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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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 ט               מוהר"ן    ויתן עוז למלכו עח  בטח בה' ע ליקוטי                       צב: 

ם זהו בחי' רוה"ק, כי מה שאדם וג    :   מלכות שהוא שרשו כנ"ל

אינו כ"א מחמת שנושם נשימות. ומה היא נשימה, שמוציא   חי

  ולכן )יחזקאל א(    החיות רצוא ושובוזהו בחי'    [א]  ומכניס הרוח

כשאדם דבוק למלכותא קדישא, ומדבר תורה או תפלה, מוציא  

, חדשה אתן בקרבכםורוח  ומכניס רוח הקדושה. וזהו )שם לו(  

שלכם, קרב  אזי  היינו  קדושה,  של  נשימה  נושם  ורוח    כשהוא 

אתן א(  חדשה  )בראשית  וזה  הקודש.  רוח  היינו  אלקים  ,  ורוח 

( בו כשלומד תורה, כי מים זו תורה ) , היינמרחפת על פני המים 

אזי   אלקיםכידוע,  רוה"ק  ורוח  עליו   ףוחופ  מרחפת  , שהוא 

תור בלא  כי  חיים.  רוח  לחיותושואב  א"א  )בת"ז  [ג]  ה  כמ"ש   ,

הוי האלמלא כנפי ריאה דנשבי על לבא    [ד] ג ד' כז ע"ב( "תיקון י

מיא   דא  וריאה  גופא.  כל  ריח וז}אוקיד  פנחס  דא :{הר  ומיא   ,

היה    , תורה להשי"ת,  בלבו  בוער  הישראלי  כשהאיש  כי 

באותיות   כשיתלבש  אבל  גופא.  כל  אוקיד  להיות  באפשרי 

ומ מגנת  תפלה,  או  עליוהתורה  להיפך, [ו]  צלת  ח"ו  וכן   .

אבל  גופא.  כל  כן  גם  אוקיד  הוה  עוה"ז  תאוות  אל  כשבוער 

כשאחר כך לומד תורה או עושה מצוה, היא מגנת ומצלת עליו  

לחיות מלכות   , ויכול  ממדת  רוה"ק  שהוא  חיים  רוח  שואב  כי 

יח   )ברכות  מתים  קרוים  בחייהם  רשעים  ולכן  שרשו.  שהוא 

מ שנפסק  מחמת  כי  חיותע"ב(,  לו  יהי'  מאין  דקדושה,   , חבל 

,  {קהלת ד}  מלך זקן וכסילושואב רוח של שטות, כי דבוק אל  

נכנס בו   עובר עבירה אא"כ  אין אדם  ג'(  )סוטה  וזהו שארז"ל 

בחינות   הוא  ורוה"ק  רוה"ק.  בו  נכנס  להיפך  אבל  שטות.  רוח 

ה(   )אסתר  כמו שאמר הכתוב  , מלכות  ותלבש אסתרמלכות, 

שלבשתה רוה"ק. ובחי' תחי' ג"כ, כשפרש"י    {: דמגילה י}  זדרז"ל

ששרתה עליו רוה"ק.    ותחי רוח יעקבעל פסוק  ה(  "מ  ')בראשי

לא למראה עיניו וזהו בחי' של משיח, כי כתוב אצלו )ישעי' יא(  

וכו'  מלכות    ישפוט  פרצוף  יתוקן  אזי  כי  ברוה"ק.  הכל  אלא 

שרשו.   אל  מלכות  הבחי'  כל  ונתקבץ  לה'  בשלימות  והיתה 

ונוכל להכיר את   , [ט]  והיה ה' למלך על כל הארץ,  [ח]  לוכההמ

בוראינו למעלה מכל העולמות בלא שום לבוש וציור ותמונה.  

, היינו  יאאלקים כי ה' וכו' מלך גדול על כל    [י] )תהלים מז(  וזהו

כשמדת מלכות יהיה גדול ויתעלה אורה מחמת תיקון מעשינו, 

בוראינו   את  להכיר  נוכל  כלאזי  דהייעל  מכל ,  למעלה  נו 

העולמות, ולא כמו עכשיו, כי עכשיו הוא בהתלבשות עולמות  

 : כנ"ל

למלכווזהו   עוז  למדת  [יב]  ויתן  והארה  עוז  כשיתן  היינו   ,

אזי   קרן משיחומלכות  בחינות משיח וירם  יתקן  כל אחד  כי   .

עד שיתקן הארת  מדריגה מעט מעט,  אל  וילך ממדריגה  שלו 

 :   ינות משיח כנ"לפרצוף מלכות בשלימות, וזהו בח
וכפי  גם  ]יג ג"כ.  בהם  וחסר  יפה,  מסודרים  אינם  אלה  דברים 

מהם המכוון  כי    , הנראה  דקדושה,  הדיבור  ממעלת  שמדבר 

רוחו של   בחינות  והוא  בחינות השכינה,  הוא  דקדושה  הדיבור 

הקודש רוח  בחינות  תחי'  משיח,  קוב"ה    בחינות  יחוד  בחינות 

דברי'ושכינתי מתוך  מבואר  זה  וכל  שאין    .  רק  הנ"ל.  התורה 

מתוקן.   הלשון  ואין  כראוי  מסודרים  כולם  וידהדברים  אעפי"כ 

דעת למוצאי  וישרים  למבין  מתורה  גם      :    נכוחים  מבואר 

זאת, שהדיבור הולך עם האדם אפי' למקומות המטונפים, כמו 

ההולכ נקרא    טותוהאם  וע"כ  הולך,  שהוא  מקום  לכל  הולד  עם 

כי מדי דברי בו זכור אזכרנו    [יז]  . וזהו[טז]  ם הבניםאהדיבור  

אפילו  עוד שהוא,  במקום  ח"ו  מונח  האדם  אם  שאפילו  היינו   ,

בשפל המדריגה מאד, אפילו במקומות המטונפים, אעפי"כ ע"י  

בהש א"ע  להזכיר  יכול  הוא "הדיבור  אם  שאפילו  דהיינו  י. 

במקום שהוא, אם יתחזק גם שם לדבר עכ"פ דיבורים קדושים  

  וודדות, יכול להזכיר א"ע בהש"י, אפילשל תורה ותפלה והתב

שם במקומות הנמוכים שהם בחינות מקומות המטונפים, אפילו  

אינו מניח אותו לשכוח את   כי הדיבור  אם נפל למקום שנפל, 

זמן  כרנו עודזכי מדי דברי בו זכור אהש"י. בבחינות   , שכל 

הדיבור  זה  דקדושה,  הדיבור  הדיבור של הש"י שהוא  בו  שיש 

מני ומזכיר  אינו  זוכר  הדיבור  כי  להיות נשכח מהש"י,  אותו  ח 

ל  ודמגיחאותו להתחזק בהש"י במקום שהוא. והבן הדבר היטב,  

ונוראה למי שחפץ באמת לבל   כח הדיבור. והוא עצה נפלאה 

 : יאבד עולמו לגמרי ח"ו

שהוא   עוד הקדושה,  התורה  עסק  מעלת  גודל  מזה  מבואר 

אה דנשבי על לבא  עיקר החיים של האדם. כי אלמלא כנפי רי

הוי לבא אוקיד כל גופא, וכנפי ריאה הוא בחינות התורה כנ"ל.  

היינו כי יש באדם שני מיני תבערות מדורת אש, לטוב ולהיפך.  

ושניהם אינם טובים, כי לפעמים לב האיש הישראלי בוער מאד 

להשי"ת   אשמאד  יקוד  עד  [יט]  כיקד  מדאי  יותר  הוא  אבל   ,

כ  'שהי אוקיד  להיות  להשי"ת,  אפשר  שבוער  ואע"פ  גופא.  ל 

אעפי"כ מאחר שהוא יותר מדאי אינו טוב. וא"א לקרר ולצמצם  

כ"א ע"י התורה. כי כשיעסוק    , במדה  ' , שיהיתההתלהבות הזא

לצמצם   שיזכה  אותו  ותציל  עליו  התורה  תגין  בתורה 

כראוי. וכן יש ח"ו להיפך, כי לפעמים בוער    'ההתלהבות שיהי 

ח"ו.    כהאדם אל תאוות עוה"ז כ"כ, עד שג"כ הי' אוקיד כל גופא 

גם   אותו  ומצלת  עליו  מגנת  היא  תורה  כשלומד  אבל 

לשרפו   רוצה  שהי'  התאוות,  של  הזה  הרע  האש  מהתלהבות 

מתקיים  האדם  הי'  לא  ח"ו,  התורה  שבלא  נמצא  ח"ו.  לגמרי 

ף ומתבטל מריבוי התבערות שיש בכחו, לימין כלל, כי הי' נשר

שהיא   ריאה  כנפי  אלמלא  וזהו  ח"ו.  לשמאל  או  מדאי,  יותר 

אוקיד כל גופא ע"י שני מיני  לבא כאהתורה דנשבי על לבא, הוי  

מצ התורה  ורק  הנ"ל,  הדברים  תבערות  והבן  כנ"ל.  מזה  לת 

 [ :למעשה

 

בה' ועשה טוב שכן ארץ ורעה  בטח  )תהלים לז(  [  כב]   עט

יהי'  מונהא לא  שמצידו  לראות  אדם  כל  שצריך  הכלל  הנה   .

מעשיו.   ולתקן  שלימה  תשובה  לעשות  דהיינו  משיחא,  עיכוב 

ובכל צדיק וצדיק מי שהוא צדיק באמת, יש בו התגלות משיח.  

משיח  התגלות  בו  שאין  ואעפ"י 
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 הוסיף מוהרנ"ת בתקפא רהומכאן עד סוף הת יג
 אעפ"כ -בתשכט  יד
 ההולכת -מתרלו  ההולכות, ו –גם בתרלד  טו

 
 לשה"כ תהלים קיג  טז
 ירמיהו לא יט יז
 במנוקדים תוקן() מגדול  –בתשכט  יח
 טז 'לשה"כ ישעיהו י יט
 בתרלד ומתרלו גופא  ,בתקפא לא ברור ונראה גיפא כ

 במנוקדים תוקן( תיבת לבא נמחק. הוי אוקיד ) –בתשכט  כא
השייכות לה עיין חיי מוהר"ן שיחות לא ידוע היכן ומתי נאמרה.   .וף תורה קחתורה זו מלשון החברים כנ"ל בס  כב

 סימן לו וסימן רנה ובספר טובות זכרונות אות ו'

 תורה אור 
יחזקאל א )יד( ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא  

ָזק:  ַמְרֵאה ַהּבָ  ָוׁשֹוב ּכְ
ָלֶהם   י  ְוָנַתּתִּ )יט(  יא  יחזקאל 
ן  ֶאּתֵ ה  ֲחָדׁשָ ְורּוַח  ֶאָחד  ֵלב 

ָהֶאֶבן בְּ  ֵלב  י  רֹתִּ ַוֲהסִּ ֶכם  ְרּבְ קִּ
ר:  ש ָ י ָלֶהם ֵלב ּבָ ָרם ְונַתּתִּ ש ָ ּבְ  מִּ

ָהְיָתה   ְוָהָאֶרץ  בראשית א )ב( 
ֵני  ּפְ ַעל  ְך  ְוחׁשֶ ָובֹהּו  ֹתהּו 
ְמַרֶחֶפת   ים  ֱאלֹהִּ ְורּוַח  ְתהֹום 

ם:  יִּ ֵני ַהּמָ  ַעל ּפְ
ן  ְסּכֵ קהלת ד )יג( טֹוב ֶיֶלד מִּ

ּוכְ  ָזֵקן  ֶלְך  ּמֶ מִּ ר ְוָחָכם  ֲאׁשֶ יל  סִּ
ֵהר עֹוד:  ּזָ  לֹא ָיַדע ְלהִּ

ּיֹום   ּבַ י  ַוְיהִּ )א(  ה  אסתר 
ר  ֶאְסּתֵ ׁש  ְלּבַ ַוּתִּ י  יׁשִּ לִּ ְ ַהׁשּ
ית   ּבֵ ֲחַצר  ּבַ ֲעמֹד  ַוּתַ ַמְלכּות 
ית   ּבֵ ֹנַכח  ית  ימִּ נִּ ַהּפְ ֶלְך  ַהּמֶ
א   ּסֵ ּכִּ ַעל  ב  יֹוׁשֵ ֶלְך  ְוַהּמֶ ֶלְך  ַהּמֶ
ֹנַכח   ְלכּות  ַהּמַ ֵבית  ּבְ ַמְלכּותֹו 

תַ  ת: ּפֶ יִּ  ח ַהּבָ
רּו   ַוְיַדּבְ )כז(  מה  בראשית 
ר  ְבֵרי יֹוֵסף ֲאׁשֶ ל ּדִּ ֵאָליו ֵאת ּכָ
ְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות   ר ֲאֵלֶהם ַוּיַ ּבֶ ּדִּ
אֹתֹו   את  ָלש ֵ יֹוֵסף  ַלח  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ

יֶהם:  י רּוַח ַיֲעקֹב ֲאבִּ חִּ  ַוּתְ
ְרַאת   יִּ יחֹו ּבְ ישעיה יא )ג( ַוֲהרִּ
ֵעיָניו  ְלַמְרֵאה  ְולֹא  ְיהָֹוה 

ָאְזָניו יִּ  ַמע  ׁשְ ְלמִּ ְולֹא  ּפֹוט  ׁשְ
יַח:   יֹוכִּ

ים   עִּ עובדיה א )כא( ְוָעלּו מֹוׁשִּ
ו  ּפֹט ֶאת ַהר ֵעש ָ ׁשְ ּיֹון לִּ ַהר צִּ ּבְ

לּוָכה:    ְוָהְיָתה ַליקָֹוק ַהּמְ
ְיקָֹוק  ְוָהָיה  )ט(  יד  זכריה 
ּיֹום   ּבַ ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ַעל  ְלֶמֶלְך 
מֹו   ּוׁשְ ֶאָחד  ְיקָֹוק  ְהֶיה  יִּ ַההּוא 

 ָחד: אֶ 
דֹול   ּגָ ֵאל  י  ּכִּ )ג(  צה  תהלים 
ל   ּכָ ַעל  דֹול  ּגָ ּוֶמֶלְך  ְיקָֹוק 

ים:   ֱאלֹהִּ
י ְיקָֹוק ֶעְליֹון  תהלים מז )ג( ּכִּ
ל   ּכָ ַעל  דֹול  ּגָ ֶמֶלְך  נֹוָרא 

 ָהָאֶרץ:
ֵיַחּתּו  -שמואל ְיהָֹוה  )י(  ב  א 
יָבו   יָביו\ְמרִּ {  \}ָעָליו\{ ָעָלו  \}ְמרִּ

ם ַיְרֵעם ְיהָֹוה יָ  ַמיִּ ָ ׁשּ ין ַאְפֵסי  ּבַ דִּ
ְוָיֵרם   ְלַמְלּכֹו  עֹז  ן  ּתֶ ְויִּ ָאֶרץ 

יחֹו:   ֶקֶרן ְמׁשִּ
י   יבִּ מֹוׁשִּ )ט(  קיג  תהילים 
ים   נִּ ַהּבָ ֵאם  ת  יִּ ַהּבַ ֲעֶקֶרת 

ֵמָחה ַהְללוּ   יה: ש ְ

י   יר לִּ ירמיהו לא )יט( ֲהֵבן ַיּקִּ
י   ּכִּ ים  עִּ ֲעׁשֻׁ ׁשַ ֶיֶלד  ם  אִּ ם  ֶאְפַריִּ
ֶרּנוּ  ֶאְזּכְ ָזֹכר  ּבֹו  י  רִּ ַדּבְ י  ּדֵ  מִּ

ן ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם   עֹוד ַעל ּכֵ
ם ְיקָֹוק: ס   ֲאַרֲחֶמּנּו ְנאֻׁ

ח   ּלַ ְיׁשַ ָלֵכן  )טז(  י  ישעיהו 
יו  ַמּנָ ׁשְ מִּ ּבְ ְצָבאֹות  ְיקָֹוק  ָהָאדֹון 
ְיקֹד   ֵיַקד  בֹדֹו  ּכְ ְוַתַחת  ָרזֹון 

יקֹוד ֵאׁש:  ּכִּ
 תורה עט 

יהָֹוה   ּבַ ַטח  ּבְ )ג(  לז  תהילים 
ֶאֶרץ   ָכן  ׁשְ טֹוב  ה  ּוְרֵעה  ַוֲעש ֵ

 ֱאמּוָנה: 



 צג.      מוהר"ן                          בטח בה' עט                                  ליקוטי              

משיח של  מדה  בו  בחי  יש  בזוה"ק   אנות שהוא  כמ"ש  משה, 

)בראשית דף כה ע"ב( משיח דא משה, כמו שאפרש. כי משה  

ישראל בעד  נפשו  באמת[ב]   מסר  שפלותו  ידע  כי  וידע [ג]   ,   ,

והאיש משה  חשיבות וגדולות ישראל, כמו שכתוב )במדבר יב(  

כן  , ומחמת זה מסר נפשו וחיותו בעדם. לעניו מאד מכל האדם

ישראל,   חשיבות  ויכיר  שפלותו,  ויודע  באמת,  צדיק  שהוא  מי 

את  למסור  שפלותו,    דיכול  לראות  יכול  ואימתי  בעדם.  נפשו 

כי בשבת נאמר )שמות   ה' נתן לכם  (  יו בשבת.  את הראו כי 

, שין תלת גוונין דעינא, ב"ת  [ו]   , כי שבת הוא שין בתהשבת

וזהו   שפלותו.  לראות  יכול  בשבת  וע"כ  עין,  איש  בת  שבו 

, שפל ממה  [ז]  הנאמר בשבת )שם(, היינו תחת מדריגתו תחתיו

ועכ"פ   ממקומושהוא.  איש  יצא  למעלה  [ח]  אל  היינו   ,
סוטה  }ושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפינחס  ממדרגתו כגון עט

תשובה    :{. כב כשעושה  בשבת,  שפלותו  לראות  יכול  ואימתי 

ל(   )דברים  שכתוב  כמו  שבת.  שהיא  השלימה  עד  '  ושבת 

תשובות. אחת, יש    י, אתוון דדין כאתוון דדין. כי יש שניאלקיך

בני אדם שעושין משא ומתן, והולכין בהבלי עוה"ז. ובאמצעות 

הראשון למקומו  חוזר  ואח"כ  תשובה,  הרהורי  לו  וזהו    , נופל 

שאין לו נייחא, כי פעם    )יחזקאל א(  ,החיות רצוא ושובבחינות  

ת  שמותר, וזהו בחינות ש טמא ופעם טהור, כשר ופסול אסור ו

ימי חול. אבל תשובה שלימה הוא בחינות שבת, שיש לו נייחא.  

מנוחה   בא  בא שבת  ונדחה  [יא] כי  וכל,  מכל  מנוחה  לו  שיש   ,

הוא שלימה  שתשובה  נאמנה  ותדע  לגמרי.  בחינות    יבהרע 

כב( כשפגע אדה"ר לקין ושאל    פ'  'שבת, כי אי' במ"ר )בראשי

לו והשיב  כך יגאמר    , שעשה תשובה  לו מה נעשה בדינך,  אם 

.  [טו]  מזמור שיר ליום השבתידתקיף חילא דתשובה, פתח ואמר  

מכוון  דברינו  לפי  אבל  אצל תשובה.  ענין שבת  מה  ולכאורה 

לו  ויש  לגמרי  ונדחה הרע  כשעושה תשובה שלימה  כי  היטב, 

כי מה הוא    נייחא, זהו בחינות שבת, ובחי' שדי, ובחי' מט"ט. 

די   לעולמו  שאמר  יב}שדי,  מו  . חגיגה  פ'  ובחינות  {[טז]   ב"ר   .

וישבות ביום השביעי  שבת ג"כ כך, כמו שכתוב )בראשית ב(  

, ואמר די. ובחינות מט"ט הוא ג"כ בחינות שדי מכל מלאכתו

  [ יט]  ( על פסוק. בזוה"ק )בראשית דף כז  יחב י. וזהו שכת[יז]  כנודע

ויקח מאן נטל לי', אלא    ויקח את האדם ויניחהו בגן עדן וכו'

בזמנא דתב בתיובתא   [כא, ]וכו'[ כ]  'ל ליה מארבע יסודין דילינט

אתמר ועלי'  מתמן.  לי'  נטל  קוב"ה  באורייתא,   [כב]   ומתעסיק 

יפרד וכו'ומשם  דילהון  מתאוה  נפשיה  אפריש  לעבדה [כג]  ,   .

וכו' דל"ת  בפיקודין  ולשמרה  דעשה,  על    , בפיקודין  עבר  ואי 

ממרירו אתשקיי'  דאיהו    כדאורייתא  רע,  ואם    , יצה"רדאילנא 

תייבין בתיובתא, אתמר בהון ויורהו ה' עץ, דא עץ החיים, ובי'  

המים ביה[כה]   וימתקו  דאתמר  משיח  משה  ודא  ומטה    [כו]   . 

בידי מיתה  האלקים  ומסטרי'  חיים  מסטרי'  מט"ט,  דא  מטה   .

שלימה,   תשובה  כשעושה  היינו  שפירשנו,  כמו  וזה  עכ"ל. 

ינות משה משיח,  שידחה הרע לגמרי ונעשה כולו טוב, זהו בח

בי'   בידידאיתמר  האלקים  בידו  ומטה  שהיה  היינו  להפוך. כז, 

ומסטרי' מיתה  כחומטה דא מט"ט  כי מט"ט [כט]   מסטרי' חיים   .

, שהם  [לא]   , שזהו בחינות ששת ימי החול[ל]   הוא בחינות משנה

ופסול   כשר  בחי'  מששה  שכלולים  משנה  סדרי  ששה  בחינות 

וע"כ אלו בני אדם שאינם  .  [לב]   טמא וטהור אסור ומותר כנודע

קבועים עדיין בעבודת הבורא ית' ואין תשובתם שלימה עדיין, 

  תשובה ומתחיל קצת בעבודתו ית'   רק לפעמים נופל לו הרהור

וחוזר    למקומו, ואח"כ הוא חוזר ונתעורר   ואח"כ נופל מזה וחוזר 

זאת לטוב.  ומרע  לרע  מטוב  פעם  בכל  משתנה  וכן    ונופל, 

שהם בחינות כשר ופסול    ששת ימי החולהתשובה היא בחינות  

ופעם פסול פעם טמא ופעם    , וכו' כנ"ל ג"כ פעם כשר  כי הוא 

טהור וכו' כי אין לו נייחא. אבל כשעושה תשובה שלימה, זהו  

בחינות שבת, כמו שפירשנו. וזהו בחי' משה משיח, שהיה בידו 

להפוך מרע לטוב, ונדחה הרע לגמרי, וזהו בחינות שדי, ויש לו  

שאמרנו    לגפ "יחא מכל וכל. ובחי' מט"ט ג"כ בחינות שדי, אעני

שבחינות מט"ט הוא משנה, זהו בששת ימי החול. אבל כשבא 

מנוחה,   בא  מלאכתושבת  מכל  שדי.  [לד]  וישבות  בחי'  וזהו   ,
כשעושה לוהיוצא לנו מזה,     .    [אזי נכלל מט"ט בבחי' שד"י ]לה

יכ עי"ז  שאמרנו,  כמו  שבת  בחי'  שהוא  שלימה  ול  תשובה 

, לשון השקט ובטח,  [לז]   בטח בה'לראות שפלותו כנ"ל: וזה הוא  

, היינו שנתהפך מרע לטוב ועשה טובשיש לו מנוחה מכל וכל.  

ארץ גמור.   כד"א    שכן  נפש,  בחינות  כארץ    [לח] היינו  נפשי 

היינו שהנפש יש לו נייחא, מחמת שעשה תשובה שלימה   , וכו'

שב  בחינות  הוא  שלימה  תשובה  וכשעושה  ויכול  כנ"ל.  ת, 

וגדולות וחשיבות  שפלותו,  וזהו    לטלראות  ורעה  [  מ] ישראל. 

מהימנאאמונה רעיא  כמו  להיות  שיכול  היינו  שיכול  [מא]   ,   ,

 מב  :  למסור את נפשו בעד ישראל

,  שבו איש תחתיולענין שפלות, שהוא בחינות    . לעיל  שייך

דהיינו שמחזיק עצמו שפל למטה תחת מקומו ומדריגתו. שוב  

ז משמו  שפלותו  שמעתי  לראות  שזוכין  שעי"ז  זה.  בענין  "ל, 

יכו אדם  שום  אין  עי"ז  ממקומו, באמת,  ולדחותו  להוציאו  ל 

באמת   ושפל  עניו  שהוא  מאחר  כי  ח"ו.  פרנסתו  לקפח  דהיינו 

כלל המקום  תחת  ואינו  אין,  בבחי'  בו[מג]   הוא  ע"כ  אין  ,  ודאי 

וזהו   ממקומו.  לדחותו  איש  יכולין  יצא  אל  תחתיו  איש  שבו 

בחינות  ממקומו שזהו  לשפלות  שזוכין  ע"י  היינו  איש  ,  שבו 

מקומו  תחתיו תחת  למטה  בשפלות  תמיד  עצמו  שמחזיק   ,

עי"ז   כנ"ל,  יצא איש ממקומוומדריגתו  לא  אל  אדם  כי שום   .

ח" מפרנסתו  לדחותו  דהיינו  ממקומו  להוציאו  כנ"ליוכל     .   ו 

ל היורד לאומנות חבירו כאלו בא  שארז"ל )סנהדרין פא( כוזה  

ורוצה   חבירו,  לאומנות  שיורד  מאחר  כי  וכו',  איש  אשת  על 

 לדחות חבירו ממקומו ומפרנסתו,  

 

 
 בחי'  –מתרצו  א
 ת לב מחני נא ועיין תורה פב תנינא עיין שמו ב
כד    -'אבות דרבי נתן פ"ט משנה בעיין חיי מוהר"ן אות רעו. ועיין    ג

 ועיין ספר יצירה אין למטה מנגע., הםמ  המשה שפל נפש שחין ומוכי 
 אה -בתרלד ד
 )כלשון הפסוק(  נמתק תיבת את -בתרלד ה
 כו: תיקון ע' דף ק ו
 עיין לעיל תורה יד אות ה' ז
 פסוק הנ"ל ראו כי ה' וכו' שבו איש וכו' סוף ח
 ממדריגתו  -מתרלו  ט
 שתי  -בתרלד י

 * פרש"י בראשית ב' ב'. יא
 א הי -בתרלד יב
 , ובלוה"ת שם תוקן תיבת אםנשמט  -בתרלד יג
של תקפא בסוף ח"א שציין שם טעות  ועיין בלוח טעויות    ,מומור  -בתקפא  יד

 זו. 
 הלים צב א'ת טו
 פסקא ג' טז

 
ה יא אות ה'. ועיין ספר אם לבינה לרבי משה זכות  עיין לעיל תור   יז

אות א ס"ק י'. ועיין ספר הפליאה )לרבי אביגדור בן יצחק קרא( ד"ה  
 י, עי"ש.-מט"ט גמט' שד -ויחי אדם שלשים ומאת שנה 

  סוף   136עי"ש דף קל: צילום    שכתיב, )ונראה שתוקן ביד אח"כ  -בדפו"ר  יח
 שכתוב -מתרלו ( בתרלד וטור א'

 טו  ועיין לעיל תורה לז אות ב' 'ת בבראשי יט
 כי גם קודם החטא לא נכנס בגופו לג"ע  כ

וז"ל  כא אדם  בכל  מדבר  לברנש    -ההמשך  קב"ה  יעבד  דא  כגונא 
הפשט מדבר אחרי פטירתו     דאתברי מד' יסודין בזמנא דתב בתיובתא וכו'

 כמבואר במפרשים 
 בראשית ב' י' כב
ק  ן הרע שבד' יסודות והצדיעיין לעיל תורה ח' אות ה' מדות רעות ה כג

 זוכה להיות בבחי' לא יאונה לצדיק כל אוןמבררן עד ש
 ממרירן  -בתרלד כד
 שמות טו כה  כה
 שמות יז ט' כו
 להפוך ]מרע לטוב[ –בתשכט  כז
 מט ט –בתקפא  כח
 עיין זוהר ח"ג דף רנה. כט
 המצוות ואתחנן  זוהר משפטים קטו. ושם רע"מ צו כט: שער ל

 
: ועיין של"ה שני לוחות הברית מסכת חולים  קונים דף ביהקדמת הת  לא

 תורה אור )דף פו. מהדורת תשלה(
הנ"ל    לב זוהר  גם  ועיין  ההקדמות.  לשער  המהרח"ו  הקדמת  ועיין 

 בראשית כז.
 אעפ"י  -מתרצו  לג
 בראשית ב' ב' הנ"ל  לד
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא לה
 שכשעושה  -מתרצו  לו
 לז הנ"ל בתחילת התורה  תהלים  לז
 תהלים קמג *  לח
 וגדולת  -בתרלד ,'וגדול -בדפו"ר לט
 סוף הפסוק הנ"ל בטח בה' מ

 רועה נאמן  כנוי למשה רבינו בזוהר ופירושו מא
 עד כאן בדפו"ר וההמשך הוסיף מוהרנ"ת בתקפא  מב
 ובתורה נח תנינא עיין לקמן תורה קסב בשם המגיד מג

 תורה אור 
יב   בהעלותך  )ג( במדבר 

ְמאֹד  ָעָניו  ענו  ה  מֹׁשֶׁ ְוָהִאיׁש 
ֲאׁשֶׁ  ָהָאָדם  ֹל  ַעלִמכ  ֵני   ר  ְ פ 

 ָהֲאָדָמה: ס 
י טז  בשלח שמות )כט( ְראו  כ ִ

ן  ת ַעל כ ֵ ב ָ ַ ם ַהׁש  ְיקָֹוק ָנַתן ָלכֶׁ
י  ִ ׁש  ִ ַהׁש  י ֹום  ַ ב  ם  ָלכֶׁ ֹנֵתן  הו א 
יו   ְחת ָ ַ ת  ִאיׁש  בו   ׁשְ יֹוָמִים  ם  חֶׁ לֶׁ
י ֹום   ַ ב  קֹמֹו  ִממ ְ ִאיׁש  ֵיֵצא  ַאל 

ִביִעי: ְ    ַהׁש 
ְבת ָ ל    נצביםדברים   ְוׁשַ )ב( 

ְיקֹוָ עַ  ַמְעת ָ  ד  ְוׁשָ יָך  ֱאלֹהֶׁ ק 
ָך   ְמַצו ְ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶׁ ֹכל  כ ְ ְבקֹלֹו 
ְלָבְבָך   ָכל  ב ְ יָך  ָבנֶׁ ו  ה  ַאת ָ ַהי ֹום 

ָך:  ְבָכל ַנְפׁשֶׁ  ו 
)יד( ְוַהַחי ֹות ָרצֹוא  יחזקאל א  

ָזק:  ַמְרֵאה ַהב ָ  ָוׁשֹוב כ ְ
יר  ׁשִ ִמְזמֹור  )א(  צב  תהלים 

ת:  ב ָ ַ  ְליֹום ַהׁש 
וַ ב  בראשית   ֱאלִֹהים  ְיַכל  )ב( 

ר  ֲאׁשֶׁ ֹו  ְמַלאְכת  ִביִעי  ְ ַהׁש  י ֹום  ַ ב 
ִביִעי   ְ ַהׁש  י ֹום  ַ ב  ֹת  ב  ׁשְ ַוי ִ ה  ָעש ָ

ה:  ר ָעש ָ ֹו ֲאׁשֶׁ ל ְמַלאְכת   ִמכ ָ
ְיקָֹוק   בבראשית   ח  ק ַ ַוי ִ )טו( 

ֵחהו  ְבַגן  נ ִ ת ָהָאָדם ַוי ַ ֱאלִֹהים אֶׁ
 : ְמָרה  ְלׁשָ ן ְלָעְבָדה  ו   ֵעדֶׁ
ְוָנהָ  )י(  ב  יֹצֵ בראשית  א ר 

ם  ָ ִמׁש  ן ו  ת ַהג ָ קֹות אֶׁ ן ְלַהׁשְ ֵמֵעדֶׁ
ים:  ָעה ָראׁשִ ֵרד ְוָהָיה ְלַאְרב ָ ָ  ִיפ 

ל   אֶׁ ְצַעק  ַוי ִ )כה(  טו  שמות 
ֵלְך  ׁשְ ַוי ַ ֵעץ  ְיהָֹוה  ֹוֵרהו   ַוי  ְיהָֹוה 
ם  ׁשָ ִים  ָ ַהמ  קו   ְמת ְ ַוי ִ ִים  ַ ַהמ  ל  אֶׁ
ם  ְוׁשָ ט  ָ פ  ִמׁשְ ו  חֹק  לֹו  ם  ש ָ

: הו   ִנס ָ
ר  )ט(  יז    בשלח   שמות ֹאמֶׁ ַוי 

ָלנו   ַחר  ב ְ ַע  ְיהֹוׁשֻׁ ל  אֶׁ ה  מֹׁשֶׁ
ֲעָמֵלק   ב ַ ֵחם  ָ ִהל  ְוֵצא  ים  ֲאָנׁשִ
רֹאׁש  ַעל  ב  ִנצ ָ ָאֹנִכי  ָמָחר 

ָיִדי:  ה ָהֱאלִֹהים ב ְ ֵ ַמט  ְבָעה ו   ַהג ִ
ָיַדי  י  ת ִ ַרש ְ ֵ פ  )ו(  קמג  תהילים 
ְלָך   ֲעֵיָפה  ץ  רֶׁ אֶׁ כ ְ י  ַנְפׁשִ יָך  ֵאלֶׁ

ָלה:   סֶׁ
לז   ב ְ תהלים  ב ַ )ג(  יקָֹוק  ַטח 

ְרֵעה   ו  ץ  רֶׁ אֶׁ ָכן  ׁשְ טֹוב  ה  ַוֲעש ֵ
ָנה:   ֱאמו 



 ה' עוז לעמו יתן פ                        מוהר"ן                             צג:     ליקוטי 

לפ  רוצה  שהוא  בחי'  גנמצא  הנ"ל,  שפלות  בחי'  איש  ום  שבו 

וכו' כי    תחתיו  איש.  אשת  על  בא  כאלו  הוא  וע"כ  כנ"ל, 

ענוה  תיש  אבו  שר"ת    אשת בבחי'  שפוגם  היינו  חתיו, 

בחי'   שהוא  תחתיוושפלות  איש  שע"ז שבו  איש    א,  יצא  אל 

 :   כנ"ל ממקומו

 

כט(    ג[ב]  פ   לעמו יתן ה' יברך את עוז    'ה)תהלים 
 עמו בשלום. 

מצא   הנה שלא  פ"ג(  )עוקצין  כשדרז"ל  השלום,  שגדול  ידוע 

הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום. ומה הוא השלום שמחבר 

הפכים ד'[ד]   תרי  ויקרא  )זוהר  כשדרז"ל  בפסוק  .  ע"ב(   [ה]   יב 

שהם תרי    כי זה המלאך מאש וזה ממים  עושה שלום במרומיו

שלום ביניהם ומחברם  הפכים כי מים מכבה אש, והקב"ה עושה 

חסדים הפכים,  תרי  מחבר  יוסף  כי  יוסף,  בחי'  והוא    ,יחד. 

ויבא יוסף את דבתם  וגבורות. לכך נאמר ביוסף )בראשית לז(  

דוחה    , רעה שמאל  כי  גבורות.  בחי'  אנכי    , [ו] הוא  אחי  את 

ימין מקרבת    )שם(  מבקש )  , [ז]הוא בחי' חסדים, כי    שם וכתיב 

הוא המשביר לכל  בחי' גבורות.    , הואויוסף הוא השליטמב(  

ויקראו לפניו , זה בחי' חסדים. ונאמר אצלו )שם מא(  עם הארץ

, ופי' רש"י אב בחכמה ורך בשנים, שהוא מוחין דגדלות אברך

 [[ :ט] שהם בחי' חסדים וגבורות כידוע]חוקטנות 

חסדים    וזהו בחי'  כן  גם  הוא  ק"ה  כי  השם,  קידוש  בחי' 

תלהב בשלהובין דרחימותא זהו בחי'  וגבורות. כי מתחלה הוא נ

על   למות  נפשו  את  ומוסר  יצרו  על  מתגבר  ואח"כ  חסדים. 

קידוש השם, זהו בחי' גבורות, שזהו בחי' שלום בחי' יוסף כנ"ל.  

על קידוש    [י]  ולכך אפילו פושעי ישראל הערו את נפשם למות

וכו'   עלה במחשבה  ישראל  כי  ישראל  [יא] השם.  פושעי  ואפי'   ,

שעדיין גדול    אך  תענוג  להש"י  יש  ישראל,  בשם  מכונה  הוא 

)ישעי כמ"ש  אתפארמט(    ' ממנו,  בך  אשר  וכשרוצין  ישראל   .

, וא"א  [יג]   בחי' ו' כנודע  יבאולהפריד אותו מבחי' זו ישראל שה 

שהוא בחי' יוסף, ותיכף ומיד נתעורר בו    'לקרותו בלא ואו שני

' פושעי  כי כ"א מישראל אפי  , פי' ]ידבחי' זו למסור נפשו כנ"ל:  

עי ישראל  ישראל כל זמן ששם ישראל נקרא עליו כי נקרא פוש
, ומאחר  [טז] אע"פ שחטא ישראל הוא    )כמבואר בסי' י"ד וי"ז(טו

בו בחי'    שנקרא עדיין בשם ישראל שהוא בחי' ו' כנ"ל ע"כ יש 

ג"כ,   ו'    ואוכי    יוסף  לקרותה בלא  היינו שישראל  א"א  שני'. 

ו' ו' שני   שהוא בחי'  יוסף  'מקושר בו  ישראל   )כייז  , שהוא בחי' 

נמצא שבכ"א מישראל מקושר בו   (יחויוסף כחדא אזלי כידוע( ) 

בחי' יוסף שהוא בחי' שלום בחי' קידוש השם כנ"ל. וע"כ תיכף  

כשרוצין להעבירו על דת ח"ו להפרידו מבחי' ישראל, נתעורר  

בו תיכף בחי' יוסף שמקושר בישראל שהוא בחי' מסירת נפש  

דהיינו שלהובין דרחימותא והתגברות על יצרו    על קידוש השם. 

כנ"ל יוסף  ק"ה שזהו בחי' שלום בחי' שלום, בחי'      : [  למות על 

שע"י    כלל כלי  הוא  והשלום  השלום,  בחי'  הוא  שיוסף  העולה 

בזה,   ית"ש  וכוונתו  לישראל.  והברכות  כל ההשפעות  יבא  בא 

לפני  קדושה  של  דיבורים  לדבר  הישראלי  אדם  כל  שיוכל  כדי 

השי"ת. ומה הוא קדושה חכמה, כי חכמה נקרא קדושה כנודע  

ומבין  [יט] ושכל,  בחכמה  ותפלה  בתורה  מדבר  כשאדם  וזהו   .

ויש להשי"ת תענוג גדול מזה,   ושומע מה ידבר נקרא קדושה. 

חי' ירושלים.  מוחין שהיא חכמה, והדיבור שהוא ב  כו נה מזבכי נ

ושלים הוא בחי'  , כי ירבונה ירושלים ה'ז(  וזה בחי' )תהלים קמ

ות"א מלכא   שלםמלך  ומלכי צדק  דיבור, כמ"ש )בראשית יד(  

נח(   )תהלים  כמ"ש  הדיבור,  בחי'  הוא  וצדק  צדק  דירושלים, 

כנודעתדברון מוחין  בחי'  הוא  וה'  נבנה  [כא]   .  הוא  אימתי   .

שהי מי  ר"ל  ישראל,  ואח"כ    ' כשנדחי  ישראל,  מבחי'  נדחה 

יכו  ונחזור:  כבנסיכ השלום  שע"י  דיבורים לענינינו,  לדבר  ל 

בקדושה ובטהרה כנ"ל. והשלום הוא מחבר תרי הפכים כנ"ל,  

היינו חסדים וגבורות. היינו הוויות שהוא חסדים, כמ"ש )תהלים  

חסדומב(   ה'  יצוה  הוא    יומם  אלקים  כי  גבורות,  הוא  ואלקים 

עד(   )שם  כמ"ש  מקדםמלכות  מלכי  דמלכותא ואלקים  ודינא   ,

לא    כדומבלעדיך וסף )בראשית מא(  : ולכן ג"כ נאמר בי[כג]דינא  

  ' . ידו הוא בחי' מוחין כמ"ש )תהליירים איש את ידו ואת רגלו 

, וראשית הוא  [כה]  ראשית. וקודש הוא  שאו ידיכם קודשקלד(  

צדק  . ורגלו הוא בחי' גבורות כמ"ש )ישעי' מא( [כו] חכמה מוחא

לרגלו גבורות  יקראהו  בחי'  הוא  ודיבור  הדיבור,  הוא  וצדק   .

קמה(  )  כמ"ש ידברותהלים  אצל  [כז]   וגבורתך  נמצא שכתוב   .

כנ"ל חו"ג  להיות    .יוסף  הפכים  תרי  מחבר  השלום  הוא  ויוסף 

וברחניות  בגשמיות  וברכות  ישועות  ויבוא  כמ"ש    , כחאחד, 

יב(   הישועה)ישעי'  ממעיני  בששון  מים  ות"א  ושאבתם   ,

ואולפן   יבוא תורה  התשועה  היינו שע"י  אולפן חדת.  ותקבלון 

וזה פירוש     :    כל אחד לפי מדריגתוכטהבורא ית'    חדת מאת

יתן ,  [ל]  הפסוק לעמו  עוז  היינו  עמו בשלום  יברך את  ה',  ה'   .

ברכות   יברך  כשה'  רש"י,  שפירש  ידיכמו  אזי   על  שלום,  כלי 

, היינו ותקבלון אולפן  לעמו יתןגם כן    [לב]   התורה  לאא ישה  עוז

יכוליןנראה  ]לג  :  חדת השלום  ע"י  כי  הענין,  לדבר    לדביאור 

דיבורים בקדושה כי השלום מחבר תרי הפכים, חסדים וגבורות  

כנ"ל. ועיקר הקדושה  , שזהו בחי' יוסף בחי' מסירת נפש על ק"ה

כי    , [לה]  הוא חכמה ומוחין דקדושה, כי חכמה נקרא קודש כידוע

ראשית   בחי'  הוא  ב(    כ"שקודש  לה'  )ירמי'  ישראל  קודש 

, כי כל ראשית הוא קודש בכל מקום. וראשית  ראשית תבואתה

בחי' חכמה   לדבר  ראשית חכמה  [לו]   כ"שהוא  זוכה  וכשאדם   .

, ומכניס כל מוחו וחכמתו לזלהידיבורים קדושים של תורה ותפ

היטב   מחשבתו  שמקשר  דהיינו  הדיבורים,  בתוך  ודעתו 

להדיבורים, ומבין ושומע מה שהוא מדבר, זהו בחי' קודש, ויש  

וג גדול מזה. וזהו בחי' שלום, שהוא בחי' התחברות  להש"י תענ

והמוחין  החכמה  ומקשר  מחבר  הוא  כי  חו"ג 
 

 
 זה נאמר שבו וכו'(  שעי"ז )צ"ע אולי כוונת מוהרנ"ת שעל –שע" ז, בתרלד ומתרלו  -בתקפ"א  א
 לא ידוע היכן ומתי נאמרה תורה זו  ב
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עֹז  תהלי ְיקָֹוק  )יא(  כט  ם 

ֶאת   ְך  ְיָברֵּ ְיקָֹוק  ן  ִיּתֵּ ְלַעּמֹו 
לֹום:  ָ  ַעּמֹו ַבש ּ

כה ָוַפַחד    איוב  ל  ַהְמש ֵּ )ב( 
ְמרֹוָמיו:  לֹום ּבִ ה ש ָ  ִעּמֹו עֹש ֶ

ה לז  וישב    בראשית ּלֶ אֵּ )ב( 
ַבע  ש ְ ן  ּבֶ ף  יֹוסֵּ ַיֲעקֹב  ּתְֹלדֹות 
ֶאת   רֶֹעה  ָהָיה  ָנה  ש ָ ה  רֵּ ֶעש ְ

ּצֹאן וְ  י ֶאָחיו ּבַ נֵּ הּוא ַנַער ֶאת ּבְ
י  ְנש ֵּ ה  ִזְלּפָ י  נֵּ ּבְ ְוֶאת  ִבְלָהה 
ָתם   ּבָ ּדִ ֶאת  ף  יֹוסֵּ א  בֵּ ַוּיָ ָאִביו 

 ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהם: 
)טז( ַוּיֹאֶמר  לז  וישב    בראשית

יָדה   ַהּגִ ש   ְמַבּקֵּ ָאֹנִכי  ַאַחי  ֶאת 
ם רִֹעים:  יֹפה הֵּ א ִלי אֵּ  ּנָ

ף מב  מקץ    בראשית ְויֹוסֵּ )ו( 
יט   ּלִ ַ ַהש ּ הּוא  הּוא  ָהָאֶרץ  ַעל 

ָהָאֶרץ  ַעם  ְלָכל  יר  ּבִ ש ְ ַהּמַ
לֹו   ֲחוּו  ּתַ ש ְ ַוּיִ ף  יֹוסֵּ י  ֲאחֵּ בֹאּו  ַוּיָ

ִים ָאְרָצה:   ַאּפַ
)מג( מא  מקץ    בראשית

ֶנה  ש ְ ַהּמִ ֶבת  ִמְרּכֶ ּבְ אֹתֹו  ב  ְרּכֵּ ַוּיַ
ְך   ְקְראּו ְלָפָניו ַאְברֵּ ַוּיִ ר לֹו  ֲאש ֶ
ֶאֶרץ  ל  ּכָ ַעל  אֹתֹו  ְוָנתֹון 

 : ִמְצָרִים
ִלי   ַוּיֹאֶמר  )ג(  מט  ישעיה 
ָך   ּבְ ר  ֲאש ֶ ל  ָראֵּ ִיש ְ ה  ָאּתָ י  ַעְבּדִ

ָאר:   ֶאְתּפָ
ה   ּבֹונֵּ )ב(  קמז  תהילים 
ל   ָראֵּ ִיש ְ י  ִנְדחֵּ ְיהָֹוה  ם  ַלִ ְירּוש ָ

ס:  ְיַכּנֵּ
י ֶצֶדק   ּוַמְלּכִ בראשית יד )יח( 
ָוָיִין  ֶלֶחם  הֹוִציא  ם  לֵּ ש ָ ֶמֶלְך 

ל ֶעְליֹון:  ן ְלאֵּ  ְוהּוא ֹכהֵּ
ֶלם  תהילי אֵּ ַהֻאְמָנם  )ב(  נח  ם 

טּו   ּפְ ש ְ ִרים ּתִ יש ָ רּון מֵּ ַדּבֵּ ֶצֶדק ּתְ
י ָאָדם: נֵּ  ּבְ

ה  ְיַצּוֶ יֹוָמם  )ט(  מב  תהילים 
ירֹה  ש ִ ְיָלה  ּוַבּלַ ַחְסּדֹו  ְיהָֹוה 

י:  ל ַחּיָ ה ְלאֵּ ִפּלָ י ּתְ  ִעּמִ
אלִֹהים   וֵּ )יב(  עד  תהילים 
ּועֹות   ְיש  ל  ּפֹעֵּ ֶדם  ִמּקֶ י  ַמְלּכִ

ֶקֶרב ָהָארֶ   ץ:ּבְ
)מד(   מאמקץ    בראשית

ֲאִני  ף  יֹוסֵּ ֶאל  ְרעֹה  ּפַ ַוּיֹאֶמר 
ַפְרעֹה ּוִבְלָעֶדיָך לֹא ָיִרים ִאיש  
ָכל ֶאֶרץ  ֶאת ָידֹו ְוֶאת ַרְגלֹו ּבְ

 ִמְצָרִים: 
ל  ָראֵּ ִיש ְ קֶֹדש   )ג(  ב  ירמיה 
ל   ּכָ בּוָאֹתה  ּתְ ית  אש ִ רֵּ ַליהָֹוה 
בֹא   ּתָ ָרָעה  מּו  ֶיְאש ָ אְֹכָליו 

יֶהם ְנאֻ   ם ְיהָֹוה: ֲאלֵּ
ֶכם  ְידֵּ אּו  ש ְ )ב(  קלד  תהילים 

 קֶֹדש  ּוָבְרכּו ֶאת ְיהָֹוה: 
ִעיר   הֵּ ִמי  )ב(  מא  ישעיה 
ְלַרְגלֹו   הּו  ִיְקָראֵּ ֶצֶדק  ְזָרח  ִמּמִ
ַיְרּדְ   ּוְמָלִכים  ּגֹוִים  ְלָפָניו  ן  ִיּתֵּ
ף  ִנּדָ ַקש   ּכְ ַחְרּבֹו  ָעָפר  ּכֶ ן  ִיּתֵּ

ּתֹו:  ַקש ְ
בֹוד   ּכְ )יא(  קמה  תהלים 

ּוְגבּוָרְתָך  ַמלְ  רּו  יֹאמֵּ כּוְתָך 
רּו:   ְיַדּבֵּ

ַמִים   ם  ַאְבּתֶ ּוש ְ ישעיהו יב )ג( 
ּוָעה:  י ַהְיש  ַעְינֵּ ֹון ִמּמַ ש  ש ָ  ּבְ

ית ָחְכָמה   אש ִ תהלים קיא )י( רֵּ
ְלָכל   טֹוב  ֶכל  ש ֵּ ְיקָֹוק  ִיְרַאת 

תֹו עֶֹמֶדת ָלַעד:  ִהּלָ יֶהם ּתְ  עֹש ֵּ
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 התורהזמן אמירת 
זו   ידוע מתי  הלשון  תורה  חברים לא 

 והיכן נאמרה 

 

 פתיחה
וכאן   דהיינו בחי' משיח בן דוד. בבחי' בניין ותיקון המלכות, ים לתקן בחי' משיחכיצד זוכבתורה עח דיבר 

  .יחמשה משבחי'  הדגש הוא על מדת הענוה ושפלותבתורה עט 
,  ובה שלמה ולתקן מעשיושצריך כל אדם לראות שמצדו לא יהיה עכוב משיחא, דהינו לעשות תש  רמבאו

ת לגדוו  בחי' שבת ועי"ז ידע שפלותו ויכירלגמרי לבטל הישות וגאוה בתכלית עד שידחה הרע ממנו 
 .  משיח, שהיא מדתו של בעדםוחיותו ת ישראל יוכל למסור נפשו וחשיבו

ה  התגלות משיח דהיינו שיהי   בו שתהיהל בכל כוחו דתשמשיח צריך לה ה מעכבי שלא יהידכמבואר ש
דהיינו לדחות הרע מעצמו עד שלא יהיה בו אלא בכח בלבד ויזכה  מדת משיח עכ"פ  או ראוי להיות משיח, 

 עצמו. בלשפלות בחי' משיח אע"פ שאינה כמשיח  אגם הו

 

 ליקוטי הלכות

ו  נכל עבודתכי  ת לתשובה שלימה בחי' שבת אלא ע"י צדיק אמיתי שכבר זכה לזה.  שא"א לזכו  ארמב   יו"ד סימני עוף טהור ב

בעצמו מעורב    אלברר טוב מרע ולהעלות הניצוצות שנפלו ונתערבו בקליפות ומי שלא זכה לתשובה של בחי' שבת הוהיא  
 לבטל מעצמו את הרע. אלא בכח הצדיק שכבר זכה טוב  טוב ורע ולא יכול לברר 

ת לתקנו עי"ז אבל כופר בכל אין לו  מודה במקצת בחי' תערובת טוב ורע לכן תקנו לו שבועה שהיא בחי' שב  "מ טוען ונטען בוח

ישנה מלוה  כגון  לרשע  גם  זכות  למוד  הצדיקים  מצאו  אחרונים  בדורות  אבל  שבת,  בחי'  בשבועה  כדי    תקנה  עליו  לו  יש 
 להעלות מהקליפות גם את הרע ממש

 
 לתורה זו שיחות השייך 

בסימן ע"ט, באותו העת היה הולך  ִלְבָרָכה התורה "בטח בה'"  -סיפר לי איש אחד מאנשי שלומנו כשאמר רבינו ִזְכרֹונוֹ 
ק ומשך תיבת בידי. כלומר שבידו המטה אלקים  בביתו אנה ואנה כדרכו ואחז מטה בידו. ואמר ומטה אלקים בידי ודח

זְ  ַהנ ִ רלהטות כרצונו כי רומז שם בהתורה  שמטה אלקים מרמז על הבחירה שהוא בחינת מט"ט מסטרא חיים    ְלֵעיל -כ ָ
כ  .' ְוכו  דמוות  רומסטרא  ְזכ ָ ַהנ ִ בהתורה  שם  המבואר  התיקונים  במאמר  מדבריו  -מבואר  ומובן  מרומז  וקצת  ְלֵעיל. 

רהקדושים   ְזכ ָ       אשרי לו. הזוכה לזה    ְלֵעיל שהתפאר שזכה לכבוש הבחירה בידו והמטה בידו להטותו כרצונו. אשרי-ַהנ ִ
ר ָ ְזכ  בידי". שזה בחינת שכבר זכה לכבוש הבחירה  ְלֵעיל מה שמבואר שם על פסוק זה "ומטה אלקים  -עיין בהתורה ַהנ ִ

כי כבר יש לו נייחא ושביתה מן הרע שנתבטל לגמרי אצל הצדיק  ויש לו נייחא בחינת שבת. ובידו להפוך מרע לטוב.  
 .  חיי מוהר"ן, סימן ל"ו( -) הזה הזוכה למדרגה הזאת: 

ע"ט   ִסיָמן  ב ְ ה'  ַ ב  ַטח  ב ְ ֹוָרה  ַהת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נו   ֵ ַרב  ָאַמר  ׁשֶ כ ְ לֹוֵמנו   ׁשְ י  ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ִאיׁש  ִלי  ר  ֵ הוֹ ב ְ ִספ  ָהָיה  ָהֵעת  ֵלְך  אֹוָתה  
ֵביתֹו ָאֶנה וָ  מַ ב ְ ָידֹו, ְוָאַמר ו  ה ב ְ ֶ ֹו ְוָאַחז ַמט  ַדְרכ  ָיִד ָאָנה כ ְ ַבת ב ְ ֵ ְך ת  ָמׁשַ ָיִדי. ְוָדַחק ו  ה ֱאלִֹקים ב ְ ֵ ה ֱאלִֹקים  ט  ֵ ט  ַ ָידֹו ַהמ  ב ְ לֹוַמר ׁשֶ י, כ ְ

ֹוָר  ַהת  ם ב ְ ז ׁשָ ָ י ְמֻרמ  ְרצֹונֹו. כ ִ ֹות כ ִ ה ֱאלְֹלַהט  ֵ ט  ַ מ  "ל ׁשֶ ז ַעל ַהב ְ ה ַהנ ַ ֵ ִמס ִ ִקים ְמַרמ  ים ו  ְטֵרה  ַחי ִ ִחיַנת מט"ט ִמס ִ הו א ב ְ ְטֵרה   ִחיָרה ׁשֶ
נִ  ו  ק  ַמֲאַמר ַהת ִ ְמֹבָאר ב ְ ַ ' כ  "ל ָמֶות ְוכו  ים ַהנ ַ דֹוׁשִ ָבָריו ַהק ְ ָבן ִמד ְ מו  ז ו  ָ ְקָצת ְמֻרמ  "ל ו  ֹוָרה ַהנ ַ ַהת  ם ב ְ ָכה  ים ַהְמֹבָאר ׁשָ ז ָ ֵאר ׁשֶ ָ ִהְתפ    ׁשֶ

ִחיָרה ב ְ  ֹׁש ַהב ְ ְרצֹונֹו אַ ִלְכב  ֹותֹו כ ִ ָידֹו ְלַהט  ה ב ְ ֵ ט  ַ ֵרי לֹו:ָידֹו ְוַהמ  ֵרי ַהז ֹוֶכה ָלֶזה ַאׁשְ ֹבָאר                ׁשְ מ ְ ֶ "ל ַמה ׁש  ֹוָרה ַהנ ַ ַהת  ן ב ְ ַעי ֵ
ִחיַנת  ה ב ְ ז ֶ ָיִדי, ׁשֶ ה ֱאלִֹקים ב ְ ֵ ַמט  סו ק ֶזה ו  ָ ם ַעל פ  ָבר ָזָכה  ׁשָ כ ְ ֹׁש ַהב ְ   ׁשֶ ְבָידֹו ַלֲהֹפךְ ִלְכב  ת, ו  ָ ב  ִחיַנת ׁשַ  ֵמַרע  ִחיָרה, ְוֵיׁש לֹו ַנְיָחא ב ְ

ִביָתה ִמן ָהָר  ׁשְ ו  ַנְיָחא  ֵיׁש לֹו  ָבר  י כ ְ ְדֵרָגה ַהז ֹאת:ְלטֹוב כ ִ ַ ַהז ֹוֶכה ַלמ  ה  ַהז ֶ יק  ד ִ ֵאֶצל ַהצ ַ ְלַגְמֵרי  ל  ֵ ט  ַ ְתב  נ ִ ׁשֶ חיי מוהר"ן סימן  )  ע 
 ( רנה

ִחיְוֶזה   כ ָ ב ְ ל  ׁשֶ ֹות  ט  ַ ַהמ  ח  ִלק ַ ֹקַרח  ַמֲחלֶֹקת  ְלַאַחר  ו   ְצַטו  נ ִ ֶ ׁש  ַמה  ֹאֶהל  ָנה  ֶאל  ה  ֹמׁשֶ ֹבא  ַוי ָ  ,' ְוכו  ַאֲהֹרן  ה  ֵ ַמט  ו  ִיְשָרֵאל  ְנִשיֵאי  ל 
ֵלִוי ה ַאֲהֹרן ְלֵבית  ֵ ַמט  ַרח  ָ ה פ  ְוִהנ ֵ ִהוא ב ְ   ָהֵעדו ת  ׁשֶ ִחיָרה  ַהב ְ ִחיַנת  ה הו א ב ְ ֶ ַמט   .' ה ְלַצד ֶזה אֹו ְלַצד ֶזה.  ְוכו  ֶ ט  ַ מ  ׁשֶ ה  ֶ ִחיַנת ַמט 

ה מֹ  ֵ ִחיַנת ַמט  ט ֶ ְוֶזהו  ב ְ ַ ְך ִממ  ֵ ְתַהפ  נ ִ ה ׁשֶ ִדְבֵרי ֲאדֹוֵננו  מוֹ ׁשֶ ָבא ב ְ ו  ִנים, ְוַכמ  ו  ק  ת ִ ַ ָבן ב  ו  מ  ַ ה, כ  ֶ ָחׁש ְלַמט  ִמנ ָ נו  ִזְכרֹונֹו  ה ְלָנָחׁש ו  ֵ ֵרנו  ְוַרב 
ֹוָרה   ַהת  ה ָזכָ ִלְבָרָכה ב ְ ֹמׁשֶ ִסיָמן עט. ו  ה' ַוֲעֵשה טֹוב ב ְ ַ ַטח ב  ֶנה ְלהַ ב ְ ַמְרֵאה ַהס ְ פֹו ְלַגְמֵרי,  ה ב ְ ו  יט ג  ֵני ֹזַהר, ְוָאז  ְפׁשִ ו  ק  ת ִ ַ ָבא ב  ו  מ  ַ כ 

ָיִדי, 'ב ְ  ה ָהֱאלִֹקים ב ְ ֵ ַמט  ְך, ו  ָ ֹו ַאַחר כ  ָידֹו ְלגַ ֶנֱאַמר ב  ִחיָרה ב ְ ָהְיָתה ַהב ְ ְיָקא ׁשֶ ָתן, כ ַ ָיִדי' ד ַ ְרׁשו  ן ב ִ ָ יִקים ִלב  ְבִחיַנת ַצד ִ ָבא  ְמֵרי ב ִ ו  מ 
טַ  ֹוָרה ב ְ ַהת  ם. ְוֵכן ב ְ ן ׁשָ ה', ַעי ֵ ַ ֶזה,   ח ב  ִלים ֶזה כ ְ קו  ֵניֶהם ׁשְ ה ְוַאֲהֹרן ׁשְ י ֹמׁשֶ ן ָלֶזה, כ ִ ֵ ם כ  אי ָזָכה ג ַ ַוד ַ ֹוֵתינו   ַאֲהֹרן ב ְ ָאְמרו  ַרב  מֹו ׁשֶ כ ְ

ַרְך ְלַהְראֹות אֹות ו מ   ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ָ ה ה' ִיְתב  ו ָ צ ִ ְיָקא, ְלהֹורֹות  ֹוֵפת נֹוָרא ַעל ְיֵדי ַהמ ַ ְוֶזה ׁשֶ ֹות ד ַ י  ט  ִ ַאף ַעל פ  ַמֲעַלת ַאֲהֹרן ׁשֶ

 
 ירושלים תשפב    חשון  עד כא ה   א
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ִחיָרה ְלגַ  ַבר ַהב ְ ָבר ׁשָ כ ְ ֵלמו ת ׁשֶ ְ ָכה ְלַתְכִלית ַהׁש  ז ָ חִ ׁשֶ ַהְינו  ַהב ְ ֹו, ד ְ ל  ה ׁשֶ ֶ ט  ַ מ  ְבִחיַנת  ְמֵרי ְוָזָכה ׁשֶ ה ב ִ ה ֹמׁשֶ ֵ ְבִחיַנת ַמט  יָרה, ָהָיה ב ִ
ָיִדיו   ה ָהֱאלִֹקים ב ְ ֵ ָבר ִלב  ַמט  כ ְ ׁשֶ ַהְינו   ִמְתָיֵרא עֹוד מֵ , ד ְ ְוֵאינֹו  ָאֶון  ל  ָ יק כ  ד ִ ה ַלצ ַ ְיֻאנ ֶ ְבִחיַנת לֹא  ְלַגְמֵרי ב ִ ְרׁשו תֹו  ֶצר ָהָרע  ֹו ב ִ ַהי ֵ

ֲאֹות עֹוָלם ַהז ֶ  ַ ל ת  ִמי ׁשֶ ׁשְ ָלל, ַאף ַהג ַ ֶזה ַרק ֲעַד   ה כ ְ ָ ק ַעְצמֹו ב  ֵ פ  ַ י ֵכן ֲעַדִין ֵאינֹו ִמְסת  ִ ְמִסיַרת ֶנֶפׁש  ַעל פ  ַרְך ב ִ ָ ִין הו א עֹוֵבד ה' ִיְתב 
ְוזוֹ  ַמלְ ִנְפָלא  הו א  ׁשֶ ֹו  ל  ׁשֶ ָהָרע  ֶצר  ַהי ֵ ר  ֵ ב  ְלׁשַ ַעם  ַ פ  ָכל  ב ְ ֶזהֶכה  ְיֵדי  ְוַעל  יִנים.  ד ִ ִחיַנת  ב ְ דֹוׁש  ַהק ָ ר    ָאְך  ֵ ב  ִ ׁש  ׁשֶ ַאַחר  ה  ַעת ָ ם  ג ַ

ִמ  ׁשְ ִחיָרה ַהג ַ ָידוֹ ַהב ְ ה ב ְ ֶ ט  ַ ית ְוַהמ  י ֵכן   י ִ ִ "ל, ַאף ַעל פ  נ ַ ַ ְבִחיַנת    כ  ַעם ב ִ ַ ָכל פ  ֵדל ְוצֹוֵמַח ב ְ א ג ָ א ְוהו  א ְלַדְרג ָ ְרג ָ ֲעַדִין הו א עֹוֶלה ִמד ַ
יַצד ִ  כ ִ ִחיַנת  ב ְ ְוֶזהו    .' ְוכו  ִיְפָרח  ָמר  ת ָ ַ כ  וַ   יק  ֶפַרח  ֵֹצא  ַוי  ֵלִוי  ְלֵבית  ַאֲהֹרן  ה  ֵ ַמט  ַהיְ ָפַרח  ד ְ  ,' ְוכו  ִציץ  ֵצץ  ב ֵ י ָ ִ ׁש  ׁשֶ ַאַחר  ם  ג ַ ׁשֶ ר  נו  

ֹוֵרַח ְוצֹוֵמַח כ ִ  י ֵכן הו א פ  ִ "ל, ַאף ַעל פ  נ ַ ַ ָידֹו כ  ה ָהֱאלִֹקים ב ְ ֵ ַמט  ִחיָרה ו  לֹום, ְוֵאינֹו עֹוֵמד  ַהב ְ ְוׁשָ ַעל ַמְדֵרָגה  י ֵאינֹו ֵעץ ָיֵבׁש, ַחס 
ֲעבוֹ  ַ פֹוֵרַח ב  ְרג ָ ַאַחת, ַרק הו א ָצץ ו  ַרְך ִמד ַ ָ ם הַ ָדתֹו ִיְתב  י ג ַ א, כ ִ ה  א ְלַדְרג ָ ֵ ַמט  ִחיַנת ו  הו  ב ְ ז ֶ ִמי ׁשֶ ׁשְ ֶצר ָהָרע ַהג ַ רו  ַהי ֵ ב ְ ִ ׁש  יִקים ׁשֶ ד ִ צ ַ

יָ  ב ְ ל מַ ָהֱאלִֹקים  ׁשֶ ָהָרע  ֵיֶצר  ָלֶהם  ֵיׁש  ֲעַדִין  ם ֵהם  ג ַ ׁש  ִדי,  י ֵ ְכׁשֶ ו  רֹו,  ב ְ ְלׁשַ ְצִריִכים  ו  "ל  ַהנ ַ ב ְ ְעָלה  ֲעַדִין  ִמְלָחמֹות  אי ֵהם  ָלֶהם  ַוד ַ
ָנַתן ֹזאת ְלסִ עֹוִלים ֲעַדיִ  ן  ֵ ְוַעל כ   .' ֵצץ ִציץ ְוכו  ַוי ָ ֵֹצא ֶפַרח  ַוי  ִחיַנת  א ב ְ ְלַדְרג ָ א  ְרג ָ ִמד ַ הו   ן  ֵ ֹו ַמט  ר ֶאְבַחר ב  ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ יָמן, 

ֹוֵרַח ְועֹוֶלה ֲעַדִין  יִ  הו א פ  א ְוזֶ ְפָרח, ְלהֹורֹות ׁשֶ א ְלַדְרג ָ ְרג ָ ָאר נְ ִמד ַ דֹוִלים  הו  ַמֲעָלתֹו ַעל ׁשְ יִקים ַהג ְ ד ִ ין ַהצ ַ ֵ ם ב  י ג ַ ִשיֵאי ִיְשָרֵאל, כ ִ
ִחיַנת ְנִשיֵאי ִיְש  ים ב ְ י ִ ה ְוַאהֲ ָהֲאִמת ִ ִחיַנת ֹמׁשֶ ה, ב ְ ֵ דֹול ֵמֶהם ַהְרב  יק ַהג ָ ד ִ יָנם ְלֵבין ַהצ ַ ֵ דֹול ב  ק ג ָ ו  'ָרֵאל, ֵיׁש ִחל  "ל,  .    ֹרן ְוכו  ְוַכנ ַ

ָעה ָר הֵ  ַע ת ִ ֶפְך ד ֵ ו  ַמד  ' ו  ים ְוכו  ם ְקדֹוׁשִ ָ ל  ֻ י ָכל ָהֵעָדה כ  , כ ִ ֶזה ְוָאְמרו  ָ ְפרו  ב  ָ כ  ׁשֶ ל ֹקַרח ַוֲעָדתֹו  "ל:ְת ָעה ׁשֶ נ ַ ַ ' כ  או  ְוכו  ְ יקוטי  ל)    ַנש 
 ( טואות   שלוח הקן הלכה דהלכות 

ה ֵהִביא ֲעֵליֶהם ֹמׁשֶ ֹות ׁשֶ ר ַמכ  ל ָהֶעֹשֶ ָ ִחיַנת כ  ָבִרים  ְוֶזה ב ְ ל ַהד ְ ָ ל כ  ים ׁשֶ ַח ַחי ִ ל ָהרו  ָ כ  ֶהְרָאה ָלֶהם ׁשֶ עֹוָלם ֵהם ֶאְצלֹו, ְוַעל    ׁשֶ ָ ב  ׁשֶ
עֹולָ  ָ ב  ַלֲעֹשֹות  ָיכֹול  ן  ֵ ַלֲחזֹ כ  ְך  ָ כ  ְוַאַחר  ְלָדם  ִים  ַ ִממ  ֹות  נ  ְלׁשַ ו  רֹוֶצה  ׁשֶ מֹו  כ ְ כ ָ ם  ל  ׁשֶ ת  ו  ַהִחי  ל  ָ כ  ו   נ  ֶ ִממ  י  כ ִ  ,' ְוכו  ְלַמִים  ם  ִמד ָ ל  ר 

ִלְמׁשֹ ָיכֹול  אי  ַוד ַ ב ְ ן  ֵ כ  ְוַעל  עֹוָלם.  ָ ב  ׁשֶ ָבִרים  ְת ַהד ְ ב ִ ן  ֵ כ  ְוַעל  ְרצֹונֹו  כ ִ ַבע  ֶ ַהט  ֹות  נ  ְלׁשַ ו  עֹוָלם  ָ ב  ה  ל  ֶ ט  ַ ַהמ  מֹוֵפת  ָלֶהם  ֶהְרָאה  ה  ָ ִחל 
ְוַאחַ  ְלָנָחׁש  ְך  ַ ְהפ  ֶ נ  בָ ׁשֶ כ ְ ׁשֶ ז  ֵ ְמַרמ  ה  ֹמׁשֶ ה  ֵ ַמט  י  כ ִ ה,  ֶ ְלַמט  ָחׁש  ִמנ ָ ְך  ָ כ  ֵמֲאִחיַזת ר  ְלַגְמֵרי  ַעְצמֹו  ֶאת  ׁש  ְוִקד ֵ ִחיָרה  ַהב ְ ַבר  ׁשָ ֵעץ    ר 

ו   ִמׁש  ַרע  ׁשו ם  ֹו  ב  ֶנֱאָחז  ְוֵאין  ָוָרע  טֹוב  ַעת  ְמבֹ ַהד ַ ַ כ  ָיִדי,  ב ְ ָהֱאלִֹקים  ה  ֵ ַמט  ו  ִחיַנת  ב ְ הו   ז ֶ ׁשֶ ה,  ִמד ָ נו   ם  ֵ ַרב  ְבִדְבֵרי  ו  ִנים  ו  ק  ת ִ ַ ב  ָאר 
ן ֶהְרָאה ָלֶהם ַעל ְיֵדי ַהמ ַ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, עַ  ֵ ִסיָמן עט. ְוַעל כ  ם ב ְ ן ׁשָ הו א ָיכֹול ְלהֹוִריד ֶאת ַעְצמֹו ְלתֹוְך הַ י ֵ ְיָקא ׁשֶ ה ד ַ ֶ ֹור  ט  נ  צ ִ

ְדמֹוִני,   ַהק ַ ָנָחׁש  ִחיַנת  הו א ב ְ ׁשֶ ֶהם,  ָ ל  ׁשֶ לָהַרע  ָ ל כ  ׁשֶ ֹורֹות  נ  ְוָכל ַהצ ִ ֹות ָרעֹות  ד  ל ַהמ ִ ָ ם כ  ָ ׁש  מ ִ ם    ׁשֶ ָ ֵיֵצא ִמׁש  ְך  ָ ְוַאַחר כ  ִעים.  ָהְרׁשָ
ַאַחר  י  כ ִ לֹום,  ׁשָ ְלַהכְ   ב ְ ם  ְלׁשָ ַרד  י ָ ׁשֶ ַרק  ה,  ֶ ְלַמט  ָחׁש  ִמנ ָ ַיֲחֹזר  ְך  ָ אַ כ  ה  ֵ ַמט  ְבַלע  'ַוי ִ ְבִחיַנת  ב ִ ֶהם  ָ ל  ׁשֶ ָהַרע  ר  ֵ ב  ְלׁשַ ו  ֶאת  ִניַע  ֲהֹרן 

ָֹתם'.  (אות ד  העושה שליח לגבות חובו הלכה גליקוטי הלכות )  ַמט 

החול,   ימי  בחינת ששת  ומותר, הם  וטהור, אסור  ופסול, טמא  בחינות כשר  ע"ט חלק ח"א שהשש  על המובא בתורה 
יושבת הוא בחינת תשובה   '. אמרו ַאְנׁשֵ לֹוֵמנו  שמזה נשמע שגם התשובה בבחינת ששת ימי החול, היינו  -שלימה ְוכו  ׁשְ

-טהור ופעם טמא, לרוב העליות והירידות העוברים עליו, אף  מזה שהאדם הוא פעם בבחינת כשר ופעם פסול, פעם 
ינת תשובה של שבת, היינו לתשובה  כן, גם תשובה כזו היא בחינת תשובה. וכשלא יתיאש יגיע סוף כל סוף לבח-פי-על

 .  שיש"ק ח"ד, סעיף מ"ז( -)שלימה ואמיתית:  

.' -היה אומר הרב החסיד ר' לוי יצחק בנדר ִזְכרֹונוֹ   על המובא בתורה ע"ט חלק ח"א מענין כשר פסול אסור מותר ְוכו 
, היינו טוב בתכלית, ללא  לא, יב(   )משלישזהו הנאמר בשבח כנסת ישראל: "גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה"  ִלְבָרָכה,  

 )מעדני מלך(שום שבירה כלל וכלל כל ימי חייה, שזהו בחינת כולו שבת כולו טוב, וכמבואר פנים. 

גיח בעינא פקיחא לראות שפלותו ורוממות השם יתברך ובודאי לא יבוא לגדלות וכפירות. וזהו  אדם להש  וצריך כל   ...
ידי שמקבלין שבת בכבו על  ידי שבת  זוכין לראות  על  זה  ידי  עין שעל  בחינת  כי שבת הוא  כראוי.  ובקדושה  גדול  ד 

וא בחינת בת עין. ועל ידי זה זוכין  ובית, ה   נא )תמז( שפלותו ורוממות השם יתברך. כי שין של שבת הוא תלת גונין דעי
ידי שמירת שבת    לראות שפלותו. עין במקום אחר שם מבאר יותר מזה )לקוטי מוהר"ן חלק ראשון ע"ט(. נמצא שעל

וזהו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )שבת קיח:(: 'כל השומר שבת            נצולין מגדלות ואזי זוכין לאמונה כנזכר לעיל:
עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו'. כי על ידי שבת משברין ומבטלין הכפירות שהם עבודה זרה    אפלו  הלכתוכ

 ( רסאאמצע סימן ות הר"ן חשי ) וזוכין לאמונה כנזכר לעיל:

 עד כאן השיחות 

 
 עם ביאור קצר   ראשי פרקיםלהקדמה 

ו ב .א ֹו לֹא ִיְהֶיה ִעכ  ד  צ ִ מ ִ ל ָאָדם ִלְראֹות ׁשֶ ָ ִריְך כ  יָחא,  צ ָ  ְמׁשִ
ֱאֶמת, .ב ֶ יק ב  הו א ַצד ִ ת ָמׁשִ רג את יצה"ר הגשמי( )שזכה לתשובה שלימה וה ִמי ׁשֶ ו  ל  ֹו ִהְתג ַ   יַח.ֵיׁש ב 
ֵאין    ,בכח  אהו  אאבל לא נדחה הרע ממנו לגמרי אלוהכניע הרע  הוא צדיק באמת  ומי ש .ג י ׁשֶ ִ ַאף ַעל פ 

וֹ  יַח,ב  ת ָמׁשִ ו  ל  ל   ִהְתג ַ ה ׁשֶ ֹו ִמד ָ יחַ   ֵיׁש ב  על נפש  ומסתמא מי שתשובתו רצוא ושוב גם הוא כשמוסר    .ָמׁשִ
עשות זאת מתוך  ל , אע"פ שאינה מדת משיח כי לא זכה  יש בו הנהגה של משיח  לכל אחד מישרא

 . חכמיםשראל אלא מתוך אמונת י תשפלות עד שיכיר גדול
יַח,   .ד ל ָמׁשִ ה ׁשֶ הִמד ָ ִחיַנת מׁשֶ    הו א ב ְ
יבו  ָיַדע דהיינו ש .ה ְגֻדל  ֲחׁשִ ָרֵאל,ת ו  ֱאֶמת,  ָיַדעעי"ז וְ  ֹות ִיֹשְ ֶ תֹו ב  ְפלו  ֵמֲחַמת ֶזה ׁשִ ֲעָדם. ו  ַ תֹו ב  ו   ָמַסר ַנְפׁשֹו ְוִחי 

, דכתיב בה שבו איש תחתיו, רמז שבשבת אדם יכול  לאדם לראות שפלותושבת הוא הזמן המסוגל   .ו
ע"י קדושת  בת  אבל בש  ,וכי בחול זוכה ע"י תשובה שלמה לדעת שפלות. )תחת מדרגתולהרגיש שפל  

 ( , יכול ראות שפלותוהשבת

שהיא בחי'  ביטל הישות וגאווה בתכלית עד שנדחה הרע לגמרי    ,לשפלות זוכים ע"י תשובה שלימה .ז
 שבת מיצה"ר 

 ראות שפלותו, אזי יכול איה שכלית טובהרששבת מסוגל לדהיינו  ,עיןג' גונין ובת   בחי'בת ש'  ושבת  .ח
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ואחת   ,פעם טהור פעם טמא כשר ופסול אסור ומותר  , שהוארצוא ושובאחת בחי'  יש שתי תשובות   .ט
)ויש    .לבי חלל בקרבי, שהרג את היצה"רבחי'  ,  ניחא מיצה"ר הגשמישנדחה הרע לגמרי,    בחי' שבת

 .בכח קנמצא ר אלאהרע ממנו לגמרי אבל הוא נכנע ואין לו ביטוי שאע"פ שלא נדחה   תשובה

שאדם הראשון כשלמד    המבואר במדרשעשה רב  ממי' שבת  ותדע נאמנה שתשובה שלימה היא בח .י
 דייקא.  מקין כח התשובה אמר מזמור ליום השבת

   מטט'' שדי ובחי' שבת היא בחי בחי'ותשובה  .יא

 אמר לעולמו די שבתכי בשדי הוא בחי' שבת  .יב

ב  ועל ידו הקב"ה מנהיג את עולמו בחול והוא בחי' ההטיה לטאע"פ שמטט'    ,'ומטט   ושבת בחי' שדי .יג
  בחי' שבת.   אנכלל בשבת ואזי הואבל בשבת הוא    .אסור ומותרטהור וטמא כשר ופסול    בחי'  לרעו

שבשבת   אלא  הנ"ל  צדדים  שש  יש  בשבת  גם  כי  לפרש  מה)נראה  מבוררות  ו  המלאכות    המ אסור 
דושת השבת ע"י שמאיר מק  ,אבל לשם שמים  ,דהיינו לעשות אותן  ,לבררןצריך  ולא כבחול ש  ,מותר
 ( אליהן

 בין כל מלאכה ומלאכה.   שיגבול שדי וגם הוא בחי' שדי בחי'  'ומטט  .יד

רמוז בזוהר בראשית כז. שם מבואר שאדם  בחי' ג"ע, זה  בחי' שבת  היא  שלימה שנדחה הרע  תשובה  ו . טו
הפריש אותו מד' יסודות כי מהן משתלשל לעסוק שם בתורה  הראשון כשרצה הקב"ה להכניסו לג"ע  

רעות התאוות  העוכל  כל  נמי  והכי  בתורה  ,  ותאוות סק  יסודות  מד'  אותו  מוציא  הקב"ה  אזי  כראוי 
 . בחי' שבת מיצה"ר בג"עראוי להמצא ונעשה  ,ת להן והקשור

שלימה   . טז תשובה  שע"י  כנ"ל  ווהיינו  הרע  כולונדחה  משיח    טוב  נעשה  בחי'  מתוקן  לשואזי  בחי' בו 
רע אזי  ן שנדחה הדהיינו כי)בשעה שהחליש את עמלק(  במשה משיח    שנאמר  "יהאלקים ביד  הומט"

)משה דייקא אבל יהושע יצא להלחם    בלא מלחמה עם היצה"ר.  ,בהיה מטה הבחירה בידו לבחור בטו
 טה בידו( שהמ   ,מכח משה שכבר זכה לבחי' שבת ,בעמלק

 , אזי א"א לקפח פרנסתו ולדחותו ממקומו  ,לראות שפלותו באמת  וע"י תשובה שלימה שזוכה בשבת .יז
 המקום. מעל  רק הוא  ,מקוםשלא תופס   ,כי הוא בחי' אין 

 קושיות
דיבר   .א עח  בתורה  כגון  שלו  אחרת  מבחי'  מדבר  תורה  ובכל  ממשיח  תורות  בכמה  מדבר   ןמבניירבנו 

מבחי' עין ובתורה נד    .ביטול מדת הכעסבתורה סו מותיקון המלכות ובתורה לב תנינא משמירת הברית ו
משיח שרק בכוחו   משהפרדקשא והוא  ובתורה ב' שמקבל חיותו מנוקבא ד  משיח  אשהו  דטובה של דו

. בתורה סא ון המלכות בשלימותקיבתורה עח מת  להקים את משכן התפלות ומעשים טובים של ישראל.
ולכאורה    תיך.שהקב"ה יאמר לו בסוף האלף השישי אני היום ילידשל משיח עד    לנא מהדעת הגדויתנ

קשה  ד לזכות לבחי' משיח,  צמבאר כייהיה עיכוב משיח ושמצידי לא  צ"ע א"כ מה שמבאר כאן שצריך  
כל השהרי   לי  חסר  עדיין  מבואשמבחינות  לכאורה  אחרת.ריח שלא  בתורה  אלא  כאן  לתרץ    ות  ונראה 

זוכה גם בכל השאר  ,מבחי' משיחשבאמת כשזוכה באחת   זכה בה בשלימות אזי  והוא כמו    ,כי יש בפרט מה שבכלל  ,בחי'  אם 
לקיים אותה  ,את אותה בחי'  כשמברר היטב    מכל בחי' שלו, כי כנס לבחי' משיח  יה ר לאפשכך  הנכנס לבית שיש בו כמה פתחים,  

שא  אזי  ,בשלימות גם  בו  מתקיים  הבחינוממילא  תנינא    ת.  ר  לב  תורה  לשפלותניאו  וכגון  היטב  הדק  קשור  כאן  ף    , המבואר 
דאי קשור  וכות המבואר בתורה עח בולמותיקון ה  .רמט. וכעס קשור הדק היטב לניאוף כמבואר בשיחות הר"ן  כמבואר בתורה קל

 . משיח בן דודוהיא מדתו של דוד המלך שהוא בעצמו   )ע"ז( הברית וביטול הכעס  ןויק לות ותפלש

צדיק שראוי להיות בעצמו משיח אם ישראל  נראה שהתגלות משיח היא    משיחלמדת    התגלות משיח  ן מה ההבדל בי .ב

אבל רק זכה לשלימות כזו כי לא זכה לדחות הרע לגמרי אלא נשאר בו    היו ראויים לזה, אבל מדת משיח יש גם בצדיק שלא
 . א בפועלול בבחי' בכח

אולי כי מרגיש    .ע מדוע נקט יודע שפלותו ולא מרגיש שפלותוצ"  –  צדיק באמת ויודע שפלותו  אמי שהו .ג

 ששפלות בלא חכמה היא ענוה פסולה  היות ענוה פסולה כמבואר בתורה קצז שפלותו יכול ל

שפלותו  ובשבת .ד בשצ"  –  רואה  חשיבותו  את  רואה  האם  שפלות,  לראות  אפשר  כיצד  ביחס  ע  מים 
רה שרבנו אומר יוצא לנו מזה שע"י תשובה בחי' שבת יכול  ועיין בסוף התו  ל אחד מישראל?לחשיבות כ

 .מעשה וצ"ע שזה מסקנת התורה ל משמע, ולראות שפלות

. צ"ע  םר חשיבות ישראל, יכול למסר את נפשו בעדמי שהוא צדיק באמת, ויודע שפלותו, ויכי לשון רבנו .ה
שפלדס ידיעת  מקדים  מדוע  הדברים  להכרת  ור  ישראלח תו  להפך   ?שיבות  לא    שמכירשע"י    מדוע 

, כי רק אחרי תשובה  לא מתחילה מידיעההתירוץ נ"ל כי שפלות    .תר מהם ודע שפלותו שאין לו חשיבות יויגדולתם  

חומר הגוף וד' יסודות רעות שבהם נולד, אזי שייך אצלו שפלות, ואזי יכול לבא    מצד  שלימה שבה ביטל כל ישותו וגאותו הבא
   . לידיעת שפלותו ועי"ז להכיר חשיבות כל אחד מישראל זולתו

אבל מדת משיח לא    ,בואר שהתגלות משיח היא תשובה של שבתמרבנו מדבר משתי תשובות וצ"ע כי   .ו
,  יש עוד תשובה אמצעית שלא באר אותהשומר  ך לצריכן  ועל    ,סתבר שהיא תשובה של רצוא ושובמ

בכח עדיין  שהכניע יצרו לגמרי אבל לא ביטל אותו ואין עבירה בידו  נ"ל עפ"י המבואר בתורה ח' שיש צדיק ש   וא"כ מה היא.

 מדת משיח.  , וצדיק זה אין התגלות משיח אבל יש בונשאר בו היצה"ר
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אנו  למעשה  רבנו שנלמד    מתכוון השפלות מה  צ"ע אם התנאי למסירת נפש בעד ישראל היא תכלית   .ז
 שאנו רחוקים עדיין משפלות כזו.

ובפרט  בן דוד  נקראשהרי משיח המלך  ולא מדוד  רק ממשה רבנו מדת משיח מדוע מדברמכיון שמדבר  .ח
הזו   התורה  כמעשבכל  מענוה.  טמדבר  לא  משפלות  יש   רק  כי  דיבר    נ"ל  עח  בתורה  ולעיל  במשיח  מדות  כמה 

ובאמת  וה רבנשמל  תתיקון המלכות וכאן מדבר ממדה המיוחד  אלדוד שהי  תדמהמידה המיוח תו  נר משפלות כוובשמדאע"פ  , 

 .עיין לקמן בסוף ההקדמה משה.  לשה ולענו

לפגום   .ט שהתכוון  שהכוונה  אשתו,  על  בא  כאילו  חברו  לאמנו  היורד  חז"ל  אמר  רבנו  שפירש  במה 
לדחותו ממקומו, צ"ע שנראה שמעמיד את כל המאמר דווקא ביורד לאמנות של בשפלותו ועי"ז יוכל  

, בפרט איך יכול  לפגום בשפלות של חברו ליכוצדיק אמיתי שזכה לשפלות שהיא בחי' אין. וגם צ"ע איך 
 את ע"י שיורד לאמנותו.לעשות ז

 
 הקדמה 

. וזה ע"י שיזכה בעצמו למדת  ורה הזו היא שצריך אדם לראות שמצדו לא יהיה עיכוב משיח תהיסוד כל  
    .ה"ר גשמימנוחה מיצבחי' שבת רי, מגעד שידחה הרע שבו לוזה ע"י שיעשה תשובה שלימה   משיח.
וה שהיא  דהיינו ביטול הישות והגאו  ,וזוכים לה רק ע"י תשובה שלימה ,שפלות היאעיקר מדת משיח כי 

הכיר לויכול  לדעת שפלותואזי זוכה   ,, וכשזוכה לדחות מעצמו את הרע הזהשרש כל העוונות עיקר הרע, 
 השלימות של ביטוי השפלות. בעדם, שזו תכלית  , ואזי יכול מסור נפשובות ישראלישגדולת וח

   .\ב/ ור ב' א'הזה כמבואר בלק"ה סימני עוף ט "י צדיק הדור שכבר זכה ללזה אלא ע וא"א לזכות
ולראות עד כמה מוסר נפשו על   ,לו שפלות אמיתית שבה דמיון ועד שלא רואים צדיק שיכי בשפלות יש הר

 א"א לצאת מהדמיוןכבד ומחשיב כל יהודי אפילו הקל שבישראל ומקבל יסורין עבורו  כל אחד מישראל ומ
  .כמבואר בתורה ח' תנינא ,העצות של הצדיק שעיקרן להוציא את האדם מהמדמה הפגום מלבד  בזה.

הוא מעכב ביאת    ,ובחיפוש הצדיק שיכול עזור לו בזה  ,ברצון תפלה ומעשים  ,ל בזהשלא משתדמי  נמצא  
נחרב בימיו ובית המקדשבתיקון חצות  )כמ"ש  משיח,   כחז"ל  היא הדעת    כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו 

יקרא רבה  ו  כמבואר במדרש  . ועיקר הדעת היא השפלותכאילו נבנה בית המקדש בימיול מי שיש בו דעת  כ  ברכות לג.

 . (שמי שאין לו דעת דהיינו שפלות להבין אינו ראוי להכנס לאהל מועד נבלה טובה ממנו  טו  'א

 
 

 התגלות משיח ומדת משיח 
עורר לשוב ותשובה כזו היא  מי ששקוע בהבלי עוה"ז ומדי פעם מתרבנו מבאר כאן שתי מדרגות דהיינו  

תשובה אלא שיש לו נפילות וא בהתעוררות של  מי שבדרך כלל ה. ומסתמא כלול בה גם  בחי' רצוא ושוב
זו תשובה   לסורו שגם  ושוב.  וחוזר  רצוא  עד  בחי'  מי שתשובתו שלימה  רבנו שהיא  שניה מבאר  ותשובה 
  והוא בחי' תשובה של שבת  . סיון בתאוות גשמיותי י' לבי חלל בקרבי, ואין לו נשנדחה ממנו הרע למרי בבח 

 משיח. שהיא מדת משה 
שיש    \ג/ אות ה', עיין תורה ח'  (אתכפיא  במ"אהמכונה  )נראה שדילג כאן רבנו על מדרגה נוספת של תשובה  

  . מנו הרע של ד' יסודותמנתבטל  כי עדיין לא    צדיק שאין בידו עבירה אבל הרע עדיין בכח וירא שמא יפול.

 
ָבר   -'  ' א ב   עיין לק"ה סימני עוף טהור   ב ַעְצָמה  ֵאין ְיכֹוִלים ֵליַדע ד ָ ֹוָרה ב ְ ל זֹאת ֵמַהת  ָ ְצוֹות ִעם כ  ִ ל ַהמ  ָ ֹוָרה כ  ת  ַ ֹפָרׁש ב  ְ מ  י ׁשֶ ִ י ַאף ַעל פ  יכ ִ   , כ ִ

ָרטֵ  ְ ר ֵהם יֹוְדִעים פ  ה ֲאׁשֶ ֶ ַעל פ  ב ְ ֹוָרה ׁשֶ ר ָלֶהם ִנְמְסָרה ַהת  יִקים ְוַהֲחָכִמים ֲאׁשֶ ד ִ ָבר ְוָדָבר  ִאם ַעל ְיֵדי ַהצ ַ ָכל ד ָ ָבר ְוָדָבר ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ב ְ ל ד ָ ָ י כ 
כַ  ַרְך ב ְ ָ ִיְתב  ה ה'  ְוֶזה ָעשָֹ ָבר.  ל אֹותֹו ד ָ ר ׁשֶ רו  ֵ ִפי צֶֹרְך ַהב  ְיָקא ַעל ַחְכֵמי  כ ְ ד ַ ה ִלְסמְֹך  ִצו ָ ְכָתב, ַרק  ב ִ ׁשֶ ֹוָרה  ת  ַ ׁש ב  ֵפרו  ָבר ב ְ ל ד ָ ָ כ  ֵאר  ֵ ְולֹא ב  ָנה  ו ָ

ֹור,   בָ ַהד  ל ד ָ ָ ר כ  ֵברו  ָבא. ו  ו  מ  ַ יַח כ  יַאת ָמׁשִ ים ַעד ב ִ ִרים ֲחָדׁשִ רו  ֵ ֹור ָודֹור ְצִריִכים ְלָבֵרר ב  ָכל ד  ֱאֶמת ב ְ ֶ י ב  יִקים  ר ִאי ֶאְפׁשָ כ ִ ד ִ י ִאם ַעל ְיֵדי ַהצ ַ ר כ ִ
"ל, ֲאָבל אֲ  נ ַ ַ חו  ָהַרע ְלַגְמֵרי כ  ָבר ד ָ ר ֵהם כ ְ ֹור, ֲאׁשֶ ֵהם ַחְכֵמי ַהד  "ל  ׁשֶ נ ַ ַ ' כ  ר ְוכו  ׁשֵ ָ ַעם כ  ַ חו  ָהַרע ְלַגְמֵרי ְוֵהם פ  ר ֲעַדִין לֹא ד ָ ים ֲאֵחִרים ֲאׁשֶ ָנׁשִ

"ל. ַוֲאִפל   נ ַ ַ ַֹח ְלָבֵרר כ  ה לֹו ַסם הַ ֵאין ָלֶהם כ  ים, לֹא ָזָכה ַנֲעשֶֹ ה לֹו ַסם ַחי ִ י ָזָכה ַנֲעשֶֹ ַֹח ְלָבֵרר, כ ִ ָיָדם כ  ֹוָרה ֵאין ב ְ לֹום,  ו  ַעל ְיֵדי ַהת  ֶות, ַחס ְוׁשָ ָ מ 
ֹור ָודֹור ֵאין ָאנו  ְיכֹוִלים ְלָהִרים ָיֵדינו  וְ  ָכל ד  ב ְ ים ׁשֶ י ִ יִקים ָהֲאִמת ִ ד ִ ְלֲעֵדי ַהצ ַ ן ב ִ ֵ י ֵאין ָאנו  ְמִביִנים  ְוַעל כ  ת, כ ִ רו  ַכׁשְ ָבר ב ְ ַרְגֵלינו  ַלֲעשֹות ֵאיֶזה ד ָ

י ִאם ַעל ְיֵד  ָלל כ ִ ֹוָרה כ ְ ְרֵכי ַהת  " ד ַ נ ַ ַ ' כ  ֲעַדִין לֹא ָזִכינו  ִלְדחֹות ָהַרע ְלַגְמֵרי ְוכו  "ל, ֵמַאַחר ׁשֶ נ ַ ַ ' כ  י לֹא ָזָכה ְוכו  יק ָהֱאֶמת, כ ִ ד ִ  ל: י ַהצ ַ

י ֲאָנׁשִ ... "ל, ְוֵאין ָלֶהם ַנְיָחא ֲעַדִין כ ִ נ ַ ַ ת כ  ֵלמו  ׁשְ ָרה ב ִ מו  ָבה ג ְ ר ֲעַדִין לֹא ָזכו  ִלְתׁשו  ִטים ֲאׁשֶ ׁשו  ְ ְבִחיַנת ֵעץ    ים פ  ַעְצָמם ֲעַדִין ב ִ "ל; ֲהֵרי ֵהם ב ְ נ ַ ַ כ 
ְועַ  "ל.  נ ַ ַ כ   ' ְוכו  ר  ׁשֵ ָ כ  ַעם  ַ פ  ְמעָֹרִבים  ֵהם  ֲעַדִין  י  כ ִ ָוָרע,  טֹוב  ַעת  יק  ַהד ַ ד ִ ַהצ ַ ִאם  י  כ ִ ָהַרע,  ִמן  ֹוב  ַהט  ְלָבֵרר  ַֹח  כ  ם  ְלַבד ָ ָיָדם  ב ְ ֵאין  אי  ַוד ַ ב ְ ן  ֵ כ  ל 

ָכל  ר ב ְ "ל   ָהֱאֶמת ֲאׁשֶ נ ַ ַ ת כ  ָ ב  ְבִחיַנת ׁשַ ָחה ָהַרע ְלַגְמֵרי ְוהו א ב ִ ָבר ד ָ ר כ ְ ֹור, ֲאׁשֶ  .ד 
ים ל"ז( 'ִמ ְוֶזהו    -אות ה'    עיין תורה ח'   ג ִהל ִ ְמֵרִעים"? )ת ְ ְתַחר ב ִ ִתיב: "ַאל ת ִ ָרכֹות ז:(: ְוָהכ ְ , ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ב ְ ֹוֵתינו  ָאְמרו  ַרב  ֹו נֹוְקפ  ׁשֶ ב  ִ ל  ֹו  י ׁשֶ

  , ָאַמְרנו  ׁשֶ ְיָקא. ֶזהו   ָידֹו' ד ַ ב ְ ָידֹו' 'ׁשֶ ב ְ ׁשֶ ֵרא ֵמֲעֵברֹות  "י: 'ַהי ָ ַרׁשִ ֵרׁש  ֵ ן'; פ  ֵ ֲעַדִין ֵמֲעֵברֹות  אֹוֵמר כ  ָיֵרא  הו א  ֲעֵבָרה, ַרק ׁשֶ ם  ֱאֶמת ֵאין לֹו ׁשו  ֶ י ב  כ ִ
זָ  לֹא  י  כ ִ ֹכַח,  ב ְ ֲעַדִין  ָהָרע  י  כ ִ ַלֲעשֹֹות,  ְוֹכחֹו  ָידֹו  ב ְ ִמְכׁש ׁשֶ לֹו  ֶיֱאַרע  ֹא  ל  ׁשֶ ֲעַדִין  ַח  טו  ָ ב  ְוֵאינֹו  ָאֶון,  ל  ָ כ  יק  ד ִ ַלצ ַ ה  ְיֻאנ ֶ לֹא  ִלְבִחיַנת  ֲעַדִין  ֹול  ָכה 

"ל: נ ַ ַ כ  ִעים  ְרׁשָ ָ רֹות ב  ן ָאסו ר לֹו ְלִהְתג ָ ֵ כ  ְוַעל  לֹום,  ְוׁשָ ֶ         ֲעֵבָרה, ַחס  יק ִממ  ַצד ִ ע  ע ָרׁשָ ַ ַבל  ֲחִריׁש כ ְ ַ : "ת  ,  ְוֶזהו  ֹוֵתינו  ְוָאְמרו  ַרב  ק א(,  ו  " )ֲחַבק  ו  נ 
ֹוֵלַע'   ו  ב  נ  ֶ ִממ  יק  ְמִציָעא עא: 'ַצד ִ ָבא  ָ ָעתֹו;  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ב  ׁשְ דֹול ב ִ ג ָ הו א  ֹו, ׁשֶ ל  ׁשֶ ַח  ֲאִריַכת ָהרו  ַ ב  ׁש  ָ ֹוֵלַע אֹותֹו ַממ  י הו א ב  ְיָקא, כ ִ ֹוֵלַע' ד ַ 'ב 

ֵאינוֹ  ר  מו  ג ָ יק  ַצד ִ ִמכ ָ ֲאָבל  ְלַגְמֵרי  ָהָרע  ל  ֵ ט  ב ִ ָבר  כ ְ י  כ ִ "ל,  נ ַ ַ כ  ֲעֵבָרה  ִמְכׁשֹול  ׁש  ֵמֲחׁשַ נֹוְקפֹו  ֹו  ִלב  ֵאין  י  כ ִ ֹוֵלַע,  ב  ל    ָ כ  ל  ׁשֶ ֲאוֹות  ַ ְוַהת  ֹות  ד  ִ ַהמ  ל 
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אבל   ,שאינו בחי' שבתנמצא שיש צדיק    בחי' שבת שנדחה הרע לגמרי.  אכמבואר אצלינו שצדיק גמור הוו
  . כי כבר לא נופל לעבירה כלל אלא רק ירא מעבירה.גם לא בחי' רצוא ושוב

מת, יש בו  ק באבכל צדיק וצדיק, מי שהוא צדישבמה שאמר    ,נ"ל שרבנו רמז למדרגה זו בתחילת התורהו
ואעפ"כ   ,. מבואר שיש צדיק אמיתיהתגלות משיח. ואף על פי שאין בו התגלות משיח, יש בו מדה של משיח

זה לא י  ואי אפשר לומר שכוונתו למי שתשובתו רצוא ושוב כ  רק מדת משיח.  אאל  ,אין בו התגלות משיח
  ,שבת שנדחה הרע לגמריה לבחי'  כזאחד ש  ,לכן נראה פשוט שכוונתו לשני צדיקי אמתאמיתי.    נקרא צדיק

נדחה הרע כי היא    ,לגמרי  ואחד שלא  ירא מעבירה  נופל לעבירה אלא רק  צלו בבחי' אאבל הוא גם לא 
   .'בכח. כנ"ל בתורה ח

מצד מעשיו ואם  שיח  התגלות מ   בו ממש  ישי  משבחי' שבת מיצה"ר גצדיק גמור  הכוונה ל  חהתגלות משי  כי
אמר רב נחמן אי מן חייא )בענין משיח(  מבואר בסנהדרין צח:  וכהמשיח,  א  הו  הו ישראל ראויים לזה היהי

  , אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש  ",והיה אדירו ממנו ומושלו מקרבו יצא  "הוא כגון אנא שנאמר
  חמשיש"ק ח"א תשיחות וספורים אות לו הובא ב)ככבי אור  עייןו .אי מן מתיא הוא כגון דניאל איש חמודות

ח"א אות חדש  שיש"ק  ו תלה  אות  שיש"ק ח"ג    ראה  .שרבנו אמר זאת על עצמו  (ובשיש"ק החדש ח"ג תשיז
דֹוׁש  ׁשֶ   -  קכט ַהק ָ נו   ֵ ַעד  ַרב  ֲחָדׁשֹות  עֹוד  ִיְהֶיה  לֹא  ָבר  כ ְ ו   נ  ֶ מ  מ ִ ׁשֶ ְוָאַמר   , ִצְדֵקנו  יַח  ִלְמׁשִ ִלים  ֵ כ  ֵהִכין  ָבר  כ ְ ׁשֶ ָאַמר 

בוֹ  י ָ ׁשֶ ִצְדֵקנו   יַח  ָאֵמן.ְמׁשִ ֵלָמה,  ׁשְ ה  ָ ֻאל  ג ְ ְוִתְהֶיה  ְבָיֵמינו   ְמֵהָרה  ב ִ רסו    חייבו  א  סימן  מה  מוהר"ן  כל  רבנו אמר 
יגז שמשיח  החילוק  רק  לעשות  יכול  אני  לישראל  טובות  יעשה  ואני  ר אומ  רשמשיח  משמע    .....ויקם 

, והוא רק מצד הכללשמצידו אין עיכוב אלא  בכל דור צדיק שיכול להיות משיח    שהיא שיהתגלות משיח  ש
 . צדו ממש התגלות משיח מ

מדת יש בו רק    ,בכחרק בבחי'  אבל  נמצא  הרע  דהיינו ש  ,אבל צדיק אמיתי שעדין לא נדחה הרע לגמרי

אבל לא כמו    ,ראלעל ישיש בו שפלות ורואה גדול וחשיבות ישראל ומוכן למסור נפשו  כי גם הוא    ,משיח
סירות נפש לפנים משורת הדין עדיין הרע שנמצא בו מונע  ל מאב  ,ע"פ שאין בידו עבירהכי א  ,משיח ממש
ונ"ל   כוון הבעש"טממנו.  קטןשאמר צדיק    \ד/ שלזה  אוהב רשע  ומשיח    קטן  גדול  אוהב רשע  גדול  וצדיק 

זו ה  .רילמד זכות אפילו על רשע גמו וגדול הם במדרגה    , בכח   בו רק  עשהר  ,צעיתמאדהיינו שצדיק קטן 
בלב  מקום  תופס  עדיין  שתופס    ,ואבל  כמה  בלבו  ועד  מהמקום  כך  מקום  אהבת  מחסר  וכמה  רשעהשל   ,

למד זכות גם על  ומשיח שידחה הרע לגמרי י  .ר גדולתהר לבו כך יש בלבו מקום לאהוב רשע יוטזכה ל ש
זו ש  רשע גמור. וגדולת כל אחד רמע"י שידחה הרע מלבו לגמשיח  וכדברי רבנו בתורה  יראה חשיבות  י 

ק  ר  אנמצא שצדיק כזה אין בו ממש התגלות משיח אל  .ת גם כלפי הקטן שבישראלמישראל ויזכה לשפלו
 מדת משיח.

 
 בענין השתי תשובות 

סנדלפון/ ושקודם התאה לבאר שנר עליו ממונה מלאך  רע  בעולם העשיה שרובו  נמצא  וע"י    \הבה האדם 
לם התשובה הוא  שעו  אע"פכי    ,עליו ממונה מטט'  טוב חציו רע  שחציו  לעולם היצירה  ההרהור תשובה עול 

שובה שלימה כמבואר בתורה תבינה שהיא כנגד עולם הבריאה שרובו טוב, נראה שלזה זוכה רק כששב ב
לו ומכח הרשימו ש  ,ה מבינה באור גדול, ומיד מסתלק-ו' שכשמתעורר לשוב אזי תחילה מאיר לו שם אהי

ונראה    ,ורד בבחי' רצוא ושובולה ויהוא ע   ,הזה של הכנת הכלים  מןובז  ,סיונותי אדם מתחזק לעמוד בכל הנ
 מו"מ והבלי עוה"זכמ"ש רבנו שעדיין עסוק ב  לבאר שהרצוא הוא עולם היצירה והשוב הוא עולם העשיה

שהו כיון  בעצמו  היצירה  בעולם  אולי  ח  א)וצ"ע  טוב  ושוב(חציו  רצא  בחי'  יש  רע  לתשובה  ציו  וכשזכה   .
אזי הוא בעולם  שכבר הכניע את יצרו הרע בקבע, אבל הוא עדיין נמצא בבחי' בכח ולא בפועל,  שלימה  

י שמקיים  שמאות ב'  ואזי כיון שעשה כל שביכולתו אזי הקב"ה הורג את יצרו כמבואר בתורה ו'  הבריאה,  
שהקב"ה   לו  והתחולל  הפסוק  המשך  מתקיים  אזי  לה'  חדום  לבי  בחי'  חללים  חללים  לו  בקרבי, ל  למפיל 

 עולם האצילות.  ל נו שעולהידהיונדחה הרע לגמרי 
ב"ה  קון המלכות שלי עד כמה אני נלחם בכל רגע רק להמליך את הקירבנו מדבר בתשובה כללית על כל ת

להלחם בכוחות עצמו    ודאי א"א מיד לזכות לבחי' שבת כמבואר בתורה ו' שתחלה צריך וב  על עצמי, ובזה

 
ִרים ְלִהְתג ָ  ָ ְלִוים ֵאָליו ֻמת  ר ְוָכל ַהנ ִ מו  יק ג ָ ד ִ ן ֶזה ַהצ ַ ֵ ָעה ְיסֹודֹות. ְוַעל כ  ָ ל  ָהַאְרב  ֹורֹות ׁשֶ נ  ל ַהצ ִ ָ יק ָיכֹול ֵליֵרד ְלתֹוְך כ  ד ִ י ֶזה ַהצ ַ ִעים, כ ִ ְרׁשָ ָ רֹות ב 

הֶ  ָ ל  ֹות ָרעֹות ׁשֶ ד  ִ ל ַהמ  ָ "ל:כ  נ ַ ַ ִעים ֲעֵדי ָאֶרץ, כ  יל ְרׁשָ ִ פ  ָלם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה הו א ַמׁשְ ְלַבט ְ ָרם ו  ב ְ ְלׁשַ ירו  ַעל ַעְצָמם ו  ִהְגב ִ  ם, ׁשֶ
בריש ספר מדרש פינחס החדש כתב וזה לשונו, בשם    -  בראשית אות קכא ובבאר מים חיים שם אות ק'.תורה  ה על    עיין בעש"ט   ד

משיח יהיה מלמד זכות טוב על כל ישראל אפילו  מליניץ זצללה"ה שאמר בשם רבו הרה"צ המוכיח זצללה"ה אשר    הרה"צ ר' גדליה 

צדיקים, הז   על הרשעים, שהם  ומחמת  גירעכט,  זענין  זייא  כי  אז  נגאלים,  יהיו  זה  ידי  ועל  יחזרו בתשובה  עליהם  זכות  כות שילמוד 

קטנים, וצדיק גדול אוהב רשעים גדולים, אבל משיח יהיה אוהב ומלמד זכות    והיה אומר, צדיק קטן אוהב רשעים בתשובה נגאלים,  

ולפי שידוע שהרב המוכיח היה    שם, אפילו על רשעים גמורים, וכל מי שמלמד זכות על כל הברואים הוא מבחינת משיח וכו' עיין  
 נאמן ביתו של הבעש"ט, לכן ברור בעיני שקיבל דבר זה מפי הבעש"ט זי"ע בעזרת ה': 

יש בזה רמז לדור אחרון  דייקא "סדלפון"    א מה שהממונה על עולם העשיה שרובו רע הו במגלה עמוקות אופן קיא. ואולי    כמבואר   ה 
 .פון איי ל ה הנסיונות ש ינו  י ה ד   פון" " ה עיקר הרע המתגבר הוא  ש   , סנדל" " לבש ה ת עליו מ בחי' העקב ש עקבתא דמשיחא  
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ונפילות עד שזוכה לעמוד בנזיונו יבבוהקב"ה מנסה אותו   וית  י הוא עולה  זאף את יצרו לגמרי,  כולסיונות 
עולם התשובה.ל לו חללים חללים את היצה"ר  אזו  עולם הבריאה  ונדחה הרע לגמרי שזה  הקב"ה מפיל   ,

 .  בחי' עול אצילות 
וגלוש    ,לו  מהוהדו  יפוןיבא  להביטכגון  כגון שזלזל באיזה מצוה    ,חזק  האדםבפרטיות זה תלוי עד כמה    אבל

מצא שתשובתו  נ  ,עדיין לפעמים נופל בזהועתה מתעורר לשוב, אזי אם הוא  שהוא טומן,    "רשת"ב  לשוטטו
אבל אם  כיון שעדיין עלול ליפול חזרה לעשיה,    ,דהיינו שגם הרצוא שלו הוא רק ביצירההיא רצוא ושוב,  

יעל בבאמת קבל על עצמו בק בזה  לה חזקה עד שלא  לוותר  זכה    ,ום אופןבשה על דעתו  זו   בזהאזי מיד 
  ה "ואז כיון שעשה כל שביכולתו אזי הקב  .שם היצה"ר רק בכח ונכנע באיתכפיא  , עולם הבריאהללעלות  

 ואזי עולה לאצילות.ונדחה הרע לגמרי  ,לבי חלל בקרביבבחי' ונעשה הרע הורג את יצרו  

 
 למסור נפשו בעד ישראל 

אבל באמת   ,ת צדיקים גדולים מאד שזכו לבחי' משיחגרדמעל מסירות נפש שהיא  משמע שמדבר    מרבנו
ואהבת לרעך כמוך ולא תקום ולא    כגון  ,כל אחד מישראלבחינות של מסירות נפש על  ב  ימחיש"ע  הכבר  
המחלוקת    .סימן ז' עיין שו"ת מנחת יצחק ח"ה  ושהן גם בחי' של מסירות נפש. ולא תעמוד על דם רעך תטור 

חברו להצלת  עצמו  סיכון  מדבר  בדין  ושם  הדי.  משורת  לפנים  ולא  הדין  שו   . ןמצד  ונזכה  אע"פ  הלוואי 
בחבר,   לפגוע  שלא  לדבר  שלא  חברו  בעול  ולשאת  החבר  צרת  רחוקים  כי  להרגיש  מאד  אנו  במציאות 

ואעפ"כ צריך למצא צדיק שישריש בנו אהבת ישראל שלו וכנ"ל בלק"ה שרק   , מהחיוב הפשוט שלנו  ואפיל
 מסירת נפש באמת כדי לעזור לחבר.לונזכה  ת לזה.צדיק אמת אפשר לזכו ע"י

ממון   בין  הזולת  למען  משלי  להפסיד  מוכן  שאני  הכוונה  נפש  זכינו  כח    ו אזמן    ואומסירות  שלא  ואע"פ 
גדול לדעת  ולא  משיח  של  כזו  לישראל    תבוישוח  תלשפלות  רבנו  אפשר  על  אחד   ולהאמיןסמוך  שכל 

,  ולתת לו משלי עד שמסירות נפש  ,ולהרגיש צערו  ,ו ולוותר לומישראל חשוב יותר ממני וראוי לי לעזור ל
 לפחות כמו שאני נוהג כלפי בני וכל מי שאהוב עלי. 

יט  ויקרא  )במצות  מהתורה אנו מחוייבים  שהרי    ,בת אותנוישהתורה מחי  הממ  קוצריך לדעת שזה לא רחו
ָ ְלֵר "יח(   ְוָאַהְבת  ָך  ֶ ֵני ַעמ  ב ְ ֹר ֶאת  ֹם ְולֹא ִתט  ְיֹדָודלֹא ִתק  מֹוָך ֲאִני  ָ מצער  חברו  פשוטו גם כש, והכוונה כש"ֲעָך כ 

ועיין שבת  , זה חיוב מהתורה זה לא חסידות.  \ו/להבין שלהחזיר לו זה כמו להחזיר לעצמי  ,מאד  יבפוגע  ו
  זו כל התורה.  ,ידני לחברך לא תעבס, כל דעלך  להתגייר על רגל אחתלגוי שרצה    לא. מה שהלל אמר

 .  ה לפנים משורת הדיןבאלא להוסיף הר ,קיום התורהרק יח היא לא  וודאי מדת משוב
וביד אחד מהם קיטון מים דדרש בן פטורא ישתו   מעשה בשנים המהלכים במדברסב.  בא מציעא  ב  עייןעוד  

ועיין ריטב"א שבן פטורא  חיך עמך, חייך קודמים,  שניהם שלא יראו אחד במותו של שני ור"ע דרש וחי א 
  \ז/ כמוך, ולפ"ז צ"ל שר"ע למד שגם לואהבת לרעך כמוך יש גבול של וחי אחיך עמך   למד מואהבת לרעך 

פ ורמב"ן   יז  סשם  מבואר    \חח"ג קי:/והר  זעיין  כל זה מדינא  אבל  היא הפלגה.    "לרעך כמוך "למד מר"ע ששוק 

 
היך עבידא הוה מקטע קופד ומחת סכינא לידוי תחזור ותמחי    -פ"ג הלכה ד' כתיב לא תקום ולא תטור את בני עמך    ירושלמי נדרים   ו 

ת לרעך כמוך כלל גדול בתורה בן עזאי אומר  ואהב   ר"ע אומר   ובת"כ בפרשת קדושים             עוד עיין בראשית רבה כד ז.    לידיה?.
עזאי זה ספר תולדות אדם כל אדם ]יאהב[ את חבירו    דריש בן פירושו  דהכי    ומת אנך ח פירש החיד"א  זה ספר תולדות אדם גדול מזה  

מגו  יותר  בנו  אוהב  אדם  סובר  עזאי  בן  כעצמו.  חבירו  את  יאהב  אדם  כל  אומר  ורע"ק  בנו  כלומר  שלו  תולדה  הוא  ורבי  כאלו  פו 
 .עקיבא סובר אוהב את גופו יותר מבנו 

היא  שם שמחלק בין עניני עוה"ז לעניני עוה"ב ודייק בדברי ר"ע זה כלל גדול בתורה דהיינו בלימוד התורה ש   ועיין החת"ס עה"ת   ז 
מים שזה חיי שעה  בקיטון של  כדי ללמדה לאחרים אבל  צריך לבטל מלימוד התורה  ואהבת כמוך לכן  חייך קודמין    חיי עולם אזי 

ודבריו צ"ע עיין תענית ז. הרבה למדתי מרבותי ומחברי יותר וכו' ומתלמידי יותר מכולם הרי שאדרבה הלימוד לאחרים מועיל יותר  
כן בתמורה טז. שמי שלא מלמד לאחרים נעשה טיפש ועוד כעין זה בע"ז לה: שהמלמד לאחרים מגלין  מהלימוד לבד ואפילו מרבו. ו 

וכו  תורה  רזי  שגם  לו  נמצא  מזה.  גדול  הבל  לך  אין  ולא מלמד  למד  כב  רבה  ובויקרא  פכ"ה  דבי אליהו רבה  תנא  עיין  עוד  עי"ש   '

הנ"ל מקדושין כט: שלימוד    מקשה על החת"ס שם אות יח יט    "ת מרפסין איגרי עה הלימוד לאחרים הוא מאהבת עצמו. עוד עיין ספר  
ס:   בגטין  מבואר  וכן  בנו  לשל  אפילו  קודם  שלו  לומד  תורה  כי  יכול  שאינו  לו  ואמר  עימו  שילמד  מאביי  ביקש  אשי  בר  שימי  רב 

וצא מפשוטו לבד מפיקוח  בעצמו, הרי שגם בלימוד תורה חייך קודמין.   למעשה נראה בכלליות שרוב המפרשים למדו שאין הכתוב י 
למידי רשב"י שהיה תלמיד ר"ע וגם  נפש. ועיין לקמן הזוהר בהר שם משמע שגם בפקוח נפש יש להקדים את החבר. ושם מדובר בת 

שהצדקה   להם  אמר  הנ"ל  המעשה  לו  שספרו  שאחרי  שא.  דף  ז'  סימן  ח"ג  הזוהר  בהשמטות  כמבואר  אותם  שיבח  בעצמו  רשב"י 
 י אלא גם מכל מוות אפילו שע"י אדם וכמאחז"ל בשבת קנו: צדקה תציל ממות עי"ש. וצ"ע.מצילה לא רק ממוות טבע 

יוסי הוו אזלי בארחא, פגעו בההוא טורא, אשכחו תרי גברי ד י  רב   -  דף קי: "ג  זוהר ח   ח הוו אזלי, אדהכי חמו חד בר נש  חייא ורבי 
אשתמיט חד       דהוה אתי, ואמר לון, במטו מנייכו, הבו לי מזונא פתא דנהמא, דהני תרין יומין דתעינא במדברא, ולא אכלנא מידי:

הא אנא  רחא, ויהיב ליה, ואכיל ואשקי ליה, אמר ליה חבריה, מה תעבד מן מזונא, ד מאינון תרי גברי, ואפיק מזוניה דאיהו אייתי לאו 
דידי אכלנא, אמר ליה, ומה עלי דידך אנא אזיל, יתיב גבי ההוא מסכנא עד דאכל כל מה דהוה גביה, וההוא נהמא דאשתאר, יהב  

תעביד על ידן, אמר רבי יוסי, דילמא דינא אתגזר  אמר רבי חייא, לא בעא קודשא בריך הוא דמלה דא י       ליה לאורחא, ואזל ליה:
עד דהוו אזלי, לאה ההוא גברא בארחא, אמר ליה         א בריך הוא לזמנא קמיה האי, בגין לשזבא ליה: על ההוא בר נש, ובעא קודש 

למיכל, אמר רבי יוסי,  אמינא לך דלא תתן נהמא לאחרא, אמר רבי חייא לרבי יוסי, הא מזונא גבן, ניהב ליה  ]דף קיא.[    חבריה, ולא 
דמותא אתאחיד, ובעא קודשא בריך הוא לזמנא זכותיה, בגין    תבעי למיפק מניה זכותא, ניזיל ונחמי, דהא ודאי בקפטורי דדא טפסא 

יוסי לרבי חייא,       לשזביה:  אדהכי יתיב ההוא בר נש ונאים תחות חד אילנא, וחבריה אתרחיק מניה, ויתיב בדרך אחרא, אמר רבי 



 מוהר"ן                                    ט ע   תורה         ליקוטי                                     7צב: 

ו  לא יהיה ללחברו שהולך למות  מזונו  ואם יתן  בציור הנ"ל שנמצא במדבר  גם    ות היאשצדקה תציל ממו
שכשראה    .לעצמו אחד  כאותו  לנהוג  צדיקים  שמדת  שם  מזונו  את  משמע  כל  לו  נתן  למות  עומד  חבירו 

  והוא במדבר.אע"פ שלעצמו לא נשאר כלום 
מדין המצווה דלא  מה צריך לסכן עצמו  עד כ  ,במקרה של פקוח נפשבזה  דנו    \ט/ הפוסקיםמצד הדין  למעשה  

בזה שכל סכנה שאדם ואמרו  לו לסכן עבור חבירו.   ,מסכן עצמו לצורך עצמו  תעמוד על דם רעך,    ראוי 
 . ואהבת לרעך כמוך ממש שפמשמע שבפקוח נ

 
כאן שכל אדם צריך שמצדו לא יהיה  כמבואר    ,מהחיוב שמצד הדין  ורש מאיתנו הרבה יותרדרבנו  ש  וברור
מדתשמ  בועיכ בו  יש  ע"י שבעצמו  וזה  כוחו,  פכמשיח    יח  גדולואע"פ  י  להכיר  זכה  לא  וחשיבות    שעדין 

וכן מבואר בתורה   .ישראל צריך להאמין לצדיקים ולנהוג כאילו מכיר ויודע גודל חשיבות כל נפש מישראל
נזכה  לבוא בימות משיח ש  דר כמו שיהיה לעתיבתדל לזכות להתכללות בחשיד שרבנו דורש מאיתנו לה 

ור איזה מחלוקת יש לשני  אין לזה ביאלכאורה  שמשא ומתן,  ואזי לא יהיה    מחלותיתבטל הלשלום הכללי ו
אנשים שזה רוצה את הפרה וזה רוצה את החמור ומחליפים ברצון ושמחה ביניהם, אלא מוכרח שכיון שכל 

זאת מחמת אהבת עצמו כמוהו  ,זה בחי' מחלוקת  , אחד עושה  אוהב את חברו  יש בחי'    ,ואפילו אם  עדיין 
ישות לעצמו הוא  כל אחד  כי  חבירו  רוצה רק  ורק כשכל אחד    , מחלוקת,  טובת  ביטול המחלוקת    ,את  זה 

תמלא הארץ דעה ילמד דעת לישראל אזי  יבוא משיח ולגמרי. וזה יהיה לעתיד וכמבואר שם בתורה שכש
וו זה.  על  זה  ירחמו  וכמבואראזי כל הבריות  לזה כבר בעוה"ז.  בשיחות הר"ן סימן צו    רבינו רוצה שנזכה 

בעוה"ב,   להיות  בעוה"ז  כבר  להרגיל עצמו  ולזכור התענוגים שבעוה"ב.  שצריך  עוה"ז  בלא תאוות  דהיינו 
ועי"ש שאם באמת היה זוכר הטוב ששם כמו שהוא באמת לא היה יכול להרים ראש כלל מרוב שפלות שהיה מרגיש, לכן טוב שיש  

 שכחה עי"ש. 
 

  שהשכירות  , ר אצל הקב"הובאמת צריך עיון בזה שהרי כל אדם בא לעולם הזה לתקן עצמו והוא כמו שכי
ולפ"ז לא רק   ,וכל ימיו חייב לתקן עצמו. א"כ לכאורה תיקון עצמו קודם לעזרה לחבירו  ,\ימשתלמת בסוף/

המבאר  )ט' ד'(  ירושלמי נדרים  מבואר בחייך קודמין אלא כל עבודת ה' שלי קודמת לשל חברי. אבל באמת  
תטור לא  מצוות  קומה    ,את  הם  ישראל  שכלל  משם  להתייחס    \יא/ אחתומבואר  כחלק  וצריך  החבר  אל 

דהיינו שעבודת ה' היא לא עבודה פרטית, אלא כל ישראל שותפים בעבודה לתקן את כלל    ,מהתיקון שלי
צמו, שעליה הוא  עהוא  שהיא    ,סודר אופן העבודה שכל אחד קיבל חלקה אחת  ,ישראל, אלא שלצורך זה

 
נ  ניסא, קמו ואוריכו: השתא  סא בשלהובי קאים גביה,  אדהכי חמו חד טיפ       יתיב ונחמי, דודאי קודשא בריך הוא בעי למרחש ליה 

אדהכי       אמר רבי חייא, ווי על ההוא בר נש דהשתא יימות, אמר רבי יוסי, זכאה ההוא בר נש דקודשא בריך הוא ירחיש ליה ניסא: 
אמר רבי יוסי, ולא אמינא         קם ההוא טפסא עליה וקטליה, קסטר ברישיה טפסא ואזל ליה: נחת מאילנא חד חויא, ובעא למקטליה,  

א בריך הוא בעא למרחש ליה ניסא, ולא תפוק זכותיה מניה, אדהכי אתער ההוא בר נש, וקם ואזיל ליה, אחידו ביה רבי  לך דקודש 
 יש ליה קודשא בריך הוא: חייא ורבי יוסי, ויהבו ליה למיכל, בתר דאכל, אחויאו ליה ניסא דרח 

לא תעמוד על דם רעך. ולמעשה נפסק שאם הוא  נפש יש חיוב למסור הנפש היא סוגיא שלמה בביאור הכתוב    עד כמה גם בפקוח   ט 
פסק   זילברשטין  יצחק  והרב  חייב.  בספק  שגם  הירושלמי  עפ"י  שפסק  מימוניות  כהגהות  ודלא  להציל  חיוב  אין  למציל  סכנה  ספק 

צמו  כנה כדי להציל יהודי אשרי לו. וביאר דברי הרדב"ז שפסק שאם יש יותר צד שינצל המציל חייב להכניס ע שהמכניס עצמו לס 
לספק. שכוונתו שכל מידת סכנה שאדם מוכן ליטול על עצמו ולהסתכן בה לתועלתו הפרטית, או להרווחת ממון, או למען כבודו,  

ן כזה גם למען הצלת חברו. אבל, לחשש שאדם אינו מכניס עצמו, אף עבור  משום שהוא מניח כי יישאר בחיים, מחויב להיכנס לסיכו 
עצמו כדי להציל את חברו. משום כך, להפליג בים או לעלות ולטפס למקומות גבוהים או לצלול בים    הון רב, אין הוא חייב להכניס 

ב  לנסוע  מוכן  שאינו  לומר  יכול  אינו  וכן  זולתו,  עבור  לעשות  האדם  חייב  אדם,  סכנה  להציל  שהם  דרכים  תאונות  מחשש  מכונית 
בחי  שישאר  ומניח  הפרטית,  לתועלתו  בהם  מסתכן  שאדם  משום  מטר  מצויה,  תחת  לרוץ  או  גבוה,  ממקום  לקפוץ  זאת,  לעומת  ים. 

 כדורים, אין הוא חייב לעשות למען הצלת חברו.  וכל זה בזמן שלום אבל בזמן מלחמה יש יותר חיוב להסתכן.

מ קצב יג. ובזה ראיתי מתרצים הא דבאבות ב' יד ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, א"כ מדוע  וש"ע חו"   ב"מ סה.  י
 שכרו ותירצו כיון שאנו שכירים לכל החיים ואין השכירות משתלמת אלא לבסוף.  הקב"ה לא עובר על ביומו תתן 

שכל ישראל עשו את המשכן ולתרץ כיצד יתכן מבאר    עה"פ ויעשו בני ישראל משמע שהכוונה   –ויקהל לט לב    עיין אור החיים   יא
נראה כי כאן עשה הכתוב מחברת הכללות בקיום התורה, והראה    וד ע -אחד מדין ששליחו של אדם כמותו. ובתירוץ שני     ץ שם תירו 

כי לזה רמז    ואולי        יעשה היכולת שבידו ויזכו זה לזה:   כי בני ישראל יזכו זה לזה, והתורה נתנה להתקיים בכללות ישראל, כל אחד 
באומרו )ויקרא יט יח( ואהבת לרעך כמוך, פירוש לצד שהוא כמותך, כי בשלומו ייטיב לך, ובאמצעותו אתה משלים שלימותך, ואם  

ימצא אדם אחד שישנו  מצאנו נחת רוח כי ה' צוה תרי"ג מצות, ומן הנמנע ש   ובזה        כן אינו אחר אלא אתה עצמך וכאחד מחלקיך: 
כולם,  לישראל    בקיום  ויש מצות  לישראל לעשותם,  יש מצות עשה בכהנים שאין מציאות  ונשים,  וישראל,  ולוי  וזה לך האות, כהן 

שאינם בכהנים, וכן בלוים, וכן בנשים, ומה מציאות יש ליחיד לקיימם להשלים תיקון לרמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, אשר יכוונו להם,  
יזכו זה מזה, והוא מה שאמר הכתוב כאן ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה', כינה  שתתקיים התורה במחברת הכללות ו   אלא ודאי 

למלאכת   זה  מאמר  וסמך  הכל,  שעשו  כללותם  על  יאמר  מלאכה,  עשו  מהם  הנדבה,  הביאו  הגם שמהם  כולם,  מעשה  יחד  לכולם 
על  ]גם[  כי  להעירך  מישראל,  יחידים  עשאום  אשר  ישראל   הבגדים,  בני  שעשאוהו  יאמר  זה  אחד    פרט  כל  ומעתה  הבדל,  באין 

 עכ"ל.   מישראל הביא כל הי"ג מינים שבנדבה, ועשה כל המלאכות האמורות: 
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שוט שכל אחד צריך לשמוח  קומה. ממילא זה פגם על תיקון כל ה  \יבאחראי ביותר, אבל כל ישראל ערבים/ 
יותר גם יש לכל אחד אחריות ממש גם על חבירו. ממילא   זו הצלחתו גם. ועוד  מאד בהצלחת חבירו, כי 

כי לעצמו יכול    ,חלק מעבודת ה' היא גם לדאוג שחבירו יהיה שמח ושיהיה לו טוב ועוד יותר מטובת עצמו
 ל שחבירו יסבול. , אבל אסור לסבו)כי מכיר כוחו(לסבול 

 

 משה משיח ומשיח בן דוד
עד שנקרא   ח ילהתגלות בחי' משמדבר בתורה זו על מדת משיח ובחי' משיח ומבאר שמשה רבנו זכה  רבנו  

כדאיתא  שהרי משיח נקרא בן דוד וזכה למדרגת משיח  וצ"ע שלא מזכיר את דוד המלך    בזוהר משה משיח
נא(במדרש   א  רבה  וא  )איכה  שמו  דוד  הוא  מהחיים  אם  המשיח  שמו.מלך  דוד  הוא  מהמתים  עכ"ל.   ם 

בו עצמו  ושפלות  ישראל  מעלת  שרואה  היא  משיח  שמדת  כאן  לזה  וולמבואר  זכה  המלך    גםדאי  דוד 
  את   ראד מאד הוי שפל רוח שמבאמד'  ד'  ועיין תפארת ישראל על אבות    \יג/:()זוהר ח"ב קאכמבואר בזוהר  

וכן הוה  והשפל אינו יודע,    \יד/ יודע מעלתו  שהענו  ,ענוה לשפלות שהוא החילוק בין משה לדוד  החילוק בין
המכירי תהלים קיח  )כמבואר בילקוט    ודוד גדל מנודה מאחיו שחשבוהו לממזרבבית המלך  שמשה גדל כבן מלך  

  תים ויבנה בית המקדשכי התנבא בקטנותו שיכניע את הפליש   בעיני אביו  וסוהיה מא  כח הובא באישי התנ"ך( 
עכשיו  וכשנעשה מלך הכל היו אומרים  .  (מדרש הגדול דברים א יז )  כמבוארו  לכן שלח אותו למדבר לרעות צאנ

)מדרש שוחר   מוכם. ואמר להם גם אני תמה כ  כגזלנים ופחותים(  ים צאן ידוע  י)כי רוע   ךועכשיו מל  היה רועה צאן 

 אע"פ שכבר הוא מלך לא הבין באיזה זכות זכה לזה. רוב שפלותו בש טוב קיח כא(

 ןלשוכמעט רק    מזכירפ"כ  רה צ"ע הרי בתורה זו מדבר ממשה רבנו ואענו לשפל לכאוע  ןבעניין החילוק בי
פועל   אהו  שרש שפלנראה כי באמת  לאב כותב ענו ושפל ענוה ושפלות.רק מוהרנ"ת בסוף התורה שפלות. 

ממדרגתו וכיו"ב אבל א"א ולא רק שם תואר כמו ענו, ולכן נזכר כאן בעיקר שפלות שצריך להשפיל עצמו  
שפל    ושבו איש תחתיו דהיינושבת יכול ראות שפלותו  שב  רמוכן מה שאו  שיעניו עצמו תחת מדרגתו.  מרלו

 הכוונה מצד הפועל ולא מצד השם תאר. כי נראה  ,ענו ממה שהוא שאפשר לומראע"פ   ,ממה שהוא

 
 עד כאן ההקדמה 

 

* 
  [טו]   עטתורה 

 . מונהעה אבה' ועשה טוב שכן ארץ ור בטח  )תהלים לז( 

 
שמצידו לא יהי' עיכוב   ולהשתדלח ית משללמוד מה היא מד כלל שצריך כל אדם לראותהנה ה

להיות כמשה רבנו    שהכוונהולקמן יתבאר    משיחא, דהיינו לעשות תשובה שלימה ולתקן מעשיו

 
שכל אחד מישראל כרת מח בריתות עם הקב"ה על החיוב שלו לקיים את התורה, וכל אחד מישראל קביל על עצמו    עיין סוטה לז.  יב

א רק על החיוב הוא ערב אלא גם על הערבות של חברו הוא ערב,  חיוב הזה. ויש אומרים של ערבות שכל אחד מישראל יקיים את ה 
שחברו יהיה ערב. עי"ש. ועיין סוכה כט סוף עמוד א' שמדין הערבות יכול אדם להוציא חברו בברכה שכבר יצא בה בעצמו ועי"ש  

ועיין עוד בילקוט ביאורים    ערב הפורע חובו של חברו.ריטב"א שכשנעשו ערבים בהר גריזים נעשו כל ישראל כגוף אחד והרי הוא כ 
 מתיבתא שם.

י ולא רמו עיני וגו', דוד מלכא אמר דא, בגין דהוה  פתח ההוא סבא ואמר, )תהלים קלא א( יהו"ה לא גבה לב   : דף קא   משפטים זוהר    יג
מא  לאסטאה  לביה  על  סליק  ולא  ועד מערב,  דאית ממזרח  ושליטין  עלאין  מלכין  כל  על  ושליטא  ש מלכא עלאה  ותדיר  פיל  רחא, 

אזיל בין עמא  וכד הוה  לביה קמי מאריה, וכד הוה לעי באורייתא הוה מתגבר כאריא, ועינוי תדיר מאיכין בארעא מדחילו דמאריה,  

ועל דא כתיב יהו"ה לא גבה לבי וגו', לא גבה לבי, אף על גב דאנא מלכא שליטא על כל שאר         .לא הוה ביה גסות רוחא כלל 

ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני, בשעתא דאנא אזיל בין  אנא קיימא קמך לעי באורייתא,  י, בזמנא ד ולא רמו עינ   מלכין דעלמא, 

ואי דוד מלכא אמר הכי, שאר בני עלמא על אחת כמה וכמה, ואנא כמה אנא שפיל לבא ומאיך עינא קמי מלכא קדישא, וחס    עמא, 
 .לי דבמלין קדישין דאורייתא ירום לבאי 

ֹב ַעל ַעְצמֹו    -קמז  חילוק הזה ממה שכתב בתורה  ל   נ"ל שרבנו מודה   יד ַכל ִלְכת  ו  י  ַמְדֵרָגה ׁשֶ ְהֶיה ב ְ י ִ ׁשֶ ת ָהֲעָנָוה כ ְ ר ִמד ַ ,  ְוִעק ַ נו  ֵ ה ַרב  מֹו מׁשֶ כ ְ
ְכמֹו ׁשֶ  ַתְכִלית, ו  ה ָעָנו ְמֹאד", ֶזהו  ַמְדֵרַגת ָהֲעָנָוה ב ְ ר י"ב(: "ְוָהִאיׁש מׁשֶ ַ ִמְדב  לֹום )ב ְ ָ ָאַמר ַרב יֹוֵסף )סֹוָטה מ"ט:(:  ָעָליו ַהׁש  ֲאמֹוָרִאים ׁשֶ ַ ִצינו  ב  ָ מ 

א ֲאָנא': ָ ִאיכ  ְתֵני ֲעָנָוה ד ְ  'ָלא ת ִ
 השייכות לה עיין חיי מוהר"ן סימן לו וסימן רנה ובספר טובות זכרונות אות ו' שיחות לא ידוע היכן ומתי נאמרה.  . וף תורה קחזו מלשון החברים כנ"ל בס תורה  טו
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כל   וגדולת  חשיבות  כזו שהכיר  \טז/תו וגאוותו בתכלית וזכה לשפלותטל ישושעשה תשובה שלימה עד שבי

 .  ל כן מסר נפשו וחיותו על ישראלוע אחד מישראל
באמת,ובכל   צדיק  שהוא  מי  וצדיק  שע  צדיק  שלימהדהיינו  תשובה  יצרו  שה  את  שהרג  עד   ,

משיח  \יז/ הגשמי התגלות  בו  עצמו  יש  ושפלות  ישראל  מעלת  לראות  בו  שזוכה  שאין  ואעפ"י   .
אבל   שבת מיצה"ר., בחי'  עד שנדחה הרע לגמרי ממנו  מהכה לתשובה שלישלא ז  דהיינו  התגלות משיח

נמצא רק בבחי' בכח ולא  עד ש  ,נותן לו להתגבראבל לא    ,אע"פ שעדיין הרע קייםזכה להכניע את היצה"ר  
 אבל  ,, אזי אע"פ שאין בו התגלות משיחביטוי ליצה"ר הגשמי , כיון שכבר אין בידו עבירה שהיאבפועל

 

 
מ   טז  ו   ט ר כיצד עושה תשובה שמתח   בואר ברמב"ם צ"ע  ו על העבר  נזכר ששפלות היא  עוזב החטא  ומתוודה אבל לא  מקבל לעתיד 

 "ל.  ין בתורה ו' שעיקר התשובה ידום וישתוק למחרפיו גם שם שאלנו כנ י חלק מגדר התשובה. וכעין זה ע 

ע"י ביטול הישות והגאווה שהם שרש כל    ק ר   זה את הרע שגרם לחטא  מהשרש  שאמנם זה מעשה התשובה אבל לבטל  אבל האמת  
 חטא עוון ופשע.

 כפי יתבאר לקמן   יז 



 1ג. צ           מוהר"ן                                עט      תורה                              ליקוטי                           

משיח    \ב/ משה, כמ"ש בזוה"ק )בראשית דף כה ע"ב(  אנות שהוא בחי  יש בו מדה של משיח
תלבש בהם  תאבל לא יתגלו עד ש  ף ומשיח בן דודמשיח בן יוס הם  כי אע"פ ששני המשיחים    דא משה,

 . משיח וכיצד זוכים להמשה מה היא מדתו של לקמן  \ג/ כמו שאפרש .שמת משה משיחנ
כי ע"י תשובה שלימה ביטל   [ז]  שפלותו באמת  \ו/, כי ידע\ה/[ד]  כי משה מסר נפשו בעד ישראל

,  \ח/ יותרקשה בשפל אפילו מהמצרע המנוגע בצרעת ההרגיש  ידע שפלותו ועד ש  ,וגאווהמעצמו כל ישות  
ידע גודל מעלת קדושת מחמת זה  שפלותו באמת    שידעע"י  דהיינו    \ט/ וידע חשיבות וגדולות ישראל,

כמו שכתוב    \יא/(חיי"מ)יקרים וגבוהים מאד כי הם נלקחים ממקום עליון ונורא ונשגב    כמה הם  \י/ישראל
יב( האדם  \יב/)במדבר  מכל  מאד  עניו  משה  האדם  ,והאיש  תר ביוהקל  מאפילו  ,  דייקא  מכל 

 
 בחי'  –מתרצו  א

ר   -זוהר בראשית דף כה:    ב בָּ יחַ   ְוכל   ַאֵחר   ד ָּ ֶדה   ש ִׂ ָּ א ,  ַהש   יחַ   ד ָּ ש ִׂ ֹון   מָּ אש  ְהֶיה   ֶטֶרם ,  דוד   בן   משיח   שהוא   רִׂ א   יִׂ ַאְרעָּ ל ,  בעולם   שנתגלה   טרם   ב ְ ב   ְוכָּ   ֵעש ֶ
 ָּ ח   ֶטֶרם   ה דֶ ַהש   ְצמָּ א ,  יִׂ יחַ   ד ָּ ש ִׂ י   מָּ נִׂ ה ,  עדיין  נתגלה   לא   הוא   שגם   יוסף   בן  משיח   היינו  ש ֵ ָּ מ  ין ,  משיחין '  הב  נתגלו   לא   ְולָּ גִׂ ֵלית   ב ְ ן   ד ְ ָּ מ  ַ ה   ת    תתלבש   שנשמתו   מש ֶ

פְ ,  בהם  א   ַלח ְלמִׂ ָּ יְנת  כִׂ ש ְ ֲעֵליה  ,  העליון   ליחוד   להכינה   השכינה   את   לתקן   כדי   לִׂ ַמר   ד ַ ת ְ ם ,  אִׂ דָּ ן   ְואָּ ה   ֶאת   ַלֲעבֹוד   ַאיִׂ מָּ ֲאדָּ   כדי  היה   לא   עדיין   אדם   הנקרא   שמשה   הָּ

זָּא ,  אדמה   הנקראת   השכינה   את  שיתקן  ה   ְורָּ ל ָּ סו ר   ֹלא ,  ְדמִׂ ֶבט   יָּ ה   ש ֵ יהו דָּ א ,  מִׂ יחַ   ד ָּ ש ִׂ ן   מָּ ד   ב ֶ וִׂ ין   ו ְמחֹוֵקק ,  מיהודה   שיצא   ד ָּ ב ֵ יו   מִׂ א ,  ַרְגלָּ יחַ   ד ָּ ש ִׂ ן   מָּ   יֹוֵסף   ב ֶ
י   ַעד ,  מיוסף  שיצא  ב   כ ִׂ יֹלה   א יָּ א   ש ִׂ ה   ד ָּ ן   כי   ומפרש   מש ֶ ב ַ א   ֻחש ְ א   ד ָּ דָּ ְקהַ   וֹ " ְול ,  ה " מש '  בגי   ה " שיל   כ ְ ים   ת " יִׂ ון ,  ַעמ ִׂ   וקהת   לוי  תקון   על   לרמז   ת " ְקהָּ   י " ְוֵלוִׂ   ַאְתוָּ

 (   מפרשים (. )רמים כל  על   רם עם ממנו   שיצא עמרם נקרא  טעמא  מאי  ל " וז, א "ע   יט דף  ב "ח בזהר  שכתוב כמו ),  משה   ידי  על  אז   ה שיהי   ם " עמי   במלת   הנרמז   ועמרם 

 זה לא נמצא בספרי רבנו ונראה שכיון שתורה זו לשון חברים נקט לשון זה מעצמו.כ לשון    – כמו שאפרש   ג
 עיין שמות לב מחני נא ועיין תורה פב תנינא   ד

ה    רק לב שמות פ   שם רבנו מביא ראייה לזה מפסוק זה כמבואר בתורה פב    ה  אָּ ה ֲחטָּ ם ַהז ֶׁ עָּ א הָּ טָּ א חָּ נ ָּ ֹאַמר אָּ ד ַוי  ל ְידֹוָּ ה אֶׁ ֶׁ ב מש  ָּ ש  )לא( ַוי ָּ
ב: ְגדֹ  הָּ ם ֱאלֵֹהי זָּ הֶׁ ֲעׂשו  לָּ ה ַוי ַ :   לָּ ָּ ְבת  תָּ ָּ ר כ  ֶׁ ְפְרךָּ ֲאש  א ִמס ִ ם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני נָּ אתָּ ָּ א ַחט  ָּ ׂש  ה ִאם ת ִ  )לב( ְוַעת ָּ

שפלותו כי    ו  לומר  צ"ע    ידע  צריך  בלא    הרגיש כי  לכאורה  דהיינו  ידיעה  בלא  שפלות  המרגיש  כי  ואולי  דהיינו  חכמה  שפלותו. 
ֹון    -  ענוה פסולה כמבואר בתורה קצז גם  היא  אזי נופל ליאוש ועצלות וכבידות ו   שמרגיש שאינו שווה כלולם ואילו חשיבות  ְלש  ֶׁ ע ש  ד ַ

ם הַ  גָּ ְ ִרים, ַעל ְיֵדי ַהפ  ם ְמַדב ְ עֹולָּ הָּ ֶׁ ע ש  רָּ ֹון הָּ ַעל ְיֵדי ְלש  ֶׁ ֲעִניוו ת ש  ת הָּ פֹוֵגם אֶׁ יק ו  ם ַמז ִ עֹולָּ ל הָּ ֶׁ ע ש  רָּ ִוים,  הָּ יִקים ִלְהיֹות ֲענָּ ד ִ ר ְלַהצ ַ ָּ ְפש  ה, ִאי אֶׁ ז ֶׁ

ֹון  ַגם ְלש  ְ י פ  ו  ִאם יִ   כ ִ ו, ַוֲאִפל  נָּ ר ִלְהיֹות עָּ ָּ ְפש  ה, ְוִאי אֶׁ וָּ ֲענָּ ם הָּ ה, ִנְפג ָּ ה, ְוַעל ְיֵדי זֶׁ ְכמָּ ה ְלחָּ וָּ ין ֲענָּ ֵ ע ַמְפִריד ב  רָּ ה,  הָּ ְכמָּ לֹא חָּ ו הו א ב ְ נָּ ה עָּ ְוֶזה  ְהיֶׁ

אי ֵאין ֶזה ַמֲעַלת ָהֲעָנוָ  ַוּדַ י ּבְ לוּם, ּכִּ לֹא ָחְכָמה ֵאיָנּה ּכְ ֲעָנָוה ּבְ ֶ י ֶזה  ָידוַּע ש  ּלוּ הוּא ָעָנו, ּכִּ אִּ טוּת ּכְ ְ ֶדֶרְך ש  יַפת רֹאש  ּבְ ְכפִּ ה, ְלַהְראֹות ַעְצמֹו ּבִּ
ָחְכָמה  יא ּבְ הִּ ֶ ש  ר ָהֲעָנָוה ּכְ ּקַ סוָּלה, ְועִּ  .ֲעָנָוה ּפְ

 ועיין ספר יצירה אין למטה מנגע. , הםמ המשה שפלנפש שחין ומוכי כד  -' פ"ט משנה בבי נתן אבות דרעיין חיי מוהר"ן אות רעו. ועיין  ז

)שם( והאיש משה ענו מאד יכול שהיה ענו ולא נאה ומשובח ת"ל )שמות מ( ויפרוש את    -סוף משנה ב  י  פרק תשיע   דרבי נתן   ות אב   ח
שה  יכול  קומתו.  י' אמות  י' אמות אף משה  על המשכן מה משכן  ולא  האהל  מאדם אמרו  ת"ל מכל האדם  השרת  ענו כמלאכי  יה 

לא מדורות הראשונים. ג' מיני מוכי שחין נבראו  ת"ל על פני האדמה מדורו אמרו ו   ממלאכי השרת יכול שהיה ענו כדורות הראשונים 
חין היו בירושלים ונפשו של  וכי ש כ"ד מ   -  ויקהל שנה תרעג)גרסת השם משמואל    בעולם לח יבש בעל פוליפוס והיתה נפשו של משה נמוכה מכולם: 

 [ משה היתה שפלה מכולם 

ר ַהת ְ   -  עיין תורה פב תנינא   ט  ה הו  ְוִעק ָּ בָּ ו  ה ֵליֵלְך  ש  ָּ ש  בו  ְך כ ְ רֶׁ ַתח ד ֶׁ פָּ חֹות ַאֲחרֹונֹות ו  ל לו  ֵ ה ְלַקב  ֶׁ ה מש  לָּ עָּ ֶׁ צֹון, ש  י ֵהם ְיֵמי רָּ ל, כ ִ ש  ֱאלו  חֹדֶׁ א ב ְ

  . ה  ָּ ה ב  ֶ ה מש  ָעשָֹ ֶ ֶרְך ש  ַ   ְוַהּדֶ ה ָקש  ֶ ּמש  ֶ ְך, ש  ָראֵ הוּא ּכָ ְ ש  יִּ ּבְ ֶ חוּת ש  ּלוּ ַלּפָ ֹו ֲעלֵ ל וָּמַסר נַ ר ֶאת ַעְצמֹו ֲאפִּ ם  ְפש  מֹות ל"ב(: "ְואִּ ְ תוּב )ש  ּכָ ֶ מֹו ש  יֶהם, ּכְ

ף וְּמַיֵחד   ה ָהָיה ְמַאּסֵ ֶ ּמש  ֶ ה" ְוכוּ' ש  ֶ ְקֵהל מש  מֹות ל"ה(: "ַויַּ ְ רוּש  )ש  י ָנא". ְוֶזה ּפֵ ן ְמֵחנִּ חוּת  ַאיִּ ם ַהּפָ ּלוּ עִּ ָרֵאל, ֲאפִּ שְֹ ל יִּ ם ּכָ ר ֶאת ַעְצמֹו עִּ ֵ וְּמַקש ּ
פְּ  ּבַ ֶ ים.ש  ו"  זֶׁ וְ   חוּתִּ ג ַיְחד ָּ ֹו סָּ ל  ֻּ ים נ"ג(: "כ  ִהל ִ ש  )ת ְ רו  ֵ י ֵכן ה פ  רוְּך הוּא, ַאף ַעל ּפִּ דֹוש  ּבָ ּכֹל ָוֹכל ֵמַהּקָ ג מִּ ּסָ ֶ ָרֵאל, ש  שְֹ יִּּ י רֹוֶאה ֶאָחד מִּ ֲאנִּ ֶ ש  ּלוּ ּכְ   ֲאפִּ

ּמֹו, כְּ  ר עִּ ֵ יְך ְלַיֵחד וְּלַקש ּ ו ָצרִּ ְהֶיה ַיְחּדָ ּנִּ ֶ י ש  יְך ֲאנִּ ָעשָֹ ָצרִּ ֶ ה:מֹו ש  ֶ ְתֵרי     ה מש  ה כ ִ רָּ ֲעשָֹּ ַ ו  ב  ה, ֲאִפל  ֹונָּ ְחת  ַ א ַהת  טָּ יו  ד ְ ַ ו  ב  ת ֲאִפל  ִחיַנת ֱאלֹקו  י ֵיש  ב ְ כ ִ
ת  ַמְלכו  ים ק"ג(: "ו  ִהל ִ ם )ת ְ א, ְלַקי ֵ תָּ ֲאבו  ְמסָּ ֵני זֹ ד ִ ו  ק  ת ִ ב )ב ְ תו  ָּ כ  ֶׁ מֹו ש  ִחיַנת ִחיִריק, כ ְ ה ב ְ ה". ְוזֶׁ לָּ ָּ ש  ֹל מָּ כ  ַ ו  ַהר ת ִ ֹו ב  א  ק  תָּ ְבִחיִריק ְלַאְנחָּ ן י, ַדף כח:(: 'ו 

ת,   ה ֱאלֹקו  ֵאיזֶׁ אי  ַוד ַ ב ְ ֹו  ב  ֵיש   ֵאל  רָּ שְֹ ִמי ִ ת  חו  ָּ פ  ַ ב  ֶׁ ש  א  ִנְמצָּ ִאין'.  ָּ ת  ַ ת  ַעל  ה   ְלַהְמִליְך לָּ א,  ְלַתת ָּ ה   ה:  לָּ ְוזֶׁ ֹו,  ִעמ  ו  ַיְחד ָּ ִלְהיֹות  כֹול  יָּ ֲאִני  ה  זֶׁ ְיֵדי  ְוַעל 
ג ַיְחד ָּ  ֹו סָּ ל  ֻּ  ו":"כ 

ות ישראל  מ ש נ בשרשם מצד    פלותו, כי מעלת ישראל היא רק כשמסתכלים יודע ש שע"י שיודע מעלת ישראל    צ"ע מדוע לא להפך   י
ל  אים ש ניות מתלבש עליהם בגדים צו ו צ י שרשם הם טוב גמור ורק בח לם נברא, וב י ב חילה דהיינו שכל העולם בש שעלו במחשבה ת 
ואדרבה יכול להיות שכל ההצלחות  לי שום מעלה על שום אחד מישראל  אזי אין    הסתכלות כזו על ישראל ב ו   ות.מדות ותאוות רע 

י, נמצא המעלה  נ ת שלו מחזיר להקב"ה יותר ממ את הכוחו הוא  י יותר כוחות אבל יכול להיות ש ת שלי יותר מפלוני הם בגלל שקבל 
   "ה גבית חוב.ק כמבואר בל   כי אני יותר בעל חוב ממנו להקב"ה ואדם למעלה נחשב לפי החוב שהחזיר.  , שלי   סרון י שלי היא הח 

באמת היא  ש אע"פ  )   , גאווהישות ו   הוא ש   יקר היצר הרע ע לבטל את    אלא תחילה צריך   , תוך דעת מתחילה מ שפלות לא    אבל באמת 
הישות הזו היא  ש   אלא ,  (יאוש י ה כלום בהכרח שיפול לענווה פסולה ול ו שרדות, כי אדם שמרגיש עצמו נחות ולא שו י כח חיובי לה 

איזה זמן  תבודד  שי בואר בתורה נב  ע"י תשובה כמ   ת ריך לבטל את הישו עיקר היצר הרע והסיבה לכל התאוות ומדות רעות, לכן צ 
ואזי שפלות עם חכמה היא    .מידות ובסוף נשאר בו איזה ישות גם אותה צריך לבטל ה על מדה זו ושוב על מדה אחרת וכך על כל  

 א רק מרגיש שפלותו.שלשון רבנו ידוע שפלותו ו וזהו  השפלות הנכונה שעליה מדבר רבנו  
ֶׁ   -אות רעו    חיי מוהר"ן   יא ַמר ש  אָּ ֶׁ מֹו ש  ְ ש  י ב ִ ַמְעת ִ ָּ ֵאל ַר )לו( ש  רָּ רֹות ִישְֹ יש  צָּ י הו א ַמְרג ִ ד ִ ל ַהצ ַ ָּ ם ִמכ  א ִלְצַלן קֹדֶׁ נָּ ֵזרָּ ֲחמָּ י הו א יֹוֵדַע ַהג ְ ה  ִקים, כ ִ

יִק  ד ִ ר ַהצ ַ אָּ ְ ר ִלש  בָּ יַע ַהד ָּ ְך ַמג ִ ָּ , ְוַאַחר כ  ש  ֹרֶׁ ש  הו א ֲעַדִין ב ְ ֶׁ ש  לֹום כ ְ ָּ ה ַחס ְוש  רָּ י  ים.  ְוַהצ ָּ ֲאנִּ ֶ ה ֵמֲחַמת ש  זֶּ ֶ ֱאֶמת, וֵּמֲחמַ ְוָאַמר ש  י ּבֶ ְפלוּתִּ ִּ ת  יֹוֵדַע ש 

י יֹוֵדַע ּגֶֹדל ַמֲעַלת ְקד   ה ֵהם ְיקָ ֶזה ֲאנִּ ּמָ ָרֵאל ּכַ שְֹ ת יִּ ַ ים ְמֹאד,ש ּ ים וְּגבֹוהִּ ן    רִּ ֵ ב ְמֹאד. ַעל כ  ג ָּ א ְוִנשְֹ ְליֹון ְונֹורָּ קֹום עֶׁ ָּ ִחים ִממ  ִכים ְוִנְלקָּ ָּ י ֵהם ִנְמש  כ ִ
ם כ ַ  ֹדֶׁ ֹל ִמק  ַרְך ְיַרֵחם עָּ ֲאִני יֹוֵדַע ַהכ  ָּ ם ִיְתב  ֵ "ל, ַהש   ל ַהג ְ נ ַ ָּ ל כ  ֵ תֹו ִויַבט  ְזכו  ֹל ְלטֹובָּ ֵלינו  ב ִ  ה:ֵזרֹות, ְוַיֲהֹפְך ַהכ 

ה:  במדבר פרק יב   יב מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ְ ר ַעל פ  ֶׁ ם ֲאש  דָּ אָּ ֹל הָּ ו ְמֹאד ִמכ  נָּ ה עָּ ֶׁ ִאיש  מש   )ג( ְוהָּ



 2ג. צ           מוהר"ן                                עט      תורה                              ליקוטי                           

על, להבדיל  מצד נשמתו הוא חלק אלוק ממכי ידע שכל אחד מישראל  ,  ישראל  ומפושעיביותר  מנוגע  הו
צדיק קטן אוהב  הקדוש ע"ה    \יג/ וכמו שאמר הבעל שם טוב  .תותר שהוא מג' קליפות טמאומהגוי הצדיק בי

ומחמת זה מסר נפשו    .גם על רשע גמוררשע קטן וצדיק גדול אוהב גם רשע גדול ומשיח ילמד זכות  
   וחיותו בעדם.

לתשובה שלימה  כן מי שהוא צדיק באמת,ל ויכיר  שזכה  יש  \ יד/ ויודע שפלותו,   ראל חשיבות 
ובפ את א  הו,  טרבכלל  למסור  ש ום.  בעד  \טז/ נפשו  טויכול  שם  גנראה  ומי  צדיק  להיות  מאמין רוצה 

הוא  האמת  לצדיק   בשרשו  מישראל  אחד  מאדשכל  וחשוב  לו  ר,  גדול  עצמואוי  מהקל   להשפיל  גם 
עצמו שפלותו וחשיבות ישראל בומרגיש  אע"פ שלא יודע    ,ר נפשו על כל אחד מישראלוסמשבישראל ול

ומתבכל כך  טוב שיעשה עצמו    ,טל לדעת הצדיק. דהיינו אע"פ שעדיין לא זכה למדת משיח, אלא סומך 
  עכב ביאת משיח.יהוא לא  גם  ז עי"כאילו זכה, ו

דבר   שסוף  נפשוממה  המסירות  בש  ,הוא  נפש  מסירות  שכל  משיחבנראה  מדת  היא  יהודי  סתמא מו.  יל 
ואהבת   מצד  מהחיוב  יותר  שמוסיף  מה  לפלפל  הכוונה  יש  כמוך,  כמוך.  לרעך  מאי  בהקדמה  בזה,  ועיין 

 כות בזה. ירא
 
, כי עד כאן דיבר מידיעת שפלותו אבל בשבת שהיא  עתה יבאר שבשבת קדש יכול אדם לראות שפלותו

אפשר לראות שפלותו ולא רק לדעת. וצ"ע הביאור בזה למעשה מה   ,מז לראייה שכליתורה  ,בת '' שבחי
רה שרבנו אומר יוצא לנו מזה שע"י תשובה  עיין בסוף התואבל   היא מדרגת צדיקים גדולים.  ואולי ,רואים

 . מעשה וצ"עשזה מסקנת התורה ל משמע, ובחי' שבת יכול לראות שפלות

  (לק"ע גאוה יח) \יז/די קדושת שבתדהיינו על י בשבתזה  לראות שפלותו, לא לדעת אלא גם ואימתי יכול 
ראו כי ה' נתן לכם   \יט/ (יו. כי בשבת נאמר )שמות \יח/ בששת ימי החול שבת"י שמאיר קדושת וע
כי שבת הוא   ,\כא/ ת בעין גשמיתדהיינו ראייה בעין השכל שהיא א"א לראות את השב ,את השבתכ

דהיינו שהמילה שבת רומז לכח בת עין, רומז לתלת גוונין דעינא, ב"ת רומז ל, שין [כב]  שין בת

 . וע"כ בשבת יכול לראות שפלותוזמן מסוגל לראייה בעין השכל,  שבת הוא הראייה כי

 
 שפל וסבלן:   -)ג( ענו    רש"י 

 במשקל שלו והטעם שלא בקש גדולה על אחיו:   -)ג( ענו מאד    אבן עזרא 

זו ראוי שיטה מן  י צוע, אבל במ י דות הוא המ י כי הדרך הישרה שיבור לו האדם בכל שאר המ   , " מאד " ומה שהוסיף    -  רבנו בחיי  דה 
 .צוע ושיתרחק אל הקצה האחרון י המ 

)בשם מדרש פנחס בשם רבי גדליה מליניץ בשם רבו המוכיח )רבי יעקב יוסף מפולנאה  אות קכא ובבאר מים חיים שם אות ק'.    בעש"ט עה"ת בראשית   יג

גם על רשע  גדול אוהב גם רשע גדול ומשיח ילמד זכות    הב רשע קטן וצדיק שאמר צדיק קטן או תלמיד הבעש"ט( שמסתמא שמע זאת ממנו.(  
 .גמור 

 מכיר ו ל  צ" לכאורה  ע  צ"   –יכיר  ו   יד
 אה -בתרלד  טו

   תב רק נפשו.כ גבי שאר צדיקים  כתב נפשו וחיותו וכאן    לעיל גבי משה   טז 
ת ְיֵמי ַהחֹל    -  תפילה פא )עפ"י תורה עט(  ]אות תתצב[:  "א ח   עיין ליקוטי תפילות   יז ֶׁ ש  ֵ ש  ִמש   ה ֵמחֹל ְלקֹדֶׁ ֳהרָּ ה ְלטָּ ְמאָּ ֻּ ה ִמט  ְוַתֲעֵלִני ְמֵהרָּ

וַ  ה  ָּ ַרב  ה  ְדוָּ ְבחֶׁ ו  ה,  ְגדֹולָּ ה  ְמחָּ שִֹ ב ְ ש   ת קֹדֶׁ ָּ ב  ַ ל ש  ֵ ִני ְלַקב  ֵ ְתַזכ  ו  ש   ת קֹדֶׁ ָּ ב  ַ ת ש  ַ ש   ה  ִלְקדֻּ ְגדֹולָּ ה  ֳהרָּ ְוטָּ ה  ָּ ש   ְקדֻּ ו  ת,  ָּ ב  ַ ג ש  ְועֹנֶׁ בֹוד  ָּ ִמיֵני כ  ל  ְבכָּ ו  ה  מָּ ֲעצו 
ה   ָּ ש   דֻּ יְך ַהק ְ ִ ְלַהְמש  ד, ו  עֶׁ ם וָּ ִמיד ְלעֹולָּ ָּ ת ת  ָּ ב  ַ ת ש  ַ ש   ְקדֻּ ֵלל ב ִ ָּ ה ְלִהכ  ֶׁ ְזכ  ת ְואֶׁ ֱאמֶׁ ֶׁ ֹוב ב  ְרצֹוְנךָּ ַהט  ה ִלְת כ ִ ֶׁ ְזכ  ת ְיֵמי ַהחֹל ְואֶׁ ֶׁ ש  ֵ ת ְלש  ָּ ב  ַ ל ש  ֶׁ ל  ש  ֶׁ ה ש  בָּ ו  ש 

ְולִ  יו,  לָּ ַוֲהבָּ ה  ַהז ֶׁ ם  עֹולָּ ֲאוֹות  ַ ִמת  ְלַגְמֵרי  ַני  ָּ פ  ְוַלֲהֹפְך  חֹל  ֵני  ִעְניָּ ל  ָּ ִמכ  ה  ֵמַעת ָּ ַח  נו  ְולָּ  , ש  קֹדֶׁ ת  ָּ ב  ַ ה  ש  חָּ ְמנו  ב ִ ה  ָּ ש   דֻּ ַהק ְ תֹוְך  ב ְ ת  ֱאמֶׁ ֶׁ ב  ַעְצִמי  ַֹע  ְקב 
ת   ַחת ֱאמֶׁ ה, ְמנו  בָּ ְנדָּ ה ו  ַחת ַאֲהבָּ ְמנו  ֵקט, ב ִ ְ ִחי  ְוַהש  רו  ה ב ְ ה  ְולֹא ִיְהיֶׁ ה בָּ ה רֹוצֶׁ ַאת ָּ ֶׁ ה ש  ֵלמָּ ְ ה ש  חָּ ַטח, ְמנו  בֶׁ ֵקט וָּ ְ ה ַהש  ְלוָּ ַ לֹום ְוש  ָּ ַחת ש  ה ְמנו  נָּ ֱאמו  וֶׁ
ם:  ה ְלעֹולָּ ו ב עֹוד ְלִכְסלָּ ש  ל, ְולֹא אָּ לָּ ה כ ְ  ְרִמי ָּ

יךָּ   -אות תתצג[  ] שם    ליקוטי תפילות   עיין  יח ַרֲחמֶׁ ה ב ְ ֲעשֶֹׁ ַ ת  ֶׁ ה ַמה ש   ה  ֲעשֵֹ בָּ ו  ת, ִלְתש  ֱאמֶׁ ֶׁ יךָּ ב  נֶׁ ה ְלפָּ ֵלמָּ ְ ה ש  בָּ ו  ִלְתש  ה  ֶׁ ְזכ  אֶׁ ֶׁ ן ש  ֹאפֶׁ ים, ב ְ ַרב ִ  הָּ
ה   ֵלמָּ ְ ה ש  בָּ ו  ְתש  ַמי ב ִ ל יָּ ָּ ה, ְוִלְהיֹות כ  ֲעבֹודָּ ה ְוַעל הָּ ֹורָּ ַֹע ַעְצִמי ַעל ַהת  ה ִלְקב  ֶׁ ְזכ  ש  ְואֶׁ ת קֹדֶׁ ָּ ב  ַ ל ש  ֶׁ ִמיד ג ַ ש  ָּ ֵלל ת  ָּ ְלִהכ  דֹול ו  ת ג ָּ ְקִביעו  ת  ב ִ ֶׁ ש  ֵ ש  ם ב ְ

ה ַעל  ֶׁ ְזכ  ש  ְואֶׁ ת קֹדֶׁ ָּ ב  ַ ת ש  ַ ש   ְקדֻּ ה ב ִ ֲעשֶֹׁ ַ ת -ְיֵמי ַהמ  ֱאמֶׁ ֶׁ ִתי ב  ְפלו  ִ ש  ִלְראֹות ש  ת קֹדֶׁ ָּ ב  ַ ת ש  ַ ש    .ְיֵדי ְקדֻּ
ן הו א   שמות פרק טז   יט  ֵ ת ַעל כ  ָּ ב  ַ ם ַהש   כֶׁ ַתן לָּ ד נָּ י ְידֹוָּ ְ   )כט( ְראו  כ ִ ִים ש  ם יֹומָּ חֶׁ י לֶׁ ִ ש   ִ ֹום ַהש   י  ַ ם ב  כֶׁ קֹמֹו  ֹנֵתן לָּ ְ יו ַאל ֵיֵצא ִאיש  ִממ  ָּ ְחת  ַ בו  ִאיש  ת 

ִביִעי:  ְ ֹום ַהש   י  ַ  ב 

  -שבו איש תחתיו        בעיניכם כי ה' בכבודו מזהיר אתכם על השבת שהרי נס נעשה בכל ע"ש לתת לכם לחם יומים:   -)כט( ראו    רש"י 
אלו אלפים אמה של תחום שבת    -אל יצא וגו'       וא' לפישוט ידים ורגלים: אמות ליוצא חוץ לתחום ג' לגופו    מכאן סמכו חכמים ד' 

 ולא במפורש שאין תחומין אלא מדברי סופרים ועיקרו של מקרא על לוקטי המן נא': 
 )כלשון הפסוק(  נמתק תיבת את -בתרלד  כ

וכן פירש    שוטו ראית השבת.בנו נראה לי שלמד כפ כמות כפולה. אבל ר רד להם ביום שישי  ת המן שי שהכוונה לראיי   רש"י פירש   כא

 כי ה' נתן לכם השבת שהיא לא רק מצוה אלא היא מתנה שלא נתן לשום עם אחר עי"ש.  התבוננו   –ראו   הספורנו 
 כו: תיקון ע' דף ק כב
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הנ"ל  וזהו   הפסוק  איש תחתיוהמשך  )שם(  שבו  לשפלות  ,  \כג/הנאמר בשבת  ירגיש שהיינו  רמז 

להרגיש שאין לו חשיבות  כול  דם יכי שבת הוא זמן מסוגל שא  , שפל ממה שהוא[כד]   ריגתותחת מד

ממנו מהקטנים  שבי.  יותר  למה  כאן  שרמז  ה'  נראה  אות  יד  בתורה  בפירוש  מארבע  אר  גאותו  שישבר 
בחינות שפלות. כי צריך האדם להקטין את עצמו לפני גדולים ממנו, ולפני בני אדם כערכו, ולפני קטנים  

, וידמה בעיניו עצמורגת  את עצמו כנגד מד  ולפעמים, שהוא בעצמו קטן שבקטנים וצריך להקטין  \כה/ממנו,
האדם  שלפעמים    ולפי המבואר כאן הכוונה  שהוא למטה ממדרגתו, בבחינת )שמות ט"ז(: "שבו איש תחתיו":

רבנו  זוכה   משה  שהולמדרגת  שבקטנ  אלהרגיש  וכנ"ל  םיהקטן  מה,  אפילו  עצמו  להקטין  צריך    עט מהוא 

, [כז]   אל יצא איש ממקומושיקיים את המשך הפסוק הנ"ל  ועכ"פ    .\כו/יין מחזיק עצמו לאיזה ישותדשע
גדולים  השווים לו וכ"ש מדהיינו להחשיב עצמו יותר מ\כט/ ממדרגתו  כחלמעלה  א יחזיק עצמו  שלהיינו  

י שאמר  בגמרא שם הוא ביטו  \ל/ :{סוטה כב }ושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפינחס  כגון עממנו  
ורבנו אומר זאת על מי שמתגאה על   .מת הם רשעיםשמראים עצמם צדיקים ובא  ינאי המלך על הצבועים

ממנו בגמרא  הגדולים  כמבואר  ד:,  והיינושהמתגאה    \לא/ סוטה  העריות  כל  על  בא  ש   כאילו  התיר  כזמרי 
  , . וזה המתגאה על גדולים ממנו סובר שמגיע לו השכר שלהםכמבואר בסוף פרשת בלק  עריות ובא על גויה

 .חס הסמוכה לבלקפרשת פנבתחילת  ,צדיק לש וובפנחס מצינו שכר
 

יצר שלימה כל כך עד שיש לו שבת מאלא עיקר הכוונה לתשובה   ,עתה יבאר שבת לאו דווקא מצד הזמן
שבת גם מצד הזמן מסוגלת  וצ"ע בזה האם כוונת רבנו להוציא לגמרי מפשוטו או ששניהם אמת ו הרע.

 בה. ושלת

בשבת,   שפלותו  לראות  יכול  תשובהדהיינו  ואימתי  שהיא    כשעושה  כי  שבת.  שלימה 

 \ לב/ שתהיה לעתיד לבואמה  ליהשבתשובה  כמו שכתוב  שביתה    שתיהן לשון  ,תשובה ושבת הן בחי' אחת

 
 כט הנ"ל   שמות פרק טז   כג
 עיין לעיל תורה יד אות ה'  כד

א"ר הונא בריה דרב יהושע ומעטרא    .אחד משמונה בשמינית ך שיהא בו  רב ת"ח צרי שי אמר  א"ר חייא בר א .  סוטה דף ה צ"ע מ   כה 
א"ר נחמן בר יצחק לא מינה ולא מקצתה מי זוטר דכתיב    .אמר רבא בשמתא דאית ביה ובשמתא דלית ביה   .ליה כי סאסא לשבולתא 

 ." תועבת ה' כל גבה לב "   )משלי טז ה(ביה  

שגם דברי  אעפ"כ נראה  .  רבנן ומלך שמחל אין כבודו מחול   בבחי' מאן מלכי   הוא זלזול בתורה   י כ כדי שלא יזלזלו בו    ונראה הטעם 
יצחק אמת  בר  נחמן  פליגי ו   , רב  ולא  ומא"ח  חדא  החיצוניות  , מר אמר  על  דיבר  שרב  הפנמיות  , אלא  על  דיבר  לא    , ורנב"י  שבלבו 

 ., אעפ"כ כלפי חוץ לא יתן שיזלזלו בו יתגאה אפילו מעט 
בקש לזכות שיתבטל ממנו כל רצון שאינו רצון ה' וכשזוכה לזה עדיין יש בו איזה משהו  שעיקר ההתבודדות היא ל   נב   עיין תורה   כו 

 עי"ש.  .ורק אז נכלל נפשו בשרשו ישות גם את זה צריך לבטל  
 ו' שבו איש וכו' סוף פסוק הנ"ל ראו כי ה' וכ כז

 ממדריגתו  -מתרלו  כח

ולא אטעה חס ושלום בעצמי ואהיה מכיר את מקומי השפל ונמוך    -  ד פא עפ"י עט אות תתצ   לקוטי תפלות ב   לשון מוהרנ"ת   עיין  כט
 .מאד, בלי שעור וערך ומספר ולא יהיה בלבי גאוה טמונה חס ושלום 

כב   ל לדבית   : סוטה דף  ינאי מלכא  לה  מן הפרושי אמר  לפרושין  יה אל תתיראי  הצבועין שדומין  מן  פרושין אלא  שאינן  ממי  ולא  ן 
 שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס: 

ושין  ם הרבה ונהפך להיות צדוקי כדאמר בקיד שהפרושין היו שונאין אותו לפי שהרג מן החכמי   -  אל תתיראי מן הפרושין   -  רש"י 
ת לו לבקש מלפניהם עליה ואמר לה אל תתיראי מן  ן שלא יעבירו המלוכה מבניה והיתה אומר )דף סו( וכשמת היתה אשתו יראה מה 

  -  צבועים אלא מן ה      שהם אוהביי:   -  ולא ממי שאינן פרושין      הפרושין שצדיקים הן ולא יגמלוך רעה ולא לבניך שלא חטאו להם: 

א  כתולדותם  מראיתם  שאין  כברם: כלומר  תוכן  ואין  מבחוץ  צבועין  זמרי      לא  כמעשה  שכר    -  שמעשיהם  ומבקשים  רשעים  שהן 
 ואיכא דמפרש לה לענין צניעותא:   .כפנחס אומרים לבריות לכבדן כפנחס 

וומאי    : סוטה דף ד   לא י כו{  -}משלי  כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף  וחנן  ואשת איש נפש יקרה תצוד אמר רבי חייא בר אבא א''ר 

  ......    יקרה נפש גבוהה מיבעי ליה ועוד היא תצוד מיבעי ליה תצוד אמר רבא האי נפש    שנא' ואשת איש נפש יקרה נכשל באשת איש  

עבת ה' כל  תו "   )משלי טז ה(כאילו עובד עבודת כוכבים כתי' הכא    כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי  .....
ורם לבבך  " (  דברים ח יד )י יוחנן דידיה אמר כאילו כפר בעיקר שנאמר  רב ו   ".ולא תביא תועבה אל ביתך "  (דברים ז כו)וכתיב התם    " גבה לב 

וכתי' התם    " תועבת ה' כל גבה לב "   )משלי טז ה(כתי' הכא    כאילו בא על כל העריות ר' חמא בר חנינא אמר    ." ושכחת את ה' אלהיך וגו'
יח כז) עולא אמר כאילו    .( לידי עריות הנקראות תועבות.   ים שגסות הרוח שנקרא תועבה מביאה וכיון שעריות נקראו תועבות, לומד )   כי את כל התועבות האל וגו'(  ויקרא 

   .חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא אל תיקרי במה אלא במה   )ישעיה ב כב(   אמר בנה במה שנ 
את עתידה, כי  טז( כי הפרשה הז   הזכרתי )ויקרא כו והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה כבר    'פסוק א   ' פרק ל   ברים רמב"ן על ד   לב

 כל עניניה לא היו ולא נבראו, אבל הם עתידין להיות: 
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  אתוון דדין כאתוון דדין והרמז הוא כי  ,  ' אלקיךושבת עד ה   \לג/ )דברים ל(ועל ידה יגאלו ישראל  
 . שבת שבת כאותיות ואותיות 

היא   ולהבין שבת  מה  בחי'  שהיא  רמבא  , תשובה  יש שני בנו  ר  בני אדם   לדכי  יש  תשובות. אחת, 
 מותרות  לקנות והולכין בהבלי עוה"ז ולאסוף ממון ,\לו/ ורדיפה אחר הפרנסה \לה/ שעושין משא ומתן

בה האדם נמצא בעולם העשיה שרובו רע עליו ממונה  ושרוצה לומר שקודם הת  .ם הרעות יהולמלא תאוות

סנדלפון/  נופל\לזמלאך  ובאמצעות  הרהורי  .  עול   תשובה,  \ לח/ לו  תשובה  הרהור  לעולם    הוע"י 

רדיפה אחר  למו"מ ו  ואח"כ חוזר למקומו הראשון   ,עליו ממונה מטט'   טוב חציו רע  שחציו   \לט/ היצירה 

שאין לו נייחא, כי פעם    יחזקאל א()  ,החיות רצוא ושובוזהו בחינות    ,הי שם העשבעול  תאוותיו
  א עם הופ, ש, של רצוא ושובבחינותשש  דהיינו  מותר,  טהור, כשר ופסול אסור והוא  טמא ופעם  הוא  

שהיא תשובה    ת ימי חולשוזהו בחינות ש  לתאוותיו,  ממנוופונה    ררץ אל הקב"ה ופעם הוא שב לאחו
הוא    םופעבחי' טהור כשר ומותר  ם מנצח  ע פהוא  ו   ,כי האדם עדיין במלחמה עם יצרו הרעשאינה שלימה  

מיצר הרע   . אבל תשובה שלימה הוא בחינות שבת, שיש לו נייחאבחי' טמא פסול ואסור  מנוצח

מנוחה  \מ/ הגשמי בא שבת בא  כי  מנוחה  [מא] .  לו  לגמרי , שיש  ונדחה הרע  וכל,  בחי'   מכל 

 .  לבי חלל בקרבי שאמר דוד המלך על עצמו)תהלים נא( 
אלא משמים    ,יש בחי' רצוא ושוב שאינו תלוי באדם עצמו  ,ל התשובה שהיא שבתך אבדר' שועיין תורה ו

וצריך לזה בקיאות גדולה שלא להתגאות ברצוא ולא להתייאש בשוב,    , פעם עוזרים לו ופעם דוחפים אותו
לה תמיד  רצון  יאלא  אם  לשוב  אמיתי  שאר  שלימבתשו בחזק  לה.ו  ,ה ה  יזכה  עי"ז  הרבה    רק  לזה  וצריך 

ממתין שדהיינו בשכר    הבא לקנות אפרסמון אומרים לו המתן עד שנסייע לך.וכמשל המובא שם    ,לנותסב
חזק יאזי    ,ברצון  דשמיא  לבסוף  סיעתא  הבגדים  לצאקבל  כל  ולהפשיט  בו  האוחזות  הקליפות  מכל  ת 
  ריאה, ה בקבע, ועולה לעולם הב-יהחוזר ומאיר לו שם א  אזי  כה לכוף את יצרו הרע בקבע,יזעד שהצואים,  

י בחי' לבונדחה ממנו הרע לגמרי    ,יל לו חללים חלליםפמהקב"ה  מתקיים בו דום לה' והתחולל לו ש ואזי  
 . ן אר כאהמבו תבחי' שבהאצילות, בחי' עולם  דהיינו תשובה שלימה חלל בקרבי, 

 
ביא ראיה שתשובה שלימה היא בחי' שבת ממדרש שאדם הראשון כשעשה תשובה אמר מזמור ליום  עתה י

עד שמקדים תדע    ,ומה הוסיף כאן  ,בר ביאר הדמיון של תשובה שלימה לשבתכ וצ"ע לכאורההשבת. 

 
ךָּ ַהי    דברים פרק ל   לג ֹנִכי ְמַצו ְ ר אָּ ֶׁ ֹכל ֲאש  ָּ ְבקֹלֹו כ ְ ַמְעת  ָּ יךָּ ְוש  ד ֱאלֹהֶׁ ָּ ַעד ְידֹוָּ ְבת  ַ : )ב( ְוש  ךָּ ֶׁ ל ַנְפש  ְבכָּ ְבךָּ ו  ל ְלבָּ כָּ יךָּ ב ְ נֶׁ בָּ ה ו   ֹום ַאת ָּ

כהן  ע ושב   -  שפתי  דוחק,  ת  מחמת  תשובה  שהיא  וגו'.  הגוים  בכל  לבבך  אל  והשבות  אמר  קודם  אלהיך.  ה'  לעשות  ד  תבוא  ומזה 
לומ  אלהיך,  ה'  ואמר  אותו,  מסייעין  ליטהר  בא  הכבוד,  כסא  עד  שמגעת  אלהיך,  ה'  עד  וזהו  גמורה,  היא  תשובה  התשובה  עיקר  ר 

 ם לדין: כשחל הדין עליך לא בזמן השלוה אלא אפילו שיהפך מדת רחמי 

עה"ת  יום    ספורנו  פרק  )יומא  ז"ל  שאמרו  התשובה  היא  וזו  בלבד.  קונך  רצון  לעשות  כדי  תשובתך  תהיה  אלהיך.  ה'  עד  ושבת  )ב( 
 : א מצות אנשים מלומדה כמו שעשית קודם לכןושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום. ל   הכפורים( שמנעת עד כסא הכבוד: 

ר ְלךָּ ו    ברים פרק ד ד  צ ַ ַ ֹל ַהד ְ )ל( ב  ךָּ כ  או  קֹלֹו: ְמצָּ ָּ ב ְ ַמְעת  ָּ יךָּ ְוש  ד ֱאלֹהֶׁ ָּ ַעד ְידֹוָּ ְבת  ַ ִמים ְוש  ַאֲחִרית ַהי ָּ ה ב ְ ֶׁ ֵאל  ִרים הָּ  בָּ
 שתי  -בתרלד  לד

הדוגמא לזה שעושה מו"מ ובאמצעות נופל לו הרהור תשובה, דמשמע שבתשובה של שבת זה לא כך, אלא שהוא כל    מדוע צ"ע    לה 
כדי לחדש המוחין. וצריך לחלק כי כשתשובתו שלימה אזי המו"מ  הזמן בתשובה, ולא עוסק במו"מ ועיין תורה לה שאדרבה זה טוב  

הוא טוב לו כשעושה בשביל נייחא למוחין אבל כשתשובתו ברצוא ושוב אזי כל זמן השוב המו"מ הא בניתוק מהקב"ה ואינו כלימוד  
 תורה המבואר שם. והוא כמתעסק בהבלי עה"ז.

 .כאן על תאוות ממון דייקא וצ"ע מדוע   משמע שהדגש   לו 
יש בזה רמז לדור אחרון  דייקא "סדלפון"    א מה שהממונה על עולם העשיה שרובו רע הו במגלה עמוקות אופן קיא. ואולי    כמבואר   לז 

 .פון איי ה של    ן הניסיוינו  י ה ד   פון" " ה עיקר הרע המתגבר הוא  ו   סנדל" " לבש ה ת עליו מ בחי' העקב ש עקבתא דמשיחא  
 הרהורי ולא הרהור.  נקט   דוע מ צ"ע    לח
זוכה רק כש ד עולם הבריאה שרובו טוב, נראה ש ג הוא בינה שהיא כנ   אע"פ שעולם התשובה   לט  שובה שלימה כמבואר  ת שב ב לזה 

ומכח הרשימו שלו אדם מתחזק לעמוד  ומיד מסתלק  באור גדול,  ה מבינה  -תחילה מאיר לו שם אהי עורר לשוב אזי  כשמת בתורה ו' ש 
הוא  ונראה לבאר שהרצוא הוא עולם היצירה והשוב    , צוא ושוב ר   ' הזה של הכנת הכלים הוא עולה ויורד בבחי   מן סיונות ובז י בכל הנ 

וכשזכה לתשובה שלימה שכבר הכניע את יצרו הרע בקבע, אבל הוא עדיין נמצא בבחי' בכח ולא בפועל, אזי הוא    עולם העשיה.
אזי   לה'  דום  שמקיים  שמי  ב'  אות  ו'  בתורה  כמבואר  יצרו  את  הורג  הקב"ה  אזי  שביכולתו  כל  שעשה  כיון  ואזי  הבריאה,  בעולם 

והתחולל לו שהקב"ה מפיל לו חללים  בחי' לבי חל בקרבי, ונדחה הרע לגמרי דהיינו שעולה לעולם    מתקיים המשך הפסוק  חללים 
   האצילות.  

עב   מ יצר הרע מעכירות  ש   עיין תורה  הוא  היצה"ר  גשמי עיקר  יצה"ר  עדיי   , הדמים  להרגו  שזוכים  רוחני  ן וצדיקים  יצה"ר    יש להם 
   בחי' המתקת הדינים עי"ש.  א הו ש מלאך קדוש  

 * פרש"י בראשית ב' ב'.  מא



 5ג. צ           מוהר"ן                                עט      תורה                              ליקוטי                           

הביא מעשה רב ללמוד ממנו  לכוונת רבנו ואולי  ? מהמבואר לעיל נו יותר ממה שידעתידהי ,נאמנה
 למעשה. 

נאמנה שלימ  \מב/ ותדע  הוא שתשובה  במ"ר    מג ה  אי'  כי  שבת,  רבה כתוב  בחינות  במדרש 

ושאל לו  את קין בנו  דהיינו  לקין    אדם הראשוןאדה"ר  גש  דהיינו כשפכשפגע    \מד/כב(  פ'  ')בראשי
אם כך מה  אדם הראשון   אמר  ,שעשה תשובה  ןקי  והשיב לו  , על הריגת הבל  מה נעשה בדינך

דתשובה חילא  התשובה  ,תקיף  כח  גדולה  כך  כל  שכיפרהאם  ר  ,  על  תועיל    צח,לו  לי  שגם  אפשר 

ואמר    ואז  ,תשובה ליום השבתמופתח  שיר  לה'  \מח/[מז]  מזמור  להודות  כמבואר    ,טוב  וידוי  והיינו 
יט פרק  אליעזר  דרבי  מסתבר שהרי  \מט/ בפרקי  וכן  רב,  תשובה    \נ/זמן  בערכבר עשה  יח:בוכמבואר    \נא/ ין 

שבלא אלא חידש לו    ?קיןו  לש  , וא"כ מה חיד\נבבחגורות תאנה/ עצמו    שישב בתענית ופרש מאשתו וסיגף

 .  בהושוידוי אין שלימות לת

 
 הנה לך ראייה חזקה שממנה תדע להאמין לי.כמו תדע באמונה, דהיינו  הפירוש  נ"ל    –  תדע נאמנה   מב

ומוה לא   רבנו  ידם.ול וא נ"ת,  ר מצאתי לשון כזה בספרי  זה על  נכתב בלשון  נראה שנלקח מספרי חסידות    י כיון הוא לשון החברים 
המאיר   , אחרים  אור  ב )   טומיר מזי הלוי  וולף  לזאב    כגון  התשובות  אגב  ו   .תקנח( נדפס  משתי  שמדבר  תלדות  פרשת  כאן עי"ש  זה    , המבואר 
שהראה    -לשונו  והיינו  אברהם,  בימי  אביו  עבדי  חפרו  אשר  הבארות  החכמה  ב ל )יצחק(  וכל  לקשור  איך  העבודה,  ענין  עולם  אי 

והמדע אל כל העובדות לעשות בהתקשרות הבורא ברוך הוא, סתמום פלשתים, ויקרא שם הבאר עשק, ירצה כי הנה כל זמן שהאדם  
הוגן,  שטות השכל, להכניס הדעת אל פרטי עובדותיו אפילו מצרכי הגוף, תדע נאמנה שאין עבודתו עולה כ בחסרון דעת, ואין לו התפ 

ואו להשתמש בצורכי הגוף שמוכרח בהם,  ואם תעיין עליו הטיב, תראה ותבין אפילו עוסקו בתורה יומם ולילה, עם כל זה אחר כך בב 
הוא   הנחש  אזי  זולתם,  אפשרי  שבלתי  ושתיה  אכילה  אם  כגון  כי  לנפשו,  עצות  ליתן  בו  תבונה  ואין  לשטנו,  לשם  מצוי  הרע  יצר 

י שעיני  אכן מ   .  ת למשמרת, וכולי האי ואולי, כי לפעמים הנחש מצוי בין הגדרים וסייגים )ויק"ר כו, ב( בעשות גדרים וסייגים ומשמר 

לו ל שכל  ליקח  המדריגות,  שבכל  בטוב  ולבחור  ברע  מאוס  לדעת  השכל,  התפשטות  לו  ויש  חכמה  ,  לחבר  דחכמתא,  רמיזא  עצמו 
בחינת   עם  שלם,  יעקב  נקרא  כזה  איש  כמדובר,  עילאה  לחכמה  מדריגות  תתאה  המורים  העקב,  אל  החכמה  שחבר  והיינו  היו"ד, 

קיד, ב( פירוש התיקונים )תיקון יג כט, א(, ובהיות כן מעשיו, נאמר )במדבר כג, כג( כי לא  תחתונים, וכמבואר לנו במקום אחר )להלן  
 .מה, לעשות הכל בהתקשרות נחש ביעקב, שאין ליצר הרע הוא הנחש, שום אחיזה בעקבו, וכיון שמחבר לשם את היו"ד המורה לחכ 

 אהי -בתרלד  מג

ויצא קין מלפני ה' מהיכן יצא רבי יודן בשם ר' איבו אמר הפשיל דברים לאחוריו ויצא כגונב    -פרשה כב פסקה יג    רבה בראשית    מד
יצחק    דעת העליונה רבי ברכיה בשם רבי אלעזר ברבי שמעון אמר יצא כמפריס וכמרמה בבוראו רבי חמא בשם רבי חנינא בר רבי 

יצא  אמ  בדינך א"ל עשיתי  ר  נעשה  וגו' פגע בו אדם הראשון א"ל מה  יוצא לקראתך  ד( הנה הוא  שמח היך מה דאת אמר )שמות 
תשובה ונתפשרתי התחיל אדה"ר מטפח על פניו אמר כך היא כחה של תשובה ואני לא הייתי יודע מיד עמד אדה"ר ואמר )תהלים  

אדה"ר אמרו ונשתכח מדורו ובא משה וחדשו על שמו מזמור שיר ליום השבת  ר הזה  וי המזמו צב( מזמור שיר ליום השבת וגו' א"ר ל 
 טוב להודות לה' וגו': 

 , ובלוה"ת שם תוקן תיבת אםנשמט  -בתרלד  מה

 זו.  של תקפא בסוף ח"א שציין שם טעות ועיין בלוח טעויות  , מומור  -בתקפא מו

 הלים צב א' ת מז

ת:   צב תהלים פרק    מח ָּ ב  ַ ְליֹום ַהש   יר  ִ ְליֹון:  )א( ִמְזמֹור ש  ְמךָּ עֶׁ ִ ר ְלש  ֵ ְלַזמ  ו  ד  ַלידֹוָּ ילֹות:   )ב( טֹוב ְלהֹדֹות  ֵ ל  ַ ְתךָּ ב  נָּ ֱאמו  וֶׁ ךָּ  ַחְסד ֶׁ ר  ֹקֶׁ ב  ַ ב  יד           )ג( ְלַהג ִ

 טוב וישר לנו להודות לה' ולזמר לשמך העליון על כל:   -)ב( טוב להודות לה'    מצודות דוד 

   .ה להודות לשון וידוי עיין בהערה הסמוכ פירש    במדרש פרד"א פרשו להודות לשון הודאה אבל  המפרשים  
ִסין אֹות ב ְ   -  רק יט פ   יעזר י אל דרב   פרקי   מט  ְ ֵרת ְמַקל  ָּ יו  ַמְלֲאֵכי ַהש   ן, ְוהָּ ַגן ֵעדֶׁ ֹון ב ְ ִראש  ם הָּ דָּ ת ִנְכַנס אָּ ָּ ב  ַ ב ש  רֶׁ עֶׁ יֹום ב ְ ַ עֹות ב  ָּ ַבע ש  ֶׁ ַמְכִניִסין  ש  ֹו ו 

יו  ַמְלֲאכֵ  א, ְוהָּ צָּ ַֹרש  ְויָּ ת ג  ָּ ב  ַ ב ש  רֶׁ עֶׁ ֹות ב ְ ש  מָּ ְ ֵבין ַהש   ן, ו  ָּ אֹותֹו ְלַגן ֵעדֶׁ ֵהמֹות ִנְדמו   ֵרת קֹוְר י ַהש   ב ְ ַ ל כ  ַ ִלין ִנְמש  ל יָּ ַ ר ב  יקָּ ם ב ִ דָּ יו ְואֹוְמִרים אָּ לָּ ִאין עָּ
ה ַסנ ֵ  ת ְוַנֲעׂשָּ ָּ ב  ַ א יֹום ַהש   ָּ ם. ב  ֵניהֶׁ ְ , ש  ֵהמֹות ִנְדמו  ב ְ ַ א כ  ָּ ל  ִתיב, אֶׁ ה ֵאין כ ְ ה ִנְדמָּ ֵהמָּ ב ְ ַ ַמר לְ ]תהלים מט, יג[. כ  ֹון, אָּ ִראש  ם הָּ דָּ אָּ יו, גֹור לָּ נָּ ֹון   פָּ   ִרב 

תֹו ְוזֹו   ָּ ש   ה ַמְתִחיל, זֹו ִהיא ְקדֻּ ִבי ַאת ָּ ם, ו  עֹולָּ ָּ ג ב  רֶׁ ֱהַרג הֶׁ ה לֹא נֶׁ ֲעׂשֶׁ ַ ת ְיֵמי ַהמ  ֶׁ ש  ֵ ש  ִמים, ב ְ עֹולָּ ל הָּ ְך  כָּ רֶׁ ֱאַמר ]בראשית ב, ג[ ַוְיבָּ נ ֶׁ ֶׁ תֹו, ש  ְרכָּ ִהיא ב ִ

ת  ִבְזכו  ו  ש  ֹאתֹו.  ַוְיַקד ֵ ִביִעי  ְ ַהש   יֹום  ת  ת יֹום הַ   ֱאלִֹהים אֶׁ ָּ ב  ַ ם.    ש   יִהנ ָּ ג ֵ ל  ֶׁ ה  ש  ינָּ ִמד ִ ם  דָּ ל אָּ ַרְך  ִנצ ַ ּבֵ ם  ּנָ ְלחִּ ת, ָאַמר לֹא  ּבָ ַ ל ש  ֶ ּכָֹחּה ש  ְוָרָאה ָאָדם 

ֱאַמר ]תהלים  ּנֶ ֶ ת, ש  ּבָ ַ ּ ַהש  ְליֹום  ר  וְּמַזּמֵ ֹוֵרר  ְמש  יל  ְתחִּ ש  אֹותֹו. הִּ ּדֵ ְוקִּ ת  ּבָ ַ ּ ַהש  רוְּך הוּא ֶאת  ּבָ דֹוש   ִּ צב, א[ מִּ   ַהּקָ ְלי ְזמֹור ש  ת יר  ּבָ ַ ּ ַהש  י  ֹום  ַרב ִ  .
וֹ  ש  ְוִחד ְ ה  ֶׁ א מֹש  ָּ ב  ֶׁ ֹורֹות, ַעד ש  ל ַהד  כָּ ח ב ְ ַ כ  ְ ְוִנש  רֹו  ֹון ֲאמָּ ִראש  ם הָּ דָּ ה אָּ ַהז ֶׁ ְזמֹור  ִ ֵעאל אֹוֵמר, ַהמ  מָּ ְ ת, ְליֹום  ִיש  ָּ ב  ַ יר ְליֹום ַהש   ִ ֱאַמר ִמְזמֹור ש  נ ֶׁ ֶׁ , ש 

ְלַחי ֵ  ה  חָּ ְמנו  ו  ת  ָּ ב  ַ ש  ֹו  ל  ֻּ כ  ֶׁ עֹולָּ ש  הָּ ָּ י  ַהב  ָעיו  א:  ם  ָ ְפש  יֹּוֶדה  ֶ ש  י  מִּ ל  ּכָ ֶ ש  ַהּדֹורֹות,  ל  ּכָ ְלְמדוּ  יִּ י  ּבִּ ָאַמר,  ֹון  אש  ָהרִּ ָאָדם  ב[,  ]שם  ַלה'  ְלהֹודֹות  טֹוב 

ַלה'.   ְלהֹודֹות  טֹוב  ג[  ]שם  ֱאַמר  ּנֶ ֶ ש  ם,  ּנָ יהִּ ּגֵ ל  ֶ ש  יָנּה  ּדִּ מִּ ּצֹול  נִּ ְלכָּ ְועֹוֵזב,   , ךָּ ַחְסד ֶׁ ר  ֹקֶׁ ב  ַ ב  יד  אֵ ְלַהג ִ ָּ ב  עֹולָּ ל  הָּ ר.  י  ֹקֶׁ ַלב  ה  דֹומֶׁ הו א  ֶׁ ש  א  ָּ ַהב  ם 
ְוַחְס  תֹו  נָּ ֱאמו  ְויֹאְמרו   ידו   ַיג ִ ה,  ְילָּ ַ ַלל  ה  דֹומֶׁ הו א  ֶׁ ש  ה  ַהז ֶׁ ם  עֹולָּ הָּ ֵאי  ָּ ב  ל  ְלכָּ ]שם[,  ילֹות  ֵ ל  ַ ב  ְתךָּ  נָּ ֱאמו  י  וֶׁ ִ ִעמ  ה  ׂשָּ עָּ ֶׁ ש  הו א  ְך  רו  ָּ ב  דֹוש   ַהק ָּ ל  ֶׁ ש  ֹו  ד 

 ֶׁ ה  ש  ינָּ יַלִני ִמד ִ יהִ ְוִהצ ִ ם: ל ג ֵ  נ ָּ
בשם קומץ המנחה היו בני לב ימים,    כז הערה  )ברשית ד' ג'(  בתו"ש  בני כמה שנים היו קין והבל בזמן שהרגו קין להבל,    נחלקו בזה   נ

חמישים   בני  היו  ד  כב  רבה  ט   .יום ובבראשית  בראשית  בתנחומא  שנה.  בני  שהיו  כתבו  ג(  ד  )בראשית  וחזקוני  בני  ש   ' הרד"ק  היו 
 בתו"ש בשם המרי"א בשם יוסיפון שהיו בני מאה שנה.  .ארבעים שנה 

היה רבי מאיר אומר אדם הראשון חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלשים    : עירובין דף יח  נא
 .שנה ופירש מן האשה מאה ושלשים שנה והעלה זרזי תאנים על בשרו מאה ושלשים שנה 

ם על בשרו נראה לומר דהא דכתיב ויתפרו עלה  זי תאני העלה זר ש מדקא חשיב הכא בתוך התשובה  :  על עירובין דף יח   תורת חיים   נב
תאנה ויעשו להם חגורות לא לכסות בשר ערותם בלבד נתכוונו אלא כוונתם היתה ג"כ לעשות תשובה ולכך העלו על בשרם זרזי  
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, ומדוע הקדים לזה מזמור רק טוב להודות לה'  היה לו לומר  .הולכאורה מה ענין שבת אצל תשוב

במזמור  וידוי שלו  וח את דברי הפת   שאדם הראשוןאבל לפי דברינו מכוון היטב,      שיר ליום השבת?

דהיינו   נייחא,ונדחה הרע לגמרי ויש לו  שובה שלימה  כי כשעושה ת  לרמוז  , שיר ליום השבת
עד שיזכה  בו להרבה שנים של סגופים    יצר הרע שנכנסמ  \נג/ כדי לתקן עצמורמז שלפי גודל חטאו יוכרח  ש

מו  לכי בשבת אמר לעו  זהו בחינות שבת, ובחי' שדי,ה שנייחא מיצר הרע דהיינו לתשובה שלימ לבחי'

מט"ט  די   להנהג   \נד/ ובחי'  די  אומר  בשבת  מטט'כי  של  החה  ימי  הנהגת  שהיא  נכלל  ול,  ,  מטט'  ואזי 

  'בחי' מטטבת נכלל  שבש  אר לקמןביכפי שו  .גמרי' תשובה שלימה הנ"ל שנדחה הרע ל בקדושת שבת. בחי

דהיינו   ,של שבת  כי מה הוא שדי  ל נכלל בשדי של שבתואזי שדי של חו  , בשבת ואזי הוא בחי' שבת

ב"ר    \נה/ .חגיגה יב}ש  כמבואר בגמרא ובמדרשאמר לעולמו די    על שםמדוע הקב"ה נקרא בשם זה,  
וישבות ביום השביעי מכל  \נח/ובחינות שבת ג"כ כך, כמו שכתוב )בראשית ב( .{\נז/[נו]  פ' מו

 , ואמר די. מלאכתו
שמצמצם עצמו ועושה די שדי של חול,  הוא  אבל    [נט]   ובחינות מט"ט הוא ג"כ בחינות שדי כנודע

שנכלל מטט' בשבת אזי גם שדי של  בת  ובש  \ס/ )כמבואר בתורה יא אות ה(  מלאכהוגבול בין כל מלאכה ו

 . , ואזי הוא עושה די לכל המלאכותול נכלל בשדי של שבתח

 
ותקנה  תשובה  עשו  בדבר  בו  כי  ניתקנו  בו  שקלקלו  בדבר  דקאמר  והיינו  חטאם  על  ועינוי  צער  לסבול  חטאם   תאנה         עכ"ל.   : על 

 וכעין זה כתב גם הבן יהוידע שם.
  )ראה מנחת אהרן   ולם?למפרע מדוע לא חזר העולם לתיקונו ומדוע לא חזר אדם לחיות לע כיון שתשובה מתקן    המפרשים הקשו   נג
ונפש החיים א'  בראשית ב' יז  אדרת אליהו  והגר"א  ג' ז'    ות הערות לאלחנן וסרמן באגד קובץ  (  )ג' כג   וחבצלת השרון   ד' טז אות ב( בראשית  )
ר"ה.    .' ו מסכת  הר"ן  ועוד(  והשל"ה  דרשות  עפ"י  הניח )וביארו  והנה  ד"ה  א  גרמה  (  דרוש  העץ  ממילא לחי שאכילת  הנפש  על  הגוף    זוק 

ועיין    והתשובה רק החזירה שלא ימות ביומו אלא ביומו של הקב"ה.  ולא כעונש, מצד הטבע    ,יתחייב שיופסד הגוף ותפרד ממנו הנפש 
ג'  חבצלת השרון הנ"ל שביאר עפ"י קובץ הערות   שתשובה    , לפגם בעולמות   , חילוק בין מעשה המרד שבעבירה ה הנ"ל  אגדות אות 

הרא מועילה   על  תוהה  של  הדין  המרד רק  שונות  מצד  על  מת הפגם  אבל    , לכפר  לא  הו בעולמות  אלא  הדין  מצד  ה'    א כפר  חסד 
חסד  לא נתחדש בו  שהיה קודם מתן תורה  כיון  אדם הראשון  אבל  במתן תורה לעם ישראל,    ותחדש   .כמבואר במסילת ישרים פ"ד 

 לכן נתכפר לו רק עונש המרד ולא הפגם בעולמות. עי"ש באריכות נפלאה.  , התשובה 
י  -כי שם שד דהיינו    , והוא גמט' שדי   , י -בחי' שם שד   והוא   , ששמו מטטרון  , השר על כל המלאכים   , הוא קיצור של שם המלאך  מט"ט   נד

      .כשהקב"ה מתלבש בבחי' הנהגה של חול אזי הוא מתלבש במלאך הזה כי    , בקרבושל הקב"ה  

וכיון שהיה פעמים צדיק    )אישי התנ"ך(   ה שנים " ז שנים סה"כ רא " ט שנים וחי עוד נ " וחוה כשהיה בן קמ קבר את אדם    חנוך בן ירד 
ופעמים רשע לקח אותו האלקים בעודו צדיק )ב"ר כה א'( ונהפך בשרו ללפיד אש )הזוהר חדש תיקונים קטז.(, ועלה לרקיע בדבר ה'  

ת.  ... והלך עם המלאכים שלש מאות שנה בג"ע ולמד מהם חכמות רבות )מדרש אגדה בראשת ה יח( והוא  ונקרא מטטרון ספרא רבו 
רע  חציו  טוב  שחציו  היצירה  עולם  על  נכללת    )כידוע(.  שר  לפעמים  מטטרון,  המלבשת  נוגה  קליפת  סוד  המתהפכת',  חרב  להט 

ם זה  בטומאה ולפעמים מתהפכת ונכללת בקדושה, כפי מעשה התחתונים, והוא סוד מטה אשר נהפך לנחש ומנחש למטה. ויתואר ג
 יד קלד( המלך    )עמק   הפסוק על מטטרון שנקרא מטה, והוא הזן לשרי עולם שתחתיו, 

ובגבורה    ובגערה אמר רב זוטרא בר טוביא אמר רב בעשרה דברים נברא העולם בחכמה ובתבונה ובדעת ובכח    –  חגיגה דף יב.  נה 
בתבונה בדעת דכתיב }משלי    ".ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים " יט{  -בחכמה ובתבונה דכתיב }משלי ג  .בצדק ובמשפט בחסד וברחמים 

נבקעו " כ{  -ג תהומות  סה בכ   ".בדעתו  }תהילים  דכתיב  וגבורה  בגבורה " ז{  -ח  נאזר  בכחו  הרים  כו   בגערה   ".מכין  }איוב  יא{  -דכתיב 
מגערתו "  ויתמהו  ירופפו  שמים  פט   ".עמודי  }תהילים  דכתיב  ומשפט  כסאך" טו{  -בצדק  מכון  ומשפט  דכתיב    ".צדק  ורחמים  בחסד 

שברא הקב''ה את העולם היה מרחיב והולך  בשעה    ואמר רב יהודה אמר רב   ".זכר רחמיך ה' וחסדיך כי מעולם המה " ו{  -}תהילים כה 

מאי    דאמר ר''ל והיינו    ".עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו"   }איוב כו{ כשתי פקעיות של שתי עד שגער בו הקב''ה והעמידו שנאמר  

בשעה שברא הקב''ה את הים היה מרחיב והולך    אמר ר''ל   ".אני הוא שאמרתי לעולם די   "? אני אל שדי " יא{  -דכתיב }בראשית לה 
 ".גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב " ד{  -הקב''ה ויבשו שנאמר }נחום א   עד שגער בו 

 פסקא ג'  נו

אמר לו הקדוש ב"ה לאברהם דייך אני ואתה בעולם ואם אין את מקבל עליך לימול דיי לעולמי    -פרשה מו פסקא ג    בראשית רבה   נז 
היו באים ומזדווגים לי תאמר משמלתי הן  עד כאן ודייה לערלה עד כאן ודייה למילה שתהא עגומה עד כאן אמר עד שלא מלתי  

באין ומזדווגים לי אמר לו הקב"ה אברהם דייך שאני אלוהך דייך שאני פטרונך ולא לך לעצמך אלא דיי לעולמי שאני אלוהו דיו  

רץ דיי  רבי נתן ורבי אחא ורבי ברכיה בשם רבי יצחק אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעולמי ולשמים דיי לא   .לעולמי שאני פטרונו 

והולכים  נמתחים  היו  עכשיו  עד  דיי  להם  שאמרתי  כדי    .שאלולי  ומלואו  העולם  שאין  הוא  אני  יעקב  בן  אלעזר  רבי  משום  תני 
 לאלהותי תרגום עקילוס אכסיוס ואנקוס: 

ֹו אֲ   בראשית פרק ב  נח ל ְמַלאְכת  ָּ ִביִעי ִמכ  ְ ֹום ַהש   י  ַ ֹת ב  ב  ְ ש  ה ַוי ִ ׂשָּ ר עָּ ֶׁ ֹו ֲאש  ִביִעי ְמַלאְכת  ְ ֹום ַהש   י  ַ ה: )ב( ַוְיַכל ֱאלִֹהים ב  ׂשָּ ר עָּ ֶׁ  ש 
 י, עי"ש. -מט"ט גמט' שד -אדם שלשים ומאת שנה   עיין לעיל תורה יא אות ה'. ועיין ספר אם לבינה לרבי משה זכות אות א ס"ק י'. ועיין ספר הפליאה )לרבי אביגדור בן יצחק קרא( ד"ה ויחי נט

חִ   -  תורה יא אות ה'  ס ה ב ְ ַ ְוזֶׁ ת יַנת ש  ָּ ב  ַ ל ש  ֶׁ י ש  ה  ד ַ אכֹות, ְוזֶׁ לָּ ל ַהמ ְ ָּ ת ַעְצמֹו ִמכ  ְמֵצם אֶׁ צ ִ ֶׁ ה יב(, ש  יגָּ ה מו, ֲחג ִ ָּ ית ַרב  ִ ֵראש  י )ב ְ מֹו ד ַ ַמר ְלעֹולָּ אָּ ֶׁ , ש 
לָּ  ְ ִממ  ִמים  ִצְמצו  ֵיש   חֹל  ב ְ ם  ג ַ ֶׁ ש  חֹל,  ל  ֶׁ ש  י  ד ַ ַ ש  ִחיַנת  ב ְ ְוֵיש   ה.  אָּ ָּ ִעל  א  דָּ ִיחו  ִחיַנת  ַלֲחבֶׁ ב ְ ה  ה  אכָּ ִחיַנת  ְרת ָּ ב ְ ה  ְוזֶׁ ְיֵמי  ,  ת  ֶׁ ש  ֵ ש  ֵתה   ְלְטנו  ֻּ ש   ֶׁ ש  מט"ט, 

ם  ֵ ש  מֹו כ ְ ְ ש   ֶׁ ַאִריַז"ל(, ש  ְתֵבי הָּ ְבכ ִ דֹוש  )י( ו  ז ַֹהר ַהק ָּ ַ א ב  בָּ ו  מ  ַ ה )כ  נָּ ְ ה ִסְדֵרי ִמש  ָּ ש   ִ ִחיַנת ש  ִמי ב ְ   ַהחֹל, ב ְ ְ י ש  מֹות כ"ג(: "כ ִ ְ תו ב )ש  ָּ כ  ֶׁ מֹו ש  ֹו, כ ְ וֹ ַרב  "  ִקְרב 
מ   ַ " )כ  ִ ֵפיַרש  א ב ְ בָּ ת יְ ו  ֶׁ ש  ֵ ש  מט"ט ב ְ ת ַעְצמֹו ב ְ יש  אֶׁ ְך הו א ַמְלב ִ רו  ָּ דֹוש  ב  ַהק ָּ ֶׁ ה, ַהְינו  ש  אָּ ת ָּ ַ א ת  דָּ ִחיַנת ִיחו  ה ב ְ ם(; ְוזֶׁ ָּ ם ַעל  י ש  עֹולָּ ַמְנִהיג הָּ ֵמי ַהחֹל ו 
דֹו:  יָּ
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כלל בבחי'  נ  אבחי' שבת הכוונה כשהו  אומה שאומר כאן שהו.  די של חולמט"ט הוא בחי' שש  לקמן יתבאר
ש   .כמבואר שם  שבת הנ"לויבאר  ושוב  רצוא  בחי' מטט' ששו  תשובה של  בחיהיא  בימי החול,  ' טהור  לט 

ופ כשר  ומותרסול  טמא  הוכמו  ,אסור  שבת  כשמגיע  שמטט'  שבת    או  של  בשדי  בקדושת נכלל  דהיינו 
אדם    ,השבת גם  עם  כך  ועליותישנולד  ירידות  לו  ויש  ויצ"ט  לזכו  ,צה"ר  שלימה  תיכול  כזו    ,לתשובה 

דהיינו    ידוהבחירה ב  מטהואז    בחי' שבת.  אוזוכה לתשובה שהישמתבטל ממנו יצה"ר הגשמי ונדחה הרע  
כי כבר אין לו נסיון המותר והכשר,  ו בטהרה  דהיינו שבידו לבחור    ,בידוהנ"ל    ר הוטמא וט מטט' הנ"ל    'חיב

 יצה"ר הגשמי. ליפול ביד 
 

 עתה יבאר כיצד כל הנ"ל רמוז בזוהר 

הקדוש  בזוה"ק    סאב יוזהו שכת כזבזוהר  דף  הראשון    \סב/(.)בראשית  אדם  חוה  על  שנבראה  אחרי 

בג  [סג ]   פסוקל  ע  , לפני שחטאו ויניחהו  וכו'ויקח את האדם  פרוש    ן עדן  מה  הזוהר    ויקחשואל 
, וכו'[  סד]   'ל ליה מארבע יסודין דילי אלא נטזוהר  ה  ומשיב  ,מהיכן לקח אותו  מאן נטל לי'  דהיינו

כדי  אבל    מגושמים כמו אחרי החטא, רוחניים ולא  ד'  אמנם    ,נו שתחילה בראו בגוף מד' יסודותידהי  [סה]

בזמנא   וכן כל אדם . וכל זה קודם החטא, ושמתונ  בנפשו ורוחו ונכנס  ,פשט ממנו את גופו ן עדן לג וסלהכני
על  ועליו . ועלי' גופו הגשמיתאוות  מ דתב בתיובתא ומתעסיק באורייתא, קוב"ה נטל לי' מתמן

והזוכה לתשובה     נאמר מה שממשיך שם הזוהר לבאר על אדם הראשון  ,עוסק בתורהשלימה בחי' שבת 

ן,  שנפרדו מנהר אחד היוצא מעדד' נהרות  הפסוק בתורה המדבר מ  ,ומשם יפרד  הפסוק  \סז/ [סו]   אתמר

 
 שכתוב -מתרלו( בתרלד וטור א'   ףסו 136עי"ש דף קל: צילום  שכתיב, )ונראה שתוקן ביד אח"כ  -בדפו"ר  סא

כז.    סב דך  ַתח   -זוהר בראשית  ָּ א   שמעון   רבי   פ  ְתֵריה    ְקרָּ ח (,  הסבא  דברי   אחר   לומר   רצה   ַאָבְתֵריּה  נמי   אי ) ,  כך   אחר   שכתוב  הפסוק  את   לפרש   ַאב ָּ ק ַ   ה " יהו   ַוי ִׂ
ם   ֶאת   ם " אלהי  דָּ אָּ יֵחהו    הָּ נ ִׂ ַגן   ַוי ַ ח ַוי ִׂ   ומפרש   ְוגֹוֵמר   ֵעֶדן   ב ְ ן ,  ק ַ יל   ֵמאָּ טִׂ א   ואמר ,  האדם   את   ה " הקב  לקח   מהיכן   ֵליה    נָּ יל   ֶאל ָּ טִׂ ין '  ֵמד   ֵליה    נָּ   והוציא   לקח   ְיסֹודִׂ

ַמר ,  עפר   מים   רוח   אש   יסודות '  מד   שנברא   מגופו  אותו  ת ְ אִׂ הֹון   ד ְ ם   נאמר   זה   ועל   ב ְ ָּ ש   ֵרד   ו מִׂ ָּ פ  ה ,  נפשו   נפרדה   מגופו   פירוש   יִׂ יָּ ה   ְוהָּ עָּ ים   ְלַאְרב ָּ אש ִׂ '  מד   שהיה   רָּ

יש  ַאפְ   ומפרש ,  יסודות הֹון   ֵליה    רִׂ נ ְ י ,  הזה   עולם   של   מהיסודות   האדם   את   הפריש   מִׂ ו ֵ א   ֵליה    ְוש ַ תָּ נ ְ גִׂ א .  ולשמרה   לעבדה   עדן   בגן  והניחו   ְדֵעֶדן   ב ְ ַגְוונָּ א   כ ְ   ַיֲעֵבד   דָּ
א  יךְ   ֻקְדש ָּ רִׂ ש    ְלַבר   הו א   ב ְ ֵרי   נָּ ְתב ְ אִׂ ין '  ֵמד   ד ְ א ,  ות וד יס' מד   שנבראו   אדם   לבני   ה " הקב  יעשה   כן   ְיסֹודִׂ ְמנָּ זִׂ ב   ב ְ א   ְדתָּ ָּ ְתיו ְבת  ק   ב ִׂ ֵ ְתַעס  א   ו מִׂ אֹוַרְייתָּ   שב  כשאדם   ב ְ

א   הזה  בעולם   שנותיו  שישלים   אחר   אז ,  חייו  בימי  בתורה  ועוסק  בתשובה  יךְ   ֻקְדש ָּ רִׂ יל   הו א   ב ְ טִׂ ן   ֵליה    נָּ ָּ מ  ַ ת    ַוֲעַלְייהו  ,  גופו  של   יסודות'  מהד   לוקחו  ה " הקב  מִׂ
ַמר  ת ְ ם   אִׂ ָּ ש   ֵרד   ו מִׂ ָּ פ  יש    ומפרש   יִׂ יה    ַאְפרִׂ ה   ַנְפש ֵ ֲאוָּ ַ ת  יְלהֹון   מִׂ י ,  יסודות '  מהד   הנולדות   מתאוות   נפשו   יפריש   ה " הקב  ד ִׂ ו ֵ א   ֵליה    ְוש ַ תָּ נ ְ גִׂ יֵליה    ב ְ י   דִׂ יהִׂ אִׂ א   ד ְ ָּ יְנת  כִׂ   ש ְ
ה    שהוא ,  השכינה   לתיקון  הזה   בעולם   האדם   עבודת   מפרש   ועתה ,  השכינה   סוד   שהוא   עדן   בגן  אותו   וישים  ְבדָּ פִׂ   ְלעָּ ו  ב ְ ה   ין דִׂ ק  ֲעש ֵ   בקיום   ה " להקב  לעבוד   היינו   ד ַ

ה  ,  השכינה   את   לתקן   ן " מ   מעלין   זה   ידי   ועל ,  עשה   מצות  ְמרָּ ין   ו ְלש ָּ ו דִׂ ק  פִׂ ֹלא   ב ְ ה   ד ְ י ,  החיצונים  מאחיזת   השכינה   את   שומרים   הלאוין   שמירת   ידי   ועל   ַתֲעש ֶ ה   אִׂ כָּ   זָּ
א  ה    ְלַנְטרָּ יהו    אז,  תעשה   לא  מצות   על  לעבור מ   נזהר   היה   שתמיד   ידי  על  השכינה   את  לשמור   זכה   אם   לָּ א   ְיֵהא   אִׂ ין '  ד   ַעל   ֵריש ָּ   יסודות '  ד   על  ישלוט   הוא   ְיסֹודִׂ

יד ,  כדלקמן   הכסא   של  חיות '  ד   על   ישלוט   הוא  נמי   אי,  גשמית   תאוה   לשום   עוד  יתאוו  שלא   שבגופו ְתֲעבִׂ ר   ְואִׂ הָּ ין   נָּ ְקיָּ ְתש ַ אִׂ ֵדיה    ַעל   ד ְ   ידי   שעל   כנהר  נעשה   והוא   יָּ

א ,  הנבראים   שאר   שפע  לוויקב  יושקו  א   ַעל   ְולָּ א   ְידָּ ין ,  אחרים   ידי  על   שפע  יקבל   שהוא   ולא   ַאֲחרָּ מֹוְדעִׂ ת ְ ש ְ יה    ְואִׂ יהו    ב ֵ אִׂ ֹון   ד ְ ב  ֵליט   רִׂ   הנבראים   וכל   ֲעַלְייהו    ְוש ָּ
 (   מפרשים) .  עליהם   והשולט   האדון   שהוא   בו  יכירו 

י  ַבר   ְואִׂ א   ַעל   עָּ תְ   אז ,  התורה   מצות   על   עבר   ואם   אֹוַרְייתָּ ין קְ ש ַ אִׂ ירו    יָּ רִׂ מ ְ א   מִׂ נָּ ילָּ ַרע   ְדאִׂ יהו    ד ְ אִׂ ע   ֵיֶצר   ד ְ רָּ   ממרירות   יושקו   יסודות '  מד   שנבראו   אבריו   כל   אז   הָּ

ל ,  אחרא   מהסטרא   דהיינו  הרע  היצר  שהוא   הרע  עץ ין   ְוכָּ רִׂ ו ן   ֵאבָּ נ  אִׂ ין '  ֵמד   ד ְ ַמר   ְיסֹודִׂ ת ְ הֹון   אִׂ ֲררו    ב ְ ֲרר   ומפרש   ְוגֹוֵמר   ַחי ֵיֶהם   ֶאת   ַוְימָּ ירו  ב ִׂ ,  ו  ַוְימָּ ה   ְמרִׂ רָּ מָּ   ד ְ
י ,  האדם   חיי   את   הממררת   אחרא  הסטרא   של   הנוקבא   ידי  על   שיתמרמר   היינו ין   ו ְלַגב ֵ רִׂ ין   ֵאבָּ יש ִׂ א   ַקד ִׂ גו פָּ ו ן   ד ְ נ  אִׂ א   ד ְ ְטרָּ ס ִׂ   שהם   קדושים   אברים  וכלפי   ְדטֹוב   מִׂ

ַמר   ֲעַלְייהו    אז,  אבריו   את   פגם   לא   אם   דהיינו ,  הטוב  מצד  ת ְ בֹואו    אִׂ תָּ   ַוי ָּ רָּ ְכלו    ֹלא וְ   ה מָּ ֹות   יָּ ת  ש ְ ם   לִׂ ה   ַמיִׂ רָּ ָּ מ    מהסטרא   שפע  לקבל   יכולים   היו   שלא   פירוש   ְוגֹוֵמר   מִׂ
 (   ומפרשים  מ " מק ) .  אחרא 

א  ַגְוונָּ א   כ ְ ְמרו    דָּ אֵרי   אָּ ין   מָּ יתִׂ ֲררו    ַמְתנִׂ ה   ַחי ֵיֶהם   ֶאת   ַוְימָּ ֲעבֹודָּ ה   ב ַ ש ָּ יָּא   היינו   קשה   בעבודה   ומפרש   קָּ קו ש ְ חֹוֶמר ,  ורה הת   בהבנת   קושיות   שיתעוררו   ב ְ ַקל ,  ב ְ   ב ְ
חֹוֶמר  ים ,  קושי   יתעורר   וחומר   קל   בלמוד   שגם   וָּ ְלֵבנִׂ ו ן ,  ו בִׂ ב  לִׂ א   ב ְ ְלְכתָּ ל ,  הלכה   איזו   לברר   קשה   שיהיה   הִׂ ה   ו ְבכָּ ֶדה   ֲעבֹודָּ ָּ ש   א ,  ב ַ א   ד ָּ ַרְייתָּ   להבין   קשה   שיהיה   ב ָּ

ל   ֶאת ,  הברייתא   דברי  ם   כ ָּ תָּ א ,  ְוגֹוֵמר   ֲעבֹודָּ ה   ד ָּ נָּ ש ְ   לא   בבחינת ',  הק  בהתורה   אחרא   הסטרא   נאחז   שבעונות   לפי   זה   וכל ,  המשנה   את   להבין   פרך   עבודת   היה שת   מִׂ
 .  המות   סם   לו   נעשית  זכה 

ין   אבל  ְייבִׂ ַ ם ת  א   אִׂ ָּ ְתיו ְבת  ַמר ,  התורה   על   שעברו   על   תשובה   עושים   אם   ב ִׂ ת ְ הֹון   אִׂ א   ומפרש   ֵעץ   ה " יהו   ַוי ֹוֵרהו    ב ְ ים   ֵעץ   ְודָּ קו  ַוי ִׂ   יה  ו בֵ ,  התורה   הוא   ַחי ִׂ ם   ְמת ְ יִׂ ָּ   ַהמ 
א   ואמר ,  החיים   עץ  ענין  את   עוד  ומפרש .  בה   למיימינים  חיים  סם  והיא,  צופים   ונופת  מדבש   ומתוקים  שכתוב  כמו,  התורה   במתיקות  ללמוד   יזכו  זה   ידי  ועל ה   ְודָּ   מש ֶ

יחַ ,  חיים   עץ  הנקראת   שבכתב  התורה   סוד   התפארת   מבחינת   הוא   משה  ש ִׂ ,  התפארת   הארת   פירוש   חיים   העץ  יתגלה   שאז   שיח המ   בביאת   תתגלה   שנשמתו   לומר   רצה   מָּ

ַמר  ת ְ אִׂ יה    ד ְ ה ,  במדבר   בהיותו   במשה   שנאמר   ב ֵ ֵ אלהי   ו ַמט  י   ם " הָּ דִׂ יָּ ה   הפסוק  ומפרש   ב ְ ֶ א   ַמט  ְטֵריה  ,  הגלות   בעת   השולט   ן " מטטרו   ד ָּ ס ִׂ ים   מִׂ ְטֵריה    ַחי ִׂ ס ִׂ ה   ו מִׂ יתָּ   מִׂ
ד ,  וממות   ומחיים   ורע  מטוב  כלול   ט " מט   של   עולמו   כי ,  ה מית   ייבים להח   המות   וגם ,  לחיים   להראוים   חיים   נמשך   מצדו  ַ ךְ   כ  ַ ְתַהפ  ה   אִׂ ֶ   מתהפך   המלאך   כשזה   ְלַמט 

יהו  ,  ישראל   זכיות   ידי   על   למטה  א   ֵעֶזר   אִׂ ְטרָּ ס ִׂ ד ,   שבו   הטוב  מצד   בגלות   למשה   עזר   הוא   ְדטֹוב   מִׂ ַ ךְ   כ  ַ ְתַהפ  ְויָּא   אִׂ יהו  ,  ישראל   עונות   מצד   לנחש   וכשמתהפך   ְלחִׂ   אִׂ
וֹ כ ְ  ד ,  בגלות   משה   כנגד   עומד   הוא   ֶנְגד  י ָּ ס   מִׂ נָּ ה   ַוי ָּ יו   מש ֶ נָּ ָּ פ   (   מפרשים) .  בו   אחיזה   איזה  להנחש   שיהיה   העונות   יגרמו   שלא   מִׂ
 טו  ועיין לעיל תורה לז אות ב'  ' בראשית ב סג

 כי גם קודם החטא לא נכנס בגופו לג"ע סד
 הפשט מדבר אחרי פטירתו כמבואר במפרשים   יסודין בזמנא דתב בתיובתא וכו'תברי מד' כגונא דא יעבד קב"ה לברנש דא -ההמשך מדבר בכל אדם וז"ל  סה
 בראשית ב' י'  סו

ים: )   בראשית פרק ב   סז  ִ אש  ה רָּ עָּ ָּ ה ְלַאְרב  יָּ ֵרד ְוהָּ ָּ ם ִיפ  ָּ ִמש   ן ו  ת ַהג ָּ קֹות אֶׁ ְ ן ְלַהש  ר יֵֹצא ֵמֵעדֶׁ הָּ  י( ְונָּ
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יסודות שהד'  לכך  רעות  ,רומז  התאוות  נשתלשלו  מ  \סח/שמהם  רק  עדןהן  לגן  עדןחוץ  בגן  כי  אפריש    , 
וכו' דילהון  מתאוה  מנו  [סט]   נפשיה  לצאת  זוכה  שלימה  לתשובה  הזוכה  גם  התאווה  יכך  סיון 

ויקח    .\ע/ הגשמית שכתוב  בגומה  ויניחהו  האדם  את  אלקים  הפירושה'  ולשמה  לעבדה  עדן  לעבדה    ן 
דעשהבפי וכו'קודין  דל"ת  בפיקודין  ולשמרה  לש  ,,  התורה.דהיינו  מצוות  את  ולעשות  ואי    מור 

אורייתא על  ושלום    עבר  חס  אם  התורהביטל  אבל  מצוות  את  שמר  ממרירו   ולא   עאאתשקיי' 
יושקו ממרירות    ,יצה"רדאילנא רע, דאיהו   יסודות  כל אבריו שנבראו מד'  עץ הרע שהוא היצר  אז 

  . אחרא הרע דהיינו מהסטרא
נאמר מה שכתוב על משה רבנו  אתמר בהון    ואם חוזרים בתשובה    ואם תייבין בתיובתא, עליהם 

משה   זהעץ החיים  . ודא[עב]  וימתקו המיםדא עץ החיים, ובי' ופרשו בזוהר ויורהו ה' עץ, במרה 
  שנאמר במשה רבנו בהיותו  דאתמר ביהם  ה עץ החיי שנשמתו תתגלה בביאת המשיח שאז יתגל משיח  

מסטרי'    ו בגלותתטששלי  מט"ט,מלאך  מטה דא  והפירוש כי  .  ומטה האלקים בידי  \עד/[עג ] במדבר  
  ט" מט  של   עולמו  כי,  מיתה  לחייבים  ת המוו  וגם ,  לחיים  לראויים   חיים   נמשך   מצדוחיים ומסטרי' מיתה  

והוא    ,העולםעל ידו מנהיג הקב"ה את  כי    ,הוא מטה אלקים  'מטטמלאך  , ווממות  ומחיים  ורע  מטוב  כלול
בו לשלוט  משה  של  בידו  אמונה"בבחי'    ,היה  ידיו  בתפלה  "ויהי  העולם  לה  \עה/פרוסות  את  בצד  נהיג  רק 

 . עד כאן לשונו של הזוהר עכ"ל .החיים
  \עו/ יצר הרע הגשמישידחה הרע  עד  ובה שלימה,  שתהאדם  כמו שפירשנו, היינו כשעושה  ה  וז

ינות משה משיח, דאיתמר  זהו בח  בשליטת היצר הטובדהיינו    כולו טוב,האדם  לגמרי ונעשה  

 
שמבואר   סח ד'    כמו  ח'  בתורה  חסידים אות  משנת  פי  ג)מס   על  עשיה  מ"א כת  פ"א  קדושה   ( ופנית  ש   ושערי  )ח"א  ב'(ע למהרח"ו    .ר 

   .גאווה דברים בטלים ומהאש  המים התאווה לתענוגים ומהרוח  מ שמיסוד העפר משתלשל העצלות ועצבות ו 
 ון זוכה להיות בבחי' לא יאונה לצדיק כל אק מבררן עד שעיין לעיל תורה ח' אות ה' מדות רעות הן הרע שבד' יסודות והצדי סט

ֹות ֲהַויָּ   -אות ה'    תורה ח'   עיין   ע ע אֹוִתי  ַ ם ֵהם ַאְרב  ָּ ְרש  ָּ ש  ה ב ְ ְלַמְעלָּ ר; ו  פָּ ַח, ַמִים, עָּ , רו  ה ְיסֹודֹות: ֵאש  עָּ ָּ י ֵיש  ַאְרב  ן כ ִ ִעְניָּ ה ֵהם  ְוהָּ ָּ ְלַמט  "ה )ה(, ו 
ִבי  הַ ְמעֹרָּ ִמן  ע  רָּ הָּ ְוִהְפִריש   יל  ִהְבד ִ ֶׁ ש  ר  מו  ג ָּ יק  ד ִ ְוַהצ ַ ע.  רָּ וָּ טֹוב  לְ ם  ֹוב  "ל,  ט  ַהנ ַ ְיסֹודֹות  ה  עָּ ָּ ֵמַאְרב  ד  חָּ ֵמאֶׁ ַרע  ם  ו  ש  לֹו  ַאר  ְ ִנש  ֹא  ל  ֶׁ ש  ַעד  ַגְמֵרי, 

ְר  ָּ רֹות ב  ְלִהְתג ָּ ר  ת ָּ ה זֹו מֻּ ְבִחינָּ ב ִ הו א  ֶׁ ְכש  ַע, ו  דו  י ָּ ַ ֹות כ  ד  ִ ַלל ַהמ  כ ְ ֵהם  ֶׁ ִעים:ש  ָּ ...  ש  ִעים    ....    ָּ יל ְר'ש  ִ פ  ְ ים קמ"ז(: ַמ'ש  ִהל ִ הו  )ת ְ י  ֲע'ֵדי אָּ ְוזֶׁ ֵ אש  ץ רָּ 'רֶׁ
, ר ' אֵ   ֵתבֹות: ַח, מַ ' ש  ל ֹ ' ִים, עָּ ' ו  ֶׁ ר, ַעד ש  מו  ר ג ָּ ֵברו  ם ב ְ ְררָּ ִריִכין ְלבָּ צ ְ ֶׁ ֹות, ש  ד  ִ ל ַהמ  ָּ ַלל כ  ֵהם כ ְ ֶׁ ה ְיסֹודֹות, ש  עָּ ָּ ַאְרב  ל הָּ ָּ ֵהם כ  ֶׁ ר, ש  וֹ פָּ ה ב  ם    א ִיְהיֶׁ ו  ש 

עָּ  ָּ ַאְרב  ה ֵמהָּ ם ִמד ָּ ו  ש  ב ְ ֶׁ ם ַרע ש  ו  ה ִמש   ,  ה ְיסֹוד ֲאִחיזָּ ה ְיסֹודֹות ֵאש  עָּ ָּ ֵמַאְרב  ע  רָּ יל הָּ ְבד ִ ַ מ  ֶׁ ש  א, כ ְ ְיקָּ ז ד ַ ְואָּ "ל.  נ ַ ַ ר כ  מו  ג ָּ יק  ַוֲאַזי הו א ַצד ִ "ל,  ַהנ ַ ֹות 
ר ֲאַזי הו א מַ  פָּ ַח, ַמִים, עָּ יל ְר ' רו  ִ פ  ְ ִעים עֲ ' ש  ָּ ץ ' ֵדי אָּ ' ש  ֶׁ   רֶׁ ר, ַאף ש  מו  ֵאינֹו גָּ ֶׁ יק ש  ן ַצד ִ ֵ ֵאין כ  ֶׁ "ל. ַמה ש   נ ַ ַ י ֵכן ֲעַדִין  ֵאין לוֹ כ  ִ ה, ַאף ַעל פ  ם ֲעֵברָּ ו   ש 

קֹום ְלהָּ  י ֵיש  מָּ ִעים, כ ִ ָּ ְרש  ָּ רֹות ב  סו ר לֹו ְלִהְתג ָּ ן אָּ ֵ ֹכַח, ְוַעל כ  ע ֲעַדִין ב ְ רָּ ע ְלַגְמֵרי ְוהָּ רָּ יל הָּ ֹו, וְ לֹא ִהְבד ִ ֱאחֹז ב  ע לֶׁ לֹום,  רָּ ָּ יק לֹו, ַחס ְוש  ַכל ְלַהז ִ יו 
ל  ֶׁ ַח ש  ֲאִריכו ת רו  ע   הָּ ָּ ש  רָּ "ל:הָּ נ ַ ַ ה כ  רָּ ַח ְסעָּ ְבִחיַנת רו  תֹו ב ִ עָּ ְ ש  דֹול ב ִ הו א ג ָּ ֶׁ  , ש 

 ממרירן  -בתרלד  עא

 שמות טו כה  עב

 שמות יז ט'  עג

ב  שמות פרק יז   עד ֹנִכי ִנצ ָּ ר אָּ חָּ ֵלק מָּ ֲעמָּ ַ ֵחם ב  ָּ ים ְוֵצא ִהל  ִ ש  נו  ֲאנָּ ַחר לָּ ַע ב ְ ֻּ ל ְיהֹוש  ה אֶׁ ֶׁ ר מש  ֹאמֶׁ ִדי: )ט( ַוי  יָּ ֱאלִֹהים ב ְ ה הָּ ֵ ַמט  ה ו  ְבעָּ  ַעל רֹאש  ַהג ִ

ומטה אלהים בידו שענין המטה היה להפוך מדת הדין לרחמים, ויש להבין כי משה נקרא איש אלהים    -)לרבי פנחס הורוביץ הלוי(   פנים יפות 
ו[ ותחסריהו מעט מאלהים, וכמ"ש לעיל בפ' שמות ע"ש כי הוא נרמז בשמו, ושם אלהים מורה על דין, והוא   כדכתיב ]תהילים ח, 

פריד אלוף, ומעורר עליו דין בלי מיתוק, והרמז על זה כי הגבעה  נמתק באלף שהוא רחמים, וע"ז אמר הכתוב ]משלי טז, כח[ ונרגן מ 
היא מספר פ"ה וראש הגבעה הוא האל"ף שבשם הממתיקו, והיינו דכתיב אנכי נצב על ראש הגבעה להמתיק הדין בשרשו, ובזה יש  

רשם, ובזה ביטלו הגזירה דהיינו  לפרש משאחז"ל בר"ה ]יט.[ שהפגינו והלא בני אם אחד נחנו וכו' שעיקר כוונתם להמתיק הדינים בש 
 אב ואם אחד בני יצחק ורבקה שנמתקים שם הדינים הנאחזים שם: 

נדחק למה היה למשה מטה כיון  ש אבן עזרא  עיין  כי  עמלק  במלחמת  הכתוב    " ומטה האלקים בידי "   ק שעל כן נקט פסו   ונראה לבאר   עה 
כלום. בו  עשה  העול   שלא  את  ולהנהיג  במטט'  לשלוט  התפלה  מטה  ידו  שעל  הבחירה  למטה  שהכוונה  נפלא  מבואר  רבנו    ם ולפי 

 וכו'.כרצונו בבחי' צדיק גוזר  
כִ   -  עיין תורה עב   עו  ְנמו  ם  דָּ ֵני אָּ ב ְ ֵיש   י  כ ִ ע.  רָּ הָּ ר  צֶׁ י ֵ ַ ב  ִחינֹות  ב ְ ה  ָּ מ  ַ כ  ֵיש   י  צֶׁ כ ִ ַהי ֵ ֶׁ ש  ִמים,  ָּ ש   ְמגֻּ ם  ים  הֶׁ ָּ ל  ֶׁ ש  ע  רָּ הָּ ְך  ר  מו  נָּ ע  רָּ הָּ ר  ֵיצֶׁ ן  ֵ כ  ם  ג ַ הו א 

ב ְ  הו א  ֶׁ ש  אִלי,  מָּ ְֹ ַהש  ל  לָּ חָּ ֶׁ ב  ֶׁ ש  ם  ַהד ָּ ַהְינו   ם,  ַעְצמָּ ב ְ ִמים  ַהד ָּ ֵהם  ם  הֶׁ ָּ ל  ֶׁ ש  ע  רָּ הָּ ר  צֶׁ ַהי ֵ רֹב,  ְוהָּ ם.  ָּ ש   ְמגֻּ ֵמֲעִכי ו  ם,  הֶׁ ָּ ל  ֶׁ ש  ִלים  ו  ְלב  ב ִ ר  ְוִעק ַ ֹו.  ְקפ  ַרת  תָּ

ִמי  ַהד ָּ ל  ו  ְלב  ִמב ִ ֶ ם.  ו  י ש  מִּ הִּ וֶּבֱאֶמת  וּם  יְך ש  ָצרִּ ְוֵאין  עֹון,  ּגָ ִּ ְוש  דֹול  ּגָ טוּת  ְ ֶאְצלֹו ש  הוּא  ה,  ַהזֶּ ָהָרע  ֶצר  ַהיֵּ הוּא,  ֶ ל ש  ּכָ ַצח  ַעת  ּדַ לֹו  רוּת  יֵּש   ּבְ ְתּגַ

סָּ  ְלנִּ ֶהָהמֹון  ֵעיֵני  ּבְ ב  ָ ֱחש  ּנֶ ֶ ּ ש  ַמה  ּלוּ  ַוֲאפִּ ַח אֹותֹו.  ַהּנִּ ְלַנּצֵ גֹון  ּכְ דֹול,  ּגָ אֲ יֹון  ּתַ ל  ֶ יֹון ש  יֹון  ּסָ ּסָ נִּ וּם  ְלש  לֹו  ב  ָ ֶנֱחש  ְולֹא  טוּת,  ְ ֶאְצלֹו ש  הוּא  אוּף,  נִּ ַות 
ָלל   ב עיין שבחי הר"ן טז) ּכְ תו  ָּ כ  ֶׁ ה ש  מָּ מֹו, כ ְ ְ ַרְך ש  ָּ ִיְתב  ֹוֵרא  ת ֲאדֹוֵננו  ַהב  ַ ל  דֻּ ִמג ְ ַעת, ְויֹוֵדַע ְמַעט  ם ד ַ ו  ש  לֹו ש  י ֵ ֶׁ י ִמי ש  ים קל" )ת ְ   (. כ ִ י  ִהל ִ ה(: "כ ִ
ה )ב(. כ ִ ֲאִני יָּ  ֶׁ ַעל פ  ב ְולֹא ב ְ ְכתָּ ה, לֹא ב ִ יר זֶׁ ר ְלַהְסב ִ ָּ ְפש  ל ֱאלִֹהים". ְוִאי אֶׁ ָּ דֹול ה' ַוֲאדֵֹנינו  ִמכ  י ג ָּ י כ ִ ל ַחד  ַדְעת ִ ַרְך הו א ַרק ְלכָּ ָּ ם ִיְתב  ֵ ת ַהש   ַ ל  דֻּ י ג ְ

ת  ָּ כ  ֶׁ מֹו ש  , כ ְ ה  ֵ ִלב  ֵער ב ְ ָּ ְמש  ה ד ִ ז ֹהַ ְלפו ם מָּ ַ ב ב  דֹוש  )ַוי ֵ ו  ה  ר ַהק ָּ ז ֹוכֶׁ ֶׁ ִמי ש  '. ו  ה  ֵ ִלב  ֵער ב ְ ָּ ְמש  ה ד ִ ל ַחד ְלפו ם מָּ ", 'ְלכָּ ה  ְעלָּ ַ ִרים ב  עָּ ְ ש   ַ ע ב  א ק"ג:( "נֹודָּ רָּ
יֹון,   ָּ ר ְלִנס  בָּ ם ד ָּ ו  ב ש  ָּ ֱחש  ה ֵאינֹו נֶׁ ל זֶׁ אי ֵאצֶׁ ַוד ַ ַרְך, ב ְ ָּ ם ִיְתב  ֵ ת ַהש   ַ ל  דֻּ ת ג ְ ֹו אֶׁ ִלב  ֵער ב ְ ַ ִר ְלש  ב ְ ְוֵאין צָּ ם ִהְתג ַ ו  ה:יְך ש  ת ַעל זֶׁ ִחיַנת        רו  ש  ב ְ י ֵ ֶׁ ַרק ש 

 ֶׁ ֵלט ְמֹאד ִממ  ָּ ְלִהמ  ר ו  ֵ ב  ִריְך ְלִהְתג ַ ע, ְוצָּ רָּ ר הָּ י ֵכן הו א ֵיצֶׁ ִ , ְוַאף ַעל פ  דֹוש  ְך ַהק ָּ הו א ַמְלאָּ ֶׁ ע, ש  רָּ ר הָּ יִנים.  ֵיצֶׁ ִחינֹות ד ִ רֹות, ב ְ בו  ִחינֹות ג ְ . ַהְינו  ב ְ ו  נ 
ַהב ַ  ה  ַעת ְוזֶׁ ד ַ לוֹ ר  ֵיש   הְ ,  י ִ ֶׁ ש  יִנים,  ַהד ִ יק  ְלַהְמת ִ ו  יו,  לָּ עָּ ר  ֵ ב  ְלִהְתג ַ ִריְך  ְוצָּ ְוִדיִנים.  רֹות  בו  ג ְ ַהְינו   "ל,  ַהנ ַ ע  רָּ הָּ ר  צֶׁ ַהי ֵ ה  זֶׁ ִמי    י  כ ִ טֹוב.  ֹו  ל  ֻּ כ  ַרק  ה  יֶׁ

וֹ  ל  ֻּ כ  ם  ָּ ש  סֹוף,  ֵאין  ָּ ב  ַהְינו   ֵלל,  ָּ ְלִהכ  ִריְך  צ ָּ ֶׁ ש  קֹום  ָּ מ  ַ ב  ל  ְכלָּ נ ִ ֶׁ וְ   ש  ם טֹוב,  ָּ ש  ל    ֵאין  ָּ כ  יק  ְלַהְמת ִ ו  טֹוב,  ֹו  ל  ֻּ כ  ִלְהיֹות  ִריְך  צָּ ן  ֵ כ  ַעל  לֹום.  ָּ ְוש  ַחס  ין,  ד ִ
ה: ַמְעלָּ ְ ל  ֶׁ ע ש  רָּ ר הָּ צֶׁ ֵהם ַהי ֵ ֶׁ יִנים, ש  רֹות ְוַהד ִ בו   ַהג ְ



 9ג. צ           מוהר"ן                                עט      תורה                              ליקוטי                           

, לבחור \עז/ בידו  מטה הבחירה  היהשעל ידי תשובה שלימה  יינו  ה,  ומטה האלקים בידי  שנאמר בובי'  

ועי"ז   את היצה"ר הגשמי  \עט/ דהיינו להרוג  ,וברע לטמעצמו    להפוךעח  היינו שהיה בידו   תמיד רק בטוב,

הטיה פעם לכאן  לשון    פמט"ט ך  מלא. ומטה דא  צר הרע לשליטת היצר הטובלהפוך עצמו משליטת הי

כי המשנה    \פד/[פג ]  כי מט"ט הוא בחינות משנה.  \פב/[פא]   מסטרי' חיים ומסטרי' מיתהאן  ופעם לכ

 
נו  ִזְכרֹונֹו ִלבְ   -  אות לו ר"ן  חיי מוה   עיין   עז  ֵ ַמר ַרב  אָּ ֶׁ ש  לֹוֵמנו  כ ְ ְ י ש  ֵ ד ֵמַאְנש  חָּ ר ִלי ִאיש  אֶׁ ֵ ֵעת  ִספ  ה  הָּ אֹותָּ ן ע"ט ב ְ ִסימָּ ה' ב ְ ַ ַטח ב  ה ב ְ ֹורָּ ה ַהת  כָּ רָּ

ֱאלֹ  ה  ֵ ַמט  ו  ַמר  ְואָּ דֹו,  יָּ ב ְ ה  ֶׁ ַמט  ַחז  ְואָּ ֹו  ַדְרכ  כ ְ ה  נָּ אָּ וָּ ה  נֶׁ אָּ ֵביתֹו  ב ְ הֹוֵלְך  ה  יָּ ֱאלִֹקים  הָּ ה  ֵ ט  ַ ַהמ  דֹו  יָּ ב ְ ֶׁ ש  לֹוַמר  כ ְ ִדי,  יָּ ב ְ ַבת  ֵ ת  ְך  ַ ש  מָּ ו  ַחק  ְודָּ ִדי.  יָּ ב ְ ִקים 

ֹות  ְרצֹונֹו.    ְלַהט  יָרה כ ִ חִּ ַהּבְ ַעל  ז  ְמַרּמֵ ים  ֱאלֹקִּ ה  ּטֵ ּמַ ֶ ש  "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ם  ָ ש  ז  ּמָ ְמר  י  ְטֵרה    ּכִּ ִמס ִ ו  ים  ַחי ִ ְטֵרה   ִמס ִ מט"ט  ִחיַנת  ב ְ הו א  ֶׁ '    ש  ְוכו  ת  וֶׁ מָּ

 ָּ מ  ת ְמרֻּ ְקצָּ "ל ו  ה ַהנ ַ ֹורָּ ַהת  ם ב ְ ָּ ר ש  ִנים ַהְמבֹאָּ ו  ק  ַמֲאַמר ַהת ִ ר ב ְ ְמבֹאָּ ַ "ל  כ  ים ַהנ ַ ִ דֹוש  יו ַהק ְ רָּ בָּ ן ִמד ְ בָּ מו  ָידֹו  ז ו  יָרה ּבְ חִּ ְכּבֹש  ַהּבְ ָכה לִּ זָּ ֶ ֵאר ש  ְתּפָ הִּ ֶ ש 

ְרצֹונוֹ  ָידֹו ְלַהּטֹותֹו ּכִּ ה ּבְ ּטֵ ֵרי הַ   ְוַהּמַ ְ ֵרי לֹו:ַאש  ְ ה ַאש  זֶׁ ה לָּ ה          ז ֹוכֶׁ ק זֶׁ סו  ָּ ם ַעל פ  ָּ ר ש  בֹאָּ מ ְ ֶׁ "ל ַמה ש   ה ַהנ ַ ֹורָּ ַהת  ן ב ְ ה  ַעי ֵ ז ֶׁ ֶׁ ִדי, ש  יָּ ה ֱאלִֹקים ב ְ ֵ ַמט  ו 

ִחיַנת   ת, ב ְ ּבָ ַ יַנת ש  חִּ ְוֵיש  לֹו ַנְיָחא ּבְ יָרה,  חִּ ְכּבֹש  ַהּבְ ָזָכה לִּ ָבר  ּכְ ֶ כ ִ   ש  ַלֲהֹפְך ֵמַרע ְלטֹוב  דֹו  ְביָּ ל  ו  ֵ ט  ַ ְתב  נ ִ ֶׁ ע ש  רָּ ִמן הָּ ה  ִביתָּ ְ ש  ו  א  ַנְיחָּ ר ֵיש  לֹו  בָּ י כ ְ
ה   יק ַהז ֶׁ ד ִ ל ַהצ ַ ה ַהז ֹאת:ְלַגְמֵרי ֵאצֶׁ ְדֵרגָּ ַ ה ַלמ   ַהז ֹוכֶׁ

 להפוך ]מרע לטוב[  –בתשכט  עח

ו' משמע   עט  הרע. כחז"ל מפיל חללים  שע"י ש   בתורה  והורג את היצר  ע"י תשובה שלימה שמכניע את היצה"ר אזי הקב"ה משלים 
ך את היצה"ר  ו דהיינו להפ   שאברהם אבינו זכה יותר   ואמרו בירושלמי זה נאמר בדוד המלך  .  לים דהיינו שנעשה לבו חלל בקרבו ל ח 

ה    ירושלמי ברכות   עיין   לטוב. ט הלכה  וכו'    -פרק  הם  פרושין  כאברהם. אברהם  ...שבעה  מכולם אלא פרוש אהבה  חביב  לך  אין 
הברית   עמו  וכרות  )שם(  אלא  והפסיד  רבי אחא  לפניך. אמר  נאמן  לבבו  את  ומצאת  ט(  )נחמיה  דכתיב  טוב  הרע  יצר  עשה  אבינו 

 .ל דוד לא היה יכול לעמוד בו והרגו בלבבו. מאי טעמא )תהילים קט( ולבי חלל בקרבי והחסד וגומר. אב 

 לפז" משמע שזכה יותר.  .המלך   נחשב רב כלפי דוד   רבנו   ר טוב יד ו' מבואר שמשה ובמדרש שוח 
 מט ט  –בתקפא  פ

 עיין זוהר ח"ג דף רנה.  פא

ְקרָּ   נקרא  למה  ַמאי   ואמר  -זוהר רע''מ פנחס דף רנה.    פב א   ואמר  ש  קדֶ   א מִׂ ר   ֵליה    ְלַאְפְרש ָּ אָּ ְ ש   ין   מִׂ ית   יֹומִׂ אִׂ הו    ד ְ א   ב ְ נָּ ו ְלחָּ חֹול   פ    משאר   אותו  להפריש  כדי  ד ְ

ין ,  חול  במלאכת   שאסור   קדושתו   ולהודיענו ,  חול   מלאכת  בהם   שיש   ימים א   ו ְבגִׂ ל   כתוב   זה   ובשביל   ד ָּ ה   ְמֶלאֶכת   כ ָּ ו    ֹלא   ֲעבֹודָּ ין   ואמר   ומפרש ,  ַתֲעש  יֹומִׂ ית ד ְ   ד ְ הֹון   אִׂ   ב ְ
ו ן ,  חֹול   ְמֶלאֶכת  ינ  א   אִׂ ְטרָּ ס ִׂ ֵעץ   מִׂ ַעת   ד ְ ע   טֹוב   ַהד ַ רָּ ,  מ" הס  מצד   ורע   ט" מט  מצד  טוב  דהיינו,  ורע   טוב   הדעת  עץ  מצד  הם ,  חול  מלאכת  בהם   שיש  המעשה  ימי  ששת   כי   וָּ

ךְ   והיינו ָּ ְתַהפ  אִׂ ש    ד ְ חָּ ה ְלנָּ ֶ ט  ַ מ  ש    מִׂ חָּ נ ָּ ה   ו מִׂ ֶ ל ,  למטה  מנחש  מתהפך   ולפעמים,  מ "הס   שהוא  לנחש  ט" מט  אשהו  ממטה  מתהפך   לפעמים  כי  ְלַמט  פו ם   ַחד   ְלכָּ דֹוי   כ ְ   לכל   עֹובָּ

א   ומפרש ,  מ" הס  בבחינת   הוא   הרי   להנאתו   עושה   ואם ,  ט" מט  בבחינת   הוא  הרי   שמים   לשם   החול   מלאכת   עושה   אם   כי,  מעשיו  כפי   אחד  ה   ן " מטטרו   ְודָּ ֶ   סוד  הוא   ט " ומט  ַמט 

ש  ,  המטה חָּ ל ,  הנחש  דסו  הוא  מ" והס  ל " סמא   נָּ ַהאי   ֲאבָּ א   ב ְ יהו    יֹומָּ אִׂ ים   יֹום   ד ְ ו רִׂ פ  ְתְקֵרי   ַהכ ִׂ אִׂ א ,  קדש   הנקרא   הכפורים   יום  שהוא  הזה  ביום  אבל  קֶדש    ד ְ ְלטָּ   ש ָּ
א  נָּ ילָּ י   אִׂ ַחי ֵ א ,  החיים  עץ   בו   שולט   ד ְ לָּ ף   ד ְ ַ ת  ַ ת  ש ְ יה    אִׂ ֵ מ  ן   עִׂ טָּ ע   ו ֶפַגע   ש ָּ ,  להחיצונים   שליטה   בו   ואין ,  ילותהאצ  ודס  בו   ששולט   ל " ר,  רע   ופגע   השטן   עמו   משתתף   שאינו   רָּ

ְטֵריה   ס ִׂ ע   ְיגו ְרךָּ   ֹלא   נאמר  ומצדו   ו מִׂ ין ,  טוב  כלו  שם  אלא  רָּ א   ו ְבגִׂ יה    ד ָּ ין   ב ֵ ין   ַנְייחִׂ א   ַעְבד ִׂ נָּ ילָּ אִׂ ַחי ֵי   ב ְ ן   ו ֵביה  ,  ד ְ ְפקָּ   הם   ובו, העבדים נחים  החיים   בעץ ולכך  ְלֵחירו ת   נָּ

 (   ומפרשים  ק"רמ . ) יובל  של הכפורים ביום  לחירות יוצאים 
 המצוות ואתחנן  זוהר משפטים קטו. ושם רע"מ צו כט: שער  פג

א   ְורו חַ   -זוהר רע"מ פרשת צו דף כט:    פד  ְלטָּ ש ָּ יֹוֵמי   ד ְ חֹול   ב ְ י ,  ה " יהו   ֶעֶבד   ַעל   ד ְ יהִׂ א   אִׂ א   ֵמַעְבדָּ ַמְלכ ָּ   עבד   על   החול   בימות   השולט   ורוח   ן " מטטרו   ד ְ

יל ,  היצירה   בעולם   השולט   ט " מט   שהוא   המלך   מעבד   היא ',  ה  לִׂ ָּ ית   כ  ְדֵרי   ש ִׂ ש ְ   סִׂ ה מִׂ   סוד   היא   המשנה   כי  דע   ל " וז,  ואתחנן '  פ   המצות '  בש   ש " כמ )  משנה   סדרי   ששה   כולל   שהוא   נָּ

י ,  דאצילות  א" לז   משנה  הוא  שבהם,  שלו   י "נה  ת"חג  ספירות   השש  סוד  שהם(,  היצירה   שהוא   ט "מט  יהִׂ ש    נאמר   ועליו  ְואִׂ א   ַמֲעלֹות   ש ֵ ֵ ס    וא ה  צירהי  עולם  כי  ַלכ ִׂ

 . בינה'  בחי   כסא  הנקרא  הבריאה  לעולם  מעלות  שש  וד ס  הוא  הרי,  העולמות  כללות  של   ק"הו

דו ן     -זוהר רע"מ משפטים קטו.   ְנַין   לָּ קִׂ י   ֶעֶבד   ב ְ ְברִׂ יק   ַהֲעֵנק ,  עִׂ ֲענִׂ ַ א   ואמר,  עברי   עבד   ענין  לפרש   מתחיל   ועתה  לוֹ   ת  דָּ יב   הו א   הָּ ְכתִׂ י   ד ִׂ ְקֶנה   כ ִׂ   ֶעֶבד   תִׂ
י  ְברִׂ ש    עִׂ נִׂ   ש ֵ ש    ַמאי   ושואל   ַיֲעבֹוד   ים ש ָּ נִׂ   ש ֵ ן   ו ַמאי   וגם ,  שנים   שש   שדוקא   הטעם   מה   ַיֲעבד   ם י ש ָּ ְניָּ יֵליה    קִׂ א   ומתרץ,  שלו   הקנין  ענין   ומה   ד ִׂ ְתֵרי   ֶאל ָּ סִׂ ה   ב ְ ֹורָּ   ת 
יל   ', ה   ד ֶעבֶ   הנקרא   ן " מטטרו   מלאך   של   עולמו  שהוא   היצירה  עולם  במדרגת   היא   תועבוד   תחילת,  קונו   את  לעבוד   הבא   שאדם   למדנו לִׂ ָּ ית   כ  ין   ש ִׂ ְטרִׂ   ל כול   שהוא   סִׂ

ן ,  דיצירה   קצוות   ששה  ב ַ חו ש ְ ית   כ ְ ון   ש ִׂ יֵליה    ַאְתוָּ ית   הם   וכנגדם,  שמו   של   אותיות  שש   כחשבון   ד ִׂ ְדֵרי   ש ִׂ ה   סִׂ נָּ ש ְ   ט " מט   מלאך   ששם   היצירה   בעולם  כ " ג  שהם   מִׂ

ית   ו ְבהֹון ,  ופטור   חייב  ,והיתר   איסור ,  ופסול   כשר ,  וטהור   טמא   הכולל ,  ורע  טוב  הדעת   עץ  סוד   שהוא  ְפַלח   ש  נָּ   ְלַבר   ֵליה    אִׂ אֵריה    ְלמִׂ   בלימוד   דהיינו   ובהם   ְלמָּ

  ובהם   ישכחהו   פן  רגע  אפילו  ממנה   למוש   אפשר   שאי   שלימה   עבודה   הוא  ס" הש   לימוד  כי ,  עבד   לו  להיות   ֶעֶבד   ֵליה    ְלֶמֱהֵוי ,  קונו  את   לעבוד   לאדם   לו  יש   ס" הש 

ד ְלמֶ ,  ימיו   כל   ה " להקב  האדם   יעבוד  ְנַין   ְעב ַ וֹ   קִׂ ְספ  ַ ֶכֶסף   ומפרש ,  להתורה   נמכר   כאילו ,  התורה   של   ו ספכ   קנין   להעשות   כ  א   ד ְ ינָּ ם   ְימִׂ הָּ ַאְברָּ   המושרש   כסף  כי   ד ְ

א   ֶחֶסד   והיינו,  אברהם   של   ימין  הוא   בחסד  ְרג ָּ יֵליה    ד ַ א ,  שלו   המדרגה   הוא   החסד   ד ִׂ ן   אֹוַרְייתָּ ָּ מ  ַ ת  יַבת   מִׂ ְתְיהִׂ   דת   אש   מימינו   ש " כמ   החסד   מצד   ניתנה   והתורה   אִׂ

ל   ו ַמאן   כי   עוד   ואמר     .   כספו   ין קנ  סוד   הוא   לכן ,  למו  ד ַ ַ ת  ש ְ אִׂ ה    ד ְ ין   ב ָּ גִׂ ה   ב ְ אָּ א   ְלַזכ ָּ ְלמָּ ֵתי   ְלעָּ אָּ ְקֵרי   ד ְ ְנַין   אִׂ וֹ   קִׂ ְספ  ַ ,  הבא   לעולם   לזכות   כדי   בה   שמשתדל   מי   כ 

א עָּ   הוא   הבא   ועולם ,  ועונג   וחשק  חמדה   לשון  הוא   כסף  כי ,  כספו   קנין  התורה   נקראת  א   ְלמָּ ו פָּ ס  כִׂ   בשביל   הבא   לעולם   וחומד   כוסף  הוא  ל " ר ו   , חמדה   של   עולם   ד ְ

ן   נקראת   שהתורה   וראיה ,  הנאתו  ְניָּ ם   ַעל ,  קִׂ ם   קֹוֵנה   ֶעְליֹון   ל " א   שכתוב  מה   ש ֵ ַמיִׂ ֶרץ   ש ָּ אָּ   ה " הקב  וברא    קנה   ל " כנ   מחסד   שניתנה   התורה   שבשביל   שפירושו   וָּ

ה   ְקֵנה   ר נאמ   רספ  לקבל   מנת   על   העובד   זה   ועל ,  וארץ  שמים  ְכמָּ ה   ְקֵנה   חָּ ינָּ ה (  ז"מ   ב "פ   אבות )  כ " מש   וכן,  ולצרכו   לעצמו   זאת   קונה   הוא ש   ' פי   בִׂ נָּ ְבֵרי   לוֹ   קָּ ה   ד ִׂ ֹורָּ   ת 
 . ה " הקב  של   לשמו   ולא  ולטובתו   להנאתו   הבא   עולם   לקבל   כדי  לעצמו   תורה   דברי   שקונה '  פי ,  הבא   העולם   חיי  לו  קנה 

ואתחנן    -שער המצות   וצריך לכוין להעלות היצירה אל  משנה ד ה   כונת קריאת   -פרשת  ה"ס מטטרון שהוא היצירה  ע כי המשנה 
הבריאה עי"כ ]על ידי כונתנו[ באופן זה כי הנה המשנה היא היצירה ותכוין כי ע"י קריאתך בה חוזרת המשנה שהיא היצירה לעשות  

ר"ל כי משה גי' א"ל שד"י כנודע שהוא  מש"ה    נ' נשמה שהיא הבריאה כנודע ואותיותיהן שוות משנה נשמה. וסוד נשמה זו פירושה  
עולם הבריאה כי לכך משה זכה לבינה המקננא בכורסייא. ותכוין כי הוא סוד קפ"ד אחוריים דהויה דיודין וקס"א אהי"ה דיודין שהם  

היציר  אל  הבריאה  של  אלו  שמות  מב'  ]הארה[  להוריד  ותכוין  משה.  גי'  והם  הבריאה  בעולם  אימא  גו  אבא  תוכל  ועי"כ  ה  חיבור 

שינוי א' ששמעתי מזולתי והוא כי כשאדם עוסק בתורה בתלמוד הנקרא הלכה    ונבאר                  ....  היצירה לעלות ולכלל בבריאה.
יכוין שהם אותיות הכלה ותהיה כונתו שכל קושיא שהוא מתרץ ]יכוין[ שעי"כ מסיר הקלי' החזקות והקשות מן ההלכה שהיא הכלה  

בכ"ד קשוטי כלה הנזכרים בספר ישעיה שה"ס י"ב שלו וי"ב שלה שעליהם נאמר מזה ומזה הם    טה וא מקש "א ושה עליונה נוקבא דז 
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ודעות   להלכה  נפסקו  דעות  של  תערובת  בה  יש  מהמקרא  של  שנדחלהבדיל  עירוב  בחי'  שזה  ,  ורע  בוטו 
כיון שהאדם עסוק במלאכתו יש לו  ובהם לט מלאכות  ם שיש בה \פו/[פה] שזהו בחינות ששת ימי החול

, שהם רצוא ושוב   שהיא בחי'בחי' תשובה  ינו  ידה,  כשר ומה פסול וכו'  ה מותר ומה אסור ומהבלבולים מ
ופסו כשר  בחי'  מששה  שכלולים  משנה  סדרי  ששה  ומותר בחינות  אסור  וטהור  טמא  ל 

 . \פט/[פח] כנודעדהיינו פעם כשר ופעם פסול פעם טמא ופעם טהור וכו'  \פז/
,  בודת הבורא ית' ואין תשובתם שלימה עדייןוע"כ אלו בני אדם שאינם קבועים עדיין בע 

הרהור לו  נופל  לפעמים  ית'  רק  בעבודתו  קצת  ומתחיל  וחוזר   תשובה  מזה  נופל   ואח"כ 
ה ואח"כ  ונתעוררלמקומו,  חוזר  ומרע   וא  לרע  מטוב  פעם  בכל  וכן משתנה  ונופל,  וחוזר 

כי   ,כנ"ל  שהם בחינות כשר ופסול וכו'  ששת ימי החולהתשובה היא בחינות    לטוב. זאת
 הוא ג"כ פעם כשר ופעם פסול פעם טמא ופעם טהור וכו' כי אין לו נייחא. 

  אבל כשעושה תשובה שלימה, זהו בחינות שבת, כמו שפירשנו.
משה רבנו שדהיינו  ,  מרע לטובאת עצמו  להפוך  דהיינו בכוחו  וזהו בחי' משה משיח, שהיה בידו  

נות , וזהו בחי\צג/לגמרי  ונדחה הרע,  \צב/נהפך מרע לטובך עצמו עד שכ יוז  \צא/  \צ/ נולד עם מדות רעות 

 
גי' מטטרו"ן   ]הלכה[ אל שם אדני שהיא הכלה העליונה. וכשקורא משנה יכוין לשם שדי שהוא  ג"כ תמיד כשלומד  ויכוין  כתובים. 

בשער הקדמות בענין השמות יראה איך כונה זו של    "ש וגם במ למעלה  כמ"ש כי שם הם שית סדרי משנה. ומי שמדקדק במ"ש אני  
המשנה היא יותר חיצונה מן הכונה שכתבתי אני כי ]מ"א עו[ זה בז"א דאצילות וזה ביצירה והכל אחד. גם ענין ההלכה פה הוא דרך  

 ל.עכ"     כלל ומה שאני כתבתי היא כונה יותר פרטית ]מ"א עז[ שהיא רבוע אחוריים שם אדנ"י: 
 קונים דף ב: ועיין של"ה שני לוחות הברית מסכת חולים תורה אור )דף פו. מהדורת תשלה( יקדמת הת ה פה

ַמר   ֲעֵליה  (,  א " ע   ג פ   דף   מו'  תי  לקמן   כמבואר )  עוף  שנקרא  ט "מט  -תקוני הזהר דף ב:  הקדמת    פו  ת ְ י   נאמר   עליו   אִׂ ם   עֹוף   כ ִׂ ַמיִׂ ָּ יךְ   ַהש   ֹול   ֶאת   יֹולִׂ   ומפרש   ַהק 
י ד ִׂ   קֹול   שהוא ַמע   ַאת ְקרִׂ יהו    החול  בימות  זה  וכל,  קול  הנקרא  דאצילות  א "ז   עד  שמע  קריאת  של  הקול  את  מעלה  ט"שמט   ש ְ אִׂ יל   ד ְ לִׂ ָּ ית   כ  ין   ש ִׂ   יֹומִׂ
חֹול  ֵליט   ד ְ   את   להעלות   ינודהי ",  ט" מט  דשליט  דחול   דביומין "   ל "וז (,  א"ע   סא   דף   כא '  תי)  לקמן   כמבואר),  עליהם  ושולט   החול  ימות   ששת  את  ולל כ   שהוא  ֲעַלְייהו    ְוש ָּ

יל ,  מעצמן  לעלות  בתפלתנו כח יש   בשבת אבל (, ישראל   ותפלות  שמע   הקריאת טִׂ ַרח   קֹול   ַההו א   ְונָּ יה    ו פָּ א   ַעד   ב ֵ ו דָּ א   ַעמ  יתָּ עִׂ   את קחלו  ט"מט  ומלאך   ְדֶאְמצָּ
יהו  ,  א "ז   שהוא   האמצעי  עמוד  עד  עמו  ופורח ,  שמע  קריאת   של   קול אִׂ ָּ   ַעל   ה " יהו   קֹול   סוד   הוא  א" שז   ד ְ ם ַהמ  ם   ְוֵלית   ומפרש  יִׂ א   ַמיִׂ ה   ֶאל ָּ   ואין   תֹורָּ
יהו  ,  א"ז   שהוא  שבכתב  תורה  אלא  מים ר   ה " יהו   קֹול   והוא  ְואִׂ דָּ הָּ   ַעד (,  בתפארת   שהוא ,  יעקב   דא ,  בהדר   ה " יהו  ול ק   ל " וז(,  ב "ע   לא   דף   ג " ח )  בזהר   ש "כמ ),  התפארת  שהוא  ב ֶ
ית  ין   ש ִׂ לִׂ יהו  ,  א"דז   ק"בו   שהם  קולות  ששה  עד  שמתפשט  קָּ בִׂ   ְואִׂ ה ש ְ אָּ א   לֹון   יעָּ ָּ ימ  אִׂ השביעי הוא במלכות הנקראת אימא תתאה, והינו עטרת    וקול  ב ְ

 )ז"מ ובל"ר(   דיליה.  היסוד דז"א ולא מלכות שהיא נוקבא

א   -תיקון יח דף לד.   דָּ יב   א הו    הָּ ְכתִׂ ה   שכתוב  זהו   דִׂ ַמר   כ  ַער   ם " אלהי   י " אדנ   אָּ ֵצר   ש ַ ית   ֶהחָּ ימִׂ נִׂ ְ ֶנה   ַהפ  ים   ַהפ  דִׂ   של   הפנימי   היכל  של  שער  הוא  קָּ
ְהֶיה ,  דמלכות  היסוד גו ר   יִׂ ת   סָּ ש ֶ ה   ְיֵמי   ש ֵ ֲעש ֶ ַ אי   הטעם   ומפרש,  ַהמ  ַ ין   ואומר,  החול  בימות  גמור  יחוד  ואין  סגור  הזה  שער  למה  ְוַאמ  גִׂ מטטר   ב ְ   ן " ו ד ְ
ֵליט    בימות   העולם  הנהגות  על  נהממו   ואה   לכן,  בו  מתלבשים  דאצילות  ן"זו   כי ,  עליהם  שולט  היצירה  שר  שהוא  ט"מט  שמלאך   לפי   ֲעַלְייהו    ש ָּ
ת   ו ְביֹום   אבל ,  גמור   יחוד   אין  ולכן ,  ולפנים  לפני   נכנסות  התפלות  אין  ואז ,  החול ב ָּ ַ ֵייֵתי   ַהש   ה    ד ְ ֵתחַ ,  ַבְעלָּ ָּ פ    א"ז  שהוא  בעלה  באכש  השבת  ביום  יִׂ

יוֹ   ְוֵכן ,  דמלכות  היסוד  של  השער  נפתח   אז,  האצילות  בעולם  התפלות  ידי   על   המלכות   עם   להתיחד ֵתח   ַהֹחֶדש    ם ב ְ ָּ פ    כפי  העליון   יחוד  יש   אז  גם   כי   יִׂ
 (   ומפרשים   ר "בל ). הזמן ערך 

שבמקרא ברור מה כשר ומה פסול  ר ופסול אסור ומותר. אבל הכוונה  ל טמא טהור כש יש בו שש בחי' אלה ש   צ"ע הרי גם המקרא   פז 
צה"ר  י כו' שזה בחי' ימי החול שיש מחלוקת של  ו   ל פסו מה טמא ומה טהור שזה בחי' שבת, אבל במשנה נחלקו התנאים מה כשר ומה  

 .ויצר הטוב 
 ועיין הקדמת המהרח"ו לשער ההקדמות. ועיין גם זוהר הנ"ל בראשית כז.  פח

ואמנם כל האיש שהוא קל לעיון מחויב לתת חלק שעה או ב' שעות ביום    -זיע"א על שער ההקדמות    הקדמת מוהרח"ו   -עץ חיים    פט 

אין הקליפה הרעה מצד הנחש סמאל עבד רע נאחזת אלא בקלי'  שט ההלכה ויכון כי  קו' הנופלת בפ לתרץ ה בעיון ההלכה ולכוין ו 

ושפחה דמטרוניתא  הנקרא עבד  היצירה  עולם  היא משנה מטטרון  האמת    הטובה  הפנימי חכמת  לא במטרוניתא שהיא המוח  אבל 
י לאחר לא אתן דלא יכיל לאתערבא  הקב"ה. וכבוד   תיו של ונקרא עץ החיים ועליו אתמר אני ה' הוא שמי בסוד כל התורה היא שמו 

עמה קליפה אלא בעץ הדעת טוב ורע משנה טמא וטהור אסור ומותר כשר ופסול. ויכון בעיונו להסיר הקליפה הרעה שהיא הגורמת  
טרוניתא  קשט המ קושיות שלא יבין האדם תרוצים ויסלקנה מע"ג עץ הדעת טוב ורע היא המשנה שפחה דמטרוניתא ואח"כ יכוין ל 

 שהיא חכמת הקבלה ודי בזה כי אין מקום ביאורו של ענין זה: עצמה  
  אהרן רפופורט המגיד מוולקומיר רבי חיים יצחק  ובראשם  על זה  מקשים    רבים ותיקן עצמו    נולד בטבע רע רבנו  משה  מה שאמרו ש   צ

חוצץ נגד  א  שיצ   ( . ם לזה יהסכ   ליהו דוד רבינוביץ תאומים האדר"תהגאון רבי א ושם שגם    שמות ב' ב' רב   כמוצא שללעיין  )בהתיחסות לאגדה המובאת להלן  
א  יכלו להתרחש בפועל והו   א ל יחוס מדות רעות למשה רבנו, וחבר קונטרס מיוחד בשם כליל תכלת ובו מאריך להוכיח שמעשה הזה  

חכמים    .בסוטה יב   מגילה יד.רו ב פרש"י שם מקו ו "  הוא   ותרא אותו כי טוב ותלד בן  "   שמות ב' ב'היא מהפסוק    ועיקר הראייה   .מזוייף 
  הרי ש   הקשה גם  ו   , אחרים אומרים שנולד מהול.שהוא הגון לנביאות  ורבי נחמיה אמר   ר כשנולד משה נתמלא הבית כולו או   אומרים 

פרש"י פרשת  כמבואר ב ,  עד סופםטוב מתחילתם ו   ו שהי   ללמד   ,היו   שקולים כמה פעמים בחז"ל הוא משה ואהרן הוא אהרן ומשה ש 
   כז[ עי"ש עפ"י מגילה יא. הם בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף.    ו וארא ] 

ֹות   דברים רבה יא ט' ועיין   ִרי  ל ַהב ְ ָּ ת כ  א אֶׁ רָּ ָּ ב  ֶׁ ַמר לֹו ִמי ש  , אָּ ְגְרךָּ ִ ַמר לֹו ִמי ש  אִתי, אָּ ָּ ְתךָּ ב  מָּ ְ ֹל ִנש  ַמר לֹו )הס"מ למשה רבנו( ִלט  ַמר לֹו,  אָּ . אָּ
ִתי. אָּ  מָּ ְ ה נֹוֵטל ִנש  ִד ֵאין ַאת ָּ ִרין ְליָּ ן ְמסו  תָּ מָּ ְ ם ִנש  עֹולָּ ֵאי הָּ ָּ ל ב  ָּ ַמר לֹו, ַמר לֹו כ  ַמר לֹו    י, אָּ , אָּ ֲֹחךָּ ַמר לֹו, ַמה כ  ם. אָּ עֹולָּ ֵאי הָּ ָּ ל ב  ָּ ַֹח ִמכ  י כ  ֵיש  ב ִ
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ֹולַ  נ  ֶׁ ֹום ש  י  ַ בֹו ב  ֳהֵלִני, ו  י ְלמָּ ל, ְולֹא ִנְצַרְכת ִ הו  י מָּ ִ ֵעי ִאמ  ְ אִתי ִממ  צָּ י ָּ ֶׁ ם ש  ן ַעְמרָּ ֶׁ י ְבַרְגַלי,  ֲאִני ב  ַלְכת ִ ה, ְוהָּ ֶׁ ְתחֹון פ  ִ אִתי פ  צָּ י מָּ י ְדת ִ ְרת ִ ַ ִבי    ְוִדב  ִעם אָּ

ִתיד ֲאִני  עָּ ֶׁ י ש  ַמְרת ִ אִתי ְואָּ ֵ ים ִהְתַנב  ִ ש  ה ֳחדָּ ָּ לש  ְ ן ש  ֶׁ ִייִתי ב  הָּ ֶׁ ְכש  י, ו  ַנְקת ִ ב לֹא יָּ לָּ ו  חָּ י, ַוֲאִפל  ִ יִ   ְוִאמ  הָּ ֶׁ ְכש  . ו  ֹוְך ַלֲהֵבי ֵאש  ה ִמת  ֹורָּ ל ת  ֵ ְך  ְלַקב  ֵ יִתי ְמַהל 
ל מֶׁ  ֶׁ י ְלַפְלְטִרין ש  ץ ִנְכַנְסת ִ חו  ַ ַטלְ ב  ְך ְונָּ וֹ לֶׁ ר ֵמַעל רֹאש  תֶׁ ֶׁ י כ   . עכ"ל.  ת ִ

     .נה י השכ ח"א דף קכ: מיום שנולד לא נסתלקה ממנו    וכן בזוהר 

שמרים אמרה לאהרן    יאר שב   -,  במשה   אך רק  ' עה"פ ה במדבר יב א   ין שמשה רבנו מתחילתו היה כולו טוב עי   מוכיח   גם המלבי"ם 
נבואה באספקלריא הבלתי מאירה כנבואת יתר הנביאים היה משה מוכן בטבע שנולד ממעי אמו שלם בכל המעלות השכליות  של 

ושל  ורגשותיו בעד והמדותיות  ו מראות מראית  מות כח המדמה עד שהיה מוכן לנבואה בטבע בלא שום הכנה, כי לא סכך החומר 

עת   בכל  ומהתנבאות  הכנה,  אלהית  שום  מבלי  לזה שרצה  הנביאים    והמופת  לכל  הנבואה  הצנור שהריק שפע  הוא  הוא מה שהיה 
רשה בטבע מבלי שום הכנה, שאם נבואתו לא היתה רק ע"י הכנה  שבדורו ובדורות הבאים שזה לא יצויר רק אם היתה הנבואה לו מו 

רק אם יכין עצמו אליה ודי שיפקיע א"ע בעת שיכין א"ע    וישפיע לזולתו אחר שהוא עצמו לא ישיגנה לא היה אפשר שיריק הנבואה  
ולפרוש א"ע מן האשה אחר שהנבואה  ואהרן שמשה א"צ הכנה  ומזה הוכיחו מרים  לזולתו,  גם  והוא    לא שישפיע  לו בטבע  קנויה 

רק ר"ל וכי רק  שהוא בלתי מוכן ומופרש מן האשה, וז"ש ה מוכן אליה תמיד שנפשו תתפשט מגופו בכל עת ולא יעצרנה הגשם במה  
מעלה זו יש לו למשה, מה שאך במשה דבר ה', ולא יקבל נבואה אך לצורך עצמו הלא יש לו עוד מעלה יתירה על כל הנביאים מה  

אבים הנבואה מצנורו  ע"י שידבר ה' עם משה נעשה הוא הצנור המשפיע לכל הנביאים, ועי"ז גם בנו דבר, ואנו שו שגם בנו דבר, ש 
שהנבואה היא לו בטבע מבלי הכנה, שאל"כ אי אפשר שישפיע נבואה לזולתו, וא"כ א"צ לו להכנה ולפרוש    של משה, ומזה מבואר 

רו תלונה נגד משה בכ"ז לא היה זה מפני שרצו להשפיל כבודו כי נהפוך  מן האשה, וישמע ה' וה' שמע והבין דבריהם שהגם שדב 
קדושתו   שהיה  בק הוא  להשאר  שיוכל  שחשבו  עד  בעיניהם  ה'  גדולה  בא  וע"כ  האשה,  מן  יופרש  ולא  לאהלו  ישוב  אם  גם  דושתו 

זו צריך הוא להכנ  ולפרוש מן האשה כמו    ה להראותם שטעו בזה, כי יש מדרגה למשה שבו נעלה הוא מכל הנביאים שאל מדרגה 
   נו.מבואר שהבעש"ט לא סבר כך ונראה שגם רב   וכאמור   .   עכ"ל   שיתבאר: 

א'  פרשת קרח  תורה  על ה   ש"ט עיין בע כך מבואר גם בשם הבעש"ט    צא וראו)פרשת נשא    חנה אפרים הדגל מ בשם  אות  וישמע משה    -  ( ד"ה 
ר  נחמני אמר  בר  רבי שמואל  ק"י א( מה שמועה שמע, אמר  )סנהדרין  חז"ל  ואמרו  פניו.  על  יונתן שחשדוהו מאשת איש,  ויפול  בי 

להבין ענין  וס היה או גונב נפשות, להבין זה גם  ם קביוסט על הא דאמר )בכורות ה' א( משה רבכ   שמעתי מן אדוני אבי זקני זללה"ה, 

והביטו אחרי משה )שמות ל"ג, ח'( עיין שם במדרש תנחומא )תשא כ"ז( למאן דדרש לגנאי ובפרט שיחשדו אותו באשת איש, ופירש  
רעות, והשתדל  ל המדות  הוא ז"ל, כי משה רבינו ע"ה נולד שיהיה רשע גמור ויהיה לו כל המדות הרעות, אך שהוא היפך ושיבר כ 

, ויש לפרש דבריו הקדושים, כי ידוע בכוונת הקטורת כי מה"ש במילואו הוא מספר מות,  רק להכניס עצמו במדות טובות, עד כאן
שה היה כלול בו שתי בחינות, טוב, שהוא האמת, ורע גמור שהוא מות, ולכך הם לא הבינו ולא  ונמתק ונעשה האמת עיין שם, ולכך מ 

א  האמת,  הסתכלו  שלא  ל  היינו  משה,  אחרי  והביטו  ולכך  בשמו,  המרומז  מות  של  הצירוף  והיינו  בו,  שהיה  הרע  הבחינה  רק  וראו 
 ולד בבחינת כל המדות רעות:  הסתכלו רק בחינת אחוריים של משה וחשדוהו גם באשת איש כנ"ל, שהיה נ 

האדם אשר על פני האדמה ומקשה שם שאמר לבני    רמז תשלט עה"פ והאיש משה ענו מאד מכל   עה"ת ילקוט שמעוני  וכך מבואר ב 

    ותירץ שהיה לו טבע קשה אלא ששלט ביצרו.גד תרבות אנשים חטאים  

ריש פרשת חוקת וזה לשונו, שמעתי אומרים דאיתא בספרים מעשה, מלך אחד שמע מכל אשר עשה    בספר אור פני משה   מבואר וכן  
מדברה אל משה  ושלח צייר אומן ה   מכיר בצורת הפרצוף, והסכים בדעתו   משה איש האלהים נפלאות ותעצומות, והמלך הזה היה 

לצייר דמות תבניתו, ויהי כאשר בא אל המלך, ויפן כה וכה וירא כי אין איש בעולם רע מהתואר צורת הפרצוף הזה, שהיה מראה  
הצייר הזה, באומרו שמעל בשליחות    סימני מדות רעות ומגונות, להיות נואף ורוצח וכל מדות רעות שבעולם, ויצו המלך להרוג את 

דברים את הצייר השני ויאמר לו כזה וכזה, ויהי כאשר בא הצייר השני אל משה וירא את תואר פניו, והנה הוא  המלך, ויקח המלך ב 
  כתבנית אשר הביא אתו הצייר הראשון, ותסמר שערות בשרו באומרו כי למיתה ילך גם הוא בבואו אל המלך, וערב את לבו ויגש 

ויען    שתי שתאמר לי מדוע אל משה ויאמר לו כך וכך, והנה בק  פניך רעים, ואתה אינך דומה לשום בן אדם אשר על פני האדמה, 
משה רבינו ע"ה ויאמר, אתה בן אדם קרוץ מחומר אשר טח עיניך מראות, ולבך צפנת משכל, הטוב טוב יאמר למי אשר פניו מורים  

כ  הוא  זה  הלא  טוב,  להיותו  הדבר ומוכיחים  וזה  טוב,  הוא  טבעו  שלפי  פני   בהמה  אשר  מי  על  הטוב,  גובר  והוא  מאוד,  עד  רעים  ו 
)המעשה    : החומריות ומהפכו לטוב, זה הוא בעצם אשר לו משפט הטוב לקרוא לו טוב, כי הוא על ידי בחירתו טוב וכו' עד כאן לשונו

תרא אותו כי  "ו והרי כתוב על משה רבנו בלידתו    והקשה האור פני משה    ( הזה הובא גם בתפארת ישראל סוף קדושין אות עז ובמהרש"ם ח"ז סימן מ 
משמע שהיה טוב מיד בלידתו. ומתרץ: דאדרבה מכאן יש הוכחה למעשה הנ''ל, דיש לדקדק בפסוק דלמה כפלה התורה    " טוב הוא 

או דהויא ליה למימר ותרא    , וב הוא כפל לשון בפסוק ותרא "אותו" כי טוב "הוא" דהויא ליה למימר או ותרא אותו כי טוב ולא לכת 
הוא  טוב  שישבר את    , כי  יהא מצד עצמו  טוב  טוב מה שיהיה  כי  בנבואה אותו  ותרא  לומר  דכוונת הפסוק  ולא לכתוב אותו, אלא 

 .החומריות שלו ויזהיר כזוהר הרקיע 

הפנים משתנים  ואתה תחזה אנשי חיל בחכמת הפרצוף דמוכח שתווי    עפ"י הזוהר זו  גדה  א   דחה   )קונטרס כליל תפארת(  המהרי"ל דיסקין 

ישמעאל למחנה ישראל הרי  )גוי(  איך נכנס    ועוד הקשה   , עם תיקון המדות דלא כתפ"י הנ"ל שהתווים נשארים אע"פ שתיקן מדותיו
   .כנס לשם וכן זמן מועט אחר מתן תורה כבר היו פני משה מכוסות במסווה י לה   אסור לגוי 

 בוד ושום גוי לא יכול היה להכנס.מוקף ענני כ   ה הרי מחנה ישראל הי עוד הקשו  

הפנים  מה שהקשה  תוי  תיקון המדות משנה  בבחי'  שם  לעיל  דברי הבעש"ט  מ נ"ל לדחות    , שע"י  רק  מי שמסתכל  מבואר שאעפ"כ 

בשיטה  גם ממה שמעשה כזה על חכם אחד מובא    האחורים רואה את הרע, שעל כן היו כאלה שהסתכלו על משה עין רעה עי"ש.

 את מדותיו הרעות גם אחרי שתיקנן.משמע שיתכן לראות בחכמת הפרצוף    הרא"מ נדרים לב: בשם    מקובצת 

גדול בבית פרעה ולהשאר ירא  סיון הנוראה הזה ל י עומד בנ   ה מעון גבירץ אם לא שהיה לו טבע טוב מתחילתו לא הי ש   עוד הקשה 

התגברו על יצרם הרע ואדרבה ככל שהאדם גדול כך יצרו    קים שהיו בטבע רע רק מצד גודל נשמתם י דמצינו צד ונ"ל לדחות    ם.שמי 
לה וידוע כמובא בספר הגלגולים שדוד המלך נולד בטבע רע אלא שע"י גדול  גדול, כי היצה"ר מתגבר דייקא במקום שיש קדושה גדו 

כן  התגבר, ו   ה ל וכן ר"ע נולד בטבע רע כי היה בן גרים רק ע"י נשמתו הגדו   ה עי"ז זכה שמשיח נקרא בן דוד., ואדרב נשמתו התגבר 
 גבר עליה.נולד בטומאה נוראה והת אבינו  אברהם  



 12ג. צ           מוהר"ן                                עט      תורה                              ליקוטי                           

ט'  ט וזה החילוק העצום בין משה למטט' כי מ  יחא מכל וכל.ויש לו ני  בחי' שאומר די ליצר הרע  שדי,
נקראהוא המלאך הגדול השולט על כל המלאכים   ביד הקב"ה להנהיג את  עולם  שר ה  והוא  שהוא מטה 

מלאך בלא    א אבל כיון שהוהעולם בימי החול, במדה כנגד מדה בבחי' שמטה את הדין לפי מעשי בני אדם,  
בחירה ובלא  אין  יצה"ר  לת,  שזכה  אמיתי  בצדיק  שליטה  שלימה  ושלא  הרע,בה  את  שהכניע  ע"י    דייקא 

    .\צד/ בחי' שבת שאז מטט' נכלל בו ויש לו כח לשלוט במטט' ולהנהיג את העולם כרצונושמכח זה זכה ל
ולא מי    ,בזה מתקן בחי' משיח  ,ך עצמו לטובכוונת רבנו שרק באופן זה שהיה רע והפשפשוט  נראה  לכן  
  סיון ילא עמד בנשהפילו אותו לעבירה כאבל  \צה/צדיק נולד, והראייה משאול ודוד ששאול ולד כולו טובשנ

בחטאו להודות  נול\צו/ ולא הצליח  דוד המלך  לעומתו  עם  ,  כמבואד  גדול  הרע  הגלגולים  ר יצר    \צז/ בשער 

 
שאומר שמי שסובר שמשה מעיקרו טוב ועל כן    -)ו ג( סוף אות קל בשם חוט המשלש בהקדמה  על התורה בראשית    ועיין פרדס יוסף 

וזהו    , אבל באמת עבד והתאמץ הרבה להגיע למדרגתו   , למדרגתו הגבוה זו דעת הגויים הסוברים שיש נברא שהוא חצי אלוקי  זכה 
מנין התורה  מן  משה  ע   , שאמרו  למדרגתו.  ולהגיע  לעלות  זכה  התורה  שבכח  המעשה  דהיינו  את  הביא  בתפארת  הנ"ל  וד  המובא 

עוד עיין רמז    סכת אהלות מהגאון מראדזין ז"ל ]פרק ב' ל"ז. ד"ה והיו[:  ם ציין לספר סדרי טהרות על מ גו   .ישראל סוף קדושין לראיה 
 ות.ט א' ובשפע חיים פרשת מ   ים דברים לגי לזה באור הח 

ובגליון אספקלריא הביא מספר כיום יאיר מאמר של הרב    הנ"ל בקובץ מחניים חלק  במעשה עוד דנו   נח  טו מאמר של הרב מרדכי הכהן. ובספר נחלי אגד מהדורא ט' . 
 . ק וכו' ד "ה האי מאן דבצ עיין שבת קנו. ד  ממזלו שנולד בו  עד כמה יכול אדם לשנות טבעו  שדן במעשה הזה יה קזצ'קוב  גדל 

ואמר רב יוסף כלהו    ת"ר שלשה חייהם אינם חיים הרחמנים והרתחנין ואניני הדעת :  על פסחים דף קיג  להרחיד"א פתח עינים  ן  עיי  צב
יוסף היה מצטער דמלבד דהיה מאור עינים דחשוב כמת עוד לו שלשה המה   דכל א' חייו אינם חיים.  איתנהו בי. הפשוט בזה דרב 

במ"ש הרב משכנות יעקב דף קע"ח דמערכת תולדות האדם ושרטוטיו יורו על מדות רעות כניאוף וגזל וכיוצא אבל יש  אמנם אפשר  

פ'    גבר על יצרו ולעשות הפך מערכ' תולדתו כח לבעל שכל להת  והביא מעשה שהיה בשני פלוסופים ופירש משם הראשונים בזה 
וכי    , הגידו לא כחדו הכונה הכרת פניהם שרטוטיהם וצורתם היו מעידים על חטאתם כסדום   ,בם וחטאתם כסדום   הכרת פניהם ענתה 

והיינו דאתא רב יוסף ללמד דעת דהגם    .ו שמורה צורתם עש"ב תימא דהיו מתגברים על יצרם לז"א לא כחדו לצורת' רק עשו כמ 

ואם בא' חייו אינם חיים ק"ו    , ולז"א כלהו איתנהו בי   , ת הפך טבעו דהאדם טבעו לא' מהם וכיוצא יש בידו להתגבר על יצרו ולעשו 
ת זו את זו ולהכי אמר  אבל אם יהיו בו שלשתן מבטלו   , אמנם יש בי כח לעשות הפך טבעי. א"נ אפשר דהקפידא היא באחת מהן  , לג'

 רב יוסף כלהו איתנהו בי ודין הניין במעמד שלשתן ודוק:
עד שהיה בסכנה גדולה מאד    בה היו לו נסיונות קשים שרבנו לא נולד קדוש וטהור בלי תאוות אלא אדר טז  סימן  עיין שבחי הר"ן    צג

)ה(  אות רלד    חיי מוהר"ן ב   אר מהם אפילו ריח כמבואר ועמל ויגע לזכך עצמו ולבטל התאוות אחת לאחת עד שזכה שלא יש   מאד, 
ַמר ְלִע  אָּ ה,  זֶׁ לָּ ה  כָּ ז ָּ ֶׁ ש  ַעְצמֹו  ת  אֶׁ ֵאר  ָּ ִהְתפ  ֶׁ ש  ו ל  ט  ַהב ִ ַתְכִלית  ב ְ ְלַגְמֵרי  עֹות  רָּ ֹות  ִמד  ו  ֲאוֹות  ַ ת  ִביַרת  ְ ש  ִזְכרֹונֹו    ְנַין  נו   ֵ יִקים  ַרב  ַצד ִ ש   י ֵ ֶׁ ש  ה  כָּ ִלְברָּ

ִדין אֹותֹו ְוַאף ַעל  ַעב ְ ְ מ  ֶׁ מֹו עֹור ש  ֲאוֹות, ַאְך הו א כ ְ ַ ְברו  ַהת  ָּ ש   ֶׁ ש     ש  י ֵ ֶׁ ל ש  ָּ ְמש  מֹו ֵכן ַהנ ִ ֵאינֹו טֹוב. כ ְ ֶׁ ת ֵריַח ש  ֹו ְקצָּ ר ב  אָּ ְ עֹור ַאְך ִנש  ד הָּ ָּ ב  עֻּ ְ מ  ֶׁ י ש  ִ פ 
נִ  ֲעַדִין  ל  ֲאבָּ ֲאוֹות  ַ ַהת  ְברו   ָּ ש   ֶׁ ת ש  ִמְקצָּ ב ְ ם  ַאֲחֵריהֶׁ ִכים  רו  כ ְ ֲאוֹות  ַ ַהת  ַוֲעַדִין  ם  ֵמהֶׁ ץ  מֶׁ ֶׁ ש  ת  ְקצָּ ר  אָּ ְ ִר      : ש  צ ְ ֶׁ ש  ר  בָּ כ ְ ַמר  אָּ ם  ף  ג ַ ו  ַהג  ֹות  ְלַנק  יִכין 

ד ְלגַ  ָּ ב  ְמעֻּ ִקי ו  ף נָּ ו  ה ַהג  ְהיֶׁ י ִ ֶׁ ִריְך ש  ְך צָּ ָּ ִכין אֹותֹו. כ  ְ ְמַהפ  ו  עֹור  ִדין הָּ ַעב ְ ְ מ  ֶׁ מֹו ש  ֲאוֹות כ ְ ַ ְוִלְראֹות  ִמת  ְפכֹו  ְיכֹוִלין ְלהָּ ִיְהיו   ש   ָּ מ  ַ מ  ֶׁ ֲאוֹות ַעד ש  ַ ְמֵרי ִמת 
ֲאווֹ  ַ ַהת  ל  ָּ ִמכ  ְלַגְמֵרי  ִקי  נָּ הו א  ֶׁ ְוַרב ֵ ש  ם.  עֹולָּ ָּ ב  ֶׁ ש  ה  עָּ רָּ ה  ִמד ָּ ו  ה  ֲאוָּ ַ ת  ם  ו  ִמש   ל  לָּ כ ְ ְוֵריַח  ץ  מֶׁ ֶׁ ש  ו ם  ש  ֹו  ב  א  ִנְמצָּ ְולֹא  עֹות,  רָּ ֹות  ד  ִ ְוַהמ  ִזְכרֹונֹו  ת  נו  

ץ ִלבְ  מֶׁ ֶׁ ש  ו ם  ש  ֹו  ב  ר  אָּ ְ ִנש  ְולֹא  עֹות  רָּ ֹות  ד  ִ ְוַהמ  ֲאוֹות  ַ ַהת  ל  ָּ ִמכ  ְלַגְמֵרי  ְלַגְמֵרי  ט  ָּ ְפש  מֻּ ה  יָּ הָּ ה  כָּ ם:  רָּ עֹולָּ ָּ ב  ה  ֲאוָּ ַ ת  ם  ו  ְוש  ה  עָּ רָּ ה  ִמד ָּ ם  ו  ִמש   ל  לָּ       כ ְ
בֹוהֹות, ג ְ גֹות  ָּ ַהש  ב ְ ֵליֵלְך  ִהְתִחיל  ֶׁ ש  ם  קֹדֶׁ תֹו  ַיְלדו  ב ְ ה  כָּ זָּ ה  זֶׁ ל  ה    ְוכָּ ְעלָּ ַ ִממ  ַלֲעלֹות  ה  כָּ זָּ ְך  ָּ כ  ַאַחר  ַאְך  ֵאל.  רָּ ִישְֹ ץ  רֶׁ ְלאֶׁ ַסע  נ ָּ ֶׁ ש  ם  קֹדֶׁ ְזַמן  ה  ֵ ְוַהְרב 

 ַ ִממ  ה ו  ר ְלַמְעלָּ ֵ ר ְלַדב  ָּ ְפש  ִאי אֶׁ ֶׁ ה ש  ְליֹונָּ ה עֶׁ ה ְלַמְדֵרגָּ כָּ ז ָּ ֶׁ ה ְלַמה ש   כָּ ה, ְוזָּ לָּ עָּ ֶׁ קֹום ש  ָּ ה ַלמ  לָּ עָּ ֶׁ ה ַעד ש  ה ְלַמְדֵרגָּ ל:  ְדֵרגָּ לָּ ה כ ְ  ִמז ֶׁ

ַמר  ) אות רלג  שם   אָּ )רבנו(  ד( אָּ ֶׁ ש  ש  ֵפרו  ה ב ְ כָּ ם ִלְברָּ ֹוֵתינו  ִזְכרֹונָּ ִדְבֵרי ַרב  ש  ב ְ א ְמֹפרָּ ֵעיֵני  ִאם לֹא ִנְמצָּ א ]ֵחץ ב ְ ְטנָּ שִֹ ֵעיֵנה  ד ְ א ב ְ ירָּ סו ר לֹוַמר ג ִ
נ ִ  ֶׁ ש  ֹות  י  ֲעשִֹ ַ ַהמ  ל  לָּ כ ְ ֵמִבין  ְוֵאיִני  א.  ְטנָּ שִֹ ד ְ ֵעיֵנה   ב ְ א  ירָּ ג ִ אֹוֵמר  ִייִתי  הָּ ן[  טָּ ָּ ִאים  ַהש  מֹורָּ ְואָּ ִאים  נ ָּ ַ ִמת  ה  כָּ ִלְברָּ ם  ִזְכרֹונָּ ֹוֵתינו   ַרב  ִדְבֵרי  ב ְ ִאים  ְמצָּ

 ֶׁ ש  ה קָּ יָּ הָּ ֶׁ ל כ ְ ש  לָּ ם, כ ְ לו  ְצִלי ֵאינֹו כ ְ י אֶׁ א כ ִ רָּ מָּ ג ְ ַ ֹות ב  י  ה ַמֲעשִֹ ָּ מ  ַ כ  א  בָּ ו  מ  ַ זֹו. כ  ה  ֲאוָּ ַ ם ְמֹאד ת  ֵעיֵניהֶׁ ב ְ ֵבד  ְוכָּ ְצִלי ה  ב אֶׁ ָּ ְחש  נֶׁ ְוֵאינֹו  ל לֹא,  יֹון    לָּ ָּ ְלִנס 
ה זֹו ִהיא נִ  ֲאוָּ ַ ת  ֶׁ ה ש  ֹורָּ ת  ַ א ב  ְמצָּ נ ִ ֶׁ ה ש  ֶׁ מ  ַ אי ֵיש  סֹוד ב  ְבַוד ַ ל ו  לָּ מֹו  כ ְ ַרְך כ ְ ָּ ֹוֵרא ִיְתב  ת ַהב  ַ ל  דֻּ ֹוֵדַע ְמַעט ִמג ְ י  ֶׁ ִמי ש  ל. ו  לָּ יֹון כ ְ ָּ ת ֵאינֹו ִנס  ֱאמֶׁ ֶׁ י ב  יֹון, כ ִ ָּ ס 

קל"ה(: ים  ִהל ִ )ת ְ ב  תו  ָּ כ  ֶׁ ֲאִני    ש  י  ְוֵאי "כ ִ ל.  לָּ כ ְ יֹון  ָּ ְלִנס  ב  ָּ ְחש  נֶׁ ֵאינֹו  א,  ְיקָּ ד ַ י  ַדְעת ִ יָּ ֲאִני  ה'",  דֹול  גָּ י  כ ִ י  ַדְעת ִ ֲאִני  יָּ ה,  ִלְנֵקבָּ ר  כָּ זָּ ין  ֵ ב  ְצִלי  אֶׁ ו ק  ִחל  ן 
לָּ  יֹון כ ְ ָּ ר, ַאְך ֵאינֹו ִנס  ָּ יו  ִלי ִנְסיֹונֹות ֵאין ִמְספ  . הָּ ה אֹוְתךָּ ֲאִני רֹואֶׁ ֶׁ מֹו ש  ה כ ְ ֲאוָּ ַ ה ַהת  ה ִנְסיֹונֹות:רֹואֶׁ ָּ מ  ַ ן כ  ֵ ם כ  ה לֹו ג ַ יָּ יֹון, הָּ ָּ ה ִנס  יָּ הָּ ֶׁ ֵעת ש   ל, ַאְך ב ְ

, שהרי  העולם   ת מתערב יותר מדאי בהנהג יתן הקב"ה מטה ההנהגה למי ש כי בוודאי לא  היא בחי' שפלות    וכנ"ל שתשובה שלימה   צד
בווד  העולם    י א הקב"ה  ביו ה מנהיג את  כמו  טוב  הכוונה  אבל  לתקן.  יש לצדיק  ומה  במ תר  ל שכתוב  ערב  שהצדיק  ישראל  קום אחר 

ה )   -  תורה קיח ן  יעי ו   , תורה סג עיין    תיק הדין מישראל מ יסורים ומ י ומקבל על עצמו   כָּ ם ִלְברָּ , ִזְכרֹונָּ ֵמינו  ְמרו  ֲחכָּ הדרין צח ופרש"י  נ ס ְואָּ
ֵבל ַמְרִעין שם וזוהר ויקהל ריב. יַח סָּ ִ ש  י מָּ ֹור    (. כ ִ יק ַהד  ל ַצד ִ ָּ ֵכן כ  ֵעינו ". ב ְ ָּ ש  ְ ל ִמפ  ה נ"ג(: "ְוהו א ְמחֹלָּ ְעיָּ ַ ב )ְיש  תו  ָּ כ  ֶׁ מֹו ש  ֵאל, כ ְ רָּ ל ִישְֹ ָּ ר כ  ֲעבו 

וְ  "ל.  נ ַ ַ כ  יַח  ִ ש  מָּ ְבִחיַנת  ב ִ הו א  י  כ ִ ם,  ֵמֲעֵליהֶׁ ֵקל  ְלהָּ ֵאל,  רָּ ִישְֹ ַלל  כ ְ ִביל  ְ ש  ב ִ ִרין  ו  ִיס  סֹוֵבל  ן  ֵ כ  ם  ג ַ ב ַ הו א  ב  תו  ל  כָּ ְמחֹלָּ "ְוהו א  ר"פ(:  ֵצא  ֵ )ת  ז ַֹהר 
ֵבל ַמְרִעין. סָּ הו  ד ְ '. ְוזֶׁ ִגיַנְיהו  ִאְתֲעִבד חֹל ב ְ ֵעינו " 'ד ְ ָּ ש  ְ  ִמפ 

צחק ואימא כבן שנה  בר י   נחמן מתקיף לה רב    , ר רב הונא כבן שנה שלא טעם טעם חטא אמ   ", בן שנה שאול במלכו"   : יומא דף כב   צה 
  , הדר חזא סיוטא בחלמיה   , אמר נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש   , אחויאו ליה לרב נחמן סיוטא בחלמיה   , בצואה שמלוכלך בטיט ו 

אמר רב יהודה אמר שמואל מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול מפני שלא    .אמר נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש מלך ישראל 
אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו  יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק    היה בו שום דופי דאמר רבי 

 .מאחוריו שאם תזוח דעתו עליו אומרין לו חזור לאחוריך אמר רב יהודה אמר רב מפני מה נענש שאול מפני שמחל על כבודו 

שבני רחל הם בחי' צדיק ביחס לבני לאה שהם בחי' בעל תשובה. וזהו דאיתא ששאול היה כבן שנה לחטא במלכו.    מובא בר' צדוק   צו 
הד  בכח  ובכל  שמנצחים  נצח,  בחי'  הם  כי  ואסתר,  ומרדכי  שאול  יהושע  כגון  עמלק  בזרע  שנלחמו  הם  רחל  בני  זרע  דווקא  ורות 

צדקותם שהיא מתחילה ועד סוף, להבדיל מיהודה שהוא מבני לאה והוא בחי' הוד, דהיינו בחי' תשובה והודאה. ומידת ההודאה היא  
ז צריכים להודות בטעות. ודייקא מי שצדיק תמיד קשה לו יותר להודות בטעות  דייקא כשלא כ"כ מצליחים לנצח את היצה"ר, שא 

 .וכגון שאול שלא הודה כשלא קיים מצוות שמואל למחות את כל עמלק ולהמתין לו בהקרבת קרבן 
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פעמים כמה  שנפל  חטאו    \צח/ ואע"פ  על  הודה  חייו  ומיד  וכל  גדולה  בתשובה  עצמו  היו  על  ורים  ייס קבל 
כל אחד   ו שתיקנו האבותספירת המלכות כמתיקן  שהרג את יצרו ולא שלט בו כלל )ב"ב יז.( ו נוראים עד  

זכה שמשיח נקרא בן דוד  ולכן דייקא    (בלק רי:  )זוהר  וזכה להיות רגל רביעית במרכבה עליונה  ,\צט/מידתו
 ולא שאול. דוד

בחי' של  שאמרנו שבחינות מט"ט הוא משנה,    קפ "אעכי  ,  נות שדיג"כ בחיהוא  ובחי' מט"ט  

טמא ופעם  טהור  אב   פעם  החול.  ימי  בששת  מנוחה,  זהו  בא  שבת  כשבא  מכל ל  וישבות 
בחינת  [אזי נכלל מט"ט בבחי' שד"י]קב.  של שבת שאמר לעולמו די  , וזהו בחי' שדי[קא]  מלאכתו

טמא וטהור נכלל בבחי' שבת דהיינו שהכל ברור  מי שזה לתשובה שלימה אזי האסור ומותר כשר ופסול  

   .  והמותר מותר האסור אסור
 

ול  שהוא בחי' שבת כמו שאמרנו, עי"ז יכ  ובה שלימה תשאדם  כשעושה  קג היוצא לנו מזה,  
שפלותו תשו  כנ"ל  \קד/לראות  ידי  זוכהשעל  שלימה  ועי"ז  בה  ישראל  וחשיבות  מעלת  את    לראות 

וזו מדת משיח, כמבואר בתשפלותו ראות שמצדו לא יהיה עיכוב משיח,  חילת התורה שכל אחד צריך ל, 
ובכל צדיק יש התגלות משיח אל עכ"פ מדת משיח וע"י תשובה נעשה צדיק ואזי מתקן מדת משיח ויכול 

 :   לזכות להתגלות משיח
 

שבו פתח רבנו את התורה בטח בה' ועשה  בתהלים לז רמוז בפסוק כל המבואר לעיל ה חוזר לבאר כיצד תע
   רץ ורעה אמונה.טוב שכן א

הוא   בה'וזה  וכל.  [קה]   בטח  ובטח, שיש לו מנוחה מכל  שלימה , לשון השקט  תשובה  דהיינו 
 הרמוז בהמשך הפסוק, וזה ע"י הנ"ל שהיא בחי' שבת

טוב גמור.  ועשה  לטוב  מרע  שנתהפך  היינו  היה  ,  )אבל  לגמרי  הרע  שנדחה  שלימה  בו  תשובה 
 ( ע"י שהרג את היצה"ר בחי' לבי חלל בקרביטובלהשליט בו רק את הרע ונתהפך שליטת 

 
.  ובזה תבין מה היתה יראת דוד המלך ע"ה, באמרו רבים אומרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה   -הקדמה ז'   ים ל ושער הגלג   צז 

כי דבר זה מתמיה, שיאמרו גנות באיש הזה גדול כדוד המלך. ולהבין זה נדייק מש"ה, אין ישועתה לו, והל"ל אין ישועתה לה, ויחזור  
למלת נפשי הנזכרת בתחלה, אבל יובן עם הנזכר והוא זה, דע, כי דוד המלך ע"ה, היתה נפשו גבוהה עד מאד, אמנם ע"י חטאו של  

אל עמקי הקליפות בסטרא דנוקבא של הקליפה, וכאשר נולד דוד, היה פעם א' שיצא מן הקליפות, ולכן  אדה"ר הקדום, מאז ירדה  
לא התחיל תקונו אלא מבחי' העשיה הנקראת נפש ובלבד לסבת היותו מגולגל ממדרגה השלישית כנז"ל. וז"ס הנזכר בסבא משפטים  

 בא ולא מדכורא, אלא בעולם המיתה הנקראת נוקבא, והבן זה: דף ק"ג ע"א, וגם בכמה מאמרים אחרים, כי דוד היה מסטרא דנוק 
פרש"י  )  שאול באחת ועלתה לו דוד בשתים ולא עלתה לו אמר רב הונא כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה    יומא דף כב:   צח

לבטל מלכותו, ודוד  ה סמוך ומובטח, ואין צריך לחלות ולדאג מכל רעה, מי שהקדוש ברוך הוא בעזרו, שהרי מצינו שאול נכשל באחת ועלתה לו לרעה לקונסו מיתה,  כמ 

נחמתי כי  " אמעשה דאגג כתיב    ?והא איכא מעשה דנוב עיר הכהנים   , מעשה דאגג  ?שאול באחת מאי היא (  נכשל בשתים ולא עלתה לו לרעה 
נינהו   ".המלכתי את שאול למלך  מאי  ודהסתה   ?דוד בשתים  נמי מעשה דבת שבע   ,דאוריה  התם אפרעו מיניה דכתיב    ? והא איכא 

ישלם ארבעתים "  הכבשה  דכתיב  )בשאול(  התם    , ואבשלום   , תמר   , אמנון  , ילד   " ואת  מיניה  אפרעו  הבקר(  " נמי  מן  )בעם  דבר  ה'  ויתן 
דאמר רב יהודה    , לאיי אפרעו מגופיה   , נמי לא אפרעו מגופיה   )בדוד(התם    .התם לא אפרעו מגופיה   ".]בישראל מהבקר[ ועד עת מועד 

ישובו לי יראיך וידעי עדותיך וכתיב השיבה  " אמר רב ששה חדשים נצטרע דוד ופרשו הימנו סנהדרין ונסתלקה הימנו שכינה דכתיב  
 ." לי ששון ישעך 

( ראש השלישים זה דוד שהוא ראש לשלשת  מועד קטן טז: ) בגמרא  אמרו ז"ל    -שנת תרפ"א    -פרשת לך לך    -  שם משמואל עיין    צט 
אבות. והטעם י"ל דלאבות היתה לכל אחד מדה פרטית, לאברהם חסד, ליצחק גבורה, ליעקב תפארת, אבל דוד לא היתה לו מדה  

וכהדין סיה  כ פרטית,  ומקבלת מכולם, ע"כ  רא דלית לה מגרמא  לום, אלא שהי' מרכבה למלכות שמים שכל המאורות כלולים בה 
והנה ידוע          היא גדולה מכולם, והוא בסוד אשת חיל עטרת בעלה וזה ידוע בזוה"ק. וזהו שאמרו שדוד הוא ראש לשלשת האבות: 

שמדתם קו ימין דחיצונית יצרא דג"ע. יצחק  ימין חסד, נצרף במצרים  שכולם נתמרקו ונצרפו כל אחד לפי מדתו. אברהם שמדתו קו  
זה   ישב  לא  לצים  ובמושב  מ"א(  )פ'  כבמדרש  ליצנות  שמדתם  בפלשתים  נצרף  יצחק,  ופחד  הקדושות  הגבורות  שמאל  קו  שמדתו 

ן  נתמרק ונצרף בכפלים מלב אבימלך שנא' הנה ארצי לפניך, כי ליצנות הוא היפוך מדת היראה והפחד. יעקב דהוא כלול בתרין הי'  
ומעשו משמאל:  כולם,        מימין  כנגד  וצירוף  נצרך מירוק  הי'  כולם  והוא מקבל את  כל המאורות כלולים בו  והנה דהמע"ה באשר 

 וממילא מובן אשר גם נשמתו בעודו בשבי' בין החיצונים מחטא אדה"ר דוגמתו היא, והיתה נמי בשבי' בכחות רעים שכנגד כולם: 
 אעפ"י  -מתרצו  ק

 בראשית ב' ב' הנ"ל  קא

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא  קב

 שכשעושה   -מתרצו  קג

התשובה   קד עיקר  את    היא   כי  לבטל  היא  התשובה  עיקר  נמצא  לבו,  ותאוות  ישותו  עצמו  את  ולא  הקב"ה  את  רק  ולהמליך  לשוב 
 .עצמו   הישות וגאווה וממילא רואה שפלות 

 לז הנ"ל בתחילת התורה  תהלים  קה
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כמו    ,כדאמרןכד"א  כי ארץ היא בחי' נפש  ,  ה"רכנת בו במנוחה מיצושש  היינו בחינות נפש  שכן ארץ

מיצר    שהנפש יש לו נייחא  ינוהין ארץ  ווזהו שכ  ,נפשי כארץ וכו'  \קז/[קו]לים  שאמר דוד המלך בתה

 , מחמת שעשה תשובה שלימה כנ"ל.  הרע
ווכשעושה תשובה שלימה הוא בחינות שב וגדולות   יכולת,  וחשיבות   קחלראות שפלותו, 

 . משה משיח זוכה לבחי' ורואה חשיבות וגדולת כל אחד מישראל שפלותו  שיודעע"י ואזי ישראל. 

דהיינו כמו משה רבנו המכונה   [קי]   , היינו שיכול להיות כמו רעיא מהימנא ורעה אמונה[  קט] וזהו  

הנאמן הרועה  ישראלבזוהר  בעד  נפשו  את  למסור  שיכול  אחד    ,  מכל  שפל  שמרגיש  מי  רק  כי 

 קיא: משיח  וזה עיקר בחי'מישראל יכול למסור נפשו על ישראל באמת 

 
, דהיינו שמחזיק עצמו שפל  שבו איש תחתיוינות  לענין שפלות, שהוא בח  .לעיל  שייך

 למטה תחת מקומו ומדריגתו. 
, הנדפס בדפוס ראשון, לשון החברים  ארוצה לומר כי עד כאן הו  בענין זה  שוב שמעתי משמו ז"ל, 

ששמע   מה  מוהרנ"ת  מוסיף  מרבנווכאן  ששמע  זה  מתלמיד  שזבעניין  שעי"ז  לראות שפלותו .  וכין 
באמת, עי"ז אין שום אדם יכול להוציאו ולדחותו ממקומו, דהיינו לקפח פרנסתו ח"ו. כי 

המ  תחת  ואינו  אין,  בבחי'  הוא  באמת  ושפל  עניו  שהוא  כללמאחר  ע"כ    ,\קיג/[קיב]   קום 
היינו ע"י ,  שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומוודאי אין יכולין לדחותו ממקומו. וזהו  בו

, שמחזיק עצמו תמיד בשפלות למטה תחת  שבו איש תחתיושזוכין לשפלות שזהו בחינות  
. כי שום אדם לא יוכל להוציאו ממקומו  אל יצא איש ממקומומקומו ומדריגתו כנ"ל, עי"ז  

כנ"לו לדחותו מפרנסתו ח"דהיינ ל.  ו  דהיהכוונה  חברו,  לאמנות  ומתן  נו  ייורד  במשא  העוסק  אדם 
סחורכגון  כנ"ל,   ומשקונה  וחברו  כרהוה  ו,  סחורה  וכרמבא  לו  אותה  הטב,  סמוך  בעפ"י  יפחתו    ודאיוע 

אצלו, ל  הקונים  מוכרח  אחר,עבוויהיה  למקום  בגמראש  וזהו  ר  נקרא  ש  \קיד/אמרו  לאומנותו  שה ועהיורד 
אבל  ,  בבחי' רצוא ושובאלא רק    ואומר רבנו שזה נכון רק אצל מי שלא עשה תשובה שלימה  לרעהו רעה.

הוא בחי' אין, ועי"ז הוא בחי' מעל  ע"י שפלות  כי  רום לו לדחותו ממקומו  גלהעושה תשובה שלימה א"א  
ולא רק ברצוא    כי תשובה שלימה היא תשובה תמידיתואולי אפ"ל עוד טעם  .  תופס מקום  אינו, כי  המקום
 . על הזמן והמקום ביום שאדם עושה תשובה הוא מ שבספר המדות כתב , וכנ"ל ושוב
  ישיג בחי' משיח זוכים לשפלות כזו עד שנעשה בבחי' מעל המקום ועיין תורה סא שמשיח    'שע"י בחי  נמצא

)לק"ה תפלין    ילדתיך שישי אני היום  ף האלף הודעתו הגדולה שעל כן יאמר לו הקב"ה בסמעל הזמן מרוב  
 ה' טז( ומעל הזמן ומעל המקום הן בחי' אחת כידוע. 

 

 
 תהלים קמג *  קו

יךָּ ֲאׂשֹוֵחַח:   תהילים פרק קמג   קז  דֶׁ ה יָּ ַמֲעׂשֵ ךָּ ב ְ ֳעלֶׁ ָּ ל פ  ִגיִתי ְבכָּ ם הָּ דֶׁ ִמים ִמק ֶׁ י יָּ ַכְרת ִ יךָּ ַנפְ   )ה( זָּ ַדי ֵאלֶׁ י יָּ ת ִ ַרׂשְ ֵ ה: )ו( פ  לָּ ה ְלךָּ סֶׁ ץ ֲעֵיפָּ רֶׁ אֶׁ י כ ְ ִ )ז(    ש 
י ִעם יְֹרֵדי בֹור:  ְלת ִ ַ י ְוִנְמש  נ ִ ֶׁ יךָּ ִממ  נֶׁ ָּ ר פ  ֵ ְסת  ַ ִחי ַאל ת  ה רו  ְלתָּ ָּ ד כ   ַמֵהר ֲעֵנִני ְידֹוָּ

  ,ה וצמאה המתאוה למים כארץ העיפ   , כי נפשי תתאוה לפעלך לעולם מבלי הפסק   , אז אפרוש ידי בתפלה   -)ו( פרשתי    מצודות דוד 
 ור"ל כמו שהיה מאז כן מתאוות שיהיה לעולם: 

 וגדולת  -תרלד ב  ' וגדול  -בדפו"ר  קח

 סוף הפסוק הנ"ל בטח בה'  קט

 מן רועה נא כנוי למשה רבינו בזוהר ופירושו  קי

 עד כאן בדפו"ר וההמשך הוסיף מוהרנ"ת בתקפא  קיא
 ובתורה נח תנינא  עיין לקמן תורה קסב בשם המגיד  קיב

הַ ...  -  תורה קסב   קיג ד,  חָּ אֶׁ קֹום  מָּ ב ְ ְהיו   י ִ ֶׁ ש  ר  ָּ ְפש  אֶׁ ִאי  ם  ֵניהֶׁ ְ ש  ו   ֵאל  ֶׁ ש  ה.  כָּ ִלְברָּ ִזְכרֹונֹו  יד,  ג ִ ַ ַהמ  ַמר  ים  ְואָּ ְלַהְחכ ִ ה  רֹוצֶׁ 'הָּ י  כ ִ ה,  ָּ ל  ְגדֻּ ו  ה  ֹורָּ ת  ְינו  
 ָּ ְפש  ן ִאי אֶׁ ֵ רֹום. ַעל כ  ים עֹוֵמד ְלדָּ ְלַהְחכ ִ ה  רֹוצֶׁ ֶׁ ש  א כ ְ ִנְמצָּ א כה:(.  ְתרָּ ַ ב  א  בָּ ָּ ין' )ב  ִ ַיְצפ  יר  ִ ְלַהֲעש  ֲאַזי  ַיְדִרים  רֹום  דָּ ב ְ הו א  ֶׁ ש  י כ ְ יר, כ ִ ִ ְלַהֲעש  ר לֹו 

 ִ פֹון ַוֲעש  צָּ ו  ב ְ נ  ש  ֵאינֶׁ , ֲאַזי ֵאינֹו עֹוֵמד ב ְ ש  ָּ הו א ַאִין ַממ  ֶׁ ֲעִניוו ת ש  ַתְכִלית הָּ י ִאם, ִאם הו א ב ְ ְך. כ ִ פֹון, ְוֵכן ְלֵהפֶׁ צָּ ת ב ְ ר לֹוַמר  ירו  ָּ ְפש  י ִאי אֶׁ ם ַצד כ ִ ו 
 ֶׁ ש  ר  ָּ ְפש  אֶׁ ן  ֵ כ  ַעל   , ש  ָּ ַממ  ס  פֶׁ אֶׁ וָּ ַאִין  הו א  ֶׁ ש  ֵמַאַחר  רֹום  דָּ ב ְ אֹו  פֹון  צָּ ב ְ הו א  ֶׁ ש  יו  לָּ יו  עָּ לָּ עָּ  , נו  ֵ ַרב  ה  ֶׁ מש  גֹון  כ ְ ד,  חָּ אֶׁ קֹום  מָּ ב ְ ה  ָּ ל  ְגדֻּ ו  ה  ֹורָּ ת  ה  ְהיֶׁ י ִ

: דֹוש  נו  ַהק ָּ ֵ לֹום, ְוַרב  ָּ  ַהש  
 חבירו.  שלא ירד לאומנות )תהלים טו(    " לא עשה לרעהו רעה "   .מכות דף כד   קיד
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  ,בחי' מעל המקום  ,אין ממש  אאזי הו  ,ינו שרואה שפלותודהי  ,בתבחי' ש  אשהיתשובה  שאמרנו שע"י  וזה  

כל היורד לאומנות חבירו    \קטו/שארז"ל )סנהדרין פא(רמוז במאמר    לדחותו ממקומו, זה  י אפשרוא
איש אשת  על  בא  המאמר    ,\קיז/וכו'  \קטז/כאלו  שפשט  חבירוהוא  פרנסת  שמת  ,המקפח  סק עע"י 

כי    ,את אשתו  קחכאילו ל  דרשו שם בגמרא שהוא דומה  ,פוחתים הקונים ממנועי"ז  תו, ומנותו בשכנוובא
ה לאשתו פרנסת  דומה  רבנו  אדם  ומבאר  פי.  שלימה    הנ"ל   על  שתשובתו  לדחותו    כנ"לשמי  אפשר  אי 
מכריח אותו לחפש פרנסתו במקום  שעי"ז  , נמצא שהיורד לאמנותו  א בחי' אין ומעל המקוםהוכי    ממקומו

אין  פוגםש  הפירוש  ,אחר יהיה  שלא  כדי  לדחותוועי"ז    ,בשפלותו  שיורד    ממקומו,   יוכל  מאחר  כי 
וזה אי אפשר רק למי שאין לו שפלות ות חבירו ממקומו ומפרנסתו,  לאומנות חבירו, ורוצה לדח

 שלימה 
 דף צג: 

 שבו איש תחתיו וכו' בחי'  דהיינו ב,  \קיח/של חברו  ום בחי' שפלות הנ"לגנמצא שהוא רוצה לפ

חברו   כי  כנ"ל,  של  איש.  על אשת  בא  כאלו  הוא  חתיו, תיש  אבו  ש ר"ת    אשתוע"כ 

דהיינו שעל ידי    קיט, שע"זכנ"ל  שבו איש תחתיו היינו שפוגם בבחי' ענוה ושפלות שהוא בחי'  

גרם לו לצאת ממקומו    ,ואותו איש ע"י שירד לאמנות חברו  כנ"ל  אל יצא איש ממקומוזה מתקיים בו  

 :  מקומומלהוציאו  דאי לאו הכי לא היה יכול ,האין שלוהשפלות ו פגם בבחי' שצא לחפש פרנסתו, נמ

מעמיד את כל המאמר דווקא ביורד לאמנות של צדיק אמיתי שזכה לשפלות שהיא בחי'  רבנו  נראה שצ"ע  
 .  חז"ל דברו בכל אדם, ואילו אין

 את ע"י שיורד לאמנותו., בפרט איך יכול לעשות זלפגום בשפלות של חברו ליכווגם צ"ע איך 

, ומוגם צ"ע כי חז"ל אמרו סתם היורד לאמנות חברו דהיינו מקפח פרנסתו, ואפילו אם לא דוחה אותו ממק
 אבל לפי רבנו הכוונה שיורד כדי לדחותו ממקומו. ,איש נחשב בא על אשת

 . וצ"ע כיצד ,ת חבירוופגם בשפל רו היא גורמתיבפשטות כוונת רבנו שעצם הירידה לאמנות חבוצ"ע 

מדובר   מאד  גדול  בדוחק  שבתואולי  בחי'  לשפלות  שזכה  אמיתי  לדחותו   בצדיק  שא"א  אין,  לבחי'  וזכה 
ם יפגע בשפלותו יצליח  א רק  וידע ש  צדיק כזה גדול שזה לבחי' אין,   אשהוזה שירד לאמנותו ידע  ו  ממקומו,

ד וידע שע"י שירריד את הענוה מהחכמה,  פבעולם מ  שון הרע שישלש  \קכ/תורה קצזלדחותו ממקומו, וידע  

 
שלא אכל בזכות אבותיו. ועיניו לא נשא אל גלולי    -דרש רב אחא ברבי חנינא: מאי דכתיב אל ההרים לא אכל    .סנהדרין דף פא   קטו 

ואל אשה נדה לא קירב /יקרב/ שלא    שלא ירד לאומנות חבירו.  -ואת אשת רעהו לא טמא  שלא הלך בקומה זקופה.    -בית ישראל  
  -שהיה רבן גמליאל מגיע למקרא הזה היה בוכה, ואמר מאן דעביד לכולהו  נהנה מקופה של צדקה, וכתיב צדיק הוא חיה יחיה. כ 

מינייהו   נמי, בכולהו אין, בחדא מינייהו לא?    -הוא דחיי, בחדא  הכי  לא. אמר ליה רבי עקיבא: אלא מעתה אל תטמאו בכל אלה 
 אלא: באחת מכל אלה, הכי נמי: באחת מכל אלה.

כמ"ש    , כי דימה בכל מקום מחייתו של אדם לאשה   , שלא ירד לאומנות חברו   " אשת רעהו לא טמא " ודרש    -]חדושי אגדות[    מהרש"א 
   .במה עוזרתו אדם מביא חיטין חיטין כוסס כו'   " עזר כנגדו " כמ"ש פרק הבא על יבמתו    , כי בה תלה מחייתו  " ראה חיים עם אשה " 

אבל כאן בגמרא זו מדובר באופן שאסור מצד    , כמבואר בש"ע חו"מ קנו  , נים שיורד לאמנות חברו אסור מעיקר הדין פ ו א   אע"פ שיש 
הדין   חסידות  מצד  שמותר  )הערה  )  אע"פ  פא.  סנהדרין  הדרשות  (  20שוטנשטין  שאר  חסידות   הסמוכות כמו  מדת  הלמד   , .שהן  דבר    והוא 
ומסתמא תלוי    , שהיא רק מדת חסידות?חנק מיתת בי"ד ב בים  י וצ"ע כיצד אפשר לומר על דבר שחז"ל דימו אותו לעבירה שחי .  מענינו 

מדת חסידות אע"פ שמדינא    א ו במקרה שהו "ל אפיל אולי אפ אבל  .  כז "ת בית אפרים חו"מ  ו בש   יכות בזה ר כמבואר א   לגופו   בכל עניין 
, וכמו  שתהיה סמוך לביתו, אין זה מפחית ממדת הצער ופסיקת חיותו של חבירו צורך מחייתו  ל   כוונתו רק למנוע ממנו ואע"פ ש א"א  

  זכירת מעשה )   עד   מאמר   בסוף   לרבי שמואלביץ   ה "תשל  מוסר תשל"א   שיחות כמבואר בספרים )   כשהוא צודק המצער חבירו נענש גם  
בזה    ם( מרי  נמי  גם  הכי  אשתו  על  בא  נחשב  כן  על  צודק ואולי  גרם    , כשהוא  למעשה  חיות פ ו   צער שהרי  הפרנסה  סיקת  ומיעוט   ,

 המכונה אשה.
 כאילו בא על אשתו.פשוט  ולא    , אשת איש על  כאילו בא    נקט רבנו לשון   צ"ע מדוע   קטז
 לא שייך לכאן.שם בגמרא  ההמשך  לכאורה  כתב וכו', הרי    ע מדוע צ"   קיז 
 . אמנם עיין תורה קצז שע"י לשון הרע אפשר אבל לכאורה זה לא שייך לכאן.בשפלות של חבירו   אפשר לפגום   צ"ע איך   קיח
 זה נאמר שבו וכו'(   והרנ"ת שעל שעי"ז )צ"ע אולי כוונת מ –שע" ז, בתרלד ומתרלו   -בתקפ"א   קיט

ִרים, ַעל    -  קצז   עיין תורה  קכ ם ְמַדב ְ עֹולָּ הָּ ֶׁ ע ש  רָּ ֹון הָּ ַעל ְיֵדי ְלש  ֶׁ ֲעִניוו ת ש  ת הָּ פֹוֵגם אֶׁ יק ו  ם ַמז ִ עֹולָּ ל הָּ ֶׁ ע ש  רָּ ֹון הָּ ְלש  ֶׁ ע ש  ְיֵדי  ד ַ
ה, ִאי   ם ַהז ֶׁ גָּ ְ ה, ִנפְ ַהפ  ה, ְוַעל ְיֵדי זֶׁ ְכמָּ ה ְלחָּ וָּ ין ֲענָּ ֵ ע ַמְפִריד ב  רָּ ֹון הָּ ַגם ְלש  ְ י פ  ִוים, כ ִ יִקים ִלְהיֹות ֲענָּ ד ִ ר ְלַהצ ַ ָּ ְפש  ה, ְוִאי  אֶׁ וָּ ֲענָּ ם הָּ ג ָּ

לֹא חָּ  ה ב ְ וָּ ֲענָּ ֶׁ ַע ש  דו  ה יָּ ה, ְוזֶׁ ְכמָּ לֹא חָּ ו הו א ב ְ נָּ ה עָּ ו  ִאם ִיְהיֶׁ ו, ַוֲאִפל  נָּ ר ִלְהיֹות עָּ ָּ ְפש  ה ַמֲעַלת  אֶׁ אי ֵאין זֶׁ ַוד ַ י ב ְ לו ם, כ ִ ה  כ ְ ה ֵאינָּ ְכמָּ
ר   ה, ְוִעק ַ לָּ סו  ְ ה פ  וָּ ה ֲענָּ י זֶׁ ו, כ ִ נָּ ו  הו א עָּ ִאל  טו ת כ ְ ְ ְך ש  רֶׁ דֶׁ ְכִפיַפת ֹראש  ב ְ ה, ְלַהְראֹות ַעְצמֹו ב ִ וָּ ֲענָּ ה, ְוַעל  הָּ ְכמָּ חָּ ִהיא ב ְ ֶׁ ש  ה כ ְ וָּ ֲענָּ הָּ

ה ַנֲעֹשֶׁ ע,  רָּ הָּ ֹון  ְלש  ַגם  ְ פ  יו    ְיֵדי  לָּ עָּ  , נו  ֵ ַרב  ה  ֶׁ מש  ַמֲעַלת  ה  יָּ הָּ ה  ְוזֶׁ ו,  נָּ עָּ ִלְהיֹות  ר  ָּ ְפש  אֶׁ ִאי  ה  זֶׁ ְיֵדי  ְוַעל  ה  ְכמָּ ְלחָּ ה  וָּ ֲענָּ ין  ֵ ב  ד  רו  ֵ פ 
ע לֹ רָּ ֹון הָּ ו  ְלש  ֲאִפל  ֶׁ ה, ַעד ש  וָּ ֲענָּ ַמֲעַלת הָּ דֹול ב ְ ְך ג ָּ ָּ ל כ  ָּ ה כ  יָּ הָּ ֶׁ ה אֹותֹו, ש  ֹורָּ ה ַהת  חָּ ב ְ ִ ש   ֶׁ לֹום, ש  ָּ יקַהש   תו ב   א ִהז ִ ָּ כ  ֶׁ ה ש  נו תֹו, ְוזֶׁ ְלַעְנְותָּ

י ֵכן, "ְוהָּ  ִ ם, ַאף ַעל פ  עֹולָּ ָּ ע ב  רָּ ֹון הָּ ַגם ְלש  ְ ה פ  יָּ הָּ ֶׁ א ש  '. ִנְמצָּ ה" כו  ֶׁ מש  ' ב ְ ר כו  ֵ ַדב  ר י"ב(: "ַות ְ ַ ִמְדב  ה  )ב ְ יָּ י הָּ ו ְמֹאד", כ ִ נָּ ה עָּ ֶׁ ִאיש  מש 
ו  פ ְ  ֲאִפל  ֶׁ ה, ש  וָּ ֲענָּ ַ ְך ב  ָּ ל כ  ָּ ה כ  דֹולָּ ה ג ְ ַמֲעלָּ ֹו:ב ְ ל  ֶׁ ה ש  וָּ ֲענָּ יק לֹו לָּ ע, לֹא ִהז ִ רָּ ֹון הָּ ש   ַגם לָּ



 16ג. צ           מוהר"ן                                עט      תורה                              ליקוטי                           

ידברו עליו לשון הרע הרבהת חלאמנו נפרד החכמה מהשפלות  וע  ,ברו  זה  ידי    תי אצל אותו צדיק אמיל 
ה רבנו ששזו היתה מעלה מיוחדת במ  ,לדחותו ממקומו, וכמבואר שם בתורהואזי יוכל  ענוה פסולה  ונעשית  
   לשון הרע לא נפגם הענוה שלו, משמע שכל צדיק אחר כן אפשר לפגום בענוותנותו כנ"ל. שדברושאע"פ 

 .  שט המאמרפצריך להתיישב עם   הדרששובפרט לפי כללי הלימוד   ,אוקימתא דחוקה וצ"עוכאמור 

חז"ל  ומאבפרושיו וביאורו להכתובים    -כלל יג    ,זצ"ל  הכללים של רבי אברהם בן נחמן  ח"קיצור יב  כמבואר
פירושו   ם,ואדרבה מיוחדים ומקושרים ה  ,ידי פשוטםל מ"זחע"פ השגותיו הק' אינו מוציא את הכתובים ומא

   חברו.ר אחד את ומשלים ומבא ,עם פירוש הפשט

 
 עד כאן ביאור חברותא לתורה עט 
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