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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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 .[ג] ליום חגינו בשופר בכסא אדשבח
 

רא, שיהי' לו ממשלה על נבהישראלי הכי איש [ ד] א

ישראל, כשרז"ל )ירושלמי (. וזה התכלית והסוף של והמלאכים )

עתידין צדיקים שיהיה מחיצתן לפנים ממלאכי  ח([ז] ושבת פרק 

, מה פעל אלכעת יאמר ליעקב ולישראל  [ט] השרת שנאמר

שהמלאכים יצטרכו לשאול מישראל כשירצו לידע מה פעל אל. 

וצריך כ"א לראות שיבא לזה התכלית, שיהיה לו ממשלה על 

מלאכים. אך צריך לשמור עצמו מאד ולראות שיהי' לו כח 

ויפילו אותו  לעמוד בממשלה זו, שלא יקנאו בו מלאכי השרת

כזה שיש לו  . כי המלאכים מתקנאים מאד באדם[יא](יח"ו )

ב( על כמה , כמו שמצינו שארז"ל )חגיגה טו עממשלה עליהם

 : גדולים שבקשו מלאכי השרת לדוחפו

 על ידיעל זה, לקשר עצמו עם נשמות ישראל, ווהעצה  ב

 יב)איוב כו( מאחז פני כסא וזה בחי' .ההתקשרות ניצול מהם

ובות מתחת כסא שצריך לאחוז עצמו בשרשי הנשמות החצ

שרז"ל טו. וזה בחי' מה [יד] אם כל חי [יג]א בחי' הכבוד, שהי

)שבת פח ע"ב( בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי 

 אמרו ,אמר להם לקבל תורה בא ,השרת מה לילוד אשה בינינו

אמר הקב"ה למשה החזר  ,אשר תנה הודך על השמים וכו' [טז]

א"ל  ,אמר אני מתיירא שלא ישרפוני בהבל פיהם ,להם תשובה

היינו שנתן לו הש"י עצה לאחוז  ,כבודי וכו' אחוז בכסא

ולהתקשר בשרשי הנשמות שהם בחי' כסא הכבוד, אם כל חי 

לאכים כנ"ל: וזה בחי', כנ"ל, שעי"ז יהי' ניצול מן קנאת המ

ויבן ה' אלקים את הצלע אשר לקח ( )בראשית ב
 אמןנ מקוםב תדי תקעתיוור"ת ויבן וכו'.  מן האדם

ממשלה, כמו שתרגם יונתן על זה כב(. שהוא בחי'  ')ישעי

באתר קים. היינו בחי' ממשלה יזהפסוק ואמניני' אמרכל מהימן 

 חוה שהיא בחי' הצלעהנ"ל שיהי' לה קיום כנ"ל. וזהו בחי' 

בחי' כסא הכבוד, שרשי הנשמות כנ"ל, שעי"ז יש  ,אם כל חי

 ,לקח מן האדםאשר כח לעמוד בממשלה זו כנ"ל. וזהו, 

ועל הכסא דמות , כמ"ש )יחזקאל א( [יח] היינו האדם העליון

, היינו אל האדם ויביאה אל האדם. כמראה אדם וכו'

התחתון שעי"ז יש כח לאדם התחתון לעמוד בממשלה זו כנ"ל: 

(, .)קידושין פ"א [יט] וזהו שאמר רב עמרם חסידא אל המלאך

ר"ת בשרא אנא בשרא ואנת אש ואנא עדיפנא מינך 

היינו בחי' שרשי הנשמות, (, דכחד )אכרס בבוא רשים ש

שעי"ז יש לו כח שיהיה לו ממשלה על המלאכים, בחי' אנא 

 : כנ"ל ,עדיפנא מינך

לשרשי הנשמות של ישראל, צריך לידע  כאעצמוולקשר ג 

מקור כל הנשמות, ומקור חיותם, מהיכן כל נשמה ונשמה 

מקבלת חיות. והעיקר לידע כל מפורסמי הדור, כי אם אינו יכול 

שר עצמו בפרטיות עם כל נשמה ונשמה, צריך לקשר לידע ולק

עצמו עם כל מפורסמי ומנהיגי הדור, כי הנשמות נחלקים 

תחתם. כי כל מפורסם ומנהיג הדור, יש לו כמה נשמות 

פרטיות השייכים לחלקו. וכשמקשר עצמו עם המפורסמים, הוא 

מקושר עם כל פרטי נשמות ישראל. אך צריך לידע ולהכיר את 

בשקר, והם רק ע"י  ם, כי יש כמה מפורסמים שהםהמפורסמי

 : אגעזות מלכותא בלא ת .{קה ריןסנהד}, כשרז"ל [כב] עזות

את המפורסמים איזהו ע"י עזות, הוא ע"י בנין ולהכיר ד 

 שלם [כד] יראה(. כי ירושלים בחי' כגירושלים, שהוא בחי' הלב )

מ"ר וירא פ' נו וע' מ"ר במדבר פ"ב ע"פ נאוה }[ כה]

, היינו שלימות היראה התלויה בלב. כשארז"ל [כו]{ליםכירוש

 : ויראת [כז] )קידושין לב( דבר המסור ללב נאמר בו

יש ג' מדות שהם מחריבי ירושלים דהיינו הלב, היינו אך 

והג' מדות הם תאוות ממון  : שמפסידין היראה התלויה בלב

כי ג' מדות אלו הם בלב וע"כ  : ותאוות משגל ותאוות אכילה

פסידין היראה שבלב: ממון שרשו בלב, בבחי' )משלי י( הם מ

, בחי' )בראשית ו( ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה

ולחם לבב אנוש : אכילה בחי' )תהלים קד( ויתעצב אל לבו

: תאוות משגל ג"כ בלב, כי עיקר התאוה ע"י החמימות יסעד

ומחמת שהם בלב ע"כ הם  .[כח] הבא מהדם שבחלל הלב

וז"פ     בחינות ירושלים: כטאיה שבלב שהן היראמפסידי
 ,( שלש משמורות הוי הלילה וכו'. לילה, זה בחי' חושך)ברכות ג

היינו מניעות. והם בחי' ג' משמורות, היינו בחי' ג' מדות הנ"ל. 

בחי' תאוות ממון, בחי'  ,וזהו משמרה ראשונה חמור נוער

:  יןותרגומו עתיר בנכס יששכר חמור גרם)בראשית מט( 

נו(  ')ישעי כ"שזה בחי' תאוות אכילה,  ,שניה כלבים צועקים

: שלישית תינוק יונק משדי והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה

אמו ואשה מספרת עם בעלה. זה בחי' משגל, כשארז"ל 

. וזהו תינוק יונק משדי [ל] )כתובות יג ע"א( ראוה מדברת וכו'

ונק מחלב אשה אמו, כי תאוה זו לפי היניקה. אם התינוק י

. כי דם נעכר ונעשה חלב [לא] תאוה זו חצופה, אזי מתגבר בו

 , [לב]:{בכורות ו}

 

                                        
 בחודש -בתקפא ש' שמאלית. בתשכט א
, ועיין הפסוק בכסה )כלשון -ובמשך הנחל בתרלד ב

 (לעיל בריש תורה יד מה שכתבנו בזהבסוף התורה ו
 ןייעו, ורבינו שינה )ונגח םויל הסכב לשון הפסוק ג
 אוה ןכו אסכ ןושל ושוריפו הסכ ינפ זחאמ וכ בויא
 (:טפ תבשב
תורה זו נאמרה בברסלב בראש השנה שנת תקסט  ד

)חי"מ נט( שחל בימים ה' ו' )פל"ח( ועיין חי"מ סימן 
 .פד וימי מוהרנ"ת סימן לא לב

 שמאלית וימניתמנוקד ש  -בתקפא  ה
שם דף  עודעיין פל"ח ]עיין תיקון ע' דף קלז:  ו

. ועיין סנהדרין נט: קל: ואמליך ליה על כל מלאכין
ועיין חסד  [אדה"ר מלאכי השרת צולין לו בשר וכו'

לאברהם ד' ל' מעלת הצדיק על מלאך ושם מתבאר 
 כמה עניינים בתורה זו.

 עי"ש בסוף הפרק ז
 פרק ב ובתשכט תוקן –בתקפא  ח
 במדבר כג כג ט
עיין זוהר חדש שיר השירים עה"פ שחורה  י

ד: במהדו' מתוק מדבש עי"ש ]דף פ אני ונאוה וכו'

                                        
נחתא אשת זנונים וכו'... וחמו ההוא יקר ד"ה 

 [עילאה שהוה ביה אדם ואיתתיה )וקנאו בהם( וכו'
עיין סנהדרין מד: לעולם יבקש אדם רחמים וכו'  יא
אל יהיו לו צרים מלמעלה. ופרש"י מסטינים ו

עיין חי"מ סימן תרד כל עוד יש אצלו  )מקטרגים(
חילוק בין איש לאשה יש לו לפחד ממלאך. ועיין 

  פל"ח אות ב' כשמפילין אותו זה לתאווה הידועה.
 תשכט תוקןתרלד ובתקפא )איוב כז( וב יב
 כ' בראשית ג'*  יג
 ה:* עיין מדרש נעלם חיי שרה דף קכ יד
 שארז"ל –תרלו שרז"ל, ומ -גם בתרלד טו
 תהלים ח' ב' טז
 משמש באתר )כלשון התרגום שם( –תרלו בתרלד ומ יז
רבינו מתרץ כאן את הסתירה שכתוב שהביאה מן האדם  יח

 אל האדם
, יצה"ר של צדיקים עיין לעיל תורה עבהוא  יט

 הר"ן סימן יח וחיי מוהר"ן סימן תרדועיין שבחי 
]בפ"א רבה עה"פ הנך יפה  עיין שיר השירים כ

]בתיקון ועיין תיקון כא . ['ד פסוק אפסוק טו ופ"
עיין שער הפסוקים אמצע פרשת כא לא מצאתי, ו

                                        
וזוהר בראשית כה. וזוהר  'שמות ותנחומא פקודי ט

  [.קלח .רע"מ פנחס רטז. ובתיקונים דפים קיד
 -, בתרלד ומתרלועצמי -בתקפא לא ברור ונראה כא

 עצמו
כופין אנשים תחת ה כב אות ד' שהם עיין תור כב

שיעבודיהו. ועיין ולק"ה ערלה ה' ב' שהם נשמות 
א' ובלק"ה סוכה ה'  והם ראשי עמא מתתקעד דורות

שלא פסקה זהמתם כי לא עמדו רגלי אבותיהם על 
 .הר סיני

 עיין תיקון כא דף מט:  כג
בראשית יד יח תרגום שם ועין תנחומא וירא כב  כד

ה כי היה עמק ומיראת ה' למה נקרא הר המורי
 נעשה הר

 בראשית כב יד ועיין ספרי דברים סימן שנב כה
בראשית רבה נו י', ורש"י יחזקאל מח לה,   כו

ודעת זקנים בעלי התוס' ופי' הרא"ש עה"ת בראשית 
כב יד, ובילקוט שמעוני שם רמז קב. ועיין לעיל 
תורה כב ]דף לג:[ ועיין קינות ט' באב קינה מ' 

 ש שני כהנים.קרא שמך ע"
 ויקרא יט לב ועיין ב"מ נח: ויקרא כה יז כז
 ד"ה האמה 'שביל ג 'שבילי אמונה נתיב ד כח

                                        
 שהוא -ומתרלו ,שהיא -תרלדבדפו"ר וגם  כט
 ע"ח שער לב פ"ז מ"ת ל

בשם מדרש בע"ז י:  ליה אמרעיין תוס' ד"ה  לא
אנטונינוס התגייר כיון שינק חלב מטמא חלב מטהר ו

הובא בספר המדות בנים ח"א , יום א' מאמו של רבי
מעשה טוביה עולם קטן )דף סז. מהדו' ועיין מז, 

תקסח( י"א שגם המינקת תוריש טבעה לוולד, 
שביל ב' שצריכה המינקת  'ושבילי אמונה נתיב ה

והמאירי להיות בעלת מדות טובות. ועיין רשב"א 
יבמות קיד. שמטעם זה מדת חסידות שלא ליתן 

ויה. ועיין ש"ע יו"ד סימן תינוק ישראל למינקת ג
ועיין אור זרוע ח"ב  פא סעיף ז' הגהת הרמ"א שם.

אות טז להזהיר המניקות וכו' כדי שיהיו יהודים 
ליט ביזא וכו' מי כלאים פ"א הל"ז לשובירוטובים, 

חוטא מקללים אותו ארורים שדים שהניקו זה. פי' 
משנה הלכות ט' קנה. יביע  עיין שמות רבה א' כה.ו

 ' חו"מ יא א'.אומר ח
ונדה ט:, ועיין לעיל תורה כא סוף אות ז', ושער  לב

 ', ושבילי אמונה נתיב ד'הכוונות פסח סוף דרוש ט
  '.סוף שביל ב' ד"ה הרחם, ושביל ג

 תורה אור
ְקעּו ַבחֶֹדׁש  תהלים פא )ד( ּתִּ

נּו: ֶסה ְליֹום ַחּגֵּ ּכֵּ  ׁשֹוָפר ּבַ

י לֹא כג בלק  במדבר )כג( ּכִּ
ַיע   קֹב ְולֹא ֶקֶסם ַנַחׁש ּבְ

קֹב  ר ְלַיע  ָאמֵּ ת יֵּ עֵּ ל ּכָ ָראֵּ ש ְ יִּ ּבְ
ל: ַעל אֵּ ל ַמה ּפָ ָראֵּ ש ְ  ּוְליִּ

ה  ּסֵּ י כִּ נֵּ ז ּפְ איוב כו )ט( ְמַאחֵּ
ָננֹו: ז ָעָליו ע  ְרׁשֵּ  ּפַ

ְקָרא ָהָאָדם ג  בראשית )כ( ַוּיִּ
וא ָהְיָתה  י הִּ ה ּכִּ ּתֹו ַחּוָ ׁשְ ם אִּ ׁשֵּ

ל ָחי: ם ּכָ  אֵּ
ֶבן ב בראשית  ְיקָֹוק )כב( ַוּיִּ

ר ָלַקח  ׁשֶ ָלע א  ים ֶאת ַהּצֵּ ֱאלֹהִּ
ֶאָה ֶאל  ה ַוְיבִּ ָ ׁשּ ן ָהָאָדם ְלאִּ מִּ

  ָהָאָדם:
יו  ישעיהו כב )כג( ּוְתַקְעּתִּ
א  ּסֵּ ָמקֹום ֶנֱאָמן ְוָהָיה ְלכִּ ד ּבְ ָיתֵּ

יו:  ית ָאבִּ  ָכבֹוד ְלבֵּ
ינּו  דֹנֵּ תהלים ח )ב( ְיקָֹוק א 
ָכל ָהָאֶרץ  ְמָך ּבְ יר ׁשִּ ָמה ַאּדִּ

ר  ׁשֶ ם:א  ָמיִּ ָ ָנה הֹוְדָך ַעל ַהׁשּ  ּתְ
ַעל  יחזקאל א ּמַ )כו( ּומִּ

ם  ר ַעל רֹאׁשָ ׁשֶ יַע א  ָלָרקִּ
א  ּסֵּ מּות ּכִּ יר ּדְ ה ֶאֶבן ַסּפִּ ַמְראֵּ ּכְ
מּות  א ּדְ ּסֵּ מּות ַהּכִּ ְוַעל ּדְ

ְלָמְעָלה: ה ָאָדם ָעָליו מִּ ַמְראֵּ  ּכְ
ְקָרא כב וירא  בראשית )יד( ַוּיִּ

קֹום ַההוּ  ם ַהּמָ א ַאְבָרָהם ׁשֵּ
ר ַהּיֹום  ָאמֵּ ר יֵּ ׁשֶ ְרֶאה א  ְיקָֹוק יִּ

ָרֶאה: ַהר ְיקָֹוק יֵּ  ּבְ
)יח( יד לך לך  בראשית

יא  ם הֹוצִּ לֵּ י ֶצֶדק ֶמֶלְך ׁשָ ּוַמְלּכִּ
ל  ן ְלאֵּ ן ְוהּוא ֹכהֵּ ֶלֶחם ָוָייִּ

 ֶעְליֹון:
י יט קדשים  ויקרא נֵּ ּפְ )לב( מִּ

ן  י ָזקֵּ נֵּ קּום ְוָהַדְרּתָ ּפְ יָבה ּתָ ש ֵּ
ֱאלֹ  אָת ּמֵּ י ְיקָֹוק: פְוָירֵּ נִּ   ֶהיָך א 

ת ְידָֹוד  ְרּכַ משלי י )כב( ּבִּ
ף ֶעֶצב  יר ְולֹא יֹוסִּ ׁשִּ יא ַתע  הִּ

ּה: ּמָ  עִּ
י  ֶחם ְידָֹוד ּכִּ ּנָ בראשית ו )ו( ַוּיִּ
ָאֶרץ  ה ֶאת ָהָאָדם ּבָ ָעש ָ

ּבֹו: ב ֶאל לִּ ְתַעּצֵּ  ַוּיִּ
ח  ּמַ ן ְיש ַ תהילים קד )טו( ְוַייִּ
ים  נִּ יל ּפָ ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצהִּ

ֶמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש מִּ  ָ ׁשּ
ְסָעד:  יִּ

ָכר  ש  ָ ש ּ בראשית מט )יד( יִּ
ין  ץ ּבֵּ ֶרם רֹבֵּ מֹר ּגָ ח 

ם: ָתיִּ ּפְ ׁשְ  ַהּמִּ
י  ים ַעּזֵּ ָלבִּ ישעיה נו )יא( ְוַהּכְ
ה  ּמָ ְבָעה ְוהֵּ ֶנֶפׁש לֹא ָיְדעּו ש ָ
ם  ּלָ ין ּכֻּ ים לֹא ָיְדעּו ָהבִּ רֹעִּ
ְצעֹו  יׁש ְלבִּ נּו אִּ ם ּפָ ְלַדְרּכָ

צֵּ  ּקָ  הּו:מִּ

 



 א:             ליקוטי                      תקעו ממשלה א                     מוהר"ן תנינא             

*פי' וע"כ תיבת שמים היא 

במקום האל"ף שבתיבת נביא 

 :כי הא' היא רקיע וכו' כנ"ל

אזי מזיק להתינוק חלב הנעשה מעכירת  וע"כ כשהיא חצופה

דמיה, ונולד לו חמימות בלבו שהוא התגברות תאוה זו. וכן 

, ואין לו לבו חלל בקרבולהיפך, כשיונק חלב אשה כשירה, אזי 

שרז"ל אחמימות רק מעט המוכרח למצוות הבורא ית"ש. וזה 

ולבי  [ב]מר אדוד ראוי לאותו מעשה שנ ')ע"ז ד' ד ע"ב( לא הי

, היינו שע"י חלב חלבקרבי ר"ת בלל חבי ל. כי חלל בקרבי

. וע"כ דוד [ג] כשירה לבו חלל בקרבו, ואין מתגבר בו תאוה זו

ראוי לאותו מעשה ולהיפך חלב אשה  'שהי' בבחי' זו, לא הי

קרבי )תהלים בבי לם חחצופה מוליד חמימות הרבה, בחי' 

ועל כל משמר  ([ה] )שםרז"ל שדוכנ"ל: וזהו  חלבלט( ר"ת 

ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי. היינו על הפסד היראה, בחי' 

)עמוס ג( כי ג' מדות הנ"ל שהם בחי' ג'  ארי' שאג מי לא יירא

משמורות, הם מפסידין בנין ירושלים, היינו שלימות היראה, 

 : התלויה בלב כנ"ל

שצריכין להמשיך  .ג' מדות אלו הוא ע"י הדעתולתקן ה 

וידעת היום והשבות אל דעת אל הלב, בבחי' )דברים ד( ה

. שצריך להמשיך הדעת אל הלב, ועי"ז נתתקן ג' מדות לבבך

. [ז] ולגלתאוהנ"ל. כי הדעת הוא בחי' תלת מוחין, תלת חללי דג

והם בחי' שלש רגלים, כי כל רגל הוא בחי' התחדשות המוחין, 

רגל משלש שנמשך שכל חדש לתקן ג' מדות אלו. היינו בכל 

תתקן מדה אחת מג' מדות הנ"ל. ע"כ צריכין ליזהר נרגלים 

כי ע"י מצוות  ,מאד בכבוד יו"ט, ולקבל השלש רגלים כראוי

השלש רגלים, עי"ז זוכין לתקן השלש מדות הנ"ל. כי בפסח 

וה' נתן את חן העם )שמות יב(  "שנתתקן תאוות ממון, כ

, כי הם לא {[ח] :ברכות ט}בעל כרחם  בעיני מצרים וישאילום

, נתתקן תאוות טרצו כלל, כי אז נתתקן תאוות ממון: בשבועות

בסוכות, נתתקן תאוות  [:י]בבחי' דם נעכר ונעשה חלב  ,משגל

, שאוסף כל מיני מאכל. [יא] חג האסיףכי סוכות נקרא  אכילה.

וזהו בחי' תיקון תאוות אכילה, כי אינו דומה מי שיש לו פת 

 יב(יו. וזהו בחי' )במדבר :{יומא עד} למי שאין לו וכו' בסלו

. אנשי שם זה בחי' ג' מדות הנ"ל, שכ"א קרואי מועד אנשי שם

בכל מקום אשר )שמות כ(  כ"שוא' נקרא בחי' שם. ממון, 

ה' היא  ברכת, בחי' אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך

וקרא שם בבית )רות ד(  כ"שאכילה,  :[יג] כנ"ל תעשיר וכו'

כי אם חפץ בה המלך ונקראה בחי' )אסתר ב(  : משגל,[יד] לחם

וגם היראה שבלב היא ג"כ בחי' שם בבחי' )דברים כח(  .בשם

, קרואי מועד אנשי שם. וזהו בחי' ליראה את השם הנכבד

שצריכין לקרות את המועדות, דהיינו השלש רגלים, לתקן את 

 : הג' מדות הנ"ל, שהם בחי' אנשי שם כנ"ל

דהיינו תיקון שלימות היראה שבלב, בנין ירושלים, וע"י  ו

עי"ז נברא מלאך שמשפיע נבואה לכלי הנבואה. כי הנבואה 

וישמע את הקול מבין באה מבחי' כרובים, בבחי' )במדבר ז( 

. והם נשפעים מן [טו] . וכרובים הם אנפי זוטרישני הכרובים

המלאך הגואל אותי מכל רע המלאך, בבחי' )בראשית מח( 

 :(ח"י' זוהר בראשית ד) הם אנפי זוטריש ,יברך את הנערים

(. וזה המלאך שרשו מיראה, כי זה אותיות טזבחי' כרובים )

יראיו )תהלים לד(. ואזי לחסור מין א כייזר"ת מלאך 

נמשכת נבואה, ואפי' קטנים יכולין להתנבאות, בבחי' )יואל ג( 

 :[יח] ונבאו בניכם ובנותיכם

זוכה ליראה יש מהתמנות, כי זה ה יטדוצריך ליזהר מא אך ז

לו השתוקקות להתמנות, כי מי שיש בו יראת שמים דבריו 

נשמעין )ברכות ו ע"ב( ומחמת שדבריו נשמעין הוא משתוקק 

להתמנות. אבל צריך לשמור עצמו מאד מהתמנות, כי 

ההתמנות מפסיד השפעת הנבואה, בחינות המלאך הנ"ל 

 )במדבר יא( הנעשה ע"י היראה. וזה שאמר יהושע למשה

אלדד ומידד מתנבאים במחנה אדוני משה לו  כאמרנשכ

, פירש"י )והוא בסנהדרין יז( הטל עליהם צרכי ציבור והם כלאם

כלים וכו'. כי צרכי צבור היינו התמנות, מכלה ומפסיד הנבואה 

 : מלאך כלאםכנ"ל, כי נעשה מאותיות 

הנבואה, אע"פ שאין מי שיתנבא, רק שיש  תהשפעוע"י ח 

 ואה בעולם, עי"ז נגאלת ונפדית התפילהבחי' השפעת הנב

 ,. כי התפילה היא גבוה מאד, ובני אדם מזלזלין בה[כא]

 ,להתפלל חפיצים לפטור התפילה מעליהם כבןוכשעומדי

, אלו [כג] כרום זולות לבני אדםכמאמר רז"ל )ברכות ו' ע"ב( 

 וכו' כדדברים העומדין ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בה

ה נגאלת התפילה מן הגלות, בבחי' )בראשית . וע"י הנבוא[כה]

. שע"י נבואה, התפילה כי נביא הוא ויתפלל בעדךכ( 

 בורא ניב שפתיםנז(  'כי התפילה היא בחי' )ישעי ,בשלימות

 : בחי' נבואה

ונפדית התפילה, אזי נופל כל הדאקטיריי',  וכשנגאלתכו ט

כל כי אין צריכין לרפואות. כי כל הרפואות הם ע"י עשבים, ו

כשרז"ל )מ"ר  ,עשב ועשב מקבל כח מכוכב ומזל המיוחד לו

( אין לך כל עשב ועשב שאין לו כוכב ומזל [כז] בראשית פ' י'

שמכה אותו ואומר לו גדל. וכל כוכב ומזל מקבל כח מכוכבים 

שלמעלה ממנו, והעליון מהעליון ממנו, עד שמקבלים כח 

כל  ([כח] מהשרים העליונים, כמ"ש )בת"ז תי' מד ד' עט ע"ב

 כיוכו',  [כט] כוכביא לווין דא מן דא סיהרא לווי מן שמשא

זה מזה, וזה  לאיםו. והם כולם בחי' לו[ל] גבוה מעל גבוה וכו'

מזה עד שמקבלים ולווין מהשרים העליונים והשרים מקבלים 

עד שכולם מקבלים משורש  ,מהעליונים מהם, גבוה מעל גבוה

בדבר ה' שמים נעשו )תהלים לג(  כ"שהכל שהוא דבר ה', 

, אין צריכין לגלהילתפ לב. וע"כ כשזוכיןוברוח פיו כל צבאם

שהוא שורש  לד'דלרפואת העשבים. כי התפילה היא בחי' דבר 

, כי עשונ מיםבדבר י"י שר"ת נביא הכל. וזה בחי' 

רקיע המבדיל א יהלה ףלאה

תיקון ה' }[ לו] בין מים למים

* כי ע"י {[לז] ותיקון מם

ילה שהיא נבואה זוכין לתפ

ד' בחי' דבר
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 תהלים קט*  ב
מירושלמי ברכות פ"ט צ"ע לכאורה  ג

אברהם הפכו לטוב ודוד לא יכול  ה"ה
 )בתענית( לו והרגו

 שארז"ל -תרצומ ד
 בברכות*  ה
 -תרלודגולגלתא, ומ -גם בתרלד ו

 דגלגלתא
, פ"א ושער כח פ"ה 'ע"ח שער כ ז

ועיין תיקון קכו. וקהלת יעקב ערך 
 מוח. 

                            
שנחלקו בעל כרחם בגמ' עי"ש  ח

  , ישראל או המצריםשל מי
 בשביעות -בתרלד ט
, באר היטב סימן תצד סק"חעיין  י
פרי עץ חיים ספירת העומר ו
   .פ"אס
עיין ו כג טז, ושם לד כב.שמות  יא

 חגיגה יח.
 בתשכט תיקן ט"ז יב
 באות ד' בעמוד הקודם יג
 עיין פל"ח יד
 * וסוכה ה: טו

                            
עיין זוהר ויחי דף רכח:  טז

 :ובזוהר בלק קפז
ותרלו גם היוד תרלד בתקפא  יז

ועיין לקמן  באות גדולה ובתרצו תוקן
בסוף העמוד בדבר י"י שמים נעשו גם 

ת בדבר י"י בתקפא באות שם כל תיב
 גדולה

 'א 'א 'ספר הברית א -בענין הנבואה יח
 מאד -מתרצו  יט
 כשאמר -מתרצו  כ

עיין קיצור לק"מ עי"ז תפלתו  כא
 ועיין פל"ח אות יא  היא דבר ה'

בה  מתענג)ואז  'וכדלקמן אות ט
 ואינו רוצה ליפטר ממנה(

                            
 וכשעומדים -מתרצו  כב
 תהלים יב ט' כג
 -מתרלו בה, ו -גם בדפו"ר ותרלד  כד

 בהם
עפרש"י שם בגמ' כגון תפילה,  כה

 שעולה למעלה.
 בתקפא ש שמאלית וימנית כו
 פסקא ו' כז
 בדפים שלנו דף פב: כח
עיין לק"ה ר"ח ב' ב' מדוע נקט  כט

 דווקא לבנה וחמה משאר ככבים
]ועיין מדרש זוטא  'קהלת ה*  ל

קהלת ה' ז' וגבוהים עליהם אלו 

                            
זה  מלאכי השרת וגבוה מעל גבוה

 הקב"ה[
 לוים -מתרלו  לא
 כשוזכין -בתרלד לב
 לתפלה -מתרלו  לג
 דבר ה' –מתרצו  לד
 -היא ומתרלו  –גםבדפו"ר ותרלד  לה

 הוא
 'ו 'בראשית א לו
תיקון ה דף יט: ותיקון מ דף  לז

 פ.:

 תורה אור
י  י ָענִּ תהילים קט )כב( כ ִּ
י ָחַלל  ב ִּ י ְולִּ ְוֶאְביֹון ָאֹנכִּ

י: ְרב ִּ קִּ  ב ְ
י  תהילים לט )ד( ב ִּ ַחם לִּ

ְבַער ֵאׁש  י תִּ יגִּ ֲהגִּ י ב ַ ְרב ִּ קִּ ב ְ
י: ְלׁשֹונִּ י ב ִּ ְרת ִּ ב ַ  ד ִּ

י  ָאג מִּ עמוס ג )ח( ַאְרֵיה ׁשָ
י  ר מִּ ֶ ב  ד ד ִּ יָרא ֲאדָֹני ֱידֹוִּ לֹא יִּ

ֵבא: נ ָ  לֹא יִּ
ָ ַהי ֹום  דברים ד )לט( ְוָיַדְעת 
י ְידָֹוד  בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך כ ִּ ַוֲהׁשֵ

ַמיִּ  ָ ׁש  ַ ים ב  א ָהֱאלֹהִּ ַעל הו  ַ מ  ם מִּ
ַחת ֵאין עֹוד: ָ ת   ְוַעל ָהָאֶרץ מִּ

)לו( ַויקָֹוק ָנַתן יב בא  שמות
ם  ְצַריִּ ֵעיֵני מִּ ֶאת ֵחן ָהָעם ב ְ

לו   אִּ ׁשְ ם: ַוי ַ ְצָריִּ לו  ֶאת מִּ  ם ַוְיַנצ ְ
יר  צִּ שמות כג )טז( ְוַחג ַהק ָ
ְזַרע  ר ת ִּ יָך ֲאׁשֶ ֵרי ַמֲעש ֶ ו  כ  ב ִּ
ֵצאת  ף ב ְ ֶדה ְוַחג ָהָאסִּ ָ ש   ב ַ

ן הַ  יָך מִּ ָך ֶאת ַמֲעש ֶ ְ ָאְספ  ָנה ב ְ ָ ׁש 
ֶדה: ָ  ַהש  

ְפֵני  ֻקמו  לִּ במדבר טז )ב( ַוי ָ
ָרֵאל  ש ְ ֵני יִּ ב ְ ים מִּ ה ַוֲאָנׁשִּ מׁשֶ
יֵאי ֵעָדה  ם ְנש ִּ ָמאָתיִּ ים ו  ִּ ׁש  ֲחמִּ

ם: י ׁשֵ ֵאי מֹוֵעד ַאְנׁשֵ  ְקרִּ
ח ֲאָדָמה  ְזב ַ שמות כ )כא( מִּ
ָ ָעָליו ֶאת י ְוָזַבְחת  ה ל ִּ ֲעש ֶ ַ  ת 

ָלֶמיָך ֶאת צֹאְנָך  עֹלֶֹתיָך ְוֶאת ׁשְ
ר  קֹום ֲאׁשֶ ָ ָכל ַהמ  ָקֶרָך ב ְ ְוֶאת ב ְ
י ָאבֹוא ֵאֶליָך  מִּ יר ֶאת ׁשְ ַאְזכ ִּ

יָך: ֵבַרְכת ִּ  ו 
ת ְידָֹוד  ְרכ ַ משלי י )כב( ב ִּ
ף ֶעֶצב  יר ְולֹא יֹוסִּ יא ַתֲעׁשִּ הִּ

: ה  ָ מ   עִּ
ל ָהָעם  ֹאְמרו  כ ָ רות ד )יא( ַוי 

ַער ַ ׁש  ַ ר ב  ים  ֲאׁשֶ ים ֵעדִּ ֵקנִּ ְוַהז ְ
ָאה  ה ַהב ָ ָ ׁש  ן ְידָֹוד ֶאת ָהאִּ ֵ ת  יִּ
ר  ְכֵלָאה ֲאׁשֶ ָרֵחל ו  יֶתָך כ ְ ֵ ֶאל ב 
ָרֵאל  ש ְ ית יִּ ֵ יֶהם ֶאת ב  ֵ ת  נו  ׁשְ ב ָ
ְקָרא  ֶאְפָרָתה ו  ל ב ְ ה ַחיִּ ַוֲעש ֵ

ֵבית ָלֶחם: ם ב ְ  ׁשֵ
יא ָבָאה אסתר ב  ֶעֶרב הִּ )יד( ב ָ

ית  ֵ ָבה ֶאל ב  יא ׁשָ ֶֹקר הִּ ַבב  ו 
ַגז  ֲעׁשְ י ֶאל ַיד ׁשַ נִּ ים ׁשֵ ׁשִּ ַהנ ָ
ים  יַלְגׁשִּ ִּ ֶלְך ׁשֵֹמר ַהפ  ֶ יס ַהמ  ְסרִּ
י  ֶלְך כ ִּ ֶ לֹא ָתבֹוא עֹוד ֶאל ַהמ 
ְקְרָאה  ֶלְך ְונִּ ֶ ה  ַהמ  ם ָחֵפץ ב ָ אִּ

ם:  ְבׁשֵ
ם לֹא  דברים כח )נח( אִּ
ְבֵרי  ל ד ִּ ֹות ֶאת כ ָ מֹר ַלֲעש  ׁשְ תִּ

ֶפר ַהת   ֵ ס  ים ב ַ ֻתבִּ ֹוָרה ַהז ֹאת ַהכ ְ
ד  ְכב ָ ם ַהנ ִּ ֵ ְרָאה ֶאת ַהׁש  ה ְליִּ ַהז ֶ
ה ֵאת ְידָֹוד ֱאלֶֹהיָך: ֹוָרא ַהז ֶ  ְוַהנ 

ה  ְבבֹא מׁשֶ במדבר ז )פט( ו 
ֹו  ת  ר אִּ ֵ ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְלַדב 
ר ֵאָליו  ֵ ב  ד ַ ֹול מִּ ַמע ֶאת ַהק  ׁשְ ַוי ִּ
ר ַעל ֲארֹן  ֶֹרת ֲאׁשֶ פ  ֵמַעל ַהכ ַ
ים  ֻרבִּ ֵני ַהכ ְ ין ׁשְ ֵ ב  ָהֵעֻדת מִּ

ר ֵאָליו: ֵ  ַוְיַדב 
ְלָאְך  ַ בראשית מח )טז( ַהמ 
ל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת  כ ָ י מִּ ֵֹאל אֹתִּ ַהג 
י  מִּ ֵרא ָבֶהם ׁשְ ק ָ ים ְויִּ ָערִּ ַהנ ְ
ְצָחק  ם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְויִּ ְוׁשֵ

ֶקֶרב ָהָאֶרץ: ו  ָלרֹב ב ְ ְדג   ְויִּ
 יואל ג )א( ְוָהָיה ַאֲחֵרי ֵכן

ל  י ַעל כ ָ חִּ ֹוְך ֶאת רו  פ  ֶאׁשְ
ְבֹנֵתיֶכם  ֵניֶכם ו  או  ב ְ ב ְ ר ְונִּ ש ָ ב ָ
ן  ְקֵניֶכם ֲחלֹמֹות ַיֲחלֹמו  זִּ

: ְראו  ֵריֶכם ֶחְזיֹנֹות יִּ חו   ב ַ
)כז( יא בהעלתך במדבר 

ה  ד ְלמֹׁשֶ ג ֵ ַער ַוי ַ ָרץ ַהנ ַ ַוי ָ
ים  אִּ ְתַנב ְ ֵמיָדד מִּ ד ו  ֹאַמר ֶאְלד ָ ַוי 

ֲחֶנה: ַ מ  ן  )כח( ב ַ ַע ב ִּ ַען ְיהֹוׁשֻ ַוי ַ
ֻחָריו  ב ְ ה מִּ ֵרת מֹׁשֶ ן ְמׁשָ נו 

ָלֵאם: ה כ ְ י מֹׁשֶ ֹאַמר ֲאדֹנִּ  ַוי 
ים  עִּ יב ְרׁשָ תהלים יב )ט( ָסבִּ
ְבֵני  ת לִּ ו  ֻרם ֻזל  ן כ ְ כו  ָ ְתַהל  יִּ

 ָאָדם:
ב  ה ָהׁשֵ ָ בראשית כ )ז( ְוַעת 
א  יא הו  י ָנבִּ יׁש כ ִּ ת ָהאִּ ֵאׁשֶ

ַעְדָך ֶוחְ  ל ב ַ ֵ ל  ַ ְתפ  ם ְויִּ ֵיה ְואִּ
י מֹות  ע כ ִּ יב ד ַ ֵאיְנָך ֵמׁשִּ

ר ָלְך: ה ְוָכל ֲאׁשֶ ָ ת ַאת  מו  ָ  ת 
וב  ֹוֵרא נִּ ישעיה נז )יט( ב 

יב\ לֹום \}נִּ לֹום ׁשָ ם ׁשָ ָפָתיִּ { ש ְ
רֹוב ָאַמר ְידָֹוד  ָלָרחֹוק ְוַלק ָ

יו: ְרָפאתִּ  ו 

ק ָרׁש  ם עֹׁשֶ קהלת ה )ז( אִּ
ְרֶאה  ט ָוֶצֶדק ת ִּ ָ פ  ׁשְ ְוֵגֶזל מִּ

דִּ  ְתַמה  ַעל ַהֵחֶפץ ַבמ ְ יָנה ַאל ת ִּ
ַ ׁשֵֹמר  בֹה  ַ ֵמַעל ג ָ י ָגבֹה  כ ִּ

ים ֲעֵליֶהם: ְגבֹהִּ  ו 
ְדַבר ְידָֹוד  תהילים לג )ו( ב ִּ
ל  יו כ ָ ִּ ַח פ  ְברו  ו  ו  ם ַנֲעש  ַמיִּ ׁשָ

 ְצָבָאם:
ים א בראשית  )ו( ַוי ֹאֶמר ֱאלֹהִּ

י  יהִּ ם וִּ יִּ ָ תֹוְך ַהמ  יַע ב ְ י ָרקִּ ְיהִּ
ין ַמיִּ  ֵ יל ב  ם:ַמְבד ִּ  ם ָלָמיִּ
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וגם כשנולד ונצמח המחלה כגון 

כשאין זוכה להתרפאות מקודם 

אזי ג"כ יוכל להתרפאות ע"י בחי' 

דבר ה' גם ממחלה גמורה בבחי' 

וברך את לחמך וכו' והסירותי 

היינו מחלה גמורה  מחלה מקרבך

כי ע"י דבר ה' יוכל להתרפאות 

 לעולם בכל דבר שבעולם כנ"ל.

ישלח דברו וירפאם וימלט קז(  'כנ"ל. וזה בחי' )תהלי

ישלח דברו וירפאם, היינו שמקבלין כל הרפואות  משחיתותם

, היינו וימלט משחיתותםאזי  ,רק ע"י דבר ד' דהיינו תפילה

, כי אין צריכין לרפואת העשבים [א] עשבים, בחי' הקוצר לשחת

 : כנ"ל

יכם וברך את ועבדתם את ה' אלקבחי' )שמות כג( וזהו 

 . ועבדתם את ה'לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך

, אזי וברך את לחמך ואת מימיך :{ב"ק צב}עבודה זו תפילה 

, [ב] והסירותי מחלה וכו'. היינו שיהי' לך רפואה ע"י לחם ומים

ע"י שיתברכו מן שרש הכל, דהיינו דבר ה', בחי' תפלה, ויהי' 

ים כי התחלקות הכחות, שזה ללחם ומים כח לרפאות כמו עשב

העשב יש לו כח לרפאות חולאת פלוני, וזה חולאת פלוני, 

וא רק למטה, אבל למעלה ה גכל חילוקי כחותם ,וכיוצא בזה

ואין חילוק בין לחם  ,דהיינו דבר ה', הכל אחד בשורש הכל

חזין בהשורש דהיינו דבר ה' בחי' וומים ובין עשבים. וכשא

ות הרפואה לתוך לחם ומים ויהי' לו תפלה, יכולין להמשיך כח

וברך את לחמך וכו' והסירותי רפואה ע"י לחם ומים, בחי' 

 : כנ"ל מחלה וכו'

יש ג' עבודות שהם מפסידין עבודות התפילה. והם ג' אך  י

שלא  פ"ד( ')אבו ,, אל תהי בז לכל אדם'א ,, היינו[ד] מדות

ין שא ואפילו קילקול האמונה ,, ע"ז'בלבזות שום אדם: 

שמירת הברית היינו  ,'גהאמונה בשלימות, הוא ג"כ בחי' ע"ז: 

כראוי. כי כל ג' מדות אלו הם בחי'  'מי שאין שומר הברי

. ביזוי אנשים הוא [ה] עבודות דס"א ומפסידין עבודת התפילה

בחי' עבודה כמו שמצינו באחי יוסף על שביזו אותו ולא 

הננו דות, ואמרו לו האמינו שהוא יהי' מלך, עי"ז נפלו לבחי' עב

' אלקיך דחאנכי  ז)שמות כ'("ש : ע"ז כו)בראשית נ'( 'לך לעבדי

. כי ארץ מצרים מבית עבדים 'אשר הוצאתיך מארץ מצרי

בחי' עבדות  בית עבדים ', וע"כ נקראי[ט] מלאה גילולים וע"ז

 ,שמירת הברית מי שפוגם בו הוא ג"כ בבחי' עבדות :(יהנ"ל )

ארור כנען עבד עבדים יהי' ט(  'אשיבו )בר 'ם שנאחבבחי' 

: וצריך לצאת מג' עבודות אלו, דהיינו מג' מדות הנ"ל, לאחיו

בכל דבר  'התפילה, ואז יכולין להתרפאו 'ואז זוכין לעבוד

בכל כה( ' שבעולם אפי' בלחם ומים כנ"ל: וז"פ )פסחי
 בכל דבר שבעולם יכולין להתרפאות , היינומתרפאין

. דהיינו עריות וש"ד יאלויחוץ מע"ז וגיובתנאי, 

ג' מדות הנ"ל, שהם בחי' ג' עבודות כנ"ל. היינו כשיוצא מג' 

, אפי' בלחם ומים כנ"ל. כי בכל מתרפאיןמדות אלו, אזי 

כשהוא חוץ מג' עבודות הנ"ל, ואז זוכה לעבודת התפילה, אזי 

 : נ"לכיכול להתרפאות בכל דבר שבעולם 

חולאת שהוא בחי'  . כי ישתשיש חילוק בין החולאודע יא 

, והוא נרקב, ויוצא ממנו צומח. כמו שזורעין גרעין בארץ

וניתוספין אלו על אלו עד שנעשה  ,ונעשין גידין שמנונית

השורש. וממנו יוצא כמו ענפים, ומאלו ענפים עוד ענפים 

אחרים, עד שצומח הפרי. כמו כן יש חולאת שגדל באדם כמה 

מאביו ואמו, ואינו  שנים. ויש חולאת שהוא באדם בתולדה

נתגלה אלא לעת זקנותו. ובשעת צמיחת וגידול החולאת, אזי 

החולאת נסתר ונעלם מעין כל חי, ואין שום אדם יודע ממנו. 

שהם  ,רק שיש מיחושים שנולדים באדם אז בעת גידול החולאת

סימנים על החולאת, וכן ברפואת העשבים יש ג"כ חילוקים, 

ע"י עשב אחד. ויש חולאת גדול שיש חולאת שיוכל להתרפאות 

מורכבים להרכיב כמה עשבים  יבתוואשצריכין לרפ מזה

לרפאותו. ויש חולאת  'לרפואה. ויש שצריכין רפואות ממרחקי

שאין מועיל לו שום רפואה, כי כח החולאת גדול מכח העשבים. 

צמיחת החולאת קודם שנצמח ונתגלה היו יכולין  יגלתיובתח

כל, ואין  ידןז הי' נעלם ונסתר מעילרפאות אותו בקל. רק שא

בחי'  טו'דיודע ממנו רק הש"י לבד. אבל כשאוחזין בבחי' דבר 

תפלה כנ"ל, שאזי מקבלין הרפואה מכל הדברים שבעולם אפי' 

מלחם ומים, בבחי' בכל מתרפאין כנ"ל, אזי יכולין להתרפאות 

אפי' בעת צמיחת החולאת, בעת שהוא נסתר מעין האדם. 

ך לרפואות כלל, רק רפואתו ע"י לחם ומים מאחר שאין צרי

כנ"ל ע"כ גם אז, היינו בעת שעדיין לא נתגלה החולאת, יוכל 

טו(  'ע"י לחם ומים שאוכל אז. וזהו בחי' )שמו 'ג"כ להתרפאו

' דטזכל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני 

, אם לא ישים מה צורך לרפואה '. והקשו כל המפרשירופאך

כל המחלה וכו' לא אשים ל לפי הנ"ל מיושב היטב, פי' (. אביז)

היינו שלא יביא אותך לידי מחלה כלל, כי ירפא אותך  ,עליך

, אני ה' יחכי אני ה' רופאךבעת צמיחת המחלה וזה  'מקוד

דייקא היינו בעת צמיחת המחלה שאז אין יודע ממנו רק אני 

א יבא אז ארפא אותך, ע"י בחי' דבר ה', בחי' תפלה. ול : ה'

לידי מחלה כלל, כי יתרפא מקודם בעת צמחתו כנ"ל: וכל זה 

ע"י שיוצאין  התפילה כנ"ל. ותיקון התפילה הוא תלוי בתיקון

והישר  ויאמר אם שמוע וכו'הנ"ל. וזהו בחי' )שם(  תמג' עבודו

, זה בחי' בעיניו תעשה, והאזנת למצותיו, ושמרת כל חוקיו

, זה היפך תעשה יטר בעינווהישתיקון הג' עבודות הנ"ל. 

ישור על כי כשמבזה אנשים נאמר )איוב לג(  ,ביזוי אנשים

ז כשרז"ל )יומא פאנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי וכו', 

, זה בחי' תיקון הברית בבחי' והאזנת למצותיו כע"א(

וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כא(  ')בראשי

זה בחי' תיקון  קיוושמרת כל חו. כאשר צוה אותו אלקים

חוקות י(  'אמונה היפך ע"ז פגם אמונה שנאמר עליהם )ירמי

כל המחלה אשר שמתי וכו' כי אני ה' ואזי  העמים הבל הוא

ע"י דבר ה'  'ויכול להתרפאו 'בשלימו כאלהיכי אזי התפ ,רופאך

אפי'  ºבכל הדברים שבעולם 

קודם שנתגלה החולאת כנ"ל, 

בבחי' בכל מתרפאין וכו' 

 :כנ"ל

והטוב  [כב] 'שאמר חזקיוזה 

ואמרו רז"ל  בעיניך עשיתי

)ברכות יוד ע"ב( שסמך 

גאולה לתפילה, וגנז ספר 

 הרפואות. והכל אחד, כי 
 

                                              
   בפאה ב' א'[ *משנה במנחות עא. ]משנה א
עיין לעיל תורה רלא קמא ועיין ככבי אור אנשי מוהר"ן סימן כד;  ב

 ג שלד וח"ב אות קפחשלח"א, אות שיש"ק מובא ב
 כחותם -ותשכט תרלו ותרצו וותרלד דפו"ר גם ב ג
 צ"ע פתח בעבודות וסיים במדות ויבואר לקמן ד
עיין אע"פ שכבר תיקן את ג' התאוות מחריבי היראה שלם כנ"ל  ה

 .ועיין לק"ה ערלה ד' יטפל"ח 
 ובתרצו תוקן )שמות ג'( -, בתרלד)שמו' נ'( ותרלו בתקפא ו
 בתקפא )שם כ( )נמשך מהטעות הקודמת( ז
 ה' -מתרצו  ח

                                                       
 'שמות רבה יב ה' ותנחומא פרשת בא אות ה' הובא בפרש"י שמות ט ט

 כט 
 מכילתא פרשת יתרו י

 וגילוי -תרלומוגילו ו –ותרלדבתקפא  יא
 לרפואתו -בדפו"ר ותרלד ומתרלו  יב
 ובתחלת -מתרצו  יג
 מעיני -מעין, ומתרצו  –תרלד ותרלו דפו"ר וגם ב יד
 ה' -מתרצו  טו
 ה' -ד', ומתרלו  –ר' בדפו"ר ותרלד  -בתקפא  טז
]וז"ל וכי מאחר שלא שם רפואה למה. עוד   עיין סנהדרין קא. יז

עיין בזה של"ה הקדוש מסכת פסחים ביאור ההגדה אות יא תירוץ בשם 

                                                       
לק סז. החיד"א פי' ראשי אבות על אבות ה' ד' )גם עיין זוהר חדש ב

בעל הטורים מחלה אותיות הלחם רמז לפג חלאים שמונע ע"י הלחם 
 ומים עי"ש[

אני )ה'(  -אני רופאיך, בתרצו -בתרלו אני ה' רופאך, -תרלדדפו"ר וגם ב יח
 רפאך( 'אני ה' רופאיך. )בפסוק אני ה –רופאיך, בתשכט 

 בעיניו -ומתרלובדפו"ר  בעינו, -גם בתרלד יט
  )יומא פה ע"ב( ובתשכט תוקן –בתקפא  כ

 התפלה -מתרצו  כא
 א כ ג[-]ומלכים לח הוישעי*  כב

 תורה אור
ָברֹו  ַלח ד ְׁ תהילים קז )כ( ִיש ְׁ

ִחיתֹוָתם: ְׁ ט ִמש   ֵ ֵאם ִויַמל  ָ פ  ִירְׁ  וְׁ
ם ֵאת  ֶּ ת  שמות כג )כה( ַוֲעַבדְׁ
ת  ֵבַרךְׁ אֶּ ם ו  דָֹוד ֱאלֵֹהיכֶּ יְׁ
יָך ַוֲהִסרִֹתי  ת ֵמימֶּ אֶּ ָך וְׁ מְׁ ַלחְׁ

ָך:ַמחֲ  ֶּ ב  רְׁ  ָלה ִמק ִ
ם  כו  ג ַ לְׁ בראשית נ )יח( ַוי ֵ
רו   ֹאמְׁ ָפָניו ַוי  לו  לְׁ ְׁ פ  ָחיו ַוי ִ אֶּ

ָך ַלֲעָבִדים: ו  לְׁ נ   ִהנ ֶּ
דָֹוד  שמות כ )ב( ָאֹנִכי יְׁ
ץ  רֶּ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאֶּ יָך ֲאש ֶּ ֱאלֹהֶּ

ית ֲעָבִדים: ֵ ַרִים ִמב   ִמצְׁ
ר  ר ָארו  ֹאמֶּ בראשית ט )כה( ַוי 

ד עֲ  בֶּ ָנַען עֶּ יֶּה כ ְׁ ָבִדים ִיהְׁ
ָחיו: אֶּ  לְׁ

ר ִאם  שמות טו ֹאמֶּ )כו( ַוי 
דָֹוד  קֹול יְׁ ַמע לְׁ ש ְׁ מֹוַע ת ִ ש ָ
ה  ֲעש ֶּ ַ ֵעיָניו ת  ר ב ְׁ ש ָ ַהי ָ יָך וְׁ ֱאלֹהֶּ
ל  ָ כ ָ ת  ַמרְׁ ש ָ ֹוָתיו וְׁ ִמצְׁ ָ לְׁ ת  ַהֲאַזנְׁ וְׁ
י  ת ִ מְׁ ר ש ַ ֲחָלה ֲאש ֶּ ַ ל ַהמ  יו כ ָ ֻחק ָ
י  יָך כ ִ ים ָעלֶּ ַרִים לֹא ָאש ִ ִמצְׁ בְׁ

ָך:ֲאנִ  אֶּ דָֹוד רֹפְׁ  י יְׁ
ר טו בשלח  שמות ֹאמֶּ )כו( ַוי 

קָֹוק  קֹול יְׁ ַמע לְׁ ש ְׁ מֹוַע ת ִ ִאם ש ָ
ה  ֲעש ֶּ ַ ֵעיָניו ת  ר ב ְׁ ש ָ ַהי ָ יָך וְׁ ֱאלֹהֶּ
ל  ָ כ ָ ת  ַמרְׁ ש ָ ֹוָתיו וְׁ ִמצְׁ ָ לְׁ ת  ַהֲאַזנְׁ וְׁ
י  ת ִ מְׁ ר ש ַ ֲחָלה ֲאש ֶּ ַ ל ַהמ  יו כ ָ ֻחק ָ
י  יָך כ ִ ים ָעלֶּ ַרִים לֹא ָאש ִ ִמצְׁ בְׁ

ָך: סֲאנִ  אֶּ קָֹוק רֹפְׁ  י יְׁ
ים  (כז)איוב לג  ֹר ַעל ֲאָנש ִ ָיש 

ֱעֵויִתי  ר הֶּ ָיש ָ ר ָחָטאִתי וְׁ ֹאמֶּ ַוי 
ָוה ִלי: לֹא ש ָ  וְׁ

ָרָהם  ָמל ַאבְׁ בראשית כא )ד( ַוי ָ
מַֹנת ָיִמים  ן ש ְׁ ֶּ נֹו ב  ָחק ב ְׁ ת ִיצְׁ אֶּ

ה אֹתֹו ֱאלִֹהים: ר ִצו ָ ֲאש ֶּ  כ ַ
ֹות  י ֻחק  ירמיהו י )ג( כ ִ

ים הֶּ  י ֵעץ ָהַעמ ִ ל הו א כ ִ בֶּ
ֵדי ָחָרש   ה יְׁ ָרתֹו ַמֲעש ֵ ַער כ ְׁ ִמי ַ

ֲעָצד: ַ מ   ב ַ
ה  ישעיה לח )ג( ַוי ֹאַמר ָאנ ָ
ר  ָכר ָנא ֵאת ֲאש ֶּ דָֹוד זְׁ יְׁ
ֵלב  בְׁ ת ו  ֱאמֶּ ֶּ יָך ב  ָפנֶּ י לְׁ ת ִ כְׁ ַ ַהל  ִהתְׁ
יִתי  יָך ָעש ִ ֵעינֶּ ֹוב ב ְׁ ַהט  ֵלם וְׁ ש ָ

ִכי ָגדֹול: הו  ב ְׁ ִקי ָ ך ְׁ ִחזְׁ בְׁ  ַוי ֵ
 



 ב:             ליקוטי                      תקעו ממשלה א               מוהר"ן תנינא

ע"י שסמך גאולה לתפילה, היינו שגאל את התפילה מן הגלות 

 יאזאכנ"ל, עי"ז גנז ספר הרפואות. כי כשנגאלת התפילה 

ואזי  : נופלים כל הרפואות כנ"ל, כי נתרפאין ע"י דבר ה' כנ"ל

כל הדאקטורים מתביישין ברפואות שלהם, כי אזי אין כח לשום 

פילה, שהוא בחי' רפואה, כי כל העשבים חוזרים כחם לתוך הת

דבר ה', שהוא שורשם העליון כנ"ל. כי כן חובת כל העשבים, 

, כשאדם עומד להתפלל, שאזי הוא בבחי' [ב] וכל שיח השדה

דבר ה', שהוא שורשם העליון, אזי הם מחזירין כחם לתוך 

העליון. וכשאדם מתפלל על איזה  דרשםושהוא ש גלהיהתפ

לרפאות אותו חולאת, אזי אותן העשבים שיש להם כח 

שהיא ההחולאת, הם מחויבים להחזיר כוחם לתוך התפילה 

ויצא יצחק שורשם, בחי' דבר ה' כנ"ל: וזה בחי' )בראשית כד( 

שכל שיח השדה  ,שיח השדה, שתפילתו היתה עם לשוח בשדה

 שהיא שורשם כנ"ל. [ו] חזרו כחם ונתנו אותם בתוך תפילתו

רים נחלקים זה בחי' התנוצצות משיח, כי כל הדבוזה יב 

. בשביל זה הדבר המגדל כל [ז] מזה במראה טעם וריח

יח. ועיקר רעם טראה מ, ר"ת מטרהצמחים נקרא בשם 

כשארז"ל  ,הוא הריח, כי אין הנשמה נהנית אלא מהריח

)ברכות מג ע"ב( איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף 

ל כהוי אומר זה הריח. ועיקר התפילה היא מהנשמה, בבחי' 

ומשיח מקבל כל התפילות, כי  )תהלים קנ( הנשמה תהלל יה

, רוח אפינו משיח ה'בבחי' )איכה ד(  [ח] משיח הוא בחי' חוטם

שמקבל כל הריחות שהם בחי' התפילות. כי יניקת התפילה 

ותהלתי מח(  'שהיא מהנשמה היא מהריח כנ"ל. וזה בחי' )ישעי

משיח, כי הוא  , בחי' חוטם כנ"ל. ובשביל זה, נקראם לךואחט

(, דהיינו כל הריחות שבאים בתוך טנק ומקבל משיח השדה )יו

. ומשיח ותהלתי אחטם וכו'התפילה שהיא בחי' חוטם, בחי' 

 :[ י] כנ"ל רוח אפינו משיח ה'מקבל אותם בבחי' 

ותהי אסתר נושאת חן  [יא]בחי' נשיאות חן, בבחי' וזה  יג

כי  .כאומתו שכ"א ואחד נדמה לו )מגילה יג( בעיני כל רואיה

זה הבעל תפלה הוא בבחי' דבר ה', שהוא השורש העליון שכל 

הכחות וכל צבא השמים כולם מקבלים ממנו. וע"כ כל צבא 

היינו  ,השמים וכל השרים העליונים כ"א וא' נדמה לו כאומתו

שהוא נושא חן בעיניהם, וכ"א וא' נדמה לו שהוא עוסק עמו 

 : לבד, כי כולם מקבלים ממנו

כול להכיר המפורסמים שהם ע"י עזות, כי עזותם נופל י ואזי

לפניו. כי כשזוכה לתפילה שהיא בחי' דבר ה' שהוא השורש 

וכל צבא השמים כולם מקבלים  העליון, שכל השרים העליונים

כחם ממנו, אזי הם כולם בחי' לווין אצלו, בבחי' כל כוכביא 

עד השורש שכולם הם בחינות לווים,  כייבלווין דא מן דא וכו'. 

דבר ה', שהוא בחי' הבעל תפילה שהוא המלוה  יגאושה העליון

הגדול, שכל צבא השמים וכל הכחות כולם הם בחי' לווין ממנו. 

, שכל צבא השמים לך משתחוים וצבאט(  'בבחי' )נחמי

השמים הם משתחוים ונכנעים לשרשם שהוא בחי' דבר ה' 

וים ר"ת שתחמך לשמים הצבא ובחי' הבעל תפלה כנ"ל. וזה 

. כי כולם הם בחי' לווין זה מזה וזה מזה עד המלוה מלוה

הוא טוהמלוה הגדול. כי  ידהגדול שהוא בחי' הבעל תפילה שהוא

בבחי' השורש העליון שהוא דבר ה' כנ"ל. וע"כ יכול להכיר 

בפני  טזובהמפורסמים שהם רק ע"י עזות, כי אין אדם מעיז פני

לפני הבעל תפילה שהוא בעל חובו )ב"מ ג(, וע"כ עזותם נופל 

ממנו כנ"ל: וזה בחי'  יזהמלוה הגדול כנ"ל, כי כולם הם בחי' לוין

, שע"י בחי' כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם)שמות לג( 

ים לך משתחוים, שכולם נשיאות חן, שהוא בחי' וצבא השמ

"ז נושא חן בעיניהם, בבחי' כ"א וא' יממנו, שע יחיםמקבלים ולו

, שתוכל לדעת ולהכיר ואדעך בשםעי"ז  נדמה לו כאומתו כנ"ל,

כל המפורסמים בעלי השם. כי מי שהוא מפורסם ויש לו שם 

, זה בחי' ואדעך בשםע"י עזות, הוא נופל לפניו כנ"ל. גם 

. כי ע"י ()בראשית ב נפש חיה הוא שמוהנפשות, בחי' 

שזה בחי'  [יט] המפורסמים, הוא מקושר עם כל הנפשות כנ"ל

ינו התקשרות לשרשי הנשמות, שהם בחי' , דהימאחז פני כסא

 :[כ] כסא הכבוד כנ"ל

יכולין לעשות ראש השנה. כי כשאדם יושב לדבר ואזי יד 

ן את דבחבירו, זה בחי' ר"ה, שהוא יומא דדינא, שהוא יושב ו

חבירו. וצריך ליזהר מזה מאד, ולהסתכל על עצמו היטב, אם 

, [כא] ם הואכי המשפט לאלקיהוא ראוי לזה לשפוט את חבירו. 

כשרז"ל )אבות  ,כי רק הוא ית' לבדו ראוי לשפוט את האדם

פ"ב( אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומו, ומי הוא שיכול 

מקומו של עולם לידע ולהגיע למקום חבירו, כ"א הש"י שהוא 

פ'  [כב]ב"ר ויצא פ' סח הובא בפירש"י }ואין העולם מקומו 

וע"כ הוא לבדו ית'  ,[כג] , וכ"א וא' יש לו מקום אצלו ית'{תשא

יכול לדון את האדם, כי הוא ית' בעל הרחמים, ובוודאי הוא 

. ואנו רואין [כה]אדם לכף זכות כדהוי דן את כל  מקיים בנו

רחמנותו, במה שקבע לנו ר"ה שהוא יום הדין בראש חדש. כי 

כי איך היינו מרימין פנינו לבקש כפרה  ,זה הוא חסד גדול

עמנו חסד, וקבע יום הדין ר"ה בר"ח, מאתו ית', ע"כ עשה 

שאז כביכול הוא ית' בעצמו מבקש כפרה, בבחי' הביאו עלי 

(. וע"כ אין לנו .שבועות ט [כו]כפרה הנאמר בר"ח )כשארז"ל 

בושה ביום הדין לבקש כפרה, מאחר שהוא ית' בעצמו מבקש 

אז כפרה כנ"ל. גם ע"י שהש"י בעצמו כביכול בא לידי זה 

יאו עלי כפרה. היינו שעשה דבר שהוצרך שיצטרך לומר הב

להתחרט עליו ולומר הביאו עלי וכו'. ע"כ אין לנו בושה לבא 

חרט עליהם, כי גם תלפניו בחטאינו לבקש עליהם כפרה ולה

נמצא שאנו  .הוא ית' עשה דבר שהוצרך להתחרט עליו כנ"ל

רואין גודל רחמנות שלו. ע"כ הוא לבדו ית' ראוי לדון את 

 הוא ית' יודע מקום כ"א וא'. כי כלהעולם, כי 
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 תורה אור
)ה( ְוֹכל ב פרשת בראשית 

ֶרץ  אָּׂ ְהֶיה בָּׂ ֶדה ֶטֶרם יִׂ ָּׂ יַח ַהש   ש ִׂ
ח  ְצמָּׂ ֶדה ֶטֶרם יִׂ ָּׂ ב ַהש   ל ֵעש ֶ ְוכָּׂ

י לֹ ים כ ִׂ ק ֱאלֹהִׂ יר ְיקֹוָּׂ ְמטִׂ א הִׂ
ן ַלֲעבֹד  ם ַאיִׂ דָּׂ ֶרץ ְואָּׂ אָּׂ ַעל הָּׂ

ה: מָּׂ ֲאדָּׂ  ֶאת הָּׂ
ק  ְצחָּׂ ֵצא יִׂ בראשית כד )סג( ַוי ֵ
ֶרב  ְפנֹות עָּׂ ֶדה לִׂ ָּׂ ש   ַח ב ַ ו  ש  לָּׂ
ים  ה ְגַמל ִׂ נ ֵ ְרא ְוהִׂ יו ַוי ַ א ֵעינָּׂ ָּׂ ש   ַוי ִׂ

ים: אִׂ  ב ָּׂ
ה  מָּׂ ש ָּׂ ֹל ַהנ ְ תהילים קנ )ו( כ 

ה  ַהלְ  ל יָּׂ ֵ ַהל   לויה:ת ְ
יַח  ינו  ְמש ִׂ ֵ ַח ַאפ  איכה ד )כ( רו 
ר  ם ֲאש ֶ יתֹותָּׂ חִׂ ש ְ ד ב ִׂ ְלכ ַ ד נִׂ ְידֹוָּׂ

ם: ֹויִׂ ְחֶיה ַבג  ֹו נִׂ ל  צִׂ ַמְרנו  ב ְ  אָּׂ
י  מִׂ ישעיה מח )ט( ְלַמַען ש ְ
ם  י ֶאֱחטָּׂ תִׂ ָּׂ ל  ְתהִׂ י ו  ִׂ יְך ַאפ  ַאֲארִׂ

: יֶתךָּׂ י ַהְכרִׂ ְלת ִׂ ְך ְלבִׂ  לָּׂ
ֹר  יַע ת  ְבַהג ִׂ אסתר ב )טו( ו 

ת אֲ  ר ב ַ ֵ ַכי ֶאְסת  ְרד ֳּ ֹד מָּׂ ל ד  יַחיִׂ בִׂ
בֹוא ֶאל  ַקח לֹו ְלַבת לָּׂ ר לָּׂ ֲאש ֶ
ם  י אִׂ ר כ ִׂ בָּׂ ה ד ָּׂ ְקש ָּׂ ֶלְך לֹא בִׂ ֶ ַהמ 
יס  ר יֹאַמר ֵהַגי ְסרִׂ ֶאת ֲאש ֶ
י  הִׂ ים ַות ְ ש ִׂ ֵֹמר ַהנ ָּׂ ֶלְך ש  ֶ ַהמ 
ל  ֵעיֵני כ ָּׂ את ֵחן ב ְ ר ֹנש ֵ ֵ ֶאְסת 

:  רֶֹאיהָּׂ
ד  ה הו א ְידֹוָּׂ ָּׂ נחמיה ט )ו( ַאת 

ךָּׂ אַ  ָּׂ ְלַבד ֶ ה\ת  ָּׂ יתָּׂ ֶאת \}ַאת  ש ִׂ { עָּׂ
ל  ם ְוכָּׂ ַמיִׂ ָּׂ ֵמי ַהש   ם ש ְ ַמיִׂ ָּׂ ַהש  
ֶליהָּׂ  ר עָּׂ ל ֲאש ֶ ֶרץ ְוכָּׂ אָּׂ ם הָּׂ אָּׂ ְצבָּׂ
ה  ָּׂ ֶהם ְוַאת  ר ב ָּׂ ל ֲאש ֶ ים ְוכָּׂ מ ִׂ ַהי ַ
ם  ַמיִׂ ָּׂ א ַהש   ְצבָּׂ ם ו  ָּׂ ל  ֻּ ה ֶאת כ  ְמַחי ֶ

ים: ֲחוִׂ ַ ת  ש ְ  ְלךָּׂ מִׂ
ד  שמות לג )יז( ַוי ֹאֶמר ְידֹוָּׂ

ם ֶאת הַ  ה ג ַ ר ַהז ֶה ֶאל מש ֶ בָּׂ ד ָּׂ
אתָּׂ  צָּׂ י מָּׂ ה כ ִׂ ָּׂ ֶאֱעש ֶ ְרת  ב ַ ר ד ִׂ ֲאש ֶ

ם: ש ֵ ֲעךָּׂ ב ְ ֵאדָּׂ ֵעיַני וָּׂ  ֵחן ב ְ
ד  ֶצר ְידֹוָּׂ בראשית ב )יט( ַוי ִׂ
ת  ל ַחי ַ ה כ ָּׂ מָּׂ ֲאדָּׂ ן הָּׂ ים מִׂ ֱאלֹהִׂ
ם  ַמיִׂ ָּׂ ל עֹוף ַהש   ֶדה ְוֵאת כ ָּׂ ָּׂ ַהש  
ְראֹות ַמה  ם לִׂ דָּׂ אָּׂ ֵבא ֶאל הָּׂ ַוי ָּׂ

קְ  ר יִׂ א לֹו ְוֹכל ֲאש ֶ ְקרָּׂ א לֹו י ִׂ רָּׂ
מֹו: א ש ְ ה הו  ם ֶנֶפש  ַחי ָּׂ דָּׂ אָּׂ  הָּׂ

א  ֵ ס  ֵני כִׂ ְ איוב כו )ט( ְמַאֵחז פ 
נֹו: יו ֲענָּׂ לָּׂ ז עָּׂ ְרש ֵ ַ  פ 

ירו   דברים א )יז( לֹא ַתכ ִׂ
דֹל  ג ָּׂ טֹן כ ַ ק ָּׂ ט כ ַ ָּׂ פ  ש ְ מ ִׂ ים ב ַ נִׂ פָּׂ
יש   ֵני אִׂ ְ פ  רו  מִׂ גו  ן לֹא תָּׂ עו  מָּׂ ש ְ ת ִׂ
ים הו א  ט ֵלאלֹהִׂ ָּׂ פ  ש ְ י ַהמ ִׂ כ ִׂ

ר בָּׂ ם  ְוַהד ָּׂ ֶ כ  ה מִׂ ְקש ֶ ר יִׂ ֲאש ֶ
יו: ַמְעת ִׂ ש ְ ן ֵאַלי ו  בו  ְקרִׂ ַ  ת 

 



 ליקוטי                תקעו ממשלה א ימי חנוכה ב         מוהר"ן תנינא            ג.                         

הם אצלו ית', כי הוא מקומו של עולם ואין העולם  תהמקומו

מקומו כנ"ל. כי אעפ"י שאנו מוצאים מקומות שהי' בהם 

אין הכוונה ח"ו  ,השראת השכינה, כגון בבית המקדש

שנתצמצם שם אלקותו יתברך ח"ו, כמו שאמר שלמה )מלכים 

הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה א ח( 

כי בביהמ"ק היה  ,רק מחמת שהיה שם דברים נאים ,וכו'

 ע' בהקדמת התיקונים}רא דעובדא דבראשית, וציורא דג"ע ציו

, ע"כ המשיך לשם קדושתו ית'. אבל הוא ית' אין העולם {[א]

מקומו, רק הוא מקומו של עולם וע"כ הוא ית' יכול לעשות ר"ה, 

שתגיע  שהוא יום הדין. כי הוא מקיים אל תדין את חבירך עד

וזה בחי' )תהלים צג(  :  למקומו כי הוא מקומו של עולם כנ"ל

, היינו שהש"י המשיך רק לביתך נאוה קודש ה' לאורך ימים

אבל  ,שם דברים נאים הקדושתו לבית המקדש, מחמת שהי

הוא ית' בעצמו אין העולם מקומו, רק הוא מקומו של עולם. 

עשות ר"ה, שהוא להיינו שהוא ית' יכול  ,ה' לאורך ימיםוע"כ 

 {ודף ו ובשו"ע או"ח סי' שצג [ב] ע' ביצה ד}יומא אריכתא 

ומי שאוחז בבחי' כסא הכבוד, בבחי' שרשי הנשמות,  .כנ"ל

וכסא כבוד בבחי' )שמואל א ב(  ,הוא ג"כ בחי' מקומו של עולם

. דהיינו ע"י בחי' ינחילם כי לה' מצוקי ארץ וישת עליהם תבל

עי"ז הוא מקומו של עולם, בחי'  כסא הכבוד שרשי הנשמות,

 : , וע"כ הוא יכול לעשות ר"ה כנ"לוישת עליהם תבל

, זה בחי' תקעו בחודש שופר. תקעווזה פי' 

. [ג] כנ"ל ותקעתיו יתד במקום נאמןהממשלה הנ"ל, בחי' 

בבחי'  ,[ד] זה בחי' התחדשות המוחין שבשלש רגליםבחודש 

ים והרגלים הם , שכל המועדעשה ירח למועדים)תהלים קד( 

בחי' הלב שניזון משופרא  , זהשופר. [ה] ע"י חידוש הירח

דף וע' תיקונים תיקון כא  [ו: ]זוהר פנחס רטז רכא}דשופרא 

היתקע  [ח]. גם שופר הוא בחי' יראה, בבחי' )עמוס ג({[ז] :מט

גם שופר הוא בחי' נבואה, בבחי'  .שופר בעיר ועם לא יחרדו

 ,גם שופר הוא בחי' תפלה .קולך הרם כשופרי [ט])ישעיה נח(

, וזה בחי' מיצר מן המיצר קראתי יה וכו'בבחי' )תהלים קיח( 

הוא בחי' שיח השדה שחוזרין כחם  השופר ומרחב השופר. גם

. וזה [יב] כנ"ל ויצא יצחק לשוח בשדה, בבחי' יאלהילתוך התפ

 יצאו, ר"ת יובלבמשוך בקרן הבחי' שופר, בבחי' )יהושע ו( 

ליום  יגהבכסכנ"ל. וע"י כל הבחי' אלו  שדהב שוחל צחקי
 : כי עי"ז יכולין לעשות ר"ה כנ"ל [,יד] היינו ר"ה ,חגינו

הנבואה הנ"ל יש קשיא, כי המלאך המשפיע הנבואה דהיינו טובענין 

, הוא למטה מבחי' מקום הנבואה. כי [טז] כנ"ל המלאך הגואל וכו'בחי' 

בבחי' למטה מנצח  יחא, והי[יז] המלאך הנ"ל הוא בחי' השכינה כמובא

ינו כשהיא עולה יוהוד שמשם הנבואה. אך יש בזה דברים בגו, דה

, ואין לנו עתה עסק [כ] דייקא משפיע נבואה יטלמעלה מהם אזי היא

 :בזה

 

וקבעו [ כב]הם ימי הודאה, כמ"ש  ימי חנוכה א [כא]ב 

שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל וכו'. וימי הודאה זה בחי' 

ב. כי זה עיקר שעשוע עוה"ב להודות ולהלל לשמו שעשוע עוה"

שעי"ז סמוכים וקרובים אליו ית'.  ,הגדול ית', ולהכיר אותו ית'

ליו ביותר. אכי כל מה שיודעין ומכירין אותו ית' ביותר, סמוכין 

כי שאר כל הדברים, יתבטלו לעתיד כולם, בבחי' כל הקרבנות 

שלא  {,[כד]פ' כז מ"ר צו פ"ט אמור }כגבטלין חוץ מקרבן תודה 

ישאר לעתיד רק בחי' תודה והודאה, להודות ולהלל ולדעת 

כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים כמ"ש )ישעיה יא(  ,אותו ית'

 : , שזה כל שעשוע עוה"בלים מכסים

 כיתודה שהוא שעשוע עוה"ב, זה בחי' הלכות.  ובחי' כהב
ההלכות שזוכין ללמוד בפרט מי שזוכה לחדש בהם, זה בחי' 

עשוע עוה"ב, בבחי' כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו ש

כי כשנתחדש הלכה נתחדש  .)נדה עג( עולם הבאכושהוא בן 

שכל וידיעה, והדעת הוא עיקר שעשוע עוה"ב כנ"ל. וזה בחי' 

)ברכות נד ע"ב( ד' צריכין להודות, דהיינו תודה, שהם 

אלה  כזרומי חכם וישממפורשין במזמור ק"ז שסיים בסופם 

, כשרז"ל [כח] . חסדי ה', זה בחי' הלכותתבוננו חסדי ה'וי

( כל המונע תלמידו מלשמשו כאלו מונע ממנו .)כתובות צו

חכמים זה בחי'  . ושימושלמס מרעהו חסד [כט] חסד, שנאמר

שהלכה כמותו כשארז"ל  חסדי דוד [ל]הלכות, שהם בחי' 

, וה' עמושהלכה כמותו. וזהו [ לא] וה' עמו)סנהדרין צג ע"ב( 

היינו שסמוך וקרוב להש"י, בחי' שעשוע עוה"ב, שהוא בחי' 

 : הלכות כנ"ל

זה מכונה התודה בשם הלכה, כי תודה מביאין ובשביל 

כשיוצאין מצרה. כי כשנופלין לאיזהו צרה ח"ו, אזי עיקר הצרה 

לב  (משלי יד) כ"שבלב, כי הלב יודע ומרגיש הצרה ביותר, 

וע"כ הוא מרגיש הצרה  ,[לב], כי הלב מבין יודע מרת נפשו

. ואזי בשעת הצרה מתכנסים כל הדמים ועולים אל [לג] ביותר

הלב. כמו כשיש צרה באיזהו מקום ח"ו, אזי מתכנסים כולם אל 

החכם שיש שם לקבל ממנו עצה. כמו כן נתקבצים כל הדמים 

לבקש עצה ותחבולה כנגד הצרה. ואזי הם [ לד] ועולים אל הלב

בצרה ובדוחק גדול. כי לא די שהלב  שוטפים על הלב, ואז הלב

מרגיש הצרה יותר מכולם, אף גם  להדואג בעצמו, כי הוא

הדמים שוטפין עליו ומצירין לו מאוד. וע"כ כשיש ח"ו צרה 

כי הוא מבקש לנענע  ,לאדם, הלב דופק בדפיקות גדולות

מעצמו ולהשליכם מעליו, וע"כ הוא דופק בדפיקות גדולות 

כשיוצאין מהצרה, אזי חוזרין בשעת הצרה ח"ו. ואח"כ 

תהלוכות הדמים לילך כסדר בתוך שבילי הגוף, וע"כ התודה 

מכונה בשם הלכה, ע"ש  לושהיא באה כשיוצאין מהצרה, היא

 : תהלוכות הדמים שהולכין כסדר כשיוצאין מהצרה כנ"ל

 כי בשעה שאשה כורעת לילד .באה הולדה בנקלומזה  ג

סוטה יא ע"ב( ועי"ז נעשה )כשארז"ל לזירכותיה מצטננות 

 , ואזי [לח] ההולדה, כי הדמים עולין למעלה

 

                                              
 דף יג. א
 ופרש"י שם ד"ה מי אמר .ובדף ו שם, פרש"יו ב"דף ד' סוף ע ב
 ות ב'בא ג
 כנ"ל באות ה' ד
 פרש"י שם ה
לבא דאיהו רכיך וחלש, ומלכא וקיומא דכל שאר שייפין, לא נטיל  ו

 למזוניה אלא ברירו וצחותא דכל דמא, ומזוניה נקי וברירא,
לב מבין, לב יודע, לב רואה, לב איהו שכינתא, דלא נטלא אלא  ז

 ,דמא צח, דאיהי קרבנא דצלותא נקיה בלא חובין ובלא פסולת
אם יתקע וכן נקט רבינו לעיל בתורה ס' אות ח' ]דף  פסוקלשון ה ח

עג.[ אבל כאן ולקמן תורה ה' תנינא אות יא ושם בסוף התורה נקט 
 היתקע.

הפסוק חוזר בלק"מ ה"פ כאן ולקמן בדף יט. יח. הרם כשופר ובדף  ט
 יח: ולעיל תורה כב דף לד. כשופר הרם 

 כשופר הרם -בתרלד י
 ההתפל -מתרצו יא
 סוף אות יא יב
כי לעיל בתחילת התורה נקט  אולי)בכסא  -בכסה, ומתרצו -גם בדפו"ר יג

, ואולי כדי שיהיה רמז לכסא הכבוד רבינו כסא אע"פ שבפסוק כתוב כסה
 שלא באר רבנו היכן רמוז כאן(

                                                       
עי"ש תרגום יונתן ומצודות דוד וילקוט שמעוני תהלים פא רמז  יד

 תתלא
דפס באות מרובע גדול ובתקפא נדפס באות בדפו"ר מכאן ועד הסוף נ טו

 רש"י קטן. 
  באות ו' טז
 קהלת יעקב ערך מלאך ,א"זוהר ויחי דף רל סוף ע יז
 בדפו"ר והוא  יח
 היא -, מתרלואוה -בתרלד ,לא ברור ונראה היא -בתקפאבדפו"ר היא  יט
 עיין פל"ח כאן אות יט כ

"ן סימן עט נאמר בשבת חנוכה שנת תקסט )חי"מ נט( ועיין חיי מוהר כא
 וסימן שצ וסימן קכד

בנוסח על הניסים שאומרים בתפילה וברכת המזון מקורו בגמ' שבת  כב
 לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה.כא: 

 בתקפא הניח כאן ריוח לציין מ"מ ולא ציין כג
לעתיד לבא כל הקרבנות פסקא ז'  '* ע"ש ]ויקרא רבה פרשא ט כד

  ינו בטל כל התפלות בטלות ההודאה אינה בטלהבטלין וקרבן תודה א
כל הקרבנות בטלין וקרבן תודה אינה בטלה לעולם  פרשה כז פסקה יבו

 [םכל ההודיות בטלין והודיות תודה אינה בטלה לעול
 כ  -בתקפא  כה
 העולם -מתרצו  כו

                                                       
 וישמר -מתרלו  כז
יד כי ע"י הלכות נמשך יג מדות של  'עיין לק"ה כלאי בהמה ד כח

 םרחמי
 יד 'איוב ו כט
 ישעיה נה*  ל

 א יח יד עי"ש גם טז יח-שמואל לא
ישעיה ו' י' ולבבו  נאמרשין שהלב מבין נמופרש"י ו]. ברכות סא*  לב

  [יבין
 עיין קהלת א' יח יוסיף דעת יוסיף מכאוב לג
 לב בנפש כמלך במלחמהפ"ו ספר היצירה עיין  לד
 הוא -ומתרלותרלד ובדפו"ר  ,היא –בתקפא לא ברור ונראה  לה
 היא -ומתרלובתרלד בדפו"ר היא  –בתקפא לא ברור ונראה  לו
)כשארז"ל סוטה יא ע"ב( כנראה כיון שתיבת כשארז"ל אינה  –בתשכט  לז

 בדפו"ר ונוספה יחד עם המ"מ ע"י מוהרנ"ת
ועיין דעת התבונה   ,תועיין ע"ח שער כ פ"ג מ" ,עיין לעיל תורה קסט לח

 פנויוחלל ה פ"ה דף לה: שהוא סוד הצמצום

 תורה אור
י ַהֻאְמָנם -מלכים א ח )כז( כ ִּ

ה  נ ֵ ים ַעל ָהָאֶרץ הִּ ב ֱאלֹהִּ ֵיש ֵ
ם לֹא  ַמיִּ ָ ֵמי ַהש   ש ְ ם ו  ַמיִּ ָ ַהש  
ת ַהז ֶה  יִּ י ַהב ַ ָך ַאף כ ִּ לו  ְיַכְלכ ְ

י: יתִּ נִּ ר ב ָ  ֲאש ֶ
תהילים צג )ה( ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנו  
ְמאֹד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה קֶֹדש  ְידָֹוד 

 ים:ָימִּ  ְלאֶֹרךְ 
ים ֵמָעָפר -שמואל א ב )ח( ֵמקִּ

ים ֶאְביֹון  ֹת ָירִּ פ  ל ֵמַאש ְ ד ָ
א  ֵ ס  ים ְוכִּ יבִּ ם ְנדִּ יב עִּ ְלהֹוש ִּ
י ַלידָֹוד ְמֻצֵקי  ֵלם כ ִּ ָכבֹוד ַיְנחִּ

ֵבל: ֵ ת ֲעֵליֶהם ת  ש ֶ  ֶאֶרץ ַוי ָ
ְקעו  ַבחֶֹדש   תהלים פא )ד( ת ִּ

: נו  ֶסה ְליֹום ַחג ֵ ֵ כ  ֹוָפר ב ַ  ש 
ה ָיֵרַח  תהלים קד )יט( ָעש ָ

ֶמש  ָיַדע ְמבֹואֹו: ים ש ֶ   ְלמֹוֲעדִּ

ֹוָפר  עמוס ג ַקע ש  ָ ת  ם יִּ )ו( אִּ
ם  יר ְוָעם לֹא ֶיֱחָרדו  אִּ עִּ ב ְ
יר ַוידָֹוד לֹא  עִּ ְהֶיה ָרָעה ב ְ ת ִּ

ה:  ָעש ָ
)א( ְקָרא ְבָגרֹון  ישעיה נח

ֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלָך  ש   ְך כ ַ ְחש  ַ ַאל ת 
ָעם  ש ְ ִּ י פ  ד ְלַעמ ִּ ְלֵבית ְוַהג ֵ ו 

ֹאָתם:  ַיֲעקֹב ַחט 
ַצר  ֵ ן ַהמ  תהילים קיח )ה( מִּ

: ְרָחב ָיה  ֶ י ַבמ  ה  ָעָננִּ י י ָ  ָקָראתִּ
ְצָחק  ֵצא יִּ בראשית כד )סג( ַוי ֵ
ְפנֹות ָעֶרב  ֶדה לִּ ָ ש   ַח ב ַ ו  ָלש 
ים  ה ְגַמל ִּ נ ֵ ְרא ְוהִּ א ֵעיָניו ַוי ַ ָ ש   ַוי ִּ

ים: אִּ  ב ָ
ְֹך  ְמש  יהושע ו )ה( ְוָהָיה ב ִּ

ֶקרֶ  ְמֲעֶכם ב ְ ש ָ ֹוֵבל ב ְ ן ַהי 
ְמֲעֶכם\ ש ָ ֹוָפר \}כ ְ { ֶאת קֹול ַהש  

ָעה ְגדֹוָלה  רו  יעו  ָכל ָהָעם ת ְ ָירִּ
יָה  ֶ ְחת  ַ יר ת  ְוָנְפָלה חֹוַמת ָהעִּ

ֹו: יש  ֶנְגד   ְוָעלו  ָהָעם אִּ
 

 תורה ב
ישעיה יא )ט( לֹא ָיֵרעו  ְולֹא 
י  י כ ִּ ָכל ַהר ָקְדש ִּ יתו  ב ְ חִּ ַיש ְ

ָעה ֶאת ְידָֹוד ָמְלָאה ָהאָ  ֶרץ ד ֵ
ים: ם ְמַכס ִּ ם ַלי ָ יִּ ַ מ   כ ַ

י ָחָכם  תהילים קז )מג( מִּ
ֹוְננו  ַחְסֵדי  ְתב  ה ְויִּ ֶ ָמר ֵאל  ש ְ ְויִּ

 וד:ְידֹ
ס ֵמֵרֵעהו  ָחֶסד  ָ איוב ו )יד( ַלמ 

י ַיֲעזֹוב: ד ַ ְרַאת ש ַ  ְויִּ
ו  ָאְזְנֶכם  ישעיה נה )ג( ַהט 

י ַנְפש ְ  ְתחִּ ְמעו  ו  ְלכו  ֵאַלי ש ִּ ֶכם ו 
ית עֹוָלם  רִּ ְוֶאְכְרָתה ָלֶכם ב ְ

ים: ֱאָמנִּ ד ַהנ ֶ  ַחְסֵדי ָדוִּ
ד -שמואל י ָדוִּ א יח )יד( ַוְיהִּ

יל ַויקָֹוק  כ ִּ ָרָכו ַמש ְ ְלָכל ד ְ
ֹו: מ   עִּ

ת  משלי יד )י( ֵלב יֹוֵדַע ָמרַֹ
ְתָעַרב  ְמָחתֹו לֹא יִּ ְבש ִּ ֹו ו  ַנְפש 

 ָזר:
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 תקעו ממשלהמאמר 
 מספה"ק ליקוטי מוהר"ן

 
 א

 

 זמן אמירת התורה
תורה זו נאמרה בברסלב בראש השנה  
שנת תקסט )חי"מ נט( שחל בימים ה'  

 ו' )פל"ח( 

 
 פתיחה

בתורה זו מלמד רבינו על מדרגה נפלאה שהיא התכלית והסוף שצריך איש ישראלי להגיע אליה והיא  
ג'  הרע שב מבטלמברר ו, וזה ע"י שמכבד את הג' רגלים וזוכה לדעת שעל ידה להיות למעלה ממלאך 

ם  תאוות אכילה ממון ומשגל ואזי זוכה לשלימות היראה שממנה נברא מלאך המשפיע נבואה ואם עוד ג 
ה'  נזהר מג' מפסידי התפלה שהם פגם אמונה וביזוי אנשים ושמירת הברית, אזי זוכה שתפילתו היא דבר 

   ששולח הקב"ה בפיו, ונעשה הוא המלווה ומשפיע חיות לכל העולמות, וגם למלאכים וכל צבא השמים.
וסמוך מהם  למעלה , יהיה ילוד אשה קרוץ חומר שנולד מהתאווהאבל המלאכים מאד מקנאים על זה ש

שעל ידה ממילא יפסיד הידועה תאווה  הלובעקר ומנסים להפילו  .ומקבלים ממנו והם תחתיולהקב"ה, 
   מעלה זו.

וזה ע"י  ,דהיינו להתקשר לשרש נשמות ישראל החצובות תחתיולאחוז בכסא הכבוד  היאוהעצה לזה 
בכלל ישראל שמהם   נכלל ועי"ז שהוא שמתקשר לכל מפורסמי הדור, כי קשה להתקשר לכולם בפרטיות,

עיקר כבודו ית' אזי אדרבה הוא מוצא חן בעיניהם. אבל א"א להתקשר לנשמות ישראל אלא רק מי שיכול 
ורק שמי שזכה לשלימות התפלה כנ"ל  להיזהר שלא לערב בהתקשרות זו גם את המפורסמים של שקר,

   הוא יודע להכיר אותם ולהזהר מהם.
רבנו כשהיה חולה ובהרבה מהן מדבר ממחלה ורפואה כנראה להמשיך לו רפואה  התורות שבחלק ב' אמר 

   לבד מהקשר ההכרחי למהלך התורה.
 

 ראשי פרקים

 אות א' 
ָלה ַעל   ׁשָ מְׂ ה לֹו מֶׁ יֶׁ הְׂ י ִ ָרא,  ׁשֶׁ ֵאִלי ִנבְׂ רְׂ ש ְׂ ָאִכים ִאיׁש  ַהי ִ לְׂ ַ  ַהמ 

כמ"ש חז"ל עתידין צדיקים שיהיה מחיצתם לפנים ממלאכי  
 השרת  

 ל -והמלאכים יצטרכו לשאול את הצדיקים מה פעל א
ָלה   ׁשָ מְׂ מֶׁ ַח ַלֲעמד ב ְׂ ה לֹו כ  יֶׁ הְׂ י ִ אד, ׁשֶׁ מֹו מְׂ מר ַעצְׂ ַאךְׂ ָצִריךְׂ ִלׁשְׂ

 זֹו, 
   כי המלאכים מתקנאים מאד באדם כזה 

 אות ב 
ה  ָהֵעָצה ַעל זֶׁ ָרֵאל וְׂ מֹות ִיש ְׂ מֹו ִעם ִנׁשְׂ ר ַעצְׂ ֵ ַקׁש     לְׂ

דהיינו לאחוז בבחי' שרשי נשמות ישראל שחצובות תחת  
 כסא הכבוד 

 אות ג 
לקשר עצמו לשרשי נשמות ישראל צריך לידע מקור חיותן  

 של כל הנשמות  
והעיקר לידע מפורסמי הדור וממילא מקושר גם לנשמות  

 שתחתיו 
ות  זשל שקר כי הם ע אך צריך לידע ולהכיר המפורסמים  

 מלכותא בלא תגא 
 אות ד' 

מפורסמי שם שקר זה ע"י יראה שלימה  אך להכיר את 
 שבלב

ת אכילה ממון ומשגל  ו יראה שלימה היא רק כשמכניע תאו
 כי הן מקומן בלב 

 
 ירושליםעד יט חשון תשעח  תשעז    טו אלול  א

אישה  מתינוק היונק מאשה חצופה גורם לו לתאווה ניאוף ו 
 כשרה מבטל ממנו התאווה 

 אות ה' 
 הנ"ל זה ע"י שממשיך דעת אל הלב לתקן ג מדות רעות 

 כי הדעת הוא בחי' ג' מוחין 
מסוגל לתקן  מג' רגלים  וכבוד יו"ט מסוגל לזה כי כל רגל  

 וה אחת פסח ממון שבועות ניאוף סוכות אכילה ותא
 אנשי שם זה בחי' ג' מדות הנ"ל 
 אות ו 

נבואה   נברא מלאך המשפיע  ע"י תיקון היראה בשלימות 
 להתנבא עד שאפילו קטנים יכולים 

 כי המלאך המשפיע נבואה שרשו מיראה 
 אות ז'

 מהתמנות   רהלהיז אך צריך 
תא לו  יש  ליראה  כשזוכה  לה וכי  דבריו    תמנות וה  כי 

 נשמעים 
 ההתמנות מזיק להשפעת הנבואה
 אות ח'

 ע"י השפעת הנבואה נגאלת התפלה  
בה כשמתפללים    כי התפלה גבוהה מאד ובני אדם מזלזלין 

 חפצים לפטור ממנה 
 תפלה בשלמות היא בחי' בורא ניב שפתים  

 אות ט' 
 כשנגאלת התפלה נופל הדוקטוריא 

 כי כל הרפואות ע"י עשבים  
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 ולכל עשב ככב ומזל שאומר לו גדל 
מכ כוחו  שמקבלים  כומקבל  עד  ממנו  שלמעלה  בים 

 מהשרים של מעלה  
דהיינו   וכולם לווין זה מזה עד שכולם מקבלים מדבר ה'

 התפלה 
 לכן על ידה נופל הדוקטוריא 

 ואזי הרפואה ע"י לחם ומים כי הם יתברכו מדבר ה'
כל התחלקות הכוחות שכל עשב מרפא חולי אחר זה רק  

 למטה אבל תפלה שהיא דבר ה' מרפא הכל 
 י'אות  

 ג' עבודות דסטרא אחרא מפסידין עבודות התפלה 
שהנופל   הברית  ושמירת  וע"ז  אדם,  לכל  בז  תהי  אל  והן 

 בהם נעשה בחי' עבד 
 אות יא 

יש חולאת שהוא כמו צמח תחילה מקנן בהעלם כמו זרע  
באדמה ואין יודע ממנו אלא ע"י מיחושים שיש לו מחמת  

 גדילת החולאת 
ו מאביו  בתולדה  שהוא  חולאת  רק  ויש  ומתגלה  אמו 

 בזקנותו 
יש חולאת שרפואתו עשב אחד ויש ע"י הרכבה של כמה  
 עשבים ויש ע"י עשב שגדל רחוק ויש שאין לו שום רפואה

אזי הוא בבחי' דבר ה' שרש כח    ד כשאדם עומ להתפלל 
 העשבים ואז הם מוכרחים להחזיר כוחם לתפלה 

חולאת איזה  על  לה    וכשמתפלל  המועיל  העשב  מוכרח 
 להחזיר כוחו לתפלה 

 אות יב 
 וזה התנוצצות משיח 

 כי כל הדברים נחלקים בטעם מראה וריח 
 עיקר הוא הריח ממנו נהנית הנשמה

 עיקר התפלה מהנשמה 
משיח מקבל כל הריחות שהן בחי' התפלות כי הוא בחי'  

 חטם 
 כי יניקת התפלה שהיא מהנשמה היא מהריח 

שי שם  על  נקרא  הריחות  משיח  הינו  השדה  משיח  ונק 
 שבאים בתוך התפלה 

 אות יג
 זה בחי' נשיאת חן 

ן של כל הכוחות  ושרש עלי  ,הבעל תפלה הוא בבחי' דבר ה'
 וכל צבא השמים מקבלים ממנו 

על כן הוא נושא חן בעיניהם וכל אחד נדמה לו כאומתו  
 וכאילו עוסק עימו לבד 

זות כי  ואזי יכול להכיר המפורסמים של שקר שהם ע"י ע
 עזותם נופל לפניו 

שכיון שהוא מלווה של כולם אין בעל חוב מעיז פניו בפני  

 על כן עזותם נופל לפני הבעל תפלה בעל חובו 
הם   מי  שתדע  בשם  ואדעך  בעיני  חן  מצאת  כי  בחי'  וזה 

 הבעלי שם של שקר ע"י עזות 
בכסא אחיזה  הוא  בשם  ואדעך  התקשרות    גם  ע"י  כבוד 

 לאנשי שם שהם המפורסמים 
 אות יד 

 ואזי יכול לעשות ראש השנה דהיינו לדון את חבירו 
 כי אסור לדון את חבירו עד שיגיע למקומו  

וזה יכול רק מי שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו  
 כמו הקב"ה 

בעל   ית'  הוא  כי  האדם  את  לדון  יכול  לבדו  הוא  ע"כ 
 קיים בנו הוי דן את כל אדם לכף זכות הרחמים ובוודאי מ

ורואים רחמנותו במה שקבע את ר"ה יום הדין בר"ח שהוא  
יום שגם הוא כביכול מבקש כפרה על עצמו שע"כ גם לנו  

 אין בושה לבקש כפרה 
חמנותו היא במה שהביא עצמו שכביכול יצטרך לומר  גם ר

 הביאו עלי כפרה כדי שגם אנו לא נתבייש לבקש כפרה 
על כן רק הוא לבדו ית' ראוי לדון את העולם כי הוא ית'  
יודע מקום כל אחד ואחד כי כל המקומות הם אצלו כי הו  

 אמקומו של עולם 
אע"פ שרואים מקומות שכביכול השרה בהם שכינתו יותר  

הכוונה   אין  המקדש  בית  כגון  אחרים  שבית  ממקומות 
מקומו,  הוא  דמעשה    המקדש  ציור  שם  שיש  בגלל  אלא 

 בלבד.  אשית וציור הג"ע המשיך לשם קדושתו בר
מי שאוחז בכסא הכבוד בחי' שרשי הנשמות הוא ג"כ בחי'  

 . מקומו של עולם ויכול לעשות ר"ה
וזה בחי' תקעו בחדש שופר כי תקעו זה בחי' ממשלה על  

 המלאכים 
 בחודש זה התחדשות המוחין בג' רגלים  

 שופר בחי' לב 
 גם שופר בחי' יראה 

 נבואה גם שופר בחי'  
   גם שופר בחי' תפילה 

 גם שופר בחי' שיח השדה שחוזר כוחם לתוך התפלה 
בכסה ליום חגינו היינו ר"ה, כי ע"י כל הנ"ל יכולין לעשות  

 ר"ה 
הוא   נבואה  המשפיע  שמלאך  קושיא  יש  הנבואה  בענין 

 במלכות שהוא למטה ממקום הנבואה שהוא נצח והוד 
זי היא דייקא  אך יש בזה דברים שהיא עולה למעלה מהם א

 משפיע נבואה )עיין פל"ח יט(  
 

 ליקוטי הלכות
 המקום   המעללמבאר באריכות עניין המקום ו -  ג   או"ח א  דף לד:  ציצית

 או"ח ב  דף קח  ברכת הריח  ב 
   במילוי הלבנה הפך מאורות חסר שמשם נמשך הג' תאוות חל יו"ט)ב(  – או"ח ג  דף פג: ראש חודש  ב

 או"ח ג  דף רכו:  סוכה  ה 
 או"ח ג  דף ער  השמטות 

)ט( ג' תאוות שמפסידות את היראה  )ב( מפורסמים של שקר בחי' עץ הדעת טוב ורע, הם מתתקעד דורות     ד   יו"ד ב  דף קסג:  ערלה
 . בחי' דקה יותרהן בחי' ג' עבודות שמפסידות את התפלה רק 

 הלואה ב    :חו"מ א  דף כג
 חו"מ א  דף סו  גבית חוב מלקוחות  ה 

 חו"מ א  דף ע:  הרשאה  ה 
 חו"מ א  דף עג  ערב  ה 

 מלאך כל מהותו היא שליח וזה שייך רק תחת המקום, כי מעל המקום א"צ שליחות.   ד  חו"מ א  דף רו  שלוחין

 
 שיחות השייך לתורה זו 

עו   קְׂ ֹראׁש -ַמֲאַמר "ת ִ ֱאַמר ב ְׂ ָיָנא ִסיָמן א', נֶׁ ֵטי ִתנְׂ ו  ִלק  ָלה", ב ְׂ ׁשָ מְׂ ָנה תקס"ט ]שחל ביום חמיישי ושישי  -מֶׁ ָ ם  )פל"ח דלהלן(ַהׁש  ֹקדֶׁ [, וְׂ
ָמקֹום ַאֵחר  ֹבָאר ב ְׂ מְׂ ַ ָאה נֹוָרָאה, כ  ר ַמרְׂ ֵ ה ִספ   .  ט(מוהר"ן, סעיף נ"-)חיי: )להלן בחיי"מ סי' פ"ד, מובא להלן(ָלזֶׁ
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ר כ ָ זְׂ ַנת תקס"ח ַהנ ִ ׁשְׂ יֹ -ב ִ מֹו ב ְׂ ַעצְׂ ָאה  ב ְׂ ֲעֹשָ ָלָאה, ׁשֶׁ א ִנפְׂ ֵ ס  ָחד כ ִ ֹפה, ֵהִביא לֹו ִאיׁש אֶׁ ג ְׂ לְׂ רְׂ ֶׁ ב  מְׂ ֶׁ א ִמל  ָ ב  סֹופֹו, ַאַחר ׁשֶׁ ֵעיל ב ְׂ נו ת  לְׂ ָ ָאמ  ִפי וְׂ
ךְׂ ַאַחר ָסמו  ָאז, ב ְׂ דֹול, וְׂ ָרָאה, ׁשֶׁ -ג ָ ֹוָרָאה ׁשֶׁ ָאה ַהנ  רְׂ ַ ר ַהמ  ֵ , ִספ  ךְׂ ָ ָמקֹום ַאֵחר  כ  ָבה ב ְׂ ת ְׂ ִנכְׂ ', וְׂ כו  ִביָבה  וְׂ ָהָיה ֵאׁש סְׂ א, וְׂ ֵ ס  ֵהִביאו  לֹו כ ִ

דֹוׁש, ַרק ִמפ ִ )חיי"מ סעיף פ"ד דלהלן( יו ַהק ָ ִ יָה ִמפ  ת ִ ַמעְׂ לֹא ׁשְׂ ה, וְׂ ֲעֹשֶׁ ַ ר ֹזאת ַהמ  ֵ פ  ס ִ ָעה ׁשֶׁ ׁשָ לֹו ב ְׂ צְׂ יֹות אֶׁ י ֲחֵבִרי.  , ַוֲאִני לא ָזִכיִתי ִלהְׂ
,-ַאַחר ךְׂ ָ ֹראׁש   כ  ֹזאת הַ -ב ְׂ ָיָנא", וְׂ ֵטי ִתנְׂ ו  ר "ִלק  פֶׁ ֵ ת ַהס  ַ ִחל  תְׂ ת ב ִ סֶׁ ֶׁ פ  דְׂ " ָהִראׁשֹוָנה, ַהנ ִ עו  קְׂ ֹוָרה "ת ִ ָנה תקס"ט, ָאַמר ַהת  ָ ֹוָרה ִהיא  ַהׁש  ת 

ר ָ כ  זְׂ ַהנ ִ א  ֵ ס  ַהכ ִ ל  ׁשֶׁ ֹוָרָאה  ַהנ  ה  ֲעֹשֶׁ ַ ַהמ  ַעל  ׁש  רו  ֵ פ  מֹו  ִנפְׂ -כ ְׂ יִקים,  ַעת ִ ָבִרים  ַהד ְׂ וְׂ ֵעיל;  ִצין  לְׂ ַקב ְׂ תְׂ מ ִ ׁשֶׁ ֵאיךְׂ  ֹאד,  מְׂ נֹוָרִאים  וְׂ ָלִאים 
ר ָ כ  זְׂ ה ַהנ ִ ֲעֹשֶׁ ַ ֵני ַהמ  יְׂ ִרין ִענְׂ ַחב ְׂ ִמתְׂ ר- ו  ָ כ  זְׂ ֹוָרה ַהנ ִ ֵעיל ִעם ַהת  אן:  -לְׂ ָ ה כ  זֶׁ ָ ַהֲאִריךְׂ ב  ֵאין לְׂ ֵעיל, וְׂ  לְׂ

ֹראׁש  ה ב ְׂ ִהנ ֵ וֹ -וְׂ ֹאַמר ת  י  ַבע, ׁשֶׁ ֶׁ ךְׂ ַהט  רֶׁ ה לֹא ָהָיה ׁשו ם ד ֶׁ ָנה זֶׁ ָ אֹות  ַהׁש  ה מְׂ ָ מ  ַ ָהָיה כ  ה, ׁשֶׁ ֶׁ ֵאל  ָ ה כ  ֵ ב  ים ַהרְׂ ֵני ֲאָנׁשִ ָרט ִלפְׂ פְׂ ים, ב ִ ַרב ִ ָ ָרה ב 
ַאף ֹאד, וְׂ ֹאד מְׂ ׁש מְׂ הו א ָהָיה ָחלו  ֵני ָהִעיר, וְׂ ץ ב ְׂ ִחים, חו  י-ַעל-אֹורְׂ ִ ם-פ  ֵ ים  -ֵכן ָהָיה ַהׁש  ַרב ִ ָ ֹוָרה ב  ל ַהת  ָ ָגַמר כ  וְׂ  , ֵרנו  זְׂ עֶׁ ַרךְׂ ב ְׂ ָ ב  ִיתְׂ

ֲאִריכו   ַ ַאַחרב  ; וְׂ ָעה  ֹומְׂ ן ַהׁש  ֵרי ֹאזֶׁ ֹוָרא, ַאׁשְׂ ֹו ַהנ  כ  ַדרְׂ ָלָאה, כ ְׂ י ָהָיה ָעָליו  -ת ִנפְׂ ָפָניו, כ ִ ה ב ְׂ נ ָ בֶׁ ת ְׂ כְׂ אֶׁ ִריחֹו ׁשֶׁ ַהטְׂ ִרי לְׂ ׁשָ פְׂ אֶׁ ךְׂ לא ָהָיה ב ְׂ ָ כ 
ם ֵ ַהׁש  וְׂ ֹאד,  מְׂ ׁש  ָחלו  ָהָיה  הו א  וְׂ דֹול,  ג ָ ֹטַרח  ַהנ ִ -לְׂ ָרָכיו  דְׂ ב ִ ֲעָזַרִני  ַרךְׂ  ָ ב  ;  ִיתְׂ י אֹוָתה  ת ִ ַתבְׂ ָ כ  ׁשֶׁ ַעד  ִגיעֹות,  יְׂ ה  ָ ַכמ  ב ְׂ י  ת ִ ַגעְׂ י ָ ׁשֶׁ ָלִאים,  פְׂ

 : ַרךְׂ ָ ב  ם ִיתְׂ ֵ ַרת ַהׁש  זְׂ עֶׁ ֵעיָניו, ב ְׂ ָבה ב ְׂ הו טְׂ ָפָניו וְׂ ִאיִתיָה לְׂ רְׂ הֶׁ  .  ל"ב(- ימי מוהרנ"ת, סימן ל"א -) וְׂ

ם ֹראׁש  ר ֹקדֶׁ ֵ פ  ס ִ אֹות-ַמה ׁשֶׁ בְׂ ָנה תקס"ט, סֹוף ַקִיץ תקס"ח. ו  ָ ה  ַהׁש  ךְׂ ָלזֶׁ ָסמו  ָלָאה, וְׂ א ִנפְׂ ֵ ס  ִליק כ ִ ְׂ עפ  ֶׁ ֹוֵחט ִמט  ֹו ָהֵעת ֵהִביא לֹו ַהׁש 
ל ָהעֹוָלם, ֲאנָ  ָ כו  כ  ָהלְׂ , וְׂ ִביָבה  ָהָיה ֵאׁש סְׂ א וְׂ ֵ ס  ֵהִביאו  לֹו כ ִ ֲחלֹום, ׁשֶׁ ַ ָאה אֹו ב  רְׂ ַ מ  ַ ָרָאה ב  ר ֹזאת ׁשֶׁ ֵ ,  ִספ  אֹוָתה  ים ָוַטף, ִלרְׂ ָנׁשִ ים וְׂ ׁשִ

רו    ָחזְׂ ׁשֶׁ כְׂ ם ָהלְׂ ו  ָ ל  ֻּ ֹור כ  ִהיֵגי ַהד  ל ַמנְׂ ָ ַגם כ  ם, וְׂ יֵניהֶׁ ֵ ִכים ב  ו  ד  ה ׁשִ ַנֲעש ָ ה וְׂ ה ִעם זֶׁ רו  זֶׁ ְׂ ַקׁש  ף ִנתְׂ כֶׁ ֵ ם, ֲאַזי ת  ָ י:  ִמׁש  ת ִ ַאלְׂ ׁשָ . וְׂ אֹוָתה  כו  ִלרְׂ
ִביבָ  י סְׂ ת ִ פְׂ ִהק ַ י וְׂ ת ִ ָהַלכְׂ ִכים. וְׂ ו  ד  ו  ׁשִ ף ַנֲעש  כֶׁ ֵ ֵני ָמה ת  ְׂ ִמפ  חֹוָקה ו  ה ִהיא רְׂ ָ מ  ַ ָבא ֹראׁש כ  הֹוֵלךְׂ ו  י ׁשֶׁ ת ִ ַמעְׂ ׁשָ ם, וְׂ ָהִייִתי  -ם ֵליֵלךְׂ ׁשָ ָנה, וְׂ ָ ַהׁש 

ָכאן עַ  ֵאר ב ְׂ ָ ׁש  י: ֵאיךְׂ אֶׁ ִלב ִ י ב ְׂ ת ִ ָאַמרְׂ י, וְׂ ת ִ ַדעְׂ ָהִייִתי ָנבֹוךְׂ ב ְׂ ם, וְׂ ב ׁשָ ֵ ַעכ  ִהתְׂ ק ִאם ַלֲחֹזר ִאם לְׂ ָ פ  סֻּ י:  -ל ֹראׁש מְׂ ת ִ ַדעְׂ י ב ְׂ ת ִ ָאַמרְׂ ָנה; וְׂ ָ ַהׁש 
ִפי ַהג   ם ֹראׁש לְׂ ָרִאיִתי ׁשָ א, וְׂ ֵ ס  ַהכ ִ ָבאִתי לְׂ ם. ו  ָהִייִתי ׁשָ ה ִלי ַלֲחֹזר, וְׂ ָ ׁש ִלי, ָלמ  י ֵ ׁש ׁשֶׁ ף ָחלו  ָנה, ֹראׁש -ו  ָ ֵכן יֹום-ַהׁש  ׁש, וְׂ ָ ָנה ַממ  ָ -ַהׁש 

ר, יֹום ו  פ  ָהיו  צֹוֲעִקים:-כ ִ י ׁשֶׁ ת ִ ַמעְׂ ם ׁשָ ׁש. ג ַ ָ ֹות ַממ  כ  ֹות, סֻּ כ  ֵכן סֻּ ׁש, וְׂ ָ ו ר ַממ  פ  י"    כ ִ ׁשִ ָאה ַנפְׂ נְׂ ם ש ָ ם ו מֹוֲעֵדיכֶׁ יכֶׁ ׁשֵ ; ַמה  )ישעיה א, יד("ָחדְׂ
ת ָהעֹוָלם, ֹראׁש  ן אֶׁ ם ָלדו  כֶׁ ָ ָהָיה חָ -ל  ם, ׁשֶׁ ָרִאיִתי ׁשָ . וְׂ ָרחו  ָ ם ב  ָ ל  ֻּ ֹור, כ  ִהיֵגי ַהד  ל ַמנְׂ ָ ם ִעם כ  ָ ל  ֻּ חו  כ  ָברְׂ ֹט. ו  פ  מֹו ִיׁשְׂ ַעצְׂ ָנה ב ְׂ ָ ק  ַהׁש  קו 

ל צו רֹות  ָ א כ  ֵ ס  ת  ַעל ַהכ ִ ַ ָחד ָהָיה ָחקו ק ִעם ב  ָכל אֶׁ ֵאי עֹוָלם, וְׂ רו  ל ב ְׂ ָ ל כ  ל  - ׁשֶׁ ָ י כ  ִכים, כ ִ ו  ד  ף ׁשִ כֶׁ ֵ ין ת  ה ַנֲעש ִ ִביל זֶׁ ִבׁשְׂ לֹו, ו  צְׂ גֹו אֶׁ זו 
ת ַ ָרָאה ב  ם וְׂ ָחד ָמָצא ׁשָ ק: "כ ָ -אֶׁ סו  ָ פ  י, ׁשֶׁ ת ִ ַדעְׂ י, ָנַפל ב ְׂ ת ִ ִמים ָלַמדְׂ ֹודְׂ ִמים ַהק  י ָ ַ ב  ֵמַאַחר ׁשֶׁ גֹו. ו  י נו ר"  זו  ִביִבין ד ִ ֵיה  ׁשְׂ סְׂ ,  )דניאל ז, ט(רְׂ

י י ַעל -ָראׁשֵ ָכן", כ ִ דְׂ "ׁשַ ר-ֵתבֹות  כ ַ זְׂ נ ִ ַ ִכין כ  ו  ד  ׁשִ ין  ַנֲעש ִ א  ֵ ס  ֵדי ַהכ ִ י-יְׂ " ָראׁשֵ ֵיה  סְׂ רְׂ ָ ם "כ  ג ַ ֵעיל.  ָנה, יֹום-ֵתבֹות: ֹראׁש -לְׂ ָ ר,  -ַהׁש  ו  פ  כ ִ
ַעל ֹות, וְׂ כ  ִמיִני-סֻּ ׁשְׂ ן ב ִ ֵ גָ - כ  ו  ת ִזו  רֶׁ רֹוִניָתא  ֲעצֶׁ ַמטְׂ ָכן.  )עי' זוהר ח"ג דף צו: צז.(א דְׂ דְׂ ה ׁשַ יֶׁ הְׂ אֶׁ רו  ִלי, ׁשֶׁ ָאמְׂ ָנָסִתי. וְׂ רְׂ ַ ה פ  יֶׁ הְׂ י: ַמה י ִ ת ִ ַאלְׂ ׁשָ . וְׂ

ת ֹראׁש  ֱאמֶׁ ֶׁ י ב  ִביבֹו, כ ִ יף סְׂ ָהֵאׁש ִהק ִ ֹו, ׁשֶׁ -וְׂ ה ב  ֶׁ ס  ַ כ  ָבָנה ִמתְׂ ְׂ ַהל  י הו א מֹוֵעד ׁשֶׁ דֹוָלה, כ ִ ָנה ִהיא טֹוָבה ג ְׂ ָ ֱאַמר  -ַעלַהׁש  ה נֶׁ :  )חולין ס:(זֶׁ
י ַעל ָהעֹוָלם, כ ִ דֹוָלה לְׂ הו א טֹוָבה ג ְׂ ָרה', וְׂ ָ פ  ַ ֹראׁש - 'ָהִביאו  ָעַלי כ  ָרה ב ְׂ ָ פ  ַ ׁש כ  ַבק ֵ כֹוִלין לְׂ ה ָאנו  יְׂ ֵדי זֶׁ ֹוָרה  -יְׂ ַהת  ה ב ְׂ ל זֶׁ ָ ן כ  ָנה. ַעי ֵ ָ ַהׁש 

ׁש ׁשֹוָפר עו  ַבֹחדֶׁ קְׂ ַד -"ת ִ ָלע", ַהמְׂ ת ַהצ ֵ ן ה' אֶׁ בֶׁ ָיָנא  ַוי ִ ֵטי ִתנְׂ ו  ִלק  ֹוָרה ב ְׂ ל ַהת  ָ ם ֵהיֵטב כ  ן ׁשָ א, ַעי ֵ ֵ ס  כ ִ ַ ִלים ב  לו  מֹות ַהכ ְׂ ׁשָ י נְׂ ׁשֵ רְׂ ָ ר ִמׁש  ֵ ב 
ר ָ כ  זְׂ ה ַהנ ִ ֲעש ֶׁ ַ ׁש ַעל ַהמ  רו  ֵ י הו א פ  ֹראׁש -ִסיָמן א', כ ִ ָרה ב ְׂ מְׂ אֶׁ ֹוָרה נֶׁ י ֹזאת ַהת  ֵעיל, כ ִ ַהד ְׂ -לְׂ ר. וְׂ ו  פ  ה ַהס ִ ַאַחר זֶׁ ָנה ׁשֶׁ ָ ִמים  ַהׁש  תו  ָבִרים סְׂ

יר ָאז כ ִ ִהזְׂ ֹות, וְׂ י  ֲעש ִ ַ ר ֵמַהמ  ֵ ב  ַפַעם ַאַחת ד ִ ֵלמו ת. ו  ׁשְׂ ב ב ִ ת ָ י לֹא ִנכְׂ ָצת כ ִ ם ָחֵסר קְׂ ֹאד, ג ַ ָלִמים מְׂ עְׂ נֶׁ ה ַהז ֹאת    וְׂ ֲעש ֶׁ ַ ר ַהמ  ׁשֶׁ ה, ִמק ֶׁ ָין זֶׁ ִענְׂ
ר ָ כ  זְׂ ֹוָרה ַהנ ִ ג ָ - ִעם ַהת  ִנש ְׂ ָלא וְׂ ִנפְׂ ה נֹוָרא וְׂ ָ מ  ַ ֵעיל, כ  ֵמִחים,  לְׂ ם ש ְׂ ֶׁ ָאז ָאַמר: ִאם ֵאין ַאת  ָהִבין, וְׂ ׁש לֹו ֵלב לְׂ י ֵ ִמי ׁשֶׁ ה לְׂ ָין ַהז ֶׁ ֹאד ָהִענְׂ ב מְׂ

ֹמַח ַעל י ָלנו  ִלש ְׂ ָראו  לֹוַמר, ׁשֶׁ ם. כ ְׂ כֶׁ ָ ל-ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ל  ָ '. וְׂ -כ  כו  ו  וְׂ ֵאל  ָ ֹעם אֹורֹות נֹוָראֹות כ  ִכינו  ִלטְׂ ז ָ ׁשֶׁ ִמיד, כ ְׂ ָ ֹאד ת  ִנים מְׂ ָ ַאַחר  פ 
נו  ַעל ׁשֶׁ  ָ ָגַער ב  ם. וְׂ יכֶׁ ֵמי ַחי ֵ ל יְׂ ָ ֹוָרה כ  יָה ת  כֹוִלין לֹוַמר ָעלֶׁ ם יְׂ ֶׁ ַאת  ה ַהז ֹאת ָאַמר, ׁשֶׁ ֲעש ֶׁ ַ ר ַהמ  ֵ פ  ס ִ י  ׁשֶׁ ָראו  ָאַמר ׁשֶׁ ֵמִחים, וְׂ ֵאין ָאנו  ש ְׂ

ֹאד:  ֹאד מְׂ ֹמַח מְׂ  .  מוהר"ן, סימן פ"ד(- חיי  -)ָלנו  ִלש ְׂ

 ָ ִאׁש  לֹו ִאיׁש וְׂ צְׂ אֶׁ ו  רָאַמר: ׁשֶׁ ִאל  ֵעיָניו כ ְׂ לֹו ב ְׂ צְׂ ה אֶׁ וֶׁ ֹל ׁשָ ה, ַרק ַהכ  ָ ה ִאׁש  רֹואֶׁ ׁשֶׁ ָבה כ ְׂ ֵאין לֹו ׁשו ם ַצד ַמֲחׁשָ נו  ׁשֶׁ ִוין; ַהיְׂ ה ִאיׁש.  ה ׁשָ ֹואֶׁ
ׁש לֹו ֲעַד  י ֵ י ִמי ׁשֶׁ ָבֵאר, כ ִ ה לְׂ ֵ ב  ה ֵיׁש ַהרְׂ ָבזֶׁ . ו  ָאךְׂ לְׂ ַ לֹא ִממ  ה וְׂ ָ ָיֵרא לֹא ֵמִאׁש  ֵאינֹו ִמתְׂ ָאַמר, ׁשֶׁ ֵרי  וְׂ הו  הו א ֵמִהרְׂ ל ׁשֶׁ ָ ַחד כ  ַ ה ַצד פ  ִין ֵאיזֶׁ

ה פ ַ  , ַוֲעַדִין ֵיׁש לֹו ֵאיזֶׁ ךְׂ ו  כ  ִלית ַהז ִ ַתכְׂ ֵאינֹו ָנִקי ב ְׂ ת, ַרק ׁשֶׁ ֱאמֶׁ ֶׁ דֹול ב  יק ג ָ ו  ִאם הו א ַצד ִ ה, ֲאִפל  ָ ה, הו א ָצִריךְׂ  ִאׁש  הו א ִמז ֶׁ ל ׁשֶׁ ָ ַחד כ 
רֹונוֹ  . ֲאָבל הו א ִזכְׂ ָאךְׂ לְׂ ַ ֹחד ִממ  ה, ַעל-ִלפְׂ ַחד ִמז ֶׁ ַ ֵאין לֹו ׁשו ם פ  ֵאר, ׁשֶׁ ָ פ  ָרָכה ִהתְׂ ֵרי  -ִלבְׂ ִדבְׂ ז ב ְׂ ָ מ  רֻּ ה מְׂ זֶׁ . וְׂ ָאךְׂ לְׂ ַ ַחד ִממ  ַ ן ֵאין לֹו פ  ֵ כ 

ֹוֵתינו   רֹוָנם-ַרב  ין  -ִזכְׂ ׁשִ ו  ִקד  ָרָכה ב ְׂ ָר )פא.(ִלבְׂ ָאַמר ַרב ַעמְׂ ', ׁשֶׁ ךְׂ ָנא ִמנ ָ ת ְׂ ֵאׁש ַוֲאָנא ֲעִדיפְׂ ַאנְׂ ָרא וְׂ ש ְׂ ,  : 'ֲאָנא ב ִ ָאךְׂ לְׂ ַ ל ַהמ  ם ֲחִסיָדא אֶׁ
רֹונוֹ  ָבָריו ִזכְׂ דְׂ ָבא ב ִ עו  -ו מו  קְׂ ֹוָרה "ת ִ ַהת  ָרָכה ב ְׂ ם ֵהיֵטב:  -ִלבְׂ ן ׁשָ ִסיָמן א, ַעי ֵ ָיָנא, ב ְׂ ֵטי ִתנְׂ ו  ִלק  ָלה" ב ְׂ ׁשָ מְׂ  .  חיי מוהר"ן, סימן תר"ד( -)מֶׁ

רֹונוֹ  ִלי ִזכְׂ ָ ת  י ַנפְׂ ַרב ִ ַאת ֳחִלי ָהֵרָאה לְׂ פו  ה ֵמרְׂ ֲעשֶׁ ַ י ֵמָאִבי  -ַהמ  ת ִ ַמעְׂ ָרָכה, ׁשָ רֹונוֹ   -)ִלבְׂ ָרָכה(-רבי נחמן מטולשין ִזכְׂ בֹו,  ִלבְׂ ָ כ  ַרת ִמׁשְׂ ָ פ  ַ , ֲהֵריִני כ 
רֹונוֹ  ִלי ִזכְׂ ָ ת  י ַנפְׂ י ַרב ִ ִ ַמע זאת ִמפ  ָ ׁש  מֹו:  -ׁשֶׁ ַעצְׂ ָרָכה ב ְׂ  ִלבְׂ

יק   ת ִ עְׂ ַ רֹונוֹ ָאַמר ַהמ  ָרָכה(-)ר' אלתר טעפליקר ִזכְׂ הַ ִלבְׂ י ׁשֶׁ ת ִ ַמעְׂ ע חו ץ ָלִעיר.  : ׁשָ ַ ֹו ִלס  כ  רְׂ ג ְׂ ָהָיה ד ַ רְׂ ֶׁ ב  מְׂ יָאתֹו ִמלֶׁ ָתה: ַאַחר ב ִ ךְׂ ָהיְׂ ָ ה כ  ֲעשֶׁ ַ מ 
רֹונוֹ  ַנ"ת ְׂ ִזכְׂ ת מֹוַהרְׂ ֹו אֶׁ ַפַעם ַאַחת ָלַקח ִאת  רֹונוֹ -ו  ִלי ִזכְׂ ָ ת  י ַנפְׂ ַרב ִ ָרָכה וְׂ ם  -ִלבְׂ ם ׁשָ נו  ָלהֶׁ ָנתְׂ ָחד, וְׂ ע" אֶׁ מֶׁ ׁשְׂ עטְׂ רֶׁ ָבאו  ִל"קְׂ ָרָכה ו  ִלבְׂ

רֹונוֹ ג ְׂ  ִזכְׂ ִלי  ָ ת  ַנפְׂ י  ַרב ִ וְׂ ֱאכל,  לֶׁ ם-ִביָנה  ג ַ לֹו  ָהָיה  ָרָכה  ר-ִלבְׂ ֵזכֶׁ נו   ֵ ַרב  וְׂ מֹוֵרנו   ֲאדֹוֵננו   מֹו  כ ְׂ ָהֵרָאה  ֳחִלי  ן  ֵ יק-כ  הו א  -ַצד ִ וְׂ ָרָכה,  ִלבְׂ
רֹונוֹ  יק ַלחֹוַלַאת ַהז את,  -ִזכְׂ ז ִ ַ מ  ֱאכל ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ִלי לא ָרצו  לֶׁ ָ ת  י ַנפְׂ ַרב ִ ָרָכה וְׂ רֹונוֹ ִלבְׂ ַנ"ת ְׂ ִזכְׂ מֹוַהרְׂ ָעָדם.  -ו  לְׂ ֱאכל ב ִ ָרָכה לא ָרָצה לֶׁ ִלבְׂ

רֹונוֹ  ִזכְׂ ַנ"ת ְׂ  ָאַמר מֹוַהרְׂ ִזכְׂ - וְׂ נו   ֵ ַרב  ׁשֶׁ כ ְׂ  !? ִלי  ה אֹוֵמר  ִלי: "ַאת ָ ָ ת  ַנפְׂ י  ַרב ִ ָאַמר  וְׂ יק לֹו.  ַיז ִ לא  וְׂ י אַכל  ׁשֶׁ ִלי  ָ ת  ַנפְׂ י  ַרב ִ לְׂ ָרָכה  - רֹונוֹ ִלבְׂ
ָרָכה יאַמר ִלי" !   ר  - ִלבְׂ נו  ֵזכֶׁ ֵ ַרב  ָאַמר לֹו ֲאדֹוֵננו  מֹוֵרנו  וְׂ ען" ! וְׂ ועט ִמיר ָזאגֶׁ י וֶׁ ער ַרב ִ יק-"ַאז דֶׁ ַנ"ת ְׂ  -ַצד ִ י אַכל ִעם מֹוַהרְׂ ָרָכה ׁשֶׁ ִלבְׂ

רֹונוֹ  רֹונוֹ -ִזכְׂ ִזכְׂ ַנ"ת ְׂ  ִלי ִעם מֹוַהרְׂ ָ ת  ַנפְׂ ָהַרב  ָאַכל  וְׂ ָרָכה,  ַאַחר-ִלבְׂ וְׂ ָרָכה.  ֲחזָ -ִלבְׂ ַ עו  ב  סְׂ נ ָ ׁשֶׁ ךְׂ כ ְׂ ָ ִלי "ַא  כ  ָ ת  ַנפְׂ י  ָרה ָהִעיָרה, ָעָשה ַרב ִ
רֹונוֹ  ִזכְׂ נו   ֵ ָאַמר ַרב  וְׂ עו ל[,  ֵטר  -הו ס" ]=ׁשִ ָ ִיפ  הו א  ׁשֶׁ י  ת ִ בְׂ ֹוֵדם; ֲאִני ָחׁשַ יעו ל ַהק  ׁשִ ַלל אֹותֹו  ָבר כ ְׂ כ ְׂ ה  ֵאין זֶׁ  !? ם  ִאיתֶׁ ָרָכה: "ַהרְׂ ִלבְׂ

ער הו ס! ִאיךְׂ ָהאב   ָפַני", "ס'ִאיז ׁשֹוין ָגאר ִניט דֶׁ ָבָריו,  לְׂ ָבן ִמד ְׂ ו  ַהמ  ען ַפאר ִמיר" ! וְׂ ִטיגֶׁ ר ָאפ  ַפארְׂ ִריעֶׁ ועט ִזיךְׂ פְׂ ר וֶׁ ט ַאז עֶׁ  ִגיֵמיינְׂ
אֹותֹו ראׁש  ָאז ב ְׂ ַמֲחָלתֹו. וְׂ ָאה לְׂ פו  יךְׂ לֹו רְׂ ׁשִ ֲאָכל ִהמְׂ ַ ה ַהמ  זֶׁ ב ְׂ ָלה"  -ׁשֶׁ ׁשָ מְׂ עו  מֶׁ קְׂ ֹוָרה "ת ִ ָנה ָאַמר ַהת  ָ ֵטיַהׁש  ו  ִלק  יָ -)ב ְׂ נְׂ ָנא, ִסיָמן מֹוֲהַר"ן ת ִ

': א'( כו  ם, וְׂ ן ׁשָ ַבר ַמֲאָכל, ַעי ֵ ל ד ְׂ ָ תֹוךְׂ כ  ָאה לְׂ פו  חֹות ָהרְׂ יךְׂ כ  ׁשִ ַהמְׂ כֹוִלין לְׂ י ְׂ ה, ׁשֶׁ ָבן זֶׁ ם מו  ׁשָ כוכ"א אנשי מוהר"ן סכ"ד; מובא בשיש"ק    -), וְׂ

 .  של"ד(-ח"א, סעיפים: של"ג 

ל אֶׁ  ֵביתֹו ׁשֶׁ ַח ב ְׂ סו  ָלנו  נְׂ ךְׂ ִנכְׂ רֶׁ ד ֶׁ ַ ִסיָעה, ב  ֵאיזֹו נְׂ ִלי ב ְׂ ָ ת  י ַנפְׂ ַרב ִ ַנ"ת  וְׂ נו  ו מֹוַהרְׂ ֵ עו  ַרב  ַעם ָנסְׂ ַ י]פ  ׁשֵ ת  -ָחד ֵמַאנְׂ אֹותֹו אֶׁ רְׂ הו א ב ִ לֹוֵמנו  , וְׂ ׁשְׂ
ה ֲחָלִבית ִעם ג ְׂ  ד ָ עֻּ ָרם סְׂ ֵביתֹו, ֵהִכין ֲעבו  ִאים לְׂ ָ יו ב  ַלו ָ מְׂ נו  ו  ֵ נו   ַרב  ֵ ַרב  ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ים. ו  ׁשִ ֹופְׂ ךְׂ ַהנ  רֶׁ דֶׁ חו ץ, כ ְׂ ַ אֹות ב  ִכסְׂ ָחן וְׂ לְׂ ִביָנה, ַעל ׁשֻּ

ַרב ִ  ל, וְׂ עו  ִ ת ַהׁש  ת אֶׁ רֶׁ עֹורֶׁ ִהיא מְׂ ו ם ׁשֶׁ ִביָנה, ִמׁש  ת ַהג ְׂ ֱאֹכל אֶׁ עו ל, לֹא ָרָצה לֶׁ ִ ֲחַלת ַהׁש  ַ ָבר ָאז ִממ  ם הו א לֹא ָרָצה  ָסַבל כ ְׂ ִלי ג ַ ָ ת  י ַנפְׂ
ֱאֹכל ַרב ִ לֶׁ ִציר ב ְׂ ִהפְׂ ִביָנה, וְׂ ָאַכל ֵמַהג ְׂ ֹל וְׂ ַהכ  ת ׁשֶׁ ַ כ  רְׂ ה ב ִ ַנ"ת  ָעש ָ ם הו א ָסַבל ֵמאֹוָתה  ַמֲחָלה, ו מֹוַהרְׂ י ג ַ א  , כ ִ ם הו  ג ַ ִלי ֲחֵברֹו ׁשֶׁ ָ ת  י ַנפְׂ

ֱאֹכל? ִאם ַרב ֵ  ה אֹוֵמר ִלי לֶׁ ִלי: "ַאת ָ ָ ת  י ַנפְׂ ָאַמר לֹו ַרב ִ ִביָנה, וְׂ ֹו ֵמַהג ְׂ ,  ֹיאַכל ִעמ  נו  ֵ ַמע ֹזאת ַרב  ָ ׁש  ׁשֶׁ כְׂ ֱאֹכל ֲאַזי אֹוַכל". ו  נו  ֹיאַמר ִלי לֶׁ
לִ  ת ָ י ַנפְׂ ָאַכל ַרב ִ ס". וְׂ יר עֶׁ , ֵהייס ִאיךְׂ ד ִ ֱאֹכל", "נו  ָך לֶׁ ה ֲאִני לְׂ ַצו ֶׁ ֵכן מְׂ בְׂ , ו  ִלי: "נו  ָ ת  י ַנפְׂ ַרב ִ ַנע  ָאַמר לְׂ ִנעְׂ ֵעל, וְׂ ת ַ ַאַחר ָהֲאִכיָלה ִהׁשְׂ י, וְׂ
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ֹראׁש  נו  ב ְׂ ֵ ת ִ ַרב  בְׂ ער הו ס" ! "ֲאִני ָחׁשַ ד ֶׁ אר ַא ַאנְׂ ֵרי" ?! "ִס'ִאיז ׁשֹוין ג ָ ַגמְׂ עו ל ַאֵחר לְׂ ָבר הו א ׁשִ כ ְׂ ם ׁשֶׁ ִאיתֶׁ ָאַמר: "ֲהרְׂ ֵטר  ֹו וְׂ ָ הו א ִיפ  י ׁשֶׁ
ע ם ֲאִריכו ת ָיִמים..." "ִאיךְׂ ָהאב  ג ֶׁ ה לֹו ג ַ יֶׁ הְׂ עֹוד ת ִ ה ֲאִני ׁשֶׁ ָכֵעת רֹואֶׁ ָפַני, וְׂ ן  ֵמָהעֹוָלם עֹוד לְׂ ִטיגְׂ ַפארְׂ ועט ִזיךְׂ ָנאךְׂ ָאפ  ר וֶׁ ט ַאז עֶׁ ינְׂ ֵמיְׂ

 :"... ת ָיִמים אֹויךְׂ ן ֲאִריכו  ועט ָנאךְׂ ָהאב ְׂ ר וֶׁ עה ִאיךְׂ ַאז עֶׁ ד זֶׁ  .[  שיש"ק ח"ב, סעיף קפ"ח( - )ַפאר ִמיר, ַאִצינְׂ

י ׁשֵ רו  ַאנְׂ מְׂ -ָאמְׂ ֶׁ ַין ַהמ  ִענְׂ ק ב' ב ְׂ תֹוָרה א' ֵחלֶׁ ֹבָאר ב ְׂ ָין ַהמְׂ לֹוֵמנו  ָלִענְׂ ָכל  ׁשְׂ ִדי ב ְׂ ִדי ִויהו  הו  ל יְׂ ָ ת כ  ֱאמֶׁ ָ ל  ', ׁשֶׁ כו  ָאִכים וְׂ לְׂ ַ ָלה ַעל ַהמ  ׁשָ
דוֹ  ָנתֹו ַהק ְׂ ו ָ ַ ָלם כ  ם, או  ָלה ֲעֵליהֶׁ ׁשָ מְׂ ֵיׁש לֹו מֶׁ ָאִכים וְׂ לְׂ ַ ַ ֵמַהמ  בֹוה  ה ֲהֵרי הו א ג ָ עֹוש ֶׁ ָוה ׁשֶׁ ִמצְׂ ָוה ו  ָלה ַעל  ִמצְׂ ׁשָ מְׂ ַפס "מֶׁ ת ָ ׁשֹון ׁשֶׁ ָ ל  ַ ה ב  ׁשָ

ָאִכי  לְׂ ַ עַ ַהמ  תְׂ י ִ ׁשֶׁ ָעה וְׂ בו  ָלה קְׂ ׁשָ מְׂ ה מֶׁ יֶׁ הְׂ ת ִ נו  ׁשֶׁ ַהיְׂ ם, וְׂ ַקי ָ ֱאָמן וְׂ ָמקֹום נֶׁ ָלה זֹו ב ְׂ ׁשָ מְׂ ה מֶׁ יֶׁ הְׂ ת ִ ה ׁשֶׁ ֶׁ כ  זְׂ י ִ ׁשֶׁ א.  ם",  ג ָ ַדרְׂ א לְׂ ג ָ רְׂ ָכךְׂ ִמד ַ ה ב ְׂ ֶׁ ל 
ר ָ כ  זְׂ ֲאָמר ַהנ ִ ַ ל ַהמ  ָ ת כ  ה ָיַסד אֶׁ ַעל זֶׁ ל-וְׂ ָ כ  ִניֵניה  ֲאַמרְׂ ַאמְׂ ִחיַנת "וְׂ בְׂ ֵעיל ב ִ ֲאָמר:    לְׂ ַ מ  ַ ם ב  ֹבָאר ׁשָ מְׂ ַ ָים", כ  ֲאַתר קְׂ ַ ׁש ב  ֵ מ  ׁשַ שיש"ק ח"ו,  -)מְׂ

 .  סעיף ר"פ(

ַלִים. הקשה רבי  ׁשָ רו  יְׂ ִחיַנת  ב ְׂ ִהיא  ׁשֶׁ ָאה  רְׂ ַהי ִ ן  ַ ב  רְׂ חֻּ וְׂ ַין  נְׂ ב ִ ַין  ִענְׂ ב ְׂ ב'  ק  ֵחלֶׁ תֹוָרה א'  ב ְׂ ֹבָאר  ַהמְׂ ָין  ִענְׂ רֹונוֹ   לְׂ ִזכְׂ יצחק בנדר  -לוי 
ָרָכה, למה נקט רב לברכה ענין מחריבי ירושלים, הלא חורבן אינו שייך אלא בדבר הבנוי, והיכן היא ירושלים  - ינו זכרונוִלבְׂ

ה   ֹונֶׁ ֹוִבים בכל פעולה ופעולה של קדושה ֲהֵרי הו א ב  יו ַהט  ַמֲעש ָ ָחד ב ְׂ ל אֶׁ ָ כ  הבנויה? ותירץ: שעל כן בהכרח צריך לומר: ׁשֶׁ
ֹו, וכך נ ל  ַלִים ׁשֶׁ ׁשָ רו  ִחיַנת יְׂ ת ב ְׂ ִעים  אֶׁ ֹובְׂ יו ַהנ  ַמֲעש ָ פֹוֵגם ב ְׂ ֵקל ו  ַקלְׂ מ ְׂ ׁשֶׁ כְׂ בנית מעט מעט קומת הקדושה שהוא בנין ירושלים. ו 

ָאה, ואינו נזהר אחר רְׂ ת ַהי ִ קו ל ִמד ַ לְׂ נֹו, והולך ומחריב    -כך לתקן השלש מידות המבוארים בתורה  -ִמק ִ ָ ב  רְׂ חֻּ ֹוֵרם לְׂ ֲהֵרי הו א ג 
ָחד  בכל עת בנין ירושלים הנבנה בכל ע ָכל אֶׁ ה לְׂ ָין זֶׁ ךְׂ ִענְׂ י ָ ׁשַ ת על ידי המעשים הטובים שלו ושל ישראל וחוזר חלילה. וְׂ

ֹוִבים יו ַהט  ַמֲעש ָ ַלִים ב ְׂ ׁשָ רו  ת יְׂ ה אֶׁ ֹונֶׁ ַעם ב  ַ פ  ׁש, ׁשֶׁ ָ יֹומֹו ַממ  י יֹום ב ְׂ ִמד ֵ , ו  ה  ָ ָצא ב  מְׂ נ ִ תֹו ׁשֶׁ ג ָ ַדרְׂ ַפַעם ַמֲחִריבֹו ַחסב ְׂ ן -, ו  ֵ ַעל כ  לֹום. וְׂ ׁשָ   וְׂ
ית ֵ ָבר ב  ֱחַרב כ ְׂ ֶׁ נ  ָיֵמינו  הגם ׁשֶׁ ה ב ְׂ ַלִים  - ַאף ַעת ָ ׁשָ רו  ַין יְׂ נְׂ ִחיַנת ב ִ ֹום ֵהן ב ְׂ ם ַהי  ךְׂ ׁשו ב ַאף ג ַ י ָ ָרִטי ׁשַ ְׂ ן פ  ֹאפֶׁ ב ְׂ ו ת, ֲהֵרי ׁשֶׁ ָלִלי  כְׂ ׁש ב ִ ד ָ קְׂ ַהמ ִ

 : ָנה  ָ ב  רְׂ ֵהן חֻּ  .  שיש"ק ח"ו, סעיף רפ"א; ומעדני מלך סקי"א(  -) וְׂ

ָאמְׂ  הו  ׁשֶׁ זֶׁ ָרָכה  וְׂ רֹוָנם ִלבְׂ , ִזכְׂ ֹוֵתינו  ָרכֹות ג.(רו  ַרב  דֹוׁש )בְׂ ב ַהק ָ ָמר יֹוׁשֵ ִמׁשְׂ ָמר ו  ל ִמׁשְׂ ָ ַעל כ  'וְׂ ךְׂ -:  רו  ָ נו  ַעל  -ב  ֲאִרי'; ַהיְׂ ַ ׁשֹוֵאג כ  א וְׂ הו 
ָאג ִמי לא ִייָרא"  ֵיה ׁשָ ִחיַנת: "ַארְׂ ָאה, ב ְׂ רְׂ ֵסד ַהי ִ פְׂ  .  )ָעמֹוס ג'(הֶׁ

, שדייק בתיבת 'כארי', והיינו כפי בחינת היראה כן השאגה, כי קול הזעקה  ז"לק בנדר  שמעתי מהרב החסיד ר' לוי יצח
כפי בחינת היראה שהוא בחינת אריה, כמו שכתוב "אריה שאג   -ידי פגם היראה, והיינו 'כארי' -על נפילת הדעת בא על

 .  מעדני מלך, סקי"ח( - )מי לא ירא": 

 
 הקדמה 
שיהיה לו ממשלה על המלאכים    והיא  איש ישראל,בתורה זו מדבר רבינו על תכלית השלימות של מדרגת  

יב נראה שכוונתו למדרגת משיח. והיא מדרגה של   שע"י שלימות היראה   דהיינותפילה  שלימות הובאות 
האמונה והקב"ה משלח  זוכה למלאך המשפיע נבואה ואזי מרגיש עומד לפניו ית' ומתפלל בכל כוחו בשלימות  

בפיו תפלה שהיא דבר ה' ממש, )עיין גם תורה מח( ובמדרגה כזו הבעל תפלה תפילתו היא מקור השפע לכל  
 העולמות ולכל צבא השמים שגם הם מקבלים ממנו, והם תחתיו. 

 ממשלה על המלאכים 
כניס בו מחשבות  ובאמת בחי' ממשלה על המלאכים נעשית בכל התגברות על היצה"ר כי גם הוא מלאך, שמ

ובכל מדרגה צריך להנצל מהם אבל תמיד לשאוף למדרגה היותר גדולה וגם למדרגה    רעות ומסיתו לעבירה.
 היותר גדולה שאפשר שהיא התכלית כנ"ל.

והמלאכים מאד מקנאים במי שיש לו איזה ממשלה עליהם, וזהו היצה"ר המתגבר ומתחדש באדם בכל יום  
נב:)כמבואר   ומתגבר בתאווה(שתי הגרס  בסוכה  וביארו המפרשים שהמתחדש הוא במחשבה  וככל    אות, 

( יותר  יותר יצרו גדול  יותר מתקנאים בו המלאכים.  שם(שאדם גדול  שזכה לתפלה    ואפילו מי  כנראה כי 
שהיא דבר ה' מקנאים בו המלאכים שהם צריכים להיות מקבלים ממנו ורוצים להפילו ויש בכוחם להפילו 

 טוענים מה לילוד אשה קרוץ חומר הנולד ע"י התאווה להיות בינינו ובין הקב"ה.   לתאווה הידועה, כי

ובאמת צ"ע כיון שמלאך אין לו בחירה אלא הוא שליח לעשות רצונו ית' א"כ מה השייכות לייחס לו קנאה  
וכ"ש   הקדושה  במדרגות  העולה  אשה  ילוד  כל  על  המקטרגת  הדין  למדת  שהכוונה  נראה  לכן  אדם,  בני 

ואע"פ בכוונ ישראל.  לכלל  ע"י התקשרות  בזכות הרבים  לגנזי דמלכא שאין רשות רק  ות ושמות קדושים 
שרוחין ושדים גם להם אין בחירה כי כל הבחירה היא כדי לקבל שכר, אלא הם לעומת המלאך נבראו עמ"נ  

בל הכל שלא לעשות רצונו ית' הנגלה )דפשיטא שגם אותם ברא הקב"ה כי רצונו שתיהיה בחירה של רע א
ד משמאל ודעת להכריע ולבחור  -לצורך האדם( והאדם נברא משני הכוחות דהיינו שיש בלבו מלאך מימין וש

 .  על מעשיו ישלוט מי מהם

 יראה 
ליראה שלימה זוכים ע"י שמכבד את הג' רגלים וזוכה בהם לג' חלקי הדעת שבכוחם לבטל ג' תאוות שהן  

 גשמיות שהן חורבן הלב, אזי זוכה לבנין היראה שבלב.  אכילה ממון ומשגל. וכשיוצא מג' התאוות ה 

ואזי מנסים המלאכים להסיתו    :ברכות דף וומי שזכה לשלימות היראה כנ"ל אזי דבריו נשמעים כמבואר בגמ'  
לשלימות לג' חלקי הדעת וע"י ג' רגלים  , כי באמת זכה  )כמבואר בפל"ח(טעה קורח  לקבל התמנות ובזה  
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 \ ב/ היראה והיו דבריו נשמעים עד שהצליח למשוך אחריו רנ ראשי סנהדרין ורצה לקבל ההתמנות של אליצפן
 מזה נפל עד שכפר ממש.תחילה היה לשם שמים אלא שואהרן הכהן, ו

אל מעמך כי  ומה ה' שוכתיב    \גשאין לו להקב"ה באוצרו אלא ליראת שמים/ ובאמת צ"ע לפי המבואר בגמ'  
. וכאן מבואר ששלימות יראת \ה/ , ולצוות לו הירא שמים  בשבילכל העולם לא נברא אלא  . ו\ד/ יראה אם ל

ונראה כי כאן מדבר    .תפלה בשלימות לרק הקרקע שעליה אפשר לזכות  מילתא זוטרתי כי היא  שמים זה  
 , והגמ' מדברת מכל אדם. \ו/ בעיקר ממדרגת משה רבינו ואפילו יותר שהיא מדרגת משיח

נדה הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, כמבואר בגמ'    ובאמת העיקר היא יראת שמים וזה עיקר הבחירה כי
שאין הקב"ה משרה    \זבגמ'/   מבוארצ"ע שכי  .  שחכם גבור ועשיר ובעל קומה קובע הקב"ה בשעת ההריוןטז:  

כאורה שלא כל אדם  נמצא ל   .שכינתו אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומה ועניו והכל למדו ממשה רבנו
ונראה כנ"ל שבאמת מי שיש לו את כל התנאים לנבואה אצלו זה דבר קטן וקל  יכול להגיע למדרגת נבואה, 

לזכות לזכות להשראת שכינה כמבואר בתנא דבי    ,יותר  יכול  יכולתו  אבל באמת כל אדם שמתאמץ כפי 
ם שלו. והעיקר שלא לקנא במי  , ולא מבקשים משום אדם אלא רק שיעשה כל שיכול לפי הכלי\חאליהו/ 

שיותר ממני, כי העיקר ע"י יראת שמים לזכות לענווה וזה עיקר מה שאדם לוקח איתו לנצח כמבואר בתורה  
כמו שראיתי בשם החוזה מלובלין שאמר שהוא מצאצאי קרח, ואמר, סבא לא ידע שאפשר        עב תנינא.

 . לעבוד את ה' מאחורי התנור כמו כה"ג בקה"ק

 התקשרות לנשמות ישראל  הכבוד כסא
ל לכן אסור לבוז  כפי שגם יתבאר לקמן שחייב אדם להרגיש שהוא חלק מקומה שלימה של נשמות ישרא

, וכל ישראל ערבים זה חייב לאהוב כל אחד מישראל כמו שאוהב את עצמו ואהבת לרעך כמוך לשום אדם ו
סור ליקום וליטור מבאר במשל שיד אחד  לזה, כי הם קומה אחת ממש וכמבואר בירושלמי נדרים טעם שא

פצעה את ידו השניה האם יעלה על הדעת שהפצועה תחזיר לפוצעת, הרי אנו אדם אחד, וכך צריך להרגיש  
כל יהודי כלפי כל יהודי דהיינו ממש לכאוב כל כאב שיש לו כמו בגוף אחד. וזה בחי' התקשרות לכלל נשמות  

ר אע"פ שזה מדרגה גבוה לזכות לזה אבל זה חיוב התורה לכל  ישראל במדרגה השווה לכל נפש רוצה לומ
 ., כי בזה ניצול מקנאת המלאכים הנ"לאחד. ונ"ל לפי המבואר לקמן שזו עצה נפלאה להנצל מהיצה"ר

ההתקשרות עם כל ע"י אחיזה בכסא הכבוד דהיינו  היא    הנ"ל,  העיצה להנצל מקנאת המלאכיםכי מבואר ש
כמבואר בתורה    , והתקשרות היא אהבהותיהם החצובות תחת כסא הכבוד,  בבחי' שרש נשמ  נשמות ישראל

 
שמינהו משה נשיא על בני  ומה ראה קרח לחלוק עם משה נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל )תנחומא( ( במדבר טז א ) רש"י  ב

קהת על פי הדבור. אמר קרח אחי אבא ארבעה היו שנא' )שמות ו( ובני קהת וגו' עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה אחד מלך ואחד  
יצהר שהוא שני לעמרם והוא מנה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם הריני חולק  כהן גדול מי ראוי ליטול את השניה לא אני שאני בן  

רובן משבט ראובן שכיניו והם אליצור בן שדיאור וחביריו וכיוצא בו    מה עשה עמד וכנס ר"נ ראשי סנהדראות עליו ומבטל את דבריו. 
שן טליתות שכולן תכלת באו ועמדו לפני משה  שנאמר נשיאי עדה קריאי מועד ולהלן הוא אומר )במדבר א( אלה קרואי העדה והלבי 

אמרו לו טלית שכולה של תכלת חייבת בציצית או פטורה אמר להם חייבת התחילו לשחק עליו אפשר טלית של מין אחר חוט אחד  
 של תכלת פוטרה זו שכולה תכלת לא תפטור את עצמה: 

ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה  אמר  ברכות דף לג: ואמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שנ   ג

אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא והאמר רבי חנינא משום רבי שמעון בן יוחי אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר  
קשים ממנו כלי  דאמר רבי חנינא משל לאדם שמב   של יראת שמים שנאמר יראת ה' היא אוצרו אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא 

 גדול ויש לו דומה עליו ככלי קטן קטן ואין לו דומה עליו ככלי גדול: 

יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות   אמר רבה בר רב הונא כל אדם שיש בו תורה ואין בו .: שבת דף לא  ד
החיצונות לא מסרו לו בהי עייל מכריז רבי ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד אמר רב יהודה לא ברא הקדוש ברוך  

וו יתבי חליף ואזיל רבי יעקב  הוא את עולמו אלא כדי שייראו מלפניו שנאמר והאלהים עשה שייראו מלפניו רבי סימון ורבי אלעזר ה 
בר אחא אמר ליה חד לחבריה ניקו מקמיה דגבר דחיל חטאין הוא אמר לו אידך ניקו מקמיה דגבר בר אוריין הוא אמר ליה אמינא לך  

תסתיים דרבי אלעזר הוא דאמר דגבר דחיל חטאין הוא דאמר רבי יוחנן  אנא דגבר דחיל חטאין הוא ואמרת לי את בר אוריין הוא  

שום רבי אלעזר אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא יראת שמים בלבד שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם  מ 
 .ליראה וגו' וכתיב ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה וגו' שכן בלשון יוני קורין לאחת הן

בריו נשמעין שנאמר סוף דבר הכל נשמע את האלהים  ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל אדם שיש בו יראת שמים ד   : ברכות דף ו   ה 

רבי אבא בר כהנא  אמר רבי אלעזר אמר הקדוש ברוך הוא כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל זה    ?כי זה כל האדם   מאי ירא וגו'  

לא נברא אלא  כל העולם כולו  אמר שקול זה כנגד כל העולם כולו רבי שמעון בן עזאי אומר ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר  

 :  זה לצוות ל 

 , ופירשו שרק בהסתלקותו זכה לשער הנ'. ומשיח יזכה לזה בחייו.כי במשה רבנו כתיב ותחסרהו מעט מאלקים   ו 
   ממשה.  אמר רבי יוחנן אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן .  נדרים דף לח  ז 

 מה.ממשה דילמא משה שאני דאמר מר אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קו   וליגמר .  שבת דף צב 

פרק ט מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ בין ישראל בין עכו"ם בין איש בין אשה בין עבד ובין שפחה הכל   - תנא דבי אליהו רבה  ח
 לפי המעשה שהוא עושה כך רוח הקודש שורה עליו, 
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, ואזי כל אחד  ואהבה עושה התכללות הנשמות זו בזו,  , ונ"ל כי קשר היינו חיבור רוחני הוא רק ע"י אהבהקלה
וזה א"א בשלימות רק למי שיודע שרש כל נשמה והנקודה המיוחדת בה וזה יכול רק      .כלול משישים רבוא 

תחילה,   במחשבה  שעלו  ישראל  נשמות  בבחי'  עולם  של  מקומו  בבחי'  שאוחז  להתקשרמי  לכל    והעיקר 
מישראל נשמות  כמה  תחתיו  אחד  שלכל  ישראל  ומנהיגי  הנשמות    .המפורסמים  כל  לדעת  שזכה  מי  וגם 

 שן וחיותן צריך להתקשר עמהן ע"י המפורסמים דייקא.בפרטיות במקום שר

לפי המבואר בסוף התורה שההתקשרות לנשמות ישראל בשלימות יכול רק מי שזכה לאחוז בבחי' מקומו של  
שזוכה להשיג אותן מצד שרשן שעלו במחשבה. נראה שבמבט כזה לא ניכרים כלל המפורסמים של  ,  עולם

ועל כן צריך  רים ורק רע דבוק בהם בחיצוניות שלא נמצא בשרשן,  שקר כי מצד נשמותיהם הם ישראל כש
להתקשר גם למפורסמים עצמם למטה ששם ניכר העזות ונופלת קצת לפני הבעל תפלה ועי"ז מכיר אותם 

אלא שלפי זה צ"ע שנמצא שלהכיר את המפורסמים של שקר יכול הבעל תפילה עוד לפני    כמבואר בפל"ח.
של   מקומו  למדרגת  עולה   עולם.שזוכה  ואח"כ  שקר  של  מהמפורסמים  להזהר  מכיר  תחילה  אה"נ  ואולי 

למדרגת מקומו של עולם ואוחז בשלימות בכסא הכבוד ע"י שמכיר כל נשמה מצד שרשה, ורק אז מתבטלת  
 וצ"ע.   קנאת המלאכים ומוצא חן בעיניהם.

יש מדרגת משיח כשלעצמו ואפילו בנראה לומר כי אדם יחיד אפילו הגדול ביותר  וטעם לצורך ההתקשרות
ויש עליו קטרוג המלאכים שאינו ראוי לבוא כך לפני המלך, קרוץ חומר  ילוד אשה  ורק    בו חסרון היותו 

כלל בכל הכבוד הנמשך מכלל ישראל ובזה יכול לבוא לפני המלך נל נשמות ישראל אזי  לכשכולל עצמו בכ
מצד כבוד המלך אדרבה הכבוד הוא מהרחוקים  , כי  ים ובלא שתקטרג עליו מדת הדיןכבלא שיקנאו המלא

ישראל חשובות יותר מהמלאכים, אבל דייקא   דייקא וע"י בחירה דייקא נמצא שמצד הכבוד בוודאי נשמות
יש האלקים ודרשו שחציו אלקים וקרוב למלאך אבכלל ולא בפרט כי משה רבינו דייקא בגלל גדלותו שנקרא  

מכבד את עצמו כמבואר בזוהר ריש יתרו שהכבוד  הקב"ה  י' של  הכבוד הבא ממנו יש בו בחאלקים על כן  
 שהיה כשיתרו התקרב היה עצום אע"פ שמשה רבנו היה אז. 

 סכנת התקשרות למפורסמים של שקר
צריך זהירות גדולה כשמתקשר למפורסמים שבדור שלא יתקשר גם    ,שהתקשרות היא אהבה וקשר  וכיון

מתתקעד    כי עזותם מזיקה מאד כי הם  , שהיא מלכותא בלא תגא  למפורסמים של שקר שהם עזי פנים שבדור,
  )לק"ה ערלה ד' ב'(   שתל הקב"ה בכל דור, והם נשמות שרובו ככולו רעמעט מהם  רק    אלא  שלא נבראו  דורות

)כמבואר בגמ' כל מי שיש בו עזות לא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני עיין תורה לח ולק"ה סוכה    ולא היו בהר סיני במתן תורה

עץ בבחי' אכילת    , והתקשרות אליהם היא פגם גדול,\ישעל כן שתל אותם בכל דור/ ורק מעט טוב    \ט/ ה' א'(
נצל מקנאת ילהובוד  לא יכול לאחוז בכסא הכזהר מהם  יולהאותם   דע להכירוהדעת טוב ורע. לכן מי שלא י

 המלאכים.  

כי אע"פ שיש עוד אפשרויות למשוך בני אדם  נ"ל טעם שדווקא ממפורסמים של שקר ע"י עזות מזהיר רבנו  
, ורבנו סיפר על  ולהיות מפורסם של שקר כגון לשון מליצית וחריפות השכל אע"פ שהם בלא יראת שמים

  . נתן לו אלף מופתים כדי לפתות בני אדם ללכת אחריו כדי שהתרחקו מהצדיק האמת מפורסם אחד שהס"מ
  .היא תכונה רעה שמזיקה למתקשר עימו מאדפנים קא העזות ידיכנראה אבל 

ישראל עזין שבאומות שישראל יותר קרוב ליפול בעזות דסט"א  בביצה כה:    \יא/ואולי אפ"ל ממה שאמרו חז"ל
  . הוי עז כנמרבאבות  , כמו שאמרו  ות לעזות דקדושה הנצרכת מאד לעבודת ה'ומאידך יותר יש להם אפשר 

 
ָסֲאבו    - אות א'  ה    סוכה הלכה   לק"ה    ט  מְׂ ִחיַנת ִקיָנא ד ִ ת ִהיא ב ְׂ י ַעז ו  ָאה, כ ִ מְׂ ל טֻּ ֵ ַקב  ִחיַנת מְׂ ֵהם ב ְׂ ת, ׁשֶׁ ֵדי ַעז ו  ִהיג ַעל יְׂ ה ַמנְׂ יֶׁ ֹא ִיהְׂ ל  ָבא  ׁשֶׁ ו  מ  ַ ָתא, כ 

דו  ַעל ַהר ִס  ָעמְׂ ָרֵאל ׁשֶׁ י ִישְׂ ִסיָמן לח(. כ ִ ֵחילֹו" )ב ְׂ עֹה וְׂ רְׂ ַ בֹת פ  כ ְׂ ֲאָמר "ַמרְׂ ַ מ  ַ ה ב  דו   ִמז ֶׁ ֹא ָעמְׂ ל  ַע ׁשֶׁ ָידו  ת ב ְׂ ֹו ַעז ו  ׁש ב  י ֵ ִמי ׁשֶׁ ' ו  כו  ֲהָמָתן וְׂ ָקה זֻּ סְׂ ָ יַני פ 
ָאה. מְׂ ֻּ ת ַהט  זֶׁ ֱאחֶׁ ֹו נֶׁ ן ב  ֵ ַעל כ  ֲהָמתֹו וְׂ ָקה זֻּ סְׂ ָ לֹא פ  ֵלי ֲאבֹוָתיו ַעל ַהר ִסיַני וְׂ  ַרגְׂ

נפלו בעמקי הקליפה במקום המיתה, שאין שם  ...אותן הדורות שקומטו בלא עת זמנן, כלם    - פרק לא    - שער ה    - עמק המלך    עיין   י
חיות כלל ועיקר, והקב"ה ברחמיו הגדולים מעלה מהן בכל יום ויום לאט לאט. ושתלן בכל דור ודור כדי לתקנן ולצרפן ולזקקן, בהיות  

ה יכולת וכח  שהן נשמות יקרות וגדולות מאוד מאוד, אלא מפני שהרע גברה עליהם כל כך, עד שהקדושה שהיתה בהם, לא היתה ב 
עולים   הדומם  ומן  בדומם,  מגלגל אותם  מדריגה למדריגה, בתחילה  לבדו, מעלה אותם  ויתברך שמו  יתעלה  והקב"ה  להרים ראש. 
לצומח, ומן הצומח לבעל חי בלתי מדבר, ואחר כך אל החי מדבר, בגוים או בעבדים, ואחר כך לישראלים. ולפעמים זוכה איזה נפש  

ריגות בפעם אחת. ומורנו ורבנו האר"י זלה"ה בוצינא קדישא מסר סימן לתלמידיו שיכירו נפשות אלו.  ומדלגת שנים או שלשה מד 
ואמר כשתראו בני אדם שהם עזי פנים, ואין להם בושה מבני אדם, תדעו נאמנה ובבירור שקודם זה הפעם היו בגלגול בהמה או חיה  

 הולכים אחר לימודם הראשון.או עוף טמא, וכמו שלהם אין בושה גם להם אין בושה, והם  

תנא משמיה דרבי מאיר מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין תנא דבי רבי ישמעאל מימינו אש דת למו אמר  :  ביצה דף כה   יא
הקדוש ברוך הוא ראויין הללו שתנתן להם דת אש איכא דאמרי דתיהם של אלו אש שאלמלא )לא( נתנה תורה לישראל אין כל אומה  

יכולין לעמוד בפניהם והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש שלשה עזין הן ישראל באומות כלב בחיות תרנגול בעופות ויש אומרים  ולשון  
  אף עז בבהמה דקה ויש אומרים אף צלף באילנות:
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)תורה לח עפ"י  ואעפ"כ גם אמרו    ,ונראה שדייקא עם ישראל נבחן בזה מאד, שמצד אחד ישראל עזין שבאומות

משמע שבסיני ניתן הכח להפנות מי שיש בו עזות פנים בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני.  (  .נדרים כ
   את העזות לקדושה. וצ"ע.

יחסי ובאמת מי שכל ממשלתו על המלאכים היא רק במה שהתגבר קצת על יצרו אזי   הכלמסתמא    "כואעפ
קנאת המלאכים שהיא קטרוג מדת הדין אינו חזק כל כך ולכן מספיק שההתקשרות שלו לכלל ישראל בבחי'  

דת הדין וקנאת המלאכים חייב ינצל ממיואהבת לרעך כמוך וככל שעולה יותר במעלות הקדושה כך כדי לה
ות המדרגת אהבת ישראל וההתקשרות לנשמותיהם כדי להיות כלול בכלל ישראל כדי להיות כלול  להתעל

חקים  ואז יש לו מעלה באמת על המלאכים שמהם כמעט אין כבוד כידוע שאין כבוד אלא המר  קבכבוד ור
ים  דייקא. ובבחי' זו אפילו משה רבנו שכלל ישראל כלולים בו הוא צריך התקשרות לכלל ישראל הרחוק

דייקא כמבואר במעשה שעלה לקבל תורה ופחד מקנאת המלאכים וא"ל הקב"ה אחוז בכסא כבודי. וכמבואר 
 בתורה פב תנינא כיצד קיים זאת שאפילו עם הקל שבקלים היה לו התקשרות. 

 כסא הכבוד 
  ומבאר רבינו שבאמת לאחוז בכסא הכבוד בשלימות יכול רק צדיק גמור שזיכך עצמו מהרע של ג' תאוות 
ועוד זכך עצמו מג' מדות רעות עד שזכה לשלימות התפלה ע"י השפעת הנבואה שמשפיע לו מלאך שנברא 

   משלימות היראה שזכה בה.

בניין כי   בבחי'  ליבו  אזי מתקן את  לגמרי  ומבטל הרע שבהן  ומשגל  ממון  אכילה  הג' תאוות  ע"י שמברר 
 מלאך משפיע נבואה.  ימות היראה. וכשיש שלימות היראה נברא לירושלים וזוכה לש

ועיין חגיגה יג: שנחלקו מהיכן נבראים המלאכים האם מדבר ה' או מנהר דינור, ולפי המבואר כאן נ"ל היינו  
בחי' יראה וכן המלאך הנברא מיראה הוא במלכות כמבואר בסוף התורה,    כי הואיראה היא אש כידוע    כיהך,  

והמלכות היא אש בחי' תכלת דכלי ושצי ומכלה את כל המפריע להמליך את הקב"ה כמבואר בתורה מט,  
וכן נהר דינור הוא אש רוחני, ודבר ה' הוא אש כמ"ש בירמיהו )כד כט( הלא כה דברי כאש. ואולי אפ"ל גם 

שממנה נבראים מלאכים  נמצא נהר דינור ודבר ה' הם יראה עצומה    ,שאש רוחני היא יראהלהפך שכיון  
היא בעצמה נהר דינור  ויראה עצומה כזו  )תהלים קה ד'(    "עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט"  בבחי'

ב"ה את הרשעים בגהנם כמבואר בחגיגה יג: נהר דינור יורד על העזי פנים מתתקעד דורות ששתל הק  ףשורה
    בעוה"ז עי"ש מהרש"א.

  כבוד שבו חצובות שרש נשמות ישראל,   אכסור יוצא מזיעת החיות הנושאים את  ועי"ש חגיגה יג: שנהר דינ
ִלק"והכסא   ר ד ָ ֹוִהי נו  ל  ג ִ לְׂ ר ג ַ י נו  ִביִבין ד ִ ֵיה  ׁשְׂ סְׂ רְׂ ָ גלגלי וכסא היה ניצוצות של אש  דהיינו שה  )דניאל ז' ט'(  "כ 

והחיות הנושאות אותו זיעתן אש נהר דינור וממנו נבראים מלאכי אש.    )מצודות שם(  הכסא היה אש בוער
  .נמצא שהמלאכים הם כמה מדרגות מתחת לשרש נשמות ישראל, והן חצובות בכסא שהוא רק נצוצי אש

אולי כי הן גם בבחי' אהבה ולא רק יראה לכן דבוקות בו ית' ביותר ביראה ואהבה ביחד אבל המלאכים רק 
לכן הם במרחק יותר כי הירא שומר מרחק והאוהב רוצה רוצה דביקות, והשלימות היא יראה ואהבה    יראה
 ביחד.

 שלימות התפלה 
אך המשפיע נבואה ורוצה שהמלאך ישפיע לו נבואה צריך לזכך עצמו עוד יותר, כי לומי שזכה ליראה ולמ

אע"פ שכבר ברר התאוות הנ"ל מהרע שבהן עוד צריך לזכך עצמו לבטל ממנו בחי' רע דק מן הדק שבהן 
להיות כלי לנבואה ודבר ה' ואז משגר הקב"ה דבר ה' בפיו עד שנעשה להבעל תפלה שהוא צינור השפע לכל  

לכן אע"פ שאין לו יצה"ר גשמי לניאוף עדיין    וצבא השמים ונעשה המלווה הגדול לכל הבריאה.  \יב/ מותהעול
צריך לתקן הברית בשלימות להיות בברית וקשר עם הקב"ה בשלימות, ואע"פ שיצא מהעבודה זרה של ממון, 

יא בחי' כבודו ית' אבל עדיין צריך לחזק את האמונה מכל פניה דקה שגם זה בחי' ע"ז, וכן האכילה שתיקן ה
עדיין צריך לזכך עצמו יותר בשמירת כבוד האדם, שהקב"ה מקפיד עליו יותר מכבודו וזה גם עיקר האחיזה  

 בה לכל נשמות ישראל.הבכסא הכבוד להנצל מקנאת המלאכים כנ"ל שהיא התקשרות בא

מקומו של עולם שהוא  י'  בבחי' קודם הבריאה בבחומי שזוכה לשלימות התפילה שהיא דבר ה' אזי אחיזתו  
, כי כסא  מצד שרשםבפרטיות  ראל  ש, ואזי מכיר את נשמות יובו נברא העולם  ,החלל הפנוי שקדם לעולם

וגם  משפיע השפע לכל העולם וכולם  שהיא דבר ה'  ואזי נעשה בתפלתו    הכבוד הוא בחי' מקומו של עולם,
ואזי יכול להכירם כי אע"פ שהם עזי    מקבלים ממנו וגם המפורסמים של שקר,צבא השמים וכל המלאכים  

זהר מהם,  יהבעל תפלה ויודע עי"ז להרק  יש להם איזה רגע של הרגשת נחיתות שאותה מכיר    ,פנים שבדור

 
  ם עזים כאש:. מנהגם של אלו אש שה דתיהן של אלו   . ונתנה להם תורה שיעסקו בה והיא מתשת כחם ומכנעת לבם: שהן עזים   - פרש"י  

צלף   . קשים להנצח אנדרי''ש בלע''ז:עזים  . מימינו נתן להם התורה מפני שאש דת למו והרבה מקראות חסרים כזה: מימינו אש דת למו 

 . לא ידעתי מהו עזות שלו: באילנות 
משבת לשבת, ודרשו    וכמו דאתא בספרים על מאמחז"ל כל העולם ניזון בשביל חנינא בן דוסא בני וחנינא בני מאכלו קב חרובין   יב

 שהוא רמז שרבי חנינא הוא השביל שדרכו יורד השפע לעולם 
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ומתגברים בעזותם לחלוק יותר על הבעל וטוענים שמתנשא עליהם  אבל הם אדרבה זה בעצמו מכעיס אותם  
ניצול מקנאת המלאכים ועוד יותר  עי"ז  מות בכסא הכבוד, וואזי יכול לאחוז בשלי  . )כך משמע בפל"ח(  תפלה

  ז בכסא הכבוד נתנו לו המלאכים מתנות.חגם מוצא חן בעיניהם כמבואר בגמ' שמשה רבינו אחרי שא

 מציאת חן 
הגדול מוצא חן    ההמלוועניין המציאת חן המבואר כאן צ"ע כי בסוף אות יג מבאר שע"י שהבעל תפילה  

את   להכיר  הרי  וקשה  לפניו  נופלים  כי  שקר  של  המפורסמים  את  מכיר  הוא  עי"ז  ממנו  הלווין  כל  בעיני 
לו ומוצא חן בעיניהם    םומשתחווי המפורסמים של שקר צריך כדי לאחוז בכסא הכבוד ואם כבר נפלו לפניו  
חים לומר שכל זמן שמקנאים בו לא מדוע צריך לאחוז בכסא הכבוד כדי להנצל מקנאתם, לכן לכאורה מוכר

רואים בו שום טוב אלא רק שהוא מושל עליהם ורק כשהוא אוחז בכסא הכבוד אזי מתבטל הקנאה ואזי  
שרק ע"י    שם, אלא שהלשון שם קשה דמשמע בפירוה ילו ומוצא חן בעינ  םומשתחווירואים שהוא המלווה  

רסמים של שקר. וכנראה צריך לומר שבאמת לאחוז  שמוצא חן בעיניהם הם נופלים פניו ועי"ז מכיר את המפו
כדלקמן  ותתברר מכל הרשעים  לבוא כשכל הרשעה כעשן תכלה  רק לעתיד  זה  בכסא הכבוד  בשלימות 

 וצ"ע.  בביאור הליקוטים, ובאמת הצדיק אוחז בכסא הכבוד כפי יכולתו ואזי מתבטלת קנאתם,

 ביאור הליקוטים 
יון שהמפורסמים של שקר הם חלק מהשישים רבוא נשמות ישראל  מקשה כ  \ יגוהביאור הליקוטים בענף כ'/ 

כיצד יאחוז בכסא הכבוד בשלימות כשחסר לו נשמותיהם, ובאמת זה כבר רמוז קצת בדברי הפל"ח במה  
שמביא דוגמא למש"ש מקרח שחלק על משה רבנו. ועיין בביאור הליקוטים הנ"ל שמבאר שכל הרע ועזות 

היא ארס המלאכים המתקנאים בבעל תפילה ומתלבשים באיזה מפורסם,  הנוראה של המפורסמים של שקר 
עי"ז דבריו נשמעים )אלא שכנראה יש להם כבר היכרות עמו  ש ומסתמא דווקא באחד שיש לו יראת שמים  

מאיזה גלגול כמבואר במעשה מזבוב ועכביש בעניין הזקן שחלק על רבינו וגם קרח מבואר בשער הפסוקים  
ם שנה לפני שחלק על משה רבינו היה אצלו חלק הרע של משה רבינו שעבר אליו  להאריז"ל שכבר שישי

מהמצרי שמשה רבנו הרג )ואין לנו חלק בנסתרות ובסוד הידיעה והבחירה אבל משמע שמדובר בנשמות  
גדולות שמסיבה נעלמת לנו מתלבשים דווקא בהם המלאכים הרוצים להפיל את הבעל תפילה ועל ידו מרבים  

קת ואעפ"כ בוודאי יש לאותם מפורסמים בחירה( ולפי המבואר בלק"ה שהעזות פנים שלהם היא  עליו מחלו
איזה ניצוץ נשמה מתתקעד דורות ששתל הקב"ה בכל דור ע"י קנאת המלאכים שמכניסים באותו מפורסם  

שם    ארס העזות הנוראה שלהם, ועי"ז יש לו עזות כזו לחלוק על בעל חובו אע"פ שממנו כל חיותו. ומבאר 
הביאור הליקוטים שבאמת הבעל תפילה בכוחו לתקן גם אותם ולברר מהם את הטוב מהרע אבל זה נמשך  
שנים רבות שכל שנה מר"ה עד שמחת תורה הוא הזמן המסוגל לזה כמבואר כאן בתורה שר"ה בחי' מקומו 

ואר בחגיגה  של עולם ומשנה לשנה מברר מעט מעט עד שמתקנם, ומסתמא הרע שבהם תיקונו בגהנם )כמב
 יג: שנהר דינור נשפך על ראשי העזי פנים מתתקעד דורות( והטוב מברר הצדיק ומעלהו למקומו. 

מקשה מה בכך שבכלל המפורסמים שאני וכל זה מתבאר יותר במה שהקדים הביאור הליקוטים בענף יט כש
התקשרות למפורסמים של שקר נעלם ממנו מי שע"י    ומתרץפורסמים של שקר.   מתקשר אליהם יש גם מ

   ונופל לג' תאוות רעות.הצדיק האמת ועוד גם נאחז בו ארס קנאת המלאכים לשנוא ולחלוק עליו. 

  "ויבן" עשאה   \יד)וכן מבואר בתורה יט/   זה בחי' אחת  ע ובחי' ויבן את הצל  דהיינו יראה   בניין ירושלים כי    ומבאר שם

ם רבוא בכרס אחת בחי' כרסיה שביבין  י בחי' אם כל חי בחי' שיש  ,כי הצלע היא חוה  ,כאוצר של יראת שמים עי"ש(
כי אע"פ שהמלאך נברא מבנין ירושלים שהוא שלימות    .הכסא  נמצא כרס וכרסיה הם בחי'  ,)דניאל ז' ט'(  די נור

 יא כי המלאך הנברא מבנין ירושלים ענף  כפי שבאר ב  ,הם גם נמשכים מחיצוניות הכסאיראת שמים אבל  
  כולל כל המלאכים, והם נבראו מנהר דינור היוצא מזיעת החיות הנושאות את הכסא  דהיינו משלימות היראה

 
הוא במה שעדיין יש להתפלא, כפי הנראה לכאורה מדבריו הקדושים, שכל הכר המפורסמים הוא כדי     - ביאור הליקוטים ענף כ'    יג

ההתקשרות לכל אחת מהשישים רבוא נשמות,  להזהר ולהנצל מלהתקשר חס ושלום גם בהם, כי סוף כל סוף מה הועילו חכמים בתקנת  
שהוא עיקר המכוון הנ"ל והמוב"פ, מאחר שנחסר מהם המפורסמים הנ"ל, אשר על כל פנים יהיו בפשיטות בכלל הס' רבוא נשמות.  
ואולם, מלבד אשר   כמוב"פ[.  הזאת לבד  הוא מהכרח התקשרות הפרטיות  דקדושה,  ומפורסמיהם  כל ההתקשרות לראשיהם  ]שגם 

ק תבין ותתבונן בעומק והפלאת דבריו הקדושים, שעל זה בעצמו יסובב כל ההכרה וההבחנה שבהם, כדי לדחות ולהפיל על ידי  מרחו 
זה חלקי המלכות והממשלה דסטרא אחרא שנתערב בהם מארס המלאכים הנ"ל, ]כי עזותם נופל לפניו כמוב"פ[, אשר ממילא מבואר,  

להיות ביכולת להתקשר בהם על כל פנים באמצעיות הראשים והמנהיגים דקדושה, שמושלים    שגם על ידי זה בעצמו נטהרים ונזדככים, 
זה מוכרח באמת להתעכב   ולבא בעומק ביאורי דבריו, שמחמת  יש לחתור  נפילת מלכותם כנ"ל[. עוד  ]בסיבת  עליהם  גם  כך  אחר 

]הנזכרי  סוכות  יום הכיפורים  ושנה בראש השנה  בו בכל שנה  ולעסוק  זה,  בזה מדברי  בתיקון  וכמבואר  זה[,  הנ"ל שעל  ם בהמראה 
מוהרנ"ת ז"ל. כי התיקונים חוזרים חלילה, ודייקא על ידי זה שעולה הצדיק בעוצם כוחו להתאחז בכסא, עד שיהיה גם הוא מקומו של  

מלכות שבהם, לתוך  עולם, ידין וישפוט לכף זכות גם את היורדים בעזות מלכותא דסטרא אחרא הנ"ל. עד שיתעלו ויתהפכו גם חלקי ה 
גם את הנופלים   ולהעלות  גם בנין ואחיזת הצדיק בכסא, לקרב  ושנה,  זה, בכל שנה  ידי כל  יותר על  הקדושה בעצמה. עד שנשלם 

 והרחוקים יותר. עד שסוף כל סוף, יהיה נגמר ונשלם בנין המפואר הזה שבירושלים, וצמח דוד היושב בכסא מלכותו ותפלתו כנ"ל: 

ַאת ה' ִהי   - '  אות גיט    תורה   יד "ִירְׂ ה ב ְׂ ֹולֶׁ ׁש ת  ֹדֶׁ ׁשֹון ַהק  ל לְׂ ן ׁשֶׁ ו  ִתק  ה וְׂ י ָ ר ֲעשִֹ ִעק ַ אֹוָצר, ׁשֶׁ ָאה  כ ְׂ ן" ֲעשָֹ בֶׁ ם(: "ַוי ִ ה )ׁשָ זֶׁ ָיהו  ל"ג(,  וְׂ עְׂ ׁשַ א אֹוָצרֹו" )יְׂ
ה:  זֶׁ ָרא". וְׂ ת ָהֱאלִֹקים יְׂ ָמע, אֶׁ ֹל ִנׁשְׂ ָבר ַהכ  ת י"ב(: "סֹוף ד ָ לֶׁ ב )קֹהֶׁ תו  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ ָאה הו א אֹוָצר, כ ְׂ     כ ְׂ רְׂ נו  ַהי ִ ים, ַהיְׂ ל ִחט ִ  אֹוָצר ׁשֶׁ
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 מיות הכסא.ינמצא שהמלאכים הם מחיצוניות הכסא ונשמות ישראל חקוקות בו בפנ ,\טוכמבואר בחגיגה יג:/
בנין ירושלים  ש  ינוידהוכיון שהמלאכים נבראים מבנין ירושלים ומהכסא משמע שהכסא וירושלים בחי' אחת,  

כרסיה שביבין "הוא בחי' ויבן את הצלע כנ"ל שהיא חוה אם כל חי בחי' ס"ר בכרס אחת, בחי' שהוא היראה 
 דהיינו כסא הכבוד.  "נור די

טועה לרדוף אחר  ח"ו  ואם    ,התמנות כנ"ל כי דבריו נשמעיםהזוכה לשלימות יראת שמים יש לו השתוקקות לו
שיש    ,דהיינו לחורבן ירושלים שנחרב היראה והנבואה  ,מלאך לכלאםאצלו מע"י התמנות נהפך  התמנות אזי  

, דהיינו שהמלאך במקום להשפיע לו נבואה הוא זורק בו ארס קנאה ושנאה ועזות  במלאך ונהפך לארס קנאה
הבחירה על ההתמנות היא הבחירה מה יהיה אצלו המלאך הזה  גדול ממנו. נמצא שגדולה לחלוק על רבו ה

ואם בוחר בהתמנות נעשה מהמלאך כלאם ונפסק הקשר שלו לכסא שממנו    שנברא מהיראת שמים שלו. 
  נברא המלאך כנ"ל  ונעשה רחוק מהיושב על הכסא ונפגם אמונתו בו ומהרהר אחריו כמהרהר אחר השכינה.

בנין ירושלים חוזר הג' תאוות הנ"ל ובפרט התאווה הידועה שהיא בחי' אש שמתגברת בו אצלו  וכשנחרב  
בחי'  גם  נפגם  שהוא בחי' אם כל חי  וכיון שפגם בכסא    בקנאת המלאך וכמבואר במעשה מעמרם חסידא.

שדייקא  . נמצא  גבר בו התאווהתונמצא כמו יונק מאשה שאינה כשרה שדמיה עכורים ומממנה  החלב שיוצא  
מי שזכה ליראת שמים גדולה ודבריו נשמעים הוא העלול ביותר ליפול מכל מדרגותיו לכל התאוות ולחלוק  

 על הצדיק בעזות שמכניסים בו המלאכים ממקור העזות דסט"א שהם התתקעד דורות של עזי פנים. 

ן שיודע לדרוש יפה  יש עוד סיבות שאדם זוכה שדבריו נשמעים כגולא רק ירא שמים נופל בזה כי ומסתמא 
או שהוא תלמיד חכם חריף ושנון, וגם זה סיבה שיתאווה להתמנות שעלולה להפיל אותו להיות חולק על  

 הצדיק וכו' כנ"ל. 

 שיח השדה 
אבל מי שנזהר מהתמנות זוכה להשפעת הנבואה ומזכך עצמו עד שזוכה לשלימות התפילה שהיא דבר ה'  

ר בבחי' הריח שנכלל בתפלתו ומסייע לה. ונ"ל שהכוונה למלאך  כל שיח השדה נכלל בתפילתו ובעיקואזי  
ל תפלה מוצא חן בעיניו כנ"ל אזי מסייע לו בתפילתו, עהמכהו ואומר לו גדל שהוא כיון שהב  בשל העש

ייב להחזיר חובו גם בלא שימצא חן  חקצת צ"ע לכאורה הוא בעל חובו ו  .בבחי' ריח טוב שמעלה בתפלתו
אוחז בכסא הכבוד מתבטל   שהבעל תפלהחובותם, ורק אחרי    משכיחה מהםת המלאכים  קנאואולי כי  בעיניו,  

קנאתם ואזי מוצא חן בעיניהם ומחזירים לו חובותיהם. ובאמת צ"ע כיון שהוא המלווה הגדול ואין להם שום  
שפע אלא ממנו נמצא שכל מה שיתנו לו הוא החזרת חוב, ולפ"ז צ"ע לשון לקחת מתנות באדם דכתיב על  

שה רבנו שקבל מתנות מהמלאכים שמצא חן בעיניהם אחר שהשיב להם התשובה מדוע בא לקבל בתורה מ
 כמבואר בשבת פט:

הלוואה זה מזה  ל  אולי בזה יתבאר קצת מה שמאריך רבנו בעניין כח רפואת העשבים שהוא באופן שעכ"פ  
באר בזה מעלת הבעל תפלה שהוא המלווה הגדול, ועוד שכל המקבלים ממנו הם בחי' לווין  כי מ  עד למעלה,

שצריכים להחזיר הלוואתם ועל כן כל צבא השמים והמפורסמים נכנעים תחתיו של הבעל תפלה, ועוד שכיוון  
יותו,  שכח העשבים הוא הלוואה מוכרחים להחזיר הלוואתם בשעת התפילה ומחיין אותו בבחי' ריח שהוא ח

  , וצ"ע כי חיותו היא מבחי' חטם אריך כמבואר בריש תורה ב' וקשה לומר שחיותו מריח גשמי של העשבים
בחי' חטם    ןאולי באתערותא דלתתא של ריח העשבים מבחי' הרוחני שבו מתחזק לקבל חיות מריח עליוו

 אריך שהוא רוחא דמשיחא כמבואר שם.   

הוא במדרגת משיח שהוא מזוכך כל כך עד שכל תפלתו היא בבחי' וזה בחי' התנוצצות משיח כי הבעל תפלה  
רק מריח. ואזי א"צ לרפואת העשבים כי כל כח הרפואה נמשך מדבר ה' שהוא הבעל תפלה    שנהניתנשמה  

 ובכוחו לרפאות גם ע"י לחם ומים ובלא עשבים כלל.

ולם ויודע כל נשמה מקור של ע  י שאחיזתו בבחי' מקומומשיח מלמד זכות גם על רשע גמור ע"לבחי'  זוכה  הו
את העזי פנים שבדור החולקים עליו לברר הטוב שבהם ועי"ז להתקשר גם לחלק   חיותה עד שבכוחו לתקן גם

  .ווהאחיזה ב  הכבוד  נשלם אצלו הכסא עי"זהטוב הזה שרק 

 עד כאן ההקדמה 

 

 * 

 [טז] אתורה 

 
צ"ע נראה לפ"ז שמיראה נברא מלאך ומנהר דינור נברא אולי אפ"ל שנהר דינור הוא נהר של יראה )כי נהר דינור פי' נהר של אש    טו 

א נשפך על ראשי העזי פנים  ויראה היא אש( ובו דייקא נשרף הפגם ביראת שמים של הרשעים העזי פנים כמבואר בחגיגה יג: שהו 
 שמתתקעד דורות. ומהנהר של אש נבראים מלאכיו אש לוהט.

 .תורה זו נאמרה בברסלב בראש השנה שנת תקסט )חי"מ נט( שחל בימים ה' ו' )פל"ח( ועיין חי"מ סימן פד וימי מוהרנ"ת סימן לא לב   טז
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 .\כ/)תהלים פ"א( [יט]  ליום חגינו יחשופר בכסא  יזבחדש תקעו 
חל ביום שבו מתכסית הלבנה ומתחדשת  ששהוא חג  ,תורה זו נאמרה בר"ה וכן הפסוק הזה מדבר מר"ה

ובסוף התורה יבואר באורך כיצד   השנה והקב"ה יושב על כסא המשפט ודן את העולם ובו תוקעים בשופר. 
 וכאן נקצר, רמוזה בו התורה שלנו 

לשון ממשלה על המלאכים כי תקעו ר"ת ותקעתיו יתד במקום נאמן דמדבר בעניין התמנות כמבואר  תקעו

רומז להתחדשות המוחין בג' רגלים שתלויים בחידוש הלבנה )שעי"ז זוכה   בחודשבישעיה כב ובתרגמו שם. 

רומז )לחמש בחי'( ללב וליראה שבו ולנבואה ולתפלה ולשיח השדה שחוזר   שופרהתאוות(. לדעת ולבטל ג' 

הוא אוחז בבחי' מקומו של  שלימה  הזוכה לתפלה רק רומז לראש השנה, כי  בכסה ליום חגנוכוחו לתפילה. 

   . ועי"ז לעמוד בממשלה על המלאכים עולם שיכול לעשות ראש השנה
בתחילת השנה צריך לכווין מעשיו שיהיה בכוחו להינצל מקנאת המלאכים  על כן נאמרה תורה זו בר"ה כי 

 כדי שתיהיה לו ממשלה עליהם. 
לשון הפסוק בכסה בה' ורבנו שינה בכסא בא'. אולי לרמוז לכסא הכבוד שצריך לאחוז להנצל מקנאת 

מאחז פני כמבואר בפסוק  אהמלאכים שזה לא באר רבנו שם כיצד רמוז. אע"פ שבאמת כסה הוא לשון כס
 באיוב כו ובשבת פט: הובא לעניין אחיזת משה רבנו בכסא. הכס

 
 אאות 

תקעו בחדש שופר וכו', וכפי שיתבאר בסוף התורה "תקעו" רומז   בפסוקאת התורה   פותחרבנו כנ"ל 
 לממשלה ובזה פותח לבאר באיזה ממשלה מדובר. 

מבאר שתכלית שלימות המדרגה שצריך להגיע אליה איש ישראלי היא שתיהיה לו ממשלה על  ו
לה השלימה שעליה מדבר רבינו יש בזה מדרגות רבות כי כל התגברות על  ש, ועד שמגיעים לממהמלאכים

דהיינו שיוצא  היצה"ר היא ממשלה עליהם וכל זיכוך הגוף עולה בזה לבחי' ממשלה גדולה יותר עליהם, 
התאוות ומברר את האכילה וממון וזיווג עד שזוכה לשלימות היראה ועוד מזכך עצמו לבטל לגמרי ממנו מ

פגם אמונה ופגם הברית וביזוי בני אדם, עד שיוצא מבחי' בשרא הגשמי ונאחז בבחי' בשר"א הרוחני  
הוא לפנים   )ש'שים ר'בוא ב'כרס א'חת( דהיינו בשרש נשמתו היכן שהיא חצובה תחת כסא הכבוד, ואזי

עד שזוכה להיות צינור לכל השפע היורד   \כאממחיצת המלאכים, כי עולם המלאכים נמוך מעולם הנשמות/
לעולם ונעשה המלווה הגדול לכולם שכל העולמות תחתיו וככל שזוכה יותר לעלות מדרגה לדרגה כך  

 קנאת המלאכים גדולה עליו. 

כל עניין המלאכים כאן צ"ע לפי הידוע שמלאך הוא שליח דבר ה' ממילא כל מציאותו תלוי בדבר ה'  
שייכות קנאה אצלם, ומה  שבשבילו נברא, וכשנגמרה שליחותו מיד מתבטל ואיננו. לכן לא מובן מה 

אין   הריהכוונה שהמלאכים רוצים להיות לפנים ממחיצת ישראל ומה הכוונה שהם שואלים מה פעל קל, 
 להם לא בחירה ולא שכר.  

 
 בחודש   - בתקפא ש' שמאלית. בתשכט   יז
 )כלשון הפסוק, ועיין בסוף התורה ולעיל בריש תורה יד מה שכתבנו בזה(   בכסה  -רלד בת  יח 
 ( ועיין איוב כו מאחז פני כסה ופירושו לשון כסא וכן הוא בשבת פט: , ורבינו שינה ) בכסה ליום חגנו   לשון הפסוק   יט 

:   תהילים פרק פא   כ נו  יֹום ַחג ֵ ה לְׂ סֶׁ ֵ כ  ַ ׁש ׁשֹוָפר ב  עו  ַבחֹדֶׁ קְׂ    )ד( ת ִ

   יום מועד קבוע לכך וכן )משלי ז'( ליום הכסא יבוא ביתו למועד הקבוע:   - בחדוש הלבנה. בכסה    - בחדש  )ד(    -   רש"י פ 

המסורת עליו לית וכתיב ה"א ורבותינו דרשו במסכת ר"ה פ' ב' איזה חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ר"ה   - )ד( בכסה   - מנחת שי 
 ק' ע' ב' ופרשת פינחס דף רל"א ע' ב' ופרשת שופטים דף רע"ה: ויש בזה פי' רבים עיין עליהם ובזוהר פ' אמור דף  

)ענף יא( כתב ששרש    ביאור הליקוטים בפשטות כי מלאכים בעולם היצירה ונשמות בעולם הבריאה. ועיין    יש בזה כמה ביאורים,   כא
ונשמות ישראל חצובות בו )בע"ח שער כח פ"א ופ"ד( ומבאר עפ"י חגיגה יג: כי המלאכים נבראים מנהר    המלאכים בחיצוניות הכסא 

 דינור שנעשה מזיעת החיות הנושאות את הכסא.   

משמע שמלאך הוא שליח מעולם הפירוד וכל מציאותו היא תחת המקום ששם צריך שליחות, וישראל בשרשם    לק"ה שלוחין ד' ועיין  
דהיינו קודם הבריאה בבחי' מקומו של עולם, ונשלחו לעולם הזה עמ"נ לעמוד בנסיון לחזור לאחוז בבחי' מקומו של    הם מעל המקום 

עולם ע"י כל התיקונים המבוארים בתורה זו, ועל זה קטרוג המלאך של דין האם הזוכה בזה כבר יצא מבחי' ילוד אשה דהיינו התאווה,  
 לפנים ממחיצת המלאכים בהרבה. וביננו הכוונה בין הקב"ה שבאצילות למלאך שביצירה.  אבל מי שבכוחו לעמוד בממשלה הוא באמת 

.  מהרש"א על חולין דף פט עיין    כי עולם המלאכים הוא האבן ספיר שתחת כסא הכבוד משמע תחת מחצב הנשמות   המהרש"א י  פ ל 
ה ברצון הש"י והוא שאמר הים שהוא כלל  מפני שתכלת דומה לים כו'. יראה שרמז בזה קישור שלש עולמות זה בזה מלמטה למעל 

עולם התחתון כפי טבע הבריאה שהיה העולם כולו מים במים עד מאמר יקוו המים והנה הוא מתדמה ומתקשר ברקיע שהוא עולם  
ספיריים בזכותם   בעולם המלאכים הדומים לאבן הספיר כי המה  ומתקשר  הוא מתדמה  כלל עולם האמצעי  ורקיע שהוא  האמצעי 

כבודו יתעלה   ובצורתם  ומתקשר בכסא  הוא מתדמה  עולם המלאכים  וראיתם אותו    ואבן הספיר שהוא  והוא שאמר במצות תכלת 
 וזכרתם וגו' ולא תתורו אחרי לבבכם וגו' לעשות ח"ו פירוד בקישור הג' עולמות שזכרנו ודו"ק: 
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, אבל \כבואולי יש להבדיל בין מלאך סתם למלאכי השרת שהם עומדים לפניו ית' לשיר ולהלל ולכבד/
, שהרי אפילו מיכאל וגבריאל ורפאל לא יכולים לעשות שתי  עדיין הם סה"כ דבר ה' המצווה זאת

ומה מפריע להם למלאכתם אם נמצא   ומה שייך קנאה שליחויות שיחד כמבואר בפרש"י ריש פרשת וירא.
 ילוד אשה ביניהם. 

לכן נראה לי שקנאת המלאכים הכוונה למדת הדין המקטרגת על כל קרבת ה' שזוכה ישראל האם באמת 
ראוי לזה או לא ומי שנמצא לא ראוי אזי דבר ה' דהיינו מלאך שורף אותו בדרך כלל בנקודת חולשתו 

 אוחז בכסא כנ"ל מבטל ממנו הקנאה. המכח התאווה הידועה, ורק שהיא היותו ילוד אשה דהיינו שנוצר 
הכוונה גם לממשלה על  ש  נראה, להיות מושל ביצרוצריך אדם שהיצה"ר מלאך ו הנ"לוהממשלה מלבד 

שמלאכים נבראים מדבר ה' דהיינו שדבר ה' מיד כשיוצא יוצא כמלאך הרץ  יג: דבר ה' כמבואר בחגיגה 
מי מושל בי צדיק, מושל בי פירוש שמושל על דבר ה'   \כגבגמ'/  וכתיב צדיק מושל יראת ה' ודרשו .לקיימו

שתפלת  זה עוד לפני הממשלה השלימה שהיא כלשנותו והיינו ממשלה על מלאך. ונראה שמדרגה זו  
 הצדיק היא בעצמה דבר ה'. 

ה. ועיין לקמן בהערה מה שכותב  ולפי הנ"ל מה שייך עולם כז \כדעדיין צ"ע בזה כי יש עולם המלאכים/
 החסד לאברהם במעלת הצדיק על מלאך. 

אע"פ שאדם קרוץ   \כז/(כונברא, שיהי' לו ממשלה על המלאכים )הישראלי  כהכי איש  

)עור הנחש(, יכול הוא לזכך עצמו ע"י יציאה מכל התאוות והבלי עוה"ז   א דחויאכועטוף במש מגושםחומר 

 
אמר ליה שמואל לחייא בר    - ה', עיין חגיגה יג:  שנבראים ומתבטלים ונחלקו רק מהיכן נבראים מנהר דינור או מדבר    כמבואר בגמ' כב

רב בר אריא תא אימא לך מילתא מהני מילי מעליותא דהוה אמר אבוך כל יומא ויומא נבראין מלאכי השרת מנהר דינור ואמרי שירה  
מר ר' יונתן כל  כג{ חדשים לבקרים רבה אמונתך ופליגא דר' שמואל בר נחמני דאמר ר' שמואל בר נחמני א - ובטלי שנאמר }איכה ג 

 .ו{ בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם - דיבור ודיבור שיוצא מפי הקב''ה נברא ממנו מלאך אחד שנאמר }תהילים לג

אלא שיש לפרש דודאי דבכל יום אומרים המלאכים שירה אלא שבכל    - מהרש"א על חולין דף צא:  יש כמה סוגים עיין    אבל באמת 
ירה עד שאין מלאך א' אומר שירה אלא פעם אחת בעולם ונראה עוד דכל הני לישני לא פליגי אלא  יום מתחדשים המלאכים לומר ש 

שאמרו שיש כיתות שאין מתחלפין כלל ואומרות שירה בכל יום פעם א' והן מיכאל וגבריאל ויש כיתות שמתחלפין פעם אחת בשבת  
ו שיש כיתות שאין אומרים שירה אלא פ"א מיום שנבראו  ויש שמתחלפין יותר עד פעם אחת בחדש וכן כולן לפי מעלתן עד שאמר 

 והיינו דאמרי לה פ"א בעולם.

א{ נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על נאם דוד בן ישי  - א''ר שמואל בר נחמני א''ר יונתן מאי דכתיב }שמואל ב כג  -  מועד קטן טז:  כג
ר ישראל מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים מאי קאמר  ג{ אמר אלהי ישראל לי דבר צו - שהקים עולה של תשובה }שמואל ב כג

 .א''ר אבהו ה''ק אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל אני מושל באדם מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלה 

שביל  לא נברא אלא ב   דהיינו גם עולם המלאכים )הירא שמים(  כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל האדם  ברכות ו:    עיין מהרש"א   כד
 .האדם שהוא בעל בחירה כדי לזכותו אם יהיה ירא אלהים וישמור מצותיו כדאיתא במדרשות 

נודע שישראל יש להם שייכות וקורבה אל הקב"ה ממש    -   דרושים נחמדים ממהר"ם שיף גם עיין   ההפרש שבין ישראל למלאכים. 
ה פ"ר לכן המלאכים מזכירין השם אחר ג' תיבות ק' ק' ק'  שהנשמה דרך משל להבדיל כעין ולד הנוצר ע"י חיבור זכר ונקיבה כמ"ש בז 

להורות על ג' הבדילים ופחות מג' אין כאן הבדל גמור סי' לדבר פחות מג' כלבוד דמי ובג' לא הוי כלבוד אבל ישראל מזכירין אחר ב'  
  )אצילות בריאה יצירה(  ממ"ה הקב"ה אב"י  תיבות והוא פחות מג' ויש להם חיבור וצירוף אל האב. והענין נ"ל כי המלאכים המה במדרגה ג' 

 .ששם המלאכים אבל נשמותיהן של ישראל מעולם הבריאה עולם הכסא ג"ע העליון הנודע אין כאן רק ב' מעלות 

 שמאלית וימניתמנוקד  ש    - בתקפא   כה 
   ]עיין גם שם דף קל: ואמליך ליה על כל מלאכין[   עיין פל"ח  עיין תיקון ע' דף קלז:  כו
היה רבי יהודה בן תימא אומר אדם הראשון מיסב בגן עדן היה והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין  : סנהדרין דף נט עיין  כז 

ועיין יערות דבש ח"א דרוש יא    לו יין(   מצננין -    א רמז טו " בראשית פ   ילקוט שמעוני   גרסת )       נא בו.הציץ בו נחש וראה בכבודו ונתק 
 .ביאור בזה 

ָאָדם,  - סוף תיקון ע' דף קלז:  ועיין תיקוני זוהר  יֵליה  ָלא ֲהָוה ָעִביד לְׂ ֲחָייִלין ד ִ ַ ָייַעץ ב  ִאתְׂ ִריךְׂ הו א ַעד ד ְׂ א ב ְׂ ׁשָ דְׂ ָהא קו  ָעָזר וְׂ לְׂ י אֶׁ   ָאַמר ֵליה  ַרב ִ
אוֹ  ֵליה  לְׂ ה ָאָדם, ָאַמר  ַנֲעש ֶׁ ָאַמר  ָהָכא ד ְׂ ָרָזא ָאֳחָרא ִאית  א  ָ ל  ָלא עֹוד אֶׁ וְׂ  , יה  ִמנ ֵ ִעיר  זְׂ ִמד ִ ִעָצה  ָבא  רְׂ ַרבְׂ ָנִטיל  דְׂ א,  ָנׁשָ ֵני  ִלבְׂ ץ  רֶׁ ךְׂ אֶׁ רֶׁ ,  ָלָפא דֶׁ

  , ֵריה  ֵמיַהב ֵליה  ַאגְׂ ִעי לְׂ ָ ָנא, ַוֲהָוה ב  ֵהימְׂ ִליָחא מְׂ א ַדֲהָוה ֵליה  ׁשְׂ ָ כ  ַמלְׂ ְלטָ לְׂ ַ ִליָחא ִדיִלי ֲעַלְייכוּ, ָאַמר ְלֵחְיילֹוי ֲאָנא ָבִעיָנא ְלש  ְ ִגין    ָאה ַהאי ש  ב ְׂ
, ָאמַ  ָגא ֲעֵליה  רְׂ ַקטְׂ ח מְׂ ַ כ  ָלא ַאׁשְׂ ָנא דְׂ ִזמְׂ ה ָאֳחָרא ֵייָמא, ב ְׂ ָ יה  ִמל  ֵ ָיַדע ב  ָנא, ִאי ִאית ָמאן ד ְׂ ֵהימְׂ הו א מְׂ ה ָאָדם.  ד ְׂ  ר ַנֲעש ֶׁ

ה ָאָדם,  תו  ַנֲעש ֶׁ ּקוֵּדי אֹוַר וְׂ ַיֲעִביד ּפִ ִעיָנא ָאָדם ּדְ וְּלָטנֹו ֲעַלְייכוּ, ּבָ ְמָרּה, ִויֵהא ֵליּה ַאְגָרא ָטָבא, ְוש  ָ אֹוַרְייָתא, ְלָעְבָדּה וְּלש  ל ּבְ ּדַ ּתַ ְ ָדא   ְייָתא, ְוִיש  וְׂ
ֹוֵרי   ב  ן ג ִ ִאינו  ב ד ְׂ ֵאי ַאף ַעל ג ַ ָ ֲאֵכי ִעל  ָהא ַמלְׂ ֵאר, ד ְׂ ָ פ  ִהתְׂ ה ָיַדי לְׂ ַעי ַמֲעש ֵ ָ ר ַמט  ָחָנא  ֹכַח  ִאיהו  )ישעיה ס כא( ֵנצֶׁ לְׂ פו  ָרה ב ְׂ בו  ֵדי ג ְׂ ָברֹו, ָלא ָעבְׂ י ד ְׂ עֹוש ֵ
א   ִגין ד ָ בְׂ א, ו  ָרא ִביׁשָ ִיצְׂ ָרא וְׂ ִבש ְׂ ָבא דְׂ ֵלית לֹון ִערו  ֵרַח, וְׂ כְׂ הֶׁ ִחין ב ְׂ לְׂ ָ ן פ  ִאינו  ִריךְׂ הו א, דְׂ א ב ְׂ ׁשָ דְׂ קו  ִתיב  דְׂ , ֲהָדא הו א ִדכְׂ כו  לֹוט ב ְׂ ִיׁשְׂ ה ָאָדם, וְׂ ַנֲעש ֶׁ

ד   ִירְׂ גֹוֵמר.  )בראשית א כו( וְׂ ַמִים וְׂ ָ עֹוף ַהׁש  בְׂ ם ו  ַגת ַהי ָ  ו  ִבדְׂ

ךְׂ   ֶׁ ַהל  ִיתְׂ ם  לֶׁ צֶׁ ִתיב )תהלים לט ז( ַאךְׂ ב ְׂ כְׂ ו   , ֵמינו  ַצלְׂ ִתיב ב ְׂ ָמָתא, ִדכְׂ ִנׁשְׂ יה   ֵ ב  ָיִהיב  ה ָאָדם ֲאָנא  תו  ַנֲעש ֶׁ א,  וְׂ ׁשָ ַנפְׂ וְׂ ָחא  יה  רו  ֵ ן ַיֲהבו  ב  ו  ַאת  ִאיׁש, וְׂ

סֹוִדין,  ע יְׂ ַ ב  ָעא ַארְׂ ַארְׂ ִאין,    וְׂ ָ ַתת  ִאין וְׂ ָ א ִעל  ָ ֹכל  ה לְׂ מֶׁ ִידְׂ א ֲעַלְייכוּ, וְׂ יט וְּמַמּנָ ּלִ ַ ָרִעיָנא ְדֶלֱהִוי ש  ֲאָנא    וַּמה ּדְ כֹון, ד ַ עו  ִדלְׂ יקו  ִדיָנא ִדיִלי, ִויֵהא ִברְׂ ד ִ ַאצְׂ

ִרית,   ִאיהו  חֹוָתם ַהב ְׂ , ד ְׂ יֵדיה  חֹוָתָמא ִדיִלי ב ִ , וְׂ ִמי ֲעֵליה  ֵרי ׁשְׂ ְרכוּ ֵליּה, ַמְלָאַכיָּ ַאׁשְׂ ִתיב    א ְדִסְטָרא ְיִמיָנא ּבָ ַמע, ֲהָדא הו א ִדכְׂ ִנׁשְׂ ה וְׂ רו  ַנֲעש ֶׁ ָאמְׂ וְׂ

ֵליה  יוֹ  ִקבְׂ ָדא מטטרו''ן, לְׂ ָברֹו, וְׂ קֹול ד ְׂ מַֹע ב ְׂ ָברֹו ִלׁשְׂ י דְׂ ֵֹרי ֹכַח עֹש ֵ ב  ָאָכיו ג ִ כו  יהו''ה ַמלְׂ רְׂ ָ א, )שם קג כ( ב  ַתת ָ ֲהווֹ ֵסף לְׂ ְנִאין ֵליהּ  ַוֲהוֹו ָאֳחָרִנין ּדַ   ש ָ
לֹ  או  ֹאתֹו וְׂ נְׂ ש ְׂ ָתם ָרָעה, ַוי ִ ָ ב  ת ד ִ ֵבא יֹוֵסף אֶׁ א ַוי ָ ִגין ד ָ בְׂ , ו  ו  נ  רֶׁ כ ְׂ י ִתזְׂ רו  )שם ח ה( ָמה ֱאנֹוׁש כ ִ ָאמְׂ ין עז''א  וְׂ ֵ ן ִאל  ִאינו  ַלאו ד ְׂ לֹום, וְׂ ׁשָ רֹו לְׂ לו  ַדב ְׂ א ָיכְׂ

ׁשו   נְׂ ַ כ  ִאתְׂ ן ָאֳחָרִנין ד ְׂ א ִאינו  ָ ל  הֹון.   ועזא''ל, אֶׁ  )ס''א דאתכללו( ִעמ ְׂ
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בו אור נשמתו שגבוה ממלאך  יאיר  ב  ,ואזי  לו חלק גם בציעולם הכי מלאך  יש  ואדם  ה  אבריעולם הירה 
נברא במדרגה עצומה  כגון אדה"ר ש,  \כח/ואצילות ולמעלה מזה וככל שמזכך עצמו מאיר בו אור גבוה יותר

עקבועד   היותרשאפילו  חלק  ו  ,  חמה  גלגל  הכהה  שבו  שרתוהו מגושם  ששלח  כן  ו   .מלאכים  אבינו  יעקב 
 אזי  תפלה בשלימותיראה שלימה ועי"ז להשפעת הנבואה ועי"ז לולקמן יתבאר שהזוכה ל  \כט/ מלאכים לעשו,

ים מדבר ה',  ואזי הוא מקור כל השפע לכל העולמות ועיין חגיגה יג: שהמלאכים נבראדבורו הוא דבר ה',  

. וזה התכלית  בו  שאיש ישראל צריך למשולהוא מלאך    \ל/ יצה"רוגם    .נמצא שהוא מושל על המלאכים
לחזור ולקבל חיות משרש נשמותינו שהם למעלה מהמלאכים  שע"י ממשלה על היצה"ר    והסוף של ישראל

עתידין צדיקים    לב([לאו ] , כשרז"ל )ירושלמי שבת פרק  להיות שומעים תורה מפי הקב"ה  קרבת ה' ול
  בנבואת בלעם   שנאמר  , כמודהיינו קרובים יותר להקב"השיהיה מחיצתן לפנים ממלאכי השרת  

 
שמבאר באריכות את ההבדל בין צדיק למלאך, ושם מתבאר עוד כמה עניינים    –   חסד לאברהם מעין ד' נהר ל' בספר    עיין בזה   כח

 הקשורים לתורה זו.  

ם אשר למעלה  וכן על דרך זה תהיה תכונת המלאך, כי כאשר יתקבצו חלקי הד' יסודות הספיריי ...  - באמצע המאמר    וזה לשונו שם 
בהיכלות מדריגת היצירה, ויצטיירו בצורה רוחניות יותר נכבדת ומעולה יותר מן האדם, הנה על ידי שיצטיירו בצורה נכבדת ההיא,  

  והנה              יתקרב אל אור ושפע יותר עליון מאותו שהיה שואב מקודם, ואותו האור יהיה חיותו ונשמתו ולא יתלוה לו דבר אחר בו: 
נת היסודות תהיה מעלת המלאך גדולה ממעלת האדם, כי האדם יהיה מקובץ מהרכבת חלקי היסודות הגסים  עם מה שנתבאר בבחי 

והחשוכים, והמלאכים הם מקובצים מהרכבת חלקי היסודות הדקים והרוחניים המזהירים, עד שמפני זה תהיה תכונת המלאך יותר  
אור סתם כדרך שאר מעברי אור השופע אל כל הנמצאות, והאדם  מעולה מתכונת אדם. אמנם בבחינת שהמלאך לא תהיה פנייתו אלא  

לא כך הוא אלא מלבד האור המאיר על ידי קיבוץ חלקי היסודות, יתלבש בו רוח ונשמה עליונה וטהורה חלק אלוה ממעל. נמצא כפי  
היר ויתוסף בו אור עליון  זאת הבחינה שמעלת האדם גדולה ממעלת המלאך, כי כאשר יגביר האדם נשמתו על חלקי חומרו יאיר ויז 

מלמעלה מרום המעלות משובח ומעולה יותר מהאור השופע ומאיר על המלאך, מפני כי נשמת אדם כלולה מאבי"ע, ולא יצטרך לקבל  
ע"י שום א' מהמדריגות, אלא על ידי עצמה תאיר ותקבל משפע מקור נשמתו, ולא עוד אלא שאף המלאכים ושאר העולמות ישאבו  

ה על ידי הצדיק, ולא עוד אלא שעל ידי האדם יתעלו כל הדברים לאור באור החיים ולשאוב שפע ואור מאור השכינה,  אור ושפע ברכ 
ולזה כל זמן שהצדיק יהיה שומר נשמתו האצולה או הברואה עליו לא יהיה תחת שולטנות המלאכים, מפני שמדריגת נשמתו תהיה  

ידו לשנות המערכות והטבעיים. אמנם כאשר יטה האדם עצמו מדרכי התורה,  למעלה מהם וממנו יהיה מקור השפע להם, עד שיש ב 

  ועם מה                          יסתלקו ממנו הנשמה והאור העליון ואז יהיה תחת שולטנות המלאכים בעלי היצירה וידונו ויענישו ויכריזו: 
עלתם שאם היו במעלת הצדיקים  שביארנו יש להסתפק מה הרויחו חנוך ואליהו במה שחזרו להיות מלאכים, כי כפי מה שזכרנו ירדו ממ 

היו למעלה למעלה מעולם היצירה מקום המלאכים, וי"ל כי נשמת חנוך עלתה אל מקום הנשמות אשר בסוד גן עדן העליון כשאר כל  
הצדיקים ולא גרע ממעלתו כלום, אלא שרוחו שהיה לו לעמוד בגן עדן של מטה כשאר כל רוחות הצדיקים העומדים שם שלא יעלו  

וא שזכה חנוך לעלות רוחו ולהיות מלאך ושר הפנים, להיות בריכה לקבל השפע היורד מהכסא להשפיע ולחלקו על ידו לכל  יותר, ה 
שאר המלאכים ולכל שאר העולמות התחתונים, ועוד הוסיף כי גופו הגשמי ממש הוא שנהפך ללפידי אש כנזכר בספר היכלות, מה  

חם מתלבשת בלבוש אחר כדמות גופו, ובאותו לבוש ישתמש בגן עדן של מטה, וחנוך  שאין כן בשאר הצדיקים שגופם כלה בעפר, ורו 
 גופו ורוחו נהפך רוחני ועלה למעלה להיות מלאך קיים לעד, ונשמתו עלתה למעלה אל מקומה.

על המלאכים יש גם למי שמחזיר רשעים בתשובה. כמבואר בירמיהו טו ופרש"י שם שיזכה שיהיה פיו כפיו    נראה שבחי' ממשלה   כט 
של הקב"ה דהיינו שיהיה בכוחו לבטל מה שגזר הקב"ה. והרי גזירת הקב"ה היא מלאך שנברא להוציא לפועל את הגזרה. נמצא מי  

ֹוִציא  זה. עיין שמחזיר בני אדם בתשובה מושל על המלאך ה  ִאם ת  ֲעמֹד וְׂ ַ ָפַני ת  ָך לְׂ יבְׂ ב ַוֲאׁשִ ׁשו  ָ דָֹוד ִאם ת  ֹה ָאַמר יְׂ ירמיה פרק טו )יט( ָלֵכן כ 
ם:  ב ֲאֵליהֶׁ ָתׁשו  ה לֹא  ַאת ָ וְׂ יָך  ה ֵאלֶׁ ָ ֵהמ  בו   ָיׁשֻּ ה  יֶׁ ִתהְׂ ִפי  כ ְׂ ִמז ֹוֵלל  אם תוציא אדם הגון מאדם רשע    - ואם תוציא יקר מזולל  - פרש"י    ָיָקר 

כל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו  .  בא מציעא דף פה ועיין ב   שאני גוזר גזירה ואתה מבטלה.  - ירנו למוטב. כפי תהיה  שתחז 
בניהו בן יהוידע שם כל המלמד בן עם  ועיין    יה.הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה מבטלה בשבילו שנאמר ואם תוציא יקר מזולל כפי תה 

הוא מבטלה. נ"ל בס"ד הטעם דאמרו בבתרא דף ח' ע"א, אמר רבי אין פרענות באה לעולם    הארץ תורה, אפילו הקב"ה גוזר גזירה 
אלא בשביל עמי הארץ, והביא הוכחה לזה ממעשה רב ע"ש, וכיון דמלמד תורה לבן עם הארץ אשר היה זה הבן גם כן יוצא עם הארץ,  

 גזרה של פרענות:   דנמצא ממעט עמי ארצות, וממילא ממעט הפרענות, לכן יש כח בזכותו לבטל 

ָחָמה    -   לק"ה ערב ה' לג וב )הובא לעיל בשיחות(   ח"ו סימן רפ.    עיין בשיש"ק   ל לְׂ ִ מ  ַ ָחָמה, ַלֲעמֹד ב  ֵדי ִמלְׂ ְׂ מ  לֻּ יֹות מְׂ ִריִכין ִלהְׂ ָרֵאל צְׂ ֵני ִישְֹׂ ל ב ְׂ ָ י כ  כ ִ
 ִ מ  ָאִכים ׁשֶׁ לְׂ ַ ַאת ַהמ  ילו  אֹוָתם ִקנְׂ ִ ֹא ַיפ  ל  ה ָהעֹוָלם ׁשֶׁ זֶׁ ב ְׂ דֹוָלה ׁשֶׁ "ל.ַהג ְׂ נ ַ ַ ל ָאָדם כ  ָ ל כ  ר ָהַרע ׁשֶׁ צֶׁ ֹחֹות ַהי ֵ ל כ  ָ ם כ  ָ  ׁש 

הַ   -   ושם לעיל אות לא  ר  ִעק ַ וְׂ ָרָכה.  ִלבְׂ רֹוָנם  ִזכְׂ ֹוֵתינו   ַרב  רו   ָאמְׂ ׁשֶׁ מֹו  כ ְׂ ל,  ָהֵעגֶׁ א  ֵחטְׂ ן  ַתק ֵ לְׂ ו   ַטו  ִנצְׂ ן  ָ כ  ׁשְׂ ִ ַהמ  ת  אכֶׁ לֶׁ מְׂ י  ַאת  כ ִ נְׂ ִמק ִ ךְׂ  ׁשַ ִנמְׂ א  ֵחטְׂ
ג ָ  תְׂ נ ִ ָאִכים ׁשֶׁ לְׂ ַ ֹול ֵמהֶׁ ַהמ  נו  ִנצ  ֵ ה ַרב  ֹׁשֶׁ מ  י ׁשֶׁ ִ י ַאף ַעל פ  ם, כ ִ ֱחִטיאו  הֶׁ ֹוָרה ַעד ׁשֶׁ ת ַהת  לו  אֶׁ ב ְׂ ק ִ ךְׂ ַעל ׁשֶׁ ָ ל כ  ָ ם כ  הֶׁ ָ בֹוד,  רו  ב  ָ א ַהכ  ֵ ִכס  ָאַחז ב ְׂ ֵדי ׁשֶׁ ם ַעל יְׂ

. ךְׂ ָ ל כ  ָ ם כ  ֱחִטיאו  הֶׁ רו  ַעד ׁשֶׁ ג ָ ָרֵאל ִהתְׂ ֵני ִישְֹׂ ָאר ב ְׂ ׁשְׂ    ֲאָבל ב ִ

ךְׂ   -    אות יח   ' ה ה הרשא   ובהלכות  ׁשָ ִנמְׂ ֹל  הו א, ַהכ  ׁשֶׁ ִחיָנה  ה ב ְׂ ֵאיזֶׁ ב ְׂ ל ָאָדם  ָ כ  ַעל  ִרים  ג ָ תְׂ ִ מ  ׁשֶׁ ֵחילֹוָתיו  וְׂ ר ָהָרע  צֶׁ ַהי ֵ ל  ַֹח ׁשֶׁ ל כ  ָ י כ  ג    כ ִ רו  טְׂ ִמק ִ
ִחי הו   צְׂ ִליתֹו ַהנ ִ ַתכְׂ יו וְׂ ס ַעל ַחי ָ ה ָלחו  רֹוצֶׁ הו א ִאיׁש ַחִיל וְׂ ִמי ׁשֶׁ "ל. ו  ָאִכים ַהנ ַ לְׂ ַ ֹל  ַהמ  מֹו ִלפ  יַח ַעצְׂ ֵאינֹו ַמנ ִ ַעם וְׂ ַ ָכל פ  ֵמר ב ְׂ נ ָ ַ ַעז כ  ֲאִרי וְׂ ָ ר כ  ֵ ב  ג ַ א ִמתְׂ

נ  ַהיְׂ ם, ד ְׂ ן ׁשָ "ל, ַעי ֵ ֹוָרה ַהנ ַ ַהת  ֱאַמר ב ְׂ נ ֶׁ ֶׁ ל ַמה ׁש  ָ ֵדי כ  א ַעל יְׂ רו ת הו  ב ְׂ ג ַ ר ַהִהתְׂ ַעם, ֲאָבל ִעק ַ ַ ָכל פ  בוֹ ב ְׂ ָ א ַהכ  ֵ ִכס  מֹו ב ְׂ ת ַעצְׂ ֹאֵחז אֶׁ י  י  ו  ׁשֶׁ ׁשֵ רְׂ הו א ׁשָ ד ׁשֶׁ
ָאכִ  לְׂ ַ גו  ָעָליו ַהמ  רְׂ טְׂ ק ִ ׁשֶׁ ה כ ְׂ מֹׁשֶׁ ֱאַמר ב ְׂ ' ַהנ ֶׁ כו  ה וְׂ ֵ ֵני ִכס  ְׂ ַאֵחז פ  ִחיַנת מְׂ הו  ב ְׂ ז ֶׁ ָרֵאל ׁשֶׁ מֹות ִישְֹׂ ִריִכים  ִנׁשְׂ ה צְׂ ֹות ָלזֶׁ כ  ִלזְׂ '. וְׂ כו  ֹוָרה וְׂ ַלת ַהת  ָ ַעת ַקב  ׁשְׂ ים ב ִ

ם, ד ְׂ  ֱאָמִרים ׁשָ ִנים ַהנ ֶׁ ו  ק  ָכל ַהת ִ ב לְׂ ֵ ל  ַ ב  ָאה ׁשֶׁ רְׂ ן ַהי ִ ַתק ֵ נו  לְׂ  ַהיְׂ

   עי"ש בסוף הפרק   לא 

 ובתשכט תוקן פרק ב   –בתקפא    לב 
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אל  \לד/[לג ] פעל  מה  ולישראל  ליעקב  יאמר  מישראל כעת  לשאול  יצטרכו  , שהמלאכים 
. וצריך )כמבואר בפרש"י שם(  להקב"ה כי ישראל יהיו קרובים יותר מהם    כשירצו לידע מה פעל אל

כי בלא ממשלה עליהם    לו ממשלה על מלאכים  \לה/ כ"א לראות שיבא לזה התכלית, שיהיה

. אך צריך לשמור עצמו מאד ולראות לעבירות  וידחפו אותו  הם לא יניחו לו להיות לפנים ממחיצתם
השרת   מלאכי  בו  יקנאו  שלא  זו,  בממשלה  לעמוד  כח  לו  אותושיהי'  ח"ו   \לו/ ויפילו 

 
 במדבר כג כג   לג

ַעל ֵאל:   במדבר פרק כג   לד ָ ָרֵאל ַמה פ  ִיש ְׂ לְׂ ַיֲעקֹב ו  ֵעת ֵיָאֵמר לְׂ ָ ָרֵאל כ  ִיש ְׂ ם ב ְׂ סֶׁ לֹא קֶׁ ַיֲעקֹב וְׂ י לֹא ַנַחׁש ב ְׂ  )כג( כ ִ

עוד עתיד להיות עת כעת הזאת אשר תגלה חבתן לעין כל שהן יושבין לפניו ולומדים תורה מפיו    - כעת יאמר ליעקב וגו'      -   רש"י פ 
ומחיצתן לפנים ממלאכי השרת והם ישאלו להם מה פעל אל וזהו שנאמר והיו עיניך רואות את מוריך. ד"א יאמר ליעקב אינו לשון  

וקוסם כי בכל עת שצריך להאמר ליעקב ולישראל מה פעל הקב"ה ומהו גזרותיו במרום  עתיד אלא לשון הוה אינן צריכים למנחש  
   אינן מנחשים וקוסמים אלא נמסר להם ע"פ נביאיהם מה היא גזרת המקום. או אורים ותומים מגידים להם. ואונקלוס לא תרגם כן: 

בלק יד( כעת יאמר ליעקב ולישראל מה, באותו עת שנאמר בו )דניאל יב, א( ובעת ההוא יעמוד מיכאל    ובמדרש )תנחומא     -   רבנו בחיי 
 השר הגדול וגו', יאמר ליעקב ולישראל מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, וכתיב )ישעיה כג, יח( כי ליושבים לפני ה' יהיה סחרה וגו': 

ובמדרש )במדבר רבה כ', כ'( כעת יאמר ליעקב. ראתה עינו שישראל יושבין לפני הקב"ה כתלמיד לפני רבו    -   שם   שפתי כהן ועיין  
ומבררין כל פרשה ופרשה למה נכתבה, וכן הוא אומר )ישעיה נ"ג, י"ח( כי ליושבים לפני ה' יהיה סחרה ואומר )שם ל', כ'( לא יכנף  

י השרת שואלים אותם מה הורה לכם הקב"ה, לפי שאינם יכולים ליכנס למחיצתן של  עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך, ומלאכ 
 ישראל שנאמר כעת יאמר וגו': 

ז"ל האריך בזה, וגמרתי לכותבו להראות מעלת הצדיקים וכמה גדול שכרן לעולם הבא, וזה לשונו, והבן  רבי מנחם ריקאנטי  והרב  
אחת מן הראיות שהביאו חז"ל )במדבר רבה כ', כ'( על כי מעלת הצדיקים לעולם  אומרו כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, וזו  

הבא היא גדולה ממלאכי השרת, וכן פסוק )ישעיה ס"ד, ג'( עין לא ראתה וגו' מוכיח, והעד חנוך בן ירד, ועוד הביאו חז"ל ראיה מפסוק  
ה )ע"ח, א'( רבי מאיר ורבי יהודה ורבי שמעון, רבי מאיר  )ישעיה נ"ח, י"ד( אז תתענג על ה' כבן המתחטא לפני אביו. ובבראשית רב 

אומר מי גדול השומר או הנשמר, ממה דכתיב )תהלים צ"א, י"א( כי מלאכיו יצוה לך וגו', רבי יהודה אומר מי גדול הנושא או הנישא,  
או המשתלח וכו'. ובפירוש אמרו    ממה דכתיב )שם, י"ב( על כפים ישאונך הוי אומר הנישא גדול, רבי שמעון אומר מי גדול המשלח 

חז"ל במסכת חולין )צ"א ע"ב( חביבין ישראל לפני הקב"ה יותר ממלאכי השרת, גם הרב ז"ל אמר על הפילוסופים בלשון הזה )הרמב"ן  
וסה  בתורת האדם אות קכ"א(, ומדוע יתפארו על קבלתנו לעשותם הנפש דקה ולתאר אותה במלות וסיפורים מלאכיים, כי לא ראינו יח 

בחיבוריהם רק לגלגל השכל או לבעלי העיון שלהם לכת המלאכים, ואנחנו על קבלה אמיתית מאבות ראשונים קדושים שלא השפיקו  
בילדי נכרים מעלים אותה ומדקדקים ענינה מאלה עד למרבה, עד שאמרו חז"ל עליה דבר כאילו נוטה שלא נבראת, אמרו בבראשית  

עם מלך מלכי המלכים הקב"ה ישבו נפשותיהם של צדיקים שבהם נמלך וברא את העולם עד כאן    רבה )ח', ז'(, עם המלך במלאכתו, 

על דבריהם ז"ל ממה   ואולי תקשה                                     לשונו. ואמת הוא כי אין שר ומלאך שיגיע למעלת הצדיקים באותו עולם: 
להי  ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, הרי שלא הבטיחו אלא  ז'(  ג',  )זכריה  ות מעלתו בין המלאכים הנקראים  שאמר הפסוק 

עומדים, דע כי חז"ל נתעוררו על זה בסוד סתרי תורה, כי יש צדיקים גמורים צרורים בצרור החיים, ואף כי הם באותו השלימות ואותה  
  המעלה, הקב"ה שם אותם להיות מגן וצנה על זה העולם, וכשרואין ישראל בצער הקדוש ברוך הוא עושה להם מחילות רבות תחת 
כסא הכבוד, והצדיקים עומדים ומגינים עליהם לפני המקום ברוך הוא, הקב"ה אומר קריינא דאגרתא איהו ליהוי פרונקא, מי שמתחנן  
על בני העולם הוא יעשה השליחות, והקב"ה עושה להם כנפים בין מלאכי השרת ושטין על העולם לעשות נסים לישראל, זהו ונתתי  

כמו שהמלאכים יורדים לזה העולם לעשות נסים לישראל ואחר כך חוזרים למקומם כענין אברהם    לך מהלכים בין העומדים האלה,
ז"ל גם כן. זהו מעלה יתירה על מעלתם להיותם קרובים למלכות ומבטלים הגזירות בשליחות ה' יתברך, כענין   ומנוח, כן הצדיקים 

ן העומדים, כאדם ההולך ממקום למקום ואינו מתקיים במקום  שנאמר )שמואל ב כ"ג, ג'( צדיק מושל יראת אלהים, זהו מהלכים בי 
ליעקב   יאמר  כעת  לצדיקים.  כן אשריהם  על  כאן,  עד  בוראם,  בשליחות  למעלה  ושבים  הגזירות  לבטל  למטה  באים  הם  כך  אחד, 

ן כתב רש"י ז"ל כעת  ולישראל מה פעל אל, סופי תיבות תרב להלל, שלהלול הצדיקים אין סוף, וכן הוא אומר עין לא ראתה וגו', וכ 
יאמר ליעקב, עתיד להיות עת כעת הזאת אשר תגלה חיבתן לעין כל שהם יושבים לפניו ולמדין תורה מפיו ומחיצתם לפנים ממחיצת  
מלאכי השרת ומלאכי השרת רואין אותם ושואלין אותם מה פעל אל, דבר אחר כעת יאמר אינו לשון עתיד אלא לשון הווה, אינם  

סם, אלא בכל עת שצריך להאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל ומה גזירותיו במרום אינם מנחשים וקוסמים אלא  צריכים לנחש וק 
 נאמר להם על פי נביאיהם או על פי אורים ותומים, עד כאן: 

לשון שיהיה ולא אמר ושיהיה לו ממשלה משמע שהממשלה על מלאכים היא עניין של מציאות קיימת ורק לעמוד    ממה שנקט   לה 
 שלה זה הקושי וכן משמע בלק"ה. ונראה הכוונה כי מצד שרש נשמות ישראל הם בוודאי גבוהים הרבה ממלאך  בממ 

למלאך בחירה אלא כל מהותו שליח רצון הקב"ה. וצ"ל שמידת הדין היא קנאת המלאכים שמקטרגת על מי שרוצה    צ"ע הרי אין   לו 
שע"י התקשרות לנשמות ישראל יכול גם מי שלא הגיע למדרגה כזו  להיכנס לפנים ממחיצתם קודם שעולה למדרגתם. ולקמן מבואר  

שלא מפחד ממלאך לעלות להיות לפנים ממחיצתם בלא שיזיקוהו. ולפי הנ"ל שזו מדת הדין צ"ע הרי למעשה אינו ראוי ומה מועיל  
נו שלימות אהבת ישראל זו  שאוחז בכלל נשמות ישראל. ונראה או שזכות הרבים מסייע. או שמי שיכול להתקשר לכלל ישראל דהיי 

 מעלה עצומה שמבטלת הקטרוג.
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משמע שאין עיצה לעמוד נגד קנאתם אלא רק עיצה לבטל את קנאתם ולקמן )אות יג( יתבאר    \מ/[לט]\לח/ (לז)
  \ מב/ שהם מפילין אותו לתאווה הידועה  \מא/ ועיין פל"ח אות ב' כיצד יכול לבטל קנאתם עד שנהפכים לאוהביו.  

בזיווג נפילתו שדחק השעה  וכן אדם הראשון תחלת  כי  כדלקמן שהפילו את רב עמרם חסידא לתאווה   .
המלאכים מתקנאים מאד באדם כזה שיש לו ממשלה עליהם, כמו שמצינו שארז"ל )חגיגה  

הלשון לדוחפו הכוונה לרבי עקיבא    \מד/על כמה גדולים שבקשו מלאכי השרת לדוחפו  \מג / טו עב(
מסופר על ארבעה    \מה/בגמ' חגיגה יד:עיין  בן עזאי ובן זומא ואחר,  והלשון כמה גדולים כנראה הכוונה לחבריו  

ושים זכו לראות מראות אלקים, ושלשה מהם נפגעו ורק רבי דשנכנסו לפרדס דהיינו שע"י כוונות בשמות הק
)כי    בסוף דף טו: אומרת הגמ' אף ר"ע בקשו מלאכי השרת לדוחפועקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום ושם  

  . , ואמר להם הקב"ה הניחו לזקן זה שראוי להשתמש בכבודינו ראוי להשתמש בשמות הקדושים(יסברו שא
שהוא הקב"ה    'הטעות את החכמים ואחר באמת טעה וסבר על מלאך מטטלומבואר שם שהמלאכים ניסו  

.  נפל בקושיות על הקב"ה ויצא לכפור, וגם את ר"ע רצו להטעות אלא שהצליח להתגבר עליהם בצדקתו  עי"זו

עיין    :  וצ"ע   משמע מזה שאף אחד מהם לא אחז בבחי' כסא הכבוד המבואר לקמן שמציל מקנאת המלאכים 

 
ד: במהדו' מתוק מדבש עי"ש ד"ה נחתא אשת זנונים וכו'... וחמו ההוא יקר עילאה שהוה ביה אדם ואיתתיה  ]דף פ   עיין זוהר חדש שיר השירים עה"פ שחורה אני ונאוה וכו'  לז

 [ )וקנאו בהם( וכו'

טיילין בג"ע, ומלאכי עילאי סחרנייהו, מענגי לון בכמה עדונין ועינוגין. פתח ליה חד אוצר,  הוא ואתתיה היו מ   -   זוהר חדש דף פד:   לח
עלייהו: דנהרא  דאספקלריא  בנהירו  תתאין,  ודיוקנין  עילאין,  דיוקנין  חמי  והוה  ודרא.  דרא  כל  בתראין,  דרין  אינון  כל  ליה            ואחמי 

דאסטי כלא. וחמו ההוא יקר עילאה דהוה ביה אדם ואתתיה. אתתקפת  נחתא אשת זנונים, וההוא דרכיב ושליט עלה. ההוא חסר לב,  
עד   דלישנא,  מתיקו  ובכמה  פתוים,  בכמה  לה  ושריאת למפתי  חוה,  וקריבת אצל  עלה,  דההוא דשליט  ותוקפא  בחילא  זנונים,  אשת 

לעילא מיניה, ואשתאר ערום  דאתפתיאת. כדין, ואתפתי לבתר אדם, ופרחו אינון לבושין מיניה, וסליקא נשמתא זהרא דאספקלריא ד 
 מכלא, הוא ואתתיה: 

 ופרש"י מסטינים )מקטרגים( ועיין הקדמת הזוהר דף ה.  יבקש אדם רחמים וכו' ואל יהיו לו צרים מלמעלה.  עיין סנהדרין מד: לעולם   לט 
אמר רבי אלעזר, מהו ובצל ידי כסיתיך, אמר ליה, בשעתא דאתמסר אורייתא למשה, אתו    )עם ביאור מתוק מדבש(.  דף ה   זוהר הקדמת ה   מ

, עד  תם על קבלת התורה( )באו ררבות של מלאכי מעלה לשורפו בשהבת פיהם, מחמת קנא   כמה רבוא דמלאכי עלאין לאוקדא ליה בשלהובא דפומהון 
איהו חפי על    )גם עתה כשעולה חידוש תורה ומתעטר ועומד לפי הקב"ה(  ב"ה, דחפא עליה קב"ה, והשתא דהאי מלה סלקא ואתעטרא וקיימא קמי ק 

)ומכסה על זה האדם שלא יכירו בו המלאכים  דלא ישתמודע לגבייהו אלא קב"ה,  וכסי על ההוא בר נש    )הקב"ה מכסה על החידוש ההוא(  ההיא מלה, 

והקב"ה מכסה עליו בעוד שהחידוש עולה כדי שלא יקטרגו עליו לומר שאינו ראוי לזה המעלה  )לפי שרואים גודל אור התורה שעולה,   ולא יקנאון לגביה, אלא הקב"ה(  

יבלבלו את השמחה(  ולא  ידי כסיתיך לנטוע שמים    מחמת מעשיו הרעים,  ובצל  וארץ חדשה, הה"ד  עד דאתעביד מההיא מלה שמים חדשים 
 וליסוד ארץ.

ומר, כי המלאכים מתקנאים מאד באדם כזה שיש לו ממשלה עליהם באשר  נראה לעניות דעתי דרוצה ל   -   פרפראות לחכמה אות ב'   מא

שזה בחינת    , , שמזה נמשך תולדתוהעיקר על ידי תאוות נשים חס ושלום   ועל כן רוצין להפיל אותו, שילוד אשה יזכה למעלה כזאת,  
ועל כן בתחילת הבריאה כשברא הקדוש ברוך הוא את חוה בשביל קיום המין המשיך תיכף התיקון,   , מעשה דרב עמרם המבואר לקמן 

 ......שלא יוכלו המלאכים להפיל אותו בתאווה הגשמיות חס ושלום על ידי קנאתם שמתקנאין בו ועיין בתיקונא שבעין סמוך לסופו 

ותו, ואזי דבר ראשון שעשה היה שתבע זונה לדבר עבירה, דהיינו  שאחר שנעשה כופר ע"י המלאך מט"ט שהטעה א  ועיין חגיגה טו. מב
ניאוף. וכן  להבדיל בקדושין פא. רבי עמרם חסידא רצה המלאך להפילו בתאווה הידועה דייקא ועמד בניסיון בתוך כדי הליכתו לעשות  

צא ממנו והיה עמוד אש של חום התאווה  העבירה ועוד גם גרם לעצמו בושה גדולה ועי"ז ניתן לו הזכות להשביע את המלאך יצה"ר שי 
ואולי גם לקמן מה שמשה רבינו עלה לקבל תורה ואמר להקב"ה אני ירא שישרפוני בהבל פיהם, הכוונה    הידועה )עי"ש מהרש"א( 

 שיפילו אותי לאש התאווה. עי"ש.
חריך נרוצה ואף רבי עקיבא בקשו מלאכי  ד{ משכני א - ר''ע עלה בשלום וירד בשלום ועליו הכתוב אומר }שיר השירים א   -   חגיגה טו:   מג

 .  השרת לדוחפו אמר להם הקב''ה הניחו לזקן זה שראוי להשתמש בכבודי 

פתח בלשון רבים "כמה גדולים" וסיים בלשון יחיד "שרצו לדוחפו". ולכאורה אפ"ל שהכוונה שכל אחד מהם רצו לדוחפו.    צ"ע שרבנו   מד
ימו לפרדס ע"י כוונות בשמות הקדושים וסופם היה שאחר נעשה כופר ובן זומא יצא  אבל יותר נראה שהכוונה לחברי ר"ע שנכנסו ע 

 מדעתו ובן עזאי מת, וגם את רבי עקיבא רצו לדוחפו ולהזיקו והקב"ה שמר עליו. כמבואר בגמ' חגיגה דף יד: ודף טו: 

מר להם ר''ע כשאתם מגיעין אצל אבני שיש  ת''ר ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן בן עזאי ובן זומא אחר ורבי עקיבא א   -   חגיגה יד:   מה 
ז{ דובר שקרים לא יכון לנגד עיני בן עזאי הציץ ומת עליו הכתוב אומר }תהילים  - טהור אל תאמרו מים מים משום שנאמר }תהילים קא 

ועליו הכתוב אומר }משלי כה - קטז  ונפגע  זומא הציץ  בעיני ה' המותה לחסידיו בן  יקר  דיי - טו{  ך פן תשבענו  טז{ דבש מצאת אכול 
 .והקאתו אחר קיצץ בנטיעות רבי עקיבא יצא בשלום 
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כי מי שאין בו מתאווה \מזשכל עוד יש אצלו חילוק בין איש לאשה יש לו לפחד ממלאך, / \מוחי"מ סימן תרד/
 . , וצ"ע לפ"ז משמע שגם בזה הם לא אחזוזו אפילו בכח אין בכוחם להפילו

 
 באות 

ות הכבוד, דהיינו שרשי נשמ  נצל מקנאת המלאכים שהיא לאחוז בכסאיצה כיצד להעתה יבאר רבנו הע
)תורה צד( וכי   להכלל ע"י התקשרות ואהבת ישראל בכלל ישראל שהם עיקר כבוד הקב"הכלל ישראל, ו

מודים לו  וממילא מכח חלקי הכבוד הרבים הכלולים  עיקר הכבוד מהרחוקים המגושמים ביותר דייקא.
אחיזה בכסא דהינו אהבת ישראל,  ולפי המבואר לקמן נראה שזו מדרגה נמוכה של  .ומתבטלת קנאתם

, אבל מי שאוחז בממשלה גדולה דהיינו שהזדכך עד שזכה לאחוז  \מח/ עילה למי שממשלתו עליהם קטנהוומ
בשרש נשמתו ואף יותר מזה להיות בבחי' מקומו של עולם וצינור לכל השפע בעולם בבחי' המלווה הגדול  

הוא צריך אחיזה גדולה ביותר בכסא דהיינו להתקשר לשרשי נשמות ישראל החצובות בכסא ע"י   ,לכולם
  .\מט/ כפי שיתבאר שיודע מקומו של כל אחד בשרשו וחיותו.

 \ נ/ ועיין תורה קלה  לקשר עצמו עם נשמות ישראל  היא  ,מקנאת המלאכים  להינצל  על זה והעצה  

ובשלימות יותר   \נבשהיא עבודה קשה שבמקדש/  \נא/אהבת ישראלהיינו  וכאן  ,  חזקה  שהתקשרות היא אהבה
, וגם זה נראה כיון שרק היא השגה עצומה בשרש הנשמות שיודע מקום שרשן ומקור חיותןיתבאר לקמן ש

 .\נג /ההתקשרות ניצול מהם  על ידי, ועי"ז יכול באמת למצא בהן טוב שעי"ז יהיה מקושר בהם בכל לבו

 
ה ַרק ַהכ ֹ   -  אות תרד   - חיי מוהר"ן    מו  ָ ה ִאׁש  רֹואֶׁ ׁשֶׁ ָבה כ ְׂ ם ַצד ַמֲחׁשָ יַע לֹו ׁשו  ֵאין ַמג ִ נו  ׁשֶׁ ִוין ַהיְׂ ה ׁשָ ָ ִאׁש  לֹו ִאיׁש וְׂ צְׂ אֶׁ לֹו  )קסא( ָאַמר ׁשֶׁ צְׂ ה אֶׁ וֶׁ ל ׁשָ

ה ִא  ו  רֹואֶׁ ִאל  ֵעיָניו כ ְׂ ׁש לֹו ֲעַדִין ב ְׂ י ֵ י ִמי ׁשֶׁ ָבֵאר כ ִ ה לְׂ ֵ ב  ה ֵיׁש ַהרְׂ ָבזֶׁ . ו  ָאךְׂ לְׂ ַ לֹא ִממ  ה וְׂ ָ ָיֵרא לֹא ֵמִאׁש  ֵאינֹו ִמתְׂ ָאַמר ׁשֶׁ הו א   יׁש. וְׂ ל ׁשֶׁ ָ ַחד כ  ַ ה ַצד פ  ֵאיזֶׁ

ה,   ָ ֵרי ִאׁש  הו  ַתְכִלית הַ ֵמִהרְׂ ֵאינֹו ָנִקי ּבְ ֶ ֱאֶמת ַרק ש  דֹול ּבֶ יק ּגָ ה, הוּא ָצִריְך ִלְפחֹד  ֲאִפּלוּ ִאם הוּא ַצּדִ הוּא ִמזֶּ ֶ ל ש  ַחד ּכָ ּכוְּך ַוֲעַדִין ֵיש  לֹו ֵאיֶזה ּפַ זִּ

ְלָאְך,  ָרָכה    ִמּמַ רֹונֹו ִלבְׂ ְלָאְך.ֲאָבל הו א ִזכְׂ ַחד ִמּמַ ן ֵאין לֹו ּפַ ה, ַעל ּכֵ ַחד ִמזֶּ וּם ּפַ ֵאין לֹו ש  ֶ ֵאר ש  ר   ִהְתּפָ ֹוֵתינו  ִזכְׂ ֵרי ַרב  ִדבְׂ ז ב ְׂ ָ מ  רֻּ ה מְׂ זֶׁ ָרָכה  וְׂ ֹוָנם ִלבְׂ
מו   . ו  ָאךְׂ לְׂ ַ ל ַהמ  ָרם ֲחִסיָדא אֶׁ ָאַמר ַרב ַעמְׂ ךְׂ ׁשֶׁ ָנא ִמנ ָ ת ְׂ ֵאׁש ַוֲאָנא ֲעִדיפְׂ ַאנְׂ ָרא וְׂ שְֹׂ ין ֲאָנא ב ִ ׁשִ ו  ִקד  עו   ב ְׂ קְׂ ֹוָרה ת ִ ַהת  ָרָכה ב ְׂ רֹונֹו ִלבְׂ ָבָריו ִזכְׂ דְׂ ָבא ב ִ

ן ׁשָ  ִסיָמן א' ַעי ֵ ָיָנא ב ְׂ ֵטי ִתנְׂ ו  ִלק  ָלה ב ְׂ ׁשָ מְׂ  ם ֵהיֵטב: מֶׁ

סימן תרד משמע    האם הכוונה שכבר לא מקנאים בו אע"פ שמושל בהם או שמקנאים אבל אין להם כח להפילו, ובחי"מ   וצ"ע בזה   מז 
שכיון שעיקר כוחם להפילו לתאווה הידועה אין להם כח להפיל מי שכבר יצא ממנה לגמרי וצ"ע אדם הראשון לא היה אצלו חילוק  

חללים כמבואר  לו  סיון שאז הקב"ה מפיל  י לא שייך בלא עמידה בנ   רי וקנאו בו והפילוהו וצ"ל שבכח כן היה תאווה זו, כי לצאת לגמ 
אות ב' שאדם בעצמו לא יכול לגמור אבל הקב"ה לא גומר בשבילו רק כשעשה כל שביכולתו. כל זה לפי חי"מ הנ"ל  סוף    בתורה ו'

אבל מהלך התורה הוא שרק ע"י שאוחז בכסא הכבוד יכול לבטל את קנאת המלאכים, דהיינו התקשרות לשרש נשמות של ישראל.  
 מרי מכל התאוות, וזה להכלל בבחי' מקומו של עולם.אמנם בסוף התורה יתבאר שזוכה לזה בשלימות מי שיצא לג 

היא גדולה שמגעת עד כסא הכבוד כמבואר ביומא פו. וכלל התשובה היא  כי    לאחוז בכסא הכבוד גם ע"י תשובה   אפשר ומסתמא    מח
ז'( דהיינו אהבת ישראל התקשרות לכל  ל נשמות  על כלל התורה ואהבת לרעך כמוך דא"ר עקיבא הוא כלל גדול בתורה )ב"ר כד 

 ישראל. וע"כ היא עבודה קשה שבמקדש כידוע שיש על יצה"ר עצום ונורא, ואולי גם זה מקנאת המלאכים.

יג שמבאר עניין האחיזה בכסא   וזה מובן   מט  הכבוד דהיינו ההתקשרות למפורסמים של אמת ע"י שיודע    בסוף התורה שאחרי אות 
להכיר ולהבדיל את המפורסמים של שקר, ע"י שזכה לתפלה בשלימות היראה ושכל שיח השדה כלול בה עד שנעשית דבר ה' שהוא  

ל עולם שמי שנמצא  המלווה הגדול שגם העזי פנים לא מעיזים פנים נגדו. מבאר באות יד שזה בחי' ראש השנה דהיינו בחי' מקומו ש 
 במדרגה זו יודע מקומו של כל אחד מישראל.  

שכסא הכבוד פי' כיסוי הכבוד דהיינו כיסוי הא"ס אלוקותו ית' דהיינו החלל הפנוי שהוא מקומו של עולם שע"י שמעלים    לפ"ז נראה 
 האלוקות עי"ז עיקר הכבוד כמבואר במ"א שעיקר הכבוד מהרחוקים דייקא.

נַ וְׂ   -   קלה עיין תורה    נ ית מ"ד(: "וְׂ ֵראׁשִ ב )ב ְׂ תו  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ ֵלָמה, כ ְׂ יק ַאֲהָבה ׁשְׂ ד ִ ת ַהצ ַ ֹאַהב אֶׁ י  רו ת הו א ַאֲהָבה, ׁשֶׁ ְׂ ַקׁש  ר ַהִהתְׂ ׁשֹו",  ִעק ַ ַנפְׂ ָרה ב ְׂ ׁשו  ׁשֹו קְׂ פְׂ
מֹו:  ו  ג  ַתרְׂ הֹונָ  וְׂ ׁש יְׂ פֶׁ נֶׁ ֵאל א י"ח(: "וְׂ מו  ב )ׁשְׂ תו  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ כְׂ ', ו  ה  ׁשֵ ַנפְׂ ִוד".'ֲחִביָבא ֵלה  כ ְׂ ׁש ד ָ פֶׁ נֶׁ ָרה ב ְׂ ׁשְׂ  ָתן ִנקְׂ

ׁשְׂ   -   מ' אות  ועיין לק"ה ערב ה'    נא ִ ן ַהמ  מֶׁ הו א ׁשֶׁ ֹוב ַעל ָהרֹאׁש ׁשֶׁ ן ַהט  מֶׁ ֶׁ ׁש  ַ ם ָיַחד כ  ת ַאִחים ג ַ בֶׁ ִעים ׁשֶׁ ַמה נ ָ ֹוב ו  ה ַמה ט  ִחיַנת ִהנ ֵ ה ב ְׂ זֶׁ י  וְׂ ָחה. כ ִ
ל מַ  ֹדֶׁ ג  יָלא  ֵ ָבן ִממ  ֵעיל מו  בָֹאר לְׂ ל ַהמְׂ ָ י כ  ִ פ  ַין ַמֲעַלת ַעל  ִענְׂ ה ב ְׂ ֵ ב  ה ַהרְׂ זֶׁ ָ ב  ָרָכה  רֹוָנם ִלבְׂ ִזכְׂ ֹוֵתינו   ִליגו  ַרב  ִהפְׂ ׁשֶׁ מֹו  כְׂ ו  ָרֵאל  ין ִישְֹׂ ֵ ב  לֹום  ָ ַהׁש    ֲעַלת 

ֹאחֵ  י  ֵדי ׁשֶׁ ִחי הו א ַעל יְׂ צְׂ נֹו ַהנ ִ ו  ִתק  ם ָהָאָדם וְׂ ו  ר ִקי  ִעק ַ בָֹאר ׁשֶׁ ָבר מְׂ י כ ְׂ ֹל, כ ִ ה ַעל ַהכ  עֹולֶׁ לֹום ׁשֶׁ ָ מֹות  ז עַ ַהׁש  י ִנׁשְׂ ׁשֵ רְׂ הו א ׁשָ בֹוד ׁשֶׁ ָ א ַהכ  ֵ ִכס  מֹו ב ְׂ צְׂ
ׁשֶׁ  ָרֵאל וְׂ ל ִישְֹׂ ָ דֹול ִעם כ  לֹום ג ָ ה ׁשָ יֶׁ הְׂ י ִ ה ׁשֶׁ ִריִכין ָלזֶׁ אי צְׂ ַוד ַ ן ב ְׂ ֵ ַעל כ  "ל, וְׂ ַכנ ַ ' וְׂ כו  ' וְׂ כו  ָרֵאל וְׂ רו   ִישְֹׂ ְׂ ַקׁש  תְׂ י ִ ֵדי ׁשֶׁ ָחד ַלֲחֵברֹו כ ְׂ ל אֶׁ ָ ין כ  ֵ לֹום ב  ה ׁשָ יֶׁ הְׂ י ִ

ת, ַיַחד   ַמֲחלֹקֶׁ ָאה ו  נְׂ ה שִֹ ֵדי ֵאיזֶׁ ד ַעל יְׂ רו  ֵ ם פ  ם ׁשו  יֵניהֶׁ ֵ ה ב  יֶׁ לֹא ִיהְׂ מֹוָתם וְׂ י ִנׁשְׂ ׁשֵ רְׂ ל ׁשָ ָ לֹום כ  ׁשָ ַאֲהָבה וְׂ י    ב ְׂ ׁשֵ רְׂ ׁשָ ַאֵחז ב ְׂ ִהתְׂ ַכל לְׂ ו  י  ֵדי ׁשֶׁ לֹום, כ ְׂ ׁשָ ַחס וְׂ
לֹום:  ָ ַהׁש  ֵדי ָהַאֲהָבה וְׂ ָלִלים ַיַחד ַעל יְׂ כְׂ ׁשֹוָתם ַהנ ִ  ַנפְׂ

מעלתו הנפלאה של משה רבנו בזה שהיה מוצא אלוקות בכל אחד מישראל אפילו הקל שבקלים ומוצא כיצד    תורה פב תנינא   עיין   נב
להתקשר עמו באהבה ועוד הרגיש עצמו קטן ממנו. וידוע כלל גדול שבתורה ואהבת לרעך כמוך. ובלק"ה מבאר לעניין קיום תריג  

 שע"י אהבת ישראל נכלל במצוות שהם מקימים.מצוות כיצד יקיים ישראל מצוות כהנים וביאר  

האם מצד זכות הרבים או בזכות אהבת ישראל. ועיין לקמן אנא בשרא ר"ת שישים רבוא בכרס אחת, משמע שהיה רב    צ"ע מדוע   נג
ם.  עמרם חסידא כלול מכולם ע"י ההתקשרות. ואולי ע"י אהבת ישראל מתקשר לכולם ועי"ז נעשה כלול מכולם ויש לו זכות הרבי 

ולקמן יבואר שצריך דייקא התקשרות ולא מועיל אם הוא מעיקרא כלול מכל נשמות ישראל כמו אדם הראשון ומשה רבינו שאע"פ  
 שהיו כלולים מס' רבוא היו צריכים לאחוז בכסא הכבוד שהם כלל ישראל ולכן ברא הקב"ה לאדם את חוה.



      16א.       מוהר"ן תנינא             תורה א                           ליקוטי                                               

כסא הכבוד ופרס מעליו  ב פשט הפסוק הוא שהקב"ה אחז \נו/  \נה/נד)איוב כו(  מאחז פני כסא וזה בחי' 
פסוק זה שרומז לזה שהקב"ה אמר למשה רבנו לאחוז בכסא    : שדרשהט. ורבינו מבאר עפ"י הגמ' שבת פנוענ

הנשמות החצובות   \נז/ שצריך לאחוז עצמו בשרשיכבודו כדי להנצל מקנאת המלאכים, ומבאר רבנו  
ואחיזה זו נראה  .  \סג /כפי שיבאר לקמן  \סב/[סא]  אם כל חי  \ס/[נט] , שהיא בחי'  \נח/מתחת כסא הכבוד

 
 תשכט תוקןתרלד ו בתקפא )איוב כז( וב   נד

ַאֵח    איוב פרק כו )ט(   נה  ֵני־ִכס ֵ    ז מְׂ ְׂ ׁשֵ    ה פ  רְׂ ַ  :  וֹ ֲעָננ    יו ָעָל    ז פ 

על הכסא עננו כמו ודמות על ראשי    - במחיצות פני כסא הכבוד כולו כגון ישת חשך סתרו )תהלים יח(. ופרשז    - )ט( מאחז    -   רש"י פ 
 החיות רקיע )יחזקאל א(: 

  מעבה   השמים   רקיע   פני   על   אשר   האויר   הנה   ואמר (  סו   ישעיה )  כסאי   השמים   ש " כמ   כסא   נקרא   השמים   -   כסה   פני   מאחז   -   דוד   מצודת 
 : האויר   יתעבה   כי   הענן   יות ו הו   יהיה   האופן   בזה   כי   עננו   את   הרקיע   על   פירש   ובזה   בו   לאחוז   ראוי   שיהיה   עד 

 : נוספת  ן " והזי  פרישה '  מל   -   פרשז    : ף" באל   כסא   כמו   -   כסה   -   ציון   מצודת 
י מזיו  - ' שבת פח: הנ"ל וצ"ע כי שם מובא המשך הפסוק פרשז עליו עננו ואמר רבי תנחום מלמד שפירש שד מביאה הגמ   פסוק זה   נו 

שכינתו ועננו עליו. וצ"ע מדוע רבנו השמיט המשך הפסוק. אבל עיין שם רי"ף על עין יעקב שמקשה למה צריך גם אחיזת הכסא וגם  
אכים שלא ישרפוהו, אבל פריסת הענן היה כדי שיוכל להתקיים בלא  פריסת ענן, ותירץ שבאמת אחיזת הכסא הגן על משה מהמל 

 אכילה ושתיה ארבעים יום.
הכוונה לס' רבוא או לשרש שלהן, שמתחיל מאדם הראשון ואח"כ יעקב ומתפרט ליב שבטים ושבעים נפש שירדו    צ"ע האם שרשי   נז 

 מצרימה ואח"כ לס' רבוא.

וע"פ זוהר בר"מ זו הפרשה יעקב איהו כליל תלת אבהן דבי' רכיב אדם קדמאה ולאו    - פרשת ויצא    - על התורה    מגלה עמוקות ועיין  
כל   ישקו  צאן משם  עדרי  כלולה מתלת  באר  ראה נשמתו שהיא  מעין שופרי דאדה"ר  דיעקב  מתניתן שופרי  מארי  למגני' אוקמוה 

בוד משם כל נשמות חצובות מבקשי פניך יעקב סלה. והאבן גדולה על פי הבאר משם  העדרים כי דיוקנו של יעקב חקוקה תחת כסא הכ 
 רועה אבן ישראל.

ר ַעל  עיין לעיל מאחז פני כסה וקרי כסא. משמע לשון כיסוי. ועיין תורה ו' אות ה'    - כסא הכבוד   נח ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶׁ ַ ִממ  ֵקאל א( : ''ו  זְׂ חֶׁ )יְׂ
ס ֵ  ת כ ִ מו  יר ד ְׂ ִ ן ַספ  בֶׁ ם אֶׁ ס ֵ ראׁשָ ה ִהיא כ ִ ד ָ קֻּ ַהנ ְׂ ִנים( וְׂ ו  ק  ת ִ ַ ם ב  ָיא ָרִקיַע )ׁשָ ַקרְׂ ִמתְׂ ''ף, דְׂ ָאלֶׁ ָ ב  א''ו ׁשֶׁ ֵעיָלא ִמו ָ ָיא לְׂ סְׂ ַ כ  ִמתְׂ ב  א'' ד ְׂ תו  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ ָיא כ ְׂ סְׂ ַ כ  ִמתְׂ א ד ְׂ

ה ב ְׂ  זֶׁ קר'' וְׂ חְׂ ָך ַאל ת ַ ְׂ ה ִממ  ֶׁ ס  כֻּ ַבמְׂ רׁש, ו  דְׂ ָך ַאל ת ִ ְׂ ָלא ִממ  פְׂ ֻּ מ  ַ יָגה יג:( ''ב  ָבר'')ַחג ִ ר ד ָ ֵ ת  בֹוד ֱאלִקים ַהסְׂ משמע הכבוד הוא ההסתר דבר.     ִחיַנת: ''כ ְׂ
וכן לבוש הוא נוטריקון לא בוש כי הכבוד הוא הכיסוי וכן במשנה א דתמיד וזה היה כבודו שהוא נעול יש בו אדם.    ולקמן על הכסא  

בודו ותחת הכסא דהיינו הכיסוי חצובות שרשי נשמות  דמות אדם כמ"ש ביחזקאל א' נמצא הכסא מכסה על הדמות אדם העליון וזה כ 

תֹוָכם''  ו    תורה צד ישראל דהיינו שהן מלבישות בבחי' בגדי כבוד לאדם העליון. ועיין   י ב ְׂ ת ִ ַכנְׂ ׁשָ מֹות כ''ה( : ''וְׂ ִתיב )ׁשְׂ כְׂ ָרֵאל, ד ִ נו  ִיש ְׂ בֹוִדי ַהיְׂ כְׂ
ן ׁשְׂ  ָרָכה )ַעי ֵ רֹוָנם ִלבְׂ ֹוֵתינו  ִזכְׂ ׁשו  ַרב  ָדרְׂ ִכינָ וְׂ ה ׁשְׂ רֶׁ ך הו א ַמׁשְׂ רו  ָ דֹוׁש ב  ד ׁשֶׁ ַהק ָ ֵ ַלמ  תֹוָכם מְׂ א ב ְׂ ָ ל  ֱאַמר אֶׁ תֹוכֹו לא נֶׁ ף ס( ב ְׂ ֲעִנית ד ַ ַ ת ת  כֶׁ ֶׁ תֹו  ָל''ה ַמס 

ָחד ִמ  ל אֶׁ ָ ָצא כ  ָרֵאל ִנמְׂ ש ְׂ ִמי ִ ָחד  ל אֶׁ ָ תֹוך כ  ׁש ו  ב ְׂ בו  ָרא לְׂ ָרֵאל ִנקְׂ ש ְׂ י יֹוָחנָ י ִ י ַרב ִ בֹוד כ ִ ָ ָרא כ  ׁש ִנקְׂ בו  ת קיג( לְׂ ָ ב  ָתא )ׁשַ דו  ַכב ְׂ ָמאֵנה  מְׂ ועין    .ן ָקֵרי לְׂ

מֹוֵתיהֶׁ בפי' הסד"צ    תורה כ'  ת ִעם ִנׁשְׂ רו  ְׂ ַקׁש  ִחיַנת ִהתְׂ נו  ב ְׂ יָסא ַהיְׂ ֵמַהאי ג ִ יָסא ו  ָין ֵמַהאי ג ִ ַחפְׂ ִעין ִאתְׂ ִביָעָאה ִעלְׂ ָנא רְׂ ו  ק  ין אֹותֹו  ת ִ ִ ַחפ  ֵהם מְׂ ם וְׂ
ל ַצד  ָ    .ִמכ 

 כ'  בראשית ג'*    נט 

ל ָחי:   אשית פרק ג בר   ס ָ ָתה ֵאם כ  י ִהוא ָהיְׂ ה כ ִ ֹו ַחו ָ ת  ם ִאׁשְׂ ָרא ָהָאָדם ׁשֵ קְׂ    )כ( ַוי ִ

)כ( ויקרא האדם שם אשתו חוה. על דרך הפשט מלת חוה פירושה מדברת, מלשון אחוך שמע לי )איוב טו, יז(, והיה זה    -   רבנו בחיי 
הגדולה בקריאת השמות. וקראה כן כי כן הבין בטבעה שהיא דברנית, ומכאן ראוי להיות כל הנשים דברניות. ואמר כי היא    מחכמתו 

 היתה אם כל חי כלומר חי המדבר להוציא שאר בעלי חיים שאין להם שכל, והדיבור אין בהם.

 * עיין מדרש נעלם חיי שרה דף קכה:   סא 

תנו רבנן, כל נשמתן של צדיקים למעלה בעדן הן, ומה ממה שיורד מעדן ישגא החכמה    -   : דף קכה  מדרש נעלם   חיי שרה זוהר    סב
זוכה ליכנס בשערי ירושלים של   ונהנין מהנאותיו וכסופיו על אחת כמה וכמה. אמר רבי יצחק, כיון שהנשמה  בעולם, לעומדים בו 

ו ושואלים עליה, )שיר ג ו( מי זאת עולה מן המדבר,  מעלה, מיכא"ל השר הגדול הולך עמה ומקדים לה שלום, מלאכי השרת תמהים ב 

אחת  מי זאת עולה בין העליונים, מהגוף החרב שדומה להבל, דכתיב )תהלים קמד ד( אדם להבל דמה, הוא משיב ואומר, )שיר ו ט(  

אר הנשמות שהן  ראוה בנות ויאשרוה, אלו ש   היא לאמה, לאמה זו היא כסא הכבוד, שהיא אם לנשמה, ויולדת לה שנגזרה ממנה, 
במעלתן למעלה, והם הנקראות בנות ירושלם, אמר רבי יוסי, הא חזרנא על מה דאמרן, אלו נקראות בנות ירושלם, והאחרות נקראות  
בנות לוט, ראוה בנות ויאשרוה, שאר הנשמות משבחות לה, ואומרות שלום בואך, מלכות ופלגשים, מלכות אלו האבות שהם מלכות,  

 הצדק, כלם משבחות ומקלסות אותה, עד שנכנסת למעלה, ואזי הנשמה במעלתה, ופלגשים הם גירי  

ה   כ"ומש - זוהר תרומה קלז.  ַעת  ְיַחו ֶּ ה   מלת  ד ָּ ה  פירושה ְיַחו ֶּ ה  דהיינו  ְיַחי ֶּ ְלִדין  ְיַחי ֶּ ו  ן  ת  ו  ִאינ  ַמִים  ד ְ   הנשמות  שהם התולדות את תחיה המלכות ש ָּ
א   ְוִאי ,  שמים  הנקרא   א"מז   שקבלה ה   ֵתימָּ או  ְיַחו ֶּ ה   לָּ א ,  יחיה  כמו   אינו   שיחוה   תאמר  ואם   ְיַחי ֶּ ִתיב   ֲחֵזי   ת ָּ א   כ"מש  וראה  בא  כ ְ ְקרָּ ם   ַוי ִ דָּ אָּ ם   הָּ   ש ֵ
ו   ת  ה   ִאש ְ י  ַחו ָּ ה   ִהיא   כ ִ ְיתָּ ל   ֵאם   הָּ ה   כי   הרי   ַחי  כ ָּ ה   ַחו ָּ ה   ְוַחי ָּ ָּ ִמל  א   ב ְ ְלִקין   ֲחדָּ ק   ְוַעל   הדבר  וסוד ,  עולים  אחד   בדבר  וחיה  חוה  סָּ ַ ל  ַ ִאְסת  ֵייל '  י  ד ְ   ְועָּ

ִאיהו  '  ו  א   ד ְ ְדקָּ ת   כ ִ או  '  ו   ונכנסה ,  נסתלקה   כאילו  והוה  הנוקבא  בפרצוף  ניכרת   אינה   שכמעט  ל"ר  היסוד  עטרת  סוד   שהיא '  י   שנסתלקה  ועל  יָּ
א , כראוי   גמור יסוד  שהוא  שלה  היסוד   שהיא   במקומה הָּ ין   ִאיהו  '  ו  ד ְ ִאין   ַחי ִ א   ְוַעל , חי   יוסף  עוד  בסוד בודאי  חיים   היא  היסוד  של '  ו   אות   כי  ַוד ָּ   ד ָּ

ה  ה   ַחו ָּ א '  י  כי   והיינו ,  שוים  הם  וחיה  חוה   כן  ועל  ְוַחי ָּ ְטלָּ ין   נָּ ף ,  היסוד  שהוא'  ו  מן  חיים   לוקחת  היסוד  עטרת  של '  י'  ו  ִמן   ַחי ִ א   או  כָּ   כאן   אף  הָּ
ה , דעת יחוה ללילה ולילה בפסוק ה  היינו  ְיַחו ֶּ  (   ומפרשים   ר "שע ).  א"מז שקבלה הנשמות את תחיה שהמלכות' פי  ְיַחי ֶּ

הכבוד שרש נשמות ישראל שברא הקב"ה לאדם הראשון כדי שיתקשר    יבאר שחוה נקראת אם כל חי והיא בחי' כסא   לקמן בסמוך   סג
 עימה וינצל מקנאת המלאכים. ונראה שלכן מזכיר ושוב בהמשך שכסא הכבוד הוא בחי' אם כל חי.
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לפרש שכיון שמלאך כל מהותו שליח ה' אין לו חלק כלל בכבוד שמים כי הוא כמו שהקב"ה מכבד את עצמו 
וזה לא שייך כלל כי הכבוד תמיד הוא רק מזולתו, לכן כנגד קנאת המלאכים שהיא טענת מדת הדין מה 

כבוד שמים שזה דייקא בגלל שאנו  לאדם דהיינו  לקרוץ חומר בקרבת ה', צריך לעורר את המידה המיוחדת  
, ועל כן , וכמבואר בריש תורה י' עיקר הכבוד הוא מהרחוקים דייקאמחומר כמ"ש אבית תהלה מגושי עפר

הזה ית' שמגלים כבודו בעולם  ישראל הם כבודו  ומלחמה ביצה"ר  כלל  וכשזה מתגלה אזי  מתוך בחירה   ,
שלה שזכה כן האחיזה צריכה להיות בשלימות  , וכנ"ל שיש בזה הרבה מדרגות כפי המממתבטלת קנאתם

   .יותר

 בשעה שעלה משה למרום  \סה/ )שבת פח ע"ב(בגמרא  שאמרו רבותינו ז"ל  שרז"ל  סדוזה בחי' מה  
 \סזובינך/  בינינו  \סו/, אמרו מלאכי השרת מה לילוד אשהאחרי מתן תורה לקבל לוחות ראשונות

  אמרו  ,נו לפנים ממחיצתכםידהי  בא  \סח/ מידי לידואמר להם לקבל תורה    ,נויצתדהיינו לפנים ממח

 
 שארז"ל   – תרלו  שרז"ל, ומ   - גם בתרלד   סד

ילוד אשה בינינו אמר להן לקבל  ואריב''ל בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה רבש''ע מה ל   -   שבת פח:   סה 
תורה בא אמרו לפניו חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם  

  ה{ מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים אמר לו הקב''ה - }תהילים ח 
למשה החזיר להן תשובה אמר לפניו רבש''ע מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם אמר לו אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה  

ט{ מאחז פני כסא פרשז עליו עננו ואמר ר'. נחום מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו אמר לפניו רבונו של  - שנאמר }איוב כו 
)הרי כתיב   ?ב{ אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים אמר להן למצרים ירדתם - כתיב בה }שמות כ עולם תורה שאתה נותן לי מה 

  ? לפרעה השתעבדתם עבודת ישראל פ' שמיני(  – אני ולא מלאך כי מלאך פחד לירד לטומאה כזו שמא ילכד ואילו ישראל השתעבדו שם עשרות שנים ויצאו משם  
עבודת גלולים שוב מה כתיב בה    שוב מה כתיב בה לא יהיה לך אלהים אחרים בין עמים אתם שרויין שעובדין   ?תורה למה תהא לכם 

כור את יום השבת לקדשו כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות שוב מה כתיב בה לא תשא משא ומתן יש ביניכם שוב מה  ז 

יצר הרע יש    ?קנאה יש ביניכם כתיב בה כבד את אביך ואת אמך אב ואם יש לכם שוב מה כתיב בה לא תרצח לא תנאף לא תגנוב  

י{ ה' אדונינו מה אדיר שמך וגו' ואילו תנה הודך על השמים לא כתיב מיד כל אחד  - ים ח מיד הודו לו להקב''ה שנאמר }תהיל   ? ביניכם
יט{ עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם בשכר שקראוך אדם לקחת  - ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר שנאמר }תהילים סח 
ר על העם ואומר ויעמוד בין המתים ובין החיים וגו'  יב{ ויתן את הקטורת ויכפ - מתנות אף מלאך המות מסר לו דבר שנאמר }במדבר יז 

   אי לאו דאמר ליה מי הוה ידע: 
(, בשעה  : וזה ביאור מאמר חכמינו זכרונם לברכה )שבת פח   - המחבר    הג"ה מהגאון ריץ בן הגאון א ] " א מ " פ )   רוח חיים על אבות   ועיין

כי השכל אנושי בהיותו מצורף אל החומר הוא רק בכח ולא  שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת כו' מה לילוד אשה בינינו. פירוש 
בפועל ומה לו בינינו שאנחנו בעלי שכליים בפועל אמר להם הקב"ה לקבל תורה בא רצה לומר שלכן בא לקבל תורה שעל ידה יכניע  

לבשר ודם רצונם לומר  החומר ויתעלה השכל בפועל יותר מכם. אמרו לפניו חמדה גנוזה כו' קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה  
שהתורה היא גנוזה באצילות ואי אפשר שישיגה שכל אנושי והיא קדומה לכל והאדם מאוחר לכל ואין התורה נערכת אליו כי אם  
לומר   רצה  שבפיהם  בהבל  ישרפוני  שמא  אני  מתירא  משה  שאמר  מה  וכן  מהזמן.  למעלה  שהם  למלאכים  השמים  על  הודך  תנה 

בים לעצמות התורה שהיא אש על גבי אש כידוע ברוחניות והמלאכים הם גם כן אש בפועל ההשכלה  שהמלאכים המה אש לוהט קרו 

אמר לו הקב"ה אחוז בכסא כבודי  ברוחניות וזה נקרא הבל שאין בו חטא. והבל פירושו שאינו גשמי והאדם מקיים התורה בגשמיות.  

רצה לומר כי ידוע שמה שאמרו )תהלים קו, מח(, ברוך ה' אלקי ישראל מן העולם ועד העולם קאי על עולם הבינ"ה    והחזר להם תשובה 
ועד עולם מלכו"ת. ועל ידי הכנעת היצר של האדם כייף כל הדינין ועל ידי זה מתיחדים למעלה בינ"ה ת"ת ומלכו"ת. וזהו מה שאמרו  

כו' כאלו  : )סנהדרין מג יצרו  ידי התורה כמו שכתוב  (, הזובח את  היצר הוא על  הכנעת  וכל עיקר  כו'.  כבדו להקב"ה בשני עולמים 

וזהו אחוז  (, בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין. תורת חסד תבלין להמתיק ועל ידי המתקתו יתגדל כבוד מלכות שמים  :)קידושין ל 

ולכבודי    בכסא כבודי והחזר להם תשובה רצה לומר מפני האחיזה שיש לך בכסא כבודי  ז( כל הנקרא בשמי  )ישעיה מג,  על דרך 
בראתיו בגין כבודי לקשטא ולתמכא בעמודין תקיפין. ועל ידי זה יתגלה כבוד כסא מדת מלכות שמים לקבל כל השפעות עליונים  

   ...ולזה הפעולה מתיחס משה אל התורה יותר ממלאכי השרת 
רמזו לו שהוא קשור לתאווה הידועה ועל כן בקנאתם מפילים אותו דייקא  אותו ילוד אשה דייקא עיין פל"ח אות ב' ש   מה שכינו   סו 

 לתאווה זו, וזה שאמר רבנו בחי"מ סימן תרד שמי שרק שיצא מתאווה זו לגמרי כבר א"צ לפחד ממלאך.

וא  שהקשה הרי גם מלאך מט"ט ה   בשם השל"ה הקדוש כנראה עפ"י המבואר לעיל. ועיין מתיבתא שם  זצ"ל    כך פירש רבי לוי יצחק   סז 

נשאר אדם.    ואילו משה  כדי לעלות  נהפך למלאך  שמט"ט  ותירץ  רבנו,  על משה  שאלו  ולמה  ילוד אשה  ירד  בן  פירש חנוך    ועוד 

ובשם  שהשאלה למה הוא בינינו ובין הקב"ה, וכן כתיב בדברים ה' ה' אנכי עומד בין ה' ובינכם, דהיינו שאין חוצץ בין ישראל להקב"ה.   

מה לילוד אשה בשמים אלא בינינו הכוונה לפנים ממחיצתינו. וציין שם לבמדבר רבה )כ' כ'( לעת"ל ישראל    דייק מדלא כתיב   קול יעקב 
 יושבים לפני הקב"ה כתלמיד לפני רבו והמלאכים שואלים אותם מה הורה לכם הקב"ה.

והיה משה תפיש  ם ורחבן שלשה  ר' שמואל בר נחמן בשם ר' יונתן הלחות היו אורכן ששה טפחי   .מסכת תענית דף כג  עיין ירושלמי   סח

כיון שעשו ישראל אותו מעשה ביקש הקב"ה לחוטפן מידו של משה וגברה ידו של    בטפחיים והקב"ה בטפחיים וטפחיים ריוח באמצע 
 משה וחטפן ממנו הוא שהכתוב משבחו בסוף ואומר ולכל היד החזקה ייא שלמא על ידה דגברת עליה מינאי.

וכן איתא במדרש  דף קג מבאר שם עפ"י המשנה שנים אוחזים. את הירושלמי הנ"ל    לרבי נפתלי כץ   מים בהקדמה לספר סמיכת חכ ועיין  
כי יש חדר למעלה שנקרא מרום ושם התורה  דאמרו המקובלים  רבה וביאר בזה הפסוק עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם  

עוד כתוב שצדיק שדורש דרשה היא כפי אחיזת ניצוץ נשמתו ורשב"י דרש אתם קרויים אדם ולא   , כנס בו לשום מלאך י ואין רשות לה 
הגויים כי סבר אדם לשון אדמה לעליון ולפ"ז מה שכתוב הן האדם היה כאחד ממנו הכוונה כיחידו של עולם דהיינו למעלה ממלאך  

כי כדי שיוכל להכנס לשם צריך שיתעבר בו נשמת רשב"י   וזהו שכתבו המקובלים שמשה רבינו התלבש בדמות רשב"י כשעלה למרום 
ואזי אחיזתו במדרגת אדם מלשון אדמה לעליון שאז הוא למעלה ממדרגת מלאך )אבל משה מעצמו מסתמא סבר כר"ע שגם גויים  
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תורה שבכתב שהם עניני   בשלמאדהיינו    ,אשר תנה הודך על השמים וכו'  [סט] המלאכים להקב"ה  

אמר הקב"ה    ,\עאהקרוץ מחומר/  \ע/ אינם ראויים לאדם)מהרש"א שם(    אבל הודך שהם סודות התורה  ,הארץ

 
שבית  " נו לחדר הנ"ל, היי " למרום " קרויים אדם לשון אדמה ולפ"ז הן היה כאחד ממנו הכוונה כמלאך(.  וזהו עלית דרשו חז"ל נתעלית,  

דהיינו ע"י דרשת אתם קרויים אדם ולא הגויים    " לקחת מתנות באדם " היינו שנתעבר בך נשמת שב"י ר"ת שמעון בר יוחי, ועי"ז    " שבי 
וזהו ואתפוס את הלוחות היינו באותו חדר הנקרא מרום ושם שמע הקב"ה   כי אדם לשון אדמה לעליון עי"ז לקחת את הלוחות.    

   .אל וחטף גם הוא ויצאו ולעיני הבי"ד שניהם תפוסים בו ממילא אנן סהדי שאין למשה אלא חצי שחטאו ישר 

  א " דהובא בחדושי מוהרש כוונות המלאכים שאמרו תנה הודך על השמים  )הגמ' שבת פח:(  ובזה נ״ל לפרש    - וזה לשונו    עוד עי"ש שכתב 

ולא   בח״א ושאר מפרשים שהמלאכים לא בקשו על הנגלה כי אם על סודות התורה והודך משמע סודות התורה שהן הודו של הקב״ה 
וקשה למה באמת לא בקשו גם על הנגלות ליתן להם, לדרכינו ניחא דהובא במפרשים הטעם    )דברים כט כח( "  הנגלות לנו "ו כי    הנגלות 

ים לפי שהן שתי חלקים סודות התורה ונגלות ומשה אחז בהנגלות השייכים לנו והקב״ה תפס  שאחז הקב״ה ב' טפחים ומשה ב׳ טפח 
בסודות התורה א'כ לא היו המלאכים יכולין לבקש על הנגלות כיון שכבר תפס משה בהן לא מפקינן מיני׳ וזכה בהן, משא״כ סודות  

וזהו שאמרו תנה הוד"ך דייקא הוד שלך שעדיין הן שלך    התורה היו עדיין ביד הקב״ה ולא אחז בהן משה על כן בקשו שיותן להם 
וברשותך אותו החלק תנה על השמים שהרי בשביל זה אתה תופש בהן עדיין שלא יזכה משה בהן וא"כ תנה אותה לנו על השמים  

בטפחיים, אבל אם   ר זכה בחלק הנגלות והי׳ מצרן ב ין מצרנות כיון שכ ד ולהכי אמרו תנה לשון מתנה שהיו יראים שמשה יקחם בע״כ מ 
   הן מתנה שוב אין המצרן יכול לסלקן והיא מתנה בלי אחריות.

לא תפס הקב"ה אלא את הנסתר ובאמת נשאר הנסתר אצלו שעל הנסתר לא  כנ"ל ש   ותירץ וצ"ע א"כ איך קבלנו שני לוחות    עוד שם 
 .כתוב )דניאל ח יב( ותשלך אמת ארצה 

 תהלים ח' ב'  סט 

כאן שידעו שהתורה שייכת רק לישראל שצריכים אותה כתבלין ליצה"ר, אבל רצו שהיא תעבור לישראל דרכם ולא    יש מבארים   ע
דרך ילוד אשה, כי עיקר קנאתם היא על שילוד אשה הנולד מתאווה וקרוץ חומר מגושם עולה להיות המלווה ומשפיע שפע ממקום  

 רוחני לגמרי ונעשה המלווה הגדול לכולם.

מה  צ"ע  אחרי שמשה אחז בכסא הכבוד השיב למלאכים וכי יצה"ר ותאוות יש לכם ולפי המהרש"א שבקש על הנסתרות    צ"ע כי   עא
ונראה שכן ובפרט בדורות אחרונים כפי שהתחיל לגלות הבעש"ט    האם תבלין התורה נגד היצה"ר הוא רק בנסתר ולא בנגלה.  , הקשר 

ה לפרש את סודות הקבלה עפ"י עבודת ה' שתיהיה שווה לכל נפש ודייקא בגלל שבה  והמשיך רבנו כי זה החידוש של החסידות שבא 

פרק    - ווי העמודים    -   ספר השל"ה הקדוש עיקר התבלין נגד היצה"ר. אמנם גם לפני הבעש"ט כבר צעקו על החיוב ללמוד קבלה עיין  
שמתו מי שלא למד חכמה זו( לימוד חכמת הקבלה  ובענין )מזהיר העם שלא להרחיק מחכמת הקבלה אדרבא ואדרבא יגיע היזק לנ   - ה  

אשרי האיש שזוכה לזה לראות בנועם י"י ולבקר בהיכלו כבוד אומר כולו כי החכמה זו יכניס אהבה ויראת י"י בלב האדם, וראיתי  
ים האלה אינם  הרבה בני אדם פורשים מליכנס לפרדס וללמוד חכמת הקבלה באמרם הנסתרות לי"י אלקינו והנגלות לנו, בודאי האנש 

זוכין לנשמה כמי שלומד סתרי התורה כמבואר בפרדס בשער עשר ולא תשע פרק חמישי, הביא רעיא מהימנא ואית אחרני מארי  
סתרי תורה מארי מדות דאינון ירתין נשמתין מסטרא דמלכות קדישא דאיהו כלילא מעשר ספירין דכל מן דירית לה וזכה לה כו' עיין  

אמר יש באנשי מעשה מי שיש לו נשמה שהיא אמת מצד הבריאה, ועתה אמר שיש אחרים מארי סתרי תורה  שם. ופירש שם למעלה נ 
דרשות   עוסקין בסתרי הלכות  יקראו שהן  תורה  כי מארי סתרי  לומר  ומפני שהיה אפשר  וסתריה,  בתורה האלהית  העוסקים  שהם 

י אם היות שכרם כפול ומכופל והוא המדה הנבחרת, עם כל  ואגדות והחוקים והדינים והמשפטים כפי פשטן של הדברים, לזה אמר כ 
זאת אינם זוכים למעלת הנשמה עד שהגיע לסתרי הספירות שהם סוד אלהים והם נקראים מארי מדות, כי כל העסק של החכמים היא  

ת. ואם כן עין בעין  במדות, ואמר שאלו יורשים נשמה מצד המלכות בעצמה לא מצד מטטרון עבד ולא מצד אמה כו' עיין שם באריכו 
   יראה אף מי שלומד כל הלכות ומדרשים ואגדות ובכל זאת לא זוכים לאותה נשמה: 

אמר הצעיר מעיר. הדל באלפי חיים ויטאל בן לא"א הרב יוסף וויטאל    -   הקדמת מוהרח"ו זיע"א על שער ההקדמות   - עץ חיים    ועיין
שבותי תמהים. כי עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו. רפואה לא  זלה"ה בהיותי בן שלשים לכח תשש כחי ישבתי משתומם. ומח 

עלתה למחלתינו. אין מזור לבשרנו. ולא עלתה ארוכה למכתינו לחרבן בית מקדשינו. הנחרב זה היום אלף ות"ק וד' שנים אוי לנו כי  
מחצי היום הב'. וכלו כל הקצין ועדיין בן  פנה היום יום אחד של הקב"ה שהוא אלף שנים וגם נטו צללי ערב שהם ת"ק וד' שנים יותר  

דוד לא בא. ונודע את אשר ארז"ל כל דור שלא נבנה בה"מ בימיו כאלו נחרב בימיו. ואתנה את פני לחקור ולדעת מה זה וע"מ נתארך  
תיקון ל' דף ע"ז ע"ב. וז"ל  קיצינו וגלותינו. ומדוע לא בא בן ישי. ומצאתי און לי ואנינה בקרבי ולבי דוי. ממאמר א' הובא בס' התיקונים 

תנינא כתב ורוח אלהי"ם מרחפת וגו' מאי ורוח אלא בודאי בזמנא דשכינתא נחתת בגלותא האי רוח נשיב על אינון דמתעסקי באורייתא  
קומו  עינין אטימי לבא  בחוריהון סתימין  אינון דמיכין דשינתא  וימא הכי  והאי רוח אתעביד קלא  בינייהו    בגין שכינתא דאשתכחת 
ואתערו לגבי שכינתא דאית לכון לבא בלא סכלתנו למינדע ביה ואיהו בינייכו ורזא דמלה קול אומר קרא. כגון קרא נא היש עונך וגו'  
והיא אומרה מה אקרא כל הבשר חציר. כלא אינון כבעירה דאכלי חציר. וכל חסדו כציץ השדה כל חסד דעבדי לגרמייהו הוא דעבדי.  

ווי לון מאן דגרמי דיוזיל ליה מן עלמא. ולא יתוב  כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב דא איהו רוחו של משיח.   ובההוא זמנא מ"כ ויזכור 

לעלמא דאילין אינון דעבדי לאורייתא יבשה ולא בעאן לאשתדלא בחכמת הקבלה וגרמין דאסתלק נביעו דחכמה דאיהו יו"ד מינה  
והאי רוח דאסתלק דאיהו רוחו של משיח כמה דאתמר   זה והרג ואבדן בעלמא.ואשתארת בי"ת יבשה ווי לון דגרמי עניותא וחרבא וב 

ואיהו רוה"ק. ואיהו רוח חו"ב. רוח עצה וגבורה. רוח דעת ויראת ה'. פיקודא תנינא ויאמר אלהים יהי אור. ובג"ד אמר הקב"ה השבעתי  
ו בלא פרס ולא ע"מ לקבל פרס. ויראה ואהבה  אתכם בנות ירושלים אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ כו' דאיהו רחימ 

 ועי"ש ביאור דבריו באריכות.      ע"מ לק"פ איהי שפחה ותחת שלש רגזה ארץ וגו'. תחת עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה עכ"ל: 
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  \ עד/ ישרפוני \עג /שלאושותק להם כדי  \עב/אני מתייראלו משה אמר  ,תשובהלמשה החזר להם 
א"ל    ,אם עוד גם אשיב להם יקנאו בי יותר וישרפוני  ,דלא די שנכנסתי לפנים ממחיצתם  בהבל פיהם

וכו'   \עה/היינו שנתן לו הש"י עצה לאחוז ולהתקשר בשרשי הנשמות  ,אחוז בכסא כבודי 
  אע"פ שמשה רבנו כלול מכל נשמות ישראל ו  ,\עו/כי הכבוד הוא מהכיסוי דייקא  שהם בחי' כסא הכבוד

דהיינו לבחי'    אם כל חי כנ"ל  צריך התקשרות לבחי'  \עזכמבואר לקמן שעליו נאמר ס' רבוא בכרס אחד/ 

הכבוד/   נוקבא עיקר  דייקא  שמהם  ישראל  נשמות  כלל  בחי'  קנאת \עחשהיא  מן  ניצול  יהי'  שעי"ז   ,
' ענה להם משה האם קנאה יש ביניכם והרי יש  קצת צ"ע כי אחרי שאחז בכסא כבודו ית  המלאכים כנ"ל

אבל באמת למלאך אין בחירה כלל אלא  בהם קנאה בישראל ומדוע לא צריכים תורה תבלין להתגבר עליה.  
כל מהותו שליח ה' לעשות רצונו ית, ממילא בהכרח לומר שקנאת המלאכים אינה כפשוטו אלא מדת הדין  

הזו שזוכה אד  על המדרגה הנפלאה  ע"י המקטרגת  רק  כן  ועל  זהמת הנחש  בו אחיזת  יש  ם אע"פ שעדין 

 :  דת הדין הזו יניצול ממ האחיזה בכסא הכבוד
 

ברא הקב"ה לאדם הראשון אשה כדי שע"י שיתקשר עימה יהיה ניצול מקנאת עתה יבאר שעל כן 
היא  כי בכלליות האשה   באהבה, לעבוד על ההתקשרות עם אשתוכל אדם צריך ונראה הכי נמי  ,המלאכים

ואע"פ שדווקא חוה   בחי' אם כל חי ועל ידה מתקשר האדם לשרש נשמות ישראל וניצול מקנאת המלאכים.
והעיקר ע"י שיוצא מהתאווה  כל חי וכלליות הנשמות אבל יש גם בחי' מזה בכל אשה,  םתה ממש א יהי

לראות באשתו גוף ובשר תאוה אלא רואה באשתו בשר"א דהיינו ש'שים ר'בוא ב'כרס א'חת, דהיינו שהיא  
 ברוחניות אם כל חי בחי' כסא הכבוד, ותפיסה כזו באשתו היא בחי' אחיזה בכסא הכבוד.

ייקא וככל שמקרב אותה יותר ועוד שמכווין בהתקשרות עם אשתו להכלל בבחי' הכבוד הנמשך מרחוקים ד
לדעת אמת זוכה בזה ביותר בחי' שהמקרב רחוקים בבחי' תוציא מיקר זולל נאמר עליו כפי תיהיה שניתן לו  

 כח לבטל גזרות דהיינו בחי' ממשלה על דבר ה' שהם מלאכים,  
הכבוד הם נשמות ישראל המכסות ומלבישות את היושב על הכסא וזה כבודו כי בגד וכיסוי הוא   כי כסא

הכבוד כמ"ש בגמ' רבי יוחנן קרא למאני מכבדותא. לכן אשה ששרשה בכסא הכבוד טבעה קשור מאד 
   לבגדים יפים.

ומדים ע"י  לימוד להיות משפיל עצמו ומתקשר לאחרים גם כאלה שטבעם הפוך ממנו, וזה לשהוא  גם
נו שממנה ילמד משל כיצד להתקשר גם  יידה "והוא ימשל בך "כתוב שמעתי לפרש ההתקשרות לאשה. וכן 

 .  ולהקב"ה אחריםל

)בראשית מה שכתוב בבריאת האשה בתורה שהקב"ה הפיל תרדמה על האדם ולקח ממנו צלע  וזה בחי',  

הפשט שבנה מהצלע אשה    וכו'.  ה' אלקים את הצלע אשר לקח מן האדם  ויבןב(  

כיון שאדם נברא עם ממשלה על המלאכים  )עיין לק"ה ערלה ה' ב'(  ולפי רבינו  שלימה והביא אותה ליחוד לאדם,  
במדרש   בוכנ"ל  כמבואר  יקנאו  שהם  חשש  היה  אותו,  ומשרתים  בשר  לו  צולין  המלאכים  כפי    \עט/ שהיו 

 
הוא לא מפחד  שרבינו אמר שמי שביטל התאווה בתכלית עד שאין אצלו חילוק כלל בין איש לאשה    חיי"מ סימן תרד   עיין לעיל   עב

ג' ב' שדוחה שם את פירוש האבן עזרא ואומר כי משה גדול   ממלאך וצ"ע מדוע כאן משה רבנו פחד מלאך. גם עיין רמב"ן שמות 
הנבואה לא יסתיר פניו מן המלאך. ונ"ל לתרץ דשאני הכא שלא בא רק לעמוד לפנים ממחיצת המלאכים אלא עוד גם רצה לקבל  

 ן חשש מהם.תורה ועל זה קטרגו יותר ולכ 

צ"ע כי גרסת הגמ' שלנו והעין יעקב שמא ישרפוני. ואולי רוצה לומר שבוודאי ישרפוני ולא כלשון הגמ' שמא דהיינו    -   שלא ישרפוני   עג
 אולי ישרפוני.

עפ"י הפל"ח שמדייק ממעשה דרב עמרם חסידא שכשמפילין אותו המלאכים זה לתאווה הידועה, וכן במעשה מד'    נתבאר לעיל   עד
 סו לפרדס, אחר שנדחה נפל תחילה לניאוף.  וזהו ישרפוני בחי' נורא בי עמרם דהיינו יבעירו בי אש התאווה.שנכנ 

לפי דרכו פירש שכיון שהמלאכים טענו על סודות התורה שאינם ראויים לאדם גשמי שהרי אין לו תפיסה בהם, א"ל    המהרש"א   עה 
 הקב"ה לאחוז בשרש נשמות ישראל שהן רוחניות לרמוז לו שמצד נשמות ישראל יש להם תפיסה גם בסודות התורה.

י ר' יֹוָחָנן  כ ִ   - אות א'  הלכות ציצית הלכה ג    - או"ח    יקוטי הלכות ועיין ל   עו  ָבא, )א( כ ִ ו  מ  ַ ִחיָנה ַאַחת, כ  ין ֵהם ב ְׂ ׁשִ בו  ִחיַנת לְׂ בְׂ בֹוד ו  ָ א ַהכ  ֵ ס  י כ ִ
ִחיַנת כ ְׂ  ה ב ְׂ ז ֶׁ ַרךְׂ ׁשֶׁ ָ ב  בֹודֹו ִיתְׂ ין ַעל כ ְׂ ַכס ִ ְׂ מ  בֹוד ׁשֶׁ ָ א ַהכ  ֵ ס  ִחיַנת כ ִ ה ב ְׂ זֶׁ ִלי ָקָרא למאניה מכבדותא )שבת קיג( וְׂ לו  כ ְׂ ת ָהעֹוָלמֹות ׁשֶׁ ו  מֹות  ָלִלי  ִנׁשְׂ ן ב ְׂ

"ל. נ ַ ַ בֹוד כ  ָ א ַהכ  ֵ ס  ִחיַנת כ ִ א, ב ְׂ ָ כ  ַמלְׂ ין ד ְׂ ׁשִ בו  ִחיַנת לְׂ ֵהם ב ְׂ ָרֵאל, ׁשֶׁ  ִישְֹׂ

 ועוד עיין לקמן   ח"ג דף ט. ותיקון ע' דף קלח.  א' סה, וטו ד', ובזוהר    שיר השירים רבה   עז 
בד את עצמו. ואע"פ שאדרבה זה עיקר והתכלית  בעצמו מבחי' הכבוד הוא כבר קרוב למלאך וכאילו הקב"ה מכ   אבל משה רבנו   עח

להעלות קרוץ חומר למדרגת מלאך, אעפ"כ עיקר הכבוד מהרחוקים דייקא, כמבואר בריש תורה י' בשם הזוהר שכשבא יתרו ואמר  
 עתה ידעתי כי גדול ה' היה בזה כבוד עצום ואע"פ שמשה רבינו היה חי ונקרא איש האלקים.

שעיקר הקטרוג של המלאכים וקנאתם הוא מה לילוד אשה בינינו והרי אדם הראשון לא היה ילוד    ממה שמבואר לעיל   קצת צ"ע   עט 
 אשה ולמה קנאו בו.



      20א.       מוהר"ן תנינא             תורה א                           ליקוטי                                               

ומסתמא זה בעצמו קנאת המלאכים גרמה    \פ/חילה שנכשל בדחיקת השעה שלא המתין לשבתת  שבאמת היה
, לכן בבריאת בעץ הדעת  אותו  והיאשהס"מ התלבש בנחש מקנאה והחטיא את אשתו    \פב/ ועוד אח"כ  \פאלו/

זו   רומז לממשלה על    , ומבאר שויבןנברא גם התרופה לזה  ,היה בכוחה להפילו ממדרגתושהאשה שהיא 
נמצא שבבריאת האשה ברא הקב"ה לאדם את האפשרות    . הצלע רומז לשרש נשמות ישראלו  , המלאכים

וזהו    ,\פה/ ועי"ז יהיה קיום לממשלה שלו על המלאכים  \פד/שהיא שרש נשמות ישראל  \פגלהתקשר לאם כל חי/ 

בנבואה זו אומר הקב"ה שיתן בלב חזקיהו    \פו/כב(  ')ישעי  אמןנ  מקוםב  תדי  תקעתיוור"ת  ויבן  

שהוא  וכוונת הפסוק ותקעתיו יתד במקום נאמן  .  במקום שבנהלפקיד  המלך למנות את אליקים בן חלקיהו  
, כמו שתרגם יונתן על זה הפסוק ואמניני' אמרכל מהימן  שיתן לאליקים בן חלקיהו   בחי' ממשלה 

 
נות הנחש היה ערום, הנברא בערב שבת בלי  ו ובהיות כי בעו  - )ד"ה ויקרא האדם שם אשתו( ג " בראשית פ  )להאריז"ל(  ספר הליקוטים  פ

כו', ובהיות שזכו האדם ואשתו לזווג עליון מצד הטוב, ומצא עזר, ונסרה לו הקב"ה, מה  גוף, )שם ג' ח"י( וסרסו דלא יטשטש עלמא ו 
ווה להם סמא"ל  ה שהיתה אחור בתרדמה הביאה פב"פ. ואז היו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין, להרחיק צד הרע. ואז נת 

אר קרח. ואז מי שהיה ערום בלי גול"ם, נתלבש בו סמא"ל.  למעלה כזו, ונתקנא, ולבסוף מה שהיה לו הוסר ממנו ונש   ליגע מצד הרע  
והסוד רוכב על גמ"ל, על גל"ם. ונגלם בנחש, והיא היא חוה ראשונה קליפת חוה. והיא הנקראת לילית זוגת סמא"ל, והטיל בה זוהמא  

זווג בחול, ולא הבדיל בין קדש  ובראות זה הזווג מצד הרע, נתפתו אדם ואשתו אחריו, ועבר על מאמר בוראו ועשה ה בהזדווגו עמה.  

וזהו מה שצוהו השי"ת )בראשית ב' י"ו( מכל עץ    לחול, וערב טוב עם הרע, ולא המתין לשבת העליון שאין בו לא שטן ולא פגע רע.

ן  ונרמז מה שאמרנו בעניהגן אכול תאכל, מצד המלאכים הטובים שאין בהם צד רע, ומעץ הדעת שהוא סמא"ל וזוגתו לא תאכל ממנו.  

וזהו מעץ הדעת, ר"ל דעת שיש בו טוב ורע לא תאכל ממנו, שהוא אילנא דמותא. ובעונות נתפתה אחריו ונזדווג,    הזווג הנקרא דעת.
 ומהמחשבה רעה יצא קין עובד אדמה, והבן. ומצד זה הזווג הרע, )שם ג' ז'( נפקחו עיניהם וידעו כי ערומים הם.

וב"ר כב ב' בו ביום נבראו ובו ביום נולדו להם בגמ' קין ותאומתו ובמדרש שבעה קין הבל וג' בנות וברש"י    עפ"י הפשט בסנהדרין לח:   פא
עפ"י מדרש )ב"ר יח ו'( עה"פ והנחש היה ערום, פירשו שבראותו אותם משמשים נתקנא הנחש והחטיא אותם. אבל בספר הליקוטים  

שגם בזה כבר היה חטא שלא המתינו לשבת כעונת ת"ח והיה בזה דחיקת השעה ולפי רבנו כאן נראה    להאריז"ל בראשית פ"ג מבואר 
שגם זה היה מקנאת המלאכים שהפילו אותו לחטא של דחיקת השעה )עיין לק"ה גזלה ה' שכל חטאי הצדיקים הם בבחי' זו של דחיקת  

 בבחי' מלאך קדוש בלי יצה"ר גשמי. וכמבואר בתורה עב.  השעה( וכנ"ל שהפילו אותו לבחי' התאווה הידועה אע"פ שאצלו זה 

כנ"ל אין מאוחר ומקדם אבל עפ"י הפשט נראה שהיה בשני שלבים. תחילה דחק השעה לשמש ועי"ז נתאווה הנחש    עפ"י הסוד   פב
סוד מובא  לאשתו והכשיל אותה. אע"פ שבמדרש מובא שגם על מה שצלו לו המלאכים בשר נתקנא הנחש. וכן סדר הלידה עפ"י ה 

 שקין נולד מזהמת הנחש ואילו עפ"י הפשט נולד קודם החטא.

שכל נשמות ישראל היו כלולות באדם הראשון א"כ למה צריך להתקשר אליו דרך אשתו. ונ"ל כיון שלהינצל מקנאת    צ"ע ידוע   פג
ברא לו אשה שע"י שיתגבר   המלאכים צריך התקשרות לכלל נשמות ישראל והעיקר היא ההתקשרות, ולא שייך שיתקשר לעצמו, לכן 

 להתקשר עימה, יזכה לקיום ממשלתו שכבר היתה על המלאכים.  

מכאן שגם לדורות לפעמים נדמה שבלי אשה יוכל לתפוס מלאכים ובאמת אדרבה שלא יפילו אותו א"א בלי התקשרות    ואולי אפ"ל 
התקשר לכלל נשמות ישראל שיש בהם מאד שונות  לאשה דהיינו לבטל את הישות והגאווה ולהתקשר עם האשה ועי"ז גם יש בכוחו ל 

 מדעתו וטבעו.  

שנדמה לאדם שהאשה מורידה אותו תחת הזמן והמקום ואילו כאן מבואר שרק ע"י התקשרות לאשה כראוי אוחז בכסא    ועוד יותר 
ַעם ַאַחת ָאַמר הכבוד שהוא למעלה מהמקום והזמן דהיינו שאוחז במקומו של עולם, וכעין זה מצינו ש  ַ ָרָכה:    פ  רֹונֹו ִלבְׂ ם טֹוב ִזכְׂ ַעל ׁשֵ ַ ַהב 

כ ֹ  ֵעיֵני  לְׂ ֹום  ַהי  ַצע  מְׂ אֶׁ ב ְׂ ז  ו  ב  עזְׂ מֶׁ ׁשו ק  ב ְׂ רֹום  ָ ַלמ  ה  עֹולֶׁ ָהִייִתי  ָהִראׁשֹוָנה,  ָגִתי  זו  ת  ֲעַדִין אֶׁ ִלי  ָהָיה  ר..."  "ִאם  ָ ב  דְׂ ִ מ  ַ ב  ָעָלה  ׁשֶׁ הו   ֵאִלי ָ מֹו  כ ְׂ לֹא  וְׂ ל, 
ל,   זֶׁ רְׂ ַ י"ָה ב     (.ח"א תקלב הובא בשיש"ק  )ֲאָבנֶׁ

מֹות   - ב'     ' הלכה ד   ערלה לק"ה   פד ׁשָ י ַהנ ְׂ ׁשֵ רְׂ ׁשָ ֱאחֹז ב ְׂ י ֶׁ ן ָרַמז לֹו ׁשֶׁ ֵ ָאִכים ַעל כ  לְׂ ַ ֹו ַהמ  או  ב  ַקנ ְׂ תְׂ י ִ ה ׁשֶׁ ַרךְׂ ָיַדע ִמז ֶׁ ָ ב  י ה' ִיתְׂ ה ֵאם    כ ִ ִחיַנת ַחו ָ ֵהם ב ְׂ ׁשֶׁ

ָלע   ת ַהצ ֵ ן ה' ֱאלִֹקים אֶׁ בֶׁ ִחיַנת ַוי ִ הו  ב ְׂ ז ֶׁ ל ַחי ׁשֶׁ ָ ָאָדם ָהִר כ  ֱאָמר ב ְׂ ' ַהנ ֶׁ כו  מֹות  אׁשֹון  וְׂ ָ ש  ל ַהּנְ לוָּלה ִמּכָ ָהְיָתה ּכְ ֶ ל ַחי ש  ה ִהיא ֵאם ּכָ י ַחוָּ ַאךְׂ ָהָיה  ּכִ
ַאֵחז  ִהתְׂ ֹא לְׂ ל  ֹאד ׁשֶׁ ֵהר מְׂ רְׂ   ָצִריךְׂ ִלז ָ ת ׁשָ ִציאו  מְׂ ם ָאז ָהיו  ב ִ י ג ַ "ל. כ ִ נ ַ ַ ת כ  ֵדי ַעז ו  ֵהם ַרק ַעל יְׂ ר ׁשֶׁ קֶׁ ל ׁשֶׁ ָסִמים ׁשֶׁ רְׂ פֻּ ל ַהמְׂ מֹות ׁשֶׁ ׁשָ ַהנ ְׂ י ֵהם  ב ְׂ ם, כ ִ ׁשָ

י פ ָ  ֵהן ֵהן ַעז ֵ ִריַאת ָהעֹוָלם ׁשֶׁ ם ב ְׂ ָהיו  קֹדֶׁ ֹורֹות ׁשֶׁ ע ד  ַ ב  ַארְׂ ִעים וְׂ בְׂ ׁשִ ע ֵמאֹות וְׂ ׁשַ ִחיַנת ַהת ְׂ דֹוׁש.  ִמב ְׂ ז ַֹהר ַהק ָ ַ ָבא ב  ו  מ  ַ א, כ  ָ י ַעמ  ן ֵריׁשֵ ו  ִאנ  ֹור וְׂ ד  ַ ב  ִנים ׁשֶׁ
ל ֵעץ ַהג ַ  ָ ַרךְׂ ִמכ  ָ ב  ה ָעָליו ה' ִיתְׂ ן ִצו ָ ֵ ם ַעל כ  מֹו ֵמהֶׁ ת ַעצְׂ מֹר אֶׁ ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהָיה ָצִריךְׂ ִלׁשְׂ ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ַעת טֹוב ָוָרע לֹא  ו  ֵמֵעץ ַהד ַ ֹאֵכל ו  ן ָאֹכל ת 

דֹוׁשֹות,   ֹתאַכל  מֹות קְׂ ׁשָ ִחיַנת נְׂ ן ֵהם ב ְׂ י ֲעֵצי ַהג ַ ', כ ִ כו  ו  וְׂ נ  ֶׁ  ִממ 

 האם אע"פ שהיה לו את העיצה להנצל מהם לא השתמש בה. ולא התקשר לאשתו כראוי. ולפ"ז צ"ע מדוע באמת הצליחו להפילו,  פה 

ותאומתו ובתשיעית נצטווה שלא לאכול מעץ הדעת  בשעה שביעית של היום נזדווגה לו חוה ובשמינית ילדו את קין    ועיין סנהדרין לח: 
ר   - ' גובעשירית סרח. ועיין בראשית רבה פרשה יט אות   ַ א ב  ָ ָעה, ַאב  אֹוָתה  ׁשָ ֵהיָכן ָהָיה ָאָדם ב ְׂ ָחׁש )בראשית ג, ב(, וְׂ ל ַהנ ָ ה אֶׁ ָ ר ָהִאׁש  ֹאמֶׁ ַות 

ָנן  ָ ן לֹו. ַרב  ָיׁשַ ץ וְׂ רֶׁ ךְׂ אֶׁ רֶׁ דֶׁ ק ב ְׂ ֵ ַעס  ָייה ָאַמר ִנתְׂ ית    קֹורְׂ ֵ אן ב  ָ ַטע, כ  ית נֶׁ ֵ אן ב  ָ ֹו, ָאַמר לֹו כ  ל  ֻּ ָכל ָהעֹוָלם כ  ֱחִזירֹו ב ְׂ הֶׁ ךְׂ הו א וְׂ רו  ָ דֹוׁש ב  ָטלֹו ַהק ָ ֵרי נְׂ ַאמְׂ
ַרע,   וכו'  זֶׁ

הרי הוא בשנה ראשונה דכתיב ושמח את אשתו ולפני שעה ילדה לו בן ובת וכבר הוא עוזב אותה היכן ההתקשרות לאם כל חי.    וצ"ע 
 הצליחו המלאכים בקנאתם בו להפילו, דהיינו שלא אחז בכסא הכבוד.    ואולי ע"כ 

:  ישעיה פרק כב   פו  הו  ִקי ָ ן ִחלְׂ ֶׁ ָיִקים ב  לְׂ אֶׁ י לְׂ ד ִ ַעבְׂ ָקָראִתי לְׂ ֹום ַההו א וְׂ י  ַ ָהָיה ב  יָ   )כ( וְׂ ן ב ְׂ ֵ ת  ָך אֶׁ ת ְׂ לְׂ ׁשַ מְׂ מֶׁ ו  ו  נ  קֶׁ ָך ֲאַחז ְׂ ֵנטְׂ ַאבְׂ ָך וְׂ ֶׁ ת  נְׂ ָ ת  ֻּ יו כ  ת ִ ׁשְׂ ַ ב  ִהלְׂ דֹו  )כא( וְׂ
ָדה:  הו  ֵבית יְׂ לְׂ ם ו  ַלִ ׁשָ רו  ב יְׂ יֹוׁשֵ ָאב לְׂ ָהָיה לְׂ ֵֹתַח:   וְׂ ֵאין פ  ָסַגר וְׂ ֵאין סֵֹגר וְׂ ָפַתח וְׂ מֹו ו  כְׂ ִוד ַעל ׁשִ ית ד ָ ֵ ַח ב  ֵ ת  י ַמפְׂ ָנַתת ִ ָמקֹום    )כב( וְׂ יו ָיֵתד ב ְׂ ת ִ ַקעְׂ תְׂ )כג( ו 

ֵבית ָאִביו:  א ָכבֹוד לְׂ ֵ ִכס  ָהָיה לְׂ ֱאָמן וְׂ  נֶׁ
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  שהיא בחי'   הצלעום כנ"ל. וזהו בחי'  באתר קים. היינו בחי' ממשלה הנ"ל שיהי' לה קיפז

בחי' כסא הכבוד, שרשי הנשמות כנ"ל, שעי"ז יש כח לעמוד בממשלה זו    ,אם כל חי  חוה

ועל הכסא  היינו האדם העליון, כמ"ש )יחזקאל א(    ,לקח מן האדםאשר  כנ"ל. וזהו,  

הכבוד הכוונה לנשמות ישראל המלבישות ומכסות את הדמות אדם    נ"ל כי כסא  דמות כמראה אדם וכו' 

שהביא את  , היינו  ויביאה אל האדם.  היושב על הכסא שהוא זעיר אנפין והם בחי' כנסת ישראל

יוכל אדם התחתון  אל האדם התחתון שעי"ז  חוה שהיא בחי' נשמות ישראל המכסות על האדם העליון 

 יש כח לאדם התחתון לעמוד בממשלה זו כנ"ל: שעי"ז נשמות ישראל  לשרשיהתקשרות ה לקיים 
 

שרב עמרם  היה  המעשה שם    \פט/ (.)קידושין פ"א  [פח]   וזהו שאמר רב עמרם חסידא אל המלאך 
ביתו וסלקו הסולם ואחת הנשים  לעלית גג  והעלום בסולם כבד ציוה לפדות נשים שנשבו אצל גויים חסידא 

ולבדו הביא את הסולם    \צ/היצר ברב עמרם חסידא  ריבעהועברה מעל הארובה והאירו פניה למטה בבית  
כדי שיתבייש מרבנן,  (  \צא)בתוך עמרם/ אש בבית של עמרם  גדול  ועלה עליו, ובאמצע תפס עצמו וצעק בקול  

, אנא בשרא ואנת אש ואנא עדיפנא \צב/ואמר לוויצא ממנו כמו עמוד אש,  שיצא  והשביע את יצרו  

חד אכרס  בבוא  רשים  ש ר"ת  בשרא    ומבאר רבנו כוונתוהפשט הוא שאתה אש ואני בשר,    מינך

, דהיינו  ראלרבנו שהיה כלול מס' רבוא נשמות ישהביטוי הזה נאמר על יוכבד שילדה את משה    \צד/(צג )
אע"פ שאתה  כיצד התגברתי עליך    ,למלאך שיצא ממנואמר  שרב עמרם  דהיינו    בחי' שרשי הנשמות,

אבל   , דהיינו שאשה נתפסת אצלי כבשר,אצלי חילוק בין איש לאשה  \צההיה/   ובאמת בתחילהואני בשר  אש  

 
 משמש באתר )כלשון התרגום שם(  – תרלו  בתרלד ומ   פז
 , ועיין שבחי הר"ן סימן יח וחיי מוהר"ן סימן תרד יצה"ר של צדיקים עיין לעיל תורה עב הוא    פח 

אשקולו דרגא    )לעליית גג(   אסקינהו לבי רב עמרם חסידא )שפדו אותן בציוויו של רב עמרם(  הנך שבוייתא דאתאי לנהרדעא  -   קדושין פא.  פט 
  שקליה רב עמרם לדרגא )האיר אור פניה למטה מפתח העלייה(  בהדי דקא חלפה חדא מנייהו נפל נהורא באיפומא  )ולקחו הסולם משם(  מקמייהו  

  דלא הוו יכלין בי עשרה למדלייא דלייא לחודיה סליק ואזיל כי מטא לפלגא דרגא איפשח רמא קלא נורא בי עמרם   )את הסולם הכבד( 
אמר להו מוטב תיכספו בי  )שפרסמת שגם לת"ח יש יצה"ר כזה(  אתו רבנן אמרו ליה כסיפתינן    ואו שכניו ויבייש( )אש בוערת בבית עמרם כדי שיב 

אמר ליה    , )אש התאווה הידועה(  נפק מיניה כי עמודא דנורא  , אשבעיה דינפק מיניה   , עמרם בעלמא הדין ולא תיכספו מיניה לעלמא דאתי 
. עכ"ל הגמ'. ובהמשך הגמ' שם יש מעשה ברבי מאיר ורבי עקיבא שהיו מתלוצצים  ך חזי דאת נורא ואנא בישרא ואנא עדיפנא מינ 

מעוברי עבירה והשטן נדמה להם לאשה יפה וכמעט שנכשלו בה רק זכות תורתם עמדה להם שברגע אחרון התגלה להם השטן. וכן  
 ו.  פלימו שהתגרה בשטן הכשיל אותו ללמדו לקח שלא יתגרה בו אלא יבקש רחמים להנצל ממנ 

שרב עמרם חסידא כיון שעשה מצוה כל כך גדולה של פדיון שבויים )אע"פ שרק ציווה איתא בחז"ל גדול המעשה מן    אולי אפ"ל   צ
העושה( זכה למדרגה גבוהה מאד להיות לפנים ממחיצת המלאכים לעתיד, והתקנאו בו המלאכים דהיינו מדת הדין קטרגה שאינו נקי  

של אש התאווה להפילו בתאווה, וע"י שהוא התקשר לנשמות ישראל התגבר על התאווה, והכניע    לגמרי מהתאווה, לכן רצה המלאך 
את המלאך. ועוד המשיך על עצמו בושה גדולה שצעק בקול שכולם ישמעו שנכשל ובזכות הביזיון הגדול הזה שצדיק כמותו בער בו  

ו לגמרי. כי צ"ע אם היה לו הכח להשביעו מדוע לא עשה  כל כך היצר של התאווה הנוראה, זכה שיוכל להשביע את יצרו שיצא ממנ 
 זאת מקודם.  

שם רבנו מביא את המעשה הזה ובגרסת דפו"ר ותקפא גרסו נורא ביה עמרם דהיינו בתוך עמרם עצמו ואח"כ תיקנו    ועיין תורה ד' 
יש אש  ואולי אפ"ל כי באמת צעק להקב"ה  דהיינו בביתו.  נורא בי עמרם  זאת    המדפיסים כגרסת הגמ'  בתוכי הצילני אבל הלביש 

 בצעקה לשכנים יש אש בביתי, ורבינו בתורה ד' מגלה את כוונתו הפנימית.

שהיא לשון רבנו שהגרסא המקורית "אש ביה עמרם" דהיינו בתוך עמרם, אלא שהמדפיסים שינו הנוסח כגרסת הגמ'    עיין תורה ד'   צא
 בי.
ש ממנו אבל הכוונה שאמר לו כיצד התגבר עליו קודם שיצא ממנו, שזה ע"י  כיון שכבר יצא ממנו בוודאי לא חוש   לכאורה צ"ע   צב

שהוא בשר"א דהיינו אוחז בכסא הכבוד ועי"ז כלול מס' רבוא נשמות ישראל. וכנ"ל דייקא ע"י שאוחז בהתקשרות לנשמות ישראל  
אלא ע"י שהתקשרו לנשמות ישראל  ולא מעצם העובדא שהוא כלול מהם שהרי גם אדה"ר ומשה רבנו היו כלולים ולא הועיל להם  

שחוצה להם. והטעם נ"ל או כיון שעיקר הקושי זה להתקשר לנמוך שחוצה לי או בגלל שהם בחי' דכר וההתקשרות צריך להיות לבחי'  
 כנסת ישראל דהיינו נוקבא 

  'עיין שער הפסוקים אמצע פרשת שמות ותנחומא פקודי ט]בתיקון כא לא מצאתי, ו   ועיין תיקון כא .  [ 'ד פסוק א ]בפ"א פסוק טו ופ"   עיין שיר השירים רבה עה"פ הנך יפה   צג

   [ .קלח   .וזוהר בראשית כה. וזוהר רע"מ פנחס רטז. ובתיקונים דפים קיד 
רבי היה יושב ודורש ונתנמנם הציבור בקש לעוררן אמר ילדה אשה אחת במצרים ששים    - פרשה ד פסקה ב    - רבה יר השירים  ש   צד

רבוא בכרס אחת והיה שם תלמיד אחד ורבי ישמעאל ברבי יוסי שמו אמר ליה מאן הות כך אמר ליה זו יוכבד שילדה את משה ששקול  
ם ל"ט( ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את  כנגד ששים רבוא שהם כל ישראל הה"ד )שמות ט"ו( אז ישיר משה ובני ישראל )ש 

 .משה 

ממנו היצר כבר לא היה אצלו חילוק בין איש לאשה וכבר לא חשש ממנו. כמבואר בחיי מוהר"ן סימן תרד    נראה שאחרי שיצא   צה 
 שרק מי שיש אצלו חילוק בין איש לאשה יש לו לחשוש ממלאך.
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תי יישראל שמצד שרשן הן כולו טוב, ונעששהתקשרתי לכלל שרש נשמות  ע"י    התגברתי לאחוז בכסא הכבוד
, כי ממך שאין לך  ועי"ז החלשתי אותך   \צושמהם עיקר הכבוד/ נשמות ישראל    ם רבוא יבחי' כלול מכל שיש

בשר"א שהוא ששים רבוא  בגוף אלא  בשרא דבלא  דהיינו    ,הסתכלתי בשרש של האשהואז    בחירה אין כבוד,

יש לו    שעי"ז, שהוא כסא הכבוד,  \צחה/ שהיא בחי' כרסי   ,אם כל חי, בחי' כרסבחי'  , דהיינו  \צז/ בכרס אחת
שהם  כיון שאני כלול מכלל ישראל    ,כח שיהיה לו ממשלה על המלאכים, בחי' אנא עדיפנא מינך

 : כנ"ל שממך אין כלל כבוד  ,אני חזק ממך כבוד הקב"ה 

 
 גאות 
נשמר מקנאת המלאכים, ומבאר שזו התקשרות   עתה יבאר כיצד נעשית האחיזה בכסא הכבוד שעי"ז

לדעת כל נשמה מקור חיותה ולהתקשר עימה   וכאן משמע שלכתחילה צריך  לשרשי נשמות ישראל,
בפרטיות ורק בדיעבד מי שלא ידוע זאת יכול להתקשר למפורסמים שתחתם לכל אחד יש כמה נשמות 

   ים ודרכם מי לכל נשמה בפרטיות. אבל לקמן באות יג משמע שגם לכתחילה צריך להתקשר למפורסמ
נהיגים שבהם אבל כיון  להיות עם כלל ישראל ובעיקר המוהתקשרות היא אהבה והתכללות ממש שצריך 

שיש מנהיגים שמעורב בהם הרבה רע והתקשרות עמהם מזיקה מאד א"א לאחוז בכסא הכבוד כנ"ל אלא 
 .\צט/ רק כשיודע להזהר מההתקשרות עמהם

מתתקעד עזי פנים שבדור שהמפורסמים של שקר שמדבר עליהם כאן הם מבואר  \ק/ ערלה ד' ב' בלק"ה
שחשב לברא ולבסוף לא ברא בגלל רוב עזותם ורק הקב"ה שתל מהם בכל דור והם העזי פנים  דורות 

,  נושבדור, ראשי העם, ומי שיש בו עזות פנים בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו בהר סיני ולא פסקה זהמה ממ
 משמע לכאורה שהם לא חלק מנשמות ישראל. 

וא"כ בשלמא במהלך של דיעבד שאנו מתקשרים למנהיגים ולא לפרטי הנשמות, צריך להיזהר מהם, אבל  
הצדיק הגדול שכפי המבואר בסוף התורה בכוחו להתקשר לפרטי הנשמות כי הוא בבחי' מקומו של עולם  

 הזהר מהם?  ויודע שרש חיותן ומקומן, מדוע הוא צריך ל 

 
ל לקיים מצוות של כהנים ומבאר שע"י אהבת ישראל נכללים זה בזה ונחשב  במקום אחר שמוהרנ"ת מבאר כיצד ישראל יכו   כמבואר   צו 

 כאילו קיים בעצמו.

 מהרב מאיר רביבו שליט"א.  שמעתי   צז 
נְׂ דניאל פרק ז    צח ֲעַמר  ַ כ  ה   ַער ֵראׁשֵ ש ְׂ ו  ר  ִחו ָ ַלג  תְׂ ה  כ ִ ׁשֵ בו  ִתב לְׂ יְׂ יֹוִמין  יק  ַעת ִ וְׂ ִמיו  ָסָון רְׂ ָכרְׂ י  ר  )ט( ָחֵזה ֲהֵוית ַעד ד ִ י נו  ִביִבין ד ִ ׁשְׂ ֵיה   סְׂ רְׂ ָ ֵקא כ 

ִלק:  ר ד ָ ֹוִהי נו  ל  ג ִ לְׂ    ג ַ

ולבושו היה לבן כשלג ושער    וזקן מיושן בימים ישב על הכסא רואה הייתי כל זאת עד אשר הושלך והושם כסא    - )ט( חזה    מצודות דוד 

 : כסא היה ניצוצות של אש גלגלי הכסא היה אש בוער   - כרסיה  ראשו היה כצמר נקי.  
אותם שהם תחת המפורסם של שקר, כיון שבאמת שייכים למפורסם אמת, אזי דרכו מתקשרים אליהם אע"פ שבפועל   צ"ע לכאורה  צט 

לא מקבלים ממנו, דאי לאו הכי חסר בהתקשרות לכלל ישראל, אבל אולי על כן באמת אין האחיזה בכסא שלם אלא אצל הבעל  
 תפילה שמתקשר לפרטי הנשמות לא דרך המנהיגים.

מֹות   - אות ב'  הלכה ד    ערלה   לק"ה   ק ׁשָ י ַהנ ְׂ ׁשֵ רְׂ ׁשָ ֱאחֹז ב ְׂ י ֶׁ ן ָרַמז לֹו ׁשֶׁ ֵ ָאִכים ַעל כ  לְׂ ַ ֹו ַהמ  או  ב  ַקנ ְׂ תְׂ י ִ ה ׁשֶׁ ַרךְׂ ָיַדע ִמז ֶׁ ָ ב  י ה' ִיתְׂ ה    כ ִ ִחיַנת ַחו ָ ֵהם ב ְׂ ׁשֶׁ

' ַהנ ֶׁ  כו  ָלע וְׂ ת ַהצ ֵ ן ה' ֱאלִֹקים אֶׁ בֶׁ ִחיַנת ַוי ִ הו  ב ְׂ ז ֶׁ ל ַחי ׁשֶׁ ָ ל  ֵאם כ  ָ ָלה ִמכ  לו  ָתה כ ְׂ ָהיְׂ ל ַחי ׁשֶׁ ָ ה ִהיא ֵאם כ  י ַחו ָ ָאָדם ָהִראׁשֹון כ ִ מֹות ַאְך  ֱאָמר ב ְׂ ָ ש  ַהּנְ

ֵהם ַרק ַעל ְיֵדי ַעזּוּת  ֶ ֶקר ש  ֶ ל ש  ֶ ל ַהְמֻפְרָסִמים ש  ֶ מֹות ש  ָ ש  ַהּנְ ּלֹא ְלִהְתַאֵחז ּבְ ֶ ֵהר ְמֹאד ש  ם ָאז הָ  ָהָיה ָצִריְך ִלזָּ י ּגַ "ל. ּכִ ּנַ י  ּכַ ם, ּכִ ָ ְרש  ָ ְמִציאוּת ש  יוּ ּבִ
ִנים   ּפָ י  ַעזֵּ ֵהן  ֵהן  ֶ ִריַאת ָהעֹוָלם ש  ּבְ ָהיוּ קֶֹדם  ֶ ּדֹורֹות ש  ע  ְוַאְרּבַ ְבִעים  ִ ְוש  ע ֵמאֹות  ַ ש  ַהּתְ ִחיַנת  ִמּבְ זַֹּהר  ֵהם  ּבַ ּמוָּבא  ּכַ א,  ַעּמָ י  ֵ ֵריש  ְוִאּנוּן  ּדֹור  ּבַ ֶ ש 

. דֹוש  ָאָדם ָהִראׁשוֹ   ַהּקָ ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ם  ו  מֹו ֵמהֶׁ ת ַעצְׂ מֹר אֶׁ ַעת טֹוב  ן ָהָיה ָצִריךְׂ ִלׁשְׂ ן ָאֹכל ּתֹאֵכל וֵּמֵעץ ַהּדַ ל ֵעץ ַהּגַ ַרְך ִמּכָ ה ָעָליו ה' ִיְתּבָ ן ִצוָּ ַעל ּכֵ

ּנוּ  ',    ָוָרע לֹא ֹתאַכל ִמּמֶ כו  ָמִתין ֵמִאיָלנָ וְׂ ְ ל ִנש  י ּכָ ֹות, ּכִ מֹות ְקדֹוש  ָ ִחיַנת ְנש  ן ֵהם ּבְ י ֲעֵצי ַהּגַ י    א ַרְבְרָבא ָנְפִקין, ּכִ דֹוׁש. כ ִ ז ַֹהר ַהק ָ ַ ִאיָתא ב  מֹו ׁשֶׁ כ ְׂ
ל ַהנ ְׂ  ָ ל ִמכ  לו  ָ הו א כ  ן ׁשֶׁ תֹוךְׂ ַהג ָ ר ב ְׂ ים ֲאׁשֶׁ ִחינֹות ֵעץ ַהַחי ִ ִלים ִמב ְׂ ַקב ְׂ מְׂ ִקים ו  ן יֹונְׂ ן ֵעדֶׁ ל ֲעֵצי ַהג ַ ָ ים  כ  י ֵעץ ַהַחי ִ בֹוד, כ ִ ָ א ַהכ  ֵ ס  בֹות ִמכ ִ מֹות ַהֲחצו  ׁשָ

ָ עֹומֵ  ה ָהעֹוָלם ִמׁש  זֶׁ ִריִכין ָלבֹא לְׂ צ ְׂ ׁשֶׁ מֹות כ ְׂ ׁשָ ל ַהנ ְׂ ָ עֹוִלין כ  ִדין וְׂ ם יֹורְׂ ךְׂ ׁשָ רֶׁ ד ֶׁ בֹוד ׁשֶׁ ָ א ַהכ  ֵ ס  ַחת כ ִ ַ ה  ד ת  ַלֲעלֹות ִמז ֶׁ ִריִכין ַלֲחזֹר וְׂ צ ְׂ ׁשֶׁ ךְׂ כ ְׂ ֵהפֶׁ ֵכן לְׂ ם. וְׂ

ַלֲעלוֹ  ִריִכין ֵליֵרד וְׂ ם צְׂ ָ ל  ֻּ כ  ם ׁשֶׁ ׁשָ רְׂ ׁשָ קֹוָמם וְׂ ַע.  ָהעֹוָלם ִלמְׂ דו  י ָ ַ ים כ  ךְׂ ֵעץ ַהַחי ִ רֶׁ מֹות  ת ד ֶׁ ָ ש  ֶֹרש  ַהּנְ ִחיַנת ש  הוּא ּבְ ֶ ן ש  תֹוְך ַהּגַ ַעת ּבְ ַאְך ֵיש  ֵעץ ַהּדַ

ַעת טֹוב ָוָרע, כִּ  ִחיַנת ֵעץ ַהּדַ ֵהם ּבְ ֶ ּדֹור, ש  ּבַ ֶ ִנים ש  י ּפָ ִחיַנת ָהַעזֵּ ֵהם ּבְ ֶ ֶקר, ש  ֶ ל ש  ֶ ל ַהְמֻפְרָסִמים ש  ֶ בִ ש  ל  י ֵהם ְמֻעְרּבָ אי ּכָ ַוּדַ י ּבְ ים ִמּטֹוב ָוָרע, ּכִ
ֹות יִ  יְך ַנְפש  ִ לֹא ֶזה לֹא ָהָיה לֹו ּכַֹח ְלַהְמש  י ּבְ ְהֶיה ּבֹו ֵאיֶזה טֹוב, ּכִ יִּ ֶ ֶהְכֵרַח ש  ֶקר ּבְ ֶ ל ש  ֶ ָרֵאל  ְשָרֵאל ַאֲחָריו ְמֻפְרָסם ש  ל ִישְׂ ָפׁשֹות ׁשֶׁ ַבע נְׂ ֶׁ י ִמט  , כ ִ

ל הַ  ָמן ַרק אֶׁ ת ַעצְׂ יךְׂ אֶׁ ׁשִ ַהמְׂ ִחיַנת לְׂ בְׂ ַעט טֹוב ב ִ ֹו מְׂ ׁש ב  י ֵ ׁשֶׁ י ִאם כ ְׂ ר כ ִ קֶׁ ל ׁשֶׁ ָסם ׁשֶׁ רְׂ פֻּ ה מְׂ יֶׁ הְׂ י ִ ר ׁשֶׁ ׁשָ פְׂ אי ִאי אֶׁ ַוד ַ ן ב ְׂ ֵ ַעל כ  ֹוב. וְׂ ֹו    ט  ֵאין ב  ר ׁשֶׁ קֶׁ ל ׁשֶׁ ָ כ 
ז ֶׁ  ֹוב ׁשֶׁ ה ִמן ַהט  ֶׁ ב  רֻּ ֹו מְׂ ב  ר ׁשֶׁ קֶׁ ֶׁ ַהׁש  ָהַרע וְׂ '. ַרק ׁשֶׁ כו  ם וְׂ ַקי ֵ תֹו ֵאינֹו ִמתְׂ ָ ִחל  תְׂ ת ב ִ ה ָאָדם ָהִראׁשֹון,  ֱאמֶׁ ַטו ָ ה ִנצְׂ ֵדי זֶׁ ַעל יְׂ ַעת טֹוב ָוָרע וְׂ ִחיַנת ֵעץ ַהד ַ הו  ב ְׂ

ל ַהמְׂ  מֹות ׁשֶׁ ׁשָ י ַהנ ְׂ ׁשֵ רְׂ ׁשָ ר ב ְׂ ֵ ַקׁש  ִיתְׂ ַאֵחז וְׂ ֹא ִיתְׂ ל  ֵדי ׁשֶׁ ' כ ְׂ ו  נ  ֶׁ ַעת טֹוב ָוָרע לֹא ֹתאַכל ִממ  ֵמֵעץ ַהד ַ ִחיַנת ָהַעז ֵ 'ו  ֵהם ב ְׂ ר ׁשֶׁ קֶׁ ל ׁשֶׁ ָסִמים ׁשֶׁ רְׂ ר  פֻּ ִנים ֲאׁשֶׁ ָ י פ 
עַ  ַעת וְׂ ֱאֹכל ֵמֵעץ ַהד ַ ָמה  לֶׁ ַעצְׂ ָוה זֹאת ב ְׂ ֱהִסיתֹו ַלֲעבֹר ַעל ִמצְׂ ֹו וֶׁ ָרה ב  ג ָ "מ ִהתְׂ לֹא ֵעת. ֲאָבל ַהס  טו  ב ְׂ מ ְׂ ֹו  קֻּ ת  לְׂ ׁשַ מְׂ מֶׁ ַֹח ַלֲעמֹד ב ְׂ ה לֹא ָהָיה לֹו כ  ֵדי זֶׁ ל יְׂ

ִחיַנת   ילו  אֹותֹו ב ְׂ ִ ִהפ  ָדֲחפו  וְׂ ָאִכים וְׂ לְׂ ַ ז ַֹהר הַ ַעל ַהמ  ַ ִאיָתא ב  מֹו ׁשֶׁ ָמת, כ ְׂ ה  ַוי ָ ֵ ֵרי ב  ה  קְׂ ג ֵ רְׂ ָנִחית ִמד ַ ת. ָמאן ד ְׂ מו  ו  מֹות ת ָ נ  ֶׁ ָך ִממ  יֹום ֲאָכלְׂ י ב ְׂ דֹוׁש  כ ִ ק ָ
ִריִכין לְׂ  צ ְׂ "ל ׁשֶׁ ֲאֹות ַהנ ַ ַ לֹׁש ת  ָ ָכל ַהׁש  ַגם ב ְׂ ָ ַעת פ  ַגם ֲאִכיַלת ֵעץ ַהד ַ ְׂ ֵדי פ  י ַעל יְׂ ף קלה ע"ב( כ ִ מֹות  )ָנָשא ד ַ ׁשָ י ַהנ ְׂ ׁשֵ רְׂ ת ׁשָ יר אֶׁ ַהכ ִ ַדע לְׂ י ֵ ֵדי ׁשֶׁ ָרם כ ְׂ ב ְׂ ׁשַ

כֻּ  ַגם ב ְׂ ָ הו א פ  "ל וְׂ ֹוָרה ַהנ ַ ַהת  "ל ב ְׂ נ ַ ַ ל ַוֲאִכיָלה כ  ג ָ ִמׁשְׂ ֲאַות ָממֹון ו  ַ ֵהם, ת  ' ׁשֶׁ כו  ִנים וְׂ ָ י פ  ל ָהַעז ֵ א  ׁשֶׁ רֶׁ ֵ ב 'ַות  תו  ָ כ  ה ׁשֶׁ זֶׁ ַעת וְׂ ֵדי ֲאִכיַלת ֵעץ ַהד ַ ן ַעל יְׂ ָ ל 
ל ׁשֶׁ הָ  ג ָ ֲאַות ִמׁשְׂ ַ ִחיַנת ת  ה ב ְׂ ִכי ַתֲאָוה ִהיא ָלֵעיַנִים' זֶׁ ֲאַות ֲאִכיָלה 'וְׂ ַ ה ת  ַמֲאָכל', זֶׁ י טֹוב ָהֵעץ לְׂ ה כ ִ ָ רו   ִאׁש  לֹא ָתתו  ב, וְׂ תו  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ ֵעיַנִים, כ ְׂ ָ ָיה ב  לו  ת ְׂ

חִ  ה ב ְׂ ָמד ָהֵעץ', זֶׁ חְׂ נֶׁ ' 'וְׂ כו  ם וְׂ ַאֲחֵרי ֵעיֵניכֶׁ ם וְׂ כֶׁ ַבבְׂ אי  ַאֲחֵרי לְׂ ַוד ַ ֲאֹות ב ְׂ ַ לֹׁש ת  ָ ו  ַהׁש  ֵאל  ַגם ב ְׂ ָ פ  ֵמַאַחר ׁשֶׁ מֹד. ו  ֱאַמר ָעָליו לֹא ַתחְׂ נ ֶׁ ֲאַות ָממֹון ׁשֶׁ ַ יַנת ת 
"ל:  ַכנ ַ ' וְׂ כו  ֹו וְׂ ת  לְׂ ׁשַ מְׂ מֶׁ ַֹח ַלֲעמֹד ב ְׂ  לֹא ָהָיה לֹו עֹוד כ 



      23א.       מוהר"ן תנינא             תורה א                           ליקוטי                                               

  על בתורה כחגם )כדמשמע  לניצוץ עזות ורע שמתלבש בנשמות ישראל, הכוונה אבל באמת אינו כך אלא
וכן משמע מהפל"ח שמביא דוגמא את קרח  ת"ח שד יהודי אין הכוונה שהוא שד אלא שמקבל תורתו מהם(

ההתקשרות לכל    אלא שלפ"ז מקשה הביאור הליקוטים כיון שצריך להתרחק מהם איןשחלק על משה, 
   \קאנשמות ישראל בשלימות ואיך נאחז בכסא הכבוד? ומתרץ שבאמת בסוף הבעל תפלה יתקן גם אותו/ 

ואין הכוונה שמפורסם של שקר כולו רע אלא אדרבה נראה שהיא דייקא אדם שזכה לתקן ג' תאוות וזכה  
יראת שמים דבריו נשמעים בכל ליראת שמים וגם למלאך שיכול להשפיע לו נבואה אלא שכל מי שיש בו 

מקום ועל כן נעשה לו תאוות התמנות שלדעתו היא לשם שמים, אלא שהתמנות מקלקלת את המלאך הזה  
שהמלאך מתקנא בו ומתלבש מכניס בו את ארס קנאתו בצדיק הדור נבואה  להשפיעבמקום שמתהפך ו

וצ"ע לפ"ז  ות אליו מזיקה מאד. באותו מפורסם להיות חולק בעזות עצומה עד שנעשה רובו רע וההתקשר
מדוע קשה להכיר את המפורסמים של שקר הרי משמע שמי שחולק על הצדיק ניכר בו שהוא מעזי פנים  
שבדור הנ"ל, אבל באמת אדרבה זה בעצמו עושים המפורסמים האלה שדוברים שקרים על הצדיק עד  

 שלרוב העולם קשה לדעת מי הצדיק וכמו שהיה במחלוקת קרח ועדתו. 

לשרשי הנשמות של ישראל, צריך לידע מקור כל הנשמות, ומקור חיותם,    קבעצמוולקשר  

.  דהיינו שצריך להתקשר לשרש דייקא של נשמת כל אחד  מהיכן כל נשמה ונשמה מקבלת חיות
והעיקר לידע כל מפורסמי הדור, כי אם אינו יכול לידע ולקשר עצמו בפרטיות עם כל נשמה  

עם כל מפורסמי ומנהיגי הדור, כי הנשמות נחלקים תחתם. כי ונשמה, צריך לקשר עצמו  
כל מפורסם ומנהיג הדור, יש לו כמה נשמות פרטיות השייכים לחלקו. וכשמקשר עצמו עם 
את   ולהכיר  לידע  צריך  אך  ישראל.  נשמות  פרטי  כל  עם  מקושר  הוא  המפורסמים, 

והם עזי פנים שבדור מתתקעד דורות שלא    \קג /המפורסמים, כי יש כמה מפורסמים שהם בשקר
ובדרך כלל   .\קה/ , וכיון שלא היו רגלי אבותיהם בהר סיני לא פסקה זהמתםשתל מהם בכל דור  בלא  \קד/נבראו

עזות מלכותא בלא  .{ קה רין סנהד}, כשרז"ל \קו/ , והם רק ע"י עזות(ערלה הנ"ל  )לק"ההם מראשי העם 

 
מר"ה עד שמיני עצרת שהוא זמן מסוגל    כפי המבואר שם בענף יט וענף כ' משמע שתיקונם נמשך הרבה שנים כל פעם   צ"ע בזה   קא

וקשה א"כ רק משיח יזכה לאחוז בכסא הכבוד באמת בשלימות. והרי לכאורה מהמעשה ממשה רבנו שעלה למרום שמביא רבנו משבת  
 פט: משמע שמשה זכה לאחוז בכסא בשלימות וניצל מהמלאכים עד שזכה גם למצא חן בעיניהם ולקבל מהם מתנות.  

 עצמו   -עצמי, בתרלד ומתרלו   - ונראה  בתקפא לא ברור   קב 
אם תאמר שהמפורסם של שקר משך אליו נשמה השייכת למפורסם של אמת הרי כיון שאני מקושר לשניהם ממילא אני   צ"ע מדוע. קג

מקושר לכולם? אלא משמע שיש חסרון בעצם ההתקשרות למפורסם של שקר, ועוד משמע שההתקשרות שלי עם כל אחד מישראל  
ורסם של אמת שממנו מקבלים חיות אפילו אותם שבפועל כרגע הם תחת מפורסם של שקר אבל כיון שבכח הם מקבלים  היא ע"י המפ 

 מהמפורסם האמת ששייכים אליו ההתקשרות שלי איתם היא רק דרכו.    

בר טוביה אמר רב על ראש רשעים בגיהנם שנאמר    אמר רב זוטרא   ?ולהיכן שפיך   .מזיעתן של חיות נהר דינור(?  מהיכן נפיק    - חגיגה יג:  קד
ורב אחא בר יעקב אמר על אשר קומטו שנאמר }איוב    .יט{ הנה סערת ה' חמה יצאה וסער מתחולל על ראש רשעים יחול - }ירמיה כג

  להיבראות   אלו תשע מאות ושבעים וארבע דורות שקומטוטז{ אשר קומטו ולא עת נהר יוצק יסודם תניא אמר רבי שמעון החסיד  - כב 

כי תורה ציוה לאלף דור וראה שאין העולם מתקיים   .קודם שנברא העולם ולא נבראו עמד הקב''ה ושתלן בכל דור ודור והן הן עזי פנים שבדור 
ר, והם עזי פנים  בלא תורה לכן נתן תורה לדור עשרים ושש דהיינו דורו של משה רבנו, וכל התתקע"ד דורות החסרים מאלף לא בראם, אלא שתל מקצתם בכל דו 

 שבדור, ובזוהר מבואר שהם ראשי העם. 

שלא נבראו למה מגיע להם עונש שנהר דינור ישפך עליהם, מה התיקון בזה. ועיין מהרש"א שהכוונה לאותם ששתל בכל    צ"ע כיון
 דור.

א ד ִ   - הלכה ה אות א    לק"ה סוכה   קה  ָ ִהוא ִאמ  ה ׁשֶׁ ָ כ  ִחיַנת סֻּ הו  ב ְׂ ז ֶׁ בֹוד, ׁשֶׁ ָ א ַהכ  ֵ ס  ִהיֵגי  כ ִ ִחיַנת ַמנְׂ , ב ְׂ ָכךְׂ ה הו א ַהס ְׂ ָ כ  ֻּ ר ַהס  ִעק ַ ִנין. וְׂ ָכא ַעל ב ְׂ ַסכְׂ מְׂ
ֵקאל  זְׂ חֶׁ ֹוֵכךְׂ )יְׂ ח ַהס  ׁשַ ב ִממְׂ רו  ב, ַאת ְׂ כ ְׂ תו  ָ כ  ׁשֶׁ מֹו  , כ ְׂ ים ָעֵלינו  ִגנ ִ מְׂ ִכים ו  ֵהם סֹוכְׂ ֹור ׁשֶׁ ָסֵמי ַהד  רְׂ פֻּ מְׂ ְׂ   ו  מ  ׁשֶׁ ָכךְׂ  ִהיג הו א סְׂ נְׂ ַ ַהמ  וְׂ ל  ֹוׁשֵ ַהמ  ךְׂ  כח(. ׁשֶׁ ֵ ַסכ 

חִ  ה ב ְׂ זֶׁ וְׂ ת.  ַעז ו  ֵדי  יְׂ ַעל  ָסִמים ַרק  רְׂ פֻּ ֵהם מְׂ וְׂ ר  קֶׁ ׁשֶׁ ב ְׂ ֵהם  ִהיִגים ׁשֶׁ ַמנְׂ ו  ָסִמים  רְׂ פֻּ ֵיׁש מְׂ וְׂ ֵמֵגן ַעל ָהעֹוָלם.  ִחיַנת  ו  נו  ב ְׂ ַהיְׂ ר,  ׁשֵ ָ כ  ָכךְׂ  סְׂ ו  ל  סו  ָ ָכךְׂ פ  יַנת סְׂ
ל אֱ  ׁשֶׁ ָסִמים  רְׂ פֻּ מְׂ ו  ר,  קֶׁ ׁשֶׁ ֵדי  יְׂ ים ַעל  ִגנ ִ מְׂ ו  ָסִמים  רְׂ פֻּ ֵאינֹו  מְׂ וְׂ ץ  יֹות צֹוֵמַח ִמן ָהָארֶׁ ִלהְׂ ָכךְׂ  ִריךְׂ ַהס ְׂ צ ָ ׁשֶׁ ָרָכה  רֹוָנם ִלבְׂ ִזכְׂ ֹוֵתינו   רו  ַרב  ָאמְׂ ׁשֶׁ ה  זֶׁ וְׂ ת.  מֶׁ

ָאה,   מְׂ ל טֻּ ֵ ַקב  ְבִחיַנת ֱאֶמת ֵמאֶ מְׂ ְפלוּת ְוַקְטנוּת ּבִ ִ ִחיַנת צֹוֵמַח ִמן ָהָאֶרץ, ַהְינוּ ַעל ְיֵדי ש  י ַהְמֻפְרָסם ָהֱאֶמת הוּא ּבְ תוּב  ּכִ ּכָ ֶ מֹו ש  ְצָמח , ּכְ ֶרץ ּתִ

אוּת ַעל ְיֵדי ַקְטנוּת. ר ַהִהְתַנּשְ ִעּקַ ֶ נוּ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ש  ִדְבֵרי ַרּבֵ בֹוד ֲעָנָוה. ְוַכּמוָּבא ּבְ ָאְמרוּ ַרּבֹוֵתינוּ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )יֹוָמא כב(,   ְוִלְפֵני ּכָ ֶ וְּכמֹו ש 
ְרָנס ַעל ַהצִּ  ין ּפַ ְעּתֹו ָעָליו אֹוְמִרים לֹו, ֲחזֹר ַלאֲ ֵאין ְמַמּנִ זוַּח ּדַ ִאם ּתָ ֶ לוּי ֵמֲאחֹוָריו. ש  ָרִצים ּתָ ְ ל ש  ֶ ה ש  ן ֻקּפָ א ִאם ּכֵ ִחיַנת  ּבוּר ֶאּלָ חֹוֶריָך. ְוֶזה ּבְ

ִחיַנת ַהּסֹוכְ  ּבְ ֶ ְיָקא, ַהְינוּ ש  ְפסֶֹלת' ּדַ ְפסֶֹלת ּגֶֹרן ְוֶיֶקב, 'ּבִ ה ּבִ ּכָ ִכין ַהּסֻ ַסּכְ ּמְ ֶ ָאְמרוּ ַרּבֹוֵתינוּ  ש  ֶ מֹו ש  חֹות, ּכְ ּפָ ְ ש  סוֵּלי ַהּמִ ים ַעל ַהּדֹור ֵהם ִמּפְ ִכים וְּמִגּנִ
ּלֹא ִיְהֶיה ַמְנִהיג ַעל ְיֵדי ַעזּ  ֶ ל ֻטְמָאה, ַהְינוּ ש  ּלֹא ִיְהֶיה ְמַקּבֵ ֶ ם ָצִריְך ש  "ל. ּגַ ּנַ ל ֻטְמָאה ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּכַ ִחיַנת ְמַקּבֵ ֵהם ּבְ ֶ י ַעזּוּת ִהיא  וּת, ש  , ּכִ

י ִיְשָרֵאל  ִסיָמן לח(. ּכִ ְרעֹה ְוֵחילֹו" )ּבְ בֹת ּפַ ֲאָמר "ַמְרּכְ ּמַ ה ּבַ ּמוָּבא ִמזֶּ ְמָסֲאבוָּתא, ּכַ ִחיַנת ִקיָנא ּדִ ְסָקה ֻזֲהָמָתן ְוכוּ' וִּמי    ּבְ ָעְמדוּ ַעל ַהר ִסיַני ּפָ ֶ ש 
ּלֹא ָעְמדוּ ַרגְ  ֶ ָידוַּע ש  יֵּש  ּבֹו ַעזּוּת ּבְ ֶ ְמָאה.ש  ן ּבֹו ֶנֱאֶחֶזת ַהּטֻ ְסָקה ֻזֲהָמתֹו ְוַעל ּכֵ נו     ֵלי ֲאבֹוָתיו ַעל ַהר ִסיַני ְולֹא ּפָ ַהיְׂ ל, ד ְׂ סו  ָ ָכךְׂ פ  ִחיַנת סְׂ ה ב ְׂ זֶׁ וְׂ

ֵד  ת, ַרק ַעל יְׂ לו  פְׂ ֵדי ׁשִ נו  ַעל יְׂ ץ, ַהיְׂ ֵאינֹו צֹוֵמַח ִמן ָהָארֶׁ ן הו א ׁשֶׁ ָ מ  ַהס ִ ת ׁשֶׁ ֵדי ַעז ו  ִהיג ַעל יְׂ נְׂ ַ "ל.ַהמ  נ ַ ַ ָאה כ  מְׂ ל טֻּ ֵ ַקב  הו א מְׂ ת וְׂ לו  ַגדְׂ ת וְׂ  י ַעז ו 

ַדיהו    - אות ד'   כב   עיין תורה   קו  ו  ב  עְׂ חֹֹות ׁשִ ים ִלתְׂ כֹוִפין ֲאָנׁשִ ֹור, וְׂ ֵמי ַהד  סְׂ רְׂ פֻּ ן מְׂ ֵ ם כ  ֵהם ג ַ ָרא ָאֳחָרא, וְׂ טְׂ ל ַהס ִ י ֵיׁש רֹוִעים ׁשֶׁ ָתם  כ ִ כו  ר ַמלְׂ ִעק ַ , וְׂ
י 'עַ  ת, כ ִ ֵדי ַעז ו  ַהכ ְׂ הו א ַעל יְׂ ָיהו  נ"ו(: "וְׂ עְׂ ׁשַ ִחיַנת )יְׂ בְׂ ָתם, ב ִ ַעז ו  ָלִבים ב ְׂ כְׂ ֵהם כ ִ ִרין ק"ה.(, וְׂ דְׂ הֶׁ ָגא' )ַסנְׂ ָ ָלא ת  ָתא ב ְׂ כו  ת ַמלְׂ ה  ז ו  ָ ׁש ֵהמ  פֶׁ י נֶׁ ָלִבים ַעז ֵ

ם, ִמ  ֵצל ֵמהֶׁ ִהנ ָ ֵדי לְׂ ן כ ְׂ ֵ ַעל כ  ב' )סֹוָטה מ"ט:(. וְׂ לֶׁ ֶׁ ֵני ַהכ  פְׂ ֹור כ ִ ֵני ַהד  ְׂ ֵהן 'פ  ָתם;  רִֹעים", וְׂ ד ַעז ו  גֶׁ ת, ַלֲעמֹד נֶׁ ֵדי ַעז ו  ר ַרק ַעל יְׂ ׁשָ פְׂ ם, ִאי אֶׁ ת ָ לְׂ ׁשַ מְׂ ַחת מֶׁ ת ַ
ה:  ָ ׁש  דֻּ תֹוךְׂ ַהק ְׂ ָנס לְׂ כְׂ נ ִ ָך", ׁשֶׁ ׁשֶׁ ֵוה ָקדְׂ ל נְׂ ָך אֶׁ ָעז ְׂ ָ בְׂ ת  ָאז: "ֵנַהלְׂ  וְׂ
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כתר הוא בחי' רצון לכן את כתר המלוכה נותן העם למלך ומכתיר אותו עזות היא מלכות בלא כתר, כי    אגת
  , זהבעצמו שם בראשו כתרהוא  דהיינו ש   ,ע"י עזותמכריח בני אדם להשתעבד לו  למלך עליו, אבל מלך ש

  היא פגם גדול, בבחי' אכילת עץ הדעת  עימוההתקשרות אע"פ שיש בו גם קצת טוב  , ומלוכה לא נקרא כתר

 :(ב' ערלה ה'  )לק"ה טוב ורע

 
 דאות 

מפורסם של שקר למפורסם של אמת צריך שלימות ביראת שמים, וזה אפשר   עתה יבאר שכדי להבדיל בין 
ועיין לק"ה ערלה ד' אות יח יט שהכוונה לברר ולבטל  אכילה ממון ומשגל. שהן רק ע"י שיוצא מג' התאוות 

בעניין ג'  צורך לקדושה כגון אכילת מצוה ופו"ר וממון צדקה, ולקמן אות י' גם כי יש בהן   ,התאווה שבהן 
 יתבאר יותר. מפסידי התפלה 

אולי כי החיות שמקבל כל אחד מהמנהיג שלו היא   ,טעם שרק ע"י יראת שמים אפשר להבדיללכאורה 
יראת שמים, ורק מי שיש לו יראת שמים שלימה באמת יכול להבדיל בין מי שמדבר יראת שמים בלא  

ת שמים אלא שזה  יראת שמים למי שבאמת יש לו יראת שמים. כי באמת גם מפורסם של שקר מדבר מירא
כי אבל באמת זה לא פשוט כלל . \קז/על דואג ואחיתופלסנהדרין קו: כמו שאמרו בגמרא  שפה ולחוץמ

 דייקא ע"י שהוא מפורסם וחשוב מטעה את כולם למעט מהצדיק האמת ולהגדיל עצמו. 
  הא"א אלא ע"י מדרגה מאד גבוה ,באמת להכיר את המפורסמים של שקראבל וזה שייך בכל המדרגות, 

יות הבעל תפלה שדרכו עובר כל השפע לעולם  שהיא התכלית הנ"ל בתחילת התורה דהיינו מי שזוכה לה
ועיין פל"ח שגם הבעל תפלה המלווה הגדול )בחי' משיח( רק בדקות גדולה והא המלווה הגדול של כולם. 

נופלים לפניו ומכיר אותם, כי אע"פ שהוא המשפיע להם כל חיותם ושפעם וגם יש לו מציאת חן בכל צבא  
 עליהם ומתגברים לחלוק עליו יותר. השמים אבל הם אדרבה נדמה להם שמתנשא 

אבל נראה שגם בכל מדרגה יש בחי' שכפי היראת שמים של אדם יכול קצת לדעת למי להתקרב להתחזק  
בזה צריך זהירות כי לפעמים מרוב אהבת התורה וחכמת התורה  זהר ממנו. ויממנו וממי להתרחק ולה

מתפתה לילך אחרי מפורסם של שקר שדבריו יפים לכן בזה לפעמים דייקא אשה שיראת שמים מדבר 
   אליה יותר מחכמה יכולה להכיר את השקר יותר מאיש, כמו שמצינו בעגל.

ראה, משמע שהעזות פנים שלהם לא ניכר מהמבואר שלהכיר את המנהיגים העזי פנים הוא ע"י שלימות הי
ומעולם לא פסקה  , של עזי פנים , מתתקעד דורותשהן רובו ככולו רע מאדלהדיא, אע"פ שמדובר בנשמות 

כמבואר בלק"ה, הם מסתירים זאת בדמות יראת שמים עד שרק מי שבמדרגת משיח זהמת הנחש מהם, 
יכול לאבד כל חלקו לעוה"ב אין עיצה ואין תבונה   וכיון שבזה תלוי הכל והטועה בזה יכול להכירם באמת.

   .אמת  למנהיגל מהם ויזכה להתקרב צלכל איש ישראל אלא לצעוק הרבה תמיד שינ

 ( קחאת המפורסמים איזהו ע"י עזות, הוא ע"י בנין ירושלים, שהוא בחי' הלב ) ולהכיר  
גם מי שחלל    כי  \קטוזה בחי' בנין/,  פעל רק ממציאות הקב"ה ולא מדבר אחרתדהיינו הכנת הלב שיהיה מ

ירושלים בחי'  בקרבו צריך לבנות את ההתפעלות דקדושה בעוד ועוד אבני התבוננות  [קי]   יראה. כי 
שלא יתרעמו עשה ו  \קיבקרא לה יראה ושם בן נח קרא לה שלם/  אבינו  כמבואר במדרש שאברהם[  קיא]   שלם

 
שגדול האפיקורסים בזמן רבינו, ומי שהיה רבם של השלשה אפיקורסים שרבנו עסק עמהם לקרבם, כתב ספר פירוש על    וכמו שידוע   קז 

פרקי אבות, הנקרא יין הלבנון, ועיין בהקדמת התפארת ישראל לאבות, ומשמע שכלפי חוץ היה נראה כולו יראת שמים, עד שהיה  
ת.  ועיין ריש תורה כח שדבריהם מתורה של שדין יהודאין במליצה ויופי רק הפנימיות  אפשר לקחת משם פירושים אמיתיים לאבו 

 חסר.

   עיין תיקון כא דף מט: קח 
כפי המבואר לקמן זה עבודה של ריקון הלב מתאוות והתפעלות מהבלי עוה"ז, וא"כ אינו בניין אלא חורבן הרע.    צ"ע הרי לכאורה   קט 

אבל נראה שהיא סתירה עמ"נ לבנות כי להיות מתפעל מהקב"ה זה בניין שלם התפעלות עוד ועוד מכל השגת מציאותו שהיא לא בבת  
 ותיו מגלה מציאותו ומניח עוד אבן של תבונה בלב.  אחת אלא מכל איזה התבוננות בפעול 

 בראשית יד יח תרגום שם ועין תנחומא וירא כב למה נקרא הר המוריה כי היה עמק ומיראת ה' נעשה הר   קי

 בראשית כב יד ועיין ספרי דברים סימן שנב   קיא 

ם ָוָיִין וְׂ   בראשית פרק יד   קיב חֶׁ ֵלם הֹוִציא לֶׁ ךְׂ ׁשָ לֶׁ ק מֶׁ דֶׁ י צֶׁ כ ִ ַמלְׂ יֹון: )יח( ו  לְׂ ֵאל עֶׁ    הו א ֹכֵהן לְׂ

)יח( ומלכא צדיקא הוא שם בר נח מלכא דירושלם נפק לקדמות אברם ואפיק ליה לחם וחמר בההוא זימנא הוה משמש   -  תרגום יונתן 
   קדם אלהא עילאה: 

בימי יהושע "אדני  )יח( ומלכי צדק מלך שלם היא ירושלים, כענין שנאמר )תהלים עו ג( ויהי בשלם סוכו ומלכה יקרא גם    - רמב"ן  
צדק" )יהושע י א(, כי מאז ידעו הגוים כי המקום ההוא מבחר המקומות באמצע הישוב, או שידעו מעלתו בקבלה שהוא מכוון כנגד  
ו( המקום הזה מצדיק את יושביו, ומלכי צדק   בית המקדש של מעלה ששם שכינתו של הקב"ה שנקרא "צדק" ובבראשית רבה )מג 

 ושלם צדק, שנאמר )ישעיה א כא( צדק ילין בה: אדוני צדק, נקראת יר 
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וע' מ"ר במדבר פ"ב ע"פ נאוה    \קיד/ וירא פ' נומ"ר  }  \קיג/ הקב"ה פשרה וקרא לה ירושלם וירושלים
וירושלים מצד המקום שלה    התלויה בלב  \קיז/שלימות היראהעל שם  , היינו  [קטז{]\קטו/כירושלים

דבר המסור ללב נאמר    \קיח/כשארז"ל )קידושין לב(ויראה היא עניין של התפעלות הלב  .  מסוגל לזה
  והדרת פני זקן שכיון שיכול לומר לא שמתי לב נאמר בה ויראת שם מדובר על מצוות    ,ויראת  \קכ/ [קיט]   בו

 : יש כאן גם רמז שהיראה היא בלבאעפ"כ , להזכירו שהקב"ה יודע מה בלבו מאלקיך 

 
  יש ג' מדות שהם מחריבי ירושלים דהיינו הלב, היינו שמפסידין היראה התלויה בלב אך  

אכילה  : ותאוות  ממון  תאוות  הם  מדות  משגל  והג'  שהכוונה    \קכא/ ותאוות  בלק"ה  וכמבואר 
שמים לשם  בקדושה  רק  שיהיה  אותן  ולברר  מהן  לסלק  שצריך  שבהן  יראת  לתאווה  ע"י  הוא  והברור   ,

לפי המבואר לקמן שג'    כי ג' מדות אלו הם בלב וע"כ הם מפסידין היראה שבלב  :  \קכבשמים,/ 
נבואה נמצא שתנאי הנבואה הוא ג' מדות אלה  מדות אלה מפסידות את היראה ועי"ז את המלאך שמשפיע  

ועשיר, וצ"ע האם הכוונה שהיוצא מג' תאוות  שורה אלא על גבור חכם    השכינהמבואר אין    \קכג/ ואילו בגמ'
המתגבר על יצרו בתאוות   עשיר הוא השמח בחלקו שיצא מתאוות ממון וגבור  כי  ,הוא חכם גיבור ועשיר

 
משמע שגם קראו לה צדק וכן בישעיה א כו עיר הצדק קריה נאמנה. ובגמ' הובא בתורה י' אברהם ראו הר    ומדכתיב מלכי צדק   קיג

 יצחק שדה ויעקב בית   
ֵלם,  - נו י'    בראשית רבה   קיד ׁשָ ם ָקָרא אֹותֹו  ׁשֵ ה.  אֶׁ ִירְׂ קֹום ַההו א ה'  ָ ַהמ  ם  ׁשֵ ָרָהם  ָרא ַאבְׂ קְׂ ַוי ִ ֱאַמר:  נ ֶׁ ׁשֶׁ ה,  אֶׁ ִירְׂ ָרָהם ָקָרא אֹותֹו  ֱאַמר    ַאבְׂ נ ֶׁ ׁשֶׁ

ׁשֵ  ה כ ְׂ אֶׁ ךְׂ הו א ִאם קֹוֵרא ֲאִני אֹותֹו ִירְׂ רו  ָ דֹוׁש ב  ֵלם, ָאַמר ַהק ָ ךְׂ ׁשָ לֶׁ ק מֶׁ דֶׁ י צֶׁ כ ִ ַמלְׂ יק  )בראשית יד, יח(: ו  ם ָאָדם ַצד ִ ָרָהם, ׁשֵ ָרא אֹותֹו ַאבְׂ ק ָ ם ׁשֶׁ
כ ְׂ  ַלִים  ׁשָ רו  יְׂ אֹותֹו  קֹוֵרא  ֲהֵריִני  א  ָ ל  אֶׁ ָרֵעם,  ִמתְׂ יק  ַצד ִ ָאָדם  ָרָהם  ַאבְׂ ֵלם,  ׁשָ אֹותֹו  ֲאִני  קֹוֵרא  ִאם  וְׂ ָרֵעם,  ֵלם,  ִמתְׂ ׁשָ ה  אֶׁ ִירְׂ ם,  ֵניהֶׁ ׁשְׂ או   רְׂ ק ָ ׁשֶׁ מֹו 

ׁשֵ  ָיה ב ְׂ כְׂ רֶׁ ֶׁ י ב  ַלִים. ַרב ִ ׁשָ רו  נ ֶׁ יְׂ , ׁשֶׁ תֹוָכה  ל ב ְׂ ֵ ל  ַ פ  ָהָיה ִמתְׂ ה וְׂ ָ כ  ךְׂ הו א סֻּ רו  ָ דֹוׁש ב  ה לֹו ַהק ָ ֵלם ָעש ָ הו א ׁשָ ֹו ָאַמר ַעד ׁשֶׁ ב  לְׂ י חֶׁ ֱאַמר )תהלים עו, ג(:  ם ַרב ִ
יִת  ֵ ַין ב  ִבנְׂ ה ב ְׂ אֶׁ רְׂ אֶׁ ִהי ָרצֹון ׁשֶׁ ָמה ָהָיה אֹוֵמר יְׂ ֹון, ו  ִצי  עֹוָנתֹו ב ְׂ מְׂ ֹו ו  כ  ֵלם סֻּ ׁשָ ִהי בְׂ  י.ַויְׂ

ָלִמים ִלי.  - ב' ה'    במדבר רבה   קטו  ׁשְׂ מֻּ ֵרִאים ו  ֵהם יְׂ ֵרת ׁשֶׁ ָ ֲאֵכי ַהׁש  ל ַמלְׂ ֹות ׁשֶׁ ת  אֹוָתן כ ִ ָלִים, כ ְׂ ׁשָ רו  יְׂ  )שיר השירים ו, ד(: ָנאָוה כ ִ
רמז קב. ועיין לעיל תורה כב ]דף לג:[ ועיין    בראשית רבה נו י', ורש"י יחזקאל מח לה,  ודעת זקנים בעלי התוס' ופי' הרא"ש עה"ת בראשית כב יד, ובילקוט שמעוני שם   קטז

 קינות ט' באב קינה מ' קרא שמך ע"ש שני כהנים.

ר'    - שהיראה היא השלימות והשלימות היא היראה.  וז"ל    ועיין זוהר יתרו עט.  קיז  ָנא ָקֵמיה  ד ְׂ י יֹוִסי אֹוֵמר, יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקִאימְׂ ָיא, ַרב ִ נְׂ ַ ת 
נָ  ִאילְׂ ׁשָ ָדה ָסָבא,  הו  ֹוָרא. אָ יְׂ נ  ִאיהו   ד ְׂ ָקָאַמר  גֹו'. ַמאי ָקא ָחָמא, ד ְׂ וְׂ ֹוָרא  נ  ֹאַמר ַמה  ַוי  יָרא  ַוי ִ יב, )בראשית כח(  ת ִ כְׂ , ַמאי ד ִ ִלי, ָחָמא  א ֵליה  ַמר 

ָכל ֲאָתר ד ְׂ  בְׂ א. ו  ָ ֵעיל  לְׂ וָנא ד ִ ַגוְׂ ַההו א ֲאָתר, כ ְׂ ִכיַח ב ְׂ ֲהָוה ׁשְׂ א, ד ְׂ יׁשָ ָתא ַקד ִ ֵהיָמנו  מְׂ ִלימו  ד ִ ֵרי נֹוָרא.  ׁשְׂ ִכיַח, ִאקְׂ ָתא ׁשְׂ ֵלימו  , ִאי     ַהִוי ׁשְׂ ֲאֵמיָנא ֵליה 
ִכיחַ  ָתא ׁשְׂ ֵלימו  י ׁשְׂ ַהוְׂ ֲאָתר ד ְׂ א ב ְׂ ָ ל  ִחילו  אֶׁ ִלים. ָאַמר ִלי, ֵלית ד ְׂ ָלא ׁשְׂ , וְׂ ִחילו  מֹו ד ְׂ ו  ג  רְׂ ַ ֵרי  ָהִכי, ֲאַמאי ת  קְׂ ִכיַח, ִאתְׂ ָתא ׁשְׂ ֵלימו  י ׁשְׂ ַהוְׂ ָכל ֲאָתר ד ְׂ בְׂ , ו 

סוֹ נֹוָר  י ֵאין ַמחְׂ ָקָאַמר כ ִ ַמע ד ְׂ ׁשְׂ ַ סֹור ִליֵרָאיו, ִממ  י ֵאין ַמחְׂ יו כ ִ דֹוׁשָ ָי' קְׂ ת יְׂ ראו  אֶׁ יב, )תהלים לה( יְׂ ת ִ כְׂ ָתא  א. ד ִ ֵלימו  סֹור, ׁשְׂ ֵלית ַמחְׂ ֲאָתר ד ְׂ ַ ר, ב 
ִכיַח.  ׁשְׂ

א ראהו ת''ל תקום ויראת דבר המסור ללב נאמר  יכול יעצים עיניו כמי של .....   לב{ מפני שיבה תקום - ת''ר }ויקרא יט   -   קדושין לב:   קיח
 .יד/לב{ ויראת מאלהיך - בו }ויקרא יט 

 ויקרא יט לב ועיין ב"מ נח: ויקרא כה יז   קיט 

יָך ֲאִני ה': )ס(   -   לב יט  רק  פ ויקרא    קכ ֱאלֹהֶׁ ֵ ָיֵראָת מ  ֵני ָזֵקן וְׂ ְׂ ָ פ  ת  ָהַדרְׂ ם וְׂ קו  יָבה ת ָ ֵני ש ֵ ְׂ  ִמפ 
ום שכתוב ניאוף כגון לא תנאף שהוא לשון יותר נקי כמבואר בקללות דכתיב ואיש אחר  נקט לשון זה ולא כמו בכל מק   צ"ע מדוע   קכא

ישגלנה וקרי ישכבנה. ועיין לקמן אות י' בעניין מפסידי התפלה מבואר שאע"פ שיצא מתאוות משגל נשאר בו פגם הברית, נמצא שנקט  
ה כבר מדרגה יותר גבוהה, וליראת שמים מספיק שיצא  בכוונה משגל לרמוז לתאווה הגשמית ולא לבחי' הקדה של שמירת הברית שז 

 מהתאווה הגשמית ורק לשלימות התפילה צריך להתנקות יותר גם מהבחי' הדקה יותר של ניאוף דהיינו שיהיה לו שמירת ותיקון הברית.

והרב אמר במורה הנבוכים )ג ח( אל תחשוב שנקרא לשוננו לשון הקדש לגאותינו      -   ( יג  ' שמות ל )   רמב"ן ועיין  .  צ"ע שרש המילה זו 
או לטעותינו, אבל הוא בדין, כי זה הלשון קדוש לא ימצאו בו שמות לאבר הבעילה בזכר או בנקבה, ולא לטפה ולשתן ולצואה רק  

ר ישגלה )דברים כח ל( על פי מה שנכתב עליו,  בכנוי ואל יטעה אותך "שגל" )תהלים מה י(, כי הוא שם אשה המזומנת למשכב, ואמ 
והטעם שהזכיר    - והנה אין צורך לטעם הזה, כי הדבר ברור שהלשון קדש קדשים הוא כמו שפירשתי        ופירושו יקח אשה לפילגש:

"ב יח כז(, כי הוא  על דעתי איננו אמת, כי מה שיכנו ישגלנה, ישכבנה, יורה כי משגל שם עצם לבעילה, וכן יכנו לאכול את חוריהם )מ 
שם מגונה ואם מפני טעמו של הרב, היו קורים לו "לשון נקיה", כענין ששנינו )סנהדרין סח:( עד שיקיף זקן התחתון ולא העליון אלא  

 שדברו חכמים בלשון נקיה, ואמרו כי אם הלחם אשר הוא אוכל לשון נקי )ב"ר פו ז(, וכן במקומות רבים: 

ל הכתוב בדריוש והשגל יושבת אצלו נחלקו האם החמיץ והכוונה לכלבה ששכב עימה או שנשאר כשר  ד. ע   עוד עיין גמ' ראש השנה 
 והכוונה למלכה שהיא אשתו. עכ"פ ברור שהמילה שגל הכוונה בעילה.

 הוא שם העצם ואילו ניאוף הוא הכינוי על שם החרון אף שגורם המעשה הזה.)כפי ששמעתי מהריצ"ח(   נמצא ששגל 
קשה הרי ליראת שמים זוכה רק אחרי שמברר אותן ואיך יברר אותן אם צריך לזה יראת שמים? אמנם לא קשה כי    נמצא לכאורה  קכב

זו קושיא שחוזרת על עצמה כמעט בכל עבודת ה' והכוונה שעם היראת שמים שכבר יש לו יברר כפי יכולתו יזכה לעוד יראת שמים  
 ויברר עוד עד שישלים הברור.

   ל קומה.אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובע דאמר מר    .שבת דף צב   קכג

   .אמר רבי יוחנן אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו   .נדרים דף לח
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ויצא מהתאווה הידועה כמבואר בתורה עב שחכם    \קכד/ . אלא שקשה מנדה טז:אכילה וחכם שיש לו דעת 
ונראה פשוט שחכם גיבור ועשיר    גבור ועשיר נקבע קודם הלידה ורק צדיק או רשע תלוי באדם עצמו עי"ש.

וגבור כפשוטו  הנקבע מראש אין הכוונה לצד המתוקן שבהם כי זה תלוי ביראת   שמים אלא חכם ועשיר 
אבל השפעת   ,נביא שאוחז בקביעות נקבע מראשועוד דווקא    שצריך יראת שמים כדי לעמוד בנסיון שלהם.

 :  נבואה שייך בכל אחד כי תלוי ביראת שמים כפי שיתבאר
והעצב ,  ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה  \קכה/ממון שרשו בלב, בבחי' )משלי י(

ו(  שבגלל חטאי דור המבול  מה שכתוב על הקב"הבחי'  הוא בלב   :  ויתעצב אל לבו   \קכו/ )בראשית 
שעושר הבא ע"י ברכת ה' הוא בבחי' הסתפקות ושמח בחלקו ואינה כעושר שאדם  ונראה כוונת רבנו לומר  

לעולם אינו  גורמת לאדם עצבות תמיד כי יש לו מאה רוצה מאתים ומשתדל וטורח בו ע"י תאוות ממון ש
 . \קכז, וכמבואר בתורה כג/ שמח בחלקו רק תמיד עצב על שחסר עוד

נראה כוונת רבנו כי אכילה בקדושה היא  :    ולחם לבב אנוש יסעד  \קכח/אכילה בחי' )תהלים קד(
להבדיל מתאוות אכילה שהיא   הדם הוא הנפש.והנפש הוא בדם שבלב כמ"ש בחי' צדיק אוכל לשבע נפשו, 

אינו שבע לעולם  כי  תחסר  רשעים  בטן  ובחי'  כי  ,  מהאמתאולי  רחוק  מז הוא  בתורה  באריכות  כמבואר   ,
   בלא אמת אין השגה המביא ליראה.לפ"ז אולי הכוונה כי ו שהשובע הוא מהארת האמת 

נראה   [.קכט]   תאוות משגל ג"כ בלב, כי עיקר התאוה ע"י החמימות הבא מהדם שבחלל הלב
וכמבואר לעיל במעשה דרב עמרם שהתאווה יצאה ממנו  היא חמימות הלב    \קל/כוונת רבנו שדווקא תאווה זו 
מבאר שזה  (  גילוח ה' ו' על תורה כא)התלהבות האוחזת את כל הקומה ובלק"ה    בדמות עמוד של אש. כי היא 

הפוגם בברית אינו יכול להתפלל   שכלהלעומת זה של תפילה שהיא בחי' כל עצמותי, וזה מבואר בתורה נ'  
 בבחי' כל עצמותי תאמרנה.  

דהיינו ממון בעצבות הפך שמחה שבלב ומשגל בחום היצה"ר הפך חום התפלה שבלב  ומחמת שהם בלב  

הלב   את  סועד  אינו  היראה שבלב שהואכילה  הם מפסידין  ירושלים:  קלאא יע"כ  צ"ע   בחינות 
נקט ממון  ש  שבתאוות  הלב  ליראה,  כנראה  עצבות  המביא  הלב  להשגת  תנאי  שהוא  הלב  בשמחת  פוגם 

צד באכילה לא באר הפגם רק  אבל  פוגם בחום התפילה שהיא בחי' יראה,  כנראה  ובמשגל נקט חום הלב ש
נמצא לכאורה  זו של סעד הלב,  פוגמת ממה שמחסירה בחי'  הקדושה שסועד את הלב משמע שהתאווה 

, ואולי לפי המבואר בתורה מז מי שיש חסיר ממנה תיקון וצ"עשממון ומשגל פוגם ביראה אבל אכילה רק מ

 
דדריש ר' חנינא בר פפא אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו ונוטל טפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר   : דה דף טזנ   קכד
ניו רבונו של עולם טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או עני ואילו רשע או צדיק לא קאמר כדר' חנינא דא"ר  לפ 

 שמים.  חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת 

:   משלי פרק י   קכה  ה  ָ ב ִעמ  צֶׁ לֹא יֹוִסף עֶׁ יר וְׂ דָֹוד ִהיא ַתֲעׁשִ ת יְׂ ַ כ  רְׂ  )כב( ב ִ
רְׂ   בראשית פרק ו  קכו  ֹום: )ה( ַוי ַ ל ַהי  ָ ֹו ַרק ַרע כ  בֹת ִלב  ׁשְׂ ר ַמחְׂ ָכל ֵיצֶׁ ץ וְׂ ָארֶׁ ָ ה ָרַעת ָהָאָדם ב  ָ י ַרב  דָֹוד כ ִ ת ָהָאָדם    א יְׂ ה אֶׁ י ָעש ָ דָֹוד כ ִ ם יְׂ חֶׁ נ ָ )ו( ַוי ִ

ֹו:  ל ִלב  ב אֶׁ ַעצ ֵ תְׂ ץ ַוי ִ ָארֶׁ ָ    ב 

     האדם:  - ויתעצב        עליונים היה ממרידן. בב"ר: נחמה היתה לפניו שבראו בתחתונים שאילו היה מן ה   - )ו( וינחם ה' כי עשה    -   רש"י פ 
של מקום עלה במחשבתו של מקום להעציבו זהו תרגום אונקלוס. ד"א וינחם נהפכה מחשבתו של מקום ממדת רחמים למדת   - אל לבו  

ובן אדם    הדין עלה במחשבה לפניו מה לעשות באדם שעשה בארץ. וכן כל לשון ניחום שבמקרא לשון נמלך מה לעשות )במדבר כג( 
 ויתנחם )דברים לב( ועל עבדיו יתנחם )שמות לב( וינחם ה' על הרעה )שמואל טו( נחמתי כי המלכתי. כולם לשון מחשבה אחרת הם: 

נתאבל על אבדן מעשה ידיו כמו )ש"ב יט( נעצב המלך על בנו. וזה כתבתי לתשובת המינים. אפיקורוס אחד שאל    -   ויתעצב אל לבו  
ה א"ל אין אתם מודים שהקב"ה רואה את הנולד אמר לו הן אמר לו והא כתיב ויתעצב אל לבו אמר לו נולד  את רבי יהושע בן קרח 

לך בן זכר מימיך אמר לו הן אמר לו ומה עשית אמר לו שמחתי ושימחתי את הכל. א"ל ולא היית יודע שסופו למות אמר לו בשעת  
"פ שגלוי לפניו שסופן לחטוא ולאבדן לא נמנע מלבראן )וע' ברא"ם(  חדותא חדותא בשעת אבלא אבלא. אמר לו כך מעשה הקב"ה אע 

 בשביל הצדיקים העתידים לעמוד מהם: 

ת הָ   - אות א'   כג תורה    קכז  ֵנס אֶׁ ַפרְׂ ךְׂ הו א ָיכֹול לְׂ רו  ָ דֹוש ב  ַהק ָ ׁשֶׁ ֵאיָנם ַמֲאִמיִנים  וְׂ ַתֲאֹוות ָממֹון,  ִלים ב ְׂ ֹופְׂ ַהנ  ֵני ָאָדם  ו  ב ְׂ ֵאל  ה,  וְׂ ָ ַקל  ה  ָ ִסב  ָאָדם ב ְׂ
תו   ָ כ  ׁשֶׁ מֹו  כ ְׂ בֹון  ִעצ ָ ב ְׂ ם  חֶׁ לֶׁ ֵלי  אֹוכְׂ ֵהם  וְׂ דֹולֹות,  ג ְׂ יִגיעֹות  ב ִ ָנָסָתם  רְׂ ַ פ  ַאַחר  ִפים  רֹודְׂ ָמָרה  וְׂ הו א  בו ת  ַעצְׂ וְׂ ה",  נ ָ ֹאֲכלֶׁ ת  בֹון  ִעצ ָ "ב ְׂ ג'(:  ית  ֵראׁשִ )ב ְׂ ב 

מֹו   ִחיַנת ִמיָתה, כ ְׂ , ב ְׂ ךְׂ ָרא ָאֳחָרא, ֱאלִֹקים ֲאֵחִרים, חׁשֶׁ ִסטְׂ ָפִנים ד ְׂ ִרים ב ְׂ ׁשָ ֵני ָאָדם ִנקְׂ ו  ב ְׂ חֹוָרה. ֵאל  ב )ֵאיָכה ג'(: ׁשְׂ תו  ָ כ  יַבִני"    ׁשֶׁ ים הֹוׁשִ כ ִ ַמֲחׁשַ "ב ְׂ
כו    '.וְׂ
ץ:  הילים פרק קד ת   קכח ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ הֹוִציא לֶׁ ב ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם לְׂ ֵעש ֶׁ ֵהָמה וְׂ ִמיַח ָחִציר ַלב ְׂ ִנים    )יד( ַמצְׂ ָ ִהיל פ  ַהצְׂ ַבב ֱאנֹוׁש לְׂ ח לְׂ ַ מ  ש ַ ַיִין יְׂ )טו( וְׂ

ָעד:  ַבב ֱאנֹוׁש ִיסְׂ ם לְׂ חֶׁ לֶׁ ן וְׂ מֶׁ ָ    ִמׁש 

חם אף על פי שגלויה תועלתו, ואמר לבב אנוש יסעד, כי אין מאכל סועד הלב  ולפי שזכר תועלת היין והשמן זכר תועלת הל ... - רד"ק  
 כמו הלחם, וכן הוא אומר )שם יח, ה(, ואקחה פת לחם וסעדו לבכם, ואמר )שופטים יט, ה(, סעד לבך פת לחם: 

 ד"ה האמה   'שביל ג  'שבילי אמונה נתיב ד   קכט 

גור אריה של אש,  כאן, אבל התאווה לעבודה זרה מבו   דהיינו מהג' הנזכרות   קל אר ביומא סט: שבקשו רחמים לבטלו ויצא בדמות 
משמע שגם היא עניין של חמימות והיום אין אנו מכירים עניין זה כי לא נשאר ממנה אלא כחוט השערה כמבואר שם שנתלשה שערה  

 אחת ממנו. )עי"ש שוטנשטין( 
 שהוא  - מתרלו  שהיא, ו   - גם בדפו"ר ותרלד   קלא
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בו תאוות אכילה בידוע שיצא שקר מפיו, וכיון שיראה היא השגת מציאותו עד שלבו מתפעל וירא, הרי שע"י 
    . תאווות אכילה חסר הארת האמת הגורם ליראה

 
במשמרות עבודת  ש"י  ופר  שלש משמורות הוי הלילה וכו'  \קלב/ )ברכות ג(מה שאמרו בגמ'  וז"פ  

נחלק לשלש חלקים ראשונה לכת אחת שניה לכת אחרת שלישית לכת שלישית.  ושיר שלהם   המלאכים 

כארבע שעות כל משמר )וחצות  דהיינו שהלילה מצאת הככבים עד עלות השחר מתחלק לשלשה חלקים,  

. והם על בניין ירושלים הנ"ל  היינו מניעות  ,לילה, זה בחי' חושךורבנו דורש  ,  לילה באמצע האמצעי(
לפי המבואר ו.  שמקלקלות את היראה שלב  הנ"לג' תאוות  בחי' ג' משמורות, היינו בחי' ג' מדות  

שעל כן מכנה את התאוות על שם הג'  לקמן שע"י שלימות היראה נברא מלאך המשפיע נבואה אולי אפ"ל  
היראה שעל  משמורות מתקן את  התאוות הנקראים  ון הג' כי ע"י תיק  ,משמורות של מלאכים משפיעי היראה

 \קלגכתות מלאכים להשפיע הנבואה/ משמרות של הג' ידה נבראים 

בחי' תאוות ממון, בחי' זה רמז על    ,משמרה ראשונה חמור נוערשאומרת הגמ' שם סימן על  וזהו  
  \ קלהאונקלוס תרגם/ ותרגומו    יששכר חמור גרם  \קלד/)בראשית מט(רכת יעקב ליששכר  בב  הכתוב

זבולון היה מפרנס את שבט יששכר שהיו  רמז שחמור רומז לממון, אבל    עתיר בנכסין כי שבט  הפשט 
וזכות  חמור בעל עצמות סובל עול תורה כחמור חזק שמטעינין אותו משא כבד )פרש"י(כמו  עוסקים בתורה

 :  התורה גרם להצלחת שבט זבולון עד שהיו שניהם עשירים
 \ קלו/נו(  ')ישעי  כ"שבחי' תאוות אכילה,  רמז על  זה    ,שניה כלבים צועקיםוהסימן על משמרת  

פשט הפסוק הוא משל על מנהיגי ישראל שלא דאגו לעם ישראל   והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה
כי אכילה בתאווה אינה משביעה  אלא דאגו למלא את תאוותיהם כמו כלבים שאין להם שבוע ונלמד מכאן 

 :  כמ"ש בטן רשעים תחסר 

 
מתני' מאימתי קורין את שמע בערבין. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה דברי ר'    -  ברכות ב. קלב

 אליעזר.

ארבע    עד סוף האשמורה: מאי קסבר ר' אליעזר אי קסבר שלש משמרות הוי הלילה לימא עד ארבע שעות ואי קסבר   -   שם דף ג.
משמרות הוי הלילה לימא עד שלש שעות לעולם קסבר שלש משמרות הוי הלילה והא קמ''ל דאיכא משמרות ברקיע ואיכא משמרות  

ל{ ה'  - בארעא דתניא ר' אליעזר אומר שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב''ה ושואג כארי שנאמר }ירמיה כה 
שאוג ישאג על נוהו וסימן לדבר משמרה ראשונה חמור נוער שניה כלבים צועקים שלישית תינוק   ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו 

יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה. מאי קא חשיב ר' אליעזר אי תחלת משמרות קא חשיב תחלת משמרה ראשונה סימנא למה  
יממא הוא אלא חשיב סוף משמרה ראשונה ותחלת  לי אורתא הוא אי סוף משמרות קא חשיב סוף משמרה אחרונה למה לי סימנא  

משמרה אחרונה ואמצעית דאמצעיתא ואב''א כולהו סוף משמרות קא חשיב וכי תימא אחרונה לא צריך למאי נפקא מינה למיקרי  
ר רב יצחק  ק''ש למאן דגני בבית אפל ולא ידע זמן ק''ש אימת כיון דאשה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משדי אמו ליקום וליקרי. אמ 

בר שמואל משמי' דרב ג' משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב''ה ושואג כארי ואומר אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי  
 את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם: 

איכא מאן דאמר ג' משמרות הוי הלילה  . דפליגי תנאי לקמן בהא מלתא  אי קסבר . הוה ליה לומר זמן הניכר:  מאי קסבר כו'   -   פרש"י 
במשמרות עבודת המלאכים ושיר שלהם נחלק לשלש חלקים ראשונה לכת אחת שניה לכת אחרת שלישית לכת שלישית. ואיכא מאן  

כשנתן לך סימן זמן הקריאה בסוף האשמורה ולא פי' לך סימן מפורש למדך שיש היכר    והא קמ''ל.דאמר ארבע משמרות הוי הלילה:  
 אדם בדבר כי היכי דאיכא ברקיע: ישאג שאוג ישאג. הרי ג':   לכל 

 מהרב מאיר רביבו   כעין ששמעתי   קלג
ָכתֹו ַעל ִצידֹן:  בראשית פרק מט  קלד ַירְׂ ֹת וְׂ חֹוף ֳאִני  הו א לְׂ ֹן וְׂ כ  ים ִיׁשְׂ ִ חֹוף ַימ  ן לְׂ לֻּ בו  ָתִים:   )יג( זְׂ ְׂ פ  ׁשְׂ ִ ין ַהמ  ֵ ם רֵֹבץ ב  רֶׁ ָכר ֲחמֹר ג ָ ש  ָ א  )טו( ַוי ַ  )יד( ִיש   רְׂ

ַמס עֵֹבד:  ִהי לְׂ ֹל ַויְׂ ב  מֹו ִלסְׂ כְׂ ט ׁשִ י ָנֵעָמה ַוי ֵ ץ כ ִ ת ָהָארֶׁ אֶׁ י טֹוב וְׂ ָחה כ ִ נֻּ    מְׂ

שהיה זבולן עוסק בפרקמטיא וממציא מזון לשבט יששכר )תנחומא( והם עוסקים בתורה הוא שאמר משה )דברים לג( שמח    יג( )   –  רש"י 
חמור בעל עצמות    - )יד( יששכר חמור גרם        כר עוסק בתורה באהלים: זבולן בצאתך ויששכר באהליך זבולן יוצא בפרקמטיא וישש 

כחמור המהלך ביום ובלילה ואין לו לינה בבית וכשהוא    - רבץ בין המשפתים     סובל עול תורה כחמור חזק שמטעינין אותו משא כבד: 
 רוצה לנוח רובץ בין התחומין בתחומי העיירות שהוליך שם פרקמטיא: 

א:  יִ    -   אונקלוס תרגום    קלה  ַמי ָ חו  ין ת ְׂ ֵ ה  ב  ֵ ת  ַאֲחַסנְׂ ִסין וְׂ ִנכְׂ יר ב ְׂ ָכר ַעת ִ ש  ָ  ש  
בִ   ישעיה פרק נו   קלו  נו  ִאיׁש לְׂ ָ ם פ  ָ כ  ַדרְׂ ם לְׂ ָ ל  ֻּ עו  ָהִבין כ  ה רִֹעים לֹא ָידְׂ ָ ֵהמ  ָעה וְׂ בְׂ עו  ש ָ ׁש לֹא ָידְׂ פֶׁ י נֶׁ ָלִבים ַעז ֵ ַהכ ְׂ : )יא( וְׂ ֵצהו  עֹו ִמק ָ    צְׂ

כמו שהכלבים המה בטבעם חזקי התאוה ואינם יודעים משביעה כי בכל עת יתאוו תאוה. והמה   - נפש    )יא( והכלבים עזי   -   מצודות דוד 
וכן השרים ההמה הרועים את עצמם להתענג בתענוגים אינם יודעים בינה להשכיל אשר מי שמשוקע בתענוגים הוא חסר    - רועים  

כל    - ל אחד פונה לדרכו במקום שיוכל לענג נפשו. איש לבצעו  כ   - מהם כי בכל עת יתאוה להוסיף וא"כ הוא עוד מעונה. לדרכם פנו  
 רצה לומר כולם עושין כן מן הקצה אל הקצה והוא מקרא קצר:   - אחד פונה לבצוע בצע. מקצהו  
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אשה  אשה מספרת עם בעלה.  השני  ותינוק יונק משדי אמו  אחד  שלישית  ושני סימנים על משמרת  

ראוה מדברת    \קלח/ , כשארז"ל )כתובות יג ע"א(\קלז/ משגל מז לתאוות  רזה בחי'  עלה  מספרת עם ב
 . [קלט]והכוונה שם לעבירה עם אדם זר דהיינו ניאוף  וכו'

אם  כי  כי תאוה זו לפי היניקה.  גורם לתאווה הזו  הוא ה זה רומז מה  וזהו תינוק יונק משדי אמו,  
הסיבה שיש לאשה  . כי  [קמב]   מתגבר בו תאוה זו, אזי  \קמא/אשה חצופה  \קמ/התינוק יונק מחלב

אר הטעם שאשה  שם מב  [קמד]\קמג / :{בכורות ו}נעכר ונעשה חלב  שלה  דם  חלב אחרי הלידה הוא כי  
על מנת    ,פירוש נעכר שחוזר ונהפך מדם למאכל. \קמה/ מסולקת דמים אחרי הלידה כי הדם נעכר ונעשה חלב

כשהן נהפכות    \קמו/ מדות חקוקות בנפש שהוא הדםהו שאם היא חצופה  נמצא  עכ"פ    .להשביע את התינוק

 
ומשגל קשורות זו לזו כמבואר בתורה כג ולק"ה קדושין ג' ג' ונראה רמז לזה לעיל עה"פ יששכר חמור גרם פירשו בעלי התוס'    ממון   קלז 
ויצאה לקראתו להזמינו לאהל שלה,  ע  ידעה שחזר  נוער  חמורו  ביששכר כי כששמעה  גרם ללאה להתעבר  פ"י הגמ' בנדה שחמור 

 ונתעברה ביששכר.

ֹכֵהן הו א, ַר   כתובות משנה    קלח לֹוִני וְׂ ְׂ ה. ִאיׁש פ  ל זֶׁ יבֹו ׁשֶׁ רו  ָלה  ַמה ט ִ ו ק ָאמְׂ ׁש  ַ ָחד ב  ת ִעם אֶׁ רֶׁ ֶׁ ַדב  ָה מְׂ ר  פרק א )ח( ָראו  זֶׁ י ֱאִליעֶׁ ַרב ִ ִליֵאל וְׂ מְׂ ן ג ַ ָ ב 
ָנִתין   ָלה לְׂ עו  ַקת ב ְׂ זְׂ חֶׁ א ֲהֵרי זֹו ב ְׂ ָ ל  ין, אֶׁ יָה ָאנו  ַחי ִ ִ ַע אֹוֵמר, לֹא ִמפ  הֹוׁשֻּ י יְׂ ַרב ִ ת. וְׂ נֶׁ ֱאמֶׁ ִרים, נֶׁ יָה: אֹומְׂ ָברֶׁ ָאָיה ִלדְׂ ִביא רְׂ ָ ת  ֵזר, ַעד ׁשֶׁ ַממְׂ לְׂ    ו 

דור, דר"ל מנהיג, כ"כ ה"נ רצונו לומר היתה נהוגה מא' בשוק, כלומר שנבעלה  כמו דבר אחד ל   - ]ל[ מדברת    / תפארת ישראל /יכין 
נקט, ואע"ג   נקט שנבעלה, דלישנא מעליא  ובש"ס קאמר דלהכי לא  ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה,  ]והוא לישנא דקרא, 

הכא טפי למנקט לישנא מעליא, לאשמעינן  דבכמה דוכתי נקט לשון שנבעלה, הכא מדנקט מקמי הכי ע"פ ההכרח דרוסת איש את קפיד  
 דלעולם יספר אדם בלשון נקייה ]כפסחים ד"ג א[: 

 ע"ח שער לב פ"ז מ"ת   קלט 

  צ"ע לכאורה צ"ל חלב מאשה חצופה, ולא מחלב אשה דמשמע שאפילו רק קצת ממנה. ואולי זה דייקא קמ"ל   - חלב מאשה חצופה   קמ
 שאפילו יונק רק קצת ממנה.

אשת כסילות ולא כעסנית ולא דואגת לפי שרוע הלב הוא  תיהיה  לא  המינקת    - השביל השני    - הנתיב החמישי    -   שבילי אמונה   קמא
 .סבה להפסד החלב ולכן צריכה להיות בעלת מדות טובות 

' ד"ה אמר ליה בע"ז י: בשם מדרש חלב מטמא חלב מטהר ואנטונינוס התגייר כיון שינק יום א' מאמו של רבי, הובא בספר עיין תוס  קמב 
המדות בנים ח"א מז, ועיין מעשה טוביה עולם קטן )דף סז. מהדו' תקסח( י"א שגם המינקת תוריש טבעה לוולד, ושבילי אמונה נתיב ה' 

לת מדות טובות. ועיין רשב"א והמאירי יבמות קיד. שמטעם זה מדת חסידות שלא ליתן תינוק ישראל שביל ב' שצריכה המינקת להיות בע 
למינקת גויה. ועיין ש"ע יו"ד סימן פא סעיף ז' הגהת הרמ"א שם. ועיין אור זרוע ח"ב אות טז להזהיר המניקות וכו' כדי שיהיו יהודים 

משנה הלכות    י' חוטא מקללים אותו ארורים שדים שהניקו זה. ועיין שמות רבה א' כה. טובים, ובירושלמי כלאים פ"א הל"ז ליט ביזא וכו' פ 
 ט' קנה. יביע אומר ח' חו"מ יא א'. 

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי אלא מעתה טעמא דרבנן מגמל גמל ור' שמעון מאת הגמל הא לאו הכי הוה    -   בכורות ו:   קמג
תניא הטמאים לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן איצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל  אמינא חלב דבהמה טמאה שרי מאי שנא מהא ד 

דבהמה טהורה נמי חידוש הוא דאמר מר דם נעכר ונעשה חלב וכיון דחידוש הוא בבהמה טמאה נמי לישתרי קמ''ל הניחא למאן דאמר  
ה עד עשרים וארבעה חדש מאי איכא למימר  דם נעכר ונעשה חלב אלא למאן דאמר איבריה מתפרקין הימנה ואין נפשה חוזרת עלי 

איצטריך סד''א הואיל וליכא מידי דאתי מחי ושרייה רחמנא והאי חלב כי אבר מן החי הוא ושרי והילכך אפי' בבהמה טמאה לישתרי  
 .קמ''ל 

ם והאוכלו בכרת  דאמר מר. במסכת נדה )דף ט.( דם נדות נעכר מחמת הלידה ונעשה חלב הלכך חידוש הוא דמעיקרא הוה ד  -  פרש"י 
והשתא מישתרי: אבריה מתפרקין. מחמת הלידה: ואין נפשה. אין דמה חוזר עליה עד עשרים וארבעה חדש ולפיכך מניקה אינה רואה  

 דם נדה ולאו משום דדם נעשה חלב והשתא כיון דלאו מחמת דם קאתי לאו חידוש הוא: 

   '.סוף שביל ב' ד"ה הרחם, ושביל ג  ', ושבילי אמונה נתיב ד 'פסח סוף דרוש ט  ונדה ט:, ועיין לעיל תורה כא סוף אות ז', ושער הכוונות   קמד

והמעוברות אינן זבות כי הדם ההוא הוא חומר העובר ומזונו והמותר ממנו יעלה  - השביל השני    - הנתיב הרביעי    -   שבילי אמונה   קמה 
 על השדים דרך גידים חלולים שדבוקין בהם ושם נעשה חלב ולכן המניקות לא יתעברו על הרוב כי יצטרך הדם ההוא למזון הולד.

הכלולה    באדם בנפש השפלה הנקראת יסודית והנה ענין המדות הן מוטבעות    - חלק א שער ב    - )לרבי חיים ויטאל(   שערי קדושה   קמו 
מארבע בחינות, הדומם והצומחת והבהמית והמדברת. כי גם הן מורכבות מטוב ורע, והנה בנפש הזה תלויות המדות הטובות והרעות  

ן המדות  והן כסא ויסוד ושורש אל הנפש העליונה השכלית אשר בה תלויין תרי"ג מצות התורה כנזכר לעיל בשער ראשון. ולפיכך אי 
מכלל התרי"ג מצות, ואמנם הן הכנות עקריות אל תרי"ג המצות בקיומן או בביטולם, יען כי אין כח בנפש השכלית לקיים המצות על  

  )ויקרא י"ז י"ד( כי נפש כל בשר דמ"ו בנפשו הוא,ידי תרי"ג איברי הגוף אלא באמצעות נפש היסודית המחוברת אל הגוף עצמו בסוד  
 ת הרעות קשים מן העברות עצמן מאד מאד: ולפיכך ענין המדו 

כל מדות רעות שקועים בדם האדם כמ"ש בפ"ג דב"ב )נח ע"ב( בריש    - סוטה דף ה ע"א    - (  לרבי יצחק חבר   - )אפיקי ים   ביאורי אגדות 
הבהמי    כל מרעין אנא דם וכו' והם כל חלאי הנפש שקועים ומושרים בו, שמשם שתי בנות לוט התאוני וכעסני שהם שקועים בנפש 

שבאדם וכמ"ש )דברים יב כג( כי הדם הוא הנפש, והם שרשי מדות הרעות שבאדם לא תרצח ולא תנאף עשו וישמעאל שכוללים כל  
הע' אומין, וכן אלו ב' המדות כוללי' הכל, וכמו שבקדושה למעלה נוקבא דקדושה היא נפש שלמעלה והוא ים האחרון, וגלי הים הם  

שעולי' למעלה לקטרג כמבואר בזוהר בכ"מ, כמו כן היצה"ר וכל חיילין דילי' הם אחידין בדם שבנפש   כוחות הסט"א שהם במצולת ים 
 .בחלל השמאלי שבלב 
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ניזון התינוק מקבל טבע המדות הטבועות בו שדם הנדות הם    \ קמח/ ועיין בכוונות האריז"ל  .\קמז/לחלב ממנו 
והתינוק אכלו ונהפך אצלו    הזך שבוהסיגים שבדם ויוצא בלידה עם הוולד ואילו הדם הנעשה חלב הוא דם  

 , לדם עוד יותר מזוכך
 

 
הכי נמי אדם שנפצע ואיבד דם יש לו לחשוש מעירוי דם של אדם שמדותיו רעות, ולהפך מי שמדותיו טובות ותורם    צ"ע לכאורה   קמז 

 במדות טובות, לבד משכר הצלת נפשות.  דם לכאורה יקבל שכר על שמתקן את העולם 
והנה נודע כי ג' זמנים הם זמן עיבור א' ואז ז"א הוא בבחי' ג' כלילן בג' זמן היניקה זמן   - דרוש ט  סוף דרושי הפסח   -   שער הכוונות  קמח

דים מתפשטים בגופו ולכן  עיבור ב' של המוחין והנה בגלות מצרים חזר ז"א לזמן עיבור א' והיה בבחי' ג' כלילן בג' לפי שלא היו החס 

ובגאולת מצרים נולד ז"א ויצא לחוץ למעי אימא עילאה ואז היה זמן היניקה ונודע כי אז הוא זמן הבלעת  הוחזר ליכנס בסוד העיבור.  

הדם בגופו של תינוק כנודע כי הדם שבאשה מתהפך לחלב וממנו יונק התינוק ואחר כך חוזר החלב ההוא לקדמותו ומתהפך בגוף  
וק לדם ונבלע בתוך הוורידין שבו. והענין הוא כי הנה תחלה היה דם מותרות מעורב בסיגים ובזמן הלידה יורדין הסיגי' למטה  התינ 

ויוצאים בבחי' דם הלידה ונשאר הדם המזוקק בתוך האשה ואז יכול להתהפך לחלב ואח"כ כשיונק אותו התינוק חוזר להיות דם טהור  
ות התינוק וכבר נתבאר אצלנו כי הדם המתהפך לחלב הוא בירור מן זוהמת הדם שלא יכול להתברר  וזך כבתחלה ואדרב' עתה הוא חי 

. וז"ס ספי' העומר במ"ט ימים אלו שהם ז' שבועות כנגד ז' ימי נקיים וימי טוהר הדם  בט' חדשי העיבור ועתה הוברר ונזדכך כנז' וע"ש 
   ההוא מתברר ונהפך לחלב ונכנס בז"א היונק אותו: 

והנה כשנתפשט ויצא ז"א לחוץ יצא כלול מו"ק לבד ו' גדולה והטעם שכבר ידעת כי נ"ה אית    - פרק ה  סוף  שער טז    -   עץ חיים ספר  
בהון ו' פרקין והנה אם נחשוב מה שנשאר מן א"א אל הז"א הנה הם ו' בחי' א' חצי ת"ת ב' יסוד וד' פרקין דנצח הוד הרי הם ו' שמהם  

ב' פרקין עלאין דנ"ה אלו נשארו למעלה פ"א דנצח באבא ופ"א דהוד באמא ואלו הם שם תמיד לעולם  נתהוו ו"ק לזעיר אנפין כי ה 

ובזה תבין איך מזון התינוק מצד החלב כי נשמת הז"א נה"י דא"א ומצד אותן ב"פ  ומכח זה נמשך החלב לתינוק גם אחר צאתו משם.  

וא ממבחר נשמתו ומשם הוא ניזון וכבר בארנו כי נ"ה הם סוד  דאשתארו באו"א הם יותר מעולים ונמצא כי כשנמשך משם החלב ה 
 הדינין והם דם וכשמתעלין נהפכין לחלב כי כן אירע הדבר באשה המעוברת כפי הטבע: 
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אזי מזיק להתינוק חלב הנעשה מעכירת דמיה, ונולד דהיינו פגומה בתאווה זו    וע"כ כשהיא חצופה

לבו חלל התגברות תאוה זו. וכן להיפך, כשיונק חלב אשה כשירה, אזי    לו חמימות בלבו שהוא

 , ואין לו חמימות רק מעט המוכרח למצוות הבורא ית"ש. בקרבו
שנאמר    \ג/ עם בת שבעסיון  ישנכשל בנדוד ראוי לאותו מעשה    'הילא    \ב/שרז"ל )ע"ז ד' ד ע"ב(אוזה  

שהכוונה ליצה"ר    \ו/ , ועיין תורה עבולא שולט בו  \ה/דהיינו שהיצה"ר בלבו הוא כחלל מת  ולבי חלל בקרבי  [ד]

 
 שארז"ל   -מתרלו    א 

זה להם  -א ליתן פתחון פה לבעלי תשובה שנאמר }דברים ה וא''ר יהושע בן לוי לא עשו ישראל את העגל אל  -  עבודה זרה ד:   ב והיה לבבם  יתן  כט{ מי 

לא דוד ראוי    .לא דוד ראוי לאותו מעשה ולא ישראל ראוין לאותו מעשה   והיינו דא''ר יוחנן משום ר''ש בן יוחאי   .ליראה אותי כל הימים וגו'
ולא ישראל ראוין לאותו מעשה דכתיב מי  י הוא כחלל מת אין לו כח לשלוט בי(  )יצה"ר שבלב כב{ ולבי חלל בקרבי  -לאותו מעשה דכתיב }תהילים קט 

שאם חטא יחיד אומרים לו  )גזרת מלך היא ליתן פתחון פה לשבים(  לומר לך  ]דף ה.[    ?אלא למה עשו   .יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים 
משום דלא    )שמא מקבלים תשובתו( דאי אשמועינן יחיד  )ללמוד מיחיד ומצבור(  כא  וצרי   .כלך אצל יחיד ואם חטאו צבור אומרים )לו כלך( אצל צבור 

תשובתם(  מפרסם חטאיה אבל צבור דמפרסם חטאיהו אימא לא  יחיד דלא אלימא    .)תתקבל  ואי אשמועינן צבור משום דנפישי רחמייהו אבל 
א{ נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על נאם  -ב }שמואל ב כג והיינו דרבי שמואל בר נחמני א''ר יונתן מאי דכתי   .צריכא   , זכותיה אימא לא 

 .)דהיינו שנכשל בגזת מלך כדי שילמדו ממנו שהקב"ה מקבל תשובה(   דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה 

-}שמואל א יח   אינו אלא טועה שנאמר )בבת שבע שהיתה אשת איש(  א''ר שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן כל האומר דוד חטא    -  עוד עיין שבת נו.
אע"פ שפסוק זה נאמר בימי שאול קודם למעשה עם בת שבע תירצו או  )  ?אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו   , יד{ ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו וגו'

ט{ מדוע  -יים }שמואל ב יב אלא מה אני מק   שכיון שה' עמו לא יניח אותו לעבוד עבירה או שכיון שהקב"ה יודע עתידות לא יהיה עמו אם הוא עתיד לחטוא( 
יצרו(  שביקש לעשות    , בזית את דבר ה' לעשות הרע  )כגון על  אמר רב רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותיה דדוד    .ולא עשה )אבל התגבר על 

כתיב    רבי אומר משונה רעה זו מכל רעות שבתורה שכל רעות שבתורה כתיב בהו ויעש וכאן   " מדוע בזית את דבר ה' לעשות הרע " הפסוק(  
  .שהיה לך לדונו בסנהדרין ולא דנת   )רבי אומר( "  את אוריה החתי הכית בחרב " ט{  -}שמואל ב יב   )ועל הפסוק( .  לעשות שביקש לעשות ולא עשה 

דא''ר שמואל בר נחמני א''ר יונתן כל היוצא למלחמת בית דוד כותב    , ליקוחין יש לך בה   )רבי אומר( "  ואת אשתו לקחת לך לאשה "   )ועל הפסוק( 
  " ואת עשרת חריצי החלב האלה תביא לשר האלף ואת אחיך תפקוד לשלום ואת ערובתם תקח " יח{  -ט כריתות לאשתו שנאמר }שמואל א יז ג

מה חרב בני    )רבי אומר( "  ואותו הרגת בחרב בני עמון " ט{  -}שמואל ב יב   )ועל הפסוק( .  תני רב יוסף דברים המעורבים בינו לבינה   ?מאי ערובתם 
יא{ ואדוני יואב ועבדי  -דאמר ליה }שמואל ב יא   , מאי טעמא מורד במלכות הוה   , ש עליו אף אוריה החתי אי אתה נענש עליועמון אי אתה נענ 

 .)שמרד במלכות דוד כשאמר אדוני יואב, או כיון שנצטווה לרדת לביתו וסרב(   אדוני על פני השדה חונים 

עצמו לידי נסיון שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי נסיון ונכשל אמר    אמר רב יהודה אמר רב לעולם אל יביא אדם -.  סנהדרין דף קז   ג
אמר אינהו מינסו לי ואת לא מינסית    , לפניו רבונו של עולם מפני מה אומרים אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ואין אומרים אלהי דוד 

ונסני  , לי בחנני  עולם  וגו'" שנאמר    , אמר לפניו רבונו של  ונסני  ה'  ועבידנא מילתא בהדך   , בחנני  מינסנא לך  דלדידהו לא הודעתינהו    , אמר 

אמר רב יהודה שהפך משכבו של לילה  מיד ויהי לעת הערב ויקם דוד מעל משכבו וגו'    .ואילו אנא קא מודענא לך דמנסינא לך בדבר ערוה 

גג בית המלך וירא אשה רוחצת מעל הגג    ויתהלך על   למשכבו של יום ונתעלמה ממנו הלכה אבר קטן יש באדם משביעו רעב ומרעיבו שבע 
)היושבת על הגיגית(  כציפרתא  )לדוד(  אתא שטן אידמי ליה  )מתחת לגיגית(  והאשה טובת מראה מאד בת שבע הוה קא חייפא רישא תותי חלתא  

ונשברה הגיגית(  פתק ביה גירא פתקה לחלתא   ויאמר הלא    , ח דוד וידרוש לאשה וחזייה מיד וישל   )ונתגלתה בת שבע( איגליה  )ירה דוד חץ על הצפור 
)לפני שבאה אליו כי    והיא מתקדשת מטומאתה   , ותבא אליו וישכב עמה   , וישלח דוד מלאכים ויקחה  , זאת בת שבע בת אליעם אשת אוריה החתי 

ר איכו זממא  אמ   " בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא זמותי בל יעבר פי " דכתיב    והיינו           .ותשב אל ביתה   על הגג רחצה לפני טבילה( 

למנצח לדוד בה' חסיתי איך  " מאי דכתיב    דרש רבא   .הלואי שהיה רסן בפי שלא הייתי מבקש נסיון(   נפל בפומיה דמאן דסני לי ולא אמר כי הא מילתא 
  דדתו אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מחול לי על אותו עון שלא יאמרו הר שבכם צפור נ   " תאמרו לנפשי נודי הרכם צפור 

צפור(  ע"י  נכשל  שבכם  רבא   .)גדול  תזכה בשפטך " מאי דכתיב    דרש  בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך  והרע  לפני    " לך לבדך חטאתי  דוד  אמר 

מאי דכתיב    דרש רבא   .הקדוש ברוך הוא גליא וידיעא קמך דאי בעיא למכפייה ליצרי הוה כייפינא אלא אמינא דלא לימרו עבדא זכי למריה 
וכן תנא דבי    .ראויה היתה בת שבע בת אליעם לדוד מששת ימי בראשית אלא שבאה אליו במכאוב   " נכון ומכאובי נגדי תמיד   כי אני לצלע " 

 פגה.  רבי ישמעאל ראויה היתה לדוד בת שבע בת אליעם אלא שאכלה 
 תהלים קט *    ד

ל מכל כל ויש אומרים אף דוד דכתיב }תהילים  כל שלשה לא שלט בהן יצר הרע אלו הן אברהם יצחק ויעקב דכתיב בהו בכ   עיין ב"ב יז.  ה 
 .כב{ ולבי חלל בקרבי ואידך צעריה הוא דקא מדכר -קט 

 ברכות פ"ט ה"ה ושם סוטה פ"ה ה"ה שאברהם עשאו טוב ודוד לא יכול לו והרגו.  ועיין ירושלמי 
נְּ     -  תורה עב   ו  ם  דָּ ֵני אָּ ֵיׁש ב ְּ י  ע. כ ִּ רָּ ֶצר הָּ י ֵ ַּ ינֹות ב  חִּ ה ב ְּ ָּ מ  ַּ ֵיׁש כ  י  ם.  כ ִּ ָּ ֻגׁש  מְּ ךְּ ו  מו  נָּ ע  רָּ ֵיֶצר הָּ ן  ֵ ם כ  ג ַּ ֶהם הו א  ָּ ל  ׁשֶ ע  רָּ ֶצר הָּ י ֵ הַּ ׁשֶ ים,  מִּ ָּ ֻגׁש  ים מְּ כִּ ְוָהרֹב,  מו 

ר בִּ  ָתְקּפֹו. ְוִעּקַ הוּא ּבְ ֶ ָמאִלי, ש  ָחָלל ַהּשְֹ ּבֶ ֶ ם ש  ַעְצָמם, ַהְינוּ ַהּדָ ִמים ּבְ ם ַהּדָ ֶהם הֵּ ּלָ ֶ ֶצר ָהָרע ש  ֶהם, מֵּ ַהיֵּּ ּלָ ֶ ִמים. וֶּבֱאֶמת ִמי  ְלּבוִּלים ש  ְלּבוּל ַהּדָ ֲעִכיַרת וִּמּבִ
וּם   ָצִריְך ש  ין  ְואֵּ עֹון,  ּגָ ִ ְוש  דֹול  ּגָ טוּת  ְ ה, הוּא ֶאְצלֹו ש  ַהזֶּ ָהָרע  ֶצר  ַהיֵּּ הוּא,  ֶ ל ש  ּכָ ַעת ַצח  ּדַ יֵּּש  לֹו  ֶ ַח אֹותֹו.ש  ְלַנּצֵּ רוּת  ּבְ ֵעיֵני    ִהְתּגַ ב ְּ ב  ֱחׁשָּ נ ֶ ֶ ׁש  ה  ו  מַּ ל  ֲאפִּ וַּ

מֹון   כ ְּ ֶההָּ יֹון  ָּ ס  נִּ ם  ׁשו  ב לֹו לְּ ֶנֱחׁשָּ לֹא  וְּ ת,  טו  ׁשְּ לֹו  ף, הו א ֶאצְּ או  נִּ ת  ֲאוַּ ַּ ת  ל  ׁשֶ יֹון  ָּ ס  נ ִּ הַּ גֹון  כ ְּ דֹול,  ג ָּ יֹון  ָּ ס  נִּ ט  לְּ עַּ יֹוֵדעַּ מְּ וְּ ת,  עַּ ד ַּ ם  ׁשו  ׁש לֹו  י ֵ ׁשֶ י  י מִּ כ ִּ ל )א(.  לָּ
תו   ָּ כ  ה ׁשֶ מָּ מֹו, כ ְּ ךְּ ׁשְּ רַּ ָּ ב  תְּ ֹוֵרא יִּ ב  ת ֲאדֹוֵננו  הַּ ַּ ֻדל  ג ְּ יר ֶזה, לֹ מִּ ב ִּ סְּ הַּ ר לְּ ׁשָּ י ֶאפְּ אִּ ים". וְּ ל ֱאלֹהִּ ָּ כ  ֲאדֵֹנינו  מִּ דֹול ה' וַּ י ג ָּ י כ ִּ ת ִּ עְּ דַּ י יָּ י ֲאנִּ ים קל"ה(: "כ ִּ ל ִּ הִּ א  ב )ת ְּ

מ  , כ ְּ ה  ֵ ב  לִּ ֵער ב ְּ ׁשָּ מְּ ה ד ִּ פו ם מָּ ד לְּ ל חַּ כָּ ק לְּ ךְּ הו א רַּ רַּ ָּ ב  תְּ ם יִּ ֵ ׁש  ת הַּ ַּ ֻדל  י ג ְּ ה )ב(. כ ִּ ֶ ל פ  עַּ לֹא ב ְּ ב וְּ תָּ כְּ ים  ֹו ׁשֶ ב ִּ רִּ עָּ ְּ ׁש  ַּ ע ב  א ק"ג:( "נֹודָּ רָּ י ֵ דֹוׁש )וַּ ק ָּ ר הַּ ז ֹהַּ ַּ ב ב  תו  ָּ כ 
רַּ  ָּ ב  תְּ יִּ ם  ֵ ׁש  הַּ ת  ַּ ֻדל  ג ְּ ֹו ֶאת  ב  לִּ ֵער ב ְּ ׁשַּ ז ֹוֶכה לְּ ׁשֶ י  מִּ '. ו  ה  ֵ ב  לִּ ֵער ב ְּ ׁשָּ מְּ ה ד ִּ פו ם מָּ ד לְּ ל חַּ כָּ ", 'לְּ ה  לָּ עְּ ַּ ָּ ב  ס  נִּ ר לְּ בָּ ד ָּ ם  ב ׁשו  אי ֵאֶצל ֶזה ֵאינֹו ֶנֱחׁשָּ ד ַּ וַּ , ב ְּ ֵאין  ךְּ יֹון, וְּ

ל ֶזה: ת עַּ רו  ב ְּ ג ַּ תְּ יךְּ ׁשו ם הִּ רִּ ר      צָּ ּבֵּ ֶצר ָהָרע, ְוָצִריְך ְלִהְתּגַ ן הוּא יֵּ י כֵּ , ְוַאף ַעל ּפִ דֹוש  הוּא ַמְלָאְך ַהּקָ ֶ ֶצר ָהָרע, ש  ִחיַנת יֵּ יֵּּש  ּבְ ֶ ּנוּ.  ַרק ש  ט ְמֹאד ִמּמֶ לֵּ   וְּלִהּמָ
ינִּ  ד ִּ ינֹות  חִּ ב ְּ רֹות,  בו  ג ְּ ינֹות  חִּ ב ְּ נו   יְּ יו,  הַּ לָּ עָּ ר  ֵ ב  ג ַּ תְּ הִּ לְּ יךְּ  רִּ צָּ וְּ ים.  ינִּ דִּ וְּ רֹות  בו  ג ְּ נו   יְּ הַּ "ל,  נ ַּ הַּ ע  רָּ הָּ ֶצר  י ֵ הַּ ֶזה  לֹו  ֵיׁש  ת,  עַּ ד ַּ ר  ַּ ב  הַּ ֶזה  וְּ ים,  ים.  ינִּ ד ִּ הַּ יק  ת ִּ מְּ הַּ לְּ ו 

ֹו ט  ל  ֻ ק כ  ֶיה רַּ הְּ י ִּ  וב.ׁשֶ



 מוהר"ן תנינא                             ליקוטי                              תורה א                                      2א: 

אותו  הבא    \ז/ הגשמי שהטעה  קדוש  מלאך  יצה"ר  לו  היה  אבל  שבלב,  השמאלי  שבחלל  הדמים  לא שמעכירות 
ודחק אתהמתיק את הדי מסיבות אחרות משמע ש  \ח/קצת צ"ע שבשער הגלגולים ,  השעה  ן כראוי כמבואר שם, 

כן והנ"ל  יצרו התגבר עליו במעשה בת שבע  ולכן    תאאלא שהצליח להתגבר עליו בסייעהיה יצרו גדול דייקא  
, אבל  ו רעבשטעה במשביע  סנהדרין קז.משמע בוכן    ה כמבואר בחגיגה יד:שתבע אותה לעביר   \ט/ מעשה אביגילב

  ע"י שינק חלב אמו שהיתה כשרה,   להתגבר על יצרווזכה    .דעת רבינו שגם שם הכוונה ליצה"ר מלאך קדושנראה  

ר"ת  ב לל  חבי  לכי   בו חלבקרבי  מתגבר  ואין  בקרבו,  חלל  לבו  כשירה  חלב  שע"י  היינו   ,

ראוי לאותו   ', לא הישהיה לבו חלל בקרבו ע"י שינק מאשה כשרה  . וע"כ דוד שהי' בבחי' זו[י]  תאוה זו
שבע.  מעשה בבת  הרבה  שהכשילוהו  חמימות  מוליד  חצופה  אשה  חלב  ע"י ו  ולהיפך  התאוה  עיקר 

הלב  החמימות מהדם שבחלל  ד'  הבא  באות   חלב ר"ת    \יא/קרבי )תהלים לט(ב בי  ל ם  ח , בחי'  כנ"ל 

וביאר לבי חלל בקרבי,  צ"ע הרי גם פסוק זה אמר דוד המלך על עצמו, ולכאורה הוא סתירה לפסוק הנ"ל    וכנ"ל
  ך הביאור הלקוטים בענף טו עפ"י לק"ה ערלה ד' יח שג' התאוות א"צ לבטל אלא רק לברר, כי יש בהם גם צור 

 
יון שהרג את יצרו היה לו קר ממנו שכבר לא נתחמם  בעניין אבישג שלקח אליו דוד כיון שהיה לו קר וביארו שכ   מהמבואר בכהאריז"ל צ"ע    ז 

משמע שע"י אבישג חזר ונתעורר אצלו יצה"ר גשמי. ולכאורה קשה כי לפי דברי  לכאורה  לעבירה ורצה לעוררו יותר כדי להרגו בתכלית,  
ל וכל ימיו היתה עבודתו לזכך  רבינו זה לא שייך כלל אפילו לבר דעת כל שהוא כנ"ל. והביאור נ"ל שבאמת לא היה לדוד יצה"ר גשמי כל 

זכה   כבר  שבוודאי  ימיו  בסוף  מדובר  וכן  הדינים.  המתקת  ע"י  ית'  בו  להכלל  בתכלית  עילאה  ויחודא  לביטול  לזכות  כדי  ויותר  יותר  עצמו 
להס  כדי  בה  יש  יפה  כיון שהיא אשה  גשמי אעפ"כ  יצה"ר  שאין  והכלל שאע"פ  יותר,  ואעפ"כ רצה  ית'  בו  נפלאה מאד  את  להתכללות  יח 

הדעת קצת ולהפריע לביטול לא"ס, ולהתכללות, ולזה הכוונה שהתגבר על יצרו דהיינו על יצרו המלאך קדוש שמפריע לביטול והתכללות  
 ס.בא" 

.......ודרך התשובה שעשה, היא מדה כנגד מדה. והיא זאת שאמרו לו עבדיו יבקשו למלך    א סוף פ"א -מלכים להאריז"ל  ועיין ספר הליקוטים  
לו  נערה   ותהי  וז"ש  בה.  יגע  ולא  יצה"ר  יכניע  בתוקפו,  הוא  כלומר, אעפ"י שעדיין  סוכנת,  ותהי למלך  בחיקך  ושכבה  טובת מראה  בתולה 

בה, שאילו   נגע  לא  כי  היתה בתולה, להראות העמים  ולזה  עון.  יתוקן אותו  ובזה  יצה"ר,  וסכנה להכניע  בצער  שיהיה עמה  כלומר  סוכנת, 
נגע בה. ועי"ז יתוקן המלבוש, וחם לאדוני המלך. ולזה לא לקח מנשיו או מנערותיו, כי לבו גס בהם, אלא זו יפה  היתה בעולה מי מעיד שלא  

בכח   המלך  לאדוני  וחם  וזמ"ש  רגע,  ובכל  עת  בכל  עמה  מסוכן  היה  התאוה  ובחוזק  בחיקך,  ושכבה  שג"כ  ואעפ"י  מציאה,  ודרך  מאד  עד 
ועי"ז תקובל תשובתך מדה כנגד מדה  והביא את בת שבע לראייה     .  התאוה,  )ושם מבואר דברי אבישג שמחולשת הזקנה לא פוקד אותה 

אלא לחימום בלבד.    " לא ידעה " ש א א' ד'(  -)בספר מלכים   בפסוקים מפורש  ו              שאינו כן. וסוד יג קינוחין מבואר בליקוטי השס" סנהדרין( 
ש על מעשה זה מבאר שעשה דוד תיקון לבושים לנשמתו ע"י  אחר שמבאר כל התמיהות שי   הנ"ל וכמבואר היטב בספר הליקוטים להאריז"ל  

עליו צרת אדוניהו כמו צרת אבשלום שבאה על חטא בת   זאת היתה באה  ואם לא היה עושה  תשובת המשקל על חטא ההרהור באביגיל 
שנה אחרונה עלה למעלה  שבע. ומבאר שם שעד גיל שבעים תיקן כל ימיו כמו שתיקן אברהם אבינו בקע"ה שנותיו והשלים לבוש נפשו וב 

ב מסופר כל מלכות דוד והצרות שעברו עליו  -א בסופו נהרג שאול ומתחילת ספר שמואל-)וזהו שבספר שמואלמהשבע ותיקן לבוש נשמתו ע"י אבישג.  

שבע מדות ובספר מלכים לבד ממעשה אביגיל ופטירתו של דוד שהם מסופרים במלכים א', כי בספר שמואל ב' הם על הימים שבהם תיקן את השבעים שנה  
 א' מסופר על תיקון המדה השמינית בינה( 

הגלגולים   עיין   ח כז    -  שער  כי    -הקדמה  דע,  יצרו, גם  להכניע  גדול  טורח  לו  יש  א',  בפעם  בגלגול  עתה  שבא  מחדש  הזה  אע"פ    האיש 
גבוהה מאד, לפי שזה הוא התחלת הזדככו מן הקליפות, כי אפילו בהיותו בבחי' צ  לם, היה מעורב בקליפתו כנז'. גם לטעם  שנשמתו תהיה 

הנזכר, מוכרח הוא שהאיש הזה יהיה עצב מאד כל ימיו, ודואג בקרבו תמיד ללא סבה, אבל הסבה האמיתית הוא, כי הקליפות מהם המשכת  
גיל, והוא פלא גדול,  העצבון כנודע. וז"ס טעם מספיק אל דוד המלך ע"ה, ידידו יתברך ומצינו בו שהיה יצרו מתגבר עליו בבת שבע ובאבי 

יציאתו מעמקי הקליפות.   ובזה תבין כמה פסוקים שהיה אומר דוד המלך ע"ה על עצמו,  אלא הטעם מובן עם הנזכר, כי אז היתה התחלת 

א  טבעתי ביון מצולה וכו', וכיוצא, ודע כי לטעם הנזכר, אין עונות האיש הזה החדש נחשבים לפניו יתברך כשאר בני אדם, לפי שעדיין הו 
 נתון בין הקליפות, וטרחו גדול לצאת מתוכם. וז"ס ארז"ל אלמלא אתה דוד והוא שאול, הייתי מאבד כמה דוד מפני שאול, והבן זה מאד: 

כ{ והיה היא רוכבת על החמור ויורדת בסתר ההר בסתר ההר מן ההר מיבעי  -דכתיב }שמואל א כה )מנין שהיתה נביאה(  אביגיל    -  חגיגה יד.  ט 
בר שמואל על עסקי דם הבא מן הסתרים נטלה דם והראתה לו אמר לה וכי מראין דם בלילה אמרה לו וכי דנין דיני נפשות    ליה אמר רבה 

יד:[  בלילה אמר לה   יצא טבעך בעולם  ]דף  ולא  ולא צריך למידייניה אמרה לו עדיין שאול קיים  )לא נתפרסם שאתה מלך(  מורד במלכות הוא 
אלא  (  מהרש"א –)רציחה ואשת איש  דמים תרתי משמע    ", טעמך וברוכה את אשר כליתני ]היום הזה[ מבא בדמים   ברוך " לג{  -אמר לה }שמואל א כה 

זאת מכלל    " לא תהיה זאת לך לפוקה " לא{  -אמרה לו }שמואל א כה   ,אמר לה השמיעי לי   , מלמד שגילתה את שוקה והלך לאורה ג' פרסאות 
 ע"כ הגמ'.)ומכאן ראיה שנביאה היתה(  ומסקנא הכי הואי   , ומאי ניהו מעשה דבת שבע כמו פיק ברכים(  )שכן תיהיה לו לפוקה דהיינו מכשול  דאיכא אחריתי  

שגם באביגיל לא חטא דוד אלא בדחיקת השעה כי לדעתו כיון שנבל התחייב מיתה חשיב כמת ונכסי החייב    ]ח"ז סי' כ"ט[   שו"ת הרדב"ז עיין  
אלא שטעה כי אין אשתו מותרת או במתה ממש או בגט. עכ"פ מבואר שלא היה בזה    הריגה למלכות הם למלך, נמצא שכבר זכה באביגיל.

 תאווה גשמית אלא שראויה היתה להיות אשתו כמו שבאמת היה אלא שדחק את השעה כמו בבת שבע.  
 לכאורה צ"ע מירושלמי ברכות פ"ט ה"ה אברהם הפכו לטוב ודוד לא יכול לו והרגו )בתענית(   י

י: )ד   תהילים פרק לט   יא ׁשֹונִּ לְּ י ב ִּ ת ִּ רְּ ַּ ב  ר ֵאׁש ד ִּ עַּ בְּ י תִּ יגִּ ֲהגִּ ַּ י ב  ב ִּ רְּ קִּ י ב ְּ ב ִּ ם לִּ    ( חַּ

בקרבי    -  מלבי"ם  לבי  חם  שבהגיגי תבער אש    -)ד(  עד  הדבור,  נתחמם מתשוקתו אל  ההגיוני שהוא    -לבבי  בדבור  להגות  בעת התחלתי 
והוצאתי את הגיגי מכח אל הפועל,    -ל, ולכן דברתי בלשוני  ממוצע בין הדבור והמחשבה, היה בקרבי כאש בוערת ונלאתי כלכל ולא אוכ 

 עתה מתחיל השאלה: 



 מוהר"ן תנינא                             ליקוטי                              תורה א                                      3א: 

, וגם לצורך תפלה, כי תפלה בכח בחי' כל עצמותי  \יב/ מצווה, נמצא שיש חום בלב שהוא לצורך הזיווג דקדושה

 : כמבואר במ"אהיא בחי' זה לעומת זה של התאווה 
יושב הקב"ה ושואג  דהיינו על כל תאווה ותאווה הנ"ל  ( ועל כל משמר ומשמר  [יד]  שרז"ל )שםיג וזהו  

גורמות  כארי. היינו על הפסד היראה דייקא    \טו/ )עמוס ג(   ארי' שאג מי לא יירא , בחי'  שהן  אריה 
היראה שמפסידה נ"ל כוונת רבינו שהקב"ה שואג כארי בבחי' אריה שאג מי לא ירא, להחזיר את    ,אותיות יראה

כי ג' מדות הנ"ל שהם בחי' ג' משמורות, הם מפסידין בנין ירושלים,   התאווה המתגברת בכל משמר
 :  היינו שלימות היראה, התלויה בלב כנ"ל

 
 האות 

עתה יבאר שדעת מפקיע מג' תאוות הנ"ל והביאור כי דעת הוא החיבור בין שכל ללב והכלל שאדם בשכלו אפילו  
בכל מקום ומשגיח על כל אחד, ורק שהלב ערל ואטום ולא מתפעל והקב"ה שנמצא מאד   רשע יודע מציאות

מציאותו ית' בלב עד שמתפעל ממנה מאד ומתבטא ביראה  י דעת מאיר היטב את השגת מהידיעה זו, אבל ע"
 גדולה שנופלת עליו בהרגשת הלב, וממילא מתבטל הרגש התאוות כולן שהם הפך היראה. 

ידיעת את  דהיינו  שצריכין להמשיך הדעת    .המחבר מח ללב  הוא ע"י הדעת  ג' מדות אלוולתקן  

)דברים את ישראל לפני הסתלקותו    \טז/ מה שציוה משה רבנואל הלב, בבחי'  מציאותו העצומה והשגחתו ית'  
והשבות אל לבבך  \יז/ד( היום  ג' מדות וידעת  ועי"ז נתתקן  . שצריך להמשיך הדעת אל הלב, 

 הנ"ל.  

 
פשט הפסוק מדבר ממה שרצה דוד המלך לדבר אל הקב"ה לשאול מה שנתקשה והשאלה בערה בקרבו    –  חם לבי בקרבי   -  תהלים לט ד'   יב

' פגם הברית שמשפיע שלא כראוי  לשאול אלא שחשש שיטעה ויחטא בלשונו. וגם זה בחי' חום הולדה דקדושה דהינו שלא דיבר מיד בבחי 
אלא חישב התוצאה והתולדה שתצא משאלתו בבחי' שמירת הברית שעיקר בה היא לדעת להתאפק עד עת שיודע שמתקבל השפע בכלי  

 נכון בזמן נכון שיוולד ולד קדוש.  
 שארז"ל   -מתרצו  יג

 בברכות *    יד

ר כ ִּ   עמוס פרק ג   טו  בָּ ד ד ָּ י ֱידֹוִּ ה ֲאדֹנָּ ֲעש ֶ י לֹא יַּ ים: )ז( כ ִּ יאִּ בִּ נ ְּ יו הַּ דָּ ה סֹודֹו ֶאל ֲעבָּ לָּ ם ג ָּ ֵבא:   י אִּ נ ָּ י לֹא יִּ ר מִּ ֶ ב  ד ד ִּ י ֱידֹוִּ א ֲאדֹנָּ ירָּ י לֹא יִּ ג מִּ אָּ ֵיה ׁשָּ רְּ    )ח( אַּ

   כך הקב"ה דבר אל הנביאי' להנבא מי לא ינבא:   -)ח( אריה שאג מי לא יירא    רש"י 

ים הדבר אל העם ואינם כובשים הנבואה כי כמו שאם ישאג האריה לא  ר"ל והלא הנביאים בודאי מתנבא   -)ח( אריה שאג    -  מצודות דוד 
ימצא מי שלא יירא מקול שאגתו כן אם ה' מדבר מה אל הנביאים לא ימצא מי שלא ינבא א"כ כל דבר הבא נשמע מפי הנביא עד לא בא  

וגו' לשלם גמ  גמול על  א"כ אין זה מקרה כ"א בהשגחה ומוסב לתחילת הענין שאמר על כן אפקוד עליכם  ול כי הואיל והכל בהשגחה יש 
 המעשה: 

"אתה הראת לדעת" הכוונה שמשה רבנו הכניס דעת בישראל וכמבואר בלק"ה ערלה לקמן שרק בכח הצדיקים שכבר זכו    ועיין תורה ד'   טז 
 לזה אפשר להתגבר בדעת על הג' תאוות.   

ים     -  וזה לשונו בתורה ד'  רִּ בָּ דֹורֹו )ד ְּ ה לְּ ר מׁשֶ מַּ אָּ ֶזה ׁשֶ ים    וְּ קִּ בו  ד ְּ דֹורֹו הַּ ן, וְּ יִּ ת אַּ ינַּ חִּ ה הו א ב ְּ י מׁשֶ ים". כ ִּ ֱאלֹהִּ י ה' הו א הָּ ת כ ִּ עַּ דַּ ֵאתָּ לָּ רְּ ה הָּ ת ָּ ד(: "אַּ
ת: ה' הו   ינַּ חִּ ין, ב ְּ ֲעוִּ רַּ א ד ְּ ֲעוָּ ת רַּ ינַּ חִּ ת ֵאין סֹוף, ב ְּ ינַּ חִּ ת, ב ְּ עַּ ד ַּ יר לַּ אִּ הָּ נו  לְּ יְּ ת, הַּ עַּ דַּ ֶהם לָּ י לָּ או  יו רָּ ים: ֵאלָּ ֱאלֹהִּ  א הָּ

ַבּדֹו: )לה(    ם פרק ד דברי   יז  ין עֹוד ִמּלְ י ְידָֹוד הוּא ָהֱאלִֹהים אֵּ ָת ָלַדַעת ּכִ ה ָהְראֵּ ֲאךָּ ֶאת    ַאּתָ ֶרץ ֶהרְּ אָּ ל הָּ עַּ ָּ וְּ ֶרך  ס ְּ יַּ יֲעךָּ ֶאת קֹלֹו לְּ מִּ ׁשְּ ם הִּ יִּ מַּ ָּ ׁש  ן הַּ )לו( מִּ
ֵאׁש:  ֹוךְּ הָּ ת  ָּ מִּ ת  עְּ מַּ יו ׁשָּ רָּ בָּ דְּ ה ו  דֹולָּ ג ְּ ֹו הַּ ׁש  ב    אִּ הַּ י אָּ ת כ ִּ חַּ תַּ ם: )לז( וְּ יִּ רָּ צְּ ִּ מ  דֹל מִּ ג ָּ ֹכחֹו הַּ יו ב ְּ נָּ פָּ ֲאךָּ ב ְּ ֹוצִּ י  יו וַּ ֲחרָּ עֹו אַּ רְּ זַּ ר ב ְּ חַּ בְּ י ִּ יׁש    ֶאת ֲאבֶֹתיךָּ וַּ הֹורִּ )לח( לְּ

ה:  ז ֶ ֹום הַּ י  ַּ ה כ  ֲחלָּ ם נַּ צָּ רְּ ךָּ ֶאת אַּ ֶתת לְּ יֲאךָּ לָּ ֲהבִּ ֶניךָּ לַּ ָּ פ  ךָּ מִּ ְּ מ  ים מִּ ֲעֻצמִּ ים וַּ דֹלִּ ם ג ְּ ֹויִּ ֵּ )לט(    ג  ַמִים  ְוָיַדְעּתָ ַהיֹּום ַוֲהש  ָ ּ ש  י ְידָֹוד הוּא ָהֱאלִֹהים ּבַ בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ּכִ

ין עֹוד:  ַחת אֵּ ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ מַּ   ִמּמַ לְּ ֲחֶריךָּ ו  ֶניךָּ אַּ בָּ לְּ ךָּ ו  ב לְּ יטַּ ר יִּ ֹום ֲאׁשֶ י  ךָּ הַּ ו ְּ צַּ י מְּ ֹנכִּ ר אָּ יו ֲאׁשֶ ֹותָּ צְּ ֶאת מִּ יו וְּ ָּ ֶאת ֻחק ָּ ת  רְּ מַּ ׁשָּ ל  )מ( וְּ ים עַּ מִּ יךְּ יָּ ֲארִּ ַּ ן ת  עַּ
ים: הָּ  מִּ י ָּ ל הַּ ָּ ךָּ כ  ד ֱאלֶֹהיךָּ ֹנֵתן לְּ דֹוָּ ר יְּ ה ֲאׁשֶ מָּ    ֲאדָּ

)לט( והשבות אל לבבך. זה מצות עשה מן התורה בידיעת ה' יתברך, שנצטוינו לדעת אותו ולחקור על אחדותו ושלא נסמוך על    -  רבנו בחיי 
ונבראיו העליונים  ומעשיו הנוראים  והידיעה הזו היא מתוך פעולותיו  זו היא האפשרית אבל הידיעה    הקבלה בלבד.  ידיעה  והנה  והשפלים. 

מצד מהותו ועצמותו נמנעת ואי אפשר לעמוד עליה, ועליה נאמר )משלי כה, ב( כבוד אלהים הסתר דבר. ומפני שאין ענין האלהות שישיגנו  
לחזו  ויצטרך  בדבר  שמתבונן  כאדם  לבבך  אל  והשבות  לשון  בו  הזכיר  לכך  מחשבתו,  בתחילת  בשכלו  שמצינו  האדם  כענין  ולהתבונן,  ר 

באליהו לא ברוח ה' ואחר הרוח רעש לא ברעש ה', ואחר הרעש אש לא באש ה' ואחר האש קול דממה דקה )מלכים א יט, יב(, ענין הכתוב  
לא  כי כשיחשוב עליו האדם מהו אם הוא רוח או רעש או אש, יחזור ויסתור בנין מחשבתו בכל מה שיחשוב עליו, ואחר המחשבות כולם  

ואמר   ולבך מלהרהר.  פיך מלדבר  בלום  ח(  )א,  יצירה  כענין שנזכר בספר  דקה,  קול דממה  ואחר האש  וזהו  ובלימה,  העלמה  כי אם  ימצא 
לבבך ולא אמר לבך, כי שתי יצרים יש באדם, יצר טוב ויצר רע, ובא ללמד שאם יטענו יצרו לנטות מדרך האמונה חס ושלום ולהאמין שתי  

השבת הלב הוא הדבר שצריך עיון גדול    וענין                           ל לבו כי הוא אחד בשמים ובארץ, ולכך סיים אין עוד:רשויות, אז ישיב א 
ודעה יתרה, ממה שאמר הנביא ע"ה )ישעיה מד, יט( ולא ישיב אל לבו לא דעת ולא תבונה לאמר, והענין הזה הוא שיחשב בלבו כי ה' הוא  

אל  ממעל  הגלגלים,  אלו  בשמים  העולם,  מנהיג  נכלל  האלהים  זה  וכל  תהומות,  מעמקי  אלו  מתחת  השפל,  העולם  הארץ  ועל  המלאכים,  ו 
 בלשון הכתוב שאמר שלמה ע"ה )משלי כה, ג( שמים לרום וארץ לעומק, ואמר אין עוד, בכל העולמות כולן: 



 מוהר"ן תנינא                             ליקוטי                              תורה א                                      4א: 

בינה ואת הדעת המברר וחכמה  כל החב"ד דהיינו הכולל בו את  הדעת  כי    י' תלת מוחיןכי הדעת הוא בח

 הכלול בדעת   חיצוניות חב"ד  [יט]   יחלגלתא ותלת חללי דג  והם  ,אל הלבאת השכל המבורר  ומחליט וממשיך  

 . \כ/ניות המח המאיר ללבושהוא חיצ

, כי התלויות בו לבטל תאוה אחת מהג'  דהיינו ג' זמנים שכל אחד מסוגל ע"י המצוות  והם בחי' שלש רגלים
היינו   . , שנמשך שכל חדש לתקן ג' מדות אלודהיינו דעת  כל רגל הוא בחי' התחדשות המוחין

נ"ל הכוונה בבחי' אור וכלי שהרגל מאיר   תתקן מדה אחת מג' מדות הנ"ל נבכל רגל משלש רגלים  
ל שהדעת הוא תלת מוחין משמע שבכל רגל  דעת ומצד הזמן מסוגל לתאווה מסויימת. ולכאורה ממה שאמר לעי

  .\כא/ מאיר שליש דעת
  בלק"ה מבאר שלמעשה כאן התחלת התיקון המבואר בתורה זו אלא שגם זה קשה מאד ואין יודעים ההתחלה וכו'

ע"י הדעת לבטל ג' מדות רעות וזכו לאחוז בבחי' מקומו    שכבר זכו   \כג/ וע"י הצדיקים  \כב/ ע"כ עיקר ההתחלה בר"ה

 
 דגלגלתא  -תרלו  דגולגלתא, ומ   -גם בתרלד   יח 

 ערך מוח.    פ"א ושער כח פ"ה, ועיין תיקון קכו. וקהלת יעקב   'ע"ח שער כ   יט 

 לפרש ואינו ברור, עכ"פ הכלל שתמיד החיצוניות של המשפיע הוא שמאיר אל המקבל.  נ"ל  כך   כ
עכ"פ עיין תורה עב מי שיש לו דעת צח כלשהו כבר אין לו ניסיון בתאווה הידועה הגשמית. משמע שהעיקר שהדעת יהיה צח    ,וצ"ע בזה   כא

זי אפילו כלשהו ממנו יכול לבטל כל התאוות, ואולי זה כוונת רבינו שכל רגל מסוגל  בלי התערובת של פניות להבלי עוה"ז וכשהוא צח א 
 להוציא את האדם יותר מהתאווה.  ל ת שמאיר בו יכו לצאת קצת מהפניות של התאווה הזו ואזי הדע 

ת ִּ   -  ליקוטי הלכות יו"ד   כב  ל הַּ ָּ ל כ  ה ׁשֶ לָּ חָּ תְּ הַּ הַּ רֹאׁש וְּ ר הָּ ק ַּ י עִּ י רֹאׁש  הלכות ערלה הלכה ד אות ה( כ ִּ א, כ ִּ קָּ יְּ ה רֹאׁש ד ַּ נָּ ָּ ׁש  ֵדי רֹאׁש הַּ ל יְּ ים הו א עַּ נִּ ו  ק 
ׁשו   ֵמי ת ְּ יְּ ֲעֶשֶרת  אׁשֹון לַּ ז הו א יֹום רִּ י אָּ ה, כ ִּ בָּ ׁשו  ת ְּ ת הַּ לַּ חָּ תְּ נו  הַּ יְּ ה, הַּ בָּ ׁשו  ת ְּ אׁשֹון לַּ ה הו א יֹום רִּ נָּ ָּ ׁש  ה  הַּ ׁשֶ ן קָּ ו  ק  ת ִּ הַּ וְּ ה  בָּ ׁשו  ת ְּ ת הַּ לַּ חָּ תְּ ֱאֶמת הַּ ֶ י ב  כ ִּ ה.  בָּ

ל  וְּ  ָּ כ  ֵעצֹות  הָּ וְּ ים  נִּ ו  ק  ת ִּ הַּ ל  ָּ כ  רֹב  י  ִּ פ  ל  עַּ י  כ ִּ ה,  לָּ חָּ תְּ הַּ הַּ וְּ רֹאׁש  הָּ צֹא  מְּ לִּ וְּ ע  ֵלידַּ ֹאד  מְּ ה  ׁשֶ קָּ י  כ ִּ ֹאד,  מְּ ֵבד  צֹא  כָּ מְּ לִּ ה  ׁשֶ קָּ ֶזה  ת  ֵמֲחמַּ ו  ֲחֵברֹו  ַּ ב  י  לו  ת ָּ ד  ֶאחָּ
בֹ  לָּ ין  יכִּ רִּ צ ְּ ׁשֶ ר  בֹאָּ מְּ ז ֹאת  הַּ ה  ֹורָּ ת  הַּ ב ְּ ל  ׁשָּ מָּ לְּ ה  לָּ חָּ תְּ הַּ הַּ וְּ רֹאׁש  ים  הָּ לִּ גָּ רְּ לֹׁש  ׁשָּ ל  ֵ ב  קַּ לְּ ין  יכִּ רִּ צְּ ֶזה  לָּ וְּ ים.  כִּ אָּ לְּ ַּ מ  הַּ ל  עַּ ֹו  ת  לְּ ׁשַּ ֶממְּ ם  י ֵ קַּ תְּ ת ִּ ׁשֶ ית  לִּ כְּ ַּ ת  הַּ לְּ א 

ֵדי זֶ  ל יְּ עַּ ב ׁשֶ ֵ ל  ַּ ב  ה ׁשֶ אָּ רְּ יִּ ין לְּ ֵדי ֶזה זֹוכִּ ל יְּ עַּ "ל ׁשֶ נ ַּ ֲאֹות הַּ ַּ לֹׁש ת  ין ׁשָּ רִּ ב ְּ ׁשַּ ֵדי ֶזה מְּ ל יְּ עַּ י ׁשֶ או  רָּ ָּ ךְּ ׁשֶ כ  אָּ לְּ א מַּ רָּ בְּ ין  ה נִּ ֵדי ֶזה זֹוכִּ ל יְּ עַּ '. ׁשֶ כו  ה וְּ בו אָּ יעַּ נְּ ִּ פ  ׁשְּ ַּ מ 
ׁשֵ  רְּ ׁשָּ ר ב ְּ ֵ ׁש  קַּ תְּ הִּ כֹול לְּ ז יָּ אָּ ' וְּ כו  ים וְּ נִּ ָּ י פ  ז ֵ עַּ ל הָּ ת ׁשֶ ז ו  עַּ ֵדי ֶזה נֹוֵפל הָּ ל יְּ עַּ ' ׁשֶ כו  ' וְּ כו  ה וְּ ָּ ל  פִּ תְּ ם לִּ י ֵ קַּ תְּ ֵדי ֶזה מִּ ל יְּ עַּ בֹוד ׁשֶ ָּ כ  א הַּ ֵ ס  ת כ ִּ ינַּ חִּ ֵהם ב ְּ מֹות ׁשֶ ׁשָּ   י נְּ

דוֹ  ק ְּ ה הַּ ֹורָּ ת  ן הַּ יַּ נְּ י ב ִּ פִּ כ ְּ ׁשֶ א  צָּ מְּ נִּ ם.  ן ׁשָּ י ֵ ', עַּ כו  וְּ ה  נָּ ָּ ׁש  ֲעשֹות רֹאׁש הַּ כֹול לַּ יָּ ז  אָּ וְּ  ' כו  וְּ ֹו  ת  לְּ ׁשַּ ֵדי ֶזה  ֶממְּ יְּ ל  עַּ ׁשֶ ים  לִּ גָּ לֹׁש רְּ ָּ ׁש  מִּ ה  לָּ חָּ תְּ הַּ ר הַּ ק ַּ ז ֹאת, עִּ הַּ ה  ׁשָּ
ב ֵ  ׁשַּ ין לְּ י זֹוכִּ או  רָּ ָּ ים כ  לִּ גָּ לֹׁש רְּ ָּ ׁש  ין הַּ לִּ ב ְּ קַּ ְּ מ  ר ׁשֶ ֵ ב  ג ַּ תְּ הִּ ז ֹוֶכה לְּ ׁשֶ י  אי מִּ ד ַּ וַּ ב ְּ ֶבֱאֶמת  ו  "ל.  נ ַּ ינֹות הַּ חִּ ב ְּ ל הַּ כָּ ין לְּ ז ֹוכִּ ׁשֶ ד  "ל עַּ נ ַּ ֲאֹות הַּ ַּ לֹׁש ת  ָּ ׁש  ֶרךְּ    ר הַּ ד ֶ ַּ ֵליֵלךְּ ב 

ים   לִּ גָּ לֹׁש רְּ ׁשָּ ת ב ְּ עַּ ד ַּ יו הַּ לָּ יךְּ עָּ ׁשִּ מְּ מַּ י ו  או  רָּ ָּ ים כ  לִּ גָּ לֹׁש רְּ ָּ ׁש  ל הַּ ֵ ב  קַּ ר לְּ ֵ ב  ג ַּ תְּ ִּ מ  ה ׁשֶ ז ֶ אי  הַּ ד ַּ וַּ "ל ב ְּ נ ַּ ל הַּ כָּ ז ֹוֶכה לְּ ד ׁשֶ ֲאֹות עַּ ַּ לֹׁש ת  ָּ ׁש  ל הַּ ָּ ֵדי ֶזה כ  ל יְּ ר עַּ ֵ ב  ׁשַּ מְּ ו 
ֵלי  ֵבד עָּ כָּ ה וְּ ׁשֶ ה  קָּ מָּ צְּ עַּ ה ב ְּ ֵעצָּ ם הָּ י ג ַּ , כ ִּ נו  ָּ ת  ה ֵמאִּ ֵעצָּ ה הָּ דָּ בְּ ים אָּ ב ִּ רַּ ֲעֹונֹוֵתינו  הָּ ַּ ל ב  ֵרי לֹו, ֲאבָּ ׁשְּ ין  אַּ עִּ נו  יֹודְּ י ֵאין אָּ ם, כ ִּ י ֵ קַּ לֹׁש  נו  לְּ ָּ ׁש  ל הַּ ֵ ב  קַּ ין לְּ ֵאיךְּ זֹוכִּ

ת   ַּ ֻדׁש  ֵדי קְּ ל יְּ ה עַּ ֶ כ  זְּ נ ִּ ד ׁשֶ ֶרֶגל עַּ ל ֶרֶגל וְּ כָּ נו  ב ְּ ֵ ת  עְּ דַּ ׁש ֶאת מֵֹחנו  וְּ ד ֵ חַּ נ ְּ ֹאֶפן ׁשֶ י ב ְּ או  רָּ ָּ ים כ  לִּ גָּ ל  רְּ עַּ "ל. וְּ נ ַּ ֲאֹות הַּ ַּ לֹׁש ת  ָּ ׁש  ל הַּ ָּ ל כ  ֵ ט  בַּ לְּ ר ו  ֵ ב  ׁשַּ ים לְּ לִּ גָּ לֹׁש רְּ ָּ ׁש  הַּ
לֹא  ן  יִּ ֲעדַּ ן  ֵ גַּ   כ  וְּ "ל  נ ַּ הַּ ים  נִּ ו  ק  ת ִּ הַּ ל  ָּ כ  ים מִּ חֹוקִּ נו  רְּ אָּ ֶזה  ת  ֵמֲחמַּ ו  י  או  רָּ ָּ כ  "ל  נ ַּ הַּ ֲאֹות  ַּ ת  לֹׁש  ָּ ׁש  הַּ ל  ָּ כ  ר  ֵ ב  ׁשַּ לְּ ינו   כִּ ת  זָּ ירַּ בִּ ְּ ׁש  מִּ ים  חֹוקִּ רְּ ׁשֶ מֹו  צְּ עַּ ב ְּ ֶזה  ת  ֵמֲחמַּ ם 

ר   בֹאָּ מְּ הַּ י  פִּ כ ְּ י  כ ִּ א,  יָּ לְּ ַּ ת  א  הָּ ב ְּ א  הָּ י  כ ִּ י,  או  רָּ ָּ כ  ים  לִּ גָּ רְּ לֹׁש  ָּ ׁש  א  הַּ צָּ מְּ נִּ "ל.  נ ַּ הַּ ֲאֹות  ַּ ת  לֹׁש  ָּ ׁש  הַּ ין  לִּ ט ְּ בַּ מְּ ו  ין  רִּ ב ְּ ׁשַּ מְּ ים  לִּ גָּ רְּ לֹׁש  ָּ ׁש  הַּ ׁשֶ ז ֹאת  הַּ ה  ֹורָּ ת  הַּ ב ְּ אן  ָּ כ 
ל הַּ  ֵ ט  ֹא ב ִּ ל  ן ׁשֶ מַּ ל זְּ ָּ אי כ  ד ַּ וַּ ן ב ְּ ֵ ל כ  ים עַּ לִּ גָּ לֹׁש רְּ ָּ ׁש  ת הַּ ַּ ֻדׁש  ק ְּ ֵהֶפךְּ מִּ "ל ֵהם הַּ נ ַּ ֲאֹות הַּ ַּ ת  לֹׁש הַּ ָּ ׁש  ֲאוֹ ׁשֶ ַּ לֹׁש ת  ָּ י  ׁש  ים כ ִּ לִּ גָּ לֹׁש רְּ ָּ ׁש  ת הַּ ַּ ֻדׁש  ק ְּ חֹוק מִּ ו  הו א רָּ ת ֵאל 

רֹאׁש   צֹא הָּ מְּ ֵבד לִּ כָּ ה וְּ ׁשֶ ן קָּ ֵ ל כ  עַּ וְּ "ל.  נ ַּ ַּ ים כ  לִּ גָּ לֹׁש רְּ ָּ ׁש  ת הַּ ַּ ֻדׁש  ק ְּ ֵהֶפךְּ מִּ ֲאֹות ֵהם הַּ ַּ לֹׁש ת  ָּ ׁש  ו  הַּ ה  ֵאל  ׁשֶ ק ָּ ׁשֶ ים  נִּ ו  ק  ת ִּ הַּ וְּ ֵעצֹות  רֹב הָּ ֵכן הו א ב ְּ וְּ ה  לָּ חָּ תְּ הַּ הַּ וְּ
כָּ  הַּ וְּ רֹאׁש וְּ ן הָּ ין ֵמֵהיכָּ עִּ ֵאין יֹודְּ ֲחֵברֹו וְּ ַּ י ב  לו  ד ת ָּ ל ֶאחָּ ָּ י רֹב כ  ִּ ל פ  עַּ ת ׁשֶ ה ֵמֲחמַּ לָּ חָּ תְּ הַּ הַּ רֹאׁש וְּ צֹא הָּ מְּ נו   ֵבד לִּ ֵ ב  רַּ ֵרי ֲאדֹוֵננו  מֹוֵרנו  וְּ בְּ דִּ ר ב ְּ בֹאָּ מְּ כַּ ה וְּ לָּ חָּ תְּ הַּ

רֹ  ר הָּ ק ַּ ן עִּ ֵ ל כ  עַּ ֵחר. וְּ קֹום אַּ מָּ ה ב ְּ ז ֶ ה מִּ כָּ רָּ בְּ רֹונֹו לִּ כְּ ה  זִּ נָּ ָּ ׁש  א רֹאׁש הַּ רָּ קְּ ן נִּ ֵ ל כ  עַּ ה. וְּ נָּ ָּ ׁש  ֵדי רֹאׁש הַּ ל יְּ ם הו א עַּ עֹולָּ ָּ ב  ים ׁשֶ נִּ ו  ק  ת ִּ ל הַּ ָּ ל כ  ה ׁשֶ לָּ חָּ תְּ הַּ הַּ אׁש וְּ
ֵמי ת ְּ  ֲעֶשֶרת יְּ אׁשֹון לַּ רִּ י הו א יֹום הָּ ת ה', כ ִּ ֲעבֹודַּ ֹנס לַּ כְּ ה לִּ לָּ חָּ תְּ הַּ הַּ רֹאׁש וְּ ר הָּ ק ַּ ם עִּ ָּ ׁש  י מִּ א, כ ִּ קָּ יְּ ה רֹאׁש ד ַּ בָּ ן: ׁשו  ו  ק  ת ִּ הַּ ה וְּ בָּ ׁשו  ת ְּ ית הַּ נו  ֵראׁשִּ יְּ    , הַּ

ו   כג ֲעֹונֹותֵ   -שם אות  י  ו  ב  רִּ ת  ֵמֲחמַּ ו  אׁשֹון  רִּ הָּ ם  דָּ אָּ א  ֵחטְּ ת  ֵמֲחמַּ ֶזה  ךְּ  רַּ ָּ ב  תְּ יִּ ה'  לַּ ב  ׁשו  לָּ ֶרךְּ  ד ֶ הַּ צֹא  מְּ לִּ ה  ׁשֶ ק ָּ ֶ ׁש  ה  מַּ י  ל  כ ִּ ָּ כ  לו   ב ְּ לְּ ַּ ב  תְּ נִּ ֶזה  ֵדי  יְּ ל  עַּ ׁשֶ ינו  

עַּ  ים  כִּ רָּ ד ְּ הַּ וְּ קֹומֹות  מ ְּ ַּ הַּ ט  נ ִּ ׁשֶ קֹום  ָּ מ  לַּ ר  בָּ ד ָּ הַּ ב  ׁשו  לָּ הו א  ה  בָּ ׁשו  ת ְּ הַּ ר  ק ַּ עִּ י  כ ִּ  , ךְּ רַּ ָּ ב  תְּ יִּ יו  ֵאלָּ ב  ׁשו  לָּ ֶרךְּ  ד ֶ הַּ צֹא  מְּ לִּ ה  ׁשֶ ק ָּ ׁשֶ א  ד  קָּ רְּ זַּ ת  ינַּ חִּ בְּ ב ִּ ם  ָּ ׁש  מִּ ל 
י  ו  ב  ֵמרִּ ל  ן לה( ֲאבָּ ימָּ סִּ ב ְּ ר  בֹאָּ ְּ מ  ׁשֶ מֹו  ן )כ ְּ ָּ מ  ַּ ת  ת מִּ ילַּ טִּ נְּ תְּ אִּ ד ְּ ר  ֲאתַּ ת לַּ יקַּ רִּ ד ְּ זְּ אִּ קֹום    ד ְּ ָּ מ  ב ֶאל הַּ ׁשו  ע ֵאיךְּ לָּ ֵלידַּ קֹוֵמנו   מְּ צֹא  מְּ לִּ ֹאד  נו  מְּ לָּ ה  ׁשֶ ֲעֹונֹוֵתינו  קָּ

ךְּ  רַּ ָּ ב  תְּ יִּ יו  ֹותָּ ד  מִּ ר  חַּ ֵהר אַּ רְּ הִּ ׁשֶ ל  עַּ ֹוב  י  אִּ הו א ֶאת  ךְּ  רו  ָּ ב  דֹוׁש  ק ָּ הַּ ל  אַּ ָּ ׁש  ׁשֶ ֶזה  וְּ ם.  ָּ ׁש  מִּ נו   בְּ ֶנֱחצַּ ר  ׁשו  ֲאׁשֶ רְּ דָּ וְּ ֶרץ  י אָּ דִּ סְּ יָּ ב ְּ יתָּ  יִּ הָּ ֵאיֹפה  ם  ,  רֹונָּ כְּ זִּ ֹוֵתינו   ב  רַּ  
אַּ  ׁשָּ וְּ מֹות  ׁשָּ נ ְּ הַּ ל  ָּ כ  מִּ לו ל  ָּ כ  ה  יָּ הָּ אׁשֹון  רִּ הָּ ם  דָּ י אָּ כ ִּ אׁשֹון,  רִּ הָּ ם  דָּ אָּ ב ְּ ה  תָּ יְּ הָּ ן  ֵהיכָּ ךָּ  ְּ ל  ׁשֶ ֵאיֹפה  ה  כָּ רָּ בְּ ה  לִּ יָּ הָּ ן  ֵהיכָּ יֹוֵדעַּ  ם  הו א אִּ ךְּ  רו  ָּ ב  דֹוׁש  ק ָּ הַּ ל אֹותֹו 

כַּ  אׁשֹון וְּ רִּ ם הָּ דָּ ל אָּ תֹו ׁשֶ קֹומָּ קֹומֹו ב ְּ ד מְּ ק ָּ ל אֹותֹו הַּ אַּ ָּ ׁש  נו  ׁשֶ יְּ ם. הַּ ן ׁשָּ י ֵ ים, עַּ לִּ ו  ג  לְּ ג ִּ ֵסֶפר הַּ ת ב ְּ יכו  ֲארִּ ַּ "ל ב  "י זַּ ֲארִּ ֵבי הָּ תְּ כִּ ה ב ְּ ז ֶ א מִּ בָּ ו  ם  מ  ךְּ הו א אִּ רו  ָּ ֹוׁש ב 
יֹוֵדעַּ  ֵאינֹו  ן  יִּ ֲעדַּ ׁשֶ ר  חַּ ֵמאַּ ו  ם  ָּ ׁש  מִּ ל  ַּ ט  נ ִּ ׁשֶ קֹומֹו  מְּ ֶאל  ב  ׁשו  לָּ ה  ֵלמָּ ׁשְּ ה  בָּ ׁשו  תְּ לִּ ה  כָּ זָּ ר  בָּ ן  כ ְּ יִּ ֲעדַּ ה  כָּ זָּ לֹא  אי  ד ַּ וַּ ב ְּ אׁשֹון  רִּ הָּ ם  דָּ ל אָּ ׁשֶ תֹו  קֹומָּ ב ְּ קֹומֹו  מְּ  ֶאת 

ֶזה עֹובֵ  ת  ֵמֲחמַּ ו  קֹומֹו  יֹוֵדעַּ ֶאת מְּ ן ֵאינֹו  יִּ ֲעדַּ ׁשֶ ר  חַּ ֵמאַּ ם  ָּ ׁש  מִּ ל  ַּ ט  נ ִּ ׁשֶ קֹומֹו  מְּ לִּ ב  ׁשו  לָּ ה  ֵלמָּ ׁשְּ ה  בָּ ׁשו  תְּ יִּ לִּ ה'  ֶ ׁש  ה  ל מַּ ָּ כ  י  כ ִּ עֹוֵבר,  ֶ ׁש  ה  מַּ ל  ָּ כ  יו  לָּ עָּ ךְּ  ר  רַּ ָּ ב  תְּ
וֹ  ב  ה סִּ ָּ מ  כַּ ֹו ב ְּ מ  ב עִּ ֵ ב  סַּ ךְּ מְּ רַּ ָּ ב  תְּ ה' יִּ ר וְּ ׁשָּ י ָּ ֶדֶרךְּ הַּ יבֹו לְּ ֲהׁשִּ ֵדי לַּ תֹו כ ְּ טֹובָּ ֹל לְּ כ  ם הַּ דָּ אָּ ם הָּ ב עִּ ֵ ב  סַּ ד  מְּ ֶאחָּ ד וְּ ל ֶאחָּ ָּ קֹום כ  ךְּ יֹוֵדעַּ ֶאת מְּ רַּ ָּ ב  תְּ הו א יִּ ֶ ה ׁש  י מַּ פִּ ת כ ְּ

ב ְּ  ֹו  מ  עִּ ל  ג ֵ לְּ גַּ לְּ יךְּ  רִּ צָּ הו א  ֵכן  מֹו  כ ְּ כ ֵ ׁשֶ ל  עַּ סֹוף,  ד  עַּ וְּ ה  ָּ ל  חִּ ת ְּ מִּ ד  ֶאחָּ וְּ ד  ֶאחָּ ל  ָּ כ  קֹום  מְּ ע  דַּ י ֵ ׁשֶ י  מִּ ֵאין  ׁשֶ ת  ֵמֲחמַּ ו  ו   ֵאל  ֹות  ב  סִּ ב ְּ ו   ֵאל  ים  לִּ ו  ג  לְּ ר  גִּ ׁשָּ ֶאפְּ י  ן אִּ
אֵ  ת ׁשֶ ה ֵמֲחמַּ בָּ ׁשו  ת ְּ ה לַּ לָּ חָּ תְּ הַּ הַּ וְּ רֹאׁש  צֹא הָּ מְּ ֹאד לִּ ה מְּ ׁשֶ ת ֶזה קָּ ֵמֲחמַּ ו  ךְּ  רַּ ָּ ב  תְּ יִּ יו  כָּ רָּ ד ְּ ין  בִּ הָּ אׁשֹון  לְּ רִּ ם הָּ דָּ א אָּ ֵחטְּ ֵ מ  ׁשֶ ת  ֵמֲחמַּ קֹומֹו  ע ֶאת מְּ דַּ י ֵ ׁשֶ י  ין מִּ

ל  ים ׁשֶ אִּ ֲחטָּ ֵדי הַּ ל יְּ מֹו ֵכן עַּ כְּ ֹאד ו  ם מְּ קֹומָּ ל מְּ ֵ ב  לְּ ַּ ב  תְּ נִּ מֹות וְּ ׁשָּ ה נְּ ָּ מ  ַּ ו  כ  נ  ֶ מ  לו  מִּ פְּ נָּ יו וְּ רָּ רו  ֵאיבָּ ׁשְּ ד,    נָּ ֶאחָּ ד וְּ ל ֶאחָּ ָּ וָּבה ִאי אֶ כ  ש  ּקוּן ַהּתְ ר ּתִ ן ִעּקַ ר  ַעל ּכֵּ ָ ְפש 

מ  ְ י ִנש  ֵּ ְרש  ָ ש  ַהְינוּ ּבְ בֹוד, ּדְ א ַהּכָ ִכּסֵּ ם אֹוֲחִזים ּבְ הֵּ ֶ ים ש  יִּ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ י ַהּצַ י ִאם ַעל ְידֵּ ם ְיכֹוִלים ַלֲעשֹות ְלַהְתִחיל ּכִ הֵּ ֶ ל ש  ם    ֹות ִיְשָראֵּ י הֵּ ָנה, ּכִ ָ ּ רֹאש  ַהש 
ם יֹוְדִעים ַלֲעשֹות רֹאש    ה ְוַעד סֹוף ְוהֵּ ִחּלָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּתְ ל עֹוָלם ְויֹוְדִעים ְמקֹום ּכָ ֶ ְבִחיַנת ְמקֹומֹו ש  הוּ ּבִ ֶ ָנה ש  ָ ּ ל ֶאָחד  ַהש  ִדיָנא ָלדוּן ֶאת ּכָ א יֹוָמא ּדְ

ְזכוּת  ׁשָּ   ְלַכף  ז ֹאת  הַּ ה  ֹורָּ ת  הַּ ב ְּ ר  בֹאָּ מְּ ַּ ָּ כ  כ  קֹום  מְּ ים  עִּ יֹודְּ ֵהם  וְּ ם  עֹולָּ ל  ׁשֶ קֹומֹו  מְּ ת  ינַּ חִּ בְּ ב ִּ ֵהם  וְּ מֹות  ׁשָּ נ ְּ הַּ ל  ָּ כ  י  ׁשֵ רְּ ׁשָּ ים  עִּ יֹודְּ ֵהם  ׁשֶ ת  ֵמֲחמַּ י  כ ִּ ד  ם,  ֶאחָּ ל 
אׁשֹון   הו א יֹום רִּ ה ׁשֶ נָּ ָּ ׁש  ֲעשֹות רֹאׁש הַּ לַּ ת וְּ כו  ף זְּ כַּ ֹל לְּ כ  ן הַּ דו  ים לָּ עִּ ד סֹוף ֵהם יֹודְּ עַּ ה וְּ ָּ ל  חִּ ת ְּ ד מִּ ֶאחָּ י  וְּ ה, כ ִּ בָּ ׁשו  ת ְּ ת הַּ לַּ חָּ תְּ נו  הַּ יְּ הַּ ה, ד ְּ בָּ ׁשו  ֵמי ת ְּ ֲעֶשֶרת יְּ לַּ

ים אוֹ  יסִּ נִּ כְּ מַּ ים ו  עִּ רו  ג ְּ ַּ ב  עַּ ׁשֶ רו  ג ָּ ם הו א הַּ ו  אִּ ל  ים ֲאפִּ עִּ ֹודְּ י  קֹומֹו ׁשֶ י מְּ פִּ ד לְּ ל ֶאחָּ כָּ ת לְּ כו  ים זְּ אִּ ֱאֶמת: ֵהם מֹוצְּ ֶ ת ב  כו  ף זְּ כַּ י ֶזה              תֹו לְּ ת    ּכִ כו  ז ְּ ר הַּ ק ַּ עִּ
אִּ  ֹוצְּ מ  ֱאֶמת, כ ִּ ׁשֶ ֶ ה ב  ֵלמָּ ׁשְּ ה  בָּ ׁשו  תְּ ירֹו ב ִּ ֲחזִּ הַּ ת לְּ כו  ף זְּ כַּ ֱאֶמת לְּ ֶ יסֹו ב  נִּ כְּ הַּ ה לְּ י ָּ חִּ תְּ טֹותֹו לִּ נְּ הַּ ֵדי לְּ יו כ ְּ לָּ ה  ים עָּ טֹובָּ ת וְּ כו  ם זְּ ֵאין ׁשו  ֹל ֶהֶבל וְּ כ  ה הַּ ז ֶ י חו ץ מִּ

ֵאיֶזה טֹובָּ  ה לְּ ֶ כ  זְּ יִּ ה  ז ֶ ת הַּ כו  ז ְּ ֵדי הַּ יְּ ל  עַּ ׁשֶ ם כ ְּ י אִּ ם כ ִּ עֹולָּ ָּ י.  ב  ת ִּ ֲאמִּ ית הָּ לִּ כְּ ַּ ת  בֹא לַּ ית לָּ חִּ צְּ נִּ וְּ ית  ת ִּ כֹוִלים ַלֲעשֹות  ה ֲאמִּ יְּ ֶ יִקים ש  ּדִ ַהּצַ ֶ ּ אי ַמה ש  ַוּדַ ּבְ ן  ּכֵּ ְוַעל 

בֶּ  אֹוָתם  ַמְכִניִסים  ֶזה  י  ְידֵּ ַעל  ֶ ּ ש  ַמה  הוּא  ר  ָהִעּקָ ֶאָחד  ל  ּכָ ְמקֹום  ְלִפי  ְזכוּת  ְלַכף  ַהּכֹל  ִנים  ּדָ ָנה  ָ ּ ַהש  ְלכַ רֹאש   י  ֱאֶמת  ִהְרהוּרֵּ ֶהם  ּבָ וַּמְכִניִסים  ְזכוּת  ף 
ְשָר  ל ֶאָחד ִמיִּ יַע ַעל ּכָ וָּבה ַמּגִ ש  י ּתְ ָנה ַוֲעֶשֶרת ְימֵּ ָ ּ רֹאש  ַהש  ּבְ ֶ חוּש  ש  ָאנוּ רֹוִאין ּבְ ֶ וָּבה ְוֶזה ש  ש  ַרְך  ּתְ וָּבה ְוַהּכֹל צֹוֲעִקים ַלה' ִיְתּבָ ש  יֶזה ִהְרהוּר ּתְ ל אֵּ אֵּ

ַאיִ  ב. וּמֵּ עֶֹמק ַהּלֵּ ם י מֵּ הֵּ ֶ י ש  ָנה ַעל ְידֵּ ָ ּ כֹוִלין ַלֲעשֹות רֹאש  ַהש  יְּ ֶ ים ש  יִּ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ ְך ַרק מֵּ ָ ל ֶזה ִנְמש  א זֹאת? ּכָ "ל  ן ּבָ ּנַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכַ ֹוְדִעים ְמקֹום ּכָ



 מוהר"ן תנינא                             ליקוטי                              תורה א                                      5א: 

עולם   בדעתו הרהורי תשובהשל  ולהכניס  זכות  לכף  כל אדם  לדון  ע"כ צריכין ליזהר מאד בכבוד   .ועי"ז 
משמע שע"י כבוד היו"ט בלבוש וסעודה ולימוד הלכותיו ובעיקר השמחה    ,יו"ט, ולקבל השלש רגלים כראוי

בו/  המאיר  לדעת  זוכים  התיק\כדבו  כל  תלוי  ובזה  הגדלות,  מבטל  יו"ט  כי  קלה  תורה  גם  עיין  כי ע"י   ,\כהונים/ , 
    לתקן השלש מדות הנ"ל.לשכל מצוות השלש רגלים, עי"ז זוכין 
  \כו/)שמות יב(ביציאת מצרים דהיינו ליל טו ניסן ליל הסדר של פסח    "שכי בפסח נתתקן תאוות ממון, כ

, כי הם {\כט/[כח: ] ברכות ט}  של ישראל  בעל כרחם  \כז/ וה' נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום
כן גם בכל פסח חוזר   , כי אז נתתקן תאוות ממוןכי לא היה להם תאווה לממון כלל  כלל לא רצו   ועל 

 : האור הזה וע"י מצוות הפסח אפשר לזכות בשכל הזה ולתקן תאוות ממון

הזה/   , נתתקן תאוות משגללבשבועות  בחג  ע"י הדעת המאיר  בבחי' דם נעכר ונעשה חלב    ,\לאכנ"ל 
וזה בחי'    ,דם נהפך לחלב רומז להמתקת הדיןנמצא    ,לרחמיםרומז    חלב הוא לבןו רומז לדין  הדם אדוםכי    \לג /[לב]

מטומאתה  הנדה  טהרת  של  נקיים  ז'  ספירת  בחי'  שהם  הספירה  ימי  של  שבועות  שבעה  אחרי  שהם  שבועות 
וכל שנה בשבועות חוזר להאיר אור מתן   .ישראל טהורים להקב"ה בחי' דם שנמתק ונהפך לחלבעם  ובשבועות  

כמו  ה  אחרישהוא    תורה התאווה  מטומאת  תורה נצטוו  שטהרה  מתן  לפני  אל   ישראל  תגשו  אל  ימים  לשלשת 
ל\לד/ אשה נתן  גם  הקב"ה  וכיון שציווה  תורה  כולם,  מתן  אור  בכל שנה כשחוזר  נמי  והכי  בזה,  חוזר    כח לעמוד 

 

זְ  ַכף  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ַהּכֹל  ֶאת  וַּמְכִניִסין  ְזכוּת  ְלַכף  ַהּכֹל  ִנים  ּדָ ֶזה  י  ְידֵּ ַעל  ֶ ם  ש  ַדְעּתָ ּבְ ָלֶהם  וְּמִאיִרים  ָלֶהם  וּמֹוִדיִעים  וָּבה  ש  ּתְ י  ִהְרהוּרֵּ ֶהם  ּבָ וַּמְכִניִסים  כוּת 
עֶֹמק ַהּלֵּ  ִמיד מֵּ ר הוּא ִלְצעֹק ֶאל ה' ּתָ ָהִעּקָ ֶ וָּבה ש  ש  י ַהּתְ ַדְרכֵּ ָצה ְוָהרֹאש  ְוַהַהְתָחָלה ִלְכֹנס ּבְ ֶֹרש  ָהעֵּ ִחיַנת רֹאש   ש  ר ּבְ ה ִעּקַ זֶּ ֶ י  ב ש  ָנה ַוֲעֶשֶרת ְימֵּ ָ ּ ַהש 

ְוַהַהְתָחָלה  ָהרֹאש   הוּא  ֶ ש  ָנה  ָ ּ ַהש  רֹאש   הוּא  ר  ְוָהִעּקָ וָּבה  ש  ת    ּתְ ינַּ חִּ ב ְּ ב.  ֵ ל  הַּ ֵמעֶֹמק  ה'  ֶאל  עֹק  צְּ לִּ וא  הִּ ׁשֶ ית  ת ִּ ֲאמִּ הָּ ה  לָּ חָּ תְּ הַּ ַּ ב  ֹל  כ  הַּ ין  ילִּ חִּ תְּ מַּ ז  אָּ ׁשֶ
ל זֶ  כָּ ים, וְּ קִּ ֵקי ֲעמָּ מְּ יךָּ ה' ֵמעִּ אתִּ רָּ ים קְּ ק ִּ ֲעמַּ ַּ מ  כ ֹ מִּ ים הַּ נִּ ֵהם ד ָּ ד ׁשֶ ֶאחָּ ד וְּ ל ֶאחָּ ָּ קֹום כ  ים מְּ עִּ ֹודְּ י  ים ׁשֶ יקִּ ד ִּ צ ַּ דֹוֵלי הַּ ג ְּ ֵאל מִּ רָּ שְּ י ִּ ד מִּ ל ֶאחָּ ָּ ל כ  ךְּ עַּ ׁשָּ מְּ ף  ה נִּ כַּ ל לְּ

ן  ֵ ל כ  עַּ ֵאל וְּ רָּ שְּ י ִּ ד מִּ ל ֶאחָּ כָּ ה לְּ בָּ ׁשו  ת ְּ ת הַּ לַּ חָּ תְּ ר הַּ ק ַּ ם עִּ ָּ ׁש  מִּ "ל. ו  נ ַּ ַּ ה כ  נָּ ָּ ׁש  ין רֹאׁש הַּ ֵהם עֹושִּ ת וְּ כו  י    זְּ ה, כ ִּ נָּ ָּ ׁש  ל רֹאׁש הַּ ים עַּ י ִּ ת ִּ ים ֲאמִּ יקִּ ד ִּ צַּ סֹעַּ לְּ נְּ ין לִּ יכִּ רִּ צְּ
ים ֵמֶהם   לִּ ב ְּ קַּ ם מְּ ָּ ל  ֻ ין ֲאֵליֶהם כ  עִּ ֵאין נֹוסְּ ים ֵמֶהם ׁשֶ חֹוקִּ רְּ ו  הָּ ל  י ֲאפִּ ה. כ ִּ נָּ ָּ ׁש  ת רֹאׁש הַּ ַּ ֻדׁש  ר קְּ ק ַּ בָּ ֵמֶהם עִּ ׁשו  ת ְּ ת הַּ רו  עֹורְּ תְּ הו א הִּ ה ׁשֶ נָּ ָּ ׁש  ת רֹאׁש הַּ ַּ ֻדׁש  ה  קְּ

ר   ק ַּ עִּ ֵהם  אי  ד ַּ וַּ ב ְּ ה  נָּ ָּ ׁש  הַּ רֹאׁש  ל  עַּ ֲאֵליֶהם  ים  עִּ נֹוסְּ וְּ ֲאֵליֶהם  ים  בִּ רְּ קָּ תְּ מ ִּ ׁשֶ י  מִּ ל  ָּ כ  אי  ד ַּ וַּ ב ְּ ל  ֲאבָּ "ל  נ ַּ כַּ ק  וְּ רַּ ךְּ  ׁשָּ מְּ נ ִּ ׁשֶ ה  נָּ ָּ ׁש  הַּ רֹאׁש  ת  ַּ ֻדׁש  קְּ ים  לִּ ב ְּ קַּ מְּ הַּ
"ל:  נ ַּ ַּ ים כ  יקִּ ד ִּ צ ַּ  ֵמהַּ

אותו רגל מסוגל לבטל, אלא דעת שהיא הארת מציאותו ית', ומה שהזמן מסוגל לביטול  לדעת המיוחד לביטול תאווה ש   ונ"ל שאין הכוונה   כד
 תאווה מסויימת זה עוד עניין. וצ"ע.

ק ַּ   -הרשאה ה' סוף אות יט    עיין לק"ה   כה  ה עִּ ז ֶ ת ׁשֶ לו  פְּ ׁשִּ ה וְּ וָּ ם הו א ֲענָּ יתָּ לִּ כְּ ַּ ר ת  ק ַּ "ל עִּ נ ַּ ה הַּ ֹורָּ ת  ַּ ים ב  רִּ בֹאָּ מְּ ים הַּ נִּ ו  ק  ת ִּ ל הַּ ָּ י כ  ֹל  כ ִּ כ  ֵלמו ת הַּ ית ׁשְּ לִּ כְּ ַּ ר ת 
עִּ  ב וְּ ֵ ל  ַּ ב  ה ׁשֶ אָּ רְּ י ִּ ן הַּ ו  ק  נו  ת ִּ יְּ הַּ ם, ד ְּ יִּ לַּ ׁשָּ רו  ן יְּ יַּ נְּ ֵדי ב ִּ ל יְּ ן עַּ ו  ק  ת ִּ הַּ ם ׁשֶ ר ׁשָּ בֹאָּ י מְּ , כ ִּ עַּ דו  י ָּ ַּ ל  כ  עַּ ת ה', ׁשֶ אַּ רְּ ה יִּ וָּ ת ֵעֶקב ֲענָּ ינַּ חִּ בְּ ה ב ִּ וָּ ה הו א ֲענָּ אָּ רְּ י ִּ ית הַּ לִּ כְּ ַּ ר ת  ק ַּ

 ָּ ב  תְּ ֵדי ֶזה ה' יִּ ה יְּ כָּ רָּ בְּ רֹונֹו לִּ כְּ יו זִּ רָּ בָּ דְּ ר ב ִּ בֹאָּ מְּ כַּ ה וְּ כָּ רָּ בְּ ם לִּ רֹונָּ כְּ ֹוֵתינו  זִּ ב  רו  רַּ מְּ אָּ מֹו ׁשֶ תֹו, כ ְּ ָּ ל  פִּ ל ת ְּ ֵ ב  קַּ ךְּ מְּ ם:  רַּ ָּ ל  ֻ ֵכן כ   וְּ

יב   כו  פרק  ו    שמות  ב  הָּ זָּ ֵלי  כְּ ו  ֶכֶסף  ֵלי  כ ְּ ם  יִּ רַּ צְּ ִּ מ  מִּ ֲאלו   ׁשְּ י ִּ וַּ ה  מׁשֶ ר  בַּ דְּ כ ִּ ו   ש  עָּ ֵאל  רָּ ש ְּ יִּ ֵני  בְּ ו  לֹת: )לה(  מָּ ם    ש ְּ יִּ רַּ צְּ מִּ ֵעיֵני  ב ְּ ם  עָּ הָּ ֵחן  ֶאת  ן  תַּ נָּ ד  ידֹוָּ וַּ )לו( 
ם:  יִּ רָּ צְּ לו  ֶאת מִּ צ ְּ נַּ יְּ ם וַּ לו  אִּ ׁשְּ י ַּ    וַּ

 ורוקינו:   -וינצלו      אף מה שלא היו שואלים מהם היו נותנים להם אתה אומר אחד טול שנים ולך:   -)לו( וישאלום    רש"י 
בר בעצמו, מדוע לא נתנו מתנה הרי היה כיון שמצאו חן בעיניהם וחן לשון מתנת חינם.  שאלה דהיינו שצריך להחזיר את הד   צ"ע לשון   כז 

ועוד שואלים הרי השאילום בגדים ואסור ללבוש בגדי גויים א"כ מוכרח שיפרמו ויתפרו בגד של ישראל, וצ"ע א"כ איך יחזירו מה שלקחו  
 הרי פנים חדשות באו לכאן.

   , ישראל או המצרים עי"ש בגמ' שנחלקו בעל כרחם של מי   כח 

לו{ וישאלום א''ר אמי מלמד שהשאילום בעל כרחם איכא דאמרי בעל כרחם דמצרים וא''ד בעל כרחם דישראל  -}שמות יב   -  ברכות ט:  כט 
 יג{ ונות בית תחלק שלל מ''ד בעל כרחם דישראל משום משוי: -מ''ד בעל כרחם דמצרים דכתיב }תהילים סח 

 בשביעות   -בתרלד   ל 

אפילו רק שליש מהדעת השלם. ועיין תורה ח' תנינא אות ב' שהדעת מחיצה בפני תאווה הידועה. ושם מבאר שיש שלשה    וכנ"ל דמשמע   לא
 מוחין וכל אחד מהם הוא מחיצה פרוסה בפני התאווה הזו והם בחי' שלש תפלות ביום עי"ש.

 ומובא בבאר היטב סימן תצד סק"ח  פע"ח ספירה א'    לב 

בזוהר דאותן ז' שבועות היו לישראל שבעה נקיים דוגמת אשה  למנהג אכילת מאכלי חלב בשבועות  הטעם    -  סימן תצד ס"ק ח'   באר היטב   לג
 מנידתה וידוע דדם נעכר ונעשה חלב. והיינו מדין לרחמים ומנהג אבותינו תורה היא.

ון ג' גו ג'. ב', זמן היניקה. ג', עבור ב' של  א', עבור ראש   -וכבר ידעת, כי ג' זמנים הם    -פרק א  סוף    –שער ספירת העומר    -  ספר פרי עץ חיים 
כי אחר שפגמו בדעת, שחזרו החסדים לשרשם, ולא היו מתפשטין, הוצרך הז"א    -מוחין. והנה בגלות מצרים, היה בסוד ג' כליל בג'. והענין  

א מבטן אמא, ונקרא זמן היניקה, ואז  להכנס כולו למעלה בבטן אמא עלאה. ועתה בגאולת מצרים יוצא לחוץ, כי ז"ס יציאת מצרים, יציאת ז" 

כי כבר ידעת, כי כל הדם שבאשה, חוזר ומתהפך לחלב, ותינוק יונק אותו, והוא    -והענין               בזמן היניקה, הוא זמן הבלעת דם בתינוק: 

רב בסיגים. ובעת  מתפשט בגופו ובוורידין שלו, אותו החלב שינק וחוזר להיות דם. ואל תתמה איך חוזר לדם, כי מתחלה היה דם, רק מעו 
ואח"כ נעשה דם טהור ונקי בתוך התינוק, ואדרבא אז    הלידה, כל זוהמא יורדת בסוד הלידה, ונשאר מבורר ומזוקק, ולכן יכול להתהפך לחלב, 

      :הוא חיות התינוק, וע"ש במ"ש זה, איך הדם החוזר לחלב, הוא בירור הזוהמא מה שנשאר, שלא היה יכול להתברר בט' חדשי עיבור ע"ש 

   וז"ס ספירת עומר ז' שבועות, שהם ז' ימי טוהר, ונעשית בירור אותו הדם ויוצא לחוץ מאמא, ונכנס בז"א בסוד ימי היניקה.
ם:  שמות פרק יט   לד לֹתָּ מְּ סו  ש ִּ ב ְּ כַּ יְּ ם וַּ עָּ ׁש ֶאת הָּ ד ֵ קַּ יְּ ם וַּ עָּ ר ֶאל הָּ הָּ ן הָּ ה מִּ ֶרד מׁשֶ י ֵ ים לִּ   )יד( וַּ ֹכנִּ ם ֱהיו  נְּ עָּ ֹאֶמר ֶאל הָּ י  ׁשו  ֶאל  )טו( וַּ ג ְּ ל ת ִּ ים אַּ מִּ ת יָּ לׁשֶ ׁשְּ

ה:  ָּ ׁש   אִּ



 מוהר"ן תנינא                             ליקוטי                              תורה א                                      6א: 

הזו התאווה  על  להתגבר  הכח  לרסגולת  בשבועות  חלב  מאכלי  לאכול  ישראל  מנהג  כן  ועל  שמהדמים  .  מוז 

  : \לההעכורים של התאווה נעשה חלב בחי' תורה כמ"ש דבש וחלב תחת לשונך/ 
כי סוף    , שאוסף כל מיני מאכל\לז/[לו]  חג האסיףבסוכות, נתתקן תאוות אכילה. כי סוכות נקרא  

. וזהו בחי' תיקון תאוות אכילה,  מכניסים אותה לגורן  \לח/ בוא הגשם הקיץ אחרי שהתייבשה התבואה ולפני  
שמי שאין לו אוכל    \לט/ :{יומא עד}כמבואר בגמ'  כי אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו וכו'  

 . \מ/אכילתו נחשבת לעינוי כיון שדואג באכילתו למחר היוםלמחר אזי גם  

 
פשט הפסוק שהיו אנשים    קרואי מועד אנשי שם  \מג /מב(יו)במדבר    \מא/מה שנאמר על עדת קרחוזהו בחי'  

אנשי שם זה בחי' ג' מדות הנ"ל, שכ"א וא' ורבנו דורש  .  ים ושמם מוכר ומפורסם בישראלחכמים חשוב
בחי' שם.   כי  נקרא  בספרים  נ"ל  הדבר  שאיתא  למהות  רומז  בשם  )השם  כיצד  יט  תורה  רמוז כל  ועיין  דבר 

בכל ששקוע  בזה שמי  לרמוז    כוונת רבנואולי  ו  (כי שמו קדם לו ולפי שמו נברא במראה ותכונות שיש לו  מהותו
בעל תאוות   כגוןונקרא על שמה  ה הזו  כמו כל מהותו היא התאוושהיא תופסת את כולו עד    האלה  ותתאואחת מ

שכשהיא חלה היא תופסת לעומת זה    זהכי יראה היא ממש    ,אכילה או ממון או משגל. שעל כן מפסיד את היראה
וגם ביראת   תלוי כעת בדבר המירא אותו,  מציאותוכל  ש  , כי מרגיש בנפשואת כל קומת האדם שכל כולו ירא

כל תופסת את  היא  בשעה שעסוק בה    הנ"ל  תאווה  אבל בעל  הרוממות מרגיש כך עד שמרגיש אין ואפס לעומתה.

 
ז' ג'   לה  רבנן אמרי בחמשה דברים נמשלה התורה במים וביין ובדבש ובחלב ובשמן במים מנין )ישעיה נה( הוי כל צמא לכו    -  דברים רבה 

 לשונך...  למים ביין מנין שנאמר )משלי ט( ושתו ביין מסכתי בדבש ובחלב מנין )שיר ד( דבש וחלב תחת 
 שמות כג *    לו

ֲעש ֶ   כג פרק  שמות    לז  ךָּ ֶאת מַּ ְּ פ  סְּ אָּ ה ב ְּ נָּ ָּ ׁש  ֵצאת הַּ ף ב ְּ סִּ אָּ ג הָּ חַּ ֶדה וְּ ָּ ש   ַּ ע ב  רַּ זְּ ר ת ִּ יךָּ ֲאׁשֶ ֲעש ֶ ֵרי מַּ ו  כ  יר ב ִּ צִּ ק ָּ ג הַּ חַּ ֶדה: )טז( וְּ ָּ ש   ן הַּ    יךָּ מִּ

ובחג אוספים אותה אל הבית מפני  בשת בשדות  י שכל ימות החמה התבואה מתי   -באספך את מעשיך      הוא חג הסוכות:   -וחג האסיף      -  רש"י 
 הגשמים: 

ה:   שמות פרק לד  נָּ ָּ ׁש  ת הַּ פַּ קו  יף ת ְּ סִּ אָּ ג הָּ חַּ ים וְּ ט ִּ יר חִּ צִּ ֵרי קְּ ו  כ  ךָּ ב ִּ ה לְּ ֲעש ֶ ַּ ֻבעֹת ת  ג ׁשָּ חַּ    )כב( וְּ

   ביתך:   בזמן שאתה אוסף תבואתך מן השדה לבית. אסיפה זו לשון הכנסה לבית כמו )דברים כב( ואספתו אל תוך   -וחג האסיף    -  רש"י 
 למעשה מקדימים כבר באלול כי בסוכות כבר יורד גשם לפעמים, ובפרט אחרי שנה מעוברת.    צ"ע כי   לח

על ספר שמות פרק כג פסוק טז ]קכו[ וחג האסיף בצאת השנה באספך וגו, )כ"ג, ט"ז(. בספר קנה חכמה ]ח"א דרוש י"ד    ספר פרדס יוסף עיין  
משמע דחג האסיף סוכות בצאת השנה היינו אלול, ובתשא )ל"ד, כ"ב( כתיב וחג האסיף תקופת  דף מ"ח ט"ד ד"ה ושמעתי[ כתב דקשה דכאן  

ופרש"י בתחילת שנה הבאה: ה' ליתן    ויש לומר             השנה  ביקש  וחודש  ד"ה ביום השמיני[ כל חודש  ]פנחס רמז תשפ"ב  ילקוט  על פי 
ליתן להם מועד גדול ועשו עגל וביטל תמוז אב ואלול, ובא תשרי  לישראל מועד, בניסן נתן פסח באייר פסח שני בסיון שבועות, בתמוז רצה  

יום הכיפורים סוכות ושמיני עצרת:  דכאן עוד היה קודם עגל והיה ראוי באמת לולי חטא עגל    ואתי שפיר               ופרע להם ראש השנה 
ר העגל שנתקלקל הסדר ואז נכללו  ראש השנה בתמוז יום הכיפורים באב וסוכות באלול, וזה בצאת השנה בסוף, אכן בפרשת תשא אח להיות  

 כל המועדות בתשרי שפיר חג האסיף בתשרי שהוא בתחילת השנה: 

רבי אמי ורבי אסי חד אמר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו וחד אמר    " המאכלך מן במדבר למען ענתך"   : מא עד יו   לט 
   .אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל 

 אוכל היום ודואג על למחר:   -אין לו פת בסלו    -  רש"י 
כי הקציר מתחיל למחרת הפסח בקצירת העומר ועד סוכות עברה חצי שנה שכבר אכלו מהתבואה הזו ומה שאוספים בסוכות זה    קצת צ"ע   מ

שגדלה בחורף, וא"כ מה  לחורף ולכאורה בחורף שיש גשם אפשר לגדל ירקות נמצא עיקר הדאגה לפרנסה היא בקיץ שאז אוכלים מהתבואה  
, כי אז יש  חג האסיף. ואם תאמר שעיקר המזון הוא הלחם אזי לכאורה בשבועות יותר שייך פתו בסלו ל שפתו בסלו בסוכות לא קשור בדווקא  

   .לא נקרא בסלו   עדיין לא הספיק להכניס הכל לגורן ש   וכנראה כיון   .לו הרבה יותר תבואה 

קרואי מועד אנשי שם וכו' הגם כי זה כתיב אצל עדת קרח, הלא ידוע שקודם שנכשלו במחלוקת הזאת    שם, וזהו בחינת   -אות ח'   עיין פל"ח   מא
היו באמת במדריגה גדולה כמו שאמרו רז"ל ולפי מה שמבואר אחר כך באות ז' שזה שזוכה ליראה יש לו השתוקקות להתמנות, אפשר לומר  

נת התלת מוחין שבג' רגלים שזה בחינת קרואי מועד, ועל ידי זה זכו לתקן הג'  שזה גם כן כוונת הכתוב שהודיע מעלתן שזכו להמשיך בחי 
 מדות הנ"ל וזכו ליראה שזה בחינת אנשי שם, ומחמת זה היה להם תאוה והשתוקקות להתמנות וכו': 

 בתשכט תיקן ט"ז  מב 

ִּ   במדבר פרק טז   מג ׁש  ֵאל ֲחמִּ רָּ ש ְּ ֵני יִּ ב ְּ ים מִּ ׁשִּ ֲאנָּ ה וַּ ֵני מׁשֶ פְּ ֻקמו  לִּ י ָּ ם: )ב( וַּ י ׁשֵ ׁשֵ נְּ ֵאי מֹוֵעד אַּ רִּ ה קְּ יֵאי ֵעדָּ ש ִּ ם נְּ יִּ אתָּ מָּ    ים ו 

   העולם.שהיה להם שם בכל  -אנשי שם    -קי.  גמ' סנהדרין 

   אנשי שם בחכמה ובעושר. ונתחייבו כדור המבול אשר מעולם אנשי השם )בראשית ו, ד(:   -  בעל הטורים 

ם לאנשי מעלה. ב' אנשי מעשה טוב וע"ז כתיב טוב שם משמן טוב. ובמשנה  אנשי שם. משמעו בשני אופנים. א' מפורסמים בש   -  העמק דבר 
 אבות פ"ד וכתר שם טוב עולה ע"ג 

אנשי שם. דרשו במדרש שנמסר להם סוד השם והיינו שהיו חכמים גדולים וכבר באו בימים כדאמרו אין מוסרין את השם    -  תפארת יהונתן 
משה הלא ידעו כי הכה את המצרי בשם כמ"ש חז"ל הלהרגני אתה אומר מלמד שהכהו    אלא למי שעמד בחצי ימיו אבל באמת איך חלקו על 

שם   לקחו אנשי  ולכך  שמות  ידי פעולת  על  רק  היו  לא  ניסי משה  כל  יתכן שאמרו  וגם  בזה  ושם  יד  שגם להם  שם  לקחו אנשי  ולכך  בשם 
 הקדושים פעל כל זה: להראות לעם שיש כח לפעול פעולות רבות על ידי שמות וא"כ משה בחכמתו בשמות  



 מוהר"ן תנינא                             ליקוטי                              תורה א                                      7א: 

אחרתמהותו   ממציאות  להתפעלות  מקום  בלבו  נשאר  שלא  ומגושם עד  גס  ליבו  בה  שעסוק  בשעה  שלא  וגם   ,
 יהיה ירא שמים. ש לכן א"א וקשה שיתפעל מאיזה ענין רוחני,

דהיינו המפורסמים  שי שם  נשמה שקרא לג' תאוות בשם שם רומז לקרואי מועד א  \מד/ ועיין ביאור ליקוטים ענף יט
שבהם ביותר מתגבר הג' תאוות ע"י קנאת המלאכים משמע כשנופלים בתאוות ההתמנות ונהפך  וחשובים דייקא  

   אצלם המלאך לכלאם.

  ,בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך  \מה/ כ( )שמות  בסוף פרשת יתרו    כ"שממון,  
לעושר הכוונה  ברכה  וסתם  ית',  משמו  לישראל  ברכות  יושפעו  ידם  שעל  בקרבנות  מדבר  הפסוק  בחי'    פשט 

בחי' ואע"פ ששם מדבר ממון דקדושה    [מו]   כנ"לולא יוסיף עצב עימה )משלי י'(    ה' היא תעשיר וכו'  ברכת
 , גם ממון שלא בקדושה שהוא השמור לבעליו לרעתו בבחי' יש לו מנה רוצה מאתים  ,השמח בחלקואיזהו עשיר  

   :גם הוא נקרא שם כי ידיעת ההפכים אחת
ד(  כ"שאכילה,   לחם   \מז/ )רות  בבית  שם  העם    \מט/[מח]   וקרא  אותו  שברכו  מבועז  מדבר  הפסוק  פשט 

ה רמז לבחי' שם הסמוך למילה  והזקנים כשנשא את רות לאשה שיזכה לשם טוב בעיר בית לחם, ורבנו מצא בז

 : לחם דהיינו אכילה 
פשט הפסוק    .כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם  \נ/ )אסתר ב(  שמה שכתוב באחשוורומשגל, בחי'  

מדבר מהנערות שמהן חפשו מלכה למלך אחשוורוש ואומר שאחר שהכינה עצמה לבוא למלך באה ללילה אחד 
ת שהיא  המלך  בה  בחר  אם  אלא  באה,  לא  רמז ושוב  כאן  מצא  ורבנו  ובאה.  בשמה  נקראה  ואז  המלכה  יהיה 

   לתאווה הנ"ל שסמוכה למילה שם.
יראה  וגם היראה שבלב היא ג"כ בחי' שם   עד שכל מהותו  הקומה  כל  ותופס את  דבר המתפשט  שהיא 

 .  ליראה את השם הנכבד \נא/ בבחי' )דברים כח(

 
הליקוטים   מד יט   ביאור  ענף  גם    -אמצע  שנקראים  במה  יותר  מבאר  עוד  וכו',  ואדעך  הכתוב  אודות  על  הקדושה  ללשונו  הנ"ל  בצירוף  וגם 

השלשה תאוות הרעות ]שבהיפוך בנין ירושלים ויראה שבלב[, אנשי השם. ובאחדות )הפירוש( ]הפשט[ והדרש שבהכתוב קרואי מועד וכו'  
 א על זה, כי הם העומדים בבעלי ואנשי השם המפורסמים, ונתפשט להם בהעלמה והסתרה חס ושלום לשם ומלכות משה שבכל דור, שמבי 

ָּ   שמות פרק כ   מה  מ  ל הַּ כָּ ֶרךָּ ב ְּ קָּ ֶאת ב ְּ ךָּ וְּ ֶמיךָּ ֶאת צֹאנְּ לָּ ֶאת ׁשְּ יו ֶאת עֹלֶֹתיךָּ וְּ לָּ ָּ עָּ ת  חְּ בַּ זָּ י וְּ ִּ ה ל  ֲעש ֶ ַּ ה ת  מָּ ח ֲאדָּ ַּ ב  זְּ בֹוא  קֹום אֲ )כא( מִּ י אָּ מִּ יר ֶאת ׁשְּ כ ִּ זְּ ר אַּ ׁשֶ
 : יךָּ ת ִּ כְּ ֵברַּ    ֵאֶליךָּ ו 

וברכתיך אשרה שכינתי עליך    -בכל המקום אשר אזכיר את שמי    -  רש"י  להזכיר שם המפורש שלי שם אבוא אליך  אשר אתן לך רשות 
ניתן רשות לכהנים להזכיר שם    מכאן אתה למד שלא ניתן רשות להזכיר שם המפורש אלא במקום שהשכינה באה שם וזהו בית הבחירה שם 

   המפורש בנשיאת כפים לברך את העם: 

)כא( בכל המקום אשר אזכיר את שמי. היה לו לומר תזכיר, כי בכל מקום שיזכיר אדם שמו של הקב"ה בבית התפילה או בשאר    רבנו בחיי 

ענין הקרבנות, והכתובים האלה דיבור השם    אמר אזכיר כי הכתוב הזה יש בו פתח להבין   ועל דרך הקבלה           המקומות שם יתברך העובד: 
המיוחד ועל כן יאמר מזבח אדמה תעשה לי, לבדי לשם המיוחד ותעלה עליו הקרבנות, וכל מקום אשר אמשיך הרצון לשמי על ידי הקרבנות  

ומל  נאצלת לשמו ממקור הברכה אז העולם מתברך,  כי כשהברכה  לך מעתה  נמשכות  וברכתיך, הרי הברכות  ת אזכיר מלשון  אבוא אליך 
נזכירה דודיך מיין )שיר השירים א, ד(,  יז, ב(,  )ירמיה  ג(, כזכור בניהם מזבחותם    אזכרתה שהוא המשכת ריח, וכן מזכיר לבונה )ישעיה סו, 

בכל המקום בה"א הידיעה לרמוז על    ומה שהזכיר               ויהיה אזכיר את שמי כאילו אמר אריח את שמי, וביאורו אמשיך את הרצון לשמי: 
ת הקרבנות שנקרא מקום שבנאו שלמה לשמו של הקב"ה, כענין שכתוב )מלכים א ח, מח( והבית אשר בניתי לשמך, ומזה לא אמר בכל  בי 

כי אם   מקום אשר תראה  לך פן תעלה עולותיך בכל  יג( השמר  יב,  )דברים  והוא שכתוב  מקום,  מקום כי אי אפשר להקריב הקרבנות בכל 
 במקום אשר יבחר וגו': 

 ד' בעמוד הקודם באות    מו

חֵ   רות פרק ד   מז  רָּ יֶתךָּ כ ְּ ֵ ב  ה ֶאל  אָּ ָּ ב  ה הַּ ָּ ׁש  אִּ ד ֶאת הָּ דֹוָּ יְּ ן  ֵ ת  יִּ ים  ים ֵעדִּ ֵקנִּ ז ְּ הַּ וְּ ר  עַּ ַּ ׁש  ַּ ר ב  ֲאׁשֶ ם  עָּ ל הָּ ָּ רו  כ  ֹאמְּ י  ית  )יא( וַּ ֵ יֶהם ֶאת ב  ֵ ת  נו  ׁשְּ ָּ ר ב  ה ֲאׁשֶ ֵלאָּ כְּ ו  ל 
בֵ  ם ב ְּ א ׁשֵ רָּ קְּ ה ו  תָּ רָּ ֶאפְּ ל ב ְּ יִּ ה חַּ ֲעש ֵ ֵאל וַּ רָּ ש ְּ ֶחם: יִּ    ית לָּ

 כלומר יגדל שמך:   -וקרא שם    -  רש"י 
 עיין פל"ח   מח 

אכילה כמו שכתוב )רות ד( וקרא שם בבית לחם וכו' רוצה לומר בדרך רמז ואסמכתא בעלמא, ודרש בית לחם מלשון לחם    -  פל"ח אות ז'   מט 
עוד שאכילה הוא בחינת שם מדכתיב )יואל    ומאכל ועיין בזוהר רות שבספר הר אדני שמפרש גם כן בית לחם מלשון לחם ומאכל )ויש לרמז 

 ב( ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם ה'(: 
נֵ סתר  א   נ ים ׁשְּ ׁשִּ נ ָּ ת הַּ דַּ ה  כ ְּ ץ ֱהיֹות לָּ ק ֵ ֵורֹוׁש מִּ ׁשְּ ֶלךְּ ֲאחַּ ֶ מ  בֹוא ֶאל הַּ ה לָּ ֲערָּ נַּ ה וְּ ֲערָּ ֹר נַּ יעַּ ת  ג ִּ הַּ בְּ רו  פרק ב )יב( ו  ֵמי מְּ או  יְּ לְּ מְּ ן יִּ ֵ י כ  ר חֶֹדׁש כ ִּ ש ָּ ֵקיֶהן  ים עָּ

ים:  ׁשִּ נ ָּ ֵקי הַּ רו  מְּ תַּ בְּ ים ו  מִּ ש ָּ ב ְּ ַּ ים ב  ׁשִּ ה ֳחדָּ ָּ ׁש  ׁשִּ ֹר וְּ מ  ֶמן הַּ ׁשֶ ים ב ְּ ׁשִּ ה ֳחדָּ ָּ ׁש  ה      ׁשִּ ָּ מ  בֹוא עִּ ה  לָּ ֵתן לָּ נ ָּ ר יִּ ֹאמַּ ר ת  ל ֲאׁשֶ ָּ ֶלךְּ ֵאת כ  ֶ מ  ה ֶאל הַּ אָּ ָּ ה ב  ֲערָּ נ ַּ ֶזה הַּ בָּ )יג( ו 
 : ֶלךְּ ֶ מ  ית הַּ ֵ ד ב  ים עַּ ׁשִּ נ ָּ ית הַּ ֵ ב  עֶ    מִּ ָּ ים )יד( ב  ׁשִּ גְּ ילַּ ִּ פ  ֶלךְּ ׁשֵֹמר הַּ ֶ מ  יס הַּ רִּ ז סְּ גַּ ֲעׁשְּ ד ׁשַּ י ֶאל יַּ נִּ ים ׁשֵ ׁשִּ נ ָּ ית הַּ ֵ ה ֶאל ב  בָּ יא ׁשָּ ֶֹקר הִּ ב  בַּ ה ו  אָּ יא בָּ בֹוא    ֶרב הִּ לֹא תָּ

ם:  ׁשֵ ה בְּ אָּ רְּ קְּ נִּ ֶלךְּ וְּ ֶ מ  ה  הַּ ָּ ֵפץ ב  ם חָּ י אִּ ֶלךְּ כ ִּ ֶ מ   עֹוד ֶאל הַּ

ֹות אֶ   דברים פרק כח   נא ֲעש  מֹר לַּ ׁשְּ ם לֹא תִּ דֹוָּ )נח( אִּ יְּ ה ֵאת  ז ֶ א הַּ ֹורָּ נ  הַּ וְּ ד  ָּ ב  כְּ נ ִּ הַּ ם  ֵ ׁש  הַּ ה ֶאת  אָּ רְּ יִּ ה לְּ ז ֶ ֶפר הַּ ֵ ס  ַּ ים ב  ֻתבִּ כ ְּ ז ֹאת הַּ ה הַּ ֹורָּ ת  ֵרי הַּ בְּ ל ד ִּ ָּ ד  ת כ 
 :  ֱאלֶֹהיךָּ
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ע"י   מועדות, דהיינו השלש רגליםשצריכין לקרות את הרמז  ,  קרואי מועד אנשי שםוזהו בחי'  

 : לתקן את הג' מדות הנ"ל, שהם בחי' אנשי שם כנ"לכדי , מכבדם כראוימקבלם וש

 
 ואות 

כמבואר בזוהר שהמלאך  , \נג/ שמשפיע נבואה לבעל היראה \נב/ עתה יבאר שע"י שלימות היראה נברא מלאך 
ה לכרובים שמהם יוצאת הנבואה,  הגואל אותי מכל רע הוא יברך את הנערים הפירוש שהוא משפיע נבוא

   .\נד/ כמבואר בתורה ג' עפ"י האריז"ל שהנבואה מנצח והוד
צ"ע כי אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה ואילו יראה לכאורה היא הפך השמחה. וצ"ל שצריך לקיים עבדו את  

 . \נהוכן מבואר בתורה כב/ ה' ביראה וגילו ברעדה )תהלים ב יא(

שמשפיע נבואה   \נו/נו תיקון שלימות היראה שבלב, עי"ז נברא מלאךבנין ירושלים, דהייוע"י  

פח הקב"ה באדם כמ"ש ויפח באפיו  ושנ  ע"י, כי כח הדיבור באדם הוא  \נזואז דיבורו הוא דבר ה'/   לכלי הנבואה
נפח, כי הדבור אינו טכניקה של חיתוך הקול, אלא   את עצמומאן דנפח  )וברמב"ן שם(  אמרו בזוהר  נשמת חיים ו

היראה  כח   מחסרון  שזה  נראה  ואסורים  בטלים  דברים  בו  לדבר  והאפשרות  הקול,  את  שמחתך  באדם,  אלקי 

. כי הנבואה והשפעת הנבואה, שאז מתערב בו כח המדמה הפגום כמבואר בתורה נד שלשה"ר הוא פגם המדמה
שני הפסוק מדבר מ  וישמע את הקול מבין שני הכרובים  \נח/באה מבחי' כרובים, בבחי' )במדבר ז(

וילדה שהיו על כפורת ארון   ילד  ופניהם של  העדות שבקדש הקדשים  הכרובים שהם שתי דמויות של מלאכים 

פני הכרובים היו פנים קטנות דהיינו פנים של ילדים קטנים   \ס/ [נט]   . וכרובים הם אנפי זוטריבו היו הלוחותש

מן המלאך, בבחי' )בראשית מח(   . והם נשפעיםוזהו כרוב לשון רביא שהוא תרגום של תינוק וכ' הדמיון

 
 שך.  לפי המבואר בחגיגה יג: שמלאכים נבראים מנהר דינור וי"א מדבר ה' וכאן הירא שמים עדיין לא זכה לדבר ה' כפי שיתבאר בהמ   צ"ע   נב
שהמלאך לפנים ממחיצתו ומשפיע לו ועדיין לא מתקנא בו כל כך, או שזה בעצמו ממשלה על המלאך שהמלאך מוכרח    וצ"ע האם הכוונה   נג

 להשפיע לו נבואה וע"כ מתקנא בו מאד.
הי   בסוף התורה   נד ונראה שמכח  ממנו,  שהם למעלה  והוד  לנצח  להשפיע  עולה  ואיך  הוא במלכות  הרי המלאך  רבנו  ראה השלימה  מקשה 

 עולה המלכות בקו האמצעי ומתחברת ליסוד ותפארת שהם למעלה מהם ומשפיעה לכרובים.

ק ַּ   -אות י'   תורה כב   נה  , עִּ נו  יְּ ים ב( )ה(, הַּ ל ִּ הִּ יב )ת ְּ תִּ ה" כ ְּ דָּ עָּ רְּ ילו  ב ִּ גִּ י "וְּ ה, כ ִּ אָּ רְּ ֵדי יִּ ל יְּ ה הו א עַּ חָּ מְּ ִֹּ ש  ת הַּ ֵלמו  ר ׁשְּ ק ַּ ךְּ עִּ ה אַּ חָּ מְּ ִֹּ ש  הַּ ה וְּ ילָּ ג ִּ ל    ר הַּ יא עַּ הִּ
ם עִּ  ָּ ׁש  ֵלם, ׁשֶ ָּ ׁש  ר הַּ ֲאמָּ ינֹות מַּ חִּ ע', ב ְּ מָּ ׁשְּ ינֹות 'נִּ חִּ יא ב ְּ הִּ "ל, ׁשֶ נ ַּ ַּ ה כ  אָּ רְּ ינֹות יִּ חִּ הו א ב ְּ ה, ׁשֶ ָּ ל  פִּ ֵדי ת ְּ יא  יְּ הִּ ה, ׁשֶ נָּ ֱאמו  ן הָּ יַּ נְּ ר ב ִּ ק ַּ עִּ א ׁשֶ צָּ מְּ "ל. נִּ נ ַּ ַּ ת כ  ֵלמו  ְּ ׁש  ר הַּ ק ַּ

ה,   נָּ ה ֶנֱאמָּ יָּ רְּ ם, קִּ יִּ לַּ ׁשָּ רו  ינֹות יְּ חִּ נָּ ב ְּ ֱאמו  ֵראת הָּ קְּ ן נִּ ֵ ל כ  עַּ "ל. וְּ נ ַּ ַּ ֵלם כ  ָּ ׁש  ר הַּ ֲאמָּ ינֹות מַּ חִּ ה, ב ְּ אָּ רְּ ינֹות יִּ חִּ הו א ב ְּ ה, ׁשֶ ָּ ל  פִּ ֵדי ת ְּ ל יְּ ין עַּ הו א  זֹוכִּ ם, ׁשֶ יִּ לַּ ׁשָּ רו  ה יְּ
ֵלם  ָּ ׁש  ר הַּ ֲאמָּ ינֹות מַּ חִּ הו א ב ְּ ה, ׁשֶ אָּ רְּ ינֹות יִּ חִּ ֵדי ב ְּ ל יְּ ה  עַּ נָּ יָּ נְּ ר ב ִּ ק ַּ י עִּ ֵלם, כ ִּ ה ׁשָּ אָּ רְּ  , יִּ

לא נברא אלא בשביל    דהיינו גם עולם המלאכים )הירא שמים(  כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל האדם  מהרש"א ברכות ו:    עיין לקמן   נו 
 .האדם שהוא בעל בחירה כדי לזכותו אם יהיה ירא אלהים וישמור מצותיו כדאיתא במדרשות 

 וכמבואר בתורה מח ותורה קנו.  ועתידות אלא שתפילתו היא דבר ה'.שלא מדבר כאן ממדרגת נבואה שרואה מראות אלקים    כפי שיתבאר   נז 
ל ֲארֹ   במדבר פרק ז   נח ר עַּ ֶֹרת ֲאׁשֶ פ  ַּ כ  ל הַּ יו ֵמעַּ ר ֵאלָּ ֵ ב  ד ַּ ֹול מִּ ק  ע ֶאת הַּ מַּ ׁשְּ י ִּ ֹו וַּ ת  ר אִּ ֵ ב  דַּ ה ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד לְּ בֹא מׁשֶ בְּ ים  )פט( ו  ֻרבִּ כ ְּ ֵני הַּ ין ׁשְּ ֵ ב  ֵעֻדת מִּ ן הָּ

ר  ֵ ב  דַּ יְּ    אליו:   וַּ

שני כתובים המכחישים זה את זה בא שלישי והכריע ביניהם כתוב אחד אומר )ויקרא א( וידבר ה' אליו מאהל מועד    -)פט( ובבא משה    ש"י ר 
מועד ושם שומע את   והכריע ביניהם משה בא אל אהל  זה  ודברתי אתך מעל הכפרת בא  כח(  וכתוב אחד אומר )שמות  והוא חוץ לפרכת 

כמו מתדבר כבודו    -מדבר       הקול יוצא מן השמים לבין שני הכרובים ומשם יצא לאהל מועד:   -ין שני הכרובים  מב      הקול הבא מעל הכפרת: 
וישמע את הקול. יכול קול     )ספרי( למעט את אהרן מן הדברות:   -וידבר אליו       של מעלה לומר כן מדבר בינו לבין עצמו ומשה שומע מאליו: 

   ו בסיני וכשמגיע לפתח היה נפסק ולא היה יוצא חוץ לאהל )במדבר רבה(: נמוך ת"ל את הקול הוא הקול שנדבר עמ 

)פט( וישמע את הקול. בה"א הידיעה, הוא הקול ששמע בסיני. והכתוב הזה מבאר כי הדיבור בא לו למשה מבין שני הכרובים    -  רבנו בחיי 
חוץ לאהל מועד לא היה שומע הקול. ומה שהוסיף וידבר  ומשם יוצא לו הדיבור לאהל מועד, שכן אמר אל אהל מועד לדבר אתו, ומי שהיה  

אליו, פירש רש"י ז"ל למעט את אהרן. ויתכן לפרש וידבר אליו כי משה הוא המדבר ובא להורות מעלת משה על כל שאר הנביאים כי לא  
ידבר איש אל רעהו, ודרך האדם    היה נרתע ונבהל בנבואתו מלהשיב, כענין שכתוב )שמות לג, יא( ודיבר ה' אל משה פנים אל פנים כאשר 

עם חבירו זה מדבר וזה משיב, וכן אמר בכתוב הזה כי הקול היה מדבר אל משה מעל הכפורת מבין שני הכרובים וידבר אליו, כלומר ומשה  
ידבר   זה במשכן כשם שהזכיר בסיני משה  והזכיר  ט, ח( עמדו ואשמעה,  )במדבר  כענין שכתוב  והאלהים  מדבר אליו מיד בכל עת שירצה 

הכתוב הזה מעיד על מעלתו בנבואה שהיה שומע הקול מפי  יעננו בקול )שמות יט, יט(, שפירושו משה ידבר אחר שהאלהים יעננו בקול, כי  

וכן בכאן יזכיר כי    הגבורה ולא היה נבהל ונרתע לאחוריו מה ששאר הנביאים נבהלים ונרעדים אף ממראה המלאכים ולא נשאר בהם כח.
היה מד  כי  הקול  לנו הכתוב  גילה  ובכאן  וידבר אליו.  זהו  יבהל,  ולא  כן  גם  ידבר אליו  בר למשה מבין שני הכרובים, ומשה הגדול בנבואה 

ונכנס כרצונו   ויוצא  יודע אדוניו,  בית  ידיעה ברורה כנאמן  יתברך  ה'  וידע  השיג משה תכלית השגת המין האנושי כל מה שבכוחו להשיג, 
 ולכך נקרא נאמן ביתו של הקב"ה הוא שכתוב )במדבר יב, ז( לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא:   ומדבר ומשיב בכל עת כרצונו, 

 * וסוכה ה:   נט 

יד{ פני האחד פני הכרוב  -ומאי כרוב א''ר אבהו כרביא שכן בבבל קורין לינוקא רביא א''ל אביי אלא מעתה דכתיב }יחזקאל י   -  סוכה ה:   ס
 .ו אדם אפי רברבי ואפי זוטרא נ ופני השני פני אדם היינו כרוב היי 
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פשט הפסוק מדבר מהברכה שברך יעקב אבינו את בני   המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים

 ביםכרו נערים שהם בחי'  לשהמלאך מקבל מלמעלה ומשפיע  רש פסוק זה  וד  והזוהר בויחי רכח:  ,יוסף משנה ואפרים
כתינוקות זוטרי  שפניהם  כמב  שהם אנפי  קטנות  בזוהרפנים  גם  ד)   ואר  דהיינו   \סא/:(ח "י'  זוהר בראשית 

 ( כרובים  תינוקותדהיינו    \סג / (סבבחי'  דהיינו  רביא  אותיות  כמו  זה  כי  מיראה,  שרשו  המלאך  וזה   .

כי הירא תמיד מרגיש בבית המלך וכלום חסר    \סה/(יראיו )תהלים לדלחסור  מין א  כיסדר"ת מלאך  

לקרב לשכל נ"ל לבאר כי יראה היא   . ואזי נמשכת נבואה, והיינו מלאך שהוא תמיד בבית המלך בבית המלך 
התרגשות  בחי'  השגת מציאותו ית' בהרגשת הלב חזקה מאד ומהרגשת הלב כזו נברא מלאך שכולו יראה דהיינו  

  , \סו, דהיינו שכפי יראתו כך לא נבהל מקולו ית'/ ממציאותו ית', וממלאך זה נשפעת הנבואה, כי היא הכלי לדבר ה'
ל כוונת רבנו שכיון שהנבואה באה לכרובים שהם בחי' תנוקות לכן נ"  יכולין להתנבאות   \סזם/ קטניואפי'    ואז

תינוקות על  גם  משפיע  זה  אזי  בעולם  נבואה  השפעת  בבחי'  \סח/כשיש  הנביא  ,  שאמר  ג(מה  על    \סט/ )יואל 

בן שניתנה להם  ולא כמו בחור  עם דעת   דהיינו שיזכו למדרגת נבואה  [ע]   ונבאו בניכם ובנותיכם  לעתיד לבוא

 :יגלו לאחרים נסתרותש ועי"ז אין חשש,  מתוך שאין בהם דעת

 

 

ן כ ְּ   -זוהר בראשית יח:   סא ו  נ  אִּ ן כ ְּ ו  נ  או אִּ ין לָּ ֵ ל  ם. אִּ דָּ ֵני אָּ ְּ ֵניֶהם פ  ְּ ת פ  מו  דְּ א. ו  בָּ קְּ נו  ר וְּ כַּ א ד ְּ נָּ קְּ יו  י ד ִּ רִּ ְּ ה פ  י עֹוש ֶ רִּ ְּ א  ֵעץ פ  נָּ יקְּ דִּ ן ב ְּ בָּ רְּ בְּ י רַּ ֵ פ  ין אַּ ֵ ל  ים. אִּ בִּ רו 
ֵרי   טְּ זו  י  ֵ פ  ים אַּ בִּ רו  כ ְּ א.  ימָּ ב ְּ ֲחתִּ ין  ירִּ יְּ טַּ צְּ מִּ ו  ין  בִּ רְּ בְּ ין רַּ ִּ פ  ן אַּ ו  נ  אִּ ד ְּ ין  גִּ ב ְּ  . הו  ב ְּ ן  ילָּ לִּ כ ְּ ין  נִּ קְּ יו  ד ִּ ל )דין(  ָּ כ  ם  דָּ י אָּ נִּ ְּ פ  ין.  יָּ בְּ רַּ א  כ ְּ מָּ ׁשְּ ֵפי  ו  ל  גִּ כ ְּ ין  יפִּ לִּ ג ְּ ין  רִּ ו  י  צִּ הו  

רֹו''ם.   דָּ פֹו''ן וְּ ''ב צָּ ֲערָּ ''ח מַּ רָּ זְּ א מִּ מָּ לְּ עָּ ֵרי ד ְּ טְּ ע סִּ ַּ ב  רְּ אַּ ׁש ב ְּ ֹפרַּ  מְּ
 יין זוהר ויחי דף רכח: ובזוהר בלק קפז: ע  סב 

א   זוהר ויחי רכח:   סג ֵעילָּ א לְּ ת ָּ ַּ ת  ון מִּ ו ֵ ַּ כ  תְּ אִּ ֲעקֹב וְּ יךְּ יַּ רִּ בָּ ן ד ְּ יוָּ ֵ ר, כ  מַּ ר אָּ זָּ עָּ י ֶאלְּ ב ִּ ע. רִּ ל רָּ ָּ כ  י מִּ ֹוֵאל אֹותִּ ג  ךָּ הַּ אָּ לְּ ַּ מ  יב  הַּ תִּ כְּ א, ד ִּ ת ָּ תַּ א לְּ יךְּ ֵמֵעילָּ ׁשִּ מְּ ֵדין אַּ , כ ְּ
י רֹוֶעה אֹותִּ ים הָּ ֱאלֹהִּ ר  הָּ מַּ אָּ וְּ ח  תַּ ָּ פ  ֵדין  כ ְּ ר,  אי ֲאתַּ הַּ אן לְּ כָּ רְּ ב ִּ ֵטי  מְּ אַּ ד ְּ ן  יוָּ ֵ כ  ר,  אי ֲאתַּ הַּ לְּ אן  כָּ רְּ ב ִּ יב  הִּ יָּ יל,  טִּ נָּ יהו   אִּ ד ְּ ן  יוָּ ֵ כ  ח  ,  תַּ ָּ פ  גו'.  וְּ ֹוֵאל  ג  ךְּ הַּ אָּ לְּ ַּ מ  הַּ

ר,   מַּ אָּ ח( וְּ א  א חֲ   )מלכים  גו'. ת ָּ רֹון וְּ אָּ קֹום הָּ ם ֶאל מְּ יִּ פַּ נָּ י כ ְּ ש ֵ ֹורְּ ים פ  בִּ רו  כ ְּ י הַּ ֵפיהֹון,  כ ִּ דְּ גַּ י  ש ֵ רְּ ָּ א ֲהוו  פ  יֹומָּ ין ב ְּ נִּ מְּ ת זִּ לַּ יֵמי, ת ְּ יְּ א ֲהוו  קָּ יסָּ נִּ בְּ ת ו  אָּ ים ב ְּ בִּ רו  ֵזי, כ ְּ
א ֲחֵזי, קו   ת ָּ י. וְּ ש ֵ ֹורְּ א פ  ָּ יב, ֶאל  תִּ א כ ְּ י לָּ ש ֵ רו  ְּ ם, פ  יִּ פַּ נָּ י כְּ ש ֵ ֹורְּ יב פ  תִּ כְּ א, ד ִּ ת ָּ תַּ א לְּ ל ֲארֹונָּ ֵכי עַּ כְּ סָּ י וְּ בִּ יךְּ הו א עָּ רִּ א ב ְּ ׁשָּ ים,  דְּ בִּ רו  א, כ ְּ ֵעילָּ לְּ א דִּ ונָּ וְּ גַּ א כ ְּ ת ָּ תַּ ד לְּ

ין יָּ בְּ רַּ ֵחיזו   כ ְּ הֹון  לְּ דִּ א  נָּ קְּ יו  תינוקות(  ד ִּ ר  ,)כמראה  ֲאתַּ אי  הַּ חֹות  ת ְּ ין  ימִּ יְּ קָּ המלאך(  וְּ אן  ,  )של  כָּ רְּ ב ִּ הו   נְּ ֵמהַּ א  יתָּ מִּ דְּ קַּ ב ְּ ן  כָּ רְּ ָּ ב  תְּ אִּ ין  ֵ ל  אִּ וְּ א,  אלָּ מָּ ש ְּ מִּ ו  א  ינָּ ימִּ מִּ

א  ן ֵמֵעילָּ דָּ גְּ נָּ א ,  ם מתברכים תחילה מאותן ברכות ששופעות מלמעלה מהמלאך()הכרובי   ד ְּ ת ָּ תַּ אן לְּ כָּ רְּ ֵדי ב ִּ גְּ א נַּ כָּ ֵמהָּ יב,  .  )ומהכרובים שופעות למטה(  ו  תִּ א כ ְּ ל ד ָּ עַּ וְּ
י,  ע. אֹותִּ ל רָּ ָּ כ  י מִּ ֹוֵאל אֹותִּ ג  ךְּ הַּ אָּ לְּ ַּ מ  יהו     )פירוש( הַּ אִּ ן ד ְּ ֵכיוָּ א, וְּ ֵעילָּ לְּ ין ד ִּ ונִּ וָּ ג ְּ אן מִּ כָּ רְּ יל ב ִּ טִּ נָּ ֵדי  ד ְּ גְּ יהו  נָּ יְּ נ ַּ מִּ ים, ד ְּ בִּ רו  כְּ א דִּ זָּ א רָּ ים, ד ָּ רִּ עָּ נ ְּ ֵרךְּ ֶאת הַּ בָּ יל, יְּ טִּ נָּ

ֵאי    )דף רכט ע''א(  ָּ ת  תַּ ֵאי לְּ ילָּ אן ֵמעִּ כָּ רְּ  :)המלאך מקבל מגווני דלעילא ומשפיע לכרובים והם משפיעים לתחתונים( )ותתאי(ב ִּ

ה,  -  זוהר בלק קפז:  מֹׁשֶ ד ְּ י  ֵ ב  גַּ א לְּ ד ָּ ל  עַּ .אַּ )השכינה(    וְּ יָּ יְּ ךְּ  אַּ לְּ מַּ יב  תִּ כְּ ד ִּ  , ֵמיה  רְּ ג ַּ יר  עִּ וירא אליו בלבת אש(  זְּ יק    )כמ"ש  לִּ ה סָּ ֲהוָּ ד ְּ א  ֲעתָּ ׁשַּ ב ְּ  , ֵליה  א  רָּ קָּ ֲעקֹב  יַּ
. ךְּ אָּ לְּ מַּ א,  מָּ לְּ אותי(ֵמעָּ הגואל  מלאך  יו.  )כמ"ש  יָּ חַּ ב ְּ ה  מֹׁשֶ ה.  אָּ טָּ ל ְּ ׁשַּ לְּ  , ה  לָּ ית  רִּ יָּ ה  ֲהוָּ א  ֲעתָּ ׁשַּ יא  הִּ הַּ בְּ ד ִּ ין  גִּ ב ְּ א.  מָּ עְּ טַּ אי  א.    מַּ מָּ לְּ ֵמעָּ יק  לִּ סָּ ד ְּ ר  תַּ בָּ לְּ ֲעקֹב,  יַּ

א. חָּ רו  ֲעקֹב ב ְּ א. יַּ פָּ גו  ה ב ְּ ה.  מה שזכה משה בחייו זכה יעקב בהסתלקותו משה זכה בגוף ויעקב רק ברוח() מֹׁשֶ מֹׁשֶ א ד ְּ קָּ לָּ ה חו  אָּ ָּ כ  י  )יעקב אמר המלאך(    זַּ ֹוֵאל אֹותִּ ג  הַּ
ע,   ל רָּ ָּ כ  גַּ )פירוש(  מִּ ין לְּ מִּ לְּ עָּ יב לְּ רִּ קְּ תְּ א אִּ לָּ .ד ְּ יה  ֵ ה ב  אָּ טָּ ל ְּ ׁשַּ ע לְּ יל רַּ כִּ א יָּ לָּ ע, וְּ רַּ א ד ְּ רָּ טְּ י סִּ ֵ ים,)עוד אמר יעקב(    ב  רִּ עָּ נ ְּ ֵרךְּ ֶאת הַּ בָּ ה  )פירוש(    יְּ ֲעקֹב ֲהוָּ ֵדין יַּ כ ְּ

טֹוי  ׁשו  קִּ ה  ב ְּ ט לָּ ֵ ׁש  קַּ מְּ נֹוי, ו  ו  ק  תִּ ה  ב ְּ ן לָּ ק ֵ תַּ מְּ א, ו  ת ָּ דְּ א חַּ ֵביתָּ יל לְּ זִּ אָּ ׁש ד ְּ ר נָּ ַּ ב  , כ ְּ ֵביֵתיה  ן לְּ ק ֵ תַּ ן  מְּ דָּ קְּ ָּ פ  תְּ אִּ ן ד ְּ ו  ינ  ן, אִּ עָּ מֹודְּ ת ְּ ׁשְּ אִּ ן ד ְּ ו  ינ  ים, אִּ רִּ עָּ נ ְּ ֵרךְּ ֶאת הַּ בָּ . יְּ
א, מָּ לְּ ל עָּ א   עַּ כָּ ְּ ׁש  מַּ תְּ אִּ ן  לְּ ו  ינ  ין אִּ בִּ רו  ֵרין כ ְּ אן, ת ְּ כָּ רְּ יהו  ב ִּ יְּ נ ַּ )המלאך יברך את הנערים שהופקדו למשוך ברכות לעולם ומהם נמשכות ברכות לעולם והנערים הם    מִּ

ֲעקֹב ֲהוִּ .  הכרובים( יַּ א ב ְּ רָּ ו  ב  חִּ ין ד ְּ גִּ , ב ְּ ֵגיה  רְּ דַּ ק ב ְּ ָּ ל  ַּ ת  סְּ יהו  אִּ אִּ , וְּ יֵתיה  ֵ ין ב  קִּ תְּ א אַּ ת ָּ ׁשְּ י, הַּ מִּ ֶהם ׁשְּ ֵרא בָּ ק ָּ יִּ ין  וְּ רֹועִּ ֵרין ד ְּ תְּ , ו  יךְּ רִּ טְּ צְּ אִּ ר ד ְּ ֲאתָּ ַּ ק ב  בַּ ד ְּ תְּ א, אִּ פָּ ו  י. ג 
  . ֲהֵדיה  ַּ    ב 

 ן ועיין לקמן בסוף העמוד בדבר י"י שמים נעשו גם שם כל תיבת בדבר י"י בתקפא באות גדולהותרלו גם היוד באות גדולה ובתרצו תוק תרלד בתקפא    סד

יו:   תהילים פרק לד   סה  יֵראָּ סֹור לִּ חְּ י ֵאין מַּ יו כ ִּ דֹׁשָּ ד קְּ דֹוָּ ראו  ֶאת יְּ  )י( יְּ
בביאור   סו  להקב"ה,    כנ"ל  להשיב  נבהל  היה  לא  נביאים  משאר  להבדיל  רבנו  שמשה  פט(  ז'  )במדבר  בחיי  דהיינו  רבינו  השגתו  מגודל  וזה 

 יראתו, וכעין זה מבואר במקום אחר שתלמיד רבנו ביקש ממנו יראה ונתן לו לרגע להשיג גדול יראתו ונבהל מאד וביקש להסיר זאת ממנו.

ב"ב  לכאורה    סז  בגמ'  אמרו  הרי  החידוש  מה  יב צ"ע  לשוט :  דף  וניתנה  הנביאים  מן  נבואה  ניטלה  המקדש  בית  שחרב  מיום  יוחנן  ים  א"ר 

לשוטים מאי היא כי הא דמר בר רב אשי דהוה קאי ברסתקא דמחוזא שמעיה לההוא שוטה דקאמר ריש מתיבתא דמליך במתא    ולתינוקות 
מחסיא טביומי חתים אמר מאן חתים טביומי ברבנן אנא שמע מינה לדידי קיימא לי שעתא קם אתא אדאתא אימנו רבנן לאותביה לרב אחא  

זוגא דרבנן אחרינא עכביה גביה עד דמלו בי  מדפתי ברישא כיון דשמעי   זוגא דרבנן לגביה לאימלוכי ביה עכביה הדר שדור  דאתא שדור 
עשרה כיון דמלו בי עשרה פתח הוא ותנא ודרש לפי שאין פותחין בכלה פחות מעשרה קרי רב אחא אנפשיה כל המריעין לו לא במהרה  

וקת מאי היא כי הא דבת רב חסדא הוה יתבה בכנפיה דאבוה הוו יתבי קמיה רבא ורמי  תנ   .מטיבין לו וכל המטיבין לו לא במהרה מריעין לו 

 .   אמר רבא ואנא בתרא   בר חמא אמר לה מאן מינייהו בעית אמרה ליה תרוייהו 
במדרש    סח כמבואר  חדוש  יותר  זה  ולכאורה  התנבאו  שפחות  שגם  מבואר  אע"פ ששם  התנבאו  שתינוקות  ביואל  הפסוק  את  מביא  כן  ועל 
כשעלו מים סוף שרתה נבואה אפילו על שפחה, אלא שרוצה לומר כנ"ל שכיון שהנבואה באה לכרובים שהם דמות תינוקות לכן זה משפיע  ש 

 על תינוקות דייקא.
ֵניֶכם    יואל פרק ג   סט  קְּ ֹנֵתיֶכם זִּ בְּ ֵניֶכם ו  או  ב ְּ ב ְּ נִּ ר וְּ ש ָּ ָּ ל ב  ָּ ל כ  י עַּ חִּ ֹוךְּ ֶאת רו  פ  ֲחֵרי ֵכן ֶאׁשְּ ה אַּ יָּ הָּ : )א( וְּ או  רְּ יֹנֹות יִּ ֵריֶכם ֶחזְּ חו  ַּ ן ב  ֲחלֹמו  ל    ֲחלֹמֹות יַּ ם עַּ גַּ )ב( וְּ

י:  חִּ ֹוךְּ ֶאת רו  פ  ה ֶאׁשְּ ָּ ֵהמ  ים הָּ מִּ י ָּ ַּ חֹות ב  פָּ ְּ ׁש  ל הַּ עַּ ים וְּ דִּ ֲעבָּ    הָּ

 על מי שנעשה לבו רך כבשר דוגמת ונתתי לכם לב בשר )יחזקאל לו(:   -לעתיד לבא. על כל בשר    -)א( והיה אחרי כן    רש"י 
 ' א   ' א   ' הנבואה עיין ספר הברית א   בענין   ע



 מוהר"ן תנינא                            ליקוטי                              תורה א                                      10א: 

 זאות 
אע"פ שכבר ברר וסילק מאחר שזכה כבר לשלימות היראת שמים, ומי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים, 

זה  מעצמו את הרע שבתאוות, אבל עדיין יש לו יצה"ר של מלאך קדוש כמבואר בתורה עב, ומבואר כאן שבכל אי
הצלחה דקדושה של איש ישראל מתקנאים המלאכים מאד מבאר רבינו שבמדרגה זו יש סכנה גדולה של יצה"ר  
להתמנות כיון שנשמעים דבריו עלול מאד לטעות שמשמים רוצים שיהיה לו התמנות על ישראל, ועיין פל"ח  

כי ההתמנות מבטלת את   והיא סכנה גדולה,עד שנפל מכל מדרגותיו הגדולות שהיה בהן,  שבזה טעה קורח, 
 שהרבנות מקברת את בעליה. ויכולה לקבר את בעליה כמבואר בגמ' פסחים פז: הובא בתורה נו. ,המלאך הנ"ל

וכמבואר בגמ' שזו העיצה שנתן יהושע למשה רבנו כששמע נבואת אלדד ומידד ואמר אדני משה כלאם ודרשו  
 בגמ' הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהם. 

ם שההתמנות מבטלת השפעת הנבואה כי מבטלת את שלימות היראה כי ליראה צריך לב שלם שבכל  ונ"ל טע
רגע מקים שויתי ה' לנגדי תמיד, שעל כן אין מחסור ליראיו כי הירא שמים מרגיש תמיד בבית המלך וכלום חסר  

ת וגאווה כי דבריו  בבית המלך, וכל התמנות מורידה את הממונה ומסיחה דעתו ועוד גם שהוא בסכנת הנתנשאו
 נשמעים. 

ליזהר מא  אך מי    עאד וצריך  כי  לו השתוקקות להתמנות,  יש  ליראה  זה הזוכה  כי  מהתמנות, 

דהיינו שהשומע ממנו מתקבלים הדברים בלבו   \עב/ שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין )ברכות ו ע"ב(

לק להתמנות  ימםיומוכן  משתוקק  הוא  נשמעין  שדבריו  ו  ומחמת  רצונו  צריך  דבריושיתקיים  אבל   .
בחינות המלאך דהיינו את  השפעת הנבואה,    לשמור עצמו מאד מהתמנות, כי ההתמנות מפסיד

למשה יהושע  וזה שאמר  היראה.  ע"י  הנעשה  כש  הנ"ל  יא(  ומידד  לו    עג אמרנ)במדבר  אלדד 
הטל עליהם צרכי ציבור    \עד/, פירש"י )והוא בסנהדרין יז(מתנבאים במחנה אדוני משה כלאם

. ופרשו התוס' שדאגת ההתמנות מבטלת את דהיינו שהגמ' דורשת כלאם נוטריקון כלים מאליהם ם וכו'והם כלי

עליו שורה  השכינה  אין  ואזי  ויש  השמחה  הרבנות  .  כי  בעליהמפרשים  את  היינו מקברת  צבור  צרכי  כי   .

כלה מאליו.    מלאך כלאםהתמנות, מכלה ומפסיד הנבואה כנ"ל, כי נעשה מאותיות   דהיינו 

להם  מש גורם  עצמו  שהמלאך  קצת  המלאך    יואול  .ןכיליומע  לקנאת  שאינם כי  הכוונה  להם  גורמת  ההתמנות 
כדאיתא בחז"ל אין ממנין פרנס על הציבור אא"כ יש לו קופה  אוחזים בכסא הכבוד דהיינו לזלזול בנשמות ישראל  

בכסא אוחז  לא  אז  מתגאה  אם  אבל  הציבור,  על  יתגאה  כדי שלא  מאחריו  לנשמות    של שצרים  מקושר  לא  כי 
באהבה   שלהםישראל  מהיראה  שנברא  בעצמו  הזה  המלאך  אותם  מפיל  יט  ועי"ז  ענף  הליקוטים  ביאור  ועיין   ,

לו  נבואה הוא משפיע  לו  במקום להשפיע  מנות לכלאם ואז  שהמלאך עצמו שנברא מהיראת שמים נהפך ע"י ההת

 :  שונא את רבו וחולק עליו בעזות גדולההוא בעצמו צדיקים המושלים בו ועי"ז נעשה  בארס קנאתו את 

 

 
 מאד   -מתרצו    עא 

יג{ סוף דבר הכל נשמע את האלהים  -וא''ר חלבו אמר רב הונא כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין שנאמר }קהלת יב   -  ברכות ו:   עב
ל זה רבי אבא בר כהנא אמר שקול  יג{ כי זה כל האדם א''ר אלעזר אמר הקב''ה כל העולם כלו לא נברא אלא בשבי -ירא וגו' מאי }קהלת יב 

   זה כנגד כל העולם כולו ר' שמעון בן עזאי אומר ואמרי לה ר' שמעון בן זומא אומר כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה: 

על זה  סוף דבר הכל נשמע וגו'. דלפי פשוטו ה"ל למכתב הכל תשמע בלשון צווי לנוכח כמו שסיים את האלהים ירא וגו' ואמר    -  מהרש"א 
וגו' יהיה פירושו נתינת טעם כי לדבר זה שהוא היראה   מאי כי זה כל האדם כו' דלפי פשטיה דהכתוב מדבר בלשון צווי את האלהים ירא 
ג"כ   וגו' מדבר בשבח ומעלה של ירא אלהים יש לנו לפרש  נברא האדם כפירש"י בספר קהלת אבל השתא דהכל נשמע את האלהים ירא 

ולא פליגי אלא כל חד וחד חדא מג' עולמות נקט    , למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה   ,אדם בשבחו של ירא אלהים סיפא דקרא כי זה כל ה 

ז"ש כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל האדם דהיינו גם עולם המלאכים לא נברא אלא בשביל האדם שהוא בעל בחירה כדי  במלתיה  

   .במדרשות לזכותו אם יהיה ירא אלהים וישמור מצותיו כדאיתא  

שקול הוא כנגד כל העולם דהיינו עולם האמצעי כמ"ש )ב"ב ע"ה ע"א( פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה ובשאר צדיקים    ושאמר 
   .כתיב והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע וככוכבים וגו'

א לו בעלמא כדי שישמשו אותו ויעשו עבודתו  כל העולם כלו לא נברא אלא לצוות לזה דהיינו עולם התחתון לא נבראו אלא לצוות   ושאמר 
 כדאמרי' בפ' הרואה )לקמן נ"ח ע"א( בן זומא ראה אוכלסא ע"ג מעלה בהר הבית אמר ברוך שברא כל אלו לשמשני וק"ל: 

 כשאמר   -מתרצו    עג

 מאי כלאם אמר ליה הטל עליהן צרכי ציבור והן כלין מאיליהן:   -  סנהדרין יז.  עד

 ן השכינה שורה אלא מתוך שמחה. וביארו שע"י צרכי צבור א"א להיות בשמחה וממילא תכלה נבואתם.  פרשו עפ"י שבת ל: אי   תוס' 

אמר רבי אלעזר לעולם הוי קבל וקיים פירוש לעולם תיהיה אפל )מחוץ למרכז האור( ואז תחיה כלומר הרחק מן הרבנות    ועין לעיל דף יד.
"י פסחים פז: ועיין יומא פו: וסוטה יג: ותוס' יו"ט על אבות א' י'.  ועיין מאירי כאן  ושררה שמקברת את בעליה ובכך יאריכו ימיך. רש"י עפ 

 )עפ"י שוטנשטין(   עוד עיין פתח עינים.  .תהא צנוע ונסתר כדרך העומד בחושך שאינו נראה כל כך ואז יהיו חייך בשלוה 
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 חאות 
עתה יבאר שכשיש השפעת נבואה בעולם אזי נגאלת התפלה. וצ"ע כי עד כאן באר רבנו כיצד אדם זוכה לעצמו  

ע"י שלימות היראה נברא מלאך שמשפיע לו נבואה, ואילו כאן משמע שבזכותו נשפעת  ש להשפעת הנבואה 
 נבואה לכל העולם וצ"ע.  

לנבואה  \עה/הנבואה, אע"פ שאין מי שיתנבא  תפעהשוע"י   ראוי  לא  הדור  בחי' \עו/ כי  רק שיש   ,

ג' מדות רעות הנ"להש ירא שמים  כנ"ל ע"י בר דעת    השפעת הנבואה בעולם  , עי"ז ונזהר מהתמנות  כניע 
, הם  בבחי' כל עצמותי תאמרנה  ,בכח  מתפללהדבורים שאדם  עיין תורה מח ש   [עז]  נגאלת ונפדית התפילה 

נ'  "ואשים דברי בפיך"'  בחי,  הקב"ההדבורים של    עצמן ועיין תורה  וכשמתפלל וטועם מתיקות בדבורי התפלה, . 

. כי התפילה היא גבוה מאד, ובני , וזה יכול רק מי שתיקן הבריתזאת הבחינה נקראת "כל עצמותי תאמרנה"
הברית  אדם   לתיקון  זכו  שלא  דרובא  בהרובא  חפי  עחן וכשעומדי  ,מזלזלין  לפטור להתפלל  צים 

כרום   על הפסוק  )ברכות ו' ע"ב(בגמרא  כמאמר רז"ל    ,כי לא מרגישים המתיקות שבה   התפילה מעליהם 
 פובני אדם מזלזלין בה דהיינו התפילה  , אלו דברים העומדין ברומו של עולם  [עט]  זולות לבני אדם

נגאלת התפילה ועי"ז ואה הנבשיוצא מג' מדות רעות הנ"ל וזוכה לשלימות היראה אזי נשפע . וע"י [פא] וכו'
כי )בראשית כ( מה שאמר הקב"ה לאבימלך כשלקח את שרה לביתו ונענש שנסתמו נקביו מן הגלות, בבחי' 

כי   ,שע"י נבואה, התפילה בשלימותוממה שתלה את התפלה בנבואה רמז  .  נביא הוא ויתפלל בעדך
תו  בחי' נבואה  בורא ניב שפתיםנז(    'התפילה היא בחי' )ישעי ד'  עיין  י' אות  וה  ומתא  הקב"הכי  רה 

)ח צדיקים  של  ניב ולתפלתן  לשון  הוא,  נביא  כי  וזה:  מתפלתו.  שיהנה  כדי  בפיו,  סדורה  תפלה  ומשגר  ס:(  לין 

 : יודע שבקשתו התקבלה"בורא ניב שפתים" אם שגורה תפלתו בפיו  ()ברכות לד: חז"לשפתים, כמו שאמרו 
 

 טאות 
כי הרפואות ע"י תרופות העשויות מעשבים שמקבלים כוחם   קטוריא,עתה יבאר שכשנגאלת התפלה נופל הדא
ומי   .כבים מלמעלה מהם עד שנמצא שכולם מקבלים כוחם מדבר ה'ומהמלאך המגדל אותם והוא מהכוכבים והכ

ל מאכל שירצה  כשזוכה לתפלה בשלימות תפילתו היא דבר ה' וממנו מקבלים כולם, ויכול להמשיך כח הרפואה ל
 צורך ברפואות. וממילא אין 

ירו לו דבר אחר זולשון הלוואה הוא שנותן עמ"נ שיח .הגדול שמלווה לכולם  ההבעל תפלה הוא המלווש ומבואר
וכל השאר   ,וכאן מבואר שיש מלווה שהוא דבר ה' ויש לווה שהוא העשב שמקבל כח לרפאות .באותו השווי

ן מהם לצורך התחתון מהם, וצ"ע כיצד כולם  שביניהם הם סרסורים שלווים לא לצורך עצמם אלא לוין מהעליו
 מחזירים החוב. 

ונראה לומר שגם העשב הוא סרסור כי כל הבריאה נבראה לצורך האדם כמבואר בתורה יז, והאדם נברא לגלות  
ורק האדם יכול לפרוע את החובות הנ"ל, ע"י תורה ומצוות שמקיים, וכל מערכת ההלוואה הזו היא כדי  ,כבודו ית'

, וכן מצינו  אדם לעבוד את ה' וכשעובד מכח המאכל או הרפואה שבעשב פורע את חובות כולםלתת כח ל

 
 וי אזי לא יתנבא.סנהדרין יא. ובסוטה מח: שגם כשיש מי שיתנבא אם הדור לא רא   כמבואר בגמ'   עה 
בגלל שאין מי שראוי לנבואה דהיינו שאין חכם גבור ועשיר ועניו ובעל קומה שהם תנאי לנבואה כמבואר בנדרים לח. )אע"פ    צ"ע אולי   עו 

פ"ט   ריש  מבואר בתנב"א  לנבואה( אבל  עי"ש שוטנשטין שהכוונה  ועשיר  גבור  חכם  על  צב. אין השכינה שורה אלא  ובשבת  שהלשון שם 
ישראל    שהשראת  כלל  כגון  ראיות  עוד  מביא  שוטנשטין  ועי"ש  שם  כמבואר  הנביאה  בדבורה  מצינו  וכן  אחד  כל  בה  לזכות  יכול  השכינה 

פוסקת   שאינה  קבועה  לנבואה  בנדרים  הגמ'  שכוונת  מקובצת  ושיטה  הרא"ש  בשם  ביאר  לכן  ועוד  סוף  מים  כשעלו  התנבאו  שפחה  אפילו 
דים זאת ממשה רבנו ולפ"ז נראה שזה לא בבחירה אלא נקבע מראש כמבואר בנדה טז: שחכם  שהיא שורה רק על חכם גבור ועשיר שלומ 

שדואג האדומי היה חכם גיבור ועשיר וראש    ( נב )פרק  גבור ועשיר נקבע בהריון ורק על יראת שמים יש בחירה. ואמנם מצינו במדרש תהלים  
דרין קו: שתורתו מן השפה ולחוץ, דהיינו בלא יראת שמים לכן לא  סנהדרין ואעפ"כ לא זכה להשראת שכינה אלא להפך איתא בגמ' סנה 
לנבואה,   הראויות  התכונות  כל  לו  הועילו  ולא  מעבירה  אותו  בהריונו הצילה  כאן  שנקבעו  מבואר  זאת  ולעומת  ע"י .  יכול  אחד  דעת    שכל 

 המלאכים.    לו ממשלה על    היה להשפעת הנבואה ותפילתו דבר ה' עד שי   ועי"ז יזכה מג' מדות רעות    לצאת 

אמר רבי אבדימי דמן חיפה מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים אטו חכם לאו  .  דף יב   בבא בתרא עוד עיין  
נביא הוא הכי קאמר אע"פ שניטלה מן הנביאים מן החכמים לא ניטלה אמר אמימר וחכם עדיף מנביא שנאמר ונביא לבב חכמה מי נתלה  

 .ר קטן נתלה בגדול אמר אביי תדע דאמר גברא רבה מילת' ומתאמר' משמיה דגברא רבה אחרינא כוותי' במי הוי אומ 
 בה ואינו רוצה ליפטר ממנה(   מתענג )ואז  עיין קיצור לק"מ עי"ז תפלתו היא דבר ה' ועיין פל"ח אות יא  וכדלקמן אות ט    עז
 וכשעומדים   -מתרצו    עח 

 תהלים יב ט'  עט 

 בהם  -ומתרלו   בה,  -גם בדפו"ר ותרלד   פ 

 עפרש"י שם בגמ' כגון תפילה, שעולה למעלה.  פא 
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בבריאת העולם שלא יצא מכח אל הפועל שום דבר בבריאה עד שנברא האדם והיינו כנ"ל שעד שלא נברא מי  
 .\פב/ שיחזיר את ההלוואות לא היו לווין זה מזה

תון  ההשפעה לכל פרט בעוה"ז הוא בדרך של הלוואה שהתח  ונראה עיקר כוונת רבנו היא לבאר העניין שדרך 
לווה מהעליון ממנו וכך בדרך של הלוואה עד המלווה הגדול שהוא הבעל   אלווה מזה שלמעלה ממנו וגם הו

דול העשבים  יתפלה שתפלתו היא דבר ה' שהוא שרש כל הבריאה. ומה שנקט עניין ההלואה דווקא בעניין ג
   שדה שנותן כח וחיות לתפלה.יבואר לקמן בעניין שיח ה

, שנברא ע"י היראת שמים של זה שיצא  ע"י המלאך המשפיע נבואה  התפילה  \פד/ ונפדית  וכשנגאלתפג 

, אזי נופל כל הדאקטיריי', כי אין צריכין לרפואות. כי כל הרפואות הם ע"י עשבים, מג' תאוות
( אין לך כל [פה]  ת פ' י'כשרז"ל )מ"ר בראשי  ,וכל עשב ועשב מקבל כח מכוכב ומזל המיוחד לו

בתחילה לבטל הוויתו הקודמת דהיינו הזרע כדי שמכה אותו    \פוומלאך/ עשב ועשב שאין לו כוכב ומזל  

הצמיחה כח  בו  ממנו,   \פז/ לעורר  שלמעלה  מכוכבים  כח  מקבל  ומזל  כוכב  וכל  גדל.  לו  ואומר 
העליונים כח מהשרים  עד שמקבלים  )בת"ז\פח/ והעליון מהעליון ממנו,  עט   , כמ"ש  ד'  מד  תי' 

 
ל הָּ ' ה  'בראשית ב בחי' מש"כ )   ונראה שזה   פב ים עַּ ד ֱאלֹהִּ דֹוָּ יר יְּ טִּ מְּ י לֹא הִּ ח כ ִּ מָּ צְּ ֶדה ֶטֶרם יִּ ָּ ש   ב הַּ ל ֵעש ֶ כָּ ֶרץ וְּ אָּ ֶיה בָּ הְּ ֶדה ֶטֶרם יִּ ָּ ש   יחַּ הַּ ֹכל ש ִּ ֶרץ  ( וְּ אָּ

מָּ  ֲאדָּ ֲעבֹד ֶאת הָּ ן לַּ יִּ ם אַּ דָּ אָּ עדיין לא היה בארץ כשנגמרה בריאת העולם בששי קודם שנברא אדם וכל  ...  -)ה( טרם יהיה בארץ    -רש"י  פ     ה: וְּ
ומה טעם לא    , כי לא המטיר   , ולמה   , עד יום ו'  ,אלא על פתח הקרקע עמדו   ,שכתוב ותוצא לא יצאו  יום השלישי עשב השדה עדיין לא צמח וב 

וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם וירדו וצמחו    , ן מכיר בטובתן של גשמיםואי  , לפי שאדם אין לעבוד את האדמה   , המטיר 
 עכ"ל רש"י   האילנות והדשאים: 

שעד  אדם    נמצא  שנברא  עד  בפועל  ולא  בכח  רק  היתה  הבריאה  כל  ולכן  מזה,  זה  לוין  כולם  היו  לא  ההלוואה  את  שיחזיר  מי  היה  שלא 
 ל ההלוואות אזי התחילה כל הבריאה להיות לווין זה מזה.המתפלל וכשנברא אדם שבכוחו להחזיר את כ 

 בתקפא ש שמאלית וימנית  פג

ונראה שגאולה היא הפך הגלות דהיינו כשהאדם אינו במקומו והגאולה היא שחוזר למקומו ותפילה היא שחוזר    ונפדית צ"ע   הלשון נגאלת   פד
ית' מקשיב לו, אבל לשון פדות הוא כמו פדיון שבויים שנותן משהו כדי  להיות בבחי' מדבר אליו ית' בהרגשה ברורה שעומד לפניו ית' והוא  

ולפ"ז צ"ע מה נותן כדי להחזיר את  מהיכן שהוא,    ו שנותן משהו תמורת מה שחוזר להוציא ופדיון הבן  להחזירם למקומם וכן פדיון מעשר שני  

ופודה   התפלה למקומה?  נבואה  יראה מקבל מלאך של  היא הדבר היחידי ש   ואולי רוצה לומר שע"י שנתן  יראה  נותן  אדם  את התפלה, כי 
 מעצמו כמ"ש הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.

 פסקא ו'  פה 

ךְּ  אות  ] עיין תורה נז  וריש תורה נז הגרסא מלאך שמכהו ואומר לו גדל,    ' בריש תורה ט   פו  רו  ָּ דֹוׁש ב  ק ָּ י הַּ ִּ פ  א מִּ צָּ י ָּ ׁשֶ ר  ו  ב  דִּ וְּ ר  ו  ב  ל ד ִּ ָּ י כ  ע, כ ִּ א[ ד ַּ
בְּ  ה כ"ג(: הו א נִּ יָּ מְּ רְּ ת )יִּ ינַּ חִּ בְּ יצֹוצֹות, ב ִּ ה נִּ ָּ מ  כַּ ק לְּ ר ֶנֱחלַּ ו  ב  דִּ ר וְּ ו  ב  ל ד ִּ כָּ ה י"ד(. וְּ יגָּ ךְּ )ֲחגִּ אָּ לְּ ו  מַּ נ  ֶ מ  א מִּ ה    רָּ ָּ מ  ַּ או  כ  רְּ בְּ מֹו ֵכן נִּ ע" )א(. כ ְּ פֹוֵצץ ֶסלַּ יׁש יְּ ט ִּ פַּ "כ ְּ

ֹוֵלל ֶאת   כ  ר הַּ ו  ב  דִּ ֹוצֹות. וְּ יצ  נִּ י רֹב הַּ פִּ ים, לְּ כִּ אָּ לְּ ה מַּ ָּ מ  כַּ .  וְּ ֲחֵנהו  ֵהם מַּ יצֹוצֹות, וְּ נ ִּ ן הַּ או  מִּ רְּ בְּ נ ִּ ים ׁשֶ כִּ אָּ לְּ ַּ מ  ל הַּ רֹאׁש עַּ ר וְּ הו א שַֹּ , ׁשֶ ךְּ אָּ לְּ א מַּ רָּ בְּ יצֹוצֹות נִּ נ ִּ הַּ
ים,   ֻמנ ִּ מְּ ֲעֵליֶהם  ֵיׁש  ים  בִּ ֲעשָֹּ וַּ נֹות  ילָּ ל אִּ ָּ כ  ו   ל  ֲאפִּ וַּ ר.  בָּ ד ָּ ֵאיֶזהו   ל  ה עַּ ֻמנ ֶ מְּ , הו א  ךְּ אָּ לְּ מַּ ו  ךְּ  אָּ לְּ מַּ ל  כָּ ׁשֶ וְּ ה  מָּ ית  כ ְּ ֵראׁשִּ )ב ְּ ה  כָּ רָּ בְּ ם לִּ רֹונָּ כְּ זִּ  , ֵמינו  ֲחכָּ רו   מְּ אָּ

ה י(:   ׁשָּ רָּ ָּ ה פ  ָּ ב  ַמְעָלה'  רַּ ין לֹו ַמְלָאְך ִמּלְ אֵּ ֶ ה ש  ַמּטָ ב ִמּלְ שֶֹ ין ְלָך עֵּ נו   'אֵּ יְּ יו, הַּ לָּ ֶנה עָּ מְּ נ ִּ ר ׁשֶ בָּ ד ָּ תֹוךְּ הַּ יעַּ לְּ ִּ פ  ׁשְּ מַּ ר, ו  ו  ב  ד ִּ תֹו ֵמהַּ ו  י  ל חִּ ֵ ב  קַּ ךְּ מְּ אָּ לְּ ל מַּ כָּ '. וְּ כו  וְּ
יו: לְּ  לָּ ה עָּ ֻמנ ֶ הו א מְּ ֵחר ׁשֶ ר אַּ בָּ ב אֹו ד ָּ  ֵאיֶזה ֵעשֶֹ

בהרמ"ע  כמבואר  .   היא בתחילת גידולו מזרע לצמח שהוא בדין קשה שהרי אינו מתחדש הצמיחה אלא מתוך רקבון הזרע   בעיקר ההכאה   פז 

ש בכדי שתהיה כל הויה גשמית פושטת  ויש עוד טעם לשבח בשבירת הנקודות והוא נתינת רשות אל הטבע המורג   -פרק לט   מפאנו יונת עלם 
צורה ולובשת צורה שאין עשב למטה מבלעדי מזל למעלה מכה בו ואומר לו גדל והוא סוד הפח נשבר ואנחנו נמלטנו כטעם והמליטה זכר  

ך עיניך  הגדול שהוא התיקון המתחדש מכחה כמו שאמרו גביה אפרוח לכי מסרח גביל הנה הראיתי   ך כי ההכאה היא השבירה וממנה ימש 
 עוד עיין בזה לקמן בדברי בחסד לאברהם(       .דבר פשוט ומושכל טבעי בעומק הסודות וילמד סתום מן המפורש 

ולהבין הדבר צריך לדעת איך כל הנמצאים בשמים ובארץ נאצלים    -  במעלת הצדיק יותר מן המלאך:   -נהר ל    -מעין ד    -חסד לאברהם    פח
ל דבר, והענין הוא כי למעלה יהיה שרשי ארבע יסודות, והם גדולה יסוד המים, גבורה יסוד האש,  ממקום גבוה, ולכך אסור לספר בגנות כ 

אחר   מדריגה  ממקומן  נשתלשלו  האלו  והדקים  העליונים  והיסודות  אמיתי.  ייחוד  מיוחדים  יהיו  והם  העפר,  יסוד  מלכות  הרוח,  יסוד  ת"ת 
יצ  אל  ומבריאה  בריאה,  אל  מאצילות  לעלול,  מעילה  מדריגות  מדריגה  יהיו  בעצמן  אלו  מדריגות  מד'  א'  ובכל  עשייה,  אל  ומיצירה  ירה, 

אבי"ע, כי באצילות יהיו אבי"ע וכולם יהיו אצילות, ובבריאה יהיו אבי"ע וכולם בריאה, וכן לכל המדריגות, משל לצורף הכסף שיבדיל אותו  
סיגים, וכסף שרובו סיגים, שלא ימלט שיהיה בכל מין בהם איזה    לד' מיני כסף, נקי לגמרי, וכסף נקי אבל לא לגמרי כראשון, וכסף שחציו

וכן יהיה ענין מדריגת אבי"ע. ועשיה שבאצילות דק מאצילות שבבריאה, ועשיה שבבריאה דק מאצילות             תערובת דומה לשאר מינים,  

אלו   מדריגות  ד'  יסודות  הד'  ידי השתלשלות  ועל  מאצילות שבעשיה,  דק  ועשיה שביצירה  מהספירות  שביצירה,  העולמות,  כל  נשתלשלו 
 לכסאות, ומכסאות להיכלות, ומהיכלות לקליפות, ומקליפות לרקיעים ומזלות, ומהם אל אלו היסודות העבים והגסים אשר הם לעינינו: 

בהם  נמצא כי האצילות שורש לבריאה, והבריאה אל היצירה, והיצירה תהיה שורש אל העשייה, נמצא שהעולם הזה שואב מן הקליפות ש 
נכללים ע' שרים חצונים הממוצעים בין המזלות ובין המלאכים הקדושים, והשרים הנזכרים שואבים מן המלאכים הקדושים שהם במדרגות  

נמצא לפי זה    ההיכלות שביצירה, וההיכלות שואבים מן הכסאות, והכסאות מן הספירות, והספירות מן עצמות הא"ס המתפשט ומאיר אותם.
יסודות עצמם  ד'  כפי    כי  נתעבו  מפני ההשתלשלות  העליונים, אמנם  עד  וכן  יסודות עצמן שביצירה,  ד'  הם  ספיריים  היותם  עם  שברקיעים 

רחקם ממקורם כן נתגלו ונתעבו. ולפי זה אין דבר בעולם שלא יושפעו עליו מלמעלה שפע ואור, אלא שהשפע ההוא כפי רדתו מהאחוריים  
כן  התחתונות,  המדריגות  שאר  אל  פנים  בו    ההם  יהיה  שלא  דבר  הזה  בעולם  תמצא  שלא  עד  למדרגה  ממדרגה  ויתגשם  ויתעבה  יתגלה 

 רוחניות כפי ערך חומרו וכפי רחקו ממקומו: 



 מוהר"ן תנינא                            ליקוטי                              תורה א                                      13א: 

אע"פ שלבנה וחמה שניהם  [  צא]   כל כוכביא לווין דא מן דא סיהרא לווי מן שמשא וכו'  \צ/([פט]   ע"ב 
אלא גם בכל עולם בעצמו כל הנמוך מחבירו לווה    ,נמצא לא רק מעולם לעולם לוין  ,ככבים גם הם לווין זה מזה

מחמה לבנה  דהיינו  שמשא  מן  סיהרא  לדוגמא  ונקט  ממנו.  הירח   ,מהגבוה  מיעוט  הוא  ההלוואות  כל  סיבת   ,כי 

ב'(/  ב'  ר"ח  )לק"ה  מהחמה  להלוות  צריכה  שהלבנה  זה  רשעים    ,\צבדהיינו  ראית  אם  ה'  בקהלת  שכתוב  כמו 

תתמה אל  וכו'  כי  מצליחים  גבוה  מעל  מהם    \צד/[צג ]   גבוה  שיפרע  מעליהם  גבוהים  לו  ויש  הקב"ה  זה 

 צהים ווהם כולם בחי' לוגבוה וכן השרים שתחתיו  ומשם נלמד ששהקב"ה הוא גבוה מעל    . כשתתמלא סאתם
מהם,  מהעליונים  מקבלים  והשרים  העליונים  מהשרים  ולווין  שמקבלים  עד  מזה  וזה  מזה,  זה 

ה',    ,גבוה מעל גבוה ה' )תהלים לג(    כ"שעד שכולם מקבלים משורש הכל שהוא דבר  בדבר 
ה' מתחלק לניצוצות והם מלאכים שעל וכמבואר בתחילת תורה נז שדבר  .  שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם

 

והנה כשיתעלה חומר מחומרים העבים אל מציאות קרבת החומר הדק שעליו, הנה יאיר בו שיעור חומר המעולה ההוא, משל אל עששית  
שהד  הגדולה,  הבירה  באמצע  אל  הדולקת  אותם  יקריבו  ואם  העששית,  אל  הסמוכים  כאותם  יאירו  לא  הבירה  במקצועת  העומדים  ברים 

העששית כל אשר יוסיפו להקריבם אליה יוסיפו להאיר יותר, ועל דרך זה יהיה ענין נפש הצמחים, כי כאשר נתקבצו הד' יסודות ויתערבו על  
ה  ממנו  ויתהוה  ההוא  החומר  יצטייר  למינהו  זרע  המזריע  על  ידי  נכבדת  יותר  בצורה  ההם  היסודות  שנצטיירו  ידי  על  כי  האילן,  או  עשב 

הראשונה במדריגה עליונה נתקרבו אל אור עליון, ואז מה שהיה קודם תחת המלאכים הממונים על היסודות, יצאו מרשותם וחזרו לשאוב  
ועשב בארץ שלא יהיה לו מלאך מלמעלה מכה בו  משפע ואור יותר עליון על ידי מלאך הממונה על עשב ההוא, כאומרם אין לך כל עשב  

וענין ההכאה תהיה הכוונה אל הארת והכאת האור העליון בעשב ההוא על ידי המלאך אשר הוא כדמיון צינור אל האור  ואומר לו גדל.  

ם העשייה והם שמשים  הנעלם בסוד היצירה ועולם המלאכים, ולזה המלאך יהיה מאיר בעשב על ידי הככב המיוחד לו, כי הככבים הם בעול 
 ועבדים לכחות היצירה, ולזה ייחסו לפעמים גידול הצמחים למלאך, ופעמים לככב, והכל לכוונה אחת עולה: 

 בדפים שלנו דף פב:   פט 

הזוהר   צ פב:    תיקוני  דף  מד  ָּ   -תיקון  מ  הַּ ֶאת  וְּ ין,  ירִּ ֲעתִּ דַּ א  זָּ רָּ דֹול  ג ָּ הַּ אֹור  ָּ מ  הַּ ֶאת  ה,  קָּ דָּ צְּ ד  ֶמֱעבַּ לְּ א  דָּ ו  ק  ִּ פ  א  כָּ ה  הָּ מָּ כְּ ו  ין,  נִּ כ ְּ סְּ מִּ דְּ א  זָּ רָּ טֹן  ק ָּ הַּ אֹור 
ת   רַּ מְּ א אָּ ת ָּ ינְּ כִּ י ׁשְּ כִּ א, הָּ ׁשָּ מְּ ה  ׁשִּ יב לָּ הִּ יָּ ה ד ְּ ַּ מ  א מִּ ָּ א ֶאל  הֹורָּ ה  נְּ ית לָּ א אִּ לָּ א, וְּ ׁשָּ מְּ ן ׁשִּ ה מִּ א לוֹוְּ יֲהרָּ סִּ י  דְּ ֶמֱהוִּ ׁש לְּ ר נַּ ַּ יךְּ ב  רִּ י צָּ כִּ הָּ , ד ְּ ֹוֵרעַּ י פ  ֲאנִּ י וַּ לַּ וו  עָּ לְּ

א,  נָּ כ ְּ סְּ מִּ לְּ ה  וְּ לְּ ד ֵ   מַּ ין  לִּ ב ְּ קַּ מְּ ו  ה  ָּ ל  מִּ דְּ א  זָּ רָּ וְּ א,  ד ָּ ן  מִּ א  דָּ א  י ָּ כַּ אָּ לְּ מַּ ו  א,  ד ָּ ן  מִּ א  דָּ ֵלי  ז ָּ מַּ ו  א  י ָּ בַּ ֹכְּ כ  ין  לוֹוִּ א  דָּ א  ונָּ וְּ גַּ כְּ י  ו  יהִּ אִּ דְּ א  ת ָּ ינְּ כִּ ׁשְּ ה  לוֹוְּ י  כִּ הָּ ין,  ד ֵ ן  מִּ ין 
מַּ  ת ְּ אִּ , ד ְּ יה  נ ֵ ֶלת מִּ ֶ ב  קַּ מְּ יךְּ הו א, ו  רִּ א ב ְּ ׁשָּ דְּ ו  ק  א מִּ יׁשָּ ד ִּ א קַּ יֲהרָּ ה,  סִּ ן מֹׁשֶ עַּ מִּ הֹוׁשֻ ל יְּ ֵ ב  קַּ ה מְּ י ֲהוָּ כִּ הָּ ֵגן יהו''ה אלהי''ם, וְּ מָּ ֶמׁש ו  י ׁשֶ יה  )תהלים פד יב( כ ִּ ֵ ר ב 

ם   יא ֳקדָּ י ָּ יאַּ בִּ ל נְּ י ֲהוֹו כָּ כִּ הָּ ה, וְּ נָּ בָּ ֵני לְּ פְּ עַּ כ ִּ הֹוׁשֻ ֵני יְּ פְּ ה ו  ָּ מ  ֵני חַּ פְּ ה כ ִּ ֵני מֹׁשֶ ְּ הו  פ  מו  קְּ או  ה דְּ מָּ א וְּ כ ְּ יֲהרָּ גֹון סִּ ה כ ְּ ית לֹון  מֹׁשֶ א אִּ לָּ א, דְּ ׁשָּ מְּ ם ׁשִּ א ֳקדָּ י ָּ בַּ ֹככְּ
א.   ׁשָּ מְּ ִּ ׁש  א מִּ ָּ א ֶאל  הֹורָּ  נְּ

 עיין לק"ה ר"ח ב' ב' מדוע נקט דווקא לבנה וחמה משאר ככבים   צא
א לָּ   -ב'אות ב'  ראש חדש הלכה    ליקוטי הלכות   צב ֲהרָּ ס ִּ ֶ ה ׁש  ים מַּ בִּ ֹוכָּ כ  ת הַּ אַּ וָּ לְּ ל הַּ ָּ כ  ס מִּ פַּ ה ת ָּ ָּ מ  ק לָּ ד ֵ קְּ דַּ ה נְּ נ ֵ הִּ ן  וְּ ין ֶזה מִּ ם לֹווִּ ָּ ל  ֻ א, ֲהלֹא כ  ׁשָּ מְּ ן ׁשִּ ֵוי מִּ

 :?' כו  ֵוי וְּ א לָּ ֲהרָּ ֵרט סִּ ֵ ה פ  ָּ מ  לָּ ָּ     ֶזה. וְּ ׁש  ֲעֶרֶכת הַּ ֵהג ֵסֶדר מַּ נַּ תְּ י ֶזה מִּ ִּ ל פ  עַּ ה וְּ ז ֶ ים ֶזה מִּ ֹווִּ ל  ים ׁשֶ בִּ ֹוכָּ כ  ת הַּ אַּ וָּ לְּ ל הַּ ָּ י כ  ֶאה כ ִּ רְּ נ ִּ י הַּ פִּ ךְּ לְּ י  אַּ לו  ל ֶזה ת ָּ ָּ ם, כ  יִּ מַּ
ת  אַּ וָּ לְּ הַּ יִּ   ב ְּ תֹו  כו  לְּ ה מַּ ֶ ל  ג ַּ תְּ נִּ ֵאין  ׁשֶ כְּ ו  ת  כו  לְּ ַּ מ  עו ט הַּ ת מִּ ינַּ חִּ ב ְּ יא  הִּ ׁשֶ  , ֵרחַּ י ָּ הַּ ט  עו  נו  מִּ יְּ הַּ ד ְּ א,  ׁשָּ מְּ ׁשִּ ן  א מִּ ֲהרָּ ה,  סִּ אָּ וָּ לְּ הַּ ךְּ הַּ י ָּ ׁשַּ ז  ה', אָּ ר  בַּ ד ְּ ת  ינַּ חִּ ב ְּ ךְּ  רַּ ָּ ב  תְּ

ה מְּ  ז ֶ ֶדר ׁשֶ ֵ ס  ַּ ֹל כ  כ  ֵהג הַּ נַּ תְּ י מִּ ה, כ ִּ ז ֶ ין ֶזה מִּ ם לֹווִּ ָּ ל  ֻ כ  י אָּ ׁשֶ אֹות, כ ִּ וָּ לְּ הַּ ל הַּ ָּ ין כ  לִּ ט ְּ ַּ ב  תְּ ז נִּ ר ה' אָּ בַּ ת ד ְּ ינַּ חִּ ה ב ְּ ֶ ל  ג ַּ תְּ נ ִּ ׁשֶ ל כ ְּ ', ֲאבָּ כו  ה וְּ ז ֶ ֶזה מִּ ה וְּ ז ֶ ל מִּ ֵ ב  ה  קַּ ֶ ל  ג ַּ תְּ ז נִּ
ד מְּ  ֶאחָּ כ ְּ ם  ָּ ל  ֻ כ  ֹל  כ  ר לַּ ֲאׁשֶ ַּ כ  ֹל  כ  ק הַּ ל. רַּ לָּ כ ְּ ם  יִּ מַּ ָּ ׁש  הַּ ֲעֶרֶכת  מַּ ו  ע  בַּ ֶ ט  הַּ ו ב  י  חִּ ֵסֶדר  ם  ׁשו  ֵאין  ֹל  ׁשֶ כ  ַּ ב  תֹו  כו  לְּ י מַּ כ ִּ ה',  ר  בַּ ד ְּ נו   יְּ הַּ ד ְּ דֹול,  ג ָּ הַּ ֶוה  לְּ ַּ מ  ֵמהַּ ין  לִּ ב ְּ קַּ

עַּ  ַּ ב  י ֶזה הַּ ר ה'. כ ִּ בַּ ד ְּ ל מִּ ֵ ב  קַּ חו ת מְּ ָּ פ  ֵעֶשב הַּ ן הָּ ֵ ר ה', כ  בַּ ד ְּ ל מִּ ֵ ב  קַּ יֹון מְּ ֶעלְּ ל הָּ ג ַּ לְּ ג ַּ הַּ מֹו ׁשֶ כְּ ה ו  לָּ ׁשָּ כו  מָּ לְּ ת מַּ ינַּ חִּ ה ב ְּ ֶ ל  גַּ מְּ יךְּ ו  ׁשִּ מְּ ה מַּ ָּ ל  פִּ ר ה'  ל ת ְּ בַּ ת ד ְּ ינַּ חִּ ת ב ְּ
בַּ  ד ְּ ה  ֶ ל  ג ַּ תְּ נ ִּ ׁשֶ ֵדי  יְּ ל  עַּ ׁשֶ א,  צָּ מְּ נִּ ה.  ָּ ט  מַּ לְּ ךְּ  רַּ ָּ ב  תְּ יִּ תֹו  ֱאלֹקו  יךְּ  ׁשִּ מְּ מַּ ו  ה  ז ֶ הַּ ע  פַּ ֶ ׁש  הַּ ם  עֹולַּ ב ְּ ה  ָּ ט  מַּ ה  לְּ נָּ בָּ ְּ ל  הַּ ן  ו  ק  ת ִּ ת  ינַּ חִּ ב ְּ ה  ז ֶ ׁשֶ ת,  כו  לְּ מַּ ת  ינַּ חִּ ב ְּ הו א  ׁשֶ ה',  ר 

ל הַּ  ָּ ל כ  ֵ ט  ַּ ב  תְּ ז נִּ , אָּ ה  ו אָּ ל  מִּ ל  ו  ָּ כ  א, ׁשֶ צָּ מְּ ר ה'. נִּ בַּ הו א ד ְּ דֹול ׁשֶ ג ָּ ֶוה הַּ לְּ ַּ מ  ק ֵמהַּ ין רַּ ם לֹווִּ ָּ ל  ֻ י כ  ה, כ ִּ ז ֶ ין ֶזה מִּ ֹווִּ ל  ֶ ה ׁש  אֹות מַּ וָּ לְּ ים ֵהם  הַּ בִּ ֹוכָּ כ  ל הַּ אֹות ׁשֶ וָּ לְּ הַּ הַּ
 ָּ ק כ  ד ֵ קְּ ן ד ִּ ֵ ל כ  עַּ ת. וְּ כו  לְּ ַּ מ  עו ט הַּ ת מִּ ינַּ חִּ נו  ב ְּ יְּ הַּ , ד ְּ ֵרחַּ י ָּ ט הַּ עו  ֵדי מִּ ל יְּ ק עַּ "ל: רַּ נ ַּ ַּ ֶזה כ  ָּ י ב  לו  ֹל ת ָּ כ  י הַּ א, כ ִּ ׁשָּ מְּ ן ׁשִּ א מִּ ֲהרָּ א, סִּ ן ד ָּ א מִּ ין ד ָּ א לֹווִּ י ָּ בַּ ֹוכְּ  ל כ 

ח  ׁשֶ ה כ ְּ נָּ בָּ ְּ ל  י הַּ ו  ל  ת מִּ ינַּ חִּ ת ב ְּ ֵלמו  ֶזהו  ׁשְּ ר ה'. וְּ בַּ הו א ד ְּ ם, ׁשֶ ׁשָּ רְּ ׁשָּ ם לְּ ֹחָּ ין כ  רִּ ים חֹוזְּ בִּ ֲעשָּ ל הָּ ָּ ז כ  אָּ דֻ וְּ קְּ ת ד ִּ כו  לְּ ַּ מ  ין ֶאל הַּ רִּ ין  ֹוזְּ ׁשִּ ָּ ֻלב  מְּ יצֹוצֹות הַּ נ ִּ ל הַּ ָּ ה כ  ָּ ׁש 
נ ִּ  ל הַּ ָּ ין כ  אִּ ָּ ם ב  ָּ ׁש  ִּ מ  ת ׁשֶ כו  לְּ ַּ מ  עו ט הַּ הו א מִּ , ׁשֶ ֵרחַּ י ָּ ט הַּ עו  מ ִּ ים מִּ אִּ ָּ ֵהם ב  ם ׁשֶ עֹולָּ ָּ ב  ים ׁשֶ רִּ בָּ ד ְּ ל הַּ כָּ ה  ב ְּ ת ָּ עַּ ים. וְּ בִּ ֲעשָּ ל הָּ כָּ ין ב ְּ ׁשִּ ָּ ֻלב  מְּ ֹחֹות הַּ כ  ֵהם הַּ יצֹוצֹות ׁשֶ

ת ִּ  ת  ינַּ חִּ ב ְּ ֵדי  יְּ ל  מוֹ עַּ צְּ עַּ ב ְּ ֶזהו   וְּ ם  ׁשָּ רְּ ׁשָּ לְּ יצֹוצֹות  נ ִּ הַּ וְּ ֹחֹות  כ  הַּ ל  ָּ כ  ים  רִּ חֹוזְּ ת,  כו  לְּ מַּ ת  ינַּ חִּ ב ְּ יא  הִּ ׁשֶ ה,  נָּ בָּ ְּ ל  הַּ י  ו  ל  מִּ ן  ו  ֶזהו   ק  וְּ "ל.  נ ַּ ַּ כ  ה   נָּ ו  ק  תִּ וְּ ה  נָּ בָּ ְּ ל  הַּ י  ו  ל  מִּ  
כו   לְּ ת מַּ ינַּ חִּ יא ב ְּ ה הִּ נָּ בָּ ְּ ל  י הַּ ו  ל  י מִּ , כ ִּ יחַּ ׁשִּ ת מָּ צו  נֹוצְּ תְּ ת הִּ ינַּ חִּ אֹור  ב ְּ ה כ ְּ נָּ בָּ ְּ ל  ה אֹור הַּ יָּ הָּ ם, "וְּ י ֵ קַּ תְּ ז יִּ אָּ . וְּ ה  מֹותָּ ׁש כ ְּ ד ֵ חַּ תְּ הִּ ֵאל לְּ רָּ שְּ ים יִּ ידִּ ז ֲעתִּ אָּ יחַּ ׁשֶ ׁשִּ ת מָּ

ט:  עו  ה  ׁשו ם מִּ ָּ ֶיה ב  הְּ לֹא יִּ ה" וְּ ָּ מ  חַּ  הַּ
 ]ועיין מדרש זוטא קהלת ה' ז' וגבוהים עליהם אלו מלאכי השרת וגבוה מעל גבוה זה הקב"ה[   'קהלת ה *    צג

ַּ ׁשֹמֵ   קהלת פרק ה   צד בֹה  ל ג ָּ ַּ ֵמעַּ בֹה  י גָּ ֵחֶפץ כ ִּ ל הַּ ה  עַּ מַּ תְּ ל ת ִּ ה אַּ ינָּ דִּ ְּ מ  ֶאה בַּ רְּ ֶצֶדק ת ִּ ט וָּ ָּ פ  ׁשְּ ֵגֶזל מִּ ׁש וְּ ק רָּ ם עֹׁשֶ ים ֲעֵליֶהם: )ז( אִּ בֹהִּ גְּ    ר ו 

  -ט ואת הצדק. אל תתמה  אם תראה במדינה שהם עושקים את הרשים וגוזלים את המשפ   -)ז( אם עשק רש וגזל משפט וצדקה וגו'    -י  רש" פ 
ורואה את מעשיהם וגבוהים יש עליהם העושים שליחותו של מקום וידם    -על חפצו של מקום כשיביא עליהם רעה. כי גבוה מעל גבוה שומר  

אחר    גזל של משפט לפי שהוא דבוק הוא נקוד גזל פתח קטן שאם לא היה דבוק היה נקוד גזל קמץ, עניין   -תקיפה ליפרע מהם. וגזל משפט  
אם תראה שהם עושקים רשים וגוזלים משפט ורואה אתה צדק בא לעיר שהקב"ה משפיע להם טובה ואינו נפרע מהם אל תתמה על חפצו  

יש לו עליהם ליפרע מהם בבא עת    -ממתין עד שתתמלא סאתם. וגבוהים    -של מקום כי כן דרכו להאריך אפו. כי גבוה מעל גבוה שומר  
   א תשמור על חטאתי )ישעיה כז( שומר אמונים )בראשית לז( שמר את הדבר: פקודתם כמו )איוב יד( ול 

זה )צדיק לעולם( ]צדיקו של עולם[ שהוא    וצדק   . אם ראית רשים עשוקים ודלים נגזלים:אם עושק רש וגו' ]ז[    ' פרשה ה   -  מדרש זוטא קהלת 

זה    גבוה מעל גבוה שומר "ה שאמר והיה העולם למה כי  . תירמה בם דינה ואל תתמה על חפצו של הקב תראה במדינה משפיע שלוה עליהם.  

 אלו מלאכי השרת:   וגבוהים עליהם הקדוש ברוך הוא שהוא מלמעלה ואתה מלמטה.  
 לוים   -מתרלו    צה 



 מוהר"ן תנינא                            ליקוטי                              תורה א                                      14א: 

בבריאה   פרט  כל  נברא  כשזוכיןידם  התפילה  צזלה ילתפ  צווע"כ  כי  העשבים.  לרפואת  צריכין  אין   ,
 . ממנו מקבלים העשבים כוחם לרפאותו שהוא שורש הכל צח' דהיא בחי' דבר 

מוז בשם נביא כי שאמרנו שע"י השפעת הנבואה נגאלת התפלה ואז היא דבר ה' שהוא שרש כל הבריאה רוזה  

רקיע א  יהצט  לףאכי הוהאות ש' רומז לאות א'  ,  עשונ   מיםבדבר י"י ש ר"ת  הוא  נביא  בחי'  

יוד עליונה    אשאות    [קא]   תיקון ה' ותיקון מם} כמבואר בתיקוני הזוהר  [  ק]  המבדיל בין מים למים היא 

*פי' וע"כ  הגה    *{\קב/ ע הפריד ביניהםהרומז למים עליונים ויוד תחתונה הרומז למים תחתונים וו' ביניהם הרומז לרקי

וכו' כנ"ל כי ע"י נבואה ועל כן נביא ר"ת דבר ה' שמים נעשו     : תיבת שמים היא במקום האל"ף שבתיבת נביא כי הא' היא רקיע 
 ד'   זוכין לתפילה שהיא בחי' דבר

 

 
 

 

 
 כשוזכין  -בתרלד   צו

 לתפלה  -מתרלו    צז

 דבר ה'   –מתרצו    צח 

 הוא  -היא ומתרלו    –גםבדפו"ר ותרלד    צט 

 בראשית א' ו'  ק 

 מ דף פ.:   תיקון ה דף יט: ותיקון  קא 

  היא   עלאה'  י',  א  בצורת  שיש  ן"יודי '  ב  סוד  כי(,  א "פ  ל" שט  ח" בע )   ל" האריז  כ "מש  בקיצור  נעתיק  ה" בע   הבאים  מאמרים  את  להבין  -)עם ביאור מתוק מדבש(   תיקון ה דף יט:   קב
 הראשונה '  שי  י "יאהדונה  של   השילוב   ענין  וזה ,  נשמות  נולדות  זה  ידי  ועל ,  היחוד  לצורך   ד" והמ  ן"המ   מתחברים  ששם  היסוד  כלי  היא'  הא  שבאמצע '  ו  ואות,  ן "המ   סוד  היא  תתאה'  וי,  ד "המ   סוד 
  מים   בין  אין(,  א"ע   טו  דף  חגיגה'  מס)   ל" חז  שאמרו  מה  סוד  וזהו ,  המחברם  היסוד  כלי  שהוא'  הו  סוד  הם  שביניהם   האותיות  ושש,  שבנוקבא  ן" המ  סוד  היא  האחרונה '  וי,  א "שבז  ד" המ  סוד  היא

א   שאמר  וזה   .  המחברם  היסוד   שהוא  נימא   כמלא   אלא,  דנוקבא   ן" המ  סוד  שהם  התחתונים  למים,  א"דז   ד "המ   סוד   שהם  העליונים  ה   ַהאי  ִאיִהי  ּוְלַתּתָּ ין   ַמִים   ְנקּוּדָּ   כשהמלכות   נּוְקּבִ

א   ,ן "מ   בסוד   היא  המלכות   נקודת   אז ,  היסוד   אחורי   למטה   היא כּוִרין   ַמִים   ּוְלֵעילָּ ִקיעַ   ,ד "מ   בסוד   היא   אז   התפארת  אחורי   למעלה   וכשהיא  ּדְ א   רָּ ִעיתָּ ֶאְמצָּ א   ּבְ ַגְוונָּ א   ּכְ   א   דָּ
הּ   ',דא  העליונה'  י  כעין   היא  ד"והמ ',  דא  התחתונה'  י  כעין  היא  ן"והמ ',  הא  שבאמצע '  ו  כעין  הוא  רקיע   הנקרא  היסוד ַמר   ֲעלָּ יל   ִויִהי  נאמר  הרקיע  שהוא  היסוד  על  ִאּתְ   ַמְבּדִ
ין  ִים  ַמִים  ּבֵ מָּ  (   ר "שע )  .ד "המ לבין   ן" המ  בין דהיינו  לָּ
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 כנ"ל. 
פשט הפסוק שע"י שהקב"ה ירפא   ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם  \א/קז(  'וזה בחי' )תהלי 

שחת שנקרא  הקבר  מבור  דהיינו  ממוות  ינצל  הוא  דורש  \ב/אותו  ורבינו  וירפאם,  דברו  היינו  ישלח   ,
שימלט , היינו  וימלט משחיתותםאזי    ,שמקבלין כל הרפואות רק ע"י דבר ד' דהיינו תפילה

 [ג ]   הקוצר לשחת  פ"א ומנחות פ"י  המבואר במשנה פאהבחי'  כי עשב נקרא שחת  עשבים,  רפואת  מ
לבהמתו להאכיל  כדי  שליש  קודם שהביאה  תבואתו  הקוצר  קודם  ,  דהיינו  הוא  כי  עשב  הוא  נמצא שחת 

כי אין צריכין לרפואת העשבים שנעשה חטה, וע"י שלימות התפילה נמלט מרפואה ע"י עשב ושחת  
 : כנ"ל

ועבדתם את ה' אלקיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי    \ד/בחי' )שמות כג(וזהו  

, אזי וברך את \ה/:{ב"ק צב}כמבואר בגמ'  עבודה זו תפילה    ,. ועבדתם את ה'מחלה מקרבך
ע"י רפואה  לך  שיהי'  היינו  וכו'.  מחלה  והסירותי  מימיך  ואת  בסתם    לחמך  ואפילו  דבר  כל 

כוו בלא  שאוכל  פשוט  כגון מאכל  להתרפאות  ומים  נה  הכל,  \ז/[ו]  לחם  מן שרש  שיתברכו  ע"י   ,
התחלקות   כי  עשבים  כמו  לרפאות  כח  ומים  ללחם  ויהי'  תפלה,  בחי'  ה',  דבר  דהיינו 

כל    ,הכחות, שזה העשב יש לו כח לרפאות חולאת פלוני, וזה חולאת פלוני, וכיוצא בזה
ואין   ,היינו דבר ה', הכל אחדהוא רק למטה, אבל למעלה בשורש הכל ד  חחילוקי כחותם

חזין בהשורש דהיינו דבר ה' בחי' תפלה, יכולין  וחילוק בין לחם ומים ובין עשבים. וכשא
בחי'   ומים,  לחם  ע"י  רפואה  לו  ויהי'  ומים  לחם  לתוך  הרפואה  כחות  וברך את  להמשיך 

ולא יכול    משמע עכ"פ במשהו גשמי חייב להתלבש הרפואה  כנ"ל  לחמך וכו' והסירותי מחלה וכו'

 
ִחיתֹוָתם:   תהילים פרק קז   א ְׁ ט ִמש   ֵ ֵאם ִויַמל  ָ פ  ִירְׁ ָברֹו וְׁ ַלח ד ְׁ ְׁ    )כ( ִיש 

משחת הקבר שהיה קרוב    -לא כרפואת הרופאים שהמה בסממנים כ"א מרפא במאמרו. משחיתותם    -)כ( ישלח דברו    -  מצודות דוד 
 להם: 

 מל' שחת ובור:   -)כ( משחיתותם    -  מצודות ציון 
עי"ש אבן עזרא ורד"ק אלא שרק  שאם לא יתרפא ימות אבל יש במשמע גם שדבר ה' מרפא להבדיל מרפואת הרופאים    בפשטות   ב

שממיתים ברפואתם שעוזרים לס"מ  כתבו שדבר ה' מרפא טוב יותר אבל לפי רבנו זה ודאי שדבר ה' ממלט משחיתותם של הרופאים  
   ובשיחות הר"ן אות נ' רנה  ואות ת   בשיש"ק ח"א אות תקנה כמבואר, כמבואר  

     *משנה במנחות עא. ]משנה בפאה ב' א'[   ג

ָך:   שמות פרק כג     ד ֶּ ב  רְׁ יָך ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ִמק ִ ת ֵמימֶּ אֶּ ָך וְׁ מְׁ ת ַלחְׁ ֵבַרךְׁ אֶּ ם ו  דָֹוד ֱאלֵֹהיכֶּ ם ֵאת יְׁ ֶּ ת     )כה( ַוֲעַבדְׁ

ושמונים חלאים יש בה >קנו<, וכולן פת במלח שחרית  והסרותי מחלה. תניא, מחלה זו מרה, ולמה נקרא שמה מחלה, מפני ששלשה  
 [: : וקיתון של מים מבטלתן >קנז< ]ב"ק צ"ב

יולידו    -ואמר והסירותי מחלה מקרבך    -  רמב"ן כלומר שאסיר בהם מחלה מקרבך, שיהיו המאכלים והמשקים טובים ובריאים לא 
   מחלה אבל ירפאו ממנה: 

ואים בתוך הגוף מצד המאכלים והמשקים הנכנסים בגוף ויש תחלואים מחוץ לגוף מצד  והסירותי מחלה מקרבך. יש תחל   -  רבנו בחיי 
בכח   יתברך מזון האדם שיהיה  ה'  יברך  והעבודה  כי עם התורה  יבטיח הכתוב  כן  הכוכבים, ועל  שינוי האויר כפי השתנות מערכת 

אל רופא, וזהו שכתוב )דברי הימים ב טז,    תולדתו להסיר התחלואים מעליו ועם ההבטחה הזאת הצדיק המקיים התורה לא יצטרך 
יב( וגם בחליו לא דרש את ה' כי ברופאים, גם בכלל מחלה שלא יהיה בהם משכל ועקר שהוא חולי באדם. ודע כי הכתוב ראוי לומר  

לש  כולן  העבודות  ולתקן  המיוחד  השם  בעבדנו  מקרבנו  מחלה  יסיר  האלהים  כי  הכתוב  ביאור  אבל  וברך,  שאמר  כמו  ם  והסיר 
 המיוחד, והבן זה: 

א"ל רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמור רבנן השכם ואכול בקיץ מפני החמה ובחורף מפני הצינה ואמרי    : בבא קמא דף צב    ה 
אינשי שיתין רהוטי רהוט ולא מטו לגברא דמצפרא כרך דכתיב לא ירעבו ולא יצמאו ולא יכם שרב ושמש א"ל את אמרת מהתם  

וברך ]את[ לחמך ואת מימיך זו פת במלח וקיתון של מים מכאן    בדתם את ה' אלהיכם זו קרית שמע ותפלה וע ואנא אמינא מהכא  
ואילך והסירותי מחלה מקרבך ותניא מחלה זו מרה ולמה נקרא שמה מחלה ששמונים ושלשה חלאין יש בה מחלה בגימטריא הכי  

 .הוו וכולן פת במלח שחרית וקיתון של מים מבטלן 
 ג שלד וח"ב אות קפח של ח"א, אות  שיש"ק  ורה רלא קמא ועיין ככבי אור אנשי מוהר"ן סימן כד; מובא ב עיין לעיל ת   ו

פו אוֹ   -  רלא   תורה עיין    ז  ל ָהרְׁ ָ י כ  ָבר, כ ִ ל ד ָ ָ ל ַעל כ  ֵ ל  ַ פ  ִהתְׁ י לְׁ ֲחִוים", ָראו  ַ ת  ְׁ ָך ִמש  ַמִים לְׁ ָ ָבא ַהש   צְׁ ִרים: "ו  אֹומְׁ ֶּ ָעה ש  ָ ש  ֹחֹות ַהג ַ ב ְׁ ֵדי כ  ים  ת ַעל יְׁ ל ִ ג ַ לְׁ
ַועֲ  ים  ִ מ  ַ ַהס  ִלים  ַקב ְׁ מְׁ ם  ֵמהֶּ ו  לֹו,  ךְׁ  י ָ ַ ַהש   ב  ֵעשֶֹּ וְׁ ַסם  ה  ֵאיזֶּ ב ְׁ ַֹח  כ  נֹוֵתן  ָחד  אֶּ ָכל  וְׁ ַמִים,  ָ ַהש   ָבא  צְׁ ֵהם  ֶּ ָאה  ש  פו  רְׁ ִריִכים  צ ְׁ ֶּ ש  כְׁ ו  אֹות,  ְׁ ַרפ  לְׁ ַֹח  כ  ִבים  שָֹ

ה נֹוֵתן   ז ֶּ ֶּ ים ש  ל ִ ג ַ לְׁ ֹחֹות ֵמַהג ַ ה כ  ָ מ  ַ ִרים כ  ַחב ְׁ ָאה, ַעל כ ֵ ִמתְׁ פו  ָבה ִלרְׁ ָ כ  ם ַהרְׁ ין ֵמהֶּ עֹושִֹ ם וְׁ ָ ל  ֻּ ִרים כ  ַחב ְׁ ִמתְׁ ֹוֵצא, ו  ַכי  ב ַאֵחר וְׁ ֵעשֶֹּ ה ב ְׁ זֶּ ה וְׁ ב זֶּ ֵעשֶֹּ ַֹח ב ְׁ ן  כ 
ֲחווֹ  ַ ת  ְׁ ִהש  לְׁ ם  ָ ל  ֻּ כ  ִאים  ָ ב  ָאז  ֶּ ש   ,' כו  וְׁ ַמִים"  ָ ַהש   ָבא  צְׁ "ו  ִרים:  אֹומְׁ ֶּ ש  ֵעת  ב ְׁ ַרךְׁ  ָ ב  ִיתְׁ ם  ֵ ֵמַהש   ש   ַבק ֵ לְׁ ה  ת  טֹוב  ַצו ֶּ י ְׁ ֶּ ש   , ַרךְׁ ָ ב  ִיתְׁ ֵאָליו  הֹוָדָיה  וְׁ ַבח  ֶּ ש  ן  ֵ ִלת  וְׁ

ָדָבר ַאחֵ  ם אֹו ב ְׁ חֶּ תֹוךְׁ ֲחִתיַכת לֶּ ָאתֹו ב ְׁ פו  ִריִכים ִלרְׁ ֹחֹות ַהצ ְׁ ַהכ  ו   יכו  ֵאל  ִ ש  מְׁ י ַ ֶּ ם ש  ַרךְׁ ָלהֶּ ָ ב  ם ִיתְׁ ֵ ן  ַהש   ִהי ָרצֹון: )ַעי ֵ יְׁ ן  ֵ כ  יָלא ָאֵמן  ֵ ִממ  א  ֵ ַרפ  ִיתְׁ וְׁ ר 
ה   ָין זֶּ ִסיָמן א ִענְׁ ָיָנא ב ְׁ נְׁ ֵטי ת ִ ו  ִלק  ת ב ְׁ ֲאִריכו  ַ  (: אות יג  ב 

 כחותם   -ותרלו ותרצו ותשכט  ותרלד גם בדפו"ר    ח 
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לא   כדי  הטעם  ונראה  כלום,  לאכול  בלא  שיתרפא  ניסים  תליהנולגזור  באיזה   \ ט/ ממעשה  וכשמתלבש 

 : ממנו תליהנוגשמיות הוא נס נסתר שמותר 

 
 יאות 

עתה יבאר שיש ג' מפסידי התפלה וכבר נתבאר לעיל שהתפלה היא ע"י השפעת הנבואה שהיא ע"י  
דהיינו תאוות אכילה  רעות  תאוותמחריבי היראה שהם ג'  אתשלימות היראה שהיא ע"י הדעת שמבטל 

יפסיד את עבודת התפלה ע"י ג' מדות רעות  שהוא בסכנה    ,ממון ומשגל, וכאן אחרי שכבר זכה לתפלה
)כמבואר נמצאות עדיין כמבואר לעיל אבל בדקות יותר הן  \י/ברר אותן וקידש אותןהנ"ל, כי אע"פ שכבר 

   \יא/ להפסיד עבודת התפלה צריך לנקות עצמו מהן לגמרי, וכדי שלא( ערלה ד יט בלק"ה

דהיינו אע"פ שיצא מהתאווה לעצם מעשה הניאוף עדיין   ,הברית שמירתתאוות המשגל דלעיל כאן היא 
   חסר לו בשמירת הברית והקשר עם הקב"ה.

פ שכבר  נמצא שאע"ממש, , וכמבואר בתורה כג שתאוות ממון היא ע"ז ותאוות ממון כאן היא בחי' ע"ז
   פגם אמונה. דהיינוממון עדיין יש בו פגם ע"ז דק יותר ממש ע"י שיצא מתאוות תיקן פגם ע"ז 

וכמבואר בתורה סז שפגם האכילה הוא פגם כבודו ית',   ותאוות אכילה כאן היא אל תהי בז לכל אדם
כבודו ית' במה  נמצא שאע"פ שכבר זכה לשלימות כבודו ית' ע"י שיצא מתאוות אכילה, עדיין יש בו פגם 

שבז לבני אדם, שכיון שהם צלם אדם וחלק אלוק' הבז להם פוגם בכבודו ית', אלא שזה בחי' דקה יותר של  
 פגם בכבודו ית'. 

וכשפוגם בכבוד נשמות התפילה, כי כבוד ישראל הוא כבודו ית' את נ"ל בעניין הבז לכל אדם שמפסיד 
מלאכים וממילא מפסיד את הנבואה שהיא ע"י לאחוז בכסא הכבוד להנצל מקנאת ה ישראל לא יכול

   מלאך.
מבואר שכדי לזכות לנבואה צריך לשוב להזדכך יותר ממה שנצרך לשלימות היראה. כי יראה היא השגת  
מציאותו עד כדי התפעלות עצומה מרוממותו ית' הנמצאת עמו, אבל נבואה היא שנוסף להתפעלות היראה  

, ועי"ז זוכה שהקב"ה משגר בפיו דבר ה' ונעשה  ניו ממשאותו לפ גם מדבר אליו ית' כמו שרואה ומרגיש
 .הצינור ומשפיע שפע לכל העולמות

והם בחי' ג' תאוות הנ"ל   [יב]   יש ג' עבודות שהם מפסידין עבודות התפילה. והם ג' מדותאך  

ד', ורוצה לומר אע"פ שכבר זכה לצ(  \יג/ )כמבואר בלק"ה ערלה ד' את  שמפסידות את היראה כנ"ל באות 

דקה מהן בחי'  אפילו  לגמרי  מהן  לזכך עצמו  צריך  לתפלה בשלימות  לזכות  כדי  עדיין  ,  מג' תאוות הנ"ל, 
   ,היינו

שזה בחי' דקה של   שלא לבזות שום אדם דהיינו    \טו/פ"ד(  ')אבו  ,אדם  \יד/, אל תהי בז לכל'א

ית' כמבואר בתורה סז   פ שכבר לא פוגם נמצא אע"פגם תאוות אכילה כי תאוות אכילה היא פגם כבודו 

 
 פרש"י שלומדים מזה שאסור להנות ממעשה ניסים.   ב שהנהנה ממעשה ניסים מנכים לו מזכויותיו. ועי"ש כד.    עיין תענית כ:   ט 
ד'    בלק"ה הנ"ל   י ג' מפסידי היראה לג' מפסידי התפלה שג' תאוות יש בהן גם טוב כי בוודאי צריך  אות יח ביאר חילוק בין  ערלה 

לקיים פרו ורבו ואכילה לקיום הגוף וממון לפרנסה וצדקה נמצא שאינם רע גמור שצריך לבטל אלא צריך לברר את הרע שבהן אבל  
 ג' מפסידי התפלה ע"ז ג"ע ושפיכות דמים צריך לבטל לגמרי כי הן רע גמור.

אבל כאן מבואר שכדי לזכות לנבואה צריך    שכשעולה מדרגה אזי חוזרות התאוות ונדמה לו כאילו לא התחיל כלל.  ין תורה כה עי   יא
לשוב להזדכך יותר ממה שנצרך לשלימות היראה. כי יראה היא השגת מציאותו עד כדי התפעלות עצומה מרוממותו ית' הנמצאת  

   .גם מדבר אליו ית' כמו שרואה ומרגיש אותו לפניו ממש, כמבואר בפל"ח   עמו, אבל נבואה היא שנוסף להתפעלות היראה 
 צ"ע פתח בעבודות וסיים במדות ויבואר לקמן   יב 

ד    עיין לק"ה   יג וֹ   -  יט אות  ערלה הלכה  ִמד  לֹש   ָ ַהש   ם  ג ַ ֶּ ש  ָצא  ִנמְׁ ָרָכה.  ִלבְׁ רֹונֹו  ִזכְׁ נו   ֵ ַרב  וְׁ מֹוֵרנו   ֲאדֹוֵננו   ֵרי  ִדבְׁ ב ְׁ ק  ד ֵ ַדקְׁ נ ְׁ ֶּ ש  כְׁ לֹש   ו  ָ ש  וְׁ "ל  ַהנ ַ ת 
ֲעבוֹ  לֹש   ָ ַהש   וְׁ ַוֲאִכיָלה.  ל  ג ָ ְׁ ִמש  ו  ָממֹון  ֲאַות  ַ ת  ֵהם,  ֹות  ִמד  לֹש   ָ ש  י  כ ִ ה.  זֶּ ָ ב  ה  זֶּ ִיים  לו  ת ְׁ "ל  ַהנ ַ ָנה,  ֲעבֹודֹות  ֱאמו  ַגם  ְׁ פ  נו   ַהיְׁ ד ְׁ ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ֵהם  דֹות, 

ֲעָריוֹ  י  ו  ִגל  ָ וְׁ ַהש   ו   ֵאל  וְׁ ָאָדם.  ָכל  לְׁ ז  ָ ב  ִהי  ת ְׁ ַאל  נו   ַהיְׁ ד ְׁ ִמים,  ד ָ ת  ִפיכו  ְׁ ש  ו  ִחיָנה  ת  ב ְׁ ֵהם  ָזָרה  ַוֲעבֹוָדה  ָממֹון  ֲאַות  ַ ת  י  כ ִ  , לֹש  ָ ַהש   ו   ֵאל  ב ְׁ ִיים  לו  ת ְׁ לֹש  
ָזרֹות   ָהֲעבֹוָדה  ל  ָ כ  ֶּ ש  ק'  דֶּ צֶּ יָת  'ִצו ִ ֹוָרה  ַהת  ב ְׁ ִסיָמן כג  ב ְׁ בָֹאר  מְׁ ַ כ  ִחיָנה  ַאַחת  ב ְׁ ֵהם  אי  ַוד ַ ב ְׁ ֲעָריֹות  י  ו  ִגל  וְׁ ל  ג ָ ְׁ ִמש  ו  ם.  ָ ש  ן  ַעי ֵ  ,' כו  וְׁ מֹון  ָ מ  ַ ב  ִבים  חו  ת ְׁ

ַגם  ְׁ ֲאַות ֲאִכיָלה הו א פ  ַ ַגם ת  ְׁ י פ  ִחיָנה ַאַחת, כ ִ ָכל ָאָדם ֵהם ב ְׁ ז לְׁ ָ ִהי ב  ַאל ת ְׁ ֲאַות ָהֲאִכיָלה וְׁ ַ ֵכן ת  ב ב ְׁ   ַאַחת. וְׁ תו  ָ כ  ֶּ מֹו ש  בֹוד, כ ְׁ ָ ן ה'  ַהכ  בֶּ ֹוָרה ַוי ִ ַהת 
י   כ ִ בֹוד.  ָ כ  ַ ב  ֹם  ג  ִלפְׁ ֹא  ל  ֶּ ש  ָאָדם  ָכל  לְׁ ז  ָ ב  ִהי  ת ְׁ ַאל  ִחיַנת  ב ְׁ הו   זֶּ וְׁ סז(  ִסיָמן  )ב ְׁ  .' כו  וְׁ ָלע  ַהצ ֵ ת  אֶּ ָכבֹוד  ֱאלִֹקים  ב ְׁ ק  ֵחלֶּ לֹו  ֵיש   ָרֵאל  שְׁ ִמי ִ ָחד  אֶּ ל  ָ כ 

ן ָאס  ֵ ַעל כ  . וְׁ ַרךְׁ ָ ב  בֹוד ה' ִיתְׁ הו א כ ְׁ ֶּ ה ש  ָ ש   דֻּ קְׁ נו   ד ִ ד, ַהיְׁ ֵ ַדי ֲאַכב  ַכב ְׁ י מְׁ ִחיַנת כ ִ ָכבֹוד ב ְׁ ה לְׁ ָאז זֹוכֶּ ָחד וְׁ אֶּ ָחד וְׁ ל אֶּ ָ ד כ  ֵ ַכב  ם ַרק לְׁ ָחד ֵמהֶּ ַבז ֹות אֶּ ר לְׁ ו 
ב ָ  ה  זֶּ ִיים  לו  ת ְׁ "ל  ַהנ ַ ֲעבֹודֹות  לֹש   ָ ש  וְׁ "ל  ַהנ ַ ֹות  ִמד  לֹש   ָ ש   ֶּ ש  ָצא  ִנמְׁ ה.  ָ ש   דֻּ קְׁ ד ִ בֹוד  ָ ַהכ  ן  ו  ק  ת ִ ִחיַנת  ִא ב ְׁ וְׁ ה  י ִאי  זֶּ כ ִ ֲחֵברֹו,  לֹא  ב ְׁ ָחד  ן אֶּ ַתק ֵ לְׁ ר  ָ ש  פְׁ י אֶּ

גַ  ְׁ פ  ִהוא  ֶּ ש  ֵלמו ת  ְׁ ש  ב ִ ָזָרה  ָהֲעבֹוָדה  ל  ֵ ִבט  ו  ר  ֵ ב  ִ ש  ֹא  ל  ֶּ ש  ַמן  זְׁ ל  ָ כ  ָממֹון  ֲאַות  ַ ת  ת  ֵלמו  ְׁ ש  ב ִ ן  ַתק ֵ לְׁ ר  ָ ש  פְׁ ֹות  אֶּ כ  ִלזְׁ ר  ָ ש  פְׁ אֶּ ִאי  ךְׁ  ֵהפֶּ לְׁ ֵכן  וְׁ ָנה.  ֱאמו  ם 
מַ  ל זְׁ ָ ֵלָמה כ  ְׁ ָנה ש  ֱאמו  מֹו ב ְׁ לֶּ ת ַעצְׁ ש  אֶּ ַקד ֵ ר לְׁ ָ ש  פְׁ ֵכן ִאי אֶּ מֹון. וְׁ ָ מ  ַ ָנה ב  ת ָהֱאמו  ֵלמו  ְׁ ר ש  י ָהִעק ַ ֲאַות ָממֹון, כ ִ ַ ל ת  ֵ ט  ֹא ב ִ ל  ֶּ ר  ן ש  ֵ ת  הֶּ ל ב ְׁ ג ָ ְׁ ש  ַתֲאַות ַהמ ִ

ש  לוֹ  י ֵ ֶּ נו  ש  ַהיְׁ י ֲעָריֹות, ד ְׁ ו  ל  ל ג ִ ֶּ נו ד ש  ה ִנדְׁ ֹו ֵאיזֶּ ש  ב  י ֵ ֶּ ַמן ש  ל זְׁ ָ י כ  ָראו  ָ ֵרי    כ  ַגמְׁ ֵצל לְׁ ִהנ ָ ה לֹו לְׁ ֶּ אי ָקש  ַוד ַ ב ְׁ ֶּ ךְׁ ש  ֵהפֶּ ֵכן לְׁ ִרים ָרִעים. וְׁ הו  ה ִהרְׁ ֲעַדִין ֵאיזֶּ
"ל:  נ ַ ַ ַתֲאַות ֲאִכיָלה כ  ֵכן ב ְׁ י. וְׁ ָראו  ָ ר כ  ֵ ת  הֶּ מֹו ב ְׁ ת ַעצְׁ ש  אֶּ ֹא ִקד ֵ ל  ֶּ ַמן ש  ל זְׁ ָ ר כ  ו  ֵרי ִאס  הו   ֵמִהרְׁ

 אסור אבל ליחיד מותר וצ"ע.  לכל אדם משמע שדווקא לבוז לכולם   צ"ע הלשון   יד
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, וצ"ע מסתמא אין הכוונה למי  מפסיד את עבודת התפלה \טז/ בכבודו ית' אבל כיון שעדין פוגם בכבוד האדם
שבז לאדם בפרהסיה ומבזה אותו שהוא ממש רוצח וקשה לומר שמי שתיקן את היראה עדיין יכול לרצוח  

ן  אאולי כמכנה זאת שפיכות דמים    , אבל מאידך אולי כיון שלקמןאדם בפיו, אלא למי שבז לחבירו בלבו
לו בלבו  ואם הכוונה לבז  חיורא,  ואתי  כי אזיל סומקא  ונקרא שפיכות דמים  מתכווין למבזה חבירו בקול 

שהשם הוא הנפש וכשמאבד את שמו כגון שגורם    \יזקשה למה נקרא שפיכות דמים, ואולי עפ"י תורה רס/ 

 :   ושפך דמו, וצ"ע ת נפשושיזלזלו בו מאבד בזה את חשיבותו זה כמו שאיבד א
שהיא בחי' דקה    ואפילו קילקול האמונה שאין האמונה בשלימות, הוא ג"כ בחי' ע"ז  ,ע"ז,  'ב

, כי תאוות ממון תחוב בה כל מיני עבודה זרה כמבואר בתורה כג, והיא ע"ז ממש אבל  של פגם תאוות ממון
כי עיקר התפלה היא  גם כל פגם אמונה אפילו מעט הוא בחי' דקה של ע"ז המפסיד את   עבודת התפלה 

 :  ויראה \יח/ אמונה
אע"פ   כראוי 'היינו מי שאין שומר הבריהיא בחי' דקה של פגם תאוות המשגל שמירת הברית  ,'ג

שכבר יצא מתאוות המשגל בעצמה עדיין חסר לו בשמירת הברית והקשר עם הקב"ה בשלימות ואולי כגון  
ועין תור ובחי'  שאפילו צדקה לעני שאינו הגון היא    רסדה  הרהורים רעים ושמירת העינים,  בתורה ניאוף 

הרב.   של  הברית  פגם  בחי'  זה  לו  ראוי  מה שלא  ישמע  באופן שאפשר שהתלמיד  תורה  האומר  כן  וקלד 
ה הוא בחי' דקה של פגם בברית עם הקב"ה  וכן כל היסח הדעת מהקב"  תורה לתלמיד שאינו הגון  לימוד

 .  התפלה שמפסיד את הדביקות של שלימות
ומפסידין עבודת    נ"ל כוונתו שהן בחי' עבדות לסט"א כי כל ג' מדות אלו הם בחי' עבודות דס"א

כמו שמצינו  לסט"א  . ביזוי אנשים הוא בחי' עבודה  נ"ל כוונתו דהיינו להיות עבד ה'  [יט]   התפילה
מרו לו באחי יוסף על שביזו אותו ולא האמינו שהוא יהי' מלך, עי"ז נפלו לבחי' עבדות, וא

יעקב חששו האחים שיוסף יתנקם בהם    קבורתשאחרי    \כא/כ)בראשית נ'( כמו שכתוב    'הננו לך לעבדי 

 
ד    אבות משנה    טו  ַועֲ   -ב משנה  פרק  ָוה,  ִמצְׁ ת  רֶּ ֹורֶּ ג  ָוה  צְׁ ִ מ  ֶּ ש  ָהֲעֵבָרה.  ִמן  בֹוֵרַח  ו  ָרה(,  ַבֲחמו  )כ ְׁ ה  ָ ַקל  ָוה  ִמצְׁ לְׁ ָרץ  ֱהֵוי  אֹוֵמר,  אי  ַעז ַ ן  ֶּ ֵבָרה  ב 

ַכר ֲעֵבָרה, עֲ  ש ְׁ ָוה. ו  ָוה, ִמצְׁ ַכר ִמצְׁ ְׁ ש   ֶּ ת ֲעֵבָרה. ש  רֶּ ָך     ֵבָרה: גֹורֶּ ֵאין לְׁ ֶּ ָבר, ש  ָכל ד ָ ִליג לְׁ ִהי ַמפְׁ ַאל ת ְׁ ָכל ָאָדם, וְׁ ִהי ָבז לְׁ )ג( הו א ָהָיה אֹוֵמר, ַאל ת ְׁ
ֵאין לֹו ָמקֹום:  ֶּ ָך ָדָבר ש  ֵאין לְׁ ָעה וְׁ ָ ֵאין לֹו ש  ֶּ    ָאָדם ש 

א רשע למות, תרחם על קלקולם  אפילו לכסיל ולבער, ומשולל מכל דעת ואפילו אשר הו   -]יז[ אל תהי בז לכל אדם    תפארת ישראל 
ולא תבזם, כי לא אותם רק בוראם תחרף, ואם כי ממך נעלם טעם הווייתם, אלדים הבין דרכו, וכל פעל ד' למענהו וגם רשע ליום  

 רעה ]משלי ט"ז פ"ד[: 

מפליג   תהי  ואל  דבר     מרחיק:   -]יח[  לכל  כזבו   -]יט[  וארסיי,  מזיק  ומצער,  מכאיב  ושנאוי  מאוס  דבר  נחשים  אפילו  ויתושים  בים 
 ועקרבים, לא תרחיקם בדעתך מצורך העולם, ודי לך לידע כי ד' בראם, ורק לטובת העולם נבראו: 

אף שעכשיו לא תראה בו צורך כלל בעולם, מדהוא משולל מכל דעת ולא עוד אלא שתראהו ג"כ    -]כ[ שאין לך אדם שאין לו שעה  
דע, שלא לחנם הניחו הקב"ה בחיים עדיין, על כרחך שיש בו עכשיו צורך הנעלם    דוחק עבדי ה' ורודפם, והוא כשחפת בעולם, עכ"פ 

 ממך, או שיבוא שעה שיהיה צורך בו, ומי יודע מהו הטוב שיתגלגל על ידו, ואל דעות ה': 

מקום  באדם שהוא בעל בחירה ומשתנה כל שעה, נקט תנא שעה, משא"כ בשאר דברים נקט מלת    -]כא[ ואין לך דבר שאין לו מקום  
ושאר   ויתושים  זבובים  ואפילו  אחר,  במקום  צורך  בו  יש  זה,  במקום  לו  נצרך  לא  ואם  לבטלה,  דבר  הקב"ה  ברא  לא  מעולם  ור"ל, 
דברים ארסיים, נצרכים הם, שבתנועתם מעכבים עפוש האויר, ולכן במקומות החמים שהעפוש שם מצוי, ג"כ מרובים אלה טפי, וגם  

רינן בש"ס ]שבת ע"ז ב'[ , ועל זה אמר הכתוב כל פעל ה' למענהו, וגם רשע, בראו ה' ליום רעה  נצרכים הן לכמה רפואות, וכדקאמ 
שימתיק אותו, או ליום רעה של עצמו, שכשיראו בני עולם עונשו, ייראו את ה' ]וי"א דה"ק אל תהי בז לכל אדם, לומר זה לא יוכל  

הי מפליג לכל דבר שתכניס את עצמך לסכנה, ולומר בקלות הדעת, לא  להרע או להטיב לי ואינני צריך לחוש שיהיה שונא לי, ואל ת 
 יארע לי נזק דאשרי אדם מפחד תמיד וגו'[: 

זה   טז  גזל ביניהם    וכעין  דור המבול כיון שהיה  בעונשם של  יותר מכבוד עצמו במה שהחמיר  ית'  מצינו שכבוד האדם חמור בעיניו 
 בו ית' בעצמו.  ם להילח יהם ואע"פ שדור הפלגה רצה  אהבה ואחדות בינ  ה שהית מענשם של דור הפלגה כיון  

ֶּ   -  עיין סוף תורה רס   יז  ָסם ש  רְׁ פֻּ נו  ַהמְׁ ַהיְׁ ם, ד ְׁ ֵ ש  ַהש   ו  ֹו ַעל ִקד  ש  ת ַנפְׁ ֹוֵסר אֶּ מ  ֶּ ֹו, ש  ת  ַדעְׁ בְׁ צֹונֹו ו  רְׁ ה זֹאת ב ִ עֹושֶֹּ ֶּ ָחד ש  ם  ֵיש  אֶּ ֵ ִחיַנת ש  הו א ב ְׁ ֶּ ֹו, ש  ל 
ש    פֶּ נֶּ ִחיַנת  ב ְׁ הו א  ֶּ ש  "ל,  נ ַ ַ ֵהפֶּ כ  לְׁ הו א  א  ָ ַרב  ַאד ְׁ י  כ ִ ָלל  כ ְׁ ָסם  רְׁ פֻּ מְׁ ֵאינֹו  ֵכן  י  ִ פ  ַעל  ַאף  ָסם,  רְׁ פֻּ מְׁ הו א  ֶּ ש  י  ִ פ  ַעל  ַאף  ה  זֶּ ֵמֲחַמת  ו  "ל,  נ ַ ַ ֹל  כ  ַהכ  י  כ ִ  , ךְׁ

ש  ִמ  ָ ִמים ַממ  ת ד ָ ִפיכו  ְׁ ֵיש  לֹו ש  ֹו, וְׁ ת  עְׁ ֹא ָעָלה ַעל ד ַ ל  ֶּ ָזִבים ש  בֹוִדים ָעָליו כ ְׁ ִרים ָעָליו, ו  ֹובְׁ ש   ד  פֶּ ִסיַרת נֶּ ִחיַנת מְׁ י הו א ב ְׁ ָנה, כ ִ ַכו ָ ה ב ְׁ ה זֶּ עֹושֶֹּ ה וְׁ ז ֶּ
ָראֵ  ת ִישְֹׁ יל אֶּ הו א ַמצ ִ וְׁ "ל,  נ ַ ַ ה כ  ִמז ֶּ ִמים  ת ד ָ ִפיכו  ְׁ ַגם ֵיש  לֹו ש  "ל, וְׁ נ ַ ַ כ  ש   פֶּ ַהנ ֶּ ם הו א  ֵ י ַהש   , כ ִ ש  ָ ם, ַחס  ַממ  י ָלבֹוא ֲעֵליהֶּ ָהָיה ָראו  ֶּ ה ש   ַ ה ִממ  זֶּ ָ ב  ל 

לוֹ  ָ ש  "ל: וְׁ נ ַ ַ יל אֹוָתם כ  "ל, הו א ַמצ ִ נ ַ ַ ֹו כ  ש  הו א ַנפְׁ ֶּ מֹו ש  ְׁ ִסיַרת ש  ֵדי מְׁ ַעל יְׁ "ל, וְׁ נ ַ ַ ד כ  חו  ִביל ַהי ִ ְׁ ש   ם, ב ִ

 ויהי ידיו אמונה התרגום פריסן בצלו.  עיין תורה ז'   יח
 אע"פ שכבר תיקן את ג' התאוות מחריבי היראה שלם כנ"ל עיין פל"ח    יט 

 ובתרצו תוקן  )שמות ג'(   -בתרלד   ,)שמו' נ'(  ותרלו  בתקפא  כ 

ל ָהָרָעה אֲ   בראשית פרק נ   כא ָ יב ָלנו  ֵאת כ  ִ ב ָיש  ֵ ָהש  ֵמנו  יֹוֵסף וְׁ טְׁ רו  לו  ִיש ְׁ ֹאמְׁ ם ַוי  י ֵמת ֲאִביהֶּ או  ֲאֵחי יֹוֵסף כ ִ רְׁ ו   )טו( ַוי ִ ַצו  נו  ֹאתֹו:)טז( ַויְׁ ַמלְׁ ר ג ָ ֶּ ש 
מוֹ  ֵני  ִלפְׁ ה  ִצו ָ ָאִביָך  ֵלאמֹר  יֹוֵסף  ל  ֵלאמֹר: אֶּ ָנא    תֹו  א  ש ָ ה  ַעת ָ וְׁ ָך  ָמלו  גְׁ ָרָעה  י  כ ִ אָתם  ָ ַחט  וְׁ יָך  ַאחֶּ ע  ַ ש  ֶּ פ  ָנא  א  ש ָ א  ָאנ ָ יֹוֵסף  לְׁ רו   ֹתאמְׁ ֹה  כ  )יז( 

ָרם ֵאָליו:  ַדב ְׁ ך ְׁ יֹוֵסף ב ְׁ בְׁ ֵדי ֱאלֵֹהי ָאִביָך ַוי ֵ ע ַעבְׁ ַ ש  פֶּ רו  הִ   לְׁ ֹאמְׁ ָפָניו ַוי  לו  לְׁ ְׁ פ  ָחיו ַוי ִ ם אֶּ כו  ג ַ לְׁ ָך ַלֲעָבִדים: )יח( ַוי ֵ ו  לְׁ נ   נ ֶּ
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, ואמרו לו הננו לך לעבדים  נפלו לפניושלחו לומר לו שאביו ציווה שימחל להם ועוד גם  על שמכרו אותו ו

 :  נמצא שהבזיון שגרמו ליוסף גרם להם למסור עצמם לעבדות
. כי ארץ  מבית עבדים '' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרידכג אנכי  כב( )שמות כ'"ש ע"ז כ

וע"ז גילולים  מלאה  נקראי[כד]   מצרים  וע"כ  עבדים   ' ,  שעם    בית  הוא  שהפשט  אע"פ  דהיינו 
עבדים   נקראים  הם  וכישוף  ע"ז  עובדי  היו  שהמצרים  שכיון  רבינו  כוונת  נראה  עבדים  שם  היו  ישראל 

ג להם  שנשתעבדו  וישראל  במדרשלתאוותיהם,  כמבואר  ע"ז  של  זו  לתאווה  עבדים  נעשו  הם  בחי'    ,ם 
הנ"ל   עבד  עבדות  משם  ברח  לא  מעולם  כי  עבדים  בית  היא  במכילתא  ומצרים  ינו ידה  (כה)כמבואר 

שלם   ם שקליפת העבדות שם כל כך קשה עד ששום עבד לא יצא מעבדותו ואעפ"כ בזכות משה רבנו יצא ע

  :כוש גדול ונעשו בני חוריןליונים של אנשים נשים וטף עם ריכמה מ
ארור  ט(    'בו )בראשי  'ם שנאח בבחי'    ,שמירת הברית מי שפוגם בו הוא ג"כ בבחי' עבדות

 , דהיינו שכיון שפגם בברית כמבואר שם מה שעשה לנח אחרי המבול  כנען עבד עבדים יהי' לאחיו

 : אזי קללו נח שהוא וזרעו יהיו עבדים 
עבודות   מג'  לצאת  אחוצריך  לעבודרא  דסטרא  זוכין  ואז  הנ"ל,  מדות  מג'  דהיינו    ' אלו, 

 בכל דבר שבעולם אפי' בלחם ומים כנ"ל:  'התפילה, ואז יכולין להתרפאו

פשט דברי חז"ל שאם רפואתו היא ע"י  ,  בכל מתרפאיןכה(  '  )פסחימה שאמרו חז"ל בגמ'  וז"פ  

ו בכל דבר שבעולם יכולין  היינשיעבור עבירה מג' אלו אזי מוטב שימות ולא יתרפא. ורבינו דורש  

ומים  להתרפאות   לחם  אכילת  ע"י  אפילו  וגילוי ובתנאי,  דהיינו  מע"ז  עריות   כוחוץ 
מג' מדות לחוץ  . דהיינו ג' מדות הנ"ל, שהם בחי' ג' עבודות כנ"ל. היינו כשיוצא  וש"ד

, אפי' בלחם ומים כנ"ל. כי כשהוא חוץ מג' עבודות הנ"ל, ואז בכל מתרפאיןאלו, אזי  

 :   נ"לכלעבודת התפילה, אזי יכול להתרפאות בכל דבר שבעולם  זוכה

 
 יא אות 

לכל מחלה כי לכל מחלה רפואתה בעשב אחר   תרופות חלוקותעתה יבאר שיש חילוק בין החולאים וכן יש 
   .ת היכן הוא גדל כי לפעמים נמצא במרחק וכו'ע ויש מחלה שלרפואתה צריך להרכיב מכמה עשבים ולד

עניין כל החולאים לעניין התורה שלנו שמדברת מכח התפלה, דבשלמא מה שמדבר  של וצ"ע מה הקשר
מהעשבים יבואר לקמן שיש להם חלק בתפילה אבל החולאים אין להם חלק בתפלה ואדרבה כשזוכים  

לך  הלתפילה כבר אין חולאים כלל. ואם בא לספר כח התפילה שמצילה מחלאים צ"ע ומה בכך לעניין מ 
 \כח)שיחות הר"ן קנז(/   בתורות האלה \כזפ שרבנו אמר שהתכווין להמשיך לעצמו רפואה/ ואע"התורה שלנו. 

 שמדבר מרפואה עדיין צ"ע כיצד קשר זאת למהלך התורה. 

החידוש שמגלה כאן שיש מחלה שצומחת באדם ואינו יודע ממנה אלא לפעמים    עכ"פ נראה עיקר
שהיא מתגלית היא כבר חזקה מכל עשב  במיחושים שהיא גורמת ולכן אינו יודע לרפאותה בעשבים וכ

כח התפלה שיכול לרפאות אפילו מחלה כזו, כי התפלה היא דבר ה' שבו כלול   ובזה גדולוא"א לרפאותה, 
כל כוחות הרפואה של כל המחלות ובכוחה להתלבש בלחם ומים שאוכל ומתרפא וממילא מתרפא גם  

 קודם שמתגלית המחלה.  

 
 בתקפא )שם כ( )נמשך מהטעות הקודמת(  כב 

 ה'   -מתרצו    כג

 שמות רבה יב ה' ותנחומא פרשת בא אות ה' הובא בפרש"י שמות ט כט    כד

 מכילתא פרשת יתרו כה 

 וגילוי  -תרלומ וגילו ו   –ותרלד בתקפא   כו

כיון   כז  הגדול מדוע לא המשיך לעצמו   צ"ע  ואולי אין חבוש מוציא עצמו    שרבנו הוא בעל התפלה המלווה  ומים.  רפואה ע"י לחם 
 מבית האסורים. או שידע שזה רצון ה', ועשה רק השתדלות מועטת של אמירת תורה על רפואה.

קנז    -  שיחות מוהר"ן   כח )שכו(. כי אחר שבא מלמברג הזכיר  -אות  שמעתי בשמו שאמר. שכבר אמר כמה תורות על חולאת שלו 
אה שזה היה החולאת שלו כי היה לו חלי ההוסט )שעול, שחפת( רחמנא לצלן שהוא חלי הראה. ואמר  כמעט בכל תורה מענין הר 

שכפי רבוי התורות שאמר על זה כבר היה ראוי להתרפא אך החסרון הוא מחמת חסרון אמונה של השומעים שאין אמונתם חזקה כל  
 כך: 
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החולאודע   בין  חילוק  כי  תשיש  גרעין .  שזורעין  כמו  צומח.  בחי'  שהוא  חולאת  יש 

וניתוספין אלו על אלו עד שנעשה    ,בארץ, והוא נרקב, ויוצא ממנו שמנונית ונעשין גידין
 השורש. וממנו יוצא כמו ענפים, ומאלו ענפים עוד ענפים אחרים, עד שצומח הפרי. 

 כמו כן יש חולאת שגדל באדם כמה שנים.  
ובשעת  ויש חולאת שהוא באדם בת זקנותו.  נתגלה אלא לעת  ואינו  ואמו,  ולדה מאביו 

צמיחת וגידול החולאת, אזי החולאת נסתר ונעלם מעין כל חי, ואין שום אדם יודע ממנו. 
 שהם סימנים על החולאת,  ,רק שיש מיחושים שנולדים באדם אז בעת גידול החולאת

חולאת שיוכל להתר חילוקים, שיש  ג"כ  יש  ע"י עשב אחד.  וכן ברפואת העשבים  פאות 
. ויש \ל/מורכבים להרכיב כמה עשבים לרפואה  כטתווויש חולאת גדול מזה שצריכין לרפא

 . \לאויש בזה עוד הרבה חילוקים עיין גם תורה ה' תנינא/  לרפאותו 'שצריכין רפואות ממרחקי
 לבלת יויש חולאת שאין מועיל לו שום רפואה, כי כח החולאת גדול מכח העשבים. ובתח

החולאת קודם שנצמח ונתגלה היו יכולין לרפאות אותו בקל. רק שאז הי' נעלם    צמיחת
מעי דבר    לג ןונסתר  בבחי'  כשאוחזין  אבל  לבד.  הש"י  רק  ממנו  יודע  ואין  בחי'    לד' דכל, 

תפלה כנ"ל, שאזי מקבלין הרפואה מכל הדברים שבעולם אפי' מלחם ומים, בבחי' בכל  
אפ להתרפאות  יכולין  אזי  כנ"ל,  נסתר  מתרפאין  שהוא  בעת  החולאת,  צמיחת  בעת  י' 

מעין האדם. מאחר שאין צריך לרפואות כלל, רק רפואתו ע"י לחם ומים כנ"ל ע"כ גם אז,  
 ע"י לחם ומים שאוכל אז.  'היינו בעת שעדיין לא נתגלה החולאת, יוכל ג"כ להתרפאו

מֹוַע  שמות טו כו( )ישראל כשהיו במרה בני עתה יבאר כיצד רמוז כל הנ"ל בפסוק שאמר הקב"ה ל ָ ר ִאם ש  ֹאמֶּ ַוי 
ל ָ יו כ  ק ָ ל חֻּ ָ ת ָ כ  ַמרְׁ ָ ש  ֹוָתיו וְׁ ִמצְׁ ת ָ לְׁ ַהֲאַזנְׁ ה וְׁ ֲעש ֶּ ֵעיָניו ת ַ ר ב ְׁ ָ ש  ַהי ָ יָך וְׁ ֹדָוד ֱאלֹהֶּ קֹול יְׁ ַמע לְׁ ְׁ ש  י   ת ִ ת ִ מְׁ ר ש ַ ֶּ ֲחָלה ֲאש  ַ ַהמ 

ָך: אֶּ ֹדָוד ֹרפְׁ י ֲאִני יְׁ יָך כ ִ ים ָעלֶּ ַרִים לֹא ָאש ִ ִמצְׁ  בְׁ

כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני    \לה/טו(  ')שמו  שכתובמה  חי'  וזהו ב
רופאךדלו המפרשי'  כל  והקשו   .' ( לרפואה  צורך  מה  ישים  לא  אם  הנ"ל לז,  לפי  אבל   .)

 
 לרפואתו  -בדפו"ר ותרלד ומתרלו   כט 

נו     -  ז נ בסוף תורה    עיין השמטה   ל ַהיְׁ בֹות, ד ְׁ ָ כ  פו אֹות ֵהם ַהרְׁ ל ָהרְׁ ָ י כ  ת קי"ט:(, כ ִ ָ ב  ַ תֹו' )ש  ָ ַמכ  ָאה לְׁ פו  ִמיד ָחָכם ֵאין לֹו רְׁ לְׁ ַ ה ת  ַבז ֶּ ִחים  'ַהמְׁ ֹוקְׁ ל  ֶּ ש 
וְׁ  ךְׁ  ָ ָקלֹו כ  ְׁ ש  מ ִ ֶּ ב ַאֵחר ש  ֵכן ֵעשֶֹּ וְׁ  , ָכךְׁ וְׁ ךְׁ  ָ ָקל כ  ְׁ ִמש  בְׁ ו  ה  ִמד ָ לֹוִני ב ְׁ ְׁ פ  ב  ֵעשֶֹּ וְׁ לֹוִני  ְׁ פ  ַֹח  ַסם  כ  ב ֵיש  לֹו  ָוֵעשֶֹּ ב  ָכל ֵעשֶֹּ וְׁ ה ִמיִנים,  ָ מ  ַ ִלין ִמכ  ֹוקְׁ ֵכן ש  וְׁ  , ָכךְׁ

אֹות  ְׁ ַרפ  ַֹח לְׁ ָבה, ֵיש  ָלה  כ  ָ כ  זֹאת ַהַהרְׁ ָבה. וְׁ ָ כ  ם ַהרְׁ ין ֵמהֶּ עֹושִֹ ַיַחד, וְׁ יִנים ב ְׁ ִ ו  ַהמ  ִבין ֵאל  ָערְׁ מְׁ ָאה ַעל    ַאֵחר, ו  פו  ַֹח ָהרְׁ ר כ  ִעק ַ ֶּ ָצא. ש  ֵדי  ַהחֹוַלַאת ִנמְׁ יְׁ
  . בו  ָערְׁ תְׁ נ ִ ֶּ ש  ִבים  ָהֲעשָֹ ו   ֵאל  ל  ָ ִמכ  ָלה  ב ְׁ ק ִ ֶּ ש  ַֹח  ַהכ  ֵדי  יְׁ ַעל  ָחָדש   ַאֵחר  ַֹח  כ  ָלה   ה  ֲעשֶֹּ נ ַ ֶּ ש  ָבה,  ָ כ  ִאין  ַהַהרְׁ ְׁ ַרפ  מְׁ ָקא,  וְׁ ד ַ ָבה  ָ כ  ַהַהרְׁ ל  ֶּ ש  ַֹח  ַהכ  ה  זֶּ בְׁ ו 

ֹוֵדַע ַלֲעשֹֹות   י  ֶּ ה, ש  חֶּ מְׁ ן ָצִריךְׁ רֹוֵפא מֻּ ֵ ַעל כ  אֹות, ִעם  ַהחֹוַלַאת. וְׁ ְׁ ַרפ  ַֹח לְׁ ם כ  ש  ָלהֶּ י ֵ ֶּ ִבים ש  ח ָהֲעשָֹ ה, ַאף ִאם ִיק ַ חֶּ מְׁ ֵאינֹו מֻּ ֶּ ָבה. ֲאָבל ִמי ש  ָ כ  ַהַהרְׁ
יָבם:  כ ִ ַהרְׁ י ֵאין יֹוֵדַע ֵאיךְׁ לְׁ ָלל, כ ִ ַעל כ ְׁ ה לֹא ִיפְׁ ל זֶּ ָ  כ 

ב ָועֵ     -אות א   תורה ה' תנינא   לא ָכל ֵעשֶֹּ ש  ב ְׁ י ֵ ֶּ ָאה ש  פו  ַֹח ָהרְׁ ר כ  ם ִעק ָ י ֵיש   ג ַ ַמן. כ ִ ִפי ַהז ְׁ לְׁ קֹום ו  ָ ִפי ַהמ  ָרִעים, לְׁ ַהז ְׁ ש  לְׁ י ֵ ֶּ ר ש  דֶּ ֵ י ַהס  ִ א ַעל פ  ב הו  שֶֹּ
ַֹח   ךְׁ ֵאין כ  ָ ַאַחר כ  , וְׁ ִליש  ְׁ ֹא ֵהִביא ש  ל  ֶּ ִרין אֹותֹו, ַעד ש  ֹוצְׁ ק  ֶּ ש  אֹות הו א ַרק כ ְׁ ְׁ ַרפ  ֹחֹו לְׁ ר כ  ִעק ָ ֶּ ב, ש  ֵכן  ֵעשֶֹּ אֹות. וְׁ ְׁ ַרפ  ב לְׁ אֹותֹו ֵעשֶֹּ ֹחֹו  לְׁ כ  ֶּ ב, ש  ֵיש  ֵעשֶֹּ
ֵסדֶּ  ֵיש   ֵכן  וְׁ ם.  ָלהֶּ ש   י ֵ ֶּ ש  ַמן  ַהז ְׁ ל  ֶּ ש  ר  דֶּ ֵ ַהס  ִפי  כ ְׁ ה,  זֶּ ָ ב  ֹוֵצא  ַכי  וְׁ ֵמֵאָליו,  ֹוֵפל  נ  ֶּ ש  ַעד  ָמר,  גְׁ נ ִ ֶּ ש  כ ְׁ ב,  ַרק  ָהֵעשֶֹּ ה  זֶּ ֵדל  ג ָ ה  זֶּ ָמקֹום  ב ְׁ ֶּ ש  קֹום  ָ ַהמ  ִפי  לְׁ ר 

ִע  ִבים ֲאֵחִרים, וְׁ ֵדִלים ֲעשָֹ ָמקֹום ַאֵחר ג ְׁ בְׁ קֹום: ו  ָ ַהמ  ַמן וְׁ ִפי ַהז ְׁ ם לְׁ ש  ָלהֶּ י ֵ ֶּ ר ש  דֶּ ֵ י ַהס  ִ אֹות הו א ַרק ַעל פ  ְׁ ַרפ  ָֹחם לְׁ ר כ  ֵדי      ק ָ ָרִעים הו א ַעל יְׁ ר ַהז ְׁ ֵסדֶּ וְׁ
ת לא(:  ָ ב  ַ ִחיַנת )ש  בְׁ ָנה, ב ִ ָרִעים לְׁ     ֱאמו  ל ַהז ְׁ ֶּ ר ש  דֶּ ֵ ה ַהס  ָנה ַנֲעשֶֹּ ֵדי ֱאמו  ַעל יְׁ ֶּ ָרִעים', ש  ר זְׁ ה ֵסדֶּ ָנה זֶּ ם  'ֱאמו  ה ֵיש  ָלהֶּ ֵדי זֶּ ַעל יְׁ ֶּ קֹום, ש  ָ ַהמ  ַמן וְׁ ִפי ַהז ְׁ

אֹות,  ְׁ ַרפ  ַֹח לְׁ  כ 
 ובתחלת   -מתרצו    לב 

 מעיני   -מעין, ומתרצו   –גם בדפו"ר ותרלד ותרלו    לג

 ה'   -מתרצו    לד

עֲ   שמות פרק טו   לה  ֵעיָניו ת ַ ר ב ְׁ ָ ש  ַהי ָ יָך וְׁ דָֹוד ֱאלֹהֶּ קֹול יְׁ ַמע לְׁ ְׁ ש  מֹוַע ת ִ ָ ר ִאם ש  ֹאמֶּ ֲחָלה  )כו( ַוי  ַ ל ַהמ  ָ יו כ  ק ָ ל חֻּ ָ ָ כ  ת  ַמרְׁ ָ ש  ֹוָתיו וְׁ ִמצְׁ ָ לְׁ ת  ַהֲאַזנְׁ ה וְׁ ש ֶּ
ָך:  אֶּ דָֹוד רֹפְׁ י ֲאִני יְׁ יָך כ ִ ים ָעלֶּ ַרִים לֹא ָאש ִ ִמצְׁ י בְׁ ת ִ מְׁ ר ש ַ ֶּ    ֲאש 

עליהם:   -)כו( אם שמוע תשמע  -  רש"י פ    -חקיו  כל      תטה אזנים לדקדק בהם:   -והאזנת      היא עשייה:   -תעשה      זו קבלה שיקבלו 
דברים שאינן אלא גזירת מלך בלא שום טעם ויצר הרע מקנטר עליהם מה איסור באלו למה נאסרו כגון לבישת כלאים ואכילת חזיר  

וכיוצא בהם:  עליך            ופרה אדומה  ולפי    -לא אשים  )מכילתא(  זהו מדרשו  ה' רופאך  הושמה כי אני  ואם אשים הרי הוא כלא 
ורה ומצות למען תנצל מהם כרופא הזה האומר לאדם אל תאכל דברים שמחזירים אותך לידי  פשוטו כי אני ה' רופאך ומלמדך ת 

 חולי וזהו איזון מצות וכן הוא אומר )משלי ג( רפאות תהי לשרך: 

)ס( דקשה לרש"י דאם לא ישים למה אמר אני ה' רופאך לכן פירש ואם אשים וכו', והכי פירושו אם שמוע תשמע וגו'    שפתי חכמים   
לא  וכו':   אז  הושמה  הוא כלא  הרי  עליך אבל  שכן      אשים אבל אם לא תשמע אז אשים  וכל  רפואה  נשמע שהיא  ר"ל שמזה  )ע( 

 שמונעת החולי לבוא: 
 ה'   -ד', ומתרלו    –ר' בדפו"ר ותרלד   -בתקפא   לו
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היינו שלא יביא אותך לידי מחלה כלל,    ,כל המחלה וכו' לא אשים עליךמיושב היטב, פי'  
מקוד אותך  ירפא  וזה  בעת צמיחת המחל  'כי  רופאך ה  ה'  אני  היינו  לחכי  דייקא  ה'  אני   ,

אז ארפא אותך, ע"י בחי' דבר ה',   :  בעת צמיחת המחלה שאז אין יודע ממנו רק אני ה'
בחי' תפלה. ולא יבא לידי מחלה כלל, כי יתרפא מקודם בעת צמחתו כנ"ל: וכל זה תלוי  

 הנ"ל.   תבתיקון התפילה כנ"ל. ותיקון התפילה הוא ע"י שיוצאין מג' עבודו
הנ"ל   בחי'וזהו   הפסוק  בתחילת  רמוז  זה  עבודות  מג'  לצאת  צריך  ה'  דבר  ע"י  להתרפאות  דהיינו שכדי 

, זה  והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצותיו, ושמרת כל חוקיו  ויאמר אם שמוע וכו')שם(  
כי    בחי' תיקון הג' עבודות הנ"ל וכו' לא אשים עליך  בו כל מחלה  יתקיים  אני ה'  שע"י שיצא מהם 

 . רופאך 
בעינו   כי אנשיםתעשה  לטוהישר  ביזוי  היפך  זה  )איוב    ,,  נאמר  אנשים  כשמבזה  כי 

וכו',    \מ/לג( העויתי  וישר  חטאתי  ויאמר  אנשים  על  ע"א(ישור  פז  )יומא    \ מב/מאכשרז"ל 
, שצריך שיעמדו שורה של אנשים  בזיוןאו    שגרמנו לא תקלה או צער   אדם שלמדו מפסוק זה כיצד לפייס  

   .ם יאמר לזה שהצטער חטאתי וכו' ולפניה
למצותיו הבריתוהאזנת  תיקון  בחי'  זה  )בראשי  \מג /,  את  כא(    'בבחי'  אברהם  וימל 

נראה כוונת רבנו כיון שמצינו לשון זה בציווי  .  יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר צוה אותו אלקים
הוא שמאזין בכל רגע לשמוע   כי תיקון הברית בתכליתגם  נ"ל  על מצוות מילה שהיא עיקר תיקון הברית, ו

 . , בבחי' והאזנת למצוותיו, כמו אברהם אבינומה רצון הקב"ה

כי חק הוא מצווה שאין בה טעם ומקיים בלי להבין רק  זה בחי' תיקון אמונה    ושמרת כל חוקיו 

חוקות   \מד/י(  'היפך ע"ז פגם אמונה שנאמר עליהם )ירמימכח אמונתו החזקה במי שציווה אותה  
הב הוא העמים  מקי  ל  והם  חקות  יש  זה  לעומת  זה  הגויים  אצל  אמונתםאותם  מים  ישגם  אבל   ,מכח 

 .  \מה/שהיא הבלשהם עושים מעץ ואבן  אמונתם היא בהבל דהיינו בע"ז 

 
ההגדה אות יא תירוץ בשם זוהר ]וז"ל וכי מאחר שלא שם רפואה למה. עוד עיין בזה של"ה הקדוש מסכת פסחים ביאור     עיין סנהדרין קא.  לז

חדש בלק סז. החיד"א פי' ראשי אבות על אבות ה' ד' )גם עיין בעל הטורים מחלה אותיות הלחם רמז לפג חלאים שמונע ע"י הלחם ומים 
 עי"ש[ 

 רפאך( ' ק אני האני ה' רופאיך. )בפסו  –אני )ה'( רופאיך, בתשכט    -אני רופאיך, בתרצו  -בתרלו   אני ה' רופאך,   -תרלד דפו"ר ו גם ב   לח 

 בעיניו   -בעינו, בדפו"ר ומתרלו   -גם בתרלד   לט 

ָוה ִלי:    לג פרק  איוב    מ ָ לֹא ש  ֱעֵויִתי וְׁ ר הֶּ ָ ָיש  ר ָחָטאִתי וְׁ ֹאמֶּ ים ַוי  ִ ֹר ַעל ֲאָנש   }כז{  ָיש 

 ו :  ישור על אנשים. יעשה שורות של אנשים כשניצול מחליו ויתודה ליוצרו : ולא שוה לי. לא נהיה לי שכר בדברי   -  רש"י   

ישור. וכאשר יצעד וילך אצל מרבית אנשים ויתוודה ברבים ויאמר הנה חטאתי ועויתי את דרך הישר ולא אחזתי דרך    -  מצודת דוד   
 השוה והישר ובעבור זה באה עלי המכאוב ולא על חנם : 

   )יומא פה ע"ב( ובתשכט תוקן  –בתקפא    מא 

א{ בני אם ערבת לרעך תקעת לזר  -דברים צריך לפייסו שנאמר }משלי ו אמר ר' יצחק כל המקניט את חבירו אפילו ב   -  יומא פז.  מב
כפיך נוקשת באמרי פיך עשה זאת אפוא בני והנצל כי באת בכף רעך לך התרפס ורהב רעיך אם ממון יש בידך התר לו פסת יד ואם  

ריעים   עליו  בני אדם שנאמר }א לאו הרבה  לפייסו בשלש שורות של שלשה  וצריך  רב חסדא  לג )ואמר(  ישור על אנשים  -יוב  כז{ 

, וג' הלשונות חטאתי, וישר העויתי, ולא שוה לי, מלמד שיעשה ג' פעמים שורה  )כי ישור מלמד שיעשה שורות.  ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי
 ( ובכל פעם יפיסו במין רצוי אחר משנה ברורה סימן תרו ס"ק ג'. לפייסו. 

ָאִעיָדה    -ירמיה פרק ו    חרפה שמבואר בתורה לד שהיא פגם הברית. עיין   לשון ערלה באוזן, וכן   כמו שמצינו   מג וְׁ ָרה  )י( ַעל ִמי ֲאַדב ְׁ
צו  בוֹ  ְׁ פ  ה לֹא ַיחְׁ ָ פ  רְׁ חֶּ ם לְׁ דָֹוד ָהָיה ָלהֶּ ַבר יְׁ ה דְׁ יב ִהנ ֵ ִ ש  ַהקְׁ לו  לְׁ כְׁ לֹא יו  ָנם וְׁ ה ֲעֵרָלה ָאזְׁ ָמעו  ִהנ ֵ ְׁ ִיש   : וְׁ

דָֹוד אֶּ   ירמיה פרק י   מד ֹה ָאַמר יְׁ ה: )ב( כ  ָ ֹוִים ֵמֵהמ  ו  ַהג  י ֵיַחת  ו  כ ִ ָחת  ֵ ַמִים ַאל ת  ָ ֵמֹאתֹות ַהש   ָמדו  ו  לְׁ ֹוִים ַאל ת ִ ךְׁ ַהג  רֶּ ים ֶהֶבל  )ג(    ל ד ֶּ י ֻחּקֹות ָהַעּמִּ ּכִּ

ֲעָצד:   הוּא  ַ מ  ַ ֵדי ָחָרש  ב  ה יְׁ ָרתֹו ַמֲעש ֵ ַער כ ְׁ י ֵעץ ִמי ַ רֹות ו    כ ִ מְׁ ַמסְׁ הו  ב ְׁ ֵ ַיפ  ָזָהב יְׁ בְׁ ף ו  סֶּ כֶּ לֹוא ָיִפיק: )ד( ב ְׁ ם וְׁ קו  ַחז ְׁ בֹות יְׁ ַמק ָ ה    בְׁ ָ ה ֵהמ  ָ ש  ר ִמקְׁ ֹתמֶּ )ה( כ ְׁ
ַגם ֵהיֵטיב ֵאין אֹוָתם:  י לֹא ָיֵרעו  וְׁ ם כ ִ או  ֵמהֶּ ירְׁ ָעדו  ַאל ת ִ י לֹא ִיצְׁ ו א כ ִ ש  ֹוא ִינ ָ רו  ָנש  ֵ ַדב  לֹא יְׁ    וְׁ

ר"ל    -שים צורה לצבא השמים ואליו יעבודו. כי עץ  אשר חוקות העכו"ם הבל הוא גם למולם במה שעו   -)ג( כי חוקות    מצודות דוד 
אף אם היה הכח ביד צבא השמים להפך הרעה לטובה ע"י העבודה להם מ"מ הבל הוא לעבוד את הצורה כי הלא הוא עץ בעלמא  

 הנכרת מן היער והוא מעשה ידי אומן בכלי המעצד: 

שם כלי גדול עשוי לחתוך בו וכן חרש ברזל מעצד    -עץ. במעצד    אומן   -ענין דבר קבוע. חרש    -אשר. חוקות    -)ג( כי    מצודות ציון
ובמקבות   כב(.  א  הימים  בו    -)דברי  לנקוב  חד  א'  שראשו  ע"ש  כן  ויקרא  ד(  )שופטים  בידה  המקבת  את  ותשם  כמו  הפטיש  הוא 

 ענין כשלון וכן ופיק ברכים )נחום ב(:   -האבנים. יפיק  

עובדים אותה, אבל בוודאי לא לחינם היה יצה"ר גדול לע"ז, כי באמת נדמה היה  את כל הע"ז, כדי להוציא מלב ה   הנביא מהבל   מה 
כי באמת גם הם מקבלים מהמלווה הגדול    ,אבל כל זה הבל   .שיש לה כח, כמבואר בספרים שכוונת עבודתם היא לשרים של מעלה 
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רופאךואזי   ה'  אני  כי  וכו'  שמתי  אשר  המחלה  התפ  ,כל  אזי  ויכול    'בשלימו   מולהיכי 
וגם כשנולד ונצמח המחלה כגון כשאין זוכה    º  בינורהגהת    º  ע"י דבר ה' בכל הדברים שבעולם    'להתרפאו

היינו מחלה    וברך את לחמך וכו' והסירותי מחלה מקרבךלהתרפאות מקודם אזי ג"כ יוכל להתרפאות ע"י בחי' דבר ה' גם ממחלה גמורה בבחי'  

כנ"ל. שבעולם  דבר  בכל  לעולם  להתרפאות  יוכל  ה'  דבר  ע"י  כי  מחלה  ואפי' קודם שנתגלה החולאת     גמורה  אפילו 
 :כנ"ל, בבחי' בכל מתרפאין וכו' כנ"לשאחרי שתתגלה כבר א"א לרפאותה 

 
ביקש  כיון שלא נשא אשה, אזי  ירמיהו וא"ל שנגזר דינו למות  הנביא  כאשר בא אליו    'שאמר חזקיוזה  

ואמר    \ מט/ואמרו רז"ל )ברכות יוד ע"ב(  והטוב בעיניך עשיתי  \מח/ [מז] חזקיהו רחמים על עצמו 
לו הקב"ה את   \נ/ ה לתפילה, וגנז ספר הרפואותשסמך גאול דהיינו שחזקיהו המלך ביקש שיזכור 

, ועוד זכות  \נא/ ותיקין שמתחילים תפלת עמידה בהנץ החמהושהיה מתפלל תמיד כהזכות שהתפלל כראוי  

ורבינו דורש לפי    .שירפא אותם  שגנז את ספר הרפואות כדי שלא יסמכו עליו אלא יבקשו רחמים מהקב"ה

 והכל אחד, כי  הנ"ל
 
 
 
 
 

 
וממי שנעשה מרכבה לו דהיינו הבעל תפלה.   לו  י ל   שהרוצה אלא  שהוא הקב"ה  פותחין  ואח"כ  יקח בכח הע"ז הנאות עוה"ז  ל טמא 

 גובין ממנו ומפסיד עולם של נצח.
 התפלה   -מתרצו    מו

 א כ ג[ -]ומלכים   לח   הו ישעי *    מז

ֹה ָאַמר   שעיה פרק לח י   מח ר ֵאָליו כ  ֹאמֶּ ִביא ַוי  ן ָאמֹוץ ַהנ ָ ָיהו  בֶּ עְׁ ַ ש  בֹוא ֵאָליו יְׁ ת ַוי ָ הו  ָלמו  ִקי ָ ִמים ָהֵהם ָחָלה ִחזְׁ י ָ ַ דָֹוד    )א( ב  י ֵמת  יְׁ ָך כ ִ ֵביתֶּ ַצו לְׁ
ה:  יֶּ לֹא ִתחְׁ ה וְׁ דָֹוד:   ַאת ָ ל יְׁ ל אֶּ ֵ ל  ַ פ  תְׁ יר ַוי ִ ל ַהק ִ ָניו אֶּ ָ הו  פ  ִקי ָ ב ִחזְׁ ֵ ס  ֵלב    )ב( ַוי ַ בְׁ ת ו  ֱאמֶּ ֶּ יָך ב  ָפנֶּ י לְׁ ת ִ כְׁ ַ ַהל  ר ִהתְׁ ֶּ ָכר ָנא ֵאת ֲאש  דָֹוד זְׁ ה יְׁ ֹאַמר ָאנ ָ )ג( ַוי 

יִתי ַוי ֵ  יָך ָעש ִ ֵעינֶּ ֹוב ב ְׁ ַהט  ֵלם וְׁ ָ ִכי ָגדֹול: ש  הו  ב ְׁ ִקי ָ ך ְׁ ִחזְׁ    בְׁ

שלשה ימים לפני מפלתו של סנחריב חלה חזקיהו ויום ג' כשעל' בית ה' הוא יום מפלתו של סנחריב והוא    -)א( בימים ההם    רש"י פ 
 מת אתה בעוה"ז ולא תחיה לעה"ב משום דלא נסבת איתתא כו' כדאיתא בברכות:   -י"ט ראשון של פסח. כי מת אתה ולא תחיה  

י:   מט  לח   -  ברכות  עשיתי" ג{  -}ישעיה  בעיניך  והטוב  שלם  ובלב  באמת  לפניך  התהלכתי  אשר  את  נא  בעיניך  " מאי    ".זכר  והטוב 
 )פרש"י כדי שיבקשו רחמים( .  ר' לוי אמר שגנז ספר רפואות   (התפלל כוותיקין בהנץ) א''ר יהודה אמר רב שסמך גאולה לתפלה    "?עשיתי 

כדי שיבקשו רחמים. ואף על גב שבעיני בני אדם מעשה זה אינו   35 -  לוי אמר: שגנז ספר רפואות   רבי   -החברותא שם    עיין ביאור   נ

    37, שיבקשו רחמים מן השמים. 36 טוב, כי הם מחפשים רפואה. מכל מקום הטוב בעיניך עשיתי 

וכ   תשב"ץ ה    .35  כל הרפואות  אחד  ולמדו מלאך  ורוחין,  ניזוק בתיבה משדין  היה  שנח  וב ]תמה[ כתב    ילקוט הראובני תבם בספר, 

]שמות טו כה[ כתב שמשה שמען מפי הקב"ה, כדי לנסות את    בחיי   רבנו ]בראשית נג א[ כתב שכבר אדם הראשון למדו בגן עדן, ו 

ו  להתפלל,  ימשיכו  או  הרפואות  על  יסמכו  אם  והרשב"א   הרמב"ן ישראל  התורה  המלך    בהקדמת  כתבו ששלמה  תיג[,  ח"א  ]שו"ת 
]ואף שעד ימיו לא היה חולה שהתרפא, השמשו בו להמנע  חברו, וכתב הרמב  גנזו כי נכשלו וסמכו עליו  ]ויקרא כו יא[ שחזקיה  "ן 

]גיטין סח ב[ כתב שאין ראוי לגלות כלם לכל אדם שלא יבטחו בה', אך כאשר הותר לכתוב תורה שבע"פ מפני    מהרש"א מחולי[. וה 

]ד ח[ שאילו היו כתובים בו רפואות טבעיות, לא היה גונזו, אך    מ להרמב"ם פיה" השכחה, הותר לכתבם בש"ס, שמא ישתכחו. וראה ב 

]ח"א תיד[    שו"ת הרשב"א כיון שנכתב ע"פ חוזי הכוכבים, היה מותר רק ללמוד בו ולא להשתמש ברפואותיו, ולכן גנזוהו. ועי"ש וב 

  בית הלוי ראה     .36    ]או"ב א ה[ הרחיבו בזה.  חזו"א ]בטחון ד[ וה   חובת הלבבות שדנו אם שימוש ברפואות נחשב כחסרון באמונה, וב 
החדש על התורה ביאר, כיון שאמר לו ישעיהו "כי מת אתה בעוה"ז ולא תחיה לעוה"ב" לפיכך סמך גאולה לתפלה, שעל כך נאמר  

ירפאהו ה' ממחלתו. ויתכן שע  זה  גנז ספר רפואות שבזכות  ימות בעוה"ז,  שה לצורך שני  ]לעיל ד ב[ "איזהו בן עוה"ב", וכדי שלא 

ניזוק ממלך אשור. יהא  גאולה כדי שלא  גנז כדי שירפאהו, ב. סמך  ]פסחים    והרמב"ם בפיה"מ ,  רש"י כך פירש     .37    בקשותיו, א. 

]ח"א יד[    צפנת פענח ספ"ד[ ביאר שהיה כתוב בו רפואה לסם המוות, והוזכר מהו סם המוות, והיו שהשתמשו בו להמית אחרים. וב 
 וא תורה שבע"פ שאסור ללמדה מהכתב, ולכן גנזו.כתב שספר רפואות ה 

בגאל    אע"פ   נא הנגמרת  שמע  קריאת  שאחרי  ברכה  כשגומר  מיד  עמידה  שמתחיל  הכוונה  בפשטות  לתפלה  גאולה  סומך  שלשון 
וותיקין כיון שיש בה טרחה ביארו המפרשים שכיון שזה כולם עוש ישראל,     ים אין בזה שבח מיוחד על כן ביארו שכוונתו לתפילת 

דהיינו שסמך גאולתו לתפלתו כמו שאנו סומכין גאולת מצרים לתפלה ומיהו ק"ק במאמר ומאי רבותא    -עיין מהרש"א    .ולכוין להנץ   לקום מוקדם 

לעיל  דאמר והטוב בעיניך וגו' לסמוך גאולה לתפלה והלא כל העולם עושין כן כמ"ש התוספות לעיל גבי רב ברונא. וי"ל דה"נ הכא י"ל כמ"ש התוס'  
ר  שהיה עושה כותיקין שהיו קורין ק"ש קודם הנץ החמה ותפלה מיד לאחר הנץ החמה ויש רמז בהאי קרא והטוב בעיניך וגו' דהיינו נץ החמה והאו 

 .שהוא טוב בעיניך כמ"ש וירא אלהים את האור כי טוב אז עשיתי תפלתי סמוך לק"ש ולגאולה 
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ע"י שתקן את ג' מדות המפסידות היינו שגאל את התפילה מן הגלות    \א/ע"י שסמך גאולה לתפילה

נופלים כל הרפואות  יאזב, עי"ז גנז ספר הרפואות. כי כשנגאלת התפילה  באות י' כנ"לאת התפילה 
   : , כי נתרפאין ע"י דבר ה' כנ"לאות ט'  כנ"ל

 
נפסק כח  כשמתפלל על איזה חולאת רפא ע"י לחם ומים, אזי עתה יבאר שכשזוכה לתפלה שהיא דבר ה' שאז מת

, שכיון שכל כוחם היה ע"י שלוו מהעליון מהם והעליון מהעליון ממנו עד  שהם רפואתה הרפואה מהעשבים
שמה  פשוט חים להחזיר חובותיהם שלוו. נמצא רהמלווה הגדול, עתה כשאין צורך ברפואת העשבים הם מוכ

אלא רק כיון שהם בעלי חוב לתפילה. אבל  ,שיהיה כח לתפלה לרפא לה אין זה כדישחוזרים העשבים כוחם לתפ 
כי כל הרפואות אצלה תמיד ולא נחסר ממנה  ,בעצמה אינה צריכה אותם כדי לרפאשהיא דבר ה', התפלה 

 כשנתנה כח רפואה לעשבים. 

כל העשבים ואזי כל הדאקטורים מתביישין ברפואות שלהם, כי אזי אין כח לשום רפואה, כי  
לתוך התפילה, שהוא בחי' דבר ה', שהוא שורשם העליון כנ"ל.  כח הרפואה שבהם  כחם    \ג / חוזרים

, כשאדם עומד להתפלל, שאזי הוא בבחי' דבר ה', [ד]   וכל שיח השדהכי כן חובת כל העשבים,  
קבלו    העליון  ורשםו שהוא ש  הלה ישהוא שורשם העליון, אזי הם מחזירין כחם לתוך התפ שהרי 

כוחם בהלוואה בלבד, וכיון שכבר א"צ לרפואתם לא יוכלו להחזיר ע"י רפואת יהודי שיעבוד את ה' לכן צריכים 

. וכשאדם מתפלל על איזה חולאת, אזי אותן העשבים שיש להם כח לרפאות להחזיר כוחם שקבלו
צ"ע : שהיא שורשם, בחי' דבר ה' כנ"לזאותו החולאת, הם מחויבים להחזיר כוחם לתוך התפילה 

דבר אחר  וצ"ע כשמבקש  רפואה  שדווקא כשמתפלל על  חולאת, משמע  איזה  וכשאדם מתפלל על  ממה שנקט 
כי   ומשבח,  מהלל  רק  אלא  כלל  מבקש  כשלא  וצ"ע  דירה,  בסמוךכגון  ו בעניין    יבבאות    לקמן  התפילה  משיח 

דייקא   מהריח  ששיניקתה  ובעיקמשמע  השדה  מהשיח  כח  תקבל  שהיא  עניין  יש  תפילה  שבוכל  מהריח  כיון   ר 
 , וצ"ע. שהתפילה בחי' נשמה שנהנית רק מריח

 
בחי'   להתפלל  וזה  יצא  אבינו  שיצחק  התורה  שמספרת  המנחה מה  תפלת  בלשון\ח/ותיקן  כמ"ש   ,  לשוח   ויצא 

ומפרש רבנו טעם שכתבה התורה שיצא להתפלל בלשון לשוח    ,ויצא יצחק לשוח בשדה  \ט/ )בראשית כד(

 
יג    עיין פל"ח   א נבואה    -אות  ידי  בפנים שעל  ח' מבואר  והנה לעיל אות  וכו'  וכו' היינו שגאל את התפלה מן הגלות  גאולה לתפלה  שסמך 

נגאלת התפלה וכו' ואפשר שלזה תקנו רז"ל לסמוך גאולה לתפלה בפסוקי נביאים דייקא, כמו בשחרית ונאמר )ישעיה מ"ז( גואלנו ה' צבאות,  
 יעקב וכו' שהם פסוקי נביאים:   ובערבית )ירמיה ל"א( כי פדה ה' את 

 אז   -בתשכט    ב 

וצ"ע הלשון    רבנו חוזר   ג כי היא שרשם, דהיינו לבעל תפלה.  ומחוייבים להחזיר, כחם לתפלה  ומחזירים,  ג' פעמים שהעשבים חוזרים,  כאן 
לא מסתמא אם נמצא בהם כל  שמחוייבים להחזיר כחם הרי כחם אינו חפץ העובד מיד ליד אלא כח רוחני ששופע בהם מהמלווה הגדול וממי 

שכן שנמצא בו ואין צורך שיחזירו לו. אמנם גם לעיל הלשון מלווה והלשון לוין דא מן דא קשה כנ"ל. וצ"ע. ואולי כי כוחם הוא לרפאות  
זירים כוחם דהיינו  באופן מסויים )כמבואר בע"ז נה. בזמן פלוני ע"י פלוני וע"י סם פלוני( ואילו רפואת התפלה היא בכל אופן וזה כוונה שמח 

 שמתבטל הדין שרפואת המחלה המסויימת שנגזר שתתרפא על ידם דוקא וחוזר לזה שיתרפא אפילו בלחם ומים.

עיין שהיא    עוד  לפני  שנרפא  כיון  ממנה  מתרפא  ה'  דבר  ע"י  ורק  עשבים,  ע"י  רפואה  לה  אין  מתגלית  מחלה שכשהיא  שיש  יא  אות  לעיל 
 רפאות אותה גם אחרי שמתגלית.מתגלית, וצ"ע האם דבר ה' יכול ל 

 לשה"כ בראשית ב' ה'  ד

 התפלה   -מתרלו    ה 

 שרשם   -מתרצו  ו

 שהוא   -בתרלד   ז

ויצא יצחק לשוח בשדה. כבר פירשו חז"ל שהוא הי' מתפלל מנחה. וע"כ אין הפי' בשדה    -על בראשית פרק כד פסוק סג    העמק דבר עיין    ח
"ה חציף עלי מאן דמצלי בביקתא. אלא כדאי' במס' פסחים ר"פ האשה דבשדה היינו  כמשמעו שהרי אסור להתפלל בשדה כדאי' בברכות ספ 

הר המוריה שקראו שדה וכ"כ התוס' שם וכמש"כ לעיל י"ב י"ז דבשביל שמדת יצחק הי' עבודה שהוא שורש לפרנסה ע"כ קרא אותו מקום  
מוריה אלא הוא התפלל תחת אילן וכדומה ועינו ולבו היו  שהוא שער השמים שדה המסוגל לפרנסה. ואין הכונה שהי' יצחק עומד אז בהר ה 

הגמ'   כלשון  פרנסה  ג"כ  ונקראת  האדם  צרכי  שהיא  אשה  השגת  הוא  זה  שבכלל  הפרנסה  על  אז  והתפלל  שדה  שנקרא  המוריה  הר  לצד 
 פרנסת נשואין. והזמין ה' לפניו באותה שעה את אשתו וזהו וישא עיניו וגו': 

ִאים: )סג( ַוי     בראשית פרק כד   ט  ָ ים ב  ִ ה ְגַמל  ְרא ְוִהנ   יָניו ַוי ַ א ע  ָ ׂש  ֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב ַוי ִ ָ ׂש  ַ ַח ב  א ִיְצָחק ָלׂשו     צ 

 )ב"ר( לשון תפלה כמו )תהלים קב( ישפוך שיחו:   -)סג( לשוח    רש"י פ 

ה ואין( תירצו כי כן סוגיית הגמרא,  )ז( וקשה דעל ישפוך שיחו פירשו )ע"ז ז ע"ב( כמו לשוח בשדה. והתוס' )ברכות כו ע"ב ד"   שפתי חכמים 
שהרי מצינו גבי אסתר שמביא ראיה שהיא צדקת מדכתיב ויהי אומן את הדסה, וכתיב והוא עומד בין ההדסים, מה התם צדיקים אף כאן וכו'  

וי"ל דתרווייהו צריכי, דאי מהתם הוה אמ  נ"ל.  וכו', אבל אין  יג.(, ובסנהדרין )צג.( מביא ראיה מאסתר  ינא דיבור ולא תפילה דהא  )מגילה 
לעיל כתיב )באותו פסוק( תפילה לעני, אבל לשוח בשדה עם מי דיבר, אלא על כרחך תפילה קבע, ואי מהכא הוה אמינא לשוח הוה מלשון  

 עכ"ל מהרש"ל:   " ישפוך שיחו " בנות שוח, כלומר שהלך לטייל בין האילנות שבשדה, משום הכי מביא ראיה מ 
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נ"ל שרוצה לומר שע"י שיצא יצחק מג' מדות המפסידות את  ,שיח השדהתה עם  שתפילתו הי  לרמוז  בשדה,

דהיינו  בחי' שיח השדה  לתפילה שהיא  זכה  אזי  ונתנו אותם בתוך   התפלה  שכל שיח השדה חזרו כחם 
 כנ"ל.כי זכה לתפלה שהיא דבר ה', דהיינו להיות בחי' המלווה הגדול שהיא שורשם  \י/ תפילתו

 
 יבאות 

, כי כל הדברים  \יא/בחי' התנוצצות משיחזה    ,לימות שהיא דבר ה' והיא עם שיח השדההתפלה בשוזה  

זה הדבר המגדל כל הצמחים נקרא בשם   \יד/. בשביל\יג / [יב]  נחלקים זה מזה במראה טעם וריח

שיח לעניין עזר  . ועיקר  כי בכוחו לגדל צמחים בכל מיני מראה טעם וריח  יחרעם  טראה  מ, ר"ת  מטר

לתפלהה נהנית אלא מהריח\טו/הריחהוא    שדה  )ברכות מג ע"ב(  ,, כי אין הנשמה   \טז/כשארז"ל 
ועיקר   הריח.  זה  אומר  הוי  הגוף  ולא  ממנו  נהנית  שהנשמה  דבר  היא  חיות  איזהו  התפילה 

מהגוף  מהנשמה בבחי'  ולא  יה,  תהלל  הנשמה  קנ(  כל  ושבח   \יז/ )תהלים  הלל  היא  התפלה  ועיקר 

 
ִעין לֹו, ְונ  -  תנינא   יא עיין תורה    י ְמַסי ְ ה, ו  ָ ִפל  תֹוְך ַהת ְ ִאין ב ְ ָ ם ב  ָ ל  ֻּ ִבים כ  ל ָהֲעשָֹ ָ ֶדה, ֲאַזי כ  ָֹ ש  ַ ל ב  ל   ַ ָאָדם ִמְתפ  ֶ ש  ע, כ ְ ִחיַנת  ד ַ תֹו. ְוֶזה ב ְ ָ ְתִפל  ַֹח ב ִ ֹוְתִנין לֹו כ 

ֶדה",  ָֹ ַהש  יַח  "שִֹ ב(:  ית  ִ אש  ר  )ב ְ ִחיַנת  ב ְ יָחה,  שִֹ ה  ָ ִפל  ַהת ְ את  ְקר  נ ִ ֶ ִיְצָחק    ש  א  צ  "ַוי   כ"ד(:  ם  ָ )ש  ִחיַנת  ב ְ ְוֶזה  תֹו.  ָ ְתִפל  ב ִ ַע  ו  ְוִסי  ַח  ֹ כ  נֹוְתִנין  ֶדה  ָֹ ַהש  יַח  שִֹ ל  ָ כ  ֶ ש 
עַ  ו  ַֹח ְוִסי  ֶדה ָנְתנו  כ  ָֹ י ַהש  ב  ל ִעשְֹ ָ כ  ֶ ֶדה, ש  ָֹ ַע ְוֹכַח ַהש  ו  תֹו ָהְיָתה ִעם ִסי  ָ ִפל  ת ְ ֶ ֶדה" ש  ָֹ ש  ַ ַח ב  תֹו כ ַ ָלשֹו  ָ ְתִפל  "ל.   ב ִ נ ַ ַ יָחה כ  ה שִֹ ָ ִפל  את ַהת ְ ִביל ֶזה ִנְקר  ְ ש  ב ִ ֶ "ל, ש  נ ַ

ל ָהָאֶרץ ְצִריִכין ִלת    י ָכל ְיבו  "; כ ִ ָלה  ן ֶאת ְיבו  ָבִרים י"א(: "ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתת   ָלָלה ֶנֱאָמר )ד ְ ק ְ ַ ן ב  ָגם וְ ְוַעל כ   ְ ש  פ  י   ֶ ְכש  ה, ו  ָ ִפל  תֹוְך ַהת ְ ַע ב ְ ו  ַֹח ְוִסי  ב  ן כ  ו  ִעכ 
ֶנֱאַמר:  ֲאַזי  ֶזה,  ָהָאֶרץ      ַעל  ל  ְיבו  ן  כ   ַגם  נֹוְתִנים  ֶדה,  ָֹ ש  ַ ב  ל  ל   ַ ִמְתפ  ינֹו  א  ֶ ש  כ ְ ו   ֲאִפל  י  כ ִ  ." ָלה  ְיבו  ֶאת  ן  ִתת   לֹא  ַמה  "ְוָהֲאָדָמה  ל  ָ כ  ַהְינו   ד ְ תֹו,  ָ ְתִפל  ב ִ ַע  ו  ִסי 

ִתי ָ  ְ ש  ו  ֲאִכיָלתֹו  גֹון  כ ְ ָהָאָדם,  ֶאל  ְך  מו  ָ ס  ֶ ָהֲאָדָמה  ש   ל  ְיבו  ְוָכל  ִבים  ָהֲעשָֹ ל  ָ כ  ֲאַזי  ר,  יֹות  ב ְ ָלֶהם  ְך  ָסמו  ֲאַזי  ֶ ש  ֶדה,  ָֹ ש  ַ ב  הו א  ֶ ש  כ ְ ַרק  א,  ֹוצ  ְוַכי  ַֹח  תֹו  כ  ן  נֹות 
ֶדה ִהְת  ָֹ ל ַהש  ל ְיבו  ָ כ  ֶ ֶדה ש  ָֹ ש  ַ ַח ב  א ִיְצָחק ָלשֹו  צ  ַוי   בֹות:  י ת  "ל. ְוֶזה ְיבו ל ָראש   נ ַ ַ תֹו כ  ָ ְתִפל  "ל: ב ִ נ ַ ַ ֹו, כ  לו  ִעמ  ל ְ ַ ֹוָפר,      פ  ַבחֶֹדש  ש  ְקעו   ֲאָמר ת ִ ַ מ  ַ ב  ב  יט  )ֶזה ָהִעְנָין ְמבָֹאר ה 

ם(:  ָ ן ש  ַדף א, ַעי   ְתִחיל ב ְ ַ  ַהמ 

חִ   -אות י'  הלכות ערלה הלכה ד    -  ליקוטי הלכות יו"ד   יא ִהיא ב ְ ֶ ה ש  ָ ִפל  ָנה ִלְבנֹות ַהת ְ ָ ִחיַנת רֹאש  ַהש   ר ב ְ ַע.  ְוֶזה ִעק ַ דו  י ָ ַ ת כ  ֵלמוּת  יַנת ַמְלכו  ְ ר ש  ְוִעּקַּ

שוּחַּ  לָּ ק  ִיְצחָּ ֵצא  יֵּ וַּ ת  ְבִחינַּ ּבִ ה.  ִפּלָּ ּתְ הַּ ְך  ְלתוֹּ ם  ּכֹּחָּ נוּ  ְוִיּתְ ְחְזרוּ  יַּ ה  דֶׁ ּשָּ הַּ ִשיחַּ  ל  ּכָּ ֶׁ ש  ִהיא  ה  ִפּלָּ ּתְ ְוכוּ',   הַּ יחַּ  ִ ש  מָּ ְצצוּת  ִהְתנוֹּ ת  ִחינַּ ּבְ הוּ  זֶּׁ ֶׁ ש  ְוכוּ'  ה  דֶׁ ּשָּ   ּבַּ
ם  ָ ְמבָֹאר ש  ַ ם.    כ  ָ ן ש  ב, ַעי   יט  ְלכוּ ה  ר מַּ הוּ ִעּקַּ זֶּׁ ֶׁ יחַּ ש  ִ ש  ן מָּ רֶׁ ת קֶׁ ל ְצִמיחַּ ל עַּ ּלֵ ְסִקין ְלִהְתּפַּ ז עוֹּ י אָּ ה, ּכִ נָּ ָּ ּ ש  רֹּאש  הַּ ל ִעְסֵקנוּ ּבְ ה ּכָּ נוּ ְצִריִכין  ְוזֶׁ אָּ ֶׁ ה ש  ָּ ְקֻדש ּ ת ּדִ

ה. נָּ ָּ ּ ש  הַּ רֹּאש   ּבְ ת  ּלוֹּ קֶ   ְלגַּ ְצִמיַחת  ו  ִלין,  ְ ל  ַ ִמְתפ  ָאנו   ֶ ש  מֹו  ל  כ ְ ָ כ  ַעל  ְמלְֹך   ' ְוכו  ָך  ְלַבד ְ ה'  ה  ַאת ָ ְוִתְמלְֹך   ' ְוכו  יֶחָך  ִ ְמש  י  ַ ִיש  ְלֶבן  ר  נ  ַוֲעִריַכת  ָך  ַעְבד ֶ ְלָדִוד  ֶרן 
ה ִהוא  ָ ִפל  ת ַהת ְ מו  ל  ְ י ש  ֹל ֶאָחד כ ִ י ַהכ  '. כ ִ ט ְוכו  ָ פ  ְ ש  ֶלְך ַהמ ִ ֶ דֹוש  ַהמ  ֶלְך ַהק ָ ֶ ' ַהמ  ֹו ְוכו  ל  ֻּ ִחינַ   ָהעֹוָלם כ  ה ִהיא  ב ְ ָ ש   ְקדֻּ ת ד ִ ר ַמְלכו  "ל. ְוִעק ַ נ ַ ַ ה כ  ָ ש   ְקדֻּ ת ד ִ ת ַמְלכו 

הָ  ל  ָ כ  ַעל  ְלֶמֶלְך  ה'  ְוָהָיה  ם,  ִיְתַקי   ָאז  י  כ ִ ֹל,  כ  ין  ְלע  ַרְך  ָ ִיְתב  תֹו  ַמְלכו  ה  ֶ ל  ִיְתג ַ ָאז  ֶ ש  יַח  ִ ָמש  ת  '.  ַמְלכו  ְוכו  ִחינַּ ָאֶרץ  ּבְ ִהיא  ֶׁ ש  ה  ִפּלָּ ּתְ הַּ ֵלמוּת  ְ ש  ר  ת  ְוִעּקַּ

יחַּ  ִ ש  מָּ ְצצוּת  ִהיא    ִהְתנוֹּ ה  ָ ש   ְקדֻּ ד ִ ת  ַמְלכו  ִהוא  ֶ "ל ש  ּנַּ ּכַּ ה  דֶׁ ּשָּ הַּ ִשיחַּ  ל  ִמּכָּ ה  וְּכלוּלָּ ת  מֶׁ לֶׁ ְ ִנש  ה  ִפּלָּ ּתְ הַּ ֶׁ ש  ָאָדם  ּכְ ִנְבָרא  ָאז  ֶ ש  ָנה  ָ ַהש   רֹאש   ב ְ ְצִריִכין  ְוֶזה   .
ְלהֹוִציא   ְלַהֲעלֹות ו  ל ו  ל   ַ ֹון. ְוָהָיה ָצִריְך ְלִהְתפ  י לֹא ִהְמִטיר ה' ֱאלִֹקים  ָהִראש  ' כ ִ ֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוכו  ָ ב, ְוָכל ִשיַח ַהש  תו  ָ כ  ֶ מֹו ש  ֶדה, כ ְ ָ ל ִשיַח ַהש  ָ כ 

יֶהם ְוכו   ל ֲעל  ל   ַ ִמים ְוִהְתפ  ָ ש  טֹוַבת ַהג ְ יר ב ְ א ָאָדם ְוִהכ ִ ָ ב  ֶ "י, ַעד ש  ִ ש  ַרש  ר  פ  '. ו  י עָ ְוגֹו' ְוָאָדם ַאִין ְוכו  '. ִנְמָצא  ', כ ִ א ָאָדם ְוכו  ָ ב  ֶ ַתח ַקְרַקע ַעד ש  ֶ ְמדו  ַעל פ 
ל ֲעל   ל   ַ ָנה ְוִהְתפ  ָ הו א רֹאש  ַהש   ֶ ְבָרא ש  נ ִ ֶ ֹום ש  י  ַ א ָאָדם ב  ָ ב  ֶ ָאֶרץ ַעד ש  ָ ֶדה לֹא ָיְצאו  ב  ָ ל ִשיַח ַהש  ָ כ  ֶ ל ִשיַח  ש  ָ כ  ֶ ה ש  ָ ל  "ר ְוָאז ָיְצאו  ְוָאז ִנְתג ַ ָ ט  ָ יֶהם ְוָיַרד ַהמ 

ָֹחם לְ הַ  ל כ  ָ ִבים ְלַהֲחִזיר כ  י ָ ם ְמחֻּ ה. ְוה  ָ ִפל  י ת ְ ְגִדיָלָתם ִויִציָאָתם ָלעֹוָלם הו א ַרק ַעל ְיד  ָֹחם ו  ל כ  ָ ֶדה כ  ָ ם,  ש  ָ ְרש  ָ הו א ש  ֶ ַבר ה' ש  ִהיא ד ְ ֶ ה ש  ָ ִפל  ל  תֹוְך ַהת ְ ֲאבָּ

ּקוּ  ּתִ ִלים  ְ ש  ְלהַּ ד  עוֹּ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַּ ִריְך  צָּ ה  יָּ הָּ ן  וֹּ ִראש  הָּ ם  דָּ ְכִלית  אָּ תַּ ּבְ תוֹּ  ִפּלָּ ּתְ ְך  תוֹּ ּבְ ה  דֶׁ ּשָּ הַּ ִשיחַּ  ל  ּכָּ ִלים  ְוִנְכלָּ ִלים  עוֹּ יוּ  הָּ ז  ְואָּ ֵלמוּת.  ְ ש  ּבִ ת  מוֹּ לָּ עוֹּ הָּ ן 
דוּעַּ  יָּּ יחַּ ּכַּ ִ ש  ל מָּ ֶׁ ּקוּן ש  ּתִ יְך הַּ ִ ְמש  ז ְלהַּ ִריְך אָּ ה צָּ יָּ י הוּא הָּ , ּכִ יחַּ ִ ש  ְצצוּת מָּ ת ִהְתנוֹּ ְבִחינַּ ֵלמוּת ּבִ ְ ּ ש  תֹו  ֲאָבל ַעל ְיד  .  הַּ ָ ִפל  ל ת ְ ל   ַ ַעת ְולֹא ִהְתפ  ץ ַהד ַ ע  ַגם ב ְ ָ פ  ֶ י ש 

ֹל   ַהכ  ם  ִנְפג ַ ֶזה  י  ְיד  ַעל  י,  ָראו  ָ ת,כ  נוֹּ וָּּ ּכַּ ּבַּ ן  ּמוּבָּ ּכַּ ן זֹּאת  ּקֵ ה ְלתַּ נָּ ָּ ּ ש  ל רֹּאש  הַּ כָּ ּבְ ְצִריִכין  נוּ  ְבִחיָנה    ְואָּ ב ִ ָנה הו א  ָ ַהש   רֹאש   ב ְ ה  ָ ִפל  ַהת ְ ת  מו  ל  ְ ר ש  ִעק ַ ן  כ   ַעל 
יַח  הַ  ִ ָמש  ת  ִהְתנֹוְצצו  ִחיַנת  ב ְ הו   ז ֶ ֶ ה, ש  ָ ִפל  ַהת ְ תֹוְך  ב ְ ָֹחם  כ  ל  ָ כ  ְכַלל  ְויֻּ ֶדה  ָ ַהש  ִשיַח  ל  ָ כ  ֲעלו   י ַ ֶ "ל ש  ְוָאנו  עֹוְסִקין  נ ַ "ל.  נ ַ ַ כ  ָנה  ָ ַהש   רֹאש   ב ְ יְך  ִ ְלַהְמש  ִריִכין  צ ְ ֶ ש 

ן הַ  ָבה ְלַתק   ו  ש  י ת ְ ָכל ֲעֶשֶרת ְימ  ן ֶזה ב ְ ו  ִתק  ל  ב ְ ָ ִלין כ  ט ְ ַ י ֶזה ִנְתב  ַעל ְיד  ֶ ה ש  ָ ִפל  תֹוְך ַהת ְ ָֹחם ב ְ נו  כ  ֶדה ִית ְ ָ ל ִשיַח ַהש  ָ כ  ֶ ְבִחיָנה זֹאת ש  ה ב ִ ָ ִפל  י  ת ְ ָהְרפו אֹות, כ ִ
ַרְך ֶאת ַלְחְמָך ְוֶאת מ   ב  ְבִחיַנת ו  ֹוִתין. ב ִ אֹוְכִלין ְוש  ֶ ל ַמה ש   ָ ִכין ְלתֹוְך כ  ָ ל ָהְרפו אֹות ִנְמש  ָ ב.כ  יט  ל ֶזה ה  ָ ם כ  ָ ן ש  ', ַעי   ָך ְוכו  ֶ ְרב   .יֶמיָך ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ִמק ִ

שעומד עליו, ויש  נקט ג' מחמישה חושים שבאדם וצ"ע כי יש נבדלים בקולם כשמקישים עליהם ויש רך וקשה ויש צמח טורף שיש לו כמו חוש מישוש להרגיש בעל חי    יב 
 המרגישים את אור השמש ופונים אליו. 

רך וקשה שלא ניכר אלא ע"י חוש השמיעה וחוש המישוש.  ואולי רוצה לומר שרק בג' אלו יש הבדל דהיינו    עץ חלול ומלא ויש   צ"ע כי יש   יג
שימצא שני צמחים באותו מראה וטעם אבל הריח שונה או שוים במראה וריח והטעם שונה וכיו"ב אבל שוים במראה טעם וריח ואחד רך  

 צליל הנשמע כשמקישים עליהם זה אין. וצ"ע ושני קשה או שונים ב 

 זה צ"ע שלכאורה היה צ"ל ועל כן. ונ"ל שאין לדייק מזה, כי זה לשונו בהרבה תורות וחוזר בספרו כמאה חמישים פעמים.    הלשון בשביל   יד
במעשה   טו  הר   עיין  את  ניאוף  וע"י  המראה  מקלקלים את  שוחד  שע"י  החרש  הצדיק  שסיפר  מה  שני  יום  בעטלרס  את  מז'  פה  נבול  וע"י  יח 

מהתאווה   לטהרה  והכוונה  בך  יש  טהרה  עליו  אמרו  רוחני  ריח  שהריח  שהינוקא  ב'  תורה  בסוף  וכן  לניאוף  קשור  שהריח  מבואר  הטעם. 
  הידועה, שעל ידה זכים לתפלה בשלימות עי"ש. ועיין תורה לב תנינא שמשיח ע"י תיקון הברית יזכה לחוש ריח רוחני חזק בבחי' מורח ודאין 

 עי"ש.

ו{ כל הנשמה תהלל יה איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה  -אמר רב מנין שמברכין על הריח שנאמר }תהילים קנ   -  ברכות מג:   טז 
   .ממנו הוי אומר זה הריח 

קרוב יותר  הריח הוא אחד מה' החושים המורגשים והם נמצאים בכל ב"ח גם שאין להם נשמה ונראה לפרש שחוש הריח הוא    -  מהרש"א 
לרוחני מכל שאר הד' חושים והיינו נשמה דקאמר דחוש הריח בא ע"י נשימת הרוח שמחוץ לגוף לתוך הגוף מקום שהנשמה נהנה ממנו ולא  

 הגוף ואפשר שהבהמה שאין לה נשמה רק רוח חיים אף שיש לה חוש הריח אינה נהנית ממנו אחרי שאין לה נשמה ודו"ק: 

ֹל   תהילים פרק קנ   יז  : )פפפ(  )ו( כ  ָיה  ל ָיה  ַהְללו  ַהל   ָמה ת ְ ָ ש   ַהנ ְ
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תורה ט'  ועיין    \יטשל ישראל/  מקבל כל התפילותכולו נשמה  עד ש  זיכך גופו בתכליתשומשיח  ,  \יחלהקב"ה/ 

  \כד/ בבחי' )איכה ד( שנהנה רק מהריח \כג/[כב]  , כי משיח הוא בחי' חוטם\כא/תורה ל' סוף אות ז' ו \כ/ אות ד'
 \כו/ ורבנו דורש על המשיח,  \כהפשט הפסוק מדבר מיאשיהו המלך שנמשח בשמן המשחה/   רוח אפינו משיח ה'

  ות שהם בחי' התפילות. כי יניקת התפילה שהיא מהנשמה היא מהריח כנ"ל שמקבל כל הריח
מרגיש  החטם  ורק  גז  כמו  מהדבר  הנפרדים  הדקים  הגשמיות  חלקי  בחי'  הוא  כי  גשמיות  הוא  הריח  גם  ובאמת 

ומשיח כמבואר בסוף תורה ב'    תתיקן הברייש בו טהרה גדולה ע"י שמי ש  שמריח רקיותר    דקאותם, אבל יש ריח  
עד שבזה דייקא יהיה נבחן כמבואר בגמ' שבחנו את בר כוזיבא והרגוהו כיון שלא היה    ,יה מעלתו עצומה בזהתיה

 '. וזה בחי' )ישעידהיינו בחי' משיחוזה עיקר הריח שעליו מדובר כאן    \כזכמבואר בסנהדרין צג:/   מורח ודאין

 
כל הנשמה. וגו' הללויה. סרס המקרא לומר הללו את יה ואמר כל מי שיש בו נשמה ונפש משכלת תהלל את יה, נשלם ספר    -  מצודת דוד   

 תהלים, תהלות לאל קדש הלולים : )מצודת דוד( 
שת, אמנם יש בחי' שגם בקשת צרכיו היא חרב כשכל בקשתו היא לצורך קרבת  שהלל ושבח הוא חרב ובקשת צרכיו היא ק   עיין תורה ב'   יח

 ה' ואזי תפלתו היא חרב פפיות דהיינו חרב כפולה עם ב' פיות עי"ש 

ובתורה ב' אות ו' שצריך להקשר התפלה לצדיק כי רק הוא יכול    אות ז' שכל התפילות באות לצדיק והוא מעלה אותן.  כמבואר בתורה ל'   יט 
תה באופן שתצטרף לבניין המשכן. ועיין תורה ט' אות ד' שצריך לקשר התפלה לצדיק כי רק הו איכול להעלות את התפלה דרך  להעלות או 

 השער השייך לה והוא כלול מכל התפלות עי"ש.
יק יֹוד  אות    עיין תורה ט'   כ ד ִ ֹור. ְוַהצ ַ יק ַהד  תֹו ְלַצד ִ ָ ִפל  ר ֶאת ת ְ ל ָאָדם ְלַקש    ָ ְך.  ]ד[ ְוָצִריְך כ  י ָ ַ ַער ַהש   ַ ה ַלש   ָ ְתִפל  ה ו  ָ ִפל  ל ת ְ ָ ְלַהֲעלֹות כ  ָעִרים ו  ְ ן ַהש   ַע ְלַכו  

ְכִתיב )ב ְ  ', ו  יר ָקָאַמְרת ְ ִ פ  ַ ה, ש  ֶ ָאְמרו  )ג( 'מש  ֶ מֹו ש  יַח, כ ְ ִ ה ָמש  ֶ ִחיַנת מש  יק הו א ב ְ יק ְוַצד ִ ל ַצד ִ ָ י כ  ית מ"ט(: כ ִ ִ אש  ילֹה" 'ד ָ   ר  ִ י ָיבֹא ש  ה' )זַֹהר  "ַעד כ ִ ֶ א מש 
אָ  ֶ ש  מֹו  )כ ְ ְוָדִאין'  'מֹוַרח  יַח  ִ ָמש  ִיְהֶיה  ֶזה  ִביל  ְ ִבש  ו  ֹות,  ִפל  ַהת ְ ל  ָ כ  ל  לו  ָ כ  הו א  יַח  ִ ָמש  ו  כה:(;  ית  ִ אש  ר  י  ב ְ כ ִ צג:(,  ַסְנֶהְדִרין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם   , ינו  ֹות  ַרב  ְמרו  

תו   ָ כ  ֶ מֹו ש  ִחיַנת חֶֹטם, כ ְ ם ב ְ ֹות ה  ִפל  ְעָיהו  מ"ח(: ַהת ְ ַ ִתי ֶאֱחָטם ָלְך" )ד(:  ב )ְיש  ָ ְתִהל   "ו 

ז'   כא ֶ   -  תורה ל' סוף אות  יַח, ש  ִ ָמש  ִחיַנת  ב ְ ם  ה  יִקים  ד ִ ַהצ ַ י  כ ִ יִקים,  ד ִ ַהצ ַ ִאין ֶאל  ָ ב  ִבים  ו  ָהִעְרב  ל  ָ כ  ו  ִעם  ל  ָהא  ֹות  ִפל  ַהת ְ ֹות  ְוָכל  ִפל  ַהת ְ ל  ָ כ  ִאִין  ָ ב  ָליו  א 
בְ  ב ִ ל ְלַהֲעלֹוָתן.  ָ כ  ֶ ש  ָלְך",  ֶאֱחָטם  ִתי  ָ ְתִהל  "ו  ְעָיה מ"ח(:  ַ )ְיש  ינו     ִחיַנת  ַאפ   ַח  ד'(: "רו  יָכה  )א  ִחיַנת  ב ְ חֶֹטם,  ִחיַנת  ב ְ הו א  ֶ ש  יַח,  ִ ָמש  ִלְבִחיַנת  ִאין  ָ ב  ֹות  ִהל  ַהת ְ

ב ִ  ַסְנֶהְדִרין צ"ג:(,  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם   , ינו  ֹות  ַרב  ָאְמרו   ֶ ש  מֹו  )כ ְ ְוָדִאין  מֹוַרח  הו א  יַח  ִ ָמש  י  כ ִ ה'".  יַח  ִ ְעָיה  ְמש  ַ )ְיש  ַהְינו   ְבִחיַנת  ה'".  ִיְרַאת  ב ְ "ַוֲהִריחֹו  י"א(: 
 ֶ ֹות ש  ִפל  ַהת ְ יש  ב ְ ַמְרג ִ י הו א מֹוַרח ו  ל". כ ִ ָ י ל"א(: "ִיְרַאת ה' ִהיא ִתְתַהל  ל  ְ ִחיַנת )ִמש  ן ב ְ ה  ֶ ֹות, ש  ְתִפל  י  ב ִ הו א, כ ִ ֶ ִפי ַמה ש   ל ֶאָחד ְוֶאָחד כ ְ ָ ֶהם, ֶאת כ  ל מ  ַקב   ְ מ 

 ֶ ִבים ש  ו  ל ָהִעְרב  ָ נו  כ  ָ ל  ֶ ֹות ש  ִפל  י ַהת ְ ם סֹוְבִלים ַצַער ַעל ְיד  יִקים ה  ד ִ ַהצ ַ ֶ "ל. ִנְמָצא ש  נ ַ ַ ה כ  ָ ִפל  תֹוְך ַהת ְ ם ב ְ ל ֶאָחד ה  ָ ִביל  ל כ  ְ ִבש  "ל, ו  נ ַ ַ ִלין אֹוָתן כ  ַבְלב ְ ְ מ  ֶ  ש 
"ל:  נ ַ ַ ין אֹוָתנו  כ  ַבז ִ ְ מ  ֶ ם ַאף ש  ֹוַכְחת ָ ל ת   ֶזה ָצִריְך ְלַקב  

 ט' אות ד' ותורה ל' אות ד', ותורה לב תנינא עיין תורה ב' כי חיותו מחטם אריך שבכתר.  עיין תורה   כב 

תֹו ְוָטֳהָר   -  עיין תורה לב תנינא   כג ָ ש   ִפי ְקדֻּ י ָכל ֶאָחד כ ְ ש  לֹו. כ ִ י   ֶ יַח ש  ִ ִחיַנת ָמש  מֹר ֶאת ב ְ ְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָצִריְך ִלש  ָ כ  ֶ ִחינַ ְוַדע, ש  ש  לֹו ב ְ ן י  יַח,  תֹו, כ   ִ ת ָמש 
י  ִ ָמש  ִחינֹות  ב ְ י  לו  ת ָ ֹו  ב  ֶ ש  ָבר  ַהד ָ ר  ְוִעק ָ ֹו.  ל  ֶ ש  יַח  ִ ָמש  ִחיַנת  ב ְ ל  ִיְתַקְלק  ֹא  ל  ֶ ש  ְמֹאד,  מֹר  ְ ִלש  חֶֹטם,  ְוָצִריְך  ִחינֹות  ב ְ הו א  יַח  ִ ָמש  י  כ ִ ף.  או  ִמנ ִ ִמיָרה  ְ ש  הו א  ַח 

יַח ה  ִ ינו  ְמש  ַח ַאפ   יָכה ד(: "רו  ְבִחינֹות )א  מֹות כ(: ב ִ ְ תו ב )ש  ָ כ  ֶ מֹו ש  חֶֹטם, כ ְ ַ י ב  לו  ף ת ָ ה י(:   '", ְוִנאו  ָ ָרש  ָ ת ָנשֹא פ  ַ ָרש  ָ ה פ  ָ ְדָרש  )ַרב  ִ מ  ַ   "לֹא ִתְנָאף". ְוִאיָתא ב 
ל   ֶ יַח ש  ִ ִחיַנת ָמש  ם ב ְ ֹוג  י הו א פ  ף, כ ִ יַח ִנאו  ר  ו  מ  מֹר ַעְצמֹו ְמֹאד ֲאִפל  ְ ָהֶנה ַאף'. ְוָצִריְך ִלש  "ל.'לֹא ת  נ ַ ַ ִחיַנת חֶֹטם כ  הו א ב ְ ֶ    ֹו, ש 

ֹוִים:   איכה פרק ד   כד ֹו ִנְחֶיה ַבג  ִצל  ר ָאַמְרנו  ב ְ ֶ ִחיתֹוָתם ֲאש  ְ ש  ד ב ִ ַ יַח ְידָֹוד ִנְלכ  ִ ינו  ְמש  ַח ַאפ      )כ( רו 

 בגומות שחפרו:   -הוא יאשיהו כמו שנאמר )דברי הימים ב ל"א( ויקונן ירמיהו על יאשיהו. בשחיתותם    -)כ( משיח ה'    -  רש"י 
 )לרבי שמעון אשר דיסקין( שדן בעניין משיחה זו שכיון שהיה מלך בן מלך ובלא מחלוקת לא צריך משיחה.  עיי"ש משאת המלך   כה 
  תנינא סוף אות י'  ' תורה ח ו   תורה א תנינא סוף אות יב ו   ב' אות  תורה סו  ' ו תורה נד אות ד ' ו תורה ל אות ז אות א' ובתורה טז    נזכר בתורה יג   כו 
 .תורה לב תנינא ו 

פרש שריח הכוונה הרגשה    והרד"ק פרש כפשוטו שבחוש הריח ידע מי חייב.     רש"י   -סנהדרין צג: נאמרו בזה כמה פירושים   במפרשי הגמ'  כז 
 קלה כלומר במעט הבנה ירגיש מי טוב ומי רע בלא ראיה ובלא שמיעה. ומהרש"א פרש כרבנו לעיל באות יב.

ויותר נראה לפרש בהיפך זה דלא למראה עיניו ישפוט דאף שאמרו אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות    -וזה לשונו    -שם    מהרש"א עיין  
מ"מ אפשר שיטעה בו בשוגג וכן למשמע אזניו אפשר שאין שופט צדק לפי האמת שהבעל דין יטעה בטענתו על ידי משמע אוזן בעדות שקר  

כל זה שיהיה מורח ודאין דהיינו בחוש הריח ידין עם מי האמת דאין בו טעות כמו  הדיין אינו שופט צדק לפי האמת אבל משיח לא יטעה ב 
זו   בחוש הראייה והשמיעה שזכר והוא כי חוש הריח הוא רוחני מחלק הנשמה כמ"ש כל הנשמה תהלל יה איזה דבר שהנשמה נהנה ממנו 

      הריח אבל שאר החושים יותר גופניים והטעות מצוי בהם וק"ל: 

רבא אמר דמורח ודאין. לפי שכל מצוה יש לה ריח טוב וכל העושה מצוה אחת נשמתו קולטת הריח הטוב    -שמבאר פרש"י    חיים   ועיין תורת 
ההוא כדאיתא בפרק אחד דיני ממונות רבי זירא אמר מהכא וירח את ריח בגדיו אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיו פי' שאפילו הבוגדים מלאים  

שני דעירובין הדוד אחד תאנים טובות אלו צדיקים גמורים והדוד אחד תאנים רעות אלו רשעים גמורים ושמא  מצות ויש להן ריח טוב ובפרק  
רמז לשמלות   והוא  לבנון  וריח שלמותיך כריח  נמי  וכתיב  עתידים שיתנו ריח  ואלו  נתנו ריח אלו  לומר הדודאים  תאמר אבד סברן תלמוד 

א כדאיתא בספר הזוהר וכשם שהמצות יש להן ריח טוב כך העבירות יש להן ריח רע  רוחניות שעושין לאדם במעשיו הטובים בההוא עלמ 
ורוחני   הוא דק  ולפי שאותו הריח  ולא כתיב הסריח  נתן ריחו  נרדי  גבן דכתיב  ועדיין היא חביבותא  ומסריחין כדאיתא בפרק ר"ע אמר רב 

בעו  אם  כי  עלמא  בההוא  הריח  לחוש  נרגש  אינו  לכך  רוחני  מדבר  ובא  הריח  מאוד  מאותו  ונהנית  טהורה  הנשמה  אז  עדן  בגן  הרוחני  לם 
ומתלבשת בו. והיינו דקאמר רבא דבן דוד מורח ודאין לפי שמקום מנוחתו בגן עדן הוא כדאמר בפירקין היכא יתיב אפיתחא דרומי ושמה  

ל מפשעינו וכתיב אכן חליינו הוא נושא  הוא נהנה מן ריח זכיותיהן של ישראל וסובל ייסורין על פשעיהן כדיליף לקמן מדכתיב והוא מחול 
וכיון שנשמתו זכה וטהורה כל כך עד שמקבל בההוא עלמא שכר ועונש רוחני הבא מן המצות לכך גם אחר שיבא בהאי עלמא וישפוט בין  

 איש לרעהו יבחין בין צדיק לרשע על ידי הריח שיריח בהן שהזכאי יריח והחייב יסריח: 
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כנ"ל. ובשביל זה, נקרא  ריח    דהיינו בחי'  \כט/בחי' חוטםדהיינו שהתפלה  ,  ם לךוותהלתי אחט  \כח/ מח(
, דהיינו כל הריחות שבאים בתוך התפילה שהיא  \לא/ (למשיח, כי הוא יונק ומקבל משיח השדה ) 

 . [לב]  כנ"ל  רוח אפינו משיח ה'. ומשיח מקבל אותם בבחי'  ותהלתי אחטם וכו'בחי' חוטם, בחי'  
נ ב' מנוקבא דפרדשקא משך רוח דמשיחא דהיינו מחטם אריך  ועיין    עי"ש  \לגשך החיות של משיח/מועיין תורה 

תיהיה מהתפילה וכשמתפלל בכל כוחו אזי מחדש כוחו בתפילה,   שכל החיות  שצריך תורה ט' תפילה לקל חיי  ריש  
שיונקת  מהנשמה  שתפילתו  וכנ"ל  נפלא  חדש  חיות  מקבל  תפלה  ע"י  לכן  אריך  מחטם  שחיותו  כיון  הנ"ל  ולפי 

שיח וכל  משיח,  רוחו של  בחי'  שיתבאר   מהריח שהוא  וכפי  את העשבים,  נ"ל שהם המלאכים המגדלים  השדה 
בעיניהם חן  זכה למצא  לו בתפילה בבחי' הריח שיש שמעלים מהצמחים בבחי' מש"כ   ,לקמן שהוא  הם מסייעין 

 :  לקחת מתנות באדם כמבואר בשבת פט: שמשה רבנו קבל מתנות מכל צבא השמים 
  

 יגאות 
לכן  שתפלתו דבר ה' והוא המלווה הגדול, יון שמקבלים מהבעל תפלה עתה יבאר שכל צבא מעלה והמלאכים כ
והטעם נ"ל כי כמו שאדם קרוב אצל עצמו ואוהב את הדומה לו כך גם    .נדמה להם כאומתם ומוצא חן בעיניהם

 הם, לכן רק ע"י שנדמה להם שהבעל תפלה דומה להם, הוא מוצא חן בעיניהם. 
ר ה' דהיינו בשפע כשהוא רוחני וצח, כי רק שיורד השפע למטה הוא  וטעם שנדמה להם כאומתם כי אחיזתו בדב

מצטייר לכל אחד כפי הכלים שלו, ממילא המלווה הגדול נדמה לכל אחד כאומתו, כי כל אחד מצייר את השפע  
 שמקבל ממנו כפי הכלים של עצמו.  

ואר באות יד שרק ע"י תפלה גם הבעל תפילה צריך לאחוז בכסא הכבוד כדי שלא יקנאו בו וכמב א"כ מדוע צ"עו
יה  הבשלימות זוכה לאחוז בכסא הכבוד כראוי, וכמבואר גם במעשה עם משה רבנו כשעלה למרום לקבל תורה ו 

  .נצל מקנאת המלאכים יצריך לאחוז בכסא הכבוד כדי לה

יהם כי  , והטעם כנ"ל כי כיחיד הוא נחות ביחס אלצל מקנאתםיע"י שאוחז בכסא הכבוד נרק לומר ש ולכן נראה
הוא ילוד אשה קרוץ חומר הנולד מהתאווה, ורק כשנכלל בכלל נשמות ישראל שעלו המחשבה תחילה ודייקא 

ואזי נדמה   ,חוזרים לראות שבאמת הוא המלווה להם כל כוחם מהם עיקר כבודו ית' אזי מודים במעלתו, ורק אז
זה שמוצא חן בעיניו וכן מצינו לינם והחן גורם למוצאו רצון לתת מתנת חלהם כאומתם ומוצא חן בעיניהם.  

והשיב למלאכים, נתנו לו כולם מתנות ואפילו הס"מ ועוד   \לה( אחרי שאחז בכסא הכבוד/ \לדבמשה רבנו )שבת פט./ 
 שנתן לו את הדבר המכניע אותו בעצמו דהיינו הקטורת. 

 
ירח את ריח בגדיו אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיו שהיה מריח ריח מצותיהן של ישראל לפי שגם יצחק אבינו  ומהאי טעמא ניחא מה שדרשו ו

אחר שנעקד על גבי המזבח היה יושב בגן עדן שלש שנים כדאיתא בפירקי דרבי אליעזר ונזדכך נשמתו ונהנה שם משכר רוחני ריח המצות  
יעקב לפניו ואתי שפיר הא דאמר ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו ה' ואמרו חכמים    ולכך היה בקי ומכיר להריח באותו ריח רוחני כשבא 

כריח השדה שדה של תפוחים דהיינו ריח גן עדן ומנא ידע יצחק דריח זה דומה לריח גן עדן אלא לפי שכבר היה בגן עדן והיה נהנה ומריח  
 שמה אותו הריח לכך היה בקי ומכיר בו: 

מי אשכחן במסכת סוטה דבטהרה תליא מילתא דאיתא התם רב הונא אשכח תמרתא דהנוניתא אתא רבה בריה  הבא מדבר גש   ואפילו ריח 
וכו' כל שכן ריח מצוה שהוא דבר רוחני שאין שום אדם מכיר בו   לך  יש  ליה בני טהרה  דהנוניתא אמר  אמר ליה קא מורחנא מינך ריחא 

 ו ובן דוד מהרה יגלה: בהאי עלמא אלא מי שנשמתו זכה וטהורה כנשמת יצחק אבינ 

י ַהְכִריֶתָך:   שעיה פרק מח י   כח ִתי ֶאֱחָטם ָלְך ְלִבְלת ִ ָ ְתִהל  י ו  ִ ִמי ַאֲאִריְך ַאפ  ְ    )ט( ְלַמַען ש 

ותהלתי אחטם לך    -)ט( אאריך אפי    -  רש"י  נחירי    -לשון הוה הוא.  ל' חוטם אסתו' חוטמי מצאת עשן  וזאת היא תהלתי אשר אחטם לך 
  -ס יוצא עשן מנחיריו כמה דאת אמר עלה עשן באפו )תהלים יח( וכן כל חרון אף הוא לשון חימום החוטם. חרה אפי  ומקצוף עליך שהכוע 

 וכן ועצמי חרה מני חורב )איוב ל( נחר חוטמי מרוב חימום: 

א   -  זוהר נשא קל:   כט אנָּ ד   כי   למדנו   ת ָּ ה   כ ַּ ב   ֲהוָּ א   רַּ נָּ ְמנו  א   הַּ בָּ ֵעי  סָּ ה   ב ָּ אָּ ָּ ל    מכוין   שהיה,  תפלתו   להתפלל  רוצה  היה   סבא  המנונא  כשרב  ְצלֹוֵתיה    ְלצַּ
ר   לכן,  א "ז   שבחוטם   הדינים  ממתיק   היה   זה   ידי  ועל,  א"ז   לחוטם  א "א  מחוטם   דחיי  רוחא  להמשיך  מַּ ל ,  אָּ עַּ חֹוֶטם   ְלבַּ ל   ֲאִני  א "א  שהוא   הַּ ֵ ל  ַּ  שיבטל   ִמְתפ 

ל ,  א"ז   של  החוטם  דיני  עַּ חֹוֶטם   ְלבַּ ן   ֲאִני  הַּ נ ֵ ְיינו  ,  א "לז   א"א  מחוטם  חיים   רוח  להמשיך   כדי   ִמְתחַּ ְכִתיב   ְוהַּ ִתי ,  א"לז   אמר  א"שא  שכתוב  וזהו   ד ִ ָּ ְתִהל   ו 
ם  ךְ   ֶאֱחטָּ אי  ( ג "ה ),  לָּ א   הַּ יק   ְקרָּ ת ִ רוֹ   יֹוִמין   עַּ   ל"ר,  לך   חוטמי   שאאריך   הוא  שלי   והשבח  התהלה  א"לז   אמר  א"שא  כלומר,  יומין   עתיק  אמרו   זה   פסוק  ֲאמָּ

 .   שלך  החוטם  של הדינים  יקלהמת כדי  שלי  מהחוטם  חיים רוח לך  שאמשיך 
 עיין זוהר בראשית כה: ל 

ֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח ד ָ   -  זוהר בראשית כה:   לא ָ ב ַהׂש  ׂשֶ ַאְרָעא. ְוָכל ע  ֹון ֶטֶרם ִיְהֶיה ב ְ יַח ִראש  ִ א ָמש  ֶדה, ד ָ ָ יַח ַהׂש  ר ְוֹכל ׂשִ ָבר ַאח  ִגין  ד ָ ה ב ְ ָ ִני. ְוָלמ  יַח ש   ִ א ָמש 
ה ְלִמ  ֶ ן מש  ָ מ  ַ ית ת  ל  ֶבט ד ְ ה )בראשית מט( לא ָיסו ר ש   ָ ָמר ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה. ְוָרָזא ְדִמל  יה  ִאת ְ ֲעל  א ד ְ ִכיְנת ָ ְ ן    ְפַלח ִלש  ֶ יַח ב  ִ א ָמש  ָדה ד ָ ִמיהו 

ה חֻּ  ֶ א מש  יל''ה ד ָ ִ י ָיבֹוא ש  ף. ַעד כ ִ ן יֹוס  ֶ יַח ב  ִ א ָמש  ין ַרְגָליו ד ָ ק ִמב   ְמחֹוק  ִוד. ו  ִו''י ְקָה''ת.  ד ָ ים, ַאְתָוון ְול  ִ ָדא. ְול''ֹו ִיְקַה''ת ַעמ  א כ ְ ן ד ָ ַ ב  ְ  ש 

 ועיין סנהדרין צג: שמשיח יהיה מורח ודאין ועי"ש פי' המרש"א ותורת חיים  לב

תקו כל דיני  שהכוונה שמשיח ע"י תיקון המדות בתכלית זכה להיות מרכבה לזעיר אנפין וע"י תיקון הברית בתכלית זכה שיומ   עי"ש נראה   לג
זעיר ע"י אריך אנפין עד שכל חיותו היא מאריך אנפין, דהיינו מחוטם אריך ששם אפילו החטם שהוא מקור הדינים, שם הוא חסדים גדולים.  

 וכנ"ל בזוהר נשא קל: 

פט   לד לה ....-  .שבת  לו  הודו  מיד  ביניכם  יש  הרע  יצר  ביניכם  יש  קנאה  תגנוב  לא  תנאף  לא  תרצח  לא  בה  כתיב  מה  הוא  שוב  ברוך  קדוש 
שנאמר ה' אדונינו מה אדיר שמך וגו' ואילו תנה הודך על השמים לא כתיב מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר שנאמר עלית  



 מוהר"ן תנינא                 תורה א                     ליקוטי                                              5ב: 

בעיני צבא השמים הם  מוצא חן  ונ"ל שזה בחי' שיח השדה שחוזר ונכלל בתפילה של הבעל תפילה שכיון שהוא
 נותנין לו כוחם שהוא כח גידול הצמחים ובעיר את בחי' הריח שבו שממנו יניקת התפלה. 

  ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה   \לז/ [לו] הכתוב במגילת אסתר  בחי' נשיאות חן, בבחי'  וזה  

בשלימות עד  משמע שאסתר זכתה לתפלה    שכ"א ואחד נדמה לו כאומתו  \לח/)מגילה יג( ופירשו בגמרא  

כי    .אסתר עליה  רמטה אשה והמן נפל על  )אסתר ז' ח'(  כמ"ש    שנעשית בחי' המלווה הגדול ועי"ז המן נפל לפניה
זה הבעל תפלה הוא בבחי' דבר ה', שהוא השורש העליון שכל הכחות וכל צבא השמים כולם 

כאו לו  נדמה  וא'  כ"א  העליונים  השרים  וכל  השמים  צבא  כל  וע"כ  ממנו.  שכיון   מתומקבלים 

היינו שהוא נושא חן בעיניהם,   ,\לט/ שאחיזתו באחד הפשוט אין לו דמיון מסויים אלא לכל אחד כדמיון עצמו
וא' נדמה לו שהוא עוסק עמו לבד כיון   וכ"א  העליונים  והשרים  מצבא השמים  ואחד  אחד  דהיינו שכל 

 : ולם מקבלים ממנו, כי כשצדיק המלווה הגדול מוצא חן בעיניו, נדמה לו שרק לו הוא מלוה 
 

יענה עזות אבל הם    יכול להכיר המפורסמים שהם ע"י עזות, כי עזותם נופל לפניו  ואזי כי עשיר 

ורשים דלים  . כי כשזוכה לתפילה שהיא בחי' דבר ה' שהוא השורש העליון, שכל השרים לפניו 
ו, בבחי' כל וכל צבא השמים כולם מקבלים כחם ממנו, אזי הם כולם בחי' לווין אצל  העליונים

, עד השורש  זה מזה  שכולם הם בחינות לווים  כימ.  זוהרתיקוני הכנ"ל ב  כוכביא לווין דא מן דא וכו'
דבר ה', שהוא בחי' הבעל תפילה שהוא המלוה הגדול, שכל צבא השמים וכל    מאא והעליון שה

צבא   , שכלהשמים לך משתחוים  וצבא  \מב/ט(  'הכחות כולם הם בחי' לווין ממנו. בבחי' )נחמי
ונכנעים הם משתחוים  דהיינו  השמים  ה'    \מג / לשרשם  להקב"ה  דבר  בחי'  לצדיק  שהוא  גם  וממילא 

וצ"ע כנ"ל לכאורה כיון שצבא השמים לא מעיזים בפני    כנ"ל. שתפלתו היא דבר ה'  בחי' הבעל תפלה  שהוא  
ל צריך  מדוע  חובם  להבעל  הכבוד  בכסא  לאחוז  כדי  שקר  של  המפורסמים  המי הכיר  מקנאת  וצבא נצל  לאכים 

קנאתם  השמים.  מתבטל  הכבוד  בכסא  שאוחז  ע"י  רק  שבאמת  כי    , אלא  מעיזים  לא  אז  ואזי  שהוא רק  רואים 
  , כי באחיזת כסא הכבוד הוא נכלל בכלל נשמות ישראל שעלו במחשבה תחילההמלווה להם כוחם ונכנעים לפניו

י  ומצד זה מעלתו גדולה על המלאך, הרבה ממלאך    מגושםלוד אשה דהיינו  אבל בלא זה הוא יחיד קרוץ חומר 
   .וקדוש שהוא רוחני ונבדל

 
למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות אף מלאך המות מסר לו דבר שנאמר ויתן את הקטורת ויכפר על  

 ע.עמוד בין המתים ובין החיים וגו' אי לאו דאמר ליה מי הוה יד העם ואומר וי 

הגמ' נראה שכיון שאמר להם דברי טעם הודו לו אבל לפי רבינו נ"ל שהודו לו כיון שאחז בכסא הכבוד ועי"ז זכה למציאת    אע"פ שבפשט   לה 
 חן.

 ב טו אסתר    לו

ת ֲאִביַחִיל    אסתר פרק ב   לז  ַ ר ב  ֹר ֶאְסת   יַע ת  ְבַהג ִ ַגי  )טו( ו  ר יֹאַמר ה  ֶ י ִאם ֶאת ֲאש  ָבר כ ִ ה ד ָ ָ ֶלְך לֹא ִבְקש  ֶ ר ָלַקח לֹו ְלַבת ָלבֹוא ֶאל ַהמ  ֶ ַכי ֲאש  ֹד ָמְרד ֳ ד 
ל רֶֹאיָה:  ָ י כ  ינ  ע  ן ב ְ את ח  ר ֹנׂש  ִהי ֶאְסת   ים ַות ְ ִ ש  ר ַהנ ָ ֹמ  ֶלְך ש  ֶ  ְסִריס ַהמ 

   .חד נדמתה לו כאומתו ותהי אסתר נשאת חן אר''א מלמד שלכל אחד וא   -  מגילה יג.  לח

>לא< יש לפרש הרמז בזה ע"פ מ"ש בסנהדרין ק"ח א' אף על נח נחתך גזר  אות  >חלק הביאורים< אסתר פרק ב פסוק טו    תורה תמימה ועיין  
ברכות  דין המבול אלא שמצא חן בעיני ה' כמש"כ ונח מצא חן, והבאור דשם חן יונח על דבר שעל האמת אין שוים בה, וזו גם כונת הדרשה ב 

שיתן לך מתנת חנם, וזו היא גם כונת נוסח ברהמ"ז הזן    -אע"פ שאינו ראוי לכך, ובספרי פ' נשא דרשו ויחונך    -ז' א' וחנותי את אשר אחון  
קבץ את כל מיני הויתור, ולפי"ז אחרי שהכתוב מעיד שהיתה יפת תואר וטובת מראה א"כ הלא    -את העולם כולו בטובו בחן בחסד וברחמים  

ראויה שיכירוה כולם לטוב, וא"כ לא יונח על זה לשון חן ]ומטעם זה דריש ר' יהושע בן קרחה בסמוך פסוק י"ז שירקרקת היתה ורק    באמת 
דריש שנדמתה לכל אחד   ולכן  וטובת מראה[,  יפ"ת  שהיתה  מפורש  מעיד  בזה, אחרי שהפסוק  ליה  ניחא  לא  הזה  להדורש  חן, אבל  מצאה 

 , שהרי רק מאומה אחת היא, אלא ודאי מפני שמצאה חן: כאומתו, וזה ודאי דבר שאינו

 כל אחד שקרוב אצל עצמו, ואוהב את הדומים לו, ופחות את השונים ממנו.  כי טבע   לט 
 ()צ"ע אולי מוהרנ"ת רצה לתקן כי כולם ושכח למחוק את הש' נמצא שכולם    –כי שכולם, בתרלד ומתרלו    -נמצא שכולם, ובתקפא   -א(  170בדפו"ר )צילום    מ

 שהיא     –שהיא, )בתרלו לא ברור נראה שהיא( ומתרצו    –גם בדפו"ר שהוא. בתרלד    מא 

ָ      נחמיה פרק ט   מב ָך ַאת  ה הו א ְידָֹוד ְלַבד ֶ ה \ )ו( ַאת ָ ר ב ָ \ }ַאת ָ ֶ ים ְוָכל ֲאש  ִ מ  ר ָעֶליָה ַהי ַ ֶ ַמִים ְוָכל ְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאש  ָ י ַהש   מ  ְ ַמִים ש  ָ יָת ֶאת ַהש   ֶהם  { ָעׂשִ
ֲחִוים:  ַ ת  ְ ַמִים ְלָך ִמש  ָ ְצָבא ַהש   ם ו  ָ ל  ֻּ ה ֶאת כ  ה ְמַחי ֶ    ְוַאת ָ

 כי אתה הוא המנהיג אותם ונותן להם כח ומושל על כולם:   -צבא השמים לך משתחוים    -  מלבי"ם 
י ְלִהְת   -  רלא   עיין תורה   מג ֲחִוים", ָראו  ַ ת  ְ ַמִים ְלָך ִמש  ָ ְצָבא ַהש   אֹוְמִרים: "ו  ֶ ָעה ש  ָ ש  ם  ב ְ ה  ֶ ים ש  ל ִ ְלג ַ ֹחֹות ַהג ַ י כ  ל ָהְרפו אֹות ַעל ְיד  ָ י כ  ָבר, כ ִ ל ד ָ ָ ל ַעל כ  ל   ַ פ 

ִבי  ַוֲעשָֹ ים  ִ מ  ַ ַהס  ִלים  ְמַקב ְ ֶהם  מ  ו  ְך לֹו,  י ָ ַ ַהש   ב  שֶֹ ְוע  ַסם  יֶזה  א  ב ְ ַֹח  כ  ן  נֹות  ְוָכל ֶאָחד  ַמִים,  ָ ַהש   ְרפ ְצָבא  ִריִכים  צ ְ ֶ ְכש  ו  אֹות,  ְ ְלַרפ  ַֹח  כ  ה  ם  ָ מ  ַ כ  ִרים  ִמְתַחב ְ ָאה  ו 
ְועוֹ  ם  ָ ל  ֻּ כ  ִרים  ִמְתַחב ְ ו  א,  ֹוצ  ְוַכי  ר  ַאח  ב  שֶֹ ע  ב ְ ְוֶזה  ֶזה  ב  שֶֹ ע  ב ְ ַֹח  כ  ן  נֹות  ה  ז ֶ ֶ ש  ים  ל ִ ְלג ַ ַהג ַ מ  ֹחֹות  ם  כ  ַהש    מ  ש   ְלַבק   טֹוב  ן  כ   ַעל  ָאה,  ִלְרפו  ָבה  ָ ַהְרכ  ֶהם  מ  ין  שִֹ

אֹוְמִרים: "  ֶ ת ש  ע  ב ְ ַרְך  ָ ַצו ֶ ִיְתב  י ְ ֶ ַרְך, ש  ָ ִיְתב  ָליו  ְוהֹוָדָיה א  ַבח  ֶ ן ש  ְוִלת   ֲחוֹות  ַ ת  ְ ְלִהש  ם  ָ ל  ֻּ כ  ִאים  ָ ב  ָאז  ֶ ', ש  ְוכו  ַמִים"  ָ ַהש   ְצָבא  יכו   ו  ִ ְמש  י ַ ֶ ש  ָלֶהם  ַרְך  ָ ִיְתב  ם  ַהש    ה 
ר  ָדָבר ַאח  תֹוְך ֲחִתיַכת ֶלֶחם אֹו ב ְ ָאתֹו ב ְ ִריִכים ִלְרפו  ֹחֹות ַהצ ְ ו  ַהכ  ל  ן ְיִהי ָרצֹון:   א  ן כ   יָלא ָאמ  א ִממ    ְוִיְתַרפ  
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הם בחי' לווין זה מזה מתבטלים אליו כי  . כי כולם  מלוהשתחוים ר"ת  מך  לשמים  הצבא  ווזה  

הוא בבחי'  מההמלוה הגדול. כי    מדוזה מזה עד המלוה הגדול שהוא בחי' הבעל תפילה שהוא
 השורש העליון שהוא דבר ה' כנ"ל.  

בפני בעל    מוושהם רק ע"י עזות, כי אין אדם מעיז פנישל שקר  להכיר בהמפורסמים    וע"כ יכול
שהוא המלוה הגדול כנ"ל, כי כולם   \מח/)ב"מ ג(, וע"כ עזותם נופל לפני הבעל תפילה  \מז/חובו

נראה כוונת רבנו שהם טוענים שהם צדיקים וצדיק הוא מי שכבר החזיר בעבודת   ממנו כנ"ל  מטהם בחי' לוין 
אבל למלווה הגדול אינם   ,שמשעבדים תחתם  אנשיהם, וזה הם יכולים לשקר ל\נ/ להקב"ה  תיואת כל חובוה' שלו  
אבל כל זה בדקות גדול, .  מפורסמים של שקרו  עדיין הם בעלי חוב גדוליםאינם צדיקים וומודים ש,  לשקר  מעיזים

באמת. להודות  להם  נותן  לא  עזותם  לנפיל  כי  ראייה  מביא  שרבנו  אע"פ  מודה  דהיינו  השמים  שצבא  ממה  תם 

ועזותם לא  בני אדם  הם  הגדול, אבל המפורסמים של שקר  כי מכירים שהוא המלווה  ומשתחווה לבעל תפילה 
זה בעצמו מרגישים קצת נחיתות, אבל מיד    \ נאאלא רק מצד דמזלי חזי/   שכל חיותם ממנו,  נותנת להם להודות

 (\נב/)כך משמע בפל"ח אות יד .יו יותרמרגיז אותם ומחזיקים אותו למתנשא עליהם וחולקים על 

יעיזו    קשה  כי לא  ולמה  עזות  של  מהות  שהם  הרי  דורות  מתתקעד  שהם  אמר  שמוהרנ"ת  בפני פנים  שכיון  גם 
להם זה וכ  . המלווה  רבנוש הנ"ל  פל"ח  בקשה  ה  עין  משה  על  שחלקו  מצינו  הגדול  .הרי  המלווה  ותירץ   .שהיה 

 . רואה ועי"ז מכיר עזותם שרק הבעל תפילה  הרגשת נחיתות  קצת  איזה  הם  שבאמת הם מעיזים פנים אלא שיש ל 
 .  ונזהר לא להתקשר עימהם 

היה עליו להכירם ע"י שהוא מורח ודאין לפניו,  למה צריך שיפלו  לפי הנ"ל שהבעל תפלה הוא בחי' משיח    וצ"ע
אין זה דווקא מי שנמצא או שמורח וד  ., ואולי י"ל שהכי נמי זו כוונת רבינו במילים אחרותג:כמבואר בסנהדרין צ

 :   אצלו וכאן רבנו מדבר שצריך להכיר את כל המפורסמים גם אלו שאינם אצלו
 

עתה יבאר מה שהבטיח הקב"ה למשה אחרי חטא העגל שידע להכיר את המפורסמים מי של אמת ומי של שקר 
"פ שיודע להכיר  וגם ידע להכיר בפרטיות שרש כל נשמה מנשמות ישראל, ויש כאן חידוש דמשמע כאן שאע

ולא כדמשמע לעיל באות ג'    , ודרכם דייקא להתקשר עמהם,יות צריך גם להכיר המפורסמיםטמות בפרששרש הנ
שלהכיר את המפורסמים זה רק בדיעבד, כאן משמע שגם הבעל תפלה הגדול מכיר את פרטי הנשמות דרך  

 המפורסמים המנהיגים אותם.

מהקב"ה שיהיה "ה יסלח לעם ישראל על חטא העגל, הוסיף לבקש  מה שאחרי שפעל משה רבנו שהקבוזה בחי'  
ואמר   , אלא רק על ישראל,הגויים  ע"י שלא ישרה שכינתו על  , וזהההבדל בין עם ישראל לגוייםהעולם  ניכר לכל  

 
 א י הלא ברור ונראה ש   -בתרלו   מד

 הוא   -ותרלד ומתרלו  בדפו"ר   ,לא ברור   -בתקפא  מה 

 פנים   -פניו, ומתרצו   -גם בדפו"ר   מו

לומר שגם  גדול    ש הנחש מהם מעולם זה חידו   ת שנתבאר לעיל שהמפורסמים של שקר הם מתתקעד דורות ולא פסקה זוהמ   צ"ע לפי מה   מז 
 עליהם נאמר שלא מעיזים פנים בפני בעל חובם.

של שקר לא מעיז פניו בפני הבעל תפלה וגם כל עזותו נופל לפני הבעל תפלה כיצד מכיר הבעל תפלה שהוא עז פנים?    צ"ע אם מפורסם   מח
 אלא מודים שהם לא צדיקים.אלא צ"ל שעזותם היא שטוענים שהם צדיקים שהחזירו חובם להקב"ה ובפני המלווה הגדול לא מעיזים  

 לווין -מתרלו  מט 

רב ושמואל ואמרי    " שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה : " ברכות דף יזשכרו מצד הדין ולא בחסד כמו כל העולם כמבואר ב   ועל כן נוטל   נ
העולם כולו נזונין בזכותם והם אפילו    נזונין בזרוע וחד אמר כל )הצדיקים(  לה רבי יוחנן ורבי אלעזר חד אמר כל העולם כולו נזונין בצדקה והם  

   .בזכות עצמן אין נזונין 

בצדקה  -  רש"י פ  נזונין  כולו  העולם  שבידן:   -כל  בזכות  ולא  הוא,  ברוך  הקדוש  של  בזרוע     בצדקתו  נזונין  ובצדיקים    -והם  שבידם,  בזכות 
 משתעי קרא וקרי להו רחוקים מצדקתו של הקדוש ברוך הוא: 

ויברחו  וראיתי    עיין מגילה ג.  נא אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה אבל חרדה גדולה נפלה עליהם 
 שר של כל אדם למעלה:   -מזלייהו    -רש"י  פ     .אף על גב דאינהו לא חזו מזלייהו חזו   ?וכי מאחר דלא חזו מאי טעמא איבעיתו ........בהחבא 

רוצה לומר    .בחינת הנפשות וכו' דהיינו התקשרות לשרשי הנשמות שהם בחינת כסא כבוד   גם ואדעך בשם זה   -אות יד    פרפראות לחכמה   נב
כי אף על פי שכבר הוא במדרגה גבוה כזו, אף על פי כן צריך התקשרות לשרשי הנשמות בכדי שלא יפילו אותו המלאכים העומדים לשמאל  

פי שבאמת גם הם מקבלים מתפלתו שהיא בחינת דבר ה' וכמו כן לענין    )כמובן מלשון התיקונים הנ"ל(, ומתקנאים בו ומקטרגים עליו, אף על 
י  המפורסמים שהם רק על ידי עזות, ועזותם נופל לפניו כי )בבא מציעא ג( אין אדם מעיז פניו לפני בעל חובו, אף על פי כן נראה לעניות דעת 

ניו, כי באמת הוא ברוחניות ודקות גדול ורק לפי שעה בעלמא,  שרק הוא לבדו היינו הבעל תפלה הנ"ל מבין על דבר זה איך שעזותם נופל לפ 
בחינת משיח,   ע"ה שהוא  רבינו  ממשה  גדול  לנו  ומי  עליו  וירבו במחלוקת  כן  גם  כנגדו  פנים  שיעיזו  עד  בעזותם  יכולין להתגבר  כך  ובתוך 

כבוד כמבואר לעיל בפנים ולפעמים על ידי זה  שהתגברו כנגדו עדת קרח וחלקו עליו, וכן כנגד המלאכים אמר לו השם יתברך אחוז בכסא ה 
  בעצמו שנופל בדעתו לפניו, הוא מתגבר אחר כך כנגדו לחלוק עליו, וכיוצא בזה מצינו במקרא כמה פעמים, כגון אצל קין והבל וכו', וכן אצל 

 ן זה מצינו כמעט בכל דור ודור: הצדיקים הגדולים, כגון השבטים עם יוסף )בראשית ל"ז( ויקנאו בו אחיו וכו', וכן שאול ודוד ועני 
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ומבאר ,  כי מצאת חן בעיני ואדעך בשםגם את הדבר הזה אשר דברת אעשה    \נג / )שמות לג(לו הקב"ה  

רבשע"י  רבנו   התפילהשמשה  לשלימות  זכה  הגדול,  נו  המלוה  בחי'  להיות  בעיני   דהיינו  חן  למציאת  זכה 

העולם  ,\נד/ הקב"ה כל  חובות  את  ית'  לו  המחזיר  הוא  מביא    ,\נה/ כי  תפלה ראייה  רבנו  ומכאן  לבעל  בחי'   שיש 
חן ממנו  נשיאות  המקבלים  כל  מקבלים אצל  שכולם  משתחוים,  לך  השמים  וצבא  בחי'  שהוא   ,

, ואדעך בשם"ז נושא חן בעיניהם, בבחי' כ"א וא' נדמה לו כאומתו כנ"ל, עי"ז ישע ממנו, נוולוים
מי של אמת ומי של   שתוכל לדעת ולהכיר כל המפורסמים בעלי השםאדעך פירוש אעשה אותך יודע  

שםשקר לו  ויש  מפורסם  שהוא  מי  כי  כנ"ל  \נז/ פרסוםדהיינו    .  לפניו  נופל  הוא  עזות,  דהיינו    ע"י 
גדול   לפניושבהעלם  נופל  יד( )  קצת  בפל"ח  זאת   כמבואר  להכיר  תזכה  אתה  שאעפ"כ  למשה  הקב"ה  שמבטיח  וזה 

 . ולהזהר מהם
אבל עדיין צ"ע מדוע משה רבינו לא יכול למצא בהם איזה טוב שעל ידו יוכל להתקשר גם עמהם, כמבואר לקמן 

היה  משה רבנו  בתורה פב תנינא ש  מקומו של עולם ויודע מקומו של כל אחד, וכמבואר בחי'  שהבעל תפלה אוחז ב
)בראשית קכא( שצדיק גדול   ועי"ז מתקשר עימו,  מוצא טוב אפילו בקל שבקלים, וכמבואר בבעש"ט על התורה 

 .ועים מרשעי ישראלגר  האם הם מוצא טוב גם ברשע גדול ומשיח ילמד זכות גם על רשע גמור.
ים של שקר הם חלק מהשישים רבוא נשמות ישראל ובאמת עיין ביאור הליקוטים ענף כ' שמקשה כיון שהמפורסמ

כיצד יאחוז בכסא הכבוד בשלימות כשחסר לו נשמותיהם, ובאמת זה כבר רמוז קצת בדברי הפל"ח במה שמביא 
ועיין בביאור הליקוטים הנ"ל שמבאר שכל הרע ועזות הנוראה של דוגמא למש"ש מקרח שחלק על משה רבנו.  

ומסתמא דווקא   ,כים המתקנאים בבעל תפילה ומתלבשים באיזה מפורסםהמפורסמים של שקר היא ארס המלא
מאיזה גלגול כמבואר   עמוכרות  יבאחד שיש לו יראת שמים ועי"ז דבריו נשמעים )אלא שכנראה יש להם כבר ה

ב  מבואר  קרח  וגם  רבינו  בעניין הזקן שחלק על  ועכביש  מזבוב  הפסוקים להבמעשה  אריז"ל שכבר שישים  שער 
חלק על משה רבינו היה אצלו חלק הרע של משה רבינו שעבר אליו מהמצרי שמשה רבנו הרג )ואין שנה לפני ש

שמדובר בנשמות גדולות שמסיבה נעלמת לנו מתלבשים    משמעוהבחירה אבל    לנו חלק בנסתרות ובסוד הידיעה
ודאי יש לאותם  ואעפ"כ בו  בהם המלאכים הרוצים להפיל את הבעל תפילה ועל ידו מרבים עליו מחלוקת דווקא  

ולפי המבואר בלק"ה שהעזות פנים שלהם היא מתתקעד דורות ששתל הקב"ה בכל דור משמע   (מפורסמים בחירה
שארס המלאכים הוא משם שמכניסים באותו מפורסם ארס  העזות הנוראה משם ועי"ז יש לו עזות כזו לחלוק על 

חיותו.   כל  שממנו  אע"פ  חובו  הליקוטים  בעל  הביאור  שם  אותם  ומבאר  גם  לתקן  בכוחו  תפילה  הבעל  שבאמת 
מר"ה עד שמחת תורה הוא הזמן המסוגל לזה אבל זה נמשך שנים רבות שכל שנה    ולברר מהם את הטוב מהרע 

ומשנה עולם  של  מקומו  בחי'  שר"ה  בתורה  כאן  הרע   כמבואר  ומסתמא  שמתקנם,  עד  מעט  מעט  מברר  לשנה 
דינור נשפך על ראשי העזי פנים מתתקעד דורות( והטוב מברר שבהם תיקונו בגהנם )כמבואר בחגיגה יג: שנהר  

 הצדיק ומעלהו למקומו.

חיבור   "אדעך ",  ואדעך בשםגם   ווהתקשרות  לשון  נפש  זה בחי' הנפשות,    "בשם" ,  בחי'  הוא  בחי' כי שם 
שמו הוא  חיה  ב(  נפש  ש.  \נח/)בראשית  שדהיינו  רבנו  למשה  הקב"ה  לו  את  אמר  להכיר  שידע  ע"י 

ש אמתהמפורסמים  של  להמפורסמים  להתקשר  יוכל  שקר  ישראל  ל  נשמות  שרש  לכלל  בכסא   ועי"ז  ולאחוז 

,  כנ"ל  מאחז פני כסאשזה בחי'    [נט]  כי ע"י המפורסמים, הוא מקושר עם כל הנפשות כנ"ל  ,הכבוד

 
נו  ְוִנְפִלינו  ֲאִני וְ   שמות פרק לג   נג ָ ָך ִעמ  ֶלְכת ְ ָך ֲהלֹוא ב ְ ֶ יֶניָך ֲאִני ְוַעמ  ע  ן ב ְ י ָמָצאִתי ח  פֹוא כ ִ ַדע א  ה ִיו ָ ֶ ַבמ  י ָהֲאָדָמה:)טז( ו  נ  ְ ר ַעל פ  ֶ ל ָהָעם ֲאש  ָ ָך ִמכ  ְ   ַעמ 

ה ג ַ  ֶ ֹאֶמר ְידָֹוד ֶאל מש  ם: )יז( ַוי  ש   ָדֲעָך ב ְ יַני ָוא  ע  ן ב ְ י ָמָצאָת ח  ה כ ִ ָ ֶאֱעׂשֶ ְרת  ַ ב  ר ד ִ ֶ ה ֲאש  ָבר ַהז ֶ    ם ֶאת ַהד ָ

 יודע מציאת החן הלוא בלכתך עמנו ועוד ד"א אני שואל ממך שלא תשרה שכינתך עוד על אומות ע"א:   -)טז( ובמה יודע אפוא    -  רש"י פ 

 מכל העם כמו )שמות ט( והפלה ה' בין מקנה מצרים וגו':   ונהיה מובדלים בדבר הזה   -ונפלינו אני ועמך  

אומר שמצא חן בעיני הקב"ה והרי משה רבנו לא היה מלווה להקב"ה. ואולי בבחי' תנו עז לאלקים, כיון שהצדיק הוא גם    צ"ע הרי הפסוק   נד
 שכיון שמלווה להם מוצא חן בעיניהם.המחזיר חוב הגדול שלו ושל כל העולם, לכן מוצא חן בעיני הקב"ה, ומכאן נלמד לצבא השמים  

הוא המלווה הגדול שממנו מקבלים כולם כי העליון ביותר מלוה לזה שתחתיו עד התחתון ביותר, כך גם כיון שכל    כי כמו שהבעל תפלה   נה 
מזה, הרי כל אחד נעשה  הלוואה היא על מנת להחזיר, אזי כשמחזיר התחתון חובו, הוא מחזיר באותו אופן, כי כיון שכולם נקראים לווין זה  

נמצא שע"י הבעל תפלה חוזר   יחזירו את חובם.  בעל חוב אצל העליון ממנו, ממילא כשחוזר החוב צריך לחזור באותה הדרך, כדי שכולם 
החוב להקב"ה, וכעין המובא במקום אחר על הפסוק אשה ריח ניחוח לה' ופרש רבנו שהקב"ה עושה עצמו בחי' אשה שנעשה מקבל מאיתנו  

 יח ניחוח. והצדיק ערב על כל ישראל שיחזירו חובם, לכן הוא מוצא חן בעיני הקב"ה.הר 
 ולווים   -מתרלו    נו

 תורה רס   עיין   נז 
א ֶאל ָהָאָדם ִלְראֹות    בראשית פרק ב   נח ב  ַמִים ַוי ָ ָ ל עֹוף ַהש   ָ ת כ  ֶדה ְוא  ָ ת ַהׂש  ל ַחי ַ ָ ֶצר ְידָֹוד ֱאלִֹהים ִמן ָהֲאָדָמה כ  ְק )יט( ַוי ִ ר ִיְקָרא  ַמה י ִ ֶ ָרא לֹו ְוֹכל ֲאש 

מֹו:  ְ ה הו א ש     לֹו ָהָאָדם ֶנֶפש  ַחי ָ

 סרסהו ופרשהו כל נפש חיה אשר יקרא לו האדם שם הוא שמו לעולם:   -וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה וגו'    -  רש"י 
 לעיל אות ג'  נט 



 מוהר"ן תנינא                 תורה א                     ליקוטי                                              8ב: 

 שהם בחי' כסא הכבוד כנ"ל דהיינו , שהן חצובות תחת כסא הכבוד דהיינו התקשרות לשרשי הנשמות
  :\סא/[ס]
 

 ידות א
  אוחזע"י תפלה בשלימות שהיא דבר ה' נעשה המלווה הגדול ועי"ז שעתה יבאר שמי שזוכה לכל הנ"ל דהיינו 
המפורסמים של שקר מ  ולהזהרמפורסמי הדור האמיתיים ל ולהתקשר רקבכסא הכבוד כראוי דהיינו שיודע לברר 

שהוא שרש נשמות ישראל שעלו   ,םועזות, אחיזתו היא בבחי' למעלה מהמקום דהיינו בבחי' מקומו של עול
יכול לעשות ראש השנה וזו התכלית כנ"ל בתחילת התורה שהתכלית   , ואז הואבמחשבה תחילה קודם הבריאה

היא שיהיה לו ממשלה על המלאכים, ויהיה לפנים ממחיצתם, כי המלאכים בכלליות הם בעולם היצירה ובכלליות 
שהם בחי' שליח ושליחות שייך רק תחת המקום, אבל הבעל  הם בבחי' אחר הבריאה כמבואר בלק"ה שלוחין 

תפלה שאוחז בכסא הכבוד הוא בבחי' קודם הבריאה, הרבה הרבה יותר סמוך ונכלל בו ית' מהמלאכים אע"פ 
    .(:)כמבואר במגילה יג שהם דבר ה' בעצמו שהרי נבראים מדיבורו ית'

. כי \סב/ יכולין לעשות ראש השנהאמת אז    כשאוחז כראוי בכסא הכבוד דהינו רק במפורסמים שלואזי  

ן את חבירו. וצריך דכשאדם יושב לדבר בחבירו, זה בחי' ר"ה, שהוא יומא דדינא, שהוא יושב ו
כי המשפט ליזהר מזה מאד, ולהסתכל על עצמו היטב, אם הוא ראוי לזה לשפוט את חבירו.  

רז"ל )אבות פ"ב( אל תדין  כש  ,, כי רק הוא ית' לבדו ראוי לשפוט את האדם[סג ]   לאלקים הוא
ולהגיע למקום חבירו, כ"א הש"י שהוא  ומי הוא שיכול לידע  את חבירך עד שתגיע למקומו, 

מקומו   העולם  ואין  עולם  של  כמו מקומו  ולא  שלנו  העולם  נברא  שבו  המקום  זה  ית'  אלוקותו  סוף  אין 

בו/ נמצא  הקב"ה  ואילו  המקום  הוא  שהעולם  לנו  סח}  \סדשנדמה  פ'  ויצא  בפירש"י    ב"ר  פ'   [סה] הובא 
פירוש כי הוא ית' אין סוף לפני הבריאה וגם אחרי הבריאה אלא שכדי שיהיה מקום לבריאת עולם ברא    {תשא

נמצא שהמקום   נעלם,  ית'  מקום לחשוב שהוא  דהיינו  כביכול חלל בא"סשל  אפשרות  הוא  הזה   ,העולם  ובחלל 
א ית' סובב וממלא כל עלמין ועיין תורה סד שזה א"א נמצא שהו .האיר קו אלוקותו מצומצם שמאיר את העולמות

מה שמעלים את  דהיינו    ,לשכל אנוש לתפוס כיצד יתכן שהוא גם סובב וגם ממלא, כי זה בעצמו בריאת העולם

זה  ,זה כך  באמת  אותו  ,אבל  העולם המעלים  של  ית'\סו/ שהוא המקום  לו מקום אצלו  יש  וא'  וכ"א   [סז]  , 

 
 כנ"ל אות ב'  עיין כאן פל"ח אותיות כ' כא כב, מענין המראה והכסא    ס

 מאות כ' עד כה ביאורים נפלאים ורק כיון שהם באריכות גדולה לכן לא העתקתי אותם.  ן בפרפראות לחכמה עיי   סא
יָמנָ   -הלכות ערלה הלכה ד אות ד'    -  ליקוטי הלכות יו"ד   סב ס ִ ֶ ִקיעֹות ש  ִחינֹות ַהת ְ "ל. ְוֶזה ב ְ ֹוָרה ַהנ ַ ַהת  ְמבָֹאר ב ְ ַ ָנה כ  ָ ם  ְוָאז ְיכֹוִלין ַלֲעשֹות רֹאש  ַהש  

ְרָגִלים,   ה  ָ לֹש  ְ ש  ִחיַנת  ב ְ ם  ה  ָאבֹות  לֹש   ָ ש  י  כ ִ ָבא,  ו  מ  ַ כ  ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ָהָאבֹות  ִחיַנת  ב ְ ם  ה  ֶ ש  י  קש"ת  ְיד  ַעל  ֶ ש  ַהְינו    ,' ְוכו  ַאְבָרָהם  ֶנֶגד  ַסח  ֶ פ  י  כ ִ
ִחיַנת   "ת ב ְ ֶ ִחיַנת ֶקש  ָעה ב ְ רו  ָבִרים ת ְ ְ ִקיָעה ש  ִקיעֹות ת ְ "ל.  ַהת ְ ֲאֹות ַהנ ַ ַ לֹש  ת  ָ י ֶזה ַמְכִניִעין ש  ַעל ְיד  ֶ לֹש  ְרָגִלים ש  ָ ַֹח ַהש   י ֶזה ְמעֹוְרִרין כ  ַלת ֲאָבָהן ַעל ְיד  ת ְ

 ָ ִחיַנת רֹאש  ַהש   הו  ב ְ ז ֶ ֶ , ש  ֶיֱחָרדו  ְוַעם לֹא  ִעיר  ֹוָפר ב ְ ַקע ש  ָ ִחיַנת ֲהִית  זֹוִכין ְלִיְרָאה. ב ְ י ֶזה  ְיד  ַעל  ֶ אָ ש  ֶ ָך  ָנה ש  ְחד ְ ַ פ  ן  ן ת   ְבכ  ו  ִחיַנת  ב ְ דֹוָלה  ג ְ ִיְרָאה  ְך  ָ ִנְמש  ז 
מ   ַ ָנה כ  ָ רֹאש  ַהש   ה הו א ב ְ ָ ִפל  ְנַין ַהת ְ ר ב ִ י ִעק ַ ה, כ ִ ָ י ֶזה זֹוִכין ִלְתִפל  '. ְוַעל ְיד  יָמְתָך ְוכו  ' ְוא  ַבר ה' ב ְ ְוכו  ִהיא ד ְ ֶ ה ש  ָ ִפל  י ַהת ְ נֹות, ְוַעל ְיד  ו ָ ַ כ  ַ ָבן ב  ְדַבר  ו  ִחיַנת ב ִ
 ָ ש  ב ְ ר  ְוָאז ָיכֹול ְלִהְתַקש     .' ְוכו  ִנים  ָ י פ  ָהַעז   ל  ֶ ל ָהַעז ו ת ש  ט   ַ ְוִיְתב  ֹל  פ  י ִ ֶ זֹוִכין ש   , ַנֲעשו  ַמִים  ָ י ֶזה ְיכֹוִלין ַלֲעשֹות רֹאש   ה' ש  ְיד  ַעל  ֶ ים ש  ִ דֹוש  מֹות ַהק ְ ָ ְנש  י  ְרש  

הַ  ב ְ ם  ָ ש  בָֹאר  ְ מ  ֶ ש  מֹו  כ ְ ָנה,  ָ ְרָגלִ ַהש   לֹש   ָ ש  ִחיַנת  ב ְ ם  ה  ֶ ש  ִקיעֹות  ַהת ְ י  ְיד  ַעל  ה  ִנְתַהו ֶ ָנה  ָ ַהש   רֹאש   ִחיַנת  ב ְ ר  ִעק ַ ֶ ש  ִנְמָצא  "ל.  ַהנ ַ ֹוָרה  ַמְכִניִעין  ת  ם  ה  ֶ ש  ים 
ֹוִכין לַ  ז  ֶ ם ַעד ש  ָ ִחינֹות ַהְמבָֹאִרין ש  י ֶזה זֹוִכין ְלָכל ַהב ְ ַעל ְיד  ֶ "ל. ש  ֲאֹות ַהנ ַ ַ לֹש  ת  ָ ר  ַהש   י ִעק ַ ָעה, כ ִ רו  ָנה יֹום ת ְ ָ ן ִנְקָרא רֹאש  ַהש   ָנה ְוַעל כ   ָ ֲעשֹות רֹאש  ַהש  

' כ ַ  לֹש  ְרָגִלים ְוכו  ָ ִחיַנת ש  ם ב ְ ה  ֶ ֹוָפר ש  ל ַהש   ֶ לֹש  קֹולֹות ש  ָ י ַהש   ה ַעל ְיד  ָנה ִנְתַהו ֶ ָ ִחיַנת רֹאש  ַהש   ְטא ָאָדם  ב ְ ן ח  ו  ק  א ת ִ "ל. ְוָכל ֶזה הו  ְבָרא  נ ַ נ ִ ֶ ֹון ש  ָהִראש 
אָ  ֶ ש  ָנה  ָ ַהש   רֹאש   ב ְ ָהָיה  ֶחְטאֹו  ל  ָ כ  י  כ ִ "ל.  נ ַ ַ כ   ' ְוכו  ֶזה  ָ ב  ָפַגם  ו  ְלָאִכים  ַ ַהמ  ַעל  ָלה  ָ ֶמְמש  ְהֶיה לֹו  י ִ ֶ "ל.  ש  ַהנ ַ ִנים  ו  ק  ַהת ִ ל  ָ כ  יְך  ִ ְלַהְמש  ָצִריְך ָאז  ְוָהָיה  ִנְבָרא  ז 

י ֶזה ָהָיה זֹוֶכה ִלְבִחי  ַעל ְיד  ֶ ק  ש  ל ת ִ ָ ן כ  ֹום ַעל כ   אֹותֹו ַהי  ֶזה ב ְ ָ ַגם ב  ָ "ל ְוהו א פ  ל ַהנ ַ ָ ן כ  ק   ַ ָנה ְוָאז ָהָיה ִנְתת  ָ ת רֹאש  ַהש   ַ ש   י רֹאש   ַנת ְקדֻּ ה הו א ַעל ְיד  נו  ַעת ָ נ  ו 
י אֱ  יק  ָנה ֶאל ַצד ִ ָ רֹאש  ַהש   ֹות ב ְ ה ְנָפש  ץ ַהְרב   ָאנו  ְצִריִכין ְלִהְתַקב   ֶ ָנה ש  ָ ָנה  ַהש   ָ ם ְיכֹוִלין ַלֲעשֹות רֹאש  ַהש   ה  ֶ ֱאֶמת ש  ֶ ל ב  ֹות ִיְשָרא  י ַנְפש  ְרש   ָ ם ש  ה  ֶ ֶמת ש 

ן:  ן ְוָאמ  ֹל ָאמ  ן ַהכ  ק   ַ י ֶזה ִנְתת  ַעל ְיד  ֶ  ש 
 '* דברים א   סג

יך לתוך החלל. ועיין  שניהם נכונים כי העולם באין סוף זה מצד הסובב אבל הוא ית' גם ממלא כל עלמין בבחי' קו שהמש   צ"ע לכאורה   סד
לקמן שמשמע מדברי רבנו שהוא ית' מקומו של עולם הכוונה לעצמותו ואילו הקו נקרא קדושתו שהמשיך לעולם בבחי' סולם דהיינו מדרגות  

 ובית במקדש שם קדושתו מאירה ביותר כי הוא בבחי' ראש הסולם.
 נרשם ובספר היצירה פ"ד[   * בפסוק הנה מקום אתי ]עוד עיין גם תורה לח לעיל דף נג. ושם   סה 

משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו ויצא לדרך היה אותו הבן רואה חפץ ואומר אבא טול חפץ זה ותן לי והוא  המבואר במדרש    וזה בחי'   סו 
בא הכלב  נותן לו וכן שניה וכן שלישית פגעו באדם אחד אמר לו אותו הבן ראית את אבא אמר לו אביו אינך יודע היכן אני השליכו מעליו ו 

 ונשכו: 

אמֹר ֲהי  עה"פ    כמובא בפרש"י  ָֹתם ֶאת ְידָֹוד ל  ל ְוַעל ַנס  ָרא  י ִיׂשְ נ  ְמִריָבה ַעל ִריב ב ְ ה ו  ָ קֹום ַמס  ָ ם ַהמ  ְקָרא ש   ַוי ִ נו  ִאם  שמות פרק יז )ז(  ִקְרב   ש  ְידָֹוד ב ְ
   ָאִין: 

 מבואר כאן לפ"ז שבעיני הש"י כולם מוצאים חן. ואילו שם מבואר שצריך לזה להסתכל בשכל של כל דבר ע"י תורה בכח. נמצא  עיין לעיל ח"א תורה א' שע"י חן נחקק לו מקום בלב זולתו.    סז



 מוהר"ן תנינא                 תורה א                     ליקוטי                                              9ב: 

כי כולם אצלו, דהיינו שמשיג אותם מצד שרשם ולא    \סחעולם יש לו מקום לכל אחד/  דהיינו כיון שהוא מקומו של

זה בבחי' החיצוניות בלבד זה את  , כי  \סט/וע"כ הוא לבדו ית' יכול לדון את האדם  ,כמו שאנו משיגים 
קה)גדולים    הוא ית' בעל הרחמים תורה  ובוודאי הוא מקיים בנו הוי דן את כל  (עיין  אדם לכף  ע, 

כי אע"פ שנדמה שמדת   [עא]זכות   זכות  ישראל אתה מחוייב להטות את הדין לכף  דן איש  הפירוש שכשאתה 
האמת היא לדון כפי שמראה כף המזנים טוב לעומת רע האמת לאמיתה אינה כן כי ישראל בשרשו הוא רק טוב  

וזו הדין אמת   תזכווהרע אינו בעצמותו רק דבוק בו לכן א"א לדונו ביחס שווה לטוב שבו אלא צריך להטות לכף  
כי   עולם  של  מקומו  הקב"ה שהוא  רק  באמת  יודע  וזה  בילאמיתה.  הרע  נדבק  כיצד  מודע  יודע   .ישראלכ"א  כי 

 . \עב' יב/ דכמבואר בלק"ה ערלה מהחושך ודינים שקדמו לאור  של כל אחד שכה נשמתוממהיכן נ
מה שקבע לנו ר"ה שהוא יום  , בהגדולה ששיתף במדת הדין כשבא לדון את ישראל  ואנו רואין רחמנותו

, ונפתחים ספרי צדיקים בינונים  ים את הרעים וטובמעשים הדהיינו משפט שמעמידים על כף המאזנים את ה  הדין

מעשיו לפי  אחד  כל  בהם  לכתוב  דייקא ורשעים  חדש  ,  בבחי'   בראש  ההתחדשות  סוד  את  הקב"ה  ברא  שבו 
שתתחדש אמר  הלבנה(ב)  וללבנה  התשובברכת  סוד  דהיינו  כדין/,  שלא  חסד  שהוא  אנפין ,  \עגה  אריך  הארת  דהיינו 

כי איך היינו   ,. כי זה הוא חסד גדולששם חד עינא דרחמי שדן את ישראל לפי שרשם ולא לפי מעשיהם

 
אמר רבי שמעון בן יוחאי ארבעה דברים הקדוש ברוך הוא שונאן ואני איני  :  נדה טז בחז"ל שיש בני אדם שהקב"ה שונא. עיין    צ"ע שמצינו   סח

ואצ"ל  חבירו    אוהבן הנכנס לביתו פתאום  ועיין  לבית  ואחד בלב  :  פסחים קיגוכו' עי"ש.  ברוך הוא שונאן המדבר אחד בפה  שלשה הקדוש 
 .  וה בחבירו ומעיד בו יחידי ו והיודע עדות בחבירו ואינו מעיד לו והרואה דבר ער 

ונוהג מדה כנגד מדה לכן שייך בו כעס על   נראה לבאר  עוברי רצונו אבל מי שאוחז    כי סתם קב"ה הכוונה לזעיר אנפין שהוא בחי' משפט 
בכסא כבודו אוחז בבחי' אריך אנפין שהיא מדרגה גבוהה הרבה יותר ששם לא דנים את האדם לפי מעשיו אלא לפי שרשו וזה בחי' למעלה  

ראשית  עה"ת ב וכעין זה מצינו בביאור הבעש"ט  מהמקום דהיינו מקומו של עולם, ומי שאוחז במדרגה עצומה זו יש בלבו מקום לכל אדם.  

שצדיק קטן אוהב רשע קטן וצדיק גדול אוהב רשע גדול ומשיח ילמד זכות אפילו על רשע גמור.    -  'ובבאר מים חיים שם אות ק   אות קכא 
   והביאור כנ"ל שלצדיק גדול יש מקום בלב לאהוב אפילו רשע גדול ומשיח יעלה בזה על כולנה עד שיהיה בלבו מקום אפילו לרשע גמור.

מדבר מאריך אנפין ששם באמת הרחמים גדולים אבל בדרך כלל אדרבה עיקר הדין של ישראל הוא ע"י זעיר אנפין שהוא    צ"ע כי כאן  סט 
 מדת האמת ששם הרחמים קטנים וכמבואר בתורה קה. נמצא שאליבא דאמת הקב"ה דן את ישראל בבחי' שאינה מקומו של עולם. וצ"ע.

 האדם.   -)ה(אדם, ובתשכט   -ון המשנה(, ובתרצו  האדם )כלש   –אדם, ובתרלו    -ותרלד גם בדפו"ר    ע

 אבות פ"א *    עא 

ֶֹרן ְוֶיֶקב ַהכ ָ   -יב אות    ' ערלה הלכה ד   יו"ד   לק"ה   עב ְפסֶֹלת ג  ינו  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ב ִ ֹות  ָאְמרו  ַרב  ֶ מֹו ש  ְיָקא. כ ְ ְפסֶֹלת ד ַ ִכין ב ִ ן ְמַסכ ְ ֶזה  ְוַעל כ   ָ ר. ב  ב ְמַדב   תו 
ָלנו  ה' יִ  ָאה ֶזה ב ְ ַמְרֶאה  בו  ל ַהת ְ ֶ סֶֹלת ש  ְ י ַהפ  "ל, כ ִ נ ַ ַ ל ֶאָחד כ  ָ ל כ  ֶ ת ְלִפי ְמקֹומֹו ש  ן אֹוָתנו  ְלַכף ְזכו  הו א ד ָ ֶ ַרְך ש  ָ ה  ְתב  ָ ל ִחט  ָ ָאה ְלָמש  בו  ִחיַנת ְמקֹום ַהת ְ

ֲהָוָיָתה   ַ כ  יֹוְצָאה  ַעְצָמה   ב ְ ה  ָ ַהִחט  ין  א  ֶ ָהָאֶרץ ָאנו  רֹוִאין ש  ִמן  ָלה  ד  ש     ַהג ְ ַהק ַ ִמן  ו  ָאה  בו  ַהת ְ סֶֹלת  ְ פ  הו א  ֶ ֶֹלת ש  ב  ִ ְוַהש   ש   ַהק ַ א  יֹוצ  ה  ָ ְתִחל  ב ִ ַרק  ָהָאֶרץ.  ִמן 
ִלים ַעל ָהִאיָלן   ד  רֹות ַהג ְ ן פ   . ְוכ  ש  ֶֹלת ְוַהק ַ ב  ִ ֶרְך ַהש   ה הו א ד ֶ ָ ת ִויִניַקת ַהִחט  ו  ה ְוָכל ִחי  ָ א ַהִחט  ְרקַ יֹוצ  א ִמן ַהק ַ ין יֹוצ  א  ֶ הו א  ש  ֶ ל ָהִאיָלן ש  ֶ ץ ש  י ִאם ָהע  ע כ ִ
הֶ  מ  ר ו  מו  ְפסֶֹלת ג ָ ץ ו  ן ע  ם כ   ם ג ַ ה  ֶ ְרִביִטין ְוָעִלים ש  ַ ָהֲעָנִפים ש  מ  ו  יֹוְצִאין ֲעָנִפים ו  נ  ֶ ִממ  ר ו  מו  ץ ג ָ ְרִביִטין  ע  ַ ֶרְך ַהש   תֹו ד ֶ ו  ִרי ְוָכל ְיִניָקתֹו ְוִחי  ְ ל ַהפ  ד  ְיָקא ג ָ ם ד ַ

סֶֹלת    ְוָהֲעָנִפים  ְ ֶרְך ַהפ  א ד ֶ לֹו הו  ו  תֹו ְוִגד  ו  ִרי ְוִחי  ְ ל ְמקֹום ַהפ  ָ כ  ֶ ר ִנְמָצא ש  מו  ץ ג ָ ם ע  ה  ֶ ל  ְוָהִאיָלן ש  ֵנק ּכָּ ְמֵעי ִאּמוֹּ ְויוֹּ ֵדל ּבִ ה ְוגָּ ה ְסרוּחָּ ּפָּ ר ִמּטִ צָּ ם נוֹּ דָּ אָּ ְוֵכן הָּ

א  ְיקָּ ִאּמוֹּ ְודַּ ר ּבוֹּ ּבְ ָּ ֻקש ּ ּמְ ֶׁ ּבוּר ש  ּטַּ ְך הַּ רֶׁ ְחְצבוּ ִמ   ִחיּוּתוֹּ ּדֶׁ ּנֶׁ ֶׁ ם ש  קוֹּ א ִמּמָּ רָּ ּנוֹּ ן ְוהַּ ְליוֹּ עֶׁ ר הָּ קוֹּ ה ִמּמָּ מָּ ָּ ש  ּנְ ִחיּוּת ְוהַּ יו הַּ לָּ ְך עָּ ָּ מוֹּ ֵאּלוּ ִנְמש  ל ְיֵדי ְמקוֹּ ת  עַּ מוֹּ ְ ם ִנש  ָּ ש ּ
ל  לָּ ן ּכְ ּמָּ א ּתַּ ִפיסָּ ה ּתְ בָּ ָּ ֲחש  ֵלית מַּ ֵאל ּדְ תו    ִיְשרָּ ָ כ  ֶ מֹו ש  ִעים, כ ְ ִמים ד   ֱאֶמת ִנְפְלאֹות ת ְ ֶ 'ְוֶזה ב  יִתי ִנְפָלִאים ַמֲעֶשיָך ְוכו  י נֹוָראֹות ִנְפל  י ה'  ב, אֹוְדָך ַעל כ ִ . ּכִ

ת ְוהַּ  רוֹּ ּפֵ ל הַּ י ּכָּ ִרי, ּכִ ּפְ ם הַּ ה ִהיא ְמקוֹּ ִלּפָּ ּקְ ה וְּפִרי ְוהַּ ת ְקִלּפָּ ְבִחינַּ ִרים ּבִ בָּ ּדְ ל הַּ א ּכָּ רָּ ְך ּבָּ רַּ ֵהם  ִיְתּבָּ ֶׁ ם ש  הֶׁ ּלָּ ֶׁ ת ש  ִלּפוֹּ ּקְ הַּ ם ּבְ מָּ ת ְמקוֹּ בוּאוֹּ ה  ּתְ ְראֶׁ ּנִ ת ּכַּ סֹּלֶׁ ּפְ הַּ
ִחּלַּ  ּתְ ל  ֶׁ ין ש  ּדִ ֵמהַּ ְך  ָּ ְמש  ּנִ ֶׁ ש  ְוכוּ'  ִאין  ְדמָּ קַּ ְלִכין  מַּ ל  ֶׁ ת ש  סֹּלֶׁ ּפְ ְוהַּ יִגים  ּסִ הַּ ת  ֵמֲחמַּ ה  ְוזֶׁ "ל.  ּנַּ ְוכַּ חוּש   י  ּבְ ּכִ ם,  לָּ עוֹּ הָּ ל  ּכָּ ל  ֶׁ ש  ם  קוֹּ ּמָּ הַּ ר  ִעּקַּ הוּא  ֶׁ ְמצוּם ש  ּצִ הַּ ת 

ִלְברֹּ  ְך  רַּ ִיְתּבָּ נוֹּ  ְרצוֹּ ּבִ ה  לָּ עָּ ֶׁ ש  מָּ ּכְ ה  וָּּ ִנְתהַּ ה  זֶׁ ְיֵדי  ל  ְועַּ ין  ּדִ הַּ ש   ֹּרֶׁ הוּא ש  ֶׁ ִדין ש  ִלְצדָּ ר  אוֹּ הָּ ְוִצְמֵצם  ה  ִריאָּ ּבְ לַּ ם  קוֹּ מָּ ה  יָּ הָּ לֹּא  ם  לָּ עוֹּ הָּ ת  ה  א אֶׁ ִריאָּ ּבְ לַּ ם  קוֹּ
ת  מוֹּ לָּ עוֹּ הָּ ל  ּכָּ וּוּ  ִנְתהַּ ה  זֶׁ ְיֵדי  ל  ְועַּ ו  קַּ ְך  רֶׁ דֶׁ ּבְ ף  סוֹּ ֵאין  הָּ ר  יְך אוֹּ ִ ִהְמש  ם  ָּ ְמבָֹאר    וְּלש  ַ כ   ,' ָעִמים.  ְוכו  ְ פ  ה  ָ מ  ַ כ  ינו   ְדָבר  ב ִ ָבא  מו  ו  תֹו  ָ ְתִחל  ב ִ ים  ַחי ִ ץ  ע  ב ְ ֶזה  ל  ָ כ 

ִחינָ  ש  ב ְ י  ִאין ָלעֹוָלם  ָ ב  ֶ עֹוָלם קֶֹדם ש  ָ ב  ֶ ָבִרים ש  ָכל ַהד ְ ן ב ְ ְכמֹו כ  ו  ִריָאה  ת ַהב ְ ו  ֶֹדם ִהְתַהו  ק  ֶ ִחיַנת צִ ִנְמָצא ש  יֶזה ב ְ ְהֶיה א  י ִ ֶ ַח ש  ַהֶהְכר  ֶ ם קֶֹדם  ה זֹאת ש  ְמצו 
ְמצו   ַהצ ִ ֶ ש  ֲחַמת  מ  ו  ָלעֹוָלם  א  ְויֹוצ  ִנְבָרא  הו א  ֶזה  י  ְיד  ַעל  ֶ ש  ָבר  ַהד ָ ל אֹותֹו  ֶ ש  ו ת  ְוַהִחי  ָהאֹור  ְך  ָ ְמש  נ ִ ֶ ְטָרא  ש  ַהס ִ ֲאִחיַזת  ר  ִעק ַ ם  ָ ש   מ ִ ֶ ש  ין  ַהד ִ ֶֹרש   ש  הו א  ם 

ָאָדם   ָצִריְך  ָהָיה  ן  כ   ְוַעל  ֹות.  ִלפ  ְוַהק ְ לָ ָאֳחָרא  ִנְתַקל ְ ָאז  מ  ָוָרע  טֹוב  ַעת  ַהד ַ ץ  ע  ְטא  ח  י  ְיד  ַעל  ֶזה  ָ ב  ַגם  ָ פ  ְוהו א  תֹו  ָ ִפל  ת ְ י  ְיד  ַעל  ֹל  ַהכ  ר  ְלָבר  ֹון  ה  ָהִראש 
צְ  ָבִרים י  ל ַהד ְ ָ כ  ֶ ַהְינו  ש  ֹאַכל ֶלֶחם. ד ְ ָך ת  ֶ ַעת ַאפ  ז  ֶדה ב ְ ָ ֶשב ַהש  ָ ֶאת ע  ִרי  או  ָהֲאָדָמה ְוִנְגַזר ָעָליו, ְוָאַכְלת  ְ ה ָקְדָמה ַלפ  ָ ִלפ  ֹות ְוַהק ְ ְקִלפ  ְפסֶֹלת ו  ים ב ִ ִ ש  ָ ב   ְמלֻּ

ִמיד   ָ ּקְ ת  הַּ ֶׁ ת ש  ם וֵּמֲחמַּ הֶׁ ְדמוּ לָּ ּקָּ ֶׁ ת ש  סֹּלֶׁ ּפְ ת ְוהַּ ִלּפוֹּ ּקְ ִרים ֵמהַּ בָּ ּדְ ל הַּ ֵרר ּכָּ ֵמינוּ ְלבָּ ל יָּ ֵתנוּ ּכָּ דָּ ל ֲעבוֹּ ה ּכָּ ּה,ְוזֶׁ ה לָּ ְדמָּ ד ְוקָּ ִרי ְמאֹּ ּפְ הַּ ה ּבְ ֲחזָּ ה ִנְתאַּ ן    ִלּפָּ ַעל כ  

ֹוְפִלים ַרֲחָמנָ  נ  ֶ ֶזה ָהעֹוָלם ְונֹוְפִלים ְלָמקֹום ש  ִלים ב ְ ָ ים ִנְכש  ֲחַמת ֶזה ַרב ִ מ  ר ְמֹאד ו  רו  ה ַהב   ֶ ֱאֶמת ָקש  ֶ ֵהם  א ִלְצָלן  ב  ֶׁ ֵרי ּכֹּחַּ ש  ּבוֹּ ים ּגִ יִּ ֲאִמּתִ יִקים הָּ ּדִ ּצַּ ק הַּ רַּ

ּכֹּל ְולֹּא  ְרִרים הַּ ם ֵהם ְמבָּ ל ִיְצרָּ ִרים עַּ ּבְ נוּ כְּ   ִמְתּגַּ תָּ דוּן אוֹּ ֵלינוּ ְולֹּא יָּ חוּס עָּ יָּּ ֶׁ ֵלינוּ ש  ְך עָּ רַּ ֲחֵמי ה' ִיְתּבָּ ְרִרים רַּ ם ְמעוֹּ תָּ ף ִצְדקָּ תֹּקֶׁ ֵהם ּבְ ֶׁ ף זוֹּ ש  ֲעֵשינוּ  זוֹּ אַּ מַּ
עוֹּ  הָּ ה  ְלזֶׁ ְך  ָּ ִנְמש  הוּא  ת  מוֹּ ְמקוֹּ ה  ֵאיזֶׁ ְך  רֶׁ ּדֶׁ ד  חָּ ְואֶׁ ד  חָּ ל אֶׁ ּכָּ ל  ֶׁ ש  ם  קוֹּ מָּ ל  עַּ ֵמנוּ  ְמקוֹּ ל  עַּ ל  ּכֵ ִיְסּתַּ ק  ה  רַּ ִלּפָּ ּקְ הַּ ת  ִחינַּ ּבְ הוּא  ד  חָּ ל אֶׁ ּכָּ ל  ֶׁ ם ש  קוֹּ ּמָּ הַּ י  ּכִ ם,  לָּ

"ל. ּנַּ ּכַּ ְזכוּת  ף  ְלכַּ נוּ  תָּ אוֹּ ן  ְודָּ ֵלינוּ  עָּ ֵחם  ְמרַּ הוּא  ה  זֶׁ ְיֵדי  ל  ְועַּ "ל.  ּנַּ ּכַּ ִרי  ּפְ לַּ ה  ְדמָּ ּקָּ ֶׁ ש  ת  סֹּלֶׁ ּפְ ר    ְוהַּ ֶ ֲאש  ַ כ  ַחי  ל  ָ כ  ֶאת  ֹות  ְלַהכ  עֹוד  ֹאִסף  ְולֹא  ב,  תו  ָ כ  ֶ ש  ְוֶזה 

וֹ ָעִשי  ִאמ  י  ע  ְ ִממ  את  ָלצ  ְנַער  נ ִ ֶ ִמש   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ינו   ֹות  ַרב  ו   ְוָדְרש  ָריו.  עֻּ ִמנ ְ ַרע  ָהָאָדם  ב  ל  ֶצר  י  י  כ ִ ְיָקא,  ִתי  ד ַ ֹו  ִאמ  י  ע  ְ ִממ  את  ָלצ  ְנָער  נ ִ ֶ ִמש   י  .  ּכִ ְינוּ  הַּ

ף ּכָּ  ם ְמֻטּנָּ קוֹּ א ִמּמָּ צָּ יָּּ ֶׁ ת ש  ֲחטֹּא ֵמֲחמַּ ם לוֹּ לַּ רַּ מוֹּ ּגָּ י.ְמקוֹּ ְתִני ִאּמִ ֱחמַּ י וְּבֵחְטא יֶׁ ְלּתִ לָּ ן חוֹּ וֹּ עָּ ִוד, ֵהן ּבֶׁ ר ּדָּ מַּ אָּ ֶׁ ה. וְּכמוֹּ ש     זֶׁ
שמצד השכל החכמה ואפילו הנבואה החוטא ימות ואפילו התורה דורשת קרבן שהוא עיצה קשה עדיין ורק הקב"ה אומר    כמבואר במדרש   עג

עיין  לו.  מתכפר  יחזקאל    שבהרהור תשובה  שמעוני  תמות "   –על הפסוק -רמז שנח    -יח    פרק   -ילקוט  היא  החוטאת  לחכמה  " הנפש  , שאלו 
חוטא מהו ענשו א"ל חטאים תרדף רעה, שאלו לנבואה חוטא מהו ענשו, א"ל הנפש החוטאת היא תמות, שאלו לתורה חוטא מהו ענשו א"ל  

 וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך.יביא אשם ויתכפר לו. שאלו להקב"ה חוטא מהו ענשו א"ל יעשה תשובה ויתכפר לו הה"ד טוב  

חסד  היא  על  -תשובה  התוהה  שצדיק  מהגמ'  עליו  והקשו  מעשה,  מידי  מוציאה  שמחשבה  חסד  שהוא  פ"ד  ישרים  במסילת  מבואר  וכן 
 הראשונות מפסיד מצוותיו, הרי שמחשבה מוציאה מידי מעשה מצד הדין. ויש בזה אריכות הבאנו אותה בתורה ו'.



 מוהר"ן תנינא                  תורה א                     ליקוטי                                              10ב: 

שהוא בחי'    מרימין פנינו לבקש כפרה מאתו ית', ע"כ עשה עמנו חסד, וקבע יום הדין ר"ה בר"ח

ל הוא ית' בעצמו מבקש כפרה, בבחי' הביאו עלי כפרה , שאז כביכויום החסד שנתחדש בו התשובה
כמבואר שם שבתחילה נבראה הלבנה גדולה כמו החמה    (\עו/.שבועות ט  \עה/[עד]הנאמר בר"ח )כשארז"ל  

אמר לה שתתמעט, וטענה מדוע הרי אמרתי דבר   ,הלבנה אין שני מלכים יכולים להשתמש בכתר אחד  וכטענה 
וצ"ע א"כ מדוע לא החזירה גדולה כמו שהיתה?   .עד שאמר הביאו עלי כפרהנכון, וניסה לפייסה ולא נתפייסה  

ומדוע יועיל כפרה, הרי הפוגע בחבירו לא מועיל כפרה עד שיפייס אותו? ובאמת יש בזה סודות גדולים שכל סוד 
 הבחירה ומלחמת היצה"ר תלוי בזה, והכפרה שמבקש הוא כביכול על בריאת היצה"ר מצד אחד הוא טוב מאד

כ לא שייך שיחזור המצב לקדמותו ולא שייך לפיוס אלא הוא סוד הבחירה  ייקא ומאידך הוא רע מאד מאד, ע"ד
שהוא טוב לבוחרים בטוב ורע לבוחרים ברע ואעפ"כ גם עליהם מצטער הקב"ה ומבקש כפרה על שכביכול גרם  

להכשל בעצמו  להם  ית'  כפרה, מאחר שהוא  לבקש  הדין  ביום  בושה  לנו  אין  וע"כ  אז .  מבקש 
כנ"ל כפרה.  \עז/כפרה  עלי  הביאו  לומר  שיצטרך  זה  לידי  בא  כביכול  בעצמו  ע"י שהש"י  גם   .

אע"פ שבאמת אין חרטה אצלו ית' כי    היינו שעשה דבר שהוצרך להתחרט עליו ולומר הביאו עלי וכו'

.  רה על עצמינוהוא מעל הזמן, אדרבה מזה ניכרת רחמנותו שבכוונה הביא עצמו לכך כדי שלא נתבייש לבקש כפ
חרט עליהם, כי גם הוא ית' תע"כ אין לנו בושה לבא לפניו בחטאינו לבקש עליהם כפרה ולה

נמצא שאנו רואין גודל רחמנות שלו. ע"כ הוא לבדו   .עשה דבר שהוצרך להתחרט עליו כנ"ל 
 . כי כל \עח/ ית' ראוי לדון את העולם, כי הוא ית' יודע מקום כ"א וא'

 

 
 פנחס רמז:[ ין ס: ]ועיין לעיל תורה י סוף אות ט שגם שם ציין מוהרנ"ת לשבועות ולא לחולין לשון זה נמצא גם בזוהר אחרי מות עט: פנחס רמח: ורע"מ  * לשון זה הוא בחול   עד

  אמרה   ".את המאור הגדול ואת המאור הקטן " וכתיב    " ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים " רבי שמעון בן פזי רמי כתיב  -  : חולין דף ס   עה 
לפני הקב"ה  שישתמשו בכתר אחד   , ירח  ומעטי את עצמך   ? רבש"ע אפשר לשני מלכים  לכי  לה  ואמרתי    , אמר  הואיל  לפניו רבש"ע  אמרה 

אמר לה זיל לימנו    ?אמרה ליה מאי רבותיה דשרגא בטיהרא מאי אהני   , אמר לה לכי ומשול ביום ובלילה   ?לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי 
ושנים ימים  תקופותא אמ   , בך ישראל  נמי אי אפשר דלא מנו ביה  יומא  ושנים " דכתיב    , רה ליה  ולימים  ולמועדים  לה    ".והיו לאותות  זיל  אמר 

אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את    , דלא קא מיתבא דעתה הקב"ה  חזייה    .דוד הקטן   ,שמואל הקטן   ,יעקב הקטן   ,ליקרו צדיקי בשמיך 
.  אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח   ?שעיר של ראש חדש שנאמר בו לה'   והיינו דאמר ר"ש בן לקיש מה נשתנה   .הירח 

 ע"כ הגמ'. 

נראה שהכפרה היא על שלא הצליח לפייס את הלבנה. וצ"ע וכי כל מי שלא יורד לסוף דעתו של הקב"ה צריך הקב"ה    צ"ע כי בפשט הגמ' 
 לפיסו עד שצריך כפרה אם לא נתפייס.

א''ר יהודה  -גמ'  על שאין בה ידיעה בתחלה ולא בסוף שעירי רגלים ושעירי ראשי חדשים מכפרין דברי ר' יהודה:    -  משנה   –  שבועות ט.  עו 
  , חטא שאין מכיר בו אלא ה' יהא שעיר זה מכפר   " ושעיר עזים אחד לחטאת לה'" טו{  -אמר שמואל מ''ט דר' יהודה אמר קרא }במדבר כח 

א''כ    .אמר הקב''ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח   ?נשתנה שעיר של ר''ח שנאמר בו לה' דאמר ר''ל מה    , והאי מיבעי ליה לכדר''ל 
שמכפר גם על .  שמעת מינה תרתי   ?מאי לה'   ,א''כ נימא קרא חטאת ה'   ?ואימא כוליה להכי הוא דאתא   .לכדאמרן אלא    ?מאי לה'   , לימא קרא על ה'

 שאין בה ידיעה כלל וגם על הקב"ה. 

זה היינו הך כי מיעוט הירח גרם ליצה"ר לכן כשאדם חוטא בלא ידיעה שע"כ לא יכול להביא כפרה אזי הכפרה חוזרת להקב"ה שגרם לו    ודובאמת עפ"י הס 
 לחטא במיעוט הירח. ושמעתי בדרך צחות שזה הכוונה מה שאת הוידוי אומרים בלשון רבים אשמנו בגדנו. 

י ֶזה ב ְ   -אמצע אות ט'    ' ערלה ד   לק"ה   עז  ַרְך כ ַ ַעל ְיד  ָ ַעְצמֹו ָאנו  ְמִביִאין ָעָליו ִיְתב  י ֶזה ב ְ ָבה, ַעל ְיד  ו  ָנה ִלְתש  ָ רֹאש  ַהש   ָאנו  זֹוִכין ָאז ב ְ ֶ י  ַעְצמֹו ש  ָרה, כ ִ ָ פ 
אָ  ֶ ש  ָרה.  ָ פ  ַ כ  ָעַלי  ָהִביאו   ל,  ְשָרא  ִמי ִ ַרְך  ָ ִיְתב  ה'  ת  ַ ש  ק ָ ַ ב  ר  ִעק ַ ְוֶזה   . נו  ָבת  ו  ְתש  ב ִ י  לו  ת ָ ר  ַעל  ָהִעק ָ ָרה  ָ פ  ַ כ  ָעָליו  ְלָהִביא  ְצִריִכין  ְיָקא  ד ַ ָאנו   ל,  ִיְשָרא  י  נ  ב ְ נו  

ְוכו   ַעְצמֹו  ֶאת  יר  ַמת ִ ש   ָחבו  ין  א  י  כ ִ  , נו  ָ ב  י  לו  ת ָ ֹל  ַהכ  י  כ ִ ָגִמים,  ְ ַהפ  ל  ָ כ  ם  ָ ש   מ ִ ֶ ש  ַח  ר  ַהי ָ ֶאת  ט  ע  מ ִ ֶ הַ ש  י  ְיד  ַעל  ן  כ   ְוַעל  ִנים.  ו  ק  ת ִ ַ ב  ָבא  ו  מ  ַ כ  ָאנו   ',  ֶ ש  ָבה  ו  ש  ת ְ
ְמִביִאין ֶזה  י  ְיד  ַעל  ָנה  ָ ַהש   רֹאש   ב ְ ָ   עֹוִשין  ש   מ ִ ֶ ש  ַהחֶֹדש   ש   ו  ִקד  ִחיַנת  ב ְ הו   ז ֶ ֶ ש  ָבָנה  ְ ַהל  ִגיַמת  ְ פ  א  ִנְתַמל   ֶזה  י  ְיד  ְוַעל  ַרְך.  ָ ִיְתב  ָרה  ָ פ  ַ כ  ָהְרָגִלים.  ָעָליו  ל  ָ כ  ם 

ש  ַהחֹ  ו  ִקד  ִחיַנת  ב ְ ר  ִעק ַ ֶ ִחי ִנְמָצא ש  ב ְ ִהוא  ֶ ש  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ל  ָ כ  ן  כ   ְוַעל  ָנה.  ָ ַהש   י רֹאש   ְיד  ַעל  ָבָנה הו א  ְ ַהל  ִגיַמת  ְ פ  ן  ו  ק  ת ִ הו א  ֶ ש  לֹש   ֶדש   ָ ַהש   ת  ַ ש   ְקדֻּ ַנת 
 , ש  ַהחֶֹדש  ו  ִחיַנת ִקד   ְרָגִלים ב ְ

ואולי כי מה שיודע לדון כל אחד כפי  ו של כל אחד ואחד.  בכך שראוי לדון כי הוא רחמן ומסיים שראוי לדון כי יודע מקומ   צ"ע שפתח   עח
   מקומו זה מצד היותו רחמן דהיינו בבחי' הרחמים גדולים שבו דהיינו אריך אנפין המבואר בתורה קה.
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 הם אצלו ית', כי הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו כנ"ל.  תהמקומו
 

אין הכוונה   ,כי אעפ"י שאנו מוצאים מקומות שהי' בהם השראת השכינה, כגון בבית המקדש
בית המקדש  ח"ו שנתצמצם שם אלקותו יתברך ח"ו, כמו שאמר שלמה   כיצד המלך בחנוכת  ששאל 

המ בבית  שכינתו  ישרה  שהקב"ה  שהרי  יתכן  ח(קדש  א  לא   \א/ )מלכים  השמים  ושמי  השמים  הנה 
פי' גם השמים וגם השמים של השמים הם קטנים מלהכיל אותך וכל שכן   יכלכלוך אף כי הבית הזה וכו'

הזה נאים  , הבית  דברים  שם  שהיה  מחמת  ציו  ,רק  היה  בביהמ"ק  דבראשית, כי  דעובדא  רא 
קום המקדש היה תמיד מקום קדוש כידוע ששם נברא מאע"פ ש  ,[{ב]   ע' בהקדמת התיקונים}וציורא דג"ע  

והוא הנקרא המקום בכל התורה כי קדושתו מצד בדרכו לחרן  אדם הראשון ושם נעקד יצחק ושם התפלל יעקב  
אבל נוספה בו   דהיינו בבחי' היות בראש הסולם של הקדושה,  לכן נקרא המקום הגבוה ביותר בעולם,  עצם המקום,

בית ה בו  בו/ מ קדושה כשנבנה  נפלאה שתשרה  לקדושה  וציור שיהיה מרכבה  באופן  ציור  \גקדש שנבנה  בבחי'   ,

רוצה לומר שרק את ע"כ המשיך לשם קדושתו ית'.   הדומה לקדושה העליונה שעי"ז היא תוכל להתלבש בו,

סובב וממלא   אין העולם מקומו, רק הוא מקומו של עולםבעצמו  אבל הוא ית'  קדושתו המשיך לשם  

וע"כ הוא ית' יכול לעשות ר"ה, שהוא יום הדין. כי הוא מקיים אל תדין את   ם בתוכו ה כל עלמין ש
   :  חבירך עד שתגיע למקומו כי הוא מקומו של עולם כנ"ל

 
צג( )תהלים  בחי'  ימים  \ד/וזה  ה' לאורך  נאוה קודש  קדש  ,  לביתך  נאוה  לביתך  היינו שהש"י  וזהו 

בחי' ה'  אבל הוא ית' בעצמו    ,דברים נאים  שם  ההמשיך רק קדושתו לבית המקדש, מחמת שהי

היינו שהוא ית'   ,ה' לאורך ימיםאין העולם מקומו, רק הוא מקומו של עולם. וע"כ  לאורך ימים כי  
כמבואר שם    {ודף ו ובשו"ע או"ח סי' שצג  [ה]  ע' ביצה ד}יכול לעשות ר"ה, שהוא יומא אריכתא  

ברו את החודש או לא קבעו י גלויות שמחמת הספק אם ע  לששני ימים של ראש השנה אינם כמו יום טוב שני ש
הם כמו יום  גם בארץ ישראל ו בחוץ לארץ לנהוג עוד יום אחד יו"ט, אבל ראש השנה אינו כן אלא הוא שני ימים  

  .כנ"לאחד ארוך שקדושתו שווה וודאי לא מספק 
ש מקומו  בחי'  ג"כ  הוא  בבחי' שרשי הנשמות,  הכבוד,  כסא  בבחי'  בבחי'    ,עולם  לומי שאוחז 

. דהיינו ע"י בחי' כסא וכסא כבוד ינחילם כי לה' מצוקי ארץ וישת עליהם תבל  \ו/)שמואל א ב(
, וע"כ הוא וישת עליהם תבל, עי"ז הוא מקומו של עולם, בחי'  שאוחז בו  הכבוד שרשי הנשמות
 :  יכול לעשות ר"ה כנ"ל

 
   התורה הזו. תעתה יבאר כיצד רמוז כל התורה הזו בפסוק שבו פתח רבנו א

 
ת    א פרק ח -מלכים   א יִּ י ַהּבַ לּוָך ַאף ּכִּ ם לֹא ְיַכְלּכְ ַמיִּ ָ ֵמי ַהש ּ ְ ם ּוש  ַמיִּ ָ ה ַהש ּ ּנֵ ים ַעל ָהָאֶרץ הִּ ב ֱאלֹהִּ ֵ י ַהֻאְמָנם ֵיש  י: )כז( ּכִּ יתִּ נִּ ר ּבָ ֶ ה ֲאש     ַהּזֶ

האם אמת הדבר שישב אלהים בבית העשוי על ארץ, בתמיה, הלא השמים לא יכלכלוך, ומכל שכן הבית, ואם    -)כז( כי האמנם    דות דוד מצו 
 כן במה יהיה בית ה': 

נין כל  הוא כע   -ענין החזקה, כמו )לעיל ז כו(: אלפים בת יכיל. אף כי    -בה"א התימה, רצה לומר: האמת. יכלכלוך    -)כז( האמנם    מצודות ציון 
 שכן וקל וחומר, וכן )יחזקאל טו ה(: אף כי אש אכלתהו: 

 דף יג.  ב 

באהל מועד שאע"פ שלא היה במקום קדוש מצד עצמו אלא במדבר שרתה בו השכינה ע"י שנבנה בו ציור תחתון הדומה לעיון    כמו שמצינו   ג
 וארון עם כפורת וכרובים בקדש הקדשים.  דהיינו מנורה בדרום ושלחן בצפון ומזבח במזרח   שעי"ז תוכל הקדושה להתלבש בו.

 מים: )ה( ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה קֶֹדש  ְידָֹוד ְלֹאֶרְך יָ   תהילים פרק צג   ד
 ובדף ו' עמוד א' ופרש"י שם ד"ה מי אמר   דף ד' סוף עמוד ב' ועי"ש פרש"י   ה 

ּפֹת יָ   א פרק ב -שמואל    ו  ְ ל ֵמַאש  ים ֵמָעָפר ּדָ ֵבל: )ח( ֵמקִּ ת ֲעֵליֶהם ּתֵ ֶ ש  י ַלידָֹוד ְמֻצֵקי ֶאֶרץ ַוּיָ ֵלם ּכִּ א ָכבֹוד ַיְנחִּ ּסֵ ים ְוכִּ יבִּ ם ְנדִּ יב עִּ ִּ ים ֶאְביֹון ְלהֹוש     רִּ

כפל הדבר במלות שונות. להושיב    -מי שהיה דל ונבזה שחה עד לעפר, ה' מקימו מן העפר. מאשפות וכו'    -)ח( מקים מעפר דל    מצודות דוד 
האש   - מן  ינחילם  מרימו  להם.  דומה  להיות  נדיבים,  עם  אותו  להושיב  עוד  ומגביהו  היו    -פות,  כאלו  הבריות,  בעיני  יכובדו  לומר:  רוצה 

וזה בעבור שיסודות הארץ המה לה', ועל היסודות ההם עשה הוא את העולם, לזה בידו    -מלומדים בכבוד ובאה להם מנחלת אבותם. כי לה'  
 לעשות בעולמו כרצונו: 

שרים וחשובים.    -התאב לכל דבר, כי אין לו מאומה. נדיבים    -ירומם. אביון    -הוא מקום השלכת הזבל. ירים    -)ח( מאשפות    ון מצודות צי 
ויציקו את ארון. ורצה לומר, היסודות והעמודים שהם מצבי הארץ ומעמידים אותה.    -מצוקי ארץ   מצבי ארץ, ודוגמתו )שמואל ב טו כד(: 

 המיושב נקרא תבל:   מקום   -וישם. תבל    -וישת  
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נּו: ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֵ ֹוָפר ּבַ ְקעּו ַבֹחֶדש  ש     \ז/ פא ד(תהילים ) ּתִּ
תקעו בשופר ביום חידוש הלבנה דהיינו ראש חדש שהוא מועד קבוע לחג ראש השנה, ביום  הוא, פשט הפסוק 

 שמתכסית בו הלבנה. 

חין בג' רגלים שתלויים בחידוש  ורומז להתחדשות המ בחודשלשון ממשלה על המלאכים.  תקעוורבנו דורש 

רומז )לחמש בחי'( ללב וליראה שבו ולנבואה ולתפלה ולשיח   שופרהלבנה )שעי"ז זוכה לדעת ולבטל ג' התאוות(. 

רומז לראש השנה, כי הזוכה לתפלה רק הוא אוחז בבחי' מקומו של   בכסה ליום חגנוהשדה שחוזר כוחו לתפילה.  
 עולם שיכול לעשות ראש השנה. 

בחי'  תקעו בחודש שופר. תקעופי'    וזה הנ"ל,  בחי' הממשלה  זה  הנביא ,  ישעיה  נבואת 

שמרד בחזקיהו המלך כשאשור ו  בגלל מעשיו הרעיםוהנביא אומר לו ששר האוצר בבית המקדש  לשבנה שהיה  

 ותקעתיו יתד לאליקים בן חלקיהו    שלואת המינוי  בלב חזקיהו להעביר אותו ולתת  יתן    באו לכבוש את העיר,
ממונה מושל ווהתרגום שם ואמניניה אמרכל מהימן משמש באתר קיים, פי' שאני אעשה אותו    \ח/ במקום נאמן

קיים  נאמן דהיבמקום  בחוזק  י,  יתד התקוע  כמו  חזקה  לו ממשלה  זה  בחודש    .[ט]   כנ"ל  ,ובקביעותנו שאתן 

רגלים ה  [י]   בחי' התחדשות המוחין שבשלש  חלקי  לג'  זוכים  ידם  עשעל  לבטל  התאוות    לדעת  ג'  ידם 

היראה לשלימות  זוכה  שעי"ז  וממון,  משגל  קד(  , אכילה  )תהלים  למועדים  \יא/ בבחי'  ירח  שכל  עשה   ,
כי ראש חודש נקבע ע"י עדים המעידים בבית דין שראו את    [יב]   המועדים והרגלים הם ע"י חידוש הירח

להם יום קבוע בחודש הם תלויים    הלבנה מתחדשת, ולפי זה מונים את ימי החודש וממילא גם הרגלים כיון שיש

הלבנה. כן    בחידוש  רגליםעל  לג'  רומז  בחודש  מזון ,  שופר.  תיבת  בחי'  ומשובח  יפה  בארמית  שופרא  לשון 

בזוהר  זה בחי' הלב שניזון משופרא דשופרא  משובח   וצח כמבואר  זוהר פנחס }דהיינו מהדם המבורר 
 \ טז/[טו]שופר הוא בחי' יראה, בבחי' )עמוס ג( ם. ג[{יד: ] מטדף וע' תיקונים תיקון כא  [יג : ]רטז רכא

הפשט מדובר בשופר שהיו תוקעים להזהיר מפני אויב הקרב לעיר ואז   היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו
שדן הקב"ה את כל   בוודאי היו נחרדים מאד מפני המלחמה, כך גם שופר של ראש השנה מעורר חרדה מפני הדין

הרם כשופר יט  \יח/[יז] )ישעיה נח(מה שאמר הקב"ה לנביא  בבחי'    ,גם שופר הוא בחי' נבואה  .העולם
יראה כמו תקיעת שופר  קולך גם שופר    .דהיינו שיאמר את נבואת התוכחה שקיבל, בקול גדול שיעורר בעם 

 
   יום מועד קבוע לכך וכן )משלי ז'( ליום הכסא יבוא ביתו למועד הקבוע:   -בחדוש הלבנה. בכסה    -)ד( בחדש    -  רש"י   ז 

   )ד( תקעו בירחא דתשרי שופרא בירחא דמתכסי יומי חגיא דילנא: -  תרגום יונתן 

 בזמן המיועד להיות בו יום חג והוא ר"ה:   -ר. בכסה  בהתחלת החודש ר"ל ביום הראשון תקעו שופ   -)ד( בחודש  -  מצודות דוד 

יו:   ישעיה פרק כב   ח א ָכבֹוד ְלֵבית ָאבִּ ּסֵ ָמקֹום ֶנֱאָמן ְוָהָיה ְלכִּ יו ָיֵתד ּבְ    )כג( ּוְתַקְעּתִּ

   )כג( ואמנניה אמרכל מהימן משמש באתר קים ויהי לכורסי יקר לבית אבוהי: -  תרגום יונתן 

ר"ל    -ר"ל לא יהיה נעתק ממשלתו כיתד התקועה במקום חזק ומתקיים. והיה לכסא כבוד וכו'    -במקום נאמן  )כג( ותקעתיו יתד  -  מצודות דוד 
 כל משפחת בית אביו יתכבדו בו: 

 באות ב'  ט 

 כנ"ל באות ה'  י

ֶמש  ָיַדע ְמבֹואֹו:   תהילים פרק קד   יא ֶ ים ש  ה ָיֵרַח ְלמֹוֲעדִּ    )יט( ָעש ָ

יודע הוא דרך בואו ולא שנה סדר מהלכו ולא כן הירח כי    -י מועדי ה' לפי עת חדושה. ידע מבואו  למנות ע"   -)יט( למועדים    -  מצודות דוד 
 פעמים בא בארוכה פעמים בקצרה כן ארז"ל: 

 פרש"י שם   יב 

 לבא דאיהו רכיך וחלש, ומלכא וקיומא דכל שאר שייפין, לא נטיל למזוניה אלא ברירו וצחותא דכל דמא, ומזוניה נקי וברירא,   יג

 מבין, לב יודע, לב רואה, לב איהו שכינתא, דלא נטלא אלא דמא צח, דאיהי קרבנא דצלותא נקיה בלא חובין ובלא פסולת, לב    יד

 אם יתקע וכן נקט רבינו לעיל בתורה ס' אות ח' ]דף עג.[ אבל כאן ולקמן תורה ה' תנינא אות יא ושם בסוף התורה נקט היתקע.  פסוק לשון ה   טו 

ם יִּ   עמוס פרק ג   טז  ה: )ו( אִּ יר ַוידָֹוד לֹא ָעש ָ עִּ ְהֶיה ָרָעה ּבְ ם ּתִּ יר ְוָעם לֹא ֶיֱחָרדּו אִּ עִּ ֹוָפר ּבְ ַקע ש     ּתָ

יתקע שופר    -  רש"י  יתקע    -)ו( אם  ודמיון. אם  ותוקע בשופר להזהיר את העם אין אלו אלא דברי משל  גייסות באים בעיר  שהצופה רוא' 
יאים שהם צופים לכם למלט אתכם מן הרעה שלא תבא וכשתבא לכם הרעה הלא  כך היה לכם להיות חרדים אל דברי הנב   -שופר בעיר  

 תדעו כי הקב"ה עושה לכם על שלא נזהרתם בנביאיו: 
 הפסוק חוזר בלק"מ ה"פ כאן ולקמן בדף יט. יח. הרם כשופר ובדף יח: ולעיל תורה כב דף לד. כשופר הרם    יז 

ְך    ישעיה פרק נח    יח ְחש  ָעם ּוְלֵבית ַיֲעקֹב ַחּטֹאָתם: )א( ְקָרא ְבָגרֹון ַאל ּתַ ְ ש  י ּפִּ ד ְלַעּמִּ ֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלָך ְוַהּגֵ ש ּ    ּכַ

זהו מאמר ה' אל הנביא קרא בגרון ר"ל קרא בקול רם ביותר עד שיצא הקול מן הגרון כדרך הצועק להיות    -)א( קרא בגרון  -  מצודות דוד 
אמור להם במה הם פושעים והוכיחם    -קול השופר. והגד לעמי פשעם    כהרמת   -אל תמנע הקריאה. כשופר    -נשמע למרחוק. אל תחשוך  

 כפל הדבר במ"ש:   -עליהם. ולבית וכו'  
 כשופר הרם   -בתרלד   יט 
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, וזה בחי' מיצר ה-ענני במרחב י  מן המיצר קראתי יה וכו'  \כ/בבחי' )תהלים קיח(  ,הוא בחי' תפלה
הוא הצד הרחב    ומרחב השופר  , שהוא בחי' צעקת ישראל מתוך צרהשבו תוקעים  דהיינו הצד הצר  השופר

הוא בחי' שיח השדה שחוזרין השופר    . גםשממנו נשמעת התקיעה והיא בחי' קולו של הקב"ה שעונה להם
ריח  כחם   מהריח   כאלהילתוך התפבבחי'  שיניקתה  נשמה  בחי'  יצחק לשוח בשדה, בבחי'  שהיא   ויצא 
לש  [כב]   כנ"ל השדה ולשוח  שיח  ריח  עם  היתה  ושיחתו  שתפילתו  דהיינו  ותפלה  שיחה  ולשון  השדה  שיח    ן 

בשופר רמוז תפלה עם שיח השדה כי ביובל היא שנת החמישים תוקעים    . וזה בחי' שופר,שהחזיר כחו לתפלתו

גדול לעם  בבחי'    בשופר  יהושע  שאמר  יריחו  כיבוש  על  ו(הכתוב  ה   \כג /)יהושע  בקרן    יובל במשוך 

ר"ת   ויובל רומז לשיח השדה כי יוב"ל  ,ת קול השופר, יריעו כל העם תרועה ועי"ז תיפול חומת יריחואכשמעכם  

 כנ"ל.   שדהב שוחל צחקי יצאו
נמצא תקעו בחודש שופר רומז לממשלה על מלאכים )תקעו( ע"י שמכבד ג' רגלים זוכה לג' חלקי דעת לבטל ג'  

ירושלים שהי לבניין  זוכה  ועי"ז  )בחודש(  זוכה   א תאוות  ועי"ז  נבואה,  נברא מלאך המשפיע  ועי"ז  היראה שבלב, 

בשופר.    בתיבת  הרמוזות  בחי'  ג'  היינו   ,ליום חגינו  כדהבכסוע"י כל הבחי' אלו  לשלימות התפלה 

כמו הקב"ה שדן    כי עי"ז יכולין לעשות ר"ה כנ"ל  , כי ראש השנה הוא חג שחל בזמן כיסוי הלבנה  [כה]   ר"ה
מי שזכה לתפלה בשלימות גם הוא אחיזתו בבחי' מקומו של עולם ועי"ז  כך  ,של עולם  ואת ישראל ע"י שהוא מקומ

מכיר את המפורסמים של שקר ולהיזהר מהם באחיזתו בכיסא הכבוד ולהתקשר באמת לשרש נשמות ישראל כי  
בתפילתו   כל המלאכים מסייעים לו יודע מקומו של כל אחד, ועי"ז להינצל מקנאת המלאכים, ומוצא חן בעיניהם, ו

שהחיות , בבחי' תפלת המשיח  ונשלמת תפילתו  שגדל על ידם בבחי' מכהו ואומר לו גדל,שיח השדה  ע"י הריח שב

 :  נשמה היונקת רק מהריחבחי' כולו שלו מהתפלה כי 
צ"ע שלא ביאר היכן בפסוק נרמז כסא הכבוד שצריך לאחוז בו כדי לבטל קנאת המלאכים. ועיין בתחילת התורה  

ממהדורת תרצו  . )ובאמת  "בכסה ליום חגנו"ואילו כאן השאיר כמו שכתוב בפסוק    "כסא ליום חגינוב"שם כתב  
כי בפשט הפסוק כסה פי' יום קבוע מלשון יום הכסא כמבואר   (לכסא הכבוד  כדי שיהיה רמזכנראה    תיקנו בכסא

ש"י והתרגום והדרש הוא שכסה לשון כיסוי הלבנה, שהוא ראש השנה שחל ביום שהלבנה מכוסה, והוא יום בפר
ת כל העולם, והכסא הזה הוא בעצמו בחי' כסא הכבוד הדין בחי' כסאות למשפט, שהקב"ה יושב על הכסא לדון א

דמות אדם כמבואר   כס שעליו  פני  בחי' מאחז  והוא  ב'  באות  )לעיל  עפ"י  מבואר  כ  (כסא  דהיינוה  פט: שם  שבת 
   שאמר הקב"ה למשה לאחוז בו לקבל קנאת המלאכים.

 
בחי'  כובענין   דהיינו  הנבואה  המשפיע  המלאך  כי  קשיא,  יש  הנ"ל  וכו'הנבואה  הגואל  הוא   המלאך 

, הוא למטה ונתבאר שם שהנערים הם הכרובים בחי' נצח והוד שמהם יוצאת הנבואה [כז]  כנ"ל יברך את הנערים
נבואה  מקום הנבואה  מבחי' יתכן שהוא משפיע להם  כיצד  בחי'  . כי המלאך הנ"ל הוא בחי' השכינה  וא"כ 

והיא[כח]   כמובאמלכות   יש בזה דברים    ספירת המלכות  כט,  והוד שמשם הנבואה. אך  בבחי' למטה מנצח 

דה מהם  יבגו,  למעלה  עולה  כשהיא  עולה  ינו  היא  היראה  שלימות  ע"י  אזי  האמצעי  בקו  שהיא  בו שכיון 

 :, ואין לנו עתה עסק בזה[לא]  דייקא משפיע נבואה לאזי היא ומתקשרת ליסוד ותפארת שמעליה 
 

 
ְרָחב ָיּה:   הילים פרק קיח ת   כ י ַבּמֶ ּה ָעָננִּ י ּיָ ַצר ָקָראתִּ ן ַהּמֵ    )ה( מִּ

 דחק ענה לי ה' והעמיד אותי במרחב: ר"ל זהו החסד כי כאשר קראתי לו מן המצר וה   -)ה( מן המצר    -  מצודות דוד 
 התפלה   -מתרצו    כא 

 סוף אות יא   כב 

ְמֲעֶכם    יהושע פרק ו  כג ָ ש  ּבְ ַהּיֹוֵבל  ֶקֶרן  ּבְ ְֹך  ְמש  ּבִּ ְוָהָיה  ְמֲעֶכם \ )ה(  ָ ש  יָה  \ }ּכְ ְחּתֶ ּתַ יר  ְוָנְפָלה חֹוַמת ָהעִּ ְגדֹוָלה  רּוָעה  ּתְ יעּו ָכל ָהָעם  ָירִּ ֹוָפר  { ֶאת קֹול ַהש ּ
יש  ֶנְגּדֹו: ְוָעלּו ָהעָ   ם אִּ

 כדי שיהיה רמז לכסא הכבוד שלא באר רבנו היכן רמוז כאן(    ואולי  , כי לעיל בתחילת התורה נקט רבינו כסא אע"פ שבפסוק כתוב כסה  אוליבכסא ) –בכסה, ומתרצו    -גם בדפו"ר    כד

 עי"ש תרגום יונתן ומצודות דוד וילקוט שמעוני תהלים פא רמז תתלא   כה 

 הסוף נדפס באות מרובע גדול ובתקפא נדפס באות רש"י קטן.  בדפו"ר מכאן ועד    כו

   באות ו'  כז

 זוהר ויחי דף רל סוף עמוד א קהלת יעקב ערך מלאך   כח 

 בדפו"ר והוא    כט 

 היא   -, מתרלו או ה  -בתרלד לא ברור ונראה היא,   -בדפו"ר היא בתקפא  ל 

 עיין פל"ח כאן אות יט   לא 
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