ב

"כ בד' התורות הראשונות מבואר תיקון הז' נקבי הראש.  ים לפני צדיק האמת. נמצא סה ד' תיקון הפה ע"י וידוי דבר רשע, ולקן בתורה  
 ועיין תורה כא שם מבואר עניין תיקון הז' נקבים באופן אחר.

עי"ש שהתפילה עולה ע"י נגון וכן התורה והכינה וישראל מהגלות הכל עולה ע"י    –וביאור המתוק מדבש שם דף נא:    עיין תקון כא   ג
   .העליות הן ע"י ניגונים ושירות ותשבחות כל  כי  ניגון  

כמו אצעדה סביב    -. פרש"י בשיר הסוס יוצא בשיר וכל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכין בשיר עיין שבת נא:    כי שיר פירושו עיגול  ד
   ( מדוע התורה נקראת שירה בביאורו  ספר דובר צדק אות ]ה[  צדוק ב   ר' עיין  )   צווארו.

רמז לשיר בקול שבגרון. ועיגול רומז לחזרה למקום ההתחלה, הביאור נ"ל כי כל השירים    .כרוך על צוארן   שהשיר   ברטנורא   וכן פרש 
ר היצירה א' ו' עשר ספירות בלימה וכו'  ועיין ספ הם בבחי' גבורות, בחי' חזרת כל דבר לשרשו לעורר שפע חדש בבחי' מיין נוקבין.  

כיצד, כתר במלכות ומלכות בכתר. וזה בסוד אור חוזר שפירשנו בספ"ר בשער  רמ"ק  נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן, ועי"ש פי' ה 
   ממטה למעלה.

   נעוץ סופן בתחילתן. נמצא נפלא מדוע נקרא שיר כי צריך להחזיר לשרשו את הקול הבא מלמעלה בבחי'  לפי לק"ה אפורטוספוס ו 

תי צפרים חיות טהורות רוחניות, ומברר בניגונו הקול הזה טוב  ולקמן יתבאר סוד הניגון שהמנגן שומע קול ה' מלמעלה מחו"ב שהן ש 
נוקבין, שעי"ז מיחד את חו"ב    מרע  ביחוד  מכל הקולות המתעוררים כנגדו להעלימו, שזה סוד הניגון, ומנגנו לשם שמים בבחי' מיין 

ארון   שעל  הכרובים  בחי'  שהם  ושכינתיה  קב"ה  מייחד  וגם  המלכות,  לבנין  נשמות  להוליד  תלוי  פנימי  שלהם  שהייחוד  העדות, 
ין שנעשית ע"י שיר כנ"ל, שחוזר ומחזיר בניגון ושיר או  בישראל כשעושים רצונו של מקום, ועשית רצונו של מקום היא המיין נוקב 

ב  וברר  ששמע  ה'  קול  את  הטוב  תורה  לברר  הקולות,  תערובת  מתוך  ה'  הקול  שמיעת  הבחירה  עיקר  שזה  יתבאר  ולקמן  ניגונו.  
, ובניגונו מברר  מהרע, ומנגן רשע אע"פ ששומע גם קול ה' אבל נמשך אחר קולות אחרים המתעוררים כנגדו ומתערבים בוולהתעלם  

 רע מטוב. ועל כן גם לשון הרע הוא בחי' ניגון של רשע כפי שיתבאר.
ית' הנמשך בחלל הפנוי. כמו בתורה א'    נראה שכאן חוזר רבינו   ה  לקו אלקותו  זה בבחי' ראיה  לבאר איך להיות קשור  אלא ששם 

קול  את  לשמוע  צריך  שמיעה  בבחי'  זה  וכאן  דבר,  כל  של  בשכל  להסתכל  הזה    צריך  עולם  הבלי  של  קולות  תערובת  שבתוך  ה' 
 רה שבע"פ שהיא בחי' לילה ובלילה במסירות נפש לברר המדמה.  והסט"א. ושם התיקון ע"י תורה בכח, וכאן תו 

ל אדם הקדמון שמשם נשתלשלו כל העולמות. דהיינו  רומז לאורות שיצאו מז' נקבי הראש ש שבד' תורות ראשונות    עוד אולי אפ"ל 
פה( ואורות העינים שיצאו מא"ק    בתורה א' מהעינים ובב' מחטם ובג' מהאזנים ובד' מווידוי הפה. דהיינו רמז לאורות אח"פ )אזן חטם 

ת העינים יצאו בסוף כל הקלקולים אחרי שיצאו התיקונים  קודם בריאת כל העולמות, אלא שכידוע שם הסדר היה הפוך כי מאורו 
ון, סידר אותם הפוך, תחילה )תורה א'( לתקן קלקולי העינים, ואח"כ מדבר מתיקון שאר  מאח"פ. ואולי כיון שכאן מדבר מעולם התיק 

נקודות הם( ששרש כל הקלקולים הוא חסרון   י'  והנה  )ד"ה  הנקודים  חיים שער  ועיין אוצרות  וזה מה שמלמד  הנקבים.  תיקון האזן 
 רבינו כאן בתורה ג' לדעת לשמוע בקול ה' ית'.   
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אחריו לעשות לו  ך ש ולם מתוך קולות הבלי העולם ולהמעקול ה' הקיים בבסוד הניגון שהוא סוד הברור 
 .  \ו/דבור קדוש ועובדא דקדושה 

)תורת המוציא שם רע דהיינו ניגון פגום, של מנגן שאינו כשר( בפרשת זאת תורת המצרע רמוז הענין 
חת ומפרידן אחת לה' ואחת משלח על פני  יות טהורות, שלוקחן שוות כאתורת כפרתו ע"י שתי צפרים חבש

שתי צפרים חיות טהורות  בחי'  כי יש למעלה  וד תיקון קליפת נגה.סוד שרש הניגון שהוא ס רמוזהשדה, 
הרומזים לכנס"י   ,ות רומזים גם לשני הכרובים שעל ארון העדותצוניישבבחי' הח ,שהן בחי' חכמה ובינה

 \ ז/כמ"ש מפריד נרגן אלוף ו קול וניגון רע הוא הפריד ביניהם,צרע הוא המדבר דבור רע דהיינוהקב"ה, והמ
לכן  ,האריז"ל חומר טומאת הצרעת כיון שבעוונו הפריד אלוףכביאור ו ,קונו ע"י שתי צפרים הנ"ללכן תי  

כי האור נמצא   ,"ממנו, ולכן תיקונו נקרא "תורת המצרע נסתלק ה,חכמההיינו אור   ,אלופו של עולםאור 
, וזה שאומר רבינו שע"י \ח/ ותיקונו על שדיבר דיבור רע, הוא לדבר דיבור טוב, אין טוב אלא תורה ,בתורה
לילה מאירים לו דברים החשוכים אצלו, עי"ז מתקן את  כיון שהיא בחי' וברור תורה שבע"פ לשמה לימוד 

 . עדהיינו את כח הברור בין טוב לרהניגון שנפגם אצלו, 
נותן לו היצה"ר ללמוד כראוי לשם שמים כמבואר בגמ' מנחות כט דלא מסתייע   כיון שפגם כל כך, לאל אב

חצות  ממילתא לשוב בפתח שנפל ממנו, כי בעל תשובה צריך סיעתא דשמיא, לכן העצה ללמוד בלילה 
ו דהיינו לשמה ונשאר לו רשימ ושומרים שלא יזיק לו לימוד שלאשאז הקב"ה והצדיקים מקשיבים לקולו 

כל היום שעל ידו יכול לשמוע ניגון מכל אדם ולשמוע בו את קול הניגון הקדוש של הקב"ה.  ל חוט של חסד
 . \ט/דהיינו שמכל ניגון וקול שבעולם ימשך על ידו להתחבר אל הקב"ה ולהמליכו

ה ועשית  שעל ידו עיקר המלכת הקב" \י/ נמצא שעיקר המלחמה לתיקון קול הניגון, היא על תיקון הדיבור
 . שבזה תלוי תיקון המלכות ,רצונו ית'

  ,בסוד הברור )תורה נד( ,גון השלםיוהוא הנ ,שהוא תיקון המדמה ,ברור טוב מרע ,ונעשה ע"י התורה דהיינו
 .\יא/ בסוד יניקת הנביאים שמשם תיקון המלכות והתפילה 

בע"פ כנראה שלימודו וא תלמיד חכם הלומד תורה שואם ה .נמצא שהמדבר לשון הרע, הוא המנגן הרשע
  שחז"ל הבטיחו לו שחוט של חסד משוך עליו ביום לשמרו, ה, אבל אם לומד תורה שבע"פ בלילה,לא לשמ

להחשיב את הרע יותר מאת  נכשל ואם  .\יבאלא גם אם רק חשב/  ,, לא רק שדיברצ"ע גדול כיצד זה יתכן
  .\יג/ שיוכל לשמוע ניגון ממנגן רשען, ווהלילה להיות יודע נג, לכאורה לא הועיל לו התורה הטוב בבן אדם

 
 כי הניגון בכוחו לחבר את האדם להקב"ה, ועי"ז בכל דבר תמיד מתברר לו קול אמת מתוך כל קולות השקר. ו 
ת קול ה', כי האדם נולד  גשמיות ע"י רכילות ולשה"ר כפשוטו. וגם בסוד הפרדת הדיבור מהקול, כי כל דיבור צריך להיות הלבש ב   ז 

ל שהוא הקב"ה לבין הדיבור שהוא האדם, ונופל מגדר  לדבר את קול הש"י, וכל דיבור אחר ובפרט בדיבור רע, הוא מפריד בין הקו 
   בכל עבירה מפריד בין הקב"ה ושכינתיה.  מדבר לגדר בהמה. וזה בחי' מה שגם 

יעסוק בתורה שנא' מרפא לשון עץ  מספרי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא    אמר רבי חמא בר' חנינא מה תקנתו של -  עיין ערכין טו:   ח
רץ הוא  חיים ואין לשון אלא לשון הרע שנאמר חץ שחוט לשונם ואין עץ אלא תורה שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה ואם עם הא 

ו דוד ברוח הקדש שנאמר יכרת ה'  ישפיל דעתו שנאמר וסלף בה שבר רוח רבי אחא ברבי חנינא אומר סיפר אין לו תקנה שכבר כרת 
שון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה ואם ע"ה הוא  כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות אלא מה תקנתו שלא יבא לידי ל 

 .רוח ישפיל דעתו שנאמר וסלף בה שבר  
לו אלא תורה חוזרים הכרובים    עד כמה מוסר נפשו בלימוד התורה כך חוזר לחבר את מה שהפריד אם כרשב"י שאין   והענין תלוי   ט 

לה:( בבחי' טובה תורה ע  )ברכות  ואם כרבי ישמעאל  גם הכרובים אינם פנים  פב"פ ממש  אזי  רוב העולם  שזו מדריגת  ם דרך ארץ 
 )ב"ב צט: ורשב"ם שם ומעב"נ ח"א( וכך גם השגחת הקב"ה על ישראל.  בפנים ממש אלא רק בבחי' אצדודי 

 עפ"י הסוד בהיכל הברכה בביאורו למצות כפרת המצרע. עי"ש  וכן  ג'    כמבואר בלק"ה אפוטרופוס  י

ַעת   ְיֵדי   ְוַעל   [ ח ] עיין תורה א תנינא אות    יא ָּ פ  ְ ה   ַהש  בו אָּ י   ַעל   ַאף   ַהנ ְ ִּ ֵאין   פ  ֶׁ י   ש  א   מִּ ֵ ְתַנב  י ִּ ֶׁ ש    ַרק ,  ש  י ֵ ֶׁ יַנת   ש  חִּ ַעת   ב ְ ָּ פ  ְ ה   ַהש  בו אָּ ם   ַהנ ְ עֹולָּ ָּ   ְיֵדי   ַעל ,  ב 

ה  ת   זֶׁ לֶׁ ְגאֶׁ ית   נִּ ְפד ֵ ה   ְונִּ ָּ ל  פִּ י ,  ַהת ְ ה   כ ִּ ָּ ל  פִּ יא   ַהת ְ ה   הִּ ְבֵני ,  ְמֹאד   ְגבֹוהָּ ם   ו  דָּ ין   אָּ ה    ְמַזְלְזלִּ ָּ ים .  ב  עֹוְמדִּ ֶׁ ְכש  ל   ו  ֵ ל  ַ ְתפ  ים ,  ְלהִּ ְפטֹר   ֲחֵפצִּ ה   לִּ ָּ ל  פִּ ם   ַהת ְ ,  ֵמֲעֵליהֶׁ
ַמֲאַמר  ֹוֵתינו    כ ְ ם ,  ַרב  ְכרֹונָּ ה   זִּ כָּ ְברָּ כֹות )   לִּ רָּ ֻרם :(: " ו  ב ְ ת   כ ְ ֻ ְבֵני   ֻזל  ם   לִּ דָּ ים   ו  ֵאל  " ' אָּ רִּ בָּ ין   ד ְ עֹוְמדִּ מוֹ   הָּ רו  ל   ב ְ ֶׁ ם   ש  ְבֵני,  עֹולָּ ם   ו  דָּ ין   אָּ ם   ְמַזְלְזלִּ הֶׁ ָּ '  ְוכו  '  ב 

ה   ְיֵדי   ְוַעל  בו אָּ ת   ַהנ ְ לֶׁ ְגאֶׁ ה   נִּ ָּ ל  פִּ ן   ַהת ְ ת   מִּ לו  יַנת ,  ַהג ָּ ְבחִּ ית )   ב ִּ ִּ ֵראש  י (: " כ   ב ְ יא   כ ִּ בִּ ל   הו א   נָּ ֵ ל  ַ ְתפ  ַעְדךָּ   ְויִּ ַ ַעל ".  ב  ֶׁ ה   ְיֵדי   ש  ָּ   ְנבו אָּ ל  פִּ ת   ה ַהת ְ ֵלמו  ְ ש  י ,  ב ִּ   כ ִּ
ה  ָּ ל  פִּ יא   ַהת ְ יַנת   הִּ חִּ ה )   ב ְ ְעיָּ ַ ֹוֵרא (: " ז" נ   ְיש  יב   ב  ם   נִּ יִּ תָּ פָּ יַנת ",  ש ְ חִּ ה   ב ְ  : ְנבו אָּ

כי היודע נגן    , אבל אם נזהר וסר מרע רק בגלל שיודע שאסור לא נקרא יודע נגן  , פיו מלדבר רע הוא אדם כשר בודאי מי ששומר    יב
 שבכל תערובת, ובוודאי שלא חושב לרע איזה אדם בגלל דבר אחד רע שמצא בו.הכוונה שגם במחשבה רואה את הטוב  

צ"ע   יג בניגון    ובאמת  גבוהה  זכה למדרגה  זו שדוד המלך  בתורה  תורה,  שמבואר  בלימוד  ובין  ניגון  בכלי  בין  נגן,  יודע  עד שנקרא 
גם ממנגן רשע  יודע לשמוע  וא"כ בודאי    ובסוף התורה בהשמטה מבואר עה"פ מאחר עלות הביאו שהיה  ולהעלות אותו לקדושה, 

בגמ' שבת נו. קיבל  רב    ידע לשמוע לשון הרע והוצאת דיבה דהיינו ניגון ממנגן רשע ואעפ"כ לא יזיק לו, וא"כ כיצד יתכן שלדעת 
מדוד  הוצאת דיבה ורכילות על מפיבשת. ועיין אלשיך קהלת )ז' כא( שאמרו רז"ל ברית כרותה ללשון הרע שתתקבל, ומי גדול לנו  

ג-וברוב חכמתו לא עצר כח לבלתי קבלו מציבא )שמואל  וראיתי שם משמואל  -ב טז  עכ"ל. אמנם צ"ע מה פירוש הברית הזו,  ד(. 
הגדול  ושבת  ופועל  תרעט(    )מצרע  וצ"ע בשלמא שם הדיבור עולה  קב.  סנהדרין  בגמ'  כרותה לשפתים המבואר  ברית  דהיינו  שפי' 

, אבל כאן הוא מתקבל בלב השומע שיש לו בחירה לקבל או לא ואם יקבל יענש ומה היא  למעלה גם שלא ברצון האדם שאמר אותו
מכריח  אם  ועוד  לקבל?  אותו  מכריחה  שכמעט  מדוע הברית  אותו  שהיא    ה  כיון  בתורה  לעסוק  שצריך  שכתב  עי"ש  וצ"ע.   נענש? 

נראה דלא פל  ולתרץ את רבנו  מוכרח. עי"ש.  כיון שדוד ראה  למעלה מהטבע, כי מצד הטבע הוא כביכול  ובאמת  יגי רב ושמואל 
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, נמצא ברית כרותה שא"א  )אלשיך קהלת ז' כא(אמנם בזה צ"ע כיון שברית כרותה ללשון הרע שמתקבל 
לך  ואם דוד המ לשמוע ניגון ממנגן רשע, אלא בהתגברות גדולה מאד שמתגבר על הברית הנוראה הזו.

מה ישמור עלינו מעבירה נוראה   )שבת נו.( אעפ"כ נכשל שנאמר עליו יודע נגן וכתיב ביה מאחר עלות הביאו
וכנראה גם זה הטעם    .עוהכל באבק לשון הר)ב"ב קסה( וכן אמרו חז"ל  )ערכין טו:(זו ששקולה יותר מג' עבירות 

שדווקא תורה לשמה מועיל או לימוד בלילה דהיינו ע"י שהאדם יוצא מטבעו זוכה לסיעתא של למעלה  
 . \יד/יש ברית כרותה כנ"למהטבע כי עפ"י הטבע 

א דרובא לא בובאמת נ"ל שהברית הזו היא רק בזמן החרבן וכדלקמן שהיום החזנים שוטים, והכי נמי רו
ן רשע, אבל מי שזכה ע"י תורה שיוכל לשמוע ממנגן רשע עליו לא נאמר כלל הברית יודעים לשמוע ממנג

 . \טו/ הזו
כשר או   אם הוא ,נותנים ציונים לזמר זה או זהזו וצריך להתעורר שהרבה פעמים כשלומדים את התורה ה 

  ,שצריך לברוח ממנו,  וודאי מנגן רשע דהיינו אפילו אמת הואלשון הרע  שהמדבר זוכריםלא, ולא כל כך 
כשר ומזיק לא . וגם המדבר על רשעים הוא מנגן כי כמעט א"א היום להמלט מלהאמין ולהנזק מאד ממנו

 לחפש את קול הישר.  .צריך להיות בטוב, כי עיקר העסק שלנו לעבודת ה'

קול נפלא הנמשך מעתיק יומין ויורד עד לעולם   ,שובו אליהקורא בעולם תמידי יסוד התורה היא שיש קול 
ל  ולהחזיר בתשובה את כל באי עולם דהיינו להחיות מתים. בגלל גשמיות העוה"ז ורוב הבליו הק ,\טז/ הזה 

אור נפלא הוא נו התלהבות הצדיקים. כי מרטות הרשעים ומהרגשת הלב, וממנו חבהזה נשמע חלש מאד 
וזה   ,ל זה נשמע בעוה"ז ממקום הנקרא צפריםו. וק \יז/ פש אליו ית'שמי ששומע אותו היטב נמשך בכלות הנ

 

ן זה סותר למה  ן אי דברים הנכרים במפיבושת כמבואר שם בגמ' הרי שנוסף ליצה"ר המיוחד לקבל הצטרף גם דברים הניכרים, לכ 
 שאמר רבנו על מאחר עלות הביאו.

שזה לשון חכמים כי האלשיך כותב    בפנים יתבאר העניין יותר. רק להעיר בעניין הברית כרותה הזו שנראה   עיין בביאור התורה   יד
היות בברית,  היא שחותך עצמו מכל חיבור אחר כדי להתחבר היטב לדבר האחד שאיתו רוצה ל זאת בשם רז"ל, וידוע שכריתת ברית  

ולפ"ז צ"ע הברית הזו שלשה"ר יתקבל ממה חתך עצמו ולמה התחבר? ואולי כיון שיש חזקת כשרות למספר הרי צריך להאמין לו  
יון שיש חזקת כשרות לאדם שמספרים עליו אסור להאמין, נמצא שהברית הזו היא עם האדם שבא לפני ומספר והכריתה היא  אלא כ 

כלל הוא לא לפני. וצ"ע. עוד צ"ע מה שהשם משמואל ביאר שהיא ברית כרותה לשפתים )סנהדרין  דרך  מהאדם שמספרים עליו שב 
חותך   ממה  צ"ע  שוב  ולפ"ז  יתקבל,  שהלשה"ר  לקבלו  קב.(  לשומע  שגורם  גדול  הדבור  שכח  הפי'  ואולי  מתחבר?  ולמה  עצמו 
 ולהתעלם מחזקת הכשרות של האדם שמדברים עליו.   

מה היא הברית כרותה הזו שכיון שהעולם היום בלא דעת נמצא כמעט שאין מי שיודע לשומע ניגון של  ונ"ל לפי רבנו מובן היטב  
 ב העולם יאמינו ללשון הרע.רשע ולא יזיק לו נמצא יש ברית כרותה שרו 

  ומה שדוד המלך נכשל צ"ל כשמואל שדברים הניכרים ראה במפיבשת ומה שרב אמר שדוד קבל לשה"ר היה מצד שאעפ"כ טעה   טו 
 שחילק את שדהו חציו לציבא. ומשמים העלימו ממנו את האמת, כך נ"ל וצ"ע.

לות בהן מתלבש אור נפלא מעתיק  ן חכמה ובינה דמלכות אצי שתי צפרים חיות טהורות ה   )בעץ חיים שער מח פ"ב( על פי הסוד    טז 
אורות נפלאים אלה מתלבשים ברגלי המלכות דאצילות, נצח והוד,    , יומין ואור נפלא מתיקון א' של י"ג תיקוני דיקנא דאריך אנפין

ומאירים בעולם הבריאה  חו"ב דמלכות דאצילות שלא תלוי באתערותא דלת   , ויורדים  תדיר של  יחוד  כדי  לכן הוא תדיר,    , תא ע"י 
שבירת הכלים( לעורר ישנים  להחיות מתים )בחי' ז' מלכים שמתו ב   הפירוד בריאה יצירה ועשיה, להאיר אור אמת ואמונה בעולמות  

נופלים.   בתשובה  יונקים    ולהחזיר  וממנו  כבהמה,  דלתתא  אתערותא  בלא  הוא  כי  בהמה,  שפע  נקרא  הניגון  שרש  הוא  זה  אור 
הנ"ל  כפי הזיכוך שזיכך את עצמו, שהם המנגנים הכשרים, שמכוחו מעלים מיין נוקבין ומעוררים יחוד פנימי בחו"ב  הנביאים כל אחד  

נגה דמלכות דאצילות השולט  וזוכים ל  מנגן שאינו כשר עושה עצמו מרכבה לצפרים דקליפת  שפע של אדם שהוא הנבואה. אבל 
ות הגוף ודבורים פגומים מוציא שם רע ולשה"ר שענשו צרעת וכפרתו  בעולם הבריאה שיונקים משם כח להתחזק בתאוותיהם, תא 

 שתי צפרים חיות טהורות.

  שמחכמה נמשך פרצוף לאה לבש בנצח הוד דהיינו ברגלי מלכות דאצילות להאיר בבריאה, באופן  מת   הנ"ל חו"ב דמלכות דאצילות  
  .וכידוע השבירה בחו"ב היתה רק באחורים שלהן רה(  )שמידתה הבל פה קדוש לתו   ואחורים שלה היא זלפה שפחתה   )שמדתה ענוה(, 

 .   מט פ"ט( שער    ץ חיים )ע   פרים דקליפה הנ"ל.והן הצ קליפת נגה מצד הרע שלה הן שתי בנות לוט  נעשו מוחין ל ובשבירה  

ודב  גסות רוח  גאוה  לוט שמדתה  בת  נגה  דקליפת  צפור חכמה  נעשה  וומהענוה של לאה  נפלו האחורים דחכמה הנ"ל  ור  ובשבירה 
   פגום ולשה"ר.

ירה נפלו אחורים  ובשב ,  ה )שמדתה תשוקת התורה(אחורים שלה היא בלהה שפחת )שמדתה עונג עוה"ב( ו   רחל נמשך פרצוף  ומבינה  
)כמבואר באוצר חיים לקמרנא רב בספר היכל הברכה ויקרא  דבינה ונעשה צפור בינה דקליפת נגה שמדתה תאוות לתפקנוי הגוף.  

 דף קיב( 

הצפרים ו  ולשה"ר.האלה    משתי  רע  שם  מוציא  והלשון  המעור  בברית  הפגום  כשר  שאינו  המנגן  מקבל  בשתי    מהן  טהרתו  כן  ועל 
 ת כי יש לה תיקון והחכמה משלח לשדה דאין לה תיקון. )כמבואר שם( צפרים הבינה נשחט 

צלם הוא גדול מאד כיון  ה' ד' שהמלאכים השרפים נשרפים מרוב התלהבות מגודל ההרגשה באור הזה שא   כמבואר בלק"ה ע"ת   יז 
ולהבדיל   הגוף.  חציצת  בלא  וגם  היצירה  בעולם  )מלכים שהם  סנחריב  זאת בצבא  שהיו  -מצינו  לה(  יט  ברגע אחד  ב  ומתו  מליונים 

ואמרו בסנהדרין צה: שמתו בכמה מתות ואחת מהן א"ר יצחק נפחא אזנם גילה להם ושמעו שירה מפי חיות. נראה שהקב"ה השמיע  
לרגע   קולו  נורא  להם  חסרון  הרגיש  ומיד  מהרגיל  יותר  קצת  אלא  גילה  לא  ולסנחריב  ונסתלקו.   הקול  אל  נפשם  ונשאבה  אחד 

ש  מרוב  אבל  בניו.  לקדושה  שני  את  להקריב  לה  והבטיח  שלו  זרה  בעבודה  חסרונו  למלא  רץ  לתאוותו  קשור  ה ) היה  מבואר  עפ"י 
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לשמוע אותו, כי המנגן בין בכלי מנגן שאינו כשר שמזיק  ןהחילוק בין מנגן כשר שטוב לשמוע אותו לבי
יים להקב"ה או חדושי בור שבח לה' או לימוד זכות על בני אדם או דבורים אמיתובין בשיר שבח ובין בד

יונק מאותו קול נפלא ומחזיר אותו למעלה לעורר יוחד פנימי יותר של מוחין ואור אמת תורה אמיתיים, 
 ינו בנין המלכות וכה להמליך את הקב"ה דהיזאור החכמה עילאה. ו

יש חרטה וחסרון בלב, אבל כיון שקשור בתאוותיו גקול ומרלעומתו מנגן שאינו כשר מתעורר מאותו 
לכן   ,יו וכל מעשיו ודבוריו הן בטוי לזהתסרון במילוי תאווח ובפרט פגם הברית גורם לו הקול לחפש מילוי ה

 כי מחזק את המלכות דסט"א.  השומע אותו בין בניגון או שיר או דבור נמשך אחריו ומזיק לו
 

 ג'כיצד נתגלגלה אמירת תורה 
בא גם החזן יוסף,    , שבת הראשון, כשהעתיק רבינו מושבו מזלאטיפאלע לעיר ברסלב, ובאו מבני העיר לקבל פניו  בליל

ולם רבינו  וסייע לרבינו בדירתו, כי רצה להחניף לרבינו, משום שתושבי העיר לא אהבו אותו. א  ,"יוסל חזן"  :שכינו אותו
גם החזן "יוסל חזן", ורצה לזמר  ר אל שולחנו של רבינו, היה ביניהם  ובליל שבת הראשון כשבאו תושבי העי  . לא קרבו

פיו את  רבינו  פתח  שהתחיל,  לפני  ושמחה".  "מנוחה  הזמר:  את  רבינו  התורה    ,לפני  את  העולם  לפני  לומר  והתחיל 
"ה המתחלת:  ג'  סימן  מוהר"ן  שבליקוטי  '"אקרוקתא"  ְוכו  רשע  ממנגן  ניגון  ששומע  מי  החזן    ,נה  סתם  פיו.ותיכף     את 

  , כך במוצאי שבת, בסעודת המלוה מלכה, התחיל לשיר ללא רשות רבינו, את הזמר: "המבדיל בין קדש לחול"-אחר
 \יח/ " ...שהוא" ואמר על זה רבינו: "הוא מגלה מה  ...טעה ואמר "עונת מיטתי  -  וכשהגיע לתיבות: "חלפה עונת מנחתי" 

איז ער  וואס  אויס  זאגט  שנתג..."ער  בושה,  ומרוב  עק"  ברבים,  קלונו  מברסלבלה  דירתו  עד    ,ר  היהדות,  מדרך  ונפל 
....  )שיש"ק ח"ב קפא( )המעשה בנוסח  ידי המעשה שהיה לפני רבינו  על  , כך חזר ליהדות  שנשתמד רחמנא ליצלן. ואחר 

 (\יט/קגסימן  שונה עיין טובות זכרונות 

 

 יחות השייך לתורה זו ש
 :  לעיר שנכנס  הראשונה  שבת, ברסלב בעיר , ב"תקס ", תצא-כי: "בפרשת, אלול בחודש נאמרה  זו  תורה

א "  ַמֲאַמר י",  ַאְקֻרְקת ָּ ַמְעת ִּ ָּ ֱאַמר  ש  נ ֶׁ ֶׁ ת  ש  ָּ ב  ַ ש   ַ ֹון  ב  אש  רִּ ְכַנס  הָּ נ ִּ ֶׁ נו    ש  ֵ ְכרֹונוֹ   ַרב  ה-זִּ כָּ ְברָּ ְסַלב  לִּ רֶׁ ב ְ ַנת  סֹוף ,  לִּ ְ ,  ן "מוהר   חיי: )ב"תקס  ש 
 (.  ט" נ   סימן

י  ראש,  הקדושים  מדבריו  מבואר  ולמעשה  לעובדא ַמְעת ִּ ָּ י  ש  בִּ ה(  ז"ל  מטולשין  נחמן  רבי)  ז"ל  ֵמאָּ ְיתָּ הָּ ֶׁ ַנת  ש  ו ָּ ַ   מֹוֵרנו    ֲאדֹוֵננו    כ 
נו   ֵ ַמֲאַמר)  ז"ל  ְוַרב  א "  ב ְ ְקת ָּ ה  –"(  ַאְקרו  ְהיֶׁ י ִּ ֶׁ ר  ש  ק ָּ ו ד  עִּ מ  ֵבירו ר  ַהל ִּ ה  ב ְ כָּ ה  ֲהלָּ ֹורָּ ת  ַעל  מִּ ב ְ ֶׁ ה  ש  ֶׁ ו ד  פ  מ  ְבלִּ ר  ו  ְסת ָּ ו ת  ַהנ ִּ י  מ ִּ נִּ ְ   ור איב : )ְוַהפ 

 (.  ו"תע  סעיף , א"ח ק"בשיש מובא; ד"ס, זו' תו  הליקוטים

י ק  ַרב ִּ ְצחָּ יד   ֲחַתן ,  יִּ ג ִּ ַ ע  ַהמ  ויצֶׁ הוִּ רָּ ט ְ יל ,  מִּ ְתחִּ ר   הִּ ֵ ֹות   ְלַחב  ל  פִּ ֹורֹות  ַעל   ת ְ ֵטי   ַהת  ו  ק  לִּ ב ְ ֶׁ ְפֵני   עֹוד  ן" מֹוֲהַר   ש  ם ,  ת ְ " מֹוַהְרנַ   לִּ לָּ   או 
יעַ  ג ִּ הִּ ֶׁ ש  ה  כ ְ ַדע  לֹא',  ג  ְלתֹורָּ יללְ   ֵאיךְ   יָּ ר  ַהְתחִּ ֵ ר  ְלַחב  ְלַסד ֵ יהָּ   ו  לֶׁ ה  עָּ ָּ ל  פִּ ה.  ת ְ אָּ רָּ ֶׁ ש  ךְ -ַאַחר  כ ְ ָּ ת  כ  ה  אֶׁ ָּ ל  פִּ ל  ַהת ְ ֶׁ   ַעל   ת ְ " מֹוַהְרנַ   ש 

ה ֹורָּ ת  זוֹ   ת  לֶׁ ְתחֶׁ ַ "ַהמ  ֹוֵחר :  ד  ַהב  וִּ דָּ וֹ   ב ְ ְבַזְרעוֹ   ַעְבד  יו  ו  ֹוֵחר  ַאֲחרָּ יֵרי  ְוַהב  ִּ ש  ה  ב ְ ְמרָּ ֵעל'",  ְוכו    זִּ ַ ְתפ  ַמר  הִּ "ְואָּ   הו א   הו א  ת ְ " נַ מֹוַהְר : 
יךְ  רִּ ר  ַהצ ָּ ֵ ת  ְלַחב  ֹות  אֶׁ ל  פִּ ֹורֹות   ַעל ַהת ְ י ְולֹא  ַהת   .  (ז"תשי  סעיף, ב "ח ק "שיש)..." : ֲאנִּ

 . אדם בני יוקשים  כהם בפח  האחוזות כצפרים, כריז  כרוזא  כדין, ליליא איתפלג וכד

  הוא   לילה  בחצות  שקם  שזה ,  שלומינו  יאנש  ואמרו.  ליליא  איתפלג  כד  מהכרוז  לנו  יש  מה  לכאורה,  שלומינו  אנשי  שאלו
ר  הכרוז   את  לשמוע   זוכה  ָּ ְזכ  קו שו    שלא   ויזהר ,  ְלֵעיל-ַהנ ִּ   ח "הרה : )הציפורים  את  ויוקשים   תופסים   כאשר   הקליפות   אֹותוֹ   יָּ

 (. מלך מעדני  - ז"ל   ספקטור אלחנן' ר  בשם, ז"ל בנדר יצחק לוי' ר

ן ְניָּ עִּ ָּ ר  ב  ה  ַהְמֹבאָּ תֹורָּ ְפַגם   -'  ג  ב ְ ֹוֵמעַ   ימִּ   ב ִּ ש   ֶׁ ה  ש  ינָּ ן   ְנגִּ ַנג ֵ מ ְ ע  מִּ ָּ ש  ַמר'.  ְוכו    רָּ ְכרֹונוֹ   יצחק   לוי  רבי  אָּ ה-זִּ כָּ ְברָּ ַמע,  לִּ ָּ ש   ֶׁ י  ש  ֵ -ֵמַאְנש 
לֹוֵמנו   ְ יטו ת  ש  ִּ ְפש  ְנַין  לֹוַמר  ב ִּ עִּ ֶׁ ן"   ש  ע  ְמַנג ֵ ָּ ש  ר"  רָּ ים  ַהְמֹבאָּ ְפנִּ ם  ְוהֹוֵלךְ   סֹוֵבב,  ב ִּ ה  ַעל  ג ַ ן  זֶׁ ַנג ֵ מ ְ ֶׁ ֵלי  ַעל  ש  יר  כ ְ ִּ תוֹ   קֹול  ְללֹא,  ש  ינָּ   ְנגִּ
ֹוֵצא  א   ַהי  ְיקָּ יו  ד ַ ִּ פ  ט ,  מִּ ְפרָּ בִּ ן  ו  ַנג ֵ מ ְ ֶׁ ש  ֵלי  ַעל  כ ְ יר  כ ְ ִּ ים,  ש  ַמְנעִּ ם  עֹוד  ו  קֹולוֹ   ג ַ ם  ב ְ גו  ָּ ה,  ַהפ  זֶׁ ָּ ב  ֶׁ ם  ש  ְפג ָּ ֹוֵמעַ   נִּ יֹוֵתר  ַהש   ה,  ב ְ ֶׁ ש  -ַעל  לוֹ   ְוקָּ

ה -ְיֵדי ֲעבֹוַדת  זֶׁ ַ יֹוֵתר'  ה  ב    ק "שיש( : )ש"עיי  המאמר   בפנים   כן   שמוכח   המאמר   זה   על"  מלך-מעדני"   בספר   גם   ראה:  ה" ה)  ב ְ
 (.  א"רנ סעיף, ו"ח

 עד כאן השיחות 

 

ו' עה"פ כל המקטר ומגש לשמי(   יב אותם, והם שמעו זאת והרגוהו, כמבואר  שיו התעורר להקר דקשה מדוע רק עכ בלק"ה ע"ת ה' 
 במלכים שם.

תימה גדול שלא חשש להלבין פניו ברבים שמבואר שבגמ' שהעושה כן אין לו חלק לעוה"ב וגם לכנותו רשע, שהזוהר משפטים    יח
הוא רשע גמור האם גם עליו צריך  גער פגם על מי ששאל ואם רואים ש )חי"מ סימן לד(  קכב. מאד מחמיר במי שעושה כן וגם רבינו  

ינא אות יד על מאמר חז"ל אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, וזה יכול רק הקב"ה ומי  ללמד זכות. ונ"ל לתרץ עפ"י תורה א' תנ 
 שנכלל בו בתכלית.

ממשי   יט שיהיה  עליו  אמר  שמוהרנ"ת  טולטשינער  אברהם  רבי  צדיקים  שני  היו  באומן  כי  הנוסחאות  לשינוי  ורבי  טעם  הגלגל,  ך 
בנדר  יצחק  לוי  רבי  קיבל  ט'  אברהם  ומרבי  שטינהרץ.  בברסלב    אברהם  לאנ"ש  מאומן  וזכרונותיו  קבלתו  כל  מסר  וכך  זצ"ל, 

מוסדות ברסלב בצפת ושם מסר קבלתו. הספר שיש"ק עיקרו   זצ"ל שהקים את  גדליה קניג  ומרבי אברהם ש' קיבל רבי  בירושלים. 
 יצחק ואילו ספר טובז"כ נרשמו בו דברי רבי אברהם שטינהרץ.  נרשם עפ"י קבלתו של רבי לוי  

ן כזה הבדל בין שני הספורים שבשיש"ק מסופר שיוסלה חזן דחק עצמו לנגן בלי רשות ובטו"ז מבואר שלא הסכים לנגן  צ"ע שיש כא 
י  דו נתגלגלה אמירת התורה  אפילו כשבקשו ממנו, עכ"פ בשני הספורים מבואר שהיה פגום בתאווה הידועה ונקרא מנגן רשע ועל 

 הזו של איסור לשמוע ניגון ממנגן רשע.
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 הקדמה 
 ית' איך להיות שומע בקולו מלמד אותנו רבינו 

לא   מדוע  צ"ע,  הזה  הבטוי  בקולו".  ש"שומעים  ע"י  אותו,  שממליכים  העם  ע"י  היא  מלך  של  מלכות  כי 
 יע רק קול, קשה מאד להמליך אותו, כי לא יודעים מה רוצה. אומרים לשמוע לדברו, הרי מלך שמשמ

מה שלא אומר לו וכל  אבל העניין הוא כחילוק בין עבד לבן, עיין תורה ה' תנינא שבן עושה רצון אביו גם  
עושה   זה  וגם  בפירוש  אותו  רק מה שמצווים  לעומת העבד שעושה  אביו,  לרצון  לכווין  השתדלותו תמיד 

 מהכרח ולא מרצון. 
כי עבד לא ממליך אלא נמשל, אבל בן ממליך את אביו מרצון.   כי   \כהחילוק בין מלכות לממשלה/ ה  וז

אבל   עבדיו,  את  מחייב  שהמושל  בכח  היא  מרצון  ממשלה  המלך  את  ממליך  שהעם  להפך  היא  מלכות 
מלך  , וזה שכתוב "לעת נעשה בחפצו כל אזי  )וכן ידוע שהרצון הוא בכתר(ורצונם הוא כתר המלוכה שלו  

 וכה ומושל בגויים".  שמו נקרא" וזה פירוש "כי לה' המל
בב אלא  עצמו  מגלה  לא  לכן  מרצון,  דהיינו  אותו,  שימליכו  כדי  העולם  את  ברא  )כמ"ש והש"י  קול,  חי' 

בקיום  ית'  אותו  ממליך  זה  ומכח  בקולו,  ששומע  מי  ורק  יב[(  ד  ]דברים  קול  זולתי  רואים  אינכם  ותמונה 
שבונה   זה  הוא  כפי התורה,  דיבור  מהקול  העושה  והוא  מלוכה,  כתר  לו  ועושה  הש"י  מלכות  את  ומקים 

 שיתבאר לקמן.

 הן בנין המלכות,  וזה רמוז בדברי רבינו בתורה ששתי צפרים חיות טהורות
שתי   ומכונים    \כאטהורות/ -חיות  -צפרים  -כי  ואמא,  אבא  גם  נקראות  והן  ובינה,  חכמה  בספירות  שרשן 

תרי תלוי מתפרשידלא    \כברעין/   ןבזהר  שלא  דהיינו  תדיר,  הוא  יחודם  כי  בכהאריז"ל  הטעם  ומבואר  ן, 
התחתונים/  העולמות,  \כגבמעשה  כל  לקיום  ההכרחי  חיות  נמשך  וממנו  אפילו  ,  חיות  נמשך  גם  משם  ולכן 

 . \כדלקליפות/
   יו.אל \כה/והחיות הזו היא אור חכמה עליונה המתלבש בקול רוחני נעלם קול ה' הקורא בכל העולמות לשוב

אותו   העושה  הוא   ית',  רצונו  ולעשות  שמים  כבוד  לגלות  משתדל  שמכוחו  דהיינו  אליו,  שמתיחס  ומי 
 לדיבור כפי הבנתו.

סוד הניגון, המעלה, והסכנה שבו, כפי שיתבאר, כי עשיית דבור מקול זה בחי' נבואה, והוא סוד  ובזה טמון  
 הניגון. 

 

 
 ק הזה ידוע בשם הגר"א. על לשון התפלה בסוף פסוד"ז "כי לה' המלוכה ומושל בגויים" החילו  כ

"שתי" רומז לייחוד "צפרים" רומז לקול היוצא מהם "חיות" רומז לחכמה תחיה את בעליה, "טהורות"      שתי צפרים חיות טהורות   כא 
 מכלל דאיכא טמאות רומז לבינה דדינין מתערין מינה.

שלשון רעים הם שלא מתפרשים אבל לשון דודים כן מתפרשים לכן חו"ב מכונים רעים וזו"ן דודים כמ"ש אני    ראיתי   בקהלת יעקב   כב
 לדודי ודודי לי.

הם תמיד בדעה אחת ולא מתגלה    יש ללמוד מכאן שזה יסוד בריאות הנפש של כל בית שכלפי הבנים האב ואם   על דרך המוסר   כג
ום אופן לא יוכלו הבנים לגרום לפירוד וחילוקי דעות לפניהם, אלא יחודם יהיה תדיר  ש שום חילוק ביניהם שנדמה לפירוד, וגם שב 

 ולא תלוי בשום דבר כפי שזה למעלה ואז הבית הוא מרכבה למידות עליונות.  
לקליפות   כד  החיות  סוד    סוד  תנינא  יב  בתורה  א"א מבואר  לקליפות  כי  הסתום  חשש    המאמר  שאין  מאד  גבוה  אור  אלא  להוריד 

ל.    שיתקלקל שם וגם כי למקום הנמוך ביותר צריך אור גבוה ביותר בבחי' רופא גדול ביותר לחולה הגדול ביותר כמבואר בתורה 
שלוקח  הרשע  המנגן  בענין  יתבאר  שלנו  ה'   ובתורה  ע"ת  לק"ה  רמוז  והענין  המלכות  מדדי  בכהאריז"ל שהשפע    נגינתו  ומבואר  יג 

שה  מאצילות  קדישא  היורד  מעתיקא  שאור  באופן  הוא  הפירוד,  עולמות  מתחילים  שבו  הבריאה  עולם  אל  טוב,  שכולו  עולם  וא 
)טעם שנקראים דדים אע"פ  ריאה.  המתלבש באצילות בולטות רגליו לעולם הבריאה כמו שני דדים, ומשם יונקים שפע הנמצאים בב 

ו, כיון שמדובר בבינה שהיא נוקבא ודרך ההשפעה של נוקבא נקרא  עפ"י הכלל שנה"י נעשה חב"ד לתחתון ממנ   שבאמת הם רגלין 
 דדים. ואולי גם רומז לאור שלא מאיר בעצמו אלא דרך מסך שהרגלין דוחקים בו כמו דדים(  

יאה היא עולם הפירוד לגבי אצילות  ונראה הטעם למה דוקא אור מעתיק יורד ולא פשוט שבריאה תינק מרגלי האצילות. שכיון שבר 
 גבוה מאד.  לכן נחשב למקום הקליפות, שחיותם מעתיק דהיינו אור  

ג צדיקים  שרק  נראה  בספרים  המבואר  לפי  באמת  אבל  משם.  יונק  רשע  שמנגן  בתורה  כאן  מבואר  שאחיזתם  נמצא  מאד  דולים 
צדיק   כי  לרשע,  צדיק  בין  חילוק  יש  ואעפ"כ  משם,  יונקים  לא  מלכות  באצילות  לבנין  מכוין  ורשע  דקדושה,  המלכות  לבנין  מכוין 

 דסט"א.  

ונ"ל שעתיק כאן הכוונה לאור שיוצא מהשתי צפרים והם חכמה ובינה שיחודם מקיים את העולם, נמצא שכולם מקבלים מאותן שתי  
חות לבושים, ואילו מנגן רשע  יות טהורות, אלא שמנגן צדיק לוקח מהצפרים ממקום גבוה יותר בעולם האצילות, דהיינו בפ צפרים ח 

 ת בעולם הבריאה, כי לפי מדרגתו הוא בעולם הפירוד עולם הבריאה.וגם כל מנגן בינוני לוקח מאותם צפרים שבמדרגת דדי המלכו 
ם העולם. אבל הקול הזה אינו דיבור, כי דיבור שאינו נשמע ומתקבל אינו דיבור, אלא  והיא עצם קיו   כי התשובה קדמה לעולם,   כה 

וזה בחי' לך לך שנאמר לאברהם אבינו, שמקשים מה הני   קול  סיון, וביאר השפת אמת שלא  בעלמא נשמע מרחוק לכל באי עולם. 
חוד תדיר לקיום העולמות, אלא שאז רק אברהם  נאמר לו לך לך, אלא לך לך הוא מאמר הנמצא תמיד בעולם. והיינו כנ"ל בבחי' י 

 לו דיבור המתקבל ע"י ששמע וקיבל בבחי' עושי דברו לשמוע בקול דברו.אבינו ראש למאמינים הבין אותו נכון ועשה  
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 להבנת הדברים לעמקם  ציון מראה מקומות
 \ כושכדי להבין קישור הדברים שבתורה זו, ראוי ללמוד היטב כמה הקדמות במקומות אחרים/  הציע,נ"ל ל

 בדברי רבינו ובעיקר בדברי מוהרנ"ת בלק"ה.  
לשוב   בני אדם  לעורר  ענין הקולות שהקב"ה שולח  עליו בכמה הלכות הוא  חוזר  עומק הענין שמוהרנ"ת 

ורמזים,   כרוזים,  לשונות  כמה  בזה  ונקט  להפליא  אליו  מבואר  הענין  ששרש  ונ"ל  גבוהים,  ומוחין  וקולות, 
 ה' בעיקר באות ד'.  בלקוטי הלכות ערובי תחומין הלכה  

 עוד צריך צריך ללמוד את הלקוטי הלכות אפוטרופוס ג' שהוא ביאור מוהרנ"ת להדיא על תורה ג'  
 שני. והלומד את שתי ההלכות האלה רואה בחוש שהדברים מקבילים מאד ואחד מתבאר ב

ר שם היטב שסוד  עוד להבין סוד הניגון והקשר שלו לנבואה צריך ללמוד תורה נד אות ו' ]דף סב:[ מבוא
 הניגון הוא בחי' ברור טוב מרע.

ברור המדמה/ בענין  לעיין שם  טוב  גם  להבנת    \כזועוד  וזוכה  הרע  דיבור הלשון  מבהמיות  יוצא  ידו  שעל 
י ושולח בכל  דיבור ומעשה לכל אחד לקרבו שזה בעצמו  הרמזים שהקב"ה מצמצם אלוקתו  ום במחשבה 

 סוד הניגון. 
שרבינו מציין בה שלפי מה שלמדנו בתורה נד הנ"ל מבואר שלימוד זכות הוא    עוד צריך לעיין בתורה רפב

 בחי' ניגון עי"ש ולפי כל זה יתבאר היטב למה לשון הרע הוא ניגון ממנגן רשע. 
בלק"ה פו"ר ואישות הלכה ג'    ון כפשוטו בכלי נגינה, מה טוב לעייןועוד כיון שעיקר הנושא שלנו הוא ניג

ר מוהרנ"ת עפ"י חכמת המוזיק של המחקרים את סוד הניגון בעבודת ה'. והדברים  אות טז ואות יז שם מבא
חכמת  שגם  ולמדנו  הנ"ל,  ה'  תחומין  וערובי  אפוטרופוס  בהלכות  שנתבאר  למה  להפליא  מתאימים  שם 

בחי' ברור קול הבא מלמעלה מקולות הבלי עוה"ז, כמו שנתבאר בסוד הניגון הרוחני הניגון כפשוטו היא  
 .בתורה נד

 עוד גם טוב לעיין בשיחות הר"ן אות רעג עוצם מעלת הניגון כפשוטו למעשה. 
 ובספורי מעשיות מז' בטלערס יום שלישי ויום רביעי, סוד הצפרים.  

נגן, דהיי יודע  זוכים להיות  זה להבין איך  ניגוןוכל  לנגן ע"י שיודע לשמוע  כי רק  מי שיודע    ,כחנו לדעת 
הסט"א, יכול לברר אותו ולהעלותו בניגון כשר, וכשיודע זאת עוד יכול    לשמוע קול הישר המעורב בקולות

 גם לתקן ניגונים של אלה שאחרי הקדושה, להחזירם בתשובה, ובזה לתקן את המלכות בשלימות. 
ין המלכות דקדושה, אבל השלמת תיקון המלכות חוד פנימי, להמשיך מוחין לבנ כי ניגון של יודע נגן גורם י

 קרוב רחוקים, שלזה צריך להיות יודע לשמוע ניגון מכל אדם.  הוא דייקא ע"י
 

 תמצית הדברים שיתבארו בהקדמה זו
קול ה'/  ועיקרא דכל    \כטיתבאר ששורש הניגון הוא  הוא מוחין גבוהים, הארת האמת שהקב"ה הוא שרש 

בצמצום, רק חיות  ולם, שמאיר בעוה"ז  עלמין. והקול הזה הוא שרש האמונה, שהוא הקיום התמידי של הע
ההכרחית לקיום פרטי הבריאה, ומחיה את כולם בשווה, בלא אתערותא דלתתא, ולכן היא חיות שבמדרגת  

 בהמה. 
ם חיות טהורות, כי אבל בשרשו הוא אור גדול, שממנו נבראים המלאכים ושרפים, לכן מכונה שתי צפרי

צפרים/  נקראים  וחיות טהורות  \להמלאכים  צב.  בא  בזהר  יוצא הקול    כמבואר  ובינה שמהם  רומז לחכמה 
 הזה. 

 ומנגן כשר הוא מי שיודע לנגן את הקול הזה
 .דהיינו שיודע לברר אותו ולהחזיר אותו בניגון שיעורר למעלה יחוד פנימי

 . ה שבע"פ לישמהאבל כדי להיות יודע נגן צריך ללמוד תור

 
  ידוע הכלל הראשון שבי"ח כללי הלימוד של ראב"ן שלא ללמוד מתורה לתורה בלקוטי מוהר"ן. והוא צריך ביאור, כי ידוע הכלל   כו 

ורה אחת ברמז או בקיצור מאד ואילו  דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, ורואים בחוש שיש ענינים שמבוארים בת 
הזה. והביאור נ"ל עפ"י דברי רבינו שעם כל תורה שלו אפשר להלך בכל    בתורה אחרת מבוארים באריכות, וא"כ מה הכוונה בכלל 

ך אם תורה אחת יכול לבאר על פיה את כל התורות, אבל זה לא יהיה הביאור המיוחד לאותה  התורה כולה. ונמצא לפ"ז כשאדם הול 
על כללים והקדמות שהם שייכים    תורה, כי הוא ברוח הביאור והמהלך של התורה הזו שהולך עימה. אבל מאידך כל תורה בנויה 

שת בתוך התורה של רבינו באופן המיוחד לה,  לכל התורות כולן, ואפשר ללמוד מהם לכל התורות, אלא שכל הקדמה היא מתלב 
 רק את הכלל וההקדמה עצמה, בלא האופן שנתלבשה לביאור התורה ההיא.  וצריך להזהר כשלומד ממנה לתורה אחרת, לקחת 

 שם הברור הוא ע"י שמחה, ועין טובה, וזכרון עוה"ב. ואילו כאן הוא ע"י לימוד תורה שבע"פ.   כז
מנגן את  נד שלדעת לנגן באופן שהשומע יחזור בתשובה זה רק מי שבעצמו כבר זכה לזה, כי כל מנגן  עניין זה מבואר גם בתורה    כח

מבואר שם. ועיין בעש"ט עה"ת ויקהל במקור  עצמו, וכשהוא רשע מנגן את העבירות שלו, וכשהוא צדיק מנגן את אהבת ה' שלו, כ 
כל העבירות שלו. וכאן בתורה שלנו שהזהיר כל כך משמיעת    חיים שם אות א' שהבעש"ט שמע מנגן רשע, ואמר ששמע בניגונו את 

יות  ו כהבעש"ט ששומע בפירוש את העבירות, אבל בהעלם שומע כל אחד, וכיון שסגולת הניגון לה מנגן רשע, מבואר שגם מי שאינ 
 שומע זאת בפירוש.  מושך את הלב כמבואר בתורה רלז ותורה רכו, הוא מושך אל פנימיות כוונת הלב של המנגן, גם את מי שלא 

 זה מוהרנ"ת אומר בכל הג' לק"ה הנ"ל   כט

 השיר לכה דודי ששר ובאו צפרים רבות והאריז"ל אמר לו שהם היו מלאכים.    על מחבר מסופר    עיין שבחי האריז"ל   ל
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וזוכה לשמוע את   לימוד תורה שבע"פ מברר את המדמה  ולבררו/ כי ע"י   \ לאקול ה' הישר הנמצא בעולם 
 \ לבמתוך כל הקולות של הבלי עוה"ז הרבים שיש בעולם העשיה שלנו. וגם בכח התורה מכניע את היצה"ר/ 

 שממנו כל הקולות הברא שמעלימים את קול ה' הישר. 
נה את המלכות,  (, בו\ לגה, ובלימוד תורה )שגם זה בחי' ניגון קדוש/ אזי בניגון של קדושוכשנעשה יודע נגן,  

 כי ניגון הקדוש הוא בנין המלכות.
 והביאור בזה הוא, כי בנין המלכות היא בנפש, שהיא נבנית ומתתקנת ע"י בחי' הארת נשמתו, 

וד פנימי צריך אתערותא דלתתא,  ונשמות ישראל נבראים מיחוד פנימי יותר, של החכמה ובינה הנ"ל, ויח
וקבין שעולה ומיחד את החכמה ובינה העליונים יחוד פנימי, שממנו ן נדהיינו בחי' ניגון, שהוא עיקר המיי

זוכה לחיזוק אמונה, דהיינו חיות דקדושה גבוהה   נבראים נשמות ישראל, ועי"ז מי שגורם את היחוד הזה 
 בכח זה יכול יותר להמליך על עצמו את הקב"ה.  יותר המאירה מנשמתו, שזה בנין המלכות, כי

בליבו אור היחוד החיצון מתעורר לבררו ולהחזירו בניגון קדוש למעלה גורם נמצא שמי שמכח שמתנוצץ 
 ליחוד הפנימי שעל ידו נבראים נשמות ישראל שהוא בנין המלכות.

הזה, א ליחוד  לגרום  כדי  הקב"ה  את  להמליך  נפש  במסירות  להתעורר  הכח  צריך  כי  בעצמו  הזה  הכח  ת 
 ת התמידי של כל העולמות,  לקבל מלמעלה דהיינו כנ"ל משרש האמונה שהוא חיו

 אלא שהוא נשמע בעוה"ז כרמז מרחוק מאד, ולעומתו נשמעים המוני קולו של סט"א והבלי עוה"ז, 
 לכן שמיעתו תלויה בברור המדמה מכח לימוד תורה שבע"פ, 

 .\לדא עיקר המיין נוקבין/למסירות נפש, כי מסירות נפש הי ועיקר השמיעה היא שמתעורר מכוחו
מוהרנ"ת בלק"ה אפוטרופוס ג' שהניגון המבואר בתורה ג' הכוונה לעשות דיבור לקול, כי הקול  וזו כוונת  

מכוחו   בקדושה  ופועל  אותו  שומע  שאני  הכוונה  ודיבור  העולם,  לקיום  התמידי  מיחוד  הנ"ל,  הקול  הוא 
 לעשות רצון הקב"ה. 

 יודע נגן.  נ"ל ששמיעת הקול מתוך כל קולות דסט"א בעולם, זה סוד הברור דהיינו כו
וכל ניגון הוא בסוד הגבורות סטרא דלוי, דהיינו להחזיר דברים לשרשם, לחבר את ישראל לקב"ה, דהיינו 

ידו מאירה הנ נוקבין, דהיינו שמעלים התעוררות התחתון לגרום יחוד עליון הנ"ל, שעל  שמה  בסוד המיין 
 לנפש דהיינו בנין המלכות.

 וצץ בליבי, ע"י שאני מברר אותו מהבלי עוה"ז,  נמצא שהניגון הוא שמיעת קול אמת המתנ
 אותו בדיבור או מעשה שגורם יחוד עליון פנימי שממנו בנין המלכות. ומעלה

 וללמוד לברר קולות, דהיינו להיות יודע נגן, הוא ע"י לימוד תורה שבע"פ.   

 

 הקדמה  
האמונה עפ"י כוונות האריז"ל למצות לק"ה ערובי תחומין הלכה ה' אותיות ג' ד' ביאור סוד שרש    יןעי .א

  \לה/ק"ש
ומבאר שיש עולם עליון מאד ממנו נמשך לעולם הארת אמת מציאותו ית', ע"י יחוד תמידי של חכמה  .ב

האמונה הקדושה,    אומכוחו הי והאור הזה הוא חיות כל העולמות,    ובינה עליונים והמכונים אבא ואמא,
 כמ"ש וכל מעשהו באמונה.   

 
הרמזים שהש"י שולח לנו  אות ו' שסוד הניגון הוא לברר בין רוח הטובה לרוח הרעה. וזה סוד הנבואה וסוד הבנת    עיין בתורה נד   לא

 חשובים מאד להבנת התורה כאן.בכל רגע. והכל תלוי בברור המדמה עי"ש היטב, כי היסודות שמתבארים שם  
' שהמחלוקת שיש בליבו מכח היצה"ר, שרשה במחלוקת תנאים ואמוראים שבגמ', וע"י  ב כמבואר בתורה א'. גם עיין תורה סב אות    לב

 מחלוקת בפסקי הלכה למעשה, נכנע היצה"ר ומתבטל האפיקורסות שבליבו.  שלומד פוסקים, ולומד להכריע ה 

)א(    אות יח מציין ז' מקומות  סימן כח    ח"ב שו"ת קול מבשר  עיין בזה    -ר בגמ'  גמרא בקול ניגון כמבוא ומה טוב גם ללמוד את ה   לג
לא אמר אי' אלוק עושי הנותן זמירות בלילה  בעירובין דף י"ח ע"ב אמרינן כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה שוב אינו נחרב שנאמר ו 

במהר  ועי'  בלילה  תורה  של  זמירות  שנותן  מי  שם ופירש"י  תהא   .ש"א  זמורתא  גמור  גמרא  בש"ס  מקומות  בכמה  איתא  )ג(    .)ב( 
ת  הלומד  כל  וכו'  עלי'  חוזר  ואינו  תורה  הלומד  כל  אומר  )ר"י  צ"ט  סנהדרין  וש"ס  פט"ז(  באהלות  )ונשנית  פ"ג  דפרה  ורה  תוספתא 

אר"ל כל העוסק בתורה בלילה  ז דף ג'  )ד( בע"   .ומשכחה דומה ליולדת וקוברת( ר"ע אומר זמר בכל יום זמר בכל יום ועי' פירש"י שם 
( )במדרש רבה שה"ש בפ' קווצתיו תלתלים( אז"ל אין  ה )   .חוט של חסד משוך עליו ביום שנאמר יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי 

רה עליו  ( האחרון הכביד במגילה דף ל"ב כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמ ו )   .לה שנאמר קומי רני בלילה רנה של תורה אלא בלי 
ל  ומשפטים  טובים  חוקים לא  נתתי להם  וגם אני  מן הקצה אל הקצה לדברי  הכתוב אומר  גלוי'  סתירה  היא  ולכאורה  יחיו בהם,  א 

בסוטה   דנענש  לה  הש"ס  קאמר  זמירות )דוד(  דשם  לד"ת  זמרה   , שקרא  בלא  ששונה  למי  עונש  נותן  עי"ש שמתרץ    .והכא אדרבא 
תורה שבכתב אסור לומר בע"פ, ואותה    שבע"פ צריך לימוד בנעימה כדי שיזכור בע"פ, אבל לחלק בין תורה שבכתב לבע"פ, שתורה  

 צריך לקרא דווקא בטעמי התורה. ועי"ש שמאריך בזה הרבה.
לעבדו ית' בכל כחותיו במחשבה דיבור ומעשה.  עצם הניגון הוא ֵברור בעיקר במחשבה, אבל  ענין המסירות נפש הוא שמתעורר    לד

ו  התורה  במי  בלימוד  אלא  שאינה  התורה  עסק  בענין  כב  ערובין  בגמרא  כמבואר  ומעשה,  בדבור  גם  נפש  המסירות  שם  בתפילה, 
 ית עצמו עליה.שממ 

   -ו ד"ה דע כי למעלה  בפע"ח שער ק"ש פרק ה'. ובשער הכונות כוונת ק"ש דרוש    לה 
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בזה שת .ג יש  נשמות מלאכים שהיא הארת  אבל  רק  נולדים  ידו  חיצוני שעל  יחוד  בחי'  יש  כי  י מדרגות 
  . אמת חלשה, ויש יחוד פנימי שעל ידו נולדים נשמות ישראל שהיא הארת אמת חזקה 

  לם בחיות חתונים וזה כדי שקיום העווהכלל שיחוד החיצוני הוא תדיר כיון שלא תלוי באתעוררות הת .ד
היא הארת אמת חלשה  ההכרחי לא יתבטל לעולם. ומסיבה זו בעצמה גם האור אמת המאיר מיחוד זה  

שאע"פ שבמקומה בעולמות העליונים נבראים ממנה מלאכים ושרפים שנשרפים על קדושת שמו מרוב 
ין ממנה אלא התנוצצות חלשה בלב  השגת גדולתו ית' אבל עד שמגיעה לעולם העכור והמגושם שלנו א

 מז בעלמא של הרגשת חסרונו ית'.  כר

וכדי לעורר יחוד פנימי שהיא הארת אמת גדולה צריך לזה אתערותא דלתתא. דהיינו שאדם מהעולם   .ה
הזה יתעורר מהארת האמת החלשה להעלות עבודת ה' במסירות נפש ואזי מעורר יחוד פנימי שמוליד 

 יינו מוחין.  לו אור אמת חזק וגודל דה
עורר מכוחו למסור נפשו ולהעלות מיין נוקבין למעלה ליחד היחוד הפנימי הנ"ל וכאן הבחירה שמי שמת .ו

הקדושה   שמצד  חיותו  כל  נשארת  בתאוותיו  עצמו  שאוסר  מי  אבל  חזקה.  אמונה  להארת  זוכה  הוא 
 בצמצום גדול רק כדי חיותו ולא יותר. 

מל .ז בחי'  היא  שהאמונה  מבאר  שם  הנומוהרנ"ת  עליונה  בחכמה  שרשה  שכידוע  "ה'  כות,  כמ"ש  "ל, 
תיקון המלכות  נמצא שכל  ורעה אמונה",  ארץ  "שכן  כמ"ש  בחי' אמונה  היא  וארץ  יסד ארץ"  בחכמה 

  .תלוי ביחוד הנ"ל
ומתחיל   .ח הזאת  התנוצצות  ידי  על  תיכף  מתעורר  הוא  לאמתו  באמת  החפץ  המבין  משכיל  שהוא  ומי 

ה הזאת בכמה צמצומים וזהו  אמונה זאת. ומשתדל לצמצם בלבו הארלרדוף להשיג בשלימות וחיזוק ה
 )לשון מוהרנ"ת בלק"ה הנ"ל(בחינת המשכת רוחניות אלקות לתוך הצמצומים  

הוא   .ט שלו,  בהמוחין  שנתוסף  זאת  הארה  ידי  ועל  הזאת  מההארה  גדולה  הארה  עצמו  על  ממשיך  ואזי 
ן וגורם ש השם. ואזי עולה בסוד מיין נוקבינתעורר בשלהובין דרחימותא למסור נפשו בכל לב על קידו

יחוד עליון הפנימי, ואז נמשך משם חיות יותר עליון, שהוא בחינת חיות הנשמות ישראל, שעל ידי זה  
 נתגלה האמונה בשלימות בהתגלות גדול  

באות ו' החילוק בין ישראל לגויים, וכמוהם כל הכסילים החפצים בהתגלות ליבם,    עיין לק"ה הנ"לעוד   .י
רוצים לרדוף ולרוץ אחריו יתברך במסירת נפש כנ"ל. אז נתקלקל    האסורים בפח תאוותיהם וכו', שאינם

הארת   התנוצצות  כי  כוזביות.   ואמונות  כפירות  אצלם  ונעשה  החיצון  מיחוד  הנמשך  החיות  אצלם 
וכ מילוי,  איזה  אחרי  לחפש  לרדוף  להם  שגורם  נורא,  חיסרון  הרגשת  בליבם  מעוררת  הזו  יון האמונה 

ו בע"ז )בבחי' כל המוקטר והמוגש לשמי( בהבלי עוה"ז שהוא מילוי  שבוחרים ברע, רודפים למלא אות
 .\לו/ חסרון בעוד יותר חסרון

אבל האיש הכשר מתעורר מהארת החיות הזו ומתגבר לחזק אמונתו בבחי' המשכת האלוקות הזו לתוך   .יא
 .כנ"ל לזצמצומים 

 
 אות ד'  אור מוהרנ"ת בלק"ה אפוטרופוס ג' ובזה נבוא לבאר את התורה שלנו ועפ"י בי .יב

ַרךְ ומבאר שם שהקול הזה   .יג ָּ ְתב  ה ַלה' יִּ כָּ ָּ ת ְוַהַהְמש  ֵבקו  ר ַהד ְ ק ַ דֹו עִּ י ַעל יָּ ר ְמֹאד, כ ִּ קָּ א יָּ ֹול,  .   ...הו  ש  ַהק  ֹרֶׁ י ש  כ ִּ
קֹום   ָּ מ  ין, הו א מִּ יַנת ֹמחִּ חִּ הו א ב ְ ֶׁ ְתנוֹ ש  יַנת הִּ חִּ ב ְ ְליֹון ְמֹאד מִּ ַ ְועֶׁ ֹבה  ד ב ְ ג ָּ חָּ ל אֶׁ ְתנֹוֵצץ ְלכָּ מ ִּ ֶׁ ֹו.  ְצצו ת ֱאלֹקו ת ש  ַדְעת 

ְתנֹוְצצו ת אֱ  ֹו הִּ ַדְעת  ד ב ְ חָּ ל אֶׁ יר ְלכָּ אִּ ים ְלהָּ מִּ ְמצו  ה צִּ ָּ ַכמ  ת ַעְצמֹו ב ְ יו ְמַצְמֵצם אֶׁ ַרֲחמָּ ַרְך ב ְ ָּ ְתב  י ה' יִּ ה  כ ִּ זֶׁ בָּ ת ו  לֹקו 
וְ  לֹו  ז  ֵ הַ ְמַרמ  ְוֹזאת  יו  ַאֲחרָּ ְך  ַ ְמש  י ֻ ֶׁ ש  אֹותֹו  אִּ קֹוֵרא  ָּ ב  ֶׁ ש  קֹולֹות  יַנת  חִּ ב ְ וא  הִּ ְתנֹוְצצו ת  ת  הִּ אֶׁ ְקרֹות  לִּ ה  ַמְעלָּ ְ ל  מִּ ין 

דֹול ְלהַ  ַֹח ג ָּ ֹול כ  ן ֵיש  ְלַהק  ֵ ם. ְוַעל כ  ָּ ש   ין מִּ כִּ ָּ ְמש  ֹולֹות נִּ ל ַהק  ַרְך ְוכָּ ָּ ְתב  יו יִּ ְך ַאֲחרָּ ֵ ש  ָּ מ  י ִּ ֶׁ ם ש  דָּ אָּ יְך אֶׁ הָּ ִּ ם  ְמש  דָּ אָּ ת הָּ
ְמ  נ ִּ ֶׁ ַרְך ֵמֲחַמת ש  ָּ ְתב  יו יִּ חִּ ֵאלָּ ב ְ ַ מִּ ֹבה  קֹום ג ָּ ָּ מ  ֹו מִּ ְרש  ָּ ש  ְך ב ְ ָּ ו ת ֱאלֹקו ת הו א  ש  ל  ְתג ַ ר הִּ ק ַ י עִּ ת, כ ִּ ְתנֹוְצצו ת ֱאלֹקו  יַנת הִּ

י תִּ לָּ ים זו  ם רֹואִּ ה ֵאיְנכֶׁ נָּ ְתמו  ים ו  ֹוְמעִּ ם ש  ים ַאת ֶׁ רִּ בָּ יַנת קֹול ד ְ ְבחִּ יַנת קֹול, ב ִּ חִּ  קֹול.  ב ְ

בחי .יד שבוחר  ומי  לאדם  בחירה  נתן  השי"ת  א  ים  אבל  ַהב ָּ ז  רו  ַהכ ְ יַנת  חִּ ב ְ הו א  ה  ַהז ֶׁ ֹול  ַהק  ת  אֶׁ ֹוֵמַע  ש   ֶׁ ש  כ ְ
ַוֲאַזי זֹוכֶׁ  יו  לָּ ה ַוֲהבָּ ם ַהז ֶׁ ֲאַות עֹולָּ ל ת ַ ָּ כ  ת ַעְצמֹו מִּ ְמַטֵהר אֶׁ ש  ו  ְמַקד ֵ ו  יו  ְך ַאֲחרָּ ָּ ְמש  א נִּ ה, הו  ַמְעלָּ ְ ל  יְך  מִּ ִּ ה ְלַהְמש 

ְלתֹוְך הַ  ין  ֹחִּ ַהמ  יַנת  חִּ ב ְ הו א  ֶׁ ֹול ש  ְקדַהק  ים  רִּ ו  ב  ד ִּ ל  ֵ ְלַקב  ה  ז ֹוכֶׁ ֶׁ ַעד ש  ב  ֵ ֹול  ל  ֵמַהק  ה  ַנֲעֹשֶׁ ה  ְהיֶׁ י ִּ ֶׁ ש  ה  ַמְעלָּ ְ ל  מִּ ים  ִּ ֹוש 
יו:  ְצֹותָּ מִּ ַרְך ו  ָּ ְתב  ַדע ְרצֹונֹו יִּ י ֵ ֶׁ ים ַעד ש  רִּ ו  ב  ֹות ְודִּ י  ֵפי אֹותִּ ַֹח  ֵצרו  ַהמ  ֹוֵגַע ב ְ ֹול פ  י ַהק  ה,  כ ִּ נָּ ו ָּ ַ יַנת קֹול ְמעֹוֵרר ַהכ  ְבחִּ ב ִּ

ר ק ַ ב    עִּ ֵ ְך ְלתֹוְך ַהל  ָּ ְמש  נ ִּ ֶׁ ש  תֹו כ ְ ֵלמו  ְ ים  ש  רִּ ו  ב  ה ְלדִּ ֶׁ ְזכ  י ִּ ֶׁ ה ַעד ש  ָּ ְקֻדש   ת ד ִּ ְתַלֲהבו  הִּ ה ב ְ ֹו ַעל ְיֵדי זֶׁ ב  ם לִּ ֵ ְתַחמ  י ִּ ֶׁ ַעד ש 
ְבַער אֵ  י תִּ יגִּ ֲהגִּ ַ י ב  ְרב ִּ קִּ י ב ְ ב ִּ יַנת ַחם לִּ ְבחִּ ים ב ִּ ִּ י.ְקדֹוש  ֹונִּ ְלש  י בִּ ְרת ִּ ַ ב    ש  ד ִּ

ְלעֻ כי   . טו ה  זֶׁ ת  ה,  אֶׁ זֶׁ ת  ַ ם  מ  יהֶׁ ַמֲעֹשֵ יְך  לִּ ְ ְלַהש  צו   רָּ לֹא  ה  ַמְעלָּ ְ ל  מִּ קֹול  יַנת  חִּ ב ְ ם  הֶׁ לָּ יַע  ג ִּ הִּ ֶׁ ש  כ ְ ֹו  ב  ֹוֵצא  ְוַכי  ְרֹעה  ַ פ 
יַנת הַ  חִּ א ב ְ הו  ֶׁ ֹול, ש  ת ַהק  רו  אֶׁ ְ ש   ן לֹא קִּ ֵ יו ְוַעל כ  ְך ַאֲחרָּ ֵ ש  ָּ מ  ְלהִּ ים ו  עִּ רָּ ב  הָּ ֹול ד ִּ ֹשו  ֵמַהק  ב ְולֹא עָּ ֵ ל ַהל  ַֹח אֶׁ ים,  מ  רִּ ו 

ְוהַ  ֹול  ת ַהק  ְפכו  אֶׁ א, הָּ ַרב ָּ לו   ַאד ְ ְ ש  ָּ כ  יִּ ים  עִּ ְ ֹפש  ו  ם  בָּ ֵיְלכו   ים  יקִּ ְוַצד ִּ ְרֵכי ה'  ד ַ ים  רִּ ָּ ְיש  י  כ ִּ ים,  עִּ רָּ ם הָּ ְלַדְרֵכיהֶׁ ַעת  ד ַ
ַמֲעשֵֹ  יְך  לִּ ְ ְלַהש  ים  רֹוצִּ ם  ֵאינָּ ֶׁ ש  ֵמֲחַמת  ֵהם  י  כ ִּ ם.  עַ בָּ ְוַהד ַ ֹול  ַהק  ב ְ ים  ֹוְגמִּ פ  ים  עִּ רָּ הָּ ם  ַעת  יהֶׁ ַהד ַ ת  אֶׁ ין  כִּ ְ ְמַהפ  ו  ת 

ם רֹוֵתיהֶׁ ְסבָּ ם    לִּ ָּ ֵיש  ש  ירֹות  ְכפִּ ו  ה  רָּ זָּ ה  ֲעבֹודָּ הָּ ב ְ ם  ג ַ ן  ֵ כ  ְוַעל  ירֹות,  ְכפִּ ו  ה  רָּ זָּ ה  ַלֲעבֹודָּ ים  ְנבֹוכִּ ו  ים  ְתעִּ נִּ ֵהם  ֶׁ ַעד ש 
תֹו  ְתנֹוְצצו ת ֱאלֹקו  יצֹוצֹות ֵמהִּ ה נִּ קֹוםֵאיזֶׁ ל מָּ כָּ ב, ב ְ תו  ָּ כ  ֶׁ מֹו ש  ַרְך, כ ְ ָּ ְתב  י יִּ מִּ ְ ש  ש  לִּ ר ֻמג ָּ  . ֻמְקטָּ

 
 חסר  ואוהב כסף לא ישבע כסף כידוע של תאוות עוה"ז הן גורמות הרגשת חסרון בבחי' משביעו רעב ובטן רשעים ת   לו 
 המושג הזה הוא לשון בתורה ה תנינא שעליה בנוי הלק"ה ע"ת ה הנ"ל ולענין שלנו בתורה ג' יתפרש כדלקמן. לז 
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אחד . טז לדבר  מכוונים  האלה  ההלכות  ששתי  עצמם  בעד  מדברים  שהדברים  כוונת  \לח/ונראה  ועומק   ,

מוהר"ת בביאור התורה שלנו בהלכות אפוטרופוס ג' מתבארים נפלא עפ"י דבריו בהלכות ערובי תחומין 
 ה' הנ"ל.  

הקול ה .יז הוא  הנגון,  ושרש  הקול  הגבוהים שהם  המוחין  מיחוד  כי  היוצא  אמונה  חיות  של  ונעלם  נפלא 
ם החיצון הנ"ל לקיום העולם. ומה שכינה שם המשכת האלוקות הזו לתוך צמצומים, הוא  חו"ב העליוני

 ממש ביאור לכוונתו כאן לעשות דיבור לקול. 
תורה שלנו שלעשות דיבור לקול הוא ע"י לימוד תורה  ומה שנקט שצריך להיות במסירות נפש, מבואר ב .יח

תנחומא פ' נח ובפרקי אבות שלימוד התורה  ע"פ שהיא בחי' לילה, ומבואר בגמ' ערובין כב ובמדרש  שב
 צריך להיות במסירות נפש, דהיינו שמוותר על חיות גשמית בשביל חיות רוחנית. 

הנו .יט ששם  כיון  זה  מאמונה,  דיבר  ה'  ע"ת  שבלק"ה  ממחשבה  ואע"פ  מדבר  לכן  ק"ש,  כוונת  הוא  שא 
מוחין דזו"ן עולים מ"ן לעורר    בינה ותבונה, והמיין נוקבין שמעלה שם הם בהרהור, כיוהרהור, דהיינו  

והמ"ן   זו"ן  של  הוא  היחוד  שבה  יותר,  נמוכה  אחת  במדרגה  גם  נכון  הזה  הכלל  אבל  הפנימי.   יחוד 
 במסירות נפש, דהיינו חתיכות חיים שאנו מעלים למ"ן,  שעולים הם בני זו"ן, דהיינו כל עבודת ה' שלנו

)המבואר אצלינו עה"פ קנה לך    לטיחוד הכרובים   מעוררים את היחוד הזה שעל ידו מתייחדים זו"ן, בחי'
 חבר( ע"י עסק התורה במסירות נפש וכמבואר בלק"ה שהתורה היא בחי' עשרה מיני נגינה. 

ן נגומ  , היונקים מאתר דנביאין ינקיןמשתי צפרים    כשר לוקחשמנגן  עוד להבין כוונת רבנו במה שמבאר   .כ
ויחי  רשע מדדי המלכות וזוהר  ויקרא  זוהר  יז ובמתוק מדבש על  . העניין מבואר בע"ח שער מח ושער 

המצויין בפנים. ועיין לק"ה ע"ת הנ"ל אות יג שמוהרנ"ת מבאר שהאור מהיחוד החיצון התדיר הנ"ל הוא  
דה יז  שער  בע"ח  שמבואר  דמה  דמלכות  והוד  בנצח  המתלבש  מעתיק  גבוה  אור  שהוא  אצילות יינו 

דדי   מכונים  והם  הבריאה  לעולם  יורדות  אור הבא מלמעלה  שרגליה  ומבאר שם שכיון שהוא  בהמה. 
תחילת היניקה היא תמיד מבחי' דדי בהמה כי תמיד  בלא אתערותא דלתתא הוא בחי' שפע בהמה, לכן  

נוקביהשפע הראשון המתקבל הוא בחי' שפ מיין  ידו להעלות  על  ורק ע"י שמתעוררים  ן אזי ע בהמה, 
 . \מזוכים לשפע של אדם בחי' יניקה ממקום בינה/ 

עי"ש   .כא ֹל   -עוד  ַהכ  ן  מִּ ְמֹאד   ַ בֹוה  ג ָּ א  הו  ֶׁ ש  יק  ַעת ִּ א  ְיקָּ ד ַ י  כ ִּ "ל,  נ ַ ַ כ  א  ְיקָּ ד ַ יק  ַעת ִּ יַנת  חִּ ב ְ מִּ ְך  ַ ְמש  נִּ ה  ינָּ חִּ ַהב ְ ְוֹזאת 
 ָּ ְלַמט  ה  ָּ ְלַמט  ַעד  ַעְצמֹו  יד  ְלהֹורִּ כֹול  יָּ א  ַדְיקָּ א  הו  ַע,  דו  י ָּ ַ י כ  כ ִּ "ל,  ַהנ ַ ה  ינָּ ְבחִּ ב ִּ ה  ירָּ בִּ ְ ְוַהש   ה  יתָּ ַהמ ִּ ל  ָּ כ  ן  ְלַתק ֵ ה 

ַ  ב ַ  בֹוה  ה ַהג ָּ ָּ יַנת ְקֻדש   ְבחִּ ם ב ִּ י אִּ ם כ ִּ ָּ ר ֵליֵרד ְלש  ָּ ְפש  י אֶׁ ים ְמֹאד אִּ ֵפלִּ ְ ים ְוַהש   כִּ מו  קֹומֹות ַהנ ְ ר  מ ְ ֹבאָּ מ ְ ַ ְמֹאד ְמֹאד כ 
ה ְמקוֹ  ָּ ַכמ  נו  ַז"ל ב ְ ֵ ְבֵרי ַרב  דִּ ה ב ְ ז ֶׁ "ל:מִּ    מֹות, ְוַכנ ַ

בשער קליפות להאריז"ל ובמתוק מדבש על זוהר ויחי ריז: מבואר שהנביאים יונקים נבואתם מנצח והוד   .כב
וב חכמה  הן  והצפרים  הצפרים.  יונקות  ומשם  המלכות,  דדי  נקראים  שהם  דאצילות,  של דמלכות  ינה 

יונ רבנו שמנגן רשע  ולפ"ז קשה מה שאמר  נגה דאצילות.   הן  נוקבא דקליפת  ק מצפרים אחרות, הרי 
 אותן צפרים חו"ב דנוק' דקליפת נגה דאצילות.  

וצריך לומר כוונת רבנו שכיון שהצפרים הם בקליפת נגה וידוע שקליפת נגה היא בחי' ממצע שמי שהוא   .כג
ומי   לקדושה  לוקח  כשר מעלה אותה  רבנו שמנגן רשע  אומר  לכן  לקליפות.  מוריד אותה  שהוא רשע 

ות הכוונה לאותן צפרים, אלא כיון שהיא קליפת נגה, והוא הוריד אותן לקליפה והן  נגינתו מצפרים אחר
נחשבות אחרות, ואילו מנגן כשר העלה את קליפת נגה וכלל אותה בקדושה לכן נחשב שיונק מצפרים 

 של קדושה. 
דושה  ל בלק"ה ע"ת ואפוטרופוס שהקול הוא קול אחד והאדם השומע אותו בו תלוי אם יהיה קוהיינו כנ" .כד

 או קליפה. 

 
ועפ"ז אולי יתבאר יותר הדימוי של רבב"ח שדימה את שתי הצפרים לצפרדע דייקא ויתבאר המעשה   .כה

לקמן  )יובא  בפתיחה לפרק שירה, שהוכיחה הצפרדע את דוד המלך שזחה דעתו אחר שגמר ספר תהילים  

 בתחילת ביאור הרבב"ח בהערות( 

בואר בתורה יא. והרי קולה  וד מלכותו לעולם ועד שהוא רק יחוד התחתון כמועוד למה הצפרדע אומרת בפרק שירה ברוך שם כב .כו
 הוא קול ה' הישר היוצא מהיחוד לקיום העולמות שרש הניגון הקדוש. 

 
מרדכי טורץ שתירץ עפ"י לק"ה הנ"ל בע"ת ה'  וכן נרמז כמה פעמים במעינים בנחלים    עיין מבועי הנחל אדר תשלט קושית הרב   לח

 רה שלנו.הקשר של הלכה זו לתו 
עיין בפנים בביאור התורה במקומו שהכרובים נעשו מעיקרא פב"פ כפי מה שרומזים בפנמיותם לחו"ב ולמ"ד שבנס היו הופכים    לט 

 זה מצד מה שרומזים בחצוניותם לזו"ן.    פניהם לבית כשישראל לא עושין רצונו של מקום 

ת תרומה ובזוהר הרקיע פרשת אחרי ומבאר שהכרובים מצד  ועיין מזה מעב"נ א' סוף אות כה בשם ספר הלקוטים להאריז"ל פרש 
מיותם  י רעין דלא מתפרשים רומזים לאו"א אבל ידוע שמוחין דז"א הם נה"י דאמא ובבחי' זו הם בחי' זו"ן נמצא לפ"ז שבפנ היותם תר 

 הם או"א ובבחי' החצוניות הם זו"ן.
נה.  בהמה במקום ערווה ורק אח"כ האמא מעלה אותו לינק ממקום בי עי"ש בע"ח שער יז שגם תינוק הנולד תחילה יונק מבחי' דדי    מ

 והכוונה אולי שהיניקה שדרך חבל הטבור נחשב למאכל בהמה.  
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ון כזה שמיחד את היחוד הפנימי של חו"ב שהוא הולדת נשמות לבנין  ואולי אפ"ל שטענה לו הרי את הכח לנגן דהיינו להעלות ניג  .כז
לקיום    המלכות אתה מקבל היוצא מחו"ב עצמם מהיחוד התמידי  בחי' הקול הישר  הוא  כי הקול שלי  העולמות כמבואר  ממני, 

עשה בראשית שאם  שהשתי צפרים הן בחי' צפרדע. וא"כ במה אתה מתגאה )וכעין המבואר בסנהדרין לח. שאדם נברא אחרון למ
 \מא/ תזוח דעתו עליו יאמרו לו יתוש קדמך( 

בין שירת דוד לשירת הצפרדע שזה יחוד חיצון מדרגת המלאכים וזה גורם    י בודאי שאין דמיון כללאמנם אם הוא שפל רוח אז .כח
 יחוד פנימי מדרגת נשמות ישראל שיש לה בחירה וכו'. 

הניגון הקדוש שרה בפרק שירה "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"    ובזה יתבאר אולי מדוע הצפרדע ששירתה רומזת לשרש .כט
שהוא   שידוע  המאמר  שם  וברוך  עילאה  יחודא  הוא  ישראל  יא ששמע  בתורה  כמבואר  בלבד  תחתון  יחוד  יחודא  במדרגת  וא 

הוא רק  תתאה ואולי כנ"ל כיון ששירת הצפרדע הוא את הקול הבא מלמעלה שהוא רק במדרגת המלאכים שכל כוחם ביחוד  
מתו שהיא מהיחוד הפנימי לנגן ניגון קדוש  למעלה אבל כשירדו לעוה"ז אין בכוחם ליחד כלל אבל אדם יש לו בחירה בכח נש

וכ  ושכינתיה אפילו בעוה"ז.   וכו' הוא שירת המלאכים למעלהוליחד קב"ה  )הובא     \מב/ ן מבואר במדרש רבה שברוך שם כבוד 
ביוה"כ   מדוע  לבאר  יה"כ  הלכות  למיתה  בטור  עצמה  למסור  נפש  מסירות  בה  לפ"ז שמה שמצינו  נ"ל  גם  בקול(  אותו  אומרים 

וכו' ובתנורך עיין פסחים נג:(  ו ית'  לכבוד גם זה בעצמו כיון שהיא בחי' המלאכים כמבואר בלק"ה ע"ת הנ"ל  )כמ"ש )שמות ז' כח( ובאו 
     \מג/ ית' שמכח היחוד התדיר נבראים השרפים ומתלהבים ונשרפים על קדושת שמו 

כי שם שמים לבטלה הוא ניגון של רשע    ,\מד/ ואולי לפ"ז גם יתבאר מדוע מועיל אמירת פסוק זה לתקן אזכרת שם שמים לבטלה .ל
 והתיקון ע"י בחי' קול הישר. 

 

נבוכדנצר   .לא שירת  גם  צפרדע(  ואולי  על  בהערה  הרבב"ח  בביאור  לקמן  עיין  צב:  כל  )בסנהדרין  את  לגנות  בכוחה  שהיה  שם  שאמרו 
החיצון ומכוחו שר כצפרדע את   התהילים של דוד המלך, אולי גם זה כיון שלרגע נפתח לו בלא בחירה לשמוע את הקול היחוד

אין הניגון שלו ניגון של מיין נוקבין העולה לייחד יחוד   קול ה' הישר בעצמו שהרי א"א לומר עליו ששר מתוך בחירה כדוד ממילא
פנימי לבנין המלכות, אבל כיון שהוא קול הישר לכן היה צד מחשבה שיגנה את שירת דוד ולכן לברר זאת קיבל סטירה לראות  

 יש בניגון שלו איזה מסירות נפש שתעלה מיין נוקבין ליחוד הפנימי, ונתברר שלא. אם 

 

פלא המדבר מסוד הניגון ודבריו שם מתאימים להפליא לכל דבריו בשני הלק"ה הנ"ל  נ  וראה עוד לק"ה .לב
החכמות   מכל  ויקרה  גדולה  נגינה  של  זו  חכמה  מוהרנ"ת  יז שכתב  אות  ג'  ואישות  פו"ר  בהלכות  עיין 

כפי מה שהבנתי מפי רבינו ז"ל. ומבאר שם עפ"י חכמת המוזיקא שיש קול היוצא ישר מהכלי    שבעולם
ון בכינור מהמיתר, וקול זה נכנס בתיבת התהודה של הכלי וחוזר ומתערב בקול הישר ונעשים  נגינה, כג

עורב  ביחד שני קולות, והמנגן לפי הרגשו וכשרונו עושה משקל נכון לשני הקולות האלה ויוצר קול מ
קול מעורב נעשה  שעי"ז  לקול החוזר  קול הישר  בין  נמצא שהניגון הוא חכמת המשקל  הניגון.    שהוא 
שהוא הניגון. ומבאר שם מוהרנ"ת על פי זה את סוד הניגון ברוחניות, שקול הישר רומז לקול ה', וקול  

ר, ומתעלם לגמרי  החוזר הוא הקולות שכנגדו, והניגון הוא לעשות קול חוזר שמלביש רק את הקול היש 
נמצ לעולם.   שבא  ישר  קול  כל  כנגד  המתעורר  הברה  קול  שהוא  הסט"א,  של  החוזר  הניגון מקול  א 

רומי   )בחי' המולה של  קולות ההברה, שהם  הקדוש הוא ברור טוב מרע, לברר את הקול הישר מתוך 
 דהיינו( כל קולות היצה"ר שבלב המסית ומדיח מקול הישר של הש"י.   

 
שירה   מא פרק  על  הזאת  השירה  )ספר  מבארים  ראיתי  את  נ   ( עוד  שרואה  מי  דאמת  שאליבא  היתה  הצפרדע  שטענת  כוונתו  "ל 

כמונ צריך  אזי  באמת  שהיא  כמו  האמיתית  מסרו  המציאות  שהצפרדעים  מצרים  במכת  כמבואר  רגע  בכל  למיתה  עצמו  למסור  י 
שיאכל    רק שירה שאמרה לדוד שיש עוף שפרנסתו מן המים ואני ממציאה עצמי לו כדי עצמם למיתה בכל רגע וכמבואר בהקדמת פ 

ה מנגן במסירות נפש הגורמת  לכן אני שרה הרבה יותר יפה ממך.   ולפי דברינו יתפרש שטענה הרי אפילו לדבריך שאת   , אותי עי"ש
ני ובמסירות נפש אני עולה עליך בהרבה כנ"ל.  אבל באמת זה רק  ליחוד הפנימי כנ"ל אבל הרי את הקול הראשון אתה מקבל ממ 

תו גורמת שום יחוד. אבל באמת הרי שירת הצפרדע וכל מסירות נפשה אינו אלא במדרגת המלאכים  מאחר שהתגאה שעי"ז אין שיר 
פים על קדושת שמו ית' בכל רגע מרוב התלהבות ומסירות נפש שלהם )ומשם השתלשל גם בה הטבע הזה( ואעפ"כ  ושרפים שנשר 

מו איש פשוט שמנגן בלב שבור בגעגועים אליו ית' ומשבר  כל עבודתם בבחי' חיצוניות כי זה לא מכח בחירה, ולא גורם יחוד פנימי כ 
 ת וכיו"ב.     את יצרו וקם חצות לעסוק בתורה ולומר תיקון חצו 

דבר אחר שמע ישראל רבנן אמרין בשעה שעלה משה למרום שמע למלאכי השרת שהיו      -ו  דברים פרשה ב פסקה ל   מדרש רבה   מב
אומרים להקב"ה בשכמל"ו והוריד אותה לישראל ולמה אין ישראל אומרים אותו בפרהסיא א"ר אסי למה הדבר דומה לאחד שגנב  

ביתך אבל ביום הכפורים שהן נקיים  לה לאשתו ואמר לה אל תתקשטי בה בפרהסיא אלא בתוך    קוזמין מתוך פלטין של מלך נתנה 
 כמלאכי השרת הן אומרים אותו בפרהסיא בשכמל"ו: 

מה    מג עפ"י  יתבאר  אולי  משלים  אלפי  ג'  ממשלת  אני  שירה  כל  שעל  עוד  ולא  לדוד  שאמרה  הצפרדע  של  כוונתה  להבין  אגב 
פי משלים כי כשמוריד איזה שכל  לי שלמה וביאר הריצ"ח שיש משל אחד שהוא בחי' ג' אל ששמעתי מהריצ"ח בתורה כח על מש 

גבוה מאד צריך לזה אלפי מדרגות של השתלשלות, והטבע שעד שיגיע לעוה"ז מרוב מדרגות שכל אחת היא משל לחבירתה בסוף  
לך היה בכוחו להוריד שכלים גבוהים מאד  יהיה )כמו הבטוי טלפון שבור( שכבר ישתנה לגמרי מהכוונה הראשונה אבל שלמה המ 

ג' אלפי משלים דהיינו מדרגות כי כל  עד לכאן לעו  ה"ז במשלים כאלה שמכוונים ממש כמו למעלה נמצא כל משל שלו הוא בחי' 
מדרגה היא משל למדרגה שקדמה לה ואולי זו כוונת נצפרדע שכיון שהשירה שלה היא הקול הישר מוחין גבוהים מאד של קול ה'  

 ווה קווה שאומרת הוא בחי' ג' אלפי משלים כנ"ל.ית' היוצא מחכמה ובינה העליונים נמצא הקרקור שלה ק 
ג' ביאורים אחד שהיא כפרה על החטא והשני שהיא הופכת את אמירת ה' לחלק משבח והשלישי עפ"י הסוד    שמבואר במפרשים   מד

זה  קרא יעזריא"ל גמט' ר"ת בשכמל"ו וע"י אמירת הפסוק ה בשם המגלה עמוקות ששם שמים לבטלה מחריב צינור שהוא מלאך הנ 
 מתקן הצינור.  
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בלק"ה .לג פו"ר    ועי"ש  השמיעההנ"ל  כח  ע"י  הוא  האמונה  בנין  שכל  שכתב  טז  אות  ג'  כי \מה/ ואישות   ,
תלי בליבא  ותורה  שמיעה  ונגונים  תפילה  של  הקולות  שכל  לבאר  שם  והאריך  בלב,  היא  והאמונה  א, 

 ועשרה מאמרות, הכל זה בחי' קולות נגינה שעל ידם נבנית האמונה עי"ש.   

יומבאר שם באות יז   .לד א  כ ִּ יתָּ א  ַחְכֵמי  ְפֵריסִּ ב ְ   אִּ יקָּ זִּ ו  א,  ַהמ  הו  ֶׁ ְכַמת  ש  ה  חָּ ינָּ גִּ ש  ,  ַהנ ְ י ֵ ֶׁ לֹש    ש  ָּ י,  קֹולֹות  ש   קֹול  ֵיש    כ ִּ
ו ט ש  ָּ א,  פ  הו  ֶׁ ם  קֹול  ש  דָּ אָּ ֶׁ יא  ש  יו  מֹוצִּ ִּ פ  קֹום  מִּ מָּ ב  ב ְ חָּ ֵאין   רָּ ֶׁ ה  ש  צ ָּ וֹ   ְמחִּ ְגד  הו א  חֹוֵזר  קֹול  ְוֵיש  ,  נֶׁ ֶׁ א  ש  ְקרָּ ֹון   נִּ ְלש    ב ִּ

ֹוֵתינו   ְכר  ַרב  םזִּ ה  ֹונָּ כָּ ְברָּ ה  קֹול "  לִּ רָּ הו א",  ֲהבָּ ֶׁ ֹול  ש  ים  ַהק  ֹוְמעִּ ש   ֶׁ ַער  ש  י ַ ַ ין  אוֹ   ב  ֵ ים  ב  רִּ הָּ ים  הֶׁ בֹוהִּ ים  ַהג ְ יאִּ ֹוצִּ מ  ֶׁ ש    כ ְ
ז,  קֹול אָּ ֶׁ ים  ש  ֹוְמעִּ וֹ   ש  ְגד  נֶׁ ה  קֹול  כ ְ רָּ ו  ,  ֲהבָּ ל  אִּ וֹ   עֹוֵמד  ַאֵחר  כ ְ ְגד  נֶׁ יא  כ ְ מֹוצִּ ה  ו  ֹול  זֶׁ ר  ַהק  ו  ב  א  ְוַהד ִּ הו  ֶׁ יו  יאמֹוצִּ   ש  ִּ פ  .  מִּ
י  קֹול  ֵיש    ְועֹוד ִּ יש  לִּ ְ הו א  ש  ֶׁ ֹול  ש  ב  ַהק  ָּ ְרכ  ֻ ם  ַהמ  ֵניהֶׁ ְ ש   א,  מִּ הו  ֶׁ ֹול  ש  ֹוֵצא  ַהק  ֹוךְ   ַהי  ת  י  מִּ לִּ ק  כ ְ חו  ֹול  ד ָּ ַהק  ֶׁ ֹוֵגעַ   ש  ד   פ  י ָּ  מִּ

ֹול ַהק  ֹול  ַעד,  ַהחֹוֵזר  ב ְ ק  ֶׁ ל  ַהחֹוֵזר  ש  ְכלָּ ד  נִּ י ָּ ם  מִּ ר  קֹול  עִּ ָּ ש  ה  ַהי ָּ ֵני  ְוַנֲעש ֶׁ ְ ש   ֹולֹות  מִּ ד  קֹול  ַהק  חָּ הו א   אֶׁ ֶׁ  קֹול  ש 
י ִּ יש  לִּ ְ י,  ש  ה  כ ִּ ֹול  זֶׁ ה  ַהק  נ ֶׁ ֻ ֵני  ְמש  ְ ש   ֹולֹות  מִּ א,  ל"ַהנ ַ   ַהק  הו  ֶׁ ר  קֹול   ש  ָּ ש  י,  חֹוֵזר  ְוקֹול  יָּ ה  כ ִּ ֹול  זֶׁ ל  ַהק  לו  ָּ ם  כ  ֵניהֶׁ ְ ש   ,  ַיַחד  מִּ

ה ֹול  ְוזֶׁ א ַהק  ְקרָּ ק קֹול נִּ זָּ יַנת חָּ חִּ ן ֵהן ב ְ ֵ ת  קֹולוֹ  יִּ  .  זעֹ  קֹול ב ְ

א .לה ְמצָּ ר,  נִּ ק ַ עִּ ֶׁ ל  סֹוד  ש  ֹולֹות  כ ָּ עוֹ   ַהק  ָּ ב  ֶׁ ם ש  ה  הו א   לָּ ָּ לֹש  ְ לו    קֹולֹות  ש  ָּ ֵהם  ַהל  ֶׁ ר  קֹול  ש  ָּ ש  ב  ְוקֹול  חֹוֵזר  ְוקֹול   יָּ ָּ   ֻמְרכ 
ר ָּ ְמֻחב  ם  ו  ֵניהֶׁ ְ ש   ו  ,  מִּ ְבֵאל  ה  ו  ָּ לֹש  ְ ים  קֹולֹות  ַהש   לִּ לו  ל  כ ְ ָּ יֵני  כ  ם  קֹולֹות  מִּ עֹולָּ ָּ ב  ֶׁ י  ְוַעל  \מו/ ,ש  ִּ ֹולֹות  ֵכיְר עֶׁ   פ  ו    ַהק  ֵאל    הָּ

ם ֵפיהֶׁ דו    ְוֵצרו  ְתַיס ְ רו    נִּ ְתַחב ְ ל  ְונִּ ָּ יֵני  כ  ים  מִּ נִּ ו  ג  ם  נִּ עֹולָּ ָּ ב  ֶׁ י,  ש  ם  כ ִּ ָּ ל  ֻ ים  כ  ו    יֹוְצאִּ ה  ֵמֵאל  ָּ לֹש  ְ ל  קֹולֹות  ַהש   ֵ ְלש  ת ַ ְ ש  מ ִּ ֶׁ  ש 
ים ם  ְויֹוְצאִּ ה  ֵמהֶׁ ָּ מ  ַ ה  כ  ָּ ים  ְוַכמ  יִּ ו  נ  ִּ ים  ש  י,  ַרב ִּ ים  ֵיש    כ ִּ קִּ ו  ל  יםד ג ְ   חִּ ין  ֹולִּ ֵ בֹות  ב  ָּ ר  ַהַהְרכ  ו  ב  ל  ְוַהחִּ ֶׁ ר  קֹול  ש  ָּ ש  ם  ַהי ָּ   עִּ

י , ַהחֹוֵזר קֹול קֹום כ ִּ מָּ ה ב ְ צ ָּ חִּ ַהמ ְ ֶׁ ה ש  ם  ְמֹאד ְרחֹוקָּ ָּ ין ש  ירִּ ין  ֵהיֵטב  ַמכ ִּ ֵ ר  קֹול ב  ָּ ש  קֹום, ַהחֹוֵזר ְוקֹול ַהי ָּ ְבמָּ ם  ַצר  ו  ָּ   ש 
ים רִּ ְתַחב ְ נ ַ   ַיַחד  מִּ ַ ים  ְוֵיש  ,  ל"כ  קִּ ו  ל  יםדג ְ   חִּ נְ   ֹולִּ עִּ ם  ַיןב ְ תָּ רו  ְתַחב ְ הו    הִּ ק  ְוזֶׁ ו  ל  ין  ַהחִּ ֵ ב  ֶׁ ית  ש  ְבנִּ ַ ים  ת  לִּ ֵ ל  ַהכ  ֶׁ ה   ש  ינָּ גִּ   ַהנ ְ

ַבד) ְ ל  ר  מִּ אָּ ְ ים  ש  מִּ ש    ְטעָּ י ֵ ֶׁ ם  ש  הֶׁ ְנַין  עֹוד  לָּ עִּ ית  ב ְ ְבנִּ ַ ים  ת  לִּ ֵ י  ַהכ  פִּ ֹות  כ ְ ד  ה  מִּ ינָּ גִּ ים  ַהנ ְ רִּ יד  אוֹ   ְלהָּ ר',  ְוכו    ְלהֹורִּ אָּ ְ ש   ו 
ינֹות חִּ ש   ַהב ְ י ֵ ֶׁ ה ש  זֶׁ ָּ  ', ְוכו   ב 

ן  -  ְוַעל  -יחועי"ש אות   .לו ֵ ר  כ  ק ַ ה  עִּ ינָּ גִּ א  הו א  ַהנ ְ ְטרָּ ס ִּ ֵאי  מִּ ֵליוָּ נ ַ   ד ְ ַ י,  ל"כ  ר  כ ִּ ק ַ יַנת  עִּ חִּ ן  ב ְ ו  ג  יל  ַהנ ִּ יַנת  ַמְתחִּ חִּ ב ְ   מִּ
י  קֹול נִּ ֵ א,  ַהש   הו  ֶׁ יַנת  ש  חִּ ם ,  ַהחֹוֵזר  קֹול  ב ְ ָּ יל  ְוש  ר  ַמְתחִּ ק ַ ר  עִּ רו  ֵ יכִּ   ַהב  רִּ צ ְ ֶׁ ֵרר  יןש  ֹוב  ְלבָּ ן   ַהט  ַרע  מִּ הו  ,  הָּ ז ֶׁ ֶׁ יַנת  ש  חִּ   ב ְ

ה רָּ יֵני ֲעש ָּ ה מִּ ינָּ ֵהם \מז/ ְנגִּ ֶׁ ין ש  ְררִּ ֹוב ְמבָּ ן ַהט  ַרע  מִּ חַ , הָּ ה  רו  ן טֹובָּ חַ  מִּ ה רו  נ ַ  ְנֵכאָּ ַ    .ל"כ 

אפילו על  עיין תורה רפב אחרי שמבאר שצריך ללמד זכות    -עוד להבין הקשר בין לשון הרע לניגון   .לז
  -אותו מזכות לחובה ומעלה אותו מדרגה. ואומר שם רבינו על זה ל עצמו כי עי"ז מוציא רשע ובעיקר ע

זמר,   בכלי  מנגן  בחינת  נ"ד(,  בסימן  מקץ  ויהי  )במאמר  אחר  במקום  כמבאר  נגונים  נעשין  זה  ידי  ועל 

 
י טז    אות   ג  הלכה   ואישות   ורביה   פריה   הלכות   -  הלכות   ליקוטי   מה  ל   כ ִּ ָּ ֹולֹות   כ  ֵהם ,  ַהק  ֶׁ יַנת   ש  חִּ ה   ב ְ רָּ יֵני   ֲעש ָּ ה  מִּ ינָּ הו  ,  ְנגִּ יַנת   זֶׁ חִּ ש    ב ְ ַמע   חו  ֶׁ   ַהש  

ם  ָּ ש   ֶׁ ת   ש  ַ ש  ה   ַהְרג ָּ ינָּ גִּ יַנת ,  ֹולֹות ְוַהק    ַהנ ְ חִּ כֹות )   ב ְ רָּ ַמע (  טו   ב ְ ְ יךָּ   ַהש  ְזנֶׁ ה   ַמה   ְלאָּ ַאת ָּ ֶׁ יא   ש   יךָּ   מֹוצִּ ִּ פ  ר ,  מִּ ק ַ יַעת   ְועִּ ה   ְידִּ נָּ ֱאמו  ה   הָּ ָּ דֹוש    ְיֵדי   -  ַעל   הו א   ַהק ְ
יַנת  חִּ ש    ב ְ ַמע   חו  ֶׁ י ,  ַהש   ה   כ ִּ יעָּ מִּ ְ א   ש  ָּ ב  לִּ א   ב ְ ְליָּ ַ מוֹ ,  ת  ב   כ ְ תו  ָּ כ  ֶׁ " ש   , ָּ ַתת  ךָּ   ְונָּ ֹ   ֵלב   ְלַעְבד ְ מוֹ ".  עַ מֵ ש  א   כ ְ יתָּ אִּ ֶׁ ז ַֹהר   ש  ַ דוֹ   ב  א   ש  ַהק ָּ בָּ מו  ְבֵרי   ו  דִּ נו    ב ְ ֵ   ַרב 
ְכרֹונוֹ  ה   זִּ כָּ ְברָּ ן )   לִּ ימָּ ם (  כב   סִּ ָּ ש   ֶׁ ב   ש  ֵ ַהל  ם   ב ְ ָּ ש   ֶׁ א   ש  ְליָּ ַ ה   ת  יעָּ מִּ ְ ם ,  ש  ָּ ר   ש  ק ַ יַעת   עִּ ַקת   ְידִּ ו  ש  תוֹ   ת ְ נָּ ַרךְ   ֱאמו  ָּ ְתב  יַנת   יִּ ְבחִּ ע   ב ִּ ים   נֹודָּ רִּ עָּ ְ ש   ַ ה    ב  ְעלָּ ַ ל   -  ב  ָּ   כ 

ם   ַחד  ֵער   ַמה   ְלפו  ַ ְמש  יה    ד ִּ ֵ ב  לִּ י .  ב ְ ה   כ ִּ עַ   זֶׁ דו  ם   יָּ ֵ ַהש  ֶׁ ַרךְ   ש  ָּ ְתב  ם   יִּ ָּ א   ְמֻרמ  ָּ ְמֻנש  ה   ו  ל   ְלַמְעלָּ ָּ כ  בֹות   מִּ ָּ ֲחש  ַ י ,  ַהמ  ה   ֵלית   כ ִּ בָּ ָּ א   ַמֲחש  יסָּ פִּ יה    ת ְ ֵ ל   ב  לָּ   ַרק ,  כ ְ
ם  ֵ ַרךְ   ַהש   ָּ ְתב  ל   יִּ ֹדֶׁ ג  תוֹ   מִּ נו  ה   ַרֲחמָּ צָּ רָּ ֶׁ יב   ש  ְברָּ   ְלֵהיטִּ יו ְלנִּ ם   אָּ ימָּ יו   ְלַהְטעִּ ז ִּ ם   ַטֲעמוֹ   מִּ יעָּ ְלהֹודִּ תוֹ   ו  ַרךְ   ֵמֱאלֹקו  ָּ ְתב  מוֹ   יִּ ְ ן   -  ַעל ,  ש  ֵ ְמֵצם   כ  ,  ַעְצמוֹ   צִּ

כֹול  ְביָּ ה ,  כ ִּ ָּ ַכמ  ה   ב ְ ָּ ים   ְוַכמ  מִּ ְמצו  ית   ְלֵאין   צִּ ְכלִּ ַ ר   ַעד   ת  ֶׁ יס   ֲאש  ְכנִּ גֹות   הִּ ָּ תוֹ   ַהש  ֵלב   ֱאלֹקו  ים   ב ְ יקִּ ד ִּ ים   ַהצ ַ י ִּ ת ִּ ל   ֲאמִּ כָּ ב ְ ֶׁ דֹור   ֹור ד    ש  מוֹ   וָּ בֹות   כ ְ אָּ   הָּ
ים ְדמֹונִּ ל   ְוֵכן ,  ַהק ַ ָּ ים   כ  יקִּ ד ִּ ים   ַהצ ַ י ִּ ת ִּ ֲאמִּ ל   הָּ כָּ ֹור   ב ְ דֹור   ד  ם ,  וָּ ָּ ל  ֻ כ  ֶׁ כו    ש  ם   ְיֵדי   -  ַעל   זָּ תָּ ית   ֲעבֹודָּ ת ִּ ֲאמִּ יג   הָּ ִּ גֹות   ְלַהש  ָּ ת   ַהש  ךְ   ֱאלֹקו  רֶׁ ה   ד ֶׁ ָּ מ  ַ   כ 
ים  מִּ ְמצו  ל ,  צִּ ה   ְוכָּ יַנת   הו א   זֶׁ חִּ ה   ב ְ יעָּ מִּ ְ מוֹ   ש  י   כ ְ ֹוֵמעַ   מִּ ש   ֶׁ ר   קֹול   ש  ֵ יעַ   ַהְמַדב  מִּ ְ ש  ַ ל ,  ְוַהמ  י   ֲאבָּ ר   אִּ ָּ ְפש  ְראֹותוֹ   אֶׁ ְכמוֹ   לִּ ב   ו  תו  ָּ כ  ֶׁ ן   ש  ַ ַמת  ה   ב ְ ֹורָּ   קֹול , " ת 

ים  רִּ בָּ ם   ד ְ ֶׁ ים   ַאת  ְֹמעִּ ה   ש  נָּ ְתמו  ם   ו  ים   ֵאיְנכֶׁ י   רֹאִּ תִּ לָּ  ".קֹול   זו 
ה אות יז     ג  הלכה   ואישות   ורביה   פריה   הלכות   -  הלכות   ליקוטי   מו  יַנת ב ְ   ו  ְוזֶׁ ה   חִּ רָּ יֵני   ֲעש ָּ ה   מִּ ינָּ ֵהם   ְנגִּ ֶׁ יַנת   ש  חִּ ר   ב ְ ש ֶׁ ירֹות   עֶׁ יַנת ,  ְספִּ חִּ יר   ב ְ ִּ   ש 

ט  ו  ש  ָּ ל ,  פ  פו  ָּ ש  ,  כ  ָּ ל  ֻ ע ,  ְמש  ָּ ים ,  ְמֻרב  לִּ לו  כ ְ ֶׁ ם   ש  ֵ ש  ה   ב ְ יָּ הו א ,  ֲהוָּ ֶׁ ת   ש  ו  י  לִּ לָּ ר   כ ְ ש ֶׁ עֶׁ ירֹות   הָּ ם ,  ְספִּ ָּ ים   ְוֻכל  לִּ לו  ה   כ ְ ָּ לֹש  ְ ש  הֵ   ל " ַהנ ַ   קֹולֹות   ב ִּ ֶׁ יַנת   ם ש  חִּ   ב ְ
ה  ָּ לֹש  ְ ין   ש  ים   ַקו ִּ רִּ ָּ ְזכ  ֵהם   ְלֵעיל   ַהנ ִּ ֶׁ יַנת   ש  חִּ ה   ב ְ ָּ לֹש  ְ ין   ש  י ,  ל" ַהנ ַ   ַקו ִּ ר   כ ִּ ק ַ ם   עִּ ֵ ה   ש  יָּ ךְ   ֲהוָּ רו  ָּ יַנת   ַרק   הו א ,  הו א   ב  חִּ לֹש    ב ְ ָּ ֹות  ש  י  ֵהם ,  אֹותִּ ֶׁ י ,  ו" יק   ש    אֹות   כ ִּ
י  יעִּ ל   הו א   ְרבִּ פו  ָּ י ,  כ  לֹש    כ ִּ ָּ ֹות   ש  י  ֹונֹות   אֹותִּ אש  ֵהם   ו " יק   רִּ ֶׁ יר   ש  ִּ ט   ש  ו  ש  ָּ ל,  פ  פו  ָּ ש  ,  כ  ָּ ל  ֻ ְרֵכי   ֵהם ,  ְמש  ֹולֹות   עֶׁ ים   ַהק  לִּ לו  כ ְ ֶׁ ה   ש  ָּ לֹש  ְ ש  נ ַ   קֹולֹות   ב ִּ ַ ,  ל " כ 
ש    ְוַאַחר  י ֵ ֶׁ ה   ש  ָּ לֹש  ְ ו    קֹולֹות   ש  ש    ֵאל  י ֵ ֶׁ ם   ש  הֶׁ ָּ ים   ב  יִּ ו  נ  ִּ ין   ֲאַזי ,  ש  יכִּ ֵרף   ְצרִּ ר   ְלצָּ ְלַסד ֵ ְלַהֲערִּ   ו  ם   יךְ ו  ר   אֹותָּ ֵ ְלַחב  ם   ו  ים  ֵמהֶׁ נִּ ו  ג  הו  ,  נִּ ז ֶׁ ֶׁ יַנת   ש  חִּ י   אֹות   ב ְ יעִּ   ְרבִּ

ם  ֵ ש   ַ ב  ֶׁ הו א   ש  ֶׁ ל   אֹות   ש  פו  ָּ י ,  כ  י   אֹות   כ ִּ יעִּ ְרבִּ מוֹ   ה   הו א   הָּ י  אֹות   כ ְ נִּ ֵ י ,  ַהש   י   אֹות   כ ִּ יעִּ ְרבִּ י   קֹול   ֵאינוֹ   הָּ יעִּ אן   ַרק ,  ְרבִּ כָּ יל   ב ְ ף   ַמְתחִּ ֹולֹות   ֵצרו    ַהק 
ם  רָּ ו  ב  ֹות   ְוחִּ ם   ַלֲעש  י   ֵמהֶׁ נִּ ו  ג  ם   ם נִּ ְרפָּ ם   ְלצָּ ְללָּ ְלכָּ ם   ו  רָּ ְלַחב ְ ה   ַעד   ַיַחד   ו  רָּ יֵני   ֲעש ָּ ה   מִּ ינָּ ֵהם   ְנגִּ ֶׁ יַנת   ש  חִּ ר   ב ְ ש ֶׁ ירֹות   עֶׁ ם   ְספִּ הֶׁ ָּ ב  ֶׁ ים   ש  לִּ לו  ל   כ ְ ָּ ֹולֹות   כ  ,  ַהק 

ֵהם  ֶׁ ת   ש  ו  י  לִּ לָּ ל   כ ְ ָּ מֹות   כ  עֹולָּ ם   הָּ ָּ ֻכל  ב ְ ֶׁ ש    ש  ָּ תוֹ   ְמֻלב  ַרךְ   ֱאלֹקו  ָּ ְתב  הו א   יִּ ֶׁ יַנת   ש  חִּ ֶׁ ,  קֹולֹות   ב ְ יַנת   ו א ה ש  חִּ ים   ב ְ לִּ ֵ ֵהם   ַהכ  ֶׁ יַנת   ש  חִּ ת   ב ְ ו  י  מֹות   ַהחִּ ָּ ש    ְוַהנ ְ
ל  כָּ ב ְ ֶׁ מֹות   ש  עֹולָּ י ,  הָּ ֹול   כ ִּ יר   הו א   ַהק  ֲאוִּ עַ   הָּ דו  י ָּ ַ יר   כ  ֲאוִּ ת   הו א   ְוהָּ ו  י  ם   חִּ דָּ אָּ הו א ,  הָּ ֶׁ יַנת   ש  חִּ ה   ב ְ מָּ ָּ ש  יַנת ,  ַהנ ְ חִּ ֹל   ב ְ ר   כ  ֶׁ ַמת   ֲאש  ְ ש  חַ   נִּ ים   רו  יו   ַחי ִּ ָּ ַאפ    ב ְ

ל  ה   ְוכָּ ל   זֶׁ לו  ָּ ה   כ  ָּ לֹש  ְ ש  ֵהם   ל " ַהנ ַ   קֹולֹות   ב ִּ ֶׁ יַנת   ש  חִּ ה   ב ְ ָּ לֹש  ְ ין   ש   הנ"ל.  ַקו ִּ
ם    -אות טז פריה ורביה ואישות הלכה ג    ליקוטי הלכות גם עי"ש    מז  ֵ ת ְלַהש   ְרבו  ְתקָּ ת ְוהִּ ֵבקו  ר ַהד ְ ק ַ י עִּ ַרְך הו א ַעל  כ ִּ ָּ ְתב  ֵהם    -יִּ ֶׁ ְיֵדי קֹולֹות, ש 

ינֵ  ה מִּ רָּ יַנת ֲעש ָּ חִּ ַעל  ב ְ ֶׁ ם ש  עֹולָּ ָּ ב  ֶׁ ֹולֹות ש  ל ַהק  ָּ ים כ  לִּ לו  כ ְ ם  הֶׁ ָּ ב  ֶׁ ה, ש  ינָּ ְנגִּ ֹות  י  ל  פִּ ל ַהת ְ ָּ כ  י  ם. כ ִּ ַמיִּ ָּ ש   ַ ב  ֶׁ ם ש  יהֶׁ ַלֲאבִּ ֵאל  רָּ ש ְ יִּ ת  ְרבו  ְתקָּ ַההִּ ר  ק ַ ם עִּ דָּ יָּ
ח  ָּ ב  ְ ש  ירֹות ְוַהת ִּ ִּ ים, ְוַהש   סִּ ו  י  פִּ ים ו  יִּ ו  צ  ים ְורִּ יִּ ו  ד  ֹות וִּ ש  ַבק ָּ ֹות ו  נ  חִּ וֹ   ֹות ְוַהת ְ ְתב  הִּ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ב ְ ֵ יַח ב  ם ֵמש ִּ דָּ אָּ ֶׁ יחֹות ש  ִּ ל ַהש  ל  ְוכָּ לו  ָּ ֹל כ  ', ַהכ  ת ְוכו  ְדדו 

 ִּ ל  הִּ ר ת ְ ֵספֶׁ ם  הֶׁ ָּ ב  ֱאַמר  נ ֶׁ ֶׁ ֹונֹות ש  ה ְלש  רָּ ֲעש ָּ ֵהם  ֶׁ ה ש  ינָּ יֵני ְנגִּ מִּ ה  רָּ ֲעש ָּ ַ ים קז ב  חִּ סָּ ְ ה )פ  כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ זִּ ֹוֵתינו   ְמרו  ַרב  אָּ ֶׁ מֹו ש  ַח,  ים, כ ְ ו  צ  נִּ ְזמֹור, ב ְ מִּ ( ב ְ
ְבֵרי   דִּ ר ב ְ ְמבֹאָּ ַ ', כ  ְוכו  ן  ו  ג  נִּ ְק ב ְ ן ְלמִּ ו  ק  ֵהם ת ִּ ֶׁ ה ש  ָּ ל  ג ִּ ֶׁ ים ש  ל ִּ הִּ יְטיל ת ְ ִּ ה ַקפ  רָּ ֲעש ָּ ְנַין הָּ ן רה( ְלעִּ ימָּ ה )סִּ כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ ֵ ה  ַרב  ְוזֶׁ ם.  ָּ ן ש  ַעי ֵ ה,  ֵרה ַלְילָּ
ל   לו  ָּ כ  ים  ִּ ל  הִּ ת ְ ר  פֶׁ ֵ ס  ֶׁ ש  ַע  דו  כ ִּ יָּ "ל,  נ ַ ַ כ   ' ְוכו  ים  נִּ ְוַתֲחנו  ה  ָּ ל  פִּ ת ְ ל  ֶׁ ש  ֹונֹות  ש  ַהל ְ ל  ָּ כ  ם  מִּ ֵ ְלַהש   ְועֹות  ַ ְוש  קֹות  ְזעָּ ו  קֹות  עָּ צ ְ מִּ ר  ֵ ְמַדב  ים  ִּ ל  הִּ ת ְ ר  ֵספֶׁ רֹב  י 

ל ת ַ  ֶׁ ֹונֹות ש  ה ְלש  ָּ ַרְך, ְוַכמ  ָּ ְתב  ֹות ְרצֹונֹו, ְולָּ יִּ ַרְך ַלֲעש  ָּ ְתב  ם יִּ ֵ ַעְזרֹו ַהש   י ַ ֶׁ ים ש  נִּ י ֲחנו  לָּ ה ַוֲהבָּ ם ַהז ֶׁ ֲאוֹות עֹולָּ ַ יַרת ת  ל ֲעכִּ ֶׁ ם ש  לֹות יָּ צו  מ ְ ',  ֵצאת מִּ ו ְוכו 
ה הו א מַ  זֶׁ תֹוְך  לֹום, ב ְ ָּ יו ַהש   לָּ ְך, עָּ לֶׁ ֶׁ ד ַהמ  וִּ ל ד ָּ ֶׁ ים ש  נִּ ֲחנו  ַ ְוַהת  קֹות  עָּ ו  ַהצ ְ ְבתֹוְך ֵאל  ָּ ו  ְתב  יִּ ם  ֵ ל ְלַהש   ֵ ְלַהל  ו  ְלהֹודֹות  ו  ַח  ֵ ב  ַ ְלש  ו  ר  ֵ ְלַזמ  יל  ',  ְתחִּ ְוכו  ַרְך 

 ֶׁ ים ש  ִּ דֹוש  יבֹות ַהק ְ תִּ ים ְוַהנ ְ כִּ רָּ ו  ַהד ְ ל ֵאל  ֱאַמר ְוכָּ נ ֶׁ ֶׁ ֹונֹות ש  ה ְלש  רָּ יַנת ֲעש ָּ חִּ הו א ב ְ ֶׁ ה ש  ינָּ יֵני ְנגִּ ה מִּ רָּ יַנת ֲעש ָּ חִּ ה הו א ב ְ ל זֶׁ ָּ ים כ  ִּ ל  הִּ ר ת ְ ם    ל ֵספֶׁ הֶׁ ָּ ב 
ֹות ְוכ  ש  ק ָּ ַ ל ַהב  ָּ ים כ  לִּ לו  ם כ ְ הֶׁ ָּ ב  ֶׁ ים, ש  ִּ ל  הִּ ר ת ְ חֹות ֵספֶׁ ָּ ב  ְ ש  ירֹות ְותִּ ִּ ' ְוש  ע,  וכו'...    ו  ן פד(, ד ַ ימָּ א סִּ נָּ ְניָּ ֵטי ת ִּ ו  ק  לִּ ה, )ב ְ כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ ֵ ַתב ַרב  ָּ כ  ֶׁ ְכמֹו ש  ו 

ם יִּ  ֵ ֵאל ְלַהש   רָּ ש ְ ת יִּ ְדֵבקו  ת ו  ְרבו  ְתקָּ ר הִּ ק ַ עִּ ֶׁ ַרְך הו א ַעל  ש  ָּ '.  -ְתב  ה ְוכו  ָּ ל  פִּ  ְיֵדי ַהת ְ
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כי נגינה דקדושה היא  . ]והכלל  מחשהוא בחינת שמלקט הרוח טובה מן הרוח נכאה עצבות רוח עין שם 
ועקרגב כידוע,  מאד  מאד  ומלקטין    וה  שמבררין  ידי  שעל  הרע,  מן  הטוב  ברור  ידי  על  נעשה,  הנגון 

הנקודות טובות מתוך הרע, על ידי זה נעשים נגונים וזמירות, עין שם היטב[:  ועל כן על ידי שאינו מניח  
בעצמ ומוצא  ומבקש  שמחפש  במה  עצמו  את  ומחיה  עצמו  את  ומלהפיל  טובות  נקודות  איזה  לקט  ו 

טובות, מתוך הרע והפסלת שבו וכו' כנ"ל, על ידי זה נעשין נגונים כנ"ל, ואזי הוא ומברר אלו הנקודות  
 יכול להתפלל ולזמר ולהודות לה'. עכ"ל. 

 על   נגון  קול  שמיעת  -  .חאות    נגינה  ערך   -  עצות  לקוטיתורה נד הנ"ל בלשון שהביאה מוהרנ"ת ב  ועיין .לח
  ודוחין  \מט/ המדמה  ומבררין  מכניעין  זה   ידי  על  כי,  גדול  דבר  אהו  שמים  לשם  כשר  ממנגן  זמר  כלי

  הרמזים   ולהבין  דאתי  בעלמא  רולזכ  נוידהי,  הזכרון  נשמר  זה  ידי  ועל.  לשמחה   וזוכין  רוח  העצבות
  רוח   נבואה  רוח  בחינת  להשיג  יכולין  זה  ידי  על  גם,  אליו  להתקרב  יום  בכל  לו  מרמז  יתברך   שהשם
 :הקדש

מבהמיות דהיינו לשון הרע, מנגן רע, עיין שם שלשה"ר   ון המדמה על ידו יוצאשתיק  -ועיין תורה נד   .לט
הדעת.  היא הסתלקות הדעת ממנו  שנסתלק  דהינו  כסיל",  הוא  דבה  "מוציא  בחינת:  נופל  ו,  זה  ידי  על 

. ועל ידי הכח  מאהבת השם יתברך, לאהבות הבהמיות. ואז מתגבר עליו כח המדמה, שהוא כח הבהמיות
וכששוכח את הש"י לא יכול להבין רמזיו והוא מנגן רע ומדבר רע   הזכרון ונופל לשכחה:המדמה, נפגם  

 בחי' עצבות רוח ולא יכול לשמוח במשלח ידו. 

שמי שיודע למצא טוב בכל אדם אפילו רשע זה בחי' חזן ומנגן כשר דהיינו שיודע    –עוד עיין תורה רפב   .מ
הלקו ביאור  ועי"ש  רע.  הרבה  מתוך  אפילו  טוב  שמבואר לברר  לחזן  הכוונה  שם  שחזן  שמבאר  טים 

הכשר/ המנגן  שהוא  יהודי    \נאצלינו,  בכל  טוב  שמוצא  ע"י  שנעשה  שם  שמבואר  המשכן  בנין  שלפ"ז 
בזמן אפילו רשע,, הכוו לכמו שהיו  החזרתם  ובנינם הוא  קה"ק שבו הכרובים  לעיקר המשכן שהוא  נה 

ה טובה ביהודי ומדבר ממנה הוא מאיר אותה  עשייתם פנים מול פנים, כי מבואר שם שע"י שמוצא נקוד
הכרובים  ומחזקה ועי"ז עולה האדם ממדרגתו ואפשר כך להחזיר את כל ישראל בתשובה, שעי"ז חוזרים  

 ר בגמ' ב"ב צט: וברשב"ם שם. כמבואר אצלינו על מאחז"ל קנה לך חבר.  פב"פ כמבוא

ההבל .מא הוא  הכרובים  מבין  היוצא  הניגון(  )שרש  הנבואה  התינוקות  \נא/ וקול  של  חטא  בו  כי   \נב/שאין 
כמבואר בגמ' סוכה ה: שפניהם פני תינוקות. ולכן כשישראל לא עושים    \נג/ התינוקות הם בחי' הכרובים

 
המשפט לדון חבירי הוא המשקל שבין שתי הרוחות שבליבי רוח הטהרה לראות    טובה מרוח רעה כי כח   וגם זה בחי' לברר רוח   מח

ם שקבעו  טוב ורוח טומאה לראות רע וכשמתגבר לדון לכף זכות בבחי' בצדק תשפוט עמיתך שבחז"ל ובהלכה הכוונה כפי הכללי 
של אדם אבל שם רבינו מדבר בכלליות לדון את כל האדם  חז"ל עפ"י חזקת הכשרות שיש לכל אדם כיון הנידון הוא מעשה מסיום  

בו נקודה טובה ולדון על פיה שכיון שמצינו שבכוחו להתגבר על מדותיו יש להניח שנקודת נשמתו עדין    לכף זכות הכוונה למצא 
 שובה שלימה.ר אותה ע"י לימוד זכות היא תואר בחוזק יותר אצלו ותתחזק בו לעוררו עד לת מאירה בו ויש לדון שאם נעור 

לתפוס  מדמה    מט  שיוכל  וכדי  רוחניים  שכליים  בדברים  רק  תפיסה  לשכל  כי  השכל  את  לשרת  שעשוי  במח  שיש  הדמיון  כח  הוא 
התפיס  אזי  השכל  על  הדמיון  כח  כשמתגבר  אבל  הדמיון  כח  יש  גשמיים  דברים  מגושמת  בשכלו  נעשית  רוחניים  בדברים  שלנו  ה 

לב נמשך  לי עוה"ז כי כשאין תפיסה ברוחניות שתאזן ותמשוך אותנו לרוחניות אזי כח ה ומכאן אחיזת היצה"ר להמשך אחר כל הב 
אחר הגשמיות לכן צריך מאד להשתדל לברר את המדמה לעשותו רק משרת השכל ולא יותר כלל וכח המדמה נקרא פרעה ומקומו  

רצונו להפוך את מיצר הגרון לבחי' ארץ מצרים ב בעור  וכל  ואחיזתו במיצר הגרון  דהיינו חיבור  ף  מקום שיהיה בבחי' בית המקדש 
שיש  סב  בתורה  ומבואר  וארץ  מתגבר    שמים  ועי"ז  דקטנות  למוחין  האדם  להפיל את  זה  ומכח  זכים  שאינם  מדבורים  לינוק  בכוחו 

 המדמה על השכל.   
 בדמות תינוקות בעצמו שקרא השם יתברך, הוא בחינת קול התינוקות, שהוא קול הכרובים שהיו    כי זה הקול   -  ביאה"ל   נ

אולי אפ"ל עפ"י האריז"ל שער רוה"ק בתחילתו )עיין ערבי נחל שמות( החילוק    ? הקול הבא מהכרובים לתינוקות נקרא הבל   מדוע   נא 
אבל רוח הקדש היא שהבל    , שבנבואה מתלבש קול או דיבור שלו או של צדיק אחר בקול או דיבור או הבל שלו   , בין נבואה לרוה"ק 

ינם נביאים אלא יש בפיהם הנקי מחטא נצנוצי  ותינוקות של בית רבן א   .בל )או דיבור או קול( שלו ר מתלבש בה של צדיק אח שלו או  
פיהם  בהבל  המתלבש  צדיקים(  דבורי  מהבל  שנבראו  מלאכים  קול  בחי'  )שהוא  הבל  שהיא  הקדש  מבין    , רוח  שיצא  שהקול  ואע"פ 

הכוונה שהבל פי התינוקות הוא בחי' קול הנבואה    , כמבואר שם הכרובים לקרא למשה היה קול של משה שהתלבש בקול של משה  
דהיינו שהבל פיו של פעם    , כמו שרוה"ק הוא בחי' נבואה במדרגה נמוכה. ועי"ש שדוד המלך הוא ראש לבעלי רוח הקדש   , משה   של 

ואנו צריכים לשאוף    , ומהמבואר אצלינו שהוא המנגן הכשר השלם משמע למעשה בזה עיקר עסקינו  .התלבש בהבל פיו של עכשיו 
ולכל הפחות שההתבודדות שלנו    , טהר את הלב עד שיהיה ההבל שלנו שאין בו חטא ול   , לכל הפחות להיות כתינוקות של בית רבן 

קנו.   ניגון קדוש בחי' רוח הקדש כמבואר בתורה  לקול הכוונה דבורי  יהיה  וכמבואר בלק"ה אפוטרוס שעיר הדבור שצריך לעשות 
 אמת בהתבודדות.

ִּ   -יד    ' ד   ין לק"ה שחיטה י ע   נב ל פ  בֶׁ ין הֶׁ לִּ ינֹוקֹות ְמַקב ְ י  ַהת ִּ עֹודִּ ה ֵלאלַֹקי ב ְ רָּ ה ֲאַזמ ְ ֹורָּ ַהת  קֹום ַאֵחר ב ְ מָּ א ב ְ בָּ ו  מ  ַ ש  )כ  ְקד ָּ ִּ ֵבית ַהמ  ן ו  ָּ כ  ְ ש  ם ֵמַהמ ִּ יהֶׁ

ים, כ ִּ  בִּ רו  ין ַהכ ְ ֵ ב  ים מִּ ִּ ש  דָּ י קָּ ֵ ְדש  ית קָּ ֵ ב  ין מִּ לִּ ר ְמַקב ְ ק ָּ ן רפב(. ְועִּ ימָּ סִּ ה ה ב ְ ָּ ְטֵרי )ֻסכ  י זו  ֵ ים ַאְנפ  בִּ רו  יַנת ת ִּ : י כ ְ חִּ ם  (, ב ְ ָּ ש   י מִּ ן, כ ִּ ָּ ית ַרב  ֵ ל ב  ֶׁ ינֹוקֹות ש 
. דֹוש  ם ַהק ָּ יהֶׁ ִּ ל פ  בֶׁ ין הֶׁ לִּ  ֵהם ְמַקב ְ

 ומצינו בחי' נבואה בתינוקות עיין ב"ב יב: וזהר שמות קע. לזימנין נבואה נפיל בפום ינוקן יתיר מחד נביאה וכו' 
 ינוקא רביא אמר רבי אבהו כרביא שכן בבבל קורין ל מאי כרוב    -  ג: וחגיגה י סוכה ה:    נג

א   הקדמה זוהר   חייבין מעלמא, אמאי    -  : דף  עדן לקצץ  הגיע  הזמיר  עת  ובההיא שעתא  אינון  כדין אתגליין  בשעתא דקשת אתחזי 
אתקיים,   לא  ועלמא  בעלמא  אשתארון  לא  דנראו  ואלמלא  בארץ  נראו  דהנצנים  בגין  לאבהן  אשתזיבו,  וגרים  עלמא  מקיים  ומאן 
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ונוגע   והשפע(  היחוד  לביטול  )רמז  לבית  מזה  זה  שפונים  לכרובים  נוגע  הדבר  אזי  מקום  של  רצונו 
עה" לג  שבת  בגמ'  וכמבואר  החיים.  מהם  שנחסר  הרועים,  לתינוקות  משכנות  על  גדיותיך  את  ורעי  פ 

 ון(. כי כיון שחרב המשכן נלקחים התינוקות שנתמשכנו עליו.)משכנות לשון משכן ומשכ
עוד עי"ש באותו מעשה הנ"ל ז' בטלערס יום רביעי משתי צפרים שנאבדו ומחפשים זה את זה ועמדו   .מב

אבל בלילה מיללין   נהלנחמם ושמחים   וביום באים צפרים  נדכ"א ליד מדינה ורחוקים אלף פרסאות זו מזו 
היללה קול  לסבול  וא"א  בנגינתם    מאד  שהתפארו  צדיקים  עשרה  שם  והיו  עמהן,  מילל  השומע  וכל 

תוף כמו  בקולו  לעשות  ידע  אחד  שבהם  ההגדולים  והשנים  מעלתם  כסדר  קול   נווהתפארו  כמו  והשני 
, אבל בעל הצוואר העקום שעלה  יריה מרובה, וכולם היה סברא שבנגינתם יכולים לתקן את הבת מלכה

דהיינו קול כמו שלו סמוך לה וכמו   נזכול כי צריך לזה להשליך הקולות על כולם הוכיח להם שרק הוא י
 שלה סמוך לו כך מושכן זה אל זה ומחזירן זל"ז.  

שרומזים   .מג הנבואה  שרש  שהם  לצפרים  שרומז  כתב  המעשה  בביאור  לו  אות  ג'  הלכה  נדרים  ובלק"ה 
מ"ש וישמע את הקול  נה וכמבואר בתיקונים שרומזים לשני הכרובים שמשם הנבואה כלהקב"ה והשכי

וזהו שמובא שכשעושים רצונו של מקום הם פב"פ וכשלא עושים אזי הם אב"א.    מבין שני הכרובים.  
כל  את  מקבצים  בשופר  ולכן  השופר  קול  בחי'  וזה  משם.  לקול  זכה  קולות  להשליך  שיודע  והצדיק 

       ום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים וכו' והנדחים וכו'הנדחים כמ"ש בי

כח הניגון לחבר את הכרובים ולקרב הצפרים ואת ישראל להקב"ה רמוז בתורה שלנו על מאמר חז"ל   .מד
וז"ל  שיחות הר"ן רעג(   ו  \נח/ וקנה לך חבר עי"ש  ומבואר עוד בלק"ה נשיאת כפים ]ה ו[ )עפ"י תורה רלז

 

)עליהם    ובגין אינון רביין דעלמא עלמא אשתזיב, לקבליהון  )שיפה כוחם לגרום היחוד(   ינוקי דלעאן באורייתא   של()קול הבל פיהם    דאתגליין, קל 

)שמות כח(   דכתיב   תינוקות של בית רבן( )בחורים, כולם בכלל    עולמין  )ילדים(   רביין  )תינוקות(  תורי זהב נעשה לך אלין אינון ינוקי  )שיר א'(  נאמר( 

 )דהיינו שתורי זהב שבשיה"ש הם בחי' כרובים זהב שבחומש וכדאיתא בסוכה ה:(   כרובים זהב:  ועשית שנים 

עובי    אולי רומז למלכות שירדה מאצילות לבריאה וכיון שמעולם לעולם תק פרסה וכן     מה הכוונה שרחוקים אלף פרסאות.  וצ"ע   נד
 ת.  ריחוק הוא אלף פרסאו כל עולם לכן ה 

צ"ע מדוע שמחים? אולי כיון שאע"פ שעדין רחוקים אבל עכ"פ אין לסט"א יניקה ביום אלא בלילה כמבואר בע"ח בשער הקליפות    נה 
ה דקדושה היא  פ"ב כמבואר בפנים.  ואולי לכן נקט רבינו לשון מיללין כי יללה היא ניגון של סט"א כמבואר בתורה רכו. אבל שמח 

)יתבאר באריכות בתחילת תורה ד( היא כשמבין שגם הריחוק הוא טוב מאד, כי הכסופים בעצמם הם בחי'  קדוש. והנחמה כידוע  ניגון  
ולפ"ז   הנחמה.  ממש  לא  אבל  חיזוק  זה  זה  את  זה  שתמצאו  אפשר  עדין  להם  שאמרו  שם  שאמר  מה  נמצא  נפלא,  ודביקות  קרוב 

ו בחי' דביקות, אבל רק מכח התקוה שיזכו עוד גם להתקרב  ה וגעגועים שזה בעצמ בניגון קדוש של שמח   הביאור שביום היו מתנחמים 
 ממש. אבל בלילה מחמת יניקת הסט"א נהפך הניגון ליללה ועצבות.

בי כל  וצ"ע מה הכוונה שרחוקים אלף פרסאות.   אולי רומז למלכות שירדה מאצילות לבריאה וכיון שמעולם לעולם תק פרסה וכן עו 
   וק הוא אלף פרסאותעולם לכן הריח 

 מבואר מזה סוד הניגון שאפילו דפיקות הן קול ניגון שיכול למשוך את האדם לכאן או לכאן. נו
מבואר בלק"ה נדרים ג' לו שמצינו בשמואל ועלי שהקב"ה השליך קול שרק שמואל שמע ולא עלי ואולי אפ"ל    ענין השלכת קולות   נז 

שהיו   קול  הש שהבת  בחי'  גם  זה  צדיקים  ח  שומעין  תורה  עיין  ועוד  קול.   כב  לכת  תורה  ועיין  ה'  קול  בחי'  היא  שהתוכחה  תנינא 
ישראל   לקרב  הקול  השלכת  בח'  שזה  ונ"ל  אותו  מקטינים  ולהקב"ה  החטא  מגדלים  היו  לישראל  משה  כמו  ה'  למודי  שהצדיקים 

ן שהצדיק  ולהקב"ה כקול ישראל ונ"ל כיו צד יודע לעשות קולו כקול ה'  והקב"ה זל"ז  .גם צ"ע בשלמא להשליך קול הוא יודע אבל כי 
 כמו ממוצע בבחי' מה שכתב במשה רבינו איש האלקים ודרשו חז"ל )בילקוט שמעוני( מחציו למטה איש ומחציו למעלה אלקים.

שהביא ביאור לשיר השירים ראשון  בעל הצואר העקום שמשליך קול כקולה על ידו וכקולו על ידה ומקרבם עיין מעב"נ א נב מה  
עי"ש שואל למה נקרא שיר השירים וביאר משל למלך שגרש את המלכה עד שנראה שלא    יון מבעל האור החיים שכתב כעין זה לצ 

ישובו יותר ועמד בנו והבין ששניהם בסתר ליבם רוצים לשוב זל"ז ועמד וחיבר שיר על רצונה לשוב אליו ושיר על רצונו לשוב אליה  
 יינו שיר השירים.וה 

במעב"נ  עי"ש  הנביאים    עוד  בחי'  והם  הצפרים  את  לקרב  הצדיק  ששולח  הקולות  בחי'  הוא  נד  תורה  המבואר  הרמזים  ענין  מבאר 
ורק   נתפרשו הצפרים  בפנמיותם לא  וכן הכרוזים הנשמעים בלב כל אחד עי"ש שמבאר שבאמת  ששולח להחזיר ישראל בתשובה 

בעצמו יחודם בבחי' ראוה  צואר העקום נשמע קולם זה לזה שזה  ת זה וזה הריחוק וע"י הצדיק בעל ה מצד החצוניות לא שומעים זה א 
מדברת וזהו שמצד אחד שולח לנו רמזים להתקרב אליו ומאידך מעורר אותנו לקרא אליוית' בתורה ותפילה.  וכן הכרובים יחודם  

כי הקריאה היא בחי' יחוד  ה וזהו ויקרא ה אל משה לשון חיבה  הוא מה שקוראים זה לזה כדרך המלאכים דכתיב בהם וקרא זה אל ז 

קריאה שהוא בחי' קול בחי'    כי כל הנגונים והשירות הם בחי'    -יד שכל הנגונים בחי' קריאה    ' ג   ועיין לק"ה אבידה ומציאה כנ"ל.   
  ת' ון שעי"ז קוראין וממשיכים אותו י אליו ואח"כמדבר עמו שזהו בחי' שיר וניג  המשכה כי ע"י הקריאה שקוראין את חבירו נמשך ובא 

בחי' ניגון שהוא סטרא דלוי בבחי' הפעם ילוה אישי    אלינו ואח"כ אנו מדברים לפניו כל צרכינו. כי עיקר ההמשכה והחיבור הוא ע"י 
ן אותו ית' אלינו  קוראין ומשיכי   במ"א. וזה בחי' מה שאומרים פסוקי דזמרה קודם התפלה כי ע"י ניגון וזמרה   אלי כו' כ"ש אדמו"ר ז"ל 

 .התפלל לפניו כל צרכינו ואח"כ יכולים ל 
רלז   נח ְטרָּ   -  תורה  ס ִּ מִּ ן  ו  ג  ַהנ ִּ ר  ק ַ עִּ ֶׁ ש  י"ט.(:  מֹות  ְ )ש  ז ַֹהר  ַ ב  א  בָּ ו  מ  ַ כ  ם,  עֹולָּ לָּ י  ֵלוִּ יא  ֵהבִּ יר  ִּ ש  ֵלי  ְוַהכ ְ ן  ו  ג  ַהנ ִּ ר  ק ַ ה:  עִּ ֵלאָּ ה  ְמרָּ אָּ ֶׁ ש  ה  ְוזֶׁ אי,  ֵלוָּ ד ְ א 

י   ִּ יש  ה אִּ וֶׁ ָּ ל  ַעם יִּ ַ עַ "ַהפ  ֶׁ ית כ"ט(. ש  ִּ ֵראש  י  ֵאַלי" )ב ְ ֹוַלד ֵלוִּ נ  ֶׁ ַעם ש  ַ ה ַהפ  י ֵאַלי'  ת ָּ ִּ יש  ה אִּ וֶׁ ָּ ל  ַעם יִּ ַ ם 'ַהפ  עֹולָּ יר לָּ ִּ ְכֵלי ש  ן ו  ו  ג  יַנת ַהנ ִּ חִּ א ב ְ ָּ דֹו ב  ַעל יָּ ֶׁ ש 
ֵבן. ְוזֶׁ  יר, ְוהָּ ִּ ְכֵלי ש  ן ו  ו  ג  ים הו א ַעל ְיֵדי נִּ רִּ בָּ ֵני ד ְ ְ רו ת ש  ְתַחב ְ י הִּ אי, כ ִּ ַוד ַ ְ ב ְ מ  ֶׁ ר ש  מֶׁ ֵלי זֶׁ יַנת כ ְ חִּ ה.ה ב ְ ין ַעל ֲחֻתנ ָּ נִּ  ַנג ְ

פרק ד' דור שמיני לקין היה יובל בן עדה ולמך ושם פסוק כא כתוב בו שהיה אבי כל תופש כנור ועוגב. עי"ש רבי    עיין בראשית וצ"ע  
שיובל לקח לחלקו את הנהר השני    עי"ש מלבי"ם ו סעדיה גאון שהיה מחבר כתבי נגינה. והרד"ק כתב שהיה הראשון בחכמת הניגון.  



 מוהר"ן                       ג              תורה                                  ליקוטי                 14ב: 

ו   -שם י לוחות כנ"ל, ות התורה אל הספר שזהו בחינת תיקון שברהתחברות אור אותיעיקר התקשרות 
הוא על ידי ניגון וזמרה להשם יתברך שהם בחינת כל השירות והתשבחות שאומרים להשם יתברך שזהו  
עיקר  כי  נגינה.    מיני  העשרה  מכל  שכלול  השלום  עליו  המלך  דוד  שיסד  תהלים  ספר  כל  בחינת 

ידי ניגון כמו  חוקים זה מזה מאד שהם כמו שני הפכים, עיקר התחברותם על  התחברות שני דברים הר 
לוי שהוא  כשנולד  אישי אלי שאמרה לאה  ילוה  בחינת הפעם  )בסימן רל"ז( שזהו  ז"ל  שכתב אדמו"ר 

כי עיקר הדביקות וההתחברות להשם יתברך מזה העולם השפל והגשמי והנמוך  בחינת סטרא דנגונא.  
ניגו ידי  השם יתברך ומונח  . וכמו שרואין בחוש שאפילו האדם הרחוק מאד מ\נט/ ן וזמרהמאד הוא על 

בעולם. הוא  היכן  עצמו  את  ומזכיר  יתברך  להשם  נתעורר  ניגון  ידי  על  רוב  פי  על       בדיוטא התחתונה 
כמו   ביותר  לו  להזיק  יוכל  אזי  ביותר  עכשיו  המצוים  קלים  או  רשעים  ממנגנים  הניגון  כששומעין  רק 

במקו וזמשכתוב  ניגונים  כששומעים  אבל  א(.    לקוטי  ג'  )בסימן  אחר  באמת ם  כשרים  מאנשים  ירות 
המכוונים את לבם להשם יתברך או כשמנגן בעצמו איזה ניגון וכוונתו לשמים יכולים להתעורר על ידי  

יתברך,    ז"ל.זה מאד להשם  והדביקות מעולם הזה הגשמי   וכמו ששמעתי מאדמו"ר  כי עיקר החיבור 
י ונתרחק  להשם  מי שחטא  בפרט  מאד.  ונשגב  מרומם  ידי תברך שהוא  על  הוא  מאביו שבשמים  מאד 

ניגון וזמרה שהוא בחינת כל השירות והתשבחות שאומרים להשם יתברך. ועל כן יסד דוד המלך עליו  
 מו שאמרו רז"ל. עכ"ל מוהרנ"ת שם. השלום כל ספר תהלים שכלול מכל העשרה מיני נגינה כ 

 
 סיכום 

ן הוא שיש קול ישר וקול חוזר והמנגן הכשר הוא זה שיודע לברר את קול הישר מקול החוזר  ד הניגו יסוד סו
 המעורב בו. 

בגשמיות בכלי נגינה כגון בכינור, קול הישר הוא היוצא מהמיתר, וקול החוזר הוא מה שחוזר מתיבת 
ול מעורב יפה. אבל בנמשל התהודה, והמנגן המוכשר יודע לתת משקל נכון בין שני הקולות האלה לבנות ק

וזר הוא הבלי עוה"ז  דהיינו בניגון דקדושה הרוחני, הקול הישר הוא קול ה' הקורא לשוב אליו, והקול הח
הקוראים לאדם להגרר אחריהם, והניגון דקדושה הוא לא לערבם כנ"ל, אלא להפך כיון שהם כבר 

הישר, ואותו לנגן ולהחזיר להקב"ה, והוא   מעורבים, צריך להיות שומע בתוך הניגון המעורב, רק את הקול
 ו מפיל את המלכות.   בנין המלכות, אבל אם ח"ו נגרר אחר קול החוזר ומנגן אותו אזי ח"

ועומק כוונת רבינו כאן בתורה הוא שקול הישר והחוזר הוא כל מה שאנו שומעים באוזן ובלב דהיינו בבחי'  
 קול ולא ניגון. דהיינו כל הקולות הנקלטים מבחוץ. הם נקראים

ם מאיתנו וניגון הוא כל מה שאנו מדברים בפה ובידים ובכלים דהיינו במלכות דהיינו כל קולות היוצאי 
 לחוץ כח הקול ששמענו, דהיינו עשות דבור לקול, שבזה תלוי תיקון ובנין המלכות או ח"ו חורבנה ונפילתה. 

ול ה' בליבו, וקול תאוותיו שבליבו, ואזי כל נמצא כשאדם נמצא לבדו ומנגן אזי הקול הישר ששומע הוא ק
 נו היא בליבו.  מלחמת ניגו

זי מתערב בקולות שבליבו עוד קול מעורב כפי המנגן, שממנו הוא  אבל כשאדם שומע ניגון מאדם אחר, א
שומע, אם הוא מנגן כשר אזי הקול הנשמע ממנו רובו ישר ומיקל על השומע לנגן בקדושה, ועם הוא מנגן  

 אזי הקול הנשמע ממנו רובו קול החוזר קול רע שמקשה על השומע לנגן בקדושה.  לא כשר,
ולו קול ישר שרק מועיל מאד להמשך על ידו אל הקב"ה לעשות רצונו ית'  אבל כששומע ניגון מצדיק אזי כ

 דהינו תיקון ובנין המלכות. 
 הוא מנגן.   נמצא שאדם תמיד שומע קולות ותמיד בכל מעשיו ודיבורו ואפילו הרהור ליבו

הוא  כי כל מה שאדם עושה בבחירה הוא ברור רוח טובה מרוח רעה דהיינו בחי' ניגון, אמנם ניגון ממש 
דווקא קול היוצא מהאדם אפילו קול הכאת תוף וכ"ש דיבור ממש, אבל בהם לא כל כך ניכר סגולת  

וה אלי אישי, לכן עליו המשיכה שיש בניגון ממש בכלי נגינה שמושך לב השומע אחריו בבחי' הפעם ילו
 עיקר כוונת רבינו שמועיל עבוה"ש או ח"ו יכול להזיק.   

י עצמו נקרא ניגון ולגבי חבירו נקרא קול מעורב ומה שהוא קולט מחבירו  נמצא מה שאדם פולט הוא לגב
 לגביו זה קול מעורב ולגבי חבירו זה ניגון. 

קול הישר שבו ומי שלא זכה לכזה ברור מדמה   לכן עיקר תיקון הנגינה היא לדעת לשמוע בכל תערובת את
 לו לשמוע ניגון אלא מצדיק. אזי אסור 

 

וכו' והגם שאח"כ שב הניגון לדבר נכבד הממציא  סובב את ארץ כוש ששם הזמה והניאו ה  ף והוא היה ההתחלה אל הזמר והניגון. 
 .הראשון היה להמשיך לב נשים וע"כ שמו עוגב מלשון שיר עגבים 

פך לדבר נכבד לכבוד שמים  לוי. ואמנם לוי חידש שהניגון נה   בניגון שלו היה ממשיך לב הנשים אליו ומה חידש   צ"ע הרי גם יובל 
ע שהניגון מושך כבר היה קודם ולא בגלל שהוא מסטרא דלוי לשון לוויה. וצ"ע. ונ"ל שיובל חידש חכמת הניגון והמשיכה  אבל הטב 

הר שמות יט( ואע"פ שבתורה  שלו נבעה רק מצד נעימות הניגון, אבל לוי חידש משיכה דקדושה להקב"ה מכח הניגון. )כמבואר בזו 
רב רב היא מכח המשיכה של לוי צ"ל שזה מצד הרגשת החסרון שגורם לו קול ה', אלא  ואר שגם המשיכה לניגון יללה של ע רכו מב 

 שהוא רץ למלא אותו בתאווה )כמבואר בלק"ה ע"ת ה' ו'(.
  ום גבוה מבחי' האדם אליו ית' מחמת שנמשך בשרשו ממק גדול להמשיך את    וע"כ יש להקול כח   -עיין לק"ה אפוטרופוס ג' אות ה'    נט 

     התנוצצות אלקות.
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 עד כאן ההקדמה 

 
בנחלים חלק אר"ת  היכן שנזכר    –הערה   הכוונה לביאור הרש"מ קרמר שליט"א הנקרא מעיינים  וכל חלק מחולק   ' מעב"נ  ב'  וחלק 

 לאותיות. מענ"ב א' א', הכוונה לחלק א אות א'. 

 
 

 
 

 [סא]  סג  תורה
כפי שרבב"ח בעצמו   \סב/בתורה זו מתבאר מאמר החמישי ממאמרי רבה בר בר חנה בגמ' בבא בתרא עג:

 . \סג/ ביאר לרבנו כמבואר בחיי מוהר"ן סימן ה

כי   סחה אקרוקתא דהו  סזאילי ה  סוו לדידי חז  סהאחנ    רבה בר בר  אמר[  סד]

תנינא   אתא  בתי  שיתין  הוי  כמה  דהגרוניא  ואקרא  דהגרוניא  אקרא 
באילנא. ת"ח כמה   סטיתיבואתא פושקנצא ובלעה לתנינא וסליק    בלעה

 [ עא]: דאילנא עא נפיש חיל

 

ואקרא דהגרוניא כמה    .כאקרא דהגרוניא גדול היה כאותה כרך  .\עג/ אקרוקתא, צפרדע  עברש"י 

 פושקנצא עורב נקבה.    .אתא תנינא רבה קא"ל .\עהקאמר לה/  קא"ל [עד ]  . תלמודא הוי שיתין בתי

  -רשב"םהתרגום לפי ה
שהי צפרדע  ראיתי  רבב"ח  גדול ת אמר  הכרך    הה  דהגרוניא.  שנקרא  כמו  היא  ואקרא  דהגרוניא  אקרא 

העורב שבתוכה התנין  ובא עורב נקבה ובלעה את התנין ועלתה    את הצפרדע שישים בתים, בא תנין ובלע  
 )הענף( האילן.     וישבה על ענף באילן, בא וראה כמה גדול כחשבתוכו הצפרדע הגדולה ככרך של ס' בתים 

 
 )כפי שיבאר בסוף התורה(  ולפי רבינו 

 
 בתרלו נמחק אות ג  ס

 , שמונה ימים לפני התקרבות מוהרנ"ת לרבינו )חיי מוהר"ן נט( ברסלב לעיררבינו שנכנס    נההראשוקדש שבת ליל   ,תצא-יכ רשת בפ , תקס"ב אלולתורה זו נאמרה ביד  סא
גרוניא ואקרא דהגרוניא  י ההיא אקרוקתא דהויא כי אקרא דה ואמר רבה בר בר חנה לדידי חזיא ל   -כך היא גרסת הגמרות שלנו    סב

אמר    .כמה הויא שתין בתי אתא תנינא בלעה אתא פושקנצא ובלעה לתנינא וסליק יתיב באילנא תא חזי כמה נפיש חיליה דאילנא 
 .מני רב פפא בר שמואל אי לא הואי התם לא הי 

ְמרו  ַעל מַ -אות ה    -  חיי מוהר"ן   סג אֶׁ נ ֶׁ ֶׁ ֹורֹות ש  נָּ ַהת  ר חָּ ַ ר ב  ַ ה ב  ָּ ה  ַאְמֵרי ַרב  ָּ ם ַרב  ֵ ש  ם אֹוְמרֹו ַהְינו  ב ְ ֵ ש  ם ב ְ רָּ ֲאמָּ ֶׁ ה ש  כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ ֵ ַמר ַרב  א אָּ
ֹורֹות ַעל ַמַאְמ  ֹות ת  יל ְלַגל  ְתחִּ הִּ ֶׁ ֵעת ש  ָּ ם ב  ַעְצמֹו. ג ַ א ב ְ נָּ ר חָּ ַ ר ב  ַ ר ב ַ ב  ַ ה ב  ָּ ַרב  ֶׁ ר ש  ֵ פ  ז סִּ א אָּ נָּ ר חָּ ַ ר ב  ַ ה ב  ָּ ַמר  ֵרי ַרב  יו ְואָּ נָּ ָּ ֵחר פ  ִּ יו ְוש  א ֵאלָּ ָּ ה ב  נָּ ר חָּ

ַע ֵאי  ו  ד  ַמד  ם חִּ הֶׁ ָּ ה לֹו ב  ֶׁ ם, ְוהו א ְיַגל  ֹו ֲעֵליהֶׁ ב  ים לִּ שִֹּ י ָּ ֶׁ ה ש  ש  אֹותֹו ַעל זֶׁ ק ֵ בִּ ֹו, ו  ל  ֶׁ ים ש  רִּ ֲאמָּ ַ ים ֵלב ְלַהמ  אִּ נֹו ֵמשִֹּ ְפלָּ ים נִּ ִּ ש  ים:ו  אִּ  ים ְונֹורָּ
 בשם אמרו.  ם ועיין חיי מוהר"ן אות ה' שרבינו מפרשובבא בתרא עג: מאמר חמישי ממאמרי רבב"ח ש סד
 חנה  -גם דפו"ר חנא ,בתרלד ומתרצו   סה 

 חזי   -בתרלד ותשכט  סו 

 ההיא -בתשכט  סז 

 דהוי -בתשכט  סח

 יתיב -בתשכט  סט 

 חיליה  -חילא, ובתשכט   -הילא, בתרלד ובתרלו   –חילא, בתקפא  –דפו"ר  ע
העורב  ובא עורב נקבה ובלעה את התנין ועלתה    את הצפרדע אקרא דהגרוניא היא שישים בתים, בא תנין ובלע  ואקרא דהגרוניא.  שנקרא  כמו הכרך    ה ולה גדתאמר רבב"ח ראיתי צפרדע שהי  -תרגום    עא

     וישבה על ענף באילן, בא וראה כמה גדול כח )הענף( האילן.בתים  שבתוכה התנין שבתוכו הצפרדע הגדולה ככרך של ס' 
 ם רשב" -בתרלד ותשכט  עב
 בערוך מבואר שאקרוקתא היא צפרדע נקבה והזכר נקרא אקרוקא.  עג
 כך גרסת העין יעקב שבה לא נגע הצנזור כמבואר בהקדמת המדפיסים על עין יעקב  עד

צ"ע כאן ובהמשך רבה קאמר לה. מה הכריח את רשב"ם לפרש שלא רבב"ח אמר את הכל.  אבל לפי רבינו זה נפלא כי דבריו הם    עה 
 המעשה.     חלק מהפירוש של 
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אמר רבב"ח ראיתי ששרש בנין המלכות )צפרדע( שהוא קול היוצא מבחי' שתי צפרים חיות טהורות יכול  
אדם לעשות לו דיבור ועי"ז לנגן אותו ולשמוע אותו בכל ניגון ע"י שיקרא בגרון גמרא שהיא בחי' שישים  

בה קאמר לה דהיינו להיקרא רבי )במקום לעשות  אבל אם לומד שלא לישמה בבחי' רמסכתות )שיתין בתי(  
)צפרדע( )לגרום לו לשנוא    \עו/ לו רב דהיינו תיקון המלכות( אזי יבלע הנחש )התנין( את קול לימודו הזה

  \עז/ ( והעיצה למי שרוצה ללמוד לשמה ולא מצליח שילמד בלילה )בחי' עורב( כי הלילה בולעפל"חחכמים  
)בחי' אילן אשל דאברהם איש החסד( שנמשך על הלומד בו. שהוא החן    \עח/את הנחש מכח החוט של חסד

עבודתו   לקבל  חסד  כלפי  הקב"ה  מטה  שעי"ז  בלילה  ללמוד  נפשו  מסירות  מכח  עליו  משמע הנשפע  )כך 
צא.( לך  לך  את    בזהר  שלומד  אלה  ובפרט  בג"ע  לקולו  המקשיבים  מהצדיקים  שמקבל  הסיעתא  והוא 

)כך משמע בתורה  עבודתו ולהעלותה למעלה אע"פ שאינה בשלימות    דושיהם שמטים כלפי חסד לבררחי
 . יב ומדיוק יתיב באילן דהיינו אברהם(

 
 וכיצד להתגבר עליו.  ,והנזק בשמיעת מנגן רשע , והתועלת בשמיעת מנגן כשר ,עתה יבאר רבנו סוד הניגון

נגינתוו את  המנגן  לוקח  מהיכן  רבינו  מבאר  לוקחיםתחלה  שממנו  מהמקום  לוקח  כשר  שמנגן  ומחלק   ,  
הנביאים את נבואתם דהיינו משתי צפרים חיות טהורות שהן יונקות מאתר דנביאין ינקין. ומנגן רשע לוקח 

 מצפרים אחרות שבקליפה, שהן יונקות מדדי המלכות.  
מד ובמתוק  קליפות להאריז"ל  יונקיםבשער  מבואר שהנביאים  ריז:  ויחי  זוהר  על  והוד    בש  מנצח  נבואתם 

חכמה ובינה של נוקבא הן  ים דדי המלכות, ומשם יונקות הצפרים. והצפרים  דמלכות דאצילות, שהם נקרא
 דקליפת נגה דאצילות.   

יפת נגה  הרי הן אותן צפרים חו"ב דנוק' דקל  ,רבנו שמנגן רשע יונק מצפרים אחרותמה שאמר  ולפ"ז קשה  
 דאצילות. 

ה וידוע שקליפת נגה היא בחי' ממצע שמי שהוא  יון שהצפרים הם בקליפת נגוצריך לומר כוונת רבנו שכ
כשר מעלה אותה לקדושה ומי שהוא רשע מוריד אותה לקליפות. לכן אומר רבנו שמנגן רשע לוקח נגינתו 

והן נחשבות   הוא הוריד אותן לקליפהו  ,כיון שהיא קליפת נגהאלא    ,מצפרים אחרות הכוונה לאותן צפרים
 ילו מנגן כשר העלה את קליפת נגה וכלל אותה בקדושה לכן נחשב שיונק מצפרים של קדושה. או אחרות,

אלא שמנגן כשר עושה לו    ,ששניהם לוקחים את אותו הקול  מוהרנ"ת מבארג' ה'  אפוטרופוס  גם בלק"ה  
 .תאוותיו יונק ממנו חיזוקומנגן רשע קדוש, דיבור 

כ ִּ ומבאר שם שהקול הזה   ְמֹאד,  ר  קָּ יָּ א  ר הַ הו  ק ַ דֹו עִּ יָּ ַרךְ י ַעל  ָּ ְתב  יִּ ה ַלה'  כָּ ָּ ְוַהַהְמש  ת  ֵבקו  ...ד ְ ֹול, .    ש  ַהק  ֹרֶׁ י ש  כ ִּ
ְתנֹוצֵ  מ ִּ ֶׁ ְתנֹוְצצו ת ֱאלֹקו ת ש  יַנת הִּ חִּ ב ְ ְליֹון ְמֹאד מִּ ַ ְועֶׁ ֹבה  קֹום ג ָּ ָּ מ  ין, הו א מִּ יַנת ֹמחִּ חִּ הו א ב ְ ֶׁ י  ש  ֹו. כ ִּ ַדְעת  ד ב ְ חָּ ל אֶׁ ץ ְלכָּ

ַרְך ב ְ  ָּ ְתב  מִּ ה' יִּ ְמצו  ה צִּ ָּ ַכמ  ת ַעְצמֹו ב ְ יו ְמַצְמֵצם אֶׁ ז  ַרֲחמָּ ֵ ה ְמַרמ  זֶׁ בָּ ת ו  ְתנֹוְצצו ת ֱאלֹקו  ֹו הִּ ַדְעת  ד ב ְ חָּ ל אֶׁ יר ְלכָּ אִּ ים ְלהָּ
יַנת חִּ ב ְ וא  הִּ ְתנֹוְצצו ת  ַההִּ ְוֹזאת  יו  ַאֲחרָּ ְך  ַ ְמש  י ֻ ֶׁ ש  אֹותֹו  ְוקֹוֵרא  אָּ   לֹו  הָּ ת  אֶׁ ְקרֹות  לִּ ה  ַמְעלָּ ְ ל  מִּ ין  אִּ ָּ ב  ֶׁ ש  ם  קֹולֹות  דָּ

ַהק   ל  ְוכָּ ַרְך  ָּ ְתב  יִּ יו  ַאֲחרָּ ְך  ֵ ש  ָּ מ  י ִּ ֶׁ יו  ש  ֵאלָּ ם  דָּ אָּ הָּ ת  אֶׁ יְך  ִּ ְלַהְמש  דֹול  ג ָּ ַֹח  כ  ֹול  ְלַהק  ֵיש   ן  ֵ כ  ְוַעל  ם.  ָּ ש   מִּ ין  כִּ ָּ ְמש  נִּ ֹולֹות 
קֹום ָּ מ  ֹו מִּ ְרש  ָּ ש  ְך ב ְ ָּ ְמש  נ ִּ ֶׁ ַרְך ֵמֲחַמת ש  ָּ ְתב  י  יִּ ת, כ ִּ ְתנֹוְצצו ת ֱאלֹקו  יַנת הִּ חִּ ב ְ ַ מִּ ֹבה  יַנת   ג ָּ חִּ ו ת ֱאלֹקו ת הו א ב ְ ל  ְתג ַ ר הִּ ק ַ עִּ

י קֹול. קֹול, תִּ לָּ ים זו  ם רֹואִּ ה ֵאיְנכֶׁ נָּ ְתמו  ים ו  ֹוְמעִּ ם ש  ים ַאת ֶׁ רִּ בָּ יַנת קֹול ד ְ ְבחִּ    ב ִּ
קדוש   דיבור  לו  לעשות  צריך  ב ִּ והאדם  ַֹח  ַהמ  ב ְ ֹוֵגַע  פ  ֹול  ַהק  י  ֵלמכ ִּ ְ ש  ר  ק ַ עִּ ה,  נָּ ו ָּ ַ ַהכ  ְמעֹוֵרר  קֹול  יַנת  תֹו  ְבחִּ ו 

ְת  י ִּ ֶׁ ב ַעד ש  ֵ ְך ְלתֹוְך ַהל  ָּ ְמש  נ ִּ ֶׁ ש  יַנת כ ְ ְבחִּ ים ב ִּ ִּ ים ְקדֹוש  רִּ ו  ב  ה ְלדִּ ֶׁ ְזכ  י ִּ ֶׁ ה ַעד ש  ָּ ְקֻדש   ת ד ִּ ְתַלֲהבו  הִּ ה ב ְ ְיֵדי זֶׁ ֹו ַעל  ב  ם לִּ ֵ ַחמ 
ְבַער ֵאש   י תִּ יגִּ ֲהגִּ ַ י ב  ְרב ִּ קִּ י ב ְ ב ִּ י.ַחם לִּ ֹונִּ ְלש  י בִּ ְרת ִּ ַ ב     ד ִּ

ְתַיֵחד  יין קול בלא ציור של דבור כי  ה שדייקא כיון שהוא עדוהרשע לוקח את הקול הז ֹול מִּ ֵאין ַהק  ֶׁ ל ְזַמן ש  ָּ כ 
 ֶׁ ֹול ש  יַנת ַהק  חִּ ב ְ מִּ א  דָּ ֵפרו  ד ְ א  ְלמָּ ֵמעָּ ם  תָּ יזָּ ֲאחִּ ר  ק ַ עִּ ֶׁ א ש  ֳחרָּ א אָּ ְטרָּ ַהס ִּ יַזת  ֲאחִּ ן  ֲעַדיִּ ֵיש   ר  ו  ב  ַהד ִּ ם  ר עִּ ו  ב  ֵמַהד ִּ חֹוק  רָּ

ֹות ֻאמ  יַזת  ֲאחִּ ם  ָּ ש   מ ִּ ֶׁ יַנת    ש  חִּ ב ְ מִּ ם  תָּ יזָּ ֲאחִּ ֶׁ ש  ים  עִּ ָּ ְרש  ְוהָּ ם  עֹולָּ ים  הָּ עִּ ָּ ְרש  ים  נִּ ַנג ְ ְ מ  מִּ ַהְינו   ד ְ א,  ֳחרָּ אָּ א  ְטרָּ סִּ ד ְ ן  ו  ג  נִּ קֹול 
ה וְ  ם ַהז ֶׁ לֹום, ְלַהְבֵלי עֹולָּ ָּ ם ַחס ְוש  דָּ אָּ ת הָּ יְך אֶׁ ִּ ַֹח ְלַהְמש  ם כ  הֶׁ ש  לָּ י ֵ ֶׁ ן. ש   ַתֲאֹוֵתיהֶׁ

 
צ"ע מה הכוונה בולע? ומבואר שלימוד כדי להקרא רבי, אינו חשוב לתקן את הגרון, והיא מחשבה המזיקה לתיקון המלכות, אבל    עו 

בולע, משמע שנעשה מזון לסט"א, דהיינו שיונק ממנה חיות להמליך את מלכות הסט"א, תאוות ומידות רעות, דהיינו    צ"ע כי לשון 
בי דהיינו תאוות הכבוד, אלא עוד נותן כח לסט"א. ואולי הכוונה למבואר בתורה יב וכח שע"י לימוד גמ'  שלא רק שלומד להקרא ר 

לדב  ובוז ע שלא לישמה מתחזקים הרשעים  וכשלומד  ר עתק  הקליפה לילי'  גמט' שם של  ריד שתלמוד  וכן בתורה  ל הצדיק, עי"ש. 
 שלא לישמה מקבלת כח להתאווה מהלימוד בעצמו.

 י, כמ"ש במדבר ד' "כבלע את הקדש", דהיינו שמגן ומכסה על הלימוד מפני הנחש. )מעב"נ( ן כסו לשו   -בולע    עז 

שהלילה בלע את הנחש קודם שישב על האילן דהיינו חוט של חסד, ואילו לפי רבינו  צ"ע כי בסיפור כפי שסיפרו רבב"ח משמע    עח
כי   אפ"ל  ואולי  הנחש.   את  לבלוע  הלילה  יכול  חסד  של  החוט  מכח  שמקבל  רק  דשמיא  סיעתא  מכח  בלילה  זוכה  חסד  של  לחוט 

שישאר מחובר אליו ית', להיות מסוגל  מהצדיקים והקב"ה המקשיבים לקולו, אבל החוט של חסד לא פועל בלילה, אלא אחרי הלילה  
נשאר רק רשימו    לשמוע ניגון מכל מנגן, ולברר הטוב בכל קול, כי בלילה לא נצרך לחוט של חסד, כי זוכה לחסד עצמו, אבל ביום 

 ממנו שזה בחי' חוט.
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  \ פו/ק"עלב)  \פהמנגן שלא לשם שמים/ מאו    \פד/[פג ]   \פב/שעממנגן ר[  פא]  \פ/ נגינה  \עט/מי ששומע  הנה

כי כל תאוותיו של המנגן  .  [פט]   \פח/ לו לעבודת הבורא  \פזומזיק/ קשה    (כתב שלא לשם שמים כלל

 
, אבל באמת כבר  מדלא נקט מקשיב משמע שכל שמיעה, ומאידך "וישמע יתרו" משמע שמיעה ממש, המביאה לידי מעשה   צ"ע   עט 

 שם אומר המדרש שכולם שמעו ורק יתרו בא, וא"כ צ"ע מאי "ששומע", האם כל שמיעה מזיקה או דווקא כשמקשיב היטב.  

ד"ה בתור   ועיין לקמן  והגהות    ה  מנוסחאות  ועי"ש הגה  כנ"ל, מתקן המלכות,  זכות, מבאר שע"י שמיעה  דן את כל האדם לכף  והוי 
הכ  של  הגליון  שבצידי  יד  כתוב  מכתב  בו ת"י,  ונכלל  ניגון  ששומע  בשמחה   , שע"י  הוא    , וכשמנגן  בהשי"ת,  מ גם  עצמו  את  שמח 

ולפ"ז משמע ששמיעה היא דווקא כשנכלל  ן וכו'.   ה אזי הוא מתק ומהרהר בתשוב   , וכשמנגן בהתעוררות גם הוא מתעורר את עצמו 

עיין תורה  גם      אליו ולפ"ז אם לא נמשך לא נקרא שמיעה.  לוות י ניגון מסטרא דלוי לכן מושך לה שה   ותורה רלז  תורה רכו   ועייןבו.    
ו ומבאר שם שאע"פ שכולם שומעים  לגבי שמיעת תורה, שצריך הרב לומר באופן שכל אחד ישמע רק מה שראוי ל   תנינא, ומז    , קלד 

    .  אותה אסור שישמע אלא כל אחד רק את הראוי לו כשל יתרו  אבל שמיעה ממש  

נגינה?   פ נכלל בשם  מה  קולות     צ"ע  מברר מתוך תערובת  הוא מה שאדם  שניגון  בהקדמה  לעיל  עיין  רשע?  ניגון של  מזיק  וכיצד 
 ששומע בליבו או באזניו או בפיו או בכלי נגינה.  

גם מדבר את    צא מ נ  וכ"ש אם  לרע.  בלבו להתייחס  נמשך  הוא  טוב  גם  יש  שבחבירו  חבירו אע"פ  על  רע  כגון שחושב  הוא  שניגון 
כשמנגן בפיו ומתוך תערובת הקולות, הוא במקום לברר את קול הישר המושך את שומעו לכסופים דקדושה הוא    מחשבתו. והכי נמי 

 את לב שמעו לכסוף אליהם.    מברר קול ההברא החוזר מהבלי עוה"ז ומושך 

ניגונו  ניגון ממנגן רשע, משמע לכאורה שמעורב בקול  גם קצת טוב    וממה שמבואר לקמן שהלומד גמרא בלילה יש בכוחו לשמוע 
גמרא   לימוד  ע"י  גוי אפילו  מנגן  אזי אולי  הוא  כך  ואם באמת  בזה.   וצ"ע  רע.  גם מתוך הרבה  טוב  יודע לברר  גמרא  וע"י שלומד 

   .ור לשמוע בלילה אס 

רעג(,  ונראה שרבנו מדבר בעיקר בניגון ממש בפיו או בכלי שגורם לאדם להקשיב היטב ולהמשך ליבו אחריו )כמבואר בשיחות הר"ן  
אבל בעומק הדברים זה כולל גם כל מיני דיבורים רעים שגם הם ניגון של רשע )וגם הם מושכים את הלב לקבלם( אבל אפילו קול  

ניגו  הוא  מקל  כעס של אדם  דפיקת  קול  ואפילו  כיו"ב  כל  וכן  ולהגרר אחריו לכעס  ממנו  רשע שצריך להזהר שלא להתפעל  ן של 
 ה שימשוך את הלב כל כך לכך מסתמא אין הזיקו רב.שנעשה בכוונה הוא ניגון אלא שקש 

ז'  יום רביעי שכל העשרה צדיקים לבד מזה שצווארו עקום הצטיינו ביכולת   ועיין ספורי מעשיות  הנגינה והתפארו כסדר    בטלערס 
גון הוא אפילו  ו כמו תוף והשני כמו יריה מקנה שריפה נמצא לפ"ז שני מעלתם והשנים האחרונים התפארו אחד שיכול לעשות בקול 

קול דפיקה עד שסברו שעל ידו יכולים הם לקרב את שתי הצפרים זה לזה דהיינו תיקון המלכות בשלימות. ועיין בזה מעב"נ א צג  
ן תחילת שער רוה"ק להאריז"ל שאין שום קול לבטלה כל הקולות שבעולם הם בחי' נבואה וכן גם משמע בתורה כב שבכל  צד.   ועיי 

רמזים לעורר את הגוף להקשיב לנשמה. אלא שכנגד כל קול דקדושה מתעורר קול הברא רע ולכן צריך ברור    הקולות מתלבש בהם 
 הקולות.  המדמה גדול כדי לשמוע רק את קול הישר שבתערובת 

ג' מאות טז סוד הניגון דקדושה עפ"י חכמת המוזיק של המחקרים )המבואר בספר  סוד הנגינה עיין תורה נד אות ו' ד"ה ולהכניע ותורה רפב ולק"ה אפוטרופוס ג' עפ"י תורה ג' ולק"ה פו"ר ואישות הלכה    פא

    הברית ח"א יז פ"ה( 
 ם רשע  יוסלה חזן, והרי בזהר מחמיר מאד במכנה יהודי בש צ"ע שרבינו נקט מנגן רשע וכולם הבינו שמתכוין ל   פב

תאנא, ישראל אקרון קדש, ובגין דאינון קדש, אסיר ליה לאינש למקרי לחבריה בשמא דגנאי, ולא לכנאה    עיין זהר משפטים קכב.
ו שמא לחבריה, וענשיה סגי,   בטמא  הקדש  הרע ומלביש  כח  ונחשב כאילו משליט  הוא מהחיצונים  גנאי  העליונותכי שם  במדרגות  החצונים  אחיזת  וכל שכן במלין    גורם 

ו   אחרנין,  הרע  בגלל    תאנא כתיב )תהלים לד יד( נצור לשונך מרע וגו', מהו מרע, דבגין לישנא בישא מרעין נחתין לעלמא   כיו"ב כגון לשון 

כי המדבר לשה"ר על חבירו גורם    אתפס במה דלית ביה   . אמר רבי יוסי, כל מאן דקרי לחבריה בשמא דלית ביה, וגני ליה, לשה"ר מחלות יורדות לעולם 

מי   של  מהעוונות  עשאם לנכות  הוא  כאילו  עליהם  ונתפס  המדבר  שם  על  ונחשבים  עליו  כל מאן דקרי לחבריה רשע,  דאמר רבי חייא אמר רבי חזקיה,    , שדיבר 
  ה ניש למקרי להו רשע. ההוא גברא דלייט לחברי , בר אינון חציפין דאורייתא, דשרי ליה לאי נחתין ליה לגיהנם, ונחתין ליה לעלעוי

לקחו המקלל לרבי יהודה לדון    , אתייה לקמיה דרבי יהודה אמר רבי יוסי למקלל עשית כרשע  רבי ייסא, אמר ליה כרשע עבדת , אעבר  אדם אחד קילל את חברו

כרשע, ולא אמינא דאיהו רשע, אתא  מעשיו  כי עשה  רשע לא קאמינא ליה, אלא כרשע, דאחזי מלוי  רבי יוסי  , אמר ליה  על שכינהו רשע 
אלעזר, אמר ליה ודאי לא אתחייב, מנלן, דכתיב )איכה ב ה( היה יהו"ה כאויב, ולא אויב, דאי    רבי יהודה ושאיל לעובדא קמיה דרבי 

 .  ע"כ לשון הזהר.לאו הכי, לא אשתאר מישראל גזעין בעלמא 

וכמב   אבל באמת  יד כיון שחז"ל הז נ"ל שעל רבנו א"א להקשות קושיא כזו  הירו אל תדין את חברך עד  ואר בתורה א' תנינא אות 
 למקומו, נמצא שצדיק גדול מותר לדון, כי יכול להגיע למקומו, כי נכלל במקומו של עולם. עי"ש.שתגיע  

 עיין שיש"ק ח"ב קפא  פג
שיוסלה חזן שהי   הביאה"ל   פד כדי  ותירץ  במנגן כשר.  ולא  רבינו במנגן רשע  מדוע פתח  יחשוב לרגע שהוא מנגן  הקשה  לא  ה שם 

אות קפא וצ"ע א"כ למה בלקוטי עצות ובקיצור לקוטי מוהר"ן גם מוהרנ"ת פתח במנגן דסט"א, )אמנם שינה    שיש"ק ח"ב כשר. עיין  
 מלשון רבינו שלא קרא לו רשע. אלא דסט"א(.  

. ונ"ל כיון שכיון בדבריו  וציא דבר מגונה מפיו עקם הכתוב שמונה אותיות ולא ה כמבואר בפסחים ג.    וצ"ע מדוע לא נקטו לשון נקיה 
החזן  ליוס  יוסל  נפל  שבה  הידועה  בתאוה  ובפרט  עוונו,  כאילו ממעט בחומרת  מקום לפרש  להניח  רצה  כנ"ל בהקדמה, לא  החזן  ל 

ועליה עיקר  וכידוע רבינו מיאס תאוה זו במיוחד בתכלית המיאוס. כנראה כי היא עיקר הסטיה ממנו ית' ופגם הקשר והברית עימו  
 יקא לשון חרון אף.  החרון אף של הקב"ה שע"כ נקראת ניאוף די 

גרונך,    ועיין לקמן  אלא  הונך  תקרי  אל  חז"ל  ודרשו  מהונך"  ה'  את  "כבד  וכתיב  הון"  יאבד  זונות  "רועה  רטז  מוהר"ן  מחיי  בהערה 
 דנמצא שפגה"ב היא התאוה שביותר פוגמת בניגון )וכן מבואר בתורה כז אות ו( וביותר קשה לשמוע ממי שפגום בתאוה זו.    

יות בשעת ניגונו, אבל אין ללמוד מלשון התורה כאן לעצמינו שמותר להחליט  תר לחשוש בכל אחד שמא יש לו פנ עכ"פ אע"פ שמו 
  ולקרא לאיזה אדם מנגן רשע, ובפרט בתורה זו כפי שיתבאר עפ"י הנ"ל, שלשה"ר נקרא ניגון רע וכמבואר בתורה נד כי עיקר ענין 

רפב  נתבאר בתורה  טוב מרע שעפ"ז  זה שיודע למצא ט   הניגון הוא לברר  לפי האמור  שחזן כשר הוא  גם  ועוד  וב בכל אחד.       
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שמנגן/  בניגון  לביטוי  ו\ צבאים  הלב,  ,  את  מאד  למשוך  ניגון  השומע  הוא  כשהמנגן  טבע  לב  נמשך  רשע 
   .הרעות לתאוותיו

 

בסמוך לקמן שתיקון הנגינה היא לימוד תורה שבע"פ הרמוז בבחי' עורב, דהיינו במסירות נפש והתמדה )כמבואר בערובין( ומבואר  
ך  ש לו אות בתורה וכשמדבר בו מוש בחיי מוהר"ן אות לד סגולה להתמדה שלא לדבר על שום אחד מישראל כי כל אחד מישראל י 

וגער בו רבינו ז"ל איך אתה אומר  ושאל אותו אחד ואם רואים שהוא רשע גמור  )ועיין מזה גם בשיחות הר"ן צא(  עצמו מאותה האות  

והזכיר אז את הענין    על אחד מישראל שהוא רשע גמור הלא נמצא בו בודאי עוד מעט טוב או איזה נקודה טוב ששם אינו רשע 
 קשורה לתורה שלנו שמדבר בה מניגון דהיינו לימוד זכות.  בואר בתורה רפב, שכאמור גם היא המ 

  אות   ן " מוהר   יי הנ"ל, לכאורה היה צריך ללמוד שדווקא התאווה הידועה היא הפוגמת במנגן. וכן משמע בח   צ"ע מהמעשה מיוסלה   פה
ְנַין   ַעל   -  רטז  ְכַמת   עִּ יר   חָּ ִּ ה   ַהש   יצָּ לִּ ְ א   ְוַהמ  ְקרָּ ם   ַהנ ִּ ֹונָּ ְלש  יא   ב ִּ ַמר   ,ַפאזִּ י  נו( )רב   אָּ ֵאינוֹ   מִּ ֶׁ כֹול   ש  יא   ַפא   יָּ ֵאס   ַהְינו  ]   זִּ ַתֲאַות   ְלמָּ ל   ב ְ ג ָּ ְ ש  י   ַהמ ִּ או  רָּ ָּ [  כ 
כֹול   ֵאינוֹ  יא   יָּ י .  ַפאזִּ ה   כ ִּ ד   זֹונֹות   רֹועֶׁ ֵ ְקֵרי   ְוַאל ,  הֹון  ְיַאב  א   ֵמהֹוְנךָּ   ת ִּ ָּ ל  רֹוְנךָּ   אֶׁ ג ְ א   .מִּ ְמצָּ רֹוֵעה   נִּ ֶׁ ד   ת זֹונוֹ   ש  ֵ ת   ְיַאב  ֹול   אֶׁ יר   ַהק  ִּ י   ן כ ֵ -ְוַעל .  ְוַהש     מִּ

ֵאינוֹ  ֶׁ כֹול  ש  יא   ַפא   יָּ ה   זִּ ְהיֶׁ י ִּ ֶׁ ְצלוֹ   ש  ס   אֶׁ ְמאָּ א   נִּ פָּ ה   ו  יא   ְוֵאיזֶׁ ה   זִּ ְהיֶׁ ת ִּ ֶׁ ה , ש  ְהיֶׁ ְצלוֹ   יִּ ס   אֶׁ ְמאָּ א   נִּ פָּ כֹול   ֵאינוֹ ,  ו  יא   יָּ ֵבן   ַפאזִּ   :ְוהָּ

א אמר מי שנואף,  ניגון שאינו לשם שמים. ובאמת גם בחיי מוהר"ן ל אבל מלקוטי עצות הנ"ל מבואר שאינו כן, אלא כל תאווה וכל  
אלא מי שלא ממאס התאווה. כי יש שלא נואפים, אבל גם לא ממאסים. ובאמת ברית והקשר עם הקב"ה, בו תלוי כל הלשם שמים,  

ב  יש  אבל  הקב"ה.  עם  שלו  והקשר  הברית  פגם  בחי'  זה  שמים,  לשם  שלא  שמנגן  מי  מדרגות ז וכל  הרבה  שממאס  ה  מי  ובוודאי   ,
שר ומועיל, וצ"ע מי שהוא יותר נקי ממני דהיינו שממאס התאווה יותר ממני, האם יועיל לי ניגונו שהרי  התאווה בתכלית גם ניגונו כ 

ל  ימשוך אותי בניגונו למדרגתו, או כיון שאינו מזוכך לגמרי יכול להזיק לי בניגונו.   אמנם מי שלומד גמרא בלילה אין לו לחשוש כ 
   כך כפי שיתבאר.

ממנגן דסטרא אחרא, שאין כוונתו בניגונו לשם שמים  א(: "על כן צריך להזהר מאד שלא לשמוע נגינה  )נגינה אות    בליקוטי עצות   פו 

    , כי שמיעת קול נגינה שלו מזיק לעבודת הבורא יתברך".כלל, רק בשביל ממון וכבוד והתפארות 

דבריו בלק"ע הנ"ל שמנגן כשר  דמשמע שאם כוונתו גם לשמים הוא כבר לא מזיק ומותר לכל אחד לשמוע אותו.   ומהמשך    צ"ע 
 והגון טוב ומועיל עבודת הבורא לשמוע ממנו ניגון.  

ת אזי לא  לכאורה משמע שטוב לשמוע זה רק כשכוונתו כולה לשמים, ומזיק רק כשאין כוונתו כלל לשמים, וכשכוונתו מעורב   לפ"ז 

אליו והוא בחי' נבואה שמעורבת באמת ושקר    ממה שמבואר לקמן שניגון סגולתו למשוך לב האדם   אבל באמת מזיק ולא מועיל.   
מרע,   טוב  לברר  לדעת  דהיינו  המדמה  ברור  הוא  בלילה  גמרא  הלימוד  השומעש   נראה ותיקון  באדם  לברור    , תלוי  זכה  כבר  כמה 

לא  גן, כמה מעורבת אצלו כוונתו בפניות.  גם יש לעיין ממה שהזהיר רבנו דווקא מיוסלע ש המדמה ע"י לימוד גמרא, ובאדם המנ 
  ומאידך גיסא שם היה היה רשע גמור להכעיס אלא לתאבון ולא חלק על רבנו אלא בא להיות במחיצתו, ואעפ"כ רבנו הזהיר ממנו.  

 כדי להוכיחו.

לשמוע כגון יללה ועצבות ולא יועיל לזה העצה של תורה בלילה.  אבל    לקמן עפ"י תורה רכו שיש נגונים שלעולם אסור   עוד עיין 
מנגן רשע, אפשר לשמוע רק מי שלומד תורה בלילה ובשעת הניגון משתדל להתעורר על ידו לשמחה דקדושה.  ניגון של שמחה ש 

פני מה בא לידי כך ולא הגינה תורתו  )קצור לקוטי מוהר"ן אבל עיין לק"ע בתרא נגינה א(        ועיין חגיגה טו: אחר מאי )פרש"י מ 
משמע שבתחילה כיוון לשם שמים ורק אח"כ הניגון גרם לו    ,שון מפני מה בא לכך וצ"ע הל     .ע"ש   .עליו( זמר יוני לא פסק מפומיה 

ניגון  אבל כיון שה   , ולא ששמע ממנגן רשע   , אע"פ שבעצמו ניגן את הזמר היוני  ,נמצא שאפילו תנא נורא המטייל בפרד"ס   , שיתפקר 
 .    מאד   זיק לו ה רשע  יוני    חובר ע"י 

נגוני המוזיקא קלסית    וראיתי חרדים חשובים שנהגו לשמוע מוסיקה  הבקי שרובא דכולה של  קלאסית. אבל האמת שמעתי מאדם 
חיברו קומפוזוטורים בהשראה של ניאוף או ע"ז לכנסיה הנוצרית. וכן מצינו רבנים שנהגו לשמוע מוזיקא ישמעאלית שהיא קול יללה  

"א למה ניגון בני ישמעאל כולו ביללה תמיד כי  בשם הגר (  35דק'  12)מט פי ששמעתי מהריצ"ח  וגרועה מהכל כמבואר בתורה רכו.  וכ 
שכל   משמע  מהם  שנחסר  האחד  זימה  הקב  על  זה  תמיד  שמיללים  שמה  ואמר  ישמעאל  בני  לקחו  זימה  קבין  בגמ' שתשעה  איתא 

 יללתם היא יללה של זימה.  
קשה.  מוהרנ"ת שינה   פז  מזיק במקום  וכתב  רבינו  ...צר   מלשון  א  נגינה אות  ערך  עצות  לקוטי  נגינה  עיין  מאד שלא לשמע  לזהר  יך 

ממנגן דסטרא אחרא, שאין כונתו בנגונו לשם שמים כלל, רק בשביל ממון וכבוד והתפארות, כי שמיעת קול נגינה שלו מזיק לעבודת  
 בבחי' לעז הוא מזיק.  הבורא יתברך...    ואולי נקט לשון מזיק לרמוז לניגון שבלשון לעז נקרא מוזיק, כי 

בינו לכנותו רשע, ומאידך כביכול הקל בהיזק שמיעת קולו, שכביכול רק קשה ולא מזיק. וכנראה שהיה תיקון  וצ"ע מדוע החמיר ר 
 מיוחד ליוסלע כפי שידע רבנו כיצד להחזירו בתשובה.

דייקא   פח הבורא  נקט  ב   למה  יפה  הערה  בזה  כרמל,  ספר  עיין  הרב  בשם  מישור  התגברות  אורח  שם  הבריאה  שעולם  בזה  שרמז 
דק  הבריאה,  הצפרים  בעולם  היא  מי שמדרגתו  של  לעבודה  מזיק  ניגון מאדם רשע  רבינו שלשמוע  כוונת  נראה  לפ"ז  לינוק.   ליפה 

  דהיינו עולם הפירוד.       והביאור עפ"י מה שביאר שם שכח הניגון להחזיר בתשובה ולחבר האדם בחזרה לאביו שבשמים הוא מכח 
מעולם  הבולטים  עתיק  רגלי  סוף  שהם  בהמה  לשוב    הדדי  ורוצה  הפירוד  בעולם  שנמצא  מי  כי  דהיינו  הבריאה.  לעולם  אצילות 

בתשובה אין לו אחיזה בקדושה אלא משם, אבל כיון שהוא נמצא בעולם הבריאה שבו יש גם לסט"א אחיזה, לכן גם הרע שלו רוצה  
ות משם כח להרע, אזי יש כח נגינת  ממנגן רשע שלוקח נגינתו מצפרים דקליפה היונק לינק משם כח להפילו לתאוה, לכן אם שומע  

 המנגן הרשע להפילו לינק כמוהו מצפרים דקליפה, במקום לינק כח לתשובה.
 עיין חגיגה טו: אחר זמר יוני לא פסק מפומיה  פט 
ב' ושם הערת    עיין בעש"ט על התורה   צ ויקהל אות  חיים  פרשת  וז"ל, כח    -אות א'  מקור מים  כח,  פ"ו ד"ה אהבה  נוצר חסד  ובס' 

ועל בנפעל, ולכן מרן אלוקיי אור ישראל ריב"ש זצ"ל כשהיו מביאין לפניו כלי וספסל וכיוצא, היה אומר כל המחשבות בפרט,  הפ 
יר פ' האזינו ד"ה  ועי' בזכרון טוב די"א ע"ב. ובס' אור המא   .....שהיה מחשב האומן בעת עשיית הכלי כי כח הפועל בנפעל וכו' ע"ש.  

הבעש"ט זללה"ה, פעם אחד שמע לאדם רשע שניגן בכנור, והבין כל העבירות שעשה מיום הוולדו,    שמעתי בשם וישמן כתב וז"ל,  



 מוהר"ן                       ג              תורה                                  ליקוטי                 19ב: 

למשו טבעו  שהניגון  הלבטעם  את  בלק"ה    ך  מאד,   כיון  '(ה)ג'    וסרופאפוטמבואר  גבוה  מאור  בא  שהוא 
שבאריך  דיקנא  תיקוני  שביג  ראשונה  מדה  ואור  עתיק  רגלי  שהם  לעיל  נפלאים    ןשה  ,וכמבואר  אורות 

האצילות    ,שבכתר מעולם  דאצילות  שיורדים  מלכות  ברגלי  הבריאה ומתלבשים  בעולם  מתים    . להחיות 
 ו"ב לקיום העולמות המבואר בלק"ה ע"ת ה'.  ר ההיחוד התדיר של חולעיל בארנו שהוא או

וצ"ע לפ"ז המבואר בזוהר שמות יט. הובא בתורה רלז שכח הניגון למשוך לקדושה התחדש בלידת לוי בן  
 שאמרה לאה בלידתו עתה הפעם ילוה אישי אלי.  וכמ"שיעקב ולאה. 

שנולד   כים ישירו למעלה, ולא שרו אותה עדיט. שהקב"ה ברא שירה עליונה שהמלאמבואר בזוהר שמות  
לוי, אבל לא היה לה שלימות עד שהלווים בבית המקדש שרים אותה מלמטה, יחד עם המלאכים השרים  

לויים, כי נלווים לשירה של מעלה, כמבואר בזוהר שא"כ היה צריך לקרא להם  אותה למעלה, ולכן נקראים  
לווים אחרים, כי  לווים  נקראים  נפשו    נלווים אבל  ונדבק  נלוה  היה  דהיינו שכל השומע את שירת הלווים 

בנו )כמבואר במאור ושמש קרח בשם ברית  למעלה, שעל כן היו הלווים מנגנים בשעה שאדם היה מקריב קר
 כי קרבן לא מכפר אלא עם תשובה.  מנוחה(
ולא נשלם עד  רק כשנולד לוי    \צאאבל המלאכים לא שרו אותו/ שבאמת בכח הוא היה תמיד כנ"ל    דהיינו

בניגון שלם  נש דיבור  לו  המקדש  שלעשה  בבית  הזה,\צב/הלוווים  האור  האיר  בלידתו  מיד  לכן  וכיוון    \צג/ , 
לעולם הנשמה    השבא, הבינה לאה שהסיבה לכך היא  שמיד כשנולד לוי התחילו מלאכים של מעלה לשיר

שלימות   ון של מעלה, כי איןשעל ידו יושלם הניגשתוציא לפועל למטה בעוה"ז ניגון קדוש בבית המקדש,  
ילווה אישי  לוי אמרה לאה הפעם  וזהו שכשנולד  כנ"ל.  ניגון דקדושה  לניגון מלמעלה רק כשכנגדו עולה 

 כח המושך נפלא.אלי. כי הביאה לעולם נשמה עם 
גן רשע מנין שגם הוא  נאבל ניגון מממסטרא דלואי,    כי הואוך  שטבעו למ  ,וצ"ע בשלמא ניגון ממנגן כשר

יללה של הערב רב שכיון דאמא   ניבעניין ניגו  באר, ועיין תורה רכו שם רבנו מ\צד/ למשוך את הלב  טבעו
לד לוי לכן זה לעומת זה יש משיכה גם  דערב רב היא הקליפה לילי' שהיא יונקת מהבכי של לאה שממנה נו

מושך    דושה שהואדהינו שניגון ממנגן רשע מושך את הלב כיון שיונק מניגון דקבניגון יללה הבא ממנה.  
 ששרשו באורות גבוהים מאד כנ"ל. כיון 

כשרווכשש ממנגן  לו  \צו/והגון  \צה/ מע  טוב  שיתבאר\צז/ אזי  כמו  התורה  ,  לשון  .  בהמשך  וזה 
רכו(   ותורה  רלז  )תורה  הלב  את  למשוך  הניגון  סגולת  כי  בלק"ה  וזמירות  מוהרנ"ת  ניגונים  כששומעים 

 

ואם בניגון בכלי פירש עוונותיו, כל שכן כשמנגן בפה, מהניגון שהוא מזמר יכול המשכיל מזכי הראות לדעת מה שפעל ועשה מכל  
 ע"ש. : מכניס כל מאמצי כחו בניגון שמוציא מפיו כו'  עוונותיו, כיון ש 

והתרחק מהקב"ה מובן קצת   צא הלך  והתחיל לאחות את הקרע    , צ"ע אמנם באלפים שנות תוהו שהעולם  אבל משבא אברם אבינו 
 קצד שנים.עד שנולד לוי עברו    , ולהוריד חזרה את השכינה למטה, והתחילו אלפים של תורה 

י ולימד את הלווים לשיר על הדוכן באהל מועד וחמש  דש היה חכמת ניגון נפלאה שקבל משה רבנו בסינ ניגון הלווים בבית המק   צב
  -פרשה נד פסקה ד    -מדרש רבה בראשית  שנים היו המשוררים לומדים את החכמה הזו כמבואר ברמב"ם כלי המקדש )ג' ז'( ועיין  

שלימד  עד  עמרם  בן  בו  יגע  יגיעות  כמה  נחמן  בר  שמואל  רבי  )   אמר  ואתם  ללוים  מפ ה שירה  הארון  את  שהביאו  לישתים(  פרות 
 אומרות שירה מאליכם יישר חילכם:

י: ל  ) בראשית  כמו שמצינו שבהולדת יוסף    צג ְלַאְרצִּ י ו  ל ְמקֹומִּ ה אֶׁ י ְוֵאְלכָּ ֵחנִּ ְ ל  ַ ן ש  בָּ ל לָּ ר ַיֲעקֹב אֶׁ ֹאמֶׁ ת יֹוֵסף ַוי  ֵחל אֶׁ ה רָּ ְלדָּ ר יָּ ֶׁ ֲאש  ַ י כ    כה( ַוְיהִּ
יעקב אש משנולד שט ופרש"י   בית  והיה  )עובדיה א(  ובית עשו לקש אש בלא להבה אינו שולט    נו של עשו שנא'  יוסף להבה  ובית 

 עכ"ל.    למרחוק משנולד יוסף בטח יעקב בהקב"ה ורצה לשוב: 

עשו, לכן כבר האיר  היסוד שיכניע את  תיקון מדת  שיוציא לפועל את  נולד, כיון שכבר בא לעולם האדם  רק    דהיינו אע"פ שיוסף 
 .  עשו   שבכוחו להכניע את   האור הזה בעולם באור גדול 

משנולד שטנו של עשו שנא' )עובדיה א( והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש    -רש"י )כה( כאשר ילדה רחל את יוסף  
 אש בלא להבה אינו שולט למרחוק משנולד יוסף בטח יעקב בהקב"ה ורצה לשוב: 

לי עתיק. עיקר המשיכה היא של הניגון של המנגן  לוקחים את הניגון מאותן צפרים, היונקים מרג  אע"פ שנתבאר לעיל ששניהם   צד
הכשר בחי' לוי כיון שמנגן את הקול הישר בעצמו אבל המנגן שאינו כשר מנגן את הקול הברא המתעורר כנגדו, וכמבואר בתורה  

 ה נמשך הניגון הכשר שטבעו למשוך.  רכו שלומד שניגון של רשע מושך כיון שיניקתו מהבכי של לאה שממנ 
צ"ע כיון שפתח ברשע לכאורה היה צריך לומר שלעומתו צדיק. ונראה שבאמת ראוי לומר כשר ופסול ומה שנקט    -ר מנגן כש   צה 

רשע היה רק בגלל יוסלע החזן שרצה להוכיחו ולתקנו. ואמנם בסוף התורה נקט מנגן שאינו כשר. וטעם שראוי לומר כשר ופסול, כי  
קל צ  בתיקון  מדובר  כאן  ואילו  קדש  בחי'  הוא  אותה  דיק  יעלה  אם  באדם  שתלוי  דהיינו  ורע,  טוב  של  ממצע  בחי'  שהיא  נגה,  יפת 

נגה   בקליפת  שעוסק  הניגון  מהות  שזה  דהיינו  מפסול.  ההפך  דהיינו  כשר  וזהו  בקליפה.  להכלל  אותה  יוריד  או  בקדושה  להכלל 
 קבא דקליפת נגה דאצילות.  כמבואר לקמן שיונק מהצפרים שהם חו"ב דנו 

מברר את קול הישר מתוך כל קולות ההברא, קול  ש   למדו הלווים בבית המקדש במשך חמש שנים ניגון הניגון    ובאמת עיקר שלימות 
אצל   ית'  לה'  עצומים  כיסופים  מעורר  הוא  מלמטה,  דהיינו  כשר  ממנגן  בא  הזה  וכשהקול  אלי,  שובו  הקורא  ה'  קול  ממש,  הישר 

של מקום  שומע קול הישר הוא תמיד בכסופים אליו ית' ועושה רצונו  השומע עד כלות הנפש. וזה עיקר בניין המלכות שע"י שתמיד  
שהאדם   שראה  מה  כפי  לנגן  ללווים  רומז  היה  שהכהן  בספרים  כמבואר  המקדש,  בבית  הלווים  נגינת  שהיתה  וכמו  אותו.  וממליך 

ר שמעורר את האדם  . וכל דב )הערה הבאה( המתכפר צריך להתעורר בתשובה. כמובא במאור ושמש קרח בשם ברית מנוחה לקמן  
מה אליו ית' זה כיון שזכה באותה רגע לשמוע את קול הישר בחוזק גדול, וכמו שמצינו  לכסופים והתפעלות דדושה ותעוררות עצו 

 )על''ת א רכג( ברבי זושא כשרק שמע את המילה הראשונה של דברי התורה של המגיד היה מיד צועק ומתלהב  
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להשם   לבם  את  המכוונים  באמת  כשרים  לשמים  מאנשים  וכוונתו  ניגון  איזה  בעצמו  כשמנגן  או  יתברך 
ז"ל. כי עיקר  יכולים להתעורר על החיבור והדביקות    ידי זה מאד להשם יתברך וכמו ששמעתי מאדמו"ר 

מעולם הזה הגשמי להשם יתברך שהוא מרומם ונשגב מאד. בפרט מי שחטא ונתרחק מאד מאביו שבשמים 
בחינת   שהוא  וזמרה  ניגון  ידי  על  דוד הוא  יסד  כן  ועל  יתברך.  להשם  שאומרים  והתשבחות  השירות  כל 

שאמרו כמו  נגינה  מיני  העשרה  מכל  שכלול  תהלים  ספר  כל  השלום  עליו  מוהרנ"ת    המלך  )לשון  רז"ל. 
ֵבקו ת הו א וכעין זה כתב בהלכות אפוטרופוס ג' ד' והוסיף שם    (נשיאת כפים ה' ו'(בלק"ה   ת ְוַהד ְ ְרבו  ְתקָּ ר ַההִּ ק ַ י עִּ  כ ִּ

ְבֵר  דִּ ן ב ְ בָּ ו  ה ְוַכמ  ינָּ ה ְמקֹומֹותַעל ְיֵדי קֹול ְנגִּ ָּ ַכמ  ה ב ְ כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ ֵ ה  י ֲאדֹוֵננו  מֹוֵרנו  ְוַרב  ְבעָּ ִּ ש   ה מִּ ֲעֹשֶׁ ַ ַהמ  ט ב ְ ְפרָּ בִּ , ו 
ַמֲעַלת   ם  ֹעצֶׁ ל  ֹדֶׁ ג  מִּ י  ִּ ש   ִּ ַהש   ְויֹום  י  יעִּ ְרבִּ הָּ ְויֹום  י  ִּ יש  לִּ ְ ַהש   יֹום  ל  ֶׁ ש  יְרֹש  עְטלֶׁ ֶׁ יו  ב  יחֹותָּ ֹשִּ ב ְ עֹוד  ר  ְוַכְמֹבאָּ ה  ינָּ גִּ ַהנ ְ

ֹות דֹוש   עכ"ל.  .ַהק ְ

ויש לזה    ,\צחרוחני למעלה הנקרא שתי צפרים/דהיינו מקום    כי הנה קול הנגינה נמשכת מן הצפרים,

חז"ל  בדברי  ט"ז  רמז  פ'  )ויקרא  במדרש  מפני מה מצורע  \ק/[צט]   כדאי'  רשע (  מנגן  בחי'  דהיינו 

 

 שר.  גם כששומע מנגן שאינו כ   , כול להתעורר לכסופים אליו ית'ולקמן יבאר שע"י שלומד גמרא בלילה י 

אמר: טוב להאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה נגון. כי נגון הוא דבר גדול וגבוה    ועיין שיחות הר"ן סימן רעג 
בנו האם רק למי שיודע לברר את  ע"כ. וצ"ע למי מדבר ר   מאד מאד, ויש לו כח גדול לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך.

אדם מנגן לבדו זה את ברור קולות הישר והחוזר שבליבו שאיתם תמיד הוא צריך להתמודד, גם כששומע  ונראה כי מה ש קול הישר?  
  ניגון מאדם אחר.  ולכן ניגון שטוב לעבודת הבורא הוא רק ניגון שלא יקשה עלי את הברור אלא שיעזור לי בו, ולפ"ז באמת ניגון 

עוררות ודביקות שעי"ז עולה בידו לנגן באמת לשם שמים כי הכלל שהכל  טוב הוא רק ניגון של צדיק או מי שבזמן שמנגן יש לו הת 
 תלוי בשעת הניגון עד כמה מכוין המנגן לשם שמים כך ניגונו יותר קדוש.

לערס ביום הרביעי שהיו שם עשרה צדיקים  , כי מבואר בספור המעשה מז' בעט או אפילו קול דפיקות   , וצ"ע האם דווקא ניגון ממש 
עקום והגדול שבהם התפאר שיודע לעשות קול של ירית רובה וזה שלפניו ידע לעשות כקול התוף וסברו שעי"ז    לבד מזה שצווארו 

להשליך  יכולים לקרב את הצפרים, דהיינו שניגונם היה ניגון של אדם כשר, שהוא טוב לעבודת הבורא, וגם זה שצווארו עקום שידע  
אלא כקול סגירת דלת וחבטת הכלב בשלג, ומסתמא גם לפני הצפרים שם לא    קולות לא מבואר שהשליך קולות ניגון יפים דווקא, 

דהינו   הניגון,  תיקון  כל  סוד  עמ"נ לקרבם, שזה  ולשלה אצלו,  לשלו אצלה  הדומה  קול  לנו, אלא  דביקות המוכר  נגינה של  השליך 
מור לגרום לתשובה צ"ל שסוד השלכת  שראל להקב"ה ואת הקב"ה לישראל.  אבל כיון שניגון טוב א לקרב את הצפרים, דהיינו את י 

וירית   התוף  ומסתמא  הקב"ה.  אל  לשוב  לנו  להזכיר  לפנינו  וממציא  שמשליך  רמזים  מיני  כל  אלא  כפשוט  גשמי  ניגון  אינו  קולות 
רימת התעוררות שרמוז בדפיקות כאלה אלא שכיון שלא ידעו  הרובה של שני הצדיקים הנ"ל אין זה ניגון כפשוטו אלא בסוד איזה ג 

לעורר   צדיק  אותו  של  לכוחו  רומז  הרובה  קול  )אולי  לצפרים.  הואילו  לא  לכן  להם  בסמוך  בו  לפעול  רק  הקול אלא  את  להשליך 
   ליראת העונש שעי"ז אדם ישוב בתשובה( 

ן רומז למדות וכשר לכסופים דקדושה שלו. כי מדות טובות  ולכאורה הגו   מה רצה להוסיף ב"הגון" יותר מכשהוא רק כשר.  צ"ע   צו 
יכול להיות גם לגוי אבל כסופים דקדושה לא שייך אצלו. אלא שא"כ יצא שמה שנטק רבנו גם כשר וגם הגון, ששניהם מעכבים ואין  

ון מזיק לשמוע אותו וצ"ע  לשמוע מכשר ולא הגון, אע"פ שבשעה שניגן היה עם כסופים לה', אבל כיון שבכלליות במדותיו אינו הג
 בזה.

   .מקשה שנקט בתחילה ולכאורה היה לו לומר קל או שיאמר לעיל מזיק   צ"ע כי טוב זה לא ההפך   צז 

ל   וכששומע  טוב  כשר  ושמש  –  ו ממנגן  מאור  ספר  ועבד    -עיין  ד"ה  קרח  שהיו    -פרשת  שבשעה  מנוחה  ברית  בספר  איתא  והנה 
העובד בבעל קרבן והבין מחשבתו ואם הבין שאינו עושה תשובה כראוי עדיין אזי  מביאים קרבן לבית המקדש היה מסתכל הכהן  

הר  רמז הכהן העובד ללוים שיזמרו ניגון לעורר בעל הקרבן שיהרהר בתשובה ואזי הלוים בשירם ובזמרם הביאו לבעל הקרבן שיהר 
יון שהוא מזלא עילאה שהוא שלשה הויות  בתשובה, לפי שהם בשירם ובזמרם היו ממשיכים מי"ג תיקוני דיקנא עילאה ממזל העל 

י"ג מכילין דרחמים, והיו ממשיכים לעולם הבינה שהוא עולם התשובה ומשם נמשך   י"ג מדות והם י"ב תיבות ועם המקור הוא  של 
ן  ממשיכין י"ג תיקוני דיקנא עילאה ממזלא עילאה וממקור העליון שהוא נקרא אריך אנפי תשובה לבעל הקרבן ומהרהר בתשובה. ו 

והיו ממשיכין המוחין עילאין שהם שמות הויות והמילויין דהיינו ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן כידוע, ועל ידי זה היה נמחל לבעל הקרבן ונעשה  
מעשה בלי מחשבה היה מכפר הקרבן של הבהמה, בהמה    נושא שנוטלין ומבטלין המחשבות של העבירות, ועל השוגג לבד שהוא 

 מחשבה לפי שנושא עון כנ"ל.   נגד מעשה בהמיות שהוא מעשה בלי  

לכאורה צ"ע דלא אמרו שירה אלא בקרבן חובת ציבור כמבואר בערכין יא: ד"ה בעי    מש"כ שהלויים היו שרים בקרבן חובת יחיד 
ל: )ועיין ערכין יא: סוף העמוד בשם ר"ל שדווקא בשעת הקרבה אבל שלא בשעת    רבין ובתוס' שם ד"ה עולת וכן בסוף התוס' ר"ה 

היה להם רשות לשיר, אבל עכ"פ בקרבן חובת יחיד משמע שאין שירה(. אבל עיין פרש"י תהלים קטז יג משמע שגם על קרבן  הקרבה  
 ת מהר"ם שיק או"ח פח.                 יחיד אמרו שירה וכן מבואר בשו"ת חת"ס או"ח נא ושו"ת אבני נזר או"ח לט ג' ושו" 

טלערס יום שישי שהבעטלערס שבלי ידים יכול להחזיר החיצים שירה הס"מ בבת מלך  עפ"י מעשה יג מז' בע   שיחות הר"ן רעג עיין  
נפלה מדת  כי יודע את הי' דפיקין וי' מיני נגינה שעל ידם מרפאים את המלכה כי עיקר רפואתה ע"י נגון ושמחה דהינו שאפילו מי ש 

את הש"י וסובר שאין בכוחו    על עצמו צה להמליך  המלכות שלו לגמרי בכל מדותיה ולא נשאר אלא בבחי' הרצון שרוצה לשוב ורו 
 כלל אלא לרצות יכול הצדיק ע"י ניגון לעוררו ולחזקו בעבודת ה' לתקן המלכות שלו.      

שנקרא ספירות חכמה ובינה )או פרצופי אבא ואמא(, ונקראים    כפי שנתבאר באריכות בהקדמה, הצפרים הוא כינוי לסוד רוחני   צח
, שעל ידי יחודם מגיע השפע ההכרחי לקיום האמונה בהעולמות בלא אתערותא דלתתא, והוא בחי' קול  תרין רעין דלא מתפרשים 

כי הרמ"ק צה שהניגון  קורא לכל העולם לשוב בתשובה )עיקר ההתגלות של החכמה הוא בבינה וזה דאיתא ברמ"ק עיין תורת נתן ער 
הצדיק  והתעוררות  הרשעים,  חרטת  נגרם  הזה  ומהקול  בבינה(  מרוב  שרשו  בו  נשרפים  קדש  ושרפי  המלאכים,  והתלהבות  ים, 

התלהבות של קדש. כמבואר כל זה בלק"ה ע"ת ה.  ומבחי' החצוניות שלהם, הצפרים האלה הם בחי' זעיר אנפין והמלכות, שרומזים  
עושין רצונו  והם מתלבשים בכרובים שעל ארון העדות, שמבואר בגמ' ב"ב צט: וברשב"ם שם שכשישראל  להקב"ה וכנסת ישראל,  
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צפר  בשתי  תלויה  טהורות    \קא/ יםטהרתו  קלניא  \קג/ [ קב] חיות  על  ויכפר  קלניא  מהמדרש   יבא  מוכח 

בקול/ הוא  הרע  הלשון  קולו שדבר  .\קדשפגם  נלקה מחמת  הרע  \קה/ כי  על    \קו/ לשון  שהכפרה  ומזה 

 

של מקום היו פניהם זה אל זה, ושלא עושין רצש"מ היו פניהם פונים זה מזה לבית. ולקמן מבאר רבינו שעיקר הדבר שמחבר אותם  
 תיקון הנגינה.  זה לזה הוא לימוד תורה שבע"פ, שנקרא תיקון הגרון, דהיינו  

לערס ביום הרביעי, שיש שתי צפרים שנאבדו זו מזו ומחפשין  שענין זה רמוז בספורי מעשיות מעשה מז' בט   ומבואר בביאור הלקוטים 
 זו את זו, ובעל הצואר העקום, שהוא השלם ביותר בתיקון הנגינה, משליך קולות סמוך לה ולו, ועי"ז מקרבם זל"ז.  

אים את נבואתם.  קול הנבואה אל משה רבינו. וזהו שמבואר כאן שהן רומזות למקום שממנו מקבלים הנבי   וידוע שמבין הכרובים יצא 
מכנסת   הקב"ה  דהיינו  עולם  של  אלופו  את  שמפריד  כיון  אלוף,  מפריד  נרגן  כינוהו  שחז"ל  הרע  לשון  רבינו שהמדבר  מבאר  וכאן 

תיקונו וכפרתו על ידי שתי צפרים חיות, שרומזות לאותם צפרים, וע"י    ישראל, ופגם עוונו מגיע לצפרים הנ"ל, שמרחיקם זה מזה, לכן 
 שניה שולח על פני השדה, כמבואר בפרשת מצרע מתקן הפגם ומחזירם זו לזו.  ששוחט אחת וה 

לשדה   משלח  ישראל  כנסת  שכנגד  והשניה  לשרשה,  להחזירה  שוחט  עולם  של  אלופו  שכנגד  שאחת  בזה,  שהביאור  אפ"ל  ואולי 
ו  ועיין  להתבודד  מזו.  זו  וריחקן  ביניהן  הפריד  מתקן מה שבתחילה  ובזה  זוגה,  בת  ביאה"ל שמה שנתרחקו הצפרים  להתגעגע אחר 

    בעונותינו, אנו מתקנים ע"י הגעגועים אליו ית', ובתיקון חצות בכל יום ולילה בזמירות הבקר.
 ויקרא רבה טז ז'  צט 
ולקח למטהר וגו' א"ר יהודה בר סימון אלין צפריא קולנין אמר הקב"ה יבא הקול  וצוה הכהן    -פרשה טז פסקה ז  מדרש רבה ויקרא    ק

על  מפתו    ויכפר  שאוכלות  צפרים  אם  ומה  ק"ו  דברים  והלא  מימיו  ושותה  מפתו  שאוכלת  דרור  צפור  לוי אמר  בן  שמעון  ר'  הקול 
במתלא אמרי דאכל בהדי קורא ילקה בהדי  ושותין מימיו מכפרין עליו כהן שנהנה מישראל בכ"ד מתנות כהונה על אחת כמה וכמה  

 קילא: 
)שער    מצות טהרת מצורע בב' צפרים חיות: נתבאר אצלנו בספר פע"ח בשער קליפות   -פרשת מצורע    -להאריז"ל   טעמי המצות   קא

ויחי   מח(  ויחי ריז:(   ואמנם קיצור הדברים, כי ב' צפרים אלו הם סוד הנז' בפ'  נוגה והחי' חכמה  השחוטה הוא סוד מוח בינה ד   )זוהר 
 דנוגה הנק' חיה כנודע בסוד החכמה תחיה את בעליה: 

 פרשת מצרע יד ד'  קב
י תֹוַלַעת ְוֵאזֹ   קג נִּ ְ ש  ז ו  רֶׁ ֹות ְטהֹרֹות ְוֵעץ אֶׁ ים ַחי  רִּ ֳ פ  י צִּ ֵ ת  ְ ֵהר ש  ַ ט  ִּ ַקח ַלמ  ֵֹהן ְולָּ ה ַהכ  ו ָּ וֹ ויקרא פרק יד )ד( ְוצִּ פ  ת ַהצ ִּ ַחט אֶׁ ָּ ֵֹהן ְוש  ה ַהכ  ו ָּ ר  ב: )ה( ְוצִּ

ח  ק ַ ה יִּ ֹר ַהַחי ָּ פ  ת ַהצ ִּ ים: )ו( אֶׁ ם ַחי ִּ ש  ַעל ַמיִּ רֶׁ י חֶׁ לִּ ל כ ְ ת אֶׁ חָּ אֶׁ ֹר    הָּ פ  ם ְוֵאת ַהצ ִּ ַבל אֹותָּ ֵאזֹב ְוטָּ ת הָּ ֹוַלַעת ְואֶׁ י ַהת  נִּ ְ ת ש  ז ְואֶׁ רֶׁ אֶׁ ת ֵעץ הָּ ה  ְואֶׁ ֹאתָּ
ה ַעל הַ  ז ָּ ים: )ז( ְוהִּ ם ַהַחי ִּ יִּ ַ ה ַעל ַהמ  ֻחטָּ ְ ֹר ַהש   פ  ַדם ַהצ ִּ ה ב ְ ֹר ַהחַ ַהַחי ָּ פ  ת ַהצ ִּ ח אֶׁ ַ ל  ִּ ֲהרֹו ְוש  ים ְוטִּ מִּ עָּ ְ ַבע פ  ֶׁ ַרַעת ש  ן ַהצ ָּ ֵהר מִּ ַ ט  ִּ ה: מ  דֶׁ ָּ ֵני ַהש   ְ ה ַעל פ   י ָּ

רמב"ן  דרור,  שכתב      -ד'    פסוק   עיין  בצפרי  מצורע  של  מצותו  אבל  צפור,  נקראים  טהורים  עופות  שכל  רבותינו,  מדברי  והנראה 
יה אל מחוץ לעיר אל פני השדה )להלן פסוק נג(, רבי יוסי הגלילי אומר צפור שחיה  דתניא בת"כ )פרק ח יד( ושלח את הצפור הח 

כל עיר, ואי זו זה דרור, ומן המדרש הזה הזכירו הפטפוט, ויתכן שאינו אלא למצוה, ודיעבד כלם כשרין בו, ולפיכך הוצרכו  חוץ ל 
שתי  ומביא  מ"א(  )פי"ד  נגעים  מסכת  במשנה  שנינו  וכן  טמאות,   למעט  צפרים    בת"כ  שתי  ה(  )משנה  שם  עוד  ושנו  דרור,  צפרים 

ולקיחתן כאחת, אע"פ שאינן שוות כשרות, שחט אחת מהן ונמצאת שלא דרור יקח זוג    ותן שיהיו שוות במראה בקומה ובדמים ו מצ 
ו עוף המסרט  ובפרק אלו טרפות )חולין סב,( אמר    לשניה, והטעם בזה, שאף על פי שבדיעבד כלן כשרות, כשהן שני מינים פסולות:
וח  רבי אליעזר  בה  לבנה  שנחלקו   סנונית  היא  וזו  בו את המצורע,  מין אחד בלבד,  כשר לטהר  צפרי המצורע  ומכאן שאין  כמים, 

ושאין מטהרין בכל עוף טהור, אבל מצותו בכל עוף דרור, כלומר שדרה בבית כבשדה, ולפיכך אמרו בסנונית דכיון שהיא טהורה  
ב  לטהר  כשרה  חכמים  טהור לדעת  צפרים  שתי  בכלל  שכלן  בדיעבד,   כשרים  הטהורין  כל  מקום  ומכל  דרור,   בכלל   שהיא       ות: ה 

 )עיין קהלת יעקב ערך צפור דרור( 

אמר הקדוש ברוך הוא הוא עושה מעשה פטיט לפיכך אמרה  ששם הגרסא    : ערכין דף טז שם הביא רבינו את הגמ'    עיין תורה יא   קד
 יבוא קול ויכפר על הקול כי מדבר מקול.  א גרס בו ה אבל כאן הביא את המדרש ש   תורה יביא קרבן פטיט 

שתולה הפגם בקול ומסיים "שדיבר לשון הרע" משמע שהפגם בדיבור הלשון דייקא.   ועיין לק"ה    סתירה   צ"ע שלכאורה יש כאן   קה 
יבור ולהשיבו ללב, דהיינו ע"י ששמיעה  אפוטרופוס ג' מבואר שם שיש קול הבא מלמעלה וצריך לשמוע אותו כראוי ולעשות לו ד 

נמצא שהמדבר לשון הר  נקרא שותק, כי מדבר  המביאה למעשה, עושה לקול הזה דיבור.  ע אע"פ שמרבה בדברים, אליבא דאמת 
ה' הישר שרק אותו צריך לדבר. ונמצא שעושה את הקב"ה כביכול "מדבר לקיר", לכן הדיבור שלו הוא   בלא דעת, ומתעלם מקול 

קולו, דהיינו שמדבר  ול. אבל הצדיק הוא בבחי' "עושי דברו לשמוע בקול דברו", שעושה את הדיבור לקול, ואח"כ גם שומע ב פגם הק 
 את קול ה' ית' בדיבור ובמעשה.    

והכוונה    , אלא רק תלוי בכוונה שמדבר   , שאין בה רע מצד עצמה   , והדיבור הוא במלכות   , כיון שקול הוא פנימיות הדיבור   עוד נראה 
זה    , וכשאומר בניגון של פסקנות   אין זה גנאי   , תלוי בניגון שאם אומר בלשון תימה   , כגון שאומר פלוני עבר עבירה   , תלוי וניכר בניגון

לכן    , כי שרש הניגון מבואר בתורה נד שהוא ברור טוב מרע   , לשון הרע.     ולקמן יתבאר עוד יותר שעצם הכוונה היא בעצמה ניגון
   זה לשון הרע. והקול הוא פנימיות הדיבור דהיינו הכוונה. , תלוי בכוונתו שאם מתכוין להדגיש את הרע של זולתו 

י צרעת באה לא רק על לשון הרע עיין מדרש רבה ויקרא פרשה יז פסקה ג )ג( על עשרה  צ"ע הר   –  חמת שדבר לשון הרע נלקה מ   קו 
דברים נגעים באים על ע"ז ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים ועל חילול השם ועל ברכת השם ועל הגוזל את הרבים ועל גוזל את  

 עין רע...שאינו שלו ועל גסי הרוח ועל לשון הרע ועל  

יצר הרע, עין    -עוון זה נקרא לשון הרע בה' הידיעה שמעתי מהריצ"ח שרק ג' דברים נקראים הרע בה' הידיעה טעם ש   -  לשון הרע 
הרע, ולשון הרע, והכל בחי' אחת.  כי זה היצה"ר שעינו רעה בטובת חבירו ובכל דבר רואה רק את הרע ומקטין את ערך חבירו ע"י  

 זומן לו תמיד ואעפ"כ נושך בלא שום ריווח, אלא רק להזיק את השני.    ווח, רק כהנחש שעפר לחמו ומ לשון הרע בלי שום רי 

מזה שחז"ל כינהו נרגן מפריד אלוף מבואר שכל הפרדה בין שנים היא הפרדת הקב"ה מישראל וכן מצינו להפך עיין לק"ה )ע"ז ג' ז'(  
כה   תורה  ְלהִּ עפ"י  ם  דָּ אָּ ְלהָּ ר  ָּ ְפש  אֶׁ י  אִּ ֶׁ ש  ַרְך  שכתב,  ָּ ְתב  יִּ ַלה'  ֵרב  ה  ְתקָּ ְוזֶׁ ֲחֵברֹו,  ת  אֶׁ ם  ג ַ  ַ יה  ְוַיְגב ִּ ים  רִּ י ָּ ֶׁ ש  כ ְ ם  אִּ י  כ ִּ א  ְלַדְרג ָּ א  ְרג ָּ ד ַ מִּ ְוַלֲעלֹות 



 מוהר"ן                       ג              תורה                                  ליקוטי                 22ב: 

נתקן בשרשו,  לשון הרע דהיינו פגם הקול, היא ע"י שתי צפרים,   מוכיח רבינו שהלשון  והכלל שכל דבר 
  .הנ"ל  \קז/ם עליונותהרע פוגם בבחי' שתי צפרי

קול ישר הקורא לכל הברואים   ,שמהם נמשך בעולם קול ה'  ,וכנ"ל ששתי צפרים של מעלה הם חכמה ובינה
מתוך תערובת קולות ההברא של  לא ברר את קול ה' הישר  הסיבה לזה כי    ,והמדבר לשון הרע  ,שובו אלי

נמשך לבו לראות  גם  לכן  הבלי עוה"ז,    לא נכסף לקדושה אלא לקול הברא שללכן    הבלי עוה"ז המעורב בו,

 . רע עליודבר לשבחברו ורק הרע 
 מי שהוא כשר נמשכת הנגינה שלו מן השתי צפרים חיות טהורותמידיעת ההפכים ש נמצא  

שאמנם עפ"י הפשט חיות    \קט/ בזוהר )ויקרא דף נ"ג ע"ב(  קח. וכתובהנ"ל דהיינו ספירות חכמה ובינה

 'שהשתי צפרי  סוד הפירוש חיות הוא שיונקות ממקור החיים, דהיינוהכוונה למעט טריפה, אבל עפ"י ה
דהיינו מאותו מקום שהנביאים מקבלים את נבואתם,    מאתר דנביאים ינקין יונקים    'הנ"ל יונקי צפרים  

נבואה בחי'  הוא  משם  בא  שכאמור  ניגון  שבכל  חזון  . נמצא  חזן, מלשון  המנגן  נקרא  היינו    ,לכך 
מקבלים  מהמקום שהנביאים    הנגינה מאתר דנביאים ינקיןאת  לוקח    המנגן כי    [קי]  לשון נבואה

הם שני פרקים אחרונים מנצח והוד דעתיק אריז"ל  וה   (ריז  ויחי)  זוהרכפי שיתבאר לקמן עפ"י ה,  את נבואתם
הוא קול היוצא מייחוד חכמה  )ע"ת ה(  ולפי לק"ה  יומין הבולטים לעולם הבריאה ונקראים דדי המלכות.  

יומין היורדי  בחי')  םעליוניובינה   נמוך מאד קצות רגלי עתיק  ם מאצילות לבריאה( אור גבוה מאד היורד 

זוכה    \קיאכנ"ל שהמנגן הכשר בכח לימוד תורה שבע"פ/ו   .שובו אליועשיה    יצירה  אה יעולמות ברב  לקרא
וזוכה בניגונו   נוגה להכלל בקדושה ע"י שמלברור המדמה  כל  נגן את קול ה' הישר מלהעלות את קליפת 

שמתער ההברא  עימו,  קולות  בחו"ב בים  עליון  פנימי  יחוד  לעורר  למעלה  נשמות    ,להחזירו  בחי'  להוליד 
   . ישראל, שהם המוחין שעל ידם נבנית המלכות

 
כנ"ל שאין כוונתו בניגון לשם שמים כלל, כי לא משמיע בניגונו את קול ה'    \קיב/ וכשהמנגן הוא רשע

קולות הברא, בחי'   קליפהבש  \קיג/ מצפרים אחרותהנגינה שלו    אזי הוא לוקח  הישר אלא  והיא 
   .נבואת שקר, דהיינו קול שמושך להבלי עוה"ז ותאוותיו

 

ה,  ֹורָּ ת  ַ דֹול ב  ל ג ָּ לָּ ה כ ְ מֹוךָּ זֶׁ ָּ ָּ ְלֵרֲעךָּ כ  ַהְבת  יַנת ְואָּ חִּ ה ב ְ ה. ְוזֶׁ זֶׁ ה לָּ ין זֶׁ ֵאל ֲעֵרבִּ רָּ שְֹ ל יִּ ָּ יַנת כ  חִּ הצרעת  ין הלשון הרע ועונש תיקונו  עוד בענ        ב ְ

   לעיון.  הוספה עיין בסוף  

צ"ע מה הראייה וכי כל עבירה שמביאין על שגגתה חטאת בהמה הטעם הוא כיון שפגם בבהמת נקבה שלמעלה.  ועוד צ"ע הרי    קז 
 ראייה היכן פגם למעלה.דווקא הצפרים שמביא מהם    מצרע מביא לכפרתו גם בהמות ומדוע 

שני   וצמר  עם ארז  זנבה  טובל  והשניה  חיים  מים  על  חיות שאחת שוחט  צפרים  שתי  מביא  המצרע  כיצד טהרת  עיין פרשת מצרע 
 ואזוב בדם הראשונה ומשלחה לחפשי ועוד מקריב ג' כבשים אשם חטאת ועולה ואם דל הוא שתי תורים או שני בני יונה.  

כתיב  :  חולין דף ה לפגם למעלה, הצפרים לצפרים, והבהמה רמז שפגם בבחי' בהמות הייתי עמך. עיין    ואולי באמת כל קרבן מרמז 
ה' "  תושיע  ובהמה  כבהמה   " אדם  ומשימין עצמן  ערומין בדעת  בני אדם שהן  רב אלו  יהודה אמר  רב  ע"י  ואמר  מד:  בבכורות  וכן   .

   עקורה.שמשים עצמו כבהמה לא תיהיה תפילתו  
 וכתיב -בתרלד  קח
א   ואמר ,  הפסוק   את  לפרש   חוזר   ועתה   -דף נג:    זוהר ויקרא   קט ִתיב ,  ֲחֵזי  ת ָּ ַקח   כ ְּ לָּ ֵהר   וְּ ַ ט  י  ַלמ ִ ֵ ת  ֳִּרים  ש ְּ הֹורֹות  ַחי ֹות   ִצפ  ן  שואל   טְּ יוָּ ֵ ַמר   כ  אָּ י   ד ְּ ֵ ת  ֳִּרים   ש ְּ א ,  ִצפ  א   לָּ נָּ ַדעְּ   יְּ

ו ן ִאינ  א,  מתות  שהם  לומר  אמינא   ההו   וכי  חיות  שהם   יודעים  אנו   אין  ַחי ֹות   ד ְּ א   ֶאל ָּ מו ה    הָּ ,  לטרפות   פרט  ללמד  בא"  חיות"  שמלת(,  א" ע  קמ  דף   חולין '  במס)  ל" חז  פירשו  כבר  אלא  אֹוקְּ

ל  ש    ַחי ֹות  היינו  ַחי ֹות  מלת  כי  הוא  הדבר  סוד  ֲאבָּ ָּ ה ,  ממש  העליונים  חיות  על  שרומזות  ַממ  מָּ ַאת ְּ   כ ְּ ַמר   דְּ אֵ   העליונים  בחיות  שנאמר  כמו  אָּ ,  טהורות   חיות  כאן  כ"ומש,  ַהַחי ֹות  ֶרא וָּ

ֵבל   היינו קֳּ ֵקי  ֲאַתר   לָּ נְּ יָּ יהו    ד ְּ יְּ ִביֵאי  ִמנ ַ ֵני   נְּ ֵהימְּ   ב "חו  סוד  שהם  הצפרים   יונקות   שמהם,  דנוקבא   שביסוד   דדים'  ב  בסוד   ה "נו   שהם ,  האמת  נביאי   מהם   שיונקים   המקום  כנגד   מְּ

 .   ( מ"ומק  ו "מהרח הגהות ).  נמתקות   הם ז" ועי, דנוגה  דנוקבא 

שיונקות מדדי המלכות לקמן  צ"ע כי מרבינו   ואילו בפירוש הזהר כאן מבואר שהוא אתר    , משמע שדווקא שתי צפרים דקליפה הן 
 דנביאין ינקין.

זוכה לצפרים טהורות    ועיין לקמן זוהר יחי  ריז: עפ"י ע"ח שער מח שהצפרים הם קליפת נגה ומי שמעלה את נגה להכלל בקדושה 
אדם, ומי שמוריד את קליפת נגה לרע יונק מצפרים דקלפה כי נשאר יונק מדדי בהמה. ובלק"ה ע"ת מבואר שתמיד  מבחי' דדי  יניקה  

 יניקה ראשונה היא מדדי בהמה ורק מי שמכח יניקה זו מעלה מיין נוקבין מעורר יחוד פנימי יותר שהוא שפע של יניקה ממקום בינה.
 ראה יחזקאל ז' כו הושע יב יא  קי

המנגן עצמו  אע"פ שהעצ   קיא היא שכל שכן  פשוטה  שאינו כשר אבל סברא  ממנגן  לשמוע  למי שרוצה  רבנו  גמרא אמר  ללמוד  ה 
 צריך לעצה זו כדי שיהיה מנגן כשר.

הזו כנ"ל בהקדמה עפ"י שיש"ק ח"ב    קיב על שלחנו בזמן אמירת התורה  נקט כאן רשע בגלל חזן מסויים שישב  רבינו  לעיל  כאמור 
 רה בהערה שם.ועיין בתחילת התו קפא.   

ונ"ל החילוק שלגוי יש רק נפש ולא נשמה לכן אין לו כיסופים והשתוקקות להש"י אלא לכל היותר יכול    –  צ"ע אם גוי גרע מרשע 
יותר   שאפילו  ואפשר  טובות  מידות  בעלי  גויים  של  מציאות  שיש  בחוש  שרואים  וכמו  לנפש  שייך  שזה  טובות  מידות  בעל  להיות 

גוי מהרבה   ואצל  ישראל    יהודים.  שייך אצל  לרדוף אחרי הש"י, מה שלא  ירוץ  לא  ואעפ"כ  טובות  יהיו  מדותיו  אפשר אפילו שכל 
שבמצד נשמתו ופנמיותו רוצה מאד את הש"י ורק המידות הרעות מפריעות לו, כי הרדיפה אחרי הש"י הוא מכוחות הנשמה, שאין  
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  \ קטוהנמצאים בעולם הפירוד עולם הבריאה/   \קידשהן מקליפת נגה דאצילות/לפי האריז"ל מדובר בצפרים  
ומנגן רשע הפיל    אלא שמנגן כשר העלה אותן לקדושה  ,אבל באמת הן אותן צפרים  ,אחרותכביכול  והן  

 .אותן לקליפה

להבין סוד הצפרים וסוד דדי המלכות. צריך לעיין בע"ח העניין מבואר בכמה מקומות ותחילה צריך להבין  
ואח"כ מה החילוק בין מנגן כשר למנגן רשע  מה הכוונה דדי המלכות ואח"כ סוד הצפרים היונקות משם.  

 ששניהם יונקים מאותו מקום. אע"פ 

המל דדי  ב  כותעניין  בע"ח/ כ חוזר  מקומות  יש    \קיז/ומבואר   \קטזמה  ועליה  שלימה  קומה  הוא  יומין  שעתיק 
אריך מתחיל להלביש את עתיק רק מחג"ת  לבוש קומה שלימה של אריך אנפין ואופן ההתלבשות היא ש

דהיינו ש בינה של אריך דעתיק מלובש בכתר חכחג"ת  אבל החב"ד דעתיק מגולה.  נה"י דעתיק    ,מה  אבל 
ב דהיינו  מתלבשים  קוים.  הימין( ג'  קו  )דהיינו  נצח  של  פרקים  ב'  פרקים.  ג'  בהם  יש  עתיק  של  הוד  נצח 

מלובש בחסד ונצח דאריך, וב"פ של הוד )בקו השמאל( מלובש בגבורה והוד של אריך. נמצא פרק אחרון  
די ד דבסוים, בלא לבוש, והם יורדים לעולם הבריאה  של נצח דעתיק ואחרון של הוד דעתיק נשארו גלוי

  ., מעולם האצילותדהיינו לכל מי שנפל לשם להאיר שם חיות לז' מלכים שמתו.בהמה, 

נולדו הם נולדו לשם   עוד כלל מבואר שם שכל הפרצופים דהיינו אריך ואבא ואמא וזעיר ונוקבא כשהם 
 במקום בינה.  \קיח/יונקים בתחילה ורק אח"כ עולים לינוק מדדי אדםמדדי בהמה הנ"ל ומשם 

)כנראה בחי' "ח שער מח שער הקליפות פ"ב שדדי המלכות הנ"ל הן רגלי נוקבא דאצילות  ואר בעעוד מב
המתים   למלכים  חיות  להמשיך  כדי  הנ"ל  עתיק  רגלי  קצות  את  מלבישות  שהן  מוות(  יורדות  רגליה 

 

שייך שיחפוץ להתגייר אלא אחר שכבר יש בו איזה ניצוץ מנשמת  וי שמתגייר, דלא  תגייר ולא אמרו גשמ   לגוי. וזהו לשון חז"ל גר 
ישראל שהיה שבוי בין הגוים, וכשמתגייר מקבל נשמת גר ממש. אבל מומר הוא ישראל גמור החייב בכל המצוות ואפילו אם התפקר  

שאמר על ישראל שהוא רשע    כן רבינו גער במי לגמרי עדין קשור באיזה חוט דק לקדושה שעל כן אין צריך להתגייר כדי לשוב. ול 
גמור כמבואר בחיי מוהר"ן לד. ומכרח שיוסלע חזן רבנו קרא לו רשע רק כדי לתקנו, שהרי לא היה מומר ולא חלק על צדיקים ורק  

 לא הצליח להתגבר על תאוותו.   

לו אם יש לו מידות נפלאות  לא לשם שמים ואפי לכן מגוי לא שייך לשמוע ניגון כשר ומישראל מומר גמור גם חזקה עליו שכוונתו ש 
גוי שאין לו כלל   ומי שמנותק ממנה וכ"ש  ולא מעט, כי הניגון הכשר הוא לנגן את קול הנשמה  בכל התחומין כמו שמצוים כאלה 

ף אפילו  אסור לשמוע ממנו.  וכל זה מדובר בכאלה שלא מנגנים בשביל תאוה אבל המנגנים להשמיע קולם לכבוד או ממון או ניאו 
 רה ומצוות ומדקדקים בקלה כבחמורה אסור לשמעם אא"כ יודע שניגון מסויים זה ניגן בשעה שחזר בתשובה,  שומרי תו 

ויש לדון אם בכוונה גדולה לשם שמים מותר לנגן ניגון שחיבר גוי או מומר לתקנו לשם שמים, עיין תורה רכו. ועיין חגיגה טו: אחר  
 מפומיה.זמר יוני לא פסק  

מבוע   -אחרות    קיג מבאר  עיין  ג'  אפוטרופוס  בלק"ה  ואילו  אחרות  רבינו  כתב  שכאן  טורץ  מרדכי  הרב  קושית  תשלט  אדר  הנחל  י 
מוהרנ"ת שכל הקולות הן מאותו מקום, אלא שהרשע לא רוצה לפרשו כראוי ולא עושה לו דיבור. ותירץ עפ"י לק"ה ע"ת ה' כנ"ל  

קולות הם מיחוד התדיר של חו"ב לקיום העולמות עי"ש דברים  מה שביאר בלק"ה ע"ת ה' שכל ה בהקדמה שכוונת מוהרנ"ת אצלינו ל 
   נפלאים ויסודות חשובים בענין האמונה.

נג:    קיד ויקרא  זוהר  על  מדבש  במתוק  דנוקבא   -כנ"ל  שביסוד  דדים  ב'  בסוד  נו"ה  הם  ינקי  דנביאין  לעולם    שאתר  היורד  דאצילות 
 דאצילות שירדה לבריאה.  נגה   קליפת שהם סוד חו"ב דנוקבא ד   מהם יונקות הצפרים ו , הבריאה 

יז יח ופרש"י יחזקאל כג מז( רומז לענין הפירוד    כי אצילות   קטו )יהושע  לשון להיות אצלו ובריאה לשון חתוך כמו לברא את היער 
 וריחוק ממנו ית'.

)   שער ההקדמות   קטז  יז פ"א  יג פ"א ושער  רק עד תיקון  ושם בסוף הפרק מבואר שכל זה  דף לא. )דף כו( ובע"ח שער יא פ"ד ושער 
 האצילות )כדי להחיות את הז' מלכים שמתו( אבל אח"כ אסף עתיק את רגליו למעלה בשווה עם רגלי אריך.

ועתה נדבר איך מתלבש הע"י בא"א כי הלא רישא דע"י נשאר מגולה ואין הא"א מלבישו רק מז"ת    -  'שער יא פרק ד   -עץ חיים    קיז 
דא"א לפי שהם סוד רישא וצריכין כ"א מהם מדה בפ"ע אך גופא דא"א אין הע"י    מנם חג"ת דע"י מתלבשין בכח"ב דעתיק ולמטה וא 

מתלבש בו כסדר הזה אך הנצח דעתיק נחלק לג' פרקין פרק א' בחסד דא"א פרק ב' בנצח דא"א ונשאר פרק ג' למה שנבאר וההוד  
ק נחלק לב' כמבואר אצלינו שאין בו רק  ג נשאר למה שנבאר ויסוד דעתי דעתיק נחלק לג"פ פ"א בגבורה דא"א פ"ב בהוד דא"א ופ" 

ב"פ יסוד ועטרה ואז היסוד נתלבש בת"ת דא"א ועטרה ביסוד דא"א ומלכות דעתיק נתלבש במלכות דא"א לפי שאח"כ צריך להוציא  
  אלו נתחברו יחד במלכות דעתיק ממנו פרצוף שלם של הנוקבא לכן לקחה מדה שלימה כנ"ל ועתה נשארו ב"פ תתאין דנ"ה דעתיק ו 

ושם נתלבשו ונעשה מהם בחי' ב' דדין של בחינת המלכות דא"א בב' צדדין שהם עתה )נעשו( בחי' דדי בהמה שהם למטה ואז היו  
מניקים לז' נקודות הראשונים שהם ז' כלים הנקרא ז' מלכים שמתו שהם למטה בבריאה כנ"ל ומשם היו יונקים להחיות עצמן לבדן  

"י וזהו המלך הח' הנקרא הדד בן בדד שהם אותיות ב' ד"ד ואח"כ נעשה שמו הדר שהוא בחי'  עתיקי משדים כי הם השדים דע   וז"ס 
יסוד ואמנם דע כי אלו המלכים דנחתו לתתא ומיתו הנה ירד עמה כח חיות להחיות רפ"ח ניצוצין לעת התחייה והוא בערך דורמיטא  

 גמרי: שיש באדם ולא יותר מזה אבל לא מתו ל 
שער יז שם אות ו' בשם השמן ששון מקשה שהרי מבשרי אחזה אלוק שאינו כן אלא מיד כשנולד    על ע"ח   עיין הגהות וביאורים   קיח

שזו   שאפשר  וואומר  בהמית  נפש  רק  יש  לתינוק  שבתחילה  במ"א  שם  המבואר  עפ"י  ומתרץ  בינה.  ממקום  אותו  מניקה  אמו  הוולד 
ה' אות יג שמוהרנ"ת אע"פ שלא מקשה אבל נראה שמנסה לתרץ  ה. ועיין לק"ה ערובי תחומין  הכוונה שתחילה ניזון מבחי' דדי בהמ 

מי   ורק  לקיום  ההכרח  רק  דלתתא  אתערותא  בלא  הוא  כי  בהמה  של  שפע  נקרא  התדיר  מהיחוד  הבא  שהשפע  ומבאר  זו  קושיא 
 שמכוחו מתעורר להעלות מיין נוקבין מעורר יחוד פנימי יותר וזוכה לשפע אדם.
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להיכ בולטות  שהן  שם  ומבואר  כנ"ל.  שליטה    לשבבריאה  אין  שבו  דבריאה  אריך  שבפרצוף  השביעי 
מלכותלקליפות   של  נגה  לקליפת  שליטה שם  יש  אבל  הבריאה  עולם  נמצא שקליפת  של  נגה    דאצילות. 
צפרים שתי  רגלי המלכות דאצילות ויונקת מהן. והמוחין של הקליפה הזו נקראות    מתלבשת עלדאצילות  

 צפור חכמה וצפור בינה.  

יך )הידועין כי"ג מדות של מבואר שם שמהתיקון הראשון של י"ג תיקוני דיקנא דאר   -  בביאור סוד הצפרים
ומלבישים את בינה וזעיר אנפין ומלכות דאצילות.   ג' עולמות  יצאומשם    ל(-ארחמים והראשון שבהם הוא  

יצאה   לאה  בחי'  שהיא  הבינה  מאחרי  נגה  קליפת  של  מוחין  יצאו  האלה  עולמות  ג'  של  ומהאחורים 
ר הנ"ל היונקת מצד הימין של  והצפ  שפחתה שהיא מח החכמה של קליפת נגה דאצילות דהיינו  \קיט/ זילפה

עתיק   רגלי  שהם  הנ"ל  בהמה  ומאחורי דדי  כנ"ל.  לבריאה  היורדים  דאצילות  נוקבא  ברגלי  המלובשים 
המלכות שהיא בחי' רחל יצאה בלהה שפחתה שהיא מח הבינה של קליפת נגה הנ"ל דהיינו צפור השניה  

 .\קכהיונקת מצד שמאל./ 

רבנו   מדבר  בהנמצא שהצפרים שעליהם  דאצילות השולטת  נגה  קליפת  אנפין הן  אריך  של  יכל השביעי 
אלה  שבעו וצפרים  דאצילות.  נגה  לקליפת  רק  אלא  הבריאה  של  לקליפות  שליטה  אין  שבו  הבריאה  לם 

יונקות אור עצום ונפלא שמאיר מעתיק יומין לעולם הבריאה להחיות את המתים ששם כדי שיהיה אפשר  
נא ועוד ינקות מאור נפלא מי"ג תיקוני הדיקא שיש על העצמות בקבר(  לתקנם )כנראה בבחי' קסטא דחיות

כנ"ל   עתיק  רגלי  קצות  את  ומלבישות  לבריאה  כנ"ל  יורדות  שרגליה  דאצילות  בנוקבא  המלבש  דאריך 
 שהוא מקום היניקה. 

מקבלים  שהנביאים  ממקום  מקבל  כשר  שמנגן  רבנו  שאומר  וזהו  הנביאים.  יונקים  גם  שממנו  ומבואר 
הנבואתם עתיק  רגלי  קצות  שהם  הנ"ל  בהמה  דדי  שהם  הנ"ל  המלכות  דדי  כי  כולם .  יונקים  משם  נ"ל, 

בתחילה כמבואר לעיל. אלא שכל אחד זוכה לפי מדת זכותו כי הנביא זוכה משם לאור גדול ומיד מעלה  
ונבואה.  פנימי יותר )כמבואר בלק"ה ע"ת ה'( ומקבל שפע גדול של מוחין  מכוחו מיין נוקבין ומעורר יחוד  

הפך יונק משם ומשפיע לסט"א שבעולם הבריאה  ל  ומנגן כשר זוכה כנ"ל אבל רק לבחי' נבואה, ומנגן רשע
כמבואר בזוהר ויחי ולכן נשאר עם שפע של בהמה. וכשרוצה לעלות לאצילות מוצא עצמו אחוז בתאוותיו  

ומבואר ש בנוקבא דתהומא רבה כצפרים הנלכדות בפח.  ם שנוקבא דתהומא רבה דהיינו שרגליו אחוזות 
 הוא ההיכל השביעי הנ"ל.

שמצד עולם הבריאה אין בו שליטת הקליפות כלל.    קכא\ ,/נורא שהמקום הגבוה בעולם הבריאהנמצא דבר  
והמקום הזה ביחס    בראש הבריאה,שם הצפרים שהן מוחין דקליפת נגה היורדת מעולם האצילות לשלוט  

ול רבה,  דתהומא  נוקבא  נקרא  האצילות  דאצילות שם  לעולם  ברגלי מלכות  רגלי עתיק המלובש  בולטות 
וכל מה שאנו מדברים   ות את המתים ששם )פירוש כי כל מי שיורד מעולם עליון לתחתון נקרא מת(להחי

זו על מנג ומנגן רשע שניהם מקבלים מהמקום הזה   ןבתורה  אלא שכל אחד לפי בחירתו מי שהוא   ,כשר 
מדרגת  כשר יונק ומכח זה מתחזק בתאוותיו ונשאר בומי שהוא לא  למדרגת אדם    הכשר יונק ומכח זה עול 

   .\קכב/ בהמה

 \קכה/ יונקין מדדיקליפת נגה דנוקבא דאצילות  דהיינו  כי הצפרים שבקליפה    \קכד/[קכג ]   וכתוב בזוהר
רגלי מלכות דאצילות המלבישים את קצות רגלי עתיק ובולטים בעולם הבריאה בבחי'  דהיינו מ  המלכות

 
לא   לכאורה קשה   קיט  יתכן לקרא  דווקא  כיצד  עצום לקחת אשה  יעקב אבינו כוחו  נראה שאדרבה  נגה. אבל  מהות השבטים קליפת 

מלבן שהיה קליפת נגה קשה ונוראה ביותר, ומבנותיו דייקא אע"פ שיצאו מקליפה נוראה כל כך העלה אותן לקדושה אלא שלאה  
יעקב היו קדושים מכחו של יעקב בקדושה נוראה.    ל בוודאי הבנים שיצאו מהם ע"י ורחל היו המתוקנות יותר וזילפה ובלהה פחות, אב 

)עם השפחות היו בנות לבן או לא נחלקו בזה ונראה שאדרבה אם כן היו בנותיו יותר מתגלה כוחו העצום של יעקב אבינו לפי מה  
 שידוע גודל טומאתו של לבן ובתואל אביו(.

א   קכ והלביש  הנ"ל שיצא  עולם  שני א מאחורי  בחי'  יצאו  זעיר אנפין  נגה  ת  קליפת  בינה מצד הדכר של  מרגלים שהם חכמה  נשים 
 הנ"ל. ולא דברנו מהם כיון שאנו רוצים רק להבין מה הן הצפרים שעליהם מדבר רבנו. שהן מוחין דקליפת נגה דנוקבא דאצילות.

חכמה  הא'  והיא שהצפר  הנכונה  איזה  מהרח"ו  שנסתפק  גרסא  עוד  יש  הנ"ל  בבינה    בשער  המתלבש  א'  מעולם  שלה  יצאה  מנה"י 
בנוקבא   ומקומה  לילי'  קליפת  יצאה  דמלכות  ומנה"י  במלכות  חב"ד  הנעשים  ת"ת  של  מנה"י  יצאה  ב'  וצפר  לז"א.  חב"ד  הנעשים 

 דתהומא רבה הנ"ל. אבל מהמתוק מדבר בהקדמה לביאורו לזוהר ויחי ריז נראה שתפס את הביאור הראשון כעיקר.  
 שים והיכל השביעי הזה מתחתיו. עכ"פ שוא מבמקום גובה הבריאה.מבואר שיש מעליו היכל קדש הקד בסוף הפרק    קכא
אות ה' שהמדבר לשון הרע הוא בחי' בהמה, כי לשון הרע מקלקל את המדמה ואזי יש לו כח מדמה של בהמה.    ועיין תורה נד   קכב

רור המדמה ועי"ז לדעת  קמן שע"י לימוד גמרא זוכים לב וכמבואר כאן שהוא נקרא מנגן רשע שנשאר עם שפע בהמה. וכן מבואר ל 
 לברר קול הישר מקולות ההברא ולזכות להיות מנגן כשר, ויוכל לשמוע בכל ניגון גם של רשע את קול הישר.

 זוהר ויחי ריז:  קכג

 שער מח פ"ב  האריז"ל בע"ח  כ להבין מאמר הבא נקדים כמה הקדמות מ   -ביאור מתוק מדבש  הקדמת ו עם    .זוהר ויחי דף ריז  קכד

ומת זה עשה האלקים והיינו כמו שיש בכל עולם ועולם חמשה פרצופין דקדושה כן יש לעומתם חמשה פרצופין  נודע כי זה לע א.  
   .בקליפה, אמנם לזו"ן דקדושה יש ג' מוחין דחב"ד ולזו"ן דקליפה אין להם דעת אלא ב' מוחין חו"ב 
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א להחיות  בהמה  לשםדדי  הנופלים  יונקות    .ת  הנ"ל  וכשמתחזקות  וצפרים  מטה  של  לקליפות  ומשפיעות 

באצילות, לשרשן  לעלות  רבה,  רוצות  דתהומא  בנוקבא  רגליהן  נלכדות  יונקות,  אבל  הן  חצות  וכד    ועד 
לילא  לילה  \קכז/  קכואתפליג  כריזבחצות  כרוזא  יוקשים    קכחכדין  בפח כהם  האחוזות  כצפרים 

יז כמו הצפרים הנ"ל שיונקות מהקדושה עד חצות ואינן יכולות  כרוז שמכר  בחצות יוצא (קל)   \קכט/ בני אדם
באצילות   לשרשן  הקליפותכי  לעלות  את  לחזק  כדי  יונקות  אלא  עצמן  מקדשות  שלא  רגליהן    כיון  לכן 

, כך בני אדם שומעים את קול הישר קול ה' היורד מעתיק יומין לקרא להם  נתפסות בנוקבא דתהומא רבה

 

   .ין דנוקבא דקליפה דאצילות נקראים שתי צפרים דאצילות נקראים שני אנשים מרגלים ושני מוח השני מוחין דז"א דקליפת נגה  ב.     

מהן  ג.   יונקות  גורמים  שכשהעוונות  בהמה  דדי  בסוד  למטה  שדים  שני  לה  יש  דקדושה  דאצילות  המלכות  שהיא  שבנוקבא    נודע 
מוח  הקליפות, ואלו הב' צפרים שהן סוד חו"ב כנ"ל, מוח החכמה יכול לעלות לינק משם גם ביום דהיינו משהאיר השחר, אבל  

 הבינה אינו יכול לעלות לינק משם אלא בלילה.  

 נודע כי הקליפה דאצילות מדורה למטה בהיכל השביעי העליון דקליפה דבריאה הנקרא נוקבא דתהומא רבה.ד.    

  מתיקון הראשון של היג תיקוני דיקנא דא"א יוצאים ג' עולמות המתפשטים בבינה וז"א ומלכות דאצילות ואח"כ מתפשטים יותר ה.    
 ובע"ה בזה נבין מאמר הבא                            .למטה בג' עולמות בי"ע 

יָּא  נְּ ַ בו    ת  רְּ קְּ ֵמי   ַוי ִ ֵאל   יְּ רָּ מו ת  ִיש ְּ ַמר ,  לָּ י  אָּ ה   ַרב ִ הו דָּ א   ַווי ,  יְּ מָּ לְּ עָּ א  לְּ הָּ ֵני   ד ְּ א   ב ְּ ש ָּ א   נָּ אן   לָּ מָּ א,  רואים  ואינם  לראות  עינים  להם  יש   אדם  בני  אשר  העולם  לבני  אוי  חָּ לָּ ן ש ְּ   וְּ עָּ   מָּ
א,  שומעים  ואינם  לשמוע  אזנים  להם   ויש  לָּ ִעין  (ב "ע  ריז  דף )  וְּ דְּ א,  יודעים  ואינם   התורה  סודות  להשיג   דעת  להם  ויש   יָּ הָּ ל   ד ְּ א  כ ָּ א   יֹומָּ יֹומָּ א  וְּ לָּ רֹוזָּא  קָּ כָּ ַמע  ד ְּ ת ְּ ן   ִאש ְּ אתָּ מָּ   ב ְּ

ין  ש ִ ַחמְּ ִמין   וְּ לְּ   הכרוז   וענין,  ן" ר  הרי   מכולם   כלולה   אחת   כל   וגם,  חמשים   הרי  מעשר  כלולה  אחת   שכל   ג "הה  מצד   יםשמכריז  דהיינו,  עולמות  ן"בר  נשמע   כרוז  קול  ויום  יום  כל  כי  עָּ

 .   להלן   מבואר

א  נָּ ָּ א   ת  מָּ לְּ א  עָּ דָּ מֹוַדע   חָּ ת ְּ א   ִאש ְּ ֵעילָּ   ענינם  בואר שמ)  א "דא   דיקנא   תיקוני   ג"די   הראשון   מתיקון   היוצאים   עולמות '  מהג  התחתון   השלישי  עולם   והוא   למעלה  נודע   אחד   שעולם   למדנו   לְּ

ַכד ,  דאצילות   במלכות   נתפשט  שעיקרו  אלא  העשיה   עולם  עד  מתפשט  השלישי  העולם  וזה (,  א"ע  קלב  דף  ר"באד  רֹוזָּא  וְּ ָּ ִפיק  כ    אל   רשות  שניתן  עולמות  ן"מהר   בלילה  יוצא  וכשהכרוז  נָּ

א  ַההו א,  דאצילות  המלכות  מדדי  לינק  הקליפות מָּ לְּ א  עָּ עָּ זְּ עְּ ד ַ א  ִמזְּ ֲחלָּ ַחלְּ   דקליפת   דנוקבא  ב "החו  שורש  הוא  ששם  לפי,  הקורא   לקול  ומתחלחל  מזדעזע   התחתון  העולם  זה  אז  ו ִמתְּ

ֵקי  ואז,  להם  הראוי  מן  יותר  ינקו  אולי  וחושש  דאצילות  נוגה פְּ ֵרין  נָּ ֳִּרין  ת ְּ קו  ,  ל" הנ  ב"החו  שהם  צפרים '  ב  יוצאות  ִצפ  ָּ ל  ַ ת  ִאסְּ א  ֵמַההו א  ד ְּ מָּ לְּ ',  הג  עולם  מאותו  ונמשכו  שעלו  עָּ

דוֹ  מְּ חֹות   ֵריהֹוןד ִ א   ת ְּ נָּ ֵחיזו    ִאילָּ ַחי ֵי   ד ְּ א   דְּ יה    ו מֹותָּ   דאצילות   ן "זו  של   ודמות  חותם   שהם ,  הבריאה   דעולם   ן " זו  תחת  ל "ר ,  בו  והמות  החיים   ודמות  שמראה   אילן   תחת   הוא   שמדורם  ב ֵ

,  דבריאה   דקליפה   השביעי   בהיכל   ולשכון  לדור   דאצילות  במלכות   פשט שנת   ל" הנ '  הג  מעולם  ביום   ירדו   צפרים '  הב  ואלו ,  המלכות   מצד   המות  ועץ  א" ז  מצד   החיים  עץ   הנקראים
 .   בבריאה  ביום  הנמצאת  דאצילות  דנוגה  דקליפה   להנוקבא  מוחין שם  ולהעשות 

א   כי   ואמר ,  המלכות  מדדי   לינק  לאצילות   דקליפה  דנוקבא   ב "החו  עליית   סדר   את   ומפרש  קָּ פְּ א   ַחד   נָּ ֹורָּ ַטר   ִצפ  א   ִלסְּ רֹומָּ   שעולה   החכמה   מוח   והיינו,  דרום  צדל   אחת  צפור   יוצאת  ד ָּ

ַחד ,  דאצילות  המלכות  של  הימיני  מדד  לינק א  וְּ ֹורָּ ַטר   ִצפ  א  ִלסְּ פֹונָּ ַחד   כי  ומפרש,  המלכות  של  השמאלי  מדד  לינק  שעולה  הבינה  מוח  והיינו,  צפון   לצד  יוצאת  אחת  וצפור  צָּ א   וְּ ֹורָּ   ִצפ 
ד  ִהיר  כ ַ א  נָּ מָּ מָּ ַחד , למקומה  לבריאה   למטה  ויורדת חוזרת  יניקתה אחר   תיכף  אבל , היום כשהאיר  מיד  ולינק  לות לע   כח  בה  יש החכמה  מוח   שהיא אחת  צפור   יְּ ד  וְּ ךְּ   כ ַ ֲחש ַ א  ִאתְּ מָּ מָּ   יְּ

ל   כי   ואמר ,  לילה  חצות   עד   ולינק   לעלות   יכולה   היום   כשנחשך  אלא   כלל   ביום   לעלות  כח   בה   אין   הבינה   מוח  שהיא  אחת   וצפור  ַחד   ַחד   כ ָּ ֵרי  וְּ זָּא   קָּ רְּ ִעיןד ְּ   ַמה   ו ַמכְּ מְּ   ֵמַההו א  ש ָּ
רֹוזָּא ָּ ַתר ,  הקליפות   לשאר  שינקה  מהשפע   משפעת   אחת   כל   כ "אח  מהקדושה   לינק  רשות   שקבלו  אחר   ל" ר,  הכרוז   מאותו   ששמעה   מה  ומכרזת   קוראת  ואחת  אחת   כל  כ  בָּ עו    לְּ   ב ָּ

א  קָּ ָּ ל  ַ ת  ִאסְּ יהו    לְּ ַריְּ ַאתְּ ֵטי ,  להם   המכוון   מקום   שם   כי  צילותדא  ן " זו  כנגד   ל "ר ,  למקומם  לעלות   רוצים  כחם  ונתחזק   שינקו   אחר  לְּ מְּ ַ ת  יהו    ו ִמש ְּ ַליְּ א   ַרגְּ ב ָּ נו קְּ א   ב ְּ הֹומָּ א   ִדתְּ   אבל   ַרב ָּ

ן, רבא   דתהומא נוקבא  הנקרא  דבריאה דקליפה   השביעי בהיכל ונתפסות  משתמטות רגליהם  דָּ ַלכ ְּ יה   ו ִמתְּ ַגו ֵ ִליג ַעד  ב ְּ ְּ פ  ִאתְּ יָּא  ד ְּ   חצות   עדש ל " ר, הלילה חצות  עד  בתוכו ונלכדות  ֵלילְּ

ד ,  למעלה   לעלות  יכולות  ואינן  במקומן  רגליהם  נלכדות  ובחצות  מהמלכות  לינק  יכולות  הם ִליג  כ ַ ְּ פ  יָּא  ִאתְּ רֹוזָּא  ֵלילְּ ָּ ֵרי  כ  ֳִּרים  ואומר  מכריז  כרוז   לילה  חצות   כשמגיע   קָּ פ  ַכצ ִ   וְּ
ֲאֻחזֹות ח  הָּ ָּ פ  ֵהם  ב ַ ָּ ים  כ  ש ִ ֵני יו קָּ ם  ב ְּ דָּ אָּ  (   ומפרשים  ב"פ ט"שמ  ח"בע ל"האריז).  רבא  דתהומא   הנוקבא  שהוא בפח  ונלכדו  ושנאחז צפרים'  הב  אלו על  לרמוז   הָּ

צפר החכמה יונק מבקר וצפר הבינה מצטרפת אליו ויונקות משחשכה ומה שיונקות משפיעות למטה לקליפות ויונקות  נראה הכוונה ש 
חצות   עד  רגליהן  נתפסות  אבל  דאצילות  בנוקבא  לשרשן  לעלות  שרוצות  עד  בבריאה ונלכד הרבה  האדם    .ות  בני  כל  הם  וכן 

צפרים   מאותן  הזו שמקבלים  היניקה  מכח  בתשובה  מתעוררים  ב הם    ולא  ה נלכדים  עולם  והשקר  בחי'  הפרוד  עולם  ונשאר  בריאה 
 .       שבאצילות לקבל שפע של אדם   ולא יכולים לעלות לקבל משרשם השפע שלהם בחי' דדי בהמה,  

לבלוט בעולם הבריאה כדי להחיות את    יורדים שהם דדי מלכות דאצילות    וקבא דאצילות כנ"ל. שרגלי עתיק המתלבשים ברגלי נ   קכה 
שם   ההכרחית  המתים  חיות  לתת  וגם  לקליפות  הנופלים  את  בתשובה  להשיב  דהיינו  מות(  נקרא  אצילות  כלפי  שבריאה  )הכוונה 

גבוה מאד יכול לרדת לקליפות    וכמבואר בלק"ה ע"ת ה' ה' לקליפות עצמן.   להחיותן בלי שיפגם, ואור זה הכוונה לקול  כי רק אור 
ון הקדוש קול ה' שמנגן כשר עושה לו דיבור כמבואר שם ועי"ז זוכה למוחין  הקדוש מבינה עילאה שנתבאר בהקדמה והוא סוד הניג

                      לתקן המלכות ולהעלות עצמו משם.
 ליליא   -לילא, בתרלד ומתרלו    -גם דפו"ר  קכו 

 וזוהר ח"ב קעג:( ד"ה קמ"ל דעת רצון מילתא היא.    שעת רצון )יבמות עב.בחצות היא  כי    קכז 
 כרי'  -בתרלו קכח
ֲאחֻ   קכט  הָּ ים  רִּ ֳ פ  ְוַכצ ִּ ה  עָּ רָּ ה  ְמצֹודָּ ב ִּ ים  זִּ ֱאחָּ נ ֶׁ ֶׁ ש  ים  גִּ ד ָּ ַ כ  ֹו  ת  עִּ ת  אֶׁ ם  דָּ אָּ הָּ ֵיַדע  לֹא  ם  ג ַ י  כ ִּ יב(  )ט'  פסוק בקהלת  ֵני  זה  ב ְ ים  ִּ ש  קָּ יו  ֵהם  ָּ כ  ח  ָּ פ  ַ ב  זֹות 

ם ְלעֵ  דָּ אָּ ְתֹאם.  הָּ ִּ ם פ  ֹול ֲעֵליהֶׁ פ  ת ִּ ֶׁ ש  ה כ ְ עָּ  ת רָּ

גדולים שנאחזים במצודה גרועה וחלוש', ופירשו רבותינו היא חכה שאינה אלא כמין מחט  כדגים    -פרש"י  כדגים שנאחזים במצודה  
בני האדם   יוקשים  בה. כהם  נלכד  גדול  פק   -ודג  בעת  בני אדם  נכשלים  והפח  כמו המצודה הרעה  וחלש  קטן  ודת רעתם  במכשול 

   כמותם:   -כשבא עתם ליפול הרעה עליהם פתאום במצודה רעה מלאווי"שה בלעז. כהם  

חכה תופסת את הדג בחיך כידוע ופרש"י כאן שחז"ל דימו את האחוזים בפח לדג הנלכד בחיך דהיינו בפיו. ונ"ל רומז לדחז"ל "כל  
ומפני ש  ב'( וברד"ל שם שכתב  )ד'  רבה  ויקרא  עיין  גדר האדם מן הבהמה לכן אין מספיק כל  עמל אדם לפיהו"  הוא עיקר  הדיבור 

)ב"ב קסה.( שהכל חשודים על לשה"ר, לשה"ר סל"ד אלא אבק לשה"ר.  ובתורה    ואמרו בגמרא .  מעשים טובים שסיגל נגד חטא שבו 
הכוונה  בני"א"  יוקשים  "כהם  והזהר  הפסוק  כוונת  שעיקר  נמצא  הניגון  פגם  הוא  הלשון  חטא  שעיקר  משמע  בפגם    שלנו  לאחוזים 

 לשה"ר.
  זהר ויחי ריז: ועיין בע"ח שער הקליפות פ"ב  קל
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בתאוותיהם  ,לשוב  במקוםוהם    ,אלי  שובו באצילות  ,מתחזקים  לשרשן  לעלות  כשרוצים  אחוזים    ,לכן  הן 

   : ולכודים בתאוותיהםבהרגליהם 
וכשהמנגן הוא רשע אזי השומע ממנו הנגינה ונמשך אחריו בלב אזי נלכד   -כתוב כאן    \קלא/כת"יבנוסחת ה

בני   יוקשים  כשהם  בזהר  כ"ש  רעה  מצודה  בהאי  הוא  דווק  .אדםגם  כששומע  משמע  ליבו  א  שנמשך  כך 
   . אז פועל עליו הניגון לטוב או ח"ו לרע כנ"לאחרי הניגון 

אם גם הוא בעצמו בחי' לא זכה לברור המדמה  ועל פי דרכינו נראה לבאר שמי ששומע ניגון ממנגן רשע  
נקשר  א  הוליפת נגה גם  אזי כיון המנגן הרשע נמשך בניגונו לרע בקאזי ע"י שנמשך ליבו להקשיב לניגון,  

דקליפה  דמלכות  מוחין  שהן  דקליפה  צפרים  הקב"הו  ,לאותן  את  להמליך  רצונו  את  חשק   , מאבד  ומקבל 
 ,רוצה לעלות לינק משרשה באצילת  ,להמליך את התגלות ליבו ותאוותיו, ואזי כמו שהקליפה אחרי שינקה

ליפה ואין  אחוזים בפח הק  דהיינו הרגליו  כשרוצה להתפלל בכוונה לא יכול כי רגליולא יכולה, כן גם הוא  ו
נלכד בפח, דהיינו בעולם הבריאה עולם הפירוד, שכלפי אצילות היא  לו חיות משום דבר שבקדושה.   כי 

קשר בתאוותיו יותר ולא יכול להפרד מהם )וכמבואר בלק"ה ע"ת הנ"ל שמהיחוד התדיר  ו,  \קלב/ נקראת מוות
מרגיש רק חסרון שמביאו לרוץ לחפש מילוי    מרגיש בלבו קול קורא לו לשוב, אבל כיון שאחוז בתאוותיו

רה  ז  אבל כיון שאסור בפח תאוותיו הוא יונק מהקול הזה רק התחזקות למלא חסרונו בהבלי עוה"ז ובעבודה
  ולא יכול ועי"ש שעל זה נאמר כל המוקטר ומוגש לשמי(  ),  וד חסרון כי משביעו רעבעשהוא מילוי חסרון ב
קדושה ושמח  ,להרגיש טעם  חירות  הדביכי  ע"י  )לשון אצלו  ה הוא  האצילות  עולם  בחי'  קות באחד, שזה 

)קהלת י יז(    נאמר  הכתוב על מי שמכח הצפרים האלה בונה את המלכות דקדושה שעליוהיפך    . וסמוך לו(
 .   \קלג/ םאשריך ארץ שמלכך בן חורי 

 
ם להקב"ה  ואעפ"כ להתעורר על ידו לכסופי \קלד/עתה יבאר שיש עצה לשמוע ניגון ממנגן שאינו כשר

 היינו להיות ממליך את הקב"ה ועושה רצונו. שעי"ז בניין המלכות ד
מתקן את השש טבעות שבקנה  שעי"ז כי ששים מסכתות ושישה סדרים גמרא שמה לוהעצה היא ללמוד 
יבא דהלכתא כי גמרא היא בחי' לילה, וע"י שמברר בבחי' לילה את השמעתתא אל שממנו יוצא הקול.

 ה לברור המדמה. חויות ומברר את הלכה למעשה זוכשדוחה את הסברות הד
שישמור בבקר ואזי ימשך עליו חוט של חסד ממש, שמה אזי ילמד בלילה ואם לא זוכה שלימודו יהיה ל

 שמה. ועיל לו הלימוד גמרא אפילו שלא לעליו שי
ורבות מדותיו מעכיון שאדם שאינו כשר  וצ"ע לבד מהעניין הסגולי של שש סדרים לשש טבעות. נראה 

ניגונו שאת הקול הישר מהקולות הברא, נמצא  ,טוב ורע, על כן גם בנגינתו לא מצליח לברר טוב מרע
   \קלה/.מותר לו לשמוע נגינתו, מעורב בו טוב ורע ורק מי שבעצמו יכול לברר טוב מרע 

כי כל  ה( יא לימוד תורר לשון הרע ה בהסגולה להנצל מלד  )וכן אמרו בערכין טו:ולברר טוב מרע זוכים ע"י לימוד גמרא 
מהותה לברר את ההלכה למעשה מכלל הסברות והדעות שבמשנה. וזהו גדול שימושה מלימודה דהיינו  

  .ובדקויות שצריך לקבל  שצריך לדחותשצריך דווקא רב שילמד אותו להבחין בדקויות 
 שמה מועיל לזה? וצ"ע א"כ מדוע רק לימוד ל

ם. ועל כן למדו אותה גם ממלמדים שאינם  א קשר ליראת שמיהיא חכמה שצריך ללמוד בלנ"ל כי אמנם ו
  ליראי שמים גדולים במיוחד, וכמו שמצינו גדולי תורה ענקים כדואג ואחיתופל שחז"ל שבחו אותם ע

וכן בכל דור מי שהוא מוכשר וחריף לומדים ממנו  חכמתם לברר הלכה להקשות ולברר לדחות ולקרב.

 
 א ויש מיחסים אותו למוהרנ"ת ויש חולקים ומייחסים אותו אולי לרבי נפתלי תלמיד רבנו.הוא כת"י שנמצ   קלא

נעשה אח"כ  וכן מבואר בע"ח שער השבירה ששבירת הכלים שקדמה לעולם נקראה מיתה כיון שהכלים נפלו מאצילות למקום ש   קלב
 .עולם הבריאה כמו אדם שנקרא מת כי גופו נמצא בעולם נמוך ממקום רוחו ונשמתו 

)שרומזות לעולם החירות מכל התאוות בחי' אשריך  הן צפורי דרור  דהיינו אלו שמכפרים לו  ן שצפורי מצורע  " ועיין לעיל מהרמב   קלג
קדושה שמקבלת מאתר דנביאין ינקין היינו נ"ה דז"א שמקבל  כי התיקון הוא להתקשר חזרה למלכות ד ונפלא  ארץ שמלכך בן חורין(  

 יובל ועי"ז הוא בן חורין להמליך על עצמו את הקב"ה כנ"ל.מבינה עלמא דחרות בחי'  
ניגון ממנגן שאינו    צ"ע הלא טוב יותר לא לשמוע   קלד ממנגן שאינו כשר ולא נצטרך לתיקון הזה. אבל האמת שא"א שלא לשמוע 

ניגון הוא לא  ז"ל הוי דן את כל  רק כפשוטו אלא כל מעשה ודיבור של אדם צריך לשמוע בו את קול הישר וכמו שציוו ח   כשר כי 
מרע   טוב  לברר  ניגון,  שמיעת  עבודת  זו  כשר  לא  נראה  הוא  חוץ  כשכלפי  גם  כיהודי  שבכל  הטוב  את  ולראות  זכות.  לכף  האדם 

ד  קשה שרובא  עבודה  וזו  חלק אלוק שבו.  הישר  קול  בו את  הרע  ולראות  לשון  על  חזקה  כי  לקיים אותה כראוי  עלמא לא מצלחי 
 ורר טבעו לראות את פגמיו בזולתו וכמאמר חז"ל כל הפוגם במומו פוגם.שמתקבל, ודם שבעצמו לא מב 

ולם  )כי הע   , זה דבר אחד   , כי שמיעת ניגון ולהיות יודע נגן  ,אפילו רשע זה יכול רק מי שבעצמו יודע נגן  לשמוע ניגון מכל מנגן  כי   קלה 
ה' הישר   ניגון הוא שמיעת קול  כי כל  ית' בבחי' מנגן רשע(  בעולם הזה מנגן את קולו  מי    , שמעורב בהמוני קולות הברא שיש  ורק 

נגן יודע  נקרא  פנימי עליון הוא  יחוד  ולהחזירו בניגון למעלה לעורר  מי שהמדמה שלו אינו מבורר   , שיודע לבררו  יכול    , אבל  אינו 
לברר את המדמה  ל הישר של הש"י שיש בעולם ולא את קול הישר שיש בניגון רשע, לכן צריך עצה כיצד  לא את קו   , לברר שום קול 

 .)כמבואר בתורה נד( והעצה היא לימוד גמרא לישמה כפי שהולך ומבאר 
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עתא דשמיא לכוון לאמת בלימוד יה למעשה צריך סורק כשבאים להלכ ., ולפלפל בהלכהלהבחין בדקויות
 שמה ויראת שמים. ל

אבל הכלי אינו מכוון לקול הישר  ,נמצא שלמדן בגמרא כשהוא אינו צדיק אזי יש לו את הכלי המתוקן
גם להפך מי ששומע את הקול הישר וכולו להבה  אלא ש  .להיות מכוון אותו רק להקב"ה ולרצונו ית'

אע"פ שזה לא שייך שהרי א"א לשמוע את הקול הישר בלי לברר  ,רר טוב מרעאבל לא יודע לב להקב"ה
 טוב מרע. אבל לא יצויר שאפשר אזי יש לו אור בלי כלי שעל ידו יוכל בכל דבר לשמוע את הקול הישר. 

ורה  של חסד מציל מזה. ולכא טואעפ"כ החו  ,נחש בולע אותושמה ה"ל כוונת רבנו שלימוד שלא לוזה נ
כי צריך את החכמה   ,אבל באמת אינו כן .גמרא אפשר רק ע"י חוט של חסד לזכותקשה א"כ למה ללמוד 

אזי הקב"ה והצדיקים המקשיבים לקולו  ,ואזי מי שיש לו חוט של חסד ,שמהאפילו שלא ל ,לברר טוב מרע
כי לימוד   קול הישרמוע את הבלילה מושכים אותו בחוט הזה אל הקב"ה, דהיינו אע"פ שלא זוכה באמת לש

אע"פ שעוסק בפלפול תורה ולומד לברר טוב  ,שמה זה בעצמו מה שלא שומע את הקול הישרשלא ל
י ולא ברור המדמה באמת שעל ידו זוכים  שמה הלימוד הוא רק ברור טכנכשהיא תורה שלא ל  ,מהרע

 זה.  תו אליו בחוט ההקב"ה ימשוך אוש, אבל זכות הלימוד בלילה יועיל לו לשמוע את קול הישר קול ה' 
כוחו של החוט של חסד שיכול לגרום לאדם  מוזהו שרבב"ח כל כך התפעל מכוחו של האילן דהיינו 
 . שמהשומע אותו שהרי לא מצליח ללמוד ללא  להמשך אליו ית' דהיינו אל הקול הישר אע"פ שבאמת

לימוד  הנמצא ש ,גן רשעקושיא חזקה לפי הנ"ל שלשון הרע והוצאת דיבה הוא ניגון ממנ עוד יש להעיר
שעי"ז זוכה האדם שיכול לשמוע מנגן רשע ולא יזיק לו, הכי נמי יכול לשמוע לשון  ,תורה לשמה או בלילה

מאחר "וכתיב בו  "יודע נגן"ו נאמר יקשה כיצד יתכן שדוד המלך שעל . וא"כהרע והוצאת דיבה ולא יזיק לו
וע גם ממנגן רשע, נכשל בזה שקיבל גדול לשמ  שהיה כוחובהשמטה בסוף התורה כמבואר  "עלות הביאו
 ללשון הרע שתתקבל \קלז/כי ברית כרותהצריך לומר ו \קלועל מפיבושת )שבת נו.(/מציבא  לשון הרע 

ובשלמא מה שהתורה מצילה מלדבר לשון הרע זה מפורש  .  על קהלת בשם רז"ל \קלחכמבואר באלשיך/ 
וצ"ע הרי יש ברית   ,רה החידוש של רבנו כאןבגמ' ערכין טו: אבל שמצילה מלקבל לשון הרע זה לכאו 

  ,על כן רק תורה לשמה מצילה מזהאולי  . ושא"א להנצל מזה. וכן אמרו )ב"ב קסה.( כולם באבק לשון הרע
, דהיינו מעל הטבע, כי  בלילה שמשבר את השינה דהיינו רק תורה של מסירות נפש מצילה מזהוכן הלומד 

ובאמת נ"ל שהברית הזו היא רק בזמן החרבן וכדלקמן   .\קלט/ בל מצד הטבע יש ברית כרותה שהלה"ר יתק
שיוכל   שהיום החזנים שוטים, והכי נמי רוא דרובא לא יודעים לשמוע ממנגן רשע, אבל מי שזכה ע"י תורה

 לשמוע ממנגן רשע עליו לא נאמר כלל הברית הזו. 

 
אבל    קלו  ציבא,  דברי  את  קיבל  ולכן  במפיבושת  ראה  הנכרים  דברים  אמר  ושמואל  לשה"ר  קיבל  שדוד  רב  מחלוקת  שהיא  עי"ש 
 רבה ספרים נקטו כדבר פשוט כרב שכן קבל דוד לשה"ר.בה 
וראיתי בשם משמואל )לקמן בהערה( שכתב שהיא הברית הכרותה לשפתים    ללשה"ר שיתקבל?   צ"ע מה המקור לברית הכרותה   קלז 

הדבור לפעול,    שהוא כוחו הגדול של   )שדה צופים מו"ק יח.( המבואר בסנהדרין קב. )עייין גם שיחות הר"ן אות רלז(. וראיתי מפרשים  
פועלת וכן קללת הדיוט צריכה התרה( לבין שיתקבל בלב    וצ"ע לכאורה יש הבדל בין שמתקבל שיתקיים הדבור )שע"כ ברכת הדיוט 

 השומע. כגון האומר פלוני גנב, אם כח הדבור גדול יכול לגרום שפלוני יגנוב, אבל מדוע שיגרום לי שאני האמין שהוא באמת גנב.  

 , בבחי' הפוסל במומו פוסל.ל שם שביאר שיש יצה"ר מיוחד לקבל לשה"ר. וצ"ע אולי מצד מצא מין את מינו וניעור ועיין שם משמוא 

יהוא צדיקא רבה הוה שנאמר ויאמר ה' אל יהוא יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיני    -עיין סנהדרין קב.    ברית כרותה לשפתיים 
ו לך על כסא ישראל וכתיב ויהוא לא שמר ללכת בתורת ה' אלהי ישראל בכל  ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב בני רביעים ישב 

ר מעל חטאת ירבעם אשר החטיא את ישראל מאי גרמא ליה אמר אביי ברית כרותה לשפתים שנאמר אחאב עבד הבעל  לבבו לא ס 
 מעט יהוא יעבדנו הרבה 

ה'. והלא גם כי לרוב מצות ה' אשר לא תעשנה תועיל,  הלא אמרתי כי חכמת התורה היא תיקון לכל מצות    -  אלשיך קהלת ז' כא   קלח

מי לנו גדול מדוד וברוב חכמתו לא עצר כח  , כי  כנודע מאמר רז"ל כי ברית כרותה ללשון הרע שיתקבל הנה ללשון הרע לא תועיל  

תן לבך. והוא,  הדברים אשר ידברו על החכמה שאמרתי ימשך שאל ת . על כן אמר גם לכל  ד( -לבלתי קבלו מציבא )שמואל ב טז ג 
כי תשית לב אל שתי מצות, הלא המה לפני עור לא תתן מכשול ומצות ואהבת לרעך כמוך, כי לבל תעבור שתי עבירות אלו שהם  

ותכעוס על מי שעליו אמרו לך לשון ה  והוא כי אם תקבל  רע, אין צריך לומר  בכלל חכמת התורה תשמר לבלתי קבל לשון הרע. 
כערכך, כי אם גם יהיה עבדך יקללך ואשמת כי תעבור על לפני עור לא תתן מכשול, שתעבירנו על    שיקללך אפילו אם יהיה אנוש 

והוא הענין עצמו שקרה לדוד בקבלו מציבא שקללו  לא תקלל חרש ונשיא בעמך לא תאור, וזהו אשר לא תשמע את עבדך מקללך.  

י אשר הביאך ה' בשלום, שאמר הלואי לא הביאך בשלום,  שאמרו ז"ל )שבת נו ב( שאמר גם את הכל יקח אחר בפניו, כמו    מפיבושת 
 כאשר הכריחו כן בגמרא.

.( ברית כרותה לשפתים היינו  ובזה יובן מה שאמרו ז"ל )סנהדרין ק"ב   -פרשת מצרע ושבת הגדול תרעט    וכן כתב השם משמואל   קלט 
מעורר את הקדושה שבו שלא ישמע  דושה שבאדם מדחה את היצה"ר, ואם האדם מתגבר ו שתתקבל, כי בשאר עבירות הק   ר ללה" 

ליצה"ר, שוב היצה"ר בורח מחמת הארות הקדושה, אבל יצה"ר של לה"ר זה אינו בורח ונכנס בהכרח, ואדרבה הקדושה מסתלקת  
.( והכל באבק לה"ר וצריכין לזה זריזות  מפניו, ע"כ מצד הטבע שבאדם הוא ראוי לקבל את לה"ר, ומחמת זה אמרו ז"ל )ב"ב קס"ה 

וזהו שאמר ר' אחא מאי תקנתו שלא יבוא לידי לה"ר יעסוק בתורה שהיא למעלה מטבע האדם, זה אפשר להיות  ת יתירה,  וזהירו 

תאבו  ואם ע"ה הוא ישפיל דעתו כמ"ש אני את דכא, וכ"ז שלא יבוא לידי לה"ר, אבל אם כבר סיפר ונש בעזרו שלא יבוא לידי לה"ר,  
 שנשתאב בו מצד התורה יבריח את כחות לה"ר ואדרבה כנ"ל:   בו כחות הרע של לה"ר אי אפשר שאור החיים 
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בגמ' שבת י באמת מבואר שם שאמרו שקיבל לשה"ר, נ"ל כ ובאמת על דוד לא נאמרה הברית הזו כלל ומה
דעת שמואל שדברים הניכרים ראה במפיבשת וע"כ קיבל את דברי ציבא, נמצא אע"פ שיש ברית כרותה  נו 

 .  \קמ/ גבר עליה, ורק בגלל דברים הניכרים טעהשתתקבל הלשה"ר הצליח דוד להת

אפילו מע  דהיינו שכל קול וניגון ששו  ,\קמג/לשמוע נגינה מכל אדם  \ קמב/שיוכל  \קמא/ הוא  והתיקון

  התיקון לזה ,  , להמליך אותו ית' על עצמו, בדביקות בו ית'מאדם רשע יעורר אותו להמשך ולכסוף אליו ית'

כפי שהולך ומבאר שעיקר התיקון הוא ללמוד   ,\קמה/תורה שבע"פ  \קמד/ הוא על ידי שילמוד בלילה
שמברר את בחינת הלילה    תורה שהיא בחי' לילה כי תיקון הניגון הוא לדעת לברר טוב מרע וזוכה לזה ע"י

דהיינו למצא אור בבחינת לילה וזה ע"י שמברר את ההלכה הפסוקה מתוך כל הסברות והדעות הדחויות  
דווקא  .  \קמו/שבגמרא גמרא  ללמוד  צריכים  כראוי  לשמה  לומדים  שלא  כיון  העולם  שרוב  יבאר  ובהמשך 

 
כך נ"ל שמחלוקת של אמוראים שניהם אמת, וממילא אע"פ שאמרו קיבל דוד לשה"ר הכוונה מצד שטעה כשחילק את השדה בין    קמ

שמים שהרי היה    מוע ממנגן רשע ולא ינזק. וכל זה לבד מחשבונות שניהם אבל, לא שטעה וקיבל לשון הרע כפשוטו, שהרי ידע לש 
 בעל רוח הקדש אלא שהסתירו ממנו את אמת בגלל חשבון שמים.

 צ"ע התיבה "הוא" לכאורה מיותרת   קמא
צ"ע מדלא כתב התיקון שלא יזיק לו ניגון רע המזדמן לו לשמוע משמע שיש ענין בזה    והתיקון שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם   קמב
זה עיקר תיקון המלכות שעי"ז זכה דוד המלך למלכות ומבואר מזה שעיצה של    שמוע גם ניגון של רשע ועיין בסוף התורה שבאמת ל 

הצדיקים   מעלת  זו  שיתבאר  שכפי  רשע אלא  של אדם  ניגונו  לתקן  שיוכל  מועילה  גם  אלא  מהיזק  שומרת  רק  אינה  בלילה  לימוד 
 ( ' ה  ' הגדולים )מעב"נ א 

ם ממנגן רשע, אבל מיד קושרת את השמיעה בידיעת הניגון, כי  חת בתיקון השמיעה, דהיינו לדעת לשמוע ניגון גהתורה שלנו פות   קמג
באמת זה דבר אחד, כי רק ע"י שיודע לשמוע שרש הניגון שהוא קול הישר של הש"י יכול להחזירו בניגון ממטה למעלה לעורר יחוד  

 פנימי להמשיך מוחין למלכות לבנותה 

הבין שרק צדיק בשבת. )והתימה על מסדר  (  נגינה   )בלק"ע ומוהרנ"ת    מבואר שאפשר לנגן את ניגונו של רשע בשבת   רכו   ועיין בתורה 
 הקיצור השלם ששלא כדרכו ציטט את רבינו בזה ולא את מוהרנ"ת(  ומשמע בתורה רכו ששמיעת ניגון מרשע א"א כלל.

רא הבין שבכח  ב בלק"ע בת ר   אבל הטשרינר   .בפשטות משמע שצריך לימוד גדול עד שזוכים לדעת לשמוע ממנגן רשע   בתורה שלנו 
לימוד תורה בלילה אפשר אפילו לשמוע ניגון של רשע עצמו ולהעלות אותו ללב נשבר ואפילו בחול.    ומסדר הקיצור לק"מ השלם  

ושמעתי  דה בניגון של שמחה, וטעמו כנראה בגלל תורה רכו שציין לעיין בה שם.  נראה שחולק עליו בזה, לגבי ניגון של עצבות, ומו 
שרבי לוי יצחק זצ"ל לא הסכים עם הערה זו של המסדר לעיין בתורה רכו. ונ"ל הטעם כי סבר שאין לו כח בשום  מהר"מ בננשטוק  

 לעיון בסוף התורה.  הוספה באריכות יותר עיין בזה     ראיה לחלוק על שר התורה הטשערינרב.
רב   קמד שכאן  אבל  נראה  בלילה.  הגמרא  את  שילמד  התיקון  אזי  לשמה  אינו  כשלימודו  שרק  יבאר  דלקמן  המאוחר,  את  הקדים  נו 

 הלומד לשמה גם כשלומד גמרא ביום מועיל לו כיון שהגמרא בעצמה בחי' לילה.

' ברור טוב מרע  קר הוא לימוד המביא לברור המדמה כפי שמבואר בתורה נד שבזה זוכה לניגון והנבואה כי הם בחי נראה שהעי   קמה 
גם כאן. זה     וכפי שיתבאר בהמשך שזה סוד הניגון  לישמה  זה עניין טכני בלבד לכן כשהלימוד לא  אבל אעפ"כ כפי שיבואר אין 

 בעצמו קלקול המדמה.

יה  לעובדא ולמעשה מבואר מדבריו הקדושים, אשר שמעתי מאבי ז"ל, שהיתה כוונת אדמו"ר ז"ל, שיה   -אות ד    הליקוטים עיין ביאור  
פה, הוא   גם הפלאת האיסור מלכתוב תורה שבעל  והפנימיות. כי  ובלימוד הנסתר  פה,  עיקר הלימוד, בבירור הלכה מתורה שבעל 

 ניתן בנגלה לעיני כל:  בסיבת התחשבותה לנסתר ופנימיות לתורה שבכתב, ש 

ג' סוף אות ה' עפ"י מה שהקדים שם שהעיקר הוא לח   ועיין בלק"ה  זו אפוטרופוס  בר קול ודיבור דהיינו לתת פירוש נכון  על תורה 
המכוון   את  ומפרשת  מבארת  הגמרא  כי  שבע"פ  תורה  כלפי  קול  בחי'  היא  שבכתב  שתורה  שם  ומבאר  הש"י  לנו  ששולח  לקולות 

 בתורה שבכתב וכו' עי"ש.     

הענין  ש   ביאור  הוא  עילא יותר  וכן חכמה  שבע"פ  תורה  כלפי  שבכתב  תורה  כגון  יותר  גבוהה  שהתורה  שבכתב  ככל  תורה  כלפי  ה 
שהיא חכמה תתאה לכן מחמת גובהה לא נתפס המכוון האמיתי שבה אלא בהרגשת הלב שזה נקרא שמיעת קול )כי שמיעה בליבא  

כל הדבר כאחת, ושמ  וכידוע שחכמה בחי' ראיה, שרואה  בזהר,  נוק' שנעשית בבחי' קיבוץ פרטים,  תליא כמבואר  בבינה, בחי'  יעה 
ומצרפת  וכל אחד כפי הבנתו כפי ברור המדמה שלו, כך מפרש את הדברים, ומצמצם אותם לאותיות  הברא אחר הברא  ן לתיבה( 

    ודיבורים, והפירושים האלה נקראים ניגון, דהיינו שבבחינה זו נקראת גם הגמרא ניגון כמבואר שם בלק"ה.

קול ה' הישר שאותו צריך המנגן לחזור    כי קולות הסט"א המעלימים את   .' ב עוד מהלך לבאר עפ"י תורה סב אות    י בזה שמעת   קמו 
וזה לשונו שם     המחלקת   מן   שרשו ,  הרע   היצר   מחלקת   התהוות   עקר   כי   -ולנגן, הם מהיצה"ר שבליבו ששרשו במחלוקת התנאים. 

  בו   ומטיל ".  לבם   חלק "   בבחינת,  הרע   היצר   מחלוקת   ממנו   נתהוה ,  למטה   שנשתלשל   עד ,  לדרגא   דרגא   מן   כשהשתלשלה .  שבקדשה 
  שזה ,  שבגמרא   ואמוראים   תנאים   מחלקת   הוא ,  שבקדשה   ומחלקת .  להשיב   יודע   אינו   אשר   השכל   שבילי   ממנו   ומסתיר ,  ת אפיקורסו 

  מחלקת   נתבטל   מילא מ   אזי ,  שבקדשה   המחלקת   וכשמתקן .  הרע   היצר   מחלקת   ממנו   נתהוה ,  למטה   ומהשתלשלותם .  מתיר   וזה   אוסר 
 : משם  אלא   אחיזתו   אין   כי ,  הרע   היצר 

  למוד   ידי   ועל .  ואמוראים   התנאים   מחלוקת   של   והכרעה   השלום   הוא   הלכה   פסק   כי .  פסוקות   הלכות   הן,  שבקדשה   המחלקת   ותקון 
  את   לעבד   יוכל   ואז .  שבלבו   הרע   היצר   המחלקת   נתבטל   ואז .  שבקדשה   המחלקת   ומתקן ,  שבקדשה   להשלום   נתקשר   הוא ,  הפוסקים 

   .קורוס לאפי   להשיב   שיודע .  השכל   שערי   לו   ונפתחו .  יצרים   בשני ,  לבבו  בכל   השם 
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. \קמז/ לילה  'שהיא בחי   ,מראהיינו ג  בלילה ממש אבל כאן תחילה מביא ראיה שגמרא היא בחי' לילה 
לילה   בחי'  היא  שגמרא  )והראייה  במדרש  יום    ,\קמט/(קמחכדאיתא  ארבעים  בהר  משה  כשהיה 

ומא' אלול   \קנאז' סיון עד יז תמוז/  כשעלה לקבל לוחות ראשונות יום אחרי מתן תורה  [קנ]   וארבעים לילה 

תשרי י'  תמיד  ,  עד  שורה  האור  הקב"ה  שאצל  ומוכיון  יום  יודע מתי  היה  עי"ז  לא  רק  לילה.  תי 
שבע"פ, היה יודע שהוא    לומד תורה שבכתב, היה יודע שהוא יום, וכשלמד תורה  כשהיה
ועיון    ההלכה למעשה  כי  לילה.   ' שבע"פ היא בחי  קנבנמצא שתורה   .לילה מתבררת רק ע"י עמל 

ר  וכמבוא  ,בוי דברים ודעות וסברות דחויות שזה בח' חושך הלילהלשבר הקליפה המסתירה את האמת בר

כד.(בגמרא  וכמשרז"ל    הבאהה  יראיב באיוב/  \קנג/ )סנהדרין  הפסוק  את  במחשכים   \קנדשדרשו 
בבלי  [קנה]   הושיבני ש  \קנו/ זה תלמוד  שם  בהלכה  הלומדים  הפשט  לזה  זה  נוחין  שאין  מפני  שבבבל, 

 
נזכר גמרא אלא משנה עי"ש וכן נראה במפרשים לקמן שגמרא לאו דווקא    צ"ע   קמז  כי במדרש תהילים שמביא בסמוך לראיה לא 

דברים   שיעיין בה לברר  ובלבד  וכל תורה שבע"פ  גם משנה  לח        הסתומים לו.אלא  ד' שכל לימוד בצר לאדם  אות  ועיין תורה 
לילה. בחי'  הוא  ובדחקות  כא: שלומד  ואו   בעניות  ערובין  בגמ'  וכמבואר  עורב  הזה  הלימוד  שכינה את  כאן במה  רבינו  לזה  רמז  לי 

ג ומסתמא  נפש.   וכו' דהיינו לימוד במסירות  פניו כעורב  בזה ענין קימת חצות  באופן שמשים עצמו אכזרי כעורב ומשחיר  כלול  ם 
טוב מרע שנעשה ע"י הניגון ולכן כינור של דוד היה    שגם הוא שבירת הלילה וראית אור דייקא בתכלית החושך שזה ענין הברור 

   מנגן בחצות דייקא 
 ]מזמור יט[   שוחר טוב תהילים  קמח
.  לילה   וארבעים   יום   ארבעים '  ה   עם   שם   ויהי (  כח ,  לד   שמות , ) רבינו  במשה   כתיב .  אומר   יביע   ליום   יום   -  יט   מזמור   תהילים   מדרש   קמט 

) כתיב   והלא  ) תהיה   כאור   ונוגה (  ד ,  ג  חבקוק ,  ) וכתיב .  שרי   עמיה   ונהורא (  כב ,  ב   ל דניא .  .  ממך   יחשיך   לא   חשך   גם (  יב ,  קלט   תהלים , 
,  יום   שהוא   יודע   תורה   מלמדו   ה " שהקב   בשעה   אלא .  לילה   וארבעים   יום   ארבעים   אומר   שהוא   לילה   ומתי   יום   מתי   משה   יודע   היה   ומנין 

 .לילה   שהוא   יודע   משנה   מלמדו   שהוא   ובשעה 

 דע זאת בהיותו שם אולי ידע קודם או אח"כ. שבכלליות יהיה או היה שם מ' יממות. צ"ע מה ההכרח של המדרש שמשה רבינו י 

 ...לילה   שהוא   יודע   היה   תורתך   למוד   לו   אומר   שהיה   ובשעה   יום   שהוא   יודע   היה   עמו   מדבר   שהיה   בשעה ...  ' מז ח   שמות רבה   ועיין 
 שמות כד יח ועיין פרדר"א מו  קנ

כשעלה לבקש מחילה  בל לוחות שניות, וצ"ע האם גם בשתי העליות השניות,  שלמד תורה בעליה ראשונה כשק   מבואר במדרש   קנא
בעליה שנייה עסק בתפלות לבקש  . ומסתמא  על חטא העגל יח תמוז עד כט אב, וכשעלה לקבל לוחות שניות א' אלול עד י' תשרי 

 מחילה אבל בעליה אחרונה מסתמא גם עסק בתורה.
 שהתורה -שתורה ומתרצו  –דפו"ר ותרלד  קנב

נועם אלו    , אמר רבי אושעיא מאי דכתיב ואקח לי )את( שני מקלות לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים   –סנהדרין דף כד.    קנג
 ה לזה בהלכה חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה וכו' עי"ש  תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימין ז 

 ר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל:   ועוד שם במחשכים הושיבני כמתי עולם אמ 

 שאין נוחין זה עם זה ותלמודם ספק בידם:    -במחשכים הושיבני    -פרש"י  

מינן  חד  המדיר  בפרק  הגמ'  מה שאמרה  כאן  מהרש"א  תורתם    ועיין  הבין  לא  בבל  כשהיה  ירמיה  שרבי  שאמרה  ומה  מניהו  כתרי 
   וכשהיה בא"י אמר בבלי טפשאי הסיבה כי אוירא דא"י מחכים.

בשם המדרש עוד חילוק שתורת א"י נאמר עליה וזהב הארץ ההיא טוב והם לומדים בנחת לכן מותר להם ללמוד    ועיין שם עיון יעקב 
 דרך שנאמר "אל תרגזו בדרך"  בדרך, אבל תורת בבל אסור ללמוד ב 

ה העולם נברא, וזהו שאמרה  שמבאר שתורת בבל בחי' לשון תרגום ותורת א"י לשון הקודש שב בית החכמה    ועיין השל"ה הקדוש 
הגמ' חד מנן כתרי מניהו היינו שנים מקרא ואחד תרגום ומבאר ששתי הגמרות בבלי וירושלמי שתיהן מבארות תורה שבכתב ומשנה  

 תורת א"י מבארת ברור וקצר ואילו תורת בבל מרובה בגרסאות ושבושים וכו' עי"ש.אבל  

אמר אפילו מתלמוד ירושלמי לתלמוד בבלי שהוא עמוק, כדאמרינן בסנהדרין )כד, א(  וליוצא ולבא אין שלום נ   -  ועיין חגיגה דף י.
 במחשכים הושיבני כמתי עולם זו התלמוד של בבל: 

ם:   קנד ֵמֵתי עֹולָּ י כ ְ יַבנִּ ִּ ים הֹוש  כ ִּ ַ ַמֲחש   איכה פרק ג )ו( ב ְ

חשכים הושיבני זה ת"ב. פי' דבו בפרק היה  ח. במחשכים הושיבני כמתי עולם. בסנהדרין דף כ"ד אמרו במ   -  להרב חיד"א חומת אנך  
ר"י זצ"ל עושה כשלומד גמרא שהיה  הבירור למטה בקליפות וצריך טורח להקשות ולתרץ כדי לשבר הקליפו'. וכמו שהיה רבינו הא 

משם  טורח להקשות בכח גדול ולתרץ עד שהיה מזיע כי ע"י זה יחלש כח הקליפה העומד' על ההלכה ויתגלה אור ההלכה. ושמעתי  
הרב מהר"ר אליהו כהן ז"ל דהיינו מאי דקאמר הש"ס כי מקשי ורמי הני בי תרי סתרא"י נינהו. תברא מי ששנה זו לא שנה זו. אשר  
מכח   באה  הקושיא  כי  אומר  והיה  תברא.  אומרת  הלשון  מה  ותו  זו.  שנה  לא  זו  ששנה  מי  לומר  זו  היא  חכמה  מה  יפלא  לכאורה 

לכן בראותם עוצם הקושיא גדולה וחזקה היו אומרים תברא נשבר' הקליפה דזו אינו קושיא דמי  הקליפה המחשכת אור עיני האדם. ו 
יא ובזה נחלשת הקליפה. ועל הרוב אחר תברא מי ששנה וכו' יבא תירוץ טוב עכ"ד ויצדק  ששנה זו לא שנה זו ואם כן אין כאן קוש 

דבאומרנ  לשבח  עלינו  בכוונת  ז"ל  האר"י  רבינו  שפי'  מה  עם  זה  תבר"א  פי'  דאמרו  וא"ש  באורך  ע"ש  נכנעות  הם  הקליפות  גנות  ו 
 להכניע הקליפה דזה גנותה לומר דליכא קושיא ונשברה הקליפה ודוק: 

 ג' ו'  איכה קנה 
   .אמר בבלאי טפשאי משום דדיירי בארעא דחשוכא אמרי שמעתא דמחשכן   , אמרוה קמיה דרבי ירמיה   -  ועיין יומא דף נז.  קנו 
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וצ"ע לפ"ז התלמוד הירושלמי אינו   \קנז/ להומתוך כך אין ההלכה מתבררת אצלם והם מגששים בה כמו באפ
עיקר שכל לימוד בעיון לברר את האמת המסתתרת ברבוי א מועיל לתיקון הנ"ל, אבל באמת נראה  לילה ול

קליפת היצה"ר שבלבו/ עי"ז משבר את  דחויות  טוב    \ קנחסברות  לברר  ולדעת  לברור המדמה  זוכים  שעי"ז 

פשוטו שהקב"ה קרא לזמן שבו העדר    ולחשך קרא לילה  \קנט/ . וכתיב )בראשית א'(מרע אמת משקר
 נמצא שתלמוד בבלי שהוא חושך נקרא ד חשוך נקרא לילה,  לילה, ורבנו מביא מכאן ראייה שלימוהאור  

. היינו על ידי שילמוד  מדוע תורה שבע"פ נקראת לילה  \קס/ לילה כנ"ל, ובשה סיים לבאר בג' שלבים
משנה  ש"ס סדרי  גמרא\קסא/ששה  למוד  ע"י  שבהם  למעשה  ההלכה  שיברר  דהיינו  השית  ,  יתקן   .

  \קסדהלכות אפוטרופוס/   עיין בלק"ה  [קסג ]   שמהם יוצא הקול.  שבגרון  \קסב/שבקנהטבעות    ששעיזקאין  

 

 בבל, שהיא מצולה: ב   -באתרא דחשוכא    -  פרש"י 

היה זמן של  על עין יעקב בשם הריטב"א שכתב דברי הרמב"ן שדווקא בימי רבה ורב יוסף ואביי ורבא ש   אבל עיין שם פירוש הכותב 
שמד והיו החיים תלויים מנגד לכן לא הייתה תורת בבל מאירה כל כך ולא האירו כל כך טעמיהם וביאוריהם למשנה אבל אח"כ  

 כ"ש בימי רב אשי שנאמר בגיטין נט מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד.נתגברה תורת בבל ו 
 בגמרא הנ"ל.עפ"י המבואר    כך פירש התורה תמימה   קנז 

כיון שתלמוד בבלי נתחבר בחוץ לארץ ששם ההשגה חשוכה יותר לכן יש בו אריכות דברים לעומת התלמוד הירושלמי    ונראה עוד 
 .אוירא דארץ ישראל מחכים והבינו זה את זה במיעוט דברים ולשון קצרה שנתחבר בארץ שבה  

עיין שיחות הר"ן צא וחיי מוהר"ן לד שיש ס' רבוא אותיות בתורה  מה שכתב שכיון שאינם נוחים זה לזה מגששים באפילה בלימוד.  
שבתורה שכנגדו חשוכה אצ  גם האות  אזי  וכשיהודי חשוך אצלי  ישראל  נשמות  רבוא  ס'  בלימוד  כנגד  וממילא מגשש באפילה  לי 

 התורה. עי"ש שנאמר לעניין התמדת הלימוד ונראה פשוט שגם עניין הבנת התורה.
א לאיוב וכמבואר בתורה סב אות ב' הנ"ל שעיקר הסתרת הידיעה היא מהיצה"ר שבלבו ששרשו במחלוקת  כנ"ל בביאור החיד"   קנח

 עי"ש.  התנאים ועי"ש שמברר אותם ועושה שלום נעשה שלום בלבו 
א [  'ה   ' ]א   בראשית   קנט  ְקרָּ ים   ַוי ִּ אֹור   ֱאלֹהִּ ךְ   יֹום   לָּ ֶׁ א   ְוַלחש  רָּ ה   קָּ ְילָּ י   לָּ ב   ַוְיהִּ רֶׁ י   עֶׁ ר   ַוְיהִּ ד   יֹום   בֹקֶׁ חָּ עי"ש לעיל ובפרש"י שתחילה היה חושך    : אֶׁ

תחומו לאור  עפ"נ תהום ואח"כ ברא אור והיו משמשים בערבוביה ואח"כ הבדילו לפי מדרשו גנזו לצדיקים ופשוטו שנתן לכל אחד  
ועיין רמב"ן   ולחושך לילה  נתן אלהים מד יום  האור, כי  ה לאור,  איננו החשך הנזכר בפסוק הראשון שהוא האש, אבל הוא אפיסת 

שובו:  עד  כן  אחר  נעדר  משמשין    ושיהיה  ולפ"ז  הגנוז  אור  הוא  ראשון  שאור  דהיינו  אחד  והכל  סתירה  שאין  באופן  לבאר  ונ"ל 
שתלו  פשוט  הפירוש  לא  בערבוביה  רוצה  וכשלא  חוצץ  כי הגשמיות לא  לו  ואז אור  רואה  בכוונת האדם כשרוצה לראות בטפיח  י 

שכשגנז האור אזי גם את החושך של אש גנז ונעשה החושך רק העדר האור. והאור הוא המאור  רואה ואז חושך לו. וכוונת הרמב"ן  
העדר האור ולזה קרא הקב"ה לילה ממילא כל בחינת אור    דהיינו אור הגשמי שיוצא מאור הרוחני.   נמצא שחושך שנזכר כאן הוא 

 חושך שהוא נקרא בחי' לילה.שנעדר ממני כגון עצה מה לעשות או הבנת דברים לעמקם וכיו"ב זה בחי'  
תחילה מהמדרש שלימוד תורה שבע"פ היא מהות של לילה, וראייה לזה ממה שהיא נקראת מחשכים מצד העמל והקושי לברר    קס

 ורב בה, וחושך נקרא לילה.את האמת המע 

ו מהן, ולכן תיקון השש עזקאין דקנה  " כי גמרא יש רק על ל   , יש לנו כל הס' מסכתות   יות שרק במשנ   לחכמה   כאן פרפראות עיין    קסא
וכן מוכח מתקנת חז"ל  החיד"א שבלימוד משניות מספיק שמבין המילים  ב   המבואר .  וצ"ע לפי  לא מתקיים בשלימות אלא במשניות 

ונחשב לימוד תורה   לומר משנה  פירוש מיד אחרי ברכת התורה עובר לעשיתו  גמרא אם לא    , בלא  יוצא בה  מה שאין כן  מבין לא 
ועוד גם    , וקשה לפי מה שבארנו שעיקר סגולת לימוד התורה שבע"פ היא מצד הברור שבה תורה.  ה חובת דברי תורה שאחרי ברכת  

אמר רב כיון שיוצא    " וליוצא ולבא אין שלום " }זכריה ח'{  בחגיגה דף י.    רו אמ   אדרבה   , גמרא אינה משנה שרבינו מפורש אמר גמרא. ו 
אלא ע"י    ,כי אין הוראה יוצאת מהמשנה   , ושמואל אמר זה הפורש מתלמוד למשנה   ,דבר מקרא שוב אין לו שלום אדם מדבר הלכה ל 

 לה.      .  מאידך עיין במדרש שוחר טוב הנ"ל שמשנה נקראת לי הגמרא שמברר בה הסתירות והקשיים 

ז"ל, שהיתה כוונת אדמו"ר  לעובדא ולמעשה מבואר מדבריו הקדושים, אשר    -שכתב באות ד    ועיין ביאור הלקוטים  שמעתי מאבי 

 .   בבירור הלכה מתורה שבעל פה, ובלימוד הנסתר והפנימיות ז"ל, שיהיה עיקר הלימוד,  

דברים ברורים ממה שעל  זה שהעיקר הוא לימוד העיון לברר  וזה שייך בכל    נראה מכל  ולא ברורים  נראים מעורבבים  פני השטח 
שתלוי   הניגון  לסגולת  ולא  לנשמה  מועיל אלא  אינו  לבד  האמירה  שמועיל  בספרים  שמבואר  במה  אפילו  לבד  גרסא  אבל  לימוד, 

המשניות    ל הש"ס, היכן שיש גמרא ילמד גמרא והיכן שאין ילמד הפירושים שעל נמצא שהעיקר למעשה ללמוד כ בברור המדמה.    

 העיקר לברר כל דבר עד שיבין עד שיאיר לו מה שהיה חשוך אצלו בתחילה.
 הרי דיבר מתיקון השמיעה שיוכל לשמוע ניגון מכל אדם וא"כ לכאורה צריך תיקון האוזן ולא הקנה.    צ"ע  קסב

לנגן את קול    אפוטרופוס אבל יתבאר עפ"י לק"ה   )בהערה הבאה( שסוד הניגון הקדוש הוא  ב'  ה' הישר ע"י שמלביש אותו  ג' אות 
בניגון ודיבור, ובאמת לשמוע אותו שומעים כולם, כי הוא קול )הצפרים חיות טהורות( ה' היוצא מרגלי עתיק ונשמע בכל העולמות  

ט"א. וחכמת הניגון היא לברר בבחי' הגרון את קול ה' מקול הסט"א, כי  בלב כל בני העולם, אלא ששומעים יחד עימו גם קולות דס 
ון שם הדעת ושם הבחירה, כי שם חיבור הראש לגוף, בחי' מקום חיבור המוחין אל המידות, )לכן שם בגרון עושה האדם סימן כן  בגר 

ה' מהונך מגר  וזהו כבד את  לא ליצר.  ושם  או לא בניענוע הגרון כי שם הבחירה לומר כן או  שייך רק מתוך בחירה(  ונך כי לכבד 
ון למנוע מהאדם לברר את קול ה' ע"י שמפיל אותו למוחין דקטנות, שעי"ז נמשך לנגן את קול  בעורף נמצא פרעה ואוחז במיצר הגר 

 הסט"א. לכן תיקון השמיעה דהיינו להיות שומע בקול הש"י, הוא ע"י תיקון הקנה דייקא ששם הבחירה.

לבאר  נראה  התיקון  בז   עוד  עיקר  כי  דייקא,  באוזן  להיות  צריך  המלכות  תיקון  באמת  דלכאורה  האדון,  ה  בקול  שומע  להיות  הוא 
דהיינו עשה לך רב המבואר לקמן, והדין הוא שעבד חרש אין לו שווי, כי אפילו עיוור עדיין יכול להיות שומר קשואים, אבל חרש  

א  ין עבד שחרשו אדם חייב בדמי כולו.  וא"כ צ"ע מדוע כאן התיקון הוא דווק אינו שווה כלום, דכן הד כיון שלא שומע צווי אדונו  



 מוהר"ן                       ג              תורה                                  ליקוטי                 31ב: 

( )בחי'  שמדמה פגום(  בחי'  שהסט"א מקומה בהערף אותיות פרעה  ( \קסה/ מצרים גלות  אחיזתו במיצר הגרון 
לברר   מהאדם  ה',הקול  את  למנוע  קול  קדוש  הישר  בדיבור  הקול  את  קדוש   ,ולהלביש  ניגון  דהיינו 

נמצא שכל גלות מצרים כור ההיתוך של עם ישראל שנקרא בזהר (.  קסובעיקר בדבורים קדושים )שמתבטא  
.  כי עיקר הניגון והדיבור הקדוש  \קסז/ גלות הדעת וגלות הדיבור היה בבחי' מיצר הגרון, בסוד תיקון הניגון

כחו קושר עצמו   הוא לנגן ולדבר את קול השם דהיינו להלביש אותו בניגון או דיבור, וזה יכול רק מי שבכל
ולעשות  ,  בחי' רגלי עתיק הנ"ל  \קסחמאתר דנביאין ינקין הנ"ל/לשמוע בליבו את הקול ששולח הש"י לעולם  

ע"י שמפיל למוחין דקטנות גלות    ,פרעה למנוע מזהקליפת  זה נלחם ועל איזה דבור או מעשה קדוש על ידו, 

 . ותגבר עליהגרון ומאת מתקן שעי"ז והתיקון הוא לימוד ש"ס כנ"ל  .הדעת
  \ קסט/)איכה ב(  רמוז בפסוק  ,מה שלמדנו עד כאן שלימוד גמרא מסוגל לזכות על ידו לניגון דקדושהוזהו  

רוני היינו שתהיקע  :  קומי  לניגון  להרנהתיקון    \קעא/ תקומה  ' בלילה.  ידי  דהיינו  היינו על  בחי' , 

  :\קעב/ ששה סדרים הלילה. שהיא גמרא ש"ס

 

בקנה. והתירוץ נ"ל עפ"י המבואר בתורה ה' תנינא החילוק בין עבד לבן, והחילוק בין מלכות לממשלה, כי עבד נמשל בעל כרחו ולא  
ש  לו  מספיק  בן  אבל  תועלת.  בו  אין  חרש  עבד  לכן  בפירוש,  שנצטווה  מה  אלא  אביו  עושה  רצון  לעשות  רצונו  כל  כי  הלב  מיעת 

בפי  צווהו  שלא  במה  אפילו  אביו  שבשמים  לרצון  דיבור  עושה  הוא  כי  הדיבור  תיקון  זה  העיקר  אצלו  לכן  מרצונו,  אותו  וממליך  ו 
הרנ"ת  ומדבר את רצון אביו עפ"י הרגשת ושמיעת ליבו, בבחי' עושי דברו לשמוע בקול דברו הנאמר במלאכים. וזה עומק כוונת מו 

     הנ"ל.
 וזהר רע"מ נשא קכא: ותיקון כב דף סג: ברכות סא סוף ע"א ועיין תורה סג וזהר רע"מ פנחס רלה.  קסג

ו כח גדול לעורר את האדם היינו לעורר את המוחין  כי קול הנגינה יקר מאד מאד ויש ל   -ג' אות ב'    לקוטי הלכות אפוטרופוס   קסד
עיקר   אבל  הכונה.  מעורר  קול  כל בבחי'  כלל  בחי'  עיקר  שזה  וחזק  אמיץ  בקשר  הדיבור  אל  אותו  כשמקשרין  הוא  הקול    שלימות 

היחודים לייחד ולחבר הקול עם הדיבור כמובן בזוה"ק ובדברי אדמו"ר ז"ל בהתורה ששון ושמחה ימצא בה' וכו' )בסי' קע"ח(. וזהו  
י כ"ש וידעת היום והשבותה אל לבבך כ"ש אדמו"ר  בחי' מה שצריכין לחבר ולקשר הדעת אל הלב שזה עיקר שלימות הדעת האמת 

ין כי הקול פוגע בהמוח בבח'י קול מעורר הכונה, עיקר שלימותו כשנמשך לתוך הלב עד שיתחמם  ז"ל במ"א. כי הקול שהוא בחי' מוח 
שיזכה לדיבורים קדושים בבחי' חם לבי בקרבי בהגיגי תבער אש דברתי בלשוני. ....  כי שורש     לבו עי"ז בהתלהבות דקדושה עד 

התנוצצ  מבחי'  ועליון מאד  גבוה  הוא ממקום  מוחין  בחי'  שהוא  ה'    ות אלקות שמתנוצץ לכל אחד בדעתו.הקול  ע"ת  )וכנ"ל בלק"ה 
אותו שימשך    הנ"ל(  וקורא  לו  ובזה מרמז  לכ"א בדעתו התנוצצות אלקות  א"ע בכמה צמצומים להאיר  ברחמיו מצמצם  השי"ת  כי 

משם. וע"כ יש  וא בחי' קולות שבאין מלמעלה לקרות את האדם שימשך אחריו ית' וכל הקולות נמשכין  אחריו וזאת ההתנוצצות ה 
להקול כח גדול להמשיך את האדם אליו ית' מחמת שנמשך בשרשו ממקום גבוה מבחי' התנוצצות אלקות. כי עיקר התגלות אלקות  

זולתי קול.   אבל השי"ת נתן בחירה לאדם ומי שבוחר בחיים  הוא בחי' קול בבחי' קול דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים  
ואזי זוכה  וא בחי' הכרוז הבא מלמעלה הוא נמשך אחריו ומקדש ומטהר א"ע מכל תאות עוה"ז והבליו  כששומע את הקול הזה שה 

צי  מהקול  נעשה  שיהיה  מלמעלה  קדושים  דיבורים  לקבל  שזוכה  עד  הלב  לתוך  המוחין  בחי'  שהוא  הקול  אותיות  להמשיך  רופי 
מלמעלה עדיין אין יודעין שום מצוה עד שזוכין לקדש ולטהר  כי אפילו כששומעין בחי' קול    ודיבורים עד שידע רצונו ית' ומצותיו.

 א"ע כ"כ עד שיהי' נעשה מהקול דיבור עד שיזכה שידבר ה' עמו ויודיע לו תורתו ומצותיו.  

י פרעה אותיות הערף, שהיה יונק מאחורי הפה, מבחי' תוקף הדינים שבגרון כמובא  עיקר כח פרעה הי' מקול וניגון דס"א, כ   -עוד שם  
רק  בכ  ינק  פרעה  אך  נ"ג(  )ישעי'  בגרון  קרא  כ"ש  מהגרון  יוצאין  הקולות  כל  כי  הקול.  תוצאות  שמשם  מהגרון  שינק  היינו  תבים 

מלכות פרעה. וע"כ אמר פרעה מי ה' אשר  מבחי' אחורים שמשם אחיזת. המנגן דסט"א שמשם יונק מלכות הרשעה שהוא  מהדינים  
 "א כנ"ל: אשמע בקולו, בקולו דייקא כי ינק מקול דסט 

קנה   קסה  יעקב ערך  ה'    קהלת  פרעה    -אות  וכן בחלום  הקנה,  על משענת  בטחת  הנה  ו'(  ל"ו  )ישעיה  כמו שאמר  קנה  נקרא  מצרים 
ם, שיש נשבר ונשאר קנה חצי יש ע"ש באורך סוד קנה,  )בראשית מ"א ה'( עולות בקנה אחד, ועיין בערך מצרים סוד יש שבר במצרי 

)רש"י בראשית  ים בחינת יסוד, על כן נקרא ערות ארץ )בראשית מ"ב י"ב(, ועל כן היו שטופי בזימה  ונודע דמצרים היא בריאה ומצר 
 , קנה במילוי גימטריא יסוד דבריאה: י"ב י"ט, וי"ג י', וכ' ט"ו(

 הקודמת   ועיין תורה לח ותורה קנו כנ"ל בלק"ה הערה שלפני    קסו 
לקמן   קסז  יותר  מבואר  צפרדע   וכן  על  בהערה  הרבב"ח  דסט"א    בביאור  ניגון  דקליפה  צפרים  בחי'  היו  שהמצרים  משמע  שבפע"ח 

צפור דעה ששרשה בשתי   ובמכת צפרדע )שמבואר בשפתי כהן מתלמידי האריז"ל שהיתה כנגד כל המכות כולן( הצפרדע שהיא 
 רות שורש הניגון הקדוש הכניעה אותם.צפרים חיות טהו 

רנו לעיל עפ"י האריז"ל ולק"ה ערובי תחומין שהם דדי המלכות דדי בהמה  רבנו מכנה את המקום הזה שתי צפרים חיות וכבר ביא   קסח
 הנ"ל.

ב'  קסט  פרק  ְך  )יט(    איכה  ֵ ב  לִּ ם  יִּ ַ ַכמ  י  ְפכִּ ִּ ש  ֻמרֹות  ְ ַאש  ְלרֹאש   ה{  ְילָּ ַ }ַבל  ְילָּ  ַ ַבל  י  רֹנ ִּ י  מִּ ְך  קו  ַליִּ עֹולָּ ש   פֶׁ נֶׁ ַעל  ְך  יִּ ַ פ  ַ כ  יו  ֵאלָּ י  אִּ ש ְ י  ֲאדֹנָּ ֵני  ְ פ  ֹנַכח 
ים ב ְ  פִּ ֲעטו  צֹות:  הָּ ל חו  ָּ רֹאש  כ  ב ב ְ עָּ  רָּ

)יט( קומי כנשתא דישראל שדריא בגלותא עסוקי במשנה בליליא ארום שכינתא דיי שריא לקבליך ובפתגמי אוריתא    -  תרגום יונתן 
עקמו  מיא  היך  שפרפרא שריא  על  כשירו  ידיך  בצלו  לותיה  טולי  יי  קביל אפי  כל  כנשתא  בבית  וצלאי  בתיובתא  והדרי  ליביך  מית 

 ת עולמיך דצחין בכפנא בריש כל מחוזין: נפש 

קומי רני בלילה. אמר בתרגום עסוקי במשנה בליליא. כי המשנה תורה שבע"פ והיא כנגד השכינה.    -אות ז'   להרב חיד"א חומת אנך  
דבזכות המשני  רז"ל  בלילה בש ואמרו  וז"ש  הגלות  על  והתפללי  עסוקי במשנה.  רני  קומי  ואפשר שזהו שאמר  הגאולה.  ביל  ו' תבא 

בשביל   הכל  אלא  כי  לא  וכבוד.  בהשקט  שנהיה  לטובתנו  הגאולה  שתבא  והעסק  התפלה  כונת  יהיה  ולא  ללילה.  הדומה  הגלות 
 עכ"ל.כינה:  השכינה כב יכול שהיא בגלות וז"ש שפכי כמים לבך נכח פני אדני שהיא הש 



 מוהר"ן                       ג              תורה                                  ליקוטי                 32ב: 

 
הוא שיזכה האדם ע"י הנגינה להדבק בה' ולקבל    ,ע"י לימוד תורה שבע"פ  והנה תכלית תיקון הנגינה שזוכין

לדביקות הזאת   לזכות  מזה שבשביל  ומובן  דקדושה.  בנין המלכות  בזה את  ולבנות  ית'  עול מלכותו  עליו 

אך כשלומד שלא   צריך האדם שיהיה לימודו לשמה, לשם ה' יתברך לבד, בלי שום פניה אחרת כלל,
מחשבה זו היא פגם תיקון המלכות, דהיינו תיקון הניגון,  ,  \קעד/ רבי  ביל שיתקרא, היינו בש\קעג/לשמה

היא בחי' עשה לך רב )  כמבואר לקמן,   כי תיקון המלכות  יש  (. אבל  באה"ל אוהוא עושה את עצמו לרב 
כגון הלומד להתפרנס   יותר  גרועות  או להיות חכם שכלל לא חושב על לשמה, שלימוד כזה אינו כוונות 

 

בתורה בלילה שכינה כנגדו, שנאמר קומי רוני בלילה    קומי רני בלילה וגו'. תנא ר' חייא, כל העוסק   -ועיין מסכת תמיד סוף פרק ד'  
 .לראש אשמרות שפכי כמים לבך נוכח פני ה' 

מג(    ' נקרא לילה )עיין מעב"נ ברומז לשני חצאי הלילה כמבואר בזהר בא לח: שהראשון נקרא ליל ומחצות    הקרי והכתיב ליל ולילה 
 ועיין בזה לקמן בביאור הרבב"ח בהערה על עורב.

 רוני בלילה  -רוני : בלילה )נקודותים בין רוני לבלילה(, ומתרלו  -גם בתרלד  קע

כי המלכות מעצמה נוטה מאד לנפילה וצריכה הקמה )עיין מזה בתורה    , לכן נקט תקומה   כיון שהניגון בסוד בנין ותיקון המלכות   קעא
אות  )וינצנדלר(  ות דייקא עיין מעדני מלך  א' בסוד נ' הרומז למלכות ורומז לנפילה עי"ש ביאורים( עוד בענין התקומה השייכת למלכ 

 .י' לקשר לתורה רלד כשרוצים לעשות מלך משתמשים בשם קמה ומבאר הענין עי"ש 

ב ְ   -  ' ג   לקוטי הלכות אפוטרופוס עיין    קעב ֶׁ ה ש  ֹורָּ י ת  "ל, כ ִּ נ ַ ַ ה כ  ֶׁ ַעל פ  ב ְ ֶׁ ה ש  ֹורָּ הו א ת  ֶׁ א ש  רָּ מָּ ד ג ְ ו  מ  ֹול הו א ַעל ְיֵדי לִּ ן ַהק  ו  ק  ר ת ִּ ק ַ וא  עִּ ה הִּ ֶׁ ַעל פ 
ה   ן לָּ ינָּ רִּ ה קָּ ֶׁ פ  ַעל  ב ְ ֶׁ ה ש  ה ְותֹורָּ ֶׁ פ  ת  יַנת ַמְלכו  חִּ ר, ב ְ ו  ב  יַנת ד ִּ חִּ י  )פתח אליהו(   ב ְ ר  . כ ִּ ו  ב  ְודִּ יַנת קֹול  ְבחִּ ב ִּ ה ֵהם  ֶׁ ַעל פ  ב ְ ֶׁ ה ש  ב ְותֹורָּ ְכתָּ ב ִּ ֶׁ ה ש  ֹורָּ ת 

עַ  דו  י ָּ ַ יץ,  ,כ  ִּ ר ַאמ  ֶׁ ש  קֶׁ ם ב ְ ְלַיֲחדָּ ם ו  רָּ ְ יְך ְלַקש   רִּ ד   ְוצָּ חו  יַנת ַהי ִּ חִּ ר ב ְ ק ַ ה עִּ י זֶׁ כְ   , כ ִּ ב ִּ ֶׁ ה ש  ֹורָּ י ת  "ל, ַהְינו  כ ִּ נ ַ ַ ר כ  ו  ב  ֹול ְוַהד ִּ ר ַהק  ֵ ְלַחב  ן  ְלַיֵחד ו  יא ֲעַדיִּ ב הִּ תָּ
קֹול  יַנת  ְבחִּ צְ   , ב ִּ מִּ ב ְ ְתַנֵהג  ְלהִּ ֵאיְך  ר  ֵברו  ב ְ ין  ד ִּ ם  ו  ש  ין  יֹוְדעִּ ֵאין  ן  ֲעַדיִּ ב  ְכתָּ ב ִּ ֶׁ ש  ה  ֹורָּ ת  מ ִּ ֶׁ ש  ה ֵמֲחַמת  ֹורָּ ַהת  קֹול,    , ֹות  יַנת  ְבחִּ ב ִּ ן  ֲעַדיִּ וא  הִּ ן  ֵ כ  ַעל 

ה  ֶׁ ַעל פ  ב ְ ֶׁ ה ש  ֹורָּ הו א ת  ֶׁ ו ר ש  ב  ש  ַהד ִּ ֹרֶׁ הו א ש  ֶׁ ֶׁ   ,ש  ה ש  ֹורָּ יֵני ַהת  ֵטי ד ִּ רָּ ְ ל פ  ָּ נו  כ  ה לָּ ָּ יא ְמַגל  ה  ,הִּ ְצוָּ ל מִּ כָּ ְתַנֵהג ב ְ ר   , ֵאיְך ְלהִּ ו  ב  ר ַהד ִּ ק ַ ה עִּ ז ֶׁ ֶׁ הו א    ,ש  ֶׁ ש 
צֹון  רָּ ה הָּ ֶׁ ן ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה הו א רוֹ   ְמַגל  ל ֲעַדיִּ יו, ֲאבָּ ם ֵאלָּ דָּ אָּ ת הָּ ְקרֹות אֶׁ ין לִּ ֹול ְיכֹולִּ י ַעל ְיֵדי ַהק  ב, כ ִּ ֵ ל  ַ ב  ֶׁ ר  ש  ֵ יו ְוהו א ְמַדב  א ֵאלָּ ָּ ב  ֶׁ ש  ל כ ְ ה, ֲאבָּ צֶׁ

יַקת   ש  ְינִּ ֹרֶׁ ש   ֶׁ י ש  ִּ ן ַאף ַעל פ  ֵ ים ֲאַזי הו א יֹוֵדַע ְרצֹונֹו. ְוַעל כ  רִּ ו  ב  דִּ ֹו ב ְ מ  ְלכו ת הו א ַעל  עִּ ַ ַגת ַהמ  ר ַהְנהָּ ק ַ ל עִּ "ל, ֲאבָּ נ ַ ַ יַנת קֹול כ  חִּ ב ְ ְלכו ת הו א מִּ ַ ַהמ 
 ֶׁ ַגל  ְ מ  ֶׁ ו ר ש  ב  ַהד ִּ יַנת  ְיֵדי  חִּ ב ְ הו   ז ֶׁ ֶׁ יו, ש  נָּ ְלפָּ ַח  ַנַחת רו  ה  ְוַנֲעשֶֹׁ ַנֲעבֹד אֹותֹו  ה  ֶׁ ַבמ  ו  ֲעשֹֹות  ַ ל  ֵנַדע ַמה  ְלַמַען  ְך  לֶׁ ֶׁ ַהמ  ְרצֹון  עַ ה  ב ְ ֶׁ ה ש  ֹורָּ יא  ת  הִּ ֶׁ ה ש  ֶׁ ל פ 

ְכתָּ  ב ִּ ֶׁ ה ש  ֹורָּ יַנת ת  חִּ הו א ב ְ ֶׁ ֹול ש  יַנת ַהק  חִּ ת ב ְ ֵרש  אֶׁ ְמפָּ ֵאר ו  בָּ ְ מ  ֶׁ ר ש  ו  ב  יַנת ד ִּ חִּ "ל: ב ְ  ע"כ.  ב ְוַכנ ַ

רק   כלום  בקריאה  מפורש  שלא  באופן  אליו  להמשך  לו  שקורא  ואקבצם  להם  אשרקה  בבחי'  ששורק  מי  כמו  הוא  שהקול  דהיינו 
פיר  צריך לתת  נביאות  השומע  דברי  בקול  להבין  גם  המזוכך  יכול השומע  עוד  הלב  הכנת  וכפי  וש לשריקה שכוונתה שיבוא אליו 

ניב   עושה  וצריך לכווין בפירוש שיהיה  ממש כי  וצריכה פירוש  עדיין היא סתומה  גם הנבואה  בחינות כי  בזה  יש  וכן  שפתים לקול 
פירוש שלה היא קול וכן כל התורה שבע"פ משנה ואח"כ גמרא וגאונים  אמיתי ולזה גם צריך חיבור קול ודיבור כי הנבואה כלפי ה 

   .ר שאחריו שצריך לעשות לו בחי' דיבור וראשונים ואחרונים כל דור הוא בחי' קול כלפי הדו 

 
ה לשם ה' אחרונה שבשם הרומזת למלכות והשכינה( ואפילו לא כדי  -)והינו לשמ   , לשמה ממש היא שלומד רק לתיקון השכינה   קעג

אמונה חזקה מאד בעצמו שלימודו מועיל  הרגשה הצער השכינה בגלותה ו ל שכר עוה"ב כמבואר בתורה לז תנינא. וצריך לזה  לקב 
 אמונה חזקה במציאות התיקונים האלה ברוחניות.ו 

להשכינה,     אך לא כל אדם זוכה לזה שיהיה למודו עולה להשכינה, כי לזה צריך שיהיה אדם יקר ושיהיה  למודו רק   -  עיין תורה קנט 
הינו לאוקמא שכינתא מעפרא,  ולא כל אדם זוכה ללמוד זה, ואף  אם לומד ביראת שמים,  וגם אם אומר שלמודו לאוקמא שכינתא  

יה למודו להשכינה. ועי"ש כשלא לומד לשמה כראוי אזי תורתו אינה עולה למעלה  מעפרא,  עם כל זה מי יודע אם ראוי לכך שיה 
 וכו' עי"ש  

כמבואר    , לכן שמע בכל מקום את הרע שבקול   , תשלט אדר מה שכתב הרב ויזנפלד שאֵחר ע"י שלא למד לשמה   הנחל עיין מבועי  
 .     מפיו   זמר יווני   שלא פסק וזהו הכוונה שם    , א שם וכן מהתינוקות שמע התרחקות כדאית   , בגמ' חגיגה ששמע שובו בנים חוץ מאחר 

פשט בהזהר שכתב שאין תיקון לפגה"ב, כי באמת הפוגם בברית דייקא בגלל    זה בחי' מה שרבינו אמר שאף אחד לא מבין נראה ש ו
עין לו התרחקות,  שפגם בקול )כמבואר במקום אחר עה"פ רועה זונות יאבד הון וכתיב כבד את ה מהונך ודחז"ל מגרונך( לכן משמי 

י  שיתחזק  כדי  רק  לו  ויודע שמשמיעין  הקולות,  לברר  יודע  כאן,  המובא  התיקון  ע"י  ח"ו  אבל  ולא  כמתייאש.  גבור  אין  בבחי'  ותר, 
 להתייאש ממש.

בסוכה מט: שהיא תורת חסד.    לכאורה צ"ע   קעד נאמר  זה  מה בכך שלומד עמ"נ להקרא רבי, הרי כוונתו עמ"נ ללמד אחרים, שעל 
  ? חסד   של   נה שאי   תורה   ויש   חסד   של   תורה   יש   וכי   ", לשונה   על   חסד   ותורת   בחכמה   פתחה   פיה "   דכתיב   מאי   אלעזר   רבי   ואמר   -עי"ש 
  של   תורה   היא   זו   ללמדה   תורה   דאמרי   איכא   , חסד   של   שאינה   תורה   היא   זו   לשמה   שלא   , חסד   של   תורה   היא   זו   לשמה   תורה   אלא 
דהיינו שנחלקו האם תורת חסד היא חסד עם השכינה או חסד עם הבריות, עכ"פ      : חסד   של   שאינה   תורה   היא   זו   ללמדה   שלא   , חסד 

הלומד להקרא רבי אם כוונתו לכבוד זו בחי' לקיחה שהיא סט"א, אבל הלומד על  ונראה כי  לשמה.    יש דעה שגם עמ"נ להיות רבי זה 
 .מנת ללמד כוונתו לנתינה בחי' צדיק חונן ונותן 

נאבד כיון שנתן צדקה לכבוד עצמו, מאי שנא מהמבואר בר"ה  בן גוריון  נקדימון    נו של מקשה למ"ד שממו כתובות סז.    עיין מהרש"א 
צדקה   מנת הנותן  שלא    על  הלומד  בין  החילוק  בפסחים  בתוס'  כמבואר  טפי,  גרע  עצמו  שלכבוד  ותירץ  צדקה,  נחשב  בני  שיחיה 

 ברא.  ובין זה שאמרו עליו מוטב שלא נ  , לישמה שנאמר עליו לעולם ילמד 

לפרט את הדבר.    ולמה כאן יצא ביחוד   , אות א' מקשה הרי פשוט וידוע שלימוד שלא לשם שמים אינו חשוב   עיין בביאור הלקוטים 
כי כיון שכל התורה כאן סובב על תיקון    , אלא נקט דייקא עמ"נ שיתקרא רבי   , ותירץ שאין הכוונה כאן להודיע פגם השלא לישמה 

    לכן דייקא כאן הפגם גדול ביותר שבמקום לעשות לי רב אני עושה עצמי לרב.  , שזה בחי' עשה לך רב   , המלכות 
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. מאידך הוא פחות בסכנה ליפול ממנה לקנטר כי אין  \קעה/ידו ללימוד לשמהוספק אם יבוא על    חשוב כלל
לו תחרות עם לומדים אחרים, אבל הלומד להקרא רבי בסכנה שיקטר חבריו כדי היות נחשב רבי הגדול  

אינו  אלא שללמוד לשמה    \קעז/ רוצהאם אינו מקנטר ו. אבל  \קעומכולם ואזי עליו נאמר מוטב שלא נולד כלל/

כךשלו  הלימוד  אזי    ,מצליח כל  בחשיבות  הנ"ל  [קעט]   \קעח/ אינו  הניגון  לתיקון  מועיל  ועיין .  להיות 
לחכמה מזה,  ש  שכיוןשכתב    \קפ/פרפראות  רחוקין  ישראל  כלל  לגמרי  לשמה  שלא  הסט"א  מהלימוד  לכן 

לומד   ינודהינראה שבתחילה לומד כדי שידע להשיב למבקשים דבר הלכה    .תחילה מפילה אותו רק לפניות

 
 עיין בזה לקמן. מר' צדוק.  קעה 

ה{ כי גדול מעל שמים חסדך הא כיצד  -יא{ כי גדול עד שמים חסדך וכתיב }תהילים קח -רבא רמי כתיב }תהילים נז   ין פסחים נ: עי   קעו 
וכדרב   וכאן בעושין שלא לשמה  פי  כאן בעושין לשמה  ומצות אף על  יעסוק אדם בתורה  לעולם  רב  יהודה אמר  יהודה דאמר רב 

   שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה: 

יהודה    -  תוספות ן  ועיי  וכדרב  העוסק בתורה שלא    -וכאן בעושים שלא לשמה  כל  יז.(  )ד'  בפ"ב דברכות  גופיה אמר  )דרב(  תימה 

  , ואור"י דהתם מיירי כגון שלומד כדי להתיהר ולקנטר ולקפח את חביריו בהלכה ואינו לומד ע"מ לעשות לשמה נוח לו שלא נברא  
יש שפ  דלעיל  דומיא דההיא  מיירי  הכא  דל אבל  ונשכר  שאין מתכוון לשום רעה אלא  ל  במעלי שבתא  ולא  שבתא  כוליה  עביד  א 

 מתוך עצלות אפ"ה גדול עד שמים חסדו: 

מתוך שלא לישמה יבוא ללישמה המקור בהוריות י: ולמד זאת מבלק שהקריב מב קרבנות שלא לישמה ובזכות זה זכה לדוד    דברי רב 
י:  מנו הרי בע לישמה ומקשים א"כ איך למדו מ   ושלמה שהקריבו  שו"ת משיב  ב ו   ( ד"ה שמתוך ) צמו לא זכה.  ועיין מהרש"א הוריות 

ממנו דו  כן( שבאמת מבלק אין ללמוד אלא שיצא  ד"ה אמנם  )ח"א מד  מתוס'    ד דבר  דווקא הוא בעצמו. אבל  ולאו  שילמד לשמה 
   ר' צדוק הכהן סימן י'.נת השבין ל שהביא הפל"ח שיש שתי מדרגות בלא לשמה מבואר שלמדו שהוא עצמו יבוא ללישמה. ועיין תק 

בזה כפי שיבואר לקמן שהלומד עמ"נ להקרא רבי יש לו תקנה ע"י לימוד בלילה. אבל מסברא ומלשון רבנו שאין ללמוד זה    צ"ע   קעז 
חשיבות כל כך, נראה שהכוונה שרוצה אלא שמתגנב לו פניה של כבוד, אבל אם בכלל לא רוצה ללמוד לשמה, לכאורה זה לא "לא  

 אלא רע.  שוב כל כך" ח 
כך   קעח כל  וצ"ע בהמשך    -  אינו בחשיבות  לשמה אלא שלא מצליח,  במי שמשתדל ללמוד  כזו, משמע שמדובר  מדנקט לשון קלה 

ע"י   לתקן  שרוצה  הנגינה,  לתיקון  שמזיקה  הכוונה  ואולי  ממנה.  עליו  שיגן  חסד  של  חוט  וצריך  מזיקה,  מחשבה  שהיא  רבינו  אומר 
 בר ממש לא לשמה כי אם רוצה ללמוד לישמה לא רוצה להקרא רבי.     א רבי זה כ התורה.   וצ"ע כי להתקר 

ועיין תורה קנט שכדי שתורתו תעלה לשכינה צריך שילמד רק להקים את השכינה מעפרה וגם אז צריך זכות גדולה מאד, להצליח  
 .   לכוין לזה כראוי

ו מועיל כל כך.  וצ"ע אפילו אם היה אומר אינו מועיל עדין קשה  דלכאורה הל"ל אינ   עוד צ"ע למה נקט רבינו לשון אינו בחשיבות 
כמבואר   והנבואה  הנגינה  קול  לברר  זוכים  ידו  ועל  המדמה  ברור  עיקר  גמרא  לימוד  שע"י  ו'(  אות  ה'  )ציצית  בלק"ה  המבואר  לפי 

 תורה לתקן למעלה.שהיא ענין עלית ה   בתורה נד, א"כ צ"ע הרי לכאורה הלימוד מברר את המדמה, ומה זה קשור ללשמה 

התגברות על כל הפניות, שהם הקולות דסט"א שמתעוררים כנגד קול הקדושה, נמצא שגם לימוד הלשמה    הוא ונ"ל שלימוד לשמה  
 תלוי בברור המדמה, לכן רק שמשתדל ללמוד לשמה, מועיל לו לימוד התורה שבע"פ לברר את המדמה.  

מתוך תערובת הקולות ולהחזיר כפי  הקדמה שסוד הניגון הוא לברר את קול ה'  כי עפ"י המבואר לעיל ב   ונ"ל שנקט דייקא חשיבות 
כוחו את הקול הזה בניגון שיעלה ליחד יחוד פנימי בחו"ב העליונים, וכיון שהניגון הוא מ"ן שגורם יחוד, אם אין לו חשיבות למעלה  

אין לו  תרצות בו לפני בעלה, ואם באה עם מעשה ש לא יגרום שום יחוד, כי כל ענין המ"ן הוא שהנוק' באה עם איזה מעשה טוב לה 
 חשיבות לא תועיל כלום.  

הגרוע ביותר עמ"נ לקנטר אין לו הגנה כי לא יועיל לו החוט של חסד, והלומד עמ"נ להקרא רבי,    ונ"ל שצ"ל כמה מדרגות בלשמה 
לקמן שזכות הצדיקים המקשיבים לקולו    היא הכוונה הגרועה בשלא לשמה אבל אעפ"כ יש לו תיקון ע"י חוט של חסד, כפי שיתבאר 

ן עליו ממנו שלא ירצה להקרא רבי, אבל אין הכוונה שאע"פ שמכוון להקרא רבי לא יזיק. אבל הרוצה לכוון לשמה ורק לא עולה  יג
ל חוט  בידו לכוון להקמת השכינה בגלל פניות שלא משתלט עליהן, נ"ל שלימוד כזה יש לשכינה במה להתפאר בו, ולא צריך הגנה ש 

גם כשלומד  )דהיינו שמועיל  חסד  דומה    של  אינו  שבודאי  העליון, אע"פ  הייחוד  לעורר  מועיל  וגם  לברור המדמה  מועיל  כי  ביום( 
לגודל היחוד שנעשה מכוונה להקמת השכינה לבד, כי בודאי ככל שהנוק' העליונה מתקשטת בבגדים יפים יותר לפני בעלה בוודאי  

 על ידן מוחין גבוהים יותר, לבנין השכינה.     יות יותר והן נשמות גדולות יותר, שמאיר השפע שמקבלת ממנו הוא מפנימ 

הליקוטים  ביאור  לפי  לזכות לשפלות שלא    גם  כדי  הוא  הגמרא  לימוד  עיקר  נראה שבאמת  רב,  לך  בעשה  פגם  הוא  רבי  שלהקרא 
כה ללמוד  עיקר תיקון המלכות, ולפ"ז אפילו שלא זו ירצה כלל להקרא רבי, כי לומד להכיר חסרונותיו, ומתבטל לגדולים ממנו, שזה  

לאוקמא שכינתא מעפרא כמבואר בתורה קנט אעפ"כ לעניין ברור המדמה נחשב לישמה ומועיל גם ביום. ולפ"ז הלומד עם גאווה  
על   להתגאות  מזה  יפול  שלא  עליו  שיגן  חסד  של  החוט  ע"י  בלילה  הלימוד  לו  מועיל  אעפ"כ  רבי  ולהקרא  לכבוד  צדיקים  לזכות 

 כדי בתאווה להיות חכם אפשר שגם החוט לא יועיל לו.(   ולקנטר וצ"ע. )ועין לקמן שהלומד 
"א  שלא לישמה מוטב שלא נולד. עוד עיין גם מהרש  עיין פל"ח ובמ"מ שציין תוס' בברכות יז ותוס' בתענית ז ופסחים נ:  להבין הסתירה שאמרו חז"ל לעולם ילמד אפילו שלא לישמה ואמרו הלומד   קעט 

 נת לכבוד עצמו גרע מכל כוונה אחרת שלא לישמה. כתובות סז. עפ"י התוס' בפסחים, שכוו
ז"ל, כי הלימוד של תורה שבעל פה בלילה  בנו  יש לפרש גם כוונת ר )מה שביאר באות ג' עי"ש(  ובזה    -אות ד'    פרפראות לחכמה   קפ

בחינת גאוה וגסות  בחינת מוחין שבמלכות דקליפה שהוא  הוא תיקון הנגינה וכו' כמבואר שם אך מאחר שהצפרים דסטרא אחרא הם  
רחוקין   ישראל  כלל  לגמרי  שלא לשמה  רק מחמת שגם מהלימוד  לשמה  שלא  גופא שיהיה  יכולה שתאחז בהלימוד  כן  כידוע, אם 

רב כמב  לך  לבחינת עשה  זוכה  הלימוד  ידי  על  כי  )מחמת  רבי  שיתקרי  שלא לשמה בשביל  בבחינת  ילמוד  ואר  מזה, אך שבתחלה 
שילמוד  היא שתאחז  יכולה  לגמרי  לקמן,  לשמה  שלא  הלימוד  לבחינת  זה  ידי  על  לבוא  יכול  כך  ואחר  רבי(,  שיתקרי  וזה  בשביל   ,

ידי שמסיתו  שאמר   על  לגמרי  לשמה  שלא  ללמוד  ומסית את האדם  הלימוד  לבלוע את  רוצה  הנחש  כי  היינו  ובלעה,  תנינא  אתא 
   .ט"ו כעין זה(   חינת רבה קאמר ליה )ועיין גם בסי' מתחלה שילמוד בשביל שיתקרי רבי, שזה ב 
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על מנת ללמד ואח"כ נופל ללימוד כדי שיכבדו אותו על זה, ואח"כ עלול ליפול למעט בכבוד רבנים אחרים 
שבהם הגדול  להחשב  מקנטר/   ,כדי  גם  נולד.  \קפאואח"כ  שלא  מוטב  חז"ל  אמרו  שעליו  אורב ,  הסט"א  כי 
לזה להפילו  ומחפש  א  , ללומד  ובלע  בא  דרבב"ח שהנחש  במעשה  לקמן  לשמה  ימודת הלכמבואר    ,שלא 

 הפילו לקנטר ולדבר בוז על צדיקים.  הנחש  והבליעה היא ש 
רק   הוא  לימודו  כשכל  שרק  קנט  בתורה  מבואר  שבהן  והגבוהה  רבות  מדרגות  יש  לשמה  בלימוד  אמנם 
לאוקמא שכינתא מעפרה ואמר שם שצריך לזה להיות אדם יקר כדי זכות לזה, ורק תורה כזו עולה למעלה  

כל שרוצה ללמוד לישמה ומשתדל ואין לו כוונה אחרת אלא רצון שכאן לתיקון הנגינה    ראהנעי"ש. אבל  
דאי לאו הכי כמעט לא שייך  נחשב לו למוד לשמה  ש   אפשרה' אזי אע"פ שאין לו הרגשה בהקמת השכינה  

כדלקמן,   בלילה  יועיל אלא  גמרא  בלילה    וצ"עבדור הזה שלימוד  לימוד  רק  הזה  כך שבדור  אולי אמנם 
, ולא שרוצה ללמוד לשמה ולא  שכל כוונתו להקרא רבינראה    ,כוונת רבנו בלומד להקרא רביצ"ע  ו.  ועילמ

 . מצליח

בלילהו שילמד  לשמה  תורה  ללמוד  מצליח  שלא  למי  הבקר,    \קפב/העצה  עד  בלילה  מחצות  וכשלומד 
חסד של  בחגיגה/ \קפזביום/   \קפו/עליו  [קפה]   \ קפד/ נמשך  \קפג/ חוט  הגרסא  כך   ,(קצ)   \קפטובזוהר/   \קפח, 

 
שהמבזים את הצדיקים מקבלים כוחם דייקא מהתורה שלמדו. ובעיקר בתורה יב רבנו מבאר    עיין תורה יב ותורה כח ותורה ריד   קפא

 כיצד התורה בגלות אצל הלמדן שמבזה צדיקים והצדיק האמת יש בכוחו להעלותה ממנו עי"ש.

הלילה אין הבדל וא"כ הלומד לישמה יכול ללמוד גם קודם חצות, אבל    ונראה שמצד סגולת   דווקא אחר חצות   לא מבואר כאן אם   קפב
מצד החוט של חסד הנצרך ללומד שלא לישמה נראה שזוכה לזה רק הלומד אחר חצות, אבל אפשר שזה רק לפי הזהר )לך לך צב.(  

ונ"ל שיש בזה    לומד בכניסת הלילה.עא כוונת הגמ' חגיגה יב: גם על ה   ובעלי הסוד, כי עפ"י הפשט בגמ' וכן פסק בקיצור ש"ע סימן 
שתי בחינות אחת מצד הנייחא של העולם מהבלי העוה"ז שרובם גומרים לעבוד ולרדוף אחר הפרנסה בתחילת הלילה וכדמצינו לגבי  

ם בני"א. ועי"ז בנקל לו לשמוע את  התבודדות שרבינו אמר )בקיצור תורה נב( לצאת חוץ לעיר למקום שאפילו ביום לא מהלכים ש 
קול ה' הישר שיתנוצץ בליבו ויזכה לבררו בעסק לימוד התורה שבע"פ. עוד מצד שגוזל מזמן השינה וזמנו הפנוי ללימוד התורה. אבל  

לק"ה    כאמור העיקר הסגולה היא אחר חצות דייקא עיין גם לק"ה שאחר חצות יותר מסוגל לברר את המדמה ע"י לימוד התורה  עיין 

בתורה כי התורה היא בחינת רוח נבואה, כי כלליות התורה כלולה בי' הדברות, שהם בחינת י' מדריגות    ואז עוסקין   ציצית ה' אות ו' 
זוכין לבחינת רוח נבואה, שהוא בחינת עסק התורה אחר חצות לילה,  של נבואה כמו שכתוב שם, כי על ידי התפלה בבחינת דין הנ"ל,  

לעסוק בתורה בלילה דייקא, כמו שאמרו רז"ל אין אדם זוכה לכתרה של תורה  , ועל כן הוא דבר גדול  המדמה כנ"לוכל זה כדי לברר  
אלא בלילה, וכמו שכתוב )איכה ב'( קומי רוני בלילה, כי עיקר עסק התורה הוא בשביל בירור המדמה.    ודווקא עפ"י הפשט יש ענין  

הלילה אבל עפ"י הסוד אינ גם בתחילת  טז שעסק התורה בחצי ראשון של הלילה היא  עיין חסד לאברהם מעין ב נהר  ו כן  ללמוד 

אבל אחרי חצות זוכה לנשמה אפילו מי שאינו ראוי ואם קם בחצות  .  מסוכנת להיות נדחית כי אם אינו נקי כפים לא יעלה בהר ה' 

 נטהרת ונתקדשת כמבואר בזהר לך לך עי"ש.  

 ה דייקא.בב"ח בענין הלילה שנרמז בעורב נקב עוד אריכות בזה עיין לקמן בביאור הר 
עיין פרש"י ע"ז ג: נותן חינו בעיני הבריות. והמהרש"א שם פירש מדרך הטבע המנדד שינה מעיניו בלילה פניו    -  החוט של חסד   קפג

יז( ותשא חן וחסד  זועפות ביום, אבל הניעור בלילה לעסוק בתורה, הקדוש ברוך הוא מברכו למחר במאור פנים.       ועיין אסתר )ב  
ועי  וכו'.  ומה  לפניו  יפה  ועי"ש תורה תמימה שהכוונה שבאמת לא היתה  וחוט של חסד משוך עליה.  ירקרוקת  יג. שהיתה  ין מגילה 

שכתוב שהיתה יפה, זה בגלל החוט של חסד. דהיינו שהחוט של חסד נותן חן, גם למי שמצד טבעו אין לו חן ולא יופי, ועי"ז נמשך לב  
 לאהוב אותו ולתת לו מתנת חינם.כל רואהו  

ברמ"ק  על    וראיתי  להתגבר  לו  לעזור  כדי  לצדיקים,  הגנוז  מהאור  עליו  שמאירים  דהיינו  דשמיא,  לסיעתא  זוכה  בלילה  הלומד 
מלכות,    החשכות של הלילה. ותלבש  בה  וכדמצינו באסתר שכתוב  תיקון המלכות,  שזוכים מכח  חן,  בח'י מציאת  שזה  ואולי אפ"ל 

ז משך עליה המלאך חוט של חסד, ומצאה חן בעיני אחשורש )מגילה טו:(.  ועיין תורה  ח הקדש, כמבואר במגילה טו. ועי" דהיינו רו 
זוכים לאור הגנוז.     בלימוד תורה  ע"י שממליך ע"ע את הקב"ה בלילה  אצלינו  וה"נ  לג שעל ידי כפית היצר דהיינו תיקון המלכות 

שמכוחו נמשך ליבו לשמוע בכל הקלות את קול הש"י    . ובבוקר נשאר רושם מהאור הזה, זוכה ביום לחוט של חסד שבע"פ במסירות  
 דהיינו תיקון הניגון שיכול לשמוע ממנגן רשע.  

שהחוט של חסד הוא שמירה על האדם בעוה"ז. ונ"ל לפי רבינו יתפרש דהיינו שמירה מניגון של רשע, דמשמע    ועיין בזהר לך צב.
 כאן שזה עיקר השמירה.

ה שמביא רבינו את הפסוק "כי גדול מעל שמים חסדך" ומבאר ששמים היינו קול, וחסדך  עיין בסוף התורה בהשמט   –  של חסד חוט  
הוא חוט של חסד. )ועיין מעב"נ א לו( קשה הרי פסוק זה מבואר בפסחים נ: שנאמר על הלומד לישמה, והלמד לשמה לא נצרך לחוט  

גדול עד שמים חסדך" יתפרש שמים וחסד דהיינו  מדבר מהלומד שלא לישמה דהיינו " של חסד, כמבואר כאן. ותירץ שגם הפסוק ה 
הבא   קול  בחי'  הוא  שמים  שאצלם  לשמה  הלומדים  בצדיקים  מדבר  חסדך"  שמים  מעל  "גדול  שהפסוק  אלא  חסד,  של  וחוט  קול 

להשמר מפניות בלימודו, דהיינו  לגבינו והוא בעצמו החוט של חסד, שהם ממשיכים על הלומד שלא לישמה, לסייע בעדו    מלמעלה 
גם מי שאינו צדיק גמור, יוכל לתקן את הגרון ולהיות יודע נגן.  אבל הפסוק "עד שמים חסדך" מדבר מקול של הלומד שלא לישמע  ש 

שע"י החוט של חסד שמקבל מהצדיק שלומד לישמה מצליח לנגן ולתקן את הקול להיות ניגון העולה למעלה.   נמצא לפ"ז שאצל  
לעזור לנו הוא מוריד לנו בחי' קול ה' מבורר קצת כדי שיהיה לנו יותר קל לתקן את הניגון.   יק הקול הוא החוט של חסד, שכדי  הצד 

ויתכן ללמוד משם   זוכה לחוט של חסד  ה' ועי"ז  ח' תנינא שהצדיק הוא מוכיח לשם שמים ע"י שיש לו קול  וכעין זה מצינו בתורה 
. וכן אצלינו החוט של חסד הוא הקול שמוריד לנו הצדיק  ל, הכי נמי כאן אצל הלומד לישמה שכמו ששם החוט של חסד הוא הקו 

 לסייע לנו בניגון.  עי"ש נ"ל שזו כוונתו שם.

וכן בזהר הלשון ולא עוד אלא דקב"ה משיך עליה חד חוטא דחסד.     .צ"ע ששינה מלשון הגמ' ששם כתוב שהקב"ה מושך עליו   קפד
 מא.הלשון חוטא דחסד אמשיך עליה בימ זהר מקץ קצד שם    ן אבל עיי 
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יזיק  \קצא/ומגין שלא  המחשבה  \קצב/עליו  ההפך    הנ"ל  \קצג/לו  שזה  רבי,  להקרא  מנת  על  שלומד 
המלכות.   לחכמהמתיקון  הפרפראות  מ  \קצד/ וביאר  יפול  שלא  שומר  היא  ההגנה  הנ"לשעיקר   מחשבה 

 
 זהר מקץ קצד  קפה 
המשיכה כענין הנטיה, כמו: ויט אליו חסד )בראשית לט, כא(,    -עיין תהילים לו יא משוך חסדך ליודעיך וברד"ק שם    -  נמשך עליו   קפו 

ובמצו  בחכמה  להתעסק  שיוכלו  הזה,  בעולם  חסד  ליודעיך  ה  ֵ ַהט  אמר:  ב(.  לא,  )ירמיה  חסד  משכתיך  מונע  וכן:  להם  יהיה  שלא  ת 
לך הנ"ל   ועיין בזהר  כיון שמצאה חן  מעסקי העולם הזה.     וכדמצינו באחשורוש לאסתר  כעין הושטת שרביט  שמשיך עליה הוא 

 העיניו ע"י שלבשה מלכות הכי נמי כאן הלומד בלילה מוצא חן ע"י שממליך ע"ע את הקב"ה בלימוד.
)ואולי לכן השמיט מוהרנ"ת מילה זו בגרסתינו כדי שלא נתבלבל(  אבל עיין לקמן    מד צ"ע מדוע מגן עליו רק ביום ולא בזמן שלו   קפז 

במעשה דרבב"ח, גם שם משמע שהחוט של חסד נמשך עליו אחרי שהלילה כבר בלע את הנחש, עי"ש שהעורב ישב על האילן רק  
 וט של חסד שבו.      הח אחרי שכבר בלע את הנחש.  אבל צ"ע שם כי בהמשך מבאר רבינו שהלילה הואיל רק מכח  

זהר  עיין  מקשט    גם  שהוא  וכיון  עימי,  שירו  שבלילה  משום  והטעם  יצוה,  יומם  והיינו  ביום,  אח"כ  עליה  משיך  מבאר  צב.  לך  לך 
 השכינה, נותן לו חלקו מהייחוד ביום, מצד החסד המתעורר אל הזיווג. )רמ"ק( מבואר בפירוש שרק ביום זוכה בחוט של חסד.  

 התורה כאן משמע שהחוט של חסד מעלה את חשיבות התורה שלומד בזמן שלומד ולא רק אח"כ ביום.   ן  כי מלשו   וצ"ע 

אפ"ל שהחוט של חסד נמשך בלילה אלא שנקרא ביום כי החסד נקרא יום כמ"ש יומם יצוה ה חסדו וכן בזהר    ואולי עפ"י תורה לח 
ה. מ   -הובא בתורה לח אות ד'    ְילָּ ַ ל  ַ ה ב  ֹורָּ ֹוֵמד ת  ז ַֹהר  וֹ 'ַהל  ַ ב ב  תו  ָּ כ  ֶׁ מֹו ש  ם. כ ְ הָּ ַאְברָּ ר ד ְ ֹקֶׁ יַנת ב  חִּ ד', הו א ב ְ סֶׁ ֹום'. 'חֶׁ י  ַ ד ב  סֶׁ ל חֶׁ ֶׁ יו חו ט ש  לָּ ין עָּ כִּ ְ ש 

ץ ר"ג.(: ק ֵ ו    )מִּ נ  ם, אִּ ה ַוֲחמֹוֵריהֶׁ ָּ ין. ֵהמ  ינִּ דִּ אֵרי ד ְ ן מָּ ו  נ  , אִּ חו  ל ְ ֻ ים ש  ִּ ש  ֲאנָּ ם'. ְוהָּ הָּ ַאְברָּ ר ד ְ ֹקֶׁ א ב  ר אֹור" 'ד ָּ ֹקֶׁ ב  ן  "ַהב  תו  ָּ כ  ֶׁ ְכמֹו ש  א. ו  ֳאבָּ ר ְמסָּ ל ְסטָּ ְוכָּ
יֹוֵצא  ר  ו  ב  ַהד ִּ ז  ְואָּ ר,  ו  ב  ַהד ִּ ַעל  ים  ֹוְלטִּ ַהש   ים  ַהְמַקְטְרגִּ ל  ָּ כ  ים  נֹוְפלִּ ֲאַזי  ר".  ֹקֶׁ ַהב  ַעד  י  ְכבִּ ִּ ג'(: "ש  ת  דֹוש     )רו  ְלַהק ָּ ל  ֵ ְוַהל  ַבח  ֶׁ ש  וָּ יר  ִּ ש  ְך    -ב ְ רו  ָּ   -ב 

 ִּ ל  הִּ ב )ת ְ תו  ָּ כ  ֶׁ מֹו ש  ן ַיַחד   פ"ג(:  ים הו א. כ ְ רָּ ז: "ב ְ ֹם", ְואָּ ד  בֹוד ְולֹא יִּ ְרךָּ כָּ ֶׁ ים ל'(: "ְלַמַען ְיַזמ  ל ִּ הִּ ב )ת ְ תו  ָּ כ  ֶׁ ְכמֹו ש  ְך; ו  י לָּ מִּ ים ַאל ד ֳ ר"    ֱאלֹקִּ ֹקֶׁ ֹוְכֵבי ב  כ 
ֹוב ל"ח(:  י  ' )אִּ  ְוכו 

דשמ  סיעתא  מכח  בלילה  זוכה  חסד  של  לחוט  כי  יב  ותורה  הנ"ל  לך  הזהר  עפ"י  לבאר  נ"ל  והקב"ה    יא ויותר  מהצדיקים  שמקבל 
המקשיבים לקולו ובפרט הצדיקים שלומד את התורה שלהם ,אבל החוט של חסד לא פועל בלילה אלא אחרי הלילה שישאר מחובר  
אליו ית' להיות מסוגל לשמוע ניגון מכל מנגן ולברר הטוב בכל קול כי בלילה לא נצרך לחוט של חסד כי זוכה לחסד עצמו אבל  

רק רשימו ממנו שזה בחי' חוט, וזה כוונת הזהר שהחוט של חסד שומר עליו ביום בעוה"ז, שלפי רבינו הכוונה מהיזק  ר  אבל ביום נשא 
 ל העולם תמיד(.ל )קול המונה של רומי המנסר בח   , שמיעת ניגון של רשע 

מטה כלפי חסד )וכן ביאר שם  בבחי'  מבאר עפ"י תורה ח' תנינא שחוט של חסד הוא הניגון שמנגן הצדיק להוכיחו    עיין מעב"נ ב כד 
בחלק א' אות לה לו עי"ש( ובבחי' כרוזים עליונים המעוררים לב בני"א לשוב אליו ית' כמבואר בלק"ה או"ח ק"ש ה יא לכן נקרא  

 ביום לאפוקי מניגון דלתתא שלנו שעולה למעלה שהוא בחי' לילה בחי' גמרא שהיא בחי' ניגון ובחי' לילה.
 של   כבודן   מפני ,  ביום   וחשות  בלילה   שירה   שאומרות,  השרת  מלאכי   של  כיתות  שבו   -  מעון אמר שבעה רקיעים ורקיע ששמו(  )ר"ל    -  :יב  חגיגה   קפח

  חוט  עליו  מושך   הוא  ברוך  הקדוש  -  בלילה   בתורה   העוסק  כל :  לקיש   ריש   אמר.  עמי   שירה   ובלילה   חסדו '  ה   יצוה   יומם +  ב"מ  תהלים +  שנאמר,  ישראל

ועתה כתבו לכם את  )  עמי   שירה   ובלילה   משום   -  חסדו '  ה  יצוה  יומם   טעם   ומה   חסדו '  ה  צוה י   יומם   שנאמר,  ביום  חסד  של  יט  שירה כמ"ש דברים לא  והתורה נקראת 

  חסד   של  חוט   עליו   מושך  הוא  ברוך   הקדוש   -  ללילה   דומה   שהוא,  הזה   בעולם   בתורה   העוסק  כל:  לקיש   ריש   אמר,  דאמרי   ואיכא  (  השירה הזאת. מהרש"א שם 
 .עמי   שירה  ובלילה  חסדו ' ה יצוה  יומם  שנאמר, ליום  דומה  שהוא, הבא לעולם 

 ועיין גם גמ' ע"ז ג:  

ביאור המתוק מדבש  זהר לך לך צב.  קפט  מתערין סטרא דצפון אתער ברוחא קם בקיומיה שרביטא דבסטר    הם המלאכים  בפלגות ליליא כד צפורין  עם 
אז מתעורר הקב"ה לנהוג במנהגו להשתעשע עם    וי לאשתעשעא עם צדיקיא בגנתא דעדן,ואתבסם, כדין אתער קב"ה בנמוסדרום ובטש בההוא רוחא ושכיך  

שוע הוא סוד היחוד של יעקב  הצדיקים בג"ע כי אין לו מנוח כביכול מעצבונו על חרבן בית המקדש כי אם כשהוא משתעשע עם נשמותיהם של הצדיקים )ולפי האריז"ל ענין השע 
דהא קב"ה וכל    . כי עי"ז מתחבר עם הצדיקים שבג"ע באותו שעשוע   אה חולקיה דבר נש דקאים לאשתעשעא באורייתא בההוא שעתא זכ  ה שבחצות לילה( ולא

מכאן    גנתא דעדן כלהו צייתין לקליה דביחוד אז, יורדים לבריאה לג"ע עליון לשמוע קול העוסקים בתורה אחר חצות    המקדש מלך ביאר שכאן הכוונה לזעיר )יעקב( ורחל שאין להם צדיקיא  
ולא עוד אלא דקב"ה משיך   .שתלמד בקול רם  הה"ד )שיר ח יג( היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני   ,נלמד שצריך לעסוק בתורה בלילה בקול רם

ונרשם בו כדי להיות נשמר בעולם הזה  עליה חד חוטא דחסד הדא הוא דכתיב   בעלמא, דהא עלאין ותתאין נטרין ליה,, למהוי )ד"א ל"ג תדיר( נטיר  ביום 
 דהיינו שהקב"ה אומר ע"י ששירו עימי אזי ביום אמשיך עליו חוט של חסד  )תהלים מב ט( יומם יצוה יהו"ה חסדו ובלילה שירה עמי.

חז"ל ברכות  אפילו בעודו בעוה"ז )כעין מה שאמרו  רוצה לומר    א"ר חזקיה, כל מאן דאשתדל בהאי שעתא באורייתא, ודאי אית ליה חולקא תדיר בעלמא דאתי,
הכי אוליפנא,   רבי חזקיה  א"ל      באיזה אופן יובן שיש לו חלק בעוה"ב בעודו בעוה"ז  מאי טעמא תדיר,  שאל את רבי חזקיה  אמר רבי יוסי    יז. עולמך תראה בחייך(

מההוא נחלא    תר ממה שמקבלים מו"ק דז"אדהיינו יו אשתקיין יתיר    ק של המלכות הו"  דכל פלגות ליליא כד קב"ה אתער בגנתא דעדן, כל אינון נטיען דגנתא
  כביכול ההוא דקאים ואשתדל   דהיינו או"א דלא מתפרשין לעולם,  דלא פסקן מימוי לעלמין  מצד אמאנחל עדנים    מצד אבא   דאקרי ] דף צב: [ נחל קדומים 

וא הראשון בעוה"ז המקבל את השפע העליון וממנו נשפעים  דהיינו שה  אינון נטיען דבגנתא דעדן,באורייתא, כאילו ההוא נחלא אתרק על רישיה ואשקי ליה בגו  
)אמר רבי יוסי( ולא עוד אלא הואיל וכלהו צדיקייא דבגו גנתא דעדן צייתין ליה, חולקא שויין ליה בההוא שקיו דנחלא, אשתכח דאית    התחתונים  כל

 ליה חולקא תדיר בעלמא דאתי. 
 ]וע"ז ג: וזהר לך לך צב.[   יב: חגיגה  קצ
שיש בחי' שמאל בתורה, שממנה באות לאדם בשעת הלימוד פניות ומחשבות ללמוד שלא לשמה, אבל ע"י    אות ג' רה יב'  עיין תו   קצא

במוחו הרהורי   ומאירים  )זהר(  לקולו  מקשיבים  עדן אלו שחידשו את ההלכות שלומד הם  בגן  והצדיקים  אזי הקב"ה  בלילה  שלומד 
 )הדברים שם מאירים יותר בקיצור לק"מ השלם אות ו' עי"ש(    מבחי' שמאלה.  פירוש נכון בדבריהם דהיינו ששומרים אותו תשובה ו 

ובבוקר נשאר רושם מהאור הזה, והוא חוט של חסד בחי' מציאת חן כי ע"י תיקון המלכות זוכה לזה וכמ"ש "ותלבש אסתר מלכות"  
את הקב"ה    על עצמו סד וה"נ ע"י שממליך  ע"י מלאך שמשך עליה חוט של ח היה  בעיניו  ואח"כ נשאה חן בעיניו ובגמרא אמרו שהחן  

לחוט של חסד. זוכה ביום  כי מביא ראיה שם שהמוכיח לשם     בלילה  הוא מציאת חן  גם בתורה ח תנינא משמע שהחוט של חסד 
ביום דבלשמא בלילה החן מועיל שיזכה  שמים זוכה לחוט של חסד מהפסוק מוכיח אדם אחרי חן ימצא עי"ש. וצ"ע מה מועיל החן  

שהחן הוא חיבור שכל בכלי הביטול והכי נמי כאן שצריך    ' תא דשמיא הנ"ל אבל ביום מה מועיל ואולי יתבאר עפ"י תורה א לסיע 
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שמים בלימוד ובעזרתו ללימוד שעמ"נ לקנטר כנ"ל, כי החוט של חסד יגן עליו ע"י שיגרום לו לכוין לשם  
ם יסייע לו לברור המדמה ולנגן ניגון שיעלה לגרום יחוד  משלא לישמה ללישמה כדברי חז"ל גיוכל לבוא  

  : וכן בשמיעת ניגון רשע ישמע את קול ה' המעורב בו ויזכה לדביקות על ידו ,פנימי הנ"ל
ומד מתוך תאוות החכמה  צ"ע שלא מבואר האם החוט של חסד מגן גם על מחשבת שלא לשמה כגון הל

שר החכמדהיינו  בכל  חכם  להיות  התורה  ווצה  בחכמת  וגם  לפרנסתו  ת  שלומד  באו  צדוקוראיתי    \ קצה/ר' 
מהלומד   היא גרועה יותראבל    ,אע"פ שהיא טובה מהלומד לקנטר  וכעריות,  זו תאווה ככל התאוותשכתב ש

ומשמע שם שרק על הלומד להקרא רבי אמרו חז"ל מוטב שילמד שלא לשמה שמתוך שלא  להקרא רבי,  
    יועיל לו החוט של חסד. להקרא רביהאם לפי רבנו רק שלא לשמה .  וצ"עבוא ללשמה. לשמה י

 
עתה יבאר שתכלית תיקון הנגינה הוא בנין המלכות דקדושה, ולעומת זה הנגינה של הרשעים בונה את  

 . דסטרא אחראהמלכות 

 

שמירה מהיזק שמיעת ניגון של רשע החן הוא רשימו שנשאר לו מהח"ן שזכה בלילה שעל ידו נשמר ביום ע"י שנשאר מחובר אליו  
 לות בשכל כאן נעשה בבחי' שמיעת קולו ית' שעושה לו כלי הדיבור.    ת', ואולי מה שבתורה א' נעשה בבחי' הסתכ י 

 לעיון בסוף התורה.  הוספה עוד כמה קושיות וביאורים בענין החוט של חסד עיין לקמן בביאור הרבב"ח ועוד גם עיין  

שלא   קצב שלימוד  אמר  שתחילה  כך   צ"ע  כל  בחשיבות  אינו  רק  הגנה  לישמה  וצריך  מזיקה,  לישמה  שלא  שמחשבת  אומר  וכאן   ,
ומאי  ילמד,  שלא  מוטב  שמזיק  שכיון  נחשוב  שלא  כדי  הטעם  ונ"ל  ממנה.   אפשר  מיוחדת  ובדיעבד  מזיק  שאינו  נחשוב  שלא  דך 

 . להשאר כך
יפול לשלא לשמה    מבואר בפרפראות לחכמה   קצג עליו שלא  יותר שהחוט של חסד שומר  וממילא הו אנכלל    , גרוע  דהיינו לקנטר. 

     במאמר חז"ל לעולם ילמד אפילו שלא לשמה כי מתוך שלא לשמה יבוא לשמה.

 ט של חסד ניצול ממחשבות שלא לישמה.  )ת"ת ז( שע"י חו   עיין גם הלשון בלק"ע 

שמקבל בלילה,  סיעתא דשמיא  לזה  וסף  שגם מצד שבלילה האויר נח וזך יותר מהמולת הבלי עוה"ז והרצים אחר פרנסתם ונ   ונראה 
 נקל יותר לשמוע את הקול התדיר הקורא אליו ית' שעל ידו נמשך ליבו ללימוד לשמה.  ועי"ז 

להפוך לימוד שלא לישמה ללימוד לישמה שמתקן הגרון שיוכל לשמוע מנגן רשע    כד שואל איך מועיל חוט של חסד   ' עיין מעב"נ ב 
ל ניגון התוכחה של הצדיק, שמברר פנמיות הלישמה  ר עפ"י תורה ח' תנינא שחוט של חסד הוא קו )וכן הקשה בח"א אות לה לו( וביא 

שיש בפנמיות רצונו אע"פ שבחיצוניות מעורב בפניות, שזה בחי' הצדיק שהוא החזן שמוצא נקודות טובות בכל אחד כמבואר בתורה  
ד. וכן ביאר בח"ב  ואילן גם רומז לאברהם הצדיק איש החס   , יקא רפב. ומדייק כן לקמן בסיפור רבב"ח שהחוט של חסד נרמז באילן די 

כלפי חסד  הוא הניגון של הצדיק שמטה את לימודו  נפשו ללמוד בלילה   , כד, שהחוט של חסד  ה'    , ומכח מסירות  מתעוררת אהבת 
 אליו הגנוזה ומסתכל על הלישמה הגנוז בשרש כל אחד מישראל.      

ֹות  הל' פו"ר הל'    גם עיין לק"ה אהע"ז  עֹות ַרב  בֹות רָּ ָּ ֲחש  ַ ת ְוַהמ  סֹלֶׁ ְ י ַהפ  ו  ב  ה' אות ה'. שכל עבודתינו אין לה עליה אלא ע"י הצדיקים שְלרִּ
יק עֹוֵסק ב ְ  ד ִּ י ַהצ ַ ת, כ ִּ ֱאמֶׁ יק הָּ ד ִּ ם הו א ַעל ְיֵדי ַהצ ַ תָּ י ָּ ר ֲעלִּ ק ַ ל עִּ ָּ ן כ  ֵ ם, ַעל כ  ים אֹותָּ בִּ ם כ ֹ ְמֹאד ְמֹאד ַהְמַסב ְ ֹות    חֹו ְלַהֲעלֹות עֹצֶׁ י  אֹותִּ ם ְמַעט הָּ ג ַ

ם. וכו' עי"ש והכי נמי לגבי תורה וכ"ש שלא לשמה.        תָּ ָּ ל  ְתפִּ ת ב ִּ טֶׁ עֶׁ ה מו  נָּ ו ָּ ַ ְקַצת כ  ְמרו  ב ִּ אָּ ֶׁ בֹות ש  ֵ  ְוַהת 
. וזה  מרי אך על ידי שלומד תורה בלילה מושכין עליו חוט של חסד וניצול על ידי זה ממחשבת שלא לשמה לג  -  פל"ח אות ד'   קצד

רבי לבחינת הלימוד שלא לשמה  )להקרא(  שמגין עליו שלא יזיק לו המחשבה כנ"ל, היינו שלא יבוא על ידי הלימוד שבשביל    שפירש 
אז אדרבא גם הלימוד הזה נכלל בקדושה בבחינת מתוך וכו', ועל כן גם על ידי הלימוד הזה    , וממילא כשהחסד מגין עליו מזה  , לגמרי

מר בקפיטיל נ"ז כי גדול עד שמים חסדך, כי גם על ידי הלימוד שבשביל שיתקרי רבי נמשך עליו  וזה שנא   .כנ"ל   נעשה תיקון הנגינה 
ואז   לגמרי(,  לימוד שלא לשמה  הלימוד הזה לבחינת  ידי  יבוא על  עליו שלא  בלילה שאז החסד מגין  )ובפרט כשלומד  כן חסד  גם 

מים חסדך כנ"ל ועיין בליקוטי הלכות אפטרופוס ה"ג  כי גדול מעל ש   ממילא אדרבא מתוך שלא לשמה בא לשמה ואז נאמר עליו 
 מבואר גם כן שהחוט של חסד מגין עליו שיזכה ללמוד לשמה עיי"ש עוד: 

גרוע מהלומד עמ"נ להיות חכם, או לכל תאוה אחרת. ולפ"ז    עיין ר' צדוק   קצה  הכהן מלובלין שסובר שעמ"נ להקרא רבי, זה פחות 
 לימוד בלילה ולא החוט של חסד. וצ"ע   חכם לא יועיל ה אולי ללומד כדי להיות  

שכמו שבמחנה ישראל הרוצה להגיע למחנה שכינה, צריך לעבור  )קונטרס נר המצוות מצות עשה א( שכתב    עי"ש בספרו דובר צדק 
יותר, כן בתורה לשמה בדחילו ורחימו, צריך לעבור את כל המדרגות שקודם לזה והלומד עמ  "נ לקנטר אינו  כל המחנות הפחותים 

   -בכלל מחנה ישראל כלל, ולכן נאמר עליו נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו ועי"ש שמחלק לג' סוגי כוונה  

שהוא תאוה, וכן הלומד לשם חכמה ככל החכמות, שזה ממש דוגמת תאות עריות וזה אינו בגדר    והלומד לעשות קורדם להתפרנס 
 תלמיד חכם אבל הוא בכלל ישראל.  

כמו שכתבו התוס' )שם( דעל זה    ,ת עטרה להתגדל שהוא הכבוד הוא בכלל מחנה לויה התלמידי חכמים ולעשו   ד להתיהר אבל הלומ 
 .אמרו ז"ל לעולם יעסוק אדם וכו' שלא לשמה וכו'. אבל אינו במחנה שכינה שהוא לעשות דברים לשם פעלן לבד ולא כוונה אחרת 

בספרו  השבים   ועיין  עמ'    תקנת  י'  ר שכתב    81אות  הטעם  שאמר  שמתוך  ממה  ללשמה(  ק  יבוא  לשמה  כן  )שלא  גם  מבואר  וכו' 
לו  וכו'דבעצמותו  שמתוך  חכמים  לנו  העידו  שכבר  אלא  לשמה,  שלא  לעסוק  ראוי  היה  לא  וכו'  דמתוך  הא  המצוה    , לי  מעשה  כי 

זה שערי קדושה בלבבו כפתחו של או  ידי  על  ליפתח  עד שעתיד  נותנת קדושה בלב האדם  היא  גם  כוונה לשמה  לם  בעצמה בלא 

לו אם אין רואים בפועל כן אם לא זכה לזה בגלגול זה מפני איזה  ואפי   ודברי חכמים נאמנים וקיימים לעד וליכנס ללשמה הגמור,  

ובשעה ורגע אחת שימצא יחול לבבו מוכן  חטא הגורם יזכה בגלגול אחר או גם בגלגול זה אם לא זכה בקביעות זוכה לזה באקראי  
ו לידי הרגע דלשמה הוי  לעבדו באמת, וממילא גם כל העסק שלא לשמה כיון שהוא גרם להביא לאהבה וליראה את שמו יתברך ו 

 כולו נעשה כהכנה לכך ומכשירי מצוה שנחשב כגוף המצוה ולא גרע מעבירה לשמה וכדקדוק דמיון חז"ל להדדי: 
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האר"י    ואיתא לברכה    קצובכתבי  זכרונו  אשכנזי  יצחק  פ"ב  רבי  מח  שער  חיים  ים  צפרכי  בעץ 

דקליפה שבמלכות  מוחין  הם  ובינה  \קצז/ שבקליפה  לחכמה  דקליפת    \קצח/ הכוונה  של    נגהדנוקבא 
לשלו דבור פגום וממח הבינה  תנשדקליפה  ממח החכמה  ש  עולם אצילות השולטת בעולם הבריאה כנ"ל,

הגוףדקליפה   תענוגי  טהורות,תאוות  חיות  צפרים  והשתי  המלכות    \קצט/.  בנין  דאצילות  הם 

 
 בתרלד ותשכט הוסיף כאן ז"ל קצו 

בביאור טהרת המצרע שמה ש   קצז  ורחל,  הקמרנא רב מבאר באוצר החיים  ובלהה הן אחורים של לאה  אומר שם האריז"ל שזלפה 

, ומנצוצי  פה קדוש לתורה לשמה   , שלאה שרש הענוה ושפחתה זלפה או שתי צפרים שהן מוחין דנוקבא דקליפת נגה. הפירוש  ומהן יצ 

נגה המפתה לפגם הדבור.   ונעשה צפור אחת שהיא מח חכמה לנוקבא דקליפת  נפלו הארות בקליפות  יצאה שפחתה    ומרחל אורה 

התורה,   ,בלהה  ותשוקת  דקדושה  ותפנוקי    להבה  לתענוגי  המפתה  נגה  דקליפת  לנוקבא  בינה  מח  שניה  צפור  יצאה  אורה  ומנצוצי 
 הגוף.  

ענין שתי צפרים הם שתי בנות לבן רחל  ולקח למטהר שתי צפרים  חומש היכל הברכה ויקרא דף קיב(  ) )   וזה לשונו שם באוצר חיים 

מנצוצי    , ולאה רעיםאשר  תענוגים  בקליפה  ובהירות  הארות  נפלו  אדם   , אורם  בני  יוקשים  בהם  וצריכין    , אשר  נגעים  מראות  והם 
חיות   שהם  לשורשן  מקבל ט להחזירן  שהמלכות  מהימני  נביאי  מסוד  מהימני הורת  נביאי  מנו"ה  הארתה  מרן    .ת  בדברי  ומבואר 
 .קליפה שתי צפרים הם חו"ב דמוחין דנוקבא ד )האריז"ל ע"ח שער מח פ"ב(  

ושורשן מבחינות זלפ"ה שפחת לאה בסוד ה"בל פ"ה קדוש לתורה לשמה תורת אמת היתה בפי"הו בפה ה"י וי"ו פ"ה ה"בל דהבלים  

דנוקבא דקליפה והיא המפתה ללישנא בישא ולביטול תורה לזלזל הפה ולגסות הרוח  למטה מוח    ומשם נשתלשל צפור אחד דבינה  
  , וחסד פה קדוש וכשנופל בחינה זאת לעמקי הקליפה נעשה חכמה דקליפה תמיד חכם בעיניו  היפך הקדושה לאה שורש ענוה ותורה 

   .והוא מראת שאת וקרום ביצה להתגאות ולהשתרר בחכמתו הסרוחה 

מס  קדוש  פרצוף  התורה  ויש  ותשוקה  ותענוגי  דקדושה  להב"ה  בלה"ה  רחל  הב' וד  צפור  נשתלשל  הוא    ומשם  לקליפה  וכשנופל 
היפך בינה דקדושה עו"הב תענוג ואור המופלא וכל תענוגי ענג עליון נמשך ממוח    , מוח בינה דקליפה   , פנוקי הגוףהמפתה לתענוגי ות 

במ   , בינה דקדושה  הנשמות  נמשך צרור החיים לאוצר  עליונהאשר משם  נובע לתשוקה  החיים מעיין  במים    , ים  וכל עידון הצדיקים 
   .דנפקין מיסוד דבינה ודמלכות   , חיים אלו 

ט  ויסתלק  ואחר  הטוב  שיוצא  ס"מ  שחיטות  כמו  והוא  לשורשו  להעלותו  דקליפה  בינה  נגד  שהוא  האחת  הצפור  את  ושחט  הרתו 
 ....הרע 

הצפור   שולח  דקליפה(  ואח"כ  חכמה  ולכן  )שכנגד  מקצתיה  ולא  מניה  לא  כי  פנימיות  בו  אין  כי  פעמים  מאה  אף  ומשלחה  לשדה 
ר סיני באות ב' גם צפור מצאה ב"ית נ"צר ח"סד כ"ג זמן רבועה יע"שה יה"וה  המצוה לשלחו והבינהו ונתבאר המצוה כנתינתה מה 

 ד"ין ע"ני לפ"ק: 

לו לזכר אין דעת לכן המוחין שלהם הוא רק חכמה ובינה ולכן המנגן הכשר נקרא  מבואר שם בע"ח שער מח פ"ב שלסט"א אפי   קצח
חכמה ובינה ביחוד פנימי. כי הדעת מחבר את חו"ב ומאיר למדות  יודע נגן יודע דייקא, כי ע"י הדעת מעורר מיין נוקבים ומייחד את ה 

רום יחוד פנימי בחו"ב שעל ידו בנין המלכות דהיינו  את השפע מוחין הבא מהם, שעי"ז עושה דיבור לקול ומעלהו בניגון בדעת לג 
ואצלם מתקלקל הקול ונעשה    חיזוק אמונה וכח להמליך את הקב"ה כמבואר בלק"ה ע"ת ה ג. ולסט"א אין דעת לעשות דיבור לקול 

ש  א(  אות  תחילת  נתן  )בתורת  ג'  אפוטרופוס  לק"ה  ועיין  וגאוה.  בתאוה  יותר  עי"ז  מתחזקות  המידות  לכן  מוחין  כפירות  הוא  הקול 
והעיקר זה לעשות לו דיבור דהיינו לקשרו לדעת והלב ומבואר שם שזה החילוק בין הקדושה לסט"א, שלסט"א אין דעת לחבר הקול  

 הלב, דהיינו שאין להם הדעת לעשות לקול דיבור עי"ש.  למידות 

נו ניגון( למשוך הלב ואין אפוטרופוס לעריות  עיין ברכות דף כד קול באשה ערוה ונ"ל לבד מעיקר הטעם שהוא מצד כח הקול )דהיי 
ולפי  פ שנשים דעתן קלה  מושך להרהור, אבל כיון דאיתא בגמ' קדושין דף  וכ"ש במחשבה, לכן בקל  הנ"ל בע"ח שמוחין    במעשה 

גון של  דקליפה שמשם הניגון דסט"א החסרון שלו הוא דעת, נראה שגם כל קול של אשה הוא בחי' ניגון שמזיק לעבודת ה' כמו ני 
 רשע.

ֵאין    -ולכאורה א"כ גם קול של ילד מזיק דאין דעת לקטן ואיך א"כ צרפו לשירת הלוויים במקדש ילדים כמבואר במשנה ערכין ב' ו'  
טָּ  ֹור  קָּ נ  ְוכִּ ל  ֵנבֶׁ ב ְ ים  יו  אֹוְמרִּ ְולֹא הָּ יר,  ִּ ש   ַ ב  ים  עֹוְמדִּ ם  י ִּ ַהְלוִּ ֶׁ ש  ה  עָּ ָּ א ְבש  ָּ ל  ה אֶׁ ַלֲעבֹודָּ ה  רָּ ֲעזָּ לָּ ס  ְכנָּ נִּ ונ"ל  ן  ה.  ימָּ עִּ נ ְ ַ ב  ַבל  ת ְ ן  ֵ ת  ֵדי לִּ כ ְ ה,  ֶׁ ַבפ  א  ָּ ל  אֶׁ

הון ולפ"ז אפילו קול של ילדה לא מזיק,    כיון שלא טעמו טעם חטא דעיקרו בפגה"ב שהוא עיקר הפגם בקול בבחי' ורועה זונות יאבד 
 אא"כ יש הרהור.

ובי  כנ"ל   קצט  חכמה  לספירות  האלה שרומזות  טהורות  חיות  צפרים  השתי  סוד  כמבואר    נה בהקדמה  מתפרשין  דלא  רעין  תרי  שהן 

וזה רמוז כאן במילה "  " שתי בזהר,  " צפרים ". והמילה  יוצא קול שהוא שרש הניגון הקדוש,  מז לחכמה כמ"ש  " מר חיות " רומז שמהן 

 " בעליה,  את  תחיה  לבינה טהורות החכמה  רומז  נא(   , "  תורה  )עיין  טומאה  שיש  רומז  טהרה  אבל  קודש  נקרא  חכמה  רומז    , כי  לכן 
כידוע שהאם מגלה את האב. נמצא ששתי צפרים    , לספירת הבינה ששם שרש הדינים. והכלל שתעלומות החכמה מתגלות רק בבינה

הב  לספירת  רומז  טהורות  חיות    ,ינה חיות  הצפרים  משתי  היוצא  הזה  והקול  צה.  אות  הרמ"ק  בערכי  וכמבואר  הניגון  שרש  שהיא 
גורם יחוד פנימי שמוליד תוספת    , כראוי מתעורר על ידו להמליך את הקב"ה כי מי ששומע אותו    , טהורות הוא בנין המלכות  ועי"ז 

א  הקב"ה  את  ממליך  לא  בתאוותיו  שאסור  רשע  מנגן  אבל  למלכות,  לגביו  מוחין  לכן  בתאוותיו  להתחזק  הזה  מהקול  יונק  רק  לא 
 ב"ה כידוע(   נקראות הצפרים האלה מוחין דקליפה ולגביו הן כאילו אחרות )אחר הפך אחד הרומז להק 

והכל תלוי באדם  מוחין דקליפת נגה דמלכות דאצילות,  וצפרים דקליפה הן  מוחין דמלכות דאצילות,  דהיינו שהצפרים חיות טהורות  
אם  להתחזק בתאוותיו, ומחזק את המלכות דסט"א. ו מהן שאם הוא אסור בתאוותיו הוא נמצא בעולם הפירוד ורק יונק מהן  המקבל  

. כמבואר שם בע"ח שצפרים דקליפה  דאצילות   וא קשור להקב"ה וסמוך לו ובונה על ידן את המלכות דקדושה הוא בן חורין אזי ה 
בריאה  נמוך עולם הפירוד שנקרא  מז(    נמצאות במקום  יחזקאל כג  ופרש"י  יז טו  יהושע  )פרש"י  )לשון חיתוך כמו לברוא את היער 

והמוחין שלה  לו(  וסמוך  נמצא  לאפוקי מאצילות שהוא מלשון אצלו  לעולם הבריאה.  הבולטים  עולם אצילות  רגלי  מבחי'  יונקים  ן 
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בחי' רחל  פה קדוש לתורה לשמה, ומח הבינה  שפחתה זלפה  ענוה ובחי' לאה מדת המה  החכמח    דקדושה

בלהה   התורהושפחתה  ותשוקת  דקדושה  מדדי.  להבה  יונק  לעיל שהמנגן  נגה    ונתבאר  דקליפת  המלכות 
המלכות,  לתיקון  ושפע  יחוד  ומעורר  נוקבים  מיין  אותו  ומעלה  הישר  הקול  את  מברר  אזי  כשר  וכשהוא 

 המנגן הרשע יונק משם אבל להפך מתחזק בתאותיו וממליך את מלכות דסט"א יצר לבו הרע.  ולהבדיל

שמשח שמואל    שמעתעיין שם  נגן.    \רא/ויודע  \ר/לפיכך נשתבח דוד לפני שאול )שמואל א' ט"ז(
דוד בשמן המשחה ה'  ,את  דוד  ,במצות  ה' על  רוח  ותצלח  יום  ה',    ,מאותו  רוח  סרה  ואילו משאול המלך 

שכשתיהיה עליו "רוח אלקים רעה   ,"איש יודע מנגן בכינור"רוח רעה מאת ה', ולכן חפשו לו עבדיו  ובעתתו
יר "בן לישי בית הלחמי יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה  ונגן בידו וטוב לך", ואז אחד הנערים אמר שמכ

עניין  בות שמנה שם הן בשכל החמש מדות טו  \רב/ונבון דבר ואיש תאר וה' עמו", ומבואר בגמ' סנהדרין צג:
שאותו נער היה  לימוד התורה נמצא שהכל כלול ביודע נגן שזוכים לזה ע"י לימוד גמרא. עוד מבואר שם  

האדומי הרע   ,דואג  לשון  היתה  כוונתו  המלך    ,\רג/ וכל  בו  שיתקנא  כדי  מדאי  יותר  דוד  את  לשבח  דהיינו 
גם התאר "יודע נגן" היה לשון הרע כי    רבינוולפי    )עיין מהרש"א שם(  \רד/ לכן הוסיף בשבחו כל כך   ,שאול

כי דקדושה,    \רו/בנין המלכות  רהא וכי הנגינה ה  למלכותיותר ממנו  רמז בזה להמלך שאול שדוד ראוי  
של  דקדושה,  הנגינה   פנימי  יחוד  לעורר  לבנותה  שרש  עולה  למלכות  מוחין  נמשך  שמשם    דהיינו צפרים 

,  כי יודע נגן פירוש שיודע לעשות דבור לקול  מלכותלכך ראוי הוא ל  ,מוחין וכח להמליך את הקב"ה
ודוד המלך היה השלם זה ביותר עד  ב"ה,  ויודע להמשיך מוחין למלכות דהיינו לכח ההמלכה שלו את הק

העליונה במרכבה  המלכות  כנגד  שהיא  רביעית  רגל  מדותיו  ,  \רז/שתיקן  על  ומולך  ביצרו  שמושל  וכשם 

ולגלות כבוד שמים ך על ישראל להביאם  כן הוא הראוי למלו  ,לגלות כבוד שמים . רחלהמליך את הקב"ה 

ופירשו    ,לרעות ביעקב עמו ובישראל וכו'  מאחר עלות הביאו  \רט/ וזה שכתוב אצלו )תהלים עח(

 

ומנגן שאינו כשר אחוז בקליפה  כולו טוב,  שהצפרים האלה בעצמן מקומן בעולם של פירוד ומוות ורק יונקים חיות מקצה העולם ש 
א ויונק   שלסט"א  כידוע  רעות,  ומידות  לתאוות  כח  לקבל  דהיינו  והסט"א  הפירוד  את  לחזק  עמ"נ  מה  רק  רק  אלא  מעצמה  חיות  ין 

   ומנגן כשר יונק ומעלה מ"ן ומעורר שפע שמחזק את המלכות דקדושה.שיונקת מהקדושה.  
ֹאְמרו    ר יךָּ ְיַבְקש  שמואל א פרק טז )טו( ַוי  נֶׁ יךָּ ְלפָּ דֶׁ א ֲאדֵֹננו  ֲעבָּ :  )טז( יֹאַמר נָּ ךָּ ֶׁ ת  ה ְמַבעִּ עָּ ים רָּ ַח ֱאלֹהִּ א רו  ה נָּ נ ֵ יו הִּ ל ֵאלָּ או  ָּ יש    ַעְבֵדי ש  ו  אִּ

דוֹ  יָּ ב ְ ן  ג ֵ ְונִּ ה  עָּ רָּ ים  ֱאלֹהִּ ַח  רו  יךָּ  לֶׁ עָּ ְהיֹות  ב ִּ ה  יָּ ְוהָּ ֹור  נ  כ ִּ ַ ב  ן  ְמַנג ֵ ר    יֵֹדַע  ֹאמֶׁ ַוי  )יז(  ְך:   לָּ ן  ְוטֹוב  ְלַנג ֵ יב  ֵמיטִּ יש   אִּ י  לִּ א  נָּ ְראו   יו  דָּ ֲעבָּ ל  אֶׁ או ל  ָּ ש 

י   ְחמִּ ַ ַהל  ית  ֵ ב  י  ַ ש  ְליִּ ן  ֵ ב  י  יתִּ אִּ רָּ ה  נ ֵ הִּ ר  ֹאמֶׁ ַוי  ים  רִּ עָּ ֵמַהנ ְ ד  חָּ ַען אֶׁ ַוי ַ )יח(  י:   ֵאלָּ ם  יאֹותֶׁ ןַוֲהבִּ ַנג ֵ יש     יֵֹדַע  ְואִּ ר  בָּ ד ָּ ְנבֹון  ו  ה  מָּ ְלחָּ מִּ יש   ְואִּ ל  ַחיִּ ֹור  ב  ְוגִּ
ַֹאר ַוידֹוָּ  ֹו: ת  מ   ד עִּ

   .שאולי רומז לו' עיזקאין דקנה שתיקן   ( ב' לד ) "ע שבפסוק כתוב יודע בלא ו' ועיין מזה במעב"נ  צ   רא

ראיות מגמ' והזהר שכך דרכם של  ועיין יד מלאכי כללי החית אות רפג מאריך להוכיח שלא שייך חילוף גרסאות בפסוקים ועי"ש  
 ם, לרמוז לדרש או סוד שיש בהם.  הרבה ספרי קדמונים לשנות לשון הפסוקים שמצטטי 

ואולי כאן הוסיף רבינו אות ו' שרומז לתיקון הברית ובפרט ו' החיבור כמו כאן, )וכדמצינו ברבינו בחיי ויקרא יא מג החילוק בין קדוש  
אותיות( אולי    א הנבדל לזנות וחסרון הו' רומז לזה. וכן הרבה בהיכל הברכה שדורש מילוי וחסר דהיינו הנבדל לעבודת ה' לקדש הו 

כיון רבינו לרמוז בהוספת ו' לזה ש"יודע נגן" קשור מאד לתיקון הברית כנ"ל. וצ"ע א"כ מדוע בפסוק כתוב ידע חסר ו' ואולי כי דואג  
 נגן.אמר זאת רק ללשינא בישא אבל באמת לא סבר שדוד יודע  

בלשון הרע "יודע נגן" שיודע לשאול "גבור" שיודע  אמר רבי יהודה אמר רב כל הפסוק הזה לא אמרן דואג אלא    -צג:    סנהדרין  רב
לדבריו(   ראיה  להביא  )דהיינו  בהלכה  פנים  שמראה  תאר"  אי"ש  תורה  של  במלחמתה  וליתן  לישא  שיודע  מלחמה"  "איש  להשיב 

 ה' עמו" שהלכה כמותו בכל מקום וכו'      "ונבון דבר" שמבין דבר מתוך דבר "ו 
 ם זה שלא קראו לו בשמו אלא בן ישי היה לבזותו לרמוז שאין לו ערך מצד עצמו כלל.רמז תרכז מבואר שג  בילקוט שמעוני   רג

דוא  היה ממש הכנגד של  נגן שלפי רבינו מתפרש שדוד  כיודע  זה שציין את דוד  הוא  דואג שהיה בעל לשון הרע  ג   לציין שדייקא 
 .דהיינו שמוצא ומלמד זכות תמיד 

" והוא אמר "יודע נגן" ועוד הוסיף שבחים הרבה וכדאיתא בגמ' ב"ב קסד: כל המספר  שעבדי שאול חפשו "איש יודע מנגן בכינור   רד
 .ובאמת לפי רבנו הכל קשור ליודע נגן כי רק ע"י ימוד גמרא נעשה יודע נגן     בטובתו של חבירו יותר מדאי בא לידי רעתו.

 היא -בתשכט  רה 

אותי עדין כי אם היו שומעין התורה עם הניגון והריקוד השייך לה  העולם לא טעמו  -שמ  סימן  עיין חיי מוהר"ן    מעלת רבינו בזה   רו 
 היו בטלים לגמרי לא מבעי אדם אלא אפילו צומח ודומם לגווע מרוב תשוקה להקב"ה ומבואר שם גודל מעלת רבינו בזה.

הצדיק ותלוי בנו    שאין הכוונה שכדי שלא נתבטל מהמציאות לא עשה זאת רבינו אלא שזה נמצא בספרים של   ועיין מעב"נ א יא 
 בתיקון הנגינה שלנו שעי"ז נזכה לגלות זאת בדבורי רבינו בספריו 

 כמו שאברהם תיקן מדת החסד ויצחק מדת הגבורה ויעקב מדת התפארת השלים את המרכבה דוד שתיקן מדת המלכות.    רז 
      יראת שמים דבריו נשמעים.  ם מכח תיקון המלכות של עצמו זוכה שהעם ממליכים אותו כמבואר בברכות ו: מי שיש בו ג רח
ַיֲעקֹב עַ   רט  ְרעֹות ב ְ יאֹו לִּ לֹות ֱהבִּ ְכְלֹאת צֹאן: )עא( ֵמַאַחר עָּ ִּ מ  ֵחהו  מִּ ק ָּ ֹו ַוי ִּ ד ַעְבד  וִּ דָּ ְבַחר ב ְ ֵאל נַ תהלים עח )ע( ַוי ִּ רָּ ש ְ ְביִּ ֹו ו  ְרֵעם  מ  תֹו:  )עב( ַוי ִּ ֲחלָּ

ַיְנֵחם:      יו  ָּ פ  ַ כ  נֹות  ְתבו  בִּ ו  בֹו  ְלבָּ ֹתם  שהיה רועה לאביו הצאן המניקות שהיה רחמני ומוציא הגדיים    -מאחר עלות הביאו    -פרש"י    כ ְ
מוציא   כך  ואחר  העשבים  אמצע  ואוכלין  אחריה'  התיישים  ומוציא  רכים,  שהם  העליונים  עשבים  ראשי  ומאכילן  הזקנות  תחלה 

 עכ"ל.ואוכלות השרשים אמר הקב"ה ראוי הוא זה להיות רועה את עמי:  



 מוהר"ן                       ג              תורה                                  ליקוטי                 39ב: 

כראוי    \ריא/[רי]  היינו מאחר המניקות  ש"אחר עלות"   המפרשים ע"י שינק  למלוכה  זכה  דוד  מרגלי כי 

בה דדי  והם  הבריאה  בעולם  הבולטים  והודמהעתיק  נצח  היינו  מניקי\ריב/,  הם  כי    לנביאים  \ריג/ ן. 
לעורר יחוד גבוה שממנו נשפע    ,שיניקתם משם היא להעלות מיין נוקבים  , המנגנים הכשרים  דהיינו  ,[ריד]

הקב"ה  מוחין את  השפע  והם    להמליך  הפנימי  דהיינו  מהיחוד  יניקתם  בו  שזוכים  הבא  את  שמעלים  ע"י 

נוקבי מיין  פנימ  לעורר  ןמשם  שדוד  .  דקדושה  \רטו/בנין המלכותהוא    ,ייחוד  בפסוק  שרמוז    זכה דהיינו 

   : משם תיקון ובנין המלכותשיניקת הנביאים  ע"י שינק כראוי ממקוםלמלכות 
מוסיף   שרבינו  התורה  בסוף  שיודע  עיין  רק  דלא  המלך,  דוד  מעלת  יותר  עוד  מבואר  זה  שבפסוק  לבאר, 

  ,אדם שהם מאחר עלותמאדם לא כשר, דהיינו מאותם בני  אלא גם יכול לתקן נגינה ששומע    ,בעצמו לנגן
וזהו מאחר עלות הביאו שהקב"ה  דהיינו שהם בבחי' אחור אל העלות המניקות, ולכן הם מאחורי הקדושה.  

י הקדושה, שגם את  ורל מעלתו הנפלאה בהמלכת הקב"ה אפילו ע"י ניגון שהוא מאחהביאו למלכות בגל
 \רטז/ בהם ולהעלותם לקדושה. הקטנים במעלה ידע למצא את הטוב

 

דהיינו אלה שנולדו    ,פירושו במילים מאחר עלות הביאו ונ"ל כוונת פרש"י שם שדוד היה רועה את הצאן המניקות   מתישב   צ"ע איך 
גדיים  הו   " אחר עלות הביאו" ופירוש    , להן  המניקות  הגדיים בעשב  הכוונה שאחר שראה רחמנותו שאת  א רועה אחר שהאכיל את 

 .ו להיות רועה ומנהיג לעמו ה"עלות" דהיינו העליונים שהם רכים, לכן בחר ב 

ה'  , מובן שבצאן נתגלה כשרונו למלוך בצדק וברחמנות   עפ"י הפשט  אבל לפי רבינו שמרמז בזה )כמבואר בהשמטה    , ולכן בחר בו 
הקדושה  שמאחרי  הנגינה  את  שהעלה  התורה(  עניין   , בסוף  אותו  שזה  ונראה  למלוכה.  הקשר  מה  הגדיים    , צ"ע  על  הרחמנות  כי 

ועיין תורה רפב שלמצא    , דהיינו למצא טוב גם באלה שהם חלשים בעבוה"ש   , מה העלאת הניגון שמאחרי הקדושה החלשים היא בעצ 
 וב בכל אחד זה בחי' ניגון.ט 
 עיין מצודת ציון ורד"ק שם  רי

פירש הרד"ק   ריא ומה שאמר מא   וכן  ים.  לִּ עו  נקראו עלות, על שם בניהם שנקראו  מן הצאן המניקות  חר  )עא( מאחר עלות. הנקבות 
)ברא  וכתוב  ינהל,  עלות  יא(:  מ,  )ישעיה  שכתוב  כמו  לאט,  לנהלם  העלות  אחר  להיות  צריך  הרועה  כי  והצאן  עלות,  יג(:  לג,  שית 

 והבקר עלות עלי ודפקום יום אחד וגו'. לרעות ביעקב, לקחֹו מרעות צאן לרעות את ישראל:     
נתבאר    ?והוד תרין שוקין, ואיך מכנה האריז"ל את הדדין נו"ה   הרי נצח והוד הם רגלין כמבואר בפתח אליהו נצח   לכאורה קשה   ריב

 הרגלין( המתלבש ברגלי מלכות דאצילות ובולט בעולם הבריאה, ונקראים דדי בהמה.  לעיל שהן קצות רגלי עתיק )פרק שלישי כפות 

ו הכח המוציא את הדברים אל  ועוד שהן תמיד סוף המדרגות דהיינ   , כי תכונת הרגלין להוליך את הגוף ממקום למקום והטעם אולי  
 החוץ והגילוי. לכן המקום שהשפע יוצא מהאמא לחוץ אל התינוק נקרא נו"ה.

"נצח והוד יניקת הנביאים". ועיין שמות כה כב שקול הנבואה היה יוצא מהכרובים להיכל. ועיין    ראה בזמירות לסעודה שלישית   ריג
א דף נד. רב יהודה רמי כתיב ויראו ראשי הבדים וכתיב ולא יראו החוצה הא כיצד  שיר השירים )א יג( דודי לי בין שדי ילין. ועיין יומ 

נמי הכי ויראו ראשי הבדים יכול לא יהו זזין ממקומן תלמוד לומר ויארכו הבדים יכול יהו מקרעין בפרוכת    נראין ואין נראין תניא 
בפרוכת ונראין כשני דדי אשה שנאמר צרור המר דודי לי  ויוצאין תלמוד לומר ולא יראו החוצה הא כיצד דוחקין ובולטין ויוצאין  

לין לרגל מגללין להם את הפרוכת ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה  בין שדי ילין אמר רב קטינא בשעה שהיו ישראל עו 
 בזה ואומרים להן ראו חבתכם לפני המקום כחבת זכר ונקבה.

התורה את הנו"ה שמשם יניקת הנביאים הנמשכים מהצפרים שמעליו דהיינו    נמצא שהתורה רמזה בדחיקת בדי ארון העדות שרש 
 תורה בתפארת.  מרגלי הבינה שמעל התפארת כידוע 

הנביאים  יניקת  בסוד  והוד   עוד  הנצח  בסוד  נפלא  שיעור  עי"ש  תשנז  תשא  )כי  מהריצ"ח  שמעתי  בינה  במקום  תשנח(    .מנו"ה  ונח 
כי    , לבקש בן דייקא טענה זו שלא לחינם בראת לי כלי הנקה שטענה  בטענתה    , ילוי באריכות שדבר זה הוציאה חנה מההעלם אל הג

ולכן    , בחי' צבא היוצא לחוץ   , אצלה נזכר לראשונה בתנ"ך שמות ה' צבקות ואלקים צבקות שהם שמות הנו"ה   ולכן הן בחי' נצח והוד,  
הנביאים  כל  של  רבן  שהיה  למי  זכתה  לבן  כשזכתה  של    , באמת  הרבי  שהיה  אע"פ  שמואל  להקב"ה  חנה אמרה  בישראל.   נבואה 

)בסוד הרגלין נצ   , שבסדר הרגיל אין מקום לשמואל  יצאה  א"כ תצא החוצה  וכך  ותן לי בן מחוץ לסדר.  והוד שהן כלי ההליכה(  ח 
ידוע  שמוליכים את קול הש"י לחוץ.     , כלי ההליכה לחוץ   , לכן הוא רבן של כל הנביאים, היונקים מנצח והוד   , וירדה נשמת שמואל 

יש אוצרות סגולת מלכים, כשהמלך צריך לנצח ש  פנמיות האוצרות   במלחמה,   למלך  מפנימי  וזהו שכתוב שנצח    , אזי מוציא אפילו 
   . עי"ש.יונק מפנימי פנמיות עתיק 

 עיין שערי אורה שער ג' ד' דף לב: מהדו' תרמג  ריד
שמתעורר מכח הקול היוצא ממנו לשוב אל הש"י מעלה  עפ"י לק"ה ערובי תחומין ה' שיש יחוד חיצוני שמי    בהקדמה לעיל  עיין    רטו 

ניגון   נבנית  למעלה  שעי"ז  לזו"ן  מוחין  נעשין  שהם  ישראל  נשמות  בחי'  שהם  גבוהים  מוחין  שמוליד  פנימי  יחוד  שמעורר  נפלא 
נבואתו אלא שהנביא מקבל כפי הכ .  המלכות  וגם הנביא מקבל מיחוד הפנימי את  וכפי  נמצא שגם המלכות דהיינו כל מתפלל  נתו 

 ."ה כפי הכנתו תיקון המדמה שלו ושאר כל אדם מתחזק עי"ז בהמלכת הקב 
דע, כי דוד המלך  -  'הקדמה ז  -שער הגלגולים  כפשוטו ששנשמת דוד באה לעולם מאחורי הקדושה. עיין    אולי יש כאן גם רמז  רטז 

ירדה אל עמק  גבוהה עד מאד, אמנם ע"י חטאו של אדה"ר הקדום, מאז  י הקליפות בסטרא דנוקבא של הקליפה,  ע"ה, היתה נפשו 
פעם   היה  דוד,  נולד  היותו  וכאשר  לסבת  ובלבד  נפש  הנקראת  העשיה  מבחי'  אלא  תקונו  התחיל  לא  ולכן  הקליפות,  מן  שיצא  א' 

מגולגל ממדרגה השלישית כנז"ל. וז"ס הנזכר בסבא משפטים דף ק"ג ע"א, וגם בכמה מאמרים אחרים, כי דוד היה מסטרא דנוקבא  
     מדכורא, אלא בעולם המיתה הנקראת נוקבא, והבן זה:  ולא 
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, וכפי שביאר  בתחילת התורה עתה יבאר רבינו איך כל המאמר הנ"ל מרומז בדברי רבה בר בר חנה הנ"ל

 : \ריז/ לו רבב"ח בעצמו
ואמר רבה בר בר חנה לדידי חזיא לי ההיא אקרוקתא דהויא כי אקרא גרסת הגמרא שלנו ב"ב עג: 

בתי אתא תנינא בלעה אתא פושקנצא ובלעה לתנינא וסליק  דהגרוניא ואקרא דהגרוניא כמה הויא שתין
 . ב פפא בר שמואל אי לא הואי התם לא הימנייתיב באילנא תא חזי כמה נפיש חיליה דאילנא אמר ר

במעשה שסיפר ומובא בגמרא שאמר רבה בר בר חנה  דהיינו כל המבואר לעיל עד כאן הוא    ריחוזה 

עג:   ראיתי  חזי לי    \ריט/לדידיב"ב  ופיאקרוקתא  אוההרכאני  שאקרוקתא .  \רכב/ ר"שרכא  ', 

כי צפר רמז לשתי    \רכז/[רכו]\רכה/(רכד)   \רכג/צפר דעהנוטריקון  . היינו  בלשון הקדש  צפרדעבארמית היא  

 

ולכן יצא אדמוני, ועשה ענין דבת שבע ואביגיל, ולא נחשב לו כלום, והטעם הוא, כפי שאז היתה הפעם הא'  -  הקדמה לח   עוד שם 
הקב"ה   כי  ובפרט  שעשה  מה  יעשה  אם  התימא  מן  ואינו  מאד,  גדול  רע  עם  משותף  ובא  הקליפות,  מעמקי  יצרו  שיצא  ביד  הניחו 

 עכ"ל.  הרע עמו.להרבות שכרו. לראותו שנשמתו גדולה, ולא יוכל  

נ"ל  לתקנה    והטעם  שנועד  המלך  דוד  ולכן  עצום  בה  הקליפות  אחיזת  עצמה  מצד  לכן  מות  יורדות  שרגליה  המלכות  בסוד  שהוא 
וניקה אותה מכל הזהמה שדבקה  זיכך אותה  קל,    בשלימות כל עבודתו היתה במסירות נפש עצומה  לכן תשובתו על כל חטא  בה. 

בשם מדרש שעל חטא בת שבע שמבואר בר' צדוק שלא חטא אלא שרק כלפי    )מהריצ"ח( היתה במסירות נפש נוראה כמו ששמעתי  
העולם נראה כאילו חטא, על זה לבד היה דוד המלך במשך כב שנים מוריד בכל יום כוס דמעות ושותה אותה, וצדיקים אמרו שניסו  

לא ע"י שהיה מעביר על מדותיו  ת ולא הצליחו לשתות. ואעפ"כ לא בזה זכה להוציא מידת המלכות לגמרי מהקליפות א לעשות זא 
 בשלימות ועמד בנסיון הקללה הנמרצת של שמעי בן גרא אז זכה להיות רגל רביעית במרכבה.

 יינו רבב"ח שיות רבב"ח בשם אמרם דה ע שרבנו אמר את הפירוש על מ סימן ה'    כמבואר בחיי מוהר"ן   ריז 
 וזהו -בתרלד  ריח
 נפיש חיליה )מעב"נ ב מב בשם ר"פ לבל(   דייקא לשון חזון ונבואה וכן לקמן תא חזי כמה חזי    ריט 
 ההיא -בתשכט  רכ

 תב רש"י וכן בכל התורות על רבב"ח כתב מוהרנ"ת פירש רש"י(  ר"ש. עיין ב"ב דף כט פרש"י שם. )מכאן עד תחילת דף ג. יש חמש פעמים בגרסת מוהרנ"ת פי' ר"ש אע"פ שלעיל על הרבב"ח כ  -רש"י, בתקפא  -בדפו"ר  רכא

   ט לא נמצא פירוש רש"י כיון שנפטר בהגיעו לשם, ונכדו רשב"ם המשיך את פירוש הגמ' משם עד סופה.מדף כ   במסכת ב"ב   רכב
נ"ל עוד עפ"י המדרש שהשוה אותה לדוד המלך שזכה למדרגת    מה שבחר רבב"ח לרמז הניגון בצפרדע   רכג נגן שזה  דייקא  ויודע 

המשך רמז תתפט ...אמרו על דוד    -פרק קנ    -בעצמו רומז שיש לה קשר לשרש הניגון שממנו קיבל דוד עיין ילקוט שמעוני תהלים  
יש דבר בע  זחה דעתו עליו אמר לפניו רבש"ע כלום  נזדמנה לו צפרדע  המלך בשעה שסיים ספר תהלים  ולם שאמר שירה כמותי, 

דע  לו אל תזוח  ושירה שאני אומרת אני ממשלה עליה שלשת  אחת אמרה  ועל כל שירה  יותר ממך,  תך עליך שאני אומרת שירה 
     אלפים משל, שנאמר וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף:  הובא גם בתחילת פרק שירה וגם בזהר פנחס רכב: ורלב:       

)שמבואר בלק"ה  ולי כיון שהיא מקרקרת את הקול הישר בעצמו  אע"פ שאינה בבחירה כמוהו, א   להבין תוכחת הצפרדע לדוד המלך 
מלכותו   כבוד  שם  ברוך  היא  ששירתם  וידוע  התלהבות  מרוב  ית'  לכבודו  שנשרפים  ושרפים  המלאכים  נשמות  בחי'  שהוא  ה  ע"ת 

בפר  כמבואר  הצפרדע  שירת  והיא  ועד  שירה( לעולם  כדבריה    ק  שבעולם  המשלים  כל  כלול  מהריצ" )כפי  ובו  שרומז    ח ששמעתי 
אבל אין    , אבל דוד המלך אע"פ שזכה יותר מכל אדם להיות "יודע נגן"   שאחרי ג' אלפי השתלשליות עדין המשל בדיוק כמו הנמשל( 

וכו' וירידות  ,צדיק בארץ  כי היא השלשלות של קול    , ת אותו השיר ואינו כמוה שתדיר טבעה לשיר א   , ומהות אדם שיש לו עליות 
דהינו כל מעלת בעל הבחירה היא    , אם אתה מתגאה הרי יתוש קדמך  , אבל לו אחרי הכל כמה שזכיתה   התדיר הנ"ל. דהיינו שאמרה 

שכמה שהוא זוכה להשיג    כנגדו,   מיד מתעורר גאות המציאות עצמה   , אבל כשמתגאה אפילו באיזה שמץ של כוחי  , לא מתגאה כש 
  , וזה קולי   , הרי כדי לנגן אתה לוקח ומברר את קול ה' אינה כמו שהיא בעצמה, )גם אמרה לו    , בהסרת כל המסכים וההעלמותאותה  

להפך  ממש  אזי  בשפלות  נשאר  אם  אבל  מנגן(  אתה  שמכוחי  הוא    , נמצא  הניגון  מעלת  כל  כי  לצפרדע,  בינו  כלל  דמיון  שום  אין 
עליוןהניגון  ש  פנימי  יחוד  לעורר  מ"ן  כלום   שאמנם   , נעשה  למעלה  מעורר  לא  גאות  במעל עם  הוא  אזי  בשפלות  אבל  עצומה  ,  ה 

     מהצפרדע שאין לה בחירה.

וכו' )עיין    להעיר  שדייקא דוד המלך ידוע בגודל שפלותו בשלימות כל כך עד שזכה להיות רגל רביעית במרכבה ונקרא דוד הקטן 
כ,  עיין תרגום יונתן על ]דברים  זחה דעתו שזה בחי' היסח הדעת קל    שפת הנחל שמאריך בזה( ובאמת גם כאן לא כתוב שנתגאה רק 

ג[ עה"פ אל ירך לבבכם אל תיראו וכו' לא יזוח לבכון. )כי יראה נפולה היא הסח הדעת עיין תורה טו( ועיין שמות פרק כח פסוק כח  
דונש בן לברט:   ועיין רמב"ן וחזקוני יזח לשון    לשון ניתוק ולשון ערבי הוא כדברי   -עה"פ ולא יזח החשן מעל האפוד. פרש"י ולא יזח  

 סח שס' וז' מתחלפות. )לפ"ז משמע שפירשו לשון היסח הדעת(     ניתוק מלשון י 

והדו שיח שלה עם דוד עיין בספר פרק שירה השלם לרבי אליעזר קורמן עמ' ע' ועמ' תקסב     ועי"ש    עוד ביאורים במעלת הצפרדע 
עת שלום שזו מעלתה כי כל  ג שיש צפרדע שנוצר בלא אב ואם אלא מהמים ועפ"ז מבאר בשם ספר ד דבר יפה בשם אביו של הרלב" 

וקול   באברים  שלמה  הצפרדע  אבל  ובשר  לחות  אלא  שאינה  רימה  כמו  אלא  באברים  שלימות  אינן  או"א  בלא  שנוצרות  הבריות 
נחש התאוה כר  וך בעקבה שע"כ היא צפור דעה ומשל לקול  ומעלתה שאינה באה מאו"א שעי"ז לא שייך בה טומאת התאוה ואין 

דוד אע"פ שכל האומר שחטא אינו אלא טועה אבל הוא בעצמו הצטדק על זה בעון חוללתי וכו' כמבואר  הניגון הקדוש, ולעומתה  
 בשבת ל. ובויקרא רבה יד ה. עי"ש      

 פ"ז, ועיין בכוונות האריז"ל על ענין דם צפרדע.  [ ח"א ]דהיינו   עיין תנא דבי אליהו רבה  רכד
ז  רכה  פרק  רבה  אליהו  דבי  אומר    ' תנא  אחד  הי " כתוב  צפרדעיםושרץ  אומר    , אור  אחד  הצפרדע " וכתוב  שני    " ותעל  יתקיימו  כיצד 

רבי עקיבא אומר צפרדע אחת היתה והיו המצרים מכין אותה והיו מנשרין ממנה צפרדעים עד שנתמלא כל הארץ    ?כתובים הללו 
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כנ"ל  הצפרים הרומזות לשרש הניגון בנין המלכות  "דעה" רמז למלכות דקדושה  ,שממנו  שיש לה    ,והיינו 
ניגון הזה להמליך את הש"י בנין המלכות. דהיינו שרבה  היד  , דעת להתעורר מכח הקול  ינו לעשות ממנו 

ושרשו בצפור דעה    ,\רכח/ מלכותוראה ששלימות הדעת הוא בנין ה  ,הלך לחקור איך מתקנים את המלכות

 

ה מיני צפרדעים הביא  א"ל רבי אליעזר המודעי מה לך אצל אגדה כלך מדברותיך וכלך אצל נגעים ואהלות, אלא הרב   .צפרדעים 

בשעה שהעופות הם צמאין ובאין לשתות מן היאור ומן האגמים    ,יעה שיש בה ד   , צפור דיע   "?ותעל הצפרדע " ומאי    , עליהם הקב"ה 
המשלח מעינים בנחלים בין הרים יהלכון ישקו  " עליהם הוא אומר )תהלים קד(    , קוראין אותם ואומרים להם בואו ושתו אל תתיראו 

 גו' עליהם עוף השמים ישכון וגו'. עכ"ל.    כל חיתו שדי ו 

והפירוש שהעופות ממתינים על ענפי העצים ומפחדים לרדת לשתות ועליהם יתנו הצפרדעים    " ל מבין עפאים יתנו קו " המשך הפסוק  
 קול שלא יפחדו )טובי חיים בשם זיקוקין(   המדרש הזה נמצא גם בהקדמת פרק שירה אבל הסיום שונה עי"ש.

שהרי ידוע מהחוקרים על הרבה עופות ואפילו נמלים שיש להן סמנים לקרא    , בזה שקוראות לעופות לשתות   נחשב דעה   מדוע צ"ע  
יותר מקריאה לאכול מצינו    , לחברותיהם לבא לאכול  גדולות  כיוצא בזה חכמות  ועוד  וידוע על העורב שגם מזהיר חבריו מסכנה, 

ומידת החסד    , ת לעופות שאינן בני מינהאבל הצפרדע קורא   , כול אלא לבני מינובפיל והקוף. אבל נ"ל דלא מצינו בעל חי שקורא לא 
ה'   ע"ת  כנ"ל בהקדמה מלק"ה  ובינה  עליונות שרומזות לחכמה  צפרים  רבב"ח לשתי  רמז  בה  לכן  בה.  שיש  היתרה  היא הדעת  הזו 

 רצונו של מקום כנ"ל.     שזה עיקר עשית   , ולעסוק בתורה לשתות מימי התורה   , שמשם יוצא קול לכל העולם לשוב אלי

אלא כיון שתמיד מצויה במים יודעות הצפרים לפי קולה היכן יש מים. אבל כיון    , לומר שהצפרדע קוראת להן ממש א"צ  בפשטות  
יודעות היכן המים  פיה  הניגון  אולי  רמז הוא ששרשה בבחי' הדעת.    , שכך קבע הקב"ה שעל  למימי התורה שהיא  מים הרומזים  כי 

' בשם הזהר שהתורה בראש הומיות וכו' קוראת עד מתי פתיים תאהבו פתי.  בלק"ה אפוטרופוס ג' ובתורה נו אות ג הקדוש כמבואר  
 הרי שהתורה כמו הצפרדע קוראת לכולם אל מימי התורה.

לצפרדע  יש  דיעה  איזה  רעב    עוד  אם  לקיים  כדי  לאכול  מה  לו  שאין  עוף  אותה  שיאכל  עצמה  שמזמנת  שירה  פרק  בהקדמת  עיין 

אות קח בשם    ( כז   'וארא ז )  עוד עיין תו"ש ה השלם לרבי אליעזר קורמן עמ' ע' ועמ' תקסב.     נאך וכו' ועיין הביאור בספר פרק שיר שו 
ועיין ספורי מעשיות    .לקח טוב ובהגה שם בשם ספר חצי מנשה לקוטים צפר דע שצועק כל הלילה ויודע זמן הבקר מלשתוק בצעקה 

כתב שהן בחי' שתי הצפרים    לו   ' ובלק"ה נדרים ג   .שמחים   צפרים שנאבדו שבלילה צעקו וביום היו בטלערס יום רביעי מעשה מה   ' ז

וצ"ע א"כ איך ישראל לא סבלו    .קרקורן של הצפרדעים היה קשה למצרים יותר מהשחתתם   עוד עי"ש אות קיב חיות טהורות הנ"ל.   

לקמן   ?מזה  ד   ועיין  צפרים  בחי'  היו  שהמצרים  חיים  עץ  בפרי  קש   , קליפה המבואר  היה  להם  שדווקא  אפ"ל  כל  אולי  כי  הקרקור  ה 
אבל לישראל נשמע ניגון נפלא של קול ה' ית' משרש הניגון הקדוש שנמשכו אחריו לדביקות בו    , כוונתו היה להכניעם כמבואר שם 

 ית'.

, והוא, כי יש ש"ך דינין,  גימ' תמ"ד  -צפרדע    -בביאור העשר מכות מבאר מכת שניה    ' שער חג המצות פרק ז  -  פרי עץ חיים עיין  
אדנ"י ברבוע עולה קכ"ו, הרי תמ"ו. יש ב' יחודים, הם ב' כוללין, גימ' ש"ך וקכ"ו, ומכה זו יצא מיסוד שבמלכות, והכה לב'  ועוד שם  

וזהו צפרד"ע מקום הדעת שלה:  ב'    עי"ש בהגהות הלשם      מוחין דמלכות הרשעה,  סוד  והם  יתרים  יחודים צ"ל  ב'  שהגיה במקום 
ר  דף  ויחי  בזהר פרשת  הנזכרים  דנוק' שתי  צפרים  מוחין  ב'  והם  בנוקבא דתהומא רבה  רגליהן  שנתפסות  דקליפה  צפרים  דהיינו  יז: 

 . עד כאן קיצור דברי ההגה.]צ"ל שער מט פ"ט[   בנות לוט הנזכר בשער הקליפות פ"ב 

צפרדע  דמלכות   מבואר שמכת  מוחין  הב'  את  להכות  )דקדושה(  דמלכות  מיסוד  שמה   יצאה  האחרות  הצפרים  שתי  שהן  ן  דקליפה 
 מקבל המנגן הרשע שרוצות בחצות לילה לעלות לינוק עוד יותר ונתפסות בפח יוקשים כנ"ל לעיל בשם הזהר והאריז"ל.

דקליפה  הצפרים  בחי'  הם  הצפרדע  הכתה  שאותם  שהמצרים  רשע   משמע  מנגן  בחי'  בודאי  הם  שהרי  בלק"ה    , ופשוט  עיין  אבל 
ה במיוחד עומד כנגד העורף לא לתת לאדם לנגן ולדבר בקדושה כי אוחז  וא ביאור התורה שלנו שם מבואר שפרע אפוטרופוס ג' שה 

 במיצר הגרון )שהוא בחי' מצרים( למנוע מהאדם לעשות דיבור לקול. ופרעה הוא כלליות הרע של כל המצרים.         

פרעה יותר מהם  מבאר שם ששירת הצפרדעים היתה קשה ל וארא עה"פ ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים    עיין מאור ושמש 

ולפי הנ"ל נראה כי כלל הטומאה    .שמכת צפרדע היתה כנגד כל העשר מכות עי"ש הביאור   ( כט   ' שמות ז )   ועיין שפתי כהןעצמם.     
 .יעה אותן והצפרדע שהיא כנגד שתי צפרים חיות טהורות היא כלל הקדושה הכנ   , הם המצרים שהיו בחי' שתי צפרים דקליפה 

היא   שהצפרדע  רבינו  טהורות ולפי  הצפרים  שתי  על    בחי'  ברבוע  ואדני  הדינים  מיתרון  יוצאות  דקליפה  הצפרים  ששתי  משמע 
המלכות   .הצפרדע  דיני  ממתיקה  היא  כי  אותו  ,ואולי  שימתיק  מה  אין  מכה   , והנותר  היא  אותם  ולכן  דקליפה,  צפרים  הן  ולא    , לכן 
צפרדעים   וזו   , ממתיקה  מכת  את    היתה  להכות  דקליפה במצרים  צפרים  בדיני    שתי  ממתיקה  לא  דקדושה  שצפרדע  ממה  ששרשם 
 אלא רק תמד מתוך תמו.  , המלכות 

ולמה כתב שיצאה מהיסוד  לזה  וצ"ע צפר דעה משמע שרשה בדעת  זה  ודעת קשורים  יסוד של    , ונ"ל כידוע שיסוד  כי הדעת כמו 
קושר המוחין למידות.   ובאמת הצפרדע יוצאת מיסוד דבינה שהיא מלכות  המוחין שכמו שהיסוד קושר המידות למלכות כן הדעת  

עלאה )וזהו תמד שמבואר בתורה כח עפ"י כונת הקרבנות שהוא נמצא בלאה שהיא כנגד בינה(  ואע"פ שאצלינו מבואר שהצפרים  
דבינה שה  נו"ה  דקדושה הם  בנין המלכות  נה"י אלא שאצ   , ן  ע"י  היא  ההשפעה  תמיד  כי  קשה  וכאן את  זה לא  הרגלין  מדגיש  לינו 

 היסוד.
 עיין שער רוה"ק דרוש ג' בהגהת בנו של ר"ח ויטאל  רכו 
בנו בהגה    עי"ש   רכז  מעיר שם  צדיק,  ולפעמים מתלבש בדמותן איזה  לאדם  רמזים  בקולן  העופות שרומזות  ענין  אחרי שמבאר שם 
ביו )  המים  על  דורש  מארי  מורי אבא  שהיה  אחד,  ר"ה  ביום  זכורני  שמואל,  כנגדו,  אמר  בנהר  באה  צפרדע אחת  ראינו  תשליך,  ם 

והתחלנו להשליך עליה אבנים להשליכה, ואבא מארי ז"ל היו עיניו סגורות ודורש בתורה כדרכו, ומקול צפצוף הצפרדע פתח עינו  
צפרדע  אה לשמוע תורתו, ובאה מלובשת בצפרדע זאת, ולכבודה התחיל לדרוש בענין ה וגער בנו, ואמר לנו שהיתה נשמה אחת ב 

 למה נקראת צפרדע לשון צפור דעה, וזהו ראיה למש"ל( 
איזהו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה בכל דרכיך דעהו וכן איתא בנדרים דף מא דדא ביה כולה    כמבואר בברכות סג   רכח

ד'( הפירוש שדעת  חסר דעת אין כלום )שפה"נ(    ולפי דרכינו הנ"ל בהקדמה עפ"י לק"ה )ע"ת  ביה כי כשיש דעת יש הכל וכש  ה 
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  כמו כי  היתה גדולה    דהוי  דע הנ"ל שראה-שהצפר  וממשיך רבב"ח לספר.  העליונה ששם שרש הניגון

שהקב"ה   ,\רכט/קרא בגרון )ישעיה נח(ב תוהכמלשון רמז לקול הנגינה   ,אקרא דהגרוניא  העיר

ל האמר  בגרון  ישעיה  קרא  תחסוך נביא  אל  נבואתך  נמש  לגרוןרמז  היינו    ,את  ממנו.    רלך שהנגינה 
נמצא שהצפרדע הנ"ל רמז לצפורים הטהורות שהן שרש הניגון הקדוש שמנגן כשר ממשיך מהיחוד הפנימי 

וזהו שאמר ש הצפרדע היא כמו הכרך אקרא דהגרוניא רמז  ע"י ששומע קול הישר הנמשך מרגלי עתיק, 
 רק מכח הנגינה הכשרה בחי' קרא בגרון של המנגן הכשר.  \רלא/ שצפורים טהורות

דבריו   לבאר  גמ'  שואלת  רבב"ח  של  סיפורו  הכרך י  וואקרא דהגרוניא כמה הובתוך  דהיינו 

היוצא מהג הקדוש  הנגינה  לקול  הרומז  דהגרוניא  רבינו  רון, מה הגודל שלו,  שנקרא אקרא  השאלה  ולפי 

הפשט שהעיר אקרא דהגרוניא היו בה ששים בתים,  .  שיתין בתי  איך מתקנים אותו, והתשובה היא 

, \רלב/י שיתין בתי"ע  ,דהיינו את הנגינה  קרא בגרון  ' היינו על ידי מה תתקן בחיורבב"ח רמז בזה  
ידי   על  ביא  \רלג/שיתין מסכתותשתלמד  היינו  שהן  גמרא  של  מסכתות  ששים  הששה  דהיינו  כל  ור 

 

מחבר את החו"ב ליחוד פנימי שמוליד מוחין למלכות דהיינו הארת אמת ואמונה חזקה  ועוד הדעת מחבר את המוחין למידות שגם  
 ייקא.יקיים מה שיודע בשכלו שזה עיקר המלכות לעשות רצונו ית' בפועל ד 

ר הָּ   רכט  ֹופָּ ש   ַ ְך כ  ְחש  ַ רֹון ַאל ת  א ְבגָּ ֹאתם: ישעיה פרק נח )א( ְקרָּ ְלֵבית ַיֲעקֹב ַחט  ם ו  עָּ ְ ש  ִּ י פ  ִּ ד ְלַעמ  ךָּ ְוַהג ֵ  ֵרם קֹולֶׁ

זהו מאמר ה' אל הנביא קרא בגרון ר"ל קרא בקול רם ביותר עד שיצא הקול מן הגרון כדרך הצועק    -)א( קרא בגרון    דוד מצודות  
תחשוך   אל  למרחוק.  נשמע  כשופר    -להיות  הקריאה.  תמנע  והגד   -אל  השופר.  קול  פשעם    כהרמת  הם    -לעמי  במה  להם  אמור 
 כפל הדבר במ"ש:   -פושעים והוכיחם עליהם. ולבית וכו'  

 מלשון הרמה:   -אל תמנע כמו ולא חשכת )בראשית כ"ב(. הרם    -בצואר. אל תחשוך    -)א( בגרון    מצודות ציון 

תנינא גם שם הביא    ' ועיין תורה ח   שמצווה הקב"ה את הנביא ישעיה להנבא בקול גדול נבואת תוכחה לישראל   הפסוק הזה הוא ציווי 
רבינו את הסיפא של הפסוק הזה לענין קול המוכיח כראוי ומדייק שם דלשון קול רומז לקול העליון שצריך המוכיח שיהיה לו כדי  

  א קול הניגון בחי' כשפ"ר ר"ת פשוט ו שיוכל להוכיח כראוי את ישראל בלי להבאיש את ריחם בהזכרת עוונם ועי"ש שהקול הזה ה 
רבוע  שלש  לשרשו   כפול  הקול  החזרת  שהוא  ניגון  בחי'  באחור  הויה  לשם  לעת"ל   , הרומז  דאיתער  מהשיר  אותו  מקבל    , והמוכיח 

ולפי כל זה עוד יותר מובן מדוע רמז רבינו    , ומשמע שהוא הקול הצפרים הנזכר כאן )עיין מזה לעיל בהקדמה(   .דהיינו בינה עלאה 
קון הנגינה כמבואר שם.    עוד עפ"י הסוד עיין שפת הנחל כאן מביא בשם העץ  כולו רומז לתי   כי   , את קול הניגון בפסוק קרא בגרון

 חיים שגרון בחי' מלכות עי"ש.
 נמשכת  -בתשכט רל

מישור   רלא האורח  קושית  כמו    עיין  ולא  לצפרים  שרש  הוא  הגרון  שקול  משמע  הגרון  קול  כמו  גדולה  רבב"ח שהצפרדע  שמדברי 
 רץ שיש בחי' גרון שגבוה מהצפרים עי"ש.     קול הגרון. ותי שביאר לעיל שהצפרים שרש ל 

אפוטרופוס  בלק"ה  הגרון  סוד  יונקים    ועיין  שמהם  דבינה  שנו"ה  והענין  עי"ש  סב  בתורה  שמבואר  וכפי  האריז"ל  עפ"י  ב'  אות  ג' 
מידות ושם  מחבר בין המח ל הנביאים וממנו בנין המלכות הכוונה לדעת והדעת מקומה במיצר הגרון המחבר בין הראש לגוף בבחי 'ש 

בעורף אותיות פרעה ואחיזתו במיצר הגרון למנוע מהאדם לנגן בדעת דהיינו לעשות דיבור לקול דהיינו לנגן ניגון קדוש שהוא שירה  
רוח   ולבחי'  מבולבל  ומדמה  קטן"  "שכל  לבחי'  דקטנות  למוחין  האדם  את  מפיל  אזי  מתגבר  כשפרעה  כי  להש"י  קדושים  ודיבורים 

מתגבר אזי מיצר הגרון נהפך לבחי' גלות מצרים, שהדבור והדעת בגלות וא"א לנגן ולשיר לכבוד הש"י,    פך הדעת וכשהוא שטות ה 
בחי' שנעשים החזנים שוטים. וההתגברות על פרעה היא לא לתת לו שום דיבור שאינו זך, שום דיבור שאינו לבוש לקול ה', כי פרעה  

יונק מהדיבור הזה את כוחו  דבר דבור דהיינ מנסה להפיל את האדם מהדעת דהיינו שי  ניגון שאינו לבוש לקול ה' וכשמצליח אזי  ו 
ונגינתו רק משתי צפרים טהורות כנ"ל דהיינו לדבר רק דבורים קדושים אזי נכנע   נזהר לקבל דבוריו  ומתגבר יותר, אבל כשהאדם 

 פרעה.    

הצפרים גבוהות מהגרון כן אפשר לומר כי אז  חת אמנם להפך ש שהגרון גבוה מהצפרים דלכאורה הם בחי' א   ולפ"ז צ"ע מה שכתב 
הכוונה לגרון הגשמי שממנו יוצא הקול.   ואמנם יניקת פרעה מצפרים אחרות שהן מעולם הפירוד לכן נחשבות נמוכות יותר מהגרון  

כאקרא   שהיא  רבב"ח  עליה  שדיבר  צפרדע  סתם  אבל  טהורות.  חיות  צפרים  שתי  בחי'  הקול  תוצאות  ר שהוא  היא  ומזת  דהגרוניא 
 לשתי צפרים חיות טהורות ולא לאחרות הנמוכות.

כי    ששים בתים   רלב ועוד אולי  כולו בסוגיה כמו בתוך בית,  ואולי כי הלימוד צ"ל באופן שנכנס  רמז לששים מסכתות וצ"ע הקשר. 
 התורה מגנא ומצלא )סוטה כא.( כמו בית.

 ן שהס' מסכתות הן בנין המלכות.     ועוד ביאר כיו   עפ"י סוטה מד. ובנית ביתך זו גמרא   עיין שפת הנחל 
 שכתב שחילקו את התורה שבע"פ לשישה סדרים וכל סדר למסכתות.   עיין הקדמת הרמב"ם לזרעים    -מסכתות   רלג

עיין ספר שופטים טז יג שמסכת הם חוטי השתי )שעליו מושתת האריג( ואולי מסכת מלשון סכך    וצ"ע למה הגמרא נקראת מסכתא 
 שמגן.      או מסך 

התורה  אולי  ורבינו   סודות  עפ"י  הנגלה  שכל  בזהר  כמבואר  התורה  שבדברי  האלוקות  את  שמסתיר  מסך  מלשון  מסכת  לשון  נקט 
הם טעמי המצוות והשגות אלוקות נסתרים בתוך תורת הנגלה, וצריך    מסודרים, אבל הנגלה מסתיר ומעלים זאת, כי סודות התורה 

גם   תמיד  להשאר  כדי  המדמה  שבלימוד  ברור  ע"י  כי  התורה  לימוד  סגולת  וזו  בדבריו,  הנסתר  להש"י  דעתו  קושר  הנגלה  בעסק 
 "ה.התורה לומד לישמה דהיינו בקשר עם הקב"ה בזה מתקן המדמה וזוכה תמיד בכל ניגון לקשור עצמו להקב 
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הפשט הוא שאת    קאמר לה.  \רלו/תלמודאשם    \רלה/ופירש הרשב"ם, ופי' ר"ש  \רלדסדרים של משניות/
ולא   גודל הצפרדע  "ואקרא דהגרוניא כמה הוי שיתין בתי" אלו הם דברי הגמרא שמבאר  המילים האלו 

ירש רשב"ם,  דברי רבב"ח, אבל רבינו מפרש שהכל נכלל בכוונת דברי רבב"ח, גם מילים אלו וגם מה שפ
ומה שפירש  ,  \רלז/רי רבב"חשפירוש רשב"ם נכתב ברוח הקדש, לכן דורש רבינו את דבריו כחלק מדבשכיון  

איך   דהיינו  הוי(  דהגרוניא כמה  במילים אקרא  )הרמוז  לה", הפירוש שהתיקון של הגרון  קאמר  "תלמודא 

דהיינו גמרא, כי    שילמוד תלמודעל ידי  היינו    יוכל לנגן ניגון קדוש ועי"ז גם לשמוע אפילו ממנגן רשע
ולפ"ז משמע דווקא אם ישלים כל השישה    ,נהטבעות הק  ששאת  לעיל למדנו ששישה סדרי משנה מתקנים  

יתקן לה"  ,\רלח/ סדרים  קאמר  "תלמודא  מועיל אפילו מעט  ,ומדברי רשב"ם  גמרא  לימוד   , \רלט/ למדנו שכל 

 . ואמנם התיקון השלם הוא רק כשישלים ללמוד כל הש"ס 

אר לעיל שכשלומד שלא לשמה בשביל שיתקרא רבי אז הלימוד אינו בחשיבות כל כך ואין בכחו  נתב  והנה
להביא לידי תיקון הנגינה, והעצה לזה הוא שילמוד בלילה שאז נמשך עליו חוט של חסד ומגין עליו שלא  

 יזיק לו המחשבה הזאת של "שלא לשמה".  

בר   בר  רבה  של  סיפורו  בהמשך  מרומז  זה  נחש  נינא בלעהתאתא    חנהוכל  את    \רמ/ בא  ובלע 

הצפרדע שהוא כשישים בתי דאקרא דהגרוניא )רמז לסט"א שבלע את לימוד התורה שבע"פ( והסיבה לזה  

עפ"י הפשט הכוונה שמילים  ר"ש רבה קאמר לה.    '. ופילא ביאר רבב"ח אבל רמוז בפירוש הרשב"ם

שלא לשמה  היינו על ידי שילמוד    באראלו הם דברי רבב"ח ואינם ביאור הגמרא לדבריו. ורבינו מ
דהיינו שמדברי הרשב"ם מתבאר כוונת רבב"ח שהסיבה שבא הנחש ובלע    [רמב]   אותה הנחש  \רמא/ יבלע

 

ועיין    , ולשון סכך ומסך  , ת פסל מסכה ולשון יציק   , ולשון מזיגה להעמיד יין על טעמו   , כי הוא חוטי השתי   , שרש מסך רבו בו הפירושים 

עוד    .כי כן כל מסכתא מזוגא ומעורבא בדינים שונים, וכו' עי"ש   , שכתב נראה בעיני שהוא מלשון מסכה יינה   תויו"ט בפתיחה לזרעים 
מו  דים סימן תתקכח תורה שבע"פ דומה לצמר ופשתים שעומלים ואורגים בה לכך נקראת מסכת לשון אריגה כ פירש בשם ספר חסי 

שפירש מסכת לשון שמועה מלשון הסכת ושמע כי דברי תורה שבעל פה היו מקובלים    עוד עיין ערוך "עם המסכת דכתיב בשמשון.    
 ים עיין מעדני אשר פקודי תשעא ובתורה רסב( )עוד כמה פירוש       משמועה אל שמועה וזה ענין שמעתתא.   

כי בזרעים יש י"א ובמועד יש י"ב ובנשים יש ז' אמנם סה"כ הן שלשים בג'    וזה לא כך.וצ"ע כי לפ"ז יש בכל סדר מעשר מסכתות    רלד
בכל הש"ס. אבל אפשר שבבא   ס"ג מסכתות  סה"כ  נמצא  י"ב,  יש  ובטהרות  י"א  יש  ובקדשים  י'  יש  ובנזיקין  מציעא  מסכתות.  קמא 

ר זרעים שיש ס"א מסכתות. אבל עיין  ובתרא בנזיקין הן אחת ולפ"ז הן סה"כ ס"א מסכתות. ואמנם כך מבואר בהקדמת הרמב"ם לסד 
 , שנקט שישים מסכתות.שיר השירים רבה ו' כא ובמדבר רבה יח כא ותנחומא קרח יב במדרש  

שישים מסכתות ובודאי הכוונה שילמד אותם ולא שיהיו מונחים  הרי כבר פירש רבינו ששישים בתי הם    צ"ע מה למדנו מרשב"ם   רלה 
כתות זה בעצמו כתב עפ"י רשב"ם, אבל א"כ קשה למה כתב ופירש רשב"ם הל"ל וזה שפרש  בארון, ואולי דברי רבינו שבתי הם מס 

"תלמודא קאמר לה"  רשב"ם וכן נקט לקמן על פירוש רשב"ם רבה קאמר לה. וגם לא מסתבר לומר שתחילה סברנו שילמד בעיון ו
"ם "תלמודא קאמר לה" הוסיף ללמוד שכל  הכוונה שהעיקר האמירה בפיו. לכן נ"ל שרבינו למד שבתי הם מסכתות ומפירוש רשב 

 לימוד אפילו רק חלק מהגמרא ולא דווקא כל הש"ס, כפי שיתבאר.
ועיין הקדמת המדפיסים על עין יעקב שהצנזור הנוצרי    , ין גרסת העין יעקב י אבל ע   , צ"ע בגרסת הגמ' שלנו כתוב גמרא קאמר לה  רלו 

לעיין בתורה ריד שתלמוד    ועיין מעב"נ ב מא תלמוד לגמרא או לש"ס.  בכל מקום שכתוב    , לבד מהעין יעקב   , החליף בכל הגמרות 

פה שכנגד השתי צפרים  כי היא הקלי   , שהקליפה הזו נקרא בלשון יללה   ועיין תורה רכו כי יש בכח התלמוד להכניע אותה.    , גמט' לילי'
לתיקון הנגינה  , חיות טהורות  בעוד אופן כיצד לימוד הגמ' מועיל  דקליפה כי מכנ   , ולפ"ז מבואר  להוסיף עפ"י    .יע את הצפרים  ונ"ל 

זונות יאבד הון. א"ת הונך אלא גרונך(  שהוא עיקר פגם הניגון    , שהיא הקליפה הגורמת פגה"ב  ' תורה יט ד  עיקר  היא  )כמ"ש רועה 
ירוש שהוא  וכן יוסל חזן שעליו אמר רבינו בפ   .לנגן את קול היוצא משתי הצפרים   ,אוסרת את האדם שלא ירוץ אחריו ית'ש   תאווה ה 

 .   כמבואר בפתיחה לתורה   היה פגום דייקא  מנגן פגום בזה  
כבר כיוון שרק  א"כ לפני פירוש רשב"ם, היה המעשה חסר, ואיך נכתב בגמרא בלשון חסר? וכנראה שרבב"ח בסיפורו    צ"ע בזה   רלז

לרבינו כמבואר בחיי מוהר"ן ה',  בעל רוח הקדש ידע להשלים דבריו, ואעפ"כ את הביאור השלם רק הוא בעצמו ידע, וכשפירש אותו  
 פירש עם ההשלמות של רשב"ם, כי באמת הם חלק שהחסיר בסיפורו כדי שלא יבין רק בעל רוח הקדש ובעזרתו.

שמוהרנ"ת מבקש יה"ר שנזכה ללמוד בכל לילה שישים מסכתות, וקשה איך אפשר ובפרט לפי דברי    גם עיין בתפילה על תורה זו   רלח
 הבין מאביו לעובדא ולמעשה שצריך ללמוד עד כדי שמברר ההלכה למעשה.הביאור הלקוטים שכתב ש 

ם בכל פרט וחלק יש בחי'  ואות מ שכתב שצ"ל שכיוון שבכללות יש שישים מסכתות ושישה סדרים לכן ג   ועיין מעב"נ ב' אות כב   רלט
מות גמורה מועיל כשזוכה להשלים  שישים מסכתות )כי הכלל ברוחניות שכל בחי' כלולה מכל הבחינות( ומועיל אע"פ שבאמת בשלי 

   כל הש"ס.

הנחש    את שנחש הוא תנין )שמות רבה ג' יב ושם ט' ז' וכן בתנחומא ועוד( לכן רבינו לומד שרבב"ח רמז    כך הוא בהרבה מדרשים   רמ
כי   לסט"א  רומז  ונחש  תנין,  המסית   מלאך   הוא   הרע   יצר   הוא   שטן   הוא   ל " ר   אמר   -.  טז   בתרא   בבא במילה  הוא  וכן  והוא    המות. 

   דמוני. וכן ידוע נחש עם הכולל שטן, והוא שרו של עשו )מקנה קדושין כט(המקטרג והתלבש קודם חטא אדה"ר בנחש הק 
הנחש הוא הס"מ הוא היצה"ר ועיין מעשה מרב ובנו בסוף הסיפור שהס"מ אמר לרב "אם תרצה אהיה בולע    -  יבלע אותה הנחש   רמא

שמה שמבואר בתורה קנט שקשה  לו כח לבלוע, וצ"ע כאן שמדובר בלימוד שלא לי אותך" משמע שתמיד רק אם מאפשרים לו יש  
 מאד לזכות לזה א"כ אפילו לא ירצה להיבלע לא יועיל לו.   



 מוהר"ן                       ג              תורה                                  ליקוטי                 44ב: 

כיון שלמד שלא לישמה דהיינו שזה רמוז במה שפירש ר"ש    '. וזה שפיאת הלימוד תורה שבע"פ היא 

   ,קאמר לה ל"קא \רמג/רבהרשב"ם 

 

ע"י הקאה שיצא   תקוה  ויש  שלם  שנשאר  כולו בבת אחת  דמשמע  לטיבותא  כלום או  נשאר  לגריעותא שלא  צ"ע אי  בליעה  לשון 
 שלם.

   שמות רבה ג' יב ושם ט' ז'   תנין הוא נחש בחז"ל עיין  רמב
וקשה בפרט לפי    , מקשה שנמצא לפי רבינו ששמו של רבה בר בר חנה הצדיק רומז כאן ללימוד שלא לישמה   מעב"נ ב' מב עיין    רמג

ה"ל שדייקא כאן שהמכוון הוא לקיים עשה לך רב  א הכלל שבדברי רבינו תמיד הפשט והדרש קשורים היטב זה בזה.   ותירץ עפ"י ב 
כמבואר    , שמה זוכה להיות רביאבל באמת מי שמצליח ללמוד ל   ,לעמ"נ להקרא רבי   לכן זה פגם גדול ליפול   , יקון המלכות דהיינו ת 

רב  לך  על מאחז"ל עשה  רבי דקדושה   , בהמשך התורה  על שם  הוא באמת  שרבה  עמ"נ    , נמצא  לזה מלכתחילה  שמכוין  שמי  אלא 
 .אצלו זה פגם   , להקרא רבה 
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דהיינו כיון שלמד שלא לישמה אלא    \א/ רבי  י שילמוד בשביל שיתקרא"היינו ע   שלפי ביאור רבינו
)אות ד' על  ענין הבליעה הזו של הנחש מבאר הפל"ח    .\ב/ כדי להיקרא רבי, בלע הנחש הוא הסט"א את לימודו

את חכמים, ויקבל שמי שלומד שלא לישמה הוא בסכנה שיתגבר עליו הנחש להפילו לשנההשמטה בסוף התורה(  
לילי'   הקליפה  של  שם  גמט'   שתלמוד  ריד  בתורה  )וכמבואר  אותם,  לבזות  שבע"פ  התורה  מלימוד  כח 
וכשלומד שלא כראוי היא מקבלת כח מהלימוד. וכן מבואר בתורה יב ותורה כח שהמבזים את הצדיקים  

 מקבלים כוחם מהתורה שבע"פ דייקא(.  
)ש לשמה  שלא  ממחשבת  להנצל  לזה  כי והעצה  כנ"ל.  בלילה  שילמוד  ע"י  הוא  הנחש(  אותה  יבלע  לא 

בלילה מקבל סיעתא דשמיא ששומרת אותו מליפול לשנאת חכמים ועי"ז ניתן לו הכח לבוא משלא לשמה  
 ללשמה. 

ורבינו מבאר ,  \ג/ופי' ר"ש עורב  אתא פושקנצא  :וזה מרומז בהמשך סיפורו של רבה בר בר חנה

רומז ללילה   ל  שהעצה  היינושהעורב    \ד/ ועורב,  על ידי שילמוד בלילהשמה  שינצל ממחשבת שלא 

היינו    ובלעה  וזה רמוז בדברי רבב"ח שבא עורב  \ח/(ז)   \ו/ שזמנה בלילה  \ה/ערבית  מלשוןרומז ללילה  

 
 בה.הקשר בין רבה לרבי עיין נעימות נצח שכתב כי רבי נקרא גברא ר   -בלשון רבי    רש רבב"ח רמז בלשון רבה ורבינו מפ  א

 דברים יפים   ( עיין כאן שפת הנחל )להר"א שיק   ב 

שרשב"ם פירש עורב נקבה וכאן השמיט זאת רבינו. וצריך ביאור לאיזה ענין פירש רשב"ם שהיה עורב נקבה    עיין בתחילת התורה   ג

לח: ושער הגלגולים    ביאר בשם חמיו רבי גדליה קניג עפ"י זהר בא   מעב"נ ב מג מיט זאת כאן.  עיין  הש דווקא וגם צ"ע למה רבינו  
סוף הק' כו שחצי הראשון נקרא ליל לשון זכר ומחצות נקרא לילה לשון נקבה )עיין של"ה ביאור הגדה של פסח ד"ה מעשה ברבי  

הלילה במקום אותה הל  בזה לשון ההגדה כל אותו  חצות  יל אליעזר מבאר  התיקון בלימוד שאחר  נקבה שעיקר  עורב  רמז  ולזה  ה( 
השמיט תיבת נקבה ואין ראיה. וכן בברכות ג: דוד המלך עד חצות עסק בתורה ואח"כ בשירים ותשבחות הרי    וצ"ע הרי רבינו כאן 

ילה נרמז בעורב עוף טמא  הל שזכה לתיקון הנגינה דהיינו שירים ע"י לימוד שקודם חצות דייקא.  עוד גם יש רמז בבאור הלקוטים ש 
 ם והתיקון הוא להכניע אותם דייקא וא"כ העיקר הוא בחצי הראשון.  דייקא שהוא בחי' הצפרים דקליפה שאז שליטתם ויניקת 

ואולי אפ"ל שמי שזכה ללימוד לשמה וא"צ לחוט של חסד שיגן עליו אזי דייקא טוב שילמד קודם חצות שהוא יותר בחי' חושך ואז  
 הצפרים דקליפה וע"י לימודו מכניע אותן.  ת  דייקא יניק 

רי ששמעו אנ"ש תורה זו מרבינו נתחזקו לקבוע שיעורים אחרי מעריב משמע שגם קודם חצות  שאח   אמנם עיין ספר טובות זכרונות 
שכ  עא  ש"ע  קיצור  )עיין  לימודו.  על  שיגן  חסד  של  לחוט  שנצרך  ממש,  לשמה  ללימוד  זכה  שלא  למי  ואפילו  הלימוד    תב מועיל 

 שהלומד בכניסת הלילה גם זוכה לחוט של חסד המבואר בגמ'(    

פשט יש ענין ללמוד גם בתחילת הלילה אבל עפ"י הסוד אינו כן עיין חסד לאברהם מעין ב נהר טז שעסק התורה בחצי  ודווקא עפ"י ה 
מה   ועי"ש  ה'  בהר  יעלה  לא  כפים  נקי  אינו  אם  כי  נדחית  להיות  מסוכנת  היא  הלילה  של  המלך  שכ ראשון  כדוד  צדיק  ואפילו  תב 

כיון שנשמתו עולה להתיחד בשכינה למעלה. אבל אחרי חצות זוכה לנשמה    שכמעט לא היה ישן אין תורתו צלולה בתחילת הלילה 
   ש. אפילו מי שאינו ראוי ואם קם בחצות נטהרת ונתקדשת כמבואר בזהר לך לך עי" 

חק  יו ועל עצמו דהיינו שלומד מתוך הד ד דהיינו כשמתאכזר כעורב על בנ מו מבואר שהעורב גם רומז לאופן הלי   בגמ' ערובין כב   ד

ת נפש גם זה בעצמו בחי' לילה וכמבואר בתורה לח. עוד גם מצד שהלילה זמן דין, והעורב עוף טמא רמז לדין.  והוא שחור  במסירו 
 ב.ור כמו הלילה.  העורב נקרא גם קרא קרא רמז לקרא בגרון שצריך בלילה דייקא הרמוז בע 

במי שמשחיר פניו עליהן    ששחורות כעורב מרמזרבה אמר    עורב" "קווצותיו תלתלים שחורות כ  סוף דף כא: )שיר השירים ה יא(   עיין עירובין 
לעינוי הגוף  כעורב שהעורב מרמז בצבעו השחור  רבא אמר במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב כי הא דרב אדא בר    דהיינו 

 קורמי באגמא.  קאזיל לבי רב אמרה ליה דביתהו ינוקי דידך מאי אעביד להו אמר לה מי שלימו  ה  מתנא הו 

בניו    -  פרש"י  ונכנסין לתוך    -עורב אכזרי על  יתושים  ברוך הוא מזמן להן  והקדוש  יקראו,  קמז( לבני עורב אשר  )תהלים  כדכתיב 

מט: פיהן:   כתובות  השחור    עיין  הוא אכזרי אבל  עורב  שכל  כיוון  אכ משמע  היא  שהסיבה  עיין פרש"י שם  בניו אבל  על  זרי אפילו 
 והוא לא מכירן וא"כ צ"ע הלימוד של רבא מעורב.  שבקטנותן הן לבנים 

במי אתה מוצא סדרי תורה במי שמשכים ומעריב עליהם בבית    –ערך לימוד אות צא שפסק ככל הג' דעות כאן    עיין ספר המידות 
 .שים עצמו אכזרי על בניו כעורב ומ המדרש ומשחיר פניו עליהם כעורב  

 בעורב עיין מעב"נ ב מד מה שרומזת גמרא ערובין הנ"ל שרמוז    עוד רמזים 
שכיון שנעשה חושך הפרטים נראים מעורבים הפך הבקר לשון בקורת שכשיש אור אפשר לבקר    עורב לשון ערבית לשון ערבוב   ה 

 יא[ שחורות כעורב.  ]ה ולהבחין בפרטים.  וכן העורב הוא שחור כמ"ש בשיר שירים  
ה המובחר שבאבות כי אברהם גילה זמן לתפילה ועבודת ה' בזמן ובמהלך  יעקב תיקן ערבית דייקא ע"י שהי   -  ערבית שזמנה בלילה   ו 

של חסד ואור ויצחק באופן וזמן של דין בבחי' שהאור חוזר לשרשו ויעקב גילה שאפשר אפילו בחושך גמור למצא את הש"י ולעבדו  
כם ולכן הלילה הו אזמן תיקון הנגינה כי  ניגון דהיינו למצא ולהתקשר אפילו בחושך הקולות דסט"א את קול ה' הנעלם בתו ה   וזה בחי' 

ית' בכל מיני חושך   ולומד למצוא את השם  לילה דהיינו למצוא אור בחושך מתקן את המדמה  גמ' שהי אבחי'  בלילה  ע"י שלומד 
 והסתרות.  

 שכים ומעריבשמ עיין רש"י ערובין כב. ד"ה  ז
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שהעורב הרומז ללימוד   היינו  ( את הנחש שבלע את הלימוד שלא לישמה\ט/כסה )מלשון כבלע את הקדש

 .  שבלע את הלימוד שלא לישמה ל"הנ הנחש מן עליו ומגיןבלילה בא 
  

והנה נתבאר שסגולת לימוד תורה בלילה הוא מחמת שעי"ז נמשך עליו החוט של חסד, וזה מרומז בהמשך  

על אילן. ומבאר רבינו ש"אילן" מרמז על   שאותו עורב עלה וישב  וסליק יתיב באילנא  הסיפור:

כי הנה  בחי'  האילן הנ"ל הוא  שהוא  א צט הנ"לעל הגמ' בבא בתר,  פי' המהרש"א  החוט של חסד, 
דהינו עץ ששמו אשל   .[יב] \יא/ויטע אשל (\י/ בראשית כא)אצל אברהם   שכתוב אצלוכמו , אברהם

כמבואר בפרש"י שם שנטע פרדס ועשה פונדק להאכיל את העוברים שם וחז"ל    שהוא בחי' חסד  )בחיי(

עלה וישב על האילן הרומז לחסד כנ"ל,    וזה שסיפר רבב"ח שהעורב  .דרשו אש"ל ר"ת אכילה שינה לינה

בלילה    עליו  שנמשך  חסד  של  שהחוט  היינוהחסד   שלומד  ידי  [ יד]   עליו מן הנחש  \יג/מגיןעל 
"ל ועל פי זה יתבאר סיום דברי  .  טודהיינו שהסטרא אחרא לא תבלע את לימודו שלומד שלא לישמה   ַהנ ַ

דאילנא  רבב"ח חיליה  נפיש  כמה  כוחובא    ת"ח  גדול  כמה  האילןראה  של  היינו   .\טז/ ו 

 
  וקוץ   קוץ   כל   על   לדרוש   שיש   מלמד   עוקבא   מר   אמר   חסדא   רב   אמר   "קווצותיו תלתלים" )שיר השירים ה יא(  –  עירובין סוף דף כא:   ח

לדרוש שם  הלכות   של   תילים   תילי    -"שחרות כעורב" במי אתה מוצאן במי שמשכים ומעריב עליהן לבית המדרש.   פרש"י    עוד ממשיך 
   דהיינו שהעורב מרמז לזמן הלילה  , כעורב לשון ערבית:ית שחורות לשון שחר 

כעורב  ולהעריב   רמז   -  שחורות  הלילה   , להשכים  בתוך  בלימודו  להמשיך  צריך  הוא    , משמע  הלילה  של  ראשון  חצי  שגם  משמע 
ה מושכין עליו  יל ועי" שלומד בל   ,מבואר בקיצור ש"ע סימן עא שמביא שם החיוב ללמוד בלילה טוב ללמוד אחרי מעריב   וכן  , סגולה 

ולא כזהר שכתוב שהחצי הראשון נקרא ליל והשני לילה    , שוןובפשטות משמע שזוכה לזה גם ע"י לימוד בחצי הרא   .חוט של חסד 
 וכל מעלת הלימוד הוא דווקא בלילה ולגבי החוט של חסד צ"ע.

צ"ע  הליל   ובאמת  תכלית  שעכשיו  שאע"פ  לגלות  דייקא  שהיא  מבואר  כנ"ל  חצות  מעלת  עכשיו  ה  שהרי  דייקא  המלכות  וקטנות 
הבוקר  בחי' אור  כבר  הוא המגמה   , מתחיל  העיקר  ב   .כי  שהיא  דין אע"פ  היא  מנחה  שתפילת  הליכה    יום, וכמו  היא  כיוון שהמגמה 

אבל קודם חצות    , אור מתוך החושךה   לראות את   , וזה בחי' ניגון ותיקון הניגון  ,מחצות מתחילה מגמה לקראת האור   ך כ   , לקראת חושך 
   .אולי קצת מעלה יש כי מאיר אור התורה בזמן שהוא לילה ו   צ"ע 

ג  ה   -  רמב"ם יד החזקה  )יג( אף על פי שמצוה ללמוד ביום ובלילה אין אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה  לכות תלמוד תורה פרק 
ה וכיוצא בהן אלא  יח לפיכך מי שרצה לזכות בכתר התורה יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה ואכילה ושתיה וש 

בלילה שנאמר קומי רוני בלילה וכל העוסק בתורה בלילה חוט של    בתלמוד תורה ודברי חכמה אמרו חכמים אין רנה של תורה אלא 
חסד נמשך עליו ביום שנאמר יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי וכל בית שאין נשמעים בו דברי תורה בלילה אש  

זה שלא השגיח על דבר כ   אוכלתו שנאמר  ה' בזה  נופח כי דבר  וכן נפסק  ל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא  י תורה כל עיקר.  
             : אוכלתו   אש   בלילה   בו   נשמעים   תורה   דברי   שאין   בית   כל בש"ע יו"ד סימן רמו כג.  ועוד שם סעיף כד  

  .אלא רק הואיל שלא יזיק   , פ"ז מקשה הרי מבואר שלא ביטל אותו ול   .כתב יבלע לשון הרומז ל"בלע המוות לנצח"   עיין מעב"נ ב' נג   ט 
זכה לניגון בשלימות עד בחי' שהכרובים לגביו פב"פ אלא רק בבחי' אצדודי, לגביו יתפרש ויבלע מלשון ]במדבר ד[    ותירץ שמי שלא 

 "ולא יבואו לראות כבלע את הקדש" עי"ש פרש"י שהוא לשון כסוי.   
ע ו  (  לג)   כא   פרק   בראשית   י ט   ל   י ִּ ֶׁ ְבֵאר   ֵאש  ע   ב ִּ ב  ָׁ א   ש  ְקרָׁ י ִּ ם   ו  ָׁ ם   ש  ֵ ש  ונציב אילנא.  ועי"ש    –עיי"ש תרגום אונקלוס ויטע אשל  לם:   עו    ֵאל   ה'   ב ְ

ירושלמי  בתרגום  יותר  ובאריכות  יונתן  פרש"י    תרגום    לאורחים   פירות   ממנו   להביא   פרדס   אמר   חד   ושמואל   רב   -  אשל (  לג)   וכן 
  שם   ויקרא     : אפדנו  אהלי   ויטע (  יא   דניאל )   שנאמר   באהלים   נטיעה   לשון   ומצינו .  פירות   מיני   כל   ובו   סניא אכ ל   פונדק   אמר   וחד .  בסעודה 

  משלו   שאכלתם   למי   ברכו   להם   אמר   ושותים   שאוכלים   לאחר   העולם   לכל   אלוה   ה " הקב   של   שמו   נקרא   אשל   אותו   ידי   על   -'  וגו
 (: י   ה סוט )   אכלתם   העולם   והיה   שאמר   מי   משל   אכלתם   שמשלי   אתם   סבורים 

 לכאן( ויטע אשל גמט' חוט של חסד )מעב"נ ב' נב ועי"ש עוד גמטריות הקשורות   יא
 עפרש"י ובחיי שם וגמ' סוטה י. וזהר השמטות ח"א דף רסד:  יב

 צ"ע הרי לפי המבואר לעיל כבר בלע העורב דהיינו הלילה את הנחש לפני שעלה וישב על האילן דהיינו החוט של חסד. יג
 צד המייחלים לחסדו  דף סח הלומד בלילה אהוב ופרשת ויקרא דף כג צחותא דאו' בלילה ופרשת מקץ ק רי עיין זהר פרשת אח יד

עיין שפת הנחל בשם הזהר בשני מקומות פ' אחרי סח שהלומד בלילה אוהב את הקב"ה ועוד פ' ויקרא כג צחותא דאורייתא בלילה   טו 

ן לזהר מקץ קצד עה"פ המיחלים לחסדו מאן אינון מיחלים לחסדו הוי  יי יתיר מביממא. ולכן בלילה יכול ללמוד בלא פניות.  עוד צ 
בזמנא דברנש  ֵאימא אינ והא אוקמוה  וכד אתי צפרא אינון מחכאן לחסדו  ון דמשתדלי באורייתא בלילה ואשתתפו בהדי שכינתא 

 אישתדל באורייתא בלילה חוטא דחסד אמשיך עליה ביממא וכו' עי"ש.  
גמרא לעיל כל הלומד  וא מכח האילן שישב עליו דהיינו שהלילה מועיל ע"י החוט חסד שבו, וצ"ע כי ב ה   דהיינו כי כל כח העורב   טז

זוכה בלילה מכח   חסד  לחוט של  ואולי אפ"ל כי  ולא בלילה.  נמשך עליו ביום משמע החוט ש"ח מועיל ביום  בלילה חוט של חסד 
הח  אבל  לקולו,  המקשיבים  והקב"ה  מהצדיקים  שמקבל  דשמיא  שישאר    וט סיעתא  הלילה,  אחרי  אלא  בלילה,  פועל  לא  חסד  של 

ל לשמוע ניגון מכל מנגן ולברר הטוב בכל קול, כי בלילה לא נצרך לחוט של חסד כי זוכה לחסד עצמו,  מחובר אליו ית' להיות מסוג
   אבל אבל ביום נשאר רק רשימו ממנו שזה בחי' חוט.
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עלינו  גבר  כך  שכל  עצמו  את  מתמיה  שלומד    [יח]   חסדו  יזשרבה  מי  על  המתעורר  הקב"ה  של 

  :\יט/יכול להגןהנזק שיכול להביא לימוד שלא לישמה שאפילו על זה   בלילה
יגון  צ"ע אם רק מגן מהיזק, א"כ מה הרווחנו לענין שבו אנו עוסקים, שע"י לימוד תורה בלילה נוכל לשמוע נ

לתיקון המלכות. לנו  להואיל  גם  ועוד  לנו,  שיזיק  בלא  גדולה,    ממנגן רשע  יותר  היא  צ"ל שהתמיהה  לכן 
דהיינו ללמוד כדי לקנטר   ,שמה שמטבעה גוררת לגרוע יותרמה חסדו גדול שאפילו מתורה שלא לדהיינו כ

על ידו יזכה לברור המדמה  ש  ,שמהכול החוט של חסד להביאו ללימוד לולבזות צדיקים, אפילו מתורה כזו י
ניגון מכל אדם קול ה' הישר שבו, שכזה שיוכל לשמוע  ישמע את  בניגון של רשע  אפילו כשהוא    ,אפילו 

מועט מאד, וע"י שיתדבק על ידו להש"י יעלה ויצרף את הניגון לבנין המלכות וגם את המנגן בעצמו עד  
 . \כ/ שיחזור בתשובה

 
 סיכום הביאור לפי רבינו

ראיתי ששרש בנין המלכות )צפרדע( שהוא קול היוצא מבחי' שתי צפרים חיות טהורות יכול  אמר רבב"ח  
אדם לעשות לו דיבור ועי"ז לנגן אותו ולשמוע אותו בכל ניגון ע"י שיקרא בגרון גמרא שהיא בחי' שישים  

לעשות    מסכתות )שיתין בתי( אבל אם לומד שלא לישמה בבחי' רבה קאמר לה דהיינו להיקרא רבי )במקום
לו רב דהיינו תיקון המלכות( אזי יבלע הנחש )התנין( את קול לימודו הזה )שמכח הלימוד הזה יפול לבזות 
חכמים( והעיצה למי שרוצה ללמוד לשמה ולא מצליח שילמד בלילה )בחי' עורב( שהלילה בולע את הנחש  

ועי"ז   חכמים  ולבזות  לקנטר  עמ"נ  ללימוד  הלומד  את  להפיל  לו  נותן  והסיעתא  )שלא  לו האפשרות  ניתן 
החסד(   איש  דאברהם  אילן אשל  )בחי'  חסד  של  החוט  מכח  וזה  פל"ח(  לישמה.  אל  לישמה  משלא  לבוא 
כלפי חסד  ללמוד בלילה שעי"ז מטה  נפשו  מסירות  עליו מכח  בו. שהוא החן הנשפע  שנמשך על הלומד 

מהצדיקי שמקבל  הסיעתא  והוא  צא.(  לך  לך  בזהר  משמע  )כך  עבודתו  בג"ע לקבל  לקולו  המקשיבים  ם 
שאינה   אע"פ  למעלה  ולהעלותה  עבודתו  לברר  חסד  כלפי  שמטים  חידושיהם  את  שלומד  אלה  ובפרט 

 בשלימות )כך משמע בתורה יב ומדיוק יתיב באילן דהיינו אברהם(.  
וגם להביא אותו בעצמו ללימוד לישמה שכבר לא יזדקק לחוט של חסד כל כך. וברור המדמה עד שכל כך  

העולם    יזכה כל  את  עי"ז  ויחזיר  בו  הטמון  הישר  ה'  קול  את  ישמע  ניגון  בכל  שתמיד  ית'  בו  לדביקות 
 בתשובה. 

 
 

אחר שביאר עפ"י התורה שלנו את מאמר רבב"ח מוסיף לבאר משנה באבות ]א' ו'[ עשה לך רב וקנה לך  
ע"י תיקון הנגינה ולפי  חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות. שרמוז בה התורה שלנו דהיינו תיקון המלכות  

פירוש רבינו גם מתיישב היטב קשר הסיפא לרישא שבה.דהיינו מה ענין חיוב הלימוד זכות, לעיצה שיהיה  
לו רב ללמוד ממנו וחבר ללמוד עימו, ואמנם אפשר לומר בפשטות שיש כאלה שבלא לימוד זכות כולם 

מד רבינו  לפי  אבל  לו.  הראוי  וחבר  רב  ימצא  ולא  אצלו  רבינו חייבים  נ"ל שלפי  וגם  ממש.  בכשרים  ובר 
 יתבאר מדוע נקט את כל האדם ולא אדם.   

 
   חסדו עלינו -בתרלד   יז
 ' לשה"כ תהילים קיז ב יח

יפול לשלא לישמה עמ"נ לקנטר.  ואולי    מה התימה כל כך על רוב חסדו של הקב"ה ובפרט לפי הפל"ח שרק שומר עליו שלא   "ע צ   יט
 שהדבר נוגע לסוד הבחירה עד כמה מסייע הקב"ה לאדם לבחור בטוב ואעפ"כ נחשב בחירה ולא נהמא דכסופא.

דשמי  סיעתא  הוא  חסד  של  החוט  הפל"ח(  )עפ"י  לעיל  שנתבאר  שמטבע  א  כפי  יותר  גרוע  לישמה  לשלא  יפול  שלא  עליו  לשמור 
גרום לו ליפול לקנטר )ולבזות צדיקים כמבואר בתורה יב ותורה כח( שאז כבר לא יועיל מאור התורה  הלימוד גמרא שלא לישמה ל 

לת  גם  שיזכה  עד  לישמה  ללמוד  יבוא  עוד  גם  ידו  ועל  מזה,  נשמר  חסד  של  החוט  וע"י  לישמה,  ללימוד  המלכות  יק להחזירו  ון 
 בשלימות.  

קליפות, תמה כמה גבר עלינו חסדו שאפילו לימוד בלילה שאז יש יניקה  ועיין אורח מישור שפירש עפ"י הנ"ל שבלילה יש יניקת ה 
 מהמלימוד ועלול לקבל משם מוחין פגומים ולהפילו ללימוד שלא לישמה אעפ"כ גבר חסדו שע"י החוט של חסד ינצל מפניות.

ב   מעב"נ  הכרובים   נגועיין  להחזיר  הנגינה  את  לתקן  יכול  גמור  צדיק  שרק  סבר  כי  תמה  שרבה  ית'    שכתב  חסדו  ונתגלה  פב"פ 
שבעזרת הצדיקים שכן זכו לזה בשלימות יכולים גם הקטנים לעלות מדרגה לדרגא עד מעלת הצדיקים.   וצ"ע לא הבנתי כי לכאורה  

שמע שהיה ה"א שרק צדיק יכול, כי לכאורה לא מדובר כאן רק בתיקון  מ   אמת שזה העיקר והתכלית אבל הלשון גדול כוחו להגן לא 
בינוני, שהרי    השלם, אלא  גם מאדם  ניגון  יוכל לשמוע  כזה שכבר  יזכה לברור מדמה  גמרא  בתיקון חלקי, כגון שבעזרת לימוד  גם 

הנחש   כי  כנ"ל.  יותר  יפגם  שרק  הדברים  טבע  לישמה  שלא  לומד  שעכשו  כיון  חסד  של  החוט  רוצה  שב בלא  לישמה  שלא  לימוד 
התורה תעלה אותו מעלה מעלה, אבל גם קודם שיזכה לתיקון השלם כבר    להפילו לרע גמור וחסדו ית' שומר מזה ואזי ממילא כבר 

 יוכל לשמוע ניגון ממנגן בינוני.       
 כי בהכרח מי שמעשיו מצטרפים לתיקון המלכות חוזר עליו אור כזה שסופו להחזירו בתשובה.  כ
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עוד מתבאר כאן דבר חדש שלא נזכר קודם כי לעיל למדנו ששרש הניגון בשתי צפרים וכאן מבאר שהם  
וקשה כי השתי צפרים הן תמיד ביחוד כמבואר    .השני כרובים דמשמע שהצפרים והכרובים הם דבר אחד

 .  \כא/ ו הכרובים מבאר כאן עפ"י הגמ' ב"ב צט. שזה תלוי עד כמה ישראל עושין רצונו של מקוםואיל ,לעיל
שתיקון המלכות ע"י תיקון הניגון הוא שכששומע ניגון אפילו מרשע  אולי של רבי נפתלי(  בכת"י  )עוד יש כאן הגה  

 וצריך ביאור.   משתמש בו ומתעור ממנו לדביקות בו ית' נמצא מכוחו ממליך על עצמו את הקב"ה,
והמשנה מתבארת מהאמצע לרישא ואז נצרך לסיפא שע"י קנה לך חבר דהיינו תיקון הנגינה מתקן בחינת  
עשה לך רב דהיינו תיקון המלכות ומבאר שמי שתיקן את מידת המלכות צריך משנה זהירות בענין הלימוד  

 זכות. 
לבר זוכה  התורה  לימוד  שמכח  הענין  עומק  יתבאר  דרכינו  לברר  ולפי  יכול  ניגון  בכל  ואזי  המדמה  ור 

עליון   פנימי  יחוד  לעורר  חוזר  בניגון  מ"ן  ולהעלותו  בו  ולהתקשר  בו  הישר החבוי  ה'  קול  בו את  ולשמוע 
 שעל ידו יזכה ליותר מוחין ויותר דביקות שעי"ז יותר ימליך את הקב"ה על עצמו בבחי' עשה לך רב  

סוד הננמצא   כל  רמוז"  לך חבר  "קנה  רב.   יגוןשבמילים  לך  מוחין למלכות הרמוז בעשה  נמשך  ידו  שעל 
מלעלה   הבא  הניגון  לשרש  גם  דהיינו  שלו  הבחינות  בשתי  לניגון  רומז  הקול  יוצא  ממנו  הקנה  כי  והענין 

   כבלעורר אותנו וגם עיקר הניגון שאנו חוזרים ומעלים ממטה למעלה 
ותא ולחבר את הכרובים ע"י הקנה זו על פי הכלל שרבינו תמיד קושר את הדרש בפשט צ"ל שלקנות חבר

בחי' אחת. ונ"ל הביאור כמו שלפי רבינו עשה לך רב מתפרש שנעשה את הקב"ה לרב עלינו דהיינו תיקון 
 את הקב"ה כמו חבר שלנו.    כגהמלכות הכי נמי קנה לך חבר מתפרש שנעשה ע"י הקנה 

ה' מהונך ודרשחז"ל מגרונך אם יש    כי צריך ע"י הקנה שהוא סוד הניגון להתחבר להקב"ה וכמ"ש כבד את
הניגון כמבואר   סגולת  )שזו  ית',  אליו  דהינו להתחבר  בו את הקב"ה  כבד  נגן(  "יודע  )דהיינו  נאה  קול  לך 
בתורה רלז התחברות שני דברים הוא ע"י ניגון( ולהעשות עימו בחי' שני רעים שלא מתפרשים כמו שאנו  

נעש  זה  ועי"ז  שלנו  והשרש  פנמיות  מצד  שלנו  עימו  לחצוניות  רומזים  בחצוניות  הם  שגם  בכרובים  גם  ה 
ובפנמיות לפנמיות שלנו וכשישראל עושים רצונו של מקום דהיינו שבחצוניות חוזרים להיות כמו בפנמיות  
ביחוד  שהן  צפרים  שתי  בח'  בפנמיות  שהם  כמו  בחצוניות  להיות  חוזרים  הכרובים  גם  ית'  עימו  מחוברים 

 התמידי.  

ה  ובזה פ"איתיישב  )אבות  המשנה  של  הפסקאות  (  [כד]  סמיכות  ג'  בין  הקשר  להבין  דהיינו 

ולפי מה שנתבאר עד כאן בסוד   כל האדם לכף זכות.  כהוהוי דן את   ,וקנה לך חבר  ,עשה לך רב

 
מעב"נ א סוף אות כה ועי"ש באות כו ובאות מו  יאור בזה לבאר הסתירה הזו שפעם הם שתי צפרים חו"ב ופעם כרובים זו"ן עיין  הב   כא

בשם ספר הלקוטים להאריז"ל פרשת תרומה ובזוהר הרקיע פרשת אחרי ומבאר שהכרובים מצד היותם תרי רעין    -וכן בח"ב אות נו  
ם או"א ובבחי'  שמוחין דז"א הם נה"י דאמא ובבחי' זו הם בחי' זו"ן נמצא לפ"ז שבפנמיותם ה   וע דלא מתפרשים רומזים לאו"א אבל יד 

חצוניות הם זו"ן ובזה מתרץ הסתירה בדברי רבינו שהנגינה הקדושה משתי צפרים שהן תמיד ביחוד ומאידך "קנה לך חבר" מבואר  
 שרק ע"י הנגינה מחבר הכרובים פב"פ.  

ה שהם בחי' שתי  והנראה משם לענין שלנו שקנה רומז לחו"ב כמ"ש )משלי ד ה( קנה חכמה קנה בינ ה  עיין קהלת יעקב ערך קנ   כב 

הצפרים הנ"ל עוד קנה רומז לעוה"ב וליוהכ"פ שאין בו אכילה ושתיה דהיינו בינה עלאה עולם התשובה ששם השתי צפרים שמהן  
וגו  והקנה בעצמו נמצא בין הראש  בבחי' דעת המחבר בין המח למידות שבלב ושם נמצא כח  ף  יוצא הקול לכל העולם שוב אלי.  

כבד   חז"ל  הישר הבא  הניגון כדרשת  הקול  גם שרש  שלנו  של התורה  הבחינות  כל  נמצאים  שבגרון  נמצא שבקנה  מגרונך.  ה'  את 
ת לגלות,  דע מלמעלה וגם הניגון החוזר ממטה למעלה, ושם אחיזת פרעה וארץ מצרים מוחין דקטנות הרוצה להפיל את הדיבור וה 

 כפי שנתבאר בהקדמה לעיל.   

ר היוצא מבחי' הקנה שהיא כמו בת קול היוצאת לקרא לכל העולם "לך לך וכו'" תתחבר  וזהו קנה לך חבר דהיינו שאת הקול היש 
ו'  וכ איתו להקב"ה להיות עימו חבר בבחי' תרין רעין דלא מתפרשין עי"ז אתה עושה מהבת קול דיבור המופנה אליך לך לך מארצך  

ו  שני קנים עליון  )וזו כוונת האורח מישור שיש  תחתון הכוונה שהקנה הגשמי רומז לשני בחי' קול לזה  אלי כנ"ל בהקדמה לעיל.   
 היורד מלמעלה ולחוזר ועולה מלמטה )עיין מעב"נ ב נו((  

דאינון  בו  ויורדים  עוים  סולם שמלאכים  בחי'  קנה  רלה.  הזהר רע"מ  עפ"י  יעקב  עי"ש בקהלת  מליבא  ה   עוד  י  -אדנ   –בלים דסלקין 
לקררו   כי    –והיורדים אל הלב  נ"ל  הביאור  ללב.  הויה.  ע"י הדם  וממנה  לריאה  הקנה  דרך  שיורדת  בנשימה  חיות האדם מתלבשת 

וחיות זו באה לשם מבחי' בינה עלאה ששם החיות כידוע.  ומהראה חוזר רוח ועולה בקנה לחוץ ורח זה על ידו נשמע קול ועל ידו  
י שרומ זלדיבור כידוע  -בבחי' שם אדנ   יבור דהיינו הניגון שבא ממטה למעלה )כמבואר שם שיורד בבחי' שם הויה וחוזר הד נעשה  

י שפתי תפתח( נמצא שבעצם החיות שלנו נמצא כל סוד הניגון קול הישר היורד מלמעלה והניגון החוזר ממטה למעלה  -כמ"ש אדנ 
בבחי'  שעי"ז נמשך חיות יותר קדושה ממעלה למטה שעל ידה זוכים לשירות יותר זכות    "י לעורר יחוד עליון ע"י שירות וניגונים להש 

"תפילתי שגורה בפי".   ועיין מלבי"ם תהילים סג "טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך" משמע טוב זכות הכח שנתת לי לנגן לפניך בקול  
    י.חוזר שעל ידו אני נדבק בך יותר מהקול הישר שהוא החיות הגשמית של 

ֵנה לשון צינור הגרון שממנו יוצא הקול    כג שהקנה שם בחי' הדעת שעל ידו נעשה כל    אורח מישור עיין  הקשר בין ְקֵנה לשון קנין לקָׁ

 קנין, כידוע שכל קנין תלוי בגמירות דעת.
 משנה ו'  כד

 דן כל )תיבת את נמחק(  -בתרלד   כה
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דהיינו שמכח הלימוד גמרא בלילה זוכה לדעת    הנגינה כנ"ל   \כו/כי ע"י ששומעהניגון יתבאר הקשר  
שיעורר   באופן  ניגון  ששומע.  לשמוע  קול  בכל  הישר  קול  ולשמוע  לברר  יודע  כי  ית'  בו  לדביקות  אותו 

כתוב   יד  הכתב  בו בנוסחת  ונכלל  ניגון  ששומע  הגליון שע"י  בצד  כאן  הגהה  וכשמנגן    כזשמצא 
עצמו   את  מתעורר  הוא  גם  בהתעוררות  וכשמנגן  בהשי"ת,  עצמו  את  שמח  הוא  גם  בשמחה 

זה  ,  ומהרהר בתשובה ידי  בנין  על  היינו שיתקן  הוא מתקן  וזה עשה לך רב,  המלכות שלו. 
ניגון באופן    וזה  :דהיינו שממליך על עצמו את הקב"ה לרב ומלך   בחינת מלכות דהיינו לדעת לשמוע 

ידו את המלכות זה     \ כח/ י קנה לך חבר, היינו על ידי קנה, שהקול יוצא ממנו"וזה עשיתקן על 
ית' לכבודו  מנגנים  שאנו  ושיר  ניגון  בפניםכטאת    שמחבר.  דהיינו  פנים  להיות  כרובים    ,\ל/השני 

בזמן שישראל עושין רצונו של   שחוזרים להיות כפי שנעשו בתחילה  ,\לב/(לאכמער איש ולויות )
הפירוש שע"י הקנה שממנו יוצא הניגון שסגולתו לחבר את ישראל לאביהם שבשמים    \לו/\לה/ (לד)  \לג/מקום

 
וכפי שנתבאר לעיל שע"י ניגון מעורר יחוד פנימי עליון להמשיך    ות צ"ע לכאורה היה צריך לומר ע"י שיודע לנגן מתקן את המלכ   כו 

ת ועיין לעיל כשביאר העיצה שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם ביאר כיצד לדעת לנגן כי באמת לנגן ולשמוע ניגון זה דבר  מוחין למלכו 
ש  הברא  קולות  ערבוב  מתוך  הישר  הקול  את  לברר  שיודע  ע"י  זה  לנגן  לדעת  גם  כי  כנ"ל  כדי    יש אחד  גם  שצריך  מה  וזה  בעולם 

 קול הישר ומעורב בו.לשמוע ממנגן רשע דהיינו לברר מתוך ניגונו את  
משמע דווקא שמיעה כזו שמקשיב היטב ונמשך אחר הניגון וכן משמע בתורה רכו שכח הניגון הוא בגלל שהוא מבחי' לוי שנקרא    כז 

תנינא לגבי שמיעת תורה שאינה ראויה שמזיק רק כששומע בבחי'    מז על שם הפעם ילווה אישי אלי. ועיין שם בתורה קלד ותורה  
 "ש.וישמע יתרו עי 

אע"פ שגם ניגון בכלי כלול בזה ועוד יותר גם כל עשית מצות ולימוד תורה וכל בחירה בטוב כלול בבחינת ניגון זה נקרא יוצא    כח

 ון גרון כי קנה רומז לדעת שעל ידה נעשה קנין כנ"ל לש מהקנה כי שם סוד הבחירה כנ"ל   וזה גם הקשר בין קנה לשון קנין לקנה  
 הב'  -בתרלד   כט

הקול יוצא מן השמים לבין שני    -שבחומש משמע שהקול יוצא מביניהם )שמות כה כב( ובמדבר ז פט פרש"י    כרובים צ"ע בענין ה   ל 

רים ומי שעושה לו דיבור בניגון  צפ ועד ואילו ממוהרנ"ת משמע שהקול יוצא מיחוד תדיר של חו"ב שתי  הכרובים ומשם יצא לאהל מ 
קול מהכרובים כלל ולקמן בהשמטה השייכת לכאן כותב רבינו שהכרובים והשתי  כראוי מחבר את הכרובים נמצא שלא שומע את ה 

והכרובים   לפנמיות  רומזים  שהצפרים  חילוק  שיש  להוכיח  כה(  אות  סוף  )ח"א  המעב"נ  האריך  כבר  אבל  אחת   בחי'  הם  צפרים 
 לחצוניות.

כרובים כך זוכה שהחיצוניות נכללת אצלו  שבאמת כפי מה שאדם זוכה לשמוע את הקול העליון ולקרב על ידו את ה   ולי אפ"ל וא 
נמצא שאצל משה   חיצוני  הוא  כאילו  כי שומע אותו  חיצוני  כמו  נהפך אצלו  הוא  הפנימי  הקול  היטב את  ע"י ששומע  כי  בפנמיות 

א  בחינה  היו  צפרים  והשתי  הכרובים  לדביקות   חת רבינו  רומז  לבית  פניהם  הכרובים  כי  נפרדים  דברים  שני  הם  אצלינו  אבל    ממש 
 שלנו החיצונית והנגלית עם הקב"ה שאינה כראוי והצפרים פניהם זל"ז ביחוד התדיר רומז לפנמיות.

 א ז' לו-מלכים לא

ח (  לו )   ז   פרק   א   מלכים   לב  ת   ְיפ  ל   ו  ח ת   ע  ֻּ ל  יהָׁ   ה  ל   ְיד תֶׁ יהָׁ   ְוע  ר תֶׁ ְסג ְ יהָׁ מִּ } \   ומִּ ר תֶׁ ים {  \ ְסג ְ בִּ רו  ת   כ ְ יו  מ ר ת   ֲארָׁ ר   ְותִּ ע  מ  יש    כ ְ ת   אִּ יב סָׁ   ְול יו    -  י " רש :   פ בִּ

(.  אינן   אחרים   ספרים   ותימרות )  אריות   כרובים   וחקק   פתח ,  שניהם   על   התחתונות   -  מסגרותיה   ועל   ידותיה   הלוחות   על   ויפתח (  לו ) 
  כזכר ,  ודיבוק   אחיזה   לשון   -  כמער (.  א   נד   יומא )   רבותינו   פירשו   כן   , ןבזרועותיה   החבוקים   ונקבה   כזכר   סביב   פתח   -  ולויות   איש   כמער 

  כמערת   עשויות ,  שם   היו   לויות   כמו ,  ז" בלע   א " שולדור ',  דיבוק '   לשון '  לויות '   משמעותו   ולפי .  ולויותו   איש        : ופירושו ,  נקבה ב   המעורה 
 : שפירשנו  כמו   והמערה , איש 

הקב"ה    כ' ד  מעב"נ א טז ע עיין    בענין עושין רצונו של מקום   לג עי"ש רשב"ם שהכרובים רומזים לאהבת  ביאור עפ"י הגמ' ב"ב צט 

ג' מדרגות בעושין רצונו של מקום.    לישרא  ה' צלך    עי"ש אות כ' ל כשעושין רצונו של מקום  ועיין ברכות לה: בתוס' שם  משמע 
הו  גם  גשמי  עסק  מכל  לגמרי  וכשפונים  אליו  פונים  שהם  כמה  עד  בדיוק  ישראל  אל  עסקם  א  ופונה  כל  להם  ועושה  אליהם  פונה 

ב  בגמ'  שלפ"ז המחלוקת  ומבאר  בגמ'  הגשמי בהשגחה.   היא המחלוקת  אצדודי או פב"פ ממש  הכרובים אצדודי  עמידת  באופן  "ב 
א   החיים שער  בנפש  מזה  )ועיין  דגנך  ואספת  זרים או  ורעו  מקום אם  רצונו של  עושין  מאי  לגבי  ישמעאל  ורבי  בין רשב"י  ברכות 

 ט(        ח   אותיות 

כג  זו של עושין רצונו של מקום בשלימות היא ענין המ   עוד שם  ומה  שמידה  ג' הנ"ל איך ללמוד תורה שבע"פ  נח  בואר בתנחומא 
זוכים עי"ז  שהוא המקיים ואהבת את ה"א בכל וכו' ובכל מאדך ועי"ש שפרשת ק"ש הראשונה שבה נזכר בכל מאדך לא כתיב בה  

    ב"י ופרשה שניה כתיב בה שכר עוה"ז ולא כתיב בה בכל מאדך היא בחי' אצדודי.רש שכר עוה"ז כי מדברת במדרגת  

 ביאור החילוק בין שתי הפרשיות באופן הזה שראשונה למדרגת רשב"י ושניה לכל העולם עיין ר' צדוק צדקת הצדיק רכד.  

ות נפש כל כך עד מתאכזר לעצמו ולביתו  יר לכן נקט רבינו כנוי לתורה שבע"פ עורב וכמבואר בערובין שלומד במס   שם אות כד   עוד 
לימוד במסירות נפש שפונה לגמרי מכל הבלי עוה"ז הוא הבחי' עושין רצונו של מקום וגורם  כעורב ויובן היטב עפ"י הנ"ל שדווקא  

 לכרובים להיות פב"פ המבואר באבות "קנה לך חבר" שהביא רבינו  
 עיין בבא בתרא צט: וברשב"ם שם לד

וחד אמר פניהם לבית    ל משה( )כמ"ש בש   כיצד הן עומדין רבי יוחנן ור' אלעזר חד אמר פניהם איש אל אחיו .  צט דף    בבא בתרא   לה

ולמ"ד פניהם איש אל אחיו הא  )כמ"ש בשל שלמה בדברי הימים וגם לא היו על הכפורת אלא על הרצפה ואינם זהב אלא מצופין(  
לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום כאן בזמן  דבר(    תו )ופשוט לשניהם שמשה ושלמה עשו או כתיב ופניהם לבית  
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שהיו במקדש שכשישראל עושים רצונו של מקום    בדביקות שעי"ז גם הקב"ה פונה אליהם ונרמז בכרובים
הקב"ה  את  שמחזיר  המלכות,  תיקון  לשלימות  רומז  שזה  כנ"ל  בתחילה  שנעשו  כפי  זה  אל  זה  פונים  הם 
וישראל להיות כמו שהם בשרשן בתחילה בבחי' תרי רעין )חברים( דלא מתפרשין. ומי שממליך את הקב"ה 

 :  ון לכף זכות כפי שיתבאר בהמשך הקב"ה ממליך אותו, ועל זה מזהיר התנא לד
שלו מלכות  בחינת  כשיתקן  שהוא    ואזי  כשם  אזי  הקב"ה,  את  בשלימות  עצמו  על  שימליך  דהיינו 

ונעשה בבחי' הכתוב "צדיק מושל יראת אלקים"    \לז/ מבטל רצונו לרצון הש"י כך הקב"ה מבטל רצונו לרצונו

חז"ל גוזר  \לח/שדרשו  שאני  צדיק  בי  מושל  מי  אומר  מבטל   שהקב"ה  ויוכל למשול בכל מה ,  והצדיק 
עצמו    את את הקטנים במעלה הפוגמים בכבוד שמים, שכיון שהצדיק    \מ/ויוכל להמית לזה  \לט/שירצה

 
עושין רצונו של מקום ולמ"ד ופניהם לבית הא כתיב ופניהם איש אל אחיו דמצדדי אצדודי דתניא אונקלוס הגר אמר  שאין ישראל  

   כרובים מעשה צעצועים הן ומצודדים פניהם כתלמיד הנפטר מרבו:
בזמן שישראל    -  פרשב"ם  מקום  עו כאן  רצונו של  ונקבה האוהבים   -שין  זכר  חבת  דוגמת  לזה  זה  פניהם  הופכים  סימן    הם  לזה  זה 

וכשאין   מקום  של  רצונו  יעשו  וישראל  בישראל  שכינה  שתשרה  כדי  פנים  אל  פנים  נעשו  כך  ומתחלה  ישראל  את  אוהב  שהקב"ה 
זה לזה כאדם שמדבר אל חבירו והופך ראשו קצת לצד    צת קצת לבית וק   -דמצדדי אצדודי        עושין הופכין פניהם לבית על ידי נס: 

לעיל כאן בזמן שישראל עושין כו' דכיון דעיקר עשיית כרובין פניהם לבית לא היה להם לעשותו לסימן  אחר והכא ליכא לתרוצי כד 
 שאין ישראל עושין רצונו של מקום: 

ין רצונו של מקום דמסתמא העמידום תחלה לפי מה שהיו  וש לא ה"מ למימר כאן בזמן שישראל ע   -דמצדדי אצדודי    -שם    תוס' ועין  
 עושין רצונו של מקום: 

שכיון שבזמן שהיה משכן לא זזה שכינה מישראל לכן בשל משה כתיב פנים זל"ז אבל הבית כיון שלא היה לו קיום    מהרש"א עיין  
 ונחרב לכן בשל שלמה כתיב כבר מתחילה פניהם לבית.

שנעשו   ברשב"ם צ"ע   פירש  גמ   מדוע  שהכרובים  מדבריו  דמשמע  מקום  של  רצונו  יעשו  שישראל  כדי  זל"ז  פניהם  ורמים  תחילה 
לישראל לעשות רש"מ ושתשרה שכינה בישראל, ולמה לא פירש פשוט שנעשו כך מתחילה כיון שבזמן שנעשו היו ישראל עושין  

 רצונו של מקום?  

הצפר  שתי  שהוא  הכרובים  סוד  לפנמיות  קדשו  ברוח  שכיוון  יש    ים ונראה  שמכוחו  העולמות  לקיום  התדיר  יחוד  נעשה  ידם  שעל 
ונו של מקום כמבואר בלק"ה ע"ת ה' שעשית הכרובים מעיקרא פב"פ רומז לפנמיות סוד הכרובים ומה  בחירה לישראל לעשות רצ 

)ובמילים  ם  שכתב רשב"ם שהם מראים חיבתו של הקב"ה לישראל כשישראל עושים רצונו של מקום זה סוד החיצוניות של הכרובי 
ואינו תלוי במעשים של  חו"ב שהוא תמידי  יחוד  זו"ן שתלוי במעשים טובים    אחרות שפנימיותם הוא  יחוד  וחיצוניותם הוא  ישראל 

שלישראל( ועיין מזה במעב"נ א' כה שהאריך בזה ומבאר עפ"ז כמה דברים.                 ואולי באמת כיון שנשמות דור המדבר היו  
ה ורחל למלכות תתאה לכן  בכהאריז"ל ונשמות ישראל שנכנסו לארץ היו מבחי' רחל וידוע שלאה רומזת לבינ ר  מבחי' לאה כמבוא 

בימי משה כתיב פב"פ כי רמזו לאותו דור שהיה בבחי' פב"פ בחי' יחוד התדיר אבל בימי שלמה רמזו הכרובים לזו"ן ולכן גם עמדו  
 פארת אבל בימי משה היו עליו כי בינה למעלה מתפארת.  ת   על הארץ ולא על ארון העדות שהוא בחי 'התורה בחי' 

  זה   מעורים   שהיו   הכרובים   את   להם   ומראין   הפרוכת   את   להם   מגללין   לרגל   עולין   ישראל   שהיו   בשעה   קטינא   רב   אמר   .נד   דף   יומא   לו 

  יהודה   רב   ואמר   דש הק   את   כבלע   לראות   יבאו   ולא   חסדא   רב   מתיב   .  ונקבה   זכר   כחבת   המקום   לפני   חבתכם   ראו   להן   ואומרים   בזה 
  כיון משל לישראל במדבר    מבעלה   צנועה   אביה   בבית   שהיא   זמן   כל   ה לכל   משל   נחמן   רב   אמר   .  שלהם   לנרתק   כלים   הכנסת   בשעת   רב   אמר 

שאסור    משמע '  וכו   מתעסק   שהיה   אחד   בכהן   מעשה   קטינא   רב   בר   חנא   רב   מתיב   משל לישראל בארץ  מבעלה   צנועה   אינה   חמיה   לבית   שבאתה 

שגוללין את    עסקינן   במאי   כמו במדבר כנ"ל .  שונה הרא   לחיבתה   חזרו   נתגרשה   אמרת   קא   נתגרשה   ליה   אמר   שהרי מת כשגילה את מקומו  וןלראות את האר 

הארון והכרובים   כרובים   הוו   מי   שני   במקדש   אלא   קיר אבנים הבדיל בין הק לקה"ק   פרוכת   הואי   מי   ראשון   במקדש   נימא   אי   הפרוכת להראות לעם את הכרובים 

והקדש קדשים ג' פרוכות של פתח   דבבי   פרוכת   פרוכת   ומאי   ראשון   במקדש   לעולם   סוף בית ראשוןב   נגנזו   שלשה   רב   אמר   זירא   רבי   דאמר   י האולם ההיכל 
  כנגדן   ושתים   בדביר   שתים   אולם   של   לפתחו   ואחת   היכל   של   לפתחו   אחת   שתים   שערים   שבעה   כנגד   שבעה   במקדש   היו   פרוכות   עשר 

  קלע   מסב   הבית   קירות   כל   ואת   דכתיב   קיימי   הוו   ציור של כרובים   דצורתא   וכרובים   שני   במקדש   לעולם   מר א   יעקב   בר   אחא   רב   .   בעליה 
  שילא   רב   בר   רבה   אמר   וליות   איש   כמער   מאי   וליות   איש   כמער   וכתיב   המחקה   על   מישר   זהב   וצפה   ציצים   ופטרי   ותמרת   כרובים 
  ואמרו   לשוק   הוציאון   קילפום   בזה   זה   המעורין   כרובים   ציור   ראו   ל להיכ   נכרים   שנכנסו   בשעה   לקיש   ריש   אמר   שלו   בלוייה   המעורה   כאיש 

      : ערותה   ראו   כי   הזילוה   מכבדיה   כל   שנאמר   הזילום   מיד   הללו   בדברים   יעסקו   קללה   וקללתן   ברכה   רכתן שב   הללו   ישראל 

בואר ברשב"ם ב"ב צט  שמ לדעתו גם הכרובים המצוירים בקירות היה בהם הנס וחולק בזה על הר"י מיגש בב"ב עוד מה    עיין ריטב"א 
כ  בריטב"א  לבית  פנו  ובנס  מעורים  הכרובים  נעשו  נעשו  שמתחילה  ובנס  לבית  פונים  שנעשו  להפך  משמע  בב"ב  מיגש  והר"י  אן 

מעורין.  עוד גם להבין טעם שהיו מעורין בשעת החורבן הרי לא עשו ישראל רצון קונם י"א להראות חיבתם שהיה פעם וי"א עונש  
השרשית ובשם רבי חיים    ל לתרץ שדייקא עכשיו בשעה ששפך חמתו על עצים ואבנים נתעורר האהבה הפנימית וב כדי להוזילם ומק 

 שמואלביץ שבשעת הדין מעיינים גם בזכויות לכן התעוררה כאן נקודת החיבור בעצם שיש לנו עם הקב"ה.
 וכמבואר בתורה ריט עה"פ אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו עי"ש   לז 

  הכי   אבהו   רבי   אמר   קאמר   מאי   ים אלה   יראת   מושל   צדיק   באדם   מושל   ישראל   צור   דבר   לי   ישראל   אלהי   אמר ד קטן טז:  וע גמ' מ   לח

 .ומבטלה   גזרה   גוזר   שאני   צדיק   בי   מושל   מי   באדם   מושל   אני   ישראל   צור   דבר   לי   ישראל   אלהי   אמר   קאמר 
ויאמר    -ו מהמדרש רבה בראשית פרשה צ פסקה ג  צמ הביא ראיה לזה שמלך נעשה על ידי שקודם כל מולך על ע (  8)מט    הריצ"ח   לט

א"ר שמעון בן גמליאל יוסף משלו נתנו לו פיו שלא נשק בעבירה ועל פיך ישק כל עמי גופו שלא נגע  פרעה אל יוסף ויסר פרעה וגו'  
סר המלך את  וי בעבירה וילבש אותו בגדי שש צוארו שלא הרכין לעבירה וישם רביד הזהב על צוארו ידיו שלא משמשו בעבירה  

יי  בעבירה  פסעו  שלא  רגליו  יוסף  יד  על  אותה  ויתן  ידו  מעל  לו  טבעתו  המשנה אשר  במרכבת  אותו  וירכב  קרוכין  על  וירכבו  תון 
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הדין  דן חומרת  הדין  ,בכל  חומרת  בכל  ידון  אחרים  שגם  חשש  לזה  \מא/יש  הגדולים    \מב/ולהחיות  את 

לזרז את תיקון העולם  .במעלה וגם שעי"ז הקטנים  כי דחיק  ונמצא עולם חרב  כדי  דינים  גורם  ת הקץ 

יזכו לתיקונם . \מד/ לכף זכות  \מג/והוי דן את כל האדם:  התנא הנ"ל באבות  לזה אמר.  במעלה לא 
כי ,  \מז/ לכף זכות. כי אין הקב"ה חפץ בחורבן העולם  \מו/כל אדם  \מה/ שצריך לדון אתדהיינו  

 
מחשבה שלא חשבה בעבירה תבא ותקרא חכמה ויקראו לפניו אברך אב בחכמה ורך בשנים אבל נבוכדנצר טפסר טפש בחכמה ושר  

 פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו כלי ידים ואת רגלו כלי רגלים:   ני בשנים ויאמר פרעה אל יוסף א 
עיין  ב תנינא   עוד  כרצונו.  תורה  הדיבור  עם  לעשות  יכול  הדיבור  ברבוע  הדיבור  ו' שע"י שלימות  תיקון      אות  גם  בזה  כלול  ואולי 

 נו.של הדיבור המבואר כאן לעשות דיבור לקול כמבואר בלק"ה אפוטרופוס ג' שזה כוונת התורה  

לכן נקט "לזה" דהיינו שהחשש הוא שכשיראה לפניו  ידוע שלשון "זה" אומרים על דבר שלפנינו שאפשר להראות באצבע. ואולי    מ

איזה חוסר כבוד שמים אזי דייקא ע"י שתיקן המלכות ונעשה בחי' מרכבה לה )וידוע שהמלכות היא בחי' דין( יתעוררו דיני המלכות  
 למות.ה  שבו לדון את "זה" שפגם ב 

יב שנה שעבד   כמבואר בגמרא שבת לג:   מא ובנו מהמערה אחרי  עצומה  כשיצאו רשב"י  נפש  חזו    -ו שם את הש"י במסירות  יצאו 

ואמרה להם   יצתה בת קול  נשרף,  ועוסקין בחיי שעה, כל מקום שנותנין עיניהן מיד  חיי עולם  וזורעים, אמר מניחין  אינשי חורשים 
ל  חיזרו  יצאתם,  עולמי  על מע להחריב  בעצמם  שנהגו  )עי"ש  שלימה  שנה  עוד  במערה  שהיו  אחרי  שרק  שם  ומבואר  זה    רתכם. 

     כרשעים שדינם יב חודש בגהנם( הצליח רשב"י לדון לכף זכות גם בני אדם שלא נהגו כשורה כל כך, וריפא היכן שבנו היה מכה. 
ג' שפירש   ויצא אות  יוסף עה"ת  יעקב  עיין בפירוש תולדות  זה  יד שנים שנטמן בביהמ"ד    כך עוד כעין  יעקב שהלך לחרן אחרי  על 

ה בני"א עוסקים בחיי שעה לכן נתן דעתו לשוב למקום ולשנות מדתו ולדבר תחתנונים עם בני"א כדי  שהכוונה שנתמלא חרון כשרא 
מדתו אלא ע"י  ת  שלא יצטרך להטמן שוב כרשב"י עי"ש.  ועיין סדר הדורות שרשב"י מטבעו היה כעסן ואולי לכן לא הצליח לשנו 

 עוד שנה במערה )לשון מוער איש וליות(.

שכתב שהצדיק כיון שמשתדל בכל כוחו לתקן את העולם עז רצונו להשלים התיקון תיכף ומיד לכן יש חשש    עיין מעב"נ א כח ולט 
 שיכשל בדחיקת השעה להעניש מי שמעכב שלימות התיקון. עי"ש.

יך  מא אם ימית יכול להחריב עולם אבל להחיות למה שיחרב העולם עי"ז? וגם מה שי של )וכן בח"ב נח( מקשה ב   עיין מעב"נ א לז   מב 

לימוד זכות לאפוקי מזה?   ותירץ עפ"י הבעש"ט שפי' אין בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב או כולו זכאי הכוונה שלא יהיה תערובת  
לראות בתיקון העולם ידחוק לזרז את הברור ע"י שיחיה    נו אלא רק רשעים גמורים וצדיקים גמורים ולפ"ז יש חשש שהצדיק מעוז רצו 

ממנו אבל זה חורבן העולם כי התיקון חייב להיות בבחי' אתערותא דלתתא כידוע שזו היתה סיבת שבירת    אחד על חשבון אחר שרע 
שבסוף המעט   עד  דלתתא  ע"י אתערותא  שברי הכלים  תיקון  סוד  ועי"ש שמאריך לבאר  יתברר  שי הכלים בתחילת הבריאה,  שאר 

ז"ל עה"פ יגמור נא רע רשעים ותכונן צדיק ועפ"י חגיגה  באופן שילקח מהרשע וינתן לצדיק עי"ש בשם החיד"א שפירש בשם הארי 
וזה הסכנה שיכול הצדיק לבוא לטעות הזו לדחוק את השעה להחיות אחד על חשבון חבירו כדי   נוטל חלקו וחלק חבירו.   טו זכה 

ך לדון לכף זכות דהיינו את  ועוד שעי"ז יזכו רק הגדולים במעלה אבל הקטנים יפסידו לכן אומר רבינו שצרי .  לזרז תיקון העולם. עי"ש 
הקטנים ולהמתין שגם הם יזכו לתקן עצמם.  עוד תירץ שם אות מא עפ"י תיקון כה דף ע: עה"פ אם תעירו ותעררו את האהבה עד  

לידה   חבלי  יוכרח להתרבות  הקץ  ידחקו את  שיהיה  כד שתחפץ שאם  כדי  חסד  כלפי  להטות  צריך  לכן  קצר  בזמן  העוונות  י למרק 
לישראל   חיים  אפשר  שהוא  לזרז הקץ  לדחוק השעה  לטעות  עלול  העולם  בתיקון  מרוב השתוקקותו לראות  וכנ"ל שהצדיק  לסבול 

     לעולם אלא שזה באופן של להמית את זה לכן אמר צריך להטות כלפי חסד דהיינו הוי דן לכף זכות.
זכות אפילו על רשע    ועיין תורה רפב שרבינו מצוה שם להפך       צ"ע הלשון מדוע האדם בה' הידיעה?   מג מכל המפרשים ללמד 

לחוב   לדון  צריך  ורשע  מוצא  לזכות אפילו לא  לדון  יש  צדיק  תלוי  ובזה  מסויים של אדם  מעשה  על  דיברו  כי המפרשים  והביאור 
בינו  כות אבל כל זה אם אנו מפרשים לאו דווקא האדם אלא הכוונה כל אדם אבל לפי ר ז   אפילו מוצא זכות ובינוני יש להכריע כלפי 

יתפרש נפלא דייקא כל האדם שכשדנים את כל האדם לא מעשה מסויים שעשה אלא על כל האדם אם יש לו סכוי לשוב בתשובה  
שעדין   נלמד  שממנו  טוב שעשה  דבר  איזה  בו  יש  בודאי  כי  רשע  אפילו  לדון  צריך  אותו  הו בזה  שנדון  וע"י  נשמתו  לאור  קשור  א 

 ח לשוב בתשובה.      לזכות יתחז הטוב הזה על הרע ויתן לו כ 

המקור הוא בצדק תשפוט כמבואר בגמרא שבועות סוף דף ל. וצ"ע כשמכריע לצד הזכות היכן הצדק כאן? והתירוץ    לדון לכף זכות 
ש אותו ומראהו כלפי  חוץ כאילו כולו רע לכן צריך להכריע לזכות  בי כי מדובר דווקא בישראל שהפנימיות הוא טוב ורק היצה"ר מל 

אמת זו האמת ועיין בשערי תשובה ובכל המפרשים על משנה הנ"ל באבות שבאמת החשוד על עבירה אסור לדונו לכף  כי אליבא ד 
 זכות בדבר שחשוד עליו ועוד שנקרא רשע העושה כן כמבואר בגמרא סנהדרין כו.    

זכות   מד  מדינא    ין עי -  כף  המתהפכת  חרב  דהיינו  רחמים  בחי'  והזכות  מלכות  בחי'  שהכף  יעקב  שתכונת  קהלת  כנ"ל  ונ"ל  לרחמי 

המלכות לדון קשה את כל מי שמונע וחסיר בכבוד שמים לכן מי שתיקן מדת המלכות הוא בסכנה שתכונת מדית המלכות תשלוט  
לכן אומר התנא באבות דייקא לזה שתיקן את המלכות שיזהר לחבר  ה  עליו ויתגברו בו הדינים כלפי מי שלא ממליך כראוי את הקב" 

 שידו לכף זכות.לה רחמים ע"י  
לדון לכף זכות המקור הוא בצדק תשפוט כמבואר בגמרא שבועות סוף דף ל. וצ"ע כשמכריע לצד הזכות היכן הצדק כאן? והתירוץ  

ו ומראהו כלפי  חוץ כאילו כולו רע לכן צריך להכריע לזכות  ות כי מדובר דווקא בישראל שהפנימיות הוא טוב ורק היצה"ר מלביש א 
ו האמת ועיין בשערי תשובה ובכל המפרשים על משנה הנ"ל באבות שבאמת החשוד על עבירה אסור לדונו לכף  כי אליבא דאמת ז 

 זכות בדבר שחשוד עליו ועוד שנקרא רשע העושה כן כמבואר בגמרא סנהדרין כו.    

המילה   מה לכאורה  כ א   צ"ע  האדם  ולא  אדם  לומר  ששינה  מה  ולפ"ז  הנ"ל  המשנה  לשון  נקט  וכנראה  מיותרת  זה  ת  המשנה  לשון 

 בכוונה  
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ון ברא הקב"ה את העולם  פירוש הפסוק שלא לחורבן ושיממ  \מט/(מחלא לתהו בראה לשבת יצרה ) 

  נ: אלא כדי שיהיה מיושב בבני אדם
ולפי הנזכר לעיל שניגון הוא בחי' לימוד זכות יתבאר שלא רק מחורבן העולם הגשמי צריך להזהר וגם לא  
רק צדיקים אלא גם כל אחד ע"י שמלמד זכות ומוצא טוב בכל אדם מתקן בזה את העולם ומיישב אותו  

ם בתשובה כמבואר בתורה רפב ואם להפך אזי ח"ו מחריבו כמבואר שם, ועל ידי בבני אדם כי מחזיר אות 
 ניגון נפלא כזה מתקן מלכות הש"י בעולם.  

 
ששתי הצפרים חיות טהורות הן מוחין דמלכות דקדושה, אומר כאן רבינו כדבר פשוט    על פי הדברים הנ"ל

שתי צפרים חיות, ועפ"ז מוסיף כאן רבינו שכן הדבר להפך שכשאין למלכות מוחין אינה לוקחת את הניגון מ
חזנים שהם בחי' "יודע נגן" ואע"פ שכבר ביאר לעיל ענין המנגן הרשע מהיכן  לבאר מדוע היום לא מצוי  

ולא כהמנגן הכשר שלוקח משתי צפרים חיות טהורות, אבל כאן מוסיף   ,לוקח ניגונו משתי צפרים דקליפה
ולכן רוב העולם היום בזמן הגלות מאחר שנחרב הבית המקדש,    ,כשרלבאר מדוע היום קשה להיות מנגן  

 הם בחי' מנגנים רשעים, כי הדעת בגלות ווהמלכות בנפילה בלא מוחין. 
והענין הוא שכמו בבחי' התיקון ע"י הניגון זוכה למוחין ושוב עי"ז יכול לנגן יותר טוב ולהמשיך יותר מוחין  

ירידת הדורות גם בפרטיות שכיון שאין "יודע נגן" לכן חסר  יש  גלותויותר דעת וחוזר חלילה כן להפך ח"ו ב
 מוחין למלכות ושוב המלכות עוד יותר נופלת להמליך את הסט"א וחוזר חלילה נפילה אחר נפילה.  

 
רבינו כאן משנה מלשון המשנה באבות שעליה מדבר ועיין תוס בב"ק לח. ד"ה האדם בשם ר"ת אתם קרואים אדם אבל האדם קאי    מו 

וכנראה שרוצה לומר שאין כוונת חז"ל במשנה   גם את הגויים אלא אע"פ שכתוב האדם הכוונה אדם    זו גם אגויים.   לכלול כר"ת 
דווקא. וכדמשמע בתורה רפב שהלימוד זכות הוא מצד נקודת הנשמה שיש בכל יהודי אבל מאידך כיון שמדבר כאן  דהיינו לישראל  

 על חורבן העולם אולי הכוונה גם על גויים.
מציל מחורבן שיחריבו הצדיקים את העולם אלא הוא עיקר הניגון דקדושה  ק  נראה לומר הרבה יותר מזה כי הלימוד זכות אינו ר   מז 

 לשה"ר הוא ניגון רע כנ"ל ש 

הליקוטים וכן   לשונו    בביאור  וזה  זכות  ע"י שמלמד  היא  אדם  מכל  ניגון  לשמוע  שהיכולת  זכות.    -כתב  לכף  אדם  כל  את  דן  והוי 
נגינה  לשמוע  היכולת  לתיקון  בכפלים  מבאר  המשנה,  זה  שאינם  מ   בצירוף  אותם  על  אפילו  בדבריו  ]וסובב  לעיל  שכתב  אדם  כל 

 ר שגם אותם דן ומטה לכף זכות: הגונים כמוב"פ[, מאח 

נראה שמה שצריך להזהיר כל כך היינו דייקא את מי שתיקן בחי' המלכות שלו כי הוא דייקא קשה לו לסבול אחרים שלא ממליכים  
וזוהי תכונת המלכות בחי' אש אכלה שכל מה שבא בה נהפך כמוה ולכן כלי ושצי  ת  אותו ית' כראוי כי הוא בעצמו נהפך לבחי' מלכו 

 כל מי שלא בוער להשם וכנ"ל גבי רשב"י ובנו שיצאו מהמערה 

וזו הכוונה עשה לך רב וקנה לך חבר דהיינו שאת תיקון המלכות שגם מקנה לך בעצמך מלכות תקבל עם קנה לך חבר דהיינו עם  
 עת לברר טוב מרע לראות את הטוב שבכל אחד וללמד זכות כמבואר בתורה רפב.לד תיקון הניגון דהיינו  

   ישעיהו מה יח  מח

י (  יח )   מה   פרק   ישעיה   מט ר   כ ה   כ ִּ מ  ד   אָׁ ֵרא   ְיד וָׁ ו  ם   ב  יִּ מ  ָׁ ש   ים   הו א   ה  ֱאל הִּ ץ   י ֵצר   הָׁ רֶׁ אָׁ ה    הָׁ ה    הו א   ְוע ש ָׁ ְננָׁ ה    ת הו    ל א   כו  אָׁ ת   ְברָׁ בֶׁ ֶׁ ש  ה    לָׁ רָׁ י  ְיצָׁ ד   ֲאנִּ   ְיד וָׁ

 וד.    ע   ין אֵ וְ 

תוהו תחילה אלא סופו שיצר אדם מעיד על כוונת הבריאה,    לא תוהו בראה כי לשבת יצרה נ"ל דקשיא ליה הרי כן בראה   עפרש"י 
 שכיון שיצר אדם לשבת עליה הרי שהתוהו לא היה הכוונה אלא הכי תמצי.

הבריאה אלא בחטאם שמחריבים את העולם הפך  ת  תוהו ושבת בענין פריה ורביה וקמ"ל שאם מתמעטים אין זה מכוונ   הרד"ק פירש 
 הכוונה להחזיר העולם לקודם הבריאה כשהיתה תוהו ובוהו ושבת היינו שיהיה בה ישוב בני"א.      הכוונה.  אבל המלבי"ם פירש שתוהו 

ראיות על שיש  ה  מביא שלש   -)יח( כי כה אמר ה'    -  מלבי"ם עיין    וביאור כל הפסוק מדוע נקט לשונות בריאה יצירה עשיה כוננה 
 ( בהכרח.  האדם  על  משגיח  הוא  כי  מסתתר  אל  שהוא  הגם  בה'  השמים  לבטוח  שברא את  בעת  הנה  העולם,  בריאת  מן  א'(  ראיה 

והארץ מצאנו שהשמים לא שינה בם דבר, רק כמו שנבראו בראשית הבריאה שבראם יש מאין כן נשארו ולא שינה בם דבר, כמ"ש  
ואת  ת ה   בראשית ברא אלהים את השמים  נזכר עוד שהוסיף בהם שום  ולא  מאין(  יש  בריאת עצם הדבר  )והבריאה היא  יקון,  ארץ 

האור   עליה  שהוציא  במה  המעשה  ימי  ששת  בכל  ולהשלימה  לתקנה  בה  הוסיף  מאין,  יש  השמים  עם  שנבראה  אחרי  הארץ  אבל 
ו  בני אדם,  לישוב  ראויה  עד שנעשית  וחי,  והצומח  והיבשה  והימים  העננים  שהם  בה  מב והרקיע  שהוסיף  ואר שכל התקונים האלה 

והחי, היה בעבור האד  והצומח  היבשה  קיומו אם היתה  מבריאת  ם שנברא אחרון לכולם שיוכל להתקיים עליה, כי לא היה אפשר 
יש   הבריאה  ראשית  היא  בריאה  עשיה,  יצירה  בריאה  בין  ההבדל  )וידוע  הבריאה,  בראשית  שהיתה  כמו  ובהו  תהו  נשארה  הארץ 

ר"ל השמים    -  הנה ה' בורא השמים וז"ש  ה היא תיקון הצורה המתדבקת, ועשיה הוא גמר צורתו וכונן הוא הגמר האחרון(  יר מאין, ויצ 
לא נוצרו ונעשו רק נבראו, כי כמו שנבראו יש מאין כן נשארו ולא נוצר בהם צורה ונעשה בהם גמר התיקון, כי לא מצאנו במ"ב רק  

ץ  כי באר   -  יצר הארץ ועשה הוא כוננה כחות הרבות שהשפיע על המציאות( אשר הוא  ה   )ר"ל   -  הוא האלהים שברא השמים, אבל  

יצר   ותראה היבשה, ואח"כ    -מלבד הבריאה הראשונה  יקוו המים  ע"י שברא עליה עשב    -  עשה אותה אח"כ בצורתה, ע"י שאמר 

לא רצה שתשאר תהו כמו בתחלת    -  ה לא תהו ברא וגמר את הכל מבריאת החי עד האדם, ומזה מבואר כי    -  כוננה ודשא, ואח"כ  

  לשבת יצרה ה לבד, ולא היה צריך היצירה והעשיה שהם התקונים שהוסיף בה, רק  בריאתה שהיתה הארץ תהו, כי אז היה די הבריא 
מה שיצרה והוסיף לתקן צורתה זה מעיד שעקר כונתו היה לשבת שיהיה עליה ישוב בני אדם, ומבואר איך השגיח על הארץ ביחוד    -
 ואני המשגיח גם בארץ מתחת:   -' ואין עוד  ונה לצורך הישוב ולתועלת ב"א שימצאו בה כל חיית ידם, ומזה מבואר כי אני ה תק ב 

 עד כאן נמצא בדפו"ר ומכאן עד הסוף היא השמטה שנמצאת בלוח השמטות של דפו"ר הנדפס בסוף ספורי מעשיות דפו"ר ונוסף בתקפא   נ
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שאם החזנים שוטים הכי נמי גם  מובן    רע הוא המנגן הרשעשמצרע הוא מוציא שם    לעיל  רולפי המבוא
קסה. וכולם באבק לשון הרע. וכל שכן שגם לא יודעים    וכמבואר בגמ' ב"בכולם נכשלים בה    הלשון הרע

ולהאמין, ונראה שזהו שאמר האלשיך  לשמוע מנגן רשע בלי להנזק דהיינו לשמוע לשון הרע בלי לקבל  
 ל."וכנ תקבל.תשברית כרותה ללשון הרע שז"ל בותינו בשם ר( קהלת ז' כא)

יתבאר מה שמקשים למדנו שש  ובזה  כאן  מוחין שעד  הן  וכאן מתבאר להפך שבגלל   תי צפרים  דמלכות 
 חת את הניגון משתי צפרים חיות טהורות.  שאין מוחין למלכות א"א לק

והתירוץ כי החכמה והדעת הם שני דברים התלויים זה בזה ומהיכן שתתחיל יועיל גם לשני. כי רק ע"י דעת  
לדעת, דהיינו להתגבר על פרעה, המדמה,  אפשר לגרום יחוד שממנו נזכה לחכמה ורק ע"י החכמה זוכים  

 המפיל למוחין דקטנות, פגם הדעת. 
תלוי באדם שאם מתעורר עם המעט מוחין שיש לו להשתדל לנגן כפי דרגתו לעורר יחוד פנימי יזכה    והכל

אחר  נפילה  יפול  דסט"א  מלכות  אחר  להגרר  להפך  יבחר  ח"ו  ואם  לדרגה,  מדרגה  ויעלה  מוחין  ליותר 
 נפילה.
קשה    לעיל  ועיין בזה  שגם  נמי  הכי  לישמה  לימודו  שאין  מי  שנזקק  חסד  של  החוט  מעצמו  בענין  שאדם 

יצליח להתגבר על כל הקשיים בזה אבל ע"י שלומד בלילה זוכה לסיעתא דשמיא וחוט של חסד והעיקר  
 להתחזק ברצון אמיתי לזכות לניגון )כל מיני ניגון( לשם שמים.  

מרגלא בפומא  לכן  ,ת דקדושה ואין דעת להמשיך לה מוחין המלכונפלה  נאשהיום בגלותזה  ובשביל

הבריות  \נג/[נב] דאינשי   בפי  הם שוטים  \נד/רגיל  לומר שהחזנים  דיעה,  \נה/ עכשיו  בני    \ נו/ ואינם 

 
שרש קול    פע"ח ק"ש שבזמן הגלות כיון שזו"ן נתרחקו מאבא ואמא לכן היחוד התדיר שממנו ו   עפ"י לק"ה ע"ת ה'  עיין בהקדמה   נא

יחוד חיצון כי אין נשמות    הניגון הוא רק  ולא  ולכן הקול היוצא משם הוא רק בבחי' נשמות מלאכים  לו אתערותא דלתתא כראוי, 
ואינו אלא התנוצצ  ולכן עד שהוא מגיע לעולם הזה קולו חלש מאד  לנגן כראוי,    ת ו ישראל  לכן מעטים הם היודעים  בלב  בעלמא 

ל קולות ההברא המתעוררים כנגדו ולהחזירו בניגון למעלה ליחד יחוד פנימי להוליד נשמות ישראל  דהיינו לברר את הקול הזה מכ 
 לבנין המלכות.  

 לומר  מורגל בפה אנשי העולם נב

קשה   צ"ע   נג וא"כ  העולם,  לרוב  הכוונה  דאנשי  פומא  כלל  ואילו  ד   שבדרך  שוטים  החזנים  שהיום  מבינים  העולם  שרוב  משמע 

רוב   להפך  היום  תאות  המציאות  של  במדינה  )ובפרט  אותם  ומעריצים  השוטים  החזנים  אחר  ונוהים  שוטים  חזנים  בעצמם  העולם 
י ומזוני שרשם  י ח הממון כידוע ונ"ל למה דווקא שם כיון שגם הממון וגם הניגון באים ממקום גבוה מאד עיין תורה סט משמע שבני  

 אחד וגבוה מאד(  

העשירות מנפילת העשירות של הנביאים והנביא נראה כמשטתה לכן איתנבי מתורגם  שהעשירים משוגעים כי    ועיין תורה סד תנינא 
 אשטתי ואצלם נעשה שגעון ממש ולפ"ז הניגון שהוא בחי' נבואה כמבואר כאן שרשו במקום יניקת הנביאים    

 בדברי רבינו עיין מזה מעב"נ ב סב שכן מבואר בשיחות הר"ן רד   ם ל מה שמתבאר דברי העו 
  של   בחינת   וזה .  ביותר   נמתקים   הדבורים   יותר   רבים   הם   שהעולם   מה   כל ,  ברבים   שמדברים   שהדבורים   ודע   -צב   אות   ן " מוהר   שיחות   נד
) אינשי   דאמרי   ההינו "    מהם   ונעשו   נמתקו   זה   ידי   על   ם ביניה   שנדברו   ישראל   בתוך   כשבאו   כך   ואחר   גויים   של   דבורים   שהם (,  קצה " 

  החול   כי   נמתקים   זה   ידי   על   חול   של   הרים   דרך   וכשהולכים   לשתותם   אפשר   אי ו   מלוחים   שהם   הים   מי   בחינת   וזה .  עליונים   דברים 
 (: יותר   באר   ולא )   לשתות   ראויין   ואזי   המים   ממתיק 

ע   –שוטים    נה חז"ל  שאמרו  כיון  ואולי  לו  שנותנים  מה  שמאבד  שוטה  גדר  מבואר  אלא   " ה בגמ'  מהונך  א"ת  מהונך  ה'  את  כבד  פ 

אם יש לך קול ערב וכו' לכן חזן היינו שקולו ערב אם לא מכבד בו את ה' הוא שוטה    מגרונך עיין פרש"י שם בשם הפסיקתא שכתב 
  ם ד שמאבד מה שנתנו לו. ובעומק יותר מה גמט' אדם רומז לדעת שנתנו לו הוא בוחר ברוח שטות וגם הו"ן מובא שרומז לעצם הא 

 שקיבל ומאבד אותה להגרר אחר הבלים.  כי הו"ן אות ראשונה של נפש ואמצעית של רוח ואחרונה של נשמה. רומז לבחירה 
שכתב שמעתי בשם הגה"ק הרבי ר' בונם מפרשיסחא זי"ע, משום מה אומרים העולם בדרך הלצה, א חזן איז א    קול מבשר עיין ספר  

  -ו שב  ן קרוב וסמוך לעולם התשובה. ואם החזן המנגן, עומד קרוב לעולם התשובה ואינ ו גנער )החזן הוא טיפש(? ואמר, כי עולם הני 
 הוא באמת טיפש.  ע"כ.  

ובאמת שיחת ת"ח ואפילו דרך הלצה צריכה לימוד ואולי אפ"ל עומק כוונתו כי קרוב ורחוק ברוחניות הכוונה שקרוב הדבר לחזור  
יכ  רק  אם  שהרי  הניגון  בחכמת  שבקי  למי  הוא  ו ו בתשובה  אבל  לתשובה  אותו  ימשוך  כבר  שמנגן  עצמו  הניגון  אזי  לשמים  ליבו  ין 

 . ותו מנגן ומכווין להתפאר בקולובטפש 

כנ"ל כי עולם התשובה היא הבינה שמשם הקול התדיר הנ"ל הקורא שובו בני אדם, והמנגן צריך לברר ולהמשך אחר    ונ"ל הביאור 
א המתעורות נגדו. נמצא שכל כח הניגון הוא מכח הקול הבא מעולם התשובה  " ט הקול הזה לבררו בנגינתו מכל קולות ההברא והס 

ואר בלק"ה ע"ת ה' הנ"ל שגם הרשעים שעובדים ע"ז זה מכח התעוררות הרגשת חסרון הבאה משם ורק כיון שלא רוצים לוותר  וכמב 
ומוג מוקטר  מקום  בכל  הפסוק  כוונת  וזה  זרה  בעבודה  חסרונם  למלא  מחפשים  תאוותיהם  בפנמיותם    ש על  שבעצם  דיינו  לשמי 

והכי נמי המנגן הרשע נמשך בניגונו אחר קול ההברא של הסט"א במקום אחר    מחפשים אותי אבל כיון שקשורים לרע עובדים ע"ז, 
קול הישר של הש"י הקורא לו מעולם התשובה. אבל מי  שהוא בן חורין מתאוותיו הוא מנגן כשר מברר הקול הישר ונמשך אחריו  

 שובה.ת ה לעולם  
ה,   -"ה וזה לשונו שם שעל כן מתפארים בקולם במקום להמליך על ידו את הקב   עיין בתורה קצד   נו  טֶׁ ו  ד הו א ש  בו  ָׁ ה כ  צֶׁ רו  ֶׁ י ש  ...וכו'...  מִּ

ד, כי   בו  ָׁ ֲחל ק לו  כ  ה ל  לָׁ ה  ְיכו  ד ֵאינָׁ ן יָׁ גו  ם כ ְ דָׁ אָׁ ר ֵמהָׁ י ֵאיבָׁ ר, כ ִּ ו  ב  ד ִּ ק ֵמה  ד הו א ר  בו  ָׁ כ  ר ה  ק   ל"    ..  .' ....וכועִּ י "ֵהיכָׁ ְך, כ ִּ לֶׁ ֶׁ מ  ל ה  א ֵהיכ  ו ר הו  ב  ד ִּ ְוה 
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הקב"ה במציאות  הרגשה  להם  אין  ולכן  דקטנות  מוחין  בעלי  שהם  שרובא \נז/ דהיינו  משמע  רבינו  לפי   ,
והטעם כי אנו  שהם אלו שתפקידם לעורר לתשובה ע"י הניגון,  יון  ים כדעלמא כך אלא שנאמר על החזנ

ועי הדעת)לק"הבגלות  גלות  היא  הגלות  דעלמא\נח/ קר  רובא  דהיינו  לחזנים  היום  לכן  דעת  \נט/(    כי .  אין 
הכוונה בכלליות למלכותו של הקב"ה בעולם שהעולם ימליכו אותו, ובפרטיות    דקדושה  מלכות  עכשיו

שרוב העולם הולכים אחר יצרם    \ס/ בגלותליך בהן את הקב"ה, היום זה  להמ  ותיומלכות כל אדם על מד

וע"כ .  בכל מדותיהם  סאממליכים אותו ואת מנהגי הגויים ואפילו היראים לא ממליכים אותו ית' בשלימותו
כפי שנתבאר    מוחין ודעת דמלכות דקדושה.  'הנגינה שהיא נמשכת מאתר דנביאים מבחי

ות  תמידי של חו"ב שהן בח'י שתי הצפרים העליונה' היוצא מיחוד חיצוני וקול  שיש    -בהקדמה סוד הניגון  
יודע   נגן  ש"יודע"  ומי  הכרובים.  בחי'  שהן  התחתונות  הצפרים  שתי  של  המוחין  והן  דנביאים  אתר  שהוא 

דעת  לו  שיש  דהינו  יחוד    סבדייקא  לעורר  למעלה  קדוש  בניגון  אותו  ולהחזיר  לבררו  בניגונו  מצליח  הוא 

  ועכשיו   ם הכרוביםרישממנו נולדים נשמות ישראל, שהם מוחין דמלכות דקדושה, שעי"ז מתחב שם,  ימי  פנ
בגלות בגלות    שהמלכות  הדעת  וגם  בניגון  לבררו  יותר  וקשה  חלש  הוא  התדיר  מיחוד  היוצא  הקול 

  ופוס פוטרשמיצר הגרון הוא בחי' גלות מצרים שפרעה יונק מהקול ולא נותן לבררו לניגון דקדושה )לק"ה א

להם דעת גם אין להם כח  וכיון שאין    \סג/ ועל כן הנגינה נפגמת ועל כן החזנים הם בלא דעת  ג(
נגינתם מהצפרי דעה דקדושה אלא מצפרים דסט"א שאין להם דעת כמבואר בעץ חיים שלסט""א  לקבל 

דעת הגלות   כי,  אין  המלכותבגלל  ונפילת  משרשה    ,  הנגינה  להמשיך  עכשיו  כח  להם  אין 
    מוחין ודעת של מלכות דקדושה כנ"ל.  י'בח  'שהו ושה שבקד

  
גדול  כשיבוא מש  אבל לעתיד דעת  בהם  ויכניס  שלימה  לתשובה  העולם  כל  את  ויעורר  שיתעלה  יח 

דקדוש הארץ  'מלכות  כל  על  למלך  ה'  ותושלם,  \סה/ [סד]   ויהיה  תתעלה    \ סז/ נגינהה  סואזי 

 
א "  י ָׁ ְטרִּ ימ  ם כ ֵ ג ִּ ן י"ח(: אִּ ו  ק  ן ת ִּ י ֵ ח" )ע  ְפת ָׁ י ת ִּ ת  פָׁ י ש ְ ים נ"א( "ֲאד נָׁ ל ִּ הִּ ב )ת ְ תו  ָׁ כ  ֶׁ מו  ש  ר, כ ְ ו  ב  ד ִּ ת ה  ינ  חִּ י", ב ְ ְך,  ֲאד נָׁ לֶׁ ֶׁ מ  ל ה  ֵהיכ  ד ב ְ בו  ָׁ ל כ  ֵ ב  ה ְלק  צֶׁ ן רו 

ז ָׁ  ש   ְוֵאין ב ִּ י ֵ ְתב   אי יִּ ד   ו  ב ְ ֶׁ , ש  ש  חו  ע  ב ְ דו  י ָׁ ה, כ   ז ֶׁ ל מִּ דו  ן ג ָׁ "ל: יו  נ   ל ה  ָׁ ש  ָׁ מ  "ל ב   נ   ְך, כ   לֶׁ ֶׁ מ  ְפֵני ה  ל לִּ דו  ד ג ָׁ בו  ָׁ ְחְלקו  לו  כ  י   ֶׁ ש  ד כ ְ ד ְמא  בֶׁ עֶׁ  הָׁ
היצה"ר הגשמי כמבואר    ו נ כי ההרגשה במציאות הקב"ה היא הבטוי של דעת עד שמי שיש לו דעת אמת אפילו מעט כבר בטל ממ   נז 

מ  מבואר שהדעת  האריז"ל  פי  על  בזה  והביאור  עב,  מציאות הקב"ה  בתורה  בשכלו את  יודע  ועי"ז האדם  והבינה  בין החכמה  חבר 
לו   שתיהיה  דהיינו  שבלב  למדות  הזה  השכל  את  מחבר  גם  הדעת  ועוד  זה,  לפי  להתנהג  במדותיו  צריך  וכיצד  שפלותו  את  ומבין 

זו  מידיעה  הצדי ו   התפעלות  מדרגות  ובזה  הקב"ה,  במציאות  הרגשה  דהיינו  וכלהמדות  ואהבה  ליראה  מרגיש  יבוא  כמה  עד  קים 
 ומתפעל מידיעה זו.

על תורה זו ונתבאר לעיל בהקדמה שברוחניות גלות הדעת והדיבור נגרם תמיד ע"י בחי'    נתבאר באריכות בלק"ה אפוטרופוס ג'   נח
  ץ מצרים ע"י שמפיל את האדם למוחין דקטנות שעי"ז שזה פגם וגלות הדעת למנוע ר א פרעה שאחיזתו במיצר הגרון לעשותו בחי'  

 אותו מדיבור וניגון קדוש.
שהרי ניגון במובן העמוק שבו הוא כל סוד הבחירה ובאמת רוב העולם הם שוטים, וזה ניכר אצל החזנים כי בניגונם היו צריכים    נט 

 הפך העולם נמשך אחר הניגון להבלי עוה"ז.ל   לחזור ולהחזיר את כל השומע אותם בתשובה והיום 
מלק"ה ע"ת ה' עפ"י הפע"ח לבאר החילוק בין המוחין שהיו בזמן הבית למוחין שיש היום שאז    עיין בהקדמה מה שהבאתי   –בגלות    ס

 ע"י הניגון.  ו גם התדיר היה יחוד פנימי והיום התדיר הוא רק חצוני לכן היום הקול הישר הוא חלש מאד לכן יותר קשה לברר אות 

רגשת חסרון הבית והיחוד הפנימי והארת האמת שהפסדנו  ולזה צריך להשתוקק ולבכות הרבה בחצות קודם שלומד גמרא ומכח ה 
בעוונותינו עי"ז אח"כ בעסק התורה שהוא בסוד הניגון נזכה ליותר סיעתא דשמיא דהינו לחוט של חסד ונזכה לעורר יחוד הפנימי  

 בנה הבית כמובא כי מי שיש בו דעה כאילו נבנה הבית וכו'.נ   ולמוחין של בחי' כאילו 
לחכמת    כידוע שממליכים   סא הגמור  הביטול  מכח  שאינו  אע"פ  וכח  חכמה  איזה  לו  שיש  שנדמה  מי  וכל  המדע  וחכמי  רופאים  גם 

ה'  קנאת  ואפילו  תאוות.   ושאר  תאות האכילה  היינו שממליכים את  הנגררים אחר תאות  יראים  ואפילו  יש הרבה  צ   התורה.  בקות 
 קשה מאד לכווין לשם שמים בשלימות.שנפלה אצלם לכעס ושנאה ולא לשם שמים גרידא, כי היום בגלות,  

הכוונה דעת לקשור עצמו אל קול ה',  ודעת לכוין בניגונו לחבר את חו"ב למעלה, ודעת לכוין בכל זה עמ"נ לזכות למוחין שעל    סב
 ידם יוכל להמליך את הקב"ה.

כי הדעת מיחד את חו"ב ליחוד      ר בע"ח שצפרים דקליפה אין להן דעת כי לסט"א אין חב"ד אלא רק חכמה ובינה,  א ו כנ"ל שמב   סג

פנימי שזה עיקר סוד הניגון שלעורר יחוד פנימי שהוא בנין המלכות כנ"ל בהקדמה ועוד גם כי דעת היא המביא את מה שיודע לידי  
 .מעשה והם להפך וכמבואר גם בתורה יט תנינא 

 זכריה יד ט'  סד

ה (  ט )   יד   פרק   זכריה  סה יָׁ ד   ְוהָׁ ךְ   ְיד וָׁ לֶׁ ל   ְלמֶׁ ל   ע  ָׁ אָׁ   כ  ץ הָׁ ם   רֶׁ ו  י  הו א   ב   ה   ה  ְהיֶׁ ד   יִּ ד   ְיד וָׁ חָׁ מו    אֶׁ ְ ש   אחד:   ו 

כשיראו הגוים הבאים על ירושלם אלה הנפלאות הנזכרות יכירו כי ה' הוא המולך על כל הארץ ומשגיח    -)ט( והיה ה' למלך    -רד"ק  
שיכירו    -יהיה ה' אחד ושמו אחד  בהם כרצונו והטבעים הופך לעשות רצון יראיו כי הכל מעשה ידיו. ביום ההוא    ה ש בתחתונים ועו 

כי ה' אחד ואין אלוה מבלעדו וכן שמו יהיה אחד שלא יזכרו בשם אלוה אחר בעולם אלא שמו לבדו יזכרו כמו שכתוב למעלה והיה  
מן הארץ ולא יזכרו עוד והחכם ר' אברהם בן עזרא ז"ל פירשו בשם המפורש    ם י ביום ההוא נאם ה' צבאות אכרית את שמות העצב 
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כנ"ל.    'בבחי  הנגינה  נמשכת  צפורים גינהנ  יכדעת דמלכות דקדושה שמשם  משתי  נמשכת  ה 
ולעיל ביאר   כנ"ל  בנין המלכות  וכאן  חיות טהורות שהן  כן מכח הנגינה אפשר להמליך את הקב"ה  שעל 

 מבאר שגם להפך מכח תיקון המלכות זוכים לדעת לנגן כראוי. 

המלך  וזהו   דוד   רמז  מז(לזה  הארץ    \סח/)תהלים  כל  מלך  אזי    'אלהי סטכי  כי  משכיל,  זמרו 
אזי זמרו משכיל היינו שהחזנים    ,ות דקדושהל כל הארץ ויתעלה מלכלך ע' למכשיהיה ה 

יהיהמז ובשכל  ע' מרים  דקדושה  ,\עא/בדעת  מלכות  שיתעלה  ידי  הנגינה    \עב/על  ויקבלו 
כי לעתיד יהיה היחוד    :דעת ומוחין של מלכות דקדושה כנ"ל  'משרשה שבקדושה שהוא בחי

ם ממילא ע"י ניגון שהוא לעורר יחוד נוסף בחו"ב יזכו  דוליין גהתדיר גם פנימי וזו"ן יהיה להם תמיד מוח
 יותר ויותר שעי"ז יזכו לדביקות נפלאה. למוחין נפלאים

 
ך   י ָּ ַ ֵעיל.   ש   ל 
לחוט של חסד המצילו מפגם השלא    וזהו זוכה  בלילה  תורה שבע"פ  לימוד  ידי  לעיל שעל  מה שנתבאר 

  שמים הוא בחי' כי    .  \עו/ קח(  )תהליםסדך  ים חכי גדול מעל שמ  \עה/ \ עד/(עג )   לשמה זה רמוז בפסוק

 
א שם בן ארבע אותיות וכן כתב ושמו אחד הוא השם הנכבד הנודע על ידי משה רבינו עליו השלום ויקרא אז בפי הכל ככתיבתו  שהו 

ם שמות נגזרים אם לפי יחס הפעלות  ה   וכן החכם הגדול הר"ר משה ז"ל פירשו בשם המפרש כי כל השמות המיוחסים לאל יתברך 
א  רבו  וכאשר  לשלמותו  ההישרה  לפי  או  כמספר  אליו  רבים  תארים  יתברך  ליי'  שיש  אדם  בני  קצת  חשבו  הנגזרים  השמות  לה 

הפעולות אשר נגזרו השמות מהם ולזה ייעד בהגיע לבני אדם השגה שתתיר מהם זה הספק ואמר ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד  
  כן ת"י ותתגלי מלכותא דה' וגו'.שהוא אחד כן יקרא אז בשם אחד לבד והוא המורה על העצם לבד לא שהוא נגזר ו   ו מ ר"ל שכ 

 כתוב יתתקף.  , םתתעלה ותושל  -במקום תיבות ספורי מעשיותדפו"ר של מדפו"ר הנמצא בסוף בלוח השמטות  סו

אפוטרופוס עיין    סז  דהיינ  לק"ה  הנגינה  שתיקון  זו  לתורה  השייך  בחי'    ו ג'  היא  פה  ומלכות  לקול,  דיבור  לעשות  היא  המלכות  תיקון 

ם אות  ] ן תורה סב  אמונה כידוע ועיי ָׁ ל  ֻּ כ  ְקר א  ג(: "לִּ ה  ְניָׁ )ְצפ  ת  ינ  חִּ ב ְ ים,  קִּ חָׁ ְמרֻּ א ה  ְוקָׁ ד   ֵרב  ְלקָׁ ְינו   ה  ה,  נָׁ ֵטי ֱאמו  ו  ש   ְוקִּ ת  ֵלמו  ְ ר ש  ק   ְועִּ ם    ג[  ֵ ש  ב ְ
ְקְרבו  לֶׁ  "ם יִּ ו  כ  ו  ע  ל  ד:  אֱ ה'", ֲאפִּ חָׁ ם אֶׁ כֶׁ ְ ְבדו  ש  ְלעָׁ ֵאל, ו  רָׁ ש ְ ת יִּ נו  ים  ם[  וכו' ......  ]ובאות ד' ש מו  מ ִּ ע  ל הָׁ ְהפ  ְך אֶׁ ז אֶׁ ה(: "אָׁ ְניָׁ ְצפ  ם ב ִּ ָׁ ת )ש  ינ  חִּ ה ב ְ ְוזֶׁ

ל הָׁ  ְצמו  אֶׁ ת ע  ֵפְך אֶׁ ם, הו א הו  יֵניהֶׁ ֵ ב  ֵרר מִּ ָׁ ְתב  נ ִּ ֶׁ ו ר ש  ב  ד ִּ ְינו  ה  ה', ה  רָׁ ה ְברו  פָׁ ה". 'ש ָׁ רָׁ ה ְברו  פָׁ ה.  ע  ש ָׁ ָׁ ש   דֻּ ק ְ ת ה  צו  יצו  ֵרי נִּ אָׁ ְ ם ש  ְלק ט ֵמהֶׁ ֵדי לִּ ים, כ ְ ִּ מ 
נִּ  ז  ֵאל: ְואָׁ רָׁ ש ְ יִּ ת  נ  ֱאמו  ֶׁ ב  ם  ָׁ ל  ֻּ כ  קו   ְדב ְ י ִּ ֶׁ ש  ה'",  ם  ֵ ש  ב ְ ם  ָׁ ל  ֻּ כ  ְקר א  "לִּ ם:  י ֵ תיקון    ְתק  דהיינו  לבוא  שלעתיד  הנגינה  תיקון  בחי'  וזה בעצמו  ע"כ.  

את    דברו רק מאמונה וכבוד שמים וכולם יעשו דיבור לקול השתי צפרים ועי"ז יחברו י   הדיבור ותיקון האמונה עד כדי שכל העולם 
 הכרובים זה לזה ואזי ידברו שפה ברורה שהיא מכח השפעת הנבואה.

רו  (  ז )   מז   פרק   תהילים  סח מ ְ ים   ז  רו    ֱאל הִּ ֵ מ  רו    ז  מ ְ נו    ז  ֵ ְלכ  רו    ְלמ  ֵ מ  י (  ח )    : ז  ךְ   כ ִּ לֶׁ ל   מֶׁ ָׁ ץ   כ  רֶׁ אָׁ ים   הָׁ ְ   ֱאל הִּ מ  יל   רו  ז  כ ִּ ש ְ  : מ 
   אלקים  -בלוח השמטות הנ"ל  סט

 יהיו -יהיה, ומתרלו  –וכן בתרלד יהיה,  -הנ"לבלוח השמטות  ע

ואילו כאן מתבאר להפך    מעב"נ ב' סא עיין    עא דהיינו להשפיע לה דעת  לתיקון המלכות  זוכים  נתבאר שע"י הניגון  מקשה שלעיל 

נזכה לניגון ות  עי"ז זמרו  ר י שע"י שיהיה למלכות דעת רק אז  ץ שע"י הצדיקים שזוכים לניגון הקדוש ומתקנים על ידו את המלכות 
משכיל דהיינו החזנים יכולים לנגן בדעת נמצא הפסוק מתפרש גם שע"י כי מלך כל הארץ עי"ז זמרו משכיל וגם ע"י זמרו משכיל  

 עי"ז כי מלך כל הארץ.
ן הבית אזי זו"ן יהיו למעלה בחו"ב ואזי היחוד התדיר יהיה פנימי  מ ז עפ"י המבואר בהקדמה עפ"י פע"ח כונת ק"ש מבואר שם שב   עב

יהי  והניגון  ותמיד  מוחין  למלכות  יהיה  שתמיד  באופן  חזק  תמיד  יהיה  משם  היוצא  ה'  שהקול  מובן  שלפ"ז  נשמות  הולדת  בבחי'  ה 
 שיעלה עי"ז יהיה ניגון קדוש להוסיף עוד מוחין עד כדי דביקות ממש.  

 עיין זהר ויחי ריט. ו עיין פסחים דף נ: עג

  ?הא כיצד   " כי גדל מעל שמים חסדך "   ה{-}תהילים קח וכתיב    " כי גדול עד שמים חסדך "   יא{ -}תהילים נז כתיב  רמי    רבא   -  פסחים נ:  עד 
דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אף על פי    , וכדרב יהודה   .וכאן בעושין שלא לשמה   , כאן בעושין לשמה 

 לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה:   א של 

עה
ין, וחד דיוקנא דגופא בידייהו, מתלבשא ביה בחדוותא, ויתיבת בההוא מדורא דגן עדן  ארבע סמכין זמינ  תאנא   -.  דף ריט   ויחי זהר    

ה ד ה(  י ע דלתתא עד זמנא דאתגזר עלה לבתר כרוזא קרי. ועמודא דתלת גווני אזדמן, וההוא עמודא אתקרי מכון הר ציון, דכתיב )יש 
קא בההוא עמודא לפתחא דצדק, דציון וירושלם ביה. אי זכי  ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן וגו', סל   ר וברא יהו"ה על כל מכון ה 

והנותר   והיה הנשאר בציון  ג(  )שם  יתיר, כתיב  זכי לסלקא  ואי לא  גופא דמלכא,  ועדביה, לאתדבקא בגו  חולקיה  יתיר טב  לסלקא 
ל  יאמר  ד   , ו בירושלם קדוש  הוא  זכאה  יתיר  זכי לסלקא  ד   זכי ואי  ולאתעדנא בעדונא עלאה,  לעילא מאתר דאקרי  ליקרא דמלכא, 

, זכאה חולקיה  שהוא חסד המקבל השפע מהבינה והוא למעלה מהתפארת הנקרא ה'  שמים, דכתיב )שם נח יד( אז תתענג על יהו"ה, על יהו"ה דייקא 
כתיב    וכי על השמים הוא, והא   ומקשה הזהרב )תהלים קח ה( כי גדול מעל שמים חסדך.  י ת , דכ להחסד שלמעלה מהתפארת דמאן דזכי לחסד דא 

חסד    , אית חסד ואית חסד, חסד עלאה וחסד תתאה, חסד עלאה מעל שמים הוא יוסי)שם נז יא( כי גדול עד שמים חסדך, אמר רבי  

שהם החסדים שבנצח והוד המתקנים את המלכות    נה ג( חסדי דוד הנאמנים   ה דכתיב )ישעי   חסד תחתון הוא של המלכות, חסד תתאה הוא  דזעיר אנפין  עליון

    .תחת התפארת   , ובהני כתיב עד שמים דודהנקראת  

י (  ה )   קח   פרק   תהילים   עו  ל   כ ִּ דו  ל   גָׁ ם   ֵמע  יִּ מ  ָׁ ךָׁ   ש  ְסד ֶׁ ד   ח  ים   ְוע  קִּ חָׁ ְ ךָׁ   ש  ֶׁ ת    פירשו   שמים   עד (  ז" נ   תהלים )   אומר   אחד   וכתוב   -  י " רש פ     : ֲאמִּ

 :  לשמה   שלא   בעושין   כאן   לשמה   עושין ב   כאן   רבותינו 
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שהוא קול השם ית'    דהיינו פנמיות וכוונת הדבור,   ,לקול הניגון דקדושה  דהיינו שהמילה שמים רומז  \עז/קול

הנוסח שם  קולך.    פמשמים השמעת  \עט/ בתפילת מוסף של ראש השנה  [עח]  כמ"ש,  הקורא לשוב אליו
ם קולך" ומתאר שם את מע ניגון  ורה בהר סיני, כי קול ה' במתן תורה הוא התן תמד מ"מן השמים השמעתָׁ

אלא שבסיני שפסקה זהמתם זכו לקול ,  \פא/ כמבואר בגמ' שבסיני נגלה להם כזקן  הקדוש שרש כל התורה
אבל אנו אחר החטא ובגלות כשלומדים תורה שומעים קול מעורב שצריכים   . \פב/ הזה בעצמו בלא שום ספק

בניגון לעור ולהחזירו  יחלבררו  לימוד תורה לשמהליון,  וד ער  זה ע"י  אבל כשלומד שלא   ,ולדעת לבררו 
חכמים,    שמה להיות מבזהלא יבלע אותו הנחש להפילו משלא לרך לחוט של חסד שיגן עליו שנצ  ,שמהל

רומז שיש    "כי גדול מעל שמים חסדך "שמה. והפסוק הנ"ל  בוא ללימוד ללשמה  ויסייע בעדו מתוך שלא ל
לנו  חסדו ית' גובר לסייע    ,דהיינו שאע"פ שהקול פגום אצלינו ומעורבב  ,ול הנ"לקמלה  חסד ה' שהוא למע

דהיינו שנדע לבררו כראוי להעלותו בניגון    ,ולבוא ללימוד שעל ידו נתקן את הקול  ,לשמור אותנו מהנחש

עליון יחוד  ידי החסד היינו בחי  ,לעורר  ידי שלומד תורה    'כי על  חוט של חסד הנמשך על 
 ן הקול כנ"ל.נתתק זעי" ,בלילה

כנג  קולות ההברא המתעוררים  כך  לבררו מתוך  וזהו כי גדול מעל שמים חסדך  .  דודהיינו שלומד 
מבואר פסחים נ:  שם בגמ'  :    ששומר על מי שלימדו לא לשמהמועיל    ,החוט של חסדש"חסדך" הוא ה   כנ"ל

תורתו למעלה מה זכות  עולה  תורה לשמה  במי שלומד  תורה    \פג/ שמיםשהפסוק הזה מדבר  ואילו הלומד 
השמים עד  רק  עולה  לשמה  לשמ  .שלא  שלא  שלימודו  בין נמצא שמי  ומברר  גמרא  שלומד  אע"פ  אזי  ה 

ה'  קול  ולשמוע  לברר  לו  מועיל  זה  אין  בלמודו  לשמים  לא  שלבו  כיון  אבל  דקים  בחילוקים  וגם  סברות 
א שפע מוחין של  ד פנימי שהוור יחלעור  \פדהמעורב בקולו הברא של הבלי עוה"ז, וגם לימודו לא עולה/ 

אבל כיון שלומד בלילה זוכה לחוט של חסד שעל  אדם אלא נשאר עם שפע של בהמה שהוא קול ה' חלש,  
רשע,   ממנגן  אפילו  הישר  קול  לשמוע  ושמירה  דשמיא  לסיעתא  זוכה  בכל ידו  הטוב  אחר  לבו  נמשך  כי 

 עלתה למעלה מהשמים.   ורתו לאתש "פאעמקום, מבחינה זו הלימוד הזה הוא כאילו לומד לשמה.    

 

צפרים דקדושה דמשם הנבואה נמשכת   שתיהש  עוד מוסיף כאן רבינו עפ"י מה שנתבאר לעיל

בנין מלכות דקדושה וכשעושה    הם  הקב"ה  את  להמליך  להתגבר  אפשר  מהם  היוצא  הקול  מכח  כי 

על פי זה יש לבאר    ינוידה  כוע"  .רצונו של מקום על ידי זה מחבר הכרובים זה לזה ואזי נשפעת הנבואה

כי .  \פז/   :  ע"פ נבואה  הדוד שהי   ככל מלכות בית  \פו/ ,[פה]   ע"פ נבואה  ההעמדת מלך הי מדוע  

 
  גדולה   הבטחתך   אמתת   -  אמתך .  שמים   גבהות   מערך   גדולה   יותר   ל " ר   השמים   מעל   עולה   חסדך   -  שמים   מעל (  ה )   -  דוד   מצודות 
 : השחקים   גבהות   כערך 

ם, כי יש בו חמימות  י מ "שמים" הוא בחינת קול. ]וסוד הענין הוא כי "שמים" הוא "אש ומים" )חגיגה יב(, ו"קול" הוא גם כן אש ו   עז 

 )"אש"( ולחות )"מים"(, כידוע[.
 קי השופרות מוסף לראש השנה בפסו  עח

ה   -בפסוקי השופרות    –  השנה   לראש   מוסף     עט ת ָׁ ְגֵליתָׁ   א  ן   נִּ ֲענ  ךָׁ   ב   דֶׁ בו  ל   כ ְ ם   ע  ךָׁ   ע  ְ ְדש  ר   קָׁ ֵ ב  ם   ְלד  ָׁ מ  ן .  עִּ ם   מִּ יִּ מ  ָׁ ש   ם   ה  ְעת ָׁ מ  ְ ש  ךָׁ   הִּ לֶׁ ְגֵליתָׁ ,  קו    ְונִּ

ם  ע    ֲעֵליהֶׁ י ְר ב ְ ֵ ל  ְ ר   פ  ם .  ט ה  ל   ג   ָׁ ם   כ  לָׁ עו  ו    הָׁ ל  ֻּ ל   כ  יךָׁ   חָׁ נֶׁ ָׁ פ  ת ,  מִּ ו  י  ְברִּ ית   ו  ִּ ֵראש  ְרדו    ב ְ ָׁ   חָׁ ך  ֶׁ מ  ְתךָׁ ,  מִּ לו  ג ָׁ הִּ נו    ב ְ ֵ ְלכ  ל   מ  ר   ע  י  ה  ינ  ד   : סִּ ֵ מ  ךָׁ   ְלל  ְ מ  ה   ְלע  רָׁ ו    ת 
ת  ְצוו  מִּ יֵעם .  ו  מִּ ְ ש  ת   ת   ו  ד   אֶׁ ךָׁ   הו  לֶׁ ת ,  קו  רו  ב ְ ךָׁ   ְודִּ ְ ְדש  ת   קָׁ ֲהבו  ל   ת   .ֵאש    מִּ לו  קו  ים   ב ְ קִּ ְברָׁ ם   ו  ְגֵליתָׁ   ֲעֵליהֶׁ ל ,  נִּ ְבקו  ר   ו  פָׁ ו  ם   ש  ָׁ הו    ֲעֵליהֶׁ ְעת  ב .  פָׁ תו  ָׁ כ    כ  
ךָׁ  תֶׁ רָׁ תו  י ,  ב ְ ְיהִּ ם   ו  ו  י  י   ב  ִּ יש  לִּ ְ ש   ת   ה  ְהיו  ר   ב ִּ ב  קֶׁ י ,  ה  ְיהִּ ת   ו  לו  ים   קו  קִּ ְברָׁ ן   ו  נָׁ ֵבד   ְועָׁ ָׁ ל   כ  ר   ע  הָׁ ל ,  הָׁ ר   ְוקו  פָׁ ו  ק   ש  זָׁ ד   חָׁ ד ,  ְמא  ֱחר  י ֶׁ ל   ו  ָׁ ר   ם עָׁ הָׁ   כ  ֶׁ ה   ֲאש  ֲחנֶׁ מ    : ב  

   השמעתם -בלוח השמטות הנ"ל  פ

ימי  משמים השמעת קולך    פא ה' מיחוד הפנימי של חו"ב שע"י כל המט  נ"ל הפי' ששמים בחי' תפארת משם השמעת את קולך קול 

גדול  בחוזק  הקול  נשמע  שעי"ז  ישראל  נשמות  המוליד  פנימי  יחוד  נעשה  שהכינו  הנפלאה  דלתתא  ואתערותא  שפרחה  ע   ספירה  ד 
ה אולי בחי' איזה גשמיות מהתורה של הלומדים שלא  נשמתם מהיראה שנפלה עליהם מהקול הזה.  והקב"ה הוריד עליהם טל תחי 

 לשמה שיחזור ויקשור נשמתם לגוף.
וכו'    ם על ההגדה אילו הביאנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה שכיון שפסקה זהמתם בקרבתם להר נתבטל הספק מליב כלבו  עיין    פב 

 עי"ש.
וק הזה דווקא רמוז החוט של חסד ועיין מעב"נ א לו שביאר  וא"כ קשה הרי הוא לא נצרך לחוט של חסד ולמה רבינו מפרש שבפס   פג

 שכאן מדובר בחוט של חסד שהוא הסיוע של הצדיקים הלומדים לישמה דהיינו המקור לחוט של חסד שלנו 
 . עי"ש.ה ל שלימוד שלא לשמה אינו עו   כמבואר בתורה קנט   פד 
 א ג וכן כתב בחינוך מצוה תצז  ספרי שופטים אות קנז עה"פ שום תשים עליך מלך ועיין רמב"ם מלכים  פה

פו 
ג'( וכן העתיק בספר    ספרי שופטים עיין     קנז "שום תשים עליך וכו' אשר יבחר ה אלקיך בו על פי נביא". ועיין רמב"ם )מלכים א' 

  ו רבנ   משה   שמינהו   כיהושע ,  נביא   פי   ועל   זקנים   שבעים   של   דין   בית   פי   על   אלא   לה ח ת ב   [ בישראל ]   מלך   מעמידין   אין החינוך תצז.  
 .דינו   ובית   הרמתי   שמואל   אותם   שמינה   ודוד   וכשאול , דינו  ובית 
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תיקון מוחין למלכות שזה בנין המלכות הוא ממקום שיונקים הנביאים לכן תמיד בכל תיקון מלכות יחד עם  

כך   על  המודיעה  נבואה  יוצאת  למלכות  מן  המוחין  נמשכת  בחי בהכרווהנבואה  שהם  שתי    'ים 
שהכרובים הם בחי' שתי הצפרים אע"פ  כבר דובר בזה לעיל אבל כאן זה כתוב מפורש    \פח/  צפרים הנ"ל

שהצפרים הם תמיד ביחוד פנים בפנים ואילו הכרובים יחודם תלוי בישראל עד כמה עושים רצונו של מקום  
נעשו   שמתחילה  שם  ורשב"ם  צט  ב"ב  גמ'  עפ"י  לעיל  נתבאר  בשרשם  בהכרווכבר  כי  לזה  זה  פניהם  ים 

ים מצד חצוניותם רומזים לזו"ן דהיינו בחי' ישראל ופנמיותם כך הם בדיוק כמו השתי צפרים אלא שהכרוב
ישראל את  ולהוכיח  להראות  נס  בהם  נעשה  החצוניות  מצד  לכן  של   \פט/והקב"ה  רצונו  עושים  כשאינם 

הן    שהם  מקום. צפרים  כנ"להשתי  דקדושה  תורה שהמ  לכנ"  :  בנין מלכות  לימוד  בכח  הכשר  נגן 
קול ה' היש וזוכה לברר את  ולנגן אותו  שבע"פ ברר את המדמה  קולות ההברא שמתערבים עימו  ר מכל 

להחזירו למעלה לעורר יחוד פנימי עליון בחו"ב שהם בחי' שתי הצפרים להוליד בחי' נשמות ישראל שהם  
הצפרים דהיינו מבחי' נו"ה שלהם יוצאים המוחין    שתי  המוחין שעל ידם נבנית המלכות,  ומבחי' הרגלין של

בחי' הכרובים, שעל ידי המוחין האלה נבנית המלכות וחוזרת פנים בפנים   האלה ונעשים מוחין לזו"ן שהם
 להקב"ה.  

קול הישר   זוכה כבר שהמוחין הראשונים  ואצל הנביא מכח הכנתו לנבואה עד שנעשה פב"פ עם הקב"ה 
ועי"ז נתכללו החצוניות בפנמיות, בתו ממשתי הצפרים ישמע או ין שני הכרובים כי אצלו הם נעשו פב"פ 

 ל הזה מתלבש בקול או דיבור ושומע הנבואה.  והקו

  

. היינו מאחר המניקות [צ]  עלות הביאו מאחר עוד מוסיף כאן רבינו עפ"י מה שנתבאר לעיל עה"פ

והוד    צפרים חיות טהורות שהם נצח  י משת  שמנגן כשר לוקח הניגון  כי הם ינקין לנביאים וכו' כנ"ל.
 \צא/ שהוא המקום שממנו יונקים הנביאים נבואתם  

 
יוסף    עמק הנחל עיין   דף מו בענין שם קמה שמשתמשים בו להעמיד מלך בסוף תורה רלד שרמוז בפסוק הנה קמה אלומתי שאמר 

שם הר"מ קרמר שמבואר  רה סג תנינא לפסוק קחו מזמרת הארץ ר"ת קמה ששלח יעקב ליוסף והרחיב דבריו  ו ת וקישר שם ר' יצחק ל 
שם שלמלך יש את כל הניגון לבאר עפ"י תורה ג' כי ניגון הוא בנין המלכות ומבואר בתורה ג' שתיקון הקול היינו תיקון הנגינה לכן  

ר בסוף תורה ל' שלפי הקול ניכר המלכות ומביא ראיה מהפסוק )שמאול א כד  א ו מקולו של דוד הבין שאול שזכה לתיקון הנגינה כמב 
וזהו שאמר שם )פסוק כ( שאול לדוד וקמה בידך ממלכת ישראל כי הבין מקולו שיהיה מלך ונקט קמה    טז(  ויבך.  וישא שאול קולו 

ר"ת  קולך  משמים השמעת  הפסוק  לעיל את  רבינו  הביא  שלכן  ביאר  עוד  הנ"ל.  כי תבא  ק   דהיינו שם  בפרשת  ענין הכתוב  וזה  מה 
שך וזהו שמסיים מן השמים כי שמים בחי' קול כמבואר לעיל בתורה שלנו ועל כן גם  שמעתי בקול ה' אלקי וכו' השקיפה ממעון קד 

  ה קדשך מן השמים ר"ת קמה הנ"ל.  נמצא שקול הנגינה הוא בסוד שם קמה שעל ידו המלכת המלך ובנין המלכות ויוסף זכה לשם הז 
 י"ש עוד.   כמבואר בפסוק הנה קמה אלומתי כי בו תלוי תיקון הנגינה כמבואר בתורה כז וע 

עפ"י המבואר שם שקמה ר"ת השקיפה ממעון קדשך שמדבר מהשגחת הש"י על ארץ ישראל וסמיך ליה שמעמידים מלך בשם קמה  
ידו ההשגחה על העם וזהו השקיפה ממעון קדשך    ל ע אולי אפ"ל כי מאן מלכי רבנן גיטין סב )תורה ד( דהיינו שהצדיק הוא המלך ש 

 דהיינו המלך זה ע"י שם קמה.  שלהעמיד את זה שעל ידו ההשגחה 

נו"ה הם הנביאים והיא הנבואה ועל ידם    ערכי הכנויים עיין   לרמ"ק נבואה נקראת המלכות מצד בחי' השפעת הנביאים שבה שהם 
 הנביא מתנבא מתוך המלכות.

 אזי יש נבואה והיא מגלה מי המלך הראוי לה   ה נ דהיינו כשהמלכות בתיקו 
לסתור,    פז  ראיה  היא  שהרי  צ"ע לכאורה  ועוד  דוד.  בבית  מיוחד  מה  וא"כ  נבואה  בכח  שיומלך  בהכרח  מלך  שתחילה משמע שכל 

ורצה רחבעם להלחם   וגם אחר שמלך  יא,  בנבואת אחיה השילוני כמבואר במלכים א  בימי שלמה שיהיה מלך  הובטח עוד  ירבעם 
ל עשרת השבטים.    וכנראה כוונת רבינו  זיר לעצמו את המלוכה מנע אותם נביא באמרו כי מה' יצא הדבר שירבעם ימלוך ע ח ה ל 

שהוא   לדוד  הקב"ה  כהבטחת  דלא  דוד,  מבית  שאינו  מלך  ישראל  על  שמלך  גרם  כתיקונה שהחטא  מלכות  אינה  ירבעם  שמלכות 
ת הנביא על כך היא ככל הודאה האחרת של נביא שהוא גילוי מילתא בעלמא,  א ד וזרעו עד עולם יהיו מלכים על עם ישראל, לכן הו 

 ככוונת רבינו כאן שהמלכות דקדושה בעצמה מגלה מי המלך הראוי לה.ולא  

זו"ן שיחודם תלוי במעשינו ואילו השתי צפרים שמהן נמשכת הנבואה הם בחי' חו"ב    פח צ"ע לפי מה שביארנו שהכרובים הם בח'י 

שכאן מדובר בהעמדת מלך עפ"י    יום העולמות ועיין לעיל בהערות על מאמר חז"ל וקנה לך חבר ולפ"ז נ"ל שכיון ק ל שיחודם תדיר  
בבחי'   הם  הכרובים  לגביו  בודאי  עצמו  לנביא  ועכ"פ  בישראל  נבואה  יש  ואז  מקום  של  רצונו  עושים  שישראל  בזמן  מדובר  נבואה 

ולא   ממש  לנבואה  זוכה  שעי"ז  צפרים  השתי  כמו  בבחי'    ק ר פב"פ  נכללים  הם  פב"פ  וכשהכרובים  אצלינו.  כמו  מעורב  ניגון  בבחי' 
 כי כשהחיצוניות כמו הפנמיות אזי בחיצוניות מתגלית הפנמיות.הצפרים  

גם ההכנה    פט זה ולכן  אולי כיון שזה עיקר מטרת הנבואה להחזיר את ישראל לאביהם שבשמים כידוע שרוב הנבואות היו לצורך 

היתה שעכ"פ   מ נ ה לנבואה  יונקים  והנבואה  הניגון  ולכן  דהיינו תשובה שלימה  עם הקב"ה  בפנים  יהיה  כיון ששניהם  בא  מקום אחד 
 באים למטרה אחת.

 תהילים עח עא  צ 

ונתבאר לעיל שהמקום הזה הוא נו"ה דהיינו רגלי הבינה שנעשים מוחין לזו"ן שהם הכרובים לכן הנבואה היא מבין שני הכרובים    צא

ין כידוע שהן כח ההליכה  יינו משתי צפרים חיות שהן חכמה ובינה ובבינה מתגלה החכמה ויוצא לחוץ ברגל ה ד והיא מרגלי הבינה  
 והיציאה לחוץ.
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יכול לתקן ולהעלות גם    'היינו שדוד המע"ה הי  .וזהו מאחר עלותומוסיף על זה רבינו לבאר  
כי על ידי שזכה לברור המדמה ותיקון    \צג/להעלות' אל הקדושה,  \צב/  הנגינה שאינו מאדם כשר

פו יה בו ועל ידי זה לצרל היה לדבק עצמו אפילו בניגון של רשע למעט קול ישר שהות יכהמידות בתכלי
ולשוב  לעלות  דשמיא  לסיעתא  גם  זכה  הקדושה  בבנין  חלק  לו  היה  כיון שהמנגן  וממילא  לבנין המלכות 

מאחר    'וזהו מאחר עלות הביאו היינו גם הנגינה שהיא מאחורי הקדושה בבחי .  ממדרגתו
המנ מאחר  הנביאים  יקותעלות  יונקים  שמהן  והוד  נצח  ספירות  הוא  ,  שהן  דקדושה  הנגינה  כי 

 'מאחר עלות מאחורי הקדוש  'היא בחי  'בקדוש  \צד/ אים ינקין. והנגינה שאינומאתר דנבי
עולם   בבחי'  מדרגתו  כשר  הלא  שמנגן  שכיון  דהיינו  המלכות  מדדי  שיונקות  שבקליפה  צפרים  משתי 

נ שזה  ורע,  טוב  שמעורב  יניקתו מקרא  הבריאה  לכן  טוב,  כולו  ששם  אצילות  שהיא  הקדושה  אחורי 
דדי בהמה שהן רגלי עתיק היורדים לעולם הפירוד להאיר שם חיות מהצפרים  מהצפרים היא באופן של  

הנ"ל כדי להחיות את הקליפות כדי חיונם וכדי לתת אפשרות למי שרוצה לעלות משם יוכל לאחוז באור 

ודוד המע"ה היה יכול  .  ם )כמבואר לעיל ובתורה יב תנינא( כנ"לשדו מהזה בסוד "איה" ולצאת על י
כי ע"י שלמד תורה בלילה במסירות נפש לימוד לשמה ממש בבחי' פב"פ זכה לברור  ג"כ    לתקן נגינה זו

השלם של קול הישר מקול הסט"א ובכל מקום נמשך לראות רק טוב עד שאפילו בניגון של מנגן רשע שמע  
שמח טוב  המעט  אאת  לקדושהו יה  אותו  העלה  ועי"ז  את    \צה/ תו  שמקרב  מה  המלכות  בנין  עיקר  שזה 

נדח  \צו/ הרחוקים  ממנו  נדח  יהיה  לבל  כנ"ל.  דייקא  דקדושה  מלכות  נתעלה  מאחר    ועי"ז  וזהו 
שמי שממליך בשלימות את הקב"ה      עלות הביאו לרעות ביעקב וכו'. כי עי"ז זכה למלכות כנ"ל

מ להיות  בעצמו  זוכה  ישראל  כי בושל  על  אותו.  ימליכו  שישראל  זוכה  גם  ועוד  צדיק  בי  מושל  'מי  בחי 
בפנמיותםישר אחיזת    אל  כל  את  מהם  ולבטל  ית'  אליו  אותם  לקרב  שמצליח  ומי  הקב"ה  את  רק  רוצים 

 :  הסט"א הוא האהוב אצלם ובטלים אליו וממליכים אותו

 
   

 

 

 ענין שמיעת ניגון למעשה
 

 -בכל אחת "עוצי' נ"ל שיש בזה כמה בחלמעשה 

 
 בתורה נקט מנגן רשע וכאן בהשמטה אינו כשר   צב 

בר אדם  י ח לשמוע כל מנגן אפילו רשע גמור אבל אנו צ"ע האם גם לשמוע מאדם רשע או רק לנגן ניגון ש   ה דוד המלך בודאי יכול הי 

 לעיון דיון בזה   הוספה רשע ועיין תורה רכו ועיין לק"ע בתרא נגינה י'    עיין  
דורא    צג את העצמות בבקעת  יחזקאל  צב: שכשהחיה  בסנהדרין  צ"ע המעשה  נגן",  "יודע  בבחי'  דוד  גודל מעלת  כאן  לפי המבואר 
  אותו   של   פיו   לתוך   רותח   זהב   יוצק   יצחק   רבי ו  ו העצמות וטפחו על פניו של נבוכדנצר ואז הודה על האמת ואמר שירה ואמר עלי כ ל ה 

 .  תהלים   בספר   דוד   שאמר   ותשבחות   שירות   כל   לגנות   ביקש   פיו   על   וסטרו   מלאך   בא (  לא )   שאילמלא   רשע 

כזו שתגנה את כל שירות דוד המלך המצויין בתאר יודע נגן.    ה ר וצ"ע גדול איך יש צד מחשבה שרשע בהתלהבות של רגע יאמר שי 
לרגע שיפתחו לו לראות את האמת בעינים )אולי גם זה בזכות דוד כמבואר בקהלת יעקב שנ"נ היה מזרע שלמה    ואולי אפ"ל שזכה 

נ  וכיון שקיבלו מלמעלה לכן היה  ניגון משרש הניגון  גם קבל בשלימות  ולרגע אחד  ומלכת שבא(  בתכלית מכל תערובת    י ק המלך 
יותר מניגון של דוד כיון שדוד בירר הקול להחזיר  ותחילה  אפילו  יחטא.  ולא  יעשה טוב  ואין צדיק בארץ אשר  ו בניגון בכח עצמו 

כלפי חוץ נראה כאן אדם ששר שירות נפלאות ורק הסטירה שקיבל היא שבררה אם זה קול הבא מלמעלה או ניגון המברר ומעלה  
ע"י מסירות נפש והסטירה ביררה    ניגון אמיתי לא נבחן ביופיו אלא בכוו לעורר יחוד פנימי למעלה וזה אפשר רק   י למעלה דהינו כ 

 שהניגון של נ"נ אינו עולה כלל.
 והנגינה שאינו  צ"ע שנקט לשון זכר לנגינה   צד

ואיננו שכשהחזן שה   צה עוד מעט  רפב כמבואר שם עה"פ  עפ"י תורה  הביאור בזה הוא  שליח ציבור הראוי מוצא    א ו נראה שעומק 

וב שמגלה ועולים דרגה.  גם עיין תורה קלו שרבינו לומד זאת כפשוטו  נקודה טובה בכל אחד מהקהל עי"ז נכנע הרע שאצלם לט 
 ממש שע"י שמלמד זכות על חבירו שחולק עליו אפשר שיעלהו מדרגה ויפסיק לחלוק עליו  

 ד שיקרב רחוקים עי"ש ע   כמבואר בתורה סב שאין שלימות לאמונה והמלכות  צו 
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תורה בלילה יכול לתקנו כשמכוון ניגון קדוש שמנגן רשע בזה מדבר כאן בתורה  ומבואר שע"י לימוד   .א
 בשמיעתו לשמים. 

 ניגון הנ"ל לשמוע במכשיר הקלטה    לענ"ד נראה שדינו כנ"ל. .ב
של   .ג מניגון  דווקא  מדבר  ושם  רכו  בתורה  מדבר  בזה  ממנו   ושומע  בעצמו  הרשע  שחיבר     יללה ניגון 

 שמעאל כמ"ש שם ואפשר שבעיקר נוגע לנגוני בני י  משמע שאין לזה תיקון אלא לא לשמוע כלל.
 ניגון כנ"ל אבל של הוללות .ד
 ניגון הנ"ל במכשיר הקלטה  .ה

ניגון הנ"ל כשאני מנגן אותו עיין תורה רכו הנ"ל ובלקוטי עצות שם דדווקא בשבת ולפי הלק"ע דווקא   .ו
 צדיקים. 

 או ע"ז או ניאוף פ"י רוב היתה כוונתםע ועשכיד ניגון מוזיקא קלסית .ז
 שמים. דהיינו מעורב טוב ורע   ניגון שמחבר אדם כשר אבל לא לשם  .ח
 ניגון שמקבל בתווים כשמקבל מצדיק.  .ט

 ניגון שמקבל במשקל פירות כמו ששלח יעקב ליוסף עיין תורה סג  .י
ל לפעול אצל האדם .  כי כוי  מיליםמשמע שהניגון הגשמי דהיינו משקל הרוח הוא כלי לרוח נבואה שבלי  

להסביר דבריו ולשכנע אבל ניגון פועל ישר בלב דכיוון וטעם    מילים פונות אל התבונה ושכל שצריך מליצה
 שהוא מגבוה יותר יכול לרדת נמוך יותר דהיינו ישר למידות, ולכן הניגון מזיק . 

 וממילא גם כששומע ממכשיר הקלטה כן.   
 ך. ו מהניגון או דהיינו ה א בלא בההעוד צ"ע האם ההיזק הו

שלא לשמוע )תורה מג(  ה בדברו ונכלל בענין שאמר רבינו  ונ"ל כי הבל הוא ע"י דיבור וזה בחי' נפשי יצא
דיבורים מאדם רשע ונראה לי שהכוונה עפ"י תורה לא דיש הבל והיינו ע"י הכיסופין הרעים שיש לו והיינו  

 בחי' נקודות כמבואר שם.  
 מים דהיינו שורש המלכות הרבה יותר גבוה  ניגון בחי' טע' א בחי אבל כאן הו

 
מה שהשתלשלות התורה הייתה ע"י יוסל חזן כמבואר בשיש"ק קפא ושם נתכוון רבינו  אמנם יש להקשות מ

ניגון הידוע ומוכר כניגון קדוש ואעפ"כ רבינו   נואף.  ועוד ששם היה  שלא ישמעו ממנו עצמו כיוון שהיה 
 אותו.  ופשוט שאותו ניגון אם ישיר אחר וודאי אין בזה פגם. ן נגוסל מאמר שמזיק כשי

וט שאם החזן לא מוסיף בניגון מעצמו כלום שלא בזה מדובר כאן אלא שכל חזן יש לו את אבל  נ"ל פש
הסלסולים שלו והגוון המיוחד לו בניגון שדייקא זה מה שמושך הלב לשמוע אותו יותר מחזן אחר וזה הוא 

שהנבובחי'   משתי  משיך  שמו  לאה  שקר  דנבואת  מאתר  הוא  אזי  רשע  כשהוא  רק  ינקין  דנביאים  מאתר 
 . , וניגונו מושך למקום שממנו מקבל את ניגונו לעולם הפירוד מהקב"ה פורים דקליפהצ
 

רשע,  מנגן  נקרא  הרע  לשון  שהמדבר  בתורה  מבואר  אבל  כפשוטו  ניגון  זה  דהיינו    וכל  ממנו  כן  שעל 
כיומהמצרע שנתנגע בצרע וטהרתו שתי צפרים, לומדיםשהן  ת  על שרש הניגון שהוא    יה מוציא שם רע 

ם. מבואר שדבור טוב והמלמד זכות על ישראל ועין טובה נקרא ניגון טוב ועין רע והמלמד חוב  שתי צפרי
 על ישראל נקרא ניגון של רשע ומזיק לשמוע אותו.   

 

 
 הוספות לעיון 

 

 הוספה א 
 ץ  ה חהמכונבענין תיקון ללשון הרע  

נזרקו בבת מלכה ונפלה  עיין ספורי מעשיות ז' בטלערס יום שישי שיש צדיק שיכול להוציא את החי צים אחר שכבר 
לו(  לחלשות וביאר מוהרנ"ת   ג  נדרים  שבעיקר מדובר על פגה"ב שנאמר בו כל שאינו יורה כחץ וכו' דהיינו והצדיק  )לק"ה 

הכללי שגילה רבינו. ונ"ל הכוונה כי הבת מלך היא נפשו    קוןלתיוונה  מרפאה ע"י עשרה מיני נגונים עי"ש משמע הכ 
ניתן להשבון אבל אפילו  ואדם בעוונותי גזל  יש עוונות שהם ממש כמו חץ, כי דלא מבעי  יורה חיצים בנפשו, אבל  ו 

וד ם  שפיכות דמים אע"פ שא"א להחיות מת אבל עכ"פ לא מת אלא הנרצח, )אע"פ שהמשנה בסנהדרין אומרת דמו 
ו כבר ממשיך ומתרבה והולך ופוגם  וכו' אבל העוון הוא אחד( אבל גלוי עריות אם נולד ממזר אזי הפגם מעצמיו  יות זרע

את הבת מלך גם בלי שיעשה הוא עצמו עוד מעשה וכן הוא בלשה"ר אדם מדבר רע על חבירו והסיפור הולך ומתפשט  
 ומתרבה הנזק גם בלעדיו. 

 
ט  בשו  -זה שאמר הכתובלמנצח משכיל לדוד בבוא דואג האדומי )תהלים נב א ב(.    "פעהא(  )אגדת בראשית ג  ועיין במדרש  

מי שיש בידו חרב ומבקש להרוג את חבירו    :)איוב ה כא(. קשה לשון הרע מן הסייף ומן החרב והאיך  'לשון תחבא וגו
חבירו בחץ אינו    את  רוגקש לה ומבקש לחזור בו יחזור למה שהחרב בידו והוא מונע ידו ואינו הורג אבל מי שהוא מב
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משהוא    , למה  ,על חבירו אפילו הוא מבקש לחזור בו אינו יכולוהאומר לשון הרע    . יכול לחזור בו שכבר יצא החץ מידו
שנאמר חץ שחוט לשונם מרמה דבר בפיו וגו' )ירמי' ט ז(    ,לכך הוא משול לשון הרע בחץ  ,הולך אינו יכול לחזור בו עוד

   הו וגו' )קהלת ו ז( אפילו הוא מת אין מכפרין לו.לפידם מל האוכן שלמה אומר כל ע
שנקט   רבינו  כולם,  מלשון  כנגד  ולשה"ר  בחז"ל  ואיתא  לשונם,  שחוט  חץ  ואפילו  חיצים  מיני  כל  סתם, משמע  חיצים 

  אמינהמשמע יש בחינה שגרוע מגלוי עריות ובחוש רואים שגם יותר בני"א נופלים ונכשלים בה, עיין ב"ב קסה. בהווא  
 בבת מלכה. נכשלים עליה, וא"כ צ"ע איך מוציא הצדיק חיצי הלשה"ר אחר שכבר נזרקו כל שה

התכוין   לא  מוהרנ"ת  שגם  ונ"ל  לכשר.  ממזר  לעשות  יועיל  לא  כללי  תיקון  עריות,  בגלוי  גם  הרי  לשאול,  יש  מאידך 
ר, אלא מצד חומר הדבר,  אח  עוןמכל    דווקא לממזר, אלא לכל פגה"ב, כי מכונה יורה כחץ, ולא בגלל שיש חילוק בזה

 לכן דיבר בעיקר ממנו.  
ידוע שחז"ל כל דבר הוא  אבל  וא"כ מזה שכינו ללשה"ר חץ, משמע שגם בלא ענין ההתפשטות  יהם בשרש הדברים 

 נקרא חץ, יותר מעוון אחר, דהיינו שיש בו בחינה שגרוע יותר, 
פגם   הוא  לשה"ר  כי  לזה,  הביאור  היא  שלנו  ה בניבשרש  ונ"ל שהתורה  את  ן  שמוריד  נד  בתורה  מבואר  וכן  מלכות, 

ע"פ שגם ניאוף נקרא מעשה בהמה, אבל בלשה"ר הוא דיבור שגבוה ממעשה.   מדרגת בהמה, כי אהאדם למדמה שב 
 ובחז"ל איתא ברית הלשון כנגד ברית המעור משמע שיש קשר הדוק בין שניהם.  

זה כולל את כל מעשיו כולם כמבואר בלק"ה,    ניןהע  שבשרשמהתורה שלנו משמע שלשה"ר הוא ניגון של מנגן רשע  
 שמוע בקול ה' ולעמת זה מנגן רשע נגרר לשמוע בקול היצה"ר.  כשר הוא אדם שמחפש ל  ומנגן

וממוהרנ"ת הנ"ל בביאורו בלק"ה את הספורי מעשיות משמע שגם פגה"ב תיקונו דייקא ע"י הניגון של הצדיק דהיינו  
 מנגן כשר.  

 

 ב  הוספה
 הבאה על לשון הרע ובענין הצרעת שמבואר בזהר שהיא סגירו דנהורא   עתצר ניןבעון לעי

 יין תורה נד לשה"ר בחי' בהמיות וניגון בחי' ברור רוח אדם מרוח בהמה  וע
בכתבי האריז"ל מבואר שצרעת היא סגירו דנהורא עלאה, הכוונה נראה שנעשה מנותק משורשו בחכמה, כי בחר לו  

 יש בזה.  דייקא צרעת היא המידה כנגד מידה של לשה"ר, ואיזה בחי' כפרה ותיקון  דועע מ, וצ"את הרע את הבהמיות
ויקרא  ועיין   רבה  שיאו  )מדרש  לשמים  יעלה  אם  כ(  )איוב  הה"ד  המצורע  תורת  תהיה  זאת  ד"א  ג(  פסקה  טז  פרשה 

רואיו יאמרו איו    והםמז  ף הוא וראשו לעב יגיע שיאו לרומא לעב לעננא כגללו לנצח יאבד מה גללים הללו מזוהמין א
ב( וישאו את עיניהם מרחוק ולא הכירוהו רבי יוחנן ורשב"ל ר"י  חמון ליה ולא מכירין ביה שכן כתיב בריעי איוב )שם  

ור"ש אמר אפי' מאה אמה ולא פליגי מאן דאמר ד' אמות בשעה   אומר אסור לילך במזרחו של מצורע ארבע אמות 
הרוח יוצא רבי מאיר לא אכיל ביעי מן מבואה דמצורע ר' אמי ור' אסי  ה שבשעאמה    שאין הרוח יוצא ומאן דאמר ק'

הוו עיילי למבואות של מצורע ר"ל כד הוה חמי חד מנהון במדינתא מרגם להון באבניא אמר לו פוק לאתרך לא    לא
מיניה על    טמר מי   ן הוה תזהום ברייתא דתני ר' חייא )ויקרא יג( בדד ישב לבדו ישב ר"א ברבי שמעון כד חמי חד מנהו

 שום דכתיב זאת תהיה תורת המצורע המוציא שם רע:  
ארשב"ג פעם אחת הייתי מהלך בדרך מטבריא לצפורי מצאני זקן אחד ואמר לי כ"ד מיני שחין    -פסקה א וף ועוד שם ס 

ובו לקה פרעה לפיכך היה משה מז ואין לך קשה לתשמיש המטה חוץ מבעל ראתן בלבד אמר רבי פדת  ת  היר אהן 
ד מאנשי ירושלים כ"ד מיני שחין הן  ל זאת תהיה תורת המצורע המוציא שם רע תניא אמר ר' יוסי שח לי זקן אחשראי

וכולן אמרו חכמים תשמיש המטה קשה להן ובעל ראתן קשה מכלן ממאי הוי תנינא הקיז דם ושמש מטתו הוין ליה  
ה יתיב בגויה ר"א לא עייל באהליה ר' אמי ור' אסי  הו  לא  זירא  בנים נכפין וכו' אמר ר"י הזהרו מזבובי בעלי ראתן רבי

 דיליה ועל זה נאמר זאת תהיה וגו':לא הוו אכלין ביעא 
דהיינו כי לשה"ר הוא בין שנים שמספר לחבירו וכנגד זה ישב בדד מחוץ לכל הג' מחנות  וכולם ממאסים וגם אסורים  

 אסור(  וא ו ה כמוה  בחברתו )ונחלקו האחרונים י"א שגם בחברת מצרעים 
רעת כי מוציא שם רע זה מדבק גם כשלא  ונראה מחז"ל כאן שלא רק חששו להדבק בצרעת אלא יותר מהסיבה לצ

 מדבר אליך אבל כשמדבר איליך אזי אפילו מאה אמה כנ"ל במדרש   
רעות  ות  מיד וות ווכ"ש לפי רבינו שלשה"ר נקרא ניגון ומושך ומתקבל בלב כניגון ומפיל את השומע אפילו ממרחק לתא

 ופגם המלכות. 
 דבק ומגרד מאד  מבואר במדרשים הנ"ל שכל סוגי הצרעת הן סוגי פצע מ

המלך   אותו  ושאל  אותו  הציל  שמצורע  ממלך  המעשה  ידוע  החכמה  הסתלקות  בחי'  גם  זה  מגרד  שהנגע  במה  ונ"ל 
נוח שיוכל להתגרד וצחק המלך טי קש רופא טוב  לב  ולת פש יכשיבקש מה שרוצה וביקש המצורע עמוד חזק במקום 

 שירפא אותך.  
את תופס  בשעתו  שהגירוד  בחוש  רואים  כי  כשתוקף    ונ"ל  מעשה  בשעת  לכן  הידועה  התאווה  כמו  האדם  קומת  כל 

הגירוד וככל שמגרד יותר כן תופס יותר את כל הקומה והמוח עד שכולו גירוד ואין לו שכל כלל לחשוב להפטר אלא  
לא דהינו  יותר.  לגרד  איך  בשעת  מצושה  בגלל  רק  טיפש  נעשה  חכם  אפילו  מצורע  שכל  טיפש, אלא  היה  ההוא  רע 

 הגירוד.  
ואולי לכן רבינו שלא עשה תנועה קלה מנותקת מחכמה שלימה לכן קיבל על עצמו שלא לגרד כלל עיין שבחי הר"ן  

רָׁ   -אות כד    יֵמי ְנעו  ב ִּ ֶׁ , ש  נו  ָׁ מ  ר עִּ ֵ פ  ה ְמס  יָׁ הָׁ ֶׁ יו ש  רָׁ בָׁ ד ְ ו  מִּ נ  ם ֵהב  ה וְ ת  עֵ יו ב ְ ג   ָׁ מ  יו  לו  כ   ם הָׁ ֵ ש   ת ה  ד  יל ֲעבו  בִּ ְ ש  ח ב ִּ ר  ע ְוטָׁ ג  י ָׁ ֶׁ ה  ש  ָׁ מ  כ 
 ֶׁ ו ל ש  ְלג  ם, ֵהן ג ִּ לָׁ עו  ָׁ ב  ֶׁ ים ש  פִּ ו  ג  יֵני סִּ ל מִּ ָׁ ה לו  כ  יָׁ הָׁ ֶׁ יו ש  רָׁ בָׁ ד ְ ן מִּ בָׁ ע ו מו  מָׁ ְ ש  נ ִּ י ה  ְכפִּ ים ו  פִּ ו  ג  יֵני סִּ ג  מִּ ס ִּ ה  ֶׁ ר ש  מ  ֵצא ְואָׁ ו  י  ' )ל( ְוכ  ג ְוכו  ף  לֶׁ ו 

דו  חז  אֱ לֶׁ  ג ָׁ ה  ף  ו  ג  ס ִּ ה  הו   זֶׁ ל  לָׁ כ ְ ְצמו   ע  ְך  ֵ כ  ְלח  י  ְבלִּ לִּ ְצמו   ר  ע  ש ָׁ ָׁ ב  ל  ְך  מו  סָׁ ים  יחִּ כִּ ְ ש   ה  ים  רִּ בָׁ ד ְ ה  ם  דָׁ אָׁ לָׁ ים  כִּ ְ ש  נ  מ ְ ֶׁ ש  כ ְ ְינו   ה  ד ְ ֵתר  יו  ב ְ ל 
ְוהָׁ  ה  יכָׁ ִּ ְנש  ה  ֵאיזֶׁ יש   ְרג ִּ מ   ֶׁ ל ֵעת ש  כָׁ ב ְ ְצמו   ְך ע  ֵ כ  ְלח  ם  דָׁ ל אָׁ ָׁ כ  ְך  רֶׁ ְמ ְודֶׁ ה  ו ם  ב ֵ ק  יָׁ ת ש  ו  ֲעש  ל  י  ְבלִּ לִּ ְצמו   ת ע  ֱאנס אֶׁ לֶׁ ף  ו  ג  ְלסִּ ל זאת 

ו   כ  תחִּ יכו  ִּ ש  נ ְ ח, ְוה  נ ָׁ ם מֻּ דָׁ אָׁ י הָׁ ל ְמאד, כ ִּ דו  ף ג ָׁ ו  ג  הו  סִּ ז ֶׁ ֶׁ ר ש  מ  ר ְואָׁ ו ם ֵאיבָׁ ש  ף ְולא ב ְ ו  ג  ד ְולא ב   י ָׁ א    ְך לא ב   ֵתר ְוהו  יו  ז ב ְ ים אָׁ רִּ ב ְ ְתג   מִּ
ז   זו  לָׁ לו   סו ר  יָׁ אָׁ יב ְ וְ דָׁ סִּ ו  ְוהו א  ח   מ  ב   ה  יכָׁ ִּ ְנש  ל  ָׁ כ  יש   ְרג ִּ מ  ק  ר  ר  ֵאבָׁ ם  ו  ש  ב ְ ר  לא  אָׁ ְ ש   מִּ ם  ג   זאת  י  ְעת ִּ מ  ָׁ ש  ר  ְכבָׁ )ו  ְמאד  ל  דו  ג ָׁ ף  ו  ג 

ם  לָׁ עו  ָׁ ב  ֶׁ ים ש  פִּ ו  ג  יֵני סִּ ל מִּ ָׁ ל כ  כ  ה ה  ש ָׁ ה, עָׁ כָׁ ְברָׁ נו  לִּ ְכרו  ל ְמאד( ְוהו א זִּ דו  ף ג ָׁ ו  ג  הו  סִּ ז ֶׁ ֶׁ ים ש  ִּ ש  כ  ֲאנָׁ ת ... ב ִּ ל ְוה  ֱאמֶׁ בֶׁ ת ו  ימו   ְתמִּ
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 ג'  הוספה

 הרחבה בעניין סוגית שלא לשמה 
תניא, היה רבי בנאה אומר: כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים, שנאמר +משלי ג'+ עץ    ית דף ז.תענ

וסק בתורה  הע   וכל יים.  חיים היא למחזיקים בה, ואומר )משלי ג'( רפאות תהי לשרך, ואומר )משלי ח'( כי מצאי מצא ח
ריפה אלא הריגה, שנאמר +דברים כ"א+ וערפו שם  שלא לשמה נעשית לו סם המות, שנאמר יערף כמטר לקחי, ואין ע

 את העגלה בנחל. 

נ: דף  גדל מעל שמים חסדך, הא    פסחים  כי  קח(  )תהלים  וכתיב  גדל עד שמים חסדך  כי  נז(  )תהלים  כתיב  רמי:  רבא 
  ושין שלא לשמה. וכדרב יהודה, דאמר רב יהודה אמר רב: לעולם יעסוק אדם בע   -ן  , וכאבעושין לשמה  -כיצד? כאן  

 בא לשמה.  -בתורה ובמצות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה 

תימה )דרב( גופיה אמר בפ"ב דברכות )ד' יז.( כל העוסק בתורה    -וכאן בעושים שלא לשמה וכדרב יהודה     -תוספות  
אינו  כדי להתיהר ולקנטר ולקפח את חביריו בהלכה וי דהתם מיירי כגון שלומד  ור" וא  נברא  שלא לשמה נוח לו שלא

אבל הכא מיירי דומיא דההיא דלעיל יש שפל ונשכר דלא עביד כוליה שבתא ולא במעלי שבתא  לומד ע"מ לעשות  
 שאין מתכוון לשום רעה אלא מתוך עצלות אפ"ה גדול עד שמים חסדו: 

ן  על שמים חסדך וכתיב כי גדול עד שמים חסדך הא כיצד כא כתיב כי גדול מ  רמיבא  ר  -ב  פסחים פ"ד סימן    רא"ש
לעושין לשמה כאן לעושין שלא לשמה כדרב דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא  

כל העוסק א(  יז  )דף  שני דברכות  גופיה בפרק  והא דאמר רבא  לא  ה שבתור  לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה 
ואין לומד על מנת    ו ולקפחם בהלכותלשמה נוח לו שלא נברא. התם מיירי שלומד להתיהר ולהתפאר ולקנתר חבירי

והכא מיירי דומיא דאיירי ביה לעיל שפל ונשכר דלא עביד כולא שתא ולא עביד במעלי שבתא שעושה מצוה    לעשות
)משנה   בירושלמי  אמרי'  וכה"ג  לשמה  שלא  בכוונה  פ)שלא(  שמפסיקין  דבר"ק  ד'(  יוחי  בן  שמעון  רבי  מודי  לא  כות 

ליה לר' שמעון בן יוחי המלמד שלא לעשות נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. ולא יצא    לעשות סוכה לעשות לולב ולית 
 לאויר העולם: 

 כתב )בראשית ( שיכוון שרוצה ע"י לימודו לבוא ללשמה )יוסף דעת(  והתולדות יעקב יוסף

שילמד    א מאותן שנוח להן שלא נבראו ושנהפכה שלייתן על פניהם ומצטער תמידהו  שמא רא  ישכש  כתב  והבעש"ט
 לשמה זהו לשמה )יוסף דעת( 

שהתוס' בסוטה כב: ופסחים נ. כתבו שנח לו שלא נברא נאמר על מי שלומד עמ"נ שלא לקיים וממילא כל    ונ"ל כוונתו
 שאין כוונתו לקיים הוא מאותן. 

ונ"ל כי  מעשיו שמשמע מרבינו וכן הבין הככבי אור שזה מזיק גם לעבוה"ש   רובה מו מכמתנין חבמ"א ע  ובזה בארתי 
 מתרגל ללמוד שלא עמ"נ לעשות.  

כוונתו לקיים לכאורה אסור ללמוד ולא אמרינן שהמאור    ובאמת צ"ע ורא"ש כשלומד דבר שאין  זה כי לתוס'  עניין 
ב"ד שכך באמת למד ברא"ש והוכיח שהרמב"ם חולק  י חמור ד מאדשבה יחזירו למוטב ויביאו לידי לשמה וראיתי לאח

 עמ"נ לקיים ילמד ומאור שבה יחזירו למוטב  על זה וסובר שאפילו שלא

אפשר שגם הרא"ש לא התכווין לזה אלא כשזה יחד עם לקנטר כי עיין בתוס' שבכל המקומות שבכולם    אבל באמת
בכולם לכן אפשר שכוונתם דווקא כשלומד שלא  בו  כת  ות לאלבד מסוטה כתבו עמ"נ לקנטר  ואילו שלא עמ"נ לעש

רק שלא לעשות לא ועוד שיש לחלק בין שרוצה לעשות ומתפלל שיגיע לזה ובין שאינו  עמ"נ לעשות וגם לקנטר אבל  
 רוצה כלל לעשות שאז גם בא עי"ז לקנטר. 

ה עמו חסד בבחי'  עוש"ה  ן הקבשכתב בפסחים אולי אפ"ל כי כשהוא עושה חסד של עוה"ז לכ  גדול עד שמים חסדך 
 ל השמים חסדך  כי ה' צלך מידה כנגד מידה ה הוא בבחי' מעעוה"ז וכשעושה חסד של עוה"ב אזי הקב"

לשמה  שלא  חזרה    לימוד  ויורדת  השמים  עד  עולה  לשמה  שלא  שתורה  קנט  תורה  עיין  חסדך  שמים  עד  גדול  בחי' 
 ומתפזרת בעולם ונעשית טל בעוה"ז 

א יכנס  לחלק בין הלומד לתאוה של חכמה או ממון ללומד עמ"נ להקרא רבי שהראשון ל  נחההמ  מץלדברי ר' צדוק בקו
למחנה לויה והאחרון כן יכנס צ"ע לדברי רבינו שלימוד הלילה מגן האם יגן גם על לימוד כזה של תאוה שהרי אינו  

 לקנטר או רק עמ"נ להקרא רבי. 

פרפראות לחכמה  וכן  עיין  התורה  להקר  יד  כתב מצא    שמדוייק בלשון  חסד  מפורש שאע"פ שלומד  רבי החוט של  א 
ה.      )וצ"ע מה ההגנה. ונראה שאעפ"כ יעלה לשמים ויתקן הקול נגינה שהוא בחי' שמים(  כשלומד בלילה מגן עליו מז 

אלא שמקשה מדוע לימוד המביא ללשמה יבלע אותו הנחש. ועוד מקשה שרבינו מביא בסוף התורה דייקא את הפסוק  
הול מעגד חשמיל  דהיינו החוט של  הלומד לשמה, דמשמע מזה שחסדך  נאמר על  מועיל שיהיה  ם חסדך, שהוא  סד 

בבחי' לימוד לשמה, שנאמר בו מעל השמים ולא כדמשמע בתורה שיעלה את השלא לשמה למעל השמים. וכן מוכיח  
ואו, ולא רק שלא  יב שלאמשמע  מלשון הלקוטי עצות שכתב שע"י החוט של חסד בלילה ניצול ממחשבות שלא לשמה,  

 –יזיקו.   וצ"ע בזה 

 נגה שיש לנחש יניקה ממנה.  א. כי אולי להקרא רבי זה בחי'  

ב. מה שהביא רבינו מעל השמים אולי כי באמת דווקא מעל השמים מועיל אבל ע"י החוט של חסד גם שלא לשמה  
 עולה מעל השמים.  

 .  ג. צ"ע כי ינצל אפשר לפרש גם שיבוא ולא יזיק
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ו דייקא ומשמע שקודם  בלקוטי עצות מה שכתב שלא יבוא לחשוב מחשבת לא לשמה האם משמע בשעת לימוד  "ע וצ
 לימודו לא מזיק כל כך  

 בתהילים נז שמשמע שתיקון הנגינה בלילה הוא דייקא ע"י לשמה )עיין בפנים(  עוד הקשה הפרפראות

שהוא מג' קליפות טמאות והוא אסור ויש  מה  לש  ש שלאהסתירה בין לשון התורה וקושיותיו  שי   ותירץ הפרפראות
 והוא בחי' קליפת נגה וא"א לבוא ללשמה אלא על ידו  שלא לשמה שהתירו כי מביא ללשמה

 וצ"ע לא הבנתי איך מתורצות קושיותיו חוץ מהראשונה. 

מבאר  ח    אותה ג'  זה בחי' השמאל שבתורה יכשלו בה ועיין לק"ה תלמוד תור  עיין תורה יב הלומד תורה שלא לשמה
ד לשמה עי"ש נראה שאין הכוונה שיבוא  לשמה יבוא ללמו  שם עפ"י תורה יב לעולם ילמד שלא לשמה שמתוך שלא 

 לאחר זמן אלא דווקא כשיבוא מיד בבחי' שוור מהאי להאי וצ"ע.

 תורת חסד היינו תורה לשמה     עוד עיין סוכה מט: 

אפילו נכרי בשוק מרגלא בפומיה  הקדימו אדם שלום מעולם ו  שלאאי  בן זכ. אמרו עליו על רבן יוחנן  ועיין ברכות דף יז
כמה תשובה ומעשים טובים שלא יהא אדם קורא ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו ובמי שהוא גדול  דרבא תכלית ח

  ממנו בחכמה ובמנין שנאמר ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם לעושים לא נאמר אלא לעושיהם לעושים 
 עושים שלא לשמה וכל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא. א לול לשמה

נוח לו לאדם שלא נברא    דף יג: ועיין עירובין   תנו רבנן שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים 
יו נברא  שלא  לאדם  לו  נוח  וגמרו  נמנו  נברא  משלא  יותר  שנברא  לאדם  לו  נוח  אומרים  והללו  משנברא  תר  יותר 

 כשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיוא ענברמש

שהלומד שלא לישמה נוח לו שלא נברא מה החידוש הרי בגמ' ערובין כאן כבר נאמר על    ות יזוצ"ע הגמ' הנ"ל בברכ
 רובא דעלמא שנוח להם שלא נבראו  

ש מאהבה פרוש מיראה,  פרו ני  א תית אמרו ליה אביי ורבא לתנא: ל   -פרוש מאהבה, פרוש מיראה    עיין סוטה דף כב:
במצות אפי' שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אמר  וק אדם בתורה ודאמר רב יהודה אמר רב: לעולם יעס

 רב נחמן בר יצחק: דמטמרא מטמרא, ודמגליא מגליא, בי דינא רבה ליתפרע מהני דחפו גונדי. 

לש   -תוספות   שלא  אע"פ  ובמצות  בתורה  אדם  יעסוק  כל  קש  ואי   -מה  לעולם  ז.(  )דף  דתענית  בפ"ק  אמרינן  הא  יא 
סם המות ובשלהי פרק היה קורא במסכת ברכות )דף יז.( כל העוסק בתורה שלא    בתורה שלא לשמה נעשית לו  העוסק

 לשמה נוח לו שלא נברא  

  צרו ון יועוסק שלא לשמה כגון מיראת היסורין כי הכא ומאהבת קיבול פרס שאינו מתכוין להשלים רצ  נראה לתרץ 
ץ מאד ולא בשכר מצותיו והיינו דתנן  יוהו על כך אלא להנאתו כדאמרינן בפ"ק דמסכת ע"ז )דף יט.( במצותיו חפ שצ

מז.(   )לקמן  ערופה  עגלה  בפ'  דאמר  הא  וכי  פרס  לקבל  ע"מ  הרב  את  המשמשין  כעבדים  תהיו  אל  מ"ג(  פ"א  )אבות 
ובפרק   כג:(  )דף  נזיר  מי שאמר הריני  פרק  בנזיר  וכו' שבשכר מ"ב  ריודהובתרא  ואיתא  יעסוק אדם  י:( לעולם  )דף  ת 

וי  זכה  בלק  ולא  קרבנות שהקריב  קרבן לשם להשלים חפציו בשכרו  להנאתו שהעלה  נתכוין  גם הוא  רות  צאה ממנו 
לשם שמים וכדאמרי' פ"ק דר"ה )דף ד.( האומר סלע זו לצדקה ע"מ שיחיה בני ה"ז צדיק גמור אבל ההיא שלא לשמה  

שע שעתה שגגות  ינו עוסק בתורה כדי לקיים לא מאהבה ולא מיראה אלא להוסיף על חטאתו פת ארכומס' בדתענית ו
נעשו לו זדונות שאע"פ שידע שעובר לא מנע מכל תאות לבו כדמפרש התם )ברכות יז.( תכלית חכמה תשובה ומעשים  

ו ובאמו  ובועט באביו  ומשמש תלמידי חכמים  ושונה  קורא  יהא אדם  הימנו שנאמר    במיאו  ברבו  טובים שלא  שגדול 
 לא נאמר אלא לעושיהם לעושים לשמה. ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם ללומדיהם

 דהיינו שלא לשמה שאינו רצוי הוא הלומד שלא עמ"נ לעשות אבל להנאתו וגם לישמה כגון בלק מותר 

מר רב יהודה אמר רב: לעולם יעסוק  והאה.  א לשמאמר ר"נ בר יצחק: גדולה עבירה לשמה ממצוה של  עיין נזיר דף כג: 
מתוך שלא לשמן בא לשמן! אלא אימא: כמצוה שלא לשמה, דכתיב: +שופטים  ובמצות אפי' שלא לשמן, שאדם בתורה  

דהיינו   ולאה.  רחל  רבקה,  שרה,  שבאהל?  נשים  מאן  תבורך,  באהל  מנשים  הקני  חבר  אשת  יעל  מנשים  תבורך  ה+ 
 שלא לישמה של האמהות וה מצ  א כמושעבירה לישמה של יעל הי

רינן בעלמא )ברכות דף יז.( העוסק במצוה שלא לשמה נוח לו  וא"ת והא אמ -שמתוך שלא לשמה בא לשמה  -תוספות 
לשמה   שלא  בתורה  שעוסק  קאמר  והכא  אחרים  לקפח  לשמה  שלא  בתורה  שעוסק  מיירי  דהתם  וי"ל  נברא  שלא 

 להתגדר ולקנות שם. 

זרוע  בין שלא לשמה אלא כל שלא לשמה היא עבירה אלא שהותרה כדי  יש לח' שתוסשלא כשכתב    עיין אור  לק 
 יא לידי מצוה לשמה.  שתב

סימן קסג זרוע  אור  עניני שלא  -  שו"ת מהר"ח  שני  ר"ת אומר  כי  מילתא.  ביה  נימא  לידן  ואתא  ושלא לשמה הואיל 
עבירה. אז אותה עבירה הותרה    ולם וכ  ד הוא לשמה יש, חד אסיר וחד שרי. ואני הדיוט ופעוט אומר דכל שלא לשמה ח

ומפקח גל בשבת. וכן משמע בנזיר שמדמה אותה למעשה דיעל. אבל מי    שסופה לבא לידי מצוה כמו מציל אשה בנהר 
 שמקשה ערפו לעולם לא יעשה מצוה נוח לו שלא נברא.  

צדוק  ר'  עמ'    ועיין  השבים  תעשה   81בתקנת  שלא  דרבנן  עבירה  שהוא  ומבאר  ושלא  תגדלה  עטרה  שמביאו  בה  ל 
דושת התורה תביא אותו ללמוד לשמה וכן מעשה  ותר כי קתשמשו עמ"נ לקבל פרס ולכן הוא בחי' עבירה לשמה וה

המצוה מכניס קדושה בלב שמכחה ועל ידה בא ללשמה ועוד שכשיבוא ללשמה אפילו לרגע אחד או אפילו אם רק  
 ם כמכשירי מצוה והן כזכויות  עשית נעוונובגלגול אחר אבל כיוון שנעשה מכח השלא לשמה הרי 

יעסו לעולם  רב:  יהודה אמר  רב  ובמצות אפי' שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמן,  גופא, אמר  בתורה  ק אדם 
 זכה ויצאה ממנו רות,  -שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע 
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ר' צדוק  להגיע למחנה   עיין  הרוצה  ישראל  שכתב  שכמו שמחנה  דובר צדק  צ שכינ   בספר  כל המחנות    ריךה  לעבור 
בור את כל המדרגות שקודם לזה והלומד עמ"נ לקנטר אינו  ימו צריך לעהפחותים יותר כן בתורה לשמה בדחילו ורח

בכלל מחנה ישראל כלל ולכן נאמר עליו נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו ועי"ש שמחלק לג' סוגי כוונה והלומד לעשות  
ו תאוה  שהוא  להתפרנס  הלקורדם  בגדר  לש  ומדכן  אינו  וזה  עריות  תאות  דוגמת  ממש  שזה  החכמות  ככל  חכמה  ם 

ם אבל הוא בכלל ישראל.  אבל הלומד להתייהר ולעשות עטרה להתגדל שהוא הכבוד הוא בכלל מחנה לוי'  תלמיד חכ 
שכינ  במחנה  אינו  אבל  כו'.   לשמה  שלא  כו'  אדם  יעסוק  לעולם  אז"ל  דע"ז  )שם(  התוס'  שכתוב  כמו  שהוהת"ח  א  ה 

ור החיים על ידי זה נעשה מיימין בה  ת דברים לשם פעלן לבד ולא כוונה אחרת. וזה הוא רק על ידי יראת ד' מקעשול
שהוא סמא דחיי למיימינם )יומא שם( כמש"ל שעל ידי בינת הלב שהוא נקי מתאות הלב שהיא עיקר כל הטומאות כי  

תאוה לכבוד ומתאוה לקנאה. והיוצא דרך מחנה  שמ   אוהשם הת חיות הכל נמשך מן הלב כנ"ל. וכן הקנאה והכבוד שור
כן למחנה שכינה שעל ידי זה נכנס טהרה לכל מיני הטומאות כאשר הלב טהור ]שלכן ביקש  לוי' בשלום יכול לכנס גם  

  דהמלך ע"ה רק לב טהור וגו' וכמו שכתוב כי ממנו תוצאות חיים[ כמו שכתוב בפ' חלק )קל וחומר:( רחמנא לבא בעי.
ה שאין כן זה שהוא לשם  לעד לפי שאין הלימוד תלוי בדבר מדברי הגוף שאז בטל דבר בטלה אהבה מ  מדתעו  וזהו 

 שמים סופה להתקיים כמו שהשם יתברך קיים לעד. 

 ובקיצור כעין זה כתב הנפש החיים  

לשמה  גת  מדרודו לפרק ג )מב( וגם כי באמת כמעט בלתי אפשר לבא תיכף בתחילת קביעת לימ  -שער ג    -נפש החיים  
ל לבא  יוכל  כך  למדרגה שמתוך  הוא  לשמה  שלא  בתורה  כי העסק  לפניו  כראוי,  אהוב  הוא  גם  ולכן  לשמה  מדרגת 

יתברך, כמו שבלתי אפשר לעלות מהארץ לעליה אם לא דרך מדרגות הסלם, ולזה אמרו )פסחים נ' ע"ב( לעולם יעסוק  
רו לעולם  אמרם  לשמה,  שלא  אפילו  ובמצות  בתורה  לואדם  רק  בקב מר  צה  מחוייב  אינו  למודו  היינו שבתחלת  יעות 

ו  יומם  תמיד  בקביעות  וכבוד  שילמוד  גיאות  לשום  לגרמיה  פניה  איזה  במחשבתו  יפול  ודאי  לפעמים  אם  ואף  לילה, 
וכיוצא, עם כל זה אל ישים לב לפרוש או להתרפות ממנה בעבור זה ח"ו אלא אדרבה יתחזק מאד בעסק התורה ויהא  

שימלאו לבו לבזות    יבא מתוך כך למדרגת לשמה, וכן הוא גם כן בענין המצות על דרך זה, ומיאי  שודבטוח  נכון לבו  
 ולהשפיל ח"ו את העוסק בתורה ומצות אף שלא לשמה, לא ינקה רע ועתיד ליתן את הדין ח"ו:  

ה חייב  את   כן   מה גם וגם אם נראה שכל ימי חייו מנעוריו ועד זקנה ושיבה היה עסקו בה שלא לש…עוד שם בהמשך  
וכל שכן שלא לבזותו ח"ו, שכיון שעסק בתורת ה'   בתמידות בלתי ספק שהיה כונתו פעמים רבות גם  לנהוג בו כבוד 

כך   עד שאחר  ללשמה  מזה  שיבא  דוקא  הפירוש  אין  כי  לשמה,  בא  לשמה  שלא  רז"ל שמתוך  כמו שהבטיחו  לשמה 
ד בקביעות זמן כמה שעות רצופים אף שדרך כלל  לומוא  עם שה יעסוק בה תמיד כל ימיו רק לשמה, אלא היינו שבכל פ

ם כל זה בלתי אפשר כלל שלא יכנס בלבו באמצע הלימוד על כל פנים זמן מועט כונה  היתה כוונתו שלא לשמה, ע 
 רצויה לשמה, ומעתה כל מה שלמד עד הנה שלא לשמה נתקדש ונטהר על ידי אותו העת קטן שכיון בו לשמה: 

ו לעורר האהבה  עבודה בלי התעוררות דחילו ורחימו אפי' במוחו בבחי' גילוי דהיינ    -ט  ק לפר  וף א סח"  –  ספר התניא 
הטבעית המסותרת בלב להוציאה מההעלם והסתר הלב אל הגילוי אפי' במוחו ותעלומות לבו עכ"פ רק היא נשארת  

בעולם  למטה  נשארת  זו  עבודה  הרי  העבודה  קודם  שהיתה  כמו  כתולדתה  בלב  חיצוניות  הנקוד  הפיר  מסותרת   '
ספי ית' שהן עשר  ביחודו  וליכלל  בה כח לעלות  ואין  לא  העולמות  ורחימו  דחילו  דבלא  בתיקונים  וכמ"ש  ' הקדושות 

פרחא לעילא ולא יכלא לסלקא ולמיקם קדם ה'. והיינו אפי' אם אינו עוסק שלא לשמה ממש לשום איזו פניה ח"ו אלא  
מחמת הרגל שהורגל מקטנותו שהרגילו ולימדו אביו ורבו לירא את  י'  ה פ מלומד כמ"ש ותהי יראתם אותי מצות אנשי'  

דו ואינו עוסק לשמה ממש כי לשמה ממש אי אפשר בלא התעוררות דחילו ורחימו הטבעיים עכ"פ להוציאן  ה' ולעב
כ  ו אא"מהסתר הלב אל הגילוי במוח ותעלומות לבו עכ"פ כי כמו שאין אדם עושה דבר בשביל חבירו למלאת רצונ 

ית' באמת למלאת רצונו לבד בלי  והבא ויראתו  ו או ירא ממנו כך אי אפשר לעשות לשמו  זכרון והתעוררות אהבתו 
שהיא   לפחות  תתאה  יראה  בלי  עבודה  בשם  נק'  אינה  לבדה  אהבה  וגם  עכ"פ  לבו  ותעלומות  ומחשבתו  במוחו  כלל 

 מסותרת בלב כל ישראל כמ"ש לקמן  

וכהאי גוונא אזי אותה פניה שמצד הקליפה  כבוד עצמו כגון להיות ת"ח  ה לפניאיזו  וכשעוסק שלא לשמה ממש לשום  
רפואה  דנ  שמביאה  תשובה  יעשה  עד אשר  לפי שעה  הקליפה  בתוך  גלות  בבחי'  היא  והתורה  בתורתו  מתלבשת  וגה 

וכו' שמתוך שלא לשמה בא יעסוק אדם  לעולם  רז"ל  אמרו  ולכן  גם תורתו שבה עמו  ה'    לשמה   לעולם שבשובו אל 
דח אך כשעושה סתם לא לשמה ולא  שבודאי סופו לעשות תשובה בגלגול זה או בגלגול אחר כי לא ידח ממנו נ  דאי בו

שלא לשמה אין הדבר תלוי בתשובה אלא מיד שחוזר ולומד דבר זה לשמה הרי גם מה שלמד בסתם מתחבר ומצטרף  
עולם יעסוק אדם כו' וכן הענין בתפלה  ן לולכנוגע  ללימוד זה ופרחא לעילא מאחר שלא תלבש בו עדיין שום קליפה ד

 שלא בכוונה כמ"ש בזהר: 

שם מבואר שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה היינו בזרעו הרחוק אפילו כגון בלק שהקריב מב קרבנות   סוטה מז.  עוד עיין 
וק  יעסעולם  והאמר רב יהודה אמר רב: ל  -שלא לשמה ויצאה ממנו רות וממנה שלמה שהקריב אלף עולות לשם שמים

ר ארבעים ושנים קרבנות שהקריב  אדם בתורה ובמצות ואף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שבשכ
בלק מלך מואב, זכה ויצתה ממנו רות, שיצא ממנו שלמה שכתוב ביה +מלכים א' ג+ אלף עולות יעלה שלמה, ואמר  

 קללה הוי.  א למיהאותו  רבי יוסי בן חוני: רות בתו של עגלון בנו של בלק היתה! ת 

דעת יוסף  של  ועי"ש  מד(  ח"א  )להנצי"ב  דבר  משיב  שו"ת  בבתי  שמביא  שילמדו  לעשות  עיר  בכל  שצריך  מכאן  מד 
 מדרשות כל הבחורים בין עשירים בין עניים ובקיבוץ דייקא ועין מהרש"א הוריות י. ואבי עזרי סוף הלכות ת"ת. 

   לשמה. ימודס לפנחנחלת ספר  עוד בענין לימוד לשמה ושלא לשמה עיין

הצדיק צדקת  ונ"ל    -  עיין  בקביעות  לשמה  שייך  דלא  קסז  בפשטות  אות  רבינו  אבל  גדול  בשלימות  ללישמה  כונתו 
 מתכוין גם ללישמה פשוט יותר. 

)קסז( בדברי תורה מותר אדם לפחוד כמו שאמרו ז"ל בברכות )ס'.( היינו שיפחד שמא הוא חס ושלום סם    –זה לשונו  
מגילה ג'.( והוא  עצמו מתמתק ונעשה מתוך שלא לשמה לשמה כי האי מאן דמבעית מזליה חזא ) חד  הפ  ל ידיהמות וע
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דוגמת חלום דגם כן מה שמזלו רואה ואמרו ז"ל בברכות )נ"ה.( חלמא בישא עציבותיה מסתייה היינו שבעצבות עצמו  
תורה ופקודי ה' ישרים משמחי לב  רי  בדבמפחד  די. וכן בענין תורה שלא זכה חס ושלום נעשית וכו' ודי בזה מה שהוא  

לת ז' י"ט( וכן בשאר פסוקים שנותנת עוז וחדוה שהוא היפוך הפחד:   רק חז"ל  )תהלים י"ט ט'( והחכמה תעוז לחכם )קה
אמרו )פסחים נ' ע"ב( לעולם יעסוק אדם שלא לשמה וכו' והיינו כי דבר זה הוא לעולם פירוש בתמידות מה שאין כן  

שאין יכול לבוא    להיות בתמידות דלשמה היינו דביקות ושיעורו כעונת תלמיד חכם אחת בשבתלל  ר כ י אפשהלשמה א 
שלא   הוא  בתמידות  אבל  היותר.  לכל  ביום  הידוע[ אחת  בפרד"ס  המטיילים  ]פירוש,  הטיילין  או  בשבת  רק  לדביקות 

ו לימוד עצמו לשמה והיינו  אות ות  א להילשמה רק שמתוך וכו' פירוש שמתוך הלא לשמה עצמו מתוכו ופנימיותו הוא ב 
זה אמרו )שבת   ידי הפחד דמפכחא ליה שעל  י"ד( אשרי אדם  על  )משלי כ"ח  וזהו  וכו'  יראת ה' אוצרו אין  אי  ל"א.( 

 מפחד תמיד פירוש על עסקו התמידות דודאי לפרקים מגיע למדריגת הדביקות שאין צריך לפחוד כלל:

 

 

 
 ה'  הוספה

 לא לישמה ת שחשבין ממבענין חוט של חסד שמג
כין עליו חוט של חסד ונ"ל שזה דווקא בלילה ממש  צ"ע האם גם כשלומד בבחי' לילה דהיינו גמרא ואפילו ביום מוש

 צ"ע אם דווקא מחצות או תמיד בלילה 

וצ"ע אם החוט חסד נמשך רק בבוקר א"כ אולי אפשר שילמד בלילה איזה לימוד שילמד ויזכה לחוט של חסד ובבוקר  
 בחי' לילה לתקן בחי' קול והחוט יגן עליו  היא א שד גמרילמ

 לישמה נמשך עליו חוט של חסד   צ"ע שאע"פ שלומד בלילה שלא

לך לך שער ב סימן יב מבאר ד"ה משיך עליה אח"כ ביום והיינו יומם יצוה והטעם    עיין רמ"ק אור יקר  –החוט של חסד  
 מהייחוד ביום מצד החסד המתעורר אל הזיווג.  קו חל תן לו משום שבלילה שירו עימי וכיון שהוא מקשט השכינה נו

ד"ה תיקונא   )היא הגהה בחיבורו אין מזל    -דף קלד ע"א    -בספרו בית עולמים    י יצחק חברעיין רבענין חוט של חסד  
לכן  והוא מ"ש האי חוטא יקירא דכל שערי דדיקנא תליין בי'. ר"ל שכולם נכללים שם )הג"ה. ויש לפרש ש  -לישראל(  

ת דמילוי המילוי דב"ן גי' חו"ט והוא  א יקירא כמ"ש שמשם יציאת שם ב"ן רי"ו לעשות כלי לנוק' והם כ"ג אותיוחוט ק'  נ 
סוד אסתר ירקרקת היתה וחוט של חסד משוך עליה ממזל העליון ששם מאיר חסד עילאה דרדל"א כמש"ל וחס"ד הוא  

   :שם ע"ב בתיבין שהם רי"ו אתוון והבן מאד. ע"כ הג"ה(

ניכר בהם הקשר להשי"ת    שע"י לימוד לשמה דברי תורה שהם מצד עצמם חשוכים ולא כ"כ   נראה שהכוונה  תושט בפ
ועי"ז קושר את   כי כלפי חוץ הם נראים כדבר לעצמו ולכן כשלומד אותם דייקא לשמה אזי קושר את החושך לאור 

שבקדושה. לשורשה  העוה"ז  בחושך  שהיא  דה  מלכותו  הקולות  כל  גם  אותם ון  ניגיינו  ואזי  קושר  הוא  מיד    ששומע 
 לשרשם בקדושה ונמשך על ידם אל השי"ת. 

הגנוז  והליל מאור  חוט  בחי'  לו  שמאיר  שבו  חסד  החוט  ע"י  מועיל  אותו    )רמ"ק( ה  מסיטות  הרעות  שמדותיו  שאע"פ 
תר  ליו יפול  או שהחוט שומר עליו שלא לללמוד עמ"נ  להקרא רבי ע"י החוט של חסד נשמר רצונו ללמוד כן לשמה  

 גרוע דהיינו עמ"נ לקנטר. 

 

 ו'  הוספה
 ונכלל בו ....  -ובכת"י  נ"לכי ע"י ששומע הנגינה השייך לד"ה 

 
 קיצור לקוטי מוהר"ן השלם מבואר

ל    -  אות ו ֵמע  קו  ו  ם ש  דָׁ אָׁ ֶׁ ש  הכ ְ חָּ מ  ל ש ִ ֶׁ ו ן ש  ְצמו  ִנג  ר ע  ֵ ש   ְמק  ל  ֹו  ְך  -ְיֵדי-ע  ר  ָׁ ְתב  יִּ ם  ֵ ש   ה ְלה    גון ני  ם הוא)בשמחה, וא זֶׁ

ל אזי מקשר עצמו להשי"ת(  של עצבות  ר, ע  ָׁ ב  ְ ש  ֵלב נִּ ה יֵ -ְיֵדי-ב ְ ףזֶׁ ה א  י ָׁ ן ֲעלִּ ו  ג  נ ִּ ל ה  ל -ש  ְלקו  ם  -ע  דָׁ ן הו א אָׁ ג ֵ ְמנ  ה  ֶׁ י ש  ִּ פ 
ל ֵמם ע  ְתרו  ן ְונִּ גו  ֵאינו  הָׁ ֶׁ ן-ְיֵדי-ש  ו  ק  ת ִּ ֵלמו ת ה  ְ ש  ה ב ִּ זֶׁ ת לָׁ ו  ְזכ  ה. ְולִּ ָׁ ש   ְקדֻּ ת ד ִּ ְלכו  מ   ה ה  ה  יְ -לע    הו א  זֶׁ ְילָׁ ל   ין ב   ְמדִּ ו  ל  ֶׁ ֵדי ש 

ל ע  ב ְ ֶׁ ה ש  רָׁ ו  הו א ג ְ -ת  ֶׁ ה ש  ֶׁ אפ  רָׁ נגינה א' שם מובא גם מה שכאן בסוגרים והמסדר של הקיצור השלם    מָׁ )לק"ע בתרא 

ן רכ"ו(:)   השמיט או שנשמט ממנו( ימָׁ סִּ ן ב ְ י ֵ  הוספת המסדר( זו )ְוע 

 
ה  שהוסיף  בתרא  עצות  מליקוטי  נלקח  ו'  הקירב  ער  טשרינ אות  ומסדר  מוהרנ"ת,  של  עצות  הליקוטי  השמיט  על  צור 

     ? צ"ע מהיכן הוציא זאת הרב מטשערין ובאמת  –גרים. התיסות המובאות בסו
 ועיין בתורה ג' ד"ה ובזה יתיישב הסמיכות וכו' כי ע"י ששומע הנגינה כנ"ל הוא מתקן בנין המלכות שלו.  

נגנו בשמחה גם הוא שמח  י ששומע הנגינה הנ"ל )ונכלל בו וכשמע"   כי  הגהה:ועיין נוסחאות והגהות מכתב יד שהביא  
 הש"י וכשמנגן בהתעוררות גם הוא מתעורר את עצמו ומהרהר בתשובה אזי( הוא מתקן וכו'את עצמו ב 

ים  עי"ש:     ובסוף התורה מבואר שדוד זכה לזה בשלימות יאִּ ְנבִּ ר ד ִּ ה הו א ֵמֲאת  ָׁ ש   ְקדֻּ ה ד ִּ ינָׁ גִּ נ ְ י ה  ְנקִּ כ ִּ ת    ,  ין י  ינ  חִּ יא ב ְ ה הִּ ָׁ ש   ְקדֻּ ֵאינו   ב ִּ ֶׁ ה  ש  ינָׁ גִּ נ ְ ר עָׁ ְוה  ח  ד  ֵמא  וִּ ה ְודָׁ ָׁ ש   דֻּ ק ְ ֵרי ה  ת ֵמֲאחו  לו 

ל ן, ְוע  ֵ ם כ  ה זו  ג   ינָׁ ן ְנגִּ ק ֵ ל ְלת  כו  ה יָׁ יָׁ ם, הָׁ לו  ָׁ ש   יו ה  לָׁ ְך,  עָׁ לֶׁ ֶׁ מ  "ל   -ְיֵדי-ה  נ   ה כ   ָׁ ש   ְקדֻּ ְלכו ת ד ִּ ה מ  ָׁ ל  ְתע  ה נִּ  זֶׁ

 
העצבות שהוא בחי'  נראה לי שמדובר בשמחת עוה"ז ואעפ"כ הוא בחי' התרחבות ופתיחת לב היפך    -מחהשל ש   ניגון

וחק(  וכיוון שהמנגן אינו הגון וכוונתו שלא לשם שמים לכן גם גורם   כיווץ וכבידות. )גמ עירובין ד טפח עצב וטפח ש 
לשמחה בהש"י ובמצוותיו ובחסדי ה'  זו  ה ההשמח   לשומע נטיה לשמחה גשמית ולהוללות, וצריך להתגבר ולהעלות את

 איתי וכיו"ב. 
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מע שרק לניגון של שמחה יש תיקון ובתורה רכו דיבר מניגון של עצבות ואולי לכן תיקונם  מגרסת המסדר משמע מש
זו הסיבה שהשמיט מסדר הקיצור השלם את מה שבסוגריים הנ"ל כיוון שסבר שניגון   שם הוא דווקא בשבת.   ואולי 

 עלות רק בשבת כדמשמע ליה מתורה רכו. ר לאפשצבות  ע
שהרי כתב זאת כנ"ל.   ומאידך באמת צ"ע מתורה רכו דמשמע דווקא בשבת.     וצ"ע הרי הרב מטשערין לא סבר כך

 וצ"ע.    
דהיינו לב נשבר, אבל אין זה עלית    ש"י לה  תגעגעולדעת המסדר נראה שאין הכוונה שאת השמחה בעצמה יעלה להש"י אלא שע"י השמחה יצא מהכבידות ויאוש ועי"ז יתחיל לה

  השמחה אלא שהשמחה גורמת ללב נשבר 

 
 פירוש תיקון הניגון הוא דווקא כשע"י הניגון עצמו זוכה ליותר לב נשבר.             -ומקשר עצמו על ידי זה להשי"ת

 כן. משמע וצ"ע משמע דס"ל שאפשר ביחד לב נשבר ושמחה בה'.    ומגרסת הרב מטשערין לא 

 
בסוגרים שמחה  -המובא  של  שבניגון  מדבריו  ומשמע  מטשערין,  הרב  לשון  בשמחה  ,הוא  שישאר  שהמנגן    ,טוב  ואף 

הוללות של  לשמחה  השומע  , מכווין  אצל  ניתקן  הפירוש  ע"י    ,הניגון  עצבות  של  ובניגון  בהשי"ת.   לשמחה  שמכווין 
והשי"ת שונא אותה )תורה    , ש סטרא אחראממיא  ת הבועצ   כי   ,שהמנגן מכווין לעצבות, וזו קליפה יותר קשה מהוללות

 גון על ידי שמכווין בזה ללב נשבר ונכסף איליו ית'.מח ח"ב( אעפ"כ יכול לתקן הני

 
ממנו יתברך, ולשון נשבר היינו שבר וחיסרון    הפירוש כיסופים וגעגועים להשם וצער וכאב לב על הריחוק    -לב נשבר

והארת להשי"ת  הקירוב  את  להפך.   בל א  . פניו  שחסר  אלא  ועצלות  כבידות  וצער     אינו  כווץ  לשון  הוא  עצבות  אבל 
 לכבדות ויאוש היפך הלב נשבר. ובספר החרדים כתב דלכל עבירה יש אבק,   ואבק הכעס הוא העצבות. המביא 

 
ל  -  עיין בסימן רכו  ים ע  עִּ ָׁ ְרש  הָׁ ֶׁ ה ש   ה וְ -מ  לָׁ ל ְילָׁ ֶׁ ים ש  נִּ ו  ג  ים נִּ רִּ מ ְ י רב ֵהם ְמז  ִּ ְצבפ  ב  הִּ , כ ִּ ו תע  ב  ר  ֵערֶׁ א  ד ְ ָׁ מ  ב, ְואִּ ב ר  ת ֵערֶׁ מ  ְ ש  ת נִּ ינ  חִּ לי ֵהם ב ְ יד,  ְוע  מִּ ת ת ָׁ לֶׁ ֶׁ ל  יא ְמי  הִּ ֶׁ ית ש  ילִּ ן -יא  לִּ ֵ כ 

,  כ ִּ  לו  ָׁ ל  ים ה  נִּ ו  ג  ל נִּ ְך אֶׁ ְמש  ם לִּ דָׁ ֵני אָׁ ְך ב ְ רֶׁ ד ֶׁ ֶׁ ה ש  "ל,             ו מ  נ   ה כ   לָׁ ל ְילָׁ ֶׁ ים ש  נִּ ו  ג  ים נִּ ש ִּ םיקָׁ ְינִּ  יֵהם עו  י תָׁ חִּ ב ְ ית כ"ט(, מִּ ִּ ֵראש  ת" )ב ְ ו  כ  ה ר  ת "ְוֵעיֵני ֵלאָׁ ינ  חִּ ב ְ ת ְמארת מִּ ינ  ְבחִּ ְראו ת, ב ִּ ְלקו ל הָׁ ת קִּ נ 
ֵסר י  ְמארת"  חָׁ ם א(: "ְיהִּ ָׁ תו ב )ש  ָׁ כ  ֶׁ מו  ש  ֵסר, כ ְ ר  -חָׁ ֵני זה  ו  ק  ית )ת ִּ ילִּ א לִּ בֶׁ דף קיזד ָׁ ֵ ת ש  ינ  חִּ ב ְ ן הו א מִּ ו  ג  נ ִּ ר ה  ק   ֶׁ   י ט ֵלוִּ .(, ְועִּ נֵ ש  ב ְ ֵהם מִּ ֶׁ יר,  ש  ִּ ש  ים  ב ְ חִּ צ ְ יו   ְמנ  ז כ ְ הָׁ ה,  ְואָׁ ם  י ֵלאָׁ ָׁ ר )ש  ֱאמ  י נֶׁ ד ֵלוִּ ל  ו  נ  ֶׁ ש 

ל י ע  י",  כ ִּ י ֵאל  ִּ יש  ה אִּ וֶׁ ָׁ ל  ם יִּ ע  פ   ל-כ"ט(: "ה  ף י"ט(: ע  ת ד   מו  ְ ר ש  א )זה  נָׁ ו  ג  נִּ א ד ְ ְטרָׁ הו א סִּ ֶׁ י ש  ד ֵלוִּ ל  ו  נ  ֶׁ ינ  -ְיֵדי-ְיֵדי ש  חִּ ה ב ְ ְמ ת ה  זֶׁ ָׁ ה  ֶׁ ש  ה ש  ינָׁ ן ְנגִּ ֵ ל כ  ,  ְוע  יהָׁ ְך ֵאלֶׁ ְמש   ה  ְויֻּ וֶׁ ָׁ ל  י ִּ ֶׁ ה,   ש  ל  כָׁ ֵ ְלש  ת   ְ ש  הו א נִּ
"ל נ   ה" כ   וֶׁ ָׁ ל  ם יִּ ע  פ   ת "ה  ינ  ְבחִּ ְך,  ב ִּ ְמש  ח  לִּ ת",   ֵיש  לו  כ  ו  כ  ה  ר  ת "ְוֵעיֵני ֵלאָׁ ינ  חִּ ב ְ ם,  מִּ ָׁ ש   ֵרד מִּ  ,  ְויו 

ו  ה   ים ֵאל  רִּ מ ְ ז  ְ מ  ֶׁ ג  ו ְכש  נִּ נ ִּ ל יםו  ת,  ע  ב ָׁ ש   "ל ב ְ נ   ב ָׁ -ֵדייְ -ה  ש   י ב ְ ם, כ ִּ תָׁ ין או  ֲעלִּ ה מ  טֶׁ זֶׁ ה נו  ָׁ ס  ה ג   יעָׁ סִּ ְ ת מג:(: 'פ  כו  רָׁ ה  )ב ְ כָׁ ְברָׁ ם לִּ נָׁ ְכרו  , זִּ ֵתינו  ו  ב  ְמרו  ר  אָׁ ֶׁ ה ש   ת מ  ינ  ְבחִּ ר ב ִּ או  ם הָׁ לָׁ ְ ש  ' ת נִּ יו ְוכו  ר ֵעינָׁ ת ְמאו  לֶׁ
 ָׁ ו ש  ד  קִּ א ֵלה  ב ְ רָׁ ד ְ ְמה  ִּ בֵ א ד ְ ו  ינ  י ש  ְבחִּ ֵלמו ת,  ב ִּ ְ ש  ר ב ִּ או  ת  הָׁ ב ָׁ ש   ב ְ ֶׁ א  ש  ְמצָׁ א' נִּ ָׁ ְראו ת  כ   ְמש  ְלקו ל  הָׁ ק ִּ ם  מִּ תָׁ יקָׁ נִּ י ְ ֶׁ "ל  ש  נ   ים ה  נִּ ו  ג  נ ִּ ין ה  ֲעלִּ י מ  ֲאז  ה",  ו  נ ָׁ ה ְקט  יעָׁ סִּ ְ ו  פ  ים ב  ְסעִּ ו  לת: "פ  "ל,   ע  ת  -נ   ב ָׁ ְיֵדי  ש  
ן  ו  ק  ת ת ִּ ינ  חִּ הו א ב ְ ֶׁ ְראש  "ל:ב ִּ  ו תהָׁ נ   ֵלמו ת כ   ְ  ש 

 
מבחי' עיני לאה רכות דהיינו ממה שהיא בכתה בקדושה אזי כיוון שכלפי חוץ לא ניכר על מה בכתה    מבואר שיניקת וכח הרשעים לנגן ניגון יללה הוא

 כבר ניתן מקום להם לינק ולבכות ולילל על חסרון הגשמיות  

ימה לקחו בני ישמעאל, ואמר שמה שמיללים תמיד  ר"א למה ניגון בני ישמעאל כולו ביללה תמיד, כי איתא בגמ' שתשעה קבין זגהם  בשות  דק  35מ   12מטשמעתי מהריצ"ח    –ניגון יללה  
 ל. זה על הקב זימה האחד שנחסר מהם, משמע שכל יללתם היא יללה של זימה, ולפ"ז נראה שהניגון שלהם הוא הגרוע מכל הניגונים ואסור לשמעו כל

 

כל בכי אע"פ שהוא על דבר שבקדושה אבל בשעת הבכי הוא מסתכל על צד   שגם עיני לאה רכות אע"פ שהיה בכי קדוש היה בו קלקול הראות. ואולי כימע  מש  –  אותקלקול הר
 החסרון שבדבר.  

וכשה הניגון ששומע  שורש  אל  את השומע  מושך  הוא  ולכן  דלוי  הוא מסטרא  ניגון  בגלל שכל  זה  מושך  הוא  ילומה שהניגון  נקשר    אזילה  וא  השומע 
 לקליפה.  

דהיינו כי כשמתלבש אדם בחסד אזי נעשה בר כח השפעה אבל כשמתלבש בו דין הוא נעשה נמשך ובטל לשורשו רק תלוי כפי    גם אולי כי לוי דין שמהותו להחזיר דברים לשרשם
 התגברותו על היצר כן מגדיר מהו שרשו

 

ם בחי' דיני הבינה.   בחי' דינין קשי  ",עצם מעצמי"  עליה אמראשונה של אדה"ר  ית היא אשתו הרלילת ש"ב מ"ועיין ע"ח לח פ  צ"ע הקשר בין לילית ולאה 
בחי' מלכות.   ויעקב הוא תיקון אדה"ר ולכן לאה הייתה מיועדת לעשו כי היא לילית אלא שע"י שבכתה    "לזאת יקרא אשה" "בשר מבשרי"ורחל היא בחי' 

 תקה ונעשתה ראויה ליעקב. נמ י"זכות עעל זה  הרבה בחי' עיני לאה ר 
בשם הגר"א אמר שזה קשור בדווקא לניאוף לחסד דקליפה לכן ישמעאל כל נגינתם נשמעת כבכי   12ך היללה ועצבות.  הר"ץמטלאה תפסה פלך של הודאה והיינו הלל ושבח היפ

 ויללה 

אלי אישי  ילווה  וגבורות    -  הפעם  כידוע.   גבורות  בחי'  לוי  כי  לבאר  הדקדושנראה  ל יינה  וכיסופין  בחי' השתוקקות  הדברים לשרשם  התדבק  ו החזרת 
הקב"ה ולפ"ז כוונת לאה הייתה שע"י לוי תזכה לשלימות גבורות דקדושה דהיינו שלימות העלאת המ"ן והכנת הכלים שעי"ז נעשה בחי'  בשורשו דהיינו  
 יבוא אישי אלי.  

נו השלמת  ן הראות דהיינו חכמה, דהיילב שבר בחי' געגועים להש"י שע"י בחי' תיקוי'  לבחדושה  ע"י שנשלם האור אפשר להעלות ניגונים אלו לקובשבת  
ר עונג  החסרון, עד לשמחה אמיתית.     כי מסתמא לב נשבר אינו תכלית אלא שיעלה מזה עוד יותר דהיינו לשמחה ועונג שבת.  )וצ"ע אם לב נשבר סות

 שבת(  

ניגונו שחיבר בעצמו אין לזה שום תיק  צמו בע  הרשע  צ"ע כי שם נראה שמדבר מניגון שחיבר  ון כי גם בשבת  ומשמע שם שלשמוע מהרשע עצמו את 
 שמדבר שם זה דווקא שאדם כשר מנגן אותו.

 

והרגשת    -  עצבות כיווץ הלב  ד. טפח עצב טפח שוחק היינו מכווץ ורחב כי עצבות הוא על שם  עירובין דף  גמ'  עיין 
ב  ליסוד העפר, והוא בא ממרה שחורה דהיינו טחול, ועיין שיחות הר"ן מא מטה  ונו עשיה  כבידות ויאוש, וגורם לקושי  

שיש בעצבות גם כעס ורוגז וכמו שמתרעם ומתלונן על הקב"ה.   ועיין ספר חרדים פרק סו אות ח'  עצבות אבק הכעס  
 ותה. )חוק וירא יום ד'(.        ועיין תורה מח ח"ב עצבות היא ממש סט"א והקב"ה שונא א

יות הגורמת לכל הכיווץ ויאוש  המובא בסוגריים שיש בעצבות גם חסרון העוה"ז שהוא הפנימ  מהרב מטשעריןאה  ונר
 וכעס הזה,  

ת ע    כי חסרון עוה"ז  ינ  חִּ הו א ב ְ ֶׁ ה",  ש  נ ָׁ אֲכלֶׁ ן ת  בו  צ ָׁ עִּ ת: "ב ְ ינ  ְבחִּ ו  הו א ב ִּ ל  ֶׁ ירו ת ש  ִּ ֲעש  ן ְוהָׁ מו  ָׁ מ  י ה    בו ת צְ עיין תורה כג אות ה' כ ִּ
רָׁ ו   ָׁ מָׁ ן כ  ֵ ל כ  "ל ְוע  נ   ה כ   יתָׁ ין, מִּ כִּ ו  ין ֲחש  ִּ ְנפ  ה, א  רָׁ חו  ְ ת  ה ש  גו  ְדאָׁ ה ו  רָׁ חו  ְ ה ש  רָׁ ְצבו ת ו מָׁ ֵתר, ֵיש  לו  ע  ירו ת יו  ִּ ֲעש  ן ו  מו  ש  לו  מָׁ י ֵ ֶׁ ה ש   ל מ 

'  כ    ה ְוכו  רָׁ חו  ְ ה ש  רָׁ מָׁ ת ו  ְצבו  ת ע  ינ  חִּ ב ְ ו  הו א מִּ ל  ֶׁ ן ש  מו  ָׁ מ  י ה  ֵתר, כ ִּ ב"ל)נ   יו  יםאָׁ סִּ ה  ְנכָׁ ֶׁ ְרב  ק  ב'(:  'מ  רֶׁ ֶׁ ת  פ  י ב ְ -ו  ה' כ ִּ גָׁ אָׁ ה ד ְ ֶׁ ְרב  אי  מ  ד   ו 
ל ְצבו ת ע  ה ְוע  גָׁ אָׁ ה ד ְ ֶׁ ְרב  ָׁ -הו א מ  ן כ  ֵ ל כ  "ל, ְוע  נ   ְצבו ת כ   ת ע  ינ  חִּ ְצמו  ב ְ ע  ו  ֵהם ב ְ ל  ֶׁ ים ש  סִּ כָׁ נ ְ י ה  ירו ת כ ִּ ִּ ֲעש  ים ְוהָׁ סִּ כָׁ נ ְ י  ה  ו  ב  ל  ְיֵדי  רִּ

ה    מ ִּ מ  ֶׁ ֵתר כ   ר  ְת ש   יו  ת  ב ְ גו  אָׁ ד ְ ְצבו ת  ְוה  ע  ה  הָׁ ֶׁ ב  ְתר  ֵתר  נִּ ין יו  ל   ב ִּ ֶׁ יו ש  י ָׁ יו ְוח  מָׁ ה  יָׁ ֶׁ ל  ְמכ  ר ו  צ ֵ ירו ת הו א ְמק  ִּ ֲעש  ן ְוהָׁ מו  ָׁ מ  ן ה  ֵ ל כ  "ל ְוע  נ  
י ָׁ  כ   ְצבו ת,  ע  ְוהָׁ ה  גָׁ אָׁ ד ְ ה  מו   כ ְ ו ת  י  חִּ ה  יד  ְפסִּ מ   ֶׁ ש  ר  בָׁ ד ָׁ ֵאין  י  כ ִּ ם,    דָׁ אָׁ ע  הָׁ לְ דו  ה   ח    ֶׁ ְרב  מ  הו א   ירו ת   ִּ ֲעש  ְוהָׁ ן  מו  ָׁ מ  ְוה  ים  ְפאִּ רו  הָׁ ְכֵמי 

לד ְ  ע  "ל,   נ   כ   ת  ְצבו  ְוע  ה   גָׁ ְך,   -אָׁ ֶׁ חש  ים,   ֲאֵחרִּ ים  ֱאלקִּ א,   ֳחרָׁ אָׁ א  ְטרָׁ סִּ ד ְ ים  נִּ פָׁ ב ְ ר  ָׁ ש   ְמקֻּ הו א  י  כ ִּ יו  י ָׁ ח  ה  ֶׁ ל  ְמכ  ו  יד   ְפסִּ מ  הו א  ן  ֵ כ 
ה,     יתָׁ ת  מִּ ינ  חִּ הו א ב ְ ֶׁ ךְ ש  פֶׁ ר  אהֶׁ ת  ו  ית או  ן ֵממִּ מו  ָׁ מ  ן ה  ֵ ל כ  "ל ְוע  נ   ים כ   י ִּ ְך ח  לֶׁ ֵני  מֶׁ ְ '  פ  ְצבו ת ְוכו  הו א ע  ֶׁ ה ש  יתָׁ ת מִּ ינ  ְבחִּ י הו א ב ִּ ,  כ ִּ ו 

ל   ָׁ כ  ל   אכ  ר  ת  פָׁ "ְועָׁ ג(:   ית  ִּ ֵראש  )ב ְ תו ב  ָׁ כ  ֶׁ ה ש  ְוזֶׁ "ל:  נ   כ   ן  מו  ת מָׁ ֲאו  ת ת   ינ  חִּ ב ְ ה הו א  זֶׁ ל  ָׁ כ  ֶׁ "ל,  ש  נ   "י ֶׁ י ח  ְימֵ   כ   ת  -יךָׁ ינ  חִּ ב ְ ה  זֶׁ ר  פָׁ עָׁ
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ְפר ב: "ְוע  תו  ָׁ כ  ֶׁ מו  ש  ן,  כ ְ מו  ָׁ מ  יאה  ן הִּ מו  ָׁ מ  י ה  ', כ ִּ יךָׁ י ֶׁ ְיֵמי ח  ל  ָׁ ל כ  אכ  ר, 'ת  פָׁ ת עָׁ ינ  חִּ הו א ב ְ ֶׁ ירו ת ש  ִּ ֲעש  ן ְוהָׁ מו  ָׁ מ  ה  ֶׁ ְינו  ש  " ה  ב לו  הָׁ ת זָׁ   ו 
נ    ם כ   דָׁ אָׁ ל הָׁ ֶׁ יו ש  י ָׁ ל ְיֵמי ח  ָׁ ה כ  ָׁ ל  ְמכ  ת ו  לֶׁ ן,  י עָׁ כ ִּ "ל  אכֶׁ מו  ת מָׁ ֲאו  ת ת   ינ  חִּ הו א ב ְ ֶׁ ת, ש  ְצבו  ת ע  ינ  חִּ ר הו א ב ְ ים   פָׁ נִּ ו  ק  ת ִּ תו ב ב   ָׁ כ  ֶׁ מו  ש  כ ְ

י ָׁ  כ   ת   ְצבו  ע  הָׁ ְך  ָׁ ְמש  נִּ ל  חו  ט ְ ֵמה  ו   ' ֵבש  ְויָׁ ר  ק  ל  ְטחו  ֵכי   הָׁ    , ֵבש  ְויָׁ ר   ק  יהו    אִּ ר   פָׁ 'עָׁ ן  ע  קכ"ב:(:   ו  ק  ס ִּ )ת ִּ ֶׁ ש  ה   ְוזֶׁ    , ע  ָׁ י ֵ דו  ש    םם 
י ֶׁ  ח  ְיֵמי  ל(  ָׁ )כ  ל  אכ  ת  ר  פָׁ ְועָׁ א:  ד ָׁ ין  ְבגִּ 'ו  ים:  נִּ ו  ק  ת ִּ ים   ב   נִּ ו  ק  ת ִּ י"א   ה  ב ְ ג'   ן   ו  ק  )ת ִּ ים   נִּ ו  ק  ת ִּ ב   תו ב   ָׁ כ  ֶׁ ש  ה   ְוזֶׁ "ל  נ   כ   ְינו   ה    ,' ְוכו   ' יךָׁ

ב ֵערֶׁ א ד ְ ָׁ מ  ית,  אִּ ילִּ א לִּ ל ד ָׁ ים(:  ְטחו  נִּ ֲחרו  א  י -הָׁ סִּ כ ְ ק  ה  חו  ב,   ש ְ א  ל  ר  המָׁ רָׁ ָׁ ְסכ  הו  א  ם,  ְואִּ ָׁ ן ש  י ֵ ' ע  ֵחר ְוכו  א ֵאל א  יל,  ד ָׁ סִּ   ן כ ְ
ק ָׁ  ֻּ ְמש  ה  ו   ֵאל  י  כ ִּ ן  לו  ת  יל  ְקטִּ ר  ת  ְלבָׁ ו  א,   ְלמָׁ עָׁ אי  ה  ב ְ א  ְתרָׁ עֻּ ב ְ ן  הו  ב ְ ית  ְיכִּ ח  א   י ָׁ ב  י ָׁ ח  ן  ו  נ  אִּ ד ְ א  י ָׁ ְרב  ת   לִּ ינ  ְבחִּ ב ִּ ֵהם  ן,   מו  מָׁ ב ְ ים  עִּ

אֲכלֶׁ  ן  ת  בו  צ ָׁ עִּ חנ ָׁ "ב ְ ְ ה ש  רָׁ מָׁ ְצבו ת ו  ת ע  ינ  חִּ הו א ב ְ ֶׁ ל ש  ת ְטחו  ינ  חִּ הו א  ב ְ ֶׁ אה"  ש  ְטרָׁ סִּ ים ד ְ נִּ פָׁ ים ב ְ רִּ ָׁ ש   ת,  ְוֵהם ְמקֻּ גו  אָׁ י ד ְ ו  ב  ה ְורִּ רָׁ -ו 
יל,  אֵ  סִּ כ ְ ק ה  חו  ב,  ש ְ ב ר  ֵערֶׁ א  ד ְ ָׁ מ  ל, אִּ חו  ט ְ ת ה  ינ  חִּ ה הו א ב ְ ל זֶׁ ָׁ כ  ֶׁ "ל ש  נ   ' כ   ֵחר ְוכו  א ֵאל א  ֳחרָׁ ם,     לאָׁ ָׁ תו ב ש  ָׁ כ  ֶׁ ה ש  ְוזֶׁ "ל  נ   ֵחר כ   א 

י ב ְ  ן' כ ִּ ת לו  יל  ר ְקטִּ ת  ו  הו א ב ִּ 'ְלבָׁ ל  ֶׁ ן ש  מו  ָׁ מ  י ה  ם כ ִּ תָׁ ת או  גֶׁ רֶׁ "ל,  הו  נ   '  כ   ת  ְוכו  ְצבו  ל  ע  ת  ְטחו  ינ  חִּ הו א  ב ְ ֶׁ ן  ש  מו  ָׁ מ  אי ה  ד   ת  ו  ינ  ְבחִּ
נ    ' כ   ת ְוכו  ְצבו  ין, ע  כִּ ו  ין ֲחש  ִּ ְנפ  ה, א  יתָׁ מו  מִּ ת מָׁ ֲאו  ת   ֶׁ ֵצא, ש  א או  מו  צָׁ תו ב ְלֵעיל, מָׁ ָׁ כ  ֶׁ ה ש   הו  מ  ר  "ל ְוזֶׁ י מ  ֵצא ֲאנִּ ת: "מו  ינ  חִּ ן הו א ב ְ

"ל(:     נ   ן ע' ה  ו  ק  "ל)ת ִּ נ   ' כ   ה" ְוכו  ָׁ ש   אִּ ת הָׁ ת אֶׁ וֶׁ ָׁ מ   מִּ
 ולכן עלייתו ע"י הלהיפך ע"י לב נשבר דהיינו שחסר את הש"י.  

 
ש רבינו שמלב נשבר בקל יכול ליפול  השמיט עניין עליית העצבות.  ואולי סבר שמעצבות קשה לעלות ללב נשבר.  וכמ"ם  וצ"ע מדוע מסדר הקיצור השל 

 לעצבות. 
של אור    ואולי לכן הוסיף כאן בסוף עיין סימן רכו כי שם מדבר מעלית ניגון של עצבות בשבת,  ואפשר דס"ל דניגון של עצבות אפשר לעלות רק בסיעתא

 ז. א השבת הנשלם
 

 בליקוטי עצות כתב מוהרנ"ת וכשמזמרים הצדיקים. ועי"ש בתורה רכו וכשמזמרים אלו הניגונים בשבת משמע שכל אחד יכול אבל 
ה"ש בציינו לתורה רכו התכווין לעשות פשרה דכיוון שמהרב מטשערין משמע שגם בחול אפשר כמבואר כאן בגירסתו ומאידך בלק"ע  ל ואולי המסדר ק
ולכן שינה כאן הגירסה שלא תסתור מה שכתוב     מע שגם בשבת רק הצדיקים, לכן תפס פשטות לשון רבינו שם, שרק בשבת וכל אחד.משעפ"י תורה רכו  

 שם.  
 וכן עיין בקיצור תורה רכו גם שם לא הובא לשון הליקוטי עצות דדווקא צדיקים אלא לשון רבינו כאן. 

 לניגון קדוש. ע  וזה רק אם לשיטתו אין חילוק בין ניגון שחיבר הרש
 תורה רכו. ובאמת שמעתי מהרמ"ב שרל"י זצ"ל לא היה ניחא ליה בזה שציין ל

 
נגינה    עיין תורה רכו שבשבת אפשר לנגן נגון של רשע ולתקנו עי"ז אע"פ שניגונו נמשך מיללת הקליפה וממארת חסר כי בשבת נשלם האור. ועיין לק"ע 

רבינו ולא כדרכו  לתקנו בשבת. אבל עיין קצור לק"מ השלם על תורה רכו שהמסדר העתיק את לשון    יםאות י' שמוהרנ"ת כתב על זה שרק צדיקים יכול
את לשון מוהרנ"ת, לכאורה משמע שסבר שכל אחד יכול בשבת לתקן ע"י שמנגן אותו וצ"ע. ולכאורה מהתורה שלנו בסופה משמע שזו עבודה גבוהה  

יותר לתקן    לשמוע שמדובר אצלינו ללנגן בעצמו מה שחיבר רשע שבתורה רכו כי בשמיעה קשה  יןשל גדולי הצדיקים כדוד מלך. )ואולי יש לחלק ב
יגון של  אחרים(    אבל עיין לקוטי עצות בתרא )של הרב מטשערין( בערך נגינה א' כתב שע"י למוד תורה בלילה יכול לשמוע ניגון גם מרשע ...ואת הנ

בר במי שלא  ו דווקא צדיקים וא"כ הטשערינרב סבר שבתורה רכו מוהרנ"ת כתב צדיקים כי מדולאעצבות יכול לעלות ללב נשבר. לכאורה משמע ש 
  לומד גמרא בלילה.  אבל עיין בקיצור השלם על תורה ג' שהמסדר השמיט חלק מדברי הרב מטשערין ונקט רק גבי ניגון של שמחה שאפשר להעלותו. 

לא מו  לאו דווקעימשמע שהמסדר הנ"ל סבר שלניגון של עצבות ממש  ואז אפילו  בה האור  ע"י שנשלם  רק בשבת  ואפשר  סגולת לימוד הגמרא  א  ל 
 צדיקים גדולים יכולים להעלות ניגון יללה ועצבות ללב נשבר וממנו לעלות יותר עד לשמחה ממש כי בשבת מסתמא ראוי להיות רק בשמחה ממש.  

ע"י לימוד גמרא בלילה. אבל למסדר קיצור לק"מ לא מועיל לזה לימוד גמרא    ול נמצא שלהרב מטשערין אפשר גם ניגון יללה ששומע לתקן אפילו בח
 ילה אלא קדושת שבת ולמוהרנ"ת דווקא צדיק בשבת. וצ"ע.    בל

ניגונו  לנגן  נראה שמדבר    בתורה רכו בעצמו אין לזה שום תיקון כי גם בשבת    שחיבר ניגון שחיבר הרשע בעצמו ומשמע שלשמוע מהרשע עצמו את 
אפילו לשמוע ניגון מאדם רשע בעצמו.  ואולי יש לחלק בין    אבל בתורה ג' כאן מבואר שיש תיקון ועצה שיוכל  דווקא שאדם כשר מנגן אותו.   זהשמדבר  

 שם שמתקן את הניגון ואצלינו את המנגן וצ"ע. 
וחי סמוך לפטירת רבינו בין כל אנ"ש  ה  כל זה להבנת עצם המחלוקת אבל אליבא דאמת צ"ע היחס בין המתווכחים כי הטשערינרב שנקרא שר התור

ו וביאורי מוהרנ"ת הרבה יותר מהמסדר הנ"ל שחי מאוחר יותר וכנראה לא דומה לו בגדלות בתורה בכלל ולא  בודאי היה בקי בשיחות וידע כוונת רבינ
 ל.  נ"בתורת רבינו בפרט ואין בכוחו לסתור דבריו אפילו בראיה חזקה מתורה רכו. ובאמת ומסתמא כוונתו כ

 

 הוספה ז
 בענין הוי דן את כל האדם לכף זכות

י דן את כל אדם לכף זכות כי מי שזוכה לעשות לו רב נעשה בעצמו מושל ולכן צריך  המשך המשנה אבות הנ"ל והו
זהירות ודוגמא לזה עיין שבת קלג: רשב"י ור"א שיצאו מהמערה )מערה לשון מוער איש ולויות( והקפידו על העוסקים  

 ל.  ויצא בת קול ואמרה להם להחריב עולמי באתם שובו למערה עיין מזה מעב"נ א כט ה  בחיי שע
כי כמו שהמערה גרמה לדינים כי מתוך שנהגו דין בעצמם לדבוק בשרשם בהקב"ה ולהחזיר כל כחם למקור שממנו  

ת כל העולם אבל  א  קבלו אותו בבחי' עושים רצונו של מקום שממילא לא סבלו שום הבל מעוה"ז ומתוך זה גם דנו כך
וה וליות( דהיינו סוד הניגון  גם בחי' ברור טוב מרע שזה בחי' לימוד  המערה בעצמה )מלשון מוער איש  דביקות היא 

 זכות כמבואר בתורה רפב לכן עוד שנה במערה זכו ללימוד זכות )עפ"י מעב"נ א תמצית אות ט(
 אזמרא )יג גמט' אהבה גמט' אחד(  ל  רואים שיב שנים במערה זכו רק לסוד הניגון אבל שנה יג זכו 

א יג מקשה הרי כיון שזכה לתיקון הנגינה שהיא בעצמה בחי' ברור טוב מרע  ועיין מעב"נ    והוי דן וכו' לכף זכות וכו'
זכה   עי"ז  תמיד שרק  זכות  מלמד  נעשה מעצמו  בודאי שכבר  כך הרי  להזהיר אותו על  זכות למה צריך  לימוד  ובחי' 

ותי הנגינה.   ואח"כ את העולם בבחי' החזן המבואר בתורה ר  רץלתיקון  יד( שתחילה מתקן עצמו  וצ"ע  )שם אות  פב. 
 דנ"ל שנעשה ביחד.  

כדמצינו צדיקים גדולים שהיו קפדנים כגון ברוך ממזבוז )דוד של רבינו( וכן רשב"י ובנו כשיצאו מהמערה    ויותר נ"ל
בואר ביומא פז:(  ואיך נקראים צדיקים בכלל אם עדין  כמ וכן שמאי וקשה הרי מעביר על מדותיו אצל צדיק זה חיוב )

הקפדה וכעס. אבל באמת נ"ל שאינה זהמה כלל אלא להפך זה נקיון נפלא כי יש צדיקים    נשאר בהם הזהמה הזו של
שמצד נשמתם הם מצד הגבורה כמו יצחק אבינו ומי שהוא מצד הגבורה עבודתו כלפי עצמו היא עוד יותר במסירות  

אפר צבור על המזבח    ק אחר וזהו שיצחק אבינו נתנסה בעקידה דייקא עד שעיקר זכותו לנו היא בבחי'דינפש מכל צ
וכן   בזרוע  שנוטלין  ז  דף  בברכות  כמבואר  צדיק  של  המעלה  עיקר  וזה  בתכלית  לשרשם  הכוחות  כל  החזרת  דהיינו 

כפי שע למדרגה  עולה  כן  יותר  צדיק  שהוא  שככל  בראשית(  )פ'  נחל  בערבי  את    להמבואר  לברא  תחילה  במחשבה 
טעם ששיתף מדת הרחמים כיון שראה שאין העולם מתקיים    העולם במדת הדין דהינו שיוצא חובתו גם מצד הדין כי

 בדין אבל צדיקים גדולים כן יכולים לעמוד בדין.  



 תורה ג                                מוהר"ן      ליקוטי                                           23ג. 

יא דווקא  ה  ולכן כיון שכלפי עצמם נהגו במדת הדין קשה היה להם כלפי העולם לצאת ממדה זו ולכן הנהגת העולם 
וקת קרח על משה ולכן לעתיד קרח יחזור להיות  ע"י הלל ולא ע"י שמאי )וכן ראיתי בהיכל הברכה שזו היתה עיקר מחל

כהן גדול כי לעתיד יתנהג העולם כפי שעלה במחשבה תחילה( לכן צריך להזהיר את הצדיק שכשבא להנהיג את העם  
לכן צריכים לשתף בהנהגתם הרבה רחמים( שילמד זכות וינהג  ך  )לשון גחלים עוממות שהאמת אינה מאירה להם כל כ

נוהג כך בבחי' עושין רצונו של מקום בשלימות לכן רצונו עז  ברחמים.  )עיין מע ב"נ א כז שרמז לזה שכיון שהצדיק 
 לראות כבר בתיקון העולם לכן צריך התגברות גדולה וסבלנות כלפי העולם( 
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