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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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 דתורה 



 מוהר"ן תנינא        ה.       ליקוטי                  ואת העורבים צויתי לכלכלך ד                 

לרופא פדיון תחילה להמתיק הדין, ואז דייקא יש רשות 

)עם ב' התיבות( בא ורפא ירפ   [א]לרפאות כנ"ל. וזהו 

כי עיקר הרפואה ע"י פדיון דווקא, ע"י  ,פדיון נפשמספר 

( מכאן שנתנה תורה .שממתיקין הדין. וזה שארז"ל )ברכות ס

מכאן דייקא, היינו אחר הפדיון, אז  ,רשות לרופא לרפאות

כי קודם הפדיון אין רשות  .דייקא יש לו רשות להרופא לרפאות

להרופא לרפאות, כי צריך להתרפאות ע"י סם פלוני וכו' כנ"ל. 

 :[ג] רק אחר הפדיון וההמתקה אז יש לו רשות לרפאות כנ"ל

הוא, כי א ורפא ירפ  החילוק שבין הנקודות של גם 

חי' בצירי. היינו כי חולם הוא ב דאירפ  בחולם  אורפ   

, שחולם גימ' ג' הוויות [ה] המתקה, כמובא בכתבי האר"י ז"ל

שהם ממתיקין ג' אלקים שבגרון, שהם מוחין דקטנות שיורדין 

. ואזי אחר ההמתקה ולםח בגרון ונמתקין ע"י ג' הוויות, גי' 

הצרי אין בגלעד אם רופא אין בצירי, בחי' )ירמי' ח(  זאירפ  

 אורפ  חתקה שהוא בחי' , היינו בחי' רפואות. שאחר ההמשם
בחולם, אזי דייקא יכולין להתרפאות ע"י רפואות, שהוא בחי' 

 : בצירי כנ"ל טאירפ   
 

הביכורים בהקריבכם וביום )במדבר כח(  [י] ד

מנחה חדשה לה' בשבועותיכם מקרא קודש 
 : יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו

 

' )מלכים א יז(, זה בחי צויתי לכלכלךואת העורבים  א

צדקה. כי בתחילה, כשמתחילין להתנדב לצדקה, אזי צריכין 

. וזהו עיקר עבודת יאלשבר את האכזריות שלו להפכו לרחמנות

הצדקה, כי מי שהוא רחמן בטבעו ונותן צדקה מחמת רחמנות 

שבטבעו, אין זה עבודה, כי יש גם כמה חיות שהם רחמנים 

רק עיקר העבודה לשבר האכזריות להפכו . [יב] בטבעם

, כי העורב ואת העורבים צויתי לכלכלךוזה בחי' לרחמנות, 

 ., ונתהפך לרחמנות לכלכל את אליהו[יג] הוא בטבעו אכזרי

כמו כן צריכים בצדקה כנ"ל. וכל הנדיבי לב, כל מי שהוא 

ואת נדבן, צריך לילך ולעבור בתחילה דרך בחי' זו, בחי' 

ות הנ"ל. דהיינו שבתחילה צריכים לשבר האכזרי העורבים

שלהם מה שיש להם אכזריות בתחילה להפכו לרחמנות 

 : להתנדב לצדקה כנ"ל

דהיינו התחלת הצדקה, היא קשה וכבידה מאד. ובחי' זו  ב

כי כל העבודות וכל התשובות, כל מה שרוצין לעשות איזה 

גניחות, ידעובדא בעבודת ה', כמה קלין של אוי ואבוי, וכמה 

תנועות משונות  )היינוטז, [טו] וכמה כפילות, וכמה הטיות

שעושין יראי ה' בעבודתם( צריכין לעשות קודם שעושין איזה 

שאז קשה מאד, כי כל התחלות קשות עובדא. ועיקר בהתחלה, 

. וצריכין כמה {[יח] והובא בפירש"י שם [יז] מכילתא פ' יתרו}

קלין וכמה גניחות וכו' קודם שמתחילין איזהו התחלה. וגם 

א בנקל עבודת ה'. וצריכין אח"כ לאחר ההתחלה ג"כ אינו ב

כמה יגיעות וכמה תנועות כנ"ל קודם שזוכין לעשות איזה 

לה הידור. אך ההתחלה קשה מאד כנ"ל, כי עיקר  'עובדא שיהי

 [יט] תנחומא פ' נח}תולדותיהן של צדיקים מעשים טובים 

, נמצא שהמצוות ומעשים טובים וכל {[כ] והובא בפירש"י שם

וקודם ההולדה, כמה קלין, וכמה  ,עבודת ה', הם בחי' הולדה

ידת ההולדה. ובפרט חבלים וצירים יש להיולדת קודם שמול  

מאד,  'מבכירה, דהיינו הולדה ראשונה של אשה, שאז קשה עלי

. שזה בחי' ההתחלה, בחי' כל צרה כמבכירה( ')ירמי' ד כ"ש

התחלות קשות כנ"ל. וצדקה היא תמיד התחלה, בבחי' )דברים 

שאפילו כשיש פתח והתחלה, הצדקה היא  ,פתחפתוח ת [כא]טו(

ומרחבת הפתח יותר. כי כל דבר ודבר  כבפותחת יותר ויותר

מעבודת ה', כשרוצין ליכנס באותו הדרך ואותו העבודה, 

באותו הדרך. וזה בחי' כל  כגצריכין לפתוח שם פתח ליכנס

התחלות קשות, מחמת שבהתחלה צריכין לשבר ולפתוח פתח 

. וסגולת כח הצדקה להרחיב ולפתוח מחדש ע"כ קשה מאד

עושין איזהו פתח באיזה עבודה, שהפתח יותר ויותר. שכ

ונותנין צדקה, אזי הצדקה פותחת ומרחבת הפתח יותר ויותר. 

כי צדקה היא ההתחלה של כל ההתחלות, כי היא פותחת 

ומרחבת כל הפתחים כנ"ל. וגם בצדקה עצמה יש התחלה, 

 ואת העורבים צויתי, שזה בחי' דהיינו כשמתחילין ליתן צדקה

כנ"ל. וע"כ התחלת הצדקה היא קשה וכבידה מאד, כי היא 

 : בחי' התחלה של כל ההתחלות כנ"ל

התועלת של הצדקה גדול מאד מאד, כי הצדקה אך ג 

, ואפי' כדדוכי צרכי הגוף הם רבים מא : ילת תמידמוע  

ההכרחיות הם רבים וגדולים מאד, אכילה ושתיה ומלבושים 

דירות, שיכולין לבלות ימיו ושניו אפי' על ההכרחיות לבד. והם ו

מעבודת הבורא, ואע"פ שגם הם  כהדומונעין את האדם מא

כי הם בחי' אתערותא  ,בעצמן הם ג"כ עבודת הבורא ית'

(. כי ע"י כל כודלתתא, כי בעובדא דלתתא איתער לעילא )

עסקים ומלאכות שעושין בני אדם, עי"ז נתעורר אותו הציור 

ומביא חיות  ,של אותו המלאכה למעלה במעשה בראשית

והארה לאותו הציור של אותו המלאכה של מעשה בראשית 

, שהוא מכוון כנגד אותו העסק והמלאכה שהאדם כזשלמעלה

 ןשעושיכחעושה למטה בעוה"ז. כי ע"י העסקים והמלאכות 

נעשה עי"ז בחי' משכן. כי כל המלאכות כלולים בל"ט מלאכות 

. כי כל [כט]ות, אבות מכלל דאיכא תולדות שהם אבות מלאכ

כולם כלולים בל"ט מלאכות  לשעושין ,מיני מלאכות ועסקים

שהם האבות והשאר הם תולדות. ול"ט מלאכות הם כנגד 

)שבת מט ע"ב( אבות מלאכות  לאמלאכת המשכן, כשרז"ל

ים חסר אחת כנגד מי כנגד מלאכת המשכן. וציורא ארבע

( [לב] )ת"ז ד' יב בהקדמה ,דמשכנא כציורא דעובדא דבראשית

כה, וציורא דגופא כציורא דמשכנא והאדם עושה המלא

 נמצא  .[{לג] בהקדמת התיקונים שם}
 

                                              
 שמות כא*  א
 נמצא כבר בדפו"ר ב
ואם יש רשות לחולה ללכת לרופא עיין לקוטי תפילות על תורה זו  ג

ושיחות הר"ן אות נ' ובמכתבי מוהרנ"ת הרבה ועוד. ועיין ט"ז יו"ד 
 .סימן שלו ס"ק א ועי"ש דעת הרמב"ן בפ' בחוקותי

  ירֵפא -, ותיבתאורפ   -מנוקד כך תיבת בתקפא ד
 .וםלקוטי תורה וישב הובא בקהלת יעקב ערך חל ה
  בתקפאכך מנוקד  ו
  בתקפאכך מנוקד  ז
  בתקפאכך מנוקד  ח
  בתקפאכך מנוקד  ט
ועיין וב' )פל"ח(  'נאמר בשבועות שנת תקסט )חי"מ נט( חל ביום א י

 ועיין שיש"ק ח"ה אות טז .אות להח"א ימי מוהרנ"ת 
 רחמנותל -בדפו"ר ותרלד ,רחמניתללא ברור ונראה  -תקפאב יא
ספר הברית ח"א  עיין, ושהנשר רחמן עיין פרש"י דברים לב יא יב

במ"א ). ושם ד"ה האריה. רחמן מאמר יד פ"ג ד"ה עוד יש מין עכבר
 (ראיתי אריה שמרחם על וולד קוף ומגן ושומר עליו אחרי שטרף את אמו

כמ"ש תהלים קמז לבני עורב אשר יקראו ועיין עירובין כב.  יג
ובפרש"י שם ועיין ירושלמי פאה א' א' ומדרש תנחומא עקב ג' וילקוט 

                                                       
עיין כתובות מט: . ושמעוני יתרו רמז צחר שהעורב אכזרי והנשר רחמן

, רי אפילו על בניו בקטנותם כיון שהם לבניםופרש"י שם. שהוא אכז
ועיין ספר הפליאה שכתב על זה, עורב אכזרי שבאכזרים עד שאין בו 

 העורבים אוהבים זל"ז.ש :ויש מקשים מפסחים קיגרחמים כלל. 
אחרי הנ' יש נקודה ולא ברור אם י' או ו',  -בדפו"ר גניחות, בתקפא יד

 גניחות  -תרלוומגנוחות,  -רלדבת
 .עיין שיש"ק ח"ה אות עא טו
 נמצא כבר בדפו"ר טז
דש פרשה ב' ד"ה ועתה אם מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דבחו יז

ד"ה ועתה  'שמוע. ובפסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות יט אות ה
 .ובמדרש שכל טוב )בובר( שם וילקוט שמעוני רמז רעו

 'פרק יט פסוק הפ' יתרו  יח
 'אות ב יט
 'פסוק ט 'פרק ופ' נח  כ

 פסוק ח' ופסוק יא כא
 ויותר -בדפו"ר  ווותר –בתקפא  כב
 ליכנס -בדפו"ר  ל כנס -בתקפא  כג
 מאד -צו מתר כד
 מאד -מתרצו  כה
 זוהר לך לך עז: פו: ועוד מקומות רבים מזוה"ק כו

                                                       
 של מעלה )שתי תבות(  -רלדבתשלמעלה,  -גם בדפ"ר כז
 שעושים -שעושין, ומתרלו -תרלדדפו"ר וגם ב כח
 כיון שנקראים אבות נמצא שיש תולדות[ -]תרגום  .ב מאקבא ב*  כט
ו הוסיף כאן נקודה ולא מחק בתקפא ותרלד אין כאן נקודה ובתרלו ובתרצ ל

את הראשונה שלפני תיבת שעושין. ובתשכט מחק את הראשונה והשאיר את 
 השניה. 

 כשארז"ל -מתרלו  לא
 'בדפים שלנו דף יג ריש עמוד א לב
 שם בסוף העמוד תקונא דגופא כתקונא דמשכנא לג

 תורה אור
שמות משפטים כא )יט( ִאם 
חּוץ ַעל  ְך ּבַ ָיקּום ְוִהְתַהּלֵּ

ה ַרק מִ  ּכֶּ ה ַהּמַ ַעְנּתֹו ְוִנּקָ ש ְ
א: ן ְוַרּפֹא ְיַרּפֵּ ְבּתֹו ִיּתֵּ   ש ִ

ין  ירמיה ח ִרי אֵּ )כב( ַהּצֳּ
י  ם ּכִ ין ש ָ א אֵּ ִגְלָעד ִאם רֹפֵּ ּבְ
ת  ַמּדּוַע לֹא ָעְלָתה ֲאֻרַכת ּבַ

י:  ַעּמִ
 תורה ד

במדבר פנחס כח )כו( ּוְביֹום 
ם ִמְנָחה  ַהְקִריְבכֶּ ּכּוִרים ּבְ ַהּבִ

ם ֲחָדש ָ  יכֶּ ֻבעֹתֵּ ש ָ ה ַליהָֹוה ּבְ
ל  ם ּכָ ה ָלכֶּ ש  ִיְהיֶּ ִמְקָרא קֹדֶּ

ת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו: אכֶּ  ְמלֶּ
ַחל  ַהּנַ מלכים א יז )ד( ְוָהָיה מֵּ
יִתי  ת ָהעְֹרִבים ִצּוִ ה ְואֶּ ּתֶּ ש ְ ּתִ

ם:  ְלָך ש ָ  ְלַכְלּכֶּ
חֹוָלה  י קֹול ּכְ ירמיה ד )לא( ּכִ

יָרה קוֹ  ַמְבּכִ י ָצָרה ּכְ ַמְעּתִ ל ש ָ
יָה  ּפֶּ ׂש ּכַ ָפרֵּ ַח ּתְ ְתַיּפֵּ ת ִצּיֹון ּתִ ּבַ
י  י ָעְיָפה ַנְפש ִ אֹוי ָנא ִלי ּכִ

 ְלהְֹרִגים:
י ָפֹתַח  דברים ראה טו )ח( ּכִ
ט  ת ָיְדָך לֹו ְוַהֲעבֵּ ח אֶּ ְפּתַ ּתִ
ר  י ַמְחסֹרֹו ֲאש ֶּ ּנּו ּדֵּ ֲעִביטֶּ ּתַ
י לֹא  ְחַסר לֹו:   )יא( ּכִ יֶּ

ב ָהאָ  רֶּ ְביֹון ִמּקֶּ ל אֶּ ְחּדַ ץ ַעל יֶּ רֶּ
ֹתַח  אמֹר ּפָ ָך לֵּ ן ָאֹנִכי ְמַצּוְ ּכֵּ
ָך  ֲעִנּיֶּ ת ָיְדָך ְלָאִחיָך ּלַ ח אֶּ ְפּתַ ּתִ

ָך: ַאְרצֶּ ְביְֹנָך ּבְ  ּוְלאֶּ

 



 ה:           ליקוטי                ואת העורבים צויתי לכלכלך ד          מוהר"ן תנינא

שע"י האדם שעושה המלאכה והעסק עי"ז נעשה בחי' משכן, 

כמו שצריך לעשות. ועי"ז  [א] כשעושה המלאכה והעסק כראוי

נותן חיות והארה למעשה בראשית, והוא קיום העולם, נמצא 

 : שגם זה הוא עבודת הבורא

אם הי' שופע עלינו חסדו לא היינו צריכים לכל אעפי"כ 

את כל העולם כולו אחר העדר  בי"זה. כי הלא איך ברא הש

הגמור, שלא הי' שום הוי' שיהי' על ידה אתערותא דלתתא, 

ו בלי אתערותא והכל בחסד ,ואעפ"כ ברא עולמות כאלו

ומאחר שהוא ית'  [ד] .עולם חסד יבנה [ג]דלתתא כלל, בבחי' 

הי' יכול לברוא עולמות כאלו בלי אתערותא דלתתא כלל רק 

ל להחיות ולקיים העולמות רק ע"י ע"י חסדו, בוודאי הוא יכו

חסדו, ולא היינו צריכים לעשות כלל שום עסק ומלאכה. ואפי' 

ועמדו סא(  ')ישעי כ"שההכרחיות, היו נעשים ע"י אחרים, 

זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם ואתם כהני ה' 

. עולם חסד יבנהדייקא, בחי' חסד, בחי' ה'  כהני. התקראו

נקראים כהני ה' בחי' חסד, שאין צריכים לעשות היינו שיהיו 

שום מלאכה, רק העולם מתקיים בחסדו כנ"ל. אך כשהחסד 

נתעכב ח"ו, ואין משפיע עלינו חסדו, אזי צריכין לעשות, 

 ולך ה'סב(  'בשביל אתערותא דלתתא כנ"ל. וזה בחי' )תהל

. היינו כשהחסד נתעכב חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהוה

שהחסד נתעכב אצלו ית',  ,ולך ה' החסדשזה בחי' אצלו ית', 

היינו  ,כי אתה תשלם לאיש כמעשהואזי  ,ואין משפיעו עלינו

כפי העשיות והעסקים שעושה כן הוא ית' משלם. כי צריכין 

לעשות דווקא מחמת שהחסד נתעכב אצלו ית' ואינו משפיעו 

הי' משפיע עלינו החסד לא היינו צריכין  עלינו. אבל אם

כי אתה תשלם לאיש . ואזי הי' נתקיים וכנ"ל ת כלללעשו

, כאלו הוא עושה, כי אין צריכין לעשות כלל כששופע כמעשהו

 : חסדו כנ"ל

צריך לקבל החסד בהדרגה, כי רוב החסד אי אפשר  זך  אד 

ד, כי אין יכולין לקבל, כי היו בטלים במציאות מחמת רוב החס

כלי וצנור לקבל על . וצריך לעשות {תענית כג}לקבל רוב טובה 

כי ע"י יראה נעשה חקיקה  .ידו החסד. וזה נעשה ע"י יראה

ומחוקק מבין וצנור לקבל על ידו החסד, בבחי' )בראשית מט( 

)סוף קהלת(  "ש. רגל הוא בחי' יראה, שהיא בחי' סוף, כרגליו

. היינו שע"י יראה ירא חיםקסוף דבר הכל נשמע את האל

וצנור לקבל בתוכו את החסד. בחי' רגל, נעשה חקיקה  טשהיא

, היינו והנה פרח מטה אהרן לבית לויוזה בחי' )במדבר יז( 

צריך לקבלו ע"י הכלי, שהוא בחי' יראה  ,שהחסד בחי' אהרן

 : בגבורות ישע ימינו( ךסטרא דלוי, וזה בחי' )תהלים 

 'בבחי' )תהלי .היראה נעשה ע"י התגלות הרצוןועיקר  ה

ע"י התגלות הרצון נעשה יראה. , שרצון יראיו יעשהקמה( 

היינו ע"י שנתגלה שהכל מתנהג ברצונו ית', כי הוא ית' ברא 

הכל ברצונו בלי שום חיוב כלל, ומחי' ומקיים הכל ברצונו ית', 

חיוב הטבעי כלל, עי"ז נעשה יראה כי אזי יש שכר  םואין שו

( .ועונש, ושייך להתיירא מפניו ית'. כמ"ש רז"ל )ברכות ד'

. אבל כשאין [יא] אמר שמא יגרום החטא [י] עקב מאדויירא י

נתגלה הרצון, וסוברים שיש חיוב הטבע ח"ו, וכאלו מתנהג 

כי אין שכר ועונש  ,הכל ע"פ הטבע ח"ו, אין שייך יראה כלל

כלל ח"ו, מאחר שהכל מתנהג רק כפי חיוב הטבע ח"ו. נמצא 

 : שעיקר היראה ע"י התגלות הרצון

"י ימים טובים. כי כל אחד הרצון הוא עוהתגלות  ו

מהימים טובים, מכריז וקורא ומגלה את הרצון, שהכל מתנהג 

שהיו"ט  [יג])ויקרא כג( מקרא קודשע"י רצונו בלבד. בבחי' יברק 

עשה  ידקודש קורא ומכריז את הרצון כנ"ל. כי בכל יו"ט וי"ט

שעי"ז נתגלה  ,הש"י עמנו אותות נוראות שהם היפך הטבע

בפסח ו, ואין שום חיוב הטבע כלל. הרצון, שהכל ברצונ
יציאת מצרים שהוציאנו ממצרים באותות נוראות. 

מתן תורה, שנתן לנו התורה באותות נוראות. בשבועות 

היקף ענני כבוד. וע"כ כל יו"ט ויו"ט מכריז וקורא בסוכות 

כנ"ל. וע"כ הימים טובים מקרא קודש את הרצון בבחי' 

כי ע"י יו"ט שהוא  ,שהיא בחי' יראה כנ"ל[ טו]נקראים רגל 

לא תמיד אך :     התגלות הרצון עי"ז נעשה יראה כנ"ל

שומעין את קול הקריאה של יו"ט שמגלה את הרצון כנ"ל. וזה 

ניכר בשמחת יו"ט, כי כ"א לפי מה שמרגיש ושומע את קול 

הקריאה של יו"ט שמכריז וקורא את הרצון, כמו כן יש לו 

אזי יודעים  ,ברצונו ית'שמחת יו"ט, כי כשנתגלה הרצון שהכל 

שכל השיעבודים והגלות וכל ההכבדות של העכו"ם שהם 

מכבידים עלינו, על כולם ינקום בהם הוא ית' ויגאלינו מידם. 

אבל כשסוברים ח"ו שהכל ע"פ חיוב הטבע, אין שייך נקמה 

בהם, מאחר שהכל מתנהג רק ע"פ סדר הטבע ח"ו. וזה בחי' 

. י חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשעישמח צדיק כ)תהלים נח( 

, שהם הימים [טז] שלש פעמים בשנהדייקא, היינו ע"י פעמיו 

ישמח צדיק כי חזה נקם טובים שעל ידם נתגלה הרצון. עי"ז 

ויאמר אדם אך פרי לצדיק אך יש )שם(  "שכנ"ל. וכ וכו'

. דהיינו שנתגלה שיש אלקים שופט אלקים שופטים בארץ

ועי"ז ישמח צדיק. וזה בחי'  ,ובהם ינקום ברצונו, ויש פרי לצדיק

שמחת יו"ט ע"י התגלות הרצון שנתגלה ביו"ט ע"י קול 

הקריאה שהיו"ט מכריז וקורא את הרצון כנ"ל. אך לא כ"א וא' 

שומע קול הקריאה הנ"ל של יו"ט, כי יש חיות רעות דורסים 

וטורפים, והם חכמי הטבע, שמראין בחכמתם המוטעת שהכל 

כאלו אין שום רצון ח"ו. ואפי' האותות נוראות עפ"י הטבע ו

שעשה עמנו הש"י משימים הכל בתוך דרך הטבע. והחכמים 

הללו הם בחי' חיות רעות, והם דורסים וטורפים רבים מבני 

עמינו, שטועים ג"כ אחריהם וסוברים כמותם כאלו הכל עפ"י 

חיוב הטבע ח"ו. וכשהם מתגברים, אזי קול שאגתם עולה 

 קול הקריאה של יו"ט שקורא  ומתגבר על
 

                                              
 עיין שיש"ק ח"ו סימן רפג א
 השי"ת –מתרצו  ב
 תהלים פט*  ג
ה לא היה בו העלאה ואמנם עדיין הזווג הז -שער ההקדמות דף מ: עיין עיין שער המלך שער א' פ"ב. ו ד

מיין נוקבין, כי אין מי שיעלה אותם עדיין, כנז"ל מהות המיין נוקבין בתחלת הדרוש הזה. אמנם היה בתורת 
 במקומות רבים, זוהרחסד ונדבה, כמו שאמר הכתוב, אמרתי עולם חסד יבנה. וזה ג"כ סוד, מה שאמרו ב

  ברמזם כד סליק ברעותא למברי עלמא וכו': )ח"א דף פו:(
 תקרא, )בתקפא ברגר ו' מחוק ונשאר נקודה(  -רלדבת ה
 ומתרלו תיבת כנ"ל נמחק ,כלל כנ"ל -גם בדפו"ר ובתרל"ד ו
 ְך עם ניקוד שוא -ותרלותרלד בתקפא  ז
 האלהים -מתרצו  ח
  , בתרלו שהיא שהוא -רלדבת' מחוק ונשאר נקודה, יבתקפא בדפו"ר שהיא,  ט
 בראשית לב ח' י

 דרין צח:עי"ש בגמ' ובסנה יא
 עפ"י –מתרצו  יב
 נזכר טז פעמים בחומש מתוכם ח' בפרשת המועדים פרשת אמור פכ"ג. יג

                                                                                   
 ויו"ט -מתרלו יד
 שמות כג יד טו
 טז -דברים טז* כג כד,  -יז, ולד -שמות כג טז

 תורה אור
י  י ָאַמְרת ִּ תהילים פט )ג( כ ִּ
ן  כִּ ָ ם ת  ַמיִּ ֶנה ש ָ ב ָ עֹוָלם ֶחֶסד יִּ

ָנְתָך ָבֶהם:  ֱאמו 
ים ישעיה סא )ה( ְועָ  ְמדו  ָזרִּ

ְבֵני ֵנָכר  ְוָרעו  צֹאְנֶכם ו 
ֵריֶכם ְוֹכְרֵמיֶכם: כ ָ  אִּ

ְלָך ֲאדָֹני  תהילים סב )יג( ו 
יש   ם ְלאִּ ֵ ל  ה ְתש ַ ָ י ַאת  ָחֶסד כ ִּ

: הו  ַמֲעש ֵ  כ ְ
מט )י( לֹא ויחי בראשית 

ְמחֵֹקק  ָדה ו  יהו  ֶבט מִּ ר ש ֵ ָיסו 
ילֹה  י ָיבֹא ש ִּ ין ַרְגָליו ַעד כ ִּ ֵ ב  מִּ

ים:ְולֹו יִּ  ַהת ַעמ ִּ  ק ְ
ֹל  ָבר ַהכ  קהלת יב )יג( סֹוף ד ָ
ים ְיָרא ְוֶאת  ָמע ֶאת ָהֱאלֹהִּ ש ְ נִּ
ל  י ֶזה כ ָ מֹור כ ִּ ְצֹוָתיו ש ְ מִּ

 ָהָאָדם:
י קרח במדבר  יז )כג( ַוְיהִּ

ה ֶאל אֶֹהל  בֹא מש ֶ ֳחָרת ַוי ָ ָ מ  מִּ
ה ַאֲהרֹן  ֵ ַרח ַמט  ָ ה פ  נ ֵ ת ְוהִּ ָהֵעדו 

י ַוי ֵֹצא ֶפַרח  ֵצץ ְלֵבית ֵלוִּ ַוי ָ
ים: ֵקדִּ ְגמֹל ש ְ יץ ַוי ִּ  צִּ

י  י כ ִּ ה ָיַדְעת ִּ ָ תהילים כ )ז( ַעת 
יחֹו ַיֲעֵנהו   יַע ְיהָֹוה ְמש ִּ הֹוש ִּ
ע  ְגֻברֹות ֵיש ַ ֹו ב ִּ ֵמי ָקְדש  ְ ש   מִּ

ינֹו:  ְימִּ
תהילים קמה )יט( ְרצֹון ְיֵרָאיו 
ַמע  ש ְ ְוָעָתם יִּ ה ְוֶאת ש ַ ַיֲעש ֶ

יֵעם:  ְויֹוש ִּ
יָרא )לב וישלח  בראשית ח( ַוי ִּ

ַחץ ֶאת  ֶצר לֹו ַוי ַ ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוי ֵ
ֹאן  ֹו ְוֶאת ַהצ  ת  ר אִּ ָהָעם ֲאש ֶ
ֵני  ש ְ ים לִּ ַמל ִּ ָקר ְוַהג ְ ְוֶאת ַהב ָ

 ַמֲחנֹות:
י ֹום כג אמר  ויקרא ַ )ז( ב 

ְהֶיה  ְקָרא קֶֹדש  יִּ ֹון מִּ אש  ָהרִּ
ל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא  ָלֶכם כ ָ

: ו   ַתֲעש 
ש ְ  יק תהלים נח )יא( יִּ ַמח ַצד ִּ

ְרַחץ  ָעָמיו יִּ ְ י ָחָזה ָנָקם פ  כ ִּ
ע: ַדם ָהָרש ָ )יב( ְויֹאַמר ָאָדם  ב ְ

יק ַאְך ֵיש   ד ִּ י ַלצ ַ רִּ ְ ַאְך פ 
ָאֶרץ: ים ב ָ ְֹפטִּ ים ש    ֱאלֹהִּ

ים  ָעמִּ ְ לֹוש  פ  דברים טז )טז( ש ָ
ְרָך ֶאת  ָנה ֵיָרֶאה ָכל ְזכו  ָ ש   ב ַ

קֹום אֲ  ָ מ  ֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ב ַ ְ ר פ  ש ֶ
ְבַחג  ֹות ו  צ  ַ ַחג ַהמ  ְבָחר ב ְ יִּ
ֹות ְולֹא  כ  ֻ ְבַחג ַהס  ֻבעֹות ו  ָ ַהש  

ֵני ְיהָֹוה ֵריָקם: ְ  ֵיָרֶאה ֶאת פ 

 



 ו.        תנינאמוהר"ן         ד    ואת העורבים צויתי לכלכלך          ליקוטי                      
את הרצון. ואזי נשבת שמחת יו"ט ח"ו, כי עיקר שמחת יו"ט 

שאגו צורריך ע"י התגלות הרצון כנ"ל. וזה בחי' )שם עד( 
. ששאגת בקרב מועדיך שמו אותותם אותות

נכנס  ,הצוררים, דהיינו קול החיות רעות, שהם חכמי הטבע

בקרב המועדים ממש, היינו בתוך קול הקריאה של יו"ט 

ת הרצון כנ"ל ושאגת הצוררים נכנס בתוכם שמכריז וקורא א

ממש, ושואגים בקולם שהכל רק עפ"י חיוב הטבע ח"ו, כפי 

שמשימים  ,שמו אותותם אותותסדר אותות השמים. וזה 

שאומרים שהכל רק עפ"י אותות  ,אותות השמים לאותות

 : השמים, כפי חיוב הטבע ח"ו

 הוא ע"י ,של אלו החיות רעות חכמי הטבעוהכנעתם ז 

 חכם גדול שבקדושה, שיכול לקשר כל הרצונות בשורש הרצון

 :זוהר פ' יתרו פח}ששם הוא בחי' הסתלקות משה כידוע , [א]

על מצחו  'והיוהוא בחי' מצח הרצון, בחי'  {,וע' זוהר נשא קכט

וצריך לקשר כל הרצונות שיש בעולם  (.שמות כח) לרצון

דעות חכמי לשורש הרצון. ועי"ז הוא מתגבר ומכניע וסותר 

כנגד זה יש בחי' מצח הנחש, אך   הטבע שכופרים ברצון: 

שהוא שורש חכמת הטבע. כי כל דבר יש לו שורש, ושורש 

ומצחת נחשת על חכמת הטבע הוא בחי' מצח הנחש, בחי' 

היינו בחי' מצח הנחש  )שמואל א יז(הנאמר בגלית  רגליו

יבות הנ"ל. כי גלית היה כופר, והיה רוצה להראות שכל הס

, רגליוהכל עפ"י הטבע ח"ו, שזה בחי' מצח הנחש כנ"ל. וזהו 

, בסיבותי ויברך ה' אותך לרגלי)בראשית ל(  כ"שבחי' סיבות, 

מסבב  ', שיעקב אמר ללבן שהש"י הי[ב] כי כן הוא הפי' שם

רק  ,נמצא שרגל הוא בחי' סיבות .אליו הברכה על ידו ובסיבתו

וגלית היה תולה כל  ,שיעקב תלה כל הסיבות בהש"י כנ"ל

ומצחת הסיבות שלו במצח הנחש, דהיינו בחיוב הטבע. וזהו 

 : כנ"ל נחשת על רגליו

מתגבר בחי' מצח הנחש בפועל, דהיינו ע"י איש ולפעמים 

פרטי שיונק חכמתו ממצח הנחש, שהוא שורש חכמת הטבע. 

והוא מראה בחכמתו שהכל עפ"י הטבע ח"ו. ויש שנכנס בחי' 

חכמת הטבע בתוך החכם שבקדושה.  מצח הנחש שורש

וחכמה זו של מצח הנחש מתחלת ליכנס עמו מעיון לעיון עד 

שנכנס בעיון דק מאד, עד שרוצה להטיל פגם ח"ו בשורש 

 : אין רצון כלל ח"ו גהרצון, ולכפור שם ח"ו כאלו

שזה המצח הנחש יניקתו מזקני הדור, ממאריכי ימים  ודעח 

ה יונק מצח הנחש הנ"ל. כי שבדור, כשאין בהם שלימות, מז

וצריך האדם כל זמן  ,[ה](:)קידושין לב קנה חכמהדזקן זה 

שמזקין, כל מה שנתוסף ובא לו יום מימי חייו, להוסיף בכל יום 

ודעת. וכשרז"ל )קינים  הויום שבא אח"כ תוספות אור קדוש

פ"ג( זקני ת"ח כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהן. כי 

יום שבא אח"כ להוסיף בו קדושה ודעת. כמ"ש צריכין בכל יום ו

, שכל יום צריך שיאיר ויקרא אלקים לאור יום)בראשית א( 

ביותר כנ"ל. אבל כשהזקנים, המאריכי ימים שבדור, פוגמים 

מזה  ,את ימיהם, ואין מוסיפין אור קדושה ודעת בכל יום ויום

)כי מנפילת הימים של ויונק מצח הנחש חכמת הטבע הנ"ל. 

ים אשר אין דעתם מתישבת כנ"ל, מפגם הדעת הזה של הזקנ

, יונק מצח הנחש שהוא חכמת הטבע( ומתגבר זניםיאלו הזק

ח"ו דעת חכמת הטבע שכופרים ברצון, ע"י נפילת הדעת 

המאריכי ימים שאינם כראוי כנ"ל.  טמהזקינים חוהימים שנפלים

 .נ"להיינו ב' הבחי' ה ,קצר ימים שבע רוגזוזהו בחי' )איוב יד( 

, זה בחי' הזקנים שאינם כראוי, שאין מוסיפין קדושה קצר ימים

. לודעת בכל יום, שזהו עיקר הזקנה והאריכות ימים כנ"

וכשהזקנים פוגמים את ימיהם ואין מאריכין את ימיהם בקדושה 

. ומזה יונק מצח הנחש שהוא קצר ימיםודעת כנ"ל, זה בחי' 

הרצון כנ"ל. אבל , היפך שבע רוגזהיפך מצח הרצון. וזהו 

כנ"ל, עי"ז  קנה חכמה וכו'יכשהזקנים כראוי בחי' זקן זה 

. זקן ונשוא פניםמתגבר התגלות הרצון בבחי' )ישעיה ט( 

. כי נשוא פניםשע"י זקן שבקדושה מתגבר הרצון, שהוא בחי' 

בחי' רצון, כמו שאמר אלישע ליהורם )מלכים ב יאנשיאת פנים 

, אם אביט אליך ואם אראך פני יהושפט אני נושא יבילולג( 

שאלישע לא היה לו שום רצון ליהורם, רק ע"י נשיאת פנים של 

יהושפט, עי"ז נתרצה אליו. נמצא שנשיאות פנים הוא בחי' 

 : כנ"ל זקן ונשוא פניםרצון, וזה בחי' 

מועיל לזה, שע"י הצדקה מתקנין ומעלין פגם וצדקה ט 

שאינם כראוי, נפילת הימים והדעת של הזקנים מאריכי ימים 

שלח לחמך שמזה יניקת מצח הנחש כנ"ל. בבחי' )קהלת יא( 

, שכח הצדקה מוצאין על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו

כי ע"י הצדקה מעלין  .ברוב הימים, דהיינו במאריכי ימים

, שלח לחמך על פני המיםומתקנין הפגם שלהם כנ"ל. וזהו 

שאתה מפסיד והכתוב מבטיחך שההפסד  ,היינו שתתן צדקה

ממונך שפזרת לצדקה, תרויח ותמצאנו ברוב הימים במאריכי 

ימים כנ"ל. כי ע"י הצדקה מעלין פגם נפילת הדעת של 

המאריכי ימים, שמזה הוא יניקת מצח הנחש כנ"ל. ומוציאין כל 

היניקה והחיות של מצח הנחש חכמת הטבע, ומתגבר בחי' 

ואת העורבים א בבחי' מצח הרצון. כי עיקר עבודת הצדקה הי

כנ"ל. דהיינו מה שצריכים בהתחלה לשבר  צויתי וכו'

לרחמנות. ומזה בעצמו מתגבר בחי' הרצון,  יגהאכזריות להפכו

. מאחר [יד]{:סנהדרין לט}מיניה וביה אבא ליזיל ביה נרגא  כי

עי"ז נתהפך  ,שמתגבר ומהפך אכזריות שבטבעו לרחמנות

חש ונתגלה בחי' מצח הרוגז לרצון: ואזי כשנכנע מצח הנ

אזי נכנעים ונופלים קול החיות רעות ונשמע קול  ,הרצון

הקריאה של יו"ט שהוא התגלות הרצון כנ"ל. ואזי כשנתגלה 

. וע"י היראה יכולין לקבל החסד [טו] הרצון נעשה יראה כנ"ל

כנ"ל. וכששופע החסד אזי אין צריכין לעשות שום עסק 

רעו צאנכם וכו' וזרים  ועמדוומלאכה כנ"ל, כי אזי נתקיים 

כנ"ל. וכל זה נעשה ע"י הצדקה  ואתם כהני ה' תקראו וכו'

 : כנ"ל, נמצא שתועלת הצדקה גדול מאוד
 

                                              
 ג'אות  ש"יעו דחא םהינשש די תואג' הל' כאן משוה לזה רצונינו אליו ועיין לק"ה ערב עד כאן דיבר מרצונו ית' אלינו ו א

רבינו סמוך לאמירת תורה זו. ועיין פל"ח אות יב דיבר מעלת הרצון שבקדושה ש גודלמ( ואות צ )הובא בשיש"ק ח"א טז ואות ה
ונות חזקים על קשה צריך להתגבר ברצויג. שקושר ענין זה לכל ההתחלות קשות שאמר רבינו לעיל שכיון שההתחלה בפ

 בא בשיש"ק ח"א אות יט(וגם עיין שיחות הר"ן אות נא ולק"ה ברכת המזון ד' כ' )ה בהתחלה.
 עיין פי' אברבנאל עה"פ ורד"ק זכריה יד ד' ושפתי כהן דברים יא ב'. ב
 כאילו -מתרצו  ג
ם וכו' כנ"ל קצת צ"ע איך לנקד קנה אם כוונת רבינו לפסוק ק' בשוא או לדרשה ק' בקמץ ועיין לקמן שנקט ש ד

 משמע שהכוונה לפסוק.  
אין זו גרסתינו שם אבל עי"ש פרש"י אין זקן אלא זה שקנה חכמה ולשון נוטריקון דבר הכתוב. ומדנקט  ה

)אבל רבינו נראה שמתכוין לזקן דקדושה לכן נקט רש"י שקנה משמע שאין כוונתו לפסוק במשלי ד' קנה חכמה.   
 ואר בלק"ה פדיון הבן ד' ד'(ְקנה בהוה ולא ָקנה בעבר כמב

 נמצאת כבר בדפו"רבסוגרים הוספה זו  ו
 הזקנים -מתרלו בתרלד ו ז
 שנופלים -מתרלו בתרלד ו ח
 מהזקנים  -בתרלד ט

                                                                                   
 מדסיים וכו' אולי כוונת רבינו לפסוק )משלי ד' ה'( ְקֵנה חכמה קנה בינה ולא לדרשה זה ָקָנה.  י

  .רצון )הוא( בחי'פנים  -. ומתרצורצון הוא בחי' פנים -בתרלו פנים בחי' רצון, -גם בדפו"ר ותרלד יא
 לולא )בפסוק לולי( -ומתרצו לולי, -גם בדפו"ר תרלד ותרלו יב
 להופכו -מתרצו  יג
 )רש"י( מעצמו של יער יכנס בתוך הגרזן להיות בית יד, ויקצצו בו את היערגרזן. פי'  –יער. נרגא -אבא יד
 אות ה' טו

 תורה אור
ֲאגּו צֹוְרֶריךָׁ  תהילים עד )ד( ש ָׁ

ם  מּו אֹוֹתתָׁ ֶקֶרב מֹוֲעֶדךָׁ ש ָׁ ּבְ
 אֹתֹות:

ה תצוה שמות כח  יָׁ )לח( ְוהָׁ
א ַאֲהרֹן  ש ָׁ ַעל ֵמַצח ַאֲהרֹן ְונָׁ
ר  ים ֲאש ֶ ש ִׁ דָׁ ֶאת ֲעֹון ַהּקֳּ
ל  ֵאל ְלכָׁ רָׁ ש ְ ֵני יִׁ ּו ּבְ יש  ַיְקּדִׁ
ה ַעל  יָׁ יֶהם ְוהָׁ ְדש ֵ ֹנת קָׁ ַמּתְ

צֹון יד ְלרָׁ מִׁ ְצחֹו ּתָׁ ְפֵני  מִׁ ֶהם לִׁ לָׁ
ה:  ְיהֹוָׁ

ְצַחת -שמואל א יז )ו( ּומִׁ
ידֹון  יו ְוכִׁ ת ַעל ַרְגלָׁ ְנחש ֶ

יו: ֵתפָׁ ין ּכְ ת ּבֵ  ְנחש ֶ
י ְמַעט לויצא  בראשית )ל( ּכִׁ

ְפרֹץ  ַני ַוּיִׁ ה ְלךָׁ ְלפָׁ יָׁ ר הָׁ ֲאש ֶ
י  ק אְֹתךָׁ ְלַרְגלִׁ ֶרְך ְיקֹוָׁ רֹב ַוְיבָׁ לָׁ
י  ֹנכִׁ ה ַגם אָׁ ַתי ֶאֱעש ֶ ה מָׁ ְוַעּתָׁ

י  :ְלֵביתִׁ
ה ְקֵנה  ְכמָׁ משלי ד )ה( ְקֵנה חָׁ
ט  ח ְוַאל ּתֵ ּכַ ש ְ ה ַאל ּתִׁ ינָׁ בִׁ

י: ְמֵרי פִׁ  ֵמאִׁ
ים  א ֱאלֹהִׁ ְקרָׁ בראשית א )ה( ַוּיִׁ
ה  ְילָׁ א לָׁ רָׁ ְך קָׁ אֹור יֹום ְוַלחש ֶ לָׁ
י בֶֹקר יֹום  י ֶעֶרב ַוְיהִׁ ַוְיהִׁ

ד:  ֶאחָׁ
ה  ָׁ ש ּ ם ְילּוד אִׁ דָׁ איוב יד )א( אָׁ

ַבע רֶֹגז: ים ּוש ְ מִׁ  ְקַצר יָׁ
ּוא ישע ֵקן ּוְנש  יה ט )יד( זָׁ

יא מֹוֶרה  בִׁ רֹאש  ְונָׁ ים הּוא הָׁ נִׁ פָׁ
ב: נָׁ ֶקר הּוא ַהּזָׁ ֶ  ש ּ

ב ג )יד( ַוּיֹאֶמר -מלכים
ר  אֹות ֲאש ֶ ק ְצבָׁ ע ַחי ְיקֹוָׁ יש ָׁ ֱאלִׁ
ֵני  י לּוֵלי ּפְ יו ּכִׁ נָׁ י ְלפָׁ ַמְדּתִׁ עָׁ
א  י ֹנש ֵ ה ֲאנִׁ ט ֶמֶלְך ְיהּודָׁ פָׁ ְיהֹוש ָׁ

ם אֶ  יט ֵאֶליךָׁ ְואִׁ ם ַאּבִׁ :אִׁ  ְרֶאּךָׁ
ח ַלְחְמךָׁ ַעל  ּלַ קהלת יא )א( ש ַ
ים  מִׁ י ְברֹב ַהּיָׁ ם ּכִׁ יִׁ ֵני ַהּמָׁ ּפְ

ֶאּנּו: ְמצָׁ  ּתִׁ
ַחל -מלכים ה ֵמַהּנַ יָׁ א יז )ד( ְוהָׁ

י  יתִׁ ּוִׁ ים צִׁ עְֹרבִׁ ה ְוֶאת הָׁ ּתֶ ש ְ ּתִׁ
ם: ְלךָׁ ש ָׁ  ְלַכְלּכֶ

ים  רִׁ ְמדּו זָׁ ישעיה סא )ה( ְועָׁ
ר  עּו צֹאְנֶכם ּוְבֵני ֵנכָׁ ְורָׁ

ֵריכֶ  ּכָׁ  ם ְוֹכְרֵמיֶכם:אִׁ

 



 ואת העורבים צויתי לכלכלך ד        מוהר"ן תנינא              ו:           ליקוטי               

כשרצה יעקב לעשות רצון בעשו, אמר )בראשית י וע"כ 

ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך כראות פני לג( 

כי גם מה שנותנין לעכו"ם הוא ג"כ בחי' צדקה,  ,ים ותרצניקאל

. וע"י צדקה נעשה רצון [א] ונוגשיך צדקהכשרז"ל )ב"ב ט( 

בחי'  היינו צדקה, ולקחת מנחתי מידיכנ"ל. וזהו שאמר לו 

כי על כן ראיתי פניך כראות . מגישי מנחה בצדקה)מלאכי ג( 

( יופני אלקים, שהוא בחי' )דברים  ב, היינו כמו ראותפני אלקים

. דהיינו ימים שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה'

)ועיקר התגלות הרצון ע"י גטובים, שעל ידם נתגלה הרצון. 

נעשה אצלו  'כמו כן יהיימים טובים הוא ע"י הצדקה כנ"ל(. 

)כי מאחר שהמנחה דכנ"ל.  ,ותרצנירצון ע"י הצדקה וזהו 

ונוגשיך והצדקה שנתן לעשו היא בחי' צדקה ממש, בחי' 

נמצא שעי"ז נתגלה הרצון העליון שהוא נתגלה ע"י  .צדקה

הרצון למטה, ונעשה רצון גם  הלשלתשמצדקה כנ"ל. ומשם 

 : בעשו(

ית )שמואל א יז(, כי גלית הי' מלחמת דוד וגלבחי' וזה יא 

יונק ממצח  'כי הי ,רוצה להראות בחכמתו שהכל עפ"י הטבע

שתלה כל הסיבות  ,ומצחת נחשת על רגליוהנחש בבחי' 

חרף מערכות בחיוב הטבע שהוא בחי' מצח הנחש כנ"ל. וע"כ 

, כי היה רוצה להראות שהכל ע"י מערכת [ו] אלקים חיים

  השמים, כפי חיוב הטבע ח"ו.

ועמד כנגדו, ואמר שכבר היה לו  [ז] איש חילהיה ודוד 

דהיינו חיות רעות הנ"ל,  [ח] ובא הארי והדובמעשה כזו, 

 [ט] ונשא זההדורסים וטורפים, שהם חכמי הטבע כנ"ל. 
שנשא וסילק זאת מהעדר  ,, היינו מהעדר הגמורמהעדר

הגמור, דהיינו שכפר בזה שהש"י ברא הכל ברצונו אחר העדר 

ויצאתי אחריו ר, רק שהכל עפ"י חיוב הטבע ח"ו. הגמו
, היינו שהייתי מתגבר עליו והכנעתי והשפלתי אותו. יתיווהכ

והחזקתי  ,, היינו שאח"כ התגבר עוד כנגדיויקם עלי
, היינו שהבנתי שכל כחו ויניקתו ע"י מצח הנחש שיונק בזקנו

 מזקני הדור שאינם כראוי כנ"ל. וע"כ החזקתי בזקנו, שהחזקתי

, תיווהמיאוהכתיו ותפסתי שם בשורש יניקתו בזקני הדור. 

שהכנעתי והשפלתי את חכמי הטבע חיות רעות, ע"י 

הפלשתי  'והישהחזקתי בזקנו בשורש יניקתם כנ"ל. וע"כ 
שכל כחו ממצח  ,, כי הוא ג"כ בחי' זו ממשכאחד מהם

כנ"ל. וע"כ גם הוא כמותם  ומצחת נחשת וכו'הנחש בחי' 

ותטבע האבן ולהפילו. וזה שכתוב )שם(  ואוכל להכניעו
אבן שלימה , היינו במצח הנחש שהכניעו ע"י בחי' במצחו

בחי' שהזהיר ישי וזה  :    )משלי יא( בחי' רצון כנ"ל רצונו

. זה בחי' [יב] ואת ערובתם תקחאת דוד בלכתו לשם, 

עורב בחי' צדקה כי עיקר עבודת הצדקה בבחי' עורב, בחי' 

כנ"ל. כי ע"י הצדקה הוא מוציא  וכו' יואת העורבים צוית

 :[יג] החיות של מצח הנחש שיונק מזקני הדור כנ"ל
שאפילו כשמכניעין וסותרין דעות חכמי הטבע ודע יד

אעפי"כ, אם אין התגלות הרצון חזק ותקיף,  ,ומשפילין אותם

דהיינו שעדיין יש ספק ברצון, שאינו מבורר בבירור חזק 

י שחכמת הטבע נכנעת, שמתנהג רק ע"פ הרצון. אעפ"

אעפי"כ מאחר שהרצון אינו חזק, עדיין יש יכולת ח"ו למצח 

הנחש חכמת הטבע, שיחזור ויתעורר ויתגבר כבתחילה. וגם 

על זה צריכין כח הצדקה, כי הצדקה מועילת תמיד ועומדת 

 : תמיד כנגד מצח הנחש כנ"ל
 טו                                                     

רב ( :ד")ב"ב עוז"פ טז

יהודא הינדואה 
מישתעי זימנא חדא 
הוה אזלינא בספינתא 
וחזינא ההוא אבן 

תנינא  'טבא דהדר לי
ונחית בר אמוראי 
לאתוי' אתא תנינא 

 'בעי בלע לספינת קא
 'אתא ציפרא פושקנצ

אתא  .מיא והוו דמא יזתהפיכוא 'פסקי' לרישי
ותליא לה ואחייה. הדר  'שקלי 'תנינא חברי

תי קא בעי בלעה לספינתא הדר אתי ציפרא א
לההוא אבן  'שקלי ')פושקנצא( פסקה לרישייח

הוה ציפרא מליחי בהדן  'טבא שדייה לספינת
 :[יט] אותבינהו עלייהו שקלוהו ופרחו להו בהדיה

 

, זה בחי' שורש הרצון, חדא אזלינא בספינתאזימנא 

' . וזה בחי[כ] ששם קבורת משה שנסתלק בשורש הרצון כנ"ל

. [כא] כי שם חלקת מחוקק ספון, בחי' )דברים לג( ספינתא

, היינו תנינא 'וחזינא ההוא אבן טבא דהדר לי

 'דהדר לי, בחי' הרצון הנ"ל. אבן שלימה רצונובחי' 
, זה מצח הנחש שמסבב ומתגבר על הרצון כנ"ל. תנינא

, היינו בחי' החכם כב'יונחית בר אמוראי לאיתוי

. שהחכם אמור לחכמה אחותי את שבקדושה, בחי' )משלי ז'(

שבקדושה רצה להתגבר ולהעלות הרצון לקשרו לשורש הרצון 

, היינו אתא תנינא קא בעי בלע לספינתא .כנ"ל

שבא בחי' מצח הנחש שורש חכמת הטבע, ורצה לבלוע 

. כי כי שם חלקת מחוקק ספוןהספינה, בחי' שורש הרצון, בחי' 

ן להטיל פגם מצח הנחש רצה להתגבר, גם בשורש הרצו

, עורבהיינו  כגשקנצאואתא פוכפירה שם ח"ו כנ"ל 

, דהיינו צדקה כנ"ל, כי עורבשבא בחי'  . פי''לרישי 'פסקי

 עיקר עבודת הצדקה בבחי' עורב, 

 

                                              
 יהו ס יזישע א
 ראות,  –ומתרלותרלד דפו"ר ולא ברור ונראה ראית, ב -בתקפא ב
 הוספה זו נמצאת כבר בדפו"ר ג
 הוספה זו נמצאת כבר בדפו"ר ד
 נשתלשל -משתלשל, ומתרלו  –גם בדפו"ר ותרלד  ה
 [ופל"ח אות יז סוטה מב:, ועיין כו]פסוק  ם* ש ו
 א טז יח  ]שם כתוב גבור חיל ואיש מלחמה[-* שמואל ז
 א יז לד-שמואל ח
. ובדפוס וינציא משנת רפ"א "שה" קרי וכתיבבגרסת הנ"ך שלנו  ט

דרש מ)וה ."שה"וקרי  "זה". ועיין מלבי"ם שהכתיב "זה"ורפ"ד הגרסא 
מנחת שי שם האבל בשם הגר"א(.  נמצא בהרבה ספריםשהביא שם 

. קדומים שגרסת הכתיב "זה" היא טעותהוכיח מכתבי יד ומפרשים 
. ועיין פל"ח ובאיבי הנחל כגרסת המלבי"ם הנ"לונראה שדעת רבינו 

 ביאור הרמז שבקרי וכתיב כאן.

                                                       
 והכיתיו -מתרלו הכתיב, ו -גם בתרלד י

 המיתיו -מתרצו  יא
 א יז יח-שמואל יב
ת היה ע"י הצדקה שעשה עם אחיו שהביא ליג אתנמצא שעיקר הנצחון של דוד  יג

 להם אוכל בבחי' עורב דהיינו אע"פ ששנאו אותו.
 יב הוסיף כאן אות -בתרלד יד
 - 2ההוא   -ההיא, ומתרלו -ותרלד גם בדפו"ר -1 ם"בהערות בפרש טו

   ופרחו )כגרסת רשב"ם בגמרא שם( :וחיואם יחיו  –בתשכט 
 הוסיף כאן אות יג -בתרלד טז
 איתהפיכו -מתרלו  יז
 הסוגרים אלה נמצא כבר בדפו"ר יח
רב יהודא ממקום הינדואה סיפר פעם אחת הלכתי בספינה וראיתי  יט

וב שסביב לה תנין )נחש( וירד איש לתוך המים להביא את האבן ט
האבן, ורצה התנין לבלוע את הספינה ובא עורב נקבה וחתך את ראש 
התנין ומדמו הרב של התנין נהפכו כל המים לדם, בא תנין חבירו של 

                                                       
ותלה על התנין המת והחיה אותו ושוב  טוב הראשון ולקח את האבן

וחזר העורב נקבה וחתך את ראשו. רצה התנין לבלוע את הספינה, 
עמנו בספינה צפרים לקח האיש את האבן טוב וזרק לספינה היו 

לקחו הצפרים את  (וחיו) מלוחות הניח האיש את האבן טוב עליהם
      האבן טוב ופרחו עמו.

 אות ז' כ
 .עי"ש פרש"י ותרגום יונתן שהוא מקום קבורת משה כא
 לאיתוי' -ו מתרללאיתויי'.  -גם בדפו"ר ותרלד כב
ו' מחוק נשאר נקודה ונראה פישקנצא,  -בדפו"ר פושקנצא, בתקפא כג

 פושקנצא  -פישקנצא, ומתרלו -בתרלד

 רשב"ם 
וחזינא ההוא אבן טבא, לתוך 

ה"ג אתא  .תנינא 'הים והדרא לי
ההוא תנינא רגש וקא בעי 

 'פושקנצ 'למיבלע לספינתא את
לרישא  ',עורב נקבה וקטעי

דתנינא: איתהפיכו מיא והוו 
דמא, מרוב דם שהיה גדול 

הדר קא בעי לטבועי  .הרבה
פושקנצא  1אילספינתא אתא הה

ואזל בר אמוראי ושקלה  'וקטלי
לההוא אבן טבא ותלינהו להנהו 

ופרחו להו 2אם יחיו  ציפרי לנסות
 בהדי ההוא אבן.

 

 תורה אור
ֹּאֶמר ַיֲעקֹּב  בראשית לג )י( ַוי 
ַאל ָנא ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן 
ִדי  ָחִתי ִמי ָ ָ ִמנְּ ת  ָלַקחְּ ֵעיֶניָך וְּ ב ְּ

אֹּ רְּ ן ָרִאיִתי ָפֶניָך כ ִ ֵ י ַעל כ  ת כ ִ
ֵצִני: רְּ ֵני ֱאלִֹּהים ַות ִ ְּ  פ 

ת  חֹּש ֶ ַחת ַהנ ְּ ַ ישעיה ס )יז( ת 
ֶזל ָאִביא  רְּ ַתַחת ַהב ַ ָאִביא ָזָהב וְּ
ת  חֹּש ֶ ַתַחת ָהֵעִצים נְּ ֶכֶסף וְּ
י  ת ִ מְּ ש ַ ֶזל וְּ רְּ ַתַחת ָהֲאָבִנים ב ַ וְּ
ָדָקה: ִיךְּ צְּ ש ַ נֹּגְּ ם וְּ לוֹּ ֵתךְּ ש ָ ֻקד ָ  פְּ

ָצֵרף  ב מְּ ָיש ַ מלאכי ג )ג( וְּ
ַטֵהר מְּ ֵני  ו  ִטַהר ֶאת ב ְּ ֶסף וְּ ֶ כ 

ֶסף  ַככ ָ ָהב וְּ ז ָ ַ ק אָֹּתם כ  ִזק ַ ֵלִוי וְּ
ָחה  י ִמנְּ יש ֵ ָהיו  ַליהָֹּוה ַמג ִ וְּ

ָדָקה: צְּ  ב ִ
ָעִמים  ְּ ש  פ  לוֹּ דברים טז )טז( ש ָ
ָך ֶאת  רְּ כו  ָנה ֵיָרֶאה ָכל זְּ ָ ש   ב ַ
ר  ם ֲאש ֶ קוֹּ ָ מ  הָֹּוה ֱאלֶֹּהיָך ב ַ ֵני יְּ ְּ פ 

ת  וֹּ צ  ַ ַחג ַהמ  ָחר ב ְּ ַחג ִיבְּ בְּ ו 
לֹּא  ת וְּ וֹּ כ  ֻ ַחג ַהס  בְּ ת ו  ֻבעוֹּ ָ ַהש  

הָֹּוה ֵריָקם: ֵני יְּ ְּ  ֵיָרֶאה ֶאת פ 
ַחת -שמואל ִמצְּ א יז )ו( ו 

ן  ִכידוֹּ ָליו וְּ ת ַעל ַרגְּ חש ֶ נְּ
ֵתָפיו: ין כ ְּ ֵ ת ב  חש ֶ  נְּ

ִוד -שמואל ֹּאֶמר ד ָ א יז )כו( ַוי 
וֹּ  ִדים ִעמ  ים ָהעֹּמְּ ֶאל ָהֲאָנש ִ

ה ָלִאיש   ָעש ֶ ר ֵלאמֹּר ַמה י ֵ  ֲאש ֶ
ֵהִסיר  ז וְּ ָ י ַהל  ת ִ ִלש ְּ ְּ ה ֶאת ַהפ  ֶ ַיכ 
י ִמי  ָרֵאל כ ִ ה ֵמַעל ִיש ְּ ָ פ  ֶחרְּ
י ֵחֵרף  ה כ ִ י ֶהָעֵרל ַהז ֶ ת ִ ִלש ְּ ְּ ַהפ 

ים: ת ֱאלִֹּהים ַחי ִ כוֹּ  ַמַערְּ
ַען ֶאָחד  א טז-שמואל )יח( ַוי ַ

ה ָרִאיִתי  ֹּאֶמר ִהנ ֵ ָעִרים ַוי  ֵמַהנ ְּ
מִ  חְּ ַ ית ַהל  ֵ י ב  ִיש ַ ן לְּ ֵ ן ב  י יֵֹּדַע ַנג ֵ

ָחָמה  ִאיש  ִמלְּ ר ַחִיל וְּ וֹּ ִגב  וְּ
ַֹּאר ַויקָֹּוק  ִאיש  ת  ָבר וְּ ן ד ָ בוֹּ נְּ ו 

: וֹּ  ִעמ 
ִוד  א יז-שמואל ֹּאֶמר ד ָ )לד( ַוי 

ָך  ד ְּ ל רֶֹּעה ָהָיה ַעבְּ או  ֶאל ש ָ
ֶאת  ָבא ָהֲאִרי וְּ ֹּאן ו  צ  ָאִביו ב ַ לְּ

ה ֵמָהֵעֶדר: א ש ֶ ָנש ָ ב וְּ וֹּ )לה(  ַהד 
ָיָצאִתי ַאחֲ  ִתיו וְּ ִהכ ִ ָריו וְּ

ָקם ָעַלי  יו ַוי ָ ִ י ִמפ  ת ִ לְּ ִהצ ַ וְּ
ִתיו  ִהכ ִ ָקנוֹּ וְּ זְּ י ב ִ ת ִ ֶהֱחַזקְּ וְּ

יו: ם ֶאת ָהֲאִרי  ַוֲהִמית ִ )לו( ג ַ
ָהָיה  ָך וְּ ד ֶ ה ַעבְּ ב ִהכ ָ וֹּ ם ַהד  ג ַ
ַאַחד  ה כ ְּ י ֶהָעֵרל ַהז ֶ ת ִ ִלש ְּ ְּ ַהפ 
כֹּת ֱאלִֹּהים  י ֵחֵרף ַמַערְּ ֵמֶהם כ ִ

ים: ס  ַחי ִ
ַלח שמוא ש ְּ ל א יז )מט( ַוי ִ

ח  ק ַ ִלי ַוי ִ ֶ ִוד ֶאת ָידוֹּ ֶאל ַהכ  ד ָ
ךְּ ֶאת  ע ַוי ַ ַ ַקל  ם ֶאֶבן ַויְּ ָ ִמש  
ע  ב ַ טְּ חוֹּ ַות ִ י ֶאל ִמצְּ ת ִ ִלש ְּ ְּ ַהפ 
ָניו  ָ ֹּל ַעל פ  פ  חוֹּ ַוי ִ ִמצְּ ָהֶאֶבן ב ְּ

ָצה:  ָארְּ
ָמה  ֵני ִמרְּ משלי יא )א( מֹּאזְּ
ֵלָמה  ֶאֶבן ש ְּ הָֹּוה וְּ ֲעַבת יְּ וֹּ ת 

:רְּ  נוֹּ  צוֹּ
ֶרת  ֵאת ֲעש ֶ שמואל א יז )יח( וְּ
ִביא  ָ ה ת  ֶ ֲחִריֵצי ֶהָחָלב ָהֵאל 
קֹּד  פְּ ֶאת ַאֶחיָך ת ִ ר ָהָאֶלף וְּ ש ַ לְּ

ח: ק ָ ָתם ת ִ ֶאת ֲעֻרב ָ ם וְּ לוֹּ ש ָ  לְּ
ַחל -מלכים ָהָיה ֵמַהנ ַ א יז )ד( וְּ

יִתי  ִבים ִצו ִ ֶאת ָהעֹּרְּ ה וְּ ֶ ת  ש ְּ ת ִ
ם: ָך ש ָ לְּ ֶ כ  ַכלְּ  לְּ

( כא)לג וזאת הברכה דברים 
ם  י ש ָ ית לוֹּ כ ִ א ֵראש ִ רְּ ַוי ַ
ֵתא  ן ַוי ֵ חֵֹּקק ָספו  ַקת מְּ ֶחלְּ
ה  קָֹּוק ָעש ָ ַקת יְּ י ָעם ִצדְּ ָראש ֵ

ָרֵאל: ס ָטיו ִעם ִיש ְּ ָ פ  ִמש ְּ  ו 
ָמה  משלי ז )ד( ֱאמֹּר ַלָחכְּ
יָנה  מָֹּדע ַלב ִ ֲאחִֹּתי ָאת ְּ ו 

ָרא:  ִתקְּ

 



 לכלכלך ד         מוהר"ן תנינא           ז.ואת העורבים צויתי    ליקוטי                           

, להפוך אכזריות לרחמנות. ואת העורבים צויתי וכו'בחי' 

ועי"ז מתגברים על מצח הנחש חכמת הטבע כנ"ל, כי מני' ובי' 

. וזהו שאתא פושקנצא דהיינו [א] אבא ליזיל בי' נרגא כנ"ל

שחתך ראש הנחש, בחינות  ,ופסקי' לרישי' .עורב, בחי' צדקה

אתהפיכו . הצדקה כנ"ל על ידימצח הנחש שהכניעו והרגו 
, היינו שעי"ז שהכניע מצח הנחש שורש מיא והוו דמא

חכמת הטבע, עי"ז נכנעו ונפלו קול שאגת החיות רעות 

. ואזי נשמע קול [ב] הדורסים וטורפים רבים מבני עמינו כנ"ל

ישמח צדיק כי הקריאה של יו"ט שהוא התגלות הרצון, ואזי 

ינו שאגת , היאתהפיכו מיא. וזהו [ג] כנ"ל חזה נקם וכו'

, והוו דמא. דיתכו כמים שאגותיהחיות רעות, בחי' )איוב ג( 

 ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשעזה בחי' 

ישמח צדיק כנ"ל. כי ע"י הכנעת קול שאגת החיות רעות, עי"ז 

אתא , כי נשמע קול הקריאה של יו"ט כנ"ל: כי חזה נקם וכו'
שבא בחי'  ,'שקלי' ותליא לי' ואחייה תנינא חברי'

מצח הנחש, ושקלי' לאבן טוב הנ"ל, שנטל את האבן טוב, בחי' 

, היינו שהטיל בו ספק. וזהו ותלי' לי' .אבן שלימה רצונו

שהטיל ספק ברצון,  ,, כמו דבר התולה בספק'ותליא לי

שחזר וחי' חכמת  ,ואחיי' שהוא בחי' אבן טוב הנ"ל. ועי"ז

תגברה ע"י שהי' הטבע מצח הנחש, כי חכמת הטבע חזרה ונ

הדר אתי קא בעי בלעה ספק ברצון כנ"ל. וזהו 
שחזר ובא התנין מצח הנחש לבלוע הספינה, בחי'  ',לספינת

הדר אתי ציפרא פושקנצא שורש הרצון ח"ו כנ"ל. 
היינו שחזר ובא העורב בחי' צדקה כנ"ל,  ,פסקי' לרישי'

ופסקי' לרישי', שהרג את מצח הנחש והכניעו, כי תמיד 

ושקלי' לההוא ין את מצח הנחש ע"י הצדקה כנ"ל. מכניע
, כי אחר שהכניע את מצח ושדיי' לספינתאואבן טבא 

בחי' הרצון  הנחש חכמת הטבע לגמרי, אזי נטל את האבן טוב

שהשליכו  ,ושדי' לספינתא, [ז] אבן שלימה רצונובחי' 

 : לשורש הרצון, ששם מקשרין כל הרצונות כנ"ל

אותבינהו עלייהו , הוה ציפרי מליחי בהדן
שהי' עמנו ציפרי מליחי, היינו פי'  ,שקלוהו ופרחו להו

נפשות ישראל מבני עמינו שטעו אחריהם, אחרי חכמי הטבע, 

שהם בחי' חיות רעות שדורסים וטורפים רבים מבני עמינו 

. [ח] כציפרים האחוזות בפח, כי הם ציפרי מליחיכנ"ל. וזהו 

. כי גם הם נתבלבלו [ט]בולבל וזהו מליחי, לשון ממולח, היינו מ

ע"י חיות רעות הנ"ל, וטעו ג"כ אחריהם. ועכשיו פרחו להו 

ויצאו לשלום, ע"י האבן טוב הנ"ל, ע"י בחי' הרצון שנתגלה 

וע"י יראה  ,עתה כנ"ל. ואזי כשנתגלה הרצון, אזי נעשה יראה

והנה פרח מטה וזה ג"כ בחי' פרחו, בחי'  :מקבלין החסד כנ"ל

היינו בחי' השפעת החסד ע"י היראה  ,[י] ויאהרן לבית ל

 : שנעשה ע"י התגלות הרצון כנ"ל

כי כל  .כי הוא רפואה לכל המכות ,[יא] בחי' רפואותוזה יב 

היא רפואה, בבחי' )מלאכי צדקה בחי' אלו הם בחי' רפואות. 

הוא  {קידושין לב}זה קנה חכמה זקן . צדקה מרפא בכנפיהג( 

הוא רצון . לשון חכמים מרפאב( בחי' רפואה בבחי' )משלי י

ה' שלחני לחבוש לנשברי לב סא(  ')ישעי "שבחי' רפואה כ

הוא מלאכת מעשה בראשית . לקרוא שנת רצון

. ותעל ארוכה למלאכה בידם)דברי הימים ב כד(  "שרפואה כ

י כמה בחינות. שבתחילה צריכין "כי רפואות המכה היא ע

ויוציא  יבימשךשיפתח פי המכה, אח"כ צריך כח המושך, ש

הליחה והדמים המקולקלים מתוך המכה. אח"כ צריכין להדיח 

, כדי שיוכלו יגכל הדמים, שלא יהי' בהם שום קילקול ועכירת

הדמים לילך ולסבב כל סדר סיבובם כסדר בלי שום עיכוב. כי 

כשהדמים הולכים ומסבבים בגוף כדרכם, כשבאים למקום שיש 

עכבים שם, ושם נתעכב בו קילקול, דהיינו במקום המכה נת

כי כן הדרך שבמקום  ,וקילקול שיש בהדמים ידונמשך כל עכירת

וקילקול שיש בהדמים,  טועכירת ןהמקולקל, שם נתעכב כל מי

ואזי נתעכבים שם הדמים, ואין יכולים לסבב סיבובם כסדר 

ם ומרוצתם. כי יש להדמים סדר ההילוך שהולכים כהילו

. וכשיש בהם [טז] וכיוצא ומסבבים הגוף כך וכך פעמים בשעה

נתעכבים במקום המקולקל כנ"ל, ואינם יכולים לסבב  יזעכירת

אח"כ צריכים לסגור פי  :כסדר, ע"כ צריכין להדיחם ולכבסם

צדקה המכה. וכל אלו בחי' רפואות נעשים ע"י בחי' הנ"ל. כי 
חכמה  [:יח] פתוח תפתחהיא בחי' פתיחת פי המכה, בבחי' 

, ומשך חכמה מפנינים יטי' )איוב כח(היא בחי' כח המושך, בבח

 יקרה היא מפנינים [כב] )וכשדרז"ל על פסוקכא כמלפני ולפנים

מלפני ולפנים ע"ש(, שבחי'  [כג] ירושלמי שבת פ' המצניע

ול מלפני ולפנים מכל מקומות קחכמה מושכת ומוציאה הקיל

שהוא התגלות הרצון, עי"ז נעשה בחי' הדחת רגל הפנימיים: 

כדי שיוכלו הדמים לסבב סיבובם כסדר. וזה וכיבוס הדמים, 

עין כובס כמו  עין רוגל [כד]בחי' רגל, בחי' )מלכים א א(

. היינו שע"י רגל ויו"ט שהוא התגלות הרצון, [כה] שפירש"י שם

מים דעי"ז נעשה בחי' הדחת וכיבוס הדמים כנ"ל, ואזי יכולים ה

כמ"ש  .לסבב כסדר. ובשביל זה נקרא הרגל חג, לשון סיבוב

על סיבוב הארץ. כי ע"י  היושב על חוג הארץמ'(  ')ישעי

מעשה הדחת וכיבוס הדמים עי"ז הם מסבבים כסדר כנ"ל: 
, כי ע"י בחי' אלו [כו] עולם חסד יבנה, דהיינו בחי' בראשית

ואתם הנ"ל זוכין להשפעת החסד, שיתקיים העולם בחסדו בחי' 

. וע"י בחי' זו בחי' כהן חסד, עי"ז נסגר [כז] כנ"ל כהני ה' תקראו

, שע"י בחי' והסגיר הכהן את הנגעבבחי' )ויקרא יג(  ,פי המכה

 : חסד בחי' כהן נסגר המכה לגמרי ונתרפא בשלימות

 , זה בחי' התחלה, בחי' צרה כחכוריםוביום הבוז"פ 

 

                                              
 אות ט' א

 אות ו' ב

 אות ו' ג
 שאגתי -בתרלד ד
 שקלי -בתרלד ה
 ושדיי -בתרלד ו

 משלי יא כנ"ל אות יא בעמוד הקודם ז

 קהלת ט'*  ח

* עיין פרש"י שמות ל' לה. ]מעשה רוקח מֻמלח וכו' פרש"י כתרגומו  ט
ך וחובליך, על שם שמהפכין את )יחזקאל כז כז( מלחימעורב. וכמו 

 [המים במשוטות, כשמנהיגים את הספינה

 במדבר יז כנ"ל סוף אות ד' י

 ושיש"ק ח"ו אות תא, פל"ח אות כגחיי מוהר"ן סימן שצ, ועיין  יא

 שימשוך -מתרלו שימשך,  -גם בדפו"ר ותרלד יב
 ועכירות -מתרלו עכירת, ו -גם בדפו"ר ותרלד יג

                                                       
 עכירות -מתרלועכירת,  -גם בדפו"ר ותרלד יד
 מיני עכירות -מתרצוו, עכירותמין  -תרלומין עכירת, ב -ותרלד בדפו"רגם  טו

וזהו הסבוב  -פ"ב )ד"ה ודע כי הלב( א מאמר יז ח"ספר הברית  טז
ישלים הקפתו כ"ד או שלשים פעמים בכל שעה והכל לפי המזג ולפי 

 . רב השנים

 עכירות -מתרלועכירת, ו -גם בדפו"ר ותרלד יז

 כנ"ל אות ב'סוק יא פסוק ח' ופדברים טו  יח
 בתקפא )איוב כה( ובתשכט תוקן יט

 ומלפנים -מתרצו  כ
 –סוגרים אלה נוספו בתקפא ולא נמצאים בדפו"ר. ובתרלו תיקן  כא

)וכשדרז"ל )ירושלמי שבת פ' המצניע( על פסוק יקרה היא מפנינים מלפני 
  ולפנים ע"ש( 

 משלי ג' טו כב

שם סוף מסכת הוריות.  צ"ל פרק הבונה עי"ש פרק יב הלכה ג ]וגם כג
וכן בבבלי סוטה ד: הוריות יג. ובתוספתא הוריות פ"ב ז. ובמדרש 

 במדבר רבה ו א. ותנחומא בראשית א.[

                                                       
 ב יז יז.-, יח טז ושמואל'וביהושע טו ז כד

תירגם יונתן עין קצרא הוא כובס שמתקן בגדי צמר  -וזה לשונו  כה
  ברגליו על ידי בעיטה:

 תהלים פט כנ"ל אות ג כו

 ישעיהו סא כנ"ל אות ג כז

 הביכורים -מתרצו כח

 תורה אור
יק  ַמח ַצד ִ תהילים נח )יא( ִיש ְׂ
ַחץ  ָעָמיו ִירְׂ ְׂ י ָחָזה ָנָקם פ  כ ִ

ע: ַדם ָהָרש ָ  ב ְׂ
ִמי  ֵני ַלחְׂ י ִלפְׂ איוב ג )כד( כ ִ
ִים  ַ כו  ַכמ  ת ְׂ ָחִתי ָתבֹא ַוי ִ ַאנְׂ

ֲאֹגָתי:  ש ַ
ָמה  ֵני ִמרְׂ משלי יא )א( מֹאזְׂ

ֹוֲעַבת  ֵלָמה ת  ֶאֶבן ש ְׂ הָֹוה וְׂ יְׂ
צֹונֹו:  רְׂ

ם לֹא ֵיַדע  י ג ַ קהלת ט )יב( כ ִ
ִגים  ד ָ ֹו כ ַ ָהָאָדם ֶאת ִעת 
צֹוָדה ָרָעה  מְׂ ֱאָחִזים ב ִ נ ֶ ֶ ש 
ֵהם  ח כ ָ ָ פ  ִרים ָהֲאֻחזֹות ב ַ ֳּ פ  ַכצ ִ וְׂ
ֵעת ָרָעה  ֵני ָהָאָדם לְׂ ים ב ְׂ ָקש ִ יו 

אֹם: תְׂ ִ ֹול ֲעֵליֶהם פ  פ  ת ִ ש ֶ  כ ְׂ
ִהי יז קרח במדבר  )כג( ַויְׂ

ה ֶאל אֶֹהל  בֹא מש ֶ ָרת ַוי ָ חֳּ ָ ִממ 
ה ַאֲהרֹן  ֵ ַרח ַמט  ָ ה פ  ִהנ ֵ ת וְׂ ָהֵעדו 
ֵצץ  ֵבית ֵלִוי ַוי ֵֹצא ֶפַרח ַוי ָ לְׂ

ֵקִדים: מֹל ש ְׂ גְׂ  ִציץ ַוי ִ
ָחה ָלֶכם  ָזרְׂ מלאכי ג )כ( וְׂ
א  ֵ פ  ַמרְׂ ָדָקה ו  ֶמש  צְׂ ִמי ש ֶ ֵאי ש ְׂ ִירְׂ

ת ֶ  ִפש ְׂ ָנֶפיָה ִויָצאֶתם ו  כְׂ ם ב ִ
ק: ֵ ב  ֵלי ַמרְׂ ֶעגְׂ  כ ְׂ
ַח ֲאדָֹני  ישעיה סא )א( רו 

דָֹוד אִֹתי  ח יְׂ ֱידִֹוד ָעָלי ַיַען ָמש ַ
ָלַחִני ַלֲחבֹש   ר ֲעָנִוים ש ְׂ ֵ ַבש   לְׂ
ִים  בו  רֹא ִלש ְׂ ֵרי ֵלב ִלקְׂ ב ְׂ ִנש ְׂ לְׂ
ַקח קֹוַח: ְׂ ִרים פ  ַלֲאסו  רֹור וְׂ  ד ְׂ

ַנת ָרצֹון ַלידָֹוד  רֹא ש ְׂ )ב( ִלקְׂ
יֹום ָנָקם ֵלאלֹ ל וְׂ ַנֵחם כ ָ ֵהינו  לְׂ

 ֲאֵבִלים:
ב כד )יג( -דברי הימים

ַעל  ַ ָלאָכה ַות  י ַהמ ְׂ ו  עֹש ֵ ֲעש  ַוי ַ
ָיָדם  ָלאָכה ב ְׂ ָכה ַלמ ְׂ ֲארו 
ית ָהֱאלִֹהים ַעל  ֵ ֲעִמידו  ֶאת ב  ַוי ַ

: ֻצהו  ַאמ ְׂ ֹו ַויְׂ ת  נְׂ ֻ כ   ַמתְׂ
ל  ד ַ י לֹא ֶיחְׂ דברים טו )יא( כ ִ
ֶרב ָהָאֶרץ ַעל כ ֵ  יֹון ִמק ֶ ן ֶאבְׂ

ֹתַח  ָ ָך ֵלאמֹר פ  ַצו ְׂ ָאֹנִכי מְׂ
ָך  ֲעִני ֶ ַ ָאִחיָך ל  ָך לְׂ ח ֶאת ָידְׂ ַ ת  פְׂ ת ִ

ֶצָך: ַארְׂ ָך ב ְׂ יֹנְׂ ֶאבְׂ לְׂ  ו 
ָגִביש   איוב כח )יח( ָראמֹות וְׂ
ָמה  ךְׂ ָחכְׂ ֶמש ֶ ֵכר ו  לֹא ִיז ָ

ִניִנים: ְׂ  ִמפ 
ָקָרה ִהיא  משלי ג )טו( יְׂ
ָכל ֲחָפֶציָך  ִניִנים וְׂ ְׂ מפניים ִמפ 

וו   : לֹא ִיש ְׂ  ָבה 
ח -מלכים ב ַ זְׂ א א )ט( ַוי ִ

ִריא ִעם  מְׂ ָבָקר ו  הו  צֹאן ו  ֲאדִֹני ָ
ר ֵאֶצל ֵעין  ֶאֶבן ַהז ֶֹחֶלת ֲאש ֶ
ֵני  ל ֶאָחיו ב ְׂ ָרא ֶאת כ ָ קְׂ רֵֹגל ַוי ִ
ָדה  הו  י יְׂ ש ֵ ָכל ַאנְׂ לְׂ ֶלךְׂ ו  ֶ ַהמ 

: ֶלךְׂ ֶ ֵדי ַהמ   ַעבְׂ
ג  ב ַעל חו  ישעיה מ )כב( ַהי ש ֵ

ֶביָה כ ַ  יֹש ְׂ ֹוֶטה ָהָאֶרץ וְׂ ֲחָגִבים ַהנ 
אֶֹהל  ֵחם כ ָ ָ ת  מְׂ ַמִים ַוי ִ ֹק ש ָ ַכד 

ֶבת:  ָלש ָ
י  ת ִ י ָאַמרְׂ תהילים פט )ג( כ ִ
ִכן  ָ ַמִים ת  ֶנה ש ָ עֹוָלם ֶחֶסד ִיב ָ

ָך ָבֶהם: ָנתְׂ  ֱאמו 
ֲֹהֵני  ם כ  ֶ ַאת  ישעיה סא )ו( וְׂ
ֵתי ֱאלֵֹהינו   רְׂ ש ָ ֵראו  מְׂ ק ָ דָֹוד ת ִ יְׂ

ֹוִים  ֹאֵכלו  ֵיָאֵמר ָלֶכם ֵחיל ג  ת 
: רו  ָ ַימ  תְׂ בֹוָדם ת ִ ִבכְׂ  ו 

ִאם תזריע ויקרא  יג )ד( וְׂ
רֹו  ש ָ עֹור ב ְׂ ָבָנה ִהוא ב ְׂ ֶהֶרת לְׂ ב ַ
ֶאָה ִמן ָהעֹור  ָעמֹק ֵאין ַמרְׂ וְׂ
יר  ג ִ ִהסְׂ ָעָרה לֹא ָהַפךְׂ ָלָבן וְׂ ש ְׂ ו 
ַעת ָיִמים: בְׂ ַגע ש ִ ֵֹהן ֶאת ַהנ ֶ  ַהכ 

יֹום פנחס במדבר  בְׂ כח )כו( ו 
ִרים ו  כ  ָחה  ַהב ִ ֶכם ִמנְׂ ִריבְׂ ַהקְׂ ב ְׂ

ֻבעֵֹתיֶכם  ש ָ ה ַלידָֹוד ב ְׂ ֲחָדש ָ
ל  ֶיה ָלֶכם כ ָ ָרא קֶֹדש  ִיהְׂ ִמקְׂ

: ו  ֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעש   מְׂ

 



 ואת העורבים ד תקעו אמונה ה        מוהר"ן תנינא             ז:             ליקוטי             

בהקריבכם מנחה חדשה כמבכירה. ואיזהו התחלה, 
. היינו התחלת הצדקה, כשמתחילין מחדש ליתן צדקה. וזה לה'

, בחי' צדקה חדשה, בחי' התחלת הצדקה. כי מנחה חדשהבחי' 

. וע"י הצדקה מגישי מנחה בצדקה [א] כ"שמנחה בחי' צדקה, 

י , זה בחי' זקן, כבבשבועותיכםנתתקן בחי' זקן כנ"ל. וזהו 

כי ע"י בחי'  ([ד] רש"י בפ' אנכיכשפג) ,ני נדמה להם כזקןבסי

שהוא בחי' התחלת הצדקה, נתתקן בחי' זקן,  ,מנחה חדשה

שהוא בחי' שבועות כנ"ל. ואזי נתבטל יניקתו של מצח הנחש 

שיונק מזקני הדור שאינם כתקונו כנ"ל, ונשמע קול הקריאה של 

 ,לכם 'דש יהימקרא קויו"ט שמגלה את הרצון כנ"ל. וזהו 

היינו קול הקריאה של יו"ט, שהוא התגלות הרצון, שזה בחי' 

מקרא קודש כנ"ל. שהוא נשמע עתה ע"י הצדקה שמכניע את 

כל מצח הנחש חכמת הטבע כנ"ל. ואזי ע"י התגלות הרצון, 
. כי ע"י התגלות הרצון מלאכת עבודה לא תעשו

ן לעשות יראה נשפע חסד. ואזי אין צריכיההנעשה יראה, וע"י 

. עולם חסד יבנהשום מלאכה, כי נתקיים העולם בחסדו, בבחי' 

 כנ"לועמדו זרים ורעו צאנכם וכו' ואתם כהני ה' תקראו ואזי 

, כי אין צריכין כל מלאכת עבודה לא תעשו. וזהו [ו]

לעשות שום מלאכה ושום עסק, כי נתקיים העולם בחסדו בחי' 

 : כנ"ל ואתם כהני ה' תקראו

ין החיות רעות ובין המצח הנחש. כי חכמי הטבע חילוק ביש 

שהם בחי' חיות רעות, הם החכמים שאוחזים בחכמת הטבע 

להנאתם, כי יש להם הנאה מזה, כדי להחזיק דעת ושקר שלהם 

וכיוצא. אבל החכם שהוא בבחי' מצח הנחש, הוא רשע וכופר 

)כמו זכמתו, רק הוא חשאין לו שום הנאה מ ,בלי שום הנאה

 :[ט] שהוא( רשע וכופר בלי שום הנאה כנ"ל [ח] רשע ירא
המאמר כולו אחד וכולו קשור זה בזה, שהצדקה היא  כללי

קשה מאד בהתחלה, אבל התועלת של הצדקה גדול מאד, כי 

ע"י הצדקה אין צריכין לעשות שום מלאכה ועסק כי נתקיים 

העולם בחסדו. כי ע"י הצדקה מוציאין יניקת מצח הנחש שיונק 

של יו"ט שמגלה את  'ר, ואזי נשמע קול הקריאמזקני הדו

הרצון, ואזי נתגלה יראה. כי עיקר היראה ע"י התגלות הרצון. 

וע"י היראה נעשה כלי וצנור לקבל על ידו השפעת החסד. כי 

בלא הכלי והצנור א"א לקבל את החסד. רק ע"י היראה שהוא 

 צנור וכלי ע"י מקבלין את החסד. ואזי מתקיים העולם בחסדו,

ועמדו זרים ואז אין צריכין לעשות שום מלאכה, כי נתקיים 

 : כנ"ל ורעו צאנכם וכו'

 

 יבאבחודש שופר בכסתקעו תהלים פא( [ )יא]ה 
י קלאליגכי חק לישראל הוא משפט  ,ליום חגינו

 .יעקב

, וצריך כ"א לחפש א"ע [יד] העיקר הוא האמונה א

ולחזק א"ע באמונה. כי יש סובלי חלאים שיש להם מכות 

מופלאות. והם סובלים החולאים רק בשביל נפילת האמונה, 

והפלא ה' את מכותך מכות גדולות בבחי' )דברים כח( 

ונאמנים דייקא, כי הם באים  ,רעים ונאמנים טוונאמנות וחלאים

ע"י פגם אמונה, כי ע"י נפילת האמונה באים מכות מופלאות, 

ת. כי שאין מועיל להם לא רפואות, ולא תפלה, ולא זכות אבו

 ,כל הרפואות הם ע"י עשבים, והם גדילים רק ע"י אמונה

כשארז"ל )תענית ח( אין הגשמים יורדין אלא בזכות אמונה, 

שכשיש  ,אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף[ טז]שנאמר 

אמונה אז יורדין גשמים וצומחים עשבים, ואזי יש רפואות. 

גם עיקר  אין רפואה. ואזי ,אבל ע"י נפילת האמונה אין גשמים

כח הרפואה שיש בכל עשב ועשב, הוא ע"פ הסדר שיש 

להזרעים לפי המקום ולפי הזמן. כי יש עשב שעיקר כחו 

לרפאות הוא רק כשקוצרין אותו עד שלא הביא שליש, ואח"כ 

אין כח לאותו עשב לרפאות. וכן יש עשב שכחו רק כשנגמר 

ם. עד שנופל מאליו, וכיוצא בזה כפי הסדר של הזמן שיש לה

ובמקום  ,דר לפי המקום, שבמקום זה גדל זה העשבסוכן יש 

פ "עיזאחר גדילים עשבים אחרים. ועיקר כחם לרפאות, הוא רק 

הסדר שיש להם לפי הזמן והמקום. וסדר הזרעים הוא ע"י 

)שבת ד' לא(, שע"י אמונה זה סדר זרעים אמונה, בבחי' 

ז יש אמונה נעשה הסדר של הזרעים לפי הזמן והמקום, שעי"

להם כח לרפאות. וע"כ ע"י נפילת האמונה אין מועיל רפואות. 

ויהי ידיו )שמות יז(  "שוכן תפילה הוא ג"כ בחי' אמונה, כ

בצלו. וכן זכות אבות נתגלה ג"כ רק  יחתותרגומו פריש אמונה

, הנצנים אלין הנצנים נראו בארץע"י אמונה. בבחי' )ש"ה ב( 

ב( הם נראין ונתגלין בזוה"ק )בההקדמה ד' א' ע" "שאבהן כ

שכן ארץ ורעה )תהלים לז(  כ"שבארץ, שהיא בחי' אמונה 

. ([יט] , בחי' עפר מאנא דכולהו )ת"ז תי' ע' ד' קך ע"באמונה

ע"כ ע"י נפילת האמונה אין מועיל לו לא רפואה ולא תפלה 

ולא זכות אבות. כי כל אלו הם בחי' אמונה כנ"ל. וגם אין 

מועיל  ,של אח וגניחות, שלפעמים כמועיל להחולה קול צעקת

להחולה אלו הקולות שמרחמין עליו ע"י קולות הללו. אבל ע"י 

נפילת האמונה גם זה אין מועיל. כי הגניחות וצעקת אח הנ"ל, 

. כי הקול כלול מאש [כא] אבהןוקול זה בחי'  ,הם קול בלא דיבור

 , והם נראין[כג] , שהם בחי' תלת אבהן{[כב] תיקון סט}מים רוח 

ונתגלין רק ע"י אמונה, שהיא בחי' עפר מאנא דכולהו. וע"כ 

. וגם עי"ז [כד] ע"י נפילת האמונה אין מועיל לו גם הקולות הנ"ל

בעצמו אין מועיל לו רפואה, כי עיקר הרפואה היא ע"י 

התמזגות היסודות. כי יש ד' יסודות, אש מים רוח עפר. וצריך 

מזג היסודות שיש ( לכו)דאקטירייכהשידע עפ"י  ללזה חכם גדו

בכ"א וא' מן העשבים כפי הרפואה שצריך זה החולה לפי 

)גם בהכרעת כז .קילקול היסוד שנתקלקל ונחלש אצל זה החולה

הקול יש בחי' התמזגות היסודות(. וע"כ ע"י פגם אמונה, שעי"ז 

נפגם בחי' הד' יסודות, כי כולם מתגלין רק ע"י בחי' עפר שהיא 

 : רפואה מאנא דכולהו, ע"כ אין לו

 

                                              
 מלאכי ג כנ"ל אות י' א
 בשביעותיכם -בתרלדשבועותיכם,  -בתקפא ב

 כשפירש"י –מתרצו  ג
 שמות כ' ב' )שם הלשון ונגלה כאן כזקן. והמקור במכילתא יתרו ד

ופסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות פט"ו. ומדרש שכל טוב שמות 
פט"ו.  ולשון נדמה להם הוא באוצר המדרשים איזנשטין פסיקתא עמ' 
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 יראה -מתרצו  ה
 ישעיהו סא כנ"ל אות ג' ]דף ה:[ ו

 הוספה זו נמצאת כבר בדפו"ר בסוגרים ז

 ('ד אות"ה שיש"ק ח) פרומער רשע" "אזוי ווי א   -לשון רבינו היה ח

, שבלעם מצח הנחש ובלק חיות עיין לק"ה ברכת השחר ב' אות עב ט
 רעות.

                                                       
 בדפו"ר מכאן ועד סוף התורה באות מרובע י

נאמרה בראש השנה שנת תקע )חי"מ בספר(  הארוכה ביותרתורה זו ) יא
ועיין ימי  .נט( חל בימים ב' ג' )פל"ח( ועיין חיי מוהר"ן סימן מא

  .מוהרנ"ת סעיף לז

, וכפירוש רבנו בסוף התורה שהוא לשון בכסה )כלשון הפסוק -מתרצו יב
ריש תורה ועיין לעיל ועפרש"י על פסוק זה שכסה רומז לכסא עי"ש. ( יכיסו

 יד מה שנרשם בזה
 לאלהי -ומתרלו  ,אלקי -גם בתרלד יג
  עיין לק"ה נדה ב' ב' וערובי תחומין ה' ד'. יד

 וחלאים -וחלים, ובקרן הורוביץ תשסז -. במנוקדיםוחולאים –מתרצו  טו
 תהלים פה יב טז

 עפ"י -מתרצו  יז

                                                       
פרישן  )באונקלוס פריסן( ועיין לעיל  -פרישת. ומתרלו -ו"ר ותרלדגם בדפ יח

תורה ז' אות א' ]דף ח:[ ותורה ט אות ה' ]דף יב:[ ותורה כ' אות ה' ]דף כח:[ 
 ולקמן תורה יט תנינא, גם שם רבינו כתב פרישת ובתרלו תיקן פרישן.

 בדפים שלנו דף קלב. יט

 קתצע -צעקה, ובקרן הורוביץ תשסז -במנוקדים כ
 עיין אבניה ברזל )הנדפס בככבי אור( אות סועיין לעיל תורה מב ו כא

 דף קד: כב

 עיין זוהר ח"ג לח: ורפג. כג

 מובא בשיש"ק ח"א סימן תפו  'עיין כאן ביאור הלקוטים אות ז כד

 נמצא כבר בדפו"ר כה
 -י' ראשון מחוק ונשאר נקודה, בתרלד -)דאקטיריי( בתקפא -בדפו"ר כו

 )דאקטיריי( -ומתרלו )דאקטוריי(

 נמצא כבר בדפו"ר כז

 תורה אור
כח )כו( ּוְביֹום  פנחסבמדבר 

ְנָחה  יְבֶכם מִּ ְקרִּ ה  ים ּבְ ּכּורִּ ּבִּ ה 
ֻבעֵֹתיֶכם  ש ָ ידָֹוד ּבְ ה ל  ֲחָדש ָ
ל  ְהֶיה ָלֶכם ּכָ ְקָרא קֶֹדש  יִּ מִּ

ֲעׂשּו:  ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ת 
ב ְמָצֵרף  מלאכי ג )ג( ְוָיש  

ֶסף ְוטִּ  ֵהר ּכֶ ֵני ּוְמט  ר ֶאת ּבְ ה 
ֶסף  ּכָ ָהב ְוכ  ּזָ ק אָֹתם ּכ  ּק  י ְוזִּ ֵלוִּ
ְנָחה  י מִּ יש ֵ ּגִּ ידָֹוד מ  ְוָהיּו ל 

ְצָדָקה:  ּבִּ
י  ְרּתִּ י ָאמ  תהילים פט )ג( ּכִּ
ן  כִּ ם ּתָ יִּ מ  ֶנה ש ָ ּבָ עֹוָלם ֶחֶסד יִּ

 ֱאמּוָנְתָך ָבֶהם:
ים  ישעיה סא )ה( ְוָעְמדּו ָזרִּ
ְוָרעּו צֹאְנֶכם ּוְבֵני ֵנָכר 

כָּ  ם  ֵריֶכם ְוֹכְרֵמיֶכם:אִּ ּתֶ )ו( ְוא 
ְרֵתי  ֵראּו ְמש ָ ּקָ ּכֲֹהֵני ְידָֹוד ּתִּ
ם  ֱאלֵֹהינּו ֵיָאֵמר ָלֶכם ֵחיל ּגֹויִּ

רּו: ּמָ ְתי  ְכבֹוָדם ּתִּ  ּתֹאֵכלּו ּובִּ
 

 תורה ה
חֶֹדש  תהילים פא ) ְקעּו ב  ד( ּתִּ

נּו: ּגֵ ֶסה ְליֹום ח  ּכֵ ֹוָפר ּב   ש 
)נט(  כחכי תבוא דברים 

ְפלָ  ּכְֹתָך ְוֵאת ְוהִּ א ְידָֹוד ֶאת מ 
דֹלֹת  ּכֹות ּגְ ְרֶעָך מ  ּכֹות ז  מ 
ים  ם ָרעִּ ְוֶנֱאָמנֹות ָוֳחָליִּ

ים:  ְוֶנֱאָמנִּ
תהלים פה )יב( ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ 

ָקף: ש ְ ם נִּ יִּ מ  ָ ש ּ ְצָמח ְוֶצֶדק מִּ  ּתִּ
ה  יֵדי מש ֶ שמות יז )יב( וִּ
ימּו  ׂשִּ ּיָ ְקחּו ֶאֶבן ו  ּיִּ ים ו  ֵבדִּ ּכְ

יֵּ  יו ו  ְחּתָ ֲהרֹן ת  ב ָעֶליָה ְוא  ש ֶ
זֶּה ֶאָחד  ְמכּו ְבָיָדיו מִּ ְוחּור ּתָ
י ָיָדיו ֱאמּוָנה  ְיהִּ ה ֶאָחד ו  ּזֶ ּומִּ

: ֶמש  ָ ש ּ ד ּבֹא ה   ע 
ידָֹוד  ח ּב  ט  תהילים לז )ג( ּבְ
ָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה  ה טֹוב ש ְ ֲעׂשֵ ו 

 ֱאמּוָנה:
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  ואת העורבים צויתי לכלכלך ואת העורבים צויתי לכלכלך מאמר מאמר 
 מספה"ק ליקוטי מוהר"ן 

 

 א
 

 זמן אמירת התורה
בשבועות שנת תקסט )חי"מ    תורה זו נאמרה 

 . ביום א' וב' )פל"ח(אז חל שנט( 

 
 פתיחה

במלאכות גשמיות אלא מבואר כאן כיצד זוכים שהעולם יתקיים בחסדו בלבד בלא שנצטרך לעשות השתדלות 
דהיינו כמו שנברא בתחילה קודם החטא, דהיינו כיצד מבטלים את יניקת  להיות פנוי לגמרי לעסוק בתורה ומצוות.

ממנו גם כל הקושי  נים שוקללת בעצב תלדי ב הנחש הקדמוני ומבטלים את קללת בזעת אפיך תאכל לחם.
   .\בבעבודת ה'/ 

שרק רצונו קורא בקול גדול ההימים טובים   ע"י ששומעים את קוללה לימה שזוכים ומבאר שזה ע"י יראת שמים ש
ית' הוא המנהיג את העולם בכל פרטיו, ואין לטבע שום כח בלעדיו. אלא שכנגד הקול דקדושה של הרצון יש קול 

את קול קריאת הימים טובים. ולזה צריך להרבות   המחרישחכמי הטבע הכופרים ברצון  חיות רעות שהם  של 
שיונק מזקנים שלא מתחדשים בכל יום בעבודת  ,בצדקה, כי הם מקבלים כוחם ממצח הנחש הכופר הגדול ברצון

, ואזי אפשר לשמוע את קול חכמי הטבע החיות רעות הנ"ל  קולם שלועי"ז נחלש  .וה', וע"י הצדקה מבטלים יניקת
בכלי היראה שכשהוא מתקבל  ,ואזי זוכים ליראה, שהיא הכלי לחסדו ית' ,ובים המגלה שהכל ברצונו ית'טהימים  

 , ומתקיים ורעו זרים צאנכם. אזי א"צ להשתדלות גשמית

 
 סיכום התורה לפי אותיות

עבודת הצדקה לשבר טבע האכזריות לזולת. וא"א להקרא נדבן עד שיעבור בדרך הזה של שיבור האכזריות כל אחד   –אות א  
 חיות.  ם אבל רחמן מטבעו יש ג , לפי מדרגתו, כי זה גדר אדם

עבודת הצדקה היא בחי' לידה עם צירים וחבלי לידה וקושי גדול עד שמוליד את מדת הנדבנות   ,כמו כל עבודת ה'  –אות ב  
ומיוחדת הצדקה  שלו לכן  ,  את הפתח שנפתח,  וגם מרחיבה  ופתח לכל העבודות,  כל ההתחלות  שהיא התחלה של 

 תמיד היא קשה. 
ג   )כי   –אות  ימיו רק על ההכרח בלבד  יכול לבלות כל  ואדם  ויש לו מנה רוצה    צרכי הגוף רבים  וגדל,  תמיד ההכרח הולך 

צטרך לשום מלאכה כי  נ מאתים(, אבל ע"י צדקה מרגיל עצמו להכרח באמת וע"י עבודת הצדקה כנ"ל אפשר שלא  
פ שגם לט מלאכות גשמיות הן עבודת ה' כי באתערותא דלתתא  "יושפע חסדו ית' בלא שום השתדלות גשמית, ואע 

משכ של  מלאכות  לט  למעלה  קומת  איתער  )לכל  העולם,  לקיום  חיות  ונמשך  בראשית  מעשה  כנגד  שהוא  רוחני  ן 
מאמרות(  איתערותא    העשרה  שום  בלא  הבריאה  בתחילת  כמו  בחסדו  העולם  את  הקב"ה  שיקיים  אפשר  אעפ"כ 

 דלתתא וההכרח לנו יעמדו זרים ורעו צאנכם וכו'.
 וע"י יראת שמים עושים כלי וצינור לרוב החסד כדי שלא יזיק.  –אות ד' 
 וליראה זוכים ע"י שמתגלה שכל הנעשה בעולם תלוי רק ברצונו ית'.   –אות ה' 
ו   חוזר   –אות  רגל  בכל  )כי  רצונו  רק  שהכל  ומכריזים  קוראים  שהם  קודש  מקרא  בבחי'  ית'  ברצונו  שהכל  מגלים  רגלים  ג' 

ו  בו  היו"ט שלו. ששמח כשי  נס הוא התגלות הרצון(ומתעורר הניסים שהיו  דע  וכפי התגלות הרצון כך היא שמחת 
הצער שעושים לנו הגויים ינקום בהם. אבל כנגד קול דקדושה של הרגלים יש קול של חיות  ועל כל   ית' שהכל ברצונו 

 בבחי' שאגו צורריך בקרב מועדיך שמו אותתם אותות.  רעות שהם חכמי הטבע שמתגבר.
שאחוז בשרש הרצון ויכול עשות ניסים להראות שהכל תלוי   יכולשכם גדול שבקדושה  חחכמי הטבע היא ע"י  הכנעת    –אות ז'  

כח ואין  ית'  ברצונו  להבדיל    רק  להכעיס(  )בחי'  בעצמה  והכפירה  הרע  שהוא  הנחש  מצח  יש  כנגדו  אבל  לטבע, 
לתיאבון(.   )בחי'  עצמם  להנאת  שעושים  הרעות  מ מהחיות  לפעמים  הנחש  ולפעמים  תומצח  גדול  כופר  באיזה  לבש 

   כניס ספק )גמט' עמלק( בלבם על הרצון. הנכנס במחשבת הכשרים בעיון דק ל
כח הרע בעצמו מקבל חיותו מהזקנים מאריכי הימים כשאין בהם שלימות ולא בכל יום מוסיפין    מצח הנחש שהיא  –אות ח'  

כי ע"י בחי' קצר ימים נעשה אצלם    אע"פ שבלבם שלמים עם הרצון אבל במעשיהם לא ניכר כל כך,,  קדושה ודעת
יונק מצח הנחש    שבע רוגז, ונעשים כעסנים  ולא רק    מיחסיםע"י שמראה שגם צדיקים גדולים  ומזה  חשיבות לטבע 

 הנ"ל.  בקרב מועדיך לרצון, ובזה עושה נפשות לחכמת הטבע ומרבה חיות רעות בעולם ומחזק את שאגת צורריך 
של הזקנים ומבטלים את יניקת מצח הנחש, כי צדקה מגלה את    ע"י עבודת צדקה כנ"ל מתקנים את הימים הנפולין  –אות ט  

. וכשנכנע מצח הנחש נחלש קולם של החיות  בוטח בו ית' שלא יחסר לו ההכרחי לו באמתשמח בחלקו ועי"ז  שהרצון  
 ימים טובים שהכל תלוי רק ברצונו ית'. ה רעות ואזי אפשר לשמוע את הקול קורא של 

  
 ירושלים   חתשע   ג' איירעד  אדר    טי א

 באות ב' שעבודת ה' היא בחי' לידה ולכן צריך צעקות היולדת כדי להתגבר על המניעות שבה עי"ש.  כמבואר   ב

   .חוה   א כ' שיוכבד ילדה את משה רבנו בלא צער לידה כי נשים צדקניות לא היו בפתקא של   רבה   ובשמות 
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כמ"ש ונוגשיך בצדקה. וזהו    אם מקבל זאת ברצון  נחשב לישראל עבודת הצדקה  נגד רצונול  גם מה שגוי לוקח מישרא  –אות י  
מנחה בצדקה, וזה שכתוב לעיל    יכיעקב אבינו רצה לעשות רצון בעשו שלח לו מנחה ומנחה היא צדקה כמ"ש מגיש

 צדקה זכה ליראה.הוירא יעקב מאד שע"י התגלות הרצון שע"י  
דוד ע"י "ואת ערובתם תקח" דהיינו עבודת הצדקה בבחי' את העורבים צויתי ביטל את יניקת מצח הנחש הוא גלית    –אות יא  

את   הכניע  ועי"ז  הטבע,  חיוב  ע"י  רק  להכיח שהכל  ז( שרצה  באות  גם  אינה  )כנ"ל  לבדה  אחת  הכנעה  אבל  גלית. 
 מכניעה לגמרי אלא צריך לחזור ולהכניעם עד שבטלים לגמרי. 

נחש(  מצח  שסביב לה תנין ))הרצון(  וראיתי האבן טוב  )שרש הרצון(  פעם אחת הלכתי בספינה  הינדואה  ביאור מעשה שסיפר רב יהודה  

ורצה התני)חכם שבקדושה(  וירד איש   ובא עורב    )שרש הרצון(  לבלוע את הספינה )מצח הנחש(  ן  לתוך המים להביא את האבן, 
)בחי' ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו    ומדמו הרב של התנין נהפכו כל המים לדם)מצח הנחש(  וחתך את ראש התנין  )צדקה(  נקבה  

)הטיל  ותלה  ון(  )הרצ חבירו של הראשון ולקח את האבן טוב  )מצח הנחש(  , בא תנין  ירחץ בדם הרשע, ונחלש שאגת החיות רעות(
)צדקה(  , וחזר העורב נקבה  )שר הרצון(   לבלוע את הספינה)מצח הנחש(  על התנין המת והחיה אותו ושוב רצה התנין  ספק ברצון(  

היו עמנו בספינה צפרים מלוחות  )שרש הרצון(  וזרק לספינה  )הרצון(  את האבן טוב  )החכם שבקדושה(  וחתך את ראשו. לקח האיש  
ישראל שטעו   מ)בני  טוב  )הרצון(  הניח האיש את האבן טוב  חכמי הטבע(  והתבלבלו  )וחיו( לקחו הצפרים את האבן  )את  עליהם 
       .)בחי' פרח מטה אהרן לבית לוי שהיראה נעשה כלי להשפעת החסד  ופרחו עמוהרצון וזכו ליראה(  

הדלקת )המבואר בחי"מ שצ( צדקה פותחת את המכה, זקן זה  פצע  בחי' ד' שלבים ברפואת  ד' שלבים בתורה זו הן    –אות יב  
את   שמנקה  כבוס  עין  רוגל  עין  בחי'  רגל  בחי'  רצון  שבמכה,  הדמים  עכירות  שמושך  חכמה  משך  בחי'  חכמה  קנה 

 ה. הדמים מהעכירות שבהם, ומלאכת מעשה בראשית בחי' כהני ה' תקראו בחי' והסגיר הכהן סגירת המכ 
 ביאור הפסוק שבו רמוז כל התורה הזו וביום הבכורים וכו'  

 
 שיחות השייך לתורה זו 

בּועֹות תקס"ט ]שחל ביום ראשון ושני )פל"ח דלהלן([: )חי  ָ ש  יָמן ד', ֶנֱאַמר ּבְ ים", )ליקו"מ ח"ב( סִּ ּכּורִּ מוהר"ן, -יַמֲאַמר "ּוְביֹום ַהּבִּ
 סעיף נ"ט(.  

כך הגיע שבועות. ואז חזרו ונתגלגלו עלי מחדש מניעות עצומות מאוד מאוד מלהיות על שבועות. וכל העיקר הבלבול -אחר
ְכרֹונוֹ  זִּ ְבָרָכה בעצמו אם להיות אצלו על שבועות ולבלי להסתכל על -הדעת שלי היה שהסיתו אותי שאשאל את פי רבינו  לִּ

ְכרֹונוֹ מניעות כאלה אם לאו. ואם הייתי שואל אותו   -לא היה מניח אותי להיות אצלו על שבועות בשום אופן כי כן היה דרכו זִּ
ְבָרָכה. שאף כן כששאלו אותו על דבר שהיה  -פי-על-פי שהיה חפץ שישבר האדם כל המניעות שבעולם ויבוא אצלו אף-על-לִּ

ר לו שלא יהיה אצלו. והזהיר אותו  צריכין מסירות נפש לזה, להיות אצלו, ולשבר מניעות גדולות, היה מדחה את האדם ואמ
כך בשביל להיות אצלו. ואמר שיש לו כמה טעמים על זה. ומחמת זה נידחו כמה בני אדם מלהיות אצלו  -שלא ימסור נפשו כל

בראש השנה ובעתים הקבועים. כי תיכף כששאלו אותו הזהירם שלא ימסרו נפשם להיות אצלו. כי בדרך שאדם רוצה לילך  
רמוליכין אותו.   ְזּכָ ְלֵעיל התגברו כנגדי  -ועוד היה לו טעמים הרבה על זה. ואני ידעתי כל זה מכבר. אבל אז קודם שבועות ַהּנִּ

ְכרֹונוֹ -המניעות בהתגברות ובהתפשטות חזק כל זִּ ְבָרָכה בעצמו מה לעשות. ואז היה  -כך, עד שעלה על דעתי לשאול אותו  לִּ
ר   הוא בעצמו בודאי מונע אותי מאוד מלהיות אצלו  ְזּכַ ּנִּ ְלֵעיל. אבל השם יתברך חיזק לבבי וגם חברי רבי נפתלי חיזק אותי  -ּכַ

ְכרֹונוֹ  זִּ רבינו  עם  מלדבר  מאוד  מאוד  ונזהרתי  לשבועות  -הרבה.  סמוך  עד  לכאן  לנסוע  לבלי  בדעתי  והיה  מזה.  כלל  ְבָרָכה  לִּ
ְכרֹונוֹ  ְבָרָכה ממילא שלא על-מאוד. כי אולי יוודע לרבינו זִּ כן שיחזיר אותי לביתי, כאשר אירע לי בשנה  -ל להיות גםידי ויכו-לִּ

הראשונה שנתקרבתי אליו. שמעוצם המניעות שהיה כנגדי החזיר אותי על שבועות לביתי ואמר לענין זה מוטב שיתחלל שבת 
לביתי. אך גם    כן היה בדעתי לבלי לבוא לפניו עד סמוך לשבועות מאוד, כדי שלא יהיה פנאי עוד להשיב אותי -אחד ְוכּו'. ועל

העיר.  בני  ומכל  בית אבי  ומכל  ביתי  בני  רבים מכל  יסורים  לי  והיה  אז.  לי  מעוצם המניעות שהיו  להיות  יכולתי  לא  בביתי 
ְכרֹונוֹ  זִּ לרבינו  קודם שבועות לכאן  ימים  איזה  לנסוע  לרבינו -והוכרחתי  הדבר  יתוודע  מאוד שלא  נזהרתי מאוד  ְבָרָכה. אך  לִּ

ְכרֹונוֹ  ְבָרכָ -זִּ ְכרֹונוֹ לִּ ְבָרָכה מפי -ה. ואז חל שבועות ביום א' ובערב שבת קודם שלפני שבועות סמוך לערב נודע הדבר לרבינו זִּ לִּ
ְכרֹונוֹ  זִּ ְבָרָכה. כי ידעתי שעתה אי-אחרים, שיש לי עתה מניעות ויסורים כאלה. וכשהגיע סמוך לפנות היום נכנסתי אליו  -לִּ

ְכרֹונוֹ אפשר שיחזיר אותי לביתי כי כבר פנה היו ְבָרָכה לדבר עימי בצחות לשונו הקדוש ואמר לי לא ידעתי -ם. והתחיל הוא זִּ לִּ
כלל שיש לך עתה מניעות כאלה. אילו הייתי יודע בודאי היית מוכרח לחזור לביתך ולא היה מועיל שום דבר רק היית מוכרח  

על האדם, אזי בודאי ענין זה טוב יותר מן  לשוב לביתך. אך עתה שכבר אתה בכאן סוף כל סוף, כשנפטרין מכל מה שעובר  
אז מע קומט אלדינג איבער איז דאס פארט בעסיר. וזכיתי להיות אצלו על שבועות   –הכל. ואמר בלשון אשכנז בזה הלשון  

היה מתנהג עם   הרבה לספר איך  יש  זה  ובענין  וכתבתי אותה בעזרת השם.  צויתי"  העורבים  "ואת  הנוראה  התורה  ושמעתי 
בע ראנשיו  ְזּכַ ּנִּ ּכַ עסק  על  אותו  שואלים  כשהיו  כאלה  אף-נינים  האדם  את  מונע  שהיה  נפש  מסירת  בו  שיש  פי -על-ְלֵעיל 

שבאמת היה חפץ מאוד שיהיה אצלו. ואמר בפירוש כששואל אותי אני מוכרח להשיבו כך ויש בענין זה מעשיות נפלאים מה  
 נ"ת, סימן ל"ה(.  ימי מוהר  -שעברו על כמה מאנשי שלומנו בענינים האלה: )

 ָ יָמן ד', ְוש  ּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' סִּ לִּ ְלָך", ּבְ י ְלַכְלּכֶ יתִּ ּוִּ ים צִּ נּו ַהּתֹוָרה "ְוֶאת ָהֹעְרבִּ ָאַמר ַרּבֵ ֶ ֵעת ש  יֹות  ּבְ ה ַהּטָ יעֹות ְוַכּמָ ה ְיגִּ ּמָ ם ְמָבֵאר ּכַ
ין ֵאיֶזה ּדָ  עֹוֹשִּ ֶ ין ַלֲעשֹות ֹקֶדם ש  יכִּ ילּות ְצרִּ פִּ ה ּכְ יֹות  ְוַכּמָ ה ַהּטָ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ּבְ ַעְצמֹו ֶאת ּגּופֹו  נּו ָאז ּבְ ה ַרּבֵ ּטָ ָראּוי ְוכּו', הִּ ה ּכָ ָ ְקֻדש ּ ּבִּ ֶ ָבר ש 

ירּות ֶנֶפש  ֲעצּוָמה  ְמסִּ ילּות ּבִּ  (עאסימן  חלק ה  -שיח שרפי קודש ) ּוְכפִּ

אוי", עד כאן, אמרו אנשי שלומנו בענין לשון  בענין המבואר בתורה ד' חלק ב' בענין ל"ט מלאכות ְוכּו' "כשעושה המלאכה כר 
שאז על כולו במלאכה,  כל  יהיה שקוע  כזה שלא  באופן  ל"ט  -"כראוי" שנקט, שהכונה שיעשה המלאכה  עליו  זה שולט  ידי 

 שיש"ק ח"ו, סעיף רפ"ג(.   -קללות חלילה, היפך ל"ט מלאכות המשכן: )

י ֵ ַאְנש  לֹוֵמנּו בהמבואר בתורה ד'-היו מדגישים  ְ חלק ב' בענין עבודת הצדקה, שקרא לה רבינו בשם "עבודה", שמזה נשמע    ש 
ונבין שכל ענין וענין שלימדנו רבינו הרי הוא עבודה ואינו דבר של מה בכך. ואף כשנותן רק פרוטה לענין הרי שהוא עבודה  

כן גם -ידו ואף אם עשה מעט. ועל  וצריך לשים ליבו היטב לזה. וכשישים ליבו נכון לזה יזכה לכל הדברים והזכויות שבאות על
משום זה הדגיש רבינו וקרא לזה "עבודת הצדקה", וכן סובב והולך הדבר על כל דבר שבקדושה, שכשעושהו נכונה אף דבר 

 שיש"ק ח"ו, סעיף רפ"ד(.   -קטן הרי הוא "עבודה". כי כבר מתגבר עליו היצר על אף מעט זה: )
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 שיש"ק ח"ה, סעיף ד'(.   -ע ירא" אמרה רבנו בזה הלשון "אזוי ווי ַא פרומער רשע": )על המבואר בתורה ד' חלק ב' בענין "רש

ְכרֹונוֹ  דר היה רבי פנחס יהושע בטשערין ְבָרָכה בדירה עלובה מאוד, מושכרת בסך חמישה רובלים לשנה. הגיע פעם שלרוב -זִּ לִּ
עניותו לא היה לו לשלם שכר הדירה, וכך גדל חובו משנה לשנה, ושהה הדבר משך שבע שנים, עד שהיה צריך לשלם סך 

תא עד  יפרעהו  לא  שאם  הבית  בעל  עליו  איים  הדירה.  לבעל  רובלים  וחמש  בלית  שלושים  מהדירה.  בכח  יפנהו  מסוים  ריך 
ברירה ושלא כדרכו הלך אל רבי אבא'לה העשיר לבקשו נדבה. בהכנסו לביתו הענק והגדול נכנס ועבר מחדר לחדר עד הגיעו  
לחדר הפנימי שישב בו רבי אבא'לה. ושטח לפניו את מר לבו. הוציא רבי אבא'לה סך של חמישה רובלים ונתן לו, ואמר לו: 

השאר   לחדר את  ביציאתו  כשהגיע  והלך.  וקם  ולקחם  יהושע  פנחס  ר'  לו  הודה  שלומנו.  אנשי  משאר  ואסוף  לך  לך  החסר 
הסמוך, קראו רבי אבא'לה ואמר לו בהרהור: קח עוד חמישה רובלים. לקחם ויצא. כשהרחיק ללכת עד לחדר השלישי, שמע  

בא'לה שוב בהרהור: קח עוד חמישה רובלים. לקחם ויצא,  שוב את קולו של רבי אבא'לה הקורא לו, ונכנס אליו. אמר לו ר' א
וכשהרחיק עד הגיעו לחדר הרביעי שמע שוב את קולו הקורא לו, ושוב חזר הדבר, ונתן לו עוד חמישה רובלים, וכך חזר ונשנה  

ים בזאת איך  הדבר עד שנתן לו את כל הסך של שלושים וחמישה רובלים, שהוא סך כל חוב דירתו. ואמרו אנשי שלומנו שרוא
התגבר רבי אבאלה עצמו בכל פעם ופעם, שבכל פעם התגבר לשבור את הקמצנות שבו ולנדב שוב, וכמבואר הדבר בליקוטי 

 שיש"ק ח"ה, סעיף ר"ח(.   -מוהר"ן ח"ב סימן ד' על הכתוב "ואת העורבים צויתי לכלכלך", עיין שם: )

ְכרֹונוֹ לרוב זהירותו של רבי מיכל בן רבי יצחק בן מֹוַהְרַנ"  ְבָרָכה במצות הצדקה היה מפריש מממונו פרוטות לצדקה כמעט  -ּתְ זִּ לִּ
לפני כל עשיית דבר מצוה. החל בקימתו לעריכת תיקון חצות לילה, וקודם הלימוד, וקודם התפילה, ולפני ברכת המזון ולפני  

נכון לפעול מה שצריך, וכמבואר בליקוטי ְוכּו'. וכל זה כדי שיפתח לו פתח  )  השינה  שיש"ק    -מוהר"ן ח"ב סימן ד', עיין שם: 
 ח"ה, סעיף רי"ט(.  

ֵעת  ָכל  ּבְ ַע  ְעּגֵ ְתּגַ ּוְלהִּ ּתֹוֵקק  ְ ש  ּוְלהִּ ְכֹסף  לִּ ַעְצמֹו  ֶאת  יל  ְלַהְרּגִּ ָהָאָדם  יְך  רִּ ּצָ ֶ ש  ָהָרצֹון.  הּוא  ר  ּקָ עִּ י  ְצוֹוָתיו,   ּכִּ ּומִּ ּוְלתֹוָרתֹו  ַרְך  ְתּבָ יִּ ַלה' 
 ֶ יד ש  מִּ ל ּתָ ּדֵ ּתַ ְ ש  ְכרֹונוֹ ּוְלהִּ נּו זִּ ָאַמר ַרּבֵ ֶ ה. ּוְכמֹו ש  ָ ְקֻדש ּ ים ּדִּ ים ֲחָזקִּ ְהיּו לֹו ְרצֹונֹות טֹובִּ אֹוָתּה ָהֵעת -ּיִּ נּו ּבְ ּמָ ה עִּ ָ דֹוש  יָחתֹו ַהּקְ ש ִּ ְבָרָכה ּבְ לִּ

ר ְזּכָ ַהּנִּ ַהּתֹוָרה  ה  ּלָ ּגִּ ֶ ַהּנִּ -ש  ה  ָ דֹוש  ַהּקְ יָחה  ַהּשִּ ַמְענּו  ָ ש  ָאז  י  ּכִּ תנינא(,  ד'  )סימן  ְתֶחֶלת: ְלֵעיל  ַהּמַ נ"א(  )סעיף  ָהַר"ן  יחֹות  ַהּשִּ ּבְ ֶסת  ְדּפֶ
ְכרֹונוֹ  נּו זִּ י ָאַמר ַרּבֵ ה, ּכִּ ָ ֻדש ּ ם ֹעֶצם ַמֲעַלת ָהָרצֹון ֶאל ַהּקְ ָ ֹבָאר ש  ּמְ ֶ לּום", ש  ה ֵאינֹו ּכְ ר ֲעבֹוַדת ה' הּוא ָהָרצֹון,  -"עֹוָלם ַהּזֶ ּקַ עִּ ֶ ְבָרָכה ש  לִּ

י ַלֲעֹבד ה' ֵאינֹו יֹוֵדַע  ּיּוַכל ּכִּ ֶ ֵאר ש  ְתּפָ ָרף ֵאינֹו ָיכֹול ְלהִּ ּלּו ַמְלָאְך ְוש ָ ַרְך, ַוֲאפִּ ְתּבָ ֲעֹבד ה' יִּ ּיַ ֶ ּיּוַכל לֹוַמר ש  ֶ י הּוא ֶזה ש  ַלֲעֹבד ה' ְוכּו', ַרק   מִּ
ַרְך ְוַאף ְתּבָ ר הּוא ָהָרצֹון ַלה' יִּ ּקָ ְתבָּ -ַעל-ָהעִּ ְתָקֵרב ַלה' יִּ ים ְלהִּ ַהּכֹל רֹוצִּ ֶ ְדֶמה ש  ּנִּ ֶ י ש  ֶמָך, ַאףּפִּ ְ ְרָאה ֶאת ש  ים ְליִּ י ַהּכֹל ֲחֵפצִּ -ַעל -ַרְך, ּכִּ

י ָאָדם ֶאָחד ֵאין יֹום ֶאָחד דּ -ּפִּ ם ּבְ ם ּגַ י אִּ ְנַין ָהָרצֹון, ּכִּ עִּ ֵאין ָאָדם ֶאָחד ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו ּבְ ֶ ְעָיא ש  ּבָ ְנַין ָהָרצֹון ְוכּו',  ֵכן ָלא מִּ עִּ ֹוֶמה ַלֲחֵברֹו ּבְ
ם, ַעיֵּ  ָ ְמֹבָאר ש  ְכרֹונוֹ ּכַ נּו זִּ ה ַרּבֵ ּזֶ ר מִּ ּבֵ ּדִּ ְוֵכן  ם.  ָ ְרֶצה  -ן ש  ּיִּ ֶ ין, ש  ּסּופִּ ר הּוא ַרק ָהָרצֹון ְוַהּכִּ ּקָ ָהעִּ ֶ ֹונֹות, ש  ה ְלש  ַכּמָ ים ּבְ ָעמִּ ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְבָרָכה  לִּ

ם ַאף ֱאֶמת, ְואִּ ּבֶ ַרְך  ְתּבָ יִּ ֹות ְרצֹונֹו  ָרצֹון ָחָזק ַלֲעש  ּבְ יד  מִּ ּתָ ְכֹסף  י-ַעל-ְויִּ ל ֵכן  -ּפִּ ּוְלַבּטֵ יק  י ְלַהְפסִּ ְבלִּ ר לִּ ּבֵ ְתּגַ ְויִּ ֹות,  ֲעש  ּלַ זֹוֶכה, ַמה  ֵאינֹו 
דֹולִּ  ּגְ ין  ּסּופִּ ָרצֹון ָחָזק ְוכִּ ר ּבְ ּבֵ ְתּגַ ים יֹוֵתר, ְויִּ ְרצֹונֹות ֲחָזקִּ ְרֶצה יֹוֵתר ּבִּ לֹום, ַרק יִּ ָ ָכל ֵעת ְלעֹוָלם  ָהָרצֹון, ַחס ְוש  יד, ּבְ מִּ ּתָ ַרְך  ְתּבָ ים ַלה' יִּ

ר הּוא ָהָרצֹון: )ָוֶעד,  ּקָ י ָהעִּ  ליקו"ה חו"מ ח"א, הל' ערב ג, ג; מובא בשיש"ק ח"ה, סעיף ט"ז(.   -ּכִּ

יל בְּ  ָכל יֹום ְלַהְתחִּ ש  ּבְ ְתַחּדֵ ר ְלהִּ ּבֵ ְתּגַ יְך ְלהִּ רִּ ּצָ ֶ י, ש  ְרֵאלִּ ש ְ יש  ַהּיִּ ל אִּ ֶ ה ש  ָ ֻדש ּ ר ַהּקְ ּקַ ה עִּ ּזֶ ֶ ּפֹל ...ש  , ְולֹא יִּ ש  יֵדי  ָכל יֹום ֵמָחָדש  ַמּמָ ְלעֹוָלם לִּ
טֹובִּ  ֵהן  יו,  ּוְבַמֲעש ָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ לֹום  ָ ְוש  ַחס  ְזָקן  נִּ ְהֶיה  יִּ ּלֹא  ֶ ש  ַהְינּו  ּדְ ָאֳחָרא,  ְטָרא  סִּ ּדְ יָבה  ְוש ֵ ְקָנה  ַחסזִּ ים  ָרעִּ ֵהן  יְך  -ים  ָצרִּ ַרק  לֹום,  ָ ְוש 

ָאַמר ַרבֵּ  ֶ מֹו ש  ּלּו ַהּיֹום נֹוַלד, ּכְ אִּ ָכל יֹום ּכְ ש  ּבְ ְתַחּדֵ ְכרֹונוֹ ְלהִּ ּלּו  -נּו זִּ ְהיֹות ָזֵקן, ֲאפִּ ָאסּור ְלָאָדם לִּ ֶ ה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת, ש  ּלָ ּגִּ ֶ ֵעת ש  ְבָרָכה ּבְ לִּ
מַ  ּבְ ים  ַטּנִּ ַהּקְ ן  ּכֵ ֶ ש  ל  ּכָ מִּ  , ֵמָחָדש  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ יל  ְלַהְתחִּ ַרק  ֲעבֹוָדתו,  ּבַ ָזֵקן  ְהיֹות  לִּ ָאסּור  יד,  ְוָחסִּ יק  ַהגְּ ַצּדִּ ן  ּכֵ ֶ ש  ל  ּכָ מִּ , ֲעָלה,  ש  ַמּמָ ים  רּועִּ

יֶהם   ַמֲעש ֵ ּבְ ים  ָבר ְזֵקנִּ ּלּו ֵהם ּכְ אִּ ים, ּכְ ְזֵקנִּ ּכִּ ֵעיֵניֶהם  ְהיֹות ּבְ ּסּור ָחמּור לִּ אִּ אי ָאסּור ָלֶהם ּבְ ַוּדַ ּבְ ֶ ים ַחסש  ר ָלֶהם  -ָהָרעִּ ָ י ֶאְפש  לֹום, ְואִּ ָ ְוש 
ָכל יֹום  ר ּבְ ּבֵ ְתּגַ ין ְלהִּ יכִּ לֹום, ַרק ְצרִּ ָ ּוב עֹוד ַחס ְוש  : )  ָלש  ּלּו נֹוְלדּו ַהּיֹום ֵמָחָדש  אִּ ל ֶהָעַבר, ַרק ּכְ ּכַֹח ּכָ ְ ש  , ְולִּ ליקו"ה יור"ד ח"ב,    -ֵמָחָדש 

 (.  'ד ,'הל' פדיון בכור ד

ְמֹבָאר   ּכַ ה,  ָ ְקֻדש ּ ּדִּ ין  ּסּופִּ ְוַהּכִּ ָהָרצֹון  ַרק  הּוא  ֲעבֹוָדתֹו,  ר  ּקַ ְועִּ י,  ְרֵאלִּ ש ְ ַהּיִּ יש   אִּ ת  ַ ְקֻדש ּ ר  ּקַ עִּ י  בְ ּכִּ דִּ ְכרֹונוֹ ּבְ זִּ נּו  ַרּבֵ ה -ֵרי  ַכּמָ ּבְ ְבָרָכה  לִּ
ְכרֹונוֹ  ָאַמר הּוא זִּ ֶ ּלּו -ְמקֹומֹות, ּוְכמֹו ש  ַרְך. ַוֲאפִּ ְתּבָ ּיּוַכל ְלָעְבדֹו יִּ ֶ ֶזה ש  ֵאר ּבָ ְתּפָ ּיִּ ֶ י ש  ֲעֹבד ֶאת ה' ֵאין מִּ ּלַ ֶ ְבָרָכה, )שיחה"ר סי' נ"א( ש  לִּ
ְלהִּ  ָיכֹול  ֵאינֹו  ָרף  ּלּו ש ָ ַוֲאפִּ ּיִּ ַמְלָאְך  ֶ ש  ר  ּבֵ ְתּגַ ְלהִּ יְך  רִּ ּצָ ֶ ש  ין,  ּסּופִּ ְוַהּכִּ ָהָרצֹון  ר הּוא  ּקָ ָהעִּ ַרק  ַרְך,  ְתּבָ יִּ ְלָעְבדֹו  ּיּוַכל  ֶ ש  ֶזה  ּבָ ֵאר  ְהֶיה לֹו ְתּפָ

יָחה ֹזאת ְקָצת בְּ  ְמֹבָאר ש ִּ ַרְך ְוכּו'. )ּכַ ְתּבָ ים ַלֲעבֹוַדת ה' יִּ דֹולִּ ין ּגְ ּסּופִּ ים ְוכִּ יד ְרצֹונֹות ֲחָזקִּ מִּ ה ּתָ ּזֶ ם(, ְויֹוֵתר מִּ ָ ן ש  ּיֹות, ַעּיֵ ּפּוֵרי ַמֲעש ִּ סֹוף סִּ
ְכרֹונוֹ  זִּ דֹוש   ַהּקָ יו  ּפִּ מִּ ַמְענּו  ָ ה -ש  ּלָ ּוְתפִּ ּתֹוָרה  ָהֲעבֹודֹות  ְוָכל  ה'.  ֲעבֹוַדת  ר  ּקָ עִּ הּוא  ֶ ש  ה  ָ ְקדּוש  ּדִּ ָהָרצֹון  ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  מִּ ַעְצמֹו  ּבְ ְבָרָכה  לִּ
כֻּ  ים  טֹובִּ ים  ּוַמֲעש ִּ ְצֹות  ַעלּומִּ ֶזה.  ְיֵדי  ַעל  ם  אִּ י  ּכִּ ה  ָ ש ּ ְקּדֻ ּבִּ ֶ ש  ָבר  ּדָ ּום  ְלש  ְזכֹות  לִּ ר  ָ ֶאְפש  י  ְואִּ ֶזה.  ּבָ ים  לּולִּ ּכְ ם  ק -ּלָ ֶ ְוֵחש  ָרצֹון  ְיֵדי 

נִּ  ַהּמְ ֶ ל ַמה ש ּ ּום אֹוֶפן. ַרק ּכָ ש  ה ֶאת ָהָרצֹון ּבְ ים, ְולֹא ַיְרּפֶ ים ֲחָזקִּ ין ְוַגְעּגּועִּ יסּופִּ ּתֹוְקקּות ְוכִּ ְ ש  ר ֶאת ְוהִּ ְרֶאה ְלַגּבֵ יֹוֵתר, יִּ ֶרת ּבְ ְתַגּבֶ יָעה מִּ
ְגמ  ה לִּ ְזּכֶ ּיִּ ֶ יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְוֵכן ְלעֹוָלם, ַעד ש  ים ּבְ ים ּוְרצֹונֹות ֲחָזקִּ ין ְוַגְעּגּועִּ יסּופִּ ק ְוכִּ ֶ ֵחש  ְצָוה  ַעְצמֹו ּבְ ּכַֹח ֶאל ַהּפֹוַעל ֶאת ַהּמִּ יא מִּ ֹור ְלהֹוצִּ

ה ָ ש ּ ְקּדֻ ּבִּ ֶ ש  ָבר  ַהּדָ ַאַחר  אֹו  ְוֵכן  רֹוֶצה.  הּוא  ֶ ַאַחר-ש  ְרֶצה  ּיִּ ֶ ש  ה  ָ ש ּ ְקּדֻ ּבִּ ֶ ש  ים  ּוְדָברִּ ֲעבֹודֹות  ָאר  ְ ש  ּבִּ ְך  ן  -ּכַ ּכֵ ם  ּגַ ר  ּבֵ ְתּגַ יִּ ֹות,  ַלֲעש  עֹוד  כך 
בֵּ  ְתּגַ יִּ ים יֹוֵתר,  רִּ ּבְ ְתּגַ ים מִּ ְלּבּולִּ ְוַהּבִּ ים  ּכּובִּ ְוָהעִּ יעֹות  נִּ ַהּמְ ֶ ְוָכל ַמה ש ּ ים,  ֲחָזקִּ ְרצֹונֹות  יא ּבִּ ּיֹוצִּ ֶ ים יֹוֵתר, ַעד ש  ֲחָזקִּ ְרצֹונֹות  ּבִּ ַעְצמֹו  ר ֶאת 

( ְלעֹוָלם:  ְוֵכן  ְוָהֲעבֹוָדה,  ְצָוה  ַהּמִּ ְלאֹוָתּה  ם  ּגַ ה  ְזּכֶ ְויִּ ַהּפֹוַעל,  ֶאל  ּכַֹח  ד  -מִּ זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִּ ְלכֹות  הִּ או"ח,  ֲהָלכֹות  ּקּוֵטי  מובא  'כ  ,'לִּ  ;
 ח"א, סעיף י"ט(.   בשיש"ק

י ַהקָּ -ְואִּ נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  ּדִּ מִּ ֵהַבּנּו  ֶ ש ּ ַמה  י  פִּ ּכְ ה  ָ ְקֻדש ּ ּדִּ ין  ּסּופִּ ְוַהּכִּ ָהָרצֹון  ַמֲעַלת  ֹעֶצם  ְכָתב  ּבִּ ְלָבֵאר  ר  ָ ְכרֹונוֹ ֶאְפש  זִּ ַמה -דֹוש   י  פִּ ּכְ ְבָרָכה,  לִּ
ְכתָ  י ּבִּ ַעְצמֹו, ּכִּ דֹוש  ּבְ יו ַהּקָ ּפִּ ֹמַע מִּ ְ ש  ינּו לִּ כִּ ּזָ ֶ בֹוהֹות  ש ּ ה ּתֹורֹות ּגְ ה ְוַכּמָ ּמָ ה ּכַ ּלָ ּלּו ֵחֶלק ֵמֶאֶלף. ּוְכָבר ּגִּ ּלּו ָקֶצה ֲאפִּ ר ְלָבֵאר ֲאפִּ ָ י ֶאְפש  ב אִּ

יזֹותָ  ים ּוְרמִּ ִּ דֹוש  נּועֹוָתיו ַהּקְ ּתְ דֹוש  ּומִּ יו ַהּקָ ּפִּ ה ֵהַבּנּו מִּ ּזֶ ָבר, ֲאָבל יֹוֵתר מִּ סּו ּכְ ְדּפְ ר נִּ ֶ ְפָלאִּ ַעל ֶזה ֲאש  ה יו ַהּנִּ ה ְוַכּמָ ּמָ ה ּכַ ּזֶ ר מִּ ּבֵ ּדִּ ֶ ֵעת ש  ים ּבְ
יד ַלהשם מִּ ּתֹוֵקק ּתָ ְ ש  ְכֹסף ּוְלהִּ ֶזה, לִּ יל ַעְצמֹו ְמֹאד ּבָ הּוא ְלַהְרּגִּ ֶ י ַמה ש ּ פִּ ל ָאָדם ּכְ יְך ּכָ ים. ְוָצרִּ ָעמִּ יף, ְוָדָבר  -ּפְ ָרצֹון ָחָזק ְוַתּקִּ ַרְך ּבְ ְתּבָ יִּ

ל ָאָדם ְלַקיֵּ  אי ּכָ ַוּדַ ְרֶצה ְלקַ ֶזה ָיכֹול ּבְ ּיִּ ֶ י ש  ּום ֹאֶפן מִּ ש  ְסּתֹר ֵעָצה ַהּזֹאת ּבְ ר ְלַקְלֵקל ְולִּ ָ י ֶאְפש  ים, ְואִּ חּותִּ ּפְ ּבַ ֶ חּות ש  ּלּו ַהּפָ י  ם ֲאפִּ ָמּה, ּכִּ ּיְ
ַעל עֹוָלם ָיכֹול ַהּבַ ּבָ ֶ ים ְוָהֵעצֹות ש  ָברִּ ל ַהּדְ ָלָמא ּכָ ְ ש  יַח ֶאת ָהאָ -ּבִּ י ְלַהּנִּ ְבלִּ ר לִּ ּבֵ ְתּגַ ָבר ְלהִּ ר ּדָ ָ י ֶאְפש  ֹוָתם, ֲאָבל ָרצֹון ְלַבד ֶזה אִּ ָדם ַלֲעש 

ְהֶיה, ַאף ּיִּ ֶ ְהֶיה ֵאיְך ש  י יִּ ּום ֹאֶפן, ּכִּ ש  ְסּתֹר ּבְ י-ַעל-לִּ ְרֶצה טֹוב -ּפִּ ּלֹא יִּ ֶ ע ש  ּגָ ֻ י ּוְמש  תִּ י ּפֶ י מִּ ָרצֹון ָחָזק, ּכִּ ַרְך ּבְ ְתּבָ ּוב ַלה' יִּ י רֹוֶצה ָלש  ֵכן ֲאנִּ
י,   ְצחִּ ְוַהּנִּ י  ּתִּ ַהּמַ ָהֲאמִּ ָרֵאל  ש ְ יִּ ל  ּכָ ל  ֶ ָהָרצֹון ש  ים  נִּ ּפָ ל  ּכָ ַעל  ֲאָבל  ר,  ּבֵ ְתּגַ ְלהִּ יְך  רִּ ּצָ ֶ ש ּ ר ַעל ַמה  ּבֵ ְתּגַ ְלהִּ ה לֹו  ֶ ש  ּקָ ֶ ש  השםַרק  ּבַ ים  ינִּ -ֲאמִּ

ָהָרצ  ַמֲעַלת  ין  יֹוְדעִּ ֵאין  ֶ ש  ֵמֲחַמת  ַרק  ַרְך,  ְתּבָ יִּ ֵאָליו  ּוב  ָלש  ְמֹאד  ְמֹאד  ָחָזק  אי  ַוּדַ ּבְ ַרְך  ְתּבָ ַעליִּ ְמֹאד,  טֹוב  ַעְצמֹו  ּבְ ָהָרצֹון  ֶ ש  ן  -ֹון  ּכֵ
ָחָזק ַלהשם ָרצֹון  ּבְ ָרצּו  ים  ָעמִּ ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֶ ש  ין  רֹואִּ ֶ ש  ְוַאף-ּכְ ַרְך,  ְתּבָ י-ַעל-יִּ יֹוֵתר, -ּפִּ ְגמּו  ּפָ ְקָצת  ְוַגם  ַרְך,  ְתּבָ יִּ ה'  ַלֲעבֹוַדת  ָזכּו  ן לֹא  ֲעַדיִּ ֵכן 

ַעְצָמן,  -ַעל ּבְ ים  ִּ ְתָיֲאש  מִּ ֵהם  ן  ֵאיךְ ּכֵ י  ּכִּ ַהּכֹל,  ן  מִּ יֹוֵתר  ה  ֶ ָקש  ָגם  ַהּפְ ֶזה  ּוֶבֱאֶמת  ֶאְצָלם.  ָהָרצֹון  ם  ְתַעּלֵ ּנִּ ֶ ש  ַעד  יֹוֵתר,  ְכֹסף  לִּ ים  ֹוְכחִּ  ְוש 
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הּוא ַעל ֶ ל-ש  ְכסֹ -ּכָ יל ַעְצמֹו לִּ א, ַיְרּגִּ ַרּבָ ּטֹש  ְולֹא ַיֲעֹזב ֶאת ָהָרצֹון, ַאּדְ ה ֶאת ָהָרצֹון, ְולֹא יִּ ים ַאל ַיְרּפֶ נִּ ַעם יֹוֵתר ּפָ ָכל ּפַ ּתֹוֵקק ּבְ ְ ש  ף ּוְלהִּ
ַלהשם ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ָחָזק  ָרצֹון  ּבְ ַעל-ְויֹוֵתר  ְזּכֹות  לִּ ְוָיכֹול  ְמֹאד,  טֹוב  ַעְצמֹו  ּבְ ָהָרצֹון  ְוֶזה  ַרְך,  ְתּבָ ֱאֶמת,  -ְיֵדי-יִּ ּבֶ ֵלָמה  ְ ש  ּוָבה  ְתש  לִּ ֶזה 
ְזכַּ  ּנִּ ה ּכַ ָ ְקֻדש ּ ֲעלֹות ּדִּ ליקו"ה חו"מ ח"א הל' ערב ג, ה. עיי"ש דברים נפלאים; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף ְלֵעיל: )-רְוַלֲעלֹות ְלָכל ַהּמַ

 צ'(. 

ַעל-ַעל ם  אִּ י  ּכִּ ים,  ילִּ ָהְרגִּ ְצוֹות  מִּ ּלּו  ֲאפִּ ְצוֹות,  ְוַהּמִּ ַהּתֹוָרה  ם  ְלַקּיֵ ין  ְיכֹולִּ ָאנּו  ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ן  ְכר-ּכֵ זִּ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ֶ ש  מֹו  ּכְ ָהָרצֹון,  -ֹונוֹ ְיֵדי 
ר  ְזּכַ ּנִּ ּכַ ְבָרָכה  ּוְבתֹוךְ -לִּ ַרְך,  ְתּבָ יִּ ְצוֹוָתיו  מִּ ם  ְלַקּיֵ ָחָזק  ְוָרצֹון  ּתֹוְקקּות  ְ ש  הִּ ּבְ יד  מִּ ּתָ ְכֹסף  לִּ ָהָרצֹון,  הּוא  ר  ּקָ עִּ ֶ ש  ּלּו  ְלֵעיל,  אִּ ּכְ ין  לֹוְמדִּ ְך  ּכָ  

ְצוֹות   מִּ ין  ְועֹוש ִּ ין,  לִּ ּלְ ְתּפַ מִּ ּלּו  אִּ ּכְ ין  לִּ ּלְ ְתּפַ ּומִּ ין,  ֶמען  לֹוְמדִּ יְנט  אוִּ ּדַ ַווְייל  ער  ּדֶ ין,  ֶוועלִּ "ָנאר  ֹון:  ש  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ְוָאַמר  ְצוֹות,  מִּ ין  עֹוש ִּ ּלּו  אִּ ּכְ
ט": ) ְ יְרש  ְצוֹות ְקָלאמִּ ער ַווְייל טּוט ֶמען מִּ ט, ּדֶ ְ יְרש  יְנט ֶמען ְקָלאמִּ ער ַווְייל ֶלערִּ ט, ּדֶ ְ יְרש   שם שם, לא; מובא שם שם, צא(.  ְקָלאמִּ

ר בתורה )סעיף ד'( שחסד הוא בחינת אהרן )הכהן(, וצריך לקבלו ע"י הכלי, שהוא בחינת יראה, שהוא בחינת לוי  מענין המבוא
)שערי אורה שער א'; ועוד; וכן איתא בדעת זקנים מבעה"ת  כן מובא  -לרמז שעל  ז"לְוכּו'. עיי"ש. שמעתי מהרב החסיד רבי לוי יצחק בנדר  

יז(   יט,  וי ישראל, והיינו ישראל הוא בחינת הנותן צדקה, ולוי הוא בחינת היראה, וכהן הוא בחינת  כהן ל  ר"תי  " כלעה"ת במדבר 
 מעדני מלך, סק"ח(.  החסד, וכך נוצר הכלי לקבלת החסד: )

נומ'(  -]המשכת המצח[ הרצון לתיקון זעיר  )ד'  וכפי המובן  )ליקו"מ ח"ב, סי' ד'(,  ְוכּו'  "ואת העורבים"  אנפין כמבואר במאמר 
ְכרֹונוֹ מהתגל זִּ -ות מצח האדם שבמנחת שבת, שבאתערותא דלתתא איתער לעילא, תבין נפלאות בשם הכינוי של מֹוַהְרַנ"ּתְ 

ְבָרָכה: "שטערין" )= מצח( ְוכּו', וגם בתואר פניו היה מצחו נפלא ומשונה מאוד: ) הליקוטים תו' כ' )במהדו"ח בהשמטות -ביאורלִּ
 תע"ז(. עמ' שכ"ט(; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף

ּתֹורוֹ  ה  ּמָ ּכַ ָאַמר  ֶ ש  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  דִּ ּבְ ַהּמּוָבא  ְנָין  ָלעִּ לֹוֵמנּו  ְ ש  י  ֵ ֵמַאְנש  ֶאָחד  ַעם  ּפַ אֹותֹו  ַאל  ָ ש ּ ֶ ש  ֵלָהנֹות  ּכְ ָאסּור  ַוֲהֵרי  ְוכּו'  ְרפּוָאתֹו  לִּ ת 
קָּ  עִּ ֶנֱאַמר ּבְ ְנָין ֶזה  ְבֵרי ּתֹוָרה, ָעָנה לֹו עִּ דִּ ש  ּבְ ּמֵ ּתַ ְ ש  נּו ַז"ל ּוְלהִּ ַנת ַרּבֵ ּוָ ּכַ ְרצֹונֹוָתיו, ֲאָבל  ּתֹוָרה לִּ ּבַ ֶ ים ש  ִּ דֹוש  מֹות ַהּקְ ֵ ש ּ ּמּוש  ּבַ ִּ ְנַין ש  ר ְלעִּ

יָּ  ַ ַהש ּ ּפּור  ּסִּ ּבַ ַהְמֹבָאר  ּוְכֵעין  ְלזּוָלתֹו,  ְוֵכן  ְרפּוָאה  לֹו  ְך  ֵ ש  ּמָ יִּ ֱאֶמֶרת  ַהּנֶ ַהּתֹוָרה  ְזכּות  ּבִּ ֶ ש  בָהְיָתה  ֵחֶלק  ד'  ְלתֹוָרה  י ְך  ֵ ֵמַאְנש  ֵמֶאָחד   '
ין  יזִּ יר ַלאדִּ לֹוֵמנּו ֵמעִּ ְ  ( תאסימן  חלק ו  -שיח שרפי קודש ) .פרפראות לחכמה על המאמר סעיף ט(וב חיי מוהר"ן סימן ש"צ, ב המעשה מובא) ש 

ְנָיָנא ּקּוֵטי תִּ לִּ לּו,  ּבְ ים ַהּלָ ָברִּ רּוש  ַלּדְ ְכאֹוָרה ֵאין ּפֵ ה, ְולִּ ּכָ ְנַין ְרפּוַאת ַהּמַ ם )בסעיף יא( ֵמעִּ ָ ֹבָאר ש  ּמְ ֶ יָמן ד', ַמה ש ּ ַמֲאָמר , סִּ ְנָיָנם ּבְ ּוַמה עִּ
י ֵ ֵמַאְנש  י  ַמְעּתִּ ָ ש  יק:  ְעּתִּ ַהּמַ ָאַמר  ּבוֹ -ֶזה.  ֱאַמר  ּנֶ ֶ ש  ה  ַהּזֶ בּועֹות  ָ ש  ּקֶֹדם  ֶ ש  לֹוֵמנּו,  ְ רש  ְזּכָ ַהּנִּ ֲאָמר  ַהּמַ ֶאָחד  -  ּוב  ָחש  יש   אִּ ְוכּו'  ָחָלה  ְלֵעיל 

י ֵ י-ֵמַאְנש  פִּ ּבְ דֹוָלה  ּגְ ה  ַמּכָ לֹו  ָהְיָתה  ֶ ש  ַהְינּו  ין,  יזִּ ָלאדִּ ּבְ לֹוֵמנּו  ְ ְיֵדיֶהם  -ש  כּו  ְ ָמש  ים  ְוָהרֹוְפאִּ ְמֹאד,  חֹוֶלה  ְוָהָיה  ְצַלן,  לִּ ַרֲחָמָנא  ַעת  ּבַ ַהּטַ
ָאְמר  י  ּכִּ ּנּו,  ּמֶ ימִּ ִּ ּוְלַהְמש  אֹוָתּה,  ְלַנּקֹות  ין  יכִּ ְצרִּ ָאז  ַקע,  ּבָ ְותִּ ה  ּכָ ַהּמַ ַתח  ּפָ ּתִּ ם  אִּ ּלּו  ֲאפִּ י  ּכִּ ְחיֹות,  לִּ ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶ ש  ָהָרָעה  ּו  חּות  ַהּלֵ ל  ּכָ ְך 

י ְוֶזה אִּ ה,  ּכָ ַהּמַ ְרפּוַאת  לִּ ין  יכִּ רִּ ַהּצְ לּות  ּדְ ּתַ ְ ש  ַההִּ ל  ּכָ ָאר  ְ ְוֵכן ש  ּתֹוָכּה,  ר ֵמחֲ -מִּ ָ ּוָבאּו  ֶאְפש  ָימּות.  אי  ּוְבַוּדַ א,  ּתָ ְ ש  ְרּכַ ַהּכַ תֹוְך  ּבְ יא  הִּ ֶ ַמת ש 
ְכרֹונוֹ  זִּ נּו  רּו ְלַרּבֵ ּפְ בּועֹות, ְוסִּ ָ ין ַעל ש  יזִּ י ָלאדִּ ֵ ר -ַאְנש  ְזּכָ ל ַהּנִּ ְבָרָכה אֹודֹות ּכָ ְכרֹונוֹ -ְלֵעיל. ַאַחר-לִּ נּו זִּ בּועֹות ָאַמר ַרּבֵ ָ ש  ְך ּבְ ְבָרָכה  -ּכָ לִּ

הַ  ֲאָמר  ר ַהּמַ ְזּכָ אָ -ּנִּ ֶ ש  ָעה  ָ ש  ּבְ ֶ ש  ָלֶהם,  נֹוַדע  ְלֵביָתם  אּו  ּבָ ֶ ּוְכש  ּיּות.  ְפָרטִּ ּבִּ ה  ּכָ ַהּמַ ְרפּואֹות  ְנַין  ֵמעִּ ר  ְמַדּבֵ ם  ָ ְוש  ְכרֹונוֹ ְלֵעיל,  זִּ נּו  ַרּבֵ -ַמר 
ים ָימִּ ֵאיֶזה  ְוַאַחר  ֵאבֹו,  ּכְ מִּ לֹו  ָנַקל  ְוֵתֶכף  ה,  ּכָ ַהּמַ ְבְקָעה  נִּ ֲאָמר  ַהּמַ ֶזה  ְבָרָכה  ְרָאה    לִּ נִּ ר  ֶ ֲאש  ָלל  ְוַהּכְ ֵלמּות.  ְ ש  ּבִּ ה  ּכָ ַהּמַ ְרפּוַאת  ְגַמר  נִּ

 ֵ ַאְנש  ַעל  ָעְברּו  ֶ ש  ים  ְנָינִּ ָהעִּ ְפָרט  ּבִּ עֹוָלם,  ּבָ ָעְברּו  ֶ ש  ים  ְנָינִּ ָהעִּ ל  ּכָ ר  ֶ ֲאש  ר,  ְסּפָ מִּ ֵאין  ים  ָעמִּ ּפְ ם  תֹוְך -י ָלֵעיַניִּ ּבְ ְכָלל  נִּ ָהָיה  ַהּכֹל  לֹוֵמנּו,  ְ ש 
ְבֵרי תֹוָרתוֹ  ים, ְוַעלּדִּ ִּ דֹוש  ּיּות וּ - ַהּקְ ְכָללִּ עֹוָלם ּבִּ ּבָ ֶ ים ש  ְנָינִּ קֹות ְלָכל ָהעִּ ים ְוַהְמּתָ ּקּונִּ יְך ְרפּואֹות ְותִּ ִּ ְמש  ה הִּ ָ דֹוש  ּיּות, ְיֵדי ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ְפָרטִּ בִּ

ּיּות: ) מִּ ְ ּיּות ּוְבַגש  רּוָחנִּ  חיי מוהר"ן, סימן ש"צ(.   -ּבְ

העולם הזה אינו כלום רק למשך אל התכלית הנצחי. )קה( ואין להסתכל אם יהיה לו    -  בשבועות תקסט בלילה הראשון אמר 
מעות אם לאו. כי בין כך ובין כך יבלה ימיו בשוה. כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי, שמראה אל האדם כאלו הוא מרויח 

וש  ימים  ועובדים  בני אדם שעוסקים  נראה בחוש ברב  כאשר  כלום.  אינו  ובסוף  ולבסוף בכל פעם  ומתן  ומשא  נים בסחורות 
כשבאין לחשבון אין נשאר בידם כלום, ואם אפלו משיג מעות לוקחין אותו מן המעות. והכלל ששניהם אין להם קיום ביחד 
דהינו האדם עם המעות, רק או שלוקחין המעות מן האדם, או שלוקחין האדם מהמעות. ומעולם לא נמצא שישאר אחד עם  

. גם היכן הוא כל המעות שעושין מימות עולם? כי מעולם עושין תמיד מעות, והיכן הוא כל המעות? רק  המעות רק כנזכר לעיל
 באמת אינו כלום לגמרי:

ולעבד ה', איני יודע מי הוא שיוכל לומר שיעבד את ה' לפי גדולת הבורא יתברך, מי שיודע מעט מגדולתו יתברך איני יודע  
שום מלאך ושרף אינו יכול להתפאר על זאת שיוכל לעבד אותו יתברך, רק העקר הוא איך יכול לומר שיעבד אותו יתברך. ו

כל  אין  כן  פי  על  ורוצים לעבדו, אף  פי שהכל חפצים  ואף על  יתברך.  אליו  להתקרב  תמיד  ותקיף  חזק  רצונו  להיות  הרצון, 
חלוקים גדולים בין הרצונות. והכלל, הרצונות שוין. ויש חלוקים רבים ברצון. אפלו באדם אחד בעצמו בכל עת ובכל רגע יש  

שעקר הוא הרצון והכסופין שיהיה כוסף תמיד אליו יתברך, ובתוך כך מתפללין ולומדין ועושין מצוות. )ובאמת לפי גדולתו  
יתברך כל אלו העבודות אינם כלום רק הכל הוא בדרך "כאלו" כי הכל הוא כמו שחוק בעלמא כנגד גדולתו יתברך. בלשון 

 אמירשט: אשכנז קל 

פי כן חכמות אין צריכים כלל.    גם חכמות אינם כלום, רק תמימות ופשיטות. גם בתמימות אסור להיות שוטה, אבל אף על 
וכמבאר במקום אחר )קו( גם אין טוב להיות זקן )קז( הן חסיד זקן, והן צדיק זקן, זקן אין טוב. כי צריך רק להתחדש בכל יום  

מה  יש  רק  מחדש.  עת  בכל  רבותינו,   להתחיל  שאמרו  כמו  כשמזקין  כח  שמוסיף  אחר  דבר  הינו  זקן,  כשהוא  משביח  שהוא 
 זכרונם לברכה )שבת עז:(: 

גם הפקרות אין צריכים. אף על פי שבאמת אצלי אינו נקרא הפקרות כלל, אדרבא להפך, כשרודף אחר עסקי עולם הזה ורחוק   
ה שנקרא אצל העולם הפקרות דהינו מי שמפקיר כל עסקי עולם מעבודתו יתברך זהו מופקר באמת, אך אף על פי כן אפלו מ

הזה מכל וכל ועוסק רק בעבודת ה' שזהו אצל העולם הפקרות, גם זה אין צריכים, כי יכולים להיות איש כשר בלי הפקרות  
 )קח(:

לו קץ וסוף טוב מן  את זה תקבלו מאתי שלא להניח עצמו להעולם להטעות. שלא יטעה אותו העולם כי לא נמצא אחד שיהיה  
לו אותן שתפסו בידם כל העולם הזה כולו, היה סופם רע מאד גם לדורי דורות קלקלו והפסידו. י העולם. וכל בני אדם שהיו אפ
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שאין העולם הזה כלום, מה צריכים לעשות. על זה צריכים זכיה מן השמים,     ואפלו אומות העולם צריכים לידע מזה, מאחר
 לעשות. אך ישראל אין צריכים לזה. כי כבר הם יודעים מה לעשות על ידי התורה )קט(: לזכות לידע מה שצריכים 

ואני אומר שצריך דוקא לבקש גדולות. לבקש ולחפש אחר הצדיק הגדול ביותר   העולם אומרים שאין צריך לבקש גדולות. 
 : דוקא. וכבר מבאר מזה בספרים שצריך לחפש דיקא אחר הצדיק והרבי הגדול ביותר )קי(

וכנגד התאוות המטרידים את האדם. באמת אין נמצא שום תאוה כלל. כי אכילה ושתיה הוא הכרח לקיום הגוף, וגם בנים   
מוכרחים להוליד, וכל זה האדם מוכרח ואם כן אין שום תאוה כלל רק שצריכים להתנהג בהם בקדושה ובטהרה. והשכל של  

ברוך   כי הקדוש  התאוות.  כל  כנגד  יכול לעמד  רק שצריכין  האדם  יש לכל אחד חכמה בכח,  כי  יהב חכמתא לחכימין.  הוא 
להוציאם מכח אל הפעל. ובזה השכל לבד שיש לכל אחד בכח חכמתו דהינו מה שיש לו מעצם בריאתו, מלבד מה שהשם 

ות עולם  יתברך מוסיף לתן חכמה לחכימין, בכח חכמתו לבד יכול גם כן לעמד כנגד התאוות. ואפלו מי שכבר נמשך אחר תאו
הזה ועבר מה שעבר, ונפגם שכלו ונתבלבל ונתמעט, אף על פי כן במעט מעט שכל הנשאר יכול גם כן לעמד. ואפלו נקודה  
ועין במקום  יכולין להיות סמוכין לשם יתברך.  אחת מן השכל יכולה לעמד כנגד כל העולם עם התאוות. ובכל מקום שהוא 

 ם יכולין להתקרב אליו יתברך ולעבדו יתברך באמת: אחר )קיא( מזה שגם בשאול תחתיות חס ושלו

גדולות    יגיעות  לו  שיהיה  שניהם,  שצריכין  או  ועבודות  יגיעות  או  יתברך,  רחמנות מהשם  לזה  שצריכין  או  קיא:  ואמר  ענה 
יה  בעבודת ה' וגם רחמנות מאתו יתברך, קדם שזוכין שיעמדו וישקטו שמרי המח למטה עד שלא ירצה שום דבר בעולם, ויה 

בין   חלוק  שום  ואין  שוה.  שהכל  הינו  תשיחך"  היא  והקיצות  עליך  תשמר  בשכבך  אותך  תנחה  "בהתהלכך  אצלו.  שוה  הכל 
"בהתהלכך תנחה אותך" התורה. וכן "בשכבך תשמר עליך" ששם     העולם הזה ובין הקבר ובין העולם הבא. כי )משלי ו כב(:
צות" לעולם הבא וכו'. )אבות ו ט( כי מאחר שאין לו שום תאוה ורצון  בשכבך בקבר שם גם כן השם יתברך והתורה, וכן "והקי

כלל לשום דבר רק להשם יתברך ולהתורה, נמצא שהכל שוה אצלו. בין בעולם הזה, בין בקבר, בין בעולם הבא בכולם הוא  
ידים   בין העולם הזה שהוא רחבת  יש חלוק  מי שמקושר בעולם הזה  כי  ובהתורה.  ובין הקבר שהוא  דבוק רק בהשם יתברך 

 )שיחות הר"ן סימן נא(  מקום צר, וכיוצא בזה, אבל מי שנזדכך מחו ואין לו שום שמרים במח הכל שוה אצלו כנזכר לעיל:

ֲעֹשֹות ַעל ְיֵדי  בשיחות הר"ן    השיחה ים ַמה ּלַ ָבר ֵהם יֹוְדעִּ י ּכְ לּום ְוכּו' ַעד ּכִּ ה ֵאינֹו ּכְ יָמן נ"א ָהעֹוָלם ַהּזֶ ֵליל ב  אמר רבנו   ַהּתֹוָרה, סִּ
י ְוכּו' ַהְמֹבָאר    ראשון נּו ְלַבְבֶכם לִּ ְנַין ּתְ "ל עִּ יָחה ַהּנַ תֹוְך ַהּשִּ ת תקס"ט, ְוָאז ָאַמר ּבְ ּבָ ַ בּועֹות מֹוָצֵאי ש  ָ ל ש  ֶ ָמקֹום ַאֵחר:  ש  חיי מוהר"ן )ּבְ

 ( אות נט -

כי באמת )מכילתא פרשת יתרו( כל התחלות קשות כמבואר באות ב', היינו כי עיקר היסוד של כל   -  אות יב פרפראות לחכמה  
המצוות והעבודות דקדושה הוא אמונת הרצון, להאמין שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך, והוא יתברך משגיח על הכל ולפניו  

אמרו רז"ל )מכות כ"ד( בא חבקוק והעמידן על אחת  יתברך עתידין כל אחד ליתן דין וחשבון על כל תנועה ותנועה וכו' וכמו ש
)חבקוק ב( וצדיק באמונתו יחיה כי זה שרש הכל וכן היראה שבא על ידי התגלות הרצון, הוא גם כן יסוד ושרש כל העבודה  

ינו  כמאמר )קהלת י"ב( סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא וכו' ונאמר )ישעיה ל"ג( יראת ה' היא אוצרו כפי מה שאמר רב
ז"ל בהשיחות )שאחר הסיפורי מעשיות( סימן נ"א המתחלת העולם הזה אינו כלום וכו' והשיחה הזאת היתה בליל ראשון של 
רצון   יתברך הוא  פנימיות עבודתו  ושם מבואר שאמר שעיקר  יבואר לקמן  הנ"ל כאשר  ושייך למאמר  הנ"ל  שבועות תקס"ח 

גד בכיסופין  ולכסוף  מאד  ותקיף  חזק  רצונו  מתפללין  להיות  כך  ובתוך  יתברך,  אליו  להתקרב  מאד  חזק  ובהשתוקקות  ולים 
  .ולומדין ועושין מצוות וכו' עיין שם

 

 ליקוטי הלכות השייך לתורה זו
ל הספיקות שבתורה כולם הם ספיקות ברצון שאין יודעים  כ)לו(    -ובאות צב  וברכת השחר ה' מאות כח עד אות ל דף קכג.    או"ח ח"א

 . )צב( מבאר עניין הזקני הדור שאין בהם שלימות שכבר לא מחפשים לתקן עצמם . כי כל המצוות הן רצונותיו ית'.רצונו ית'

  מצח   הטוב וכשמפריד זה הרע.מתנהג ברצונו זה  )ד( הטבע בחי' עץ הדעת טו"ר כי כשיודע שהטבע    -יא אתיות-  קדישדף קנב:  או"ח ח"א  

, וע"כ יעקב הלך לחרן להכניע את  בחי' חכמי הטבע ולבן מצח הנחשנקרא חזיר היער  . עשו  הרצון מתגלה ע"י זקנים שמוסיפים קדושה
 . ההטבע בשרש תחכמ

ת הרעות חכמי  ות החי)ב( תפלה בחי' אמונה בחי' מקרא קודש שמגלה את הרצון ושאג  -ה אותיות-  קריאת התורה ד'דף ריז  או"ח ח"א  

זרות בתפלה שהם בחי' כפירות   הטבע כנגד התפלה הן ג' חיות כמבואר בתיקונים כלב חמור נץ משם נמשכים כל הפניות ומחשבות 
נעורים   ומכניעים את שאגת החיות רעות,  ו דרעו  ואברעו  הששורשוע"י קריאת התורה  ואפיקורסות בגלל חטאת  ין מגלים את הרצון 

ָרצֹון  חכם דקדושה, )ג(    בחי' מצח הרצון,, שהוא בחי' זקן  הרצונות לשרש הרצוןומקשרים את כל   ָעְבדּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוָכְפרּו ּבָ ֶ ֵחְטא ָהֵעֶגל ש 
 ִּ ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוָרצּו ְלַהְמש  ַרְך ְלַבד ְוָטעּו ּבַ ְתּבָ ּוט יִּ ש  ְרצֹונֹו ַהּפָ ְתַנֵהג ַרק ּבִּ ַהּכֹל מִּ ֶ ינּו ש  ּלֹא ֶהֱאמִּ ֶ ְנַין    יךְ ש  ה ָהָיה עִּ ּזֶ ֶ יְך, ש  ִּ ָרצּו ְלַהְמש  ֶ קֹום ש  ּמָ ּכֹחֹות מִּ

י ַבע, ּכִּ ל ַחְכֵמי ַהּטֶ ֶ ירֹות ש  פִּ יַנת ּכְ חִּ ַגם ָהָרצֹון ּבְ ֵחְטא ָהֵעֶגל הּוא ּפְ ֶ ְמָצא, ש  ֶהם. נִּ ּלָ ֶ י   ָהֲעבֹודֹות ָזרֹות ש  ירֹות ַעל ּפִּ פִּ ל ַהּכְ ים ָהיּו ּכָ ֹונִּ אש  ּדֹורֹות ָהרִּ ּבַ
ְרכֵ  בֵּ ּדַ ְתּגַ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה הִּ ֶ ֶצר ָהַרע ש  ל ַהּיֵ ּטֵ ְתּבַ ּנִּ ֶ דֹורֹות ֵאּלּו ֵמֵעת ש  ו ּבְ ָ ֶהם, ְוַעְכש  ּלָ ֶ ירֹות  י ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ש  פִּ ֵהם ּכְ ֶ ילֹוסֹוְפָיא, ש  ל ּפִּ ֶ ֶצר ָהָרע ש  ר ַהּיֵ

ָהָרעָ  ָחְכָמָתם  י  ּפִּ ירֹות ַעל  פִּ ּכְ ין  יסִּ ְכנִּ ּמַ ֶ ַבע ש  ַהּטֶ ַחְכֵמי  ל  ֶ ם  ש  ְצַריִּ י מִּ ֵמַחְרֻטּמֵ ְך  ָ ְמש  נִּ ַבע  ַחְכֵמי ַהּטֶ ל  ֶ ָחְכָמָתם ש  ֶֹרש   י ש  ּכִּ ַהּכֹל ֶאָחד,  ּוֶבֱאֶמת  ה. 
ָחְכַמת הַ  דֹולֹות ּבְ ם ָחְכמֹות ּגְ ְמָאה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָיְדעּו ּגַ מֹות ַהּטֻ ְ ים ּוַבֲעֵלי ש  דֹולִּ ים ּגְ פִּ ְ ָהיּו ְמַכש ּ ֶ ן ְיסֹודש  ַבע. ְוַעל ּכֵ ל ַהָחְכמֹות    ּטֶ ל ּכָ ֶ ר ש  ּקָ ֶֹרש  ְועִּ ְוש 
ֵני ֶקֶדם ְוֵאֶצל   ת ָחְכָמה זֹו ָהָיה ֵאֶצל ּבְ ּלַ חִּ ּתְ ֶ ים, ש  רִּ ְפֵרי ַהְמַחּקְ סִּ ּמּוָבא ּבְ ְך ֵמֶהם, ּכַ ָ ְמש  עֹוָלם נִּ ּבָ ֶ ה  ש  ה ְלֻאּמָ ְך ָהְלָכה ֵמֻאּמָ ם. ְוַאַחר ּכָ ְצַריִּ י מִּ ַחְרֻטּמֵ

וְ  ים.  ָונִּ ַלּיְ ָאה  ּבָ ֶ ָחכְ ַעד ש  ת  ֶ ֶרש  ּבְ ים  דִּ ְלּכָ נִּ ְהיֹות  ְשָרֵאל לִּ יִּ ֵני  ּבְ ם  ּגַ ילּו  ְתחִּ ים הִּ ָהַרּבִּ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ֶ ה ַעד ש  ְלֻאּמָ ה  ָהָרָעה ָהעֹוֶקֶרת ֶאת  ֵכן ֵמֻאּמָ ָמָתם 
ֵני עֹוָלמֹות: ְ ש ּ ֵהם מִּ   ָהָאָדם מִּ ֶ ּוף ְלַגְמֵרי, ַעד ש  ש ּ ח ָחְכַמת ַהּכִּ ּכַ ְ ש  ים נִּ מִּ ְכרֹוָנם  ּוְבֹרב ַהּיָ ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו זִּ דִּ ים ּבְ ים, ְוכֹוְפרִּ דִּ ֵ ּוף ְוש  ש ּ ְנְיֵני ּכִּ ים ֵמעִּ ְתלֹוְצצִּ

ים, דִּ ֵ ְוש  ּוף  ש ּ ּכִּ ְנְיֵני  ֵמעִּ ר  ְסּפָ מִּ ְלֵאין  ּיֹות  ַמֲעשִּ ה  ַהְרּבֵ ים  ִּ ְדָרש  ּומִּ ָמָרא  ּגְ ּבַ ְמֹפָרש   ָאְמרּו  ֶ ש  ְבָרָכה  הָ   לִּ ָחְכָמָתם  ל  ּכָ ם  ּגַ ֱאֶמת  ּבֶ ר  ֶ ַעְצָמּה  ֲאש  ּבְ ָרָעה 
"ל: ּנַ ּכַ ְך ֵמֶהם  ָ ְמש  )מצח הנחש יניקתו מנחש הקדמוני שהתגבר ע"י פגם האכילה עץ הדעת טו"ר בחי' חכמי הטבע, ותענית בחי' צדקה    נִּ

 כמבואר בתורה לז. 

 , כי עיקר החיות מהתגלות הרצון הנוטה אחר חכמת הטבע חייו אינם חיים –אות א- ג' איהברכת הר ב או"ח ח"

 או"ח ח"ב מנחה ב 
 שבת ב  גאו"ח ח"

 חוה"מ ג' או"ח ח"ג 
 דגים ג' יו"ד ח"א 
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ים, ּכִּ )ב(    –  יין אכלי  יו"ד ח"א   יכּות ָימִּ ים ַוֲארִּ ְרָאה מֹוֶסֶפת לֹו ַחּיִּ ַהּיִּ ֶ ים, ש  יף ָימִּ ְרַאת ה' ּתֹוסִּ יַנת יִּ חִּ י ַעל ְיֵדי  ְוֶזה ּבְ ְלָיא, ַהְינּו, ּכִּ ָהא ּתַ ּלוּת י ָהא ּבְ ִהְתּגַּ

ה ָ ְקֻדש ּ ּבִ ֶׁ ֵקִנים ש  ְך ִמזְּ ָ ְמש  ּנִ ֶׁ "ל.  ָהָרצֹון ש  ּנַ ְרָאה ּכַ יִּ ה  ְיֵדי ֶזה ַנֲעֹשֶ ם, ַעל  ָ ְמֹבָאר ש  ּכַ ְרָאה,  יִּ ְיֵדי הַּ ל  ְך עַּ ָ ּלוּת ָהָרצֹון ִנְמש  ְך ִהְתּגַּ ְלֵהפֶׁ א  ְוֵכן  ּבָ ֶ ש  י ּכְ ּכִּ  ,
ּמֶ  ְרָאה מִּ ַרְך, ְוָאז ֵיש  לֹו יִּ ְתּבָ ְרצֹונֹו יִּ ַהּכֹל ּבִּ ֶ ָאז יֹוֵדַע ש  ֶ ּלּות ָהָרצֹון, ש  ְתּגַ ְרָאה ַעל ְיֵדי הִּ ְת ָעָליו יִּ  '. ּנּו יִּ

 גילוח ב  יו"ד ח"ב
ַהּת )  –ה אותיות-  פדיון הבכור ד'  יו"ד ח"ב ים ּבְ ים ַהְמֹבָארִּ ּקּונִּ ה ּתִּ ָ ש ּ ֶנֶגד ַהֲחמִּ ֵהם ּכְ ֶ ז ש  ְדיֹון ֵיש  ְלַרּמֵ ל ַהּפִּ ֶ ים ש  ָקלִּ ְ ה ש  ָ ש ּ ְנַין ַהֲחמִּ ֹוָרה ַהּזֹאת, ה( ְועִּ

ֵאינָ  ֶ ים ש  ֵקנִּ ל ַהּזְ ֶ ים ש  מִּ יַלת ַהּיָ ַגם ְנפִּ ין ּפְ נִּ ין ּוְמַתּקְ ָדָקה ַמֲעלִּ ַעל ְיֵדי ַהּצְ ֶ ם ש  ָ י ְמֹבָאר ש  ם. ְוֶזה  ּכִּ ָ ש ּ ּיֹוֵנק מִּ ֶ ָחש  ש  ְכָנע ְונֹוֵפל ֵמַצח ַהּנָ ָראּוי. ַוֲאַזי נִּ ם ּכָ

ר   ּבֵ ְתּגַ ּקּון ֶאָחד ְוָאז מִּ יַנת ּתִּ חִּ ח ָהָרצֹוןּבְ ת ֵמצַּ ִחינַּ ֵהם ּבְ ֶׁ ה ש  ָ ְקֻדש ּ ֵקִנים ּדִ זְּ ל הַּ ֶׁ ּקּוןוֵּמִאיר ָהאֹור ש  יַנת ּתִּ חִּ ר    . ְוֶזה ּבְ ֵ ים ְלַקש ּ ים ַהֲחָכמִּ י ְוָאז ְיכֹולִּ נִּ ֵ ש 
ַרְך ְלַבד ְוֶזה   ְתּבָ ְרצֹונֹו יִּ ְתַנֵהג ּבִּ ַהּכֹל מִּ ֶ עֹוָלם ש  ה ָהָרצֹון ּבָ ּלֶ ְתּגַ ְונִּ ֶֹרש  ָהָרצֹון  ל ָהְרצֹונֹות ְלש  ְרָאה  ּכָ ְך יִּ ָ ְמש  י ְוַעל ְיֵדי ָהָרצֹון נִּ ִּ יש  לִּ ְ ּקּון ש  יַנת ּתִּ חִּ ּבְ

יַנת  חִּ ית בְּ   ְוֶזהּו ּבְ ִּ ֵראש  ל ְמֶלאֶכת ַמֲעֵשה ּבְ ם ּכָ ְתַקּיֵ ל ַהֶחֶסד ְוָאז מִּ י ְלַקּבֵ לִּ ְרָאה ַנֲעֶשה ּכְ י ְוַעל ְיֵדי ַהּיִּ יעִּ ּקּון ְרבִּ יַנת  ּתִּ חִּ ַרְך ְלַבד ְוֶזהּו ּבְ ְתּבָ ַחְסּדֹו יִּ
י נִּ ּקְ ְתּתַ ים ְונִּ כִּ ָ ְמש  ים נִּ ּקּונִּ ה ּתִּ ָ ש ּ י ְוָכל ֵאּלּו ַהֲחמִּ ִּ ש ּ ּקּון ֲחמִּ ל  ּתִּ ן ּכָ ּקֵ ְתּתַ ַעל ְיֵדי ֶזה נִּ ֶ ָראּוי ְוכּו' ש  ֵאיָנם ּכָ ֶ ים ש  ֵקנִּ ֶנת ֶאת ַהּזְ ַתּקֶ ּמְ ֶ ָדָקה ש  ם ַעל ְיֵדי ַהּצְ

ָמקֹום ַאֵחר(   ְמֹבָאר ּבְ יַנת ה', )ּכַ חִּ ָדָקה ּבְ ן ַהּצְ "ל. ְוַעל ּכֵ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ְמֹבָאר ּבְ ים, ּכַ ּקּונִּ  ֵאּלּו ַהּתִּ

 ב ות ריו"ד תרומות ומעש
עפ"י תורה לד שע"י צדקה מתגלית נקודת הצדיק וזה בחי' המבוארת אצלינו שצדקה  אות יא הכלול בהלכות מלמדים ד'  יו"ד צדקה  

 ההתחלה של כל ההתחלות 

שהיא רוגז    עי"ז נכלל העשיה   עולםזה ה ה שבשביל זה ירדה הנשמה לשיבעולם הע)י( מאריך במעלת הרצון    -מג אותיות–  ערב ג  חו"מ ח"ב

ה'(  , כי הלט מלאכות  לרצון וכו' עי"ש)אע"פ שהם גם עבודת    ית'   )יד( הרצון והשתוקקות אליו  הן הפך הרצון שהרי הן קללת האדם 
ששמענו  . כי ע"י שיודע שהכל ברצונו הוא משתוקק ברצון אליו ית' וזה מבואר היטב בשיחה  והידיעה שהכל ברצונו ית' הם עניין אחד

זובעת שגילה תור ")יט(       ה  ִּ ַרש  ֵרש   ּפֵ ֶ מֹו ש  ּכְ ים  ַהּצֹוְררִּ יבּו  ֶהֱחרִּ ֶ ש  ש   ְקּדָ ַהּמִּ ית  ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ַעל  סּוק  ַהּפָ ַנת  ּוָ ּכַ ּוטֹו  ש  ּפְ י  ּפִּ ְכרֹונֹו  ְוַעל  זִּ נּו  ְוַרּבֵ ם  ָ י ש 

ֵהם ֶ ש  ים  ַהּצֹוְררִּ ֲאַגת  ַ ש  ַעל  "ל.  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ה  ַהּזֶ ְקָרא  ַהּמִּ ֵרש   ּפֵ ְבָרָכה  ְוכּו'    לִּ ָרצֹון  ּבָ ים  ַהּכֹוְפרִּ ָרעֹות  ַחּיֹות  ים  ְקָראִּ ּנִּ ֶ ש  ים  יקֹוְרסִּ ם ָהֶאּפִּ ָ ש  יֵּן  עַּ

ָחד, ּכֹל אֶׁ ת הַּ ֱאמֶׁ ש    וּבֶׁ ְקּדָ ית ַהּמִּ ן ּבֵ יַנת ֻחְרּבַ חִּ ַעְצמֹו ּבְ ָרצֹון ֶזהּו ּבְ ים ּבָ ים ַהּכֹוְפרִּ ֲאַגת ַהּצֹוְררִּ ַ י ש  ים      ( ...ב)כ   ּכִּ יֵדי ֲחָכמִּ ְלמִּ ים ְוַהּתַ יקִּ ּדִּ י ַרק ַהּצַ ּכִּ
ְתַקיֵּ  ּיִּ ֶ יד ש  ל ֶלָעתִּ ֶ יַנת ַהַהְנָהָגה ש  ְבחִּ ין ְקָצָתם לִּ ים זֹוכִּ ּיִּ ּתִּ ים ֲאמִּ רִּ ֵ ש  ָלל, ֲאָבל  ְוַהּכְ ּום ֵעֶסק ּוְמָלאָכה ּכְ ין ש  ֵאין עֹוֹשִּ ֶ ַהְינּו ש  ים ְוכּו'", ּדְ ם, "ְוָעְמדּו ָזרִּ

נּו בְּ  ַכּוְ ּיְ ֶ ּקּוָנם ש  ר ּתִּ ּקַ "ל. ְועִּ ּנַ ה ּכַ ָ ְקֻדש ּ ן ּוְמָלאָכה ּבִּ א ּוַמּתָ ַמּשָ ין ַלֲעֹסק ּבְ יכִּ ָרֵאל ְצרִּ ֹשְ ָאר יִּ ְ ן ְלַהחֲ ש  א ּוַמּתָ ַמּשָ יד ָחָכם ָהֱאֶמת  ָעְסָקם ּבְ ְלמִּ יק ֶאת ַהּתַ זִּ
הֵ  ֶ ָחש  ש  ַהּנָ ֻזֲהַמת  ל  ְלַבּטֵ ָחָכם  יד  ְלמִּ ְלַהּתַ ּנֹוֵתן  ֶ ָדָקה ש  ַהּצְ י  ְלפִּ ל ֶאָחד  ּכָ זֹוֶכה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  "ל.  ּלֹא  ְוַכּנַ ֶ ָרֵאל ש  ֹשְ יִּ ל  ּכָ ְזּכּו  ּיִּ ֶ ם ל"ט ְמָלאכֹות ַעד ש 

ּום ֵעֶסק ּומַ  ש  ְצָטְרכּו ַלֲעֹסק ּבְ ָאז יִּ יִּ ֶ ָיֵמינּו. ש  ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִּ ִּ בֹוא ָמש  ּיָ ֶ ש  ֵלמּות ּכְ ְ ש  ְגָמר ּבִּ ְהֶיה נִּ ּקּון יִּ ָלל. ְוֶזה ַהּתִּ ן ּכְ א ּוַמּתָ ים ְוָרעּו  ּשָ ם, "ְוָעְמדּו ָזרִּ ְתַקּיֵ
"ל: ָלל ְוַכּנַ ּום ֵעֶסק ּוְמָלאָכה ּכְ ש  ָרֵאל לֹא ַיַעְסקּו ּבְ ֹשְ    ֹצאְנֶכם ְוכּו'". ְויִּ

 מבאר עניין חנוכה עפ"י התורה שלנו -טז אותיות- שומר שכר ב  ח"ב חו"מ 

 

 הקדמה 
לשו בזה, שהצדקה היא קשה מאד בהתחלה, אבל   -התורה  בסוף    נוזה  זה  קשור  וכולו  כולו אחד  כלל המאמר 

התועלת של הצדקה גדול מאד, כי ע"י הצדקה אין צריכין לעשות שום מלאכה ועסק כי נתקיים העולם בחסדו. כי 
רצון, ואזי של יו"ט שמגלה את ה  'ע"י הצדקה מוציאין יניקת מצח הנחש שיונק מזקני הדור, ואזי נשמע קול הקריא

נתגלה יראה. כי עיקר היראה ע"י התגלות הרצון. וע"י היראה נעשה כלי וצנור לקבל על ידו השפעת החסד. כי 
ואזי מתקיים  ע"י מקבלין את החסד.  וכלי  צנור  ע"י היראה שהוא  רק  לקבל את החסד.  והצנור א"א  בלא הכלי 

 . ועמדו זרים ורעו צאנכם וכו' כנ"ל העולם בחסדו, ואז אין צריכין לעשות שום מלאכה, כי נתקיים
 

 הרצון 
בעניין הזקנים  אבל ברור שהוא רק תיקון הקלקול. והקלקול מבואר באות ט'    ,עניין הצדקה כאן הוא נושא מרכזי

קדושה מוסיפים  כראוי,    שלא  יום  בכל  חכמי ודעת  הרעות  החיות  מתחזקים  שיונק  וע"י  הנחש  מצח  יונק  שמהם 
הניסים   כלל  דהיינו  טובים  הימים  שמכריזים  הרצון  אמונת  את  שמחריש  ברצון,  שלהם  הכפירה  בשאגת  הטבע 

שמכחישים בעליל את חק הטבע, ואזי ע"י התגלות הרצון מתגלה היראה ונעשית כלי להשפעת  שעשה לנו הקב"ה  
 החסד.  

 דבר הוא היראה שעל ידה נתקן קללת בזעת אפיך תאכל לחם וזה התכלית. נמצא סוף 
 והדרך לזה היא עבודת הצדקה שהיא הכפירה להדיא בטבע. 

נזכר בתורה  אבל באמת נראה שיש כאן נושא מרכזי שקצת   נבלע בתוך המהלך והוא עניין הרצון אע"פ שהוא 
אבל בשניהם  שע"י הצדקה הוא מתגלה,  פעם באות ט'  ועוד  שהימים טובים מכריזים אותו,  פעמים פעם באות ו'  

אמנם זה נרמז באות ז' בעניין הצדיק האחוז ולא כעבודה חשובה מאד בפני עצמה,  הוא רק היכי תמצי לדבר אחר  
 . וקושר את כל הרצונות לשרש הרצוןבמצח הרצון,  בשלימות 

הפרצוף ששניהם אינן בני אדם אלא כח רוחני גבוה מאד.  ונראה להקדים שמצח הרצון ומצח נחש זה לעומת זה  
ית' בעולם כלל ית' הוא המנהיג את   החיובי הוא מצח הרצון שהוא התגלות האמת שאין עוד מלבדו  ורק רצונו 

מתחכם להחליף ע"י שהאמת הזו,  . ולעומתו יש פרצוף שלילי הוא מצח הנחש הוא כח הסתרת  העולם בכל פרטיו
   בחכמת הטבע, כאילו כל הנעשה בעולם תלוי רק בחק וגלגלי הטבע.חכמת האמת 

וזו כל עבודת ה' שלנו להכין עצמינו מרכבה למצח הרצון, ע"י כל התורה ומצוות ובפרט מצוות הצדקה שעל ידן 
 ה ומגלים שהוא המלך והמנהיג את העולם לבדו. "ממליכים את הקב

ובזה נבחן חלוקת כל מדרגות הצדיקים כל אחד עד כמה נעשה מרכבה לרצונו ית' דהיינו עד כמה שעושה את  

מצווה ומקבל כל   דהיינו שרץ בשמחה לכלרצה באשר ירצה יוצרך,    \גג, וכלשון הרא"ש/ רצונו כאין לגבי רצון ה'

  
)סט( רצה באשר ירצה יוצרך, שמח בחלקך אם מעט ואם הרבה. והתחנן לפניו תמיד להטות לבבך  אות  ליום רביעי    -  אורחות חיים להרא"ש   ג

לעדותיו. ובשאר דרכיך השלך על ה' יהבך ואל יקשה בעיניך להוציא לכבוד השבת ויום טוב בכל הצריך. והשתדל לכבדם, ולקבלם מבעוד  
 ג בהם באכילה ושתיה וחציו לבית המדרש. וכבדהו בכניסתו וביציאתו, לערוך שלחן במוצאי שבת: יום. ולהתענ 
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שנעשה אצלו האמונה ברצון שרק   גזרה ועונש בשמחה גדולה, וממליך את ה' שהלל ושמחה בכל מצב. ועד כמה
, ופשוט שכל הנקנהלאלא רצונו ית',  רצונו ית' מנהיג את העולם ואין שום כח לשום דבר לעשות לו טוב או רע  

חה היא הטבע כך גם אין לטבע שליטה עליו כלל, בבחי' מה שאמר רבי מאיר בעל הנס מי ג אצל לגמרי שההש
 שאמר לשמן שידלוק יאמר לחומץ שידלוק.

לזה צריך לשאוף כל אחד, והדרך לזה היא בכל רגע במשך היום לא לתלות אותו בשום דבר גשמי אלא ברצון ה'  ו
ית'בכלליות  דהיינו   רצונו  יודע  שעכשיו  לשמוח  כרצונו,  נעשה  שלא  דבר  מיד כל  כרצונו  שנעשה  דבר  וכל   ,

   תודה שעשית רצוני כרצונך.   , בהלל ושבחלהודות לו ית'
עבודת ההשתוקקות וגילוי הרצון    \ד/ א'מבואר בלק"ה ערב ג'  ענין הקשור בקשר הדוק מאד לענין הרצון הוא  עוד  

ית' להיות מדבר בהתבודדות  אליו  דהיינו  וכל מצוה,  רצונך תמיד  ומשתוקק לעשות  רוצה  אני  ומצווה   עד כמה 
ומוהרנ"ת  כרצונך  הש"י   בשלימות  את  לעבוד  יכול  מי  כי  המצווה  עשיית  מעצם  גדול  יותר  שזה  בזה  מפליג 

ידוע כי  ש  \הובנתיבות עולם/   בשלימות ממש כרצונו, אבל לרצות זאת אפשר, וביאר זאת נפלא המהר"ל על אבות 
אינו  המתנועע אל דבר הוא דביקות גמור עם המתנועע יותר ממי שהוא קרוב לו כבר, כי המתנועע אל דבר הרי  

  . עמו ועם כל זה הוא הולך אליו וזהו דביקות וחבור גמור

הנקרא ראשון  שלכל רקיע יש תפקיד לבד מהשיש שבעה רקיעים    \וו/ שמעתי בזה מליצה עפ"י המבואר בחגיגה יב:
שעם רצון בלבד עדיין לא נעשה כלום. ובאמת הרי רמז  באידיש וילן הוא רצון,  ואינו משמש כלום,  שהוא  וילון  
. ונראה  \ז/ טענת חכמי הטבע, אבל רבינו אומר להפך שאדרבה העיקר הוא הרצון אפילו יותר מעצם העשייההיא  

באמת   כי  לרקיע  רקיע  לבאר  מתחת  רקיע,  וילון הוא  השגת הנקרא  מגיע  והגלגלים שעד שם  ולבנה  חמה  שבו 
הטבע ב  \ח/ חכמי  שרק  הכופרים  הכלאמת  בו  הקב"ה  שמעליהם   רצון  מהרקיע  היא  הפרנסה  כל  ובאמת  תלוי. 

  
ּתֹוֵקק ּולְ   קוטי הלכות י ל   ד ְ ש  ְכסֹף ּוְלהִּ יל ֶאת ַעְצמֹו לִּ יְך ָהָאָדם ְלַהְרּגִּ רִּ ּצָ ֶ ר הּוא ָהָרצֹון. ש  ּקָ י עִּ ָכל ֵעת ַלה'  חו"מ הלכות ערב הלכה ג )א( ּכִּ ַע ּבְ ְעּגֵ ְתּגַ הִּ

ּוכְ  ה.  ָ ְקֻדש ּ ּדִּ ים  ֲחָזקִּ ים  טֹובִּ ְרצֹונֹות  לֹו  ְהיּו  ּיִּ ֶ ש  יד  מִּ ּתָ ל  ּדֵ ּתַ ְ ש  ּוְלהִּ ְצוֹוָתיו  ּומִּ ּוְלתֹוָרתֹו  ַרְך  ְתּבָ נּו  יִּ ּמָ עִּ ה  ָ דֹוש  ַהּקְ יָחתֹו  שִֹּ ּבְ ְבָרָכה  לִּ ְכרֹונֹו  זִּ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ֶ ש  מֹו 
י אָ  ּכִּ "ל,  ַהּנַ ה ַהּתֹוָרה  ּלָ ּגִּ ֶ אֹוָתּה ָהֵעת ש  בֹאָ ּבְ ּמְ ֶ לּום, ש  ּכְ ה ֵאינֹו  ַהּזֶ ְתֶחֶלת, עֹוָלם  ַהּמַ יחֹות ָהַר"ן  ַהּשִּ ּבְ ֶסת  ְדּפֶ ַהּנִּ ה  ָ דֹוש  ַהּקְ יָחה  ַמְענּו ַהּשִּ ָ ם עֶֹצם  ז ש  ָ ר ש 

י  ר ֲעבֹוַדת ה' הּוא ָהָרצֹון, ּכִּ ּקַ עִּ ֶ ְבָרָכה ש  ְכרֹונֹו לִּ נּו זִּ י ָאַמר ַרּבֵ ה, ּכִּ ָ ֻדש ּ ֲעבֹד ה'    ַמֲעַלת ָהָרצֹון ֶאל ַהּקְ ּיַ ֶ ּיּוַכל לֹוַמר ש  ֶ י הּוא ֶזה ש  ַלֲעבֹד ה' ֵאינֹו יֹוֵדַע מִּ
ָהָרצֹון  הּוא  ר  ּקָ ָהעִּ ַרק  ְוכּו',  ה'  ַלֲעבֹד  ּיּוַכל  ֶ ש  ֵאר  ְתּפָ ְלהִּ ָיכֹול  ֵאינֹו  ָרף  ְושָֹ ַמְלָאְך  ּלּו  ַוֲאפִּ ַרְך,  ְתּבָ רוֹ   יִּ ַהּכֹל  ֶ ש  ְדֶמה  ּנִּ ֶ ש  י  ּפִּ ַעל  ְוַאף  ַרְך  ְתּבָ יִּ ים  ַלה'  צִּ

ֵאין ָאָדם ֶאָחד  ֶ ְעָיא ש  ּבָ י ֵכן ָלא מִּ ּפִּ ֶמָך, ַאף ַעל  ְ ְרָאה ֶאת ש  ים ְליִּ ַהּכֹל ֲחֵפצִּ י  ּכִּ ַרְך,  ְתּבָ יִּ ְתָקֵרב ַלה'  ָאָדם    ְלהִּ ּבְ ם  ּגַ ם  י אִּ ּכִּ ְנַין ָהָרצֹון  עִּ ּבְ ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו 
ְנַין ָהָרצֹון ְוכוּ  עִּ ֹונֹות,  ֶאָחד ֵאין יֹום ֶאָחד ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו ּבְ ה ְלש  ַכּמָ ים ּבְ ָעמִּ ה ּפְ ּמָ ְבָרָכה ּכַ ְכרֹונֹו לִּ נּו זִּ ה ַרּבֵ ּזֶ ר מִּ ּבֵ ם. ְוֵכן ּדִּ ָ ן ש  ם, ַעּיֵ ָ ְמבָֹאר ש  ר  ', ּכַ ּקָ ָהעִּ ֶ ש 

ֱאֶמת  ּבֶ ַרְך  ְתּבָ יִּ ְרצֹונֹו  ַלֲעשֹֹות  ָחָזק  ָרצֹון  ּבְ יד  מִּ ּתָ ְכסֹף  ְויִּ ְרֶצה  ּיִּ ֶ ין ש  ּסּופִּ ְוַהּכִּ ָהָרצֹון  י    הּוא ַרק  ְבלִּ ר לִּ ּבֵ ְתּגַ ְויִּ ֲעשֹֹות  ּלַ ַמה  זֹוֶכה  ֵאינֹו  ֵכן  י  ּפִּ ַעל  ם ַאף  ְואִּ
ָרצֹון ָחָזק   ּבְ ר  ּבֵ ְתּגַ ְויִּ ים יֹוֵתר  ֲחָזקִּ ְרצֹונֹות  ּבִּ ְרֶצה יֹוֵתר  יִּ לֹום, ַרק  ָ ל ָהָרצֹון, ַחס ְוש  ּוְלַבּטֵ יק  ָכל  ְלַהְפסִּ ּבְ יד  מִּ ּתָ ַרְך  ְתּבָ יִּ ים ַלה'  דֹולִּ ּגְ ין  ּסּופִּ ֵעת ְלעֹוָלם  ְוכִּ

ר הּוא ָהָרצֹון:  ּקָ י ָהעִּ  ָוֶעד, ּכִּ

הוּ   ב( אות  )  ֶ ֵלמּות ָהָרצֹון ש  ְ ית ש  ה ְלַתְכלִּ ְזּכֶ ּתִּ ֶ ה הּוא ש  ָ דֹוש  ָמה ַהּקְ ָ ש  ל ַהּנְ ֶ ית ַהּטֹוב ש  ְכלִּ ר ַהּתַ ּקַ ֱאֶמת עִּ י ּבֶ ָמה  ּכִּ ָ ש  ה ַהּנְ ְזּכֶ ּתִּ ֶ ְרצֹונֹות ש  ּבָ ֶ יַנת ָרצֹון ש  חִּ א ּבְ
ְהיּו ָלּה ְר  ּיִּ ֶ ְרצוֹ ש  ּבָ ֶ הּוא ָרצֹון ש  ֶ ין ש  ַרֲעוִּ ַרֲעָוא ּדְ ֵלל ּבְ ּכָ ה ְלהִּ ְזּכֶ ּתִּ ֶ ַרְך ַעד ש  ְתּבָ ים ַלה' יִּ ּיִּ ּתִּ ים ֲאמִּ ל  צֹונֹות ֲחָזקִּ ּכָ ֲעָלה ָהֶעְליֹוָנה מִּ ֵלמּות ְוַהּמַ ְ הּו ַהש ּ ּזֶ ֶ נֹות ש 

לוֹ  ָ נּו, ָעָליו ַהש ּ ה ַרּבֵ ֶ ּמֹש  ֶ ינּו ש  צִּ ּמָ ֶ מֹו ש  ֲעלֹות. ּכְ י ַהּמַ ּיִּ ּתִּ ים ָהֲאמִּ יקִּ ּדִּ ים ְוַהּצַ יאִּ בִּ ל ַהּנְ ל ּכָ ֶ ן ש  ה ַרּבָ ֶ ּמֹש  דֹול מִּ י ָלנּו ּגָ י ּומִּ ִּ ין ָהֱאנֹוש  ְבַחר מִּ הּוא מִּ ֶ ל  ם, ש  ֶ ם ש 
לְ  ר  ָ ֶאְפש  י  אִּ ֶ ש  ֲעָלה  ַהּמַ ֵלמּות  ְ ש  ית  ְלַתְכלִּ אי  ַוּדַ ּבְ ָזָכה  ָאז  ֶ ש  קּותֹו  ּלְ ְסּתַ הִּ ֵעת  ּבְ ּוַבּסֹוף  ַהּדֹורֹות,  ל  ָכה  ּכָ ּזָ ֶ ש  הּוא  ַמֲעָלתֹו  ַהְפָלַגת  עֶֹצם  ר  ּקַ עִּ ְוָכל  יג,  ַהּשִּ

ּזַֹהר   ְמבָֹאר ּבַ ְרצֹונֹות, ּכַ ּבָ ֶ הּוא ָרצֹון ש  ֶ ין, ש  ַרֲעוִּ ַרֲעָוא ּדְ ֵלל ּבְ ּכָ ה ְלהִּ ָ דֹוש  קּותֹו ַהּקְ ּלְ ְסּתַ ֵעת הִּ ת בְּ ּבְ ּבָ ַ ש  ה ָהָיה ּבְ ֶ קּות מֹש  ּלְ ְסּתַ הִּ ֶ רּוָמה( ש  דֹוש  )ּתְ ְנָחה  ַהּקָ מִּ
ל ַהּתֹוָרה  ל ּכָ ֶ ית ש  ְכלִּ ר ַהּתַ ּקַ ן ַהּכֹל ְוָכל עִּ בֹּהַ מִּ ֵלמּות ָהָרצֹון הּוא ּגָ ְ ש ּ ֶ ְמָצא, ש  ין. נִּ ַרֲעוִּ ַרֲעָוא ּדְ ָרצֹון ָהֶעְליֹון,    ּבְ ֵלל ּבָ ּכָ ְזּכֹות ְלָרצֹון ּוְלהִּ ְצוֹות הּוא לִּ ְוַהּמִּ

הַ  יַנת  חִּ ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  נּו  ַרּבֵ ה  ֶ מֹש  י  ְר ּכִּ ּתַ ּיּות  ָללִּ ּכְ יַנת  חִּ ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  י  ּכִּ ְרַי"ג,  ּתַ א  ּיָ יַמְטרִּ ּגִּ נּו  ַרּבֵ ה  ֶ מֹש  ן  ּכֵ ְוַעל  ְצוֹות  ְוַהּמִּ ַהּתֹוָרה,  ּתֹוָרה  ְצוֹות  מִּ ַי"ג 
ַרעֲ  ּדְ ַרֲעָוא  ּבְ ְרצֹונֹות  ּבָ ֶ ש  ָרצֹון  ּבָ ְכָלל  ּנִּ ֶ ש  הּוא  נּו  ַרּבֵ ה  ֶ מֹש  ַמֲעַלת  ֵלמּות  ְ ש  ית  נּו  ְוַתְכלִּ ַרּבֵ ה  ֶ מֹש  יַנת  חִּ ּבְ ֵהם  ֶ ש  ְצוֹות,  ַהּמִּ ל  ּכָ ית  ְכלִּ ּתַ ֶ ש  ְמָצא,  נִּ "ל.  ּנַ ּכַ ין  וִּ

י כָּ  "ל, ּכִּ ּנַ ְרצֹונֹות ּכַ ּבָ ֶ יַנת ָרצֹון ש  חִּ הּוא ּבְ ֶ ֵלמּות, ש  ְ ש  ְזּכֹות ְלָרצֹון ּבִּ ית הּוא לִּ ְכלִּ ר ַהּתַ ּקַ "ל, עִּ ּנַ ְהֶיה לְ ּכַ ּיִּ ֶ ין ש  ְצוֹות ָאנּו עֹושִֹּ ָאְמרּו  ל ַהּמִּ ֶ מֹו ש  ָרצֹון ְלָפָניו, ּכְ
ה ַעל ְיֵדי הַ  ְזּכֶ ּנִּ ֶ י, ַהְינּו ש  ה ְרצֹונִּ י ְוַנֲעשָֹ ָאַמְרּתִּ ֶ ְבָרָכה, "ַנַחת רּוַח ְלָפַני", ש  ְכרֹוָנם לִּ קּות  ַרּבֹוֵתינּו זִּ ּלְ ְסּתַ יַנת הִּ חִּ הּוא ּבְ ֶ ָרצֹון ָהֶעְליֹון, ש  ֵלל ּבָ ּכָ ְצוֹות ְלהִּ ּמִּ

הּוא כְּ  ֶ ה, ש  ֶ "ל: מֹש  ּנַ ְצוֹות ּכַ ּיּות ַהּתֹוָרה ְוַהּמִּ  ָללִּ

ְלָרצוֹ   ג( אות  )  ה  ְזּכֶ ּתִּ ֶ ש  ֵדי  ּכְ ָהָרצֹון,  יל  בִּ ְ ש  ּבִּ ַרק  הּוא  ָפל  ָ ְוַהש ּ ֶהָעכּור  ָהעֹוָלם  ְלֶזה  ָמה  ָ ש  ַהּנְ יַדת  ְירִּ ר  ּקַ עִּ י  ָמה  ּכִּ ָ ש  ַהּנְ ֻהְכְרָחה  ֶזה  יל  בִּ ְ ש  ּובִּ ֵלמּות  ְ ש  ּבִּ ן 
קוֹ  ּמְ מִּ ְתַרֵחק  ּוְלהִּ ם  ֵליֵרד  ָ ּוְמֻגש ּ ָעב  חֶֹמר  ּבְ י  מִּ ְ ש  ּגַ גּוף  ּבְ ש   ְתַלּבֵ ּוְלהִּ ָפל  ָ ְוַהש ּ ֶהָעכּור  י  מִּ ְ ש  ַהּגַ עֹוָלם  ּבָ ְוָלבֹוא  ַמֲעָלָתּה  ית  ם  ַתְכלִּ ּבְ ה  ּיָ ָהֲעשִֹּ ָהעֹוַלם  ֶזה  ּבְ

ַרְך ָרצָ  ְתּבָ י ה' יִּ יל ָהָרצֹון, ּכִּ בִּ ְ ש  בֹוָדּה. ְוָכל ֶזה ָהָיה ּבִּ קֹום ּכְ ּמְ חּוק מִּ ֵלמּות ָהעֹוֶלה ַעל ַהּכֹל.  ָהרִּ ְ ש  י ּבִּ ּתִּ ְזּכּו ְלָכל טֹוב, ַלּטֹוב ָהֲאמִּ ּיִּ ֶ ָרֵאל ש  שְֹ ה ְלַזּכֹות ֶאת יִּ
"ל,  ּנַ ֵלמּות ּכַ ְ ש  ְזּכֹות ְלָרצֹון ּבִּ ית ַהּטֹוב הּוא לִּ ְכלִּ ר ּתַ ּקַ עִּ ֶ ַרְך יֹוֵדַע ש  ְתּבָ  ְוה' יִּ

ולפיכך כאשר הולך לבית הכנסת הוא נמשך אל השם יתברך      -בספרו נתיבות עולם נתיב העבודה פרק ה' בדין שכר פסיעות   עיין מהר"ל   ה 
להיות לו דביקות בו יתברך. וידוע כי המתנועע אל דבר הוא דביקות גמור עם המתנועע יותר ממי שהוא קרוב לו כבר, כי המתנועע אל דבר  

 כל זה הוא הולך אליו וזהו דביקות וחבור גמור, ודבר זה בארנו למעלה גם כן.  הרי אינו עמו ועם 

 עוד מה שכתב בדרך החיים על אבות פ"ד משנה יח   ועיין בזה 
שבעה עמודים שנאמר }משלי ט'{ חצבה עמודיה שבעה רבי אלעזר בן שמוע אומר על עמוד  )שהעולם עומד על(  ויש אומרים    -  חגיגה יב:   ו 

שנאמר }משלי י'{ וצדיק יסוד עולם אמר רבי יהודה שני רקיעים הן שנאמר }דברים י'{ הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים    אחד וצדיק שמו 
ויוצא ערבית ומחדש   וילון אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית  וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות  ריש לקיש אמר שבעה ואלו הן 

יהו מ'{ הנוטה כדוק שמים וימתחם כאהל לשבת רקיע שבו חמה ולבנה כוכבים ומזלות קבועין שנאמר  בכל יום מעשה בראשית שנאמר }ישע 
ממעל   ויצו שחקים  ע"ח{  }תהלים  שנאמר  מן לצדיקים  וטוחנות  עומדות  רחיים  השמים שחקים שבו  ברקיע  ויתן אותם אלהים  א'{  }בראשית 

 ודלתי שמים פתח וימטר עליהם מן לאכול וגו' 

 לק"ה ערב ג' אות א' ואות ה' .  ו לק"ה בשר בחלב ד' סוף אות א' .  ו ברכת המזון ד' כ'  לק"ה עיין    ז 
בענין מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )חגיגה יא:( שאסור להסתכל מה למעלה מה למטה מה לפנים    -אות רכד    -  שיחות מוהר"ן עיין    ח

חינת מה למעלה מה למטה וכו' לפי מדרגתו שאסור לו להסתכל בהם )תי(. כי  מה לאחור, אמר רבנו זכרונו לברכה, שכל אדם ואדם יש לו ב 
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שחקים לצדיקים  ,הנקרא  מן  שוחקים  לאותם    ,שם  ברצון  דהיינו  כל המאמינים  שמשם  תנינא  ז'  תורה  )עיין 
הוא החכם הגדול שבקדושה כי    ,וזהו שלפני כן הזכיר את העמוד אחד שעליו עומד העולם וצדיק שמו  .הפרנסה(
הרצון  בהאוחז   שרש  מצח  בכהאריז"ל(  )שהוא  כמבואר  התיקון  רק הוא  שאצלו  עולם  תלוי  שהכל  הנקנה  שכל 

   ברצון ובכוחו לקשר כל הרצונות בשרש הרצון ולהביא את כולם לאמונה ברצון.

 

 זיהוי הפגם
כדי שתועיל הצדקה לתקן אותו. ומבואר   ,משלימות הרצון  שממנו מתחילה הנפילהוהעיקר הוא לזהות את הפגם  

מתחיל דייקא מאותם כשרים שהיו עובדי ה' גדולים זקנים דקדושה דהיינו שקנו חכמה ודעת ומוסיפים בכל    שהכל
 יום ויום עוד אור חכמה קדושה ודעת ובזה מאריכים ימיהם בתוספת קדושה ודעת. 

ופר מצח הנחש שהוא ארס הנחש הקדמוני הככנס בו  ינמצא סדק להוהם באיזה שלב נפלו קצת מישוב הדעת ואזי  
הגדול באמונת הרצון, דהיינו באמונה הקדושה שכל הנעשה בעולם הוא רק עפ"י רצונו ית' ואין לחק הטבע כח 

 עצמי כלל.
ומצח הנחש מוצא סדק באמונת הרצון של עובדי ה' ונכנס במחשבתם מעיון לעיון עד שמכניס בלבם ספק ברצון 

ם ממנו ועד רישגם נעשה חולק על הצדיקים הכשומפילם לאט לאט מעבודת ה' עד שמפילם לטרדת הפרנסה עד  
שכל ימיו רדיפה אאחר ההכרחי לו כי ע"י נשיכת הנחש שנופל לגמרי מעבודת ה' ונעשה קצר ימים ושבע רוגז,  

עד שבעצמו נעשה חיה רעה השואגת .  פתח עיניו לחמדת הבלי עוה"ז וכל ימיו רק רדיפה אחר המוכרח לו ולביתו
 הטבע ומחרישה את קול הימים הטובים המכריזים שהכל תלוי רק ברצונו ית'. תמיד שאין לנו אלא חכמת

ישב עצמו בכל יום עד כמה מאמין הוא שרק ברצונו ית' תלוי כל דבר בעולם,  ידהיינו למעשה כל אדם צריך ל
כגון איזה כאב בגופו או חולה בביתו או חס לו  רון דהיינו לחפש בעצמו כיצד הוא מגיב לכל איזה חסרון שיש 

או שהתקלקלה המכונת   ,החזירו לי הלוואהמגיב כשלא    ך האם הוא נוקם או נוטר ואי שפלוני פגע בו    פרנסה או 
שלפניכביסה   הרכב  בזיגזג,    ואו  לא נוסע  הילד  בקשתו  עשת  לא  האשה  הזהרה  בלא  פתאם  פונה  או  עוצר  או 

שה  ואזי הוא כל פגע ע  ,אין רגע בלא פגע ותלוי באדם אם הוא חיה רעה  \ט/כמו שאמרו  וכיו"במתייחס או מתחצף  
אותו קצר ימים ושבע רוגז ואם הוא אוחז ברצון אזי הוא תמיד בשמחה ותודה, שהרי אפילו הדבר הנורא ביותר 

   הוא רצונו ית' שכולו רק אהבה וטוב ומיטיב.

 
 התכלית

קללת בזיעת אפיך תאכל לחם \י/ נראה שהתכלית בתורה זו היא לתקן את החטא אדה"ר, דהיינו לבטל מעלינו את  
האדם   נברא  בתחילה  כי  מלאכות,  ל"ט  קללת  שהיא  החטא,  אחר  הראשון  אדם  בעסק שנתקלל  ימיו  להאריך 

קללה היתה שע"י אכילת עץ וה  ,\יא/גמ', ומלאכים היו עושים לו מלאכתו כמבואר בתורה ותפלה ומצוות בלבדה
לחכמת הטבע נפל  ורע  טוב  ימי  הדעת  קצר  ש  םלבחי'  בדרך הטבעית  הבורא  לעבודת  דהיינו  רוגז,  לט    לושבע 

אלא ע"י שיתגבר לעשותם באמונה ימשיך הארה וקיום למעשה בראשית.  גם היא עבודת הבורא כי  ש  ,מלאכות
וקיום  חיות  להמשיך  להשתדל  צריך  לכן  וכפירה,  הטבע  לחכמת  בו  ליפול  מאד  ומסוכן  מגושם  מקום  שהוא 

    .\יב/הבריאה לעולם בדרך של חסד ה' לבד כמו שברא את העולם בחסד לבד
ְוֹכְרֵמיֶכם:ְועָ )ישעיה ה(  וכמו שיהיה לעתיד לבא דכתיב   ֵריֶכם  ּכָ אִּ ֵנָכר  ּוְבֵני  ֹצאְנֶכם  ְוָרעּו  ים  ָזרִּ ּכֲֹהֵני   ְמדּו  ם  ְוַאּתֶ )ו( 

רּו: ְתַיּמָ ְכבֹוָדם ּתִּ ם ּתֹאֵכלּו ּובִּ ְרֵתי ֱאלֵֹהינּו ֵיָאֵמר ָלֶכם ֵחיל ּגֹויִּ ָ ֵראּו ְמש  ּקָ  ְיֹדָוד ּתִּ
לאדם בעבודת ה' שהקושי שבה הוא בחי'   עוד גם משמע באות ב' שגם קללת האשה בעצב תלדי בנים שייכת גם

וגם    חבלי לידה עד שכדי להתגבר על כל צירי הלידה שהם המניעות בעבודת ה' צריך לצעוק כיולדת בחבליה.
 קללה זו מתבטלת ע"י התיקונים המבוארים כאן. 

 

  
אצל קצת, מסתים שכלו אצל הגלגלים ורקיעים ואסור לו להסתכל להלן יותר. וגם כל הפילוסופים והמחקרים, כל שכלם וחקירתם הוא רק  

מה דברים עד שנפל ביניהם מחלוקות גדולות בכל דבר.  עד הגלגלים ולמעלה מזה אין יודעים כלום. וגם במה שתחת הגלגלים טעו הרבה בכ 
וכבר מבאר שאסור להסתכל בהם כלל. והכלל שכל אדם במקום שמסתים שכלו אסור לו להלך יותר. כי זהו אצלו בחינת מה למעלה מה  

 למטה. רק לסמך על אמונה לבד: 

עיין גם שיחות הר"ן סימן  רגע בלא פגע.    רושלים תשלה( אין הקדוש מסכת יומא פרק דרך חיים תוכחת מוסר )ה( )דף ע: במהדורת י   של"ה   ט 
 .שח 

י'  עיין לק"ה    י ג'  הֵ   -ערב  ְמָלאכֹות,  יַנת ל"ט  חִּ ּבְ ֵהם  ֶ ש  ּיֹות,  ָהֲעשִֹּ ל  ּכָ י  ּכִּ דּוַע,  ּיָ ּכַ ה  ּיָ ֲעשִֹּ ּבַ הּוא  ים  ינִּ ַהּדִּ ל  ּכָ יַזת  ֲאחִּ ר  ּקַ עִּ י  ָאָדם  ּכִּ ֵמֵחְטא  ין  כִּ ָ ְמש  נִּ ם 
ַעל יְ  ֶ ֹון ש  אש  ַע בְּ ָהרִּ ְתַיּגֵ ין ְלהִּ ַעל ְיֵדי ֶזה ֻמְכָרחִּ ֶ יָך ּתֹאַכל ֶלֶחם", ש  ֵזַעת ַאּפֶ ּבְ ה  בֹון ּתֹאֲכֶלּנָ ּצָ עִּ ל, "ּבְ ְתַקּלֵ ַע  ֵדי ֶזה נִּ ְתַיּגֵ ין ְלהִּ יכִּ ֵאּלּו ַהל"ט ְמָלאכֹות ּוְצרִּ

ֲהמַ  ּזֻ ֵדי ְלָבְרָרם מִּ דֹוָלה ּכְ ה ּגְ ָ ְקֻדש ּ יַנת ל"ט  ְמֹאד ַלֲעשֹֹות ַהל"ט ְמָלאכֹות ּבִּ חִּ ֵהם ּבְ ֶ ֹון, ש  אש  ֵחְטא ָאָדם ָהרִּ לּו ָאז ּבְ ְתַקּלְ ּנִּ ֶ הּוא ל"ט ְקָללֹות ש  ֶ , ש  ָחש  ת ַהּנָ
ה ְוַעל כָּ  ּיָ ל ָהעֹוַלם ָהֲעשִֹּ ה ַעל ּכָ ָ ֻדש ּ ַכת ַהּקְ ָ ר ַהְמש  ּקַ ין. ְועִּ יַנת רֶֹגז ָודִּ חִּ ל ֶזה הּוא ּבְ ּכָ ֶ ּיֹות, ש  י ַעל ְיֵדי  ל ַהל"ט ְמָלאכֹות הּוא ַעל  ַמְלקִּ "ל, ּכִּ ּנַ ְיֵדי ָהָרצֹון ּכַ
ַהְרבֵּ  ים  נִּ ָ ְוש  ים  ָימִּ ְמֹאד  יף  ְוַתּקִּ ָחָזק  ָרצֹון  ּבְ ה  ַהּזֶ ה  ּיָ ָהֲעשִֹּ עֹוַלם  ּבְ ַרְך  ְתּבָ יִּ ַלה'  ין  ְכָספִּ ּנִּ ֶ ש  ין  ָהָרצֹון  כֹולִּ ּיְ ֶ ש  ַעד  ְלָרצֹון  ה  ּיָ ֲעשִֹּ ַלֲהֹפְך  ין  זֹוכִּ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ה, 

ל   ְזּכֹות ְלַבּטֵ "ל.לִּ ַהּתֹוָרה ַהּנַ "ל ּבְ ים ְוַהּכֹל ַעל ְיֵדי ָהָרצֹון ְוַכּנַ ל ַהל"ט ְמָלאכֹות ְוָכל ָהֲעָסקִּ ָרֵאל ּכָ שְֹ ּיִּ  מִּ

 )ועיין תורה א תנינא( בסנהדרין נט:    כמבואר   יא
 מקודם הבריאה.רבנו ובאמת צ"ע כיוון שאדם הראשון זכה לזה אחרי הבריאה מדוע לא הביא רבנו ראייה ממנו, אלא    כך אומר   יב
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 עבודת הצדקה
העיקרי   הגון,  עבודת  מעלת    הוא  זו,בתורה  למעשה  הנושא  לעני  צדקה  לתת  נתינת  דייקא שהיא  הרבה  עבודה 
מיכולתו שלמעלה  עד  דייקא  לרחמנותי,  שבו  האכזריות  שדייקאו  .יהפך  יותר  מבאר  שרדף    הפל"ח  הממון  את 

גת רק לעצמה כל היום דייקא את הממון הזה אאחריו ע"י נשיכת מצח הנחש שהפיל אותו לאכזריות כחיה הדו
 . ובזה מגלה ביותר את הרצון ומתעורר על ידו ליראת שמים. נותן לעני הגון בבחי' מניה וביה אבא ליזיל ביה נרגא
ין שלא יחסר לו שהרי אין טבע כלל אלא רק רצונו ית' מנהל עיקר הצדקה מגלה את הרצון כי נותן צדקה כי מאמ

 את העולם. 
ודווקא כשנותן בבחי' עורב וזה מכח ואת ערובתם תקח שאמר ישי לדוד שיקח לאחיו אוכל ושתיה )לק"ה( כשהלך  
העני  משל  אלא  נותן  משלו  לא  שנותן  הצדקה  באמת  כי  שלהם  ערובה  דהיינו  דייקא  ערובתם  וזה  למלחמה. 

כי את שלו    ,מלתת צדקה לעני  "לא תקפוץ ידך "שעל כן כתיב )דברים(  דובנא(  המגיד מ)משלי  בספרים    כמבואר
   .נפקד בממון העני עמ"נ לתת לו ע"י אמונת הרצון אתה רק. כי אתה צריך לתת לו

דהיינו שמחסיר מצרכי   .הפך חכמת הטבע שהעיקר הוא הממון  ,אמונה חזקה ברצוןמכח  ורק ע"י עבודת הצדקה  
עצמו כי מאמין שהכל תלוי רק ברצון ה' וכל צרכיו האמיתיים לא יחסרו לו ע"י הנתינה, אלא להפך יזכה ליותר 

 שפע ורצון,  
רוצה   מנה  לו  יש  כי  לו  חסר  תמיד  שמרויח  וכמה  הפרנסה  בהשתדלות  לעסוק  מוכרח  ברצון  הכופר  באמת  כי 

ועיניו תמיד אל המותרות ולבו חומד עוד ועוד עד כדי שבירת כלים ממש, שנופל לתאוות ממון ושאר  מא תים, 
יותר חסרון  תאוות רעות, וכל היום עסוק למלא חסרונו הגשמי וממלא אותו בגשמיות שהיא כממלא חסרון בעוד  

 וכך הולך מדחי לדחי קצר ימיו ושבע רוגז. 
שנעסוק בתורה  ית'  ורצונו    ,מיישב דעתו וחוזר להאמין שהכל תלוי רק ברצונו ית'על כן מי שעוצר עצמו מכל זה ו

ביד וניתן צדקה    ,חסרוננורק  חסרון הזולת ולא    יך את ימינו בעבודת ה' ותוספת קדושה ודעת, ונרגישרותפילה ונא
עניים הגונים  על  ר  ונרחם על זולתינו ובעיק  \יג/צרכינועל  עד שנשבר האכזריות החייתית שבנו לחשוב רק  רחבה  

   שעובדים את הש"י ומאמינים ברצון.
 ,  לו מהאמונה ברצוןפשנ פגם הזקנים הנ"לאפשר לתקן את עי"ז רק 

  .שיונקות ממנו קול החיות הרעות הנ"ל נחלש ואזי ואזי עי"ז גם מתבטל יניקת מצח הנחש שיונק מהם כוחו.
וכל נס   ,ו וישנם ניסים מעל הטבעיצון שהרי הרלשמוע את קול הג' רגלים המכריזים שהכל תלוי רק באפשר  ואזי  

 שאין חיוב לחק הטבע כלל. אלא יש רצון עליון שהוא המנהיג את הגלגלים.  הוא הוכחה ברורה
ליראה שזוכים  עד  ברצון  מתחזק האמונה  ית' שכשהוא   .ואזי  חסדו  את שפע  בו  לקבל  וצינור  הכלי  היא  ויראה 

ורעו זרים  "  , שיתקייםתיד לבואעל  לא ושטוחוזר ההנהגה של קודם הח   ,פע אין צורך בהשתדלות גשמית כללוש
יראיו, בבחי' אין   לעהחיים מחסדו ית' השופע תמיד    "ואתם כהני ה' תקראו"ועשו לכם כל צרכיכם,    " וכו',צאנכם
 ליראיו. מחסור 

 

 נמצא הכל תלוי בעבודת הצדקה,
דלתתאכי   איתערותא  בבחי'  החסד  שופע  ידה  השמים    ,על  מן  עליו  מרחמים  הבריות  על  המרחם  כל  שבת )כי 
 (. קנא:

ידה   וממילא  ועל  הנחש  מצח  יניקת  הרעות  מתבטל  החיות  קול  רגלים  נחלש  הג'  קול  האמונה  ונשמע  ומתחזק 
   ברצון.

ושמח   ,ועושה רצונו כרצון הקב"ה  ,שה צדיק חונן ונותןעונ  ,טבעו הרע לראות רק את עצמוועל ידה האדם מהפך  
 כל יום מימיו בתוספת קדושה ודעת. ומאריך  ,חלקוב

 שעי"ז מתחזקת היראה ונעשה כלי לשפע חסדו עד שא"צ בהשתדלות גשמית.  ,ועל ידה מתגלה שהכל ברצונו ית'
 

 עפ"י הסוד  ומצח הנחש  מצח הרצון
לכאורה בנגלה שהוא מושג בתורת הסוד, דהיינו שהמקום שבו מאיר הרצון הוא דווקא במצח,    מצח הרצוןהמושג  

צדיקים היודעים חכמת הפרצוף רואים במצח את הרצון של האדם להיכן הוא  ומבאר האריז"ל ש  .\יד/זה לא ניכר
 פונה וכמה. 

הוא כח ההסתרה שהתלבש  שהכוונה לרצון הנחש הקדמוני, הוא היצה"ר    נראה לבאר עפ"ז  מצח הנחש,לעומתו  
ס' של ויסגור רומז לס"מ שנברא עמה. כי ,  האשה כמבואר בגמ' על הפסוק ויסגור בשר תחתינה  בנחש, כשנבראה 

. ורק ע"י האשה שהיא בחי' הזקנים שלא  ילוכשאדם הראשון כולו קודש אחוז במצח הרצון בלא שום אפשרות לה

  
מינה   החיה   שזה טבע   יג קיום  והמשך  קיום עצמה  זה רחמים ממש, שהרי    .שכל מהותה  אין  בוודאי  רבנו,  )כמ"ש  חיות רחמניות  אע"פ שיש 

זה טבע שטבע בהן כדי שנלמד מהן, כמבואר בגמ' כמה טבעים טובים שיש לכל מיני   ועוד. אלא  רחמים תלוי בדעת כמבואר בתורה קיט 
 )וגם המדות שלהם מוגבלות מאד שהרי גוזלת מהאדם(.   וכו'.וגזל מנמלה  מהן בני אדם, כגון צניעות מחתול  חיות ללמוד  

במצח נחושה לתקן    , לבש קנאה, ורץ עם העינים למטה ת ומיד מ   ,אצל הקנאים, שלפעמים הוא שומע איזה עוולה שנעשית   רואים זאת קצת   יד
ינים עצומות ובמצח נחושה כאילו רק המצח מוביל אותו, וא"א לדבר איתו, כי כולו כעס  העוולה. בלי מחשבה שהיא תלויה בעינים, אלא בע 

. אבל עכ"פ נראה שזו דוגמא להתגלות בחי'  למי שאינו מזוכך   וקנאה וחשש שמא יפילו אותו מקדושת הרצון. ויש בזה כמובן מעלה וחסרון 
 ., ולא רוצה לשמוע אותך כלל הנחש, שבקנאות נלחם על הכפירה שלוכזו שמצח הרצון מוליך את האדם. וכך גם זה לעומת זה נראה מצח  
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ודעתמארי קדושה  מוסיפין  ולא  ימיהם  רק   ,כים  מהאמונה שהכל  ולהפילם  הדעת  מישוב  להפיל  אפשר  שאותם 
ית', בני אדם.  ברצונו  אזהיתה  שהיא    יכול הנחש להכשיל  כבר  הקדמוני  הנחש  גמל  עצת  ומאז  \טו/ כשרכב על   ,

פתה את כל מי שהוא איזה בר דעת דסט"א להתלבש בו כבלעם וגלית שעל ידם מהנחש הקדמוני  תמיד מוצא לו  
הנ"ל אשה  יחסי  .בחי'  זה  קלה  דעתה  שאשה  שאע"פ  לומר  מסתמ  .רוצה  עצומה  במדרגה  היתה  יותר   אוחוה 

קצת    הנ"ל,  מהזקנים שהיא  ברגע  אותה,  לפתות  הקדמוני  הנחש  מצח  הצליח  ואעפ"כ  נביאה    התרחקה והיתה 
ונכנס האדם  מ וכלשון רבינו שנכנס מעיון לעיון עד מכניס   בטוען ונטען עם הנחש.  ההצדיק האמת מצח הרצון, 

   ספק ברצון.

תחילה היה הכל בש  ,שם מבואר כיצד נבראו העולמותהמרח"ו(    ב)קיצור העץ חיים שכתמבואר באוצרות חיים    מצח הרצון
אלוקות פנוי  ,ית'  וא"ס  חלל  ונשאר  לצדדים  אורו  מצומצם  ,וצמצם  אלוקותו  קו  וביושר  ,לשם המשיך    , בעגולים 

הקדמון שראשו  והיוש אדם  נקרא  הוא  בתחתית החלל  מחוברר  ורגליו  של החלל  ,לא"ס  עד הצד השני  . כמעט 
שבהם לא ניכר החילוק בין אור לכלי,   ,האוזן הם הנקראים אורות העקודיםמהחטם ומותחילה יצאו אורות מפיו ו

הם היו גדולים מהכלים נעשה עולם הנקודים וואח"כ יצאו אורות מהעינים ו  .ולעתיד אורות אלו יהיו עולם השכר
ונכנס בהם  . לכן הכלים נשברו והוא היה אור המתאים לכלים  יצא אור מה החדש ממצח אדם הקדמון  ,  ואח"כ 

הוא נקרא מצח הרצון, ועל ידו נעשה עולם האצילות שהוא העולם  ו  תיקון.והוא עולם הברודים הנקרא עולם ה
 השלם והמתוקן.  

וידוע שדברי האריז"ל אינם רק סיפור מעשה שהיה אלא הקדמות וכללים למה שנעשה תמיד. נמצא שכל מציאות 
ונמצ הוא מבחי' מצח הרצון.  והטוב  התיקון  וכל  העינים.  הוא מבחי'  בעולם  והקלקול שיש   א שמצח הרצוןהרע 

 שיצאו מהעינים.  הנ"ל ע"י האורות   השבירה והקלקול שנעשהבכוחו לתקן את 
עיין היטב בתורה לד ותראה שהיא בנויה על יסוד זה, שיש נקודת הצדיק שעל ידה מתקנים את שבירת הלוחות )ו

 והחרפות לב( 

מוני שיונק כוחו מהחלל הפנוי, שמצח הנחש הוא הנחש הקד  בדרך העבודה עפ"י המבואר בתורה זו נראה לבאר,ו
 שהוא המציאות שנתן הקב"ה מקום ואפשרות לומר שהוא לא קיים.  

וחכמי הטבע הם כל ההולכים אחר עיניהם בעוה"ז בבחי' עין רואה ולב חומד, ולא שבעה העין ולא מכיל הלב, 
 חסרון ועצבות.באת כל חמדת העין, עד שנשבר ותמיד הוא 

עשה עצמו עיוור מכל הבלי וחמדת העוה"ז, וכל מגמת פניו רק אחרי מצח הרצון ע"י שזיכך עצמו  ויש צדיק ש
כרצון   רצונו  שבשמים.לעשות  קניין    אביו  אצלו  שנעשה  הנקנה  עד  רצון בשכל  רק  אלא  בטבע  כח  שום  שאין 

 ושה.והוא החכם הגדול שבקד  הקב"ה רק בו תלוי הכל. ובכוחו לקשור גם כל הרצונות של אחרים לשרש הרצון.
ב הזקנים כמבואר  הגדול מכל  הזקן  מז' בעטלרס/ והוא  המושגים  \טזמעשה  כל  היטב שם מתבארים היטב  עי"ש   ,

וכו'  הזה,  מהעולם  עיור  עצמו  ע"י שעושה  ושהיא  ימים  אריכות  הכוונה  ומה  זקן  נקרא  מה  דהיינו  כאן  הנזכרים 
ותלמ העיוור  שהוא  דקדושה  הגדול  החכם  מדרגת  בזה,  מדרגות  כמה  הזקניםיעי"ש  יותר דיו  זכר  אחד  שכל   ,

  מחבירו עי"ש.
 מכח הצדיק עומד בנסיונות העולם הזה ועוצם עיניו. זוכים דיו בחי' זקן ונשוא פנים, שיויש זקנים שהם תלמ

צליח לחדור למוחם ממצח הנחש  ואזי    האחוז במצח הרצון,  לא דבוקים כראוי בדעת הצדיק הגדולויש זקנים ש
בקושיות ועיונים דקים מהחלל הפנוי, ולאט לאט להפילם מהאמונה העיוורת ברצון הקדוש, וכך לאט לאט מפילם 

העינים    תעבודה להוסיף קדושה ודעת בכל יום, עד שנעשים בבחי' קצר ימים ושבע רוגז, כי מתחילים לפתוח אהמ
 נעשה חסר ורגז ועצוב. עד שומתחיל הלב לחמוד 

ולזכור עיקר הדין אוחז בממון שהוא   .לעניים אחרים הרבה צדקה  תיקון הוא להפך לעצום עיני מעצמי ולתת  וה
כג. זרה ממש כמבואר בתורה  כי שם    עבודה  דייקא  בנתינת ממון  גם סוד הפדיון שעיקר המתקת הדין הוא  וזה 

 וצדיק הוא החונן ונותן דייקא. אבל מידת הלקיחה היא הסט"א.  .ביותר נאחז הדין
 
בכלליות כל על כן החיוב לחיות עם אשה דייקא, ולא כבהמות רק לפריה ורביה אלא לתקן עצמי בצדקה. כי  ו

הצדיק   תלמיד  בחי'  להיות  לשאוף  צריך  האשה  איש  מאווי  כל  את  לתקן  בכוחו  שיהיה  הרצון,  למצח  הקשור 
פ שגם היא צריכה להשתדל בכל כוחה "ינו שאעיוהסתכלות על חיצוניות ופתיחת עינים. דה  שמהותה דעת קלה

  
ולא    ת שיש עוד כוחו   , דהיינו שהארכנו בזה. כי גם לשון רבוי   ה עיין בסוף בתורה ב' תנינא ומ   ." גם " היא קליפת  והגמל    כמבואר בפרקי דר"א.  טו 

שהוא    , זה מהותו של המרכבה לנחש ו עינים,  וללכת אחרי הנגלה וה ומזה מפיל לכפור לגמרי בכח האחד, ולהאמין רק בכח הטבע  רק האחד.  
 .שבכל דור   מצח הנחש 

התחילו לזכר החסדים שעשה עמהם השם יתברך בהיותם ביער. והיו בוכים  )ביום הראשון של השבע ברכות(  מעשה יג    -  סיפורי מעשיות   טז 
א לנו לחם ביער? ותכף ומיד בתוך שהיו מתגעגעים מאד אחרי  והיו מתגעגעים מאד: איך לוקחין לכאן את הבעטליר הראשון העור, שהבי 

הנני! הנה באתי אצלכם על החתונה. ואני נותן לכם מתנה לדרשה )שקורין דרשה גישאנק(, שתהיו זקנים כמוני!    הבעטליר העור, ענה ואמר: 
רוכים כמוני. ואתם סבורים שאני עור? אין אני  כי בתחלה ברכתי אתכם בזה, ועכשיו אני נותן לכם זאת במתנה גמורה לדרשה: שתחיו חיים א 

עור כלל. רק שכל זמן העולם כולו, אינו עולה אצלי כהרף עין. )ועל כן הוא נדמה כעור, כי אין לו שום הסתכלות כלל על העולם, מאחר  
זקן מאד, ועדין אני יניק לגמרי,    שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כהרף עין. ועל כן אין שיך אצלו הסתכלות וראיה בזה העולם כלל( ואני 

)הינו יונג( ולא התחלתי עדין לחיות כלל. ואף על פי כן אני זקן מאד. ולא אני בעצמי אומר זאת, רק שיש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול.  
 ואספר לכם מעשה: )כל זה הוא דברי העור הנ"ל(: 
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לחזק את הבית בעניין זה להסתפק במועט   האישותפקיד    .יותר קשה בדרך כלל  לה  אלא ש  ,להיות העיוור מעוה"ז
תרים ורק מזיקים, ולא בהבלי עוה"ז, שרובם מיו  להיות שמח בחלקו, ולמלא את חסרון הלב במילוי קדושה ודעת, 

רבינו ש ובטעות אחר חכמת הטבע  וכדברי  כל החיים  לבלות את  רק על ההכרחי  כל הזמן עד שלא  את  אפשר 
   נשאר זמן כלל לעבודת ה'.

שם שפי' שמע עצתה הכוונה כדי להניח דעתה   בבחי' אשתך גוצא גחין ולחש לה, ולפרש"י  ,וגם זו עבודת הצדקה
מהסתפקות  מזה שמחה  וטוב  החן,  עוה"ז שקר  הבלי  למסקנה שחמדת  לימוד,  בדרך  אלא  בויכוח,  לא  ולהביאה 

 למלא את הלב ברהיטין דמוחין. ואזי במקום לרדוף אחרי בגדים ורהיטים יפים,  במועט.
הנ"ו קלה  בדעת  השקועים  וגם  אחרים  חסרון  למלא  חלחפש  של  שמל  וכמו  עוה"ז.  המוסר אדת  בעלי  מרו 
, ולא לומר מצווה למלא חסרונו  ,הגשמיות של חברך היא העוה"ב שלך. וכן אמרו חז"ל שמי שהתרגל למותרותש

עליו. לרחם  אסור  דעת  בו  שאין  דעת.  שכיון  בר  יותר  שהוא  למי  לתת  שהעיקר  מעלהוחז"ל    אלא  שיש    אמרו 
 . ואמרו שכל המדקדק יותר מדאי מדקדקים עמו מהשמים. הוא גם לעשירים  כיון שהגמ"ח  ,הגמ"ח יותר מהצדקהל

 .)כמבואר בלק"ה( והפצת דעת רבנו ,ואעפ"כ הצדקה המעולה ביותר היא להחיות לומדי תורה 
האשה גם  היא   ומסתמא  וא"כ  קודמים  עירך  עניי  ואדרבה  צדקה  עמה  לעשות  שצריך  הנ"ל  קלה  דעת  בכלל 

ראשונה לכל אלא שכאמור עיקר הצדקה כשמצליח בדרכי נעם להביא אותה שלא תרצה מותרות. אמנם צ"ע  
 בפל"חוכך מבואר גם  וקצת התאכזרו לבני ביתם    תבזה קצת מה שראינו צדיקים שנתנו יותר לעניים שמחוץ לבי

 וצריך ישוב הדעת לכל דבר. .עי"ש שצריך לעשות אות כא 
צדקה    ם וג לעשות  צריך  עצמו  האשה  עם  עם  וביה כי  כמו  עצמו  מניה  של  לבו  היא  שכלו   , האשה  הוא  והאיש 

אבל הרבה יתר להתאכזר כנ"ל וגם זה בישוב   לבו כמבואר בתורה לד.חרפת  ובדבור פיו יכול לתקן    בהתבודדות.
 הדעת. 

 
ּיֹוֵנק מִּ  ֶ ַבע ש  ֶֹרש  ָחְכַמת ַהּטֶ הּוא ש  ֶ ָחש  ש  יַע ֵמַצח ַהּנָ ין ְלַהְכנִּ ַעל ְיֵדי ְצָדָקה זֹוכִּ ֶ ּצּור, ש  קִּ ָלל ּבְ ֶהם  ְוַהּכְ ֵאין ּבָ ֶ ְקֵני ַהּדֹור ש  ּזִּ

ל ּכָ ֶ ה ְוַדַעת ש  ָ ָכל יֹום ָויֹום אֹור ְקֻדש ּ יף ּבְ ְקָנה הּוא ְלהֹוסִּ ר ַהּזִּ ּקַ י עִּ ֵלמּות, ּכִּ ְ יֹוֵתר   ש  יר ּבְ ְך ָיאִּ א ַאַחר ּכָ ּבָ ֶ יֹום ָויֹום ש 
ְקָרא ְקַצר יָ  ין נִּ ְזקִּ ּמַ ֶ ש  ּלּו ּכְ ָכל יֹום ֲאַזי ֲאפִּ ה ְוַדַעת ּבְ ָ ין אֹור ְקֻדש ּ יפִּ ֵאין מֹוסִּ ֶ ש  ֲעבֹוַדת ה', ֲאָבל ּכְ ֵאּלּו  ּבַ ים ּכָ ֵקנִּ ּזְ ים. ּומִּ מִּ

חָ  ֵלמּות ֵמֶהם יֹוֵנק ֵמַצח ַהּנָ ְ ֶהם ש  ֵאין ּבָ ֶ ֶֹרש  ָחְכַמת  ש  ָחש  ש  יקֹות ֵמַצח ַהּנָ ין ְינִּ לִּ ַבע. ְוַעל ְיֵדי ְצָדָקה ְמַבּטְ ֶֹרש  ָחְכַמת ַהּטֶ ש  ש 
ְמ  ים, ּכַ נִּ יַנת ָזֵקן ּוְנֹשּוא ּפָ חִּ ה ּבְ ָ ֻדש ּ ּקְ ּבַ ֶ ים ש  ֵקנִּ ּזְ ּיֹוֵנק מִּ ֶ ה ֵמַצח ָהָרצֹון ש  ּלֶ ְתּגַ ַבע, ַוֲאַזי נִּ ְתגַּ ַהּטֶ ם, ַוֲאַזי נִּ ָ ָמע  ֹבָאר ש  ְ ש  ה ְונִּ ּלֶ

ְת  ם. ְוַעל ְיֵדי הִּ ָ ן ש  ין ֶאת ָהָרצֹון, ַעּיֵ ין ּוְמַגּלִּ ּקֹוְראִּ ֶ ְקָרֵאי ֹקֶדש  ש  ים מִּ ים טֹובִּ מִּ ל ַהּיָ ֶ יָאה ש  רִּ ה  קֹול ַהּקְ ּלֶ ְתּגַ ּנִּ ֶ ּלּות ָהָרצֹון ש  ּגַ
ָלל ַעל ְיֵדי ַבע ּכְ ּיּוב ַהּטֶ ּום חִּ ַרְך ְוֵאין ש  ְתּבָ ְרצֹונֹו יִּ ַהּכֹל ּבִּ ֶ ַעת ַהֶחֶסד   ש  ּפָ ְ ל ַהש  י ְלַקּבֵ לִּ יא ּכְ ְרָאה הִּ ְרָאה ְוַהּיִּ ה יִּ ֶזה ַנֲעֹשֶ

ּום ֵעֶסק ּוְמָלאָכה ּוַמּשָ  ין ַלֲעֹשֹות ש  יכִּ ֹוֵפַע ַחְסּדֹו ָעֵלינּו ֲאַזי ֵאין ְצרִּ ש ּ ֶ ש  יד. ַוֲאַזי ּכְ מִּ ֹוֵפַע ּתָ ש ּ ֶ י ש  ְרָנָסה ּכִּ יל ּפַ בִּ ְ ש  ן ּבִּ א ּוַמּתָ
ם, ְוָעְמ  ְתַקּיֵ ְמ נִּ ם. נִּ ָ ן ש  ֵראּו ְוכּו', ַעּיֵ ּקָ ם ּכֲֹהֵני ה' ּתִּ ֵריֶכם ְוַכְרֵמיֶכם ְוַאּתֶ ּכָ ים ְוָרעּו ֹצאְנֶכם ּוְבֵני ֵנָכר אִּ ין ַעל  דּו ָזרִּ ּזֹוכִּ ֶ ָצא, ש 

ְר  יל ּפַ בִּ ְ ש  ן ּבִּ א ּוַמּתָ ּום ֵעֶסק ּוְמָלאָכה ּוַמּשָ ין ְלַבּלֹות ְזַמן ַעל ש  יכִּ ֵאין ְצרִּ ֶ ֲעבֹוַדת ה'  ְיֵדי ְצָדָקה ש  ין ַלֲעֹסק ּבַ יכֹולִּ ָנָסה וִּ
י  ֹות ּכִּ ל ַהַהְתָחלֹות ָקש  י ּכָ ל ַהַהְתָחלֹות, ּכִּ ל ּכָ ֶ ים ש  ָתחִּ ל ַהּפְ יב ּכָ ין ְלַהְרחִּ יד. ְוַעל ְיֵדי ְצָדָקה זֹוכִּ מִּ ַעת ַהַהְתָחָלה  ּתָ ְ ש  ּבִּ

ם. ְוַעל ְיֵדי ְצָדָקה ָ ן ש  , ַעּיֵ ַתח ֵמָחָדש  ין ַלֲעֹשֹות ּפֶ יכִּ יַנת  ְצרִּ ְבחִּ ַעת ַהַהְתָחָלה ּבִּ ְ ש  ין ַלֲעֹשֹות ּבִּ יכִּ רִּ ּצְ ֶ ים ש  ָתחִּ ל ַהּפְ ין ּכָ יבִּ ַמְרחִּ
ֵאר ֵהיֵטב: ל ֶזה ּבָ ם ּכָ ָ ן ש  ח, ַעּיֵ ְפּתַ ֹתַח ּתִּ  אות א( לקוטי הלכות חו"מ הלכות שומר שכר הלכה ב ) ּפָ

 
 עד כאן ההקדמה 

 

* 
  [יז]  דתורה 

הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבועותיכם וביום  \יח/)במדבר כח(

 :  מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו
שבו מצווה למי שיש לו פירות משבעה מינים להביא את פירות ראשונים לבית פסוק זה הוא מצוות חג שבועות 

 המקדש. והוא יו"ט שאסור במלאכה. 
 מהלך התורה שלנו, כמבואר בסופה.   את הפסוק הזה לפי \יטדורש/תורה זו נאמרה בחג השבועות ורבנו 

  
 ועיין חיי מוהר"ן סימן שצ וימי מוהרנ"ת אות לה. ושיש"ק ח"ו אות תא נאמר בשבועות שנת תקסט )חי"מ נט( חל ביום א' וב' )פל"ח(    יז

ל ְמלֶ   במדבר פרק כח   יח ְהֶיה ָלֶכם ּכָ ְקָרא קֶֹדש  יִּ ֻבעֵֹתיֶכם מִּ ָ ש  ה ַלידָֹוד ּבְ ָ ְנָחה ֲחָדש  יְבֶכם מִּ ַהְקרִּ ים ּבְ ּכּורִּ ּו: )כו( ּוְביֹום ַהּבִּ    אֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעש 

 חג השבועות קרוי בכורי קציר חטים ע"ש שתי הלחם שהם ראשונים למנחת חטים הבאה מן החדש:   -)כו( וביום הבכורים    רש"י 

אע"פ שהעומר מתיר כל מיני חדש של חיטים ושל שעורים ושאר מיני דגן הני מילי לאכילה אבל למנחה לאישים אין רשאי    -  שפתי חכמים   
   להביא מן החדש אלא אחר מנחת שתי הלחם שהיא באה מן החיטים של שנה זו: 

למה כל הסימנים האלו, יאמר וביום הביכורים  וביום הביכורים וגו'. אמר בהקריבכם מנחה וגו' בשבועותיכם, כולי האי    -  עיין שפתי כהן   יט 
קודש יהיה לכם, ועוד מנחה חדשה היא העומר, ולא מצינו שנקרא מנחה, אלא כוליה קרא לדרשא אתי. ומבאר שם לפי דרכו. אבל עכ"פ  

 .מבואר שיש הרבה מקום לדרוש פסוק זה 



 12ה.         מוהר"ן תנינא                                                                          ד    תורה                                                            ליקוטי                                            

בשבועותיכם כמ"ש  , שהוא זמן קבלת התורה  ומתבאר נפלא עפ"י רבנו בדרך העבודה השייכת דייקא לשבועות
ועיקר תיקון המדות והתחלה וראש לכל המצוות היא דייקא דהיינו אחרי שבע שבועות של הכנה ותיקון המדות,  

הצדקה/  דייקא כמב  \כמצוות  כזקן  הקב"ה  שיתגלה  זוכים  ידה  שעל  זו,  בתורה  דהיואר  ע"י י,  הרצון  התגלות  נו 
 השפעת רוב חסד. 

שמחלישה  רש הפסוק לפי רבנו הביכורים לשון בכור והתחלה חדשה שהיא המנחה חדשה דהיינו צדקה  פוכך מת
הניסים שבו מכחישים את חכמת הטבע כי שומעים את המקרא קדוש דהיינו הכרזת היו"ט ש את חכמי הטבע ואזי  

תעשו   ברצוןרק  תלוי    הטבע לא  עבודה  מלאכת  כל  ואזי  חסד  הרב  להשפעת  כלי  שהיא  היראה  מתחזקת  ואזי 
"ו במתן , כמ"ש  "ואתם כהני ה' תקראו  , ורעו צאנכם  זריםעמדו  דהיינו שמתקיים בו מה שהובטחנו לעתיד לבוא 

    תורה )שמות יט ו( ואתם תיהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש.

 
 אאות 

חוזר ומביא פסוק ואת העורבים כי הפסוק הראשון מדבר מעניין חג   הביכוריםאע"פ שכבר פתח בפסוק וביום 
, שהיא  עבודת הצדקה יןהבכורים שבו נאמרה התורה ובו רמוז כל מהלך התורה ובפסוק ואת העורבים רמוז עני

, כפי שיתבאר. אמנם גם שם רמוז עניין שמתבאר בתורה הזו שמי שיש לו יראה אזי  ע"י שמשבר את טבעו דייקא 
, כמבואר במעשה  אלא הקב"ה מפרנסו ע"י אחריםעל הפרנסה ם בחסדו ית' ולא צריך לשום השתדלות מתקיי

ומיד א"ל הקב"ה להסתתר בנחל כרית ואת  .מטר כי אם לפי דברייהיה לא מאליהו שאמר לאחאב שמעתה 
צרפית בש הנחל ושוב שלח אותו אליהו אל האשה ה יואח"כ התי \כא/ העורבים כבר ציוה לכלכל את אליהו

 שתכלכל אותו בנס כמסופר שם. 
והדגש   מדבר בכל הג' אותיות ראשונות של התורה.ובגודל מעלתה , הצדקה ל לבאר כאן גודל מעלתימתחרבנו 

שמשבר את האכזריות ומהפכה לרחמנות, עד שנעשה נדיב לב.    ,כאן לא על עצם הנתינה אלא הצדקה כעבודה
נמצא שאע"פ שמצוות צדקה היא כל פרוטה ומבואר בגמ' שאפילו אם נפל ממנו ומצאה עני נחשב לו צדקה, אבל  

הצדקה שמשבר טבעו בעניין זה של הממון דייקא. שבנתינת  העבוד לדווקא למצווה שבה אלא הכוונה אין כאן 
   העיקר לשבר טבעו בזה.כי  ,לפי כוחוובכל פעם יותר   ,לתת יותר ממה שרגיללכן כאן העיקר 

, זה בחי'  בטבעם אכזריםש   ,את העורבים דייקא  \כב/ )מלכים א יז(  צויתי לכלכלךואת העורבים  

לשבר את האכזריות שלו להפכו   צדקה. כי בתחילה, כשמתחילין להתנדב לצדקה, אזי צריכין
וכפי שיתבאר לקמן האכזריות על הזולת נובעת מפגם האמונה ברצון שעל כן חושש שיחסר לו עם    כג לרחמנות 

הנחש  נשיכת  שהיא  הטבע  בחק  האמונה  את  לשבר  שצריך  הדבר  עיקר  וזה  הטבע  עפ"י  הוא  כן  כי  צדקה  יתן 

. וזהו עיקר עבודת הצדקה, כי מי שהוא רחמן ות יג(והתגברות מצח הנחש וחיות רעות עליו )עיין פל"ח א
בטבעו ונותן צדקה מחמת רחמנות שבטבעו, אין זה עבודה, כי יש גם כמה חיות שהם רחמנים 

  
זה עם זה שזה שווה יותר ממאה  רבה פרק כד שמה ששמר על ישראל במצרים היה שקב   עיין תנא דבי אליהו   כ לו על עצמם לגמול חסד 

בגמ' הגר שביקש מהלל הזקן ללמוד את כל התורה על רגל  כן  וכן אמר ר"ע ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. ו    מצוות אחרות עי"ש.
 , וכל השאר פירוש לזה.אחת א"ל ואהבת לרעך כמוך

קיג.  כא סנהדרין  אח   עיין  של  ממטבחו  ה.  מבואר  וחולין  פ"ח  מסעי  ובתנחומא  ט'  כג  רבה  במדבר  ועיין  הדיבור.  עפ"י  בשר  לוקחים  היו  אב 
 שהעורבים לקחו ממטבחו של יהושפט מלך יהודה. ולא ממטבחו של אחאב כיון שהיה שם ע"ז.

ְידָֹוד אֱ   מלכים א פרק יז   כב ְלָעד ֶאל ַאְחָאב ַחי  גִּ ֵבי  ָ ּתֹש  י מִּ ּבִּ ְ ש  הּו ַהּתִּ ּיָ ַוּיֹאֶמר ֵאלִּ ה ַטל  )א(  ים ָהֵאּלֶ נִּ ָ ְהֶיה ַהש ּ יִּ ם  ְלָפָניו אִּ י  ר ָעַמְדּתִּ ֶ ָרֵאל ֲאש  ש ְ יִּ לֵֹהי 
י:  י ְדָברִּ ם ְלפִּ י אִּ י ְדַבר ְידָֹוד ֵאָליו ֵלאמֹר:   ּוָמָטר ּכִּ ן:   )ב( ַוְיהִּ ְרּדֵ ֵני ַהּיַ ר ַעל ּפְ ֶ ית ֲאש  רִּ ַנַחל ּכְ ְרּתָ ּבְ ְסּתַ ָך ֵקְדָמה ְונִּ יָת ּלְ ה ּוָפנִּ ּזֶ ַחל    )ג( ֵלְך מִּ )ד( ְוָהָיה ֵמַהּנַ

ם:  ָ ְלָך ש  י ְלַכְלּכֶ יתִּ ּוִּ ים צִּ ְוֶאת ָהעְֹרבִּ ה  ּתֶ ְ ש  ן:   ּתִּ ְרּדֵ ַהּיַ ֵני  ּפְ ר ַעל  ֶ ית ֲאש  רִּ ּכְ ַנַחל  ּבְ ב  ֶ ש  ַוּיֵ ֶלְך  ַוּיֵ ְידָֹוד  ְדַבר  ּכִּ ַעש   ַוּיַ ֶלְך  ַוּיֵ ים לֹו ֶלֶחם    )ה(  יאִּ ים ְמבִּ )ו( ְוָהעְֹרבִּ
ּבֶֹקר ְוֶלֶחם וּ  ר ּבַ ה:  ּוָבש ָ ּתֶ ְ ש  ַחל יִּ ן ַהּנַ ָעֶרב ּומִּ ר ּבָ  ָבש ָ

צויתי    -  רד"ק  העורבים  ואין    -ואת  ביום  פעמים  שתי  ובשר  לחם  להביא  בלבם  צויתי ששמתי  וטעם  השחורים  העופות  והם  ממש  עורבים 
מביאין  היו  כשר  ממקום  באמת  כי  לו  מביאין  היו  מאין  שאומר    לשאול  בישראל  היו  כשרים  והרבה  לו  מביאין  היו  האל  שברצון  אחר  לו 

והשארתי בישראל שבעת אלפים כל הברכים אשר לא כרעו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו, ובדברי רז"ל י"א שהיו מביאין לו משלחנו של  
והנה הכת  עורבי מערבך  כמו  וי"מ העורבים סוחרים  יהושפט  ויש אומרים משלחנו של  ידעך אדם שם שהרי  אחאב  ונסתרת שלא  וב אומר 

 ראינו כי אחאב היה מחפש אחריו כמו שאמר אם יש גוי וממלכה וגו', ואולי הסוחרים ההם היו מסתירים אותו: 

בכדי להעיר רוחו לבל יתאכזר על    -רצה לומר: והיה לרוות צמאונך, כי מהנחל תשתה. ואת העורבים וכו'    -)ד( והיה מהנחל    מצודות דוד 
 רצה לומר: נתתי בלבם:   -ראל, בראותו כי העורבים האכזרים יחמלו עליו לכלכלו, ואיך לא יחמול הוא על ישראל. צויתי  יש 

שפע ההשגחי ירד אל האדם כפי הכנתו ואחר שאליהו הכין א"ע במעשה זה לעצור בעד הברכה העליונה    -)ד( והיה מהנחל תשתה    מלבי"ם 
גם   שתרד  היה אפשר  כן לא  למטה  ולא  מרדת  שהיה אח"כ בכד הקמח  כמו  בלחמו  שימצא ברכה  ע"י  לפרנסו  היה אפשר  ולכן לא  עליו, 

שיתברכו המים ששותה מהם כי זה נגד הכנתו לכן אמר כי מן הנחל ישתה והעורבים יכלכלוהו במה שיביאו לו מלחם ובשר הנמצא, והראה  
יו בתוכו אשר סופו ליבש וליחרב כמו שעצר בעד העם שלא  לו שא"א שישאב שפע חדשה ממקור מים חיים רק שישתה מנחל שכבר מימ 

העם   על  כן התאכזר  כי  יזכור  בטבעם למען  עורבים שהם אכזרים  ע"י  הזמין פרנסתו  וכן  לפני קללתו,  הנמצא  והמים  רק מהמזון  יתפרנסו 
 להמיתם ברעב אשר זה מטבע העורב הנטוע במדות האדם הכלול מכל מדות בע"ח כמו שהארכתי בדרושים: 

 לרחמנות  -לא ברור ונראה לרחמנית, בדפו"ר ותרלד   -בתקפא  כג
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חכמת הטבע והאמונה ברצון היא שגרמה לו לתת  רוצה לומר וכיון שזה טבעו נמצא שלא הכפירה ב [כד]  בטבעם

רק עיקר העבודה לשבר האכזריות .  יניקת מצח הנחש כפי שיתבארצדקה, ואילו עיקר הצדקה היא לבטל  
 ,[כו]   , כי העורב הוא בטבעו אכזריואת העורבים צויתי לכלכלךוזה בחי'  ,  \כה/ להפכו לרחמנות
בכל יום אע"פ שאינו    ונתהפך לרחמנות לכלכל את אליהו  לא מרחם להאכילם הקטנים  שאפילו על בניו  

צריכים בצדקה כנ"ל.  כמו שהקב"ה ציווה דווקא את העורב להפוך טבעו ולרחם על אליהו כך  כמו כן    .בנו
, צריך לילך ולעבור בתחילה דרך דהיינו שנעשה נדבן יותר מטבעו וכל הנדיבי לב, כל מי שהוא נדבן

הנ"ל. דהיינו שבתחילה צריכים לשבר האכזריות שלהם מה שיש   ואת העורביםבחי' זו, בחי'  
 :  ריות בתחילה להפכו לרחמנות להתנדב לצדקה כנ"ללהם אכז

 
 באות 
ממש שיבור הטבע עד כדי כך שנחשב לידה ממש עם    רבנו ממשיך כאן בעניין עבודת הצדקה שצריך שתיהיה

 .צירי וחבלי לידה וצעקות היולדת וכאילו מוליד עצמו מחדש כשנעשה מאכזר לנדיב לב
כי עבודת הצדקה   ,עוד מוסיף שע"י שמשבר טבעו בעניין הצדקה אזי נקל לו גם כל שאר עבודות שבשאר המדות

. הביאור נ"ל כי עיקר חכמת הטבע היא בעניין הממון  בודותהיא התחלה של כל ההתחלות ופותחת פתח בכל הע
דהיינו אע"פ שפעם היו מייחסים כח לגלגלים ועובדים את המלאכים של חמה ולבנה וכיו"ב אבל היום עיקר  

החכמת הטבע היא הכפירה ברצון ואילו העבודה זרה היא לממון, וכמ"ש הכסף יענה את הכל, ותאוות ממון היא  
לצאת   הלכן עיקר התיקון והעבוד בודות זרות כמבואר בתורה כג גדול גנות התאווה הזו. עבודה זרה של ע

מעבודה זרה זו זה ע"י צדקה, שמאמין שמה שצריך באמת לא יחסר לו כי יש מנהיג לבירה כשמקיים רצונו  
מים, והצדקה וכפי שמרחם על הבריות כך מרחמים עליומן הש בוודאי לא יחסר לו כלום כמ"ש אין מחסור ליראיו.

, בכל התחומים לכן הצדקה פותח את הפתחים לכל  והחסד מעורר צדקה וחסד עליון להשפיע לו ולכל העולם 
 . העבודות

רוצה לומר שמי שלא קשה לו סימן שעדיין  דהיינו התחלת הצדקה, היא קשה וכבידה מאדובחי' זו 

, עד שכל נתינתו תיהיה רק מכח האמונה ברצון ויבטל לגמרי , וצריך לתת יותרלא התחיל כלל בעבודת הצדקה

הטבע בחכמת  אמונה  כי  מעצמו  בכלליות  .  לעשות גם  שרוצין  מה  כל  התשובות,  וכל  העבודות  כל 
  גניחות, וכמה כפילות, וכמה הטיות כזאיזה עובדא בעבודת ה', כמה קלין של אוי ואבוי, וכמה  

יכט,  [כח] שעושין  משונות  תנועות  איזה  )היינו  שעושין  קודם  לעשות  צריכין  בעבודתם(  ה'  ראי 
 , שאז קשה מאדשצריך לקום ולהתחיל  . ועיקר בהתחלהלשם שמים בלא פניותבשלימות ובאמת    עובדא

מדרגה באותה  ממשיך  שכבר  מההמשך  קשותיותר  התחלות  כל  כי  יתרו}  ,  פ'  והובא    [ל]   מכילתא 
כמה קלין וכמה גניחות וכו' קודם שמתחילין איזהו התחלה. וגם    . וצריכין{\לב/[לא]   בפירש"י שם

  
 ראיתי אריה שמרחם על וולד קוף ומגן ושומר עליו אחרי שטרף את אמו(   )במ"א עיין פרש"י דברים לב יא, ועיין ספר הברית ח"א מאמר יד פ"ג ד"ה עוד יש מין עכבר רחמן. ושם ד"ה האריה.    כד

ורב חסד הוא תיקון הו' והענין הו' כי הנה לעיל נתבאר שתיקון זה הוא בגבור' של אוה"מ וא"כ    -דרושי ויעבור דרוש ו'    ירושלים  חתשע  ג' איירעד  אדר    טי  כה 
לתתא ותיקון ורב חסד הוא בהוד של הפנימיים כי גם הוד הוא    קשה איך נק' ורב חסד. וגם קשה במש"ל שהי"ס הפנימיים הם כסדרן מעילא 

  דין ואיך נקר' ורב חסד. אבל הענין הוא כי הנה הוא בחי' דין ממותק ולכן נקר' ורב חסד אשר הוא בגי' מנצפ"ך שהם הה"ג להורות שהם בחי'
 א ממותקת ונעשית חסד:    גבורה אלא שהי 

 שם. שהוא אכזרי אפילו על בניו בקטנותם כיון שהם לבנים ועיין ספר הפליאה שכתב על זה, עורב אכזרי שבאכזרים עד שאין בו רחמים כלל.    עיין כתובות מט: ופרש"י   כו

 גניחות   -גנוחות, ומתרלו   -אחרי הנ' יש נקודה ולא ברור אם י' או ו', בתרלד   -בדפו"ר גניחות, בתקפא  כז

ָ   -  חלק ה עא   -  שיח שרפי קודש   עיין    כח יָמן ד', ְוש  ּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' סִּ לִּ ְלָך", ּבְ י ְלַכְלּכֶ יתִּ ּוִּ ים צִּ נּו ַהּתֹוָרה "ְוֶאת ָהעְֹרבִּ ָאַמר ַרּבֵ ֶ ֵעת ש  ם ְמָבֵאר  ּבְ
 ָ ְקֻדש ּ ּבִּ ֶ ש  ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ין  עֹושִֹּ ֶ ש  קֶֹדם  ַלֲעשֹות  ין  יכִּ ְצרִּ ילּות  פִּ ּכְ ה  ְוַכּמָ יֹות  ַהּטָ ה  ְוַכּמָ יעֹות  ְיגִּ ה  ּמָ ה  ּכַ ַכּמָ ּבְ ּגּופֹו  ֶאת  ַעְצמֹו  ּבְ ָאז  נּו  ַרּבֵ ה  ּטָ הִּ ְוכּו',  ָראּוי  ּכָ ה 

ירּות ֶנֶפש  ֲעצּוָמה  ְמסִּ ילּות ּבִּ יֹות ּוְכפִּ ה ַהּטָ  ְוַכּמָ
 נמצא כבר בדפו"ר   כט 

 "ה ועתה ובמדרש שכל טוב )בובר( שם וילקוט שמעוני רמז רעו.מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דבחודש פרשה ב' ד"ה ועתה אם שמוע. ובפסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות יט אות ה' ד   ל 

 פרק יט פסוק ה'  לא 

יָני:   שמות פרק יט   לב סִּ ר  ְדּבַ מִּ אּו  ּבָ ה  ַהּזֶ ּיֹום  ּבַ ם  ְצָריִּ מִּ ֵמֶאֶרץ  ָרֵאל  ש ְ יִּ ֵני  ּבְ י ְלֵצאת  ִּ יש  לִּ ְ ַהש ּ חֶֹדש   ּבַ ַויַּ   )א(  יַני  סִּ ר  ְדּבַ מִּ בֹאּו  ַוּיָ ים  ידִּ ֵמְרפִּ ְסעּו  ַוּיִּ ֲחנּו  )ב( 
ָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר:  ש ְ ם יִּ ָ ַחן ש  ר ַוּיִּ ְדּבָ ּמִּ ש ְ   ּבַ ְבֵני יִּ יד לִּ ן ָהָהר ֵלאמֹר ּכֹה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב ְוַתּגֵ ְקָרא ֵאָליו ְידָֹוד מִּ ים ַוּיִּ ה ָעָלה ֶאל ָהֱאלֹהִּ ֶ )ד(    ָרֵאל:)ג( ּומש 

ם   ְצָריִּ ְלמִּ י  יתִּ ָעש ִּ ר  ֶ ֲאש  יֶתם  ְראִּ ם  ֵאָלי: ַאּתֶ ֶאְתֶכם  א  ָוָאבִּ ים  רִּ ָ ְנש  ְנֵפי  ּכַ ַעל  ֶאְתֶכם  א  ָ י    ָוֶאש ּ יתִּ רִּ ּבְ ֶאת  ם  ַמְרּתֶ ְ ּוש  י  קֹלִּ ּבְ ְמעּו  ְ ש  ּתִּ מֹוַע  ָ ש  ם  אִּ ה  ְוַעּתָ )ה( 
ל ָהָאֶרץ:  י ּכָ י לִּ ים ּכִּ ל ָהַעּמִּ ּכָ ה מִּ י ְסֻגּלָ יֶתם לִּ ְהיִּ    וִּ

   )מכילתא שבת פז(:   לך שכל התחלות קשות אם עתה תקבלו עליכם יערב לכם מכאן ואי   -)ה( ועתה    רש"י 

)ה( אם עתה תקבלו עליכם יערב לכם מכאן ואילך, שכל התחלות קשות. ובמכילתא, "עתה קבלו עליכם, שכל ההתחלות קשות. אם    מזרחי 
'אם שמוע תשמע'. שכח מצוה אחת, משכחי  ן אותו  שמוע תשמעו מכאן אמרו שמע אדם מצוה אחת משמיעין אותו מצות הרבה, שנאמר, 

'אם שכוח תשכח"'. והכי פירושו, ועתה אם שמוע, פירוש, אם תקבלו עתה עליכם עול המצות, אף על פי שעתה הוא   מצות רבות, שנאמר, 
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. כשרוצים להוסיף לה הידור דהיינו יותר מההרגל  אח"כ לאחר ההתחלה ג"כ אינו בא בנקל עבודת ה'
כי ,  לה הידור  'וצריכין כמה יגיעות וכמה תנועות כנ"ל קודם שזוכין לעשות איזה עובדא שיהי

   .וכל הוספה יש בה בחי' התחלה קצת צריך תמיד להיות מוסיף והולך 
כי עיקר תולדותיהן של צדיקים מעשים  ועוד כי היא כמו חבלי לידה  אך ההתחלה קשה מאד כנ"ל,  

, נמצא שהמצוות ומעשים טובים וכל {\לו/[לה]  והובא בפירש"י שם  \לד/[לג ]  תנחומא פ' נח}טובים  
וקודם ההולדה, כמה קלין, וכמה חבלים וצירים יש להיולדת קודם   ,עבודת ה', הם בחי' הולדה

ובפרט מבכירהשמולֵ  בכור  ידת ההולדה.  היולדת  הולדה ראשונה של אשה, שאז  דהיינו  דהיינו   ,
וחורבן הבית  בר מדפשט הפסוק מ.  צרה כמבכירה  \לז/ (')ירמי' ד  כ"שמאד,    'קשה עלי ירושלים  כיבוש 

ת היולדת בחבלי לידה של לידת ושעת הכיבוש כצירי לידה קשים וצעק  \לח/והנביא מתארועד החורבן היה מצור  

שמבאר נפלא עפ"י דברי    \לטעיין פל"ח אות יב/שזה בחי' ההתחלה, בחי' כל התחלות קשות כנ"ל.  בכור  
לעבוד  רבנו בשיחה שאמר באותו חג שבועות )הובא בשיחות הר"ן סימן נא( שהעיקר הוא הרצון שמשתוקק ונכסף 

שרוצה   ,לכן העיקר הוא הרצון לעבוד  ,את ה' וההשתוקקות היא עיקר המצווה כי מי יכול לעבוד ה' באמת כראוי
י אותו  בשלימות,תלעבוד  היא   '  בהן  העיקר  המצוות  שכל  דהיינו  אחת  על  והעמידן  חבקוק  בא  בגמ'  וכמאחז"ל 

בעצמו נובא מהארת הרצון שמאיר לו, ולכן   ומה שאדם רוצה לעבוד את ה' זה  .(, והיינו האמונה ברצוןהאמונה
הרצון  ואת  הרצון  הוא  ה'  עבודת  וכל  כל המצוות  של  והעיקר  כי ההתחלה  כל ההתחלות  היא התחלת  הצדקה 

 מגלים ע"י הצדקה, 

, כי אם כבר לא קשה סימן שלא כי ממון תמיד קשה לתת  היא תמיד התחלהבבחי' עבודת הצדקה  וצדקה  
לכפור   םפתאו בפרט ממון שטרח עליו מחמת פגם האמונה ברצון, קשה לו עתה    .נתן כראוי בבחי' עבודה כנ"ל

, במצב כזה לתת צדקה  בחכמת הטבע שחייבה אותו להשתדל על הממון ומסר נפשו עליו כמ"ש בנפשו יביא לחמו

ברצון,   כל המדות מהפ בגלל האמונה  שבירת  הפך זו  שציותה, בבחי'  ך אל  )דברים   על הצדקה  לשון התורה 
תפתח  \מא/ [מ] טו( ל  פתוח  והידך  העני  לרמוז    ,אביוןאחיך  תפתח  פתוח  כפול  לשון  הכתוב  שאפילו  ונקט 

  
קשה בעיניכם, תשמעו, פירוש, מכאן ואילך תשמעו בקלות, שלא יקשה עליכם לקבל, כמו שיקשה עליכם עתה, מפני שכל התחלות קשות.  

ם" למלת עתה, הוא מפני שהמלה התנאיית מורה על הזמן. ופירושו, אם עתה בזמן ההוה תקבלו עול התורה, יערב לכם  ומה שהקדים מלת "א 
בעתיד, דהיינו מכאן ולהבא, ואלו לפי מצב הכתוב, שהמלה התנאיית היא על קבלת המצוות, יהיה פירושו, אם תקבלו, ולא יובן ממנו שיערב  

 עתיד.לכם מכאן ולהבא, המורה על הזמן ה 
 אות ב'  לג

פרק )ב( אלה תולדות נח כך פתח רבי תנחומא בר אבא ואמר )משלי יא( פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם א"ר    -  מדרש תנחומא נח   לד
יהודה הללו בשעה שהאדם מסתלק מן העולם בלא בנים הוא מיצר ובוכה א"ל הקב"ה למה אתה בוכה מפני שלא עמדת פרי בעה"ז יש לך  

ן הבנים אמר לפניו רבש"ע אי זה פרי שהעמדתי א"ל הקב"ה התורה שכתוב בה פרי צדיק עץ חיים בנים אינו אומר אלא פרי צדיק  פרי יפה מ 
 .וכן תולדותיו של אדם אלו מעשיו הטובים וכן הוא אומר אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים 

 פרק ו' פסוק ט'בפרשת נח    לה 

הואיל והזכירו ספר בשבחו שנא' )משלי י( זכר צדיק לברכה ד"א למדך    -תולדות נח נח איש צדיק  אלה    -פרק ו פסוק ט    רש"י על בראשית   לו 
 .שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים 

י ּכִּ  ירמיה פרק ד   לז  יָה אֹוי ָנא לִּ ּפֶ ָפֵרש  ּכַ ַח ּתְ ְתַיּפֵ ּיֹון ּתִּ ת צִּ יָרה קֹול ּבַ ַמְבּכִּ י ָצָרה ּכְ ַמְעּתִּ ָ חֹוָלה ש  י קֹול ּכְ י ְלהְֹרגִּ )לא( ּכִּ ִּ    ים: י ָעְיָפה ַנְפש 

כמו ויפח חמס )תהלים כז( לשון דיבור.    תייליל ותצעק גניחו' קונפליינ"ט בלעז   -כאשה המבכרת תחלת לידתה. תתיפח    -)לא( כמבכיר'    רש"י 
 כך אומרת:   -אוי נא לי  

כחולה    רד"ק  קול  כי  האשה    -)לא(  כמו  קול  תרים  ציון  בת  כי  משל  דרך  ואמר  ומשרשו  כיולדה  חיל  מענין  טובה  בפלס  תואר  שם  חולה 
אשונה כי חבליה קשים מחבלי אשה  היושבת על משבר תחיל תזעק בחבלים ועוד הגדיל הענין והמשילה למבכירה והיא האשה היולדת ר 

 אחרת ופירוש צרה שהיא צועקת צרה כמבכירה: 

עתה יגיד הנמשל כי בת ציון שהיא נשארה אחר שברחו כל הערים בחשבה כי האויב יחמול על תפארת ציון    -)לא( כי    -  שם מלבי"ם  עיין    לח
שזה   נ"א(  )לקמן  העיר  חומת  נבקעה  בעת  כי  בזה,  שגו  ישחיתנה,  ולא  בבטן  והדרה  העצמים אשר  מבטנה  המוציאה  היולדת  לאשה  דומה 

ללדת, כי ציון לא נכבשה עד עתה, והיתה דומה בזה כמקשה לילד שיצאו    -והיה עת צרה כאשה המבכירה    -המלאה. אז שמענו קול כחולה  
בא לשם נבוזראדן רב טבחים לטבוח  כי אז    -ותאמר אוי נא לי כי עיפה נפשי להורגים    -מתוכה דמים רבים, כן שמענו קול בת ציון תתיפח  

 .טבח רב 

כי עיקר היסוד של כל המצוות והעבודות דקדושה הוא אמונת הרצון, להאמין שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך, והוא    -אות יב    עיין פל"ח   לט 
רז"ל )מכות כ"ד( בא חבקוק    יתברך משגיח על הכל ולפניו יתברך עתידין כל אחד ליתן דין וחשבון על כל תנועה ותנועה וכו' וכמו שאמרו 

כל   ושרש  יסוד  כן  גם  הוא  הרצון,  התגלות  ידי  על  שבא  היראה  וכן  הכל  שרש  זה  כי  יחיה  באמונתו  וצדיק  ב(  )חבקוק  אחת  על  והעמידן 
ה' היא אוצרו כפי מה שאמר רבינו   וכו' ונאמר )ישעיה ל"ג( יראת  י"ב( סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא  ז"ל  העבודה כמאמר )קהלת 

הנ"ל ושייך למאמר הנ"ל    ט סימן נ"א המתחלת העולם הזה אינו כלום וכו' והשיחה הזאת היתה בליל ראשון של שבועות תקס"   הר"ן בהשיחות  

לקמן   יבואר  גדולים  כאשר  בכיסופין  ולכסוף  מאד  ותקיף  חזק  רצונו  להיות  רצון  הוא  יתברך  עבודתו  פנימיות  שעיקר  שאמר  מבואר  ושם 

 עיין שם   אד להתקרב אליו יתברך, ובתוך כך מתפללין ולומדין ועושין מצוות וכו' ובהשתוקקות חזק מ 
 פסוק ח' ופסוק יא   מ
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והתחלה פתח  למצווה  כשיש  רצון  לו  יש  כשכבר  אפילו  ויותר דהיינו  יותר  פותחת  היא  הצדקה   מב, 
 תכי כל נתינה ונתינה היא עוד כפירה בחכמת הטבע והתחזקושיהיה לו עוד יותר רצון.    ומרחבת הפתח יותר

. כי כל דבר ודבר מעבודת ה', כשרוצין ליכנס באותו הדרך באמונה ברצון, שזה כלל כל העבודות כולן
ליכנס פתח  שם  לפתוח  צריכין  העבודה,  הדרך  מג ואותו  אכילה    באותו  תאוות  על  להתגבר  כגון 

נותן צדקה פותח קודם  תפלה בכוונה ולימוד לשמה לפני כל עבודה אם  , ומשא ומתן באמונה והוהתאווה הידוע 
לכל לפתח   שזה הפתח  ויותר  יותר  ית'  אליו  הרצון  את  מגביר  הצדקה  הרצון שע"י  כי התגלות  רצון,  יותר  עוד 

הפל"ח/ עפ"י  כנ"ל  המצוות  וכל  צריכין  \מדקדושה  שבהתחלה  מחמת  קשות,  התחלות  כל  בחי'  וזה   .
יותר   ולפתוח הפתח  וסגולת כח הצדקה להרחיב  ע"כ קשה מאד.  ולפתוח פתח מחדש  לשבר 

עושין איזהו פתח באיזה עבודה, ונותנין צדקה, אזי הצדקה פותחת ומרחבת הפתח שויותר. שכ
ויותר בעבוד  יותר  עבודה  איזה  כל  לפני  צדקה  לתת  טוב  כן  ה'על  כל ת  היא ההתחלה של  כי צדקה   .

ה'  ההתחלות, כי היא פותחת ומרחבת כל הפתחים   כל עבודות  וגם בצדקה עצמה יש  של  כנ"ל. 
בחי'   שזה  צדקה,  ליתן  דהיינו כשמתחילין  צויתיהתחלה,  העורבים  התחלת   ואת  וע"כ  כנ"ל. 

 : הצדקה היא קשה וכבידה מאד, כי היא בחי' התחלה של כל ההתחלות כנ"ל

 
 גאות 

והלט   .מבאר שהעולם הזה שנברא בעשרה מאמרות הוא בחי' קומת אדם וכן המשכן הוא בחי' קומת אדם
ובעשיית לט מלאכות באמונה   .מלאכות שהיו במשכן לבנותו ולעבוד בו על ידם גם נבנה המשכן הרוחני למעלה

שעל   ,ה לכל מעשה בראשיתונמשך חיות והאר ,בעוה"ז מתעוררות הלט מלאכות הרוחניות של משכן של מעלה
  .שעל ידה קיום העולם ,ידו קיום העולם, נמצא שכל המלאכות שעושים ישראל באמונה הן עבודת ה' ממש

ולא בעסק המלאכות    ,וותצותפלה ומ יותר לעסוק בתורה צריך לזה, וטוב אעפ"כ כששופע חסדו ית' איןו
בחכמת הטבע ותאוות ממון, עד שנעשה כל כך  פול הן סכנה גדולה לי ,שכיון שהן סמוך להבלי עוה"ז ,הגשמיות

. ע"כ טוב יותר להשתדל לעורר את  חסר תמיד שאפילו רק הנדמה לו להכרחי בלבד תופס את כל זמנו ומוחו
שזה נעשה ע"י   ה את העולם בלא לט מלאכות שלנו, כפי שיתבאר לקמן." חסדו ית' הגדול שעל ידו יקיים הקב

    .הנ"ל שעל ידה זוכים לאמונה ברצון ולהתגלות הרצון ועי"ז ליראה שהיא הכלי לרוב חסדועבודת הצדקה 

ידה אין    ילת תמידהצדקה גדול מאד מאד, כי הצדקה מועֵ עבודת  התועלת של  אך   ורך  צכי על 

שנמשך נפלאים ברוחניות    קוניםישאע"פ שגם השתדלות גשמית יש בה ת  בהשתדלות גשמית כפי שהולך ומבאר
העולם,   וקיום  בראשית  במעשה  הארה  ידה  בהםעל  צורך  אין  שופע  מלמעלה  כשהחסד  שיתבאר אעפ"כ  כפי   ,

  
ר ְידָֹוד ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ָלְך לֹא ְתַאּמֵ   דברים פרק טו   מא ֶ ַאְרְצָך ֲאש  ָעֶריָך ּבְ ְ ַאַחד ש  ְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך ּבְ י יִּ ְקּפֹץ ֶאת ָיְדָך  )ז( ּכִּ ץ ֶאת ְלָבְבָך ְולֹא תִּ

יָך ָהֶאְביֹון:  יֶטּנּו ּדֵ   ֵמָאחִּ ֲעבִּ ח ֶאת ָיְדָך לֹו ְוַהֲעֵבט ּתַ ְפּתַ י ָפֹתַח ּתִּ ר ֶיְחַסר לֹו:)ח( ּכִּ ֶ ַעל ֵלאמֹר    י ַמְחסֹרֹו ֲאש  ּיַ ם ְלָבְבָך ְבלִּ ְהֶיה ָדָבר עִּ ן יִּ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ ש ּ )ט( הִּ
ְידֹוָ  ָעֶליָך ֶאל  ְוָקָרא  לֹו  ן  ּתֵ תִּ ְולֹא  ָהֶאְביֹון  יָך  ָאחִּ ּבְ ֵעיְנָך  ְוָרָעה  ה  ּטָ מִּ ְ ַהש ּ ַנת  ְ ַבע ש  ֶ ַהש ּ ַנת  ְ ש  ֵחְטא: ָקְרָבה  ְבָך  ְוָהָיה  נָ   ד  ְלָבְבָך  )י(  ֵיַרע  ְולֹא  ן לֹו  ּתֵ ּתִּ תֹון 

ַלח ָיֶדךָ  ְ ש  ָך ּוְבֹכל מִּ ָכל ַמֲעש ֶ ה ְיָבֶרְכָך ְידָֹוד ֱאלֶֹהיָך ּבְ ָבר ַהּזֶ ַהּדָ ְגַלל  י ּבִּ ָך לֹו ּכִּ ּתְ תִּ ֶרב ָהָאֶרץ    ּבְ ּקֶ ל ֶאְביֹון מִּ י לֹא ֶיְחּדַ ָך ֵלאמֹר  )יא( ּכִּ וְּ ן ָאֹנִכי ְמצַּ ל ּכֵ עַּ

ֹתחַּ  ח אֶׁ   ּפָ ְפּתַּ ַאְרֶצָך:   ת ָיְדךָ ּתִ ָך ּוְלֶאְביְֹנָך ּבְ ּיֶ ֲענִּ יָך ּלַ  ְלָאחִּ
 ויותר   -ווותר בדפו"ר    –בתקפא    מב 

 ליכנס  -ל כנס בדפו"ר   -בתקפא   מג

יג    עוד בפל"ח עיין    מד זה תלוי בזה כי כשזוכין להתגלות    ואחר כך כשאמר המאמר הזה מענין  -אות  התגלות הרצון, היה מובן ממילא כי 
הנ"ל   הימים  נפילת  ומחמת  כנ"ל,  העבודה  שלימות  עיקר  שזה  גדולים  וכיסופין  חזק  ברצון  ה'  את  לעבוד  כן  גם  זוכין  אזי  בשלימות  הרצון 

העבודות   כל  של  ההתחלה  כן  על  ברצון,  הכופרים  הטבע  חכמת  הנחש  המצח  יונק  לאחר  שמשם  ואפילו  וכו',  מאד  קשה  התשובות  וכל 
כנ"ל   בעבודתו  בשלימות  לו  מאיר  הרצון  שיהיה  היינו  הידור,  לה  שיהיה  עובדא  איזה  לעשות  שזוכין  קודם  יגיעות  כמה  צריכין  ההתחלה 

ת שעדיין לא נכנס  ואפשר שזה בעצמו גם כן בחינת הפתח שצריך לעשות קודם שנכנס לאיזה עבודה, היינו לעשות לו רצון חזק לזה ומחמ 
להעבודה הזאת על כן אין רצונו חזק אליה עדיין כראוי ואז קשה לו ההתחלה, אך התחלת הצדקה קשה וכבידה מאד, כי היא ההתחלה של  
כל ההתחלות, היינו כי מאחר שעיקר הקישוי והכבידות של כל ההתחלות דקדושה העיקר הוא על ידי התגברות המצח הנחש שמתגבר כנגד  

דקדושה כנ"ל ומחמת שעיקר יניקת מצח הנחש הוא מנפילת הימים והדעת שבא על ידי טרדת הממון ופרנסה שרוב בני אדם מבלים  הרצון  
כל ימיהם ושנותיהם כנ"ל, על כן שם בעצמו עיקר התגברות האכזריות והרוגז של בחינת מצח הנחש, ומזה בא האכזריות של האדם כנגד  

צדקה שהוא לשבר את האכזריות ולהפכו לרחמנות, היינו לפזר ממונו שבא לו על ידי שבלה ימיו על זה,  מצות הצדקה ועל כן ההתחלה של ה 
מחמת שנתעכב השפעת החסד עד שהיה צריך לבלות ימיו על מלאכה ועסק ומזה היה יניקה למצח הנחש שהוא בחינת אכזריות ורוגז ועל כן  

ולשבר האכזריות ולהפכו לרחמנות כנ"ל, אז מתגבר  עכשיו שנתעורר ברחמים על העני ורוצה ליתן לו ממונ  ו שהוא בחינת רוגז ואכזריות 
מצח הנחש מאד כי משם עיקר יניקתו ועל כן התחלת הצדקה היא קשה וכבידה מאד, כי הוא ההתחלה של כל ההתחלות בבחינת )דברים  

ידי זה מכניע המצח הנחש ומתגבר  ט"ו( פתוח תפתח וכו' כמבואר בפנים היינו כי על ידי הצדקה שמשבר האכזריות ו  מהפכו לרחמנות על 
הרצון דקדושה לכל העבודות דקדושה שזהו עיקר ההתחלה של כל העבודות וזה עיקר שלימותן כנ"ל, ועל כן מתגבר מצח הנחש מאד על  

 .ההתחלה של מצוות הצדקה כנ"ל 
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כי   :  \מה/ מהזקנים שלא מתחדשים בעבודת ה' וכו'  (הכופר הגדול ברצון) שהצדקה מבטלת את יניקת מצח הנחש  

,  מוד וכי צרכי הגוף הם רבים מאבלא חסדו אזי צריך השתדלות גשמית ואזי כמעט אין זמן כלל לעבודת ה'  
ואפי' ההכרחיות הם רבים וגדולים מאד, אכילה ושתיה ומלבושים ודירות, שיכולין לבלות ימיו 

 מעבודת הבורא,  מזד וושניו אפי' על ההכרחיות לבד. והם מונעין את האדם מא
ש הבוראואע"פ  עבודת  ג"כ  הם  בעצמן  הם  כי    ,ית'  \\מחמח//גם  דלתתא,  אתערותא  בחי'  הם  כי 

 ( לעילא  איתער  דלתתא  בעולמות    \נ/(מטבעובדא  ברוחניות  דוגמתם  מעוררים  בעוה"ז  שלנו  המעשים 
, וכשמכינים להם בגשמיות דוגמת הרוחניות הם שורים עליו ת למטה כי שואפים להתלבש בגוףלשרו  שלמעלה

. כי ע"י כל עסקים ומלאכות שעושין בני אדם, עי"ז נתעורר אותו הציור של אותו התלבשותבדרך  
ומביא חיות והארה לאותו הציור של אותו המלאכה של   ,המלאכה למעלה במעשה בראשית

שלמעלה בראשית  למטה  נאמעשה  עושה  שהאדם  והמלאכה  העסק  אותו  כנגד  מכוון  שהוא   ,
נעשה עי"ז בחי' משכן. כי כל המלאכות כלולים   ןשעושינב  בעוה"ז. כי ע"י העסקים והמלאכות

תולדות   דאיכא  מכלל  אבות  מלאכות,  אבות  שהם  מלאכות  מלאכות  [נג ] בל"ט  מיני  כל  כי   .
כולם כלולים בל"ט מלאכות שהם האבות והשאר הם תולדות. ול"ט מלאכות  נדשעושין ,ועסקים

מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מי  )שבת מט ע"ב( אבות    נההם כנגד מלאכת המשכן, כשרז"ל 
נמצא שכל העושה איזה מלאכה בעוה"ז באמונה מעורר מלאכה זו למעלה ונבנה על   כנגד מלאכת המשכן

(  \נז/[נו]   )ת"ז ד' יב בהקדמה  . וציורא דמשכנא כציורא דעובדא דבראשיתידו המשכן רוחני שלמעלה

  
ה פגם נפילת הימים והדעת שבא לו על ידי טרדת הפרנסה  אך התועלת של הצדקה גדול מאד, כי בזה מתקן ומעל   -אות יד    עיין פל"ח   מה 

והממון ומזה היה יניקת מצח הנחש, ועל ידי זה בא לו כל כך התגברות האכזריות בלבו כנגד מצוות הצדקה, כי מצח הנחש הוא בחינת רוגז  
ידי שמשבר את האכזריות שבל  ימיו עליו להעניים על  זה הממון שבלה  ועכשיו כשנותן  זה בעצמו  ואכזריות,  ידי  ומהפכו לרחמנות, על  בו 

מכניע מצח הנחש שהוא בחינת רוגז ואכזריות ומתגבר בחינת הרצון דקדושה, כי מניה וביה אבא ליזול ביה נרגא היינו שדייקא בממון הזה  
כה ועסק, ומזה היה  שבלה ימיו עליו, מחמת שנתעכב השפעת החסד מחמת שלא היה לו כלי היראה, ועל כן היה צריך לבלות ימיו על מלא 

מצח   מכניע  בעצמו  הממון  זה  ידי  על  אז  לצדקה,  זה  ממונו  ונותן  לרחמנות  ומהפכו  האכזריות  כשמשבר  עכשיו  הנחש  מצח  לבחינת  יניקה 
הנחש ונתגלה בחינת מצח הרצון, ונכנע בחינת חכמת הטבע ובא התגלות הרצון, ועל ידי זה נמשך יראה ויכולין לקבל השפעת החסד, ואז  

צריכין לעשות שום עסק ומלאכה, ואפילו ההכרחיות נעשין על ידי אחרים בבחינת )ישעיה ס"א( ועמדו זרים וכו' ואתם כהני ה' דייקא    אין
  בחינת חסד כמבואר בפנים וכן ברוחניות זוכין על ידי זה לבלות ימים ושנים רק על עבודת ה', שעיקר שלימות העבודה הוא הרצון החזק היינו 

גדולה ורצון חזק וכו' כנ"ל, שעבודה הזאת היא גם כן בחינת  לכסוף ולהשת  וקק אליו יתברך ולהתקרב אליו יתברך ולעשות רצונו באהבה 
חסד בחינת )מיכה ו( אהבת חסד כמובן בדברי רבינו ז"ל במקום אחר )ועיין במאמר אית לן בירא סימן לא( וכשזוכין להשפעת החסד הנ"ל,  

שנים אפילו על ההכריחות של העולם הזה, ואז ממילא אין שום יניקה למצח הנחש, ונתבטל ונופל חכמת הטבע  שאז אין צריכין לבלות ימים ו 
ומתגלה הרצון בכל פעם ביותר, וזוכין לכלי היראה ולקבל השפעת החסד בכל פעם ביותר, והכל נמשך ונעשה על ידי הצדקה כנ"ל נמצא  

 שתועלת הצדקה גדול מאד: 
 מאד   -מתרצו    מו

 מאד   -  מתרצו  מז

 ג"פ עבודת הבורא דייקא ולא עבודת ה'. ואולי כיון שמדבר כיון להמשיך חיות לבריאה דייקא.  ן כא   צ"ע מדוע נקט   מח
 זוהר לך לך עז: פו: ועוד מקומות רבים מזוה"ק מט 

א   -זוהר לך לך סוף דף עז:    נ ָּ ה   ֲחֵזי   ת  א   ִמל ָּ א   ִדְלֵעילָּ ִאְתַער   ַעד ,  למטה  לרדת   מעצמו  מתעורר  לא  מעלה  של   דבר  שום   וראה  בא  ִאְתַער   לָּ א   ד ְ ָּ א   ְלַתת  ַקְדִמיתָּ   ב ְ
ֵרי   ַמה   ַעל  ִתש ְ א   ַהִהיא   ד ְ   התחתונים   שיהיו  העולמות  את  ה"הקב  ברא  זה   אופן  על   כי,  שלמעלה  הדבר   אותו  עליו   שישרה  הדבר  למטה  תחלה  שמתעורר  עד   ִדְלֵעילָּ

זָּא ,  התחתונים   על   ישפיעו  העליונים  ואז  העליונים  את  תחלה  מעוררים ה   ְורָּ א   ְדִמל ָּ א   ְנהֹורָּ מָּ א ,  המלכות  סוד   שהוא  שבנר  השחור  אור  כי,  הדבר   וסוד   או כ ָּ   ִאְתֲאִחיד   לָּ
א  ְנהֹורָּ א   ב ִ ורָּ ִאיִהי   ַעד   ִחו ָּ ִרית   ד ְ א   ִאְתעָּ ַקְדִמיתָּ ן ,  ן" מ  להעלות  תחלה  מתעוררת  שהיא  עד ,  א"ז  סוד   שהוא  שבנר  הלבן  באור  מתאחדת  אינה  ב ְ יוָּ ֵ ִאיִהי   כ  ִרית   ד ְ   ִאְתעָּ

א  ַקְדִמיתָּ ד   ב ְ א   ִמי ָּ א   ְנהֹורָּ יא   ִחְוורָּ ְריָּ ה    ש ַ א   ְוַעל ,  עליה  שורה  א"ז  של   הלבן  אור  מיד   תחלה  מתעוררת  שהמלכות  כיון  ֲעלָּ ִמי   ַאל   ם " אלהי   ְכִתיב   ד ָּ ךְ   ד ֳּ ֱחַרש    ַאל   לָּ ֶּ   ת 
קֹוט   ְוַאל  ש ְ ִגין ,  עליך  שישרה  א"ז   את  לעורר   ן" המ  את  תעלי  ז"ועי ,  מלשורר  לך  דמי  אל   לה  שאומרים   המלכות  היא   ם" אלהי'  פי   ל " א   ת ִ א   ב ְ לָּ ַסק   ד ְ ְ א   ִיְתפ  א   ְנהֹורָּ ורָּ   ִחו ָּ

א  ְלמָּ ְלִמין   ֵמעָּ יִרים   כ"מש   ְוֵכן ,  לעולמים  העולם  מן  הרחמים  מדת  סוד   שהוא  א "ז  של   הלבן   אור  נפסק   יהיה  שלא  בשביל   ְלעָּ ְזכ ִ ַ ת   ַהמ  ִמי   ַאל '  ה   אֶּ ם   ד ֳּ כֶּ   המעוררים '  פי   לָּ

ִגין ,  מלעוררה  ידומו  לא  המלכות  את א   ב ְ רָּ א   ְלַאְתעָּ ָּ ה   ְלַתת  מָּ ֵרי   ב ְ א   ְדִיש ְ א   ִאְתֲערו תָּ   א "ז   של   ההתעוררות  עליה  שתשרה  כדי  למטה  המלכות  את  לעורר  בשביל   ִדְלֵעילָּ

ן   ְוֵכן ,  מלמעלה  יוָּ ֵ ִאְתַער   כ  ר   ד ְ ש    ב ַ א   נָּ א   ִאְתֲערו תָּ ַקְדִמיתָּ ֵדין ,  למטה  תחלה  בהתעוררות  האדם  שמתעורר  כיון  וכן  ב ְ א   ִאְתַער   כ ְ א   ִאְתֲערו תָּ   אליו  מתעוררת  אז  ִדְלֵעילָּ

א   לדבר  וראיה,  מלמעלה  התעוררות ָּ ן   ֲחֵזי   ת  יוָּ ֵ ְכִתיב   כ  ְצאו    ד ִ ם   ַוי ֵ ָּ ִדים   ֵמאו ר   ִאת  ש ְ ַ ד ,  כנען  ארצה  ללכת  נתעורר  שאברהם  כיון'  ְוגוֹ   כ  ר   ִמי ָּ ל '  ה   ַוי אמֶּ ם   אֶּ   לך'  ְוגוֹ   ַאְברָּ

   (   ומפרשים  פ" כ. )ללכת  לצוותו  מלמעלה  שנתעורר  מארצך  לך
 של מעלה )שתי תבות(    -שלמעלה, בתרלד   -גם בדפ"ר   נא 

 שעושים   -שעושין, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד   נב 

 כיון שנקראים אבות נמצא שיש תולדות[   -. ]תרגום  ב   מא ק בא  ב *    נג

 אין כאן נקודה ובתרלו ובתרצו הוסיף כאן נקודה ולא מחק את הראשונה שלפני תיבת שעושין. ובתשכט מחק את הראשונה והשאיר את השניה.    בתקפא ותרלד   נד

 כשארז"ל   -מתרלו    נה 

 בדפים שלנו דף יג ריש עמוד א'  נו
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זו בבנין המשכן שלמעלה הוא גם  נמצא שכל אדם העושה איזה מלאכה באמונה ומעורר למעלה כעין מלאכה 

בהקדמת }והאדם עושה המלאכה, וציורא דגופא כציורא דמשכנא  ממשיך חיות למעשה בראשית,  
בו עשר ספירות,    {\נט/[נח]   התיקונים שם ובדמות אדם שיש  שהם  כי כל מציאות שלימה היא בעשר ספירות 

נצח רגל   -תפארת גוף מדת המשפט אמת, ז  -גבורה, יד שמאל, ו'  -היד ימין    ,חסד  -ד  ,חכמה בינה ודעת  -אבג
ח ט  -ימין,  שמאל,  רגל  י  -הוד  התקשרות,  כח  קבלה  -יסוד  כח  בחי' מלכות  דומם  יש  בראשית  במעשה  וכך   .

ומעליו  ומעליו מדבר בחי' דעת והתקשרות רוחנית  וידים  גוף  ומעליו חי בחי'  ומעליו צומח בחי' רגלים  המלכות 
בינה חכמה  בחי'  האדם  ,נביא  קומת  כנגד  היה    ,והם  המשכן  ומבוכן  חצר  והיכל  זו  ואולם  קטרת בח  מזבח  שבו 

ימין יד  )חסד  ומנורה  גוף(  יד שמאל(  )תפארת  )גבורה  ושלחן  מזה,  (  זה למעלה  איברים  שהם  שקדושתם  ז'  בחי' 

 נמצא   .חב"דג' ראשונות התחתונים הנ"ל והיה בו קדש קדשים שהוא בחי' מח בחי' 
 

  
ָנא    -דף יג.    הקדמת תיקוני הזוהר   נז  ּכְ ְ ּקּוָנא ְדַמש  ית בראשית, כי    גם כן מרומז במלתְותִּ ִּ ֵראש  ּבְ ּיּוָרא ְדעֹוָבָדא דִּ שבו היה מצויר כל מעשה בראשית והיו    ֲהָוה צִּ

ֶדן   וגם היה בו ציור   ,בו עשר ספירות כצורת אדם ממש ָתא ְדעִּ ּנְ ונִּ שמבואר בעץ חיים שער מג פ"ג שהיו בו עשר ספירות  ְוגִּ ימּו ְדַגּוָ ין, ּוְרקִּ ּקּודִּ נִּ ין ּדְ ּיּורִּ ין צִּ ּלֵ ין,  , ּוְבאִּ
א  ְוֹכּלָ ירּו,  ַיְזהִּ ים  ילִּ ּכִּ ש ְ ַהּמַ ן  ַתּמָ במילת  ּדְ ית,    מרומז  ִּ נוטריקוןְבֵראש  ית   שהיא  ִּ ֵראש  דבינה    ב'  תחתונות  מז'  ששרשם  האותיות  בחי'  שהם  דגוונים  לרקימו  רמז  ב' 

הּ   לכן   ,וראשית רמז לצורי הנקודות ששרשם מחכמה ירוּ   במילת בראשית  ּבָ ים ַיְזהִּ ילִּ ּכִּ ש ְ ָנא ְוַהּמַ ּבָ ְ ''א ְלֻחש  ּסֵ י''ם, ְוהּוא ַהּכִּ א ֱאלֹהִּ זַֹהר ּדָ המלכות הנקראת אלקים    , ּכְ
 .  והיא כסא לז"א 

 שם בסוף העמוד תקונא דגופא כתקונא דמשכנא   נח 

פּורִּ   -סוף דף יג.    הקדמת תקוני הזוהר   נט  ע ְסֵרי ּדְ ין ַאְרּבַ ּלֵ אי אִּ ַוּדַ א, ּבְ ָ יש  יָנא ַקּדִּ ר ּבֹו  ָקם ָסָבא ְוָאַמר, ּבֹוצִּ ה ָעש ָ ָ ש ּ ר ּבֹו ּוַבֲחמִּ ָעה ָעש ָ ַאְרּבָ ינּון, ּבְ ים אִּ
רִּ  ינּון ּבָ ין אִּ ְנָיינִּ ין ְדכ''ח, י''ד ּתִּ ר י''ד ַקְדָמאִּ ָעה ָעש ָ ינּון אֹור ַאְרּבָ ין ְדכ''ח אִּ יָמנִּ א י''ד י''ה, ֲאָבל סִּ ינּון  ּדָ ר יֹום כו' )במדבר ט ה(, ְואִּ ָעה ָעש ָ ַאְרּבָ ֹון ּבְ אש 

יָנא, וּ י''ד ּפִּ  ְדרֹוָעא ְימִּ ין ּדִּ ְרקִּ ַלת ּפִּ ינּון ּתְ גּוָפא, ְואִּ ין ּדְ ְרקִּ ָמאָלא, ְוי''ד ּפִּ יָנא, ְוָי''ד ש ְ ָי''ד ְימִּ ין ּדְ יָנא, ּוְתַלת  ְרקִּ ֹוָקא ְימִּ ש  ָמאָלא, ּוְתַלת ּדְ ְדרֹוָעא ש ְ ְתַלת ּדִּ

 ָ לֹש  ְ ה ש  ּלָ גּוָפא, ְוָרָזא ְדמִּ ָמאָלא, ּוְתֵרין ּדְ ֹוָקא ש ְ ש  ָדא,  ּדְ ַגְווָנא ּדְ א ָדא ּכְ ה וכו' )מלכים א ז כה(, ְוֹכּלָ ים ֶנְגּבָ ה ּפֹונִּ ָ לֹש  ְ ה, ּוש  ים ָיּמָ ּקוָּנא ְדגוָּפא  ה פֹונִּ ּתִ

ָנא,  ּכְ ְ ש  ִתּקוָּנא ְדמַּ ר,   ּכְ ָעה ָעש ָ ַסח אֹור ְלַאְרּבָ ר ּבֹו, ּפֶ ָעה ָעש ָ ַאְרּבָ ים ּבְ ע ְסֵרי, ּפּורִּ ין ַאְרּבַ ְמנִּ ַלת זִּ ין    ָהא ּתְ ר יֹום, ְוָסְלקִּ ָעה ָעש ָ ַאְרּבָ ֹון ּבְ אש  רִּ יָתָאה ּבָ לִּ ּתְ
ּו ָכל ֲחַכם ֵלב כו' )שמות לו ח(.   ֲעש  יהּו ַוּיַ ין, ְוָדא אִּ ין ּוְתֵרין יֹומִּ עִּ  ְלַאְרּבְ



 מוהר"ן תנינא               תורה ד                          ליקוטי                                            1ה: 

 שע"י האדם שעושה המלאכה והעסק עי"ז נעשה בחי' משכן, כשעושה המלאכה והעסק כראוי 
שתשרה עליו, וזה ע"י שיעשה  הדומה לו  שכל כוונתו להכין כלי לקדושה עליונה    כמו שצריך לעשות  \ב/[א]

מעלה של  בדוגמא  בקדושה  המלאכה  קיום את  והוא  בראשית,  למעשה  והארה  חיות  נותן  ועי"ז   .
  ים נעשה מעשה בראשית נמצא  ןשעל ידשהם העשרה מאמרות  י"ז ממשיך חיות לבריאה כי דבר ה'  וע  העולם

יד על  שנבראה  הבריאה  את  להחיות  בלב\ג/ ןתמיד  קיום  כדי  רק  מאד  מועטת  חיות  שזו  אלא  העושה    ד,,  אבל 

 :   , נמצא שגם זה הוא עבודת הבוראמלאכה באמונה מוסיף חיות לבריאה יותר מקיום בלבד

זה    אם הי' שופע עלינו חסדו לא היינו צריכים לכל זה  אעפי"כ רוצה לומר שבאמת אע"פ שגם 

זה   אבל  הבורא  בגשמיות  עבודת  קשיםישהנעסק  בו  אדם   ,\ד/ורבים  סיונות  נתקלל  בזה  שהרי  הרצון  הפך 
 ןלו יי  , ולא זו היתה כוונת הבריאה, אלא כמו שהיה קודם החטא שמלאכים היו צולים לו בשר ומכינים\ה/ הראשון

 
 עיין שיש"ק ח"ו סימן רפג   א 

אּוי", ַעד ּכָּ   רפגסימן  ו  " ח   –  שיח שרפי קודש   ב רָּ ה ּכָּ אכָּ לָּ ה ַהּמְ עֹושֶֹ ֶ ש  אכֹות ְוכּו' "ּכְ ִעְנַין ל"ט ְמלָּ ה ד' ֵחֶלק ב' ּבְ תֹורָּ ר ּבְ ן ַהְמבֹאָּ ִעְניָּ י  ּבָּ ֵ ְמרּו ַאְנש  אן. אָּ
ִיְהֶיה  ּלֹא  ֶ ֶזה ש  ּכָּ ֹאֶפן  ּבְ ה  אכָּ לָּ ה ַהּמְ ֲעשֶֹ ּיַ ֶ ה ש  נָּ ּוָּ ַהּכַ ֶ ַקט, ש  ּנָּ ֶ אּוי' ש  רָּ 'ּכָּ ֹון  ִעְנַין ְלש  ּבְ לֹוֵמנּו  ְ יו ל"ט    ש  לָּ ֹוֵלט עָּ ְיֵדי ֶזה ש  ז ַעל  אָּ ֶ ה, ש  אכָּ ְמלָּ ּבִ ּלֹו  ּכֻּ ל  ּכָּ קּוַע  ָּ ש 

ה, ֵהֶפְך ל"ט מַ  ִלילָּ לֹות חָּ ן.ְקלָּ ּכָּ ְ ש   ְלֲאכֹות ַהּמִ
וגו', כתיב )תהלים  אות  פרשת בראשית    -בעל שם טוב על התורה    עיין   דברך ה' נצב בשמים.לעולם  בבחי'    ג מח. ויאמר אלהים יהי רקיע 

וגו', תיבות ואותיות א  לו, הן  קי"ט( לעולם ה' דברך נצב בשמים, ופירש הבעל שם טוב זצוקללה"ה כי דברך שאמרת יהי רקיע בתוך המים 
נצבות ועומדות לעולם מז( בתוך רקיע השמים ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם, כדכתיב )ישעיה מ'( ודבר אלהינו יקום לעולם,  
ודבריו חיים וקיימים לעד וכו' כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע ח"ו וחוזרות למקורן, היה כל השמים כאין ואפס ממש, והיה כלא היה  

וכמו קודם מאמר יהי רקיע ממש, וכן בכל הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונים, ואפילו ארץ הלזו הגשמיית בחינת דומם ממש,    כלל, 
אילו היו מסתלקים ממנה כרגע ח"ו האותיות מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ בששת ימי בראשית היתה חוזרת לאין ואפס ממש, כמו  

וזהו שכתב האר"י זצוקללה"ה שגם בדומם ממש כמו אבנים ועפר יש בחינת נפש וחיות רוחניות, דהיינו בחינת  לפני ששת ימי בראשית ממש,  
התלבשות אותיות הדיבור מעשרה מאמרות, המחיות ומהוות את הדומם להיות יש, מאין ואפס שלפני ששת ימי בראשית, ואף שלא הוזכר  

חיות לאבן, על ידי צירופים וחלופי אותיות המתגלגלות ברל"א שערים פנים ואחור  שם אבן בעשרה מאמרות שבתורה, אף על פי כן נמשך  
וכן בכל   והוא חיותו של האבן,  ונמשך מהם צירוף שם אבן,  ד'( עד שמשתלשל מעשרה מאמרות  )פרק ב' משנה  יצירה  כמו שכתוב בספר 

הדיבור  אותיות  הן  הן  הקודש,  בלשון  בהם  נקראים  שהם  השמות  שבעולם,  מאמרות    הנבראים  מעשרה  למדרגה  ממדרגה  המשתלשלות 
שבתורה על ידי חילופים ותמורות האותיות ברל"א שערים עד שמגיעות ומתלבשות באותו נברא להחיותו, לפי שאין פרטי הנבראים יכולים  

בהם כח לקבל החיות  לקבל חיותם מעשרה מאמרות עצמן שבתורה, שהחיות הנמשך מהן עצמן, גדול מאוד מבחינת הנבראים הפרטיים, ואין  
אלא ע"י שיורד החיות ומשתלשל ממדרגה למדרגה פחותה ממנה על ידי חילופים ותמורות האותיות וגמטריאות, שהן חשבון האותיות, עד  
שיוכלו להתצמצם ולהתלבש, ולהתהוות ממנו נברא פרטי זה, וזה שמו אשר יקראו לו בלשון קודש, הוא כלי, להחיות המצומצם באותיות שם  

)ספר    ה שנשתלשל מעשרה מאמרות שבתורה, שיש בהם כח וחיות לברוא יש מאין ולהחיות לעולם, דאורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד: ז 

 התניא בשער הייחוד והאמונה ע"ש(: 

עמוד,  . מה שאמר הריב"ש ז"ל בפסוק לעולם ה' דברך נצב בשמים, כי האותיות שאמר הקב"ה במעשה בראשית ויהי הוא צוה וי מט אות  שם  
)עבודת    המה האותיות שמחיים ומהווים הדבר ההוא לעולם, כמו יהי רקיע, או תדשא הארץ דשא, וכן כולם וזהו לעולם ה' דברך נצב בשמים: 

 ישראל בדרוש לשבת תשובה(: 

ך לאומן, אבל  מאמר מרן אלוהיי הבעל שם טוב זללה"ה, לעולם ה' דברך נצב בשמים, שאם אומן עושה כלי אזי הכלי אינו צרי   נ.אות  שם  
  מלך עליון דיבור יהי רקיע תמיד נצב בשמים, והוא בהשגחתו ובכח שפעו שמשפיע בכל רגע להחיות העולמות על ידי זה הם חיים וקיימים:

 )היכל הברכה בראשית ד"ל ע"ב(: 

ִבין   -עיין תורה נד אות ב   ד ּזֹוֶכה ְלהָּ ֶ ֶזה, ַהְינּו ש  ּיֹוֵדַע ּוֵמִבין ּבָּ ֶ ֶזה,    ַוֲאִפּלּו ִמי ש  ן ִיְרֶצה ַלֲעסֹק ַרק ּבָּ ר. ְוִאם ּכֵ בָּ ל ּדָּ כָּ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָּ ֵ ז לֹו ַהש ּ ַרּמֵ ּמְ ֶ ִזים ש  ְרמָּ הָּ
ֶהם. ּבָּ ז  ְמַרּמֵ ַרְך  ִיְתּבָּ ם  ֵ ַהש ּ ֶ ש  ִזים  ְרמָּ הָּ ֵמִבין  הּוא  ֶ ש  ֵמַאַחר  ה,  ַהּזֶ ם  עֹולָּ הָּ ִעְסֵקי  ּבְ ַרק  ֲעסֹק  ּיַ ֶ ש  ן,    ַהְינּו  ּכֵ ֵאינֹו  ֱאֶמת  ּבֶ לֹו  ַאְך  ְהֶיה  ּיִ ֶ ש  ם  דָּ אָּ הָּ ִריְך  צָּ י  ּכִ

 ְ ש  ֵמֲחַמת  ְוֶזה  ם.  עֹולָּ הָּ ה  ִמּזֶ ֶהְכֵרִחּיּות  ּבְ לֹו  ִריְך  ּצָּ ֶ ש ּ ה  ּמֶ ּבַ ַרק  ם,  עֹולָּ הָּ ה  ִמּזֶ ק  ּפֵ ְלִהְסּתַ קּות,  ּפְ ִמים.  ִהְסּתַ ְטעָּ ת  ֵני  ֶׁ ש  ֻלב ֶׁ ַהמ ְּ ה  ָּׁ ֻדש   ַהק ְּ ז ֹּאת  ֶׁ ש  ֵמֲחַמת  א. 

ה, הו   ם ַהז ֶׁ לָּׁ עוֹּ ֵקי הָּׁ ִעסְּ ים מ"ט(:ב ְּ ִהל ִ ִחיַנת )ת ְּ בְּ ה. ב ִ מו כָּׁ ה נְּ ָּׁ ֻדש   ִהיא קְּ ִלין. וְּ ִחיַנת ַרגְּ ִצין      א ב ְּ רוֹּ ִמיד, וְּ ָּׁ ה  ת  תָּׁ ִבין אוֹּ ַסב ְּ ת מְּ וֹּ ִלפ  ַהק ְּ ֶׁ ִני". ש  ֻסב ֵ ן ֲעֵקַבי יְּ "ֲעוֹּ
ֵכן  ן. ב ְּ ֻסכ ָּׁ ם מְּ קוֹּ ן הו א מָּׁ ֵ ם, ַעל כ  ֶהְכֵרִחּיוּ   ִלינֹּק ֵמהֶׁ ק ַרק ּבְ ּפֵ ִריְך ְלִהְסּתַ ִריְך  צָּ ה, ְוצָּ ּנָּ ה ִמּמֶ בֹוהָּ ה ּגְ ָּ ש ּ הּוא ְקדֻּ ֶ ה ִמּזֹו, ש  בֹוהָּ ה ּגְ ש  ֲעבֹודָּ ּיֵ ֶ ת. ְועֹוד, ֵמֲחַמת ש 

ה:  בֹוהֹות ִמּזֶ ֹות ַהּגְ ש ּ דֻּ ֲעבֹודֹות ְוַהּקְ ן הָּ אֹותָּ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָּ ֵ  ַלֲעבֹד ַהש ּ

ש  לֹו מַֹח ּגָּ  ּיֵ ֶ ם ש  כָּ יק ְוֶהחָּ ּדִ ֲאִפּלּו ַהּצַ ֶ ִעְסקֵ ]ַהְינּו, ש  ל יֹום, ֲאִפּלּו ּבְ כָּ ר ּבְ בָּ ל ּדָּ כָּ ז לֹו ּבְ ַרְך ְמַרּמֵ ם ִיְתּבָּ ֵ ַהש ּ ֶ ִזים ש  ְרמָּ ִבין ֶאת הָּ כֹול ְלהָּ ּיָּ ֶ י חֹל. ְוַעל  דֹול, ַעד ש 
ִעְסֵקי חֹל. ְוִאם  ם, ֲאִפּלּו ּבְ עֹולָּ ּבָּ ֶ ִרים ש  בָּ ַהּדְ ל  כָּ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָּ ֵ כֹול ַלֲעבֹד ֶאת ַהש ּ ִעְסֵקי חֹל.    ְיֵדי ֶזה הּוא יָּ ַהְינּו ּבְ ֶזה, ּדְ ּבָּ לֹום, ַלֲעסֹק ַרק  ָּ ן ִיְרֶצה, ַחס ְוש  ּכֵ

ם.   דָּ ַרְך ַעל יָּ ם ִיְתּבָּ ֵ ֵרב ַלֲעבֹוַדת ַהש ּ כֹול ְלִהְתקָּ ֶהם, ְויָּ ש  ּבָּ ּיֵ ֶ ִזים ש  ְרמָּ הּוא יֹוֵדַע הָּ ֶ ֵקי הָּׁ ֵמַאַחר ש  ִעסְּ ת ב ְּ וֹּ ב  ַהרְּ סו ר לְּ י אָּׁ ן, כ ִ ֵ ת ֵאינוֹּ כ  ֱאמֶׁ ל ב ֶׁ ה, ֲאבָּׁ ם ַהז ֶׁ לָּׁ   עוֹּ

"ל,   ִמים ַהּנַ עָּ ֵני ַהּטְ ְ "ל. ֵמֲחַמת ש  ִזים ַהּנַ ְרמָּ ּיֹוֵדַע ּוֵמִבין הָּ ֶ "ל; ֲאִפּלּו ְלִמי ש  נ ַ כו ' כ ַ ד וְּ אֹּ ן מְּ ֻסכ ָּׁ ם מְּ קוֹּ ה הו א מָּׁ ם ַהז ֶׁ לָּׁ עוֹּ ֵקי הָּׁ ִעסְּ ה ב ְּ דָּׁ ֲעבוֹּ ז ֹּאת הָּׁ ֶׁ   א, ֵמֲחַמת ש 
ה   ַוֲעבֹודָּ ה  ָּ ש ּ ְקדֻּ ש   ּיֵ ֶ ש  ֵמֲחַמת  הּוא  ְוַהב'.  "ל,  ַהּנַ ִזים  ְרמָּ הָּ ּיֹוֵדַע  ֶ ש  ִמי  ֲאִפּלּו  ן  ּכֵ ְוַעל  ְצוֹות.  ְוַהּמִ ה  ַהּתֹורָּ ת  ַ ש ּ ְקדֻּ ַהְינּו  ּדְ ה,  ִמּזֶ ה  בֹוהָּ קּות,  ּגְ ּפְ ִהְסּתַ ִריְך  צָּ

"ל[:  ּנַ ֶהְכֵרִחּיּות ְלַבד ּכַ ם ּבְ עֹולָּ ה הָּ ק ִמּזֶ ּפֵ  ְלִהְסּתַ

ה ַעל ּפִ   -  לק"ה ערב ג' י'כמבואר ב   ה  ֶ ְוִהּנֵ ה, ֲאש  ה ַהּזֶ ּיָּ ֲעשִֹ עֹוַלם הָּ ּזֹוִכין ִלְרצֹון ֱאֶמת ּבְ ֶ ש  צֹון הּוא ּכְ רָּ ר הָּ י ִעּקַ ן ֵהיֵטב ּכִ ִעְניָּ ר הָּ "ל ְמבֹאָּ ִביל  י ַהּנַ ְ ש  ר ּבִ
 ֶ יֹוֵתר. ש  חֹוק ּבְ רָּ ם הָּ עֹולָּ ֶזה הָּ צֹון ּבְ ּזֹוִכין ְלרָּ ֶ ש  ז ּכְ א ְואָּ ְיקָּ ם ּדַ עֹולָּ ה ְלֶזה הָּ מָּ ָּ ש  ה ַהּנְ ְרדָּ ה  ֶזה יָּ ּיָּ ל ֲעשִֹ "ל, ֲאַזי ִנְכלָּ ּנַ יֹוֵתר ּכַ ק ּוֵמִאיר ּבְ זָּ צֹון חָּ רָּ ַעל ְיֵדי ֶזה הָּ

צֹון ַלֲהֹפְך רֹגֶ  רָּ ֵלמּות הָּ ְ ר ש  הּו ִעּקַ ּזֶ ֶ צֹון ש  רָּ ִדין, לָּ ִחיַנת רֶֹגז וָּ הּוא ּבְ ֶ ה, ש  ּיָּ ְך ֲעשִֹ צֹון ְוִנְתַהּפֵ רָּ "ל ַלֲהֹפְך ֲעשִֹ ּבְ ה ַהּנַ ִחינָּ הּוא ּבְ ֶ צֹון ש  ה,  ז ְלרָּ ּיָּ י ֲעשִֹ צֹון, ּכִ ה ְלרָּ ּיָּ
צֹון   רָּ י הָּ ּכִ  , ש  צֹון ַמּמָּ רָּ אכֹות, ֵהם ֵהֶפְך הָּ ִחיַנת ל"ט ְמלָּ ּבְ ֵהם  ֶ ִקים, ש  ֲעסָּ ל הָּ ְוכָּ חֹל  ּדְ ְבּדֹות  עֻּ ל הָּ ּיֹות  ַהְינּו ּכָּ ֲעשִֹ ל הָּ ְוכָּ ת.  ּבָּ ַ ִחיַנת ש  ּבְ ּטּול,  ּבִ ִחיַנת  ּבְ הּוא 

, כִּ  ש  ּנּו ַמּמָּ ֵהֶפְך ִמּמֶ דּוַע,  ֵהם ּבְ ּיָּ ה ּכַ ּיָּ ֲעשִֹ יִנים הּוא ּבַ ל ַהּדִ ר ֲאִחיַזת ּכָּ י ִעּקַ ִדין, ּכִ ִחיַנת רֶֹגז וָּ ה ֵהם ּבְ ּיָּ ֲעשִֹ ת,  י הָּ אכוֹּ לָּׁ ִחיַנת ל"ט מְּ ֵהם ב ְּ ֶׁ ת, ש  י וֹּ ֲעשִֹּ ל הָּׁ י כ ָּׁ כ ִ

ֹּאכֲ  ן ת  בוֹּ ִעצ ָּׁ ל, "ב ְּ ֵ ַקל  ה ִנתְּ ֵדי זֶׁ ַעל יְּ ֶׁ ן ש  וֹּ ִראש  ם הָּׁ דָּׁ א אָּׁ ִכין ֵמֵחטְּ ָּׁ ש  ו  ַהל"ט  ֵהם ִנמְּ ֵאל  ַע ב ְּ ַיג ֵ ִהתְּ ִחין לְּ רָּׁ ה ֻמכְּ ֵדי זֶׁ ַעל יְּ ֶׁ ם", ש  חֶׁ ֹּאַכל לֶׁ יךָּׁ ת  ֶׁ ֵזַעת ַאפ  ה ב ְּ נ ָּׁ לֶׁ
חָּׁ  ֲהַמת ַהנ ָּׁ ם ִמז ֻ רָּׁ רְּ בָּׁ ֵדי לְּ ה כ ְּ לָּׁ דוֹּ ה ג ְּ ָּׁ ֻדש   קְּ ת ב ִ אכוֹּ לָּׁ ת ַהל"ט מְּ אֹּד ַלֲעשֹּוֹּ ַע מְּ ַיג ֵ ִהתְּ ִריִכין לְּ ת ו צְּ אכוֹּ לָּׁ נ ִ מְּ ֶׁ ת ש  לוֹּ לָּׁ הו א ל"ט קְּ ֶׁ , ש  ם  ש  דָּׁ א אָּׁ ֵחטְּ ז ב ְּ לו  אָּׁ ַקל ְּ תְּ

ן,  וֹּ ִראש  עֹוַלם   הָּׁ ל הָּ ה ַעל ּכָּ ָּ ש ּ דֻּ ַכת ַהּקְ ָּ ר ַהְמש  ִדין. ְוִעּקַ ִחיַנת רֶֹגז וָּ ל ֶזה הּוא ּבְ ּכָּ ֶ ִחיַנת ל"ט ַמְלִקּיֹות, ש  ֵהם ּבְ ֶ אכֹות הּוא ַעל    ש  ל ַהל"ט ְמלָּ ה ְוַעל ּכָּ ּיָּ ֲעשִֹ הָּ
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ואע"פ שהכלל שכל שפע הבא מלמעלה מוכרח שיהיה איתערותא דלתתא לקבלו אעפ"כ  .  מלאכתולו  ועושים  

את כל העולם כולו אחר העדר הגמור,   וי "כי הלא איך ברא השאפשר שיתנהג העולם בחסדו לבד  
דלתתא אתערותא  ידה  על  שיהי'  הוי'  שום  הי'  כאלו\ז/ שלא  עולמות  ברא  ואעפ"כ  והכל   , , 

פשט הפסוק מדבר   עולם חסד יבנה  \ט/[ח] הכתוב בתהלים  חסדו בלי אתערותא דלתתא כלל, בבחי'  ב
הסוד/  עפ"י  אבל  המשיח,  יהיה  שמזרעו  לדוד  הקב"ה  שיעשה  את   \ימהחסד  הקב"ה  ברא  כיצד  זה  בפסוק  רמוז 

 
ְיֵדי  י ַעל  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ צֹון  רָּ ִנים ַהְרבֵּ   ְיֵדי הָּ ָּ ְוש  ִמים  יָּ יף ְמֹאד  ְוַתּקִ ק  זָּ צֹון חָּ רָּ ּבְ ה  ַהּזֶ ה  ּיָּ ֲעשִֹ עֹוַלם הָּ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָּ ִפין ַלה'  ְכסָּ ּנִ ֶ צֹון ש  רָּ ַלֲהֹפְך  הָּ זֹוִכין  ְיֵדי ֶזה  ה, ַעל 

אכֹות ְוכָּ  ל ַהל"ט ְמלָּ ֵאל ּכָּ רָּ שְֹ ל ִמּיִ כֹוִלין ִלְזּכֹות ְלַבּטֵ ּיְ ֶ צֹון ַעד ש  ה ְלרָּ ּיָּ ּלּות  ֲעשִֹ ר ִהְתּגַ ן ִעּקַ "ל. ְוַעל ּכֵ ה ַהּנַ ַהּתֹורָּ "ל ּבְ צֹון ְוַכּנַ רָּ ִקים ְוַהּכֹל ַעל ְיֵדי הָּ ֲעסָּ ל הָּ
צֹון בְּ  רָּ ַרת הָּ יְך ֶהאָּ ִ ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ְלַהְמש  ֶ "ל ש  ּנַ צֹון ּכַ ְך רֶֹגז ְלרָּ ַהּפֵ ּמְ ֶ ה ש  קָּ דָּ צֹון ַעל ְיֵדי ַהּצְ רָּ ה, לְ הָּ ּיָּ ֲעשִֹ עֹוַלם הָּ צֹון  ֶזה הָּ ה ְלרָּ ּיָּ ֲעשִֹ ל ְוַלֲהֹפְך עֹוַלם הָּ ַבּטֵ

ּתוֹ  ְ ַע ּוְלִהש  ְעּגֵ ֵאל, ְוִיְזּכו ַרק ִלְכסֹף ּוְלִהְתּגַ רָּ שְֹ ִקים ִמּיִ ֲעסָּ ל הָּ אכֹות ְוכָּ ל ַהל"ט ְמלָּ לּו ּכָּ ּטְ ְתּבַ ּיִ ֶ ם:ש  ל ְיֵמיֶהם ְלעֹולָּ יף ְמֹאד ּכָּ ק ְוַתּקִ זָּ צֹון חָּ רָּ ַרְך ּבְ  ֵקק ַלה' ִיְתּבָּ

 השי"ת   –  מתרצו  ו

  אלא ,  באחור   אחור   בבחינת   אפילו   עליון   זווג   שום   לחדש   לעולם   אפשר   אי   כי ,  ודע   ואמר  -)מתוק מדבש(שער הנקודים  )למהרח"ו(  אוצרות חיים  עיין    ז 
,  האצילות   בעת   ראשוןה  האדם   בריאת   קודם   ואמנם ,  ן"זו   של   עליון   זווג  וגורמים  ן "מ  מעלים  הם  זה  ידי   שעל   התחתונים   ישראל   בני  מן   מעשיות   מצוות   ידי   על 
  עד   מעשיות  מצוות  לעשות  אין   אדם   עדיין   כי ,  ידינו   על   שלא   מאליו   הראשון  אדם  נשמת  הולדת  לצורך  ן" זו  של   הזווג   יהיה   הראשונה   הפעם   שאותה   בהכרח   היה 
  הזווג   היה   לא   אמנם ,  בריאתו  לצורך  ם האד   ביאת   קודם   תחילה   זווג   שהקדים   הוא   בהכרח   כן   וגם ,  הראשון   אדם  נשמת  יצאה   ידם  שעל ,  ן"זו   של   ההוא   הזווג   אחר 
,  להאחז  להקליפות  כח  אין  שכנגדם  לפי,  הקליפות   יניקת  אין  שם  כי,  פ" פב  חזרו  ושם  ואימא  אבא  של   להיכל   ן"זו  שעלו  והיינו  באחור   אחור   בבחינת   אלא   ן" זו  של   הזה

  נולד   וכאשר (,  ק " במ   א" פ   ל" שט   ח" ע (, ) החיצונים  בהם  יתאחזו   שלא  א" אב   לעמוד   הוכרחו   למטה   שהםכ   מפני   א" אב   נקרא  זה   וזווג ) ,  וחוה  אדם  של   הנשמות  הנוקבא  מן  נולדו  אז  למטה  וכשירדו
  שרצו   הקליפות  את   הכרית  זה  ידי  על   וגם,  שעשה  הטובים   ומעשיו   מצוותיו   ידי   על ,  בפנים   פנים   ן" זו  את  החזירם ,  באחור  אחור  של   זה   זווג   ידי   על   הראשון  אדם 

  שנתבאר   כמו ,  ידינו   על   באחור   דאחור   זווג   בחינת   אפילו   הזווגים  של   הבחינות   כל   לעשות   צריכים   אנו   והלאה   מאז  אמנם ,  ן" זו  של   באחוריים  לאחוז
 (.   ב " סוט   יט   דף ,  א  דרוש  ש" ק   בכונת  הכונות  בשער )   אבות   ברכת   בכוונת   אצלינו 

  פ "פב   להחזירם  אדם   מעשה   הוצרכו   לא   ואימא   באבא   אבל ,  ן " בזו   אלא   אינו   התחתונים  של   מעשיות  מצות  ידי  על   היה   פ" פב  שהחזרת  שאמרנו  זה   כל   והנה 

  פנים   חזרו   הראשון   אדם   ידי   על   שלא   מאליהם   עצמם   ידי   על   כי ,  להאחז  להקליפות   כח  אין  כנגדם  כי,  החיצונים  יניקת  של   פחד   אין  ואימא  שבאבא  לפי,  ולזווגם
 (.   ז " פ   בריש  לקמן   כמבואר )   ונתייחדו  בפנים 

  כד :  לשונו   וזה   ( קלח '  עמ   ג   כרך   בביאורינו,  א " ע   קלד   דף   תולדות '  פ   בריש   כגון )  רבות   פעמים   הזוהר   בספר   נזכר ,  הראשון   אדם   א שנבר   קודם   ן"זו   של   הראשון   הזווג   זה   והנה 
  התחתונים   התעוררות   עדיין   היה   לא   אז   כי   פירוש ,  הראשון  אדם  נשמת  את  דהיינו,  העולם  את  לברוא  העליון  המאציל   ברצון  כשעלה  עלמא   למברי   ברעותא   סליק 
  מיין   ויעלה   טובים  מעשים  שיעשה  אין   אדם   כי ,  להכרח   היה   וזה ,  העולם  בבריאת  שחפץ ,  העליון  המאציל   ברצון  כך  עלה  מעצמו  ברעותיה   הכי   סליק   ו מאלי   אלא 

  שעושים   מה   תמורת ,  וחוה  אדם  נשמת  הולדת  לצורך,  ן"זו   זווג  לגרום  נוקבין   מיין   בסוד   למעלה   עולים ,  המלכים  ברורי  של   התחתונים   האורות   היו   ולכן ,  נוקבין
  מיין   העלאת   שהוא "  סליק   כד , " שאמר   וזהו ,  ן"זו   של   יחוד   וגורמים  כנודע   נוקבין   מיין   בסוד   העולים   שהם ,  בשינתם  לילה  בכל   עכשיו   הצדיקים   נשמות 
 .    העליון  ורצון"  ברעותא "   אלא  התחתונים   מעשה   ידי   על   שלא   עולים   היו   אז  כי ,  נוקבין 

  אלו   את  מבררים  הם ,  ובמצות  בתורה  עוסקים  ישראל   שבני  ידי  ועל ,  העולמות  תיקון   אחר   הקליפות   בתוך  שנשארו  קדישין  הנצוצין  הם,  מקום  בכל   הנזכרים  נוקבין  המיין  סוד 
'  ד   שיש  הרי,  ביניהם  יחוד   ונעשה,  א"לז  אותם  מעלה  והמלכות,  גבורות  חמש  מהם  נעשה  ושם,  דמלכות  ליסוד   ן"ב  שם  של   בלבוש  הצדיקים  נשמת  ידי  על   ועולים,  הניצוצין 
  ריש   ל "בשט   ששון  שמן. )דמלכות   ביסוד   ן"המ   ידי  על   הנעשים  גבורות  החמש.  ד ,  ן"ב  השם .  ג,  ן" המ  את  המעלים  הצדיקים  נשמות.  ב ,  המלכים  של   הברורים.  א:  ן "מ  בחינות

    .א "ט'  מ   דף  ת"מה   א"פ'  ט   שער  הוא  ח"בע(   ש"ועיי ,  א"פ
 תהלים פט *    ח 

ן הָּ   תהילים פרק פט   ט  יל ְלֵאיתָּ ּכִ ִחי: )א( ַמש ְ ִפי:   ֶאְזרָּ ְתךָּ ּבְ דֹר אֹוִדיַע ֱאמּונָּ ה ְלדֹר וָּ ירָּ ִ ש  ם אָּ ד עֹולָּ ַמִים    )ב( ַחְסֵדי ְידֹוָּ ָּ ֶנה ש  ם ֶחֶסד ִיּבָּ י עֹולָּ ַמְרּתִ י אָּ )ג( ּכִ
ֶהם:  ְתךָּ בָּ ִכן ֱאמּונָּ    ּתָּ

הכינותי כסא ממלכתו וגו', ד"א סבור  כי אמרתי עד עולם יבנה בחסד כסא דוד כמ"ש )שמואל ב' ז'( ו   -)ג( כי אמרתי עולם חסד יבנה    רש"י 
הייתי שיהא העולם בנוי בחסדך ותכין אמונתך בשמים שתהא נכונה ומקוימת ומה היא האמונה אותה ההבטחה שהבטחת את דוד ע"י נתן  

 הנביא לאמר כרתי ברית לבחירי להכין עד עולם זרעו )שמואל ב' ז'(: 

ונבאר דרך פרט, ענין עיבור הראשון של ז"א. הנה כאשר עלו ג' תחתונות נה"י    -מוד ב  דף מ ע   -שער ההקדמות  )כתבי האריז"ל( ב   כמבואר   י
וזה היה סבת תקונם, כי   דאריך, ונכללו בחג"ת שבו, והנה או"א מלבישים לחג"ת דאריך כנודע, ואז עלו בחי' זו"ן להתקן שם, כמו שנבאר, 

ך כנז', הוציא אור והבל מפי היסוד, ואותו ההבל נחלק לב', חציו הימני נעשה  הנה אז היסוד דאריך בהיותו נכלל תוך חצי העליון דת"ת דארי 
זווג, אלא   אין  כי  כנודע  יחד,  להזדווג  שניהם  מוחין אלו, מתעוררים  ואחר שניתנו להם  מוחין לאימא.  נעשה  וחציו השמאלי,  מוחין לאבא. 

כי אין מי שיעלה אותם עדיין, כנז"ל מהות המיין נוקבין בתחלת הדרוש    לסבת המוחין. ואמנם עדיין הזווג הזה לא היה בו העלאה מיין נוקבין,
הזה. אמנם היה בתורת חסד ונדבה, כמו שאמר הכתוב, אמרתי עולם חסד יבנה. וזה ג"כ סוד, מה שאמרו בס"ה במקומות רבים, ברמזם כד  

 : )עיין זוהר ח"ע דף פו:( סליק ברעותא למברי עלמא וכו' 

 .סוף פ"ב סידור התיקון   -ר הכללים שע   -  עץ חיים ב הובא גם  

והעליה הזאת היתה בתורת חסד, שנאמר, 'אמרתי עולם חסד יבנה' ]תהילים פ"ט ג'[, כי אין עליה אלא    -פרק ב    -שער א    -  עמק המלך   ועיין 
'כמא   לשונו,  וזה  השירים  שיר  בזוהר  הוא  וכן  התחתון.  שבעולם  צדיקים  דתתאי  אתערותא  הצדיקים,  מעשה  התעוררות  נוקבין,  מיין  סוד 

ומטרוניתא   מלכא  לאתערא  לעילא  מתתא  אתערותא  אבא  דאצטריך  לאתערא  ומטרוניתא  ממלכא  אתערותא  אצטריך  כן  לעילא,  מתתא 
ואמא'. כי אי אפשר להעלות מיין נוקבין, כי אם על ידי מעשה הטוב של התחתונים, כנודע, המעורר איזה שפע טוב להריק עלינו ברכה, מסוד  

כך וכך שקידת לימודו, כך וכך מעשיו, לפיכך שורת הדין  הזווג העליון, שהשכינה אומרת 'חזי במאי ברא אתינא לקמך' ]זוהר ויקרא י"ג א'[,  
הוא שתתן שפע וברכה על ידו להעולם התחתון, נמצא העלייה הזאת היתה בתורת חסד. ולפי שלא יתבטל חוק העליון, גזירת המלך שלא  

אתערותא  הצדיקים  מעשה  בזכות  אלא  עליון,  זווג  או  עליה  ידי  על  הנעשה  חדשה,  בריאה  או  עלייה  במחשבתו,    יהיה  חשב  לכן  דתתאי. 



 מוהר"ן תנינא               תורה ד                          ליקוטי                                            3ה: 

דלתתא איתערותא  בלא  לבד  בחסד  בלי העולם  כאלו  עולמות  לברוא  יכול  הי'  ית'  שהוא  ומאחר   .
תערותא דלתתא כלל רק ע"י חסדו, בוודאי הוא יכול להחיות ולקיים העולמות רק ע"י חסדו,  א

צינו באדם הראשון שעסק רק כעין זה מ \יאלכאורה / ו  ולא היינו צריכים לעשות כלל שום עסק ומלאכה

ומלאכים עשו מלאכתו ותפלה  נט  בתורה  בסנהדרין  . ואפי' ההכרחיות, היו נעשים ע"י אחרים,  כמבואר 
ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם ואתם    \יב/סא(  ')ישעישיהיה לעתיד לבוא    כ"ש

רמז בזה כיצד כיצד נתקיים בלא שנעשה איתרותא  דייקא,  כהני ה'  ומה שאמר הנביא  .  יג כהני ה' תקראו 

ית' לבד, כי כהן הוא   סד לבד בלא  כמו שנברא העולם בח  בחי'בחי' חסד,  דלתתא, התירוץ שנתקיים בחסדו 

נקראים כהני ה'  לעתיד לבוא  עם ישראל  . היינו שיהיו  עולם חסד יבנה  בתהלים   איתערוא דלתתא כמ"ש 
שאין צריכים לעשות שום מלאכה, כי מתקיימים ע"י חסדו ית' בלבד בלא השתדלות הפרנסה  בחי' חסד,  

 רק העולם מתקיים בחסדו כנ"ל. 
חס עלינו  משפיע  ואין  ח"ו,  נתעכב  כשהחסד  לעשותאך  צריכין  אזי  מלאכות   דו,  בשביל לט   ,

ידו    אתערותא דלתתא כנ"ל שעל  ברצון  באמונה  הפגם  בגלל  הוא  במלאכה  לעסוק  ההכרח  שעיקר  נמצא 
באמונה/  בזה שיהיה  והשתדלות  זהירות  וצריך מאד  באמונה  ומתן  ע"כ קשה מאד לעשות משא    \ידנשפע החסד 

 . הנ"ל \טולצדיקים שזכו להשפעת החסד/  ובעיקרצון, לכווין עמ"נ ליתן צדקה שעל ידה מגלה אמונה ברו

 
שמעשה טוב של הצדיקים העתידים להבראות, להיותו ]מחשבתו[ חוק ולא יעבר, והספיק לו מחשבתו שחשב בצדיקים עם קודש, ובמעשיהם,  

   אשר הם עתידים להבראות, ובזה הוציא מחשבתו מן הכח אל הפועל, והעלה את האור הזה אליו מיניה וביה.

מדוע   יא מביא   צ"ע  תורה    רבנו  בלי שנעשה  גם  חסדו  שופע  בוודאי לא מתכווין שיהיה  הרי  ולא מאדם הראשון,  דוגמא מראשית הבריאה 
גם מוהרנ"ת רמז לזה במה שכתב שלט המלאכות הן קללה שנתקלל האדם, א"כ הרי שקודם החטא לא עשה שום לט מלאכות ע"י    ותפלה.

 חסדו ית'.

י ֱידִֹוד   ישעיה פרק סא   יב רֹור ְוַלֲאס   )א( רּוַח ֲאדֹנָּ בּוִים ּדְ ְ ֵרי ֵלב ִלְקרֹא ִלש  ּבְ ְ ַחִני ַלֲחבֹש  ְלִנש  לָּ ְ ִוים ש  ר ֲענָּ ֵ ד ֹאִתי ְלַבש ּ ח ְידֹוָּ ַ ש  י ַיַען מָּ לָּ ַקח קֹוַח: עָּ   ּוִרים ּפְ
ל ֲאֵבִלים: ם ֵלאלֵֹהינּו ְלַנֵחם ּכָּ קָּ ד ְויֹום נָּ צֹון ַלידֹוָּ ַנת רָּ ְ ּום ַלֲאֵבֵלי ִציּ   )ב( ִלְקרֹא ש  ש  ַחת ֵאֶבל ַמֲעֵטה  )ג( לָּ ֹון ּתַ ש  ֶמן ש ָּ ֶ ַחת ֵאֶפר ש  ֵאר ּתַ ֶהם ּפְ ֵתת לָּ ֹון לָּ

ֵאר:  ד ְלִהְתּפָּ ע ְידֹוָּ ֶדק ַמּטַ ֶהם ֵאיֵלי ַהּצֶ א לָּ ה ְוקֹרָּ הָּ ַחת רּוַח ּכֵ ה ּתַ ְֹממֹות דּ   ְתִהּלָּ ֵרי חֶֹרב ש  ּו עָּ ש  ִֹנים ְיקֹוֵממּו ְוִחּדְ ְֹממֹות ִראש  ם ש  ְרבֹות עֹולָּ נּו חָּ ֹור  )ד( ּובָּ

דֹור:  ד )ה(    וָּ דֹּוָּׁ ֲֹּהֵני יְּ ם כ  ֶׁ ַאת  ם: )ו( וְּ ֵמיכֶׁ כֹּרְּ ם וְּ ֵריכֶׁ ר ִאכ ָּׁ ֵני ֵנכָּׁ ם ו בְּ כֶׁ עו  צֹּאנְּ רָּׁ ִרים וְּ דו  זָּׁ מְּ עָּׁ ם    וְּ ֶכם ֵחיל ּגֹוִים ּתֹאֵכלּו ּוִבְכבֹודָּ ֵמר לָּ ְרֵתי ֱאלֵֹהינּו ֵיאָּ ָּ ֵראּו ְמש  ּקָּ ּתִ
רּו:  ְתַיּמָּ  ּתִ

 נשאר נקודה(  תקרא, )בתקפא ברגר ו' מחוק ו  -רלד בת  יג

ִחיַנת    -אות יד  חו"מ הלכות ערב הלכה ג    קוטי הלכות ל   יד בְּ ת ֵהם ב ִ אכוֹּ לָּׁ ִחיַנת ל"ט מְּ ִכים ִמב ְּ ָּׁ ש  ם ִנמְּ ָּׁ ל  ֻ כ  ֶׁ ן ש  ָּׁ א ו ַמת  ָּׁ ש  ַ ל ַהמ  כָּׁ ִקים וְּ ֲעסָּׁ ל הָּׁ כ ָּׁ ֶׁ ו ֵמֲחַמת ש 

 ֶׁ "ל ש  ה ַהנ ַ רָּׁ וֹּ ַהת  ר ב ְּ בֹּאָּׁ מְּ ה. כ ַ ִחיַנת ֱאמו נָּׁ הו א ב ְּ ֶׁ ן ש  צוֹּ רָּׁ ַגם הָּׁ ְּ י  פ  ל, כ ִ לָּׁ ן כ ְּ ָּׁ א ו ַמת  ָּׁ ו ם ַמש  ש  ק וְּ ו ם ֵעסֶׁ ת ש  ִריִכין ַלֲעשֹּוֹּ ז ֵאין צְּ ֵלמו ת, אָּׁ ְּ ש  ן ב ִ צוֹּ רָּׁ ִכין לְּ ז וֹּ ֶׁ ש  כ ְּ
ַלֲעשֹּ  ִריִכים  צְּ ִיינו   הָּׁ לֹּא  ֵלמו ת  ְּ ש  ב ִ ן  צוֹּ רָּׁ לְּ ִכין  זוֹּ ִיינו   הָּׁ ִאם  ֶׁ ש  א,  צָּׁ ִנמְּ "ל.  נ ַ כ ַ וֹּ  ד  ַחסְּ ב ְּ ם  לָּׁ עוֹּ הָּׁ ם  ַקי ֵ ָּׁ ִמתְּ ַמש  ו ם  ש  ת  ִכיִחים  וֹּ ְּ ש  ן  ֵ כ  ַעל  וְּ ל  לָּׁ כ ְּ ק  ֵעסֶׁ וָּׁ ן  ָּׁ ו ַמת  א 

 ְּ פ  ִחיַנת  ִמב ְּ ךְּ  ָּׁ ש  ִנמְּ ן  ָּׁ ו ַמת  א  ָּׁ ש  ַ ַהמ  ֶׁ ש  ֵמֲחַמת  ן  ָּׁ ו ַמת  א  ָּׁ ש  ַ ַהמ  ב ְּ ו ִיים  נ  ִ ש  וְּ ת  וֹּ ש  חָּׁ ַהכְּ וְּ ת  ִפירוֹּ כ ְּ ֵתר  יוֹּ ה  ב ְּ ֱאמו נָּׁ ַגם  ְּ ו ִמפ  ה.  ֱאמו נָּׁ ַגם  ְּ פ  ִחיַנת  ב ְּ הו א  ֶׁ ש  ן  צוֹּ רָּׁ הָּׁ ַגם 
כ ָּׁ  ִכין  ָּׁ ש  מְּ ִנמְּ אֹּד  מְּ ר  ב ֵ ג ַ ִהתְּ לְּ ִריִכין  צְּ ן  ֵ כ  ַעל  וְּ "ל.  נ ַ כ ַ ן  ָּׁ ו ַמת  א  ָּׁ ַמש  ב ְּ ֶׁ ש  ו ִיים  נ  ִ ַהש   וְּ ת  ִפירוֹּ ַהכ ְּ וְּ ת  וֹּ ש  חָּׁ ַהַהכְּ ה  ל  ֱאמו נָּׁ ב ֶׁ ן  ָּׁ ו ַמת  א  ָּׁ ַמש  ת  ַלֲעשֹּוֹּ ל  ד ֵ ַ ת  ְּ ִהש  לְּ אֹּד 

לֹּא ַיֲחלִ  ה וְּ נ ֶׁ ַ ש  לֹּא יְּ או וְּ או לָּׁ ָּׁ ַהל  ה ַהֵהן ֵהן וְּ יֶׁ הְּ י ִ ֶׁ ה ש  ֵלמָּׁ ְּ ם, ש  לָּׁ עוֹּ ו רוֹּ לְּ ב  "ל,    יף ד ִ ּנַ צֹון ּכַ רָּ ַגם הָּ ִכים ִמּפְ ָּ ְמש  ּנִ ֶ ּנּוִיים ש  ִ ִפירֹות ְוש  ם ּכְ ָּ ִכיִחים ש  ְ ש ּ ֶ י ֵמֲחַמת ש  ּכִ
ֹות   ש  ִפירֹות ְוַהְכחָּ ֵצל ִמּכְ דֹול ְלִהּנָּ רּות ּגָּ ּבְ ִריְך ִהְתּגַ ן צָּ א ּוַמּתָּ ח ַלֲעשֹֹות ַמּשָּ ְכרָּ ּמֻּ ֶ ל ִמי ש  ן ּכָּ ְ ַעל ּכֵ ְהֶיה  ַהש ּ ּיִ ֶ ֶזה ש  ה ִלְזּכֹות לָּ ֵעצָּ ר הָּ "ל. ְוִעּקַ ּנַ ם ּכַ ָּ ִכיִחים ש 

בְּ  הּוא  ֶ ש  צֹון  רָּ הָּ ַרת  ֶהאָּ יִכין  ִ ַמְמש  ה  קָּ ְצדָּ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ה,  קָּ ְצדָּ ּבִ ְלַהְרּבֹות  הּוא  ה  ֱאמּונָּ ּבֶ נֹו  ּוַמּתָּ אֹו  יךְ ַמּשָּ ִ ְלַהְמש  זֹוִכין  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ה  ֱאמּונָּ   ִחיַנת 
צֹון כַּ  ִחיַנת רָּ ּבְ הּוא  ֶ ה ש  ֱאמּונָּ ּבֶ נֹו  ּוַמּתָּ אֹו  ַמּשָּ ְהֶיה  ּיִ ֶ ה ש  ִיְזּכֶ ז  ְואָּ ן  ּוַמּתָּ א  ּשָּ ַהּמַ ּבְ צֹון  ְורָּ ה  אּוי  ֱאמּונָּ רָּ ּכָּ ה  קָּ ְצדָּ ן  ִלּתֵ זֹוִכין  נּו  ּלָּ ּכֻּ ִיינּו  הָּ ִאם  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ "ל,  ּנַ

ן ְלַגְמֵר  א ּוַמּתָּ ּשָּ ל ַהּמַ ּטֵ ה ִמְתּבַ יָּ ר הָּ בָּ "ל, ּכְ ה ַהּנַ ּתֹורָּ ר ְלֵעיל ּבַ ְזּכָּ ּנִ ל ּכַ לָּ ֵעֶסק ּכְ ה וָּ אכָּ ן ּוְמלָּ א ּוַמּתָּ ּום ַמּשָּ ִיינּו ְצִריִכין ַלֲעשֹֹות ש  ה    י ְולֹא הָּ קָּ י ַעל ְיֵדי ְצדָּ ּכִ
א   ּשָּ ל ַהּמַ אכֹות ְוכָּ ּיֹות ַהל"ט ְמלָּ ל ֲעשִֹ ל ּכָּ ּטֵ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתּבַ ֶ צֹון ש  רָּ ה הָּ ּלֶ "ל,  ֵמִאיר ְוִנְתּגַ ּנַ עּו צֹאְנֶכם ְוכּו' ּכַ ִרים ְורָּ ְמדּו זָּ ם ְועָּ ה ִמְתַקּיֵ יָּ י הָּ "ל, ּכִ ּנַ ן ּכַ ּוַמּתָּ

ִחין ֲעַדִין ַלֲעסֹק   ְכרָּ ן ְלַגְמֵרי ּומֻּ א ּוַמּתָּ ּשָּ אכֹות ְוַהּמַ ל ַהְמלָּ ֶזה ְלַבּטֵ ֵאין זֹוִכין לָּ ֶ ל ְזַמן ש  ם ּכָּ ל ּגַ ִבי ֲאבָּ ְ ש  ה ּבִ אכָּ ן ּוְמלָּ א ּוַמּתָּ ַמּשָּ י ֵכן  ּבְ ה, ַאף ַעל ּפִ סָּ ְרנָּ ל ּפַ
ן   ם ּכֵ ה ְוֶזה זֹוִכין ּגַ ֵלמָּ ְ ה ש  ֱאמּונָּ ה ּבֶ ָּ ש ּ ְקדֻּ ן ּבִ א ּוַמּתָּ ּשָּ ִנים ִלְראֹות ְוַלֲעשֹֹות ַהּמַ ל ּפָּ ִחיַנת  ְצִריִכין ַעל ּכָּ הּוא ּבְ ֶ צֹון ש  רָּ ַעל ְיֵדי ֶזה ֵמִאיר הָּ ֶ ה ש  קָּ ַעל ְיֵדי ְצדָּ

"ל.   ּנַ ה ּכַ  ֱאמּונָּ
ְמר   -ג' אות כב לק"ה ערב    טו  ר ֵבֲרכֹו ה'. ְואָּ ֶ ֶדה ֲאש  ֵריַח שָֹּ ּכְ ִני  ַוּיֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ּבְ יו ְוכּו'  דָּ גָּ ּבְ ַרח ֶאת ֵריַח  ַוּיָּ ִחיַנת  ּבְ ה  ְוֶזהּו  כָּ ם ִלְברָּ ּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּ

כִּ  ן,  ּכָּ ְ ש  ַהּמִ ְמֶלאֶכת  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ִעּמֹו  ְכַנס  ּנִ ֶ ש  ֵעֶדן  ן  ּגַ ֵריַח  הּוא  ֶ ֵעֶדן,  ש  ַגן  ּדְ א  ִצּיּורָּ ּכְ א  נָּ ּכְ ְ ַמש  ּדְ א  ִצּיּורָּ ִרים  י  ֵ ש  ַהכ ְּ ֵאל  רָּׁ ִישְֹּּ ֵני  ב ְּ ִחיַנת  ב ְּ ֲעקֹּב  י ַ ֶׁ ש  כ ְּ נו   ַהיְּ

חִ  הו  ב ְּ ז ֶׁ ֶׁ ִקים ש  ַוֲעסָּׁ ן  ָּׁ ו ַמת  א  ָּׁ ַמש  ִקים ב ְּ סְּ עוֹּ ֶׁ ש  כ ְּ נו   ַהיְּ ו  ֵדי ֵעשָֹּּׁ ִבגְּ ב ְּ ן  מָּׁ ין ַעצְּ ִ יש  ב ִ לְּ ַ מ  ֶׁ ש  כ ְּ ת.  ֱאמֶׁ ֵד ב ֶׁ גְּ ב  יַנת ב ִ ֵריַח טוֹּ ה  ַמֲעלֶׁ ם  ָּׁ ת  ַלאכְּ ו מְּ ם  ֵקיהֶׁ ִעסְּ ֲאַזי  ו,  י ֵעשָֹּּׁ
ת הַ  אכֶׁ לֶׁ ִחיַנת מְּ בְּ ם ֵהם ב ִ ֵקיהֶׁ ִעסְּ ם וְּ ָּׁ ת  ַלאכְּ ל מְּ י כ ָּׁ א, כ ִ נָּׁ כ ְּ ְּ ַמש  א ד ְּ ִחיַנת ִצי ו רָּׁ הו א ב ְּ ֶׁ ן ש  ן ֵעדֶׁ ֵריַח ג ַ "ל כ ְּ נ ַ ן כ ַ כ ָּׁ ְּ ש  ר   מ ִ טָּ ל ַטל ּומָּ ֶ כֹות ש  רָּ ל ַיֲעקֹב ַהּבְ ז ִקּבֵ   ְואָּ
אכ  ִקים ְול"ט ְמלָּ ֵלמּות. ְצִריִכין ֲעסָּ ְ ש  ֹוֵפַע ַהֶחֶסד ּבִ ֵאין ש  ֶ ל ְזַמן ש  י ּכָּ ה, ּכִ סָּ ְרנָּ ת ַהּפַ ְרּכַ הּוא ּבִ ֶ ֵדי  ְוכּו' ש  ן ּכְ ּכָּ ְ ש  ְבִחיַנת ְמֶלאֶכת ַהּמִ ה. ּבִ ָּ ש ּ ְקדֻּ ן ּבִ ֹות ַלֲעשֹֹותָּ

ַהנַּ  ה  ַהּתֹורָּ ּבְ ֵהיֵטב  ר  ְמבֹאָּ ּכַ ה,  סָּ ְרנָּ ּפַ יְך  ִ ֵהיֵטב ְלַהְמש  ם  ָּ ש  ן  ַעּיֵ ִחיַנת  "ל,  ִלבְּ ם  תָּׁ צָּׁ קְּ ִכין  זוֹּ ים  י ִ ֲאִמת ִ ִרים  ֵ ש  ַהכ ְּ וְּ ִמים  ֲחכָּׁ ִמיֵדי  לְּ ַ ַהת  וְּ יִקים  ד ִ ַהצ ַ ַרק  י  כ ִ  ,

לָּׁ  כ ְּ ה  אכָּׁ לָּׁ ו מְּ ק  ֵעסֶׁ ו ם  ש  ין  שִֹּ עוֹּ ֵאין  ֶׁ ש  נו   ַהיְּ ד ְּ כו '",  וְּ ִרים  זָּׁ דו   מְּ עָּׁ "וְּ ם,  ַקי ֵ תְּ י ִ ֶׁ ש  ִתיד  עָּׁ לֶׁ ל  ֶׁ ש  ה  גָּׁ הָּׁ ן    ל, ַהַהנְּ ָּׁ ו ַמת  א  ָּׁ ַמש  ב ְּ ַלֲעסֹּק  ִריִכין  צְּ ֵאל  רָּׁ ִישְֹּּ ר  אָּׁ ְּ ש  ל  ֲאבָּׁ
ַהֲחִזיק  לְּ ן  ָּׁ ו ַמת  א  ָּׁ ַמש  ב ְּ ם  קָּׁ סְּ עָּׁ ב ְּ נו   ַכו ְּ י ְּ ֶׁ ש  ם  ו נָּׁ ק  ת ִ ר  ִעק ַ וְּ "ל.  נ ַ כ ַ ה  ָּׁ ֻדש   קְּ ב ִ ה  אכָּׁ לָּׁ "ל.  ו מְּ ַכנ ַ וְּ ת  ֱאמֶׁ הָּׁ ם  כָּׁ חָּׁ ִמיד  לְּ ַ ַהת  ת  ִפי    אֶׁ לְּ ד  חָּׁ אֶׁ ל  כ ָּׁ ה  כֶׁ זוֹּ ה  זֶׁ ֵדי  יְּ ַעל  וְּ

ת ַהצ ְּ  אכוֹּ לָּׁ ֵהם ל"ט מְּ ֶׁ ש  ש  חָּׁ ל ֻזֲהַמת ַהנ ָּׁ ֵ ַבט  ם לְּ כָּׁ ִמיד חָּׁ לְּ ַ ַהת  ֵתן לְּ וֹּ נ  ֶׁ ה ש  קָּׁ ל.    דָּׁ לָּ ן ּכְ א ּוַמּתָּ ּום ֵעֶסק ּוַמּשָּ ש  ְרכּו ַלֲעסֹק ּבְ ּלֹא ִיְצטָּ ֶ ֵאל ש  רָּ ל ִישְֹ ְזּכּו ּכָּ ּיִ ֶ ַעד ש 
יחַ  ִ ש  מָּ בֹוא  ּיָּ ֶ ש  ּכְ ֵלמּות  ְ ש  ּבִ ר  ִנְגמָּ ִיְהֶיה  ּקּון  ַהּתִ ּום  ְוֶזה  ש  ּבְ ַיַעְסקּו  לֹא  ֵאל  רָּ ְוִישְֹ ְוכּו'".  צֹאְנֶכם  עּו  ְורָּ ִרים  זָּ ְמדּו  "ְועָּ ם,  ִיְתַקּיֵ ז  אָּ ֶ ש  ֵמינּו.  יָּ ּבְ ה  ְמֵהרָּ ּבִ ֵעֶסק   

"ל:  ל ְוַכּנַ לָּ ה ּכְ אכָּ  ּוְמלָּ



 מוהר"ן תנינא               תורה ד                          ליקוטי                                            4ה: 

פשט הפסוק מבאר רבנו בתורה   חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו ה  ולך ה'  \טז/ סב(  ' וזה בחי' )תהל
שהוא חסד ה' שמשלם לאדם מדה כנגד מדה לפי מעשיו שעי"ז יודע האדם מה צריך לתקן במעשיו, וכאן    \יז/קפז

כפי   שאזי תשלם לאי  ,כשהחסד נשאר אצלך דהיינו  אחד לרעה  אחרות  רכים  רבנו דורש את הפסוק הזה בשתי ד
ש וימעשיו  בפרנסה,  לטובה  פי'  שתדל  עושה  דהיינו  שני  הוא  כאילו  לאיש  תשלם  אזי  חסד  משפיע  כשאתה 

שהחסד נתעכב אצלו   ,ולך ה' החסד. היינו כשהחסד נתעכב אצלו ית', שזה בחי'  ומשתדל בפרנסה
עלינו משפיעו  ואין  כמעשהואזי    ,ית',  לאיש  תשלם  אתה  והעסקים   ,כי  העשיות  כפי  היינו 

ואינו  ית'  אצלו  נתעכב  דווקא מחמת שהחסד  לעשות  צריכין  כי  ית' משלם.  הוא  כן  שעושה 
 משפיעו עלינו. 

כי אתה  . ואזי הי' נתקיים  יחכנ"ל  הי' משפיע עלינו החסד לא היינו צריכין לעשות כלל  אבל אם
 : וא עושה, כי אין צריכין לעשות כלל כששופע חסדו כנ"ל, כאלו התשלם לאיש כמעשהו

 
 דאות 

שכדי לקבל את החסד צריך להכין כלי של יראה. ולשון רבנו כי רוב חסד א"א לקבל, אולי אפ"ל לומר   מבאר
מעורר מדת רב חסד שביג מדות ממתיק את הדין ו ,מהפך אכזריותו לרחמיםששרומז להנ"ל שע"י עבודת הצדקה 

כי רוב חסד הוא קלקול כמבואר בתורה קה שהרחמים   ,של אריך אנפין, ועל כן מוכרח להכין כלישל רחמים 
   .הגדולים א"א שיושפעו תמיד אלא מכח איזה עבודה גדולה שמעוררות אותם ע"י שעושה להם כלי

במציאות    יטךְּ א בטלים  היו  כי  לקבל,  אפשר  אי  החסד  רוב  כי  בהדרגה,  החסד  לקבל  צריך 

, כי אין יכולין לקבל נ"ל שרומז למדת רב חסד שבי"ג מדות של רחמים שבאריך אנפין  מחמת רוב החסד
  . . וצריך לעשות כלי וצנור לקבל על ידו החסד. וזה נעשה ע"י יראה \כא/{תענית כג}  \כ/רוב טובה

בבחי'   החסד,  ידו  על  לקבל  וצנור  חקיקה  נעשה  יראה  ע"י  יהודה  כי  את  אבינו  יעקב  שברך  מה 

הכתוב הזה רמז כי יעקב המליך עיין רמב"ן  .  ומחוקק מבין רגליו  לא יסוד שבט מיהודה  \כב/)בראשית מט(

 
ַמֲעש ֵ   תהילים   טז  ם ְלִאיש  ּכְ ּלֵ ַ ה ְתש  י ַאּתָּ ֶסד ּכִ י חָּ    הו: פרק סב )יג( ּוְלךָּ ֲאדֹנָּ

ומהו החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו ולא מעשהו ממש אלא מקצתו כענין שנאמר )עזרא ט'( כי אתה אלהינו    -ולך אדני חסד    )יג(   רש"י 
   חשכת למטה מעונינו כך נדרש באגדת תהלים, ויש לפותרו עוד ולך ה' חסד כי יש בידך לשלם לאיש כמעשהו: 

ר"ל מדבר הזה נשמע שני הדברים כי    -עושה חסד עם בני אדם. כי אתה תשלם  והשנית למדתי ממנה שה'    -)יג( ולך ה' חסד    מצודות דוד 
אתה ה' דברת אשר תשלם לאיש כמעשהו וכמ"ש ואם תלכו עמי קרי וגו' והלכתי אף אני עמכם בקרי )ויקרא כז( וכן על כל הדברים שהאדם  

מנע בדבר מהדברים לשלם מדה במדה ומזה בעצמו  חוטא אתה משלם לו מדה במדה ואם לא היה ידו בכל משלה היה א"כ לפעמים מן הנ 
נשמע שדרכו לעשות חסד עם האדם כי זה שמענש מדה במדה הוא חסד גדול כי אז יבין האדם וישכיל לדעת שלא בא במקרה כ"א מה' על  

 שלה ועושה חסד: דרך העונש וימהר לשוב מחטאיו וכ"ז חוזר למעלה לומר ומהו בטחון האדם הלא טוב לחסות בה' הואיל וידו בכל מ 

מוהר"ן    יז  ם    -  קפז   תורה ליקוטי  ֵ ַהש ּ ֵמֵאת  דֹול  ּגָּ ֶחֶסד  הּוא  ֶ ש  ַהְינּו  ס"ב(,  ים  ִהּלִ )ּתְ הּו  ַמֲעשֵֹ ּכְ ְלִאיש   ם  ּלֵ ַ ש  ּתְ ה  ַאּתָּ י  ּכִ ֶסד  ַהחָּ ה'  הּוא  ּוְלךָּ  ֶ ש  ַרְך  ִיְתּבָּ
ֵמִבי  הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶ ש  ה,  ִמּדָּ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָּ ם  דָּ ְלאָּ ם  ּלֵ ַ ם  ְמש  ּלֵ ַ ש  ּמְ ֶ ש ּ ַמה  ר  ִעּקַ ֶ ש  ע,  ּדַ ַאְך  ה,  ּובָּ ְתש  ּבִ ּוב  ש  ְולָּ ּבֹו  ַגם  ּפָּ ֶ ש  ַהֵחְטא  ְוֵליַדע  יו  ַמֲעשָֹּ ּבְ ש   ּפֵ ְ ְלַפש  ן 

)ִאּיֹוב כ(:  תּוב  ּכָּ ֶ ש  ה  מָּ ּכְ ֵאל,  רָּ ִישְֹ ֶאֶרץ  ּבְ ה, הּוא  ִמּדָּ ּבְ ה  ִמּדָּ ַרְך  ִיְתּבָּ ם  ֵ ִמ   ַהש ּ ְוֶאֶרץ  ֲעֹונֹו  ַמִים  ָּ ֵאל,  "ְיַגּלּו ש  רָּ ִישְֹ ִחינֹות ֶאֶרץ  ּבְ ַהְינּו  'ֶאֶרץ'  ה לֹו",  ְתקֹוֶממָּ
ֶנֶגד ִמ  ה ּכְ הּו, ִמּדָּ ַמֲעשֵֹ ם ְלִאיש  ּכְ ּלֵ ַ ִקין ְלש  ם ְמַדְקּדְ ָּ י ש  ה ֲעוֹונֹו, ּכִ ּלֶ ם ִנְתּגַ ָּ ה לֹו ְוש  ר י"ג(: ִהיא ִמְתקֹוְממָּ ִמְדּבַ ֵאל )ּבְ רָּ תּוב ַעל ֶאֶרץ ִישְֹ ּכָּ ֶ ה, ְוֶזה ש  ץ  "ֶאֶר     ּדָּ

ֶאֶרץ  ם ּבְ ָּ ִבים ש  ְ ן ַהּיֹוש  "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ הּו ּכַ ַמֲעשֵֹ ם ְלִאיש  ּכְ ּלֵ ַ ה ְתש  בֹות ַאּתָּ י ּתֵ ֵ אש  ", רָּ ֶביהָּ ְ ַמֲהִרין    ֹאֶכֶלת יֹוש  ּמְ ֶ רֹב ִיּסּוִרין, ֵמֲחַמת ש  ֶהם ַעל הָּ ֵאל ֵיש  לָּ רָּ ִישְֹ
הּו:  ַמֲעשֵֹ ם ְלִאיש  ּכְ ּלֵ ַ ם ְלש  ָּ  ש 

 ומתרלו תיבת כנ"ל נמחק   ,לל כנ"ל כ  -גם בדפו"ר ובתרל"ד   יח 

 ְך עם ניקוד שוא -ותרלותרלד בתקפא    יט 

טובה   כ ציין    –  רוב  רב  רחמים  כאן  הטשרינער  שביקש  עד  המעגל,  חוני  של  תפילתו  בזכות  שירדו  גשמים  ברוב  מדובר  שם  בתענית  לגמ' 
ממש, ואילו כאן הכוונה לרוב טובה רוחנית, שגורמת  כדלקמן. אבל שם היה רוב טובה גשמית שנהפכה לנזק גשמי  שיפסיקו ונקט בלשון הזה  

שחזר הקדוש ברוך הוא על כל  לאדם בגלל המדות הרעות שלו ליפול לגאווה וגסות רוח בבחי' עשיר יענה עזות, ובחי' המבואר בחגיגה ט:  
ענ  אלא  מצא  ולא  לישראל  ליתן  טובות  דוח וכן  יות.  מדות  השמאל  עם  מקרבת  שהימין  ילדים  בחינוך  הילד  ידוע  צריך  הנפש  ולבריאות  ה, 

  נעשה מרגיש שהכל מגיע לו.  , ברורות . אע"פ שעיקר גידול הנפש היא ע"י אהבה כמבואר בתורה לז אות ז', אבל בלי גבולות  גדרים וגבולות 
ברו  ישראל  עם  לנהוג  שיכול  גדולים  רחמים  מדת  להקב"ה  יש  נמי  ואע   ב והכי  גבול  לה  שאין  ע"י  פ טובה  היא  ההנהגה  עיקר  הרחמים  "כ 

אזי אפשר לנהוג עמו    , כגון כאן מי שיש לו יראה שלימה   , שיזיק שאין חשש  כ ורק    ים שהם מדה כנגד מדה שהם החינוך הבריא יותר.ט הפשו 
   ברוב טובה.

  אמר להם כך מקובלני שאין מתפללין   .כך התפלל וילכו להם )הגשמים(  רבי כשם שהתפללת שירדו  )לחוני המעגל(  אמרו לו    -  תענית כג.  כא
סמך שתי ידיו עליו ואמר לפניו רבש''ע עמך ישראל שהוצאת ממצרים    ,הביאו לו פר הודאה   , אעפ''כ הביאו לי פר הודאה   , על רוב הטובה 

יהי רצון מלפניך    , אינן יכולין לעמוד   , השפעת עליהם טובה   , כעסת עליהם אינן יכולין לעמוד   , ולא ברוב פורענות  , אינן יכולין לא ברוב טובה 
 .מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה החמה   , שמים ויהא ריוח בעולם שיפסקו הג 

ים:   ראשית פרק מט ב   כב ַהת ַעּמִ ילֹה ְולֹו ִיּקְ ִ בֹא ש  י יָּ יו ַעד ּכִ ין ַרְגלָּ ה ּוְמחֵֹקק ִמּבֵ ֶבט ִמיהּודָּ ֵ סּור ש     )י( לֹא יָּ
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דהיינו שהחקיקה של כלי לקבל בו את    \כג/ ורבנו דורש  .שבט יהודה על אחיו והוריש ליהודה הממשלה על ישראל

  יא בחי' סוף שה  \כדבחי' ספירת המלכות/רגל הוא בחי' יראה,  דהיינו יראה כי    ,הרוב חסד היא ע"י רגליו
אדם  כהקומת  קהלת(  "ש,  האל  \כה/)סוף  את  נשמע  הכל  דבר  יראה  ירא  כויםקסוף  שע"י  היינו   .

 וצנור לקבל בתוכו את החסד.  של כלי בחי' רגל, נעשה חקיקה  כזשהיא 
 ,, מתווהקריבו קטרת זרה  מה שכתוב שאחרי שמאתים וחמישים נשיאי העדה שחלקו על כהונת אהרןוזה בחי'  

)במדבר ושם באהל מועד יחד עם מטה אהרן להוכיח שבו בחר הקב"ה ולמחרת    טמכל ראש שבלקח משה מטה  
שנעשה נס והמטה היבש הוציא  ויוצא פרח ויצץ ציץ וגמל שקדים,    ,והנה פרח מטה אהרן לבית לוי  \כח/ יז(

לוי    .פרי שקד בחי' מטה  יראה  נעשה  ועי"ז  הרצון שמכחיש את הטבע  נס שהוא התגלות  שהיא דהיינו שנעשה 
רמז להם שמטה אהרן איש החסד פרח דייקא ע"י הכלי של בית ש  דהיינו  חסד שהוא בחי' אהרן הכהן.רב  הכלי ל

אזי   ,במקום לחלוק על אהרן היה מתבטל אליו  , ם קרחארמז להם בזה ש נראה שו  יראה,בחי'  לוי שהוא בחי' דין  

היינו שהחסד   הכלי של יראה של קרח  היו זוכים לשפע נפלא של רב חסד שהיה נמשך ממצח אהרן עליהם ע"י
 צריך לקבלו ע"י הכלי, שהוא בחי' יראה סטרא דלוי,  ,בחי' אהרן

דהיינו שבכלי של גבורות דהיינו יראה גמט' גבורה מתקבל    בגבורות ישע ימינו  \כט/ (ךוזה בחי' )תהלים  

 :השפע ישועה של צד הימין שהוא רב חסד ששם הכל ימין כידוע 
  

 האות 
הביאור נ"ל כי יראה אינה סתם הרגשת פחד אלא שירא )בין ביראת   .י התגלות הרצון"אה מתעוררת עמבאר שיר

העונש ובין ביראת הרוממות( מהקב"ה מתוך השגה והרגשה במציאותו. והשגת מציאותו היא ע"י שמגלה שהכל  
 בעולם נעשה רק ע"י רצונו ית'.  

קצת בדוחק אפ"ל כי כפי ואולי  ?יותר עניין של רצוןשהיא   אבל צ"ע מדוע מתעוררת יראה דווקא ולא אהבה
שיתבאר לקמן עבודת הצדקה המגלה את הרצון, היא בחי' מניה וביה אבא ליזיל ביה נרגא, דהיינו שעיקר התיקון  
הוא לא עצם הנתינה, אלא מה שמהפך את האכזריות לרחמים, דהיינו דהיינו שמהאכזריות עושה צדקה ורצון,  

 י' גבורות ודין, לכן תיקונו והמתקתו הוא יראה דייקא ולא אהבה שהיא בחי' חסד ולא דין. ואכזריות היא בח

 
ם ממנו יהיה, ולא ימשול אחד מאחיו עליו, וכן לא יסור  ענינו שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו, כי מלכות ישראל המושל עליה   רמב"ן 

מחוקק מבין רגליו, שכל מחוקק בישראל אשר בידו טבעת המלך ממנו יהיה, כי הוא ימשול ויצוה בכל ישראל, ולו חותם המלכות, עד כי יבא  
הראשון אשר לו שבט מלכות, ושילה הוא    שילה ולו יקהת כל העמים לעשות בכולם כרצונו, וזהו המשיח, כי השבט ירמוז לדוד שהוא המלך 

 בנו אשר לו יקהת העמים: 

מיהודה   ואולי אפשר   כג שבט  יסוד  רבנו לפרש את הפסוק שלא  כוונת  העונש   , לומר  יראת  מקל   , דהיינו  הוא  רגליו  .כי שבט  מבין    , ומחוקק 
 ם עליו.יחקקו כלי להשפעת החסד על העם שהם מולכי   , דהיינו שע"י היראה שיהיה להם ויכניסו בעם 

 .בחי' מלכות כי ע"י יראה ממליכים את הקב"ה   יראה   כד
ם:   קהלת פרק יב   כה  דָּ אָּ ל הָּ י ֶזה ּכָּ מֹור ּכִ ְ יו ש  א ְוֶאת ִמְצֹותָּ ֱאלִֹהים ְירָּ ע ֶאת הָּ מָּ ְ ר ַהּכֹל ִנש  בָּ    )יג( סֹוף ּדָּ

כי לדבר הזה נברא    -כי זה כל האדם    מה שתוכל עשה ולבך לשמים. ואת מצותיו שמור   -)יג( סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא    רש"י 
 כל האדם: 

 האלהים   -מתרצו    כו

 שהוא, בתרלו שהיא     -רלד בתבדפו"ר שהיא, בתקפא י' מחוק ונשאר נקודה,    כז

ה לְ   במדבר   כח ד ַמּטֶ יא ֶאחָּ ש ִ ה ְלנָּ יֵאיֶהם ַמּטֶ ל ְנש ִ יו ּכָּ נּו ֵאלָּ ּתְ ֵאל ַוּיִ רָּ ֵני ִיש ְ ה ֶאל ּבְ ֶ ר מש  ר ַמּטֹות  פרק יז )כא( ַוְיַדּבֵ ש ָּ ֵנים עָּ ְ ם ש  ד ְלֵבית ֲאבֹתָּ יא ֶאחָּ ש ִ נָּ
ם:  תֹוְך ַמּטֹותָּ ּבְ ה ַאֲהרֹן  ת:   ּוַמּטֵ ֵעדֻּ ֹאֶהל הָּ ּבְ ד  ְידֹוָּ ּטֹת ִלְפֵני  ַהּמַ ה ֶאת  ֶ ח מש  ּנַ ַוּיַ ה    )כב(  ַרח ַמּטֵ ּפָּ ה  ְוִהּנֵ ֵעדּות  ה ֶאל ֹאֶהל הָּ ֶ בֹא מש  ַוּיָּ ת  ֳחרָּ ִמּמָּ ַוְיִהי  )כג( 

ֵקִדים: ַאֲהרֹן ְלֵבית לֵ  ְ ְגמֹל ש  ֵצץ ִציץ ַוּיִ    ִוי ַוּיֵֹצא ֶפַרח ַוּיָּ

כשהוכר הפרי הוכר שהן שקדים לשון )בראשית כא(    -הוא חנטת הפרי כשהפרח נופל ויגמל שקדים    -ציץ      כמשמעו:   -)כג( ויצא פרח    רש"י 
ה שקדים הוא הפרי הממהר להפריח מכל הפירות אף  ויגדל הילד ויגמל ולשון זה מצוי בפרי האילן כמו )ישעיה יח( ובוסר גומל יהיה נצה ולמ 

המעורר על הכהונה פורענותו ממהרת לבא כמו שמצינו בעוזיה )ד"ה כו( והצרעת זרחה במצחו ותרגומו וכפית שגדין כמין אשכול שקדים  
 יחד כפותים זה על זה: 

יחֹו ַיעֲ תהילים    כט  ִ ד ְמש  יַע ְידֹוָּ ִ י הֹוש  י ּכִ ַדְעּתִ ה יָּ ע ְיִמינֹו: פרק כ )ז( ַעּתָּ ַ רֹות ֵיש  ְגבֻּ ֹו ּבִ ְדש  ֵמי קָּ ְ    ֵנהּו ִמש ּ

מהנפלאות אשר נעשו עתה לדוד מהם אדע שעד הנה הושיע ה' למשיחו במה שלא היה נלכד ביד שאול ולא    -)ז( עתה ידעתי    מצודות דוד 

   ה מימינו: אז ענהו משמי קדשו להושיעו בגבורות התשועה הבא   -במקרה וברוב תחבולותיו היה נמלט. יענהו  

בו, ולא כמו    רד"ק  )ז( עתה ידעתי. יאמר כל אחד ואחד מישראל, עתה ידעתי. כי הושיע ה' משיחו, כלומר, משיחו ומלכו הוא, והוא רוצה 
ועתה   ג(.  ג,  )מזמור  סלה  באלהים  לו  ישועתה  אין  לו,  אומרים  שהיו  כמו  בו,  האל  רוצה  היה  ולא  היה  חוטא  כי  אויביו  עליו  אומרים  שהיו 

כי במעט עם היה מפיל רבבות מאויביו, ולא היה  ושיעהו יודו כולם כי משיחו הוא והוא מושיעו. יענהו משמי קדשו בגבורות ישע ימינו,  כשת 

 יכול להיות זה אלא בגבורות ימין האל שישלח להושיעו: 
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הרצוןועיקר   התגלות  ע"י  נעשה  שלנו,   היראה  המציאות  וכל  בעולם  הנעשה  שכל  כשמתגלה  כי 

ית', אזי יראים ממנו רצון יראיו   \ל/ קמה(  'בבחי' )תהלי  .והכסדר ושלא כסדר שלנו, הכל תלוי רק ברצונו 
דורש    "הפשט הפסוק שהקב  ,יעשה ורבנו  ממנו,  מי שירא  רצון  רק שע"י התגלות הרצון  עושה את  שהכל 

ית'  נעשה יראהברצונו, עי"ז   . היינו ע"י שנתגלה שהכל מתנהג ברצונו ית', כי  דהיינו שיראים ממנו 
ואין שו ית',  ומקיים הכל ברצונו  ומחי'  חיוב כלל,  בלי שום  ית' ברא הכל ברצונו  חיוב   םהוא 

ועונש, ושייך להתיירא מפניו ית'. כמ"ש רז"ל  הטבעי כלל, עי"ז נעשה יראה כי אזי יש שכר 
 \לג/   ברכות  בגמ'ואמרו    \ לב/[לא]   ויירא יעקב מאד   שכאשר חזר יעקב מחרן לא"י פגש את עשו  (.)ברכות ד'

אפסיד את ש  [לד]   אמר שמא יגרום החטא  "בכל אשר תלך   ושמרתיך "פ שהקב"ה הבטיח לו כשיצא לחרן  "אע
, אלא היה ירא כי ידע שעשו לא יכול לעשות לו כלום בלי רצון הקב"ה  ,נמצא שלא פחד מעשוהבטחת השמירה.  

 , הרצון  הארתנמצא שהיה אז    ,עכ"פ מזה שנתעורר בו יראה  .ויעניש אותו הקב"ה ע"י עשו  ,מהקב"ה כי אולי חטא

יעקב אצל  יראה  נתעורר  רצועי"ז  איזה  יתבאר  י'  אות  ולקמן  . אבל כשאין נתגלה הרצון, וסוברים  \לה/ ון, 
כלל יראה  שייך  אין  ח"ו,  הטבע  ע"פ  הכל  מתנהג  וכאלו  ח"ו,  הטבע  חיוב  שכר   ,שיש  אין  כי 

ע"י  היראה  שעיקר  נמצא  ח"ו.  הטבע  חיוב  כפי  רק  מתנהג  שהכל  מאחר  ח"ו,  כלל  ועונש 
 :  התגלות הרצון

 
 ואות 

כי בכל רגל חוזר ומאיר  , זה ע"י ג' רגלים ,רק ברצונו ית'שהכל נעשה שמתגלה מבאר שהתגלות הרצון דהיינו 
נמצא   ,שעשה הקב"ה וגילה עצמו, וכל נס הוא התגלות שהקב"ה יכול לשנות את הטבע ברצונווהאותות הניסים 

 ו ית'.  רצונשחק הטבע תלוי רק ב

 
יֵעם   תהילים פרק קמה   ל ִ ַמע ְויֹוש  ְ ם ִיש  תָּ ְועָּ ַ ה ְוֶאת ש  יו ַיֲעש ֶ    : )יט( ְרצֹון ְיֵראָּ

או    רד"ק  בעולם,  שתבוא  מצרה  ויושיעם  שועתם  וישמע  ממנו,  שיבקשו  במה  רצונם  ויעשה  באמת,  יקראוהו  הם  כי  יעשה,  יראיו  רצון  )יט( 
 שתבוא להם לכפרת עוונותם: 

 בראשית לב ח'  לא 

ו    בראשית פרק לב   לב ִחיךָּ ֶאל ֵעש ָּ אנּו ֶאל אָּ ִכים ֶאל ַיֲעקֹב ֵלאמֹר ּבָּ ְלאָּ בּו ַהּמַ ֻּ ש  ַוּיָּ ע ֵמאֹות ִאיש  ִעּמֹו: )ז(  אְתךָּ ְוַאְרּבַ א ַיֲעקֹב    ְוַגם הֵֹלְך ִלְקרָּ ירָּ ַוּיִ )ח( 
ֵני ַמֲחנֹות:  ְ ים ִלש  ַמּלִ ר ְוַהּגְ קָּ ר ִאּתֹו ְוֶאת ַהּצֹאן ְוֶאת ַהּבָּ ֶ ם ֲאש  עָּ ַחץ ֶאת הָּ ֶצר לֹו ַוּיַ    ְמֹאד ַוּיֵ

 יהרוג הוא את אחרים:   ויירא שמא יהרג )ב"ר ותנחומא( ויצר לו אם   -)ח( ויירא ויצר    רש"י 

)ז( וא"ת והלא כבר הבטיחו הקב"ה בצאתו מבית אביו והשיבותיך אל האדמה הזאת, כבר תירצו בגמרא )ברכות ד. וסנהדרין    שפתי חכמים   
צח ע"ב( שמא יגרום החטא. ועי"ל דההבטחה לא היתה אלא והשיבותיך אל האדמה הזאת, כלומר להביאו אל ארץ ישראל אבל לא הבטיחו  

 יביאו אל בית אביו. )ועיין בהרא"ם והר"ן וגור אריה ומנחת יעקב(: ש 

)ח( יש לפרש דיעקב היה ירא שמא יהרוג את עשו ויצחק יצטער ביותר לפי שהיה אוהב לעשו כי בחזקת כשרות היה עשו בעיני יצחק, ויקלל  
ימא לן )סנהדרין עב.( הבא להרגך השכם להרגו, אלא  את יעקב, )תנחומא(. אי נמי י"ל דיעקב ודאי לא היה ירא שמא יהרוג את עשו, דקי 

שיעקב היה מתיירא שמא יהרוג הוא אנשים של עשו, ואולי הם לא באו להרוג את יעקב אלא אנשים של יעקב, רק עשו בא להרוג את יעקב,  
, מכל מקום אם יכול להציל באחד  ואע"פ שאנשיו של עשו היו רודפין אחר אנשיו של יעקב וכל אדם ניתן להציל את הנרדף בנפשו של רודף

 מאיבריו והרגו נהרג עליו, ויעקב היה ירא שמא יהרוג אותן מכח בלבול המלחמה אע"פ שהיה יכול להציל באחד מאיבריהם: 

מקשים   אליפז    יש  את  שלח  היאך  להקשות  יש  ועוד  חי.  עודנו  היה  ויצחק  וגו'  אבל  ימי  יקרבו  אמר  עשו  והא  יהרג,  שמא  יעקב  ירא  למה 
רדוף אחר יעקב ויהרגהו. לכן נראה שמה שאמר עשו יקרבו ימי אבל וגו' אבל כל זמן שיהיה אביו חי לא יהרגהו היינו כשיהיה אצל יצחק,  שי 

 אבל כשיהיה במקום אחר יהרגהו. )מנחת יהודה(: 
ח{ ויירא יעקב  -יב }בראשית לב טו{ והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וכת -דר' יעקב בר אידי רמי כתיב }בראשית כח   -  ברכות ד.  לג

 .מאד אמר שמא יגרום החטא 

אהרן ועיין   ובזהר  עה"ת    מנחת  במדרש  אבל  חטא  שום  נזכר  לא  שבגמ'  יעקב  חשש  חטא  ש מאיזה  תורה  ב חטא  אמרו  וביטול  או"א  כבוד 

ממאחז"ל כל המחניף לחבירו  כתב שחשש    והכלי יקר    .וחשש מעשו שיש לו זכות כבוד או"א וזכות ישיבה בארץ עי"ש   , ונשיאת שתי אחיות 

מהא דברכות פ"ק )ז'    הרא"ם שדן באריכות בקושית    מנחת אהרן עיין    .ן ]לב יג[ שחשש מחטא התחברותו ללבן רמב" ועיין    .לבסוף נופל בידו 

שה למה חשש  מק   מנחת אהרן עוד עיין     .א'( דא"ר יוחנן משם ר' יוסי כל דבור ודבור שיצא מפני הקב"ה לטובה אפילו על תנאי לא חזר בו 
   .מעשו יותר מלבן 

 עי"ש בגמ' ובסנהדרין צח:   לד

כאן איזה הארת רצון היתה. אבל לקמן באות י' מבאר שהמנחה ששלח לעשו היתה בחי' צדקה, ואע"פ שנתן לו מחמת הפחד    לא מבואר   לה 
נחשב לנו עבודת הצד  זה  רבנו שגם מה שהגויים לוקחים מאיתנו ממון  ידו, מבאר  ויענש על  יש הארת הרצון, כמ"ש  שמא חטא  קה שעי"ז 

בבחי' מניה וביה אבא ליזל בי נרגא. עוד נראה לבאר עפ"י המדרש שיעקב  ש עבודת הצדקה  מנחה ל ונוגשיך צדקה. ועיין לקמן כיצד נחשב  
שהי  הרי  הזה(.  המחנה  כל  לך  מי  עה"פ  ח'  לג  בפרש"י  )כמבואר  ואנשיו  עשו  את  והכו  ד(  לב  בראשית  )פרש"י  ממש  מלאכים  נס  שלח  ה 

 שמכחיש את הטבע דהיינו התגלות הרצון שמעורר יראה.  
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ת הרצון הוא ע"י ימים טובים. כי כל אחד מהימים טובים, מכריז וקורא ומגלה אוהתגלות  

מכריז  בלבד.  של הקב"ה  ע"י רצונו  לושהכל מתנהג רק    שמגלה  דהיינוהרצון,   יו"ט  מקרא  בבחי'  וכל 
ומשתה  ומאכל    נקיה  שצריך לקדשו בכסות  יום קדושיו"ט נקרא  הפשט הפסוק הוא ש  \לח/[לז])ויקרא כג(  קודש

עשה הש"י    לטשהיו"ט קודש קורא ומכריז את הרצון כנ"ל. כי בכל יו"ט וי"ט   , ורבינו דורש ותפלה
שעי"ז ע"כ נקרא חג    \מא,/ובכל שנה חוזר הארת הניסים שהיו  ,נוראות שהם היפך הטבע  \מ/ עמנו אותות

כלל.   הטבע  חיוב  שום  ואין  ברצונו,  שהכל  הרצון,  שהוציאנו בפסח  נתגלה  מצרים  יציאת 

לגמרי   שהכניע  עשר מכות במשך שנה שלימה ובעיקר מכת בכורות שביום האחרון  ממצרים באותות נוראות

פרעהאת   של  הטבע  שא"א  עוד  ו  ,חכמת  מצרים  את  שסגרו  הכלבים  כישוף  ממנההיה  ביטול  . \מב/ לברוח 

נוראותבשבועות   באותות  התורה  לנו  שנתן  תורה,  זקן     מתן  בדמות  התגלה  בעצמו  שהקב"ה 

להיות,   שיכול  הרצון  התגלות  תכלית  שזה  ישראל  עם  כל  אל  ודיבר  אנפין  אריך  הע דהיינו  בכל  ולם  ונשמע 

נס תמידי  היקף ענני כבודבסוכות  .  כמבואר במדרש נחשים    \מג/שהיה  ארבעים שנה מגן עליהם מחיות 

ו ואויבים,  עקרבים  עמקים  ענקים  ומגביה  הרים  דרכם  משפיל  בחורף  מיישר  ומהקור  השמש  מחום  ומכבס ומגן 

ויו"ט  ומגהץ בגדיהם יו"ט  בו הארת הניסים האלו  . וע"כ כל  את הרצון בבחי'   מכריז וקוראע"י שחוזר 

כי ע"י יו"ט    ,שהיא בחי' יראה כנ"ל[  מד] כנ"ל. וע"כ הימים טובים נקראים רגל  מקרא קודש  

 :     שהוא התגלות הרצון עי"ז נעשה יראה כנ"ל
 

ואין הכוונה   ,צועק בקול גדולש ,מתעורר קול דסט"א של חכמי הטבע ,שכנגד הקול דקדושה של היום טוב מבאר
צועקים אלא כמו שהיו"ט מכריז כך יש באויר בלבול העולה מכל בני האדם הרודפים אחר  י אדם רעים שנשיש ב

עד   הממון והבלי עוה"ז כל יום והשיבוש הזה נכנס בלב כל אדם ומונע אותו מלשים לב לכרוז האמיתי של היו"ט.
 לו. עו זה ניכר בשמחת יום טוב שמלשו מי שמצליחאבל  .שכמעט אי אפשר לשמוע את הקול דקדושה

ניכר בשמחת אך   וזה  יו"ט שמגלה את הרצון כנ"ל.  לא תמיד שומעין את קול הקריאה של 

יו"ט, כי כ"א לפי מה שמרגיש ושומע את קול הקריאה של יו"ט שמכריז וקורא את הרצון, כמו 

 
 עפ"י   –מתרצו    לו

 נזכר טז פעמים בחומש מתוכם ח' בפרשת המועדים פרשת אמור פכ"ג.  לז

ם    ויקרא פרק כג   לח ְקְראּו ֹאתָּ ּתִ ר  ֶ ד ֲאש  ְידֹוָּ ַמְרּתָּ ֲאֵלֶהם מֹוֲעֵדי  ְואָּ ֵאל  רָּ ֵני ִיש ְ ּבְ ר ֶאל  ּבֵ ּדַ ש  )ב(  ֵאי קֹּדֶׁ רָּׁ י:   ִמקְּ ה ֵהם מֹוֲעדָּ ה    ֵאּלֶ ש ֶ עָּ ּתֵ ִמים  יָּ ת  ֶ ש  ֵ )ג( ש 

תֹון   ּבָּ ַ ש  ת  ּבַ ַ ש  ִביִעי  ְ ַהש ּ ּוַבּיֹום  ה  אכָּ ש  ְמלָּ קֹּדֶׁ א  רָּׁ בֵֹתיֶכם:   ִמקְּ ְ מֹוש  ֹכל  ּבְ ד  ַלידֹוָּ ִהוא  ת  ּבָּ ַ ש  ּו  ַתֲעש  לֹא  ה  אכָּ ְמלָּ ל  ד    ּכָּ ְידֹוָּ מֹוֲעֵדי  ה  ֵאּלֶ ש  )ד(  קֹּדֶׁ ֵאי  רָּׁ   ִמקְּ
ְקְראּו ֹאתָּ  ּתִ ר  ֶ ם: ֲאש  מֹוֲעדָּ ּבְ ד:   ם  ַלידֹוָּ ַסח  ִים ּפֶ ַעְרּבָּ ין הָּ ּבֵ ר ַלחֶֹדש   ש ָּ ה עָּ עָּ ַאְרּבָּ ּבְ ֹון  ִראש  חֶֹדש  הָּ ּבַ ּצֹות    )ה(  ַהּמַ ה ַחג  ַהּזֶ ר יֹום ַלחֶֹדש   ש ָּ ה עָּ ָּ ּוַבֲחִמש ּ )ו( 

ִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו:  ְבַעת יָּ ִ ד ש  ֹון    ַלידֹוָּ ִראש  ּיֹום הָּ ש  )ז( ּבַ א קֹּדֶׁ רָּׁ ּו: ִיְהיֶ   ִמקְּ ה לֹא ַתֲעש  ל ְמֶלאֶכת ֲעבֹדָּ ֶכם ּכָּ ִמים    ה לָּ ְבַעת יָּ ִ ד ש  ה ַלידֹוָּ ֶ ם ִאש ּ )ח( ְוִהְקַרְבּתֶ

ִביִעי   ְ ּיֹום ַהש ּ ש  ּבַ א קֹּדֶׁ רָּׁ ּו:   ִמקְּ ה לֹא ַתֲעש  ל ְמֶלאֶכת ֲעבֹדָּ  ּכָּ

   מקרא שם דבר קרא אותו קדש לאכילה ושתייה וכסות )מכילתא(:   -טז( מקרא קדש  יב    שמות )   רש"י 

 לה: ]ביוה"כ[ קדשהו בכסות נקיה ובתפלה ובשאר ימים טובים במאכל ובמשתה ובכסות נקיה ובתפ   -לה( מקרא קדש  ויקרא כג  )   "י רש 
 ויו"ט  -מתרלו  לט 

יש שאגת החיות רעות    מה שנקט   מ ית'  ברצונו  נראה כוונתו לרמוז לפסוק לקמן שמבאר שכנגד הכרזת הרגלים שהכל תלוי  אותות דייקא 
גים שהכל עפ"י אותות הטבע כמ"ש שאגו צורריך בקרב מועדיך שמו אותותם אותות. כי אות בלשון ארמי אתא, דהיינו  חכמי הטבע ששוא 

חק סיבובם  ב בא, לכן נס נקרא אות, כי היא הארת הרצון העליון שבא ומאיר למטה, לעומת זה יש אותות השמים, שהם חק גלגלי הרקיע ש 
שאגת חכמי הטבע שהכל תלוי רק באותות השמים שהם גלגלי הרקיע שבאים ומנהיגים את חק    מעלים הקב"ה את הנהגתו בטבע, וזה שחקק  
 הטבע.

וגזרו רבנן אכולהו מעלי יומא טבא משום יומא טבא דעצרת דנפיק ביה זיקא ושמיה    להקיז דם   מעלי יומא דעצרתא סכנתא   עיין שבת קכט:   מא
מוכח מכאן שכל שנה חוזר  וכן נפסק בש"ע או"ח תסח סעיף י'.    .. עכ"ל לדמייהו טבוח דאי לא קבלו ישראל תורה הוה טבח להו לבשרייהו ו 

 קבלת התורה עם הכפיית הר כגיגית שהיה במתן תורה הראשון.

פרשת שמות ]א יג[ שהיו עשרה שערים למצרים ובכל שער עשו דמות חיה אחרת ובכישוף עשו שמי שרוצה לברוח    כמבואר בשפתי כהן   מב
ת החיה ששם ואחריה כל החיות שמאותו מין בכל ארץ מצרים צועקות ומיד יודעים מהיכן רוצה לברוח, וישראל יצאו  מאיזה שער מיד צועק 

 .משער הכלבים ונעשה נס שלא צעק כמ"ש לא יחרץ כלב לשונו 
א   מצד אחד   מג ונתנו  כדלקמן  טבע  ונחשב  מתרגלים אליו  תמידי  נס  מאידך אדרבה  רב אבל  זמן  שנמשך  יותר  גדול  נס  ותותם אותות  היה 

שהנס התמידי של הטבע נקרא אותתם וחכמי הטבע קוראים לאותו השמים טבע, כי אומרים שאין למעלה מהגלגלים ממילא נס תמידי של  
 הגלגלים אינו מגלה רצון אלא טבע.

ה:   שמות פרק כג    מד נָּ ָּ ש ּ חֹג ִלי ּבַ ִלים ּתָּ לש  ְרגָּ ָּ  )יד( ש 
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אזי יודעים שכל השיעבודים    ,, כי כשנתגלה הרצון שהכל ברצונו ית'\מה/ כן יש לו שמחת יו"ט
ה  וכל  ינקוםוהגלות  כולם  על  עלינו,  מכבידים  שהם  העכו"ם  של  ית'    \מו/הכבדות  הוא  בהם 
מידם לקום  ויגאלינו  עתיד  היום  שנפל  דקדושה  מלכות  שכבוד  שיודעים  היו"ט  שמחת  לשון והיא  נקמה  כי   ,

 .  הקמה
אבל כשסוברים ח"ו שהכל ע"פ חיוב הטבע, אין שייך נקמה בהם, מאחר שהכל מתנהג רק ע"פ 

 סדר הטבע ח"ו.  

דייקא, היינו  פעמיו  .  ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע   \מז/וזה בחי' )תהלים נח(

בשנהע"י   פעמים  רגלים  [מח]   שלש  הג'  וסוכות  שהם  שבועות  ידם  פסח  שעל  טובים  הימים  שהם   ,
ית'  כנ"ל  ישמח צדיק כי חזה נקם וכו'נתגלה הרצון. עי"ז     ,ששמח כשמתגלה שהכל תלוי רק ברצונו 

 "ש. וכינקום בכל מכחישי הרצוןש  עתיד הקב"ה להקימו ע"י  ,הכבוד והחשיבות של התורה מושפל כיוםע שיודו
הנ"ל   הפסוק  בארץ)שם(  בהמשך  יש אלקים שופטים  אך  לצדיק  פרי  אך  דהיינו  \מט/ ויאמר אדם   .

ן במכחישי הרצוובהם    שכר למאמין ברצוןדהיינו    שנתגלה שיש אלקים שופט ברצונו, ויש פרי לצדיק

ישמח צדיק  ,ינקום שם(  ועי"ז  )פרש"י  נקמתם  את  הקב"ה  יו"ט ע"י התגלות שנקם  וזה בחי' שמחת   .
דהיינו שעיקר שמחת   הרצון שנתגלה ביו"ט ע"י קול הקריאה שהיו"ט מכריז וקורא את הרצון כנ"ל

ית' וכל הקדושה שהיום היא בשפלות והסתרה עתי דה לחזור יום טוב היא על שמתגלה שהכל תלוי רק ברצונו 
ביום שאסור לקום מנפילת ולחזור להיות הדבר החשוב ביותר בעולם, וכבר ברגל מכח הכרזת היו"ט על הרצון  

 .  למי שזוכה עולה החשיבות של הקדושה, וגורמת שמחה בה'במלאכה יש יותר אפשרות לשמוע אותו ו
 

ם וטורפים, והם חכמי  אך לא כ"א וא' שומע קול הקריאה הנ"ל של יו"ט, כי יש חיות רעות דורסי
הטבע, שמראין בחכמתם המוטעת שהכל עפ"י הטבע וכאלו אין שום רצון ח"ו. ואפי' האותות 

משימים הכל שהם הוכחה ניצחת שיש רצון גבוה מחק הטבע ושולט בו, הם  נוראות שעשה עמנו הש"י  
הטבע דרך  הטבע  בתוך  עפ"י  שמסבירים  חיות\נ/ דהיינו  בחי'  הם  הללו  והחכמים  והם   \נא/.  רעות, 

 
ולכאורה  כאן  אה  שלעיל אמר שגורמת ליר   נמצא שהארת הרצון   מה  גורמת לשמחה,  גם  ידוע    הוא תרתי דסתרי.יראה ושמחה  היא  אמנם 

כי גם הרצון המעורר    דממנה דינין מתערין דהיינו ששרש הדין נמצא בבינה ששם השמחה דייקא, ושם שרש היראה   בבינה שהשמחה היא  
וכן יצחק אבינו אע"פ שנקרא על שם הצחוק    מן אות ז'.כי הרצון הוא ממצח הרצון שבבינה עילאה כפי שיתבאר לק את היראה הוא בבינה.  

  מדתו גבורה ויראה ועיין תורה מא שגם הוא בחי' שרש הגבורות שבבינה. עכ"פ זה לא הסבר אלא עוד קושיא כיצד הכל בא ממקום אחד.
 ויש לזה ביאור בספרים.

ל   מו  ה היא לשון  ש מזיק לו כמו שהוזק ממנו, כי נקמה דקדו מה כל כך משמח בנקמה, אבל באמת אין הכוונה לנקמה של בני אדם להפסיד 
גדול   פגם  שזה  הקדושה,  צד  של  הכבוד  הפלת  על  נפל  הקמה  דקדושה  מלכות  שהם  ישראל  של  והחשיבות  וזו  שהחן  א'(  תורה  ריש  )עיין 

 השמחה של הארת הרצון שיש משגיח שיחזיר את כבוד הקדושה שנפל היום כשאנו בגלות.

ע:   פרק נח )יא(   תהילים   מז  ָּ ש  רָּ ַדם הָּ יו ִיְרַחץ ּבְ מָּ עָּ ם ּפְ קָּ ה נָּ זָּ י חָּ יק ּכִ ַמח ַצּדִ ֶרץ:   ִיש ְ אָּ ְֹפִטים ּבָּ יק ַאְך ֵיש  ֱאלִֹהים ש  ּדִ ִרי ַלּצַ ם ַאְך ּפְ דָּ    )יב( ְויֹאַמר אָּ

 בדרך הלוכו ירחץ רגליו בדם הרשע הנשפך בארץ:   -כאשר יראה נקמת ה'. פעמיו ירחץ    -)יא( כי חזה    מצודות דוד 

 רגליו אשר צועד בהם:   -ראה. פעמיו    -)יא( חזה    דות ציון מצו 

כעצם מופשט חי, שהוא הורג את הרשע, ואחר שהרג אותו אז הנקם ירחץ    -המליץ יצייר את הנקם    -)יא( ישמח צדיק כי חזה נקם    מלבי"ם 
)ועז"א לשו  הרשע,  של  ירחץ את פעמיו בדם  הוא  יחזה, איך שהנקם  ועז"א הצדיק  בדמו,  הגיוני שאין  את פעמיו  הוא עצם  הנקם  כי  חזה  ן 

 רואים אותו בעין רק במחזה הלב(: 

יש הבדל בין ראה ובין חזה, שראה הוא בעין, וחזה הוא מה שחוזה ברוח ובלב, כמ"ש ישעיה )ל' י'(    -)יא( חזה נקם    -  באור המלים   -מלבי"ם  
ט, והצדיק חוזה אותו במחזה הלב, איך ירחץ פעמיו בדם הרשע  ובכ"מ, ועל עצמיים הגיונים ראוי לבא מלת חזה, ופה בא הנקם כעצם מופש 

 אשר הרג: 
 טז   -דברים טז כג כד, *    -יז, ולד   -שמות כג  מח 

ואז יאמרו הבריות ודאי יש פירות ותשלום שכר במעשה הצדיקים שנקם הקב"ה נקמתם. יש    -)יב( ויאמר אדם אך פרי לצדיק    שם רש"י  פ   מט 
 דיין שופט רשעים בארץ:   -אלהים  

עיין    ולהבדיל אברהם   נ הרואה מתרפא,  וכל  בצווארו  תלויה  רצונו שהיתה  והיא האבן שלימה  לבירה,  מנהיג  שיש  הטבע למד  אבינו מחק 
א'   יח  בראשית  יקר  כלי  עיין  הרצון.  התגלות  ע"י  שהרפואה  יב  אות  השמש    -לקמן  מהלך  מתוך  הש"י  ידיעת  לכלל  בא  שאברהם  מצינו 

)דברים ד לט( כשתדע מהלך הגלגל    " וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים " בראשית על פסוק  וכן פירש בעקידה פר'    ותנועתו: 
היומי ותנועתיו תכיר ותדע כי ה' הוא האלהים. ופירש הרב שזהו המרגליות הטובה שהיתה תלויה בצוארו של אברהם )ב"ב טז ע"ב( כי הוא  

 .ו בגלגל חמה היה קורא בגרון מציאת השי"ת ובמותו תלה ידיעה ז 

רודפים אחר הפרנסה ומפיצים דעתן  , הכי נמי הם  ומינם נ"ל לומר שעושים להנאתן כחיות שכל מהותן רק קיום עצמם    מה נקראות חיות,   נא
 שהיא בחי' קיום מינם, דהיינו המינות שבהם שלא תאבד.  



 מוהר"ן תנינא               תורה ד                          ליקוטי                                            9ה: 

וטורפים רבים מבני עמינו, הכוונה    דורסים  אותם  רקואין  ומשכנעים  ובלבול   ,שיושבים  דעתם  הבל  אלא 
מתאמץ להוציא זאת מלבו ובעיקר ע"י צדקה כנ"ל, זה נכנס בו כארס עכנאי וכל מי שלא    \נב/ שכלם הוא באויר

בע ח"ו. וכשהם מתגברים, שטועים ג"כ אחריהם וסוברים כמותם כאלו הכל עפ"י חיוב הט  דהיינו
 אזי קול שאגתם עולה ומתגבר על קול הקריאה של יו"ט שקורא  

 

 
לא   נב תורה  ְ -  עיין  ִהש  ּומֹוִציא  ר,  בָּ ּדָּ ְלֵאיֶזה  ּתֹוֵקק  ְ ִמש  ם  דָּ אָּ ֶ ש  רּוַח  ּכְ הָּ ַהְינּו  ַהּזֹאת  ֶפש   ְוַהּנֶ  . ֶפש  ַהּנֶ ה  ַנֲעשֶֹ ֲאַזי  "ל,  ּנַ ּכַ יו  ּפִ ֶהֶבל  ּבְ ְך  ּכָּ ַאַחר  ּתֹוְקקּותֹו 

לְ  ה,  ּוקָּ ש  ַהּתְ ּוְלִפי  ה.  ּוקָּ ִלְתש  ַאֵחר  ם  דָּ אָּ הָּ ֶאת  ּוְמעֹוֶרֶרת  ַאֵחר,  ם  דָּ ְלאָּ יַע  ּוַמּגִ ֲאִויר,  ּבָּ הֹוֶלֶכת  א,  לָּ ְלפִ ְמַמּלְ  , ֶפש  ַהּנֶ ִנְתעֹוֵרר  ִפי  ן  ּכֵ א,  לָּ ְמַמּלְ רּוַח  הָּ י 
ְר  ְבִחינֹות: "ֵיש   ּבִ ה,  ּובָּ ש  ּתְ ִהְרהּוֵרי  ּבְ ע  ָּ ש  רָּ הָּ ִנְתעֹוֵרר  ֲאַזי  ע,  ָּ ש  ְלרָּ יק  ּדִ ִמּצַ א  ּבָּ ה  ּוקָּ ש  ַהּתְ ִאם  ם.  דָּ אָּ ְוִאם  הָּ יִקים".  ּדִ ַהּצַ ה  ַמֲעשֵֹ ּכְ ֲאֵליֶהם  יַע  ּגִ ּמַ ֶ ש  ִעים  ָּ ש 

ְוַהכֹּ  ְלֵהֶפְך.  ּבוּ ְלֵהֶפְך,  ַהּדִ ֵלי  ּכְ ֶ ש  הּוא,  ּבּור  ַהּדִ ר  ִעּקַ ֶ ש  ַלּכֹל,  דּוַע  יָּ ֶזה  י  ּכִ  , ֶפש  ַהּנֶ הּוא  ֶ ש  יו  ּפִ ַהֶהֶבל  ְיֵדי  ַעל  ה  ַנֲעשֶֹ ּפֹוֵגַע  ל  ה  ַהּזֶ ַוֲאִויר  ֲאִויר,  ּבָּ ין  ַמּכִ ר 
וֹ  יַע ַלֲחֵברֹו, ְוש  ּגִ ּמַ ֶ מּוְך, ַעד ש  ּסָּ מּוְך ּבַ מּוְך לֹו, ְוַהּסָּ ֲאִויר ַהּסָּ ה: ּבָּ ר ַהּזֶ בָּ ֹו ְוִנְתעֹוֵרר ַלּדָּ ל ַנְפש  ּבּורֹו, הּוא ְמַקּבֵ ל ּדִ הּוא ְמַקּבֵ ֶ אֹוִתּיֹות. ּוְכש     ֵמַע ֲחֵברֹו הָּ

ּיֹום, ַעל      -  נב   גם עיין תורה  י ּבַ ה. ּכִ ם ַהּזֶ עֹולָּ ת הָּ ְרּדַ נּוי ִמּטִ ם ּפָּ עֹולָּ הָּ ֶ ֵעת ש  ה, ּבְ ְילָּ ּלַ ר ַהִהְתּבֹוְדדּות הּוא ּבַ ם  ַאְך ִעּקַ עֹולָּ ם ַאַחר הָּ עֹולָּ רֹוְדִפין הָּ ֶ ְיֵדי ש 
עַ  ַרְך. ַוֲאִפּלּו ִאם הּוא ּבְ ם ִיְתּבָּ ֵ ַהש ּ ֵלל ּבְ ק ּוְלִהּכָּ ּבֵ ִהְתּדַ ם ִמּלְ דָּ אָּ ל ֶאת הָּ ל ּוְמַבְלּבֵ ה, הּוא ְמַבּטֵ ם ְטרּוִדים  ַהּזֶ עֹולָּ הָּ ֶ י ֵכן ֵמַאַחר ש  רּוד, ַאף ַעל ּפִ ְצמֹו ֵאינֹו טָּ

ְורֹוְדִפים אָּ  ז,  ּטּול: אָּ ּבִ ִליֵדי  בֹוא  לָּ ז  ה אָּ ֶ ש  קָּ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ה,  ַהּזֶ ם  עֹולָּ הָּ ַהְבֵלי  ַאַחר  חּוץ          ז  ַהְינּו  ּדְ ד,  חָּ ְמיֻּ קֹום  מָּ ּבְ ַהִהְתּבֹוְדדּות  ְהֶיה  ּיִ ֶ ש  ְצִריִכין  ְוַגם 
 ֶ קֹום ש  מָּ י ּבְ ם. ּכִ דָּ ֵני אָּ ם ּבְ ָּ ֵאין הֹוְלִכים ש  ֶ קֹום ש  מָּ ֶדֶרְך ְיִחיִדי, ּבְ ִעיר ּבְ ֵעת  ֵמהָּ ּכָּ ֶ י ש  ה, ַאף ַעל ּפִ ם ַהּזֶ עֹולָּ רֹוְדִפים ַאַחר הָּ ּיֹום, הָּ ם ּבַ דָּ ֵני אָּ ם ּבְ ָּ הֹוְלִכים ש 

ַרךְ  ִיְתּבָּ ּבֹו  ֵלל  ּוְלִהּכָּ ל  ּטֵ ְלִהְתּבַ כֹול  יָּ ְוֵאינֹו  ַהִהְתּבֹוְדדּות,  ן  ּכֵ ם  ּגַ ל  ְמַבְלּבֵ הּוא  ם,  ָּ ש  הֹוְלִכים  ם  ְלבַ ֵאינָּ ֵלְך  ּיֵ ֶ ש  ִריְך  צָּ ן  ּכֵ ַעל  ְיִחיִדי,  .  ֶדֶרְך  ּבְ ה,  ְילָּ ּלַ ּבַ ּדֹו 
ם ֵיֵלְך ְוִיְתּבֹוֵדד  ָּ ם. ְוש  דָּ ם אָּ ָּ ֵאין ש  ֶ קֹום ש  מָּ  .ּבְ



 1ו.                תנינאוהר"ן מ                               ד     תורה                           קוטי      לי                     

 הרצון כנ"ל.   \א/ את הרצון. ואזי נשבת שמחת יו"ט ח"ו, כי עיקר שמחת יו"ט ע"י התגלות

פשט הפסוק   .שאגו צורריך בקרב מועדיך שמו אותותם אותות  \ב/ וזה בחי' )שם עד(

מדבר בנבוכדנצר שהחריב את בית המקדש שנקרא מועדך כי שם היו ישראל מתקבצים במועדים, וכשהחריב את 
ורבנו דורש מועדיך   הבית היה כמו לו שיצליח,  ואמרו  כן  כי שאל בהם לפני    \ ג/ ראיה לאמיתות האותות שלהם 

 , ששאגת הצוררים, דהיינו קול החיות רעות, שהם חכמי הטבע   דהיינו הג' רגלים שבהם מתגלה הרצון
נכנס בקרב המועדים ממש, היינו בתוך קול הקריאה של יו"ט שמכריז וקורא את הרצון כנ"ל 

הצוררים נכנס בתוכם ממש, ושואגים בקולם שהכל רק עפ"י חיוב הטבע ח"ו, כפי סדר ושאגת  

וזה   השמים.  לאותות  ,שמו אותותם אותותאותות  השמים  אותות  שאומרים   ,שמשימים 

 :  שהכל רק עפ"י אותות השמים, כפי חיוב הטבע ח"ו

 
 זאות 

מצח הרצון, שדעתו שלימה בל שבקדושה  מבאר שלהכניע את חכמי הטבע יכול רק הצדיק הגדול שהוא חכם גדו
בחי' העיוור מז'  , וכל מגמת פניו רק רצונו ית', הוא חז"ל עשה רצונך כרצונווהוא המקיים בשלימות מאמר 

   ניק וחי חיים ארוכים עי"ש.יועי"ז הוא זקן ו בעלטרס שלא רואה עוה"ז וטבע כלל אלא רק רצונו ית' לנגד עיניו,
רצון הוא עולם הברודים, שהיא הארת שם מה החדש ממצח אדם הקדמון לתקן את  ומבואר בכהאריז"ל שמצח ה 

 עולם החורבן שקדם לו הוא עולם הנקודים, שהם האורות שיצאו מהעינים ונשברו.  
לראות עוה"ז שנדמה בו שהכל  משוטטות בארץ, ובמילים פשוטות על דרך העבודה הכוונה למי שעיניו פתוחות 

, וממילא לבו חומד את כל הבלי עוה"ז יותר ממה שצריך לטובתו, וממילא נופל מתנהג רק עפ"י חקי הטבע
 לשבירת כלים שהם התאוות רעות.  

יור רק אחר עהתיקון שלו הוא מצח הרצון שנקרא עולם הברודים דהיינו לעצום את העינים הגשמיות וללכת כמו ו
דול שזכה לזה, כי רק הוא יכול לקשור את כל רצונו ית' ולכפור בהנהגת הטבע. ועד שיזכה לזה יתבטל לצדיק הג
 רצונותיו לשרש הרצון. 

שאין מעל הטבע, ומכונה מצח  נחושה ובעזות גדולה מכחיש את האמת וטוען  ומצח הנחש, שבמצח ולעומתו יש
הנחש כי גם הוא עיור מעוה"ז שהולך אחר רצון הנחש הקדמוני במצח נחושה והחלטה חזקה, ולא להנאתו עושה  

  .קונו )כמבואר בלק"ה(את להכעיס  אלא רקר בסוף התורה( )כמבוא
דהיינו שהוא הזה לעומת זה של הירא שמים שהוא האדם ורבנו מכנה אותו ירא רשע )ובאידיש א פרומער רשע(, 

שע"י התגלות הרצון בשלימות זכה ליראה שלימה שהיא הכלי להשפעת החסד שעי"ז התבטלה לגביו השלם  
כל לחם, לעומתו הירא רשע אחוז כולו בעצת הנחש הקדמוני וקללת בזיעת אפיך תאכל קללת בזעית האפיך תא

 
ו במצח הרצון, שהם אורות שיצאו ממצח א"ק להבדיל מהאורות שיצאו  לקמן יבואר עפ"י האריז"ל שהתגלות הרצון שרש   –  התגלות הרצון   א

נקבים אלא   אין  כיון שבמצח  לזה  התיקון  ואילו אורות המצח הם  נשברו  העינים  שאורות  ההבדל  מבאר האריז"ל שעיקר  ושם  מעיני א"ק, 
רות של המצח ועי"ז נעשו בעצמם התיקון  נקבוביות מאד קטנות וע,כ לא היה התגלות האורו אלא הארה בלבד וע"כ סבלו הכלים את האו 

לכל עולם השבריה שקדם ששם הית התגלות האורות שגרם לרבוי אור ושבירת כלים. ואעפ"כ בכל התורה כאן רבינו נקט התגלות הרצון  
שנגרם מהברוי  אבל ביחס לחושך והעלם הרצון של עוה"ז    , אמנם ביחס לאורות העינים זו הארה בלבד כנראה כי    דייקא ולא הארת הרצון.

   זו התגלות גדולה.אור הנ"ל  

ם ֹאתֹות:   תהילים פרק עד   ב מּו אֹוֹתתָׁ ֶקֶרב מֹוֲעֶדךָׁ ש ָׁ ֲאגּו צֹוְרֶריךָׁ ּבְ ָׁ    )ד( ש 

כשגברה ידם להחריבו אז שמו להם את אותות קסמיהם    -הוא בית המקדש אשר נאמר בו ונועדתי לך שם. שמו אותותם    -)ד( מועדך    רש"י 
   מה הם הקסמים קלקל בחצים שאל בתרפים: שהם אותות אמת ו 

אמרו שהאות שלהם    -בתוך בה"מ מקום שהיו נועדים שם כל ישראל והשכינה עמהם. שמו אותותם אותות    -מצודות דוד )ד( בקרב מועדך  
נ  כי עד לא הלך  כא   בוכדנצר הוא אות אמת  )יחזקאל  יצלח כמ"ש שאל בתרפים ראה בכבד  ירושלים עשה אותות לדעת אם  ובא לו  על   )

 האות ללכת ואחר שכבשה אמר שיש ממשות באלה האותות: 
שאגו צורריך בקרב מועדיך וכו' רוצה לומר כפשוטו גם כן, כי כמו שבבחינת הזמן עיקר התגלות הרצון הוא בהימים    -אות ו'    עיין פל"ח   ג

ת אלקותו יתברך היה בבית המקדש ועל כן באמת  טובים מקראי קדש, כמו כן בבחינת המקום עיקר מקום התגלות הרצון שהוא בחינת התגלו 
היו שם נסים ונפלאות הרבה כמו שאמרו רז"ל )אבות ה( עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, וכשנכנסו הצוררים ושאגו בבית המקדש  

ם חכמי הטבע נכנס בתוך קול  בבחינת )תהלים ע"ד( שאגו צורריך בקרב מועדיך, זה בעצמו הוא גם כן ממש הבחינה זו שקול החיות רעות שה 

וכינה הכתוב כאן את מקום המקדש  הקריאה של יום טוב ושואגים שהכל רק על פי חיוב הטבע כנ"ל, בבחינת )שם( שמו אותותם אותות וכו'  

י הנסים  וזה שמאריך לבאר שם בקפיטל ע"ד הנ"ל אתה פוררת בעזך ים וכו' זה בחינת התגלות הרצון שעל יד   בשם מועדיך לרמז על הנ"ל 
של קריאת ים סוף וכו' לך יום אף לך לילה וכו', היינו שגם הנהגת הטבע הוא מתנהג רק ברצונך יתברך זכר זאת אויב חרף ה' וכו' אל תתן  
כמו   בזמן הגלות  זוגה אף  בבן  כתור  יתברך  נפשות ישראל שדבוקים בהשם  הנ"ל את  רעות  החיות  יבלעו  וכו', היינו שלא  נפש תורך  לחית 

י שם וזה שהתחיל בקאפיטיל זה זכור עדתך קנית קדם גאלת שבט נחלתך הר ציון זה שכנת בו, הרימה פעמיך למשואות וכו' ודרשו  שפירש" 
רז"ל )מובא בילקוט שמעוני שם( שאמרת לנו שלש פעמים בשנה וכו', היינו שהתפלל שיתגלה הרצון על ידי קול הקריאה של השלש פעמים  

 יבים והחיות רעות הנ"ל: בשנה שעל ידי זה יכנעו האו 
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לחם מתקיימת בו במלואה שכל חייו רדיפה אחרי הממון ותמיד הוא חסר, שכשיש לו מנה מיד חסר לו מאתים,  
 וההכרח אצלו כל כך רב שאין לו רגע פני לישב דעתו, והוא קצר ימים ושבע רוגז תמיד.

כך להבדיל המצח הנחש רואה רק וכל רצונו לגלות מלכות שמים, רואה רק את רצון שמים שא שמים  ריה לעומתו
 . להסתיר מלכות שמים הס"מ הנחש הקדמוניאת רצון 

וכל חכמי הטבע שהם החיות הרעות שצועקות שאין רצון עליון כלל אלא רק חק הטבע, הם תלמידיו אלא 
 . שעושים זאת להנאתם להתיר להם כל התאוות

מצח הרצון מדוע לא נזכר כאן תלמידי הצדיק לעומת תלמידי  תוקצת תימה לכאורה כמו שיש מצח נחש לעומ
 מצח הנחש. 

די ידאי אינו כן כי תלמואבל בוהזקנים מאריכי הימים שמהם יש כח למצח הנחש לינק כוחו,  ותחילה חשבתי שהם
שלא מאריכים ימיהם  ואילו הזקנים  ,הם ברצון  מכוחו אוחזים גםהלומדים דעתו ודבקים בעצותיו הצדיק האמת  

בהם יש כח למצח   ,לא מתבטלים כללשכבר הם אותם שלא מתבטלים לצדיק כראוי, או   ,ודעת בתוספת קדושה
אל  קצת נפתחות העינים נכנס בלבם מעיון לעיון עד שמטיל ספק ברצון, ואזי להכניס ספק ברצון ע"י ש הנחש

, וע"י יניקתו נחלשים קצת בהתחדשות בעבודת ה' ומשם יניקתו ועי"זיצוניות העוה"ז ואל העיתונים וחכמות ח
  .)כמבואר בלק"ה( מחליש אותם עוד יותר וחוזר חלילה וכו'

כמ"ש   וכדמצינו בנחש הקדמוני שהחטיא את אדם וחוה בפקיחת עינים לראות טוב ורע שהוא הספק )גמט' עמלק(
שהיא רק   ,י קצת מציץ לעבר הטבע ונחלש מלהאריך ימיו בקדושה ודעתואז )בראשית ג' ז'( ותפקחנה עיני שניהם.

 ע"י עצימת העינים מעוה"ז. 
רבנו מבאר שהכנעת החיות הרעות הוא הצדיק הגדול החכם הגדול שבקדושה. ולעומתו עומד מצח הנחש  

 ם מהדעת.   המתלבש באיזה רשע גדול או שנכנס כארס העכנאי בלב בני אדם להכניס בלבם ספק ברצון ולהפיל
 ומבאר רבנו שהצדיק האמת מכניע את החיות הרעות ע"י שמקשר כל הרצונות לשרש הרצון. 

מצח הנחש, ובניהם עומדים האחוז במצח הרצון ולעומתו רשע להכעיס  האחוז בונ"ל כוונת רבינו שיש צדיק אמת 
 ג' מחנות:  

נם לשרש הרצון ומראה להם דוגמא  האחד תלמידי הצדיק אותם הצדיק מציל מהחיות הרעות ע"י שמקשר רצו
 אישית כיצד כל הנעשה בעולם מקושר לשרש הרצון.  

השני הם החיות הרעות שהם תלמידי מצח הנחש ועל כן צועקות את דבריו בקול גדול כחיות השואגות ביער  
 להנאתם להתיר להם כל העבירות בלא להתייסר מתוכחת התורה. 

יש בו הרבה  שנחלשו מההתקשרות והדביקות בצדיק האמת, ו הם קליפת נגההוא באמצע המחנה השלישי  
שפסקו מלהוסיף קדושה ודעת ויש בהם שפסקו קצת ויש בהם שפסקו הרבה, ומהן  זקנים דקדושה והם ה ,מדרגות

 .  )כמבואר לקמן אות ח'( יונק מצח הנחש
נצל מהחיות  יונה להוכל כוונת רבנו שאומר שהכנעת החיות ע"י המצח הרצון הוא לומר שאין עצה ואין תב

 . ל"כך נ  שא"א לעמוד בו בלא הצדיק האמת. \ד/ סיון בזה כל כך קשהילצדיק האמת כי הנ תהתקרבו יהרעות בל

הטבעוהכנעתם   חכמי  רעות  החיות  אלו  שבקדושה   ,של  גדול  חכם  ע"י  בשרש   הוא  שאוחז 

עי"ז  ו ,ואין חיוב טבע כלל ,צונו ית'רק עפ"י ר שאין דבר שאינואין שום ספק ש \הע"י שאצלו זה שכל הנקנה/הרצון  
יכול לעשות ניסים בבחי' מי שאמר לשמן שידלק יאמר לחומץ, וכוחו להראות להדיא שאין שום חיוב טבע אלא 

ית' רצונו  הרצונות  וזהו  ,רק  כל  לקשר  הרצון  שיכול  סוגים    [ו]   בשורש  רצון  שני  מהלכי ,  \ז/)פל"ח(של 

 
זה שרואים רחוקים מהצדיק ואעפ"כ הם אוחזים ברצון. אבל האמת שעם הצדיק היו זוכים להרבה יותר ומה שזוכים בלעדיו    סיון י וחלק מהנ   ד

ד כמה  ע ולראות    , ולא על אחרים ועל הצדיק השלם  אחד צריך להסתכל על עצמו    ל וכ   זה כי נולדו בטבע טוב אבל לא ע"י עבודה זכו לזה.
 ל כוונת רבינו." כך נ הוא בעצמו חולה וצריך רופא גדול לרפאו.  

 בתורה כה שיש שכל בכח ויש שכל בפועל ויש שכל הנקנה שהוא שלם וברור שא"א להכניס בו ספק.  כמבואר   ה 
מעלת הרצון שבקדושה שדיבר רבינו סמוך לאמירת    גודל אות ג' ואות ה )הובא בשיש"ק ח"א טז ואות צ( מ עי"ש  אות יד ששניהם אחד ו עד כאן דיבר מרצונו ית' אלינו וכאן משוה לזה רצונינו אליו ועיין לק"ה ערב הל' ג'    ו

א ולק"ה ברכת המזון ד' כ' )הובא  ים בהתחלה. גם עיין שיחות הר"ן אות נ תורה זו. ועיין פל"ח אות יב יג. שקושר ענין זה לכל ההתחלות קשות שאמר רבינו לעיל שכיון שההתחלה בפועל קשה צריך להתגבר ברצונות חזק 
 בשיש"ק ח"א אות יט( 

, וצריך לקשר כל הרצונות שיש בעולם לשורש הרצון וכו' יש לפרש דרוצה לומר, כי גם כל דרכי הטבע והנהגת העולם  עיין פל"ח אות ז'  ז 
וארץ כאלו עם כוחותיהם והנהגותיהם,  על פי מערכת השמים הוא גם כן רק ברצונו יתברך, כי רצונו יתברך היה לברוא עולם כזה ושמים  

הכל רק כפי חיוב רצונו יתברך רק מחמת שרצונו יתברך מתלבש בדברים אלו, הם מתנהגים בהנהגה חזקה מאד ובתמידיית וזרח השמש ובא  
כ  ועל  טבע  רק  ושלום  חס  כלל  רצון  שום  אין  כאלו  בהרצון  לגמרי  לכפור  הטבע  לחכמי  כח  יש  זה  ידי  שעל  עד  וכו',  החכם  השמש  זה  ן 

שבקדושה שיכול לקשר כל הרצונות שיש בעולם, היינו כל הרצונות שלו יתברך המלובשים בטבע והנהגת העולם, והוא יכול לקשרם לשורש  
הרצון, היינו לרצון הקדום העליון שהוא בחינת שורש ומקור של כל אלו הרצונות שמלובשין בטבע הבריאה, ועל ידי זה מכניע וסותר דעות  

 טבע ומגלה שהטבע עצמה מתנהגת רק ברצונו יתברך ועיין כעין זה בליקוטי הראשון סימן ד' מאמר אנכי וכו'.  חכמי ה 

עוד יש לפרש דרוצה לומר, כי שורש כל הדברים אפילו שורש כל המחשבות והדיעות הוא רק הרצון, כי יש רצון שהוא    -  עוד שם אות ח 
הח  זה  כן  ועל  בספרים  ומבואר  כידוע  לכל  שורש  קודם  אל  ישראל  כל  של  הרצונות  כל  היינו  בעולם,  שיש  הרצונות  כל  לקשר  שיכול  כם 

רצון משום אדם   ונתבטל חכמת הטבע, עד שאין שום  נופל  ברצון, כי ממילא  וסותר דעות חכמי הטבע שכופרים  מכניע  זה  ידי  הרצון, על 
וגם בזה  ולהכלל בשורש הרצון  נוטה כלל אל חכמת הטבע, רק להתקשר  יש שורש הרצון שהכל    מישראל  עין בעין, כי  גופא מראה להם 

מתנהג על ידו והוא שורש הכל, כי אם כדעת חכמי הטבע חס ושלום שאין שום רצון כלל רק עולם כמנהגו נוהג חס ושלום, אם כן מאין היה  
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י  הטבע ורצהצדיק מגלה שבאמת הכל ברצונו  בני  ות' נמשך משורש הרצון,  שהצדיק מביא    ,ישראלנותיהם של 

שער הנ'    \ח/, ששם הוא בחי' הסתלקות משהלשרש הרצון  רק את רצונו ית' ע"י שקושר ליבם  אותם לרצות

הרצון  דרעווין שרש  רעווא  יש ד  \יא/ וע' זוהר נשא קכט  \י/ :זוהר פ' יתרו פח}כידוע    \ט/ שבבינה הנקרא 

 
תקשר באמונת הרצון דקדושה  להחכם כח כזה שיוכל להטות לב בני אדם ורצונם שלא יהיה להם שום רצון לחכמת הטבע רק להכלל ולה 

וויכוחים וטענות רק על ידי שמקשר כל רצונותיהם ברוחניות לשרש הרצון, ומזה עצמו נתגלה לעין כל בחינת   והחכם פועל זאת בלי שום 
 התגלות הרצון, ונופל ונסתר דעות חכמי הטבע הכופרים ברצון.

 כוונת רבנו שהביא עניין זה, ומה נוסף להבנת העניין.    נות המדבר מהרצון, אבל מה ואמנם זה הלשון גם בשער הכו   צ"ע   ח

 לשרש הרצון הוא מכח ההסתלקות של משה רבנו לשם וצ"ע.ת  שהכח של החכם הגדול שבקדושה לקשר כל הרצונו   וקצת משמע 

היא רבנו    עוד אולי  כי  הרצון  הספינה שרומזת לשרש  על  הינדואה  יהודה  רבי  שסיפר  המעשה  לביאור  כאן ההקדמה  ספון    מכין  לשון שם 
 .חלקת מחוקק דהיינו משה רבנו 

כי מובא בספרים שהסתלקות משה רבינו היתה לשער הנ' כי בחייו כתיב ותחסרהו מעט מאלקים והמעט הזה היה שנחסר ממנו שער  ואולי  
י ודרשו חז"ל )הובא בתורה ד'(  הנ', וכתיב וימות משה בהר נבו ודרשו חז"ל נ' בו דהיינו שבהסתלקותו עלה לשער הנ', וכתיב ויקבור אותו בג

נודע היכן נקבר ודרשו חז"ל שנקבר   הנ'. וכמבואר כאן אבל גם איתא בחז"ל ולא  שמשה רבנו נקבר ביג מדות של רחמים שהם בחי' שער 
ר בכל אחד מישראל ועיין תורה כו תנינא   ל ֵאיבָׁ כָׁ ּבְ ֵאל,  רָׁ שְֹ ּיִּ מִּ ד  ְוֶאחָׁ ד  ל ֶאחָׁ כָׁ ּבְ ש   ְמֻלּבָׁ הּוא  ה  ֶ י מש  ה    ּכִּ ֲעשֶֹ ּיַ ֶ ר, ש  ְוֵאיבָׁ ר  ֵאיבָׁ ל  ּכָׁ יר  ּוַמְזּכִּ ר,  ְוֵאיבָׁ

א ְמחֵֹקק )ּדְ  ְקרָׁ ה נִּ ֶ ן מש  ים. ְוַעל ּכֵ רִּ ֶנֶגד ְרַמ"ח ֵאיבָׁ ְצוֹות ּכְ י ְרַמ"ח מִּ ר. ּכִּ ה ְלאֹותֹו ֵאיבָׁ כָׁ ּיָׁ ַ ה ַהש ּ ְצוָׁ יר ְרַמ"ח  ַהּמִּ ְזּכִּ ּמַ ֶ א ְרַמ"ח, ש  ּיָׁ יַמְטרִּ הּוא ּגִּ ֶ ים ל"ג(, ש  רִּ בָׁ
ְצווֹ  "ל.  מִּ ּנַ ּכַ הּוא    .....ת  ה  ֶ מש  י  ּכִּ "ל.  ּנַ ּכַ ים  דִּ ֲחסָׁ ּבַ ַעת  ַהּדַ ּות  ש  ְתַלּבְ הִּ יַנת  חִּ ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ ֶזהּו  ים  רִּ ֵאיבָׁ ּבָׁ ה  ֶ מש  ּות  ש  ְתַלּבְ ְרַמ"ח,  ְוהִּ ֵהם  ים  רִּ ֵאיבָׁ ְוהָׁ ַעת,  ַהּדַ

ים:  רִּ א ְרַמ"ח ֵאיבָׁ ּיָׁ יַמְטרִּ הּוא ּגִּ ֶ יש  ַהֶחֶסד, ש  ם אִּ הָׁ יַנת ַאְברָׁ חִּ    ּבְ

רבנו    ועי"ש  משה  הסתלקות  ע"י  שדייקא  נמצא  החסדים.  גדלים  הדעת  הגדלת  ע"י  ע"כ  בחסדים  הדעת  שהתלבשות  ה שכיון  רצון  אל 
כזו   לדעת  לזכות  האפשרות  ישראל את  איש  של  איבר  בכל  יש  כל  שברצונות  שגוי  בזוהר  )כמבואר  שמים  לשם  באמת  צדקה  נותן  שעי"ז 

גוי לא ' שישראל שנותן אפילו עמ"נ שיחיה בני נחשב לו צדקה לשם שמים , וכן בגמ הצדקה שלו לעצמו הוא מתכווין   ויכול להיות (  , אבל 
בא  שמצינו  וכמו  הרצון.  לשרש  הקב"ה,  ב מחובר  מצוות  לקיים  רצים  מעצמן  אבריו  שהיו  בספרים  שמובא  אבינו  הדעת  אולי  ו רהם  בחי'  זה 

מתרצים כיצד שמע אברהם אבינו למלאך שאמר לו  )מהריצ"ח(  שמעתי  ובזה    מגדיל החסדים שע"י ניצוץ משה רבנו זוכים לבחי' אברהם אבינו.
"אל תשלח ידך אל הנער" הרי בעצמו שמע מהקב"ה לשחוט את בנו, אלא כיון שכשרצה לשחוט את בנו לא רצה מעצמה ידו למצווה, אלא  

לו,  שאול כתיב וישלח את ידו אל המאכלת, לשון שליחות שהיה צריך לשלוח אותה, ומזה הבין   י יש איזה רצון אחר להקב"ה ממה שאמר 
     ולכן שמע למלאך.

נוצר חסד כבר נתבאר שהוא תיקון הח' ונכלל בו שני בחי' אם בחי' בינה של החכמ' במלת נוצר וגם    -דרושי ויעבור דרוש ו'    ונות ו שער הכ   ט 

. גם נודע כי  וא בגי' כמנין נוצר שהם אותיות רצון ומשם נמשכ' נשמת מרע"ה שה   ודע שהבינ' נקרא רצון בחינת יסוד של הכתר במלת חסד.  

בבינה  הוא  הרצון  המצח  מצח  במקום  מתגלו'  שהאותיות  הטעם  הפרצוף   , וזהו  הכרת  גדול'   , בסוד  היא  נוצר  של  נ'  אות  נודע    , ולכן  וכבר 
נוצר ה"ס האחוריים דחכמ' שהוא בגי' קפ"ד  וגם הוא    , ים דהויה דע"ב דיודיןשהוא אחורי   , שהאלפא ביתא דאותיו' גדולו' הם בבינה. ומלת 

ומלת חסד שהו' כנגד יסוד שבכתר הנז'. וכבר    , והנה קפ"ד וקס"א הם בגי' נוצר  , שהוא בגי' קס"א   , שהוא אהיה דמלוי יודין  , סוד הפנים דבינה
הזווג ולכן היסוד נקרא    נודע מ"ש בסוף אדרת נשא כי חסד גניז בפום אמה. והביאור הוא שהה"ח יורדין אל היסוד כדי שיתנם בנוקבא בעת 

ולכן   טובים  וחסדים  ברכה  טללי  המזיל  הכתר  של  היסוד  בסוד  שהוא  לפי  והוא  כנ"ל  עילאה  מזלא  הזה  התיקון  נקרא  זו  לסיב'  והנה  חסד 
קה גם כן  התיקון הזה הוא הויה א' דיודין שהוא בגי' חסד ומזה המזל יונק אבא עלאה שהוא ג"כ הויה דכורא כנ"ל אבל התיקון הי"ג שהיא ונ 

וזה התיקון הי"ג הוא שם   ויורד בפי האמה כנז'.  נוזל  והטעם הוא לפי שהוא בחינת החסד שבכתר אשר הוא  כנ"ל  נקרא מזלא עלאה  הוא 
אהיה דמילוי יודין שהוא בגי' ונק"ה ולכן מזה המזל הנקר' אהיה יונקת ממנו אימא עלאה כי גם היא נקר' אהיה ולכן אמרו באדרת האזינו  

 יז וטמיר יתיר מאימ' והטעם הוא לפי שהוא יונק ממזל העליון הח' ואימ' יונקת ממזל הי"ג התחתון: דאבא גנ 

א   -זוהר יתרו דף פח:    י ָּ ל ,  ֲחִזי   ת  כָּ א   ב ְּ ָּ ית  א   יֹוֵמי   ש ִ תָּ ב ְּ ש ַׁ ד   ד ְּ ַׁ א   כ  טָּ א   מָּ ָּ ת  עְּ א   ש ַׁ לֹותָּ צְּ ה   ד ִ חָּ ִמנְּ ,  המנחה   תפלת   שעת   כשמגעת   השבוע  ימי   ששת   בכל   כי   וראה   בא   ד ְּ

א ד ִ  א   ינָּ יפָּ ק ִ ַׁ א   ת  טָּ לְּ ל ,  דיצחק  הגבורה   מצד  שולט   חזק   דין   ש ָּ כָּ יִנין   וְּ ִרין   ד ִ עָּ ל ,  דין   לפעול   מתעוררים   כולם  החיצונים   עד  ממנו   המתפשטים   הדינים  וכל  ִמתְּ א   ֲאבָּ יֹומָּ   ב ְּ
א  תָּ ב ְּ ש ַׁ ד   ד ְּ ַׁ א   כ  טָּ ן   מָּ א   ִעד ָּ לֹותָּ צְּ ה   ד ִ חָּ ִמנְּ א   ד ְּ ֲעוָּ ֲעִוין   רַׁ רַׁ ח   ד ְּ כַׁ ת ְּ   הרצונות   כל  שורש   שהוא   הרצונות   כל  של   הרצון  אז   המנחה   תפלת   שעת   כשמגעת   השבת   ביום   אבל   ִאש ְּ

א ,  בתקוניו  נמצא  יקָּ ת ִ עַׁ א   וְּ יש ָּ ד ִ יָּא   קַׁ לְּ צֹון   ג ַׁ יֵליה    רָּ ל ,  דעתיק   החסד   מלובש  שבו  דעתיקא  הרצון  מצח  מתגלה  שבת  במנחת  כי,  שלו  הרצון  מגלה  קדישא  ועתיקא  ד ִ כָּ יִנין   וְּ   ד ִ
ין  יָּ פְּ ַׁ כ  ח ,  ונכנעים   נכפים   החיצונים   של   התחתונים  דינים   ובין   קדושה   של   העליונים   דינים   בין   דינים ה   וכל   ִמתְּ כַׁ ת ְּ א   ו ִמש ְּ עו תָּ ֵחדו    רְּ א   וְּ כל ָּ   בכל   ושמחה   רצון  ונמצא   ב ְּ

אי .   העולמות  הַׁ צֹון   ו בְּ ק   רָּ ַׁ ל  ַׁ ת  ה   ִאסְּ ה   מש ֶׁ ִביאָּ א   נְּ נָּ ֵהימָּ א   מְּ יש ָּ ד ִ א   קַׁ מָּ לְּ ִגין ,  העולם   מן   הקדוש   הנאמן   נביא   משה   לקנסת   העליון  רצון   שנתעורר   ובשעה   ֵמעָּ ע   ב ְּ ד ַׁ ִמנְּ   לְּ
א  לָּ א   ד ְּ ִדינָּ ק   ב ְּ ַׁ ל  ַׁ ת  ִהיא ,  הדין   במדת   העולם   מן   נסתלק  שלא   הכל   שידעו   כדי   ִאסְּ הַׁ א   וְּ ָּ ת  עְּ צֹון   (א " ע   פט   דף )   ש ַׁ רָּ א   ב ְּ יקָּ ת ִ עַׁ א   ד ְּ יש ָּ ד ִ ק   קַׁ פַׁ ֵתיה    נָּ מָּ ר   ִנש ְּ מַׁ טְּ ִאתְּ יה    וְּ   ב ֵ

ִגין ,  הבריאה   עולם  של   הרצון  בהיכל   ונטמנה  נשמתו  יצאה  קדישא  עתיקא  של   ןהרצו  התעוררות  בכח  ההיא  בשעה ךְּ   ב ְּ ָּ ֹלא   לכן   כ  ע   וְּ דַׁ ת   ִאיש    יָּ תוֹ   אֶׁ ֻברָּ ִתיב   קְּ ה   כי   כ ְּ   מַׁ
א  יקָּ ת ִ א   עַׁ יש ָּ ד ִ א   קַׁ ִמירָּ ל   טְּ ִמיִרין   ִמכ ָּ א   טְּ לָּ ִעין   וְּ דְּ ִאין   יָּ ָּ ִאין   ִעל  ָּ ת  תַׁ ,  והתחתונים   העליונים  אותו  ומשיגים  דעיםיו  ולא  הנסתרים  מכל   נסתר  הוא  קדישא  שעתיקא   כמו  וְּ

א   או ף  כָּ אי   הָּ א   הַׁ תָּ מְּ ר   ִנש ְּ מַׁ טְּ ִאתְּ אי   ד ְּ הַׁ צֹון   ב ְּ א   רָּ יָּ לְּ ג ַׁ ִאתְּ א   ד ְּ ָּ ת  עְּ ש ַׁ א   ב ְּ לֹותָּ צְּ ה   ד ִ חָּ ִמנְּ א   ד ְּ תָּ ב ְּ ש ַׁ   בשעת   שמתגלה   הזה  הרצון   בהיכל   שנטמנה   משה   של   זו  נשמה   כאן   אף  ד ְּ

ִתיב   ן העליו   רצון   התגלות   ידי   על   שבת   של   מנחה   תפלת  ֹלא   כ ְּ ע   וְּ דַׁ ת   ִאיש    יָּ תוֹ   אֶׁ ֻברָּ הו א ,  נשמתו   קבורת   מקום '  פי   קְּ ִמיר   וְּ ל   טָּ ִמיִרין   ִמכ ָּ א   טְּ מָּ לְּ עָּ   יותר   נעלמת   ונשמתו   ד ְּ

א ,  בעולם   הנעלמות   הנשמות   מכל  ִדינָּ א   וְּ א   לָּ טָּ לְּ יה    ש ָּ ה ,  כלל   בו   שולט   הדין  ואין   ב ֵ אָּ כ ָּ ֵקיה    זַׁ ה   חו לָּ מש ֶׁ  . משה   של   חלקו   אשרי   ד ְּ

א -)מתוק מדבש(  קכט. אידרא רבה  דף  נשא  זוהר   יא חָּ א   ִמצְּ ָּ ת  לְּ ג ַׁ גו לְּ א ,  א"א   של   שבגולגולת  המצח  ד ְּ ֲעוָּ ֲעִוין   רַׁ רַׁ   הראשון   הרצון  שהוא  לפי,  הרצונות  של   רצון   נקרא  דְּ

א   שגם  עד ,  ממנו  שלמטה  הרצונות  כל   של   והשורש עו תָּ ֵעיר   רְּ ין   ִדזְּ ִ פ  נְּ ֵלי   אַׁ ִקבְּ הו א   לְּ א   הַׁ עו תָּ   הארה   שיקבל   כדי,  א "דא  הרצון  מצח  כנגד   מכוון   הוא  א" ז  של   הרצון  המצח   רְּ

ִתיב   לזה  ראיה  ומביא,  לקבל   שראוי  בעת  ממנו כְּ ה   ד ִ יָּ הָּ ל   וְּ חוֹ   עַׁ ִמיד ,  א "ז  של   ִמצְּ ָּ צֹון   ת  רָּ   יהיה ,  ישראל   בני  נאחזים  שבו  א"ז  שהוא  ישראל   של   הרצון  פירוש',  ה  לפני  להם  לְּ

הו א   ,ה "הוי  אהנקר  א"א   מצח  לפני  דהיינו'",  ה  לפני"  מכוון  מצחו הַׁ א   וְּ חָּ ֵרי   ִמצְּ ִאקְּ צֹון   ד ְּ   החסד   שהוא,  ן "רצו  אותיות  שהוא,  חסד   ר"נוצ   שם  על ,  רצון  הנקרא  הזה  ומצח  רָּ

יא   הו א ",  רצון "  המצח  נקרא  לכן,  א"דא  במצח  המלובש  דעתיק  ביסוד   ונצור  הגנוז ו יָּ ל  ל   ג ִ כָּ א   ד ְּ   עתיק   של   תחתונות  שבע  כל   כי,  הראש  של   אורות  כל   של   הגלוי  והוא  ֵריש ָּ

א ,  במצח   הוא  היסוד   של   אור  גלוי  וכל ,  דאריך  במצח  המתלבש  דעתיק  ביסוד   הוא  גלויהן  כל ,  א"דא  ברישא  המתלבשות ָּ ת  לְּ ג ַׁ גו לְּ יא   וְּ יָּ ס ְּ ַׁ כ  ִמתְּ ע   ד ְּ ב ַׁ רְּ אַׁ ה   ב ְּ אָּ ר   מְּ ש ֶׁ עֶׁ ִמין   וְּ לְּ   עָּ

ד (,  ב " ע   קכח  דף   ל" כנ ) ,  עלמין   י"ת  נימא  בכל   שיש  נימין  ג"בי   המתכסה  א"א  של   הגולגולת  הארת  גלוי  הוא  שלו  המצח  וגם כַׁ יָּא   וְּ לְּ ג ַׁ   מהתשעה   א"א  של   המצח  וכשמתגלה  ִאתְּ



 4ו.                תנינאוהר"ן מ                               ד     תורה                           קוטי      לי                     

בעינים/   \יג /והוא בחי' מצח הרצון  {,\ יב/דא"א  ויש מצח  דז"א  מצח כתר(  והרצון    \ידכי החכמה  מתגלה  )בחי' 
העיניםבמצח שמעל  עיניו/,  אחר  הולך  האדם  אזי  פתוחות  כשהעינים  למעשה  וכן  בחי'    \טו,  זה  סגורות  וכשהן 

לל מתאוות ואצל הצדיק שלבו חלכן הצדיק נקרא עיור )כמבואר בספורי מעשיו מז' בעטלרס(    ,שהולך אחר רצונו

הרצון השלם באידרא.    \טז/ ( שמות כח)  על מצחו לרצון  'והי, בחי'  אזי במצחו מתגלה  הפסוק    פשטכנ"ל 

 
א ,  א"דא  המצח  ואת  הפנים  את  מכסים  לפעמים  אשר,  הפנים   דרך  הנמשכים  דרישא  דשערי  קוצי לָּ ב ְּ קַׁ הֹון   ִאתְּ לֹותְּ ֵאל   צְּ רָּ ִיש ְּ   אז  כי,  ישראל   בני  של   התפלות  מתקבלות  אז  ד ְּ
 .   רצון  עת  הוא

י   שמעון  רבי  ושאל  תַׁ א   ֵאימָּ יָּ לְּ ג ַׁ ִתיק ,  הרצון  מצח  שמתגלה  הזמן  מתי  ִאתְּ י   ש ָּ ב ִ עֹון   רַׁ מְּ ל   ענוהו  שלא  ואחר,  מהחברים  אחד   שיענה  כדי  שמעון  רבי  שתק  ש ִ אַׁ ינו ת   ש ָּ יָּ נְּ ,  ת ִ
י  תַׁ ר   אז,  רבם  אימת  מחמת  ענוהו  לא  שנית  בפעם  וגם,  מתי,  שנית   פעם  שאל   ֵאימָּ מַׁ י   אָּ ב ִ עֹון   רַׁ מְּ י   ש ִ ב ִ רַׁ זָּ   לְּ עָּ לְּ ֵריה    ר אֶׁ י ,  ב ְּ תַׁ א   ֵאימָּ יָּ לְּ ג ַׁ   המצח   מתגלה  מתי  אתה  אמור  ִאתְּ

ר ,  הרצון מַׁ א   אביו  שמעון  לרבי  אלעזר  רבי  ֵליה    אָּ ָּ ת  עְּ ש ַׁ א   ב ְּ לֹותָּ צְּ ה   ד ִ חָּ ִמנְּ א   ד ְּ תָּ ב ְּ ש ַׁ ר (,  וכדומה   חצות  אחר   לילה   בכל  וכן ) ,  שבת  של   המנחה  תפלת  בשעת  ד ְּ מַׁ ,  שמעון   רבי  ֵליה    אָּ

אי  א   מַׁ מָּ עְּ ר ,  הרצון   המצח  מתגלה  זשא  הטעם  מהו  טַׁ מַׁ ו ם ,  אלעזר   רבי  ֵליה    אָּ ִהיא   ִמש   הַׁ א   ד ְּ ָּ ת  עְּ יֹוֵמי   ש ַׁ חֹול   ב ְּ יָּא   ד ְּ לְּ ַׁ א   ת  ינָּ א   ד ִ ָּ ת  תַׁ ֵעיר   לְּ זְּ ין   ב ִ ִ פ  נְּ   הזאת   שבשעה  לפי  אַׁ

א ,  א"בז  למטה  הדין  תלוי  החול   בימות תָּ ב ְּ ש ַׁ א   ו בְּ יָּ לְּ ג ַׁ א   ִאתְּ חָּ ֵרי   ִמצְּ קְּ ִאתְּ צֹון   ד ְּ ִהיא   לכן,  רצון   נקראה  המצח  מתגלה  ובשבת  רָּ הַׁ א   ב ְּ ָּ ת  עְּ ִכיךְּ   ש ַׁ ת ְּ זָּא   ִאש ְּ   ההיא   בשעה  רו גְּ

ח ,  והדין  הרוגז  נשקט כַׁ ת ְּ ִאש ְּ א   וְּ ֲעוָּ א ,  הרצון  התעוררות  ונמצא   רַׁ לָּ ב ְּ קַׁ א   ו ִמתְּ לֹותָּ א ,  מתקבלת  והתפלה  צְּ דָּ ִתיב   הו א   הָּ ֲאִני   שכתוב  זהו  ִדכְּ ִתי   וַׁ ָּ ִפל  ךָּ   תְּ צֹון   ֵעת   ה " יהו   לְּ   רָּ
ֵעת   ומפרש צוֹ   וְּ יק   ן רָּ ת ִ ה   יֹוִמין   ֵמעַׁ אָּ ל ָּ גַׁ א   לְּ חָּ ִגין ,  המצח  את  לגלות  יומין  מעתיק  היא  רצון  ועת  ִמצְּ ךְּ   ו בְּ ָּ ן   כ  ק ַׁ ַׁ ת  אי   ִאתְּ א   הַׁ רָּ ֵריה    קְּ ֵמימְּ א   לְּ לֹותָּ צְּ ה   ב ִ חָּ ִמנְּ א   ד ְּ תָּ ב ְּ ש ַׁ   ב ְּ

ר ,  שבת   של   המנחה  בתפלת  לאומרו  זה   פסוק  נתתקן  ולכך מַׁ י   אָּ ב ִ עֹון   רַׁ מְּ י   ש ִ ב ִ רַׁ זָּר   לְּ עָּ לְּ ִריךְּ ,  ֵריה  ב ְּ   אֶׁ ִרי   ב ְּ יק   ב ְּ ת ִ עַׁ א ,  יומין  מעתיק  בני  תהיה  ברוך  יֹוִמין   לְּ ֲעוָּ א   רַׁ חָּ ִמצְּ   ד ְּ
ח  ַׁ כ  ש ְּ א   ת ִ ָּ ת  עְּ ש ַׁ ִריךְּ   ב ְּ טְּ ִתצְּ  .   החול   בימות  גם  לומר  רצה,  לו   שתצטרך  בשעה  המצח  רצון  את  ותמצא  ֵליה    ד ְּ

א  ָּ ר ,  ֲחֵזי   ת  אָּ ש ְּ א  ב ִ ָּ ת  תַׁ לְּ ד ,  א "בז  דהיינו,  מטה של   פרצופים  בשאר  כי ,  וראה  בא  ד ִ ַׁ ֵלי   כ  ג ְּ א   ִאתְּ חָּ ח ,  המצח  כשמתגלה  ִמצְּ כַׁ ת ְּ א   ִאש ְּ ָּ פ    דהיינו ,  ועזות  חוצפה  נמצא  חו צְּ

א ,  קשים  דינים  התעוררות דָּ ִתיב   הו א   הָּ ח   שכתוב  זהו  ִדכְּ ה   ו ֵמצַׁ ָּ ה   ִאש   ה   זֹונָּ יָּ ךְּ   הָּ ת ְּ   לָּ נְּ ֵלם   ֵמאַׁ ָּ א ,  ניםהדי  גלוי  על   רומז  והוא,  המצח  אל   מכנה  החוצפה  את  הרי  ִהכ  כָּ הָּ   וְּ
ד ,  א "בא  וכאן ַׁ ֵלי   כ  ג ְּ א   ִאתְּ חָּ א ,  שעליו   משערות  המצח  כשמתגלה   ִמצְּ ָּ ת  יאו בְּ א   ת ִ ֲעוָּ רַׁ ִלים   וְּ ח  ש ְּ כַׁ ת ְּ ,  שבת   במנחת  כמו,  למעלה  המתעורר  שלם  ורצון  תשוקה  נמצא  אז  ִאש ְּ

ל  כָּ ִזין   וְּ כו    רו גְּ כָּ ת ְּ ין   ִאש ְּ יָּ פְּ ַׁ כ  יה    ו ִמתְּ ֵ מ    של   המצח  שמאיר  ידי  על   מתבטלים  ן"דזו  הדינים  ובין  א"דאו  הדינים  בין  כלומר,  לפניו  ונכנעים  נשקטים  הדינים  רוגז  מיני  וכל   קַׁ
 .   שלהם   במצח  א"א

עיין תורה קה מה שמביא רבנו מהאידרא רבה יש רחמים ויש רחמים, והיינו הך יש רחמים דזעיר אנפין ודאריך אנפין והכי נמי    כעין זה   יב
 מצח דזעיר ומצח דאריך אנפין.

  בפנים   שהיה  ק"א  של   ג" וס  ב" ע  של   מהזווג  המצח   מן   היוצא   הזה   החדש   ה " מ   שם   אור   והנה   - (מתוק מדבש )   )בעץ חיים שער י' פ"ב(  צרות חיים שער הברודים או   יג 

  אורות   השלשה   כמו   הבל   בחינת   לא   בו   אין   ולכן ,  אותם   לתקן  כדי  אחריהם  בא  הוא   כי,  הקודמים  האורות  מכל   אחרון  יצא  הוא   ל "ר   מכולם   אחרון   הוא ,  המצח  כנגד 

  בחינת   רק   בו   ואין ,  הסתכלות   בחינת  אפילו  בו  אין  במצח  כי,  העינים  דרך  שיצא  ג " דס  ג"ס   שם  סוד   שהוא  העינים   נקודת   כמו   הסתכלות   בחינת   ולא ,  פ"אח  של 
,  א " ע   קכט   דף )  רבא   באדרא   הזוהר   ספר ב   תמיד   שנזכר   וזהו ,  ידו  על   ולהתתקן  אורו  את  לסבול   יכולים  יהיו  מלכים  שהשבעה  כדי  מועט  אור  רק  יצא  כי,  לבד   הארה 

,  ממש   הבל   בחינת  לא  בה   אין   כי ,  התגלות  לשון  המצח  באור  שנזכר  והטעם'  וכו   אתגלייא   מצחא   כד   ( תיד '  עמ   טו  כרך   בביאורינו,  ב "ע   רפח   דף )  וזוטא   ( קסד '  עמ   יב   כרך   בביאורינו

 .   בלבד   הארה   גילוי   רק   הסתכלות  בחינת  ולא

  נקרא   ולכן,  לחוץ   הארתו  את  המצח  דרך  שם   ומגלה  המצח  בפנימיות  הוא  שהרצון  מפני"  רצון "  נקרא  המצח  כי(,  ג  אות)  ש"הכ  כ " מש  םנקדי ,  ה"בע  הבא  מאמר  את  להבין
 .   המצח  מן  הארה  התגלות  והיינו",  רעוא"  הוא   רצון  מלת  של   ותרגום,  רצון  בשם  המצח

  עלמא   למברי   ק"הא  ברצון  דהיינו  ברעותא   סליק   כד (  קלח'  עמ '  ג  כרך  בביאורינו ,  א" סוע   קלד   דף   תולדות'  פ   בריש)   מקומות   בכמה   בזוהר   שאמרו   זהו   גם   שאמר  וזה
  ן " המ  את  המצח  שהוא  ברצונו  העלה  ק"שהא  ל "ור  האצילות   עולם   למברי   ברעותיה   סליק (  ג " ה ) ,  קדמון   אדם   של   העליון   הרצון   שהוא  מצח   כי   פירוש ,  דאצילות 

  ידו   על   אשר ,  המצח   דרך  העליון  הזווג  מן  ממנו   היוצא   החדש   ה " מ   אור   ידי   על   והוא  האצילות  עולם  לברוא  יכד ,  ק" דא  ג"וס   ב" ע  של   העליון  יחוד   לצורך,  המלכים  מן
  כמו   הרצון  מצח  של   הזה  ה"מ  שם  ידי  על   ונתקנים  חיים  הם  ועתה,  הכלים  מתו  שבתחילה  הואיל ,  חדשה  בריאה  נקרא  האצילות  ותיקון  האצילות   העולם   כל   נתקן 

  שהוא   מצח   סוד   הוא   בזהר  הנזכר  רעותא   פירוש   כי   ונמצא .  ותקנו   עמו  וחיברו  אליו  השוה  ן" מב  אחד   חלק  בירר  ה"ממ  חלק  כל   איך  בפרקין  לקמן'  ה   בעזרת   שנבאר 

 .    רעוא   רצון   תרגום   כי "  רעותא"  לשון  נזכר  שבזהר  והטעם,  לחוץ   הארתו  את  שם  ומגלה  המצח   בפנימיות  הוא  שהרצון  הנזכר   הרצון 

  המוחין   נזדווגו   ושם ,  המצח   מקום   כנגד ,  מבפנים   הוא   ומקומם ,  ב" כח  שהם  המוחין   בחינת   שהם ,  קדמון   אדם   ראש ב   הוא   ב"דע   ב " הע   שבחינת   לפי   והנה 
  הוא   ג" דס  ב"הע   כי  המוחין   מן   למטה   שהם ,  ג " ס   של   הטעמים   שהם  פ " אח   שורש  שהם ,  ג" דס  ב"ע   עם  דהיינו  ג " ס   שם   בחינת   עם ,  ב" דע  ב " הע   בחינת   שהם 

    שיש   האור   מרוב   ולכן (,  ושם  ה " ד   י " בלח)   יחד   ונזדווגו  ב "דע   ב" הע  עם  בשוה  שוה  למעלה  ג "דס   ב" הע  עלו  ן" המ  עליית  ידי  ל וע,  מהקרקפתא   למטה   דהיינו  הראש   בסוף 
 (.   העינים  אורות  לגבי  ב " פ   הנקודים  בשער   לעיל  כמבואר )   שם  עד   המתפשטים  העקודים  באורות  ומתבטל   נבלע  הוא   הטבור  עד   כי,  ולמטה  הטבור  מן  אלא

 לענין החכמה דבר הכתוב ולא לענין ראיה ממש וסוף המקרא מוכיח:  ותפקחנה עיני שניהם ופרש"י  ית ג' ז'(  )בראש   כמו שכתוב   יד
כגון    נעשה שבירת כלים כי עינים רואות ולב חומד ואין לו כלים לכל מה שרואה, ואזי נשברים הכלים וכמ"ש אפילו בגדולים   ואזי בקל   טו 

משיח. להיות  ראוי  שהיה  ס   שמשון  משנה  ח'  עיין  א'  טז(    -וטה  )שופטים  ֱאַמר  ּנֶ ֶ ש  יו,  ֵעינָׁ ֶאת  ים  ּתִּ ְ ש  ְפלִּ רּו  ּקְ נִּ ְך  יכָׁ ְלפִּ יו,  ֵעינָׁ ַאַחר  ַלְך  הָׁ ֹון  ְמש  ִּ ש 
רּו ֶאת  ים ַוְיַנּקְ ּתִּ ְ ש     עיניו.  ַוּיֹאֲחזּוהּו ְפלִּ

ישרה בעיני. אינו והכתיב )שם( ואביו  שנאמר )שופטים י"ד( ויאמר שמשון אל אביו אותה קח לי כי היא    -)ח( שמשון הלך אחר עיניו    תוי"ט 
   ואמו לא ידעו כי מה' היא. כי ]אזל[ מיהו בתר ישרותיה ]אזל[. גמ': 

ד:   שמות פרק כח   טז  ם קֶֹדש  ַלידֹוָׁ ּתּוֵחי חֹתָׁ יו ּפִּ לָׁ ְחּתָׁ עָׁ ּתַ הֹור ּופִּ ב טָׁ הָׁ יץ זָׁ יתָׁ ּצִּ ש ִּ ה ַעל   )לו( ְועָׁ יָׁ ֵכֶלת ְוהָׁ יל ּתְ תִּ ְמּתָׁ ֹאתֹו ַעל ּפְ ֶפת ֶאל מּול    )לז( ְוש ַ ְצנָׁ ַהּמִּ
ְהֶיה:  ְצֶנֶפת יִּ ֵני ַהּמִּ ֹנת קָׁ   ּפְ ל ַמּתְ ֵאל ְלכָׁ רָׁ ש ְ ֵני יִּ ּו ּבְ יש  ר ַיְקּדִּ ֶ ים ֲאש  ִּ ש  דָׁ א ַאֲהרֹן ֶאת ֲעֹון ַהּקֳּ ש ָׁ ה ַעל ֵמַצח ַאֲהרֹן ְונָׁ יָׁ יד  )לח( ְוהָׁ מִּ ְצחֹו ּתָׁ ה ַעל מִּ יָׁ יֶהם ְוהָׁ ֵ ְדש 

ד:  ְפֵני ְידֹוָׁ ֶהם לִּ צֹון לָׁ    ְלרָׁ

ת עון  א      לשון סליחה ואעפ"כ אינו זז ממשמעו אהרן נושא את המשא של עון נמצא מסולק העון מן הקדשים:   -  ונשא אהרן לח(  ) -  רש"י 

לרצות על הדם ועל החלב שקרבו בטומאה כמו ששנינו )מנחות כה( איזה עון הוא נושא אם עון פיגול הרי כבר נאמר לא ירצה    -  הקדשים 
ואין לומר שיכפר על עון הכהן שהקריב טמא שהרי עון הקדשים נאמר ולא עון המקריבים הא אינו מרצה  ואם עון נותר הרי נאמר לא יחשב  

אי אפשר לו' שיהא על מצחו תמיד שהרי אינו עליו אלא בשעת העבודה אלא תמיד לרצות    -  והיה על מצחו תמיד       אלא להכשיר הקרבן: 
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צדיק הדור שמקיים שויתי הויה  ל   , ורומזמצוה שיהיה על מצח הכהן הגדול  , שהציץ זהב שכתוב עליו שם הויה
, שבכוחו לתקן את  \יז/ צחו בחי' מצח הרצוןומ  , לבו חלל בקרבו אזי כל רצונו הוא רק רצון ה'ע"י שולנגדי תמיד,  

כל אחד ע"י הצדיק  וצריך    .הנ"ל  כלים של כל ההולכים אחר עיניהם שעל כן טעו אחר חכמי הטבע השבירת  

שבקדושה   גדול  ומכניע החכם  ועי"ז הוא מתגבר  בעולם לשורש הרצון.  לקשר כל הרצונות שיש 
   וסותר דעות חכמי הטבע שכופרים ברצון: 

כנגד מצח הרצון שהוא הארת הרצון הקדום שעלה במחשבה תחילה של הקב"ה שכל פרט דהיינו  זה  כנגד  אך  

רך הבחירה להסתיר את  והוא הנחש הקדמוני שנברא לצ  יש בחי' מצח הנחשכנגד זה    ,בבריאה יחזיר לו כבוד

המתנהל עפ"י חק אלא רק חק הטבע    ,טוען שאין רצון עליוןועזות פנים    \יח/ נחושה  במצח, שהוא  הרצון האמיתי

 שורש חכמת הטבע.  והוא  \יט/ גלגלי הרקיע
דהיינו שרש הכפירה בזה שהקב"ה מנהיג ברצונו בלבד את כי כל דבר יש לו שורש, ושורש חכמת הטבע  

כולם את דעתו    הוא בחי' מצח הנחשחק הטבע   רצונו להשליט על  גלגלי הרקיע, שכל  שאין למעלה מחק 
עיו  ונקרא מצח הנחש  וכפירתו על כל   \כ/רכי הוא כמו  שהולך אחרי מצחו שהוא רצונו החזק להשתלט בדעתו 

רגליובחי'    וזה  ,העולם על  נחשת  יז(  ומצחת  א  )שמואל  בגלית  מדבר    \כא/ הנאמר  הפסוק  פשט 
מהשריון שלבש גלית להגן על גופו ומצחת הנחושת הוא לוח נחושת שהיה מגן על רגליו, ורבינו דורש שרמוז בזה  

ל כוונתו  ולהפילם  שעיקר  ישראל  של  בלבם  ספיקות  להכניס  רוחנית  המלחמה  אלא  הגשמית  המלחמה  היה  א 

ברצון,   שכל מהאמונה  להראות  רוצה  והיה  כופר,  היה  גלית  כי  הנ"ל.  הנחש  מצח  בחי'  היינו 
רמוז , שזה בחי' מצח הנחש כנ"ל. וזהו  \כב/הכל עפ"י הטבע ח"ושל כל מה שנעשה בעולם  הסיבות  

,  ויברך ה' אותך לרגלי)בראשית ל(  כ"ש, בחי' סיבות, רגליוכי  ,חשת על רגליושכתוב שמצחת הנבמה 
הפי' שם הוא  כן  כי  הי[כג ]   בסיבותי  ללבן שהש"י  ידו    ', שיעקב אמר  על  הברכה  אליו  מסבב 

וגלית היה   ,רק שיעקב תלה כל הסיבות בהש"י כנ"ל  ,נמצא שרגל הוא בחי' סיבות  .ובסיבתו
 :  כנ"ל ומצחת נחשת על רגליונחש, דהיינו בחיוב הטבע. וזהו תולה כל הסיבות שלו במצח ה

בפועלולפעמים   הנחש  מצח  בחי'  ישראל  מתגבר  בני  שיונק  על  פרטי  איש  ע"י  דהיינו  כל , 

ובלעם  חכמתו ממצח הנחש גלית  והוא מראה בחכמתו שהכל כגון  , שהוא שורש חכמת הטבע. 
 עפ"י הטבע ח"ו.  

 
ו  לדברי האומר עודהו על מצחו מכפר ומרצה ואם לאו אינו מרצה נדרש על  להם אפי' אינו על מצחו שלא היה כה"ג עובד באותה שעה. 

 מצחו תמיד מלמד שממשמש בו בעודו על מצחו שלא יסיח דעתו ממנו: 
באוצרות חיים שער הברודים הנ"ל ששרש מצח הרצון הוא אור מה החדש שיצא ממצח אדם הקדמון לתקן את שבירת הכלים  כמבואר    יז 

 י א"ק.שגרמו האורות שיצאו מעינ 

כן יאמר על מי שהוא מעיז ביותר שהוא מרים מצחו ומחזקו כנחושה וכן    -ומצחך נחושה    -על ישעיה פרק מח פסוק ד    מצודות דוד עיין    יח
   נאמר חזקו פניהם מסלע )ירמיה ה(: 

ר"ל    -אמר לשון גיד. ערפך    רצה לומר שבט ברזל ולפי שיש בעורה גיד בשר לזה   -)ד( וגיד ברזל  ' על ישעיה פרק מח פסוק ד    מצודות ציון 
 נחושת:   -מלשון מצח. נחושה    -אחורי הצואר. ומצחך  

באמת   יט  הרקיע,    כי  גלגלי  בחק  העולם  את  שמנהיג  ע"י  הנהגתו  מסתיר  שיודעים  הקב"ה  ע"י  עתידות  לדעת  ואפשר  לטבע  חק  יש  כן  ועל 
והגלגלים,   זה רק למי שהולך אחר הטבע חכמת הטבע  הנה אבל    , אבל  גתו של הקב"ה הוא מנהיג אותו בהשגחה מעל חוקי  מי שרוצה רק 

יז תנינא  ֶזה, אות  סא    תורה גם  עיין  ו   .הטבע כמבואר בתורה  ְיֵדי  ְוַעל  ּנּו    )שמסמיכים רבי שאינו הגון(   ]ג[  ּמֶ מִּ ח  ְלקָׁ ֲהלּוֵכי  )מישראל(  נִּ ּתַ ְכַמת  חָׁ
ידֹות ַהּבָׁ  ּנּות ַוֲעתִּ ּתַ ְ ש  ל ַההִּ יַע, ֵליַדע ּכָׁ קִּ רָׁ י הָׁ ּלֵ ְלּגַ יַע, ְונִּ ּגַ קִּ רָׁ י הָׁ ּלֵ ְלּגַ ין ַעל ְיֵדי ּגַ  מסר להם. )לגויים(.אִּ

א'    כמבואר   כ רשע,  ירא  אותו  מכנה  ורבנו  ברצון  כפירה  רק  אלא  הנאה  שום  לו  אין  הרעות  מהחיות  להבדיל  הנחש  שמצח  התורה  בסוף 
הוא   כי  רשע,  מ להבדיל  פרומער  אחרת  דיעה  שום  לראות  ולא  לשמוע  רוצה  שלא  שמים  לירא  אותו    , דעתו דומה  יפילו  לא  ושלום  שחס 

כך מצח הנחש הולך רק אחרי    והוא ממש זה לעומת זה של מצח הרצון, שלא רואה ולא שומע הבלי עוה"ז אלא רק את רצון ה'.  מאמונתו.
 רצון הנחש הקדמוני.

מֹו מִּ   א פרק יז -שמואל   כא ְ ת ש  ְליָׁ ים ּגָׁ ּתִּ ְ ש  לִּ ֲחנֹות ּפְ ּמַ ם מִּ ַניִּ יש  ַהּבֵ ֵצא אִּ ֶרת: )ד( ַוּיֵ זָׁ ש  ַאּמֹות וָׁ ֵ ְבהֹו ש  ת ּגָׁ ים    ּגַ ִּ ַקש ּ ְריֹון ַקש ְ ִּ ֹו ְוש  ת ַעל רֹאש  ֶ )ה( ְוכֹוַבע ְנחש 
ת:  ֶ ים ְנחש  לִּ קָׁ ְ ים ש  פִּ ת ֲאלָׁ ֶ ְריֹון ֲחֵמש  ִּ ַקל ַהש ּ ְ ש  בּוש  ּומִּ יו:   הּוא לָׁ ֵתפָׁ ין ּכְ ת ּבֵ ֶ ידֹון ְנחש  יו ְוכִּ ת ַעל ַרְגלָׁ ֶ ְצַחת ְנחש     )ו( ּומִּ

   כמין יד ברזל היוצא מן הכובע כנגד החוטים, שקורין נש"ל בלע"ז, והיתה מגעת לו עד רגליו.  -נחשת    )ו( ומצחת   רש"י 

ת"י וטרקלין דנחש פי' טס של נחשת תלויה על רגליו לכסותם והוא שם מושאל מן מצח כי כן נושאות הנערות    -)ו( ומצחת נחשת    -  רד"ק 
 ך האמת טס הזהב או כסף על מצחם ואותו נקרא מצחה על דר 

בעיקר בכת"י רבינו שבסוף הספר נתבאר דעתם מדוע כופרים במצוות המעשיות כי טוענים שהעולם מחוייב המציאות כמו    עיין תורה סב   כב
האור מהשמש ממילא המצוות לא מועילות כלום וע"ש שרבינו מיד סותר דעתם המוטעית שהאמת היא הפך הגמור שכל העולם עומד רק  

 ע מחדש מעשה בראשית רק ברצונו לבד ומשגיח על כל מעשה קטן.על רצונו ית' וכל רג 
 עיין פי' אברבנאל עה"פ ורד"ק זכריה יד ד' ושפתי כהן דברים יא ב'.  כג



 6ו.                תנינאוהר"ן מ                               ד     תורה                           קוטי      לי                     

בתוך החכם   במחשבות כפירה דקותשורש חכמת הטבע  מוני  הקדמצח הנחש  עצת  ויש שנכנס בחי'  
אלא שעדיין אמונת הרצון אינה שכל הנקנה אצלו ואפשר   זקן ונשוא פנים שמאריך ימיואפילו    \כד/ שבקדושה

. וחכמה זו של מצח הנחש מתחלת ליכנס עמו מעיון לעיון עד שנכנס בעיון דק עדיין להפילו ממנה
ואם   אין רצון כלל ח"ו   כהבשורש הרצון, ולכפור שם ח"ו כאלו מאד, עד שרוצה להטיל פגם ח"ו  

שום לו  אין  מצח הרצון  אבל מהחכם הגדול שבקדושה    .יש למצח הנחש יניקה ממנו כמבואר לקמן  הוא מצליח אזי
הנ"לואדרבה    ,\כו/יניקה הרעות  החיות  את  לתקן  גדול  הנחש  \כז/כוחו  המצח  את  להכניע  גם  צדקה  ע"י  ועוד   ,

  :מעלה משם נשמות שנפלו ועי"ז מעיין בקושיות מהחלל הפנוי דייקא שהוא ן בתורה סד אות ה' . גם עייבעצמו

 
 חאות 

מבאר שמצח הנחש תחילת יניקתו מאיזה סדק בעבודת ה' שמוצא בזקנים דהיינו חכמים מאריכי ימים דהיינו  
צת נכנס במחשבתם מעיון  עובדי ה' שבכל יום ויום מוסיפים אור קדושה חכמה ודעת, וכשנופלים מעבודתם ק

לעיון ומכניס בלבם ספק ברצון, ועי"ז מפילם מישוב הדעת ומלהאריך ימיהם כנ"ל ועי"ז נכנס קצת חכמת הטבע  
גם חולקים על הכשרים  בלבם ונופלים עוד וגם פוגמים ימיהם ועי"ז נכנס יותר חכמת הטבע בלבם עד שנעשים 

ושבע  קצר ימים ( עד שנעשים בבחי' \כחתאוות ממון )פל"ח יד/מהם )לק"ה( ועי"ז עוד נופלים לטרדת הפרנסה ו
דהיינו שכבר נפלו לגמרי מעבודת ה' הנ"ל ונעשים שבע רוגז, שכבר אין להם כלל ישוב הדעת אלא רק כעס רוגז, 

    .על שלא הולך להם כסדרכל הימים 

 
)כך נ"ל מחילוק הלשונות דלעיל כתב חכם גדול וכאן רק  הוא תלמיד של הצדיק הגדול שהוא החכם גדול בקדושה כנ"ל.    חכם שבקדושה   כד

יכול מצח  ובתלמיד  י לקמן במעשה מרבי יהודה הינדואה מכנה את הצדיק הגדול חכם שבקדושה ולא כתב גדול וצ"ע(  חכם, אבל צ"ע בזה כ 
, ועי"ז יונק ממנו מצח הנחש כמבואר בהמשך  כנס מעיון לעיון עד שמכניס ספק ברצון ומפילו קצת מעבודת ה'י לה ו הנחש להכניס מחשבות  

וא  ח'. אבל בצדיק הגדול אינו יכול  ג'  דרבה מבואר בתורה סד  באות  נכנס ל אות  ועי"ז  עיין ב שהצדיק הגדול בכוונה  קושיות מהחלל הפנוי 
כנס בצינור של המדות הרעות של הרשעים  י ועיין תורה ח' סוף אות ה' שהצדיק וגם הנלוים אליו יכולים לה   .מעלה משם נשמות שנפלו לשם 

 שיות מהחלל הפנוי.ולשבר אותם. וצ"ל שהכוונה למדות רעות דייקא אבל לא לקו 
 כאילו   -מתרצו    כה 

בנו של רבי יהודה הנשיא(  הּוא  ב' ד'  כמבואר באבות  רצון ה' הוא בבחי' שכל הנקנה,    כי אצלו   כו  ֵדי  )רבן גמליאל  ּכְ  , ְרצֹוֶנךָׁ ּכִּ ה ְרצֹונֹו  ה אֹוֵמר, ֲעש ֵ יָׁ הָׁ
ֵני ְרצֹונֹו,  ּפְ ְרצֹוְנךָׁ מִּ ל  ּטֵ ּבַ ְרצֹונֹו.  ּכִּ ְרצֹוְנךָׁ  ה  ֲעש ֶ ּיַ ֶ .    ש  ֵני ְרצֹוֶנךָׁ ּפְ ים מִּ ְרצֹון ֲאֵחרִּ ל  ַבּטֵ ּיְ ֶ ֵדי ש  והחכם הגדול שבקדושה זכה לזה בשלמות עד שא"א  ּכְ

( ח"ב מכתב מד  שנת תרנב   אע"פ שהמפרשים שם פירשו קצת אחרת אבל עיין בספר יסוד העבודה לרבי שלמה )הוצאה ראשונה   להפילו מזה.
כדי בטל    ומבאר שצריך לזה ביטול גמור ולא עמ"נ לקבל שכר.  צריך לרצות את רצון ה',  אחר שמקשה שם פי' הרע"ב מבאר יפה כפשוטו ש 

 וכו' עי"ש.  ללבוש צורה חדשה   את כל המדות הרעות בשרשן ואזי 

ֵיש    -אות ט'    ' שומר שכר הלכה ב   ין לק"ה י וע   כז  י  ּכִּ ים,  יקֹוְרסִּ ֶאּפִּ הָׁ ין  ּבֵ ּלּוק  חִּ ש   ּיֵ ֶ "ל ש  ַהּנַ ה  ַהּתֹורָׁ ּבְ ר  ְמבֹאָׁ י  ַחּיֹות    ּכִּ יַנת  חִּ ּבְ ים  אִּ ְקרָׁ ּנִּ ֶ ש  ים  יקֹוְרסִּ ֶאּפִּ
ֶהם ְוכּו'. ֲאבָׁ  ּלָׁ ֶ ֶקר ש  ֶ ַעת ְוש  יק ּדַ ה ְלַהֲחזִּ ּזֶ ה מִּ אָׁ ֶהם ֲהנָׁ י ֵיש  לָׁ ם, ּכִּ תָׁ אָׁ ים ַלֲהנָׁ יקֹוְרסִּ ֶאּפִּ ֵהם הָׁ ֶ עֹות ש  הּוא  רָׁ ֶ , ש  ש  חָׁ יַנת ֵמַצח ַהּנָׁ ְבחִּ הּוא ּבִּ ֶ יקֹורֹוס ש  ל ֵיש  ֶאּפִּ

ְוכֹוֵפר  ע  ָׁ ש  ַואֲ   רָׁ ה  ֵנבָׁ ּגְ ֵהם  ֶ ש  קֹות  ֶהּזֵ יֵני  מִּ ֵני  ְ ש  ין  כִּ ָׁ ְמש  נִּ ים  יקֹוְרסִּ ֶאּפִּ יֵני  מִּ ֵני  ְ ש  ּוֵמֵאּלּו  ְוכּו'.  ה  אָׁ ֲהנָׁ ּום  ש  י  לִּ ְפלּו  ּבְ ּנָׁ ֶ ש  ים  יקֹוְרסִּ ֶאּפִּ ֵיש   י  ּכִּ ין.  ְואֹוְנסִּ ה  ֵבדָׁ
ַהבַּ  הּו  ְטעָׁ הִּ ֶ ֻעּיֹות ש  טָׁ ה  ּמָׁ ּכַ ְיֵדי  ַעל  ֶהם  ּלָׁ ֶ ש  יקֹוְרסּות  ְכּבֹש   ְלֶאּפִּ לִּ ר  ּבֵ ְתּגַ הִּ ְולֹא  ַרע  ּבֹו הָׁ לִּ ירּות  רִּ ְ ֵמעֹודֹו ַאֲחֵרי ש  ַלְך  הָׁ ֶ יו ש  ֲאֹותָׁ ּתַ ּבּוי  רִּ ְיֵדי  ַעל  ר  בָׁ ּדָׁ ַעל 

 ֶ ש  ַעד  א  רָׁ ְסבָׁ לִּ א  רָׁ ְסבָׁ ּומִּ ה  ְלֵדעָׁ ה  עָׁ ּדֵ מִּ ה  ְתעָׁ ְונִּ ַלְך  הָׁ יו  ֲאֹותָׁ ּתַ ּבּוי  רִּ ּוֵמֲחַמת  תֹו,  ֲאוָׁ ּתַ ְכּפֹות  ְולִּ ְצרֹו  וְ יִּ ַפל  ַהּכֹל  ּנָׁ ֱאֶמת  ּבֶ ל  ֲאבָׁ דֹול  ּגָׁ יקֹוְרסּות  ֶאּפִּ ּבְ ה  ְתעָׁ נִּ
ּתַ  אֹות  ְלַמּלְ ּיּוַכל  ֶ ש  ֵדי  ּכְ יקֹוְרסּות  ְוֶאּפִּ ירֹות  ְכפִּ לִּ יאּוהּו  ֱהבִּ ֲאֹות  ַהּתַ י  ּכִּ ה,  ַהּזֶ ם  עֹולָׁ הָׁ ֲאֹות  ּתַ דּו  ֵמֲחַמת  ְלּכְ נִּ ים  יקֹוְרסִּ ֶאּפִּ הָׁ רֹב  ר  ֶ ֲאש  ּכַ ה  עָׁ רָׁ הָׁ תֹו  ֲאוָׁ

 ֶ ירֹות ש  פִּ ּכְ ֶהְעֵלם ְוֶהְס ּבַ ֶרת ּבְ ְחּתֶ ּמַ א ּבַ ב ּבָׁ ּנָׁ ַהּגַ ֶ מֹו ש  י ּכְ ה, ּכִּ ה ַוֲאֵבדָׁ ֵנבָׁ יַנת ּגְ חִּ ֶהם ַרק ַעל ְיֵדי ֶזה. ְוֶזה ּבְ ה  ּלָׁ ֲאֵבדָׁ ת ְוֵכן הָׁ יִּ ַעל ַהּבַ יק ֶאת ַהּבַ ר ְוגֹוֵנב ּוַמּזִּ ּתֵ
ַעל   ין  אִּ ּבָׁ ירֹות  פִּ ַהּכְ ֵאּלּו  ֵכן  מֹו  ּכְ ַעת,  ַהּדַ ח  ֶהּסַ ּבְ א  ַעד  ּבָׁ ּיּות  ימִּ ְוַעְקמִּ יֹות  ַהְטעָׁ ה  ַכּמָׁ ּבְ ְעּתֹו  ּדַ ֶאת  ד  ּוְמַאּבֵ ּגֹוֵנב  ֶ ש  ע  רָׁ הָׁ ֶצר  ַהּיֵ ל  ֶ ש  ַעת  ַהּדַ ֵנבֹות  ּגְ ְיֵדי 

ַהּגוֹ  א  ְלמָׁ עָׁ יֵקי  ַמּזִּ ֱאֶמת  ּבֶ ים  יֹוְנקִּ ֵאּלּו  ּכָׁ ים  יקֹוְרסִּ ֵמֶאּפִּ ן  ּכֵ ְוַעל  יקֹוְרסּות  ֶאּפִּ הָׁ ְמצּוַדת  ּבִּ ד  ְלּכָׁ ּנִּ ֶ גְּ ש  ים  "ל  ְרמִּ ּנַ ּכַ ם  ָׁ ְרש  ָׁ ש  ם  ָׁ ש ּ מִּ י  ּכִּ ַוֲאֵבדֹות,  ְוֵאּלוּ  ֵנבֹות 

קַ  ּמְ ֶ ה ש  ָ ְקֻדש ּ ּבִּ ֶ ְיֵדי ֶהָחָכם ש  ַהְכָנָעָתם ַעל  ֶ ָרצֹון, ש  ים ּבָ ים ַחיֹּות ָרעֹות ַהּכֹוְפרִּ ְקָראִּ ים נִּ יקֹוְרסִּ יַנת ֵמַצח  ָהֶאּפִּ חִּ הוּא ּבְ ֶ ֶֹרש  ָהָרצֹון ש  ל ָהְרצֹונֹות ְלש  ּכָ ר  ֵ ש ּ
ְמבָֹאר בְּ ָהָר  ּכַ ם  ָ ן ש  לֹום ְוכוּ', ַעיֵּ ָ נוּ ָעָליו ַהש ּ ַרּבֵ ה  ֶ ק מֹש  ּלֵ ְסּתַ ם נִּ ָ ש ּ ֶ ין ש  ַרֲעוִּ ּדְ יַנת ַרֲעָוא  חִּ ם.  צֹון, ּבְ ָ ן ש  "ל, ַעיֵּ ַהּנַ ֵהם      ַהּתֹוָרה  ֶ ים ש  יקֹוְרסִּ ל ֵיש  ֶאּפִּ ֲאבָׁ

וּ  ש  י  לִּ ּבְ ְוכֹוֵפר  ע  ָׁ ש  רָׁ הּוא  ֶ ש  ש   חָׁ ַהּנָׁ ֵמַצח  יַנת  ְבחִּ ְוכּו'  ּבִּ צֹון  רָׁ הָׁ ֶֹרש   ש  ּבְ לֹום  ָׁ ְוש  ַחס  ְכּפֹר  לִּ ין  רֹוצִּ ֵהם  ֶ ש  ה  אָׁ ֲהנָׁ ְיֵדי  ם  ַעל  י  ּכִּ ְצָדָקה,  ְיֵדי  ַעל  ְוַהְכָנָעָתם 

ַהּדֹור  ְקֵני  זִּּ מִּ יֹּוֵנק  ֶ ש  ָחש   ַהּנָ ֵמַצח  ין  יעִּ ַמְכנִּ חִּ   ְצָדָקה  ּבְ הּוא  ֶ ש  צֹון  רָׁ הָׁ ֵמַצח  ר  ּבֵ ְתּגַ ּומִּ ֵלמּות  ְ ש  ֶהם  ּבָׁ ֵאין  ֶ ם.  ש  ָׁ ש  ן  ַעּיֵ ְוכּו',  ה  ָׁ ְקֻדש ּ ּבִּ ֶ ש  ים  ְזֵקנִּ וֵּמֵאּלוּ  יַנת 

יַנת ֵמַצח  חִּ ֵהם ּבְ ֶ יס ש  ים ְלַהְכעִּ יקֹוְרסִּ ֶ   ָהֶאּפִּ ן ש  ס ְורֹוֵצַח ְוַגְזלָׁ מֹו ַאּנָׁ י הּוא ּכְ ין, ּכִּ ים אֹוְנסִּ אִּ ְקרָׁ ֵהם נִּ ֶ יחֹות ש  ֵזלֹות ּוְרצִּ ין ּגְ כִּ ָׁ ְמש  , ֵמֶהם נִּ ש  חָׁ ה ַהּנָׁ ְזקָׁ חָׁ א ּבְ   ּבָׁ
א  ְליָׁ ְתּגַ אִּ יקֹוְרסּות ּבְ ֶאּפִּ יס הָׁ י הּוא ַמְכנִּ ֵלם, ּכִּ ּכָׁ י הִּ לִּ ה לֹו ּבְ יָׁ ה הָׁ ה זֹונָׁ ָׁ ש ּ א ּוֵמַצח אִּ ַפְרֶהְסיָׁ ֶכֶלב ֶנֶגד    ְוֹאֶנס ּבְ ְצחֹו ּכְ יו ּומִּ נָׁ ֲאֹות ַרק ֵמֵעז ּפָׁ י ּתַ ה ּוְבלִּ ָׁ י ּבּוש  לִּ ּבְ

ְר  ָׁ א ְוש  רָׁ ּקָׁ יט עִּ ּלִּ ַ ים ַרב ְוש  מִּ ל עֹולָׁ ים בְּ ּבֹוֵרא ּכָׁ כִּ ָׁ ְמש  ים נִּ יקֹוְרסִּ ֶאּפִּ ן ֵמֵאּלּו הָׁ ין, ְוַעל ּכֵ ימִּ ל ְסתִּ כָׁ א ּדְ ימָׁ ין ְסתִּ ל ַרֲעוִּ כָׁ א ּדְ ין ַרֲעוָׁ ְלמִּ ל עָׁ כָׁ א ּדְ ָׁ ֵזלֹות  ש  יַנת ּגְ חִּ
"ל:  ין ְוַכּנַ יַנת אֹוְנסִּ חִּ ֵהם ּבְ ֶ יחֹות ש   ּוְרצִּ

פגם נפילת הימים והדעת שבא לו על ידי טרדת הפרנסה  מעלה  אך התועלת של הצדקה גדול מאד, כי בזה מתקן ו   -אות יד    עיין פל"ח   כח

והממון ומזה היה יניקת מצח הנחש, ועל ידי זה בא לו כל כך התגברות האכזריות בלבו כנגד מצוות הצדקה, כי מצח הנחש הוא בחינת רוגז  
ידי שמשבר את האכזריות    ואכזריות,  ימיו עליו להעניים על  זה הממון שבלה  זה בעצמו  ועכשיו כשנותן  ידי  ומהפכו לרחמנות, על  שבלבו 

בממון הזה  מכניע מצח הנחש שהוא בחינת רוגז ואכזריות ומתגבר בחינת הרצון דקדושה, כי מניה וביה אבא ליזול ביה נרגא היינו שדייקא  

מלאכה ועסק, ומזה היה  שבלה ימיו עליו, מחמת שנתעכב השפעת החסד מחמת שלא היה לו כלי היראה, ועל כן היה צריך לבלות ימיו על  
הנחש  מכניע מצח    יניקה לבחינת מצח  זה הממון בעצמו  ידי  על  לצדקה, אז  זה  ממונו  ונותן  לרחמנות  ומהפכו  כשמשבר האכזריות  עכשיו 

 ...הנחש ונתגלה בחינת מצח הרצון, ונכנע בחינת חכמת הטבע ובא התגלות הרצון,  



 7ו.                תנינאוהר"ן מ                               ד     תורה                           קוטי      לי                     

 גדולי הדור  ור, ממאריכי ימים שבדדהיינו חכמי הדור   שזה המצח הנחש יניקתו מזקני הדור  ודע

, כשאין בהם שלימות, מזה יונק מצח חכמה קדושה ודעת  \כט/ עובדי ה' שבכל יום מוסיפים  הכשרים קצת
הנ"ל שלהם  הנחש  ה'  בעבות  שמוצא  סדק  מאיזה  זקן  דהיינו  כי  רבות.  שנים  שחי  הכוונה  אפילו   ,אין  אלא 

חכם  \ל/ילד נוטריקון    ,שהוא  זק"ן  בגמ'    קנה חכמהלאזה  כי  הפסוק  [לג ]\לב/(:ושין לב)קידכמבואר    בביאור 

וצריך האדם כל זמן שמזקין, כל מה שנתוסף ובא לו יום מימי חייו,   ,והדרת פני זקן  )ויקרא יט לב(
שעל ידה נקרא זקן זה    וזה עיקר החכמה  ודעת  הלהוסיף בכל יום ויום שבא אח"כ תוספות אור קדוש

ז"ל במשנה  . וכשרז"ל  קנה חכמה כל תלמידי חכמים  זקני ת"ח    \לד/פ"ג(סוף  ים  )קינוכמו שאמרו רבותינו 
עליהן מתישבת  דעתן  שמזקינין  יום  ש דהיינו    זמן  הדעת  מוסיפיםבכל  ישוב  מתחדשים  יותר  ועי"ז   ,

. כי צריכין בכל יום ומתחזקים בכל יום בעבודת ה' ומאריכים כל יום ויום בתוספת אור חכמה וקדושה ודעת
ודעת.   קדושה  בו  להוסיף  אח"כ  שבא  א(  ויום  )בראשית  יוםכמ"ש  לאור  אלקים  פשט ,  ויקרא 

קרא   ,ולזמן שנסתלק האור  ,יום  ,דהיינו שהקב"ה קרא לאותו זמן שבו האיר האור  שם עצםהוא  "לאור"  שהפסוק  

שכל יום צריך שיאיר ביותר   של קדושה ודעת הוא עושה את היום ליום)חכמה(  שהאור  ורבינו דורש    לילה.
 כנ"ל. 

נחלשים קצת בישוב הדעת מוצא מצח הנחש איזה סדק באמונת   כי ימים שבדור,אבל כשהזקנים, המארי 
ונכנס במחשבתם מעיון לעיון עד שמכניס בלבם ספק ברצון   ז'הרצון שלהם  נחלשים בישוב  אזי    ,כנ"ל סוף אות 

מבאר שהכוונה לכשרים קצת שלא לא מסתכלים על    \לוובלק"ה/   ,\להאע"פ ששלימים בלבם )פל"ח אות י'(/ הדעת  

 
ס' אות    כמבואר לקמן   כט  לעיל בתורה  ּובְ ומפורש  ְיֵדי  ]ג[  ַעל  הּוא  "ל.  ּנַ ּכַ ַעם  ּפַ ל  כָׁ ּבְ ה  ָׁ ְקֻדש ּ תֹוְספֹות  ּבְ יו  מָׁ יָׁ יְך  ּוְלַהֲארִּ יב  ְלַהְרחִּ ַהְינּו  ּדְ ֵקן,  זָׁ יַנת  חִּ

מִּ  ַהּיָׁ ין  ְתַרֲחבִּ ְונִּ ין  ְרכִּ ְתאָׁ נִּ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶ ש  יֹום.  וָׁ יֹום  ל  כָׁ ּבְ ה  ָׁ ְקֻדש ּ ּתֹוְספֹות  ה  יאָׁ ְמבִּ ה  ְראָׁ ַהּיִּ ֶ ש  ה,  ְראָׁ ְבחִּ יִּ ּבִּ ְוֶזה  ים,  ים".  מִּ יָׁ יף  ּתֹוסִּ ה'  ְרַאת  "יִּ י(  ֵלי  ְ ש  )מִּ יַנת 
לְּ  ר מִּ צָׁ הּוא קָׁ ֶ ר', ש  אֹוצָׁ ּה ּכְ אָׁ 'ֲעשָֹׁ כֹות ס"א(:  רָׁ )ּבְ יַנת  חִּ ּבְ רֹו",  יא אֹוצָׁ ְרַאת ה' הִּ ה ל"ג(: "יִּ ְעיָׁ ַ יַנת )ְיש  חִּ ים ֵהם  ּבְ מִּ ַהּיָׁ ַלת  י ַהְתחָׁ ּכִּ ה.  ַמּטָׁ ּלְ ב מִּ חָׁ ְורָׁ ה  ַמְעלָׁ

ּכָׁ  ְוַאַחר  ים,  רִּ ְראָׁ ְקצָׁ ַהּיִּ ְיֵדי  ַעל  ין  ּזֹוכִּ ֶ ש  א  ְמצָׁ נִּ "ל.  ּנַ ּכַ ה  ְראָׁ ַהּיִּ ְיֵדי  ַעל  ה,  ָׁ ְקֻדש ּ תֹוְספֹות  ּבְ ין,  ְוהֹוְלכִּ ין  ְתַרֲחבִּ מִּ ֵקן,  ְך  זָׁ יַנת  חִּ ּבְ ֵהם  ֶ ש  ים,  מִּ יָׁ יכּות  ַלֲארִּ ה, 
יק,  ּקּוֵני ַעּתִּ יַנת ּתִּ חִּ  ּבְ

  ל חכם, אפילו אינו זקן אלא יניק וחכים, ואפי' אינו רבו, )רק שהוא גדול ממנו יורה דעה סימן רמד )א( מצות עשה לקום מפני כ   שו"ע   עיין   ל
 ועיי"ש ש"ך שאפילו ילד לפני בר מצווה.        וראוי ללמוד ממנו(. )טור בשם הרמב"ם ור"ן פ"ק דקדושין(. בחכמה 

 שם וכו' כנ"ל קצת משמע שהכוונה לפסוק.     צ"ע איך לנקד קנה אם כוונת רבינו לפסוק ק' בשוא או לדרשה ק' בקמץ ועיין לקמן שנקט  לא 

טז{ אספה  -לב{ מפני שיבה תקום יכול אפילו מפני זקן אשמאי ת''ל זקן ואין זקן אלא חכם שנאמר }במדבר יא -ת''ר }ויקרא יט   -  קדושין לב:   לב

יוסי הגלילי אומר   יכול יעמוד    .' קנני ראשית דרכו כב{ ה-שנאמר }משלי ח   אין זקן אלא מי שקנה חכמה לי שבעים איש מזקני ישראל רבי 
רחוק  והדרת   , מפניו ממקום  יניק  ...      .לא אמרתי קימה אלא במקום שיש הידור   , ת''ל תקום  היינו תנא קמא איכא בינייהו  יוסי הגלילי  רבי 

ס''ד כ  אי  יוסי הגלילי אמר לך  דרבי  מ''ט  וחכים  יניק  יוסי הגלילי סבר אפילו  וחכים לא רבי  יניק  ת''ק סבר  נכתוב  וחכים  ת''ק א''כ  דקאמר 
דבעי   ות''ק משום  וחכים  יניק  ש''מ אפי'  האי  לאו  והאי  האי  לאו  דהאי  דפלגינהו רחמנא למימר  מ''ש  והדרת  תקום  זקן  מפני שיבה  רחמנא 

זקן ומדלא    מפני שיבה תקום והדרת תקום והדרת פני   למיסמך זקן ויראת ותנא קמא מ''ט אי ס''ד כדקאמר רבי יוסי הגלילי א''כ נכתוב רחמנא 
 .כתב הכי ש''מ חד הוא 

)אבל רבינו נראה  משלי ד' קנה חכמה.    אין זו גרסתינו שם אבל עי"ש פרש"י אין זקן אלא זה שקנה חכמה ולשון נוטריקון דבר הכתוב. ומדנקט רש"י שקנה משמע שאין כוונתו לפסוק ב   לג
 ק"ה פדיון הבן ד' ד'( שמתכוין לזקן דקדושה לכן נקט ְקנה בהוה ולא ָקנה בעבר כמבואר בל 

ִּ   -סוף פרק ו'  פרק ג    קנים משנה    לד יַצד קֹולֹו ש  ה. ּכֵ ְבעָׁ ִּ הּוא ֵמת קֹולֹו ש  ֶ ד, ּוְכש  הּוא ַחי קֹולֹו ֶאחָׁ ֶ ש  ְמרּו, ּכְ אָׁ ֶ ַע, ֶזה הּוא ש  ֻ י ְיהֹוש  ַמר ַרּבִּ י  אָׁ ּתֵ ְ ה, ש  ְבעָׁ
חֲ  ֵני  ְ ש  יו,  ֹוקָׁ ש  י  ּתֵ ְ ש  ֲחצֹוְצרֹות.  י  ּתֵ ְ ש  יו,  ְמע ַקְרנָׁ ִּ ש  י  ַרּבִּ ְתֵכֶלת.  לִּ ַצְמרֹו  ַאף  ים,  אֹוְמרִּ ְוֵיש   ּנֹורֹות.  ְלכִּ יו  ֵמעָׁ ֵני  ּבְ ים,  לִּ ְנבָׁ לִּ יו  ֵמעָׁ ְלתֹוף,  עֹורֹו  ין.  ילִּ ן  לִּ ּבֶ ֹון 

ֱאַמר )איוב יב(,   ּנֶ ֶ ֶרֶפת ֲעֵליֶהן, ש  ּטָׁ ן מִּ ְעּתָׁ ין, ּדַ ינִּ ְזקִּ ּמַ ֶ ל ְזַמן ש  ֶרץ, ּכָׁ אָׁ ְקֵני ַעם הָׁ א אֹוֵמר, זִּ יָׁ ְ ה  ֲעַקש  ְקֵני תֹורָׁ ל זִּ ח. ֲאבָׁ ּקָׁ ים יִּ ים ְוַטַעם ְזֵקנִּ נִּ ה ְלֶנֱאמָׁ פָׁ יר ש ָׁ ֵמסִּ
ה ְואֹ  ְכמָׁ ים חָׁ ִּ יש  ִּ יש  ֱאַמר)שם(, ּבִּ ּנֶ ֶ ֶבת ֲעֵליֶהן, ש  ֶ ְתַיש ּ ן מִּ ְעּתָׁ ין, ּדַ ינִּ ְזקִּ ּמַ ֶ ל ְזַמן ש  א ּכָׁ ן, ֶאּלָׁ ן ּכֵ ה: ֵאינָׁ בּונָׁ ים ּתְ מִּ    ֶרְך יָׁ

זמן שמזקינים    -  רבי שמעון בן עקשיא אומר     -  רע"ב  זקני תורה כל  קולו שבעה, כך  מת  זה דומה להך מילתא, דכשם שכשהוא  )כל(  אף 

ובעמי הארץ משתעי קרא, דלעיל מניה כתיב מסיר לב ראשי עם    -מסיר שפה לנאמנים    שנאמר      ובאים לידי תשות כח, הן מוסיפין חכמה: 

 חכמת מה להם: היינו תלמידי חכמים. דאילו עמי הארץ,    -  בישישים חכמה    הארץ: 
שם אות ח', אבל כשהזקנים וכו' פוגמים את ימיהם וכו' מזה יונק מצח הנחש חכמת הטבע וכו' אפשר לקרב זה אל השכל    -  פל"ח אות י'   לה 

רק   יתברך  השם  ברא  שהכל  ומאמין  בראשית,  מעשה  תמיד  יום  בכל  מחדש  ובטובו  יתברך  ברצונו  רק  מתנהג  שהכל  כשמאמין  כי  כן,  גם 
ך, דהיינו להוסיף בו תוספות קדושה ודעת בבחינת )בראשית א( ויקרא אלקים לאור יום, שקרא הקדוש ברוך הוא את היום רק  לכבודו יתבר 

יום צריך שיאיר ביותר  יום, מזה נראה כאלו סובר שאין היום מתחדש    .  בשביל אור, כי כל  מה שאין כן אם אינו מוסיף קדושה ודעת בכל 

ועל כן אף שבאמת אין זאת עולה על דעתו כלל, מכל מקום כיון  רך כנ"ל, רק עולם כמנהגו נוהג חס ושלום  ברצונו יתברך ורק לכבודו יתב 

 : שממעשיו נראה כן, על כן מנפילת הדעת של הימים הללו מזה יונק מצח הנחש ומתגבר חס ושלום דעת חכמי הטבע שכופרין בהרצון
יַכת ַהּגָׁ   -ה' אות צב    ברכת השחר לק"ה    לו  ר ֲארִּ ּקַ י עִּ א  ּכִּ א, ֶאּלָׁ ְליָׁ א ּתַ א ּדָׁ תָׁ ּלְ דֹוש  ְוֵלית מִּ ּזַֹהר ַהּקָׁ תּוב ּבַ ּכָׁ ֶ מֹו ש  ה ּכְ ּובָׁ ש  ּכּוב ַהּתְ הּוא ֵמֲחַמת עִּ ֶ לּות ש 

א ְוכּו',   ְתיּוְבתָׁ דִּ ּבִּ ים ּבְ לוּלִּ ּכְ ֶ ינֹות ש  חִּ ה ּבְ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ת ָהֱאֶמת ּבְ ים ַעל ְנֻקּדַ ּכוּב הוּא ַעל ְיֵדי ַהחֹוְלקִּ ר ָהעִּ ּקַ ְקֵני ַהּדֹור  עִּ יַנת זִּ חִּ ֵהם ּבְ ֶ "ל ש  ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּנַ

ים ְוכוּ'. ֲאָבל אֵ  ִּ ים ְוָראש  יגִּ ה ַמְנהִּ ּמָ ים ְקַצת, וֵּמֶהם ּכַ רִּ ֵ ש  ים ּכְ ִּ יַנת ֲאָנש  חִּ ֵהם ּבְ ֶ ֵלמוּת ש  ְ ֶהם ש  ֵאין ּבָ ֶ ל  ש  ים ַעל ַעְצָמם ּכָ לִּ ּכְ ְסּתַ ֵלמוּת ְוֵאיָנם מִּ ְ ֶהם ש  ין ּבָ
ֵעין   ֶאָחד ְוֶאָחד  גַ   ּבְ ּפָ ֶ ּ ַעְצמֹו ַמה ש  יֹּוֵדַע ּבְ ֶ ּ ֹו ַמה ש  ּקוּן ְלַנְפש  ש ּתִּ ְלֵקל.ָהֱאֶמת ֵהיָכן הוּא עֹוֵמד. ְוֵאינֹו ּדֹוֵרש  ְוֵאינֹו ְמַחּפֵ ם    ם ְוקִּ ְתַחּכֵ ם הוּא רֹוֶצה ְלהִּ ַאף ּגַ

נְ  ַעל  ְוחֹוֵלק  ה',  ֲעבֹוַדת  ַדְרֵכי  ּבְ ֶקר  ֶ ש  וְּסָברֹות  ָחְכמֹות  ַמה  ְולֹוַמר  י  פִּ ּכְ ימוּת  ְתמִּ ּבִּ ה'  תֹוַרת  ּבְ ים  ַההֹוְלכִּ ים  רִּ ָ ְוַהְיש  ים  ימִּ מִּ ַהּתְ ְרֵכי  ּדַ ַעל  ָהֱאֶמת  ת  ֻקּדַ
יַנת ֵמַצח  חִּ ֵלמוּת יֹוֵנק ּבְ ְ ֶהם ש  ֵאין ּבָ ֶ ְקֵני ַהּדֹור ש  ים. וֵּמֵאּלוּ זִּ יִּּ ּתִּ יֵקי ַהּדֹור ָהֲאמִּ ּדִּ ּצַ לוּ מִּ ּבְ ּקִּ ֶ ּ ָחש  ְוַחיֹּות ָרעֹות   ש  ַבע ְוכוּ' ְוכוּ', ְוַעל ְיֵדי    ַהּנָ ֵהם ַחְכֵמי ַהּטֶ ֶ ש 
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וכו' ולא מחפשים תיקון לנפשם  יותר גם מועי"ז  ,  עצמם בעין האמת   ועי"ז,  עבודתםמצליח מצח הנחש להפילם 
שכבר לא מחפשים לתקן    בכל יום ויום כראוי  , ואין מוסיפין אור קדושה ודעת  \לז/פוגמים את ימיהם

)לק"ה( בר  ,עצמם  ספק  בהם  היא שמכניסים  מהם  הנחש  מצח  שיניקת  יד  אות  פל"ח  בלבם  ועיין  נכנס  ועי"ז  צון 

ונופלים קצת לרדיפת הפרנסה וממילא לאכזריות שלא לתת צדקה כראוי מזה יונק מצח   ,חכמת הטבע קצת 
ועוד  מבאר שמצח הנחש    \לחבלק"ה/הנחש חכמת הטבע הנ"ל.   גם  ביניקתו מהם מפיל אותם בהדרגה עוד 

 מפיל אותו עוד יותר וכו' עי"ש ועי"ז יונק ממנו עוד יותר והכשרים ממנו לחלוק על הזקנים דקדושה  
אלו  לט הזה של  הדעת  כנ"ל, מפגם  דעתם מתישבת  אין  הזקנים אשר  הימים של  מנפילת  )כי 

, יונק מצח הנחש שהוא חכמת הטבע( ומתגבר ח"ו דעת חכמת הטבע שכופרים ברצון, מנים יהזק
 המאריכי ימים שאינם כראוי כנ"ל.  מבמהזקינים  מאע"י נפילת הדעת והימים שנפלים

ורבנו דורש   .פשט הפסוק מדבר מפחיתות האדם בכלליות  ,קצר ימים שבע רוגז  \מג /וזהו בחי' )איוב יד(

, זה בחי'  קצר ימים  .היינו ב' הבחי' הנ"לבכל יום    כלללא מוסיף קדושה ודעת  כבר  שרומז דייקא לזקן ש
יכות ימים הזקנים שאינם כראוי, שאין מוסיפין קדושה ודעת בכל יום, שזהו עיקר הזקנה והאר

קצר . וכשהזקנים פוגמים את ימיהם ואין מאריכין את ימיהם בקדושה ודעת כנ"ל, זה בחי' לכנ"
אור   כיוןש  ימים תוספת  בלא  קצרים  ומיהם  ודעת,  קדושה  כלל  מוסיפים  לא  הדעת  מישוב  לגמרי  נפלו  שכבר 

 הדעת נעשים בבחי'   כיון שחסרים ישוב  ומזה יונק מצח הנחש שהוא היפך מצח הרצון. וזהו  חכמה ודעת 
 כנ"ל.  הארה מאריך אנפין  \מד/ שהוא בחי' אריכות אפיים, היפך הרצון שכועסים על הנהגת ה'  שבע רוגז

  ם דעת   יםומיישב  קנה חכמה וכו'מהבחי' זקן זה  תלמידים של החכם  כראוי  הם חכמים  אבל כשהזקנים  

יום ומתחזק ל, עי"ז מתגבר התגלות הרצון כנ"באמונה ברצון ע"י הצדיק החכם הגדול שבקדושה    יםבכל 
הם   ט(ואז  )ישעיה  ונשוא פנים  \מו/בבחי'  מזקן  .זקן  מדבר  הפסוק  אותו    פשט  מכבדים  חכם שהכל  שהוא 

שמא דהיינו  זקן  שהוא  שע"י  דורש  ורבנו  פנים,  לו  הקב"ה,  רנושאים  אצל  פנים  נשוא  הוא  עי"ז  בחכמה  ימיו  יך 

 
"ל,   וָּבה ְוַכּנַ ש  ן ַהּתְ ּכוּב מִּ ר ָהעִּ ּקַ עֹות ָרעֹות הוּא עִּ ל ֵאּלוּ ַהּדֵ ַרְך  ּכָ ְתּבָׁ ם יִּ ֵ דֹור ַהש ּ ל ּדֹור וָׁ כָׁ ר ֶזה נֹוֵהג ּבְ בָׁ קֹום ַאֵחר. ְודָׁ מָׁ ֵרינּו ּבְ ְדבָׁ ה ּבִּ ה ַהְרּבֵ ּזֶ ר מִּ ְוַכְמבֹאָׁ

מֹ  ְ ש  קִּ יִּ ְ ַיש  ַעד  ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  ַעד  ה  ּתֹורָׁ ן  ַמּתַ ּיֹום  מִּ רֹות  ְוַהּצָׁ ֻלּיֹות  ְוַהּגָׁ נֹות  ַהֻחְרּבָׁ ל  ּכָׁ ֱהיּו  ּוֵמֶהם  ה.  ֵמַעּתָׁ ן  ר  ַמּתַ ַאַחר  ֶכף  ּתֵ י  ּכִּ זֹאת.  ל  ּכָׁ ן  יַתּקֵ וִּ יַרֵחם  וִּ ה'  יף 
ְצַלן  א לִּ נָׁ רֹות ַרֲחמָׁ ל ַהּצָׁ ם ּכָׁ ָׁ ש ּ ּמִּ ֶ ֵעֶגל ש  שּו ֶאת הָׁ ה עָׁ י ְוכּו'.   ּתֹורָׁ ְקדִּ מֹות לב( ּוְביֹום ּפָׁ ְ תּוב )ש  ּכָׁ ֶ מֹו ש   וכו' עי"ש.....   ּכְ

ימיהם    כשהזקנים   לז  את  פוגמים  הימים  הנחש    –מאריכי  למצח  יניקה  מהם  ויש  ימיהם  את  שפוגמים  אע"פ  הימים  מאריכי  שנקראים  צ"ע 
וגם עתה הם רק נפלו קצת מצד המעשים.    מאריכי ימים   שמקבל מהם כח להפיל את כל העולם בכפירה ברצון הקדוש. ומהפל"ח משמע שהיו 

כשרים קצת אבל לא מחפשים לתקן עצמם כי לא מסתכלים על עצמם בעין האמת  שם משמע שהם    , צב אות  אבל עיין לק"ה ברכת השחר ה'  
 לקמן בסמוך.  .וכו' עי"ש 

ֶ   -סוף אות צב  הלכה ה    ברכת השחר   לק"ה   לח ֶזה, ש  לּוי ֶזה ּבָׁ י ַהּכֹל ּתָׁ ל  ּכִּ ֶ ים ש  ְלקּולִּ ל ַהּקִּ "ל ַעל ְיֵדי ֶזה ּכָׁ ה ַהּנַ ֲאוָׁ הּוא ּתַ ֶ ה ש  ה זֹונָׁ ָׁ ש ּ ַעל ְיֵדי ֵמַצח אִּ
ה וּ  ירָׁ חִּ יֹון ְוַהּבְ ּסָׁ ר ַהּנִּ ּקַ ם עִּ ָׁ ש ּ ֶ ה זֹאת ש  ֲאוָׁ ם ּתַ ֶנְגּדָׁ ר עֹוֵמד ּכְ ּקָׁ עִּ ֶ ֶדֶרְך ַהּקֶֹדש  ש  ים ֵליֵלְך ּבְ רֹוצִּ ְכר הָׁ יו זִּ רָׁ ְדבָׁ ר ּבִּ בֹאָׁ ּמְ ֶ י ֵכן  ְכמֹו ש  ל ַאף ַעל ּפִּ ה. ֲאבָׁ כָׁ ְברָׁ ֹונֹו לִּ
ה  ּובָׁ ְתש  ים ּבִּ יּו חֹוְזרִּ ל סֹוף הָׁ ֶנְגּדֹו, ְוסֹוף ּכָׁ ים ּכְ רִּ ּבְ ְתּגַ יּו מִּ י הָׁ ְשְרֵאלִּ יש  ַהּיִּ ת ֶנֶפש  אִּ ַ ֹכַח ְקֻדש ּ י    ּבְ י ַאף ַעל ּפִּ עּוֵריֶהם. ּכִּ ּנְ ֶזה ְמֹאד מִּ לּו ּבָׁ ְ ְכש  ּנִּ ֶ ּלּו ֵאּלּו ש  ֲאפִּ

ה הַ  יָׁ ים הַ ֵכן הָׁ ם ַהחֹוְלקִּ דָׁ ֵני אָׁ ְלקּול ַעל ְיֵדי ּבְ ל ַהּקִּ ה. ֲאבָׁ ּובָׁ ְתש  ים ּבִּ יּו חֹוְזרִּ הָׁ ֶ ל סֹוף ַעד ש  ר סֹוף ּכָׁ ּבֵ ְתּגַ ינֹות  ּטֹוב מִּ ּתֹות ּוְבחִּ ה ּכִּ ה ְוַכּמָׁ ּמָׁ ֶהם ּכַ ש  ּבָׁ ּיֵ ֶ "ל ש  ּנַ
ין  ּבֵ ֶ דֹול, ש  ל ּגָׁ לָׁ י ֶזה ּכְ ה ְוכּו'. ּכִּ ּזֶ ים ֶזה מִּ ם יֹוְנקִּ ה ַוֲעֵברָׁ   ְוֻכּלָׁ ְצוָׁ ה ּגֹוֶרֶרת מִּ ְצוָׁ ֶרק ד( מִּ בֹות ּפֶ יַנת )אָׁ חִּ ֶזה ּבְ לּוי ֶזה ּבָׁ א ַהּכֹל ּתָׁ רָׁ חֳּ א אָׁ ְטרָׁ סִּ ין ּבְ ה ּבֵ ָׁ ְקֻדש ּ ה  ּבִּ

ה ְוכּו'.   ֶאָחד ְמַקְלקֵ ּגֹוֶרֶרת ֲעֵברָׁ ֶ ש  ֵלמוּת ּכְ ְ ֶהם ש  ֵאין ּבָ ֶ ְקֵני ַהּדֹור ש  זִּּ ֶ "ל ש  ּתֹות ַהּנַ ְנַין ַהּכִּ עִּ ָחש  ְוַחיֹּות  ְוֵכן ּבְ ּנוּ ֵמַצח ַהּנָ ּמֶ ן יֹוֵנק מִּ מֹו ּכֵ ַקְלֵקל ּכְ ּמְ ֶ מֹו ש  ל ּכְ

 " ַהּנַ ַהְמֻקְלָקל  ֵקן  ַהזָּ ֶזה  ּבָ ַעְצמֹו  ּבְ ָחש   ַהּנָ ֵמַצח  יַנת  חִּ ּבְ ר  ּבֵ ְתּגַ וּמִּ חֹוֵזר  ַוֲאַזי  "ל.  ּנַ ּכַ "ל  ַהּנַ יוֹ ָרעֹות  ּבְ יתֹו  סִּ ּמְ ֶ ש  ר  ּקָ ְוָהעִּ יֹוֵתר.  יאֹו  וַּמֲחטִּ ַעל  ל  ַלֲחלֹק  ֵתר 
יָלה ְוכוּ'. יֹוֵתר ְוֵכן חֹוֵזר ָחלִּ ָחש  ּבְ ּנוּ ֵמַצח ַהּנָ ּמֶ ה. ְוָאז חֹוֵזר ְויֹוֵנק מִּ ָ ְקֻדש ּ ים ּדִּ ֵקנִּ "ל:   ַהזְּ יֹוֵתר ְוַכּנַ לּות ּבְ ֵרְך ַהּגָׁ ְתאָׁ  ְוַעל ְיֵדי ֶזה מִּ

 הוספה זו בסוגרים נמצאת כבר בדפו"ר   לט 

 הזקנים   -מתרלו  בתרלד ו   מ

 שנופלים   -מתרלו  ו בתרלד   מא 

 מהזקנים    -בתרלד   מב 

ַבע רֶֹגז:   איוב פרק יד   מג ים ּוש ְ מִּ ה ְקַצר יָׁ ָׁ ש ּ ם ְילּוד אִּ דָׁ    )א( אָׁ

נולד מטפה טמאה וניזון מדם    -האדם שהוא פחות וגרוע מצד שני קצות חייו, כי מצד קצהו הראשון הוא ילוד אשה    -)א( אדם    -  מלבי"ם 
והבריח המבריח בין שני הקצות, שהוא במשך ימי חייו    -וגיעול, ומצד קצהו האחרון הוא קצר ימים  הנדות עובר במעבר השתן מקום טומאה  

 כי רעותיו רבו מן טובותיו, כפי שבאר לדעתו בסי' ג':   -הוא שבע רוגז  

מאיש ישראל    ל סימן קב שהמחקרים שהם חכמי הטבע אין להם במה להתחזק כשהולך שלא כרצונם ומלאים כעס להבדי   עיין שיחות הר"ן   מד
 המאמין ברצון שיש לו במה להתחזק תמיד כי עושה רצונו כרצון ה'.

 מדסיים וכו' אולי כוונת רבינו לפסוק )משלי ד' ה'( ְקֵנה חכמה קנה בינה ולא לדרשה זה ָקָנה.    מה 

ב:   ישעיה פרק ט   מו  נָׁ ֶקר הּוא ַהּזָׁ ֶ יא מֹוֶרה ש ּ בִּ רֹאש  ְונָׁ ים הּוא הָׁ נִּ ּוא פָׁ ֵקן ּוְנש     )יד( זָׁ

 הוא השפל שבעם:   -המלמד לעשות שקר. הוא הזנב    -מי שהכל נושאים לו פנים לפי רוב החשיבות. מורה    -)יד( ונשוא פנים    -  מצודות דוד 

זקן. היינו זה שקנה חכמה )קידושין לב, ב( והוא בעל תורה. ונשוא פנים. הוא בעל מעשים טובים כמו שכתבתי לעיל  -)הגר"א(    אדרת אליהו 
ג(. וה  ם הראש שהם עקרן של ישראל. נביא ומורה שקר הוא הזנב. היינו כמו שהזנב מכסה את הערוה כך נביאי השקר היו מכסין את  )ג, 

 הרע, וכמו שאמרו בזוהר )ח"ג קפד, ב( וירא בלק ראה בזנבי דשולי ככביהם, לכן נקראו זנבי:



 9ו.                תנינאוהר"ן מ                               ד     תורה                           קוטי      לי                     

בזכותו  רצונו  מגלה  שבקדושה    והקב"ה  זקן  כנ"ל  שקנשע"י  חכמה  הרצוןה  האמונה    \מז/מתגבר  דהיינו 

אצל    נשוא פניםשהוא בחי'    וכמים הפנים לפנים  ,\מח/ שהכל תלוי רק ברצונו ית', ועי"ז מתגבר הרצון אליו ית'

פנים  הקב"ה נשיאת  כי  רצון, כמו שאמר אלישעמט.  מלך  ליהורם    הנביא  בחי'   \נ/ רשעישראל  שהיה 

, שאלישע לא היה לו  י נושא אם אביט אליך ואם אראךפני יהושפט אנ  נבילול  \נא/)מלכים ב ג(
יהושפט פנים של  נשיאת  ע"י  רק  ליהורם,  רצון  מלך    שום  אליו. צדיקיהודה  שהיה  נתרצה  עי"ז   ,

 :  כנ"ל זקן ונשוא פניםנמצא שנשיאות פנים הוא בחי' רצון, וזה בחי' 

 
 טאות  

מתבטל היניקה של מצח הנחש. נמצא שנגד מצח  מתקן את הימים הנפולין של הזקנים הנ"ל ועי"ז  מבאר שצדקה
וממתיק הדין עד   ,שמשבר האכזריות לרחמים  ,שעליה דובר בתחילת התורה ,הנחש אין עצה אלא עבודת הצדקה 

לקשר כל הרצונות לשרש   לשנעשה רב חסד. דהיינו אפילו הצדיק הגדול החכם הגדול שבקדושה הנ"ל שיכו
דיו והמקורבים י)וצ"ע נ"ל שמועיל רק לתלמ ,תלמידי מצח הנחש ,ת הרעותאת החיו  להכניערק זה מועיל  ,הרצון

 
ז    -אות כח  הלכה ה    ברכת השחר   עיין לק"ה   מז  ין אָׁ יכִּ ן ְצרִּ ּטּול  ְוַעל ּכֵ ית ַהּבִּ ַתְכלִּ ל ַעְצמֹו ּבְ ז ְלַבּטֵ ין אָׁ יכִּ י ְצרִּ ם ּכִּ ֵ ּדּוש  ַהש ּ מּות ַעל קִּ ֹו לָׁ ְמסֹר ַנְפש  לִּ

ְכלֹל  י לִּ ם סא( ּכִּ ָׁ ד )ש  ֶאחָׁ תֹו ּבְ מָׁ ְ ש  ה נִּ ְצתָׁ ּיָׁ ֶ א ש  יבָׁ י ֲעקִּ מֹו ַרּבִּ ם ּכְ ֵ ּדּוש  ַהש ּ ש  ַעל קִּ ה ַמּמָׁ יתָׁ יַנת מִּ ְבחִּ ַרְך צְ   ּבִּ ְתּבָׁ ְרצֹונֹו יִּ ר  ּבִּ ֵ ְתַקש ּ ּיִּ ֶ מּור ַעד ש  ּגָׁ ּטּול  ין ּבִּ יכִּ רִּ

"ל.   ּנַ ין ְוכּו' ּכַ ַרֲעוִּ ּדְ א  ַרֲעוָׁ ל ּבְ ְכלָׁ ּנִּ ֶ ה ש  ֶ יַנת מֹש  חִּ ּבְ יֵקי ֱאֶמת  ּדִּ יַנת ַהּצַ ְבחִּ ּבִּ "ל,  ְוֻיְכַלל  יַנת ֵעת ָרצֹון ַהּנַ חִּ יַנת ֵמַצח ָהָרצֹון, ּבְ חִּ הוּא ּבְ ֶ ְזּכֹות ָלֶזה ש  ֲאָבל לִּ

ּכֹחַ  ין  יכִּ הֵ   ְצרִּ ֶ ש  ָאֳחָרא  ְטָרא  סִּ ּדְ ים  ֵקנִּ ַהזְּ יַנת  חִּ ּבְ ים  יעִּ ַמְכנִּ ֵהם  ֶ ש  ים,  נִּ ּפָ וְּנשוּא  ָזֵקן  יַנת  חִּ ּבְ ה,  ָ ְקֻדש ּ ּדִּ ים  ֵקנִּ ה  ַהזְּ ָ ְקֻדש ּ אֹור  ים  יפִּ מֹוסִּ ֵאיָנם  ֶ ש  ים  ֵקנִּ ַהזְּ ם 
ַהּתֹוָרה ְוֶאת ָהעֹוְר  בָֹאר ּבְ ּמְ ֶ מֹו ש  ָכל יֹום ָויֹום ְוכוּ' ּכְ יָמן ד(  ָוַדַעת, ּבְ ְנָיָנא סִּ ּקוֵּטי ּתִּ לִּ ים ְוכוּ' )ּבְ ה  בִּ קָׁ דָׁ ם ַעל ְיֵדי ַהּצְ תָׁ עָׁ ר ַהְכנָׁ ּקַ ם ֵהיֵטב ֵהיֵטב, ְועִּ ָׁ ן ש  ַעּיֵ

ּבָׁ  ר  ֶ ֲאש  אֹורֹות  ַהּמְ ַעל  ַרְך  ְתּבָׁ יִּ ֵרְך אֹותֹו  ְלבָׁ ַמע  ְ ש  יַאת  ְקרִּ קֶֹדם  ין  ילִּ ַמְתחִּ ֶזה  יל  בִּ ְ ש  ּובִּ ם.  ָׁ ן ש  ַעּיֵ ְרצֹונוֹ ְוכּו'  ּבִּ א  ְך  רָׁ ֶ ּובֹוֵרא חֹש  יֹוֵצר אֹור  ת  ְרּכַ ּבִּ ַהְינּו  ּדְ  ,
 ֶ אֹור ְוֶאת ַהחֹש  א ֶאת הָׁ רָׁ ַעְצמֹו ּבָׁ ַרְך ּבְ ְתּבָׁ ם יִּ ֵ ַהש ּ ֶ ש  ש  דָׁ יֹום ֵמחָׁ ל יֹום וָׁ כָׁ יד ּוְלַגּלֹות ּוְלַפְרֵסם ּבְ עִּ ה  ְלהָׁ נָׁ ה ּוְלבָׁ ים ְוַחּמָׁ ּלִּ ְלּגַ ל ַהּגַ ה ְוכָׁ ְילָׁ ְך ֶאת ַהּיֹום ְוֶאת ַהּלַ

ַהּכֹל בַּ ְוכוֹ  ין  ֶטַבע ְותֹולִּ ש   ּיֵ ֶ ים ש  אֹוְמרִּ ֶ ַבע ש  ַהּטֶ ַחְכֵמי  ַעת  ּדַ ל ֵהֶפְך  לָׁ ּכְ ֶטַבע  ּום  ְוֵאין ש  ם  אָׁ ל ְצבָׁ ְוכָׁ ים  בִּ ים עד(  כָׁ ּלִּ הִּ יַנת )ּתְ חִּ ּבְ ם  ַמיִּ ָׁ ּוְבאֹותֹות ַהש ּ ַבע  ּטֶ
רּו,  ְיַדּבֵ ב  זָׁ ְוכָׁ ְוֶהֶבל  ֶקר  ֶ ש  וָׁ ְוא  ָׁ י ש  ּכִּ ם אֹותֹות,  מּו אֹותֹותָׁ ּקֹוֵרא    שָׁ ֶ ת יֹום טֹוב ש  ַ יַנת ְקֻדש ּ חִּ ּבְ הּו  ּזֶ ֶ ַרְך, ש  ְתּבָׁ יִּ ּתֹו  ַהּכֹל ֵמאִּ ם  תָׁ גָׁ ל ַהְנהָׁ ְוכָׁ אֹורֹות  ַהּמְ ל  ּכָׁ י  ּכִּ

ים  ֱאלֹקִּ א  ְקרָׁ ַוּיִּ א(  ית  ִּ ֵראש  )ּבְ יַנת  חִּ ּבְ יֹום  אֹור  ר  ּקַ עִּ ְוֶזה  ם,  ָׁ ש  ר  בֹאָׁ ּמְ ֶ ש  מֹו  ּכְ ְוכּו',  צֹון  רָׁ הָׁ ֶאת  ה  י   ּוְמַגּלֶ אֹור  יֹוֵתר  לָׁ ּבְ יר  אִּ יָׁ יֹום  ל  כָׁ ּבְ ֶ ש  ין  יכִּ רִּ ּצְ ֶ ש  ֹום 
ל   ְוכָׁ צֹון,  רָׁ ַהְינּו ֱאמּוַנת הָׁ ּדְ ה  ֱאמּונָׁ ר הּוא הָׁ ּקָׁ עִּ י  ּכִּ ם,  ָׁ ש  ר  בֹאָׁ ּמְ ֶ ש  מֹו  ּכְ ְוַדַעת  ה  ָׁ ְקֻדש ּ תֹוֶסֶפת אֹור,  א  ּבְ רָׁ ּבָׁ ַרְך  ְתּבָׁ יִּ הּוא  ֶ ין ש  ּוְמַפְרְסמִּ ין  ידִּ ְמעִּ נּו  אָׁ ֶ ַמה ש ּ

ל  ַהּכֹל ּוַמְנהִּ  ּלֹו ְוַעל ּכָׁ ם ּכֻ עֹולָׁ ל הָׁ ם ְוַעל ּכָׁ דָׁ אָׁ ה ַעל הָׁ דֹולָׁ ה ּגְ ָׁ ּתֹוֵסף אֹור ּוְקֻדש ּ ְרצֹונֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה נִּ ּטֹוֶעה  יג ַהּכֹל ּבִּ ֶ י ש  ל מִּ י ּכָׁ ים ּבֹו, ּכִּ לּויִּ מֹות ַהּתְ עֹולָׁ הָׁ
ְתַנֵהג ַחס וְ  ּמִּ ֶ ַבע ְואֹוֵמר ש  עּות ַהּטֶ לֹום ַאַחר טָׁ ָׁ ְתֶעה ַחס ְוש  ְך  ְונִּ ַ ש  י חָׁ יּהַ אֹורֹו, ּכִּ ֵרַח לֹא ַיּגִּ ֵצאתֹו ְויָׁ ֶמש  ּבְ ֶ ְך ַהש ּ ַ ש  ה יג( חָׁ ְעיָׁ ַ יו ֶנֱאַמר )ְיש  לָׁ ַבע, עָׁ ּטֶ לֹום ּבַ ָׁ ש 

 ֶ ּוְכמֹו ש  אּו",  יו לֹא רָׁ דָׁ יָׁ ַמֲעֵשה  ְוֶאת  יטּו  ַיּבִּ ה' לֹא  ּפֹוַעל  ם ה(, "ְוֶאת  ָׁ )ש  ֶנֱאַמר  ֲעֵליֶהם  י  ּכִּ ַהּיֹום,  ְמרוּ ֲעֵליֶהם  ת קיט(    אָׁ ּבָׁ ַ )ש  ה  כָׁ ְברָׁ ם לִּ ְכרֹונָׁ זִּ ַרּבֹוֵתינּו 
ית:  ים ַעְרבִּ בִּ יב ֲערָׁ ית ּוַמֲערִּ ֲחרִּ ַ ְרכּוהּו יֹוֵצר אֹור ש  ּלֹא ּבֵ ֶ  ש 

היטב   מח ג'    זה מבואר  ערב  ומאריך שם  אות  בלק"ה  ית'  רצונינו אליו  מעורר  ית'  ברצונו  רק  תלוי  הרצון שהכל  י'  יד שהארת  ל  ד בגו באות 

ַרְך    -זה לשונו שם פים אליו ית' אפילו יותר מהעבודה עי"ש  ו מעלת הרצון והכס  ְתּבָ ּתֹוְקקוּת ֵאָליו יִּ ְ ש  ְנַין ָהָרצֹון ְוהִּ עִּ ְרנוּ ּבְ ּבַ ֵעיל ּדִּ ּלְ ֶ י ש  ְוַאף ַעל ּפִּ

ְרצֹון   ּבִּ ַהּכֹל  ֶ ש  ים  ינִּ ַמֲאמִּ ָאנוּ  ֶ ש  ַרְך  ְתּבָ יִּ ה'  ל  ֶ ש  ָהָרצֹון  ְנַין  ֵמעִּ ר  ְמַדּבֵ "ל  ַהּנַ ֶזה, וְּבַהּתֹוָרה  ּבָ לוּי  ּתָ ֶזה  י  ּכִּ ֶאָחד,  ַהּכֹל  ֱאֶמת  ּבֶ ְלַבד,  ַרְך  ְתּבָ יִּ י    ה'  מִּ י  ּכִּ
 ְ ש  אי הּוא מִּ ַוּדַ ַרְך ְלַבד, ּבְ ְתּבָׁ ְרצֹונֹו יִּ ְתַנֵהג ַרק ּבִּ ַהּכֹל מִּ ֶ "ל, ַהְינּו ש  צֹון ַהּנַ רָׁ ּבָׁ ֱאֶמת  ּבֶ ין  ֲאמִּ ּמַ ֶ ְת ש  תֹו יִּ יו ְוַלֲעבֹודָׁ ק  ּתֹוֵקק ְורֹוֶצה ְוכֹוֵסף ֵאלָׁ זָׁ צֹון חָׁ רָׁ ַרְך ּבְ ּבָׁ

כֵ  י  ּפִּ ַעל  ַאף  ְצַלן,  לִּ א  נָׁ ַרֲחמָׁ לֹום,  ָׁ ְוש  ַחס  ַפל  נָׁ ם  אִּ ּלּו  ַוֲאפִּ תֹו,  ְדֵרגָׁ ּמַ מִּ נֹוֵפל  ים  מִּ ְפעָׁ לִּ ם  אִּ ּלּו  ַוֲאפִּ ַרְך  ְמֹאד  ְתּבָׁ יִּ ה'  ּבַ ה  ֵלמָׁ ְ ש  ה  ֱאמּונָׁ לֹו  ש   ּיֵ ֶ ש  ְזַמן  ל  ּכָׁ ן 
ְרצֹונוֹ  ְתַנֵהג ַרק ּבִּ ַהּכֹל מִּ ֶ ין ש  סוֹ ּוַמֲאמִּ ְהֶיה ּבְ ל סֹוף ַמה ּיִּ י סֹוף ּכָׁ ַרְך, ּכִּ ְתּבָׁ ק ְמֹאד ַלה' יִּ זָׁ צֹון חָׁ ן ֵיש  לֹו רָׁ אי ֲעַדיִּ ַוּדַ ַרְך ְלַבד, ּבְ ְתּבָׁ ְך ְוֵאין   יִּ ֶ י ֵאין חֹש  פֹו, ּכִּ

ְצַלן, לֹא  א לִּ נָׁ יו, ַרֲחמָׁ ּבּוי ֲעוֹונֹותָׁ אי רִּ ַוּדַ י ּבְ ֶון ּכִּ ם ּפֲֹעֵלי אָׁ ָׁ ֶתר ש  ּסָׁ ֶות ְלהִּ ְפֵני    ַצְלמָׁ ּבֹון לִּ ְ ין ְוֶחש  ן ּדִּ ּתֵ ֵרְך לִּ ְצטָׁ ל סֹוף יִּ ַרְך ְוסֹוף ּכָׁ ְתּבָׁ יו יִּ נָׁ ּפָׁ ירֹו מִּ יּוְכלּו ְלַהְסּתִּ
דָׁ  אָׁ הָׁ ֶ ים ש  מִּ ְפעָׁ ְהיֹות לִּ כֹול לִּ ּיָׁ ֶ י ש  ן ַאף ַעל ּפִּ ה. ַעל ּכֵ ֻקּדָׁ ה ְליֹום ּפְ ֲעשֶֹ ַרְך ּוַמה ּיַ ְתּבָׁ בֹודֹו יִּ א ּכְ ּסֵ ל ֶזה ֶאל ּכִּ ים ּכָׁ י ֵכן ֵאינֹו    ם ֵמשִֹּ ה. ְוַאף ַעל ּפִּ ּזֶ ּבֹו ְויֹוֵתר מִּ לִּ

וּ  ש  יד לָׁ מִּ ק ְמֹאד ְמֹאד ֵיש  לֹו ּתָׁ זָׁ צֹון חָׁ ים רָׁ נִּ ל ּפָׁ י ֵכן ַעל ּכָׁ ל ַאף ַעל ּפִּ תֹו, ֲאבָׁ ֲאוָׁ ר ַעל ּתַ ּבֵ ְתּגַ כֹול ְלהִּ ַרְך  יָׁ ְתּבָׁ ְרצֹון ה' יִּ ין ּבִּ ֲאמִּ ּמַ ֶ ַרְך ֵמַאַחר ש  ְתּבָׁ יו יִּ ב ֵאלָׁ
ְת  מִּ ְכסֹ ְוַהּכֹל  יִּ ּלֹא  ֶ ש  י  תִּ ּפֶ י  מִּ דֹו,  יָׁ ה  ּוְכַמֲעשֵֹ לֹו  עֳּ פָׁ ּכְ ם  דָׁ ל אָׁ ְלכָׁ ם  ּלֵ ַ ְיש  ַרְך  ְתּבָׁ יִּ ְוה'  ַרְך  ְתּבָׁ יִּ ְרצֹונֹו  ּבִּ ֶפש   ַנֵהג  ַהּנֶ ְכלֹות  ּבִּ ְמֹאד  ְמֹאד  ק  זָׁ חָׁ צֹון  רָׁ ּבְ ְרֶצה  ְויִּ ף 

ּיֹות ּומִּ  ְחּתִּ אֹול ּתַ ְ ן ַהש ּ ֵצל מִּ ּנָׁ ַרְך ְלהִּ ְתּבָׁ יו יִּ ּוב ֵאלָׁ ש  ַעל יְ לָׁ ֶ א, ש  ְמצָׁ א ּוְלֶנַצח? נִּ ם ַהּבָׁ י עֹולָׁ ְזּכֹות ְלַחּיֵ ְצַלן, ְולִּ א לִּ נָׁ ים ְמֹאד, ַרֲחמָׁ רִּ ים ּומָׁ ִּ ש  ים קָׁ ִּ ש  נָׁ ר עֳּ אָׁ ְ ֵדי  ש ּ
אי ֵיש  לֹו רָׁ  ַוּדַ ּבְ ֶזה  ְיֵדי  ְרצֹונֹו ְלַבד, ַעל  ּבִּ ַהּכֹל  ֶ ַרְך ש  ְתּבָׁ יִּ ה'  ּבַ ים  ינִּ ֲאמִּ ּמַ ֶ "ל ש  ַהּנַ צֹון  רָׁ י  צוֹ ֱאמּוַנת הָׁ ּפִּ צֹון ַאף ַעל  ְלרָׁ ּזֹוֶכה  ֶ ל ֶזה ש  ְוכָׁ ַרְך  ְתּבָׁ יִּ ק ַלה'  זָׁ ן חָׁ
ְהיֹות   ה לִּ ְזּכֶ ל סֹוף יִּ י סֹוף ּכָׁ תֹו ֵמה', ּכִּ ְקוָׁ ה ּתִּ ְבדָׁ ן לֹא אָׁ ַרְך ֲעַדיִּ ְתּבָׁ תֹו יִּ ן ֵאינֹו זֹוֶכה ַלֲעבֹודָׁ ֲעַדיִּ ֶ ּתֹוְקק ש  ְ ש  ַרְך ַעל ְיֵדי ַההִּ ְתּבָׁ ְרצֹונֹו יִּ ר ּכִּ ֵ ש  יש  ּכָׁ צֹון  אִּ רָׁ ּות ְוהָׁ
 " ְוַכּנַ תֹו  ְוַלֲעבֹודָׁ תֹו  ּוְלתֹורָׁ ַרְך  ְתּבָׁ יִּ יד ַלה'  מִּ ּתָׁ ּתֹוֵקק  ְ ש  ְלהִּ ה  ֶזה ַהְרּבֵ ּבָׁ יל ַעְצמֹו  ְוַיְרּגִּ יד  ַיְתמִּ ם  ַמְענּו  אִּ ָׁ ש ּ ֶ ה ש  יחָׁ ַהּשִּ עּות  מָׁ ְ ש  ּמַ מִּ ר ֵהיֵטב  ן ֶזה ְמבֹאָׁ ְניָׁ ְועִּ ל. 

ה ַהּזֹאת:  ה ַהּתֹורָׁ ּלָׁ ּגִּ ֶ ֵעת ש   ּבְ
   . רצון   )הוא( בחי'פנים   -. ומתרצו רצון   הוא בחי'   פנים   -בתרלו   פנים בחי' רצון,  -פו"ר ותרלד גם בד   מט 

ְמ   לכים ב פרק ג מ   נ ה ַוּיִּ ט ֶמֶלְך ְיהּודָׁ פָׁ ָׁ יהֹוש  ֵרה לִּ מֶֹנה ֶעש ְ ְ ַנת ש  ְ ש  ְֹמרֹון ּבִּ ש  ֵאל ּבְ רָׁ ש ְ ַלְך ַעל יִּ ב מָׁ ן ַאְחאָׁ ם ּבֶ יהֹורָׁ נָׁ )א( וִּ ָׁ ֵרה ש  ים ֶעש ְ ּתֵ ְ ה    ה: לְֹך ש  ֲעש ֶ )ב( ַוּיַ
יו:  בִּ ה אָׁ ש ָׁ ר עָׁ ֶ ַעל ֲאש  ַבת ַהּבַ ַסר ֶאת ַמּצְ ּמֹו ַוּיָׁ יו ּוְכאִּ בִּ ד ַרק לֹא ְכאָׁ ֵעיֵני ְידֹוָׁ ַרע ּבְ ֵבק לֹא    הָׁ ֵאל ּדָׁ רָׁ ש ְ יא ֶאת יִּ ר ֶהֱחטִּ ֶ ט ֲאש  ן ְנבָׁ ם ּבֶ ְבעָׁ רָׁ ַחּטֹאות יָׁ )ג( ַרק ּבְ

ה:  ּנָׁ ּמֶ ר מִּ  סָׁ
ֵאל )יג( ַוּיֹאֶמר ֱאלִּ   מלכים ב פרק ג   נא רָׁ ש ְ ךָׁ ַוּיֹאֶמר לֹו ֶמֶלְך יִּ ּמֶ יֵאי אִּ יךָׁ ְוֶאל ְנבִּ בִּ יֵאי אָׁ ְך ֵלְך ֶאל ְנבִּ לָׁ י וָׁ ֵאל ַמה ּלִּ רָׁ ש ְ ע ֶאל ֶמֶלְך יִּ ָׁ ד    יש  א ְידֹוָׁ רָׁ י קָׁ ַאל ּכִּ

ב:  ַיד מֹואָׁ ּבְ ם  ֵתת אֹותָׁ ה לָׁ ֵאּלֶ ים הָׁ כִּ לָׁ ַהּמְ ת  ֶ לֹש  ְ ש  אֹות    לִּ ְצבָׁ ד  ְידֹוָׁ ַחי  ע  ָׁ יש  ַוּיֹאֶמר ֱאלִּ י  )יד(  ֲאנִּ ה  ְיהּודָׁ ֶמֶלְך  ט  פָׁ ָׁ ְיהֹוש  ֵני  ּפְ י לּוֵלי  ּכִּ יו  נָׁ ְלפָׁ י  ַמְדּתִּ עָׁ ר  ֶ ֲאש 
 : ם ֶאְרֶאּךָׁ יט ֵאֶליךָׁ ְואִּ ם ַאּבִּ א אִּ    ֹנש ֵ

שהוא בין אנשים צדיקים ואנשי הרוח, כמ"ש והתנבית עמהם,  כ כי מתנאי חלות שפע הנבואה על הנביא הוא    -)יד( ויאמר כי לולי    מלבי"ם 
רשעים זה מונע השפע מלירד עליו, אמר, הנה אתה סבה לשלא אשיג שפע הנבואה, רק הלא יהושפט פה והוא בצדקתו יעזר    ואם הוא בין 

שתחול הנבואה והדבר שקול, ולכן צריך עוד איזה פעולה להזדמנותה שהוא הניגון, משא"כ אם לא היה יהושפט לא היה הניגון מועיל, ואם  
 -, וז"ש ועתה קחו לי מנגן:  לא היה הרשע פה לא היה צריך לזה

 לולא )בפסוק לולי(  -ומתרצו   לולי,  -גם בדפו"ר תרלד ותרלו   נב 
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דיו  יועי"ז תלמ ,מבטל את יניקתו מהזקנים עבודת הצדקהשאלא רק  ,אבל מצח הנחש עצמו אין לו תקנהאליו( 
 .  החיות הרעות נחלש קולם

לתקן ימיו של השני. דהיינו  ועל מי זה משפיע. האם על הנותן או שצדקה של אחד מועיל וצ"ע מי הנותן צדקה? 
אל מי פונה רבנו שע"י שיתן צדקה יבטל את יניקת מצח הנחש ויחליש את צעקת החיות הרעות ויוכל לשמוע את  

 קול הימים טובים.  
, שכל אחד צריך לחשוש שמא הוא מאותם זקנים שלא מוסיפים קדושה  דיויתלמרבנו מדבר אל ש ונראה פשוט

, לכן עצתו ליתן צדקה, שהיא האמונה הגדולה ביותר ברצון, ועי"ז אין למצח נחש  כראוי וממנו יונק מצח הנחש 
יניקה ממנו ואזי לגביו נחלש צעקת החיות רעות ויכול לשמוע את הכרזת הימים טובים ועי"ז לזכות ליראה ועי"ז  

 להשפעת הרוב חסד. 
שהביא להם  דוד עשה צדקה עם אחיו ו צדקה לעשיו כדי להכניע אותו,מנחה שיעקב אבינו נתן ועיין לקמן אות י' 

  .כדי להכניע את גליתערובתם 

הזקנים וצדקה   של  והדעת  הימים  נפילת  פגם  ומעלין  מתקנין  הצדקה  שע"י  לזה,  מועיל 

שלח לחמך על  \נג /מאריכי ימים שאינם כראוי, שמזה יניקת מצח הנחש כנ"ל. בבחי' )קהלת יא(
רמז בו  יש  רבנו דורש שו  .גמול בעתידלק שהנותן צדקה יזכה  פשט הפסו,  פני המים כי ברוב הימים תמצאנו

  . ודעת בכל יום אצל הזקנים שמוסיפים קדושה  שכח הצדקה מוצאין ברוב הימים, דהיינו במאריכי ימים
יום  היו  שלא  כי ע"י הצדקה מעלין ומתקנין הפגם שלהם   וע"י   כנ"למוסיפין קדושה ודעת כראוי בכל 

גדו רצון  מגלה אמונת  הנחש מהםהצדקה  יניקת מצח  וזהו  לה שמבטל  , היינו שלח לחמך על פני המים. 
והכתוב מבטיחך שההפסד שאתה מפסיד ממונך שפזרת לצדקה, תרויח ותמצאנו   ,שתתן צדקה

היא    ברוב הימים במאריכי ימים כנ"ל הימים  נפילת  מגלה את הרצון  מהסתרתכי  וע"י צדקה  . כי הרצון 
יניקת מצח הנחש כנ"לע"י הצדקה מעלין פגם נפילת הדע  ת של המאריכי ימים, שמזה הוא 

ומוציאין כל היניקה וע"י צדקה מגלים את הרצון  .  הוא מרכבה לנחש הקדמוני שנברא להסתיר את הרצון ש
שהעיקר הוא בפרטיות  נראה הכוונה  והחיות של מצח הנחש חכמת הטבע, ומתגבר בחי' מצח הרצון.  

היו"ט על הרצון, צריך  שכל אחד כדי להחליש לגביו את שאגת   ויוכל לשמוע את הכרזת  לעסוק  החיות רעות, 
והרגלו, מטבעו  יותר  ליתן  הצדקה,  הארתועי"ז    בעבודת  מצח    מתחזק  ינק  ומהם  שנפלו  ימיו  בזה  ומתקן  הרצון 

ויש גם בחי' כזו בכלליות וכמבואר כאן שגם בכלליות  הנחש והפילו מיישוב הדעת להוסיף קדושה ודעת בכל יום.  
מחזק בזה בעולם את הארת הרצון ומחליש יניקת המצח הנחש ומחליש את שאגת החיו כעורב  ותן צדקה  נש  מי

 . הרעות בעולם ואזי נשמע קול הכרזת הימים טובים את הרצון

בבחי'   היא  הצדקה  עבודת  עיקר  וכו' כי  צויתי  העורבים  שצריכים    ואת  מה  דהיינו  כנ"ל. 
. ומזה בעצמו מתגבר בחי' הרצון, כי מיניה וביה לרחמנות  נדבהתחלה לשבר האכזריות להפכו

נרגא   ביה  ליזיל  אותו  אבא  הגרזן שחותך  ידית  נעשה  בעצמו  היער  וכמו שהעץ   [נה:{] סנהדרין לט }מעץ 
ועיין פל"ח ,  את האכזריות לרחמנות  שמשברת נעשה לגרזן לחתוך את עצמו, הכי נמי מהאכזריות נעשה הצדקה  

ע"י פתויי מצח הנחש שהפילו מהרצון לחכמת    ממון שבו בילה ופגם את ימיושדייקא השמבאר יותר    \נואות יד/
, דייקא בממון הזה מכניע את וכו'ועל כן רדף אחר הפרנסה    , ע"כ לא נשפע לו החסדש מהיראה  עי"ז נפל  והטבע  

ידו מכניע את מצח הנחש,    ,נמצא הממון הפגום הזה שהשיג בדרכו של מצח הנחש  .מצח הנחש כמו העץ ועל 
הרצון הממון הזה נעשה ידית לגרזן    ,עשה בעצמו ידית לגרזן שכורת אותו. כך מצח הנחש שהביאו לרדוף ממוןשנ

אותו כי   עי"ז נתהפך הרוגז לרצון  ,. מאחר שמתגבר ומהפך אכזריות שבטבעו לרחמנותשיכרות 
ך גמט' ורב חסד  מנצפ"מבואר בכוונות שכמעלה את החסד הרבה מעל עצמו ונעשה רב חסד,  , המתקת הדין לחסד

 :  \נז/ ( כי מהמתקת הדינים דייקא נעשה ורב חסד  180)=

 
ֶאּנּו:   קהלת פרק יא   נג ְמצָׁ ים ּתִּ מִּ י ְברֹב ַהּיָׁ ם ּכִּ יִּ ֵני ַהּמָׁ ח ַלְחְמךָׁ ַעל ּפְ ּלַ ַ    )א( ש 

וד כאדם שמשליך מזונותיו על פני המים.  עשה טובה וחסד לאדם שיאמר לך לבך עליו אל תראנו ע   -)א( שלח לחמך על פני המים    -  רש"י 
עוד ימים באים ותקבל תשלומך ראה מה נאמר ביתרו )שמות כ( קראן לו ויאכל לחם וסבור שהוא מצרי ולא יראנו    -כי ברוב הימים תמצאנו  

 ית: עוד מה הי' סופו נעש' חתנו ומלך על ישראל והכניסו תחת כנפי השכינה וזכו בניו ובני בניו לישב בלשכת הגז 
 להופכו   -מתרצו    נד

 )רש"י(   מעצמו של יער יכנס בתוך הגרזן להיות בית יד, ויקצצו בו את היער   -גרזן. פי'    –יער. נרגא    –אבא    נה 

כי מניה וביה אבא ליזול ביה נרגא היינו שדייקא בממון הזה שבלה ימיו עליו, מחמת שנתעכב השפעת החסד מחמת שלא    -  פל"ח אות יד   נו 
, ועל כן היה צריך לבלות ימיו על מלאכה ועסק, ומזה היה יניקה לבחינת מצח הנחש עכשיו כשמשבר האכזריות ומהפכו  היה לו כלי היראה 

לרחמנות ונותן ממונו זה לצדקה, אז על ידי זה הממון בעצמו מכניע מצח הנחש ונתגלה בחינת מצח הרצון, ונכנע בחינת חכמת הטבע ובא  
 ...התגלות הרצון, 

ורב חסד הוא תיקון הו' והענין הו' כי הנה לעיל נתבאר שתיקון זה הוא בגבור' של אוה"מ וא"כ      -דרושי ויעבור דרוש ו'    נות שער הכוו עיין    נז 
קשה איך נק' ורב חסד. וגם קשה במש"ל שהי"ס הפנימיים הם כסדרן מעילא לתתא ותיקון ורב חסד הוא בהוד של הפנימיים כי גם הוד הוא  



 11ו.                תנינאוהר"ן מ                               ד     תורה                           קוטי      לי                     

 
אזי נכנעים ונופלים קול החיות רעות ונשמע   ,ואזי כשנכנע מצח הנחש ונתגלה בחי' מצח הרצון

כנ"ל יראה  נעשה  הרצון  כשנתגלה  ואזי  כנ"ל.  הרצון  התגלות  שהוא  יו"ט  של  הקריאה   קול 
החסד כנ"ל. וכששופע החסד אזי אין צריכין לעשות שום עסק    . וע"י היראה יכולין לקבל\נט/[נח]

 כנ"ל.   רעו צאנכם וכו' ואתם כהני ה' תקראו וכו'וועמדו זרים ומלאכה כנ"ל, כי אזי נתקיים 
 :  וכל זה נעשה ע"י הצדקה כנ"ל, נמצא שתועלת הצדקה גדול מאוד

 

 
אבל הענין הוא כי הנה הוא בחי' דין ממותק ולכן נקר' ורב חסד אשר הוא בגי' מנצפ"ך שהם הה"ג להורות שהם בחי'  דין ואיך נקר' ורב חסד.  

   גבורה אלא שהיא ממותקת ונעשית חסד: 

דוד    ]אדמוני[ מלא ואו כי לא נברא להיות רשע שופך דם נקי אלא ע"פ התורה ולזה חבירו הוא אדמוני   -תולדות    ריש פ'   היכל הברכה   ועיין 
והוא אם היה רוצה לבחור   יעקב השיג בהשגות משה  גדול אלף פעמים מיעקב כי  יכול להיות צדיק  והרשע הזה אלו היה בוחר בטוב היה 

 בטוב היה יכול לעלות למדריגות משיח ליחידה דאצילות בסוד אדמוני עם יפה עינים: ]אחזת[ חסר ואו:
 אות ה'  נח 

ה ולא אהבה, ונסינו לתרץ וקצת בדוחק עפ"י המבואר כאן שדייקא את האכזריות שהיא גבורה ודין  מדוע הרצון מגלה ירא   עי"ש שהקשינו   נט 
קשה כי לשון מהפך אכזריות לרחמנו  מהפכים לרחמנות לכן הדין הממותק מגלה יראה שהוא גבורה ממותקת ולא אהבה שהיא חסד. אלא ש 

 משמע שמהפך הגבורה לחסד.



 מוהר"ן תנינא                           תורה ד                                ליקוטי                                     1ו: 

 יאות 
כמבואר בגמ' עה"פ ונוגשיך  צדקה  לעשו ליעקב שנתן מבאר שהמנחה ששלח יעקב לעשו כדי להנצל ממנו נחשב 

ע"י  שגם משמע לפי רבנו . ו, שמה שהגוים לוקחים מישראל נחשב למי שמקבל זאת בשמחה לצדקה וכפרהצדקה
בפשטות הרצון מתגלה  וצ"ע כי  מתגלה הרצון. ידי זהעל שמהפך האכזריות לרחמנות ולו נחשב שקבל בשמחה 

אצל הנותן צדקה וכאן יעקב רצה שיתגלה הרצון בעשיו. וכנ"ל שגילוי אמונת הרצון שמגלה נותן הצדקה מחיה  
את ימי הזקנים שנפלו ואזי מתבטל יניקת מצח הנחש מהם ונחלש קול החיות הרעות ונשמע קול הרגלים  

י' שכיון שמתגלה הרצון הוא משתלשל ויורד גם על עשו. משמע  האות ועיין בסוף  המכריזים על הניסים והרצון. 
ועיין פל"ח אות טו שע"י הממון שמקבל הגוי קצת נשבר אכזריותו ושנאתו לישראל ומהפכו    בבחי' עניין סגולי.

 ון דקדושה.צקצת לרחמנות עליו ועי"ז גם ברוחניות מכניע את מצח הנחש ומתגבר הר

הארת   יתגלהשעל ידה    \א/ , חפש לעשות צדקהישנא אותושלא    שוכשרצה יעקב לעשות רצון בעוע"כ  

ית' ברצונו  שהכל  כן  ,  הרצון  לעשו  אמר  ועל  לג(יעקב  כן   \ב/)בראשית  על  כי  מידי  מנחתי  ולקחת 
דהיינו שאמר לו קח הצדקה ממני כדי שעי"ז תיהיה לנו בחי' הארת   ,ים ותרצניקראיתי פניך כראות פני אל

 \ד/ אלא לגויואע"פ שהצדקה כאן לא היתה לעני הגון  .  \גלשון רצון/   הרצון, ועי"ז תרצניפני אלקים דהיינו הארת  

הרצון    ,רשע הארת  נעשה  ידה  שעל  הצדקה  עבודת  ליעקב  לו  נחשב  לעכו"ם אעפ"כ  שנותנין  מה  גם  כי 
 \ו/ וכאן נראה שאפילו שלא מוכרח ממש לתת אלא כתחבולה  \ה/ שלוקח מאיתנו על כרחינו ואנו מקבלים בשמחה

 
פרש"י התקין עצמו לג' דברים לדורון תפלה ומלחמה. מנין לדורון שכתוב    , " המחנה הנשאר לפליטה והיה  " ט'  פסוק    לב פרק  עיין בראשית    א

פניו".   על  המנחה  התקין   וצ"ע "ותעבור  הלשון  לדורון   מה  לזה   , עצמו  צריך  עצמית  הכנה  לדורון   , איזה  הראייה  מדוע  כב    ועוד  פסוק  היא 

  , שעל פסוק כב הנ"ל פרש"י שאף הוא שרוי היה בכעס וכו'  ותירץ הר"י מבעלז    .הרי קדם לו הפסוק יד "ויקח מן הבא לידו מנחה"   , המרוחק 

שכל מעשי אבות סימן לבנים ומעשה זה של דורון היה כדי שיהיה  ותירץ  כיצד יתכן שיעקב אבינו יהיה שרוי בכעס על הנהגת הקב"ה.    וקשה 
דהיינו שיעקב השתדל    ".ויפצר בו ויקח " וזהו שכתוב    , לבני ישראל בגלות לשחד את הגויים במתנות כדי להנצל מגזרותיהם כח בכל הדורות  

הטעם כדי  , אלא ש מתנת חינם לגוי  לא תתן    " לא תחונם "   שיש לאו והיינו כנ"ל כדי שיהיה סימן לדורות. אלא    , מאד שעשו יסכים לקבל ממנו
הדורון יעקב בכעס כשנתן  לכן עשה עצמו  קרוב הדעת עמהם,  יהיה  עצמו    , שלא  וזהו שהכין  הנתינה.  ע"י  קרוב הדעת  למנוע בעצמו  כדי 

דורון  הנתינת  ע"י  עם הרשע  הדעת  קרוב  בלבו שום  יכנס  לבנ   , לדורון שהכין עצמו שלא  סימן  יהיה  יזיק להם השוחד ועי"ז  דלא  שיתנו    ים 
 )ראיתי בגליון באר הגן לרבי נפתלי גרוס בני ברק(  לגויים ואע"פ שיתנו לא יהיה קרוב הדעת עמהם.

ן ָרִאיִתי ָפֶני  בראשית פרק לג   ב ֵ י ַעל כ  ִדי כ ִ ָחִתי ִמי ָ ָ ִמנְּ ת  ָלַקחְּ ֵעיֶניָך וְּ ֹּאֶמר ַיֲעקֹּב ַאל ָנא ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ב ְּ ֵצִני: )י( ַוי  רְּ ֵני ֱאלִֹּהים ַות ִ ְּ ת פ  אֹּ רְּ    ָך כ ִ

כי כדאי והגון לך שתקבל מנחתי על אשר ראיתי פניך והן    -  אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך וגו'   -  רש"י 
ו ראיית המלאך כדי שיתירא הימנו  חשובין לי כראיית פני המלאך שראיתי שר שלך ועוד על שנתרצית לי למחול על סורחני. ולמה הזכיר ל 

נתפייסת לי וכן כל רצון שבמקרא לשון פיוס אפיצומנ"ט בלע"ז )בעזענפטינג( כי    -ותרצני      ויאמר ראה מלאכים וניצול איני יכול לו מעתה: 
   ולרצות:   לא לרצון יהי' לכם )ויקרא כב( הקרבנות באות לפייס ולרצון וכן )משלי י( שפתי צדיק ידעון רצון יודעים לפייס 

)י( כי על כן ראיתי פניך אמר לו, תקח מנחתי מידי בעבור שראיתי פניך שהם לי כראות פני אלהים, ותרצני בקבלת המנחה, כאשר    רמב"ן 
האלהים רוצה את יראיו בקבלת מנחתם וקרבנם כענין ונרצה לו )ויקרא א ד(, עולותיכם וזבחיכם לרצון על מזבחי )ישעיה נו ז(, מלשון יהי  

ורש"י          וי אחיו )דברים לג כד(, ואור פניך כי רציתם )תהלים מד ד(, כי רצו עבדיך את אבניה )שם קב טו(, כולם ענין חפץ וחשק בדבר: רצ 
   ותרצני, נתפייסת לי וכבר אמרתי )לעיל לב כא( שאיננו טוב שיהיה לו מזכיר עון:   -כתב על שנתרצית למחול לי על סורחני  

ראיתי פניך. נראה לי ביאור הכתוב ולקחת מנחתי מידי, כי על כן כדי שתרצני ראיתי פניך במנחה זו, כמי שרואה פני  )י( כי על כן    רבנו בחיי 
והשופטים שהמנהג להקדימם במנחה:  יוחנן מותר להחניף את          השרים  פני אלהים, אמר רבי  סוטה מא ע"ב( כראות  )עיין  ודרשו חז"ל 
י פניך. ופליגא דרבי פדת דאמר רבי פדת דובר שקרים לא יכון לנגד עיני )תהלים קא, ז(, וכתיב  הרשעים בעולם הזה, שנאמר כי על כן ראית 

שאף מפני    ודעת רבי פדת שמותר להחניף את הרשע מפני היראה שכן החניף יעקב לעשו,    דעת רבי יוחנן )איוב יג, טז( כי לא לפניו חנף יבוא.  
וגו', ומה שהחניף  יעקב לעשו, חנופה כזאת מותרת לפי שהוא לשון כולל שני משמעויות לשבח ולגנאי,    היראה אסור שנאמר דובר שקרים 

  שהרי ראיתי לשון ביזוי, כמו יביטו יראו בי )תהלים כב, יח(, וכן אלהים לשון עבודה זרה, ואם יבין הרשע לשון השבח אין לחוש בזה, וכמו 
נא ליה. וכן התירו חכמים לתלמיד חכם לומר עבדא דנורא אנא כדי שיניחו  שדרשו רבותינו )חולין צד ע"ב( איהו מטעי נפשיה אנא לא מטעי 

לו את המכס לפי שהוא כולל לשון עבודה זרה כגון מולך, או עבד ה' יתברך שנמשל לאש שכתוב בו )דברים ד, כד( אש אוכלה הוא, ולשון  
 כזה הנשמע לשני פנים מפני היראה מותר אפילו לרבי פדת: 

 על הפסוק ולא כרש"י שכתב כל רצון לשון פיוס.  שם   וכן פרש רמב"ן   ג
שהאבות היה להם דין ישראל היה עשו עכ"פ מומר שדינו כגוי לעניין צדקה, אבל נראה יותר שגם למ"ד שהאבות היו ישראל    אפילו למ"ד   ד

שמטתו שלימה גם בניו כבר נעשו  ואפילו בני יעקב אבל עד יעקב אבינו עדיין מי שיצא מקיום המצוות יצא לגמרי מדין ישראל, ורק יעקב  
 ישראל גמור. ויש אומרים שגם להם היה דין בן נח, כמבואר החקירה בזה בספר פרשת דרכים.

לפי המבואר לעיל שרק עבודת הצדקה שמהפך האכזריות לרחמים בבחי' מניה וביה אבא ליזיל בה נרגא, דהיינו    נ"ל שכך מוכרחים לומר   ה 
, הכי נמי מקציצת האכזריות נעשה הצדקה ידית לרחמים. והכי נמי כשגוי לוקח ממון ישראל בכח והישראל  מקציצת היער נעשה ידית לגרזן 

הדין   כי  חסד  רב  גמט'  שמנצפך  הכוונות  עפ"י  וכנ"ל  לרחמים  הדין  ומהפך  צדקה  מהכעס  עושה  ית',  ברצונו  שהכל  מאמין  אלא  כועס  לא 
 של רחמים שבכתר.  ממותק הוא גדול מהחסד עד שנעשה רב חסד שבי"ג מדות  

במה שנתן לעשו, עיין זוהר ח"א קסו: שיעקב אמר לעשו אם לבן גרתי ומכשפיו ניצלתי מיד נתהפך עשו וירא    צ"ע מדוע נחשב ליעקב אונס   ו 
  מיעקב ממש באותה יראה שירא ממנו יעקב בתחילה. ושם קסז. עם לבן גרתי וכו' אמר לו עשרים שנה הייתי עם לבן ולמדתי כשפיו ומיד 
עשו נבהל ויצא לקראתו להתפייס עימו. וא"כ צ"ע מדוע היה צריך למנחה כדי להנצל ממנו. עוד עיין שם דף קסג: שראה יעקב שפני עשו הם  
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הגוי   את  ג"כ  להכניע  לנו  הוא  ט(בגמרא  בחי' צדקה, כשרז"ל  נחשב   \ י/ [ט]   ונוגשיך צדקה  \ח/[ז] )ב"ב 
הנחושת/ תחת  שם  כמ"ש  לבוא  לעתיד  על  מדבר  וסוף    \יאהפסוק  וכו'  זהב  לכם  אביא  אני  הגויים  מכם  שלקחו 

ונוגשיך צדקה, יגזלו דהיינו שלעתיד לבוא    הפסוק ושמתי פקודתך שלום  יתנו להם   הגויים לא  ישראל אלא  את 
מה  בזמן שהמקדש קיים אדם מביא קרבן ומתכפר לו ובגלות  שבגמרא דרשו על הפסוק ונוגשיך צדקה,  ו  צדקה.

בכח הגויים  נשלקחו מכם  זאת בשמחה,  אזי המקבל  ל,  לו.  צדקהכנתינת    וחשב  רק   ומתכפר  לומד שלא  ורבינו 
 בשמחה, אלא גם נחשב כעבודת הצדקה שמגלה את הרצון לעניין כפרה מועלת צדקה כזו, שנוגשים ממנו ומקבל  

שע"י הצדקה מתבטל   . וע"י צדקה נעשה רצון כנ"לרחמיםצדקה ול  \יב/ מהפכהו   ואת אכזריות  כמו המשבר

. יניקת מצח הנחש מהזקנים ומתבטל שאגת החיות רעות ואזי שומעים את קול הימים טובים ומתגלה הארת הרצון 
לו שאמר  לעשו  וזהו  מידיול  יעקב  מנחתי  ג(ומנחה    , קחת  )מלאכי  בחי'  צדקה,  מגישי   \יג /היינו 
פשט הפסוק שלא כמו היום שהכנים מבזים את עבודתם לעתיד יטהר הקב"ה אותם ויעבדו בבית מנחה בצדקה 

 
בדיוק באותה צורה שנראה לו הס"מ. ושם דף קס. שיעקב התחכם עם עשו ולילך עמו במרמה ככל מה שצריך כדי לשלוט עליו בראש ובסוף.  

אוצר הזוהר  עוד בזוהר וישלח דף קסו. שיעקב ידע שכל זמן שאביו חי עשו לא יהרוג אותו ולא פחד ממנו ורק לכבוד אביו רצה לפייס  (  עפ"י 
אותו ועוד שם שעשה בחכמה להשפיל עצמו עכשיו כדי שאח"כ ישלוט עליו.  וצ"ע עפ"י הזוהר הזה שעשה בזה תחבולה וכן לפי הנ"ל בשם  

עשה אבות סימן לבנים. האם נמצא שגם באופן כזה נחשב נוגשיך צדקה אע"פ שאינו אונס גמור אלא  הרבי מבעלז שהמנחה לעשו היתה מ 
 כתחבולה לצורך הכנעת הרשעים.   

   עי"ש חת"ס   ז 

ואעפ"כ נחשב להן לצדקה שנאמר ונוגשיך צדקה. בחידושי תורה כתבתי היינו דפירש"י ויבוא    -.על מסכת בבא בתרא דף ט   חתם סופר עיין  
בגופו ובממונו ובתורתו, פי' בממונו שלא חסר כלום מכל אותו הדורון ולכאורה איך אפשר שלא חסר כלום ולהנ"ל דמלח ממון    יעקב שלם 

ונוגשיך צדקה השלים ממונו   וכתיב  ועתה ע"י הדורון שנתן לעשיו  בבית לבן  יעקב או לא יכול לקיים מצות צדקה  קיים  ואפשר שלא  חסר 
ום תורתו שקיים המצוה של צדקה שהי' חסר לו מתורתו. ואפשר גם שלם בגופו עי"ז דאמרינן ברבה פתחא  שלא היה עוד ממון חסר וגם של 

מכאובים   רבים  פסוק  פרשתי  הלז  ובמדרש  נתרפא.  צדקה  מצות  עי"ז שהשלים  לרופאים  פי'  לאסיא  תפתח  לצדקה  פי'  למצותה  פתח  דלא 
פתחו פתוח לאסיא לרופאים. אמנם הבוטח בה' אנשי חסד יסובבנו על פתחו  לרשע והבוטח בה' חסד יסובבנהו. פי' רבים מכאובים לרשע ש 

 עניי ישראל הנקראים אנשי חסד כי יותר מה שבעה"ב עושה חסד עם העני יותר מזה עושה העני עם הבעה"ב כמבואר ואין להאריך: 

ין בהמ"ק קיים אם עושין צדקה מוטב ואם לאו  וא"ר אלעזר בזמן שבהמ"ק קיים אדם שוקל שקלו ומתכפר לו עכשיו שא   -  .בבא בתרא דף ט   ח
   .באין עובדי כוכבים ונוטלין בזרוע ואעפ"כ נחשב להן לצדקה שנא' ונוגשיך צדקה 

 נמצא העני הרויח שלא נגשו גם אותו בזכות העשיר.   ואעפ"כ נחשב להן לצדקה כו'. מפני שעכו"ם נוטלין מן העשיר תחת העני וק"ל:   -  מהרש"א 

א   -המאירי   נותן שקלו  צריך  היה  קיים  ויזכור שבזמן שבית המקדש  ממונו  חסרון  על  בעיניו  יקשה  ושלא  על הצדקה  להעיר את עצמו  דם 
ויתבונן שכל אדם מעתד לנכות ממונו למסים ולתשחורות ואחר שכן ראוי לו ליתן חלקו למי   ומתכפר לו עכשו הצדקה עומדת לו במקומו 

ממונו לכבודו אף הוא בידו להשלימו ואם אינו משתדל אלא להרבות ממונו כמה דובים יש    שגמלו כל טובו בשמחה ובטוב לבב שאם יחסר 

על זה מה שכתבנו בענין    ויש מפרשים   .לא זכה אומות העולם באות ונוטלות בזרוע   , סרון ממונו הולך לענייםח למקום ודרך הערה אמרו זכה  
כש  המס  גובינת  שאף  ור"ל  בצדקה  להם  נחשב  שאעפ"כ  הצדקה  הענייםעשוי  חלק  שמנכה  והוא  צדקה  צד  בו  יש  בנאמנות  נותנו  או    , הוא 

ויש מפרשים בו שהוא נחשב להם לצדקה כשמקבלין אותו בשמחה וסובלים עול גלותם לכבוד    .שמתוך כך נושאים פניו והעניים מתרחמין 

 : השם 
 עיין לעיל תורה כה אות ד'   ישעיהו ס יז   ט 

וְּ   ישעיה פרק ס   י ֶזל  רְּ ַ ב  ָהֲאָבִנים  ַתַחת  וְּ ת  ֶ חֹּש  נְּ ָהֵעִצים  ַתַחת  וְּ ֶכֶסף  ֶזל ָאִביא  רְּ ַ ַהב  ַתַחת  וְּ ָזָהב  ת ָאִביא  ֶ חֹּש  ַהנ ְּ ַחת  ַ ת  ִיךְּ  )יז(  ש ַ גְּ נֹּ וְּ ם  לוֹּ ָ ֵתךְּ ש  ֻקד ָ פְּ י  ת ִ מְּ ש ַ
ָדָקה:     צְּ

וכו'. ושמתי פקודתך שלום  במקום הנחושת שנטלו האומות ממך אביא    -)יז( תחת הנחושת    דוד מצודות   ר"ל תחת הפקידים    -במקומו זהב 
ונוגשיך   בשלומך.  לשאול  יבואו  אם  כי  המס  לגבות  בתגר  עוד  יבואו  לא  כי  שלום  עליך  המס אשים  לגבות  עליכם  נותנים  במקום    -שהיו 

   הנוגשים את הכסף יבואו לעשות עמך צדקה: 

 ענין הלחץ לקחת הכסף כמו נגש את הכסף )מלכים ב' כ"ג(:   -יך  מלשון פקיד וממונה. ונגש   -)יז( פקדתך    מצודות ציון 
וזהו תחת הנחשת שהוא בחי' מצח הנחש    אולי אפ"ל   יא הרצון.  ומתגלה  יניקת מצח הנחש  נופל  נוגשיך צדקה  גם שע"י  הזה  שרמוז בפסוק 

 אביא זהב לשון זה הב לשון רצון וזה יהיה מכח הצדקה.  

 ביה נרגא, הכי נמי כאן מהפך את הכעס על הגוי לידית לרחמנות ואמונה ברצון.  מניה וביה אבא ליזיל   כנ"ל בבחי'   יב
ַמלְּ   מלאכי פרק ג   יג ים ו  ִ ש  ַבקְּ ם מְּ ֶ ר ַאת  ֶ ן ֲאש  א ֶאל ֵהיָכלוֹּ ָהָאדוֹּ ם ָיבוֹּ אֹּ ִפתְּ ָפָני ו  ה ֶדֶרךְּ לְּ ִפנ ָ ָאִכי ו  ֵֹּלַח ַמלְּ ִני ש  ה  )א( ִהנְּ ם ֲחֵפִצים ִהנ ֵ ֶ ר ַאת  ֶ ִרית ֲאש  ַאךְּ ַהב ְּ

ת:  ָבאוֹּ דָֹּוד צְּ ִסים:  ָבא ָאַמר יְּ ַכב ְּ בִֹּרית מְּ כְּ ָצֵרף ו  ֵאש  מְּ י הו א כ ְּ תוֹּ כ ִ ֵהָראוֹּ ִמי ָהעֵֹּמד ב ְּ אוֹּ ו  וֹּ ם ב  ל ֶאת יוֹּ ֵ כ  ַכלְּ ִמי מְּ ִטַהר    )ב( ו  ֶסף וְּ ֶ ַטֵהר כ  מְּ ָצֵרף ו  ב מְּ ַ ָיש  )ג( וְּ
ָהיו  ַלידֹּ  ֶסף וְּ ָ ַככ  ָהב וְּ ז ָ ַ ָתם כ  ק אֹּ ִזק ַ ֵני ֵלִוי וְּ ָדָקה: ֶאת ב ְּ צְּ ָחה ב ִ י ִמנְּ ֵ יש     ָוד ַמג ִ

אמר בלשון הנהוג בבן אדם שהמלאך ההוא ישב כשופט להיות מצרף ומטהר כמו שמצרפין ומטהרין את הכסף    -)ג( וישב מצרף    מצודות דוד 
כזהב וככסף להיות נקיים  מן הסיג והוא יטהר את בני לוי הם הכהני' בני לוי הנגשי' אל ה' אותם יטהר להסיר מהם בוזי שם ה' ויזקק אותם  

 מאנשי רשע והם יהיו לה' להגיש לפניו קרבן ותשורה בצדקה כדת וכראוי לא כמו עכשיו שמגישים על המזבח לחם מגואל ומתועב: 

וכל  ר"ל תשורה    -ענין הקרבה. מנחה    -ענין זכוך וצרוף כמו מזוקק שבעתים )תהלים יב(. מגישי    -כמו ככסף. וזקק    -)ג( כסף    מצודות ציון 
 ר"ל כדת וכראוי:   -הקרבנות בכלל. בצדקה  
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, היינו  כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלקים.  \יד/ המקדש כראוי, ורבנו לומד מכאן שמנחה היא צדקה
שהוא דהיינו כמו התגלות הרצון שיש ברגלים  פני אלקים,    טוכמו ראות ה יתגלה הרצון  אם תקבל ממני המנח

. דהיינו ימים טובים, שעל ידם  שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה'  \טז/ (יובחי' )דברים  
הרצון.   יהייזנתגלה  כן  כמו  כנ"ל(.  הצדקה  ע"י  הוא  טובים  ימים  ע"י  הרצון  התגלות    ' )ועיקר 

רצו וזהו  נעשה אצלו  ע"י הצדקה  לעשו יחכנ"ל.    ,ותרצנין  והצדקה שנתן  )כי מאחר שהמנחה 
בחי'   נתגלה    .ונוגשיך צדקההיא בחי' צדקה ממש,  נתגלה הרצון העליון שהוא  נמצא שעי"ז 

 :  רצון גם בעשו(בעניין סגולי הרצון למטה, ונעשה  יטשתלשל מע"י צדקה כנ"ל. ומשם  

 
 יא אות 

שמואל א )  , שהיא המלחמה בין מצח הרצון למצח הנחשמלחמת דוד וגלית  אתעפ"י כל הנ"ל  עתה יבאר רבנו  
י  (  פרק יז ת ִ ְּ ִלש  ְּ ש  ַהפ  ג ַ ַהֲעֵרב  גלית שעשה עצמו מרכבה למצח הנחש  )טז( ַוי ִ ם וְּ ֵ כ  ְּ שמים מלכות   , לבטל את ישראל מקבלת עולדווקא זמן קריאת שמעב ַהש 

ם ִעים יוֹּ ָ ב  ב ַארְּ ַיצ ֵ תְּ ָרה ֶלֶחם    :תנה בהם התורהכנגד מ' יום שני  ַוי ִ ה ַוֲעש ָ ִליא ַהז ֶ ַאֶחיָך ֵאיַפת ַהק ָ נוֹּ ַקח ָנא לְּ ָדִוד ב ְּ י לְּ ַ ֹּאֶמר ִיש  )יז( ַוי 
ַאֶחיָך: לְּ ֲחֶנה  ַ ַהמ  ָהֵרץ  וְּ ה  ֶאת    ַהז ֶ וְּ ם  לוֹּ ָ ש  לְּ קֹּד  פְּ ת ִ ַאֶחיָך  ֶאת  וְּ ָהָאֶלף  ר  ש ַ לְּ ִביא  ת ָ ה  ֶ ָהֵאל  ֶהָחָלב  ֲחִרֵצי  ֶרת  ֲעש ֶ ֵאת  וְּ )יח( 

חעֲ  ק ָ ָתם ת ִ ָ ֵעֶמק ָהֵאָלה    :הפלישתי   תכניע את עשה צדקה עם אחיך דהיינו עבודת הצדקה שעל ידה    ֻרב  ָרֵאל ב ְּ ָכל ִאיש  ִיש ְּ ה וְּ ָ ֵהמ  ל וְּ או  ָ ש  )יט( וְּ
ים:   ת ִ ְּ ִלש  ְּ ָחִמים ִעם פ  הִ ִנלְּ ה לְּ י ַהז ֶ ת ִ ְּ ִלש  ְּ ַכל ָלֶלֶכת ֶאל ַהפ  ִוד לֹּא תו  ל ֶאל ד ָ או  ָ ֹּאֶמר ש  ה)לג( ַוי  י ַנַער ַאת ָ וֹּ כ ִ ֵחם ִעמ  ָ אינך אוחז   ל 

ֻעָריו  כראוי באמונת הרצון ָחָמה ִמנ ְּ הו א ִאיש  ִמלְּ ל   :כופר ורשע להכעיס להפיל את ישראל מהאמונה ברצון לחכמת הטבע  וְּ או  ָ ִוד ֶאל ש  ֹּאֶמר ד ָ )לד( ַוי 
ב וֹּ ֶאת ַהד  ָבא ָהֲאִרי וְּ ֹּאן ו  צ  ַ ָאִביו ב  ָך לְּ ד ְּ ה    רֶֹּעה ָהָיה ַעבְּ א ש ֶ ָנש ָ ובאמונה    כפירה ברצוןחיות רעות השואגות  פי' שבאו    ֵמָהֵעֶדר]ק' זה[  וְּ

ִתיו    : שהקב"ה ברא את העולם הזה יש מאין וההעדר הגמור  ִהכ ִ ָיָצאִתי ַאֲחָריו וְּ וְּ כיצד)לה(  ואולי ע"י    התגברתי עליו והכנעתי והשפלתי אותו )לא מבואר 
ל הרצונות  את  או שהעלה  אז  הרצון(צדקה שעשה  יו  שרש  ִ ִמפ  י  ת ִ לְּ ִהצ ַ רושם(  וְּ יעשו  לא  שלו  הכפירה  ָעַלי    )שדברי  ָקם  והתגברוַוי ָ הרעות  החיות  חזרו  עלי    שוב 

ָקנוֹּ    בשאגתם כפירה זְּ י ב ִ ת ִ ֶהֱחַזקְּ יו   תיקני את הימים הנפולים של הזקנים שמשם ינקית המצח הנחש ועי"זועי"ז    ונתתי צדקהוְּ ִתיו ַוֲהִמית ִ ִהכ ִ   מצח הנחש   את  וְּ
ב    : שממנו ינקו החיו הרעות וֹּ ם ַהד  ם ֶאת ָהֲאִרי ג ַ ךָ   שהם החיות הרעות השואגות כפירה)לו( ג ַ ד ֶ ה ַעבְּ י ֶהָעֵרל   בכח האמונה ברצון  ִהכ ָ ת ִ ְּ ִלש  ְּ ָהָיה ַהפ  וְּ

ים: כֹּת ֱאלִֹּהים ַחי ִ י ֵחֵרף ַמַערְּ ַאַחד ֵמֶהם כ ִ ה כ ְּ דָֹּוד אֲ   ַהז ֶ ִוד יְּ ֹּאֶמר ד ָ ֹּב  )לז( ַוי  ד ַהד  ִמי ַ ד ָהֲאִרי ו  ַלִני ִמי ַ ר ִהצ ִ ֶ  החיות הרעות הנ"ל ש 
י   ת ִ ְּ ִלש  ְּ ַהפ  ד  ִמי ַ יֵלִני  ַיצ ִ א  הנחשהו  :  מצח  ךְּ ָ ִעמ  ֶיה  ִיהְּ ַוידָֹּוד  ֵלךְּ  ִוד  ד ָ ֶאל  ל  או  ָ ש  ֹּאֶמר  ַוי  ה  לוֹּ   ַהז ֶ ַחר  בְּ ַוי ִ ָידוֹּ  ב ְּ לוֹּ  ַמקְּ ח  ק ַ ַוי ִ )מ( 

ֵקי ֲאָבִנים  ֻ ה ַחל  ָ ַחל  ' אבן שלימה רצונובחיֲחִמש   ָידוֹּ   )נובע מקור חכמה(ִמן ַהנ ַ עוֹּ בְּ ְּ ַקל  קו ט וְּ לְּ ַבי ַ ר לוֹּ ו  ֶ ִלי ָהרִֹּעים ֲאש  כְּ ָתם ב ִ ם אֹּ ש ֶ בחי' )ַוי ָ

תשובה בחי'  י:  (זרקא  ת ִ ְּ ִלש  ְּ ַהפ  ֶאל  ש   ג ַ ַהצ ִ   ַוי ִ א  נֹּש ֵ ָהִאיש   וְּ ִוד  ד ָ ֶאל  ָקֵרב  וְּ הֵֹּלךְּ  י  ת ִ ְּ ִלש  ְּ ַהפ  ֶלךְּ  ַוי ֵ ה  )מא(  ָפָניו:  מגן  דהיינונ ָ )מה(   לְּ
ן   ִכידוֹּ בְּ ַבֲחִנית ו  ֶחֶרב ו  א ֵאַלי ב ְּ ה ב ָ י ַאת ָ ת ִ ְּ ִלש  ְּ ִוד ֶאל ַהפ  ֹּאֶמר ד ָ ָאנִֹּכי ָבא ֵאֶליָך    אחת ארוכה מהשניה(  חירוף וגידוף)ג' לשונות  ַוי  באמונה  וְּ

ת ֱאלֹּהֵ   הוא הכח היחידי בעולם   שרק רצונו ית'  ָבאוֹּ דָֹּוד צְּ ם יְּ ֵ ש  :ב ְּ ָ ת  ר ֵחַרפְּ ֶ ָרֵאל ֲאש  ת ִיש ְּ כוֹּ ָיִדי   י ַמַערְּ דָֹּוד ב ְּ ָך יְּ רְּ ַסג ֶ ה יְּ ם ַהז ֶ וֹּ )מו( ַהי 
לְּ  ַמִים ו  ָ ף ַהש   עוֹּ ה לְּ ם ַהז ֶ וֹּ ים ַהי  ת ִ ְּ ִלש  ֶגר ַמֲחֵנה פְּ ֶ י פ  ָנַתת ִ ָך ֵמָעֶליָך וְּ ְּ יִתָך ַוֲהִסרִֹּתי ֶאת רֹּאש  ִהכ ִ ת ָהָאֶרץ וְּ חכמי  הם החיות הרעותַחי ַ

ָרֵאל  ויהיה נשמע קול הימים טובים המכריזים על הרצוןשעי"ז תתבטל שאגתם  הטבע   ִיש ְּ י ֵיש  ֱאלִֹּהים לְּ ל ָהָאֶרץ כ ִ ָ עו  כ  ֵידְּ כי    ישמח צדיק  ואזי יתקיים   :וְּ

ָהל ַהז ֶה  ג' פעמים בשנהע"י בחי' הרצון שמתגלה  פעמיו דייקא    ,חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע ל ַהק ָ ָ עו  כ  ֵידְּ   שלך   שהם בני עמינו שהתבלבלו מהכפירות  )מז( וְּ
: ָיֵדנו  ֶכם ב ְּ ָנַתן ֶאתְּ ָחָמה וְּ לְּ י ַלידָֹּוד ַהמ ִ דָֹּוד כ ִ יַע יְּ ִ ש  הוֹּ ַבֲחִנית יְּ ֶחֶרב ו  י לֹּא ב ְּ ַרב    כ ִ קְּ ֶלךְּ ַוי ִ י ַוי ֵ ת ִ ְּ ִלש  ְּ י ָקם ַהפ  ָהָיה כ ִ  לאט)מח( וְּ

י: (\כת שלו/)כי בדברי האמונה של דוד נקצצו כנפי האפיקורסו ובכבידות ת ִ ְּ ִלש  ְּ ַראת ַהפ  ֲעָרָכה ִלקְּ ַ ָרץ ַהמ  ִוד ַוי ָ ַמֵהר ד ָ ִוד ַויְּ ַראת ד ָ ַלח   ִלקְּ ְּ ש  )מט( ַוי ִ

 
הפסוק מדבר על קרבן מנחה בבית המקדש העשוי מקמח, ומשם לומד רבינו ללשון מנחה שהיא מתנה שנותן אדם לחברו. אמנם יש    צ"ע כי   יד

ר הפסוק וביום הבכורים  גם מנחת נדבה במקדש, אבל א"כ מדוע הביא את הפסוק הזה לראייה צ"ע. עוד גם עיין לקמן בסוף התורה בביאו 
בהקריבכם מנחה חדשה גם שם דורש מנחה שהיא צדקה ושם היא מנחת שתי הלחם שהיא חובה. ולוליא דמסתפינא היתי מנסה לומר שאולי  
נוגשיך צדקה כי מחייבים אותו לתת מכספו ואם מקבל בשמחה נחשב לו צדקה כנ"ל.   גם מנחה חובה שאדם מקריב יש בה איזה בחי' של 

י אפילו בקרבן חובת צבור שקונים אותו מהשקלים שתרמו ישראל באדר ונשמר בשופרות שבמקדש כמבואר במסכת שקלים. גם זה כיון  ואול 
שנלקח מהצבור כחיוב יש בזה איזה בחי' של נוגשיך צדקה. ואם תאמר הרי נותנים ברצון כדי שיתכפר להם או בשבועות כדי שיותר להקריב  

ם זה לכפרה. זה לא קשה כי כבר מבואר כאן שיעקב אבינו לא הוכרח לתת מחה לעשו כי באמת לא פחד ממנו  מנחות מהתבואה החדשה שג
כיון   צורך  לאיזה  שנותנים  מה  שגם  נמצא  בזוהר.  כמבואר  אח"כ  להכניעו  כדי  רק  לו  ונתן  ממנו.  פחד  עשו  שאדרבה  מבואר  ובזוהר  כלל, 

 נוגשיך צדקה אם עושה זאת בשמחה.  שמחסיר מעצמו לצורך איזה תועלת שאינה ישירה נחשב 
 ראות,    –ומתרלו לא ברור ונראה ראית, בדפו"ר ותרלד   -בתקפא  טו

צ    דברים פרק טז   טז  ַ ַהמ  ַחג  ב ְּ ָחר  ִיבְּ ר  ֶ ם ֲאש  קוֹּ ָ מ  ַ ב  דָֹּוד ֱאלֶֹּהיָך  יְּ ֵני  ְּ פ  ָך ֶאת  רְּ כו  זְּ ָכל  ֵיָרֶאה  ָנה  ָ ש   ַ ב  ָעִמים  ְּ פ  ש   לוֹּ ָ ו  )טז( ש  ת  ֻבעוֹּ ָ ַהש   ַחג  בְּ ו  ת  ת  וֹּ וֹּ כ  ֻ ַהס  ַחג  בְּ
דָֹּוד ֵריָקם:  ֵני יְּ ְּ לֹּא ֵיָרֶאה ֶאת פ   וְּ

 הוספה זו נמצאת כבר בדפו"ר   יז

 הוספה זו נמצאת כבר בדפו"ר   יח 

 נשתלשל  -משתלשל, ומתרלו   –גם בדפו"ר ותרלד    יט 

ָחא ב ְּ   -  עיין תורה סג   כ ָמָלה ֵאין ָלה  ַניְּ זֹּאת ַהנ ְּ יָה, וְּ ִ ךְּ פ  תוֹּ ָמָלה ב ְּ נְּ ֵיש  ָנָחש  ו  ָעִמים  וְּ פְּ , ו  ֵלךְּ ָעִמים הוֹּ ְּ ָחש  פ  ַהנ ָ . וְּ ל ָנָחש  ֶ יָה ש  ִ ךְּ פ  תוֹּ ִהיא ב ְּ ֶ אי, ֵמֲחַמת ש  ַוד ַ
ֲהלִ  ַ ב  ֲאָבל  ה,  ֵ ב  ַהרְּ ֶרַגע  ב ְּ רַֹּח  ִלפְּ וְּ ף  ָלעו  ַכל  יו  ֲעִפיָפה  ַ ב  י  כ ִ ַלֲעִפיָפה,  ֲהִליָכה  ין  ֵ ב  ֶ ש  ו ק  ַהִחל  וְּ ֵפף.  עוֹּ כ ְּ מְּ ַעט,  מְּ ַעט  מְּ ֵלךְּ  הוֹּ הו א  הו א  יָכה  ֶ ש   , ֵלךְּ ַההוֹּ ֶדֶרךְּ 
ב ְּ  ִלים,  דוֹּ גְּ ו  יִקים  ַצד ִ ַעל  ִעים  גְּ נוֹּ ֵהם  ֶ ש  כ ְּ ָרט  ִבפְּ ו  ִרים,  ַדב ְּ ְּ מ  ֶ ש  ָרִעים  ִרים  ו  ב  ַהד ִ ָכל  בְּ ו  ֵבָדה.  כ ְּ ָעה  נו  ַכל  ת ְּ ו  י  ֶ ש   , ָחש  ַהנ ָ לְּ ָנַפִים  כ ְּ ים  שִֹּ עוֹּ ֵהם  ִרים  ו  ב  ַהד ִ ו   ֵאל 

ִר  ו  ב  ֵדי ד ִ י ַעל יְּ ֵפף. כ ִ עוֹּ ִחיַנת )קֶֹּהֶלת י(: לְּ בְּ ה, ב ִ ָ ֻדש   קְּ ָנַפִים ד ִ ים כ ְּ שִֹּ ים, עוֹּ ִ ש  דוֹּ ָנַפִים   ים קְּ ים כ ְּ שִֹּ ִרים ָרִעים, עוֹּ ו  ב  ו  ַהד ִ ֵאל  ָבר". ֲאָבל ב ְּ יד ד ָ ָנַפִים ַיג ֵ ַבַעל כ ְּ "ו 
ר  ו  ב  י ַהד ִ "ל. כ ִ ה ַהנ ַ ָ ֻדש   ל ַהק ְּ ֶ ָנַפִים ש  ש  כ ְּ ֵ ֵהם ֶנֶגד ַהש   , וְּ ָחש  ַהנ ָ ית    לְּ ִ ֵצא ִמש   וֹּ ר ַהי  ו  ב  י ַהד ִ , כ ִ ָחש  ַהנ ָ ָנַפִים לְּ ִחיַנת כ ְּ ו  ב ְּ נ  ֶ ה ִממ  ן ַנֲעשֶֹּ ֵ ֵפי ֵרָאה, ַעל כ  נְּ ַ ֵצא ִמכ  יוֹּ



 מוהר"ן תנינא                           תורה ד                                ליקוטי                                     4ו: 

ם ֶאֶבן ָ ח ִמש   ק ַ ַוי ִ ִלי  ֶ ִוד ֶאת ָידוֹּ ֶאל ַהכ  רצונו  ד ָ חוֹּ    שלימה  י ֶאל ִמצְּ ת ִ ְּ ִלש  ְּ ךְּ ֶאת ַהפ  ַוי ַ ע  ַ ַקל  ב ַ   יניקתו ממצח הנחשבמקום  ַויְּ טְּ ע ָהֶאֶבן ַות ִ
חוֹּ  שלימה רצונו ִמצְּ ָצה: והכניע את מצח הנחשב ְּ ָניו ָארְּ ָ ֹּל ַעל פ  פ   ַוי ִ

מלחמת דוד וגלית )שמואל א יז(, כי גלית הי' רוצה להראות בחכמתו שהכל עפ"י בחי'  וזה  

הפשט שהיה    ,ומצחת נחשת על רגליו  הכתוב בגליתבבחי'  הקדמוני  יונק ממצח הנחש    'כי הי  ,הטבע
בשר קשקשים לבוש  מצחן.   יון  על  הבנות  לוח שמניחות  כמו  נחושת  לוח  היה  רגליו  וכנגד  גופו  כל  על  מנחושת 

שתלה כל הסיבות בחיוב הטבע שהוא בחי' מצח הנחש   על רגליו דהיינו  \כא/ ורבינו דורש מצחת נחשת 
 . שרגל בחי' סיבה כמ"ש ויברך ה' אותך לרגלי, דהיינו בגללי ובסבתי כנ"ל
יוצא בקר וערב  היה  שבכוונה    \כדסוטה/ כמבואר שם ובגמ'    \כג /[כב]   רכות אלקים חייםחרף מע  גלית  וע"כ

וחירוף כלפי  וגם מדבר דבורי כפירה  ישראל מקבלת עול מלכות שמים,  זמן קריאת שמע לבטל את  בשעה של 

 
"ל:  ַהנ ַ ה  ָ ֻדש   ַהק ְּ ל  ֶ ש  ָנַפִים  כ ְּ ש   ֵ ַהש   ֶנֶגד  הו א  ָקֶנה,  ד ְּ ָקִאין  ׁש,          ִעזְּ חָּ ִר   ְוַהנ ָּ קְּ ַהחוֹּ ָהַרע,  לְּ ַהֲחָכִמים  ו   ֵאל  ב  ֵהם  תו  ָ כ  ֶ ש  מוֹּ  כ ְּ ִסית.  רְּ יקוֹּ ִ ֶאפ  וְּ ָיא  פְּ סוֹּ ִפילוֹּ ים 

ש    ֵ מ  ַ ת  ְּ ִהש  לְּ צו   ִירְּ ִאם  ֶ ש  ָהַרע,  לְּ ֲחָכִמים  ַרק  ֵהם  ֶ ש   ," עו  ָידְּ לֹּא  ֵהִטיב  לְּ ו  ָהַרע  לְּ ה  ָ ֵהמ  "ֲחָכִמים  ד(:  ָיה  מְּ ת  )ִירְּ ִחינוֹּ ב ְּ ֵהם  וְּ  . לו  כְּ יו  לֹּא  ֵהיִטיב  לְּ ָמָתם  ָחכְּ ב ְּ
ת   ִחינוֹּ ב ְּ  , ָחש  הַ ַהנ ָ לְּ ָנַפִים  כ ְּ ים  שִֹּ ָרִעים, עוֹּ ִרים  ו  ב  ד ִ ֵדי  יְּ ַעל  וְּ ֶדה".  ָֹּ ַהש  ת  וֹּ ַחי  ֹּל  ִמכ  ם  ָערו  ָהָיה  ָחש   ַהנ ָ "וְּ ג(:  ית  ִ ֵראש  ,  )ב ְּ ָחש  ַהנ ָ ִחיַנת  ב ְּ ֵהם  ֶ , ש  ו  ֵאל  ֲחָכִמים 

אֶ  וְּ ָמָתם  ָחכְּ ֶטת  ֶ ש   ַ פ  ִמתְּ ו  ֶפֶפת  עוֹּ מ ְּ ֶ ש  נו   ַהיְּ רַֹּח.  ִלפְּ וְּ ף  ָלעו  לו   כְּ ו  י  ֶ ֵהם  ש  ָמם,  ַעצְּ ב ְּ ָתם  ֲחִקירוֹּ ַ ב  ַגם  וְּ ָלם.  ָהעוֹּ לְּ ד  אֹּ מְּ יק  ַמז ִ ו  ָלם,  עוֹּ ָ ב  ֶהם  ָ ל  ֶ ש  ִסית  רְּ יקוֹּ ִ פ 
ָמָתם   ח ָלֶהם ָחכְּ ת ָ ִנפְּ ת, וְּ ִהירו  מְּ ֵפף ב ִ עוֹּ ָלם מְּ כְּ ִֹּ ש  ֶ נו  ש  ֵפף, ַהיְּ עוֹּ ֶכל מְּ ש  לוֹּ שֵֹּ י ֵ ֶ מוֹּ ִמי ש  ִפים, כ ְּ פְּ עוֹּ חָ מְּ ַהנ ָ ד. ֲאָבל ִאם ֵאין לְּ אֹּ ֵאין ָלֶהם  מְּ ֶ נו  ש  ָנַפִים, ַהיְּ ש  כ ְּ

"ל, ַרק  ַהנ ַ ָהַרע  ַהֲחָכִמים לְּ ֵאין לְּ ֶ נו  ש  ַהיְּ ֲהִליָכה,  ִחיַנת  ב ְּ ָחש  ַרק  ַהנ ָ ֲאַזי ֵאין לְּ "ל,  נ ַ ַ כ  ָרִעים  ִרים  ו  ב  ִפים    ד ִ פְּ עוֹּ ֵאיָנם מְּ וְּ ָמן,  ַעצְּ ֵבין  יָנם לְּ ֵ ב  ִרים  קְּ חוֹּ ֶ ש   ַמה 
ִמ  ֵאין  ֶ ש  נו   ַהיְּ ָלם,  עוֹּ ָ ת ַ ב  ן  גוֹּ כ ְּ ֲאֵליֶהם,  ךְּ  מו  ָ ס  ֶ ש  ִמי  לְּ ַרק  ָלם,  ָהעוֹּ לְּ יק  ַהז ִ לְּ ִלים  כוֹּ יְּ ֵאיָנם  וְּ ָלם.  עוֹּ ָ ב  ָמָתם  ָחכְּ ֵפף  עוֹּ מְּ ו  ט  ֵ ש   ַ פ  ֲאָבל  תְּ ֵריֶהם,  ַחבְּ וְּ ִמיֵדיֶהם  לְּ

ֵאינוֹּ ָיכוֹּ  ַעט, וְּ ֵלךְּ ַרק מְּ הוֹּ ֶ , ש  ֵלךְּ מוֹּ ַההוֹּ יק. כ ְּ ַהז ִ ִלים לְּ כוֹּ ק ֵמֶהם ֵאיָנם יְּ ָרחוֹּ ֵפף,  ב ְּ עוֹּ ָלם מְּ כְּ ָמן ֵאין שִֹּ ֵבין ַעצְּ יָנם לְּ ֵ ַגם ב  ֵפף. וְּ עוֹּ מוֹּ ַהמְּ ק כ ְּ ֵמָרחוֹּ ַמֵהר לְּ ל לְּ
ִרים ב ְּ  קְּ ֶהם, ַרק חוֹּ ָ ל  ֶ ת ש  מוֹּ ָחכְּ ַ ִהיִרים ב  מְּ ִפים ו  פְּ עוֹּ ֵאיָנם מְּ , וְּ ךְּ ָ ל כ  ָ ָמה כ  ח ָלֶהם ַהָחכְּ ת ָ ֵאין ִנפְּ ֶ נו  ש  לֵ ַהיְּ מוֹּ ַההוֹּ ַעט, כ ְּ ַעט מְּ ָמָתם מְּ יִקים  ָחכְּ ז ִ ַ מ  ֶ ַגם ַמה ש   . וְּ ךְּ

 ֶ ב, ַרק ש  ֵ ַהל  ַֹּח וְּ ךְּ ַהמ  תוֹּ עֶֹּמק לְּ ָ ָנס ב  ִנכְּ ֵפף וְּ עוֹּ ֵאינוֹּ מְּ ֶ ִחיַנת ֲהִליָכה, ש  בְּ ָמָתם, הו א ַרק ב ִ ָחכְּ ךְּ  ַלֲאֵחִרים ב ְּ תוֹּ עֶֹּמק לְּ ָ ָנס ב  ַֹּח, ֲאָבל ֵאינוֹּ ִנכְּ ַהמ  ָצת לְּ ק קְּ ָ ב  דְּ נ ִ
י ֵ  ֶ ש  ַֹּח. ֲאָבל כ ְּ ַהמ  ב וְּ ֵ ק ַהל  ֵמָרחוֹּ יק לְּ ַגם ַמז ִ "ל, וְּ נ ַ ַ ֵפף כ  עוֹּ ָלם מְּ כְּ "ל, ֲאַזי שִֹּ נ ַ ַ ִרים ָרִעים כ  ו  ב  ָנַפִים ִמד ִ ם, כ ְּ לוֹּ ָ ש  ָעה  ש  ָלֶהם, ַחס וְּ ָ ש  ֵפף ב ְּ עוֹּ מ ְּ ֶ ֵפף ש  עוֹּ מוֹּ ַהמְּ , כ ְּ

הַ  ק ב ְּ ָ ב  ִנדְּ ָנס וְּ ִנכְּ ת וְּ ֶ ש  ֶ ב  ֻ ש  ָמָתם ַהמְּ ֵפף ָחכְּ עוֹּ מ ְּ ֶ ַגם ש  ק, וְּ ֵמָרחוֹּ ד: ַאַחת לְּ אֹּ ל מְּ דוֹּ ג ָ עֶֹּמק  ב ב ְּ ֵ ַהל  ַֹּח וְּ ה           מ  לָּ מָּ ת    ְוַהנ ְ ִחינוֹּ , הו א ב ְּ ָחש  ַהנ ָ י  ִ ךְּ פ  תוֹּ ח ב ְּ נ ָ ֻ ַהמ 
ה וְּ  ָ ֻדש   קְּ ל ד ִ דוֹּ הו א ָחָכם ג ָ ֶ ֵמֲחַמת ש  ת. ו  בוֹּ ת טוֹּ וֹּ ַבַעל ִמד  יק, ו  ד ִ ַהצ ַ ר וְּ ָ ש  הו א ָחָכם ַהי ָ ֶ ר, ש  וֹּ ת ֲחַכם ַהד  מוֹּ ו  ַהָחכְּ ֵאל  ָנס ב ְּ ָנִסים  ִנכְּ ו  ַהֲחָכִמים ִנכְּ ֵאל  ֶ ש  , ֲאַזי כ ְּ
נ  ֶהם, ַהיְּ ָ ָלה ִעמ  דוֹּ ָחָמה ג ְּ ֵיש  לוֹּ ִמלְּ ד, וְּ אֹּ ל מְּ דוֹּ ת, ָאז ֵיש  לוֹּ ַצַער ג ָ מוֹּ ו  ַהָחכְּ ֵאל  ֲחִקיָרָתם, ַלֲחקֹּר ב ְּ ַ "ל.  ב  ָחש  ַהנ ַ ִחיַנת ַהנ ָ  ו  ִעם ב ְּ

ב   ומצאנו   כא נופל על לשון  וינצלו מנשיכת  שנחושת רומז לנחש בבחי' לשון  נחש הנחושת שעשה משה רבנו כדי שיסתכלו ישראל למעלה 
תוֹּ ָוחָ הנחש.   ָרָאה אֹּ ךְּ וְּ ו  ש  ל ַהנ ָ ָ ָהָיה כ  תוֹּ ַעל ֵנס וְּ ים אֹּ ש ִ ָרף וְּ ָך ש ָ ה לְּ ה ֲעש ֵ ֶ דָֹּוד ֶאל מש  ֹּאֶמר יְּ ֵמהו     י: במדבר כא )ח( ַוי  ש ִ ת ַויְּ ֶ חש  ַחש  נְּ ה נְּ ֶ ַעש  מש  )ט( ַוי ַ
ס   ת ָוָחי: ַעל ַהנ ֵ ֶ חש  ַחש  ַהנ ְּ יט ֶאל נְּ ִהב ִ ָחש  ֶאת ִאיש  וְּ ךְּ ַהנ ָ ַ ָהָיה ִאם ָנש   ועיין ראש השנה כט. וכי נחש ממית או נחש מחיה.   וְּ

 ם * ש  כב 

ְּ   מואל א פרק יז ש   כג ה ֶאת ַהפ  ֶ ר ַיכ  ֶ ה ָלִאיש  ֲאש  ָעש ֶ וֹּ ֵלאמֹּר ַמה י ֵ ִדים ִעמ  ים ָהעֹּמְּ ִ ִוד ֶאל ָהֲאָנש  ֹּאֶמר ד ָ י  )כו( ַוי  ָרֵאל כ ִ ה ֵמַעל ִיש ְּ ָ פ  ֵהִסיר ֶחרְּ ז וְּ ָ י ַהל  ת ִ ְּ ִלש 
ים:  ת ֱאלִֹּהים ַחי ִ כוֹּ י ֵחֵרף ַמַערְּ ה כ ִ י ֶהָעֵרל ַהז ֶ ת ִ ְּ ִלש  ְּ    ִמי ַהפ 

לא  ה   -  מלבי"ם  יתן לו, היתכן שאיש חיל כמהו  ובתו  יעשרנו  יעשה לאיש הלא כבר שמע קול הכרוז שהמלך  דוד מה  שאלות: למה שאל 
עד ששמע שהמלך ישלם שכרו, ולא קנא לעמו ולאלהיו, ולמה נסב אל מול אחר ושאל שנית, ומה הגידו לשאול ודוד לא דבר    הסכים ללכת 

כבר בארתי זאת )בספרי ארצות השלום דרוש א'( כי דוד אמר זאת כמתמיה על האיש ישראל ההמוני,    -)כו( ויאמר דוד        רק שאל לבד?: 
נצח ימצא איש יתעורר להלחם עם הפלשתי, ודוד השיב כי הפעולה הגדולה הזאת בעצמה להנקם  שחשב שע"י העושר ובת המלך שיעד להמ 

ממחרף אלהים חיים ועם ה' צבאות, הוא יותר יקר מכל רכוש ומכל מתן, וזה עצמו השכר היותר גדול מי שיצליח לעשות פעולה מאושרה  
ומאושר אשר   טוב  דבר  שכר בעד  שיקבל  על הדעת  וא"א להעלות  מה  כזו,  וז"ש כמתפלא  גדול,  היותר  הוא השכר  שהדבר בעצמו  יעשה 

היתכן יקבל עליו שכר אחר שבמעשה הזה יסיר חרפה מעל ישראל, וכבר די לו שכר והותר אם    -יעשה לאיש אשר יכה את הפלשתי הלז  
הקנאה והנקמה לעמו ואלהיו, לא  וכו' והלא לב כל מקנא לה' ולעמו יתאזר לנקום נקם מצד תבערת    -יזכה לעשות כזאת, כי מי הפלשתי  

 מצד השכר: 
יוחנן שעמד בגילוי פנים לפני הקדוש ברוך הוא שנאמר ברו לכם    : סוטה דף מב עיין    כד פלשתים באו בנצחונו של גלית כו': גלית אמר רבי 

בן איש שנאמר ודוד בן איש  איש וירד אלי ואין איש אלא הקדוש ברוך הוא שנא' ה' איש מלחמה אמר הקדוש ברוך הוא הריני מפילו על יד  
אפרתי הזה א"ר יוחנן משום רבי מאיר בשלשה מקומות לכדו פיו לאותו רשע אחד ברו לכם איש וירד אלי ואידך אם יוכל להלחם אתי והכני  

ר ליה ואנכי  וגו' ואידך דקאמר ליה לדוד הכלב אנכי כי אתה בא אלי במקלות דוד נמי אמר ליה אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון הדר אמ 

ויגש הפלשתי השכם והערב אמר רבי יוחנן כדי לבטלן מק"ש שחרית  בא אליך בשם ה' צבאות אלהי )ישראל( מערכות ישראל אשר חרפת  

תורה  בהן  שנתנה  יום  ארבעים  כנגד  יוחנן  א"ר  יום  ארבעים  ויתיצב  רב    וערבית  אמר  בינים  מאי  וגו'  פלשתים  ממחנות  הבינים  איש  ויצא 
 .ום ושמואל אמר בינוני שבאחיו דבי רבי שילא אמר שהוא עשוי כבנין רבי יוחנן אמר בר מאה פפי וחדא נאנאי שמבונה מכל מ 

וזה בחינת מלחמת דוד וגלית וכו' אמר המחבר זהו שאמרו רז"ל ויגש הפלשתי השכם והערב כדי לבטלם מקריאת    -ז שם אות י"   פל"ח עיין  
יום  ויתייצב ארבעים  וכו'  וערבית  וערבית הוא בחינת    שמע שחרית  כי עיקר הקריאת שמע שחרית  יום שניתנה בהם התורה  כנגד ארבעים 

התגלות הרצון וכן מ' יום של מתן תורה הם בחינת התגלות הרצון וזה שנאמר גם כן )שמואל א י"ז( ויבחר לו דוד חמשה חלוקי אבנים שהם  
ו( שמע ישראל ה' אלקינו ה' וכו' כמו  וזהו שאמרו רז"ל חמשה חלוקי  כנגד החמשה תיבות )דברים  בא בתיקונים היינו בחינת אמונת הרצון 

אבנים, אחד לשמו של הקדוש ברוך הוא, ואחד לשמו של אהרן, ושלשה לשלשה אבות העולם אמר אהרן לא אני גואל הדם )היינו על שהרג  
מנו היינו גם כן כנ"ל, אחד לשמו של הקדוש ברוך הוא,  לבני עלי( עלי לפרוע ממנו, אמר הקדוש ברוך הוא ולא לפני חירף וגידף עלי לפרוע מ 

כי חירף מערכות אלקים חיים וכפר ברצון השם יתברך ואחד כנגד אהרן שבו נאמר )שמות כ"ח( והיה על מצחו לרצון, והוא אבי הכהנים  
די התגלות הרצון שנתגלה על ידי הג'  בחינת )ישעיה ס"א( ואתם כהני ה' תקראו, בחינת השפעת החסד שזוכין לקבל על ידי היראה שבא על י 

רגלים שהם כנגד האבות כידוע, שזה בחינת )במדבר י"ז( והנה פרח מטה אהרן וכו', וגלית שכפר ברצון ממילא פגם בכל זאת וזה ושלשה  
 .לשלשה אבות העולם שהם עיקר יסוד אמונת ישראל בחינת התגלות הרצון שבג' רגלים הנ"ל 
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  , כי היה רוצה להראות שהכל ע"י מערכת השמים, כפי חיוב הטבע ח"ו.שמיא

,  שנלחם בחיות רעות ונצח  עמד כנגדו, ואמר שכבר היה לו מעשה כזוו  \כו/ [כה]   איש חילהיה  ודוד  

שכתוב   והדוב כמו  וטורפים  [כז]   ובא הארי  הדורסים  הנ"ל,  רעות  חיות  מישראל  דהיינו  , רבים 

ונשא כנ"ל.    חכמת הטבע ורדיפת הפרנסה ואמונה ברופאיםלשמפילים רבים מישראל  שהם חכמי הטבע  
רעה ה  החיה  חכמת  של  כפירה  אתבדברי  והעלים  והבדיל  נשא  זה  דהיינו    מהעדר  \כט/[כח]  זה  טבע,  את 

יש מאין נברא  שנשא וסילק זאת מהעדר הגמור, דהיינו שכפר בזה    ,היינו מהעדר הגמור  ,העולם 
כאותם    ,שהכל עפ"י חיוב הטבע ח"ואמר  שהש"י ברא הכל ברצונו אחר העדר הגמור, רק   דלא 

אלא כאותם שאומרים שכלל לא אותו אבל לא משגיח עליו כלל,  דהיינו שברא  רים עזב אלקים את הארץ,  מהאו

 . \ל/ אלא נברא העולם מעצמו אלקים את העולם,ברא 

היינו שהייתי מתגבר עליו  לאויצאתי אחריו והכתיו צדקה  ,  ברצון  ע"י  חזקה  והכנעתי באמונה 

 . דהיינו ביטלתי ממני את דברי הכפירה שלו שלא יעשו בי רושם כלל והשפלתי אותו

, להכניס  פעם שניה  התגבר עוד כנגדי  \לב/ כיון שהרצון עדיין לא התגלה כראוי, היינו שאח"כ  יקם עליו

  ,בלבי ספק ברצון

, היינו שהבנתי שכל כחו ויניקתו ע"י מצח הנחש שיונק מזקני הדור שאינם  והחזקתי בזקנו

דהיינו שע"י   דורכראוי כנ"ל. וע"כ החזקתי בזקנו, שהחזקתי ותפסתי שם בשורש יניקתו בזקני ה

ו צדקה   יניקת מצח הנחש מהםגילה את הרצון  וביטל את  ימי הזקנים  ,  \לד/ והמתיולג והכתיו  .  העלה את 

 
 תוב גבור חיל ואיש מלחמה[ א טז יח  ]שם כ -* שמואל   כה 

ן    שמואל א פרק טז   כו  ַנג ֵ יֵֹּדַע  ִמי  חְּ ַ ית ַהל  ֵ י ב  ַ ִיש  ן לְּ ֵ ָרִאיִתי ב  ה  ִהנ ֵ ֹּאֶמר  ַוי  ָעִרים  ֵמַהנ ְּ ַען ֶאָחד  ַוי ַ ֹור ַחִיל )יח(  ַֹּאר    ְוִגב  ִאיש  ת  וְּ ָבר  ן ד ָ בוֹּ נְּ ו  ָחָמה  ִאיש  ִמלְּ וְּ
 : וֹּ    ַוידָֹּוד ִעמ 

לכן השיב כי נמצאו בדוד גם שלמיות אחרות חוץ מההרגל בניגון שלפיהם ראוי הוא להיות בהיכלי מלך,    -ים  )יח( ויען אחד מהנער   מלבי"ם 

שלא כדרך המשוררים שרובם    -וגבור חיל  ר"ל יודע חכמת המוזיקא בשלימות, ב(    -וכבר באר מהרי"א שרשם לו ששה תוארים, א( ידע נגן  
יודע בתחבולות מלחמה וגם זה דבר מתמיה שהמתעסק    -רכבה על הרוב, ג( ואיש מלחמה  ישתלמו בכח הדמיון והם חלושי המזג רפויי הה 

ונבון דבר   כי הם מלאכות מתנגדות, ד(  ובשיר  זמנו בניגון  יטריד  לא  נגד הרגיל במשוררים שנשלמים בדמיון    -בתחבולות מלחמה  זה  וגם 
וגם זה אינו רגיל במשוררים שהם    -י אם על המעט, ה( ואיש תאר  וחסרי ההשכל האמתיי לרוב, ולזה לא היו בעלי השכל ועצה משוררים כ 

ר"ל שהוא ירא אלהים וסר מרע, וגם זה על המעט שהמנגן שהוא יפה תואר לא יהיה    -שחוריים ועל המעט יהיו דמיים ויפי תואר, ו( וה' עמו  
מ  בהיכלי  יעמוד  אשר  לאיש  ראוים  ההם  ותוארים  נשים,  חמדת  ואחר  תאוותיו  אחר  באלה  נרדף  שבחוהו  נער  עדיין  דוד  היות  ועם  לך, 

 התוארים שהיה מוכן להם מתכונתו:

ונבון דבר  -  : סנהדרין דף צג   ועיין נגן וגבור חיל ואיש מלחמה  יודע  ויען אחד מהנערים ויאמר הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי  דוד דכתיב 

לא אמר  הזה  הפסוק  כל  רב  יהודה אמר  רב  ואמר  וגו'  עמו  וה'  תואר  הרע ואיש  בלשון  דואג אלא  לישאל   .ו  שיודע  נגן  שיודע    ,יודע  גבור 

איש מלחמה שיודע לישא וליתן במלחמתה של תורה )איש תואר שמראה פנים בהלכה ונבון דבר שמבין דבר מתוך דבר( ]ונבון דבר    , להשיב 
 שמבין דבר מתוך דבר איש תואר שמראה פנים בהלכה[ וה' עמו שהלכה כמותו בכל מקום 

 א יז לד -שמואל   כז

ם נמצא בהרבה ספרים בשם הגר"א(. אבל  בגרסת הנ"ך שלנו קרי וכתיב "שה". ובדפוס וינציא משנת רפ"א ורפ"ד הגרסא "זה". ועיין מלבי"ם שהכתיב "זה" וקרי "שה". )והמדרש שהביא ש  כח 
 כגרסת המלבי"ם הנ"ל. ועיין פל"ח ובאיבי הנחל ביאור הרמז שבקרי וכתיב כאן.המנחת שי שם הוכיח מכתבי יד ומפרשים קדומים שגרסת הכתיב "זה" היא טעות. ונראה שדעת רבינו  

ה:   שמואל א פרק יז   כט  י ַהז ֶ ת ִ ְּ ִלש  ְּ ַחם ִעם ַהפ  ִנלְּ ָך ֵיֵלךְּ וְּ ד ְּ ֹּל ֵלב ָאָדם ָעָליו ַעבְּ ל ַאל ִיפ  או  ָ ִוד ֶאל ש  ֹּאֶמר ד ָ ַכל    )לב( ַוי  ִוד לֹּא תו  ל ֶאל ד ָ או  ָ ֹּאֶמר ש  )לג( ַוי 
ֻעָריו:   ָלֶלֶכת  ִמנ ְּ ָחָמה  ִמלְּ ִאיש   הו א  וְּ ה  ַאת ָ ַנַער  י  כ ִ וֹּ  ִעמ  ֵחם  ָ ִהל  לְּ ה  ַהז ֶ י  ת ִ ְּ ִלש  ְּ ַהפ  ָבא    ֶאל  ו  ֹּאן  צ  ַ ב  ָאִביו  לְּ ָך  ד ְּ ַעבְּ ָהָיה  רֶֹּעה  ל  או  ָ ש  ֶאל  ִוד  ד ָ ֹּאֶמר  ַוי  )לד( 

ה ֵמָהֵעֶדר:  א ש ֶ ָנש ָ ב וְּ וֹּ ֶאת ַהד  ִהכ ִ   ָהֲאִרי וְּ ָיָצאִתי ַאֲחָריו וְּ יו: )לה( וְּ ִתיו ַוֲהִמית ִ ִהכ ִ ָקנוֹּ וְּ זְּ י ב ִ ת ִ ֶהֱחַזקְּ ָקם ָעַלי וְּ ַוי ָ יו  ִ י ִמפ  ת ִ לְּ ִהצ ַ ם    ִתיו וְּ ם ֶאת ָהֲאִרי ג ַ )לו( ג ַ
ים: ַחי ִ כֹּת ֱאלִֹּהים  י ֵחֵרף ַמַערְּ ַאַחד ֵמֶהם כ ִ ה כ ְּ ַהז ֶ י ֶהָעֵרל  ת ִ ְּ ִלש  ְּ ָהָיה ַהפ  וְּ ָך  ד ֶ ה ַעבְּ ָ ב ִהכ  וֹּ ֹּאֶמר ד ָ   ַהד  ַוי  ֹּב  )לז(  ד ַהד  ִמי ַ ו  ד ָהֲאִרי  ִמי ַ ַלִני  ר ִהצ ִ ֶ דָֹּוד ֲאש  יְּ ִוד 

 : ךְּ ָ ֶיה ִעמ  ִוד ֵלךְּ ַוידָֹּוד ִיהְּ ל ֶאל ד ָ או  ָ ֹּאֶמר ש  ה ַוי  י ַהז ֶ ת ִ ְּ ִלש  ְּ ד ַהפ  יֵלִני ִמי ַ  הו א ַיצ ִ
משמע   ל ר   כך  מדוע  באמת  צ"ע  אבל  מאין.  יש  העולם  בבריאת  כופרים  הטבע  חכמי  רעה  שהחיה  שאמר  אם  ממה  גם  הרי  כך  אומר  בנו 

מאמינים שהקב"ה ברא את העולם יש מאין ואח"כ עזב אותו לחק הטבע בלא השגחה כלל, זו כפירה גמורה שמפילה לחכמת הטבע עם כל  
 החסרונות שבה.

 והכיתיו   -מתרלו  והכתיב,   -גם בתרלד   לא 

 כפי שיבאר לקמן   לב
 המיתיו   -מתרצו    לג

מת גם היה מעשה כזה ממש שדוד הכה בעצמו אריה ודב, אבל הבין מזה שבאו לרמוז לו שיש בו  מקרא יוצא מידי פשוטו ובא   אע"פ שאין   לד
איזה בחי' של חכמת הטבע שצריך לבטל מעצמו ואת זה ביטל ע"י מעשה צדקה שעשה. וצ"ע האם צדקה עם הכבשים או עם בני אדם שפגש  

   במדבר. שהרי היה מרוחק מביתו כי חשבוהו לממזר. כמבואר במדרש.  



 מוהר"ן תנינא                           תורה ד                                ליקוטי                                     6ו: 

צ"ל בשרש שהכנעתי והשפלתי את חכמי הטבע חיות רעות, ע"י שהחזקתי בזקנו בשורש יניקתם  

 כנ"ל. צדקה  ע"י הרצון שהתגלה ע"י מעשה הינקתו של מצח הנחש מהם החזקתי ובטלתי את יניקתו 

  \ להדהיינו חיה רעה שבראשה/   ,, כי הוא ג"כ בחי' זו ממשהפלשתי כאחד מהם גלית    'והיוע"כ  

בו  שכל כחו ממצח הנחש    חכמת מצח הנחש הנחש התלבש  וכו'בחי'  שמצח  רגליו   ומצחת נחשת  על 

רגל  כנ"ל הנקראות  הסיבות  כל  הטבע  ,שתולה  חכמת  הוא  הנחש  הוא  במצח  גם  וע"כ  כמו   כמותםגלית  . 

והדב הארי  הנ"ל  רעות  )שם(  החיות  שכתוב  וזה  ולהפילו.  להכניעו  האבן   \לו/ואוכל  ותטבע 
 \לז/ )משלי יא( אבן שלימה רצונובחי' אבן שרומז לרצון שהכניעו ע"י  ,, היינו במצח הנחשבמצחו

באמו ומתן  יהיה משא  כדי שלא  חסירה  ולא  ית' שתיהיה שלימה  באבן המאזנים שרצונו  הפסוק מדבר  נה  פשט 

שאבן   רמז  שמכאן  דורש  רצון  ורבינו  צדקה    שנתגלה בחי'  אחיו   כנ"לע"י  עם  דוד  שעשה  הצדקה  דהיינו 

   :   כדלקמן
מקום המלחמה עם  אחיו שהיו בלדהיינו    לשםמביתו בבית לחם  בחי' שהזהיר ישי את דוד בלכתו  וזה  

האלה בעמק  ש  ,הפלישתים  ברצון,וידע  מהאמונה  ישראל  את  להפיל  כוונתם  דוד  עיקר  את  ציוה  ואת   לכן 
פרשו בו כמה פי' י"א תקח מהם וי"א תקח אליהם, רש"י פי' תקח מהם  פשט הפסוק    \לט/ [לח]   ערובתם תקח

תפדה משכונות שהצלתם דהיינו שתספר לי שלומם, ומציין לגמ' שדרשו שתקח מהם גט לנשותיהם, והמצודות פי' 

. שיוכלו להלוות כסף, דהיינו שעשה עמהם צדקה  שמשכנו ותקח המשכונות אליהם שיהיה להם במה למשכן שוב
ערובתםפול הלוואתו  "ז  יקבל  שהמלווה  ערב  כמו  המשכון  כי  ערב  ובלק"הלשון  אכילה    \מ/ ,  היינו  ערובתם  פי' 

וכל צרכם   כי הם ערבים על האדם כלפי הקב"ה    \מא/ערובתם ונקרא  דהיינו צדקה כפשוטו,  ושתיה  לשון ערבות 

 
הוא חיה רעה כמ"ש כאחד מהם דהינו כמו הדב והארי שהן החיות הרעות, אבל ממה שהכניע אותו ע"י האבן במצחו ולא ע"י    כי גלית   לה 

בה כל חכמת מצח   לומר שהיה חיה רעה שהתלבש  נראה  גם מצח הנחש בעצמו, לכן  הנחש במקום אחר משמע שגלית היה  הכנעת מצח 
 שהאבן שלימה טבע במצחו דייקא דהיינו בראשו שהוא מצח הנחש שלו.הנחש במוחו ולכן גם הכנעתו היה  

יז   לו  ַות ִ   שמואל א פרק  חוֹּ  ִמצְּ י ֶאל  ת ִ ְּ ִלש  ְּ ַהפ  ךְּ ֶאת  ַוי ַ ע  ַ ַקל  ַויְּ ֶאֶבן  ם  ָ ִמש   ח  ק ַ ַוי ִ ִלי  ֶ ַהכ  ָידוֹּ ֶאל  ִוד ֶאת  ד ָ ַלח  ְּ ש  ַוי ִ ָניו  )מט(  ָ פ  ַעל  ֹּל  פ  ַוי ִ חוֹּ  ִמצְּ ב ְּ ָהֶאֶבן  ע  ַ ב  טְּ
צָ   ה: ָארְּ

:   משלי פרק יא   לז  נוֹּ צוֹּ ֵלָמה רְּ ְּ ֶאֶבן ש  דָֹּוד וְּ ֲעַבת יְּ וֹּ ָמה ת  ֵני ִמרְּ    )א( מֹּאזְּ

אבן משקל שהיא בשלימותה מבלי חסרון הוא    -העשוי להכריע הכף אשר ירצה לרמות הקונים. ואבן שלמה    -מצודות דוד )א( מאזני מרמה  
 לרצון לה': 

 א יז יח -שמואל   לח 

ָד   שמואל א פרק יז   לט  ית ָלֶחם: )טו( וְּ ֵ ת ֶאת צֹּאן ָאִביו ב  עוֹּ ל ִלרְּ או  ָ ב ֵמַעל ש  ָ ם:   ִוד הֵֹּלךְּ ָוש  ִעים יוֹּ ָ ב  ב ַארְּ ַיצ ֵ תְּ ַהֲעֵרב ַוי ִ ם וְּ ֵ כ  ְּ י ַהש  ת ִ ְּ ִלש  ְּ ש  ַהפ  ג ַ )יז(    )טז( ַוי ִ
ה   ָרה ֶלֶחם ַהז ֶ ה ַוֲעש ָ ִליא ַהז ֶ ַאֶחיָך ֵאיַפת ַהק ָ נוֹּ ַקח ָנא לְּ ָדִוד ב ְּ י לְּ ַ ֹּאֶמר ִיש  ַאֶחיָך: ַוי  ֲחֶנה לְּ ַ ָהֵרץ ַהמ  ר    וְּ ש ַ ִביא לְּ ָ ה ת  ֶ ֶרת ֲחִרֵצי ֶהָחָלב ָהֵאל  ֵאת ֲעש ֶ )יח( וְּ

ח:  ק ָ ָתם ת ִ ָ ֶאת ֲעֻרב  ם וְּ לוֹּ ָ ש  קֹּד לְּ פְּ ֶאת ַאֶחיָך ת ִ    ָהָאֶלף וְּ

י( ממנו, שלכל השבטים היו  אני אומר: לשר של אותו אלף שאחיו )ס"א שאנ   -תי' יונתן גובנין דחלבא. לשר האלף    -)יח( חריצי החלב    רש"י 
שרי אלפים לפי אלפיהם, ואני שמעתי: לשר האלף זה יהונתן, שאמר עליו )לעיל יג ב(: ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין. ואת ערובתם תקח  

, כמו )תהלים קיט  לשון הצלה   -ואת ערובת הצלתם ושלומם, תקח באזניך ובלבבך, ותגד לי. וכן תרגם יונתן: וית טיביהון תייתי. ערובתם    -
   קכב( ערוב עבדך לטוב, גרנטי"ש בלע"ז. ורבותינו אמרו )שבת נו א(: גט כריתות יקח מאתם ויביא לנשותיהם, להפריד עירוב שבינו לבינה: 

את משכונם אשר משכנו    -תשגיח לדעת שלומם. ואת ערובתם    -מה שאחיו היו נמנים בו. תפקוד לשלום    -)יח( לשר האלף    מצודות דוד 
 לצורך פרנסתם, תפדם מיד הממשכן, ותקחם עמך: 

תרגם יונתן: גובנין דחלבא, ואולי יקראו כן, על שדרך הגבינה לחתכו במדה בעת עשותו, והוא מלשון )איוב    -)יח( חריצי החלב    מצודות ציון   
 ן משכון, כמו )בראשית לח יח(: מה הערבון: עני   -ענין השגחה, כמו )לעיל יד יז(: פקדו נא וראו. ערובתם    -יד ה(: אם חרוצים ימיו. תפקוד  

ג' אות מג     -  בחי' צדקה בחי' ערבות   ערובתם   מ ח".    -עיין לק"ה ערב  ק ָ ת ִ ָתם  ָ ֲעֻרב  ֶאת  "וְּ ב,  תו  ָ כ  ֶ ש  מוֹּ  כ ְּ ת,  בו  ַערְּ ם  ֵ ש  ב ְּ ָדָקה  ַהצ ְּ ֵראת  ִנקְּ ן  ֵ כ  ַעל  וְּ
ִחיַנת  ב ְּ הו א  ֶ ם ש  ָ ש  ָרָכה  ִלבְּ נוֹּ  רוֹּ ִזכְּ נו   ֵ ַרב  ֵרש   ֵ פ  ֶ ִחיַנת עַ   ש  ב ְּ הו   ז ֶ ֶ ן, ש  ָרצוֹּ ב ְּ ה  י ָ ָלל ֲעשִֹּ ִנכְּ ָדָקה  ַהצ ְּ ֵדי  יְּ י ַעל  ם. כ ִ ָ ן ש  ַעי ֵ ֵרב,  ִחיַנת עוֹּ ִהיא ב ְּ ֶ ָדָקה, ש  ת  צְּ בו  רְּ

ת וֹּ ל ֳאִני  ָ ֵקאל כז(, "כ  יֶחזְּ ב )ב ִ תו  ָ כ  ֶ מוֹּ ש  ת, כ ְּ בו  ם ַערְּ ֵ ש  ָרִאים ב ְּ ִנקְּ ֵכי ָהָאָדם  ל ָצרְּ ָ ן כ  ֵ ַעל כ  וְּ "ל.  נ ַ ַ "י    כ  ִ ַרש  ֵפֵרש   ו   ." ֵחיֶהם ָהיו  ָבךְּ ַלֲערֹּב ַמֲעָרֵבךְּ ָ ַמל  ו  ם  ַהי ָ
וְּ  תוֹּ  ָ ֲעֻרב  הו א  נוֹּ  ָממוֹּ ו  ֶהם  ָ ב  ַחי  הו א  ֶ ש  ָהָאָדם  ֵכי  ָצרְּ ל  ָ כ  ֵהם  ה  ָ ֲעֻרב  ן  וֹּ ש  לְּ ַמֲעָרֵבךְּ  ַלֲערֹּב   , נוֹּ וֹּ ש  לְּ ֶזה  ְּ וְּ ַקש   ִהתְּ י  כ ִ  . נוֹּ וֹּ ש  לְּ אן  ָ כ  ַעד  יו,  ַחי ָ וְּ ָלָחתוֹּ  ת  ַהצְּ רו 

ֶהם  ָ הו א ַחי ב  ֶ ָרִחים ש  כְּ ֻ ֵכי ָהָאָדם ַהמ  ָאר ָצרְּ ְּ ש  ה ו  ִתי ָ ְּ ש  ֵדי ֲאִכיָלה ו  ף הו א ַעל יְּ ו  ֶפש  ִעם ַהג  ר ַהנ ֶ ו  ִחב  ל  וְּ ֶ ה ש  ָ ש  דוֹּ ֶפש  ַהק ְּ ַהנ ֶ ר לְּ ָ ש  ִלי ֶזה לֹּא ָהָיה ֶאפְּ י ב ְּ , כ ִ
ם אֶ  ו  יוֹּ ָלל ֲאִפל  ָלם כ ְּ ֶזה ָהעוֹּ ם ב ְּ ַקי ֵ ִהתְּ ן ָהָאָדם לְּ יוֹּ ן ָהֶעלְּ ֶכת ֵמַהָרצוֹּ ֶ ש  י ִהיא ִנמְּ ם, כ ִ ָ ָבה  ִמש   ר ֻחצ ְּ ֶ ר ֲאש  קוֹּ ָ ב ַלמ  ו  ָנה  ָלש  צוֹּ רְּ ָקָתה  ו  ו  ש  גֶֹּדל ת ְּ "ל,    ָחד לְּ נ ַ ַ כ 

ֵכי ָהָאָדם ב ַ  ָכל ָצרְּ ין ב ְּ ִ ש  ָ ֻלב  ִנים ַהמְּ יוֹּ ת ֶעלְּ נוֹּ צוֹּ ָלם רְּ ֶזה ָהעוֹּ ם ב ְּ ֵצאת ג ַ ֶפש  מוֹּ ַהנ ֶ ֶ ֵדי ש  ף  ַאךְּ ַעל יְּ גו  ֶמת ב ְּ ַקי ֶ ן ִמתְּ ֵ ת, ַעל כ  ו  ֵרִחי  ָאר ֶהכְּ ְּ ש  ה ו  ִתי ָ ְּ ש  ֲאִכיָלה ו 
 ֶ ן ש  ָרצוֹּ ה ב ְּ י ָ לֹּל ֲעשִֹּ ֵדי ִלכְּ ה כ ְּ ֲעשֶֹּ ַ ַלם ַהמ  ֶזה ָהעוֹּ ין ב ְּ ִ ש  ָ ֻלב  ת ַהמְּ נוֹּ צוֹּ ו  ָהרְּ ת ֵאל  ַהֲעלוֹּ ֵדי לְּ . וְּ ָהָאָדם כ ְּ ַרךְּ ָ ב  ָעיו ִיתְּ ו  ֲעש  ַ ש  ָגיו וְּ ֲענו  ַ ר ת  ה ִעק ַ ם  ז ֶ ו  ר ִקי  ן ִעק ַ ֵ ַעל כ 

ִמ  ֶזה  ֵדי  יְּ ַעל  ֶ ִנים ש  יוֹּ ֶעלְּ ת  נוֹּ צוֹּ ין רְּ ִ ש  ָ ֻלב  ם מְּ ָ ש   ֶ ש  ֵמֲחַמת  ָקא  יְּ ד ַ ֵדי ֲאִכיָלה  יְּ ַעל  וֹּ הו א  ב  ִקרְּ ב ְּ ֶפש   ָהֲאִכיָלה  ַהנ ֶ ָרא  ִנקְּ ן  ֵ כ  ַעל  וְּ "ל,  נ ַ ַ כ  ף  ו  ַהג  ב ְּ ֶפש   ַהנ ֶ ם  ַקי ֵ תְּ
 ֵ ש  ָרִכים ב ְּ ָאר צְּ ְּ ש  ה ו  ִתי ָ ְּ ש  ם  ו  ָ וֹּ ש  ש  רו  ֵ פ  ֶ טוֹּ ש  ו  ש  ְּ י פ  ִ "ל ַעל פ  ח ַהנ ַ ק ָ ָתם ת ִ ָ ֶאת ֲעֻרב  ק וְּ סו  ָ פ  ַ בָֹּאר ב  ְּ מ  ֶ מוֹּ ש  כְּ "ל. ו  נ ַ ַ ת כ  בו  ם ם ַערְּ ָ ן ש  ת ָהָאָדם, ַעי ֵ כו  ָטרְּ    .ַעל ִהצְּ

ני שהגיע אליהם הרי זה של  דהיינו ערובה שלהם דהיינו אוכל ושתיה שלהם תקח אליהם לצדקה. וצ"ע מדוע נחשב שלהם לפ   -  ערובתם   מא
וצריך   נ"ל שיש כאן רמז שבאמת כל צדקה היא של העני  ובקבלתו התכווין לקנות עבורם, אבל  אביו. ואפשר לומר שהיה שליח של אביו 

ה  מדוע מצות צדק ששואל  משלי יעקב להמגיד מדובנא על פרשת ראה  הנותן להרגיש שהוא רק צינור להעביר לעני את השייך לו. כמבואר ב 
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נמצא ה',  את  ויעבוד  כי  שיחייה  ערובתם  נקרא  עורב  שצדקה  בחי'  כי עיקר עבודת    \מב/זה  בחי' צדקה 
כנ"ל.   וכו'   ואת העורבים צויתיבחי'    שנותן כל כך עד שהוא שיבור אכזריות אצלו  הצדקה בבחי' עורב,

 \ מד/ ומבאר בלק"ה  [מג ]   כי ע"י הצדקה הוא מוציא החיות של מצח הנחש שיונק מזקני הדור כנ"ל
אבל ריון קשקשים הכוונה שעשה צדקה ורצה עי"ז להתגבר על כח הצדקה של ישראל  שגלית כתיב ביה שלבש ש

עליו   התגבר  ודוד  חטאת  לאומים  שחסד  גלית ע"י  יניקת  וביטל  הרצון  הארת  גילה  אחיו,  עם  שעשה  בצדקה 

 :מהזקנים 

דהיינו אפילו מי שיש לו    ,שאפילו כשמכניעין וסותרין דעות חכמי הטבע ומשפילין אותם ודע  מה

דוף רחזקה וגדולה שהכל מתנהל רק לפי רצונו ית' וכל חק הטבע תלוי רק ברצונו ית', וממילא אין צורך לונה  אמ
יראתו גדולה ונעשית כלי להשפעת החסד עליו עד   ותפלה ביראת שמים ועי"ז  אלא לעסוק בתורה  ,אחר הפרנסה 

תקיף, דהיינו שעדיין יש אעפי"כ, אם אין התגלות הרצון חזק ו שאינו צריך לשום השתדלות בפרנסה  
חזק   בבירור  מבורר  שאינו  ברצון,  הנקנה  ספק  שחכמת בשכל  אעפ"י  הרצון.  ע"פ  רק  שמתנהג 

הטבע נכנעת, אעפי"כ מאחר שהרצון אינו חזק, עדיין יש יכולת ח"ו למצח הנחש חכמת הטבע, 
, כי שקר תיב ויקם עליתיו ואח"כ שוב כיוהכ  ויצאתי אחריו  וכנ"ל דכתיב  שיחזור ויתעורר ויתגבר כבתחילה

חכמת הטבע שהוא שקר חובת ההשתדלות אחר הפרנסה הוא עבודה זרה ממש שכל הע"ז תחובות בה כמבואר 

. בתורה כג שהשקר הזה כל כך גדול שאפילו כשמודיעים לאדם שהוא שקר הוא עדיין אחוז בו ולא יוצא ממנו 
 :  ת תמיד כנגד מצח הנחש כנ"לוגם על זה צריכין כח הצדקה, כי הצדקה מועילת תמיד ועומד

הנ"ל כג  בתורה  המבואר  ההשתדלות  חובת  ובשטר  הטבע  בחכמת  הכפירה  עצם  שהיא  צדקה  רק  יכולה כי   ,
להכניע את מצח הנחש לגמרי, ועד שנכנע לגמרי אצל אותו אדם תמיד היא מלחמה, שכל נתינת צדקה היא מכה  

סיונו גדול בזה יותר, כי ירגע להתאושש. ודייקא עשיר נחזקה למצח הנחש, וצריך ליתן עוד ועוד שלא ליתן לו  

ובאמת עד שלא נותן באופן שמכניע אכזריות לבו שהיא שחושב שהממון חושב שיצא חובתו במעשר או חומש  

העני של  ולא  שלו  כלל    \מו/שאצלו  נתן  לא  עדיין  הנחש  מצח  הכנעת  ולעניין  כלל,  הצדקה  עבודת  זו  אין  עדין 
שיר יענה עזות, וזה רואים בחוש, שאפילו כשהוא אדם עדין נפש אבל כשצריך ליתן צדקה  חז"ל אמרו עכי  צדקה.  

וכו' מגיע  ולמי  כמה  לחשוב  צריך  ואני  נתתי,  אני  ומרגיש  שאצלו,  הממון  על  בעלים  שמצליח   .מרגיש  מי  אבל 
זה הממון להתגבר על כל זה ובאמת אע"פ שיש לו ממון הרבה מרגיש שאינו שלו כלל, ורק מחפש את העני ש

שייך לו, ולא חושב לחסוך או לשמור לעצמו, כי אינו שלו יותר מאשר של העניים, כל אחד לפי צרכיו, כמבואר 
זה רק מצד מאמר חז"ל שעניי   ,נמצא לפ"ז כל הסיבה שהוא קודם לעניבחז"ל כל עני לפי הרגלו כך צריך לתת לו. 

 
ידך   ולא תקפוץ  יעצור את השפע  ומתרץ  בלשון שלילה לא תאמץ  העני לכן המצוות היא רק שלא  רק צינור לשפע של  כי באמת העשיר 

 .   מלהגיע לעני שהוא בעליו האמיתי 
בינו  יח בדברי הקב"ה למשה על מכת ערוב "והפליתי ביום ההוא וכו' למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ". ועיין ר פסוק    ח' פרק  עיין שמות    מב

היינו להפקיע מדעתו של פרעה שהיה מן הכת האומרים "עבים סתר לו  ו בחיי אבן עזרא ורמב"ן שבקרב הארץ הכוונה שליט ומשגיח וכו',  
ולא יראה וחוג שמים יתהלך" )איוב כב יד(, דהיינו הכופרים שאומרים שהקב"ה מסתתר בעננים ומהלך בשמים ולא משגיח על הארץ כלל.  

נמצא שדייקא במכת ערוב בחי' ואת ערובתם תקח בחי'    .מר הקב"ה שמכת ערוב תגלה שהקב"ה משגיח היטב בקרב הארץ עי"ש. כנגד זה א 
 עורב דהיינו צדקה, מבטיח הקב"ה שעי"ז תיהיה התגלות ההשגחה בארץ גדולה כל כך.

 עורב דהיינו אע"פ ששנאו אותו.   נמצא שעיקר הנצחון של דוד את גלית היה ע"י הצדקה שעשה עם אחיו שהביא להם אוכל בבחי'   מג

ָנע מֶ   -  עיין לק"ה דגים ג' ד'   מד ִנכְּ ֵדי ֶזה  יְּ ַעל  ֶ ִלין, ש  ַקב ְּ ְּ מ  ֶ ָדָקה ש  ַֹּח ַהצ ְּ ִחיַנת כ  ים ֶזה ב ְּ ִ ַקש  ִרים הו א ַקשְֹּּ הוֹּ ִגים טְּ ל ד ָ ֶ יָמן ש  ַֹּח  ַהס ִ ֵאין לוֹּ כ  וְּ ָחש   ַהנ ָ ַצח 
וְּ  ַחס  ן,  ָהָרצוֹּ ֵמַצח  ֶנֶגד  כ ְּ ר  ֵ ב  ג ַ ִהתְּ וְּ לְּ  . ש  ָלבו  הו א  ים  ִ ַקש  ַקשְֹּּ ן  יוֹּ רְּ שִֹּ וְּ ִחיַנת  בְּ ב ִ ָדָקה  צְּ ִחיַנת  ִמב ְּ ךְּ  ָ ש  ִנמְּ ֶזה  ים  ִ ַקש  שְֹּּ ַהק ַ ש   בו  לְּ י  כ ִ ם,  לוֹּ ָ ָדָקה,  ש  צְּ ִחיַנת  ב ְּ ֶזה 

ָין  רְּ ִ ש   ַ ָדָקה כ  ש  צְּ ַ ב  לְּ ִחיַנת ַוי ִ ִני, ב ְּ ֵ ש  ָ ב  לְּ י ַוי ִ ת ִ ְּ ִחיַנת ֶצֶדק ָלַבש  גָ .....           .......ב ְּ ֵקל, ַחס  וְּ ַקלְּ ֵדי לְּ ָדָקה כ ְּ ַֹּח ַהצ ְּ ם כ  ם, ג ַ לוֹּ ָ ש  , ַחס וְּ מוֹּ ַעצְּ יךְּ לְּ ִ ש  ַהמְּ ָית ָרָצה לְּ לְּ
ם ב ַ  ָ בָֹּאר ש  מְּ ַ ָחש  )כ  ַצח ַהנ ָ ֶ ִניָקתוֹּ ָהָיה ִממ  י ְּ ֶ , ֵמֲחַמת ש  ָחש  ַנַעת ֶמַצח ַהנ ָ כְּ ַ מ  ֶ ָדָקה ש  ַֹּח ַהצ ְּ ם, כ  לוֹּ ָ ש  ן ֶנאֱ וְּ ֵ ַעל כ  "ל(. וְּ ֲאָמר ַהנ ַ ַ ים  מ  ִ ַקש  ן ַקשְֹּּ יוֹּ רְּ ִ ש  ָית, "וְּ ָגלְּ ַמר ב ְּ

ִני  תְּ וֹּ נ  ֶ ש  "ם  ו  ַעכ  וְּ ִעים  ָ ש  רְּ ֵיש   י  כ ִ ם,  לוֹּ ָ ש  וְּ ַחס  ָדָקה,  ַהצ ְּ ַֹּח  כ  מוֹּ  ַעצְּ לְּ יךְּ  ִ ש  ַהמְּ לְּ ָרָצה  י  כ ִ  ," ש  ָלבו  ַֹּח  הו א  כ  ֵקל  ַקלְּ לְּ ם,  לוֹּ ָ ש  וְּ ַחס  ִנים,  ו ְּ ַ כ  ִמתְּ ֵהם  וְּ ָדָקה  צְּ ן 
ָרֵאל  ִישְֹּּ ל  ֶ ש  ָדָקה  "כ ִ   ַהצ ְּ ָלל;  כ ְּ ַֹּח  כ  ם  ו  ש  ֶהם  ָ ל  ֶ ש  ָדָקה  ַהצ ְּ לְּ ֵאין  ֱאֶמת  ֶ ב  ֲאָבל  "ל,  נ ַ ַ כ  ַבע  ֶ ַהט  ַמת  ָחכְּ  , ָחש  ַהנ ָ ֶמַצח  ַנַעת  כְּ ַ מ  ֶ ו   ש  ֵאל  י"  וֹּ ג  ֵמם  רוֹּ ת ְּ ָדָקה  צְּ י 

ד ִ  ַעבְּ ד ְּ ָכל ִטיבוֹּ  וְּ ל ֶחֶסד  ָ י כ  "ם, כ ִ ו  ו  ָהַעכ  את" ֵאל  ָ ים ַחט  ִ ֻאמ  ֶחֶסד לְּ ָרֵאל, "וְּ ַֹּח  ִישְֹּּ כ  ר  ִעק ַ י  ָרָכה, כ ִ ָנם ִלבְּ רוֹּ ִזכְּ ֵתינו   וֹּ ַרב  רו   ָאמְּ ֶ מוֹּ ש  ין, כ ְּ ד ִ הו  ַעבְּ ַמיְּ ַגרְּ ין לְּ
לְּ  נו   ַהיְּ ד ְּ ַרֲחִמים,  לְּ רֶֹּגז  ַלֲהפֹּךְּ  נו   ַהיְּ ד ְּ ָך,  לְּ ֶ כ  ַכלְּ לְּ יִתי  ִצו ִ ִבים  ָהעֹּרְּ ֶאת  וְּ ִחיַנת  בְּ ב ִ ַרק  הו א  ָדָקה  ש   ַהצ ְּ י ֵ ֶ ש   ַמה  עוֹּ  ִטבְּ ר  ֵ ב  ַ כוֹּ  ש  ָהפְּ לְּ עוֹּ  ִטבְּ ב ְּ ת  ו  ָזִרי  ַאכְּ לוֹּ 

ִחיַנת רֹּ  הו א ב ְּ ֶ ַבע ש  ֶ ִניַע ַהט  ַהכְּ , לְּ ָחש  ִניַע ֶמַצח ַהנ ָ ַהכְּ ַֹּח לְּ ָקא ֵיש  ָלנו  כ  יְּ ֵדי ֶזה ד ַ ַעל יְּ ת. וְּ ַרֲחָמנו  ֲאָמר  לְּ ַ מ  ַ בָֹּאר ב  מְּ ַ ן )כ  ִחיַנת ָרצוֹּ ת, ִלבְּ ַרֲחָמנו  כוֹּ לְּ ָהפְּ ֶגז, לְּ
ם  ָ ן ש  "ל, ַעי ֵ ִביל כ ְּ ַהנ ַ ְּ ש  ָעם, אוֹּ ב ִ ִטבְּ ֶהם ב ְּ ָ ל  ֶ ָמנו ת ש  ָעם, ֵמֲחַמת ַרחְּ ִטבְּ ָדָקה ב ְּ ִנין צְּ תְּ וֹּ נ  ֶ ִעים ש  ָ ש  ָהרְּ "ם וְּ ו  ִנים  (. ֲאָבל ָהַעכ  תְּ וֹּ נ  ֶ ש  ן כ ְּ ֵ כ  ֶ ָכל ש  ן וְּ ֵ כ  ֶ ל ש  ָ ָדם ִמכ  בוֹּ

נֶ  את  ָ ַחט  לְּ זוֹּ  ָ כ  ָדָקה  צ ְּ ֶ ש  ֶהם,  ָ ל  ֶ ש  עו ת  ְּ ָהִרש  ת  נוֹּ ו ָ ַ כ  ִביל  ְּ ש  ן  ב ִ ֵ כ  ַעל  וְּ  , זוֹּ ָדָקה  צְּ ֵדי  יְּ ַעל  ַֹּח  כ  ם  ו  ש  ָלֶהם  ֵאין  וְּ את,  ָ ַחט  ים  ִ ֻאמ  לְּ ֶחֶסד  ִחיַנת  ב ְּ ֲעֵליֶהם,  ֶבת  ֶ ֱחש 
ִליךְּ   ְּ ִהש  ֶ ֵדי ָהֶאֶבן ש  ים ַעל יְּ ִ ַקש  ן ַקשְֹּּ יוֹּ רְּ ִ ש  ש  ָהָיה ָלבו  ֶ י ש  ִ ָית ַאף ַעל פ  לְּ ֶלךְּ ֶאת ג ָ ֶ ִוד ַהמ  ִניַע ד ָ הו א ב ְּ ִהכְּ ֶ ִוד ָהָיה לוֹּ  ָעָליו, ש  י ד ָ , כ ִ נוֹּ צוֹּ ֵלָמה רְּ ְּ ִחיַנת ֶאֶבן ש 

נ ַ  ַ ' )כ  כו  יִתי וְּ ִבים ִצו ִ ֶאת ָהעֹּרְּ ִחיַנת וְּ הו א ב ְּ ֶ ח, ש  ק ָ ָתם ת ִ ָ ֶאת ֲעֻרב  ִחיַנת וְּ ה ב ְּ ָ ֻדש   קְּ ָדָקה ד ִ ַֹּח ַהצ ְּ "ל(: כ  ֲאָמר ַהנ ַ ַ מ  ַ       "ל ב 

ן,  -ה שם אות   ִחיַנת ָרצוֹּ יר, ֶזה ב ְּ ִ ַנפ  ִחיַנת סְּ ֶזה ב ְּ ו ת הָ   וְּ ל  ג ַ ר ִהתְּ י ִעק ַ , כ ִ נוֹּ צוֹּ ֵלָמה רְּ ְּ ִחיַנת ֶאֶבן ש  ֵהם ב ְּ ֶ יִריִנין ש  ִ ַנפ  ל סְּ ֶ ָהָיה ש  ֶ ת ָהֶאֶבן ש  חוֹּ ִחיַנת לו  ן  ב ְּ ָרצוֹּ
ָרה  וֹּ ֵדי ַהת  ה ַעל יְּ ֶ ל  ג ַ  .ִמתְּ

 הוסיף כאן אות יב   -בתרלד   מה 

בלשון שלילה לא תאמץ ולא תקפוץ ידך כי באמת העשיר רק  מדוע מצות צדקה  שמבאר  להמגיד מדובנא על פרשת ראה    משלי יעקב עיין    מו 
 .צינור לשפע של העני לכן המצוות היא רק שלא יעצור את השפע מלהגיע לעני שהוא בעליו האמיתי 
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על כעורב  ועיין פל"ח אות כא שגם בזה צריך להתאכזר    עירך קודמים, דהיינו שאדם צריך לתת תחילה לקרוב לו.
 עמ"נ לצמצם מהם ולתת לעניים.על עצמו  ןכוכל שבני ביתו 

אלא שמרוב השקר הגדול של תאוות ממון אפילו כשרואים אדם כזה  לזה באמת הוא צדיק גדול מאד.    ומי שזוכה
גדול הוא  כמה  עד  מבינים  הו  ,לא  כי  שנותן  להם  נדמה  טבעם  לפי  מרגיש כי  שפשוט  ולא  מטבעו  לב  נדיב  א 

שלו,   לא  לדעת שהממון  א"א  חוץ  כלפי  אלאכי  אמיתי  ,  במבחן  ההבדל  \מז/רק  כ  , ניכר  ונפלא.  עצום  גודל  והוא 
   ההבדל בין חיה לאדם.

זאת מקיים  מי שבאמת  לבין  זאת,  כל  שיודע  מי  בין  גודל    ,ואפילו ההבדל  מרוב  כנ"ל  והוא  בזה העלמה  השקר 
 חש להטיל ספק בזה. גודל כח מצח הנמ

 
 עתה יבאר מאמר סתום בגמ' ב"ב עפ"י התורה הזו 

ע וז"פ  מח אזלינא (  :ד")ב"ב  הוה  חדא  זימנא  מישתעי  הינדואה  יהודא  רב 

תנינא ונחית בר אמוראי לאתוי'   'בספינתא וחזינא ההוא אבן טבא דהדר לי
קא תנינא  לספינת  אתא  בלע  פושקנצ  'בעי  ציפרא  לרישי  'אתא   'פסקי' 

ותליא לה ואחייה. הדר   'שקלי  'אתא תנינא חברי  .מיא והוו דמא  מטו אתהפיכ
ציפרא   אתי  הדר  לספינתא  בלעה  בעי  קא  לרישי נאתי  פסקה   ')פושקנצא( 

הוה ציפרא מליחי בהדן אותבינהו   'לההוא אבן טבא שדייה לספינת  'שקלי
 [: נא]  עלייהו שקלוהו ופרחו להו בהדיה

 

 רשב"ם  נב 
לתוך   טבא,  אבן  ההוא  ליוחזינא  והדרא  למיבלע   .תנינא  'הים  בעי  וקא  רגש  תנינא  ההוא  ה"ג אתא 

לרישא דתנינא: איתהפיכו מיא והוו דמא, מרוב דם שהיה   ',עורב נקבה וקטעי   'פושקנצ  'לספינתא את
הרבה  הה  .גדול  אתא  לספינתא  לטבועי  בעי  קא  וקטלי   1איהדר  ושקלה   ' פושקנצא  אמוראי  בר  ואזל 

 ופרחו להו בהדי ההוא אבן. 2ו ציפרי לנסות אם יחיו לההוא אבן טבא ותלינהו להנה

 

   -המעשה  תרגום
וירד איש   )נחש(  וראיתי האבן טוב שסביב לה תנין  סיפר פעם אחת הלכתי בספינה  הינדואה  יהודא ממקום  רב 
לתוך המים להביא את האבן, ורצה התנין לבלוע את הספינה ובא עורב נקבה וחתך את ראש התנין ומדמו הרב 

נין נהפכו כל המים לדם, בא תנין חבירו של הראשון ולקח את האבן טוב ותלה על התנין המת והחיה אותו של הת
ושוב רצה התנין לבלוע את הספינה, וחזר העורב נקבה וחתך את ראשו. לקח האיש את האבן טוב וזרק לספינה  

 הצפרים את האבן טוב ופרחו עמו.   היו עמנו בספינה צפרים מלוחות הניח האיש את האבן טוב עליהם )וחיו( לקחו

ולא בלע את האיש בר אמוראי שלקח ממנו את  בפשט המעשה לא מובן מדוע התנין רצה לבלוע את הספינה 
הבר אמוראי הוא הצדיק הגדול החכם שבקדושה שאין למצח   לא קשה כלל כיהאבן טוב. אבל לפי ביאור רבנו  

   הנחש אחיזה בו כלל.

  –הביאור לפי רבנו 

הרצוןזימנא חדא הוה אזלינא בספינתא    סיפר הינדואה מישתעי    מהעיר הודא  רב י בשרש  אבן   וחזינא ההוא  פעם אחת הלכתי 
האמת להיכן   וירד חכם גדול שבקדושה, צדיקונחית בר אמוראי לאתוי'    הנחשמצח שסובב אותו    תנינא  'דהדר לי  וראיתי שם את התגלות הרצון  טבא

שם  פגם וכפירה להטילהנחש ורצה לבלוע את שרש הרצון מצח ובא  'בעי בלע לספינת אתא תנינא קא ר אותו לשרש הרצוןשנפל הרצון כדי להעלותו ולקשו

 'אתא ציפרא פושקנצ   (לבלוע את שרש הרצוןמצח הנחש  דהיינו שתחילה רק סיבב מצח הנחש את הרצון וכשבא הצדיק לקשור את הרצון לשרש הרצון אז רצה  )
נשתתק שאגת החיות הרעות ואזי נשמע קול הימים טובים המכריזים אמונת    מיא והוו דמא  נגאתהפיכו   ודת הצדקה וחתכה את ראשו ובא עב   'פסקי' לרישי

. והחזיר את שאגת החיות הרעות  הנחש והטיל ספק ברצוןמצח חזר    ותליא לה ואחייה  'שקלי  'אתא תנינא חברי  .הרצון ועל הנקמה העתידה ברשעים

 
 שהרב שלו זכה לזה יש לבחון האם אני חושב כך כיון שהוא הרב שלי או שהוא הרב שלי בגלל שזכה לזה.  גם מי שטוען   מז 
 כאן אות יג   הוסיף  -בתרלד   מח 

 איתהפיכו   -מתרלו    מט 

 הסוגרים אלה נמצא כבר בדפו"ר   נ

תנין לבלוע את הספינה ובא עורב נקבה  רב יהודא ממקום הינדואה סיפר פעם אחת הלכתי בספינה וראיתי האבן טוב שסביב לה תנין )נחש( וירד איש לתוך המים להביא את האבן, ורצה ה   נא 
נין נהפכו כל המים לדם, בא תנין חבירו של הראשון ולקח את האבן טוב ותלה על התנין המת והחיה אותו ושוב רצה התנין לבלוע את הספינה,  וחתך את ראש התנין ומדמו הרב של הת 

 הצפרים את האבן טוב ופרחו עמו.        ( לקחו וחזר העורב נקבה וחתך את ראשו. לקח האיש את האבן טוב וזרק לספינה היו עמנו בספינה צפרים מלוחות הניח האיש את האבן טוב עליהם )וחיו 

   ופרחו )כגרסת רשב"ם בגמרא שם(    :וחיו אם יחיו   –בתשכט    - 2ההוא     -ההיא, ומתרלו   -ותרלד   גם בדפו"ר   -1  הערות בפרשב"ם   נב 

 איתהפיכו   -מתרלו    נג
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)בתחילה לא מבואר שרצה להטיל ספק ברצון   פגם להטיל בו  וצון  ר לבלוע את שרש ה  מצח הנחש שוב רצה  דהיינו שבלעה לספינתא  הדר אתי קא בעי    וזהו

עבודת הצדקה    באהושוב    ')פושקנצא( פסקה לרישינדהדר אתי ציפרא   אלא להטיל בו פגם וכפירה וכאן רצה לפגום בשרש רצון ע"י שמטיל ספק ברצון(

וזרקו לשרש הרצון  'לההוא אבן טבא שדייה לספינת  'שקליאת ראשו    החתכ ו  היו הוה ציפרא מליחי בהדן    נטל הצדיק האמת את הרצון 
ופרחו   לקחו את הרצון  שקלוהו ופרחו להו בהדיה  הניח הצדיק האמת את הרצון עליהםאותבינהו עלייהו    עמנו מבני ישראל שהתבלבלו מחכמי הטבע

 . עימו משם

הצד בין  היא  שהמלחמה  הנחש  מבואר  למצח  האמת  בכח יק  שיש  ומשמע  הרצון,  מצח  שהוא  הרצון  שרש  על 
המצח הרצון להטיל ספק בשרש הרצון. ובפשטות הכוונה שמטיל ספק אצל הצדיק האמת האחוז בשרש הרצון, 

.  אבל זה קשה לומר כי מאד קשה לומר שאפשר אצל הצדיק להכניס ספק והצדיק ניצל מזה ע"י עבודת הצדקה
 . אלא רק בהתגלות שלו למטה  ,ר שבאמת הכוונה שמצח הנחש יש לו אחיזה בשרש הרצון עצמוקשה לומגם  ו

שנמצא שהאחוז היטב בצדיק האמת גם בו לא   .והכי נמי הספק שמטיל ברצון הוא רק כלפי ההתגלות שלו למטה
הס"מ אמר )וכמבואר במעשה ח' מזבוב ועכביש ש  יכול להתגבר המצח הנחש, אלא רק ע"י שמטיל ספק בצדיק,

האם מהכופר שהתלבש בו מצח הנחש   ,ונמצא שכל הבחירה היא ממי לקבל  אם זה יבוא לעולם על מה בראתני?(.
, להטיל ספק בצדיק. ואולי אפשר לומר  או מהצדיק האמת האחוז במצח הרצון. ועל הבחירה הזו נלחם מצח הנחש

, לומר לך שאחרי שנסתלק לשרש הרצון  משה רבנו  קבורתשעל כן מדגיש רבנו כשמזכיר את שרש הרצון ששם  
כל צדיק אמיתי הוא בחי' משה רבנו    שזכה יותר מהכל לשלימות הדעת, הסתלק לשרש הרצון, אזימשה רבינו  ש

וכל הבחירה היא עד כמה אתה מתבטל  לנגוע בו או להטיל ספק אצלו ברצון. שהוא כמו קבור בשרש הרצון וא"א 
כנס. ואם היא נכנסת ובמסתמא מי שחי בעוה"ז היא ילחכמת הטבע לה  , עש לא משאיר פתח ולא סדק צר אליו

שייך  לא  שאצלו  הנחש,  מצח  שהוא  שלה  החיות  ראש  את  לחתוך  צדקה  לתת  צריך  קצת  עכ"פ  נכנסת  בוודאי 
דהיינו עמ"נ לו כל החסד שעושה לעצמה עושה  ינתינת צדקה כי צדיק חונן ונותן אבל הסט"א מהותה לקיחה. ואפ

    )זוהר(ל עוה"ז אח"כ רווח שאיזה 

זה בחי' שורש הרצון, ששם קבורת משה שנסתלק ספינה  ,  חדא אזלינא בספינתאזימנא  

 [ נז]   כי שם חלקת מחוקק ספון  \נו/ , בחי' )דברים לג(ספינתא. וזה בחי'  [נה]   בשורש הרצון כנ"ל
ד על מקומו כמבואר בגמ' כי א"א לעמוטמון ונעלם  מקום קבורת מחוקק הוא משה רבנו, וקברו ספון    \נח/ פי' כי שם

יד.   ולעומדיםסוטה  למעלה  נדמה  למטה  למטה  לעומדים  נדמה  טבא .  למעלה  אבן  ההוא  וחזינא 
, בחי' אבן שלימה רצונו, היינו בחי'  תי את האבן הטובה שסובב אותה נחש פי' וראי תנינא 'דהדר לי

זה מצח הנחש שמסבב   ,תנינא  'דהדר לי.  שהוא הדעת שכל הטבע תלוי רק ברצונו ית'  הרצון הנ"ל

הרצון   על  רק  ומתגבר  תלוי  הטבע  שכל  האמונה  את  הקב"ה  בלבטל  של  בר כנ"ל.  רצונו  ונחית 
היינו בחי' החכם שבקדושה,  נט' יאמוראי לאיתוי גדול/ ,  עיקר החכמה    שבקדושה  \סונקרא חכם  כי 

הנקנה אצלו שכל  שנעשה  עד  הרצון  בשרש  אחוז  להיות  כלל  ,היא  טבע  תל  ,שאין  הכל  באלא  רק  ית'  צרוי  ונו 

שצריך כל דבר   אמור לחכמה אחותי את )משלי ז'(  מה שדרשו בגמ' שבת קמה: על הפסוק  בחי'    בלבד

 
 הסוגרים אלה נמצא כבר בדפו"ר   נד

 אות ז'  נה 

ִחי   דברים פרק לג   נו  ךְּ ַמרְּ רו  ָ ָגד ָאַמר ב  לְּ קֹּד: )כ( ו  ַע ַאף ָקדְּ רוֹּ ָטַרף זְּ ֵכן וְּ ָ ָלִביא ש  ד כ ְּ י    ב ג ָ ֵ ֶתא ָראש  ן ַוי ֵ חֵֹּקק ָספו  ַקת מְּ ם ֶחלְּ ָ י ש  ית לוֹּ כ ִ ִ א ֵראש  רְּ )כא( ַוי ַ
ָרֵאל:  ָטיו ִעם ִיש ְּ ָ פ  ְּ ִמש  ה ו  דָֹּוד ָעש ָ ַקת יְּ    ָעם ִצדְּ

וירא ראשית לו    רש"י  כי ידע אשר שם בנחלתו    -כי שם חלקת      ית כבוש הארץ: ראה ליטול לו חלק בארץ סיחון ועוג שהיא ראש   -)כא( 

ראשי      גד:   -ויתא      :אותה חלקה ספונה וטמונה מכל בריה שנאמר ולא ידע איש את קבורתו   -ספון      : קבורת מחוקק והוא משה חלקת שדה  
וג  -עם   אחיכם  לפני  תעברו  חלוצים  וכה"א  גבורים  שהיו  לפי  הארץ  בכבוש  החלוץ  לפני  הולכים  היו  עשה      ו':הם  ה'  שהאמינו    -צדקת 

 דבריהם ושמרו הבטחתם לעבור את הירדן עד שכבשו וחלקו. ד"א ויתא משה ראשי עם צדקת ה' עשה על משה אמור: 
 עי"ש פרש"י ותרגום יונתן שהוא מקום קבורת משה.  נז

מילין משם ומבאר שהקב"ה לקח אותו  שם נקבר משה רבנו ועיין סוטה יג: שמקשה הרי נסתלק בהר נבו שהוא במרחק ד'    בגבול שבט גד   נח
 בעצמו מהר נבו לקברו בחבל גד.  

 לאיתוי'   -מתרלו  לאיתויי'.    -גם בדפו"ר ותרלד   נט 

באות ז' שם תחילה אמר חכם גדול שבקדושה ואח"כ כתב חכם שבקדושה וביארתי שם שיש חילוק ביניהם שהגדול הוא הצדיק    עיין לעיל   ס
סתם הוא תלמידו, אבל כאן לכאורה לא משמע כך וצ"ע. ולומר שם שאין החילוק גם קשה כי אומר    האמת מצח הרצון ואילו חכם שבקדושה 

שמצח הנחש נכנס במחשבתו מעיון לעיון עד שמטיל ספק ברצון וזה לא שייך אצל הצדיק הגדול אלא אצל הקטן ממנו, או תלמידו או זה  
צד  הנילווים  ח' שגם  בתורה  ולפי המבואר  במי  שכבר אינו תלמידו.  מדובר בתלמידו אלא  ברשעים, משמע קצת שלא  יכולים להתגרות  יק 

 שלא דבוק בו כראוי. אבל זה לא שייך לומר כאן כי כאן בוודאי מדובר בצדיק האמת שרק הוא יכול לקשור את הרצון בשרש הרצון.
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אצלי   ברור  שיהיה  לחכמה  שברור  ל  ישאחות  יכשם  להתגבר \סא/ יאסורה  רצה  שבקדושה  שהחכם   .

כנ"לאת  ולהעלות   רע  הרצון לקשרו לשורש הרצון  החיות  על  מתגבר  שעי"ז  ז'  אות  אתא   .ותבריש 
, היינו שבא בחי' מצח הנחש שורש חכמת הטבע, ורצה תנינא קא בעי בלע לספינתא

את  לבלוע הספינה,   ספינה  בחי' שורש הרצון,  דהיינו  מכונה  הרצון  ששורש  כי שם חלקת בחי'  כנ"ל 
. כי מצח הנחש רצה להתגבר, גם בשורש הרצון להטיל פגם וכפירה שם ח"ו כנ"ל מחוקק ספון

, דהיינו צדקה כנ"ל, עורבשבא בחי'    . פי' 'לרישי  'פסקי,  עורבהיינו    סבשקנצא ואתא פ

 כי עיקר עבודת הצדקה בבחי' עורב,  
 

 
לך אל תאמר. אבל נראה כוונת    אם ברור לך הדבר כשם שברור לך שאחותך אסורה אמור אותו לאחרים ואם לא ברור היא  שם    הדרשה   סא

 רבנו כאן לעיקרון.
 פושקנצא    -פישקנצא, ומתרלו  -ו' מחוק נשאר נקודה ונראה פישקנצא, בתרלד   -בדפו"ר פושקנצא, בתקפא  סב 
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וכו'בחי'   צויתי  העורבים  לרחמנותדהיינו  ,  ואת  אכזריות  מצח \א/ להפוך  על  מתגברים  ועי"ז   .
כנ"ל נרגא  בי'  ליזיל  אבא  ובי'  מני'  כי  כנ"ל,  הטבע  חכמת  דייקא   [ב]   הנחש  שהאכזריות  דהיינו 

חכמת   בגלל  ו, ודייקא הממון שרדף אחרימצח הנחש היא זו שנהפכת לרחמנות ומכניעה את מצח הנחשמשנובעת  

ברצון אמונה  מתוך  אותו  נותן  דהיינו  הטבע  פושקנצא  וזהו שאתא  צדקהשבא  .  בחי'  ופסקי'   .עורב, 
הנחש,  דהיינו    ,לרישי' ראש  הנחשדהיינו  שחתך  מצח  והרגו    ,בחינות  ידישהכניעו  הצדקה   על 
שאין בהם שלימות    כנ"ל הימים הנפולים של הזקנים  מחיה את   הצדקה   וע"ייונק מצח הנחש    שמהםשהצדקה 

 . מתבטל יניקתו
נשתתק כי ע"י שהרגו את רמז ששאגת החיות הרעות  ,נהפכו המים ונעשו דם, אתהפיכו מיא והוו דמא

טובים   הימים  קול  נשמע  ואזי  הרעות  החיות  נשתתק שאגת  הנחש  היינו שעי"ז שהכניע מצח הנחש מצח 
הטבע חכמת  הצדקה  שורש  ונפלו  ע"י  נכנעו  עי"ז  רעות  קול שאגת החנשתתק  ו,  בזה  יות  הכופרים 

כנ"ל( לבד  ית'  ברצונו  מאין  יש  )ובבריאת העולם  לבד  ית'  ברצונו  העולם  וקיום  הדורסים וטורפים   שהשגחה 
קול שאגת החיות  . ואזי  [ג ]  כנ"לומבלבלים אותם להאמין בכפירה שלהם  רבים מבני עמינו   ע"י שנשתתק 

נהפך שאגת  וזה התאפיכו מיא, בחי' ש  נשמע קול הקריאה של יו"ט שהוא התגלות הרצוןהרעות אזי  

 ישמח צדיק כי חזה נקם וכו' , ואזי  שמכריזים שהכל תלוי רק ברצונו ית'  החיות רעות לקריאת הימים טובים
 . [ד]  כנ"לכי המאמין ברצון שמח כי מאמין שיבוא יום הנקמה בכופרים ותתגלה האמת בעולם 

היינו  אתהפיכו מיאוזהו   ע  \ה/ הזדוניםמים  ,  ג(ל  רמז  )איוב  בחי'  רעות,  החיות  יתכו   \ו/ שאגת 

פשט הפסוק הוא שאיוב אומר שהצעקות שצועק מגודל סבלו תכופות כמו המים הניגרים בשטף    זכמים שאגותי
שלא פוסקים לצעוק דברי כפירה ברצון, כדי להשליט    \ח/, ורבינו דורש זאת לעניין שאגת חכמי הטבע בלא הפסק

 .  דעתם שהכל תלוי רק בחק הטבע

זה בחי'   זרם שאגות חכמי הטבע כמים הניגרים הפך לדם, דהיינו נשפך דמם ונתבטלה צעקתם  ,והוו דמא

רואים ביטול חכמת הטבע בזה מתרחצים שכי כ  כנ"ל.  ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע

כי ע"י הכנעת קול   ומתנקים מהכפירה שלהם, וגם רחיצה לשון בטחון בארמית דהיינו שמתחזק האמונה ברצון
עי"ז   רעות,  החיות  וכו'שאגת  נקם  חזה  כי  צדיק  ברצון    ישמח  שמאמין  ע"י  תתגלה  שמח  כי  שבסוף 

כי מאמין   והאמונה  מה לשון תקומה דהיינו  נקו  .הקב"ה לנקום בכופרים  עתידשהאמת,  הקמת המלכות דקדושה 

כי נשמע    מתגלה הרצון  רעות ואזימשתיק את החיות השעי"ז  וזה ע"י הצדקה שמכניע את מצח הנחש  ,  ברצון
 קול הקריאה של יו"ט כנ"ל:  

שבא בחי' מצח הנחש, ושקלי' לאבן   ,שקלי' ותליא לי' ואחיי'י  \ט/ אתא תנינא חברי'

, היינו שהטיל בו ספק. וזהו ותלי' לי'  .אבן שלימה רצונוטוב הנ"ל, שנטל את האבן טוב, בחי'  

 
רוצה לומר לרחם על העני ולהתאכזר על עצמו ובני  רוצה לומר כנ"ל, שצריך לשבר האכזריות ולהפכו לרחמנות,    -  עיין פל"ח אות כא   א

בניו   על  אכזרי  שנעשה  כ"ב(  )עירובין  רז"ל  כמו שאמרו  ממש  עורב  בחינת  שזה  העניים,  על  לרחם  שיוכל  בכדי  ביתו  בפרנסת  לקמץ  ביתו 
שהוא בחינת עורב מכניע את    כעורב וכו' רק שבכאן האכזריות הזאת הוא בשביל רחמנות על העניים כנ"ל, ודייקא על ידי האכזריות הזאת 

מצח הנחש שהוא בחינת רוגז ואכזריות, כי מניה וביה אבא ליזול ביה נרגא כנ"ל וזהו ופסקיה לרישיה שפסק לראש הנחש היינו שהכניע את  
 מצח הנחש הנ"ל: 

 אות ט'  ב 

 אות ו'  ג

 אות ו'  ד

רומז להבלי ותאוות עולם הזה של ההולך אחר חכמת הטבע וזה  שבדרך כלל מים רומז לתורה ושפלות אבל יש מים זידונים ה   דהיינו אע"פ   ה 
שדייקא החיות רעות שאגתם מכונה מים כי הם העושים להנאתם שנרמז בנעימות המים וחוסר ישוב הדעת שרומזים בבחי' שוכב בלב ימים  

 הפך הדעת שנקרא עומד על דעתו ובמים אין עמידה.

י אַ   איוב פרק ג   ו  ְפֵני ַלְחמִּ י לִּ ֲאֹגָתי: )כד( כ ִּ ַ ם ש  יִּ ַ כו  ַכמ  ת ְ י ָתבֹא ַוי ִּ    ְנָחתִּ

   לשון נתך ארצה נגרים ויורדים כמים ויש לפרש נתיכה לשון רבייה:   -באה. ויתכו    -)כג( תבא    רש"י 

למה לי חיים הלא מר לי מאד כי אף לפני מאכלי תבוא אנחתי ולא הלכה הצער בשמחת תענוג המאכל    -)כד( כי לפני לחמי    מצודות דוד 
 ושאגותי המה תכופים מבלי הפסק כמי' הנגרים ויורדים: 

 שאגתי   -בתרלד   ז

 שמרוב סבלו דבר דברי כפירה ברצון.באיוב  זה גם מתאים לפשט הפסוק    ומסתמא   ח
  .הוא כח הסתרת האמת שברא הקב"ה בעולם בשביל הבחירה, אלא שהוא מתלבש כל פעם באיזה רשע כופר אחר   , הוא אחד   ח הנחש צ מ   ט 

  .ברצון ע"י פתויי חכמת הטבע   כפירתו ב   להאמין קם רשע אחר שמתלבש בו המצח הנחש להטעות את העולם    ד וכשמכניעים רשע אחד מי 
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לי בספק'ותליא  התולה  דבר  כמו  ספ  ,,  ועי"ז שהטיל  הנ"ל.  טוב  אבן  בחי'  שהוא  ברצון,  ק 

ונתגברה ע"י שהי' ספק   ,ואחיי' וחי' חכמת הטבע מצח הנחש, כי חכמת הטבע חזרה  שחזר 

חזקה מספיק עד שנעשברצון כנ"ל.   אינה  ברצון  כנ"ל שאם האמונה  בכח   ,שכל הנקנה ממש  יתהיינו  יש  אזי 
באמונ ספק  ולהטיל  שוב  להתגבר  הנחש  ולז  תמצח  עד  הרצון,  ושוב,  שוב  ולהכניעו  צדקה  לתת  שוב  צריך  ה 

 שמכניעו לגמרי, ונעשה האדם מאמין ברצון באמונה שלימה. 

בעצמו    וזהו זה  ברצון  שהטיל  הספק  לספינתדהיינו  בלעה  בעי  קא  אתי  ובא   ',הדר  שחזר 

דהיינו שבליעת שרש הרצון ע"י מצח   התנין מצח הנחש לבלוע הספינה, בחי' שורש הרצון ח"ו כנ"ל

 . )כך משמע ממה שכתב "וזהו"הנחש זה ע"י שמטיל ספק ברצון 
היינו שחזר ובא העורב בחי' צדקה כנ"ל,   ,הדר אתי ציפרא פושקנצא פסקי' לרישי'

ופסקי' לרישי', שהרג את מצח הנחש והכניעו, כי תמיד מכניעין את מצח הנחש ע"י הצדקה 
 כנ"ל. 

חר שהכניע את מצח הנחש חכמת  , כי אושדיי' לספינתאיאושקלי' לההוא אבן טבא  

נטל   אזי  שבקדושה  הטבע לגמרי,  הגדול  החכם  האמת  טובהצדיק  בחי'    את האבן  אבן בחי' הרצון 

רצונו לספינתא,  [יב]  שלימה  הרצונות   ,ושדי'  כל  מקשרין  ששם  הרצון,  לשורש  שהשליכו 

 : באות ז' שעי"ז מכניעים את החיות הרעות חכמי הטבע  כנ"ל

שהי' עמנו פי'    ,אותבינהו עלייהו שקלוהו ופרחו להו,  דןהוה ציפרי מליחי בה

היינו נפשות ישראל מבני עמינו שטעו אחריהם, אחרי חכמי הטבע, שהם בחי'   ציפרי מליחי, 
 חיות רעות שדורסים וטורפים רבים מבני עמינו כנ"ל. 

כודת כך בני  פי' כמו צפרים שנלכדו במל  \יד/[יג ]   כציפרים האחוזות בפח, כי הם  ציפרי מליחיוזהו  

ב מתבלבלים  אדם  שבזה  ברצון  הכפירה  שהיא  הטבע  לחכמת  היא  הנפילה  ועיקר  הרבה  נופלים  קטן  מכשול 

רבים וזהו מליחי, לשון ממולח, היינו מבולבל  ונופלים  . כי גם הם נתבלבלו ע"י חיות רעות  [טו] . 
וטעו   הטבע  ג"כ  הנ"ל,  בחכמת  ויצאו לשלום,  להאמין  להו  פרחו  ועכשיו  טוב אחריהם.  האבן  ע"י 

  ,\טז/כנ"ל. ואזי כשנתגלה הרצון, אזי נעשה יראהע"י הצדקה  הנ"ל, ע"י בחי' הרצון שנתגלה עתה 
   :וע"י יראה מקבלין החסד כנ"ל

והנה פרח מטה אהרן לבית , בחי'  ע"י שהניח עליהם את האבן טובה   פרחומה שהצפרים  וזה ג"כ בחי'  
היינו בחי'    ,לוי היינו ע"י בחי' לוי שהוא בחי' דין בחי' יראה   פרח והתגלה מטה אהרן איש החסד לבית  [יז]   לוי

 :  השפעת החסד ע"י היראה שנעשה ע"י התגלות הרצון כנ"ל

 
 יבאות 

 
מתלבש באחד מפורסם של שקר גדול מאד באותו הדור, כדי שיהיה בכוחו  אבל בדרך כלל    ו זמן בהרבה רשעים.ת ואפשר גם שיתלבש באו 
ן הכוונה למפורסם של שקר הרגיל שרבינו מזהיר ממנו שהוא ממש מתחזה לצדיק וכל כפירתו היא  ומסתמא אי   לחלוק על הצדיק האמת.

את    , בהסתרה  לדוגמא  הביא  ובלק"ה  גלית,  הוא  הנחש  למצח  שהדוגמא  ממה  לכאורה  נראה  כך  גלויה  שכפירתו  מרשע  מדבר  כאן  אלא 
 בלעם.

 שקלי   -בתרלד   י

 ושדיי   -בתרלד   יא 

 הקודם משלי יא כנ"ל אות יא בעמוד    יב 

 קהלת ט'*    יג

כ ָ   קהלת פרק ט   יד ח  ָ פ  ַ ב  ים ָהֲאֻחזֹות  רִּ ֳּ פ  ְוַכצ ִּ ָרָעה  ְמצֹוָדה  ים ב ִּ ֱאָחזִּ נ ֶ ֶ ים ש  גִּ ד ָ ַ ֹו כ  ת  ָהָאָדם ֶאת עִּ ֵיַדע  ם לֹא  ג ַ י  כ ִּ ָרָעה  )יב(  ְלֵעת  ֵני ָהָאָדם  ים ב ְ ִּ ָקש  ֵהם יו 
ְתֹאם:  ִּ ֹול ֲעֵליֶהם פ  פ  ת ִּ ֶ ש     כ ְ

כדגים גדולים שנאחזים במצודה גרועה וחלוש' ופירשו רבותינו היא חכה שאינה אלא כמין מחט ודג    -במצודה    )יב( כדגים שנאחזים   רש"י 
יוקשים בני האדם   נלכד בה. כהם  בני אדם בעת פקודת רעתם כשבא עתם    -גדול  נכשלים  והפח  וחלש כמו המצודה הרעה  קטן  במכשול 

 כמותם:   -ז. כהם  ליפול הרעה עליהם פתאום במצודה רעה מלאווי"שה בלע 

 [ )יחזקאל כז כז( מלחיך וחובליך, על שם שמהפכין את המים במשוטות, כשמנהיגים את הספינה * עיין פרש"י שמות ל' לה. ]מעשה רוקח מֻמלח וכו' פרש"י כתרגומו מעורב. וכמו    טו

 מדוע התגלות הרצון מעורר יראה ולא אהבה.  צ"ע   טז 

 במדבר יז כנ"ל סוף אות ד'  יז
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עתה יבאר כיצד כל המבואר לעיל הוא בחי' רפואת המכה. ועיין חיי מוהר"ן סימן שצ שבדבריו כאן באות יב 
ר לדיזין שהרופאים התייאשו מרפואתו ורבינו ע"י דברים אלו עיב חולה אחד ממקורביו שהיה  את התכווין לרפא 

 רפא אותו לגמרי, וממש באותה שעה שאמר דברים אלו התחילה רפואתו של אותו חולה. 
וסגירת פי המכה. וזה נעשה ע"י   ,נקוי המקום ,משיכת העכירות ,חת המכה יפת -בד' שלביםהיא מבאר שהרפואה  

 החסד סוגר פי המכה. השפעת וע"י  ,וע"י הרצון מנקה את המקום ,עכירותוע"י חכמה מושך את ה ,צדקה פותחש
מלמד, ולומר שחכמת הטבע היא מכה של  גם ונ"ל שכוונתו גם להפך דהיינו שרפואת המכה בא ללמוד ונמצא 

עכירות, וע"י צדקה פותח את המכה וע"י חכמה שהיא ישוב הדעת ותוספת קודשה ודעת מושך לחוץ את הזהמה  
ת, וע"י הרצון מנקה היטב את המקום מעכירות חכמת הטבע. וע"י  החסד סוגר את פי המכה שלא יוכל  והעכירו

 להכנס עוד עכירות חכמת הטבע. 

בחי' אלו הם    ארבעכי כל    .הוא רפואה לכל המכותהזו  מהלך התורה  כי    ,\יט/[יח]   בחי' רפואותוזה  

 .  הנ"לדהיינו במצינו לשון רפואה בכל אחד מד' בחי'  בחי' רפואות
  . צדקה מרפא בכנפיה \כ/היא רפואה, בבחי' )מלאכי ג(צדקה 

 .  לשון חכמים מרפא \כא/הוא בחי' רפואה בבחי' )משלי יב( {קידושין לב}זה קנה חכמה  זקן 
 . לקרוא שנת רצוןוכו' ה' שלחני לחבוש לנשברי לב  \כב/סא( ')ישעי "שהוא בחי' רפואה כרצון 

בראשית   מעשה  ברימלאכת  איתערותא דהיינו  בלא  בחסד  שהיתה  בראשית  במעשה  העולם  את 

 . ותעל ארוכה למלאכה בידם \כג / )דברי הימים ב כד(  "שהוא רפואה כדלתתא 
פעולות  י כמה בחינות"כי רפואות המכה היא ע להדיח המקום,    -ארבע  הדמים,  עכירת  למשוך  לפתוח, 

 . ת מע"בצדקה, זקן, רצון, מלאכ  -, וכנגדם ד' בחי' בתורהלסגור פי המכה
ויוציא הליחה והדמים    כדשבתחילה צריכין שיפתח פי המכה, אח"כ צריך כח המושך, שימשך

קילקול  שום  בהם  יהי'  שלא  הדמים,  כל  להדיח  צריכין  אח"כ  המכה.  מתוך  המקולקלים 
, כדי שיוכלו הדמים לילך ולסבב כל סדר סיבובם כסדר בלי שום עיכוב. כי כשהדמים  כהועכירת

בגוף כדרכם, כשבאים למקום שיש בו קילקול, דהיינו במקום המכה נתעכבים הולכים ומסבבים  
ונמשך כל עכירת נתעכב  ושם  כן הדרך שבמקום המקולקל,   ,וקילקול שיש בהדמים  כושם,  כי 

 
 וחיי מוהר"ן שצ   אות כג   עיין פל"ח   יח 

לכאורה אין הדברים מובנים כלל מה תוכן ענינם למאמר זה הנ"ל,    -כי רפואת המכה הוא על ידי כמה בחינות וכו'    -  אות כג עיין פל"ח    יט 
שנ  תקס"ט  שבועות  שקודם  היינו  שלם,  סיפור  בזה  ושמעתי  ענינם  נודע  לא  אך  להמעיין  כמובן  מאד  נפלאים  דברים  הם  בו  ובאמת  אמר 

המאמר הנ"ל נסעו אנשי לאדיזען להיות אצל רבינו ז"ל על חג השבועות שאז היה זמן קהלה לכל כמבואר במקום אחר )עיין חיי מוהר"ן אות  
(, והר"ר געציל מלאדיזין שהיה גם כן מהמקורבים של רבינו ז"ל לא נסע עמהם, כי היה מוטל על ערש דוי בסכנה גדולה עד שנתייאשו  שצ 

כל  שלרפואת    ממנו  הרופאים באשר  ואמרו  בפנים,  נקב הכרכשתא  בתוך  גדולה  לו מכה  היה, שהיה  והחולאת שלו  והדאקטורים  הרופאים 
המכה צריכין כמה בחינות, היינו לפתוח פי המכה ולהמשיך ולהוציא ממנה כל הליחות והדמים המקולקלים וכו', ואחר כך לסגור פי המכה  

היתה במקום שאין יד אדם מגעת שם לעסוק ברפואות הנ"ל, על כן נתייאשו מרפואתו ואנשי לאדיזין    וכו' כמבואר בפנים, ומחמת שהמכה 
באו וספרו ענין זה לרבינו ז"ל, ואחר כך ביום א' של שבועות סמוך לערב אמר רבינו ז"ל מאמר זה הנ"ל, וכלל בתוכו ענין רפואת המכה וכל  

ם מצאו שכבר נתרפא הר"ר געציל הנ"ל, וסיפר להם שבלא שום תחבולות נפתח פתאום פי  הענין הנ"ל ואחר כך כשחזרו אנשי לאדיזין לבית 
המכה ויצא ממנה ליחות הרבה וכו' עד שנתרפאה בשלימות, וכפי שסיפר להם העת והזמן של פתיחת פי המכה פתאום, היה במכוון ממש  

 .בעת שאמר רבינו ז"ל זה המאמר, וכלל בתוכו ענין רפואת המכה הנ"ל 

ק:  לאכי פרק ג מ   כ ֵ ֶעְגֵלי ַמְרב  ם כ ְ ֶ ת  ְ ש  פִּ יָצאֶתם ו  ְכָנֶפיָה וִּ א ב ִּ ֵ ַמְרפ  ֶמש  ְצָדָקה ו  ֶ י ש  מִּ ְ ְרֵאי ש   )כ( ְוָזְרָחה ָלֶכם יִּ
א:   משלי פרק יב   כא ֵ ים ַמְרפ  ֹון ֲחָכמִּ ְלש  ַמְדְקרֹות ָחֶרב ו  ֹוֶטה כ ְ  )יח( ֵיש  ב 

ד ָעָלי   שעיה פרק סא י   כב ַח ֲאדָֹני ֱידֹוִּ ים   )א( רו  רִּ רֹור ְוַלֲאסו  ם ד ְ יִּ בו  ְ ש  ְקרֹא לִּ ֵרי ֵלב לִּ ב ְ ְ ש  י ַלֲחבֹש  ְלנִּ ָלַחנִּ ְ ים ש  ר ֲעָנוִּ ֵ י ְלַבש   ח ְידָֹוד ֹאתִּ ַ ַקח קֹוַח:   ַיַען ָמש  ְ  פ 

ים:  ל ֲאֵבלִּ ָ ַנת ָרצֹון ַלידָֹוד ְויֹום ָנָקם ֵלאלֵֹהינו  ְלַנֵחם כ  ְ ְקרֹא ש     )ב( לִּ

בעבור כי ה' משח    -בואה מה' היתה עלי ר"ל כל התנחומין שאני אומר לא מלבי המה כי אם בדבר ה'. יען  רוח נ   -)א( רוח וכו'    מצודות דוד 

לנבואת על שבויי    -לקרוא    ושלחני לעשות תחבושת לנשברי לב ר"ל לנבאות נחמה להמצטערים על איחור הגאולה.אותי לבשר את הענוים  
 ם בגולה שיפתח מאסרם וילקחו מן הגלות: לנבאות על האסורי   -ישראל שיצאו לחפשי. ולאסורים  

ְנת   דברי הימים ב פרק כד   כג ֻ ים ַעל ַמְתכ  ית ָהֱאלֹהִּ ֵ ידו  ֶאת ב  ֲעמִּ ָיָדם ַוי ַ ָלאָכה ב ְ ָכה ַלמ ְ ַעל ֲארו  ַ ָלאָכה ַות  י ַהמ ְ ו  עֹש ֵ ֲעש  : )יג( ַוי ַ ֻצהו  ְ    ֹו ַוְיַאמ 

  -לה על חיזוק הבנין וכן כי עלתה ארוכה לחומת ירושלים )נחמיה ד(. ויאמצהו  הוא ענין רפואה ובא בדרך השא   -)יג( ארוכה    מצודות ציון 
 מל' אמוץ וחוזק: 

 שימשוך   -מתרלו  שימשך,    -גם בדפו"ר ותרלד   כד
 ועכירות   -מתרלו  ועכירת,    -גם בדפו"ר ותרלד   כה 

 עכירות  -מתרלו עכירת,    -גם בדפו"ר ותרלד   כו
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מי כל  נתעכב  יכולים    כזעכירת  ןשם  ואין  הדמים,  שם  נתעכבים  ואזי  בהדמים,  שיש  וקילקול 
יש להדמים סדר ההילוך שהולכים ומסבבים הגוף כך   ם ומרוצתם. כיכלסבב סיבובם כסדר הילו

ז"ך  וכך   וגילו    פעמים בשעה וכיוצאממוצע  נתעכבים במקום    כט. וכשיש בהם עכירת[כח]מזג האדם 
אח"כ צריכים לסגור   :המקולקל כנ"ל, ואינם יכולים לסבב כסדר, ע"כ צריכין להדיחם ולכבסם

 נ"ל.  פי המכה. וכל אלו בחי' רפואות נעשים ע"י בחי' ה

עיקר שיבור האנוכיות והאכזריות  שהיא    [ל]   פתוח תפתחהיא בחי' פתיחת פי המכה, בבחי'  צדקה  כי  

ה'  שזה   עבודת  לכל  ב'  פתח  באות  כנ"ל  לידה  חכמת הטבע   :בבחי'  של  הטומאה הטמונה  את  פותחת  והצדקה 
 . בהשנמצאת בלב ע"י שמגלה לאדם כמה קשה לו להאמין שלא יחסר לו אע"פ שיתן צדקה הר

חכמה  חכמה   קנה  זה  זקן  בחי' כח המושךהיינו  החוץ  היא  אל  ולפנים  מלפני  המכה  זהמת  בבחי' את   ,

עיון בחכמת התורה שמושך ומוציא  לימוד  הפשט כפשוטו שמעלת    ומשך חכמה מפנינים  \לב/לא)איוב כח(

ות המכה, ופנינים  ורבינו דורש משך לשון משיכה שמושך עכיר  ,ממנה חדושים זה הרבה יותר יקר מאבנים טובות

  ירושלמי שבת פ' המצניע  יקרה היא מפנינים  \לו/ [לה]   )וכשדרז"ל על פסוקלד  לג מלפני ולפנים   לשון
גדול הנכנס    \לח/[לז] ובתוכו לפנים קדש  מלפני ולפנים  שהתלמיד חכם גדול הוא מכהן  דהיינו לפנים ההיכל 

ומוציאה הקילהקדשים   ולפנים מכלקע"ש(, שבחי' חכמה מושכת  מקומות הפנימיים:    ול מלפני 
 וקנין החכמה מושך מהאדם את חכמת הטבע לחוץ מלבו. 

התגלות הרצון, עי"ז נעשה בחי' הדחת וכיבוס הדמים, כדי הוא הימים טובים שמכריזים  שהוא  רגל  

 עין רוגל   \מ/ [לט] )מלכים א א(מקום הנקרא  שיוכלו הדמים לסבב סיבובם כסדר. וזה בחי' רגל, בחי'  
שאת הכביסה היו    [מא]  כמו שפירש"י שםינו מעיין שבו היו מכבסים בגדים, ונקרא רוגל  דהיעין כובס  א  ושה

שע"י רגל ויו"ט שהוא התגלות הרצון, עי"ז רמז  . היינו  הלכלוך הסיר  ובועטים בה ברגלים ל   שםמניחים  
כסדר. ובשביל זה נקרא בגוף  מים לסבב  דנעשה בחי' הדחת וכיבוס הדמים כנ"ל, ואזי יכולים ה 

 
 מיני עכירות   -, ומתרצוות עכיר מין    -תרלומין עכירת, ב   -בדפו"ר ותרלד גם   כז

 .  וזהו הסבוב ישלים הקפתו כ"ד או שלשים פעמים בכל שעה והכל לפי המזג ולפי רב השנים   -פ"ב )ד"ה ודע כי הלב(  חלק א מאמר יז    -ספר הברית    כח 

 עכירות   -מתרלועכירת, ו   -גם בדפו"ר ותרלד   כט 

 דברים טו פסוק ח' ופסוק יא כנ"ל אות ב'  ל 

 תשכט תוקןבתקפא )איוב כה( וב   לא 

ים:   איוב פרק כח   לב ינִּ נִּ ְ פ  ְך ָחְכָמה מִּ ֶ ֶמש  ֵכר ו  ז ָ יש  לֹא יִּ    )יח( ָראמֹות ְוָגבִּ

משיכת החכמה    -חשיבות האבנים ההם לא יזכר מול חשיבות החכמה כי כמוהם כאין מול החכמה. ומשך חכמה    -)יח( לא יזכר    מצודות דוד 
 קרה היא מפנינים: ר"ל ההשתדלות בה והעיון להוציאה מכח אל הפועל י 

 הם המרגליות:   -שמות אבני יקר. מפנינים    -)יח( ראמות וגביש    מצודות ציון   
 ומלפנים   -מתרצו    לג

   )וכשדרז"ל )ירושלמי שבת פ' המצניע( על פסוק יקרה היא מפנינים מלפני ולפנים ע"ש(   –סוגרים אלה נוספו בתקפא ולא נמצאים בדפו"ר. ובתרלו תיקן    לד

 משלי ג' טו   לה 

ג   לו  פרק  ָנה:   משלי  בו  ת ְ יק  ָיפִּ ְוָאָדם  ָחְכָמה  ָמָצא  ָאָדם  ֵרי  ְ ַאש  :   )יג(  ָאָתה  בו  ת ְ ץ  ֵמָחרו  ו  ֶסף  ָ כ  ַחר  ס ְ מִּ ַסְחָרה   טֹוב  י  כ ִּ ים    )יד(  יִּ נִּ ְ פ  מִּ יא  הִּ ְיָקָרה  )טו( 
ים \  ינִּ נִּ ְ פ  : \ }מִּ וו  ָבה  ְ ש   { ְוָכל ֲחָפֶציָך לֹא יִּ

 גם שם סוף מסכת הוריות. וכן בבבלי סוטה ד: הוריות יג. ובתוספתא הוריות פ"ב ז. ובמדרש במדבר רבה ו א. ותנחומא בראשית א.[ צ"ל פרק הבונה עי"ש פרק יב הלכה ג ]ו   לז

שאלה רשב"ל לר' יוחנן עאל ר' יוחנן ודרשה בבי מדרשא דרבי בנייה אפי' ממזר ת"ח וכהן גדול עם הארץ  :  דף סט   ירושלמי מסכת שבת   לח
הארץ. סברין מימר לפדות ולכסות ולהחיות. הא לישיבה לא. א"ר אף לישיבה. מה טעמא. יקרה היא מפנינים. אפי'    ממזר ת"ח קודם לכ"ג עם 
 פנים.מזה שהוא נכנס לפני ול 

 ב יז יז.-וביהושע טו ז, יח טז ושמואל   לט 

ַהז ֶֹחֶלת אֲ   מלכים א פרק א   מ ֶאֶבן  ם  יא עִּ ְמרִּ ו  ָבָקר  ו  הו  צֹאן  י ָ ח ֲאדֹנִּ ַ ְזב  ַוי ִּ ָדה  )ט(  ְיהו  י  ֵ ְלָכל ַאְנש  ו  ֶלְך  ֶ ַהמ  ֵני  ב ְ ל ֶאָחיו  ָ כ  ְקָרא ֶאת  ַוי ִּ ֵעין רֵֹגל  ר ֵאֶצל  ֶ ש 
ֶלְך:  ֶ    ַעְבֵדי ַהמ 

אבן גדולה, שהיו הבחורים מנסין בה את כחם להזיזה ולגררה, לשון מים זוחלין, )דברים לב    -שור של פטם. אבן הזוחלת    -)ט( ומריא    רש"י 
תירגם יונתן: עין קצרא, הוא כובס, שמתקן בגדי צמר    -תן תרגם: אבן סכותא, שעומדין עליה וצופין למרחוק. עין רוגל  כד(: זוחלי עפר. ויונ 

   ברגליו, על ידי בעיטה: 

   נקרא כן על שם שהיו המים זוחלין ונגרים סמוך לה:   -אבן הזוחלת    -  מצודות ציון 

ובעין הזה היו מכבסין בגדים ונקרא הכובס בעבור זה רוגל לפי שהוא משפשף  כתרגומו עין קצרא וקצרא הוא הכובס    -עין רוגל    -  רד"ק 
 בגדים ברגליו: 

   תירגם יונתן עין קצרא הוא כובס שמתקן בגדי צמר ברגליו על ידי בעיטה:   -וזה לשונו    מא 
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סיבובהרגל   לשון  את  כמ"ש    . חג,  המתאר  הנביא  ישעיה  פרט בנבואת  כל  על  והשגחתו  הקב"ה  רוממות 

וזהו שרגל רומז לכיבוס הדמים שבמכה  על סיבוב הארץ.  ופירושו    היושב על חוג הארץ  \מב/מ'(  ')ישעי

 כי ע"י הדחת וכיבוס הדמים עי"ז הם מסבבים כסדר כנ"ל:  וגם לסיבוב הדמים שהוא תוצאה מכך 
עולם חסד דהיינו בחי'    דהיינו בריאת העולם שנברא בחסד בלא איתערותא דלתתא  ,ה בראשיתמעש

ג'  [מג ]   יבנה אות  אלו  כנ"ל  בחי'  ע"י  כי  שעי"ז הנ"ל  ,  הזקנים  חכמת  את  מתקן  ידה  שעל  הצדקה  דהיינו 
צון ועי"ז  נשמע קול הימים טובים המגלה א הרמתבטל יניקת מצח הנחש ועי"ז מתבטל שאגת החיות רעות ועי"ז  

הכלי   יראה שהיא  ידויש  ואתם כהני ה' זוכין להשפעת החסד, שיתקיים העולם בחסדו בחי'    שעל 
  , מה שכתוב בנגע הצרעתבבחי'    ,. וע"י בחי' זו בחי' כהן חסד, עי"ז נסגר פי המכה[מד]   כנ"ל  תקראו

)ויקרא אזי    ,בתוכו  שאדם הבא אל הכהן והכהן רואה שיש בו נגע לבן בעור בשרו בלא מחיה ובלא שער לבן
עד    \מז/ ויושב בדד שבוע ועוד שבוע  (\מומספק/ )מא  ן אומר לו טהשהכדהיינו    והסגיר הכהן את הנגע  \מה/יג(

נמצא שכהן שהוא איש החסד דייקא הוא מסגיר את הנגע   ,נולד בו סימן טומאהאם    בסוף שבוע שנישיתברר  

רמז ונ  והיינו  החסד   :  \מח/ תרפא בשלימותשע"י בחי' חסד בחי' כהן נסגר המכה לגמרי    וכשנשפע 
   בכלי היראה אזי מתברר שנסגר פי המכה הנ"ל של זהמת חכמת הטבע.

 
 

עתה יבאר את הפסוק בו פתח את התורה בו ציותה התורה על חג הבכורים הוא חג השבועות בו נאמרה התורה  
 ומבאר.  הזו ובו רמוזה התורה שלנו כפי שהולך 

 
מ   מב פרק  ינֹ   ישעיה  ֲהבִּ ֲהלֹוא  ָלֶכם  ֵמרֹאש   ד  ֻהג ַ ֲהלֹוא  ָמעו   ְ ש  תִּ ֲהלֹוא  ֵתְדעו   ֲהלֹוא  ָהָאֶרץ: )כא(  מֹוְסדֹות  ָהָאֶרץ )כב(    ֶתם  חוּג  ַעל  ב  ֵׁ ֶביָה    ַהיּש  ְ ְויֹש 

ֶבת:  ָ ֹאֶהל ָלש  ָ ֵחם כ  ָ ְמת  ם ַוי ִּ ַמיִּ ָ ֹק ש  ֹוֶטה ַכד  ים ַהנ  ֲחָגבִּ ַ ה:   כ  ֹהו  ָעש ָ ת  ַ ְֹפֵטי ֶאֶרץ כ  ן ש  ים ְלָאיִּ ֹוֵתן רֹוְזנִּ ֹ   )כג( ַהנ  ל ש  ַ ל זָֹרעו  ַאף ב  ַ עו  ַאף ב  ָ ט  ל נִּ ַ ֵרש   )כד( ַאף ב 
ֵאם:  ָ ש   ת ִּ ש   ק ַ ַ כ  ְסָעָרה  ו  ו   ָבש  ַוי ִּ ֶהם  ָ ב  ף  ַ ָנש  ְוַגם  ְזָעם  ג ִּ ָאֶרץ  ָ :  ב  ָקדֹוש  יֹאַמר  ֶוה  ְ ְוֶאש  י  נִּ יו  ְ ְתַדמ  י  מִּ ְוֶאל  ה    )כה(  ֶ ֵאל  ָבָרא  י  מִּ ְראו   ו  ֵעיֵניֶכם  ָמרֹום  או   ש ְ )כו( 

ֵמרֹ  ְקָרא  יִּ ם  ֵ ש  ב ְ ם  ָ ְלֻכל  ְצָבָאם  ר  ָ ְספ  ְבמִּ יא  ֹוצִּ ר: ַהמ  ֶנְעד ָ לֹא  יש   אִּ ַֹח  כ  יץ  ִּ ְוַאמ  ים  אֹונִּ ֵמְידָֹוד    ב  י  ַדְרכ ִּ ָרה  ְסת ְ נִּ ָרֵאל  ש ְ יִּ ר  ֵ ְתַדב  ו  ַיֲעקֹב  ֹתאַמר  ה  ָ ָלמ  )כז( 
י ַיֲעבֹור:  טִּ ָ פ  ְ ש  ֵמֱאלַֹהי מִּ יַעף   ו  ֹוֵרא ְקצֹות ָהָאֶרץ לֹא יִּ ָ ֱאלֵֹהי עֹוָלם ְידָֹוד ב  ַמְעת  ָ ם לֹא ש  ָ אִּ ָנתֹו:   )כח( ֲהלֹוא ָיַדְעת  ְתבו  יָגע ֵאין ֵחֶקר לִּ    ְולֹא יִּ

   כיריעה טייל"א בלע"ז:   -לפניו כחגבים. כדוק    -לשון מחוגה )ישעיהו מד( עוגל קומפ"ש בלע"ז. ויושביה    -)כב( חוג    -  רש"י 

ם אחד ובהשני  כן יקראו השמים והוא מושאל מעגול הנעשה במחוגה שמעמידים אחד מרגלי המחוגה במקו   -)כב( חוג הארץ    מצודות ציון
 מקיף מסביב ומקום מעמד הרגל נקרא נקודה האמצעית והסבוב נקרא חוג וכן השמים מקיפים הארץ והם לה לחוג.

 תהלים פט כנ"ל אות ג   מג

 ישעיהו סא כנ"ל אות ג   מד

ש ְ   ויקרא פרק יג   מה  ן ָהעֹור ו  רֹו ְוָעמֹק ֵאין ַמְרֶאָה מִּ ש ָ עֹור ב ְ וא ב ְ ֶהֶרת ְלָבָנה הִּ ַ ם ב  ים: )ד( ְואִּ ְבַעת ָימִּ ִּ ַגע ש  ֵֹהן ֶאת ַהנ ֶ יר ַהכ  ְסג ִּ )ה(    ָעָרה לֹא ָהַפְך ָלָבן ְוהִּ
ֹהֵ  ירֹו ַהכ  ְסג ִּ עֹור ְוהִּ ָ ַגע ב  ה ַהנ ֶ ֵעיָניו לֹא ָפש ָ ַגע ָעַמד ב ְ ה ַהנ ֶ נ ֵ י ְוהִּ יעִּ בִּ ְ ֹום ַהש   י  ַ ֵֹהן ב  ית: ְוָרָאהו  ַהכ  נִּ ֵ ים ש  ְבַעת ָימִּ ִּ    ן ש 

ביאורים< >לב< ר"ל שבעת ימים ראשונים דלאחר שבעת ימים יצטרך להסגירו עוד שבעת ימים בכל אופן שהוא  >חלק ה   תורה תמימה ועיין  
אפי' לא תתפשט הנגע, ואין זה חדוש דין, דכך מפורש בפרשה, אלא פירוש הפסוק הוא דמה דכתיב והסגיר שבעת ימים אין זה גמר הדבר  

 מים: אלא מקודם מסגירהו שבעת ימים ואח"כ עוד שבעת י 

ויוכיחו סימנים עליו, עכ"ל, ומבואר     והנה ענין ההסגר בכלל מה ענינו ותכונתו, פירש"י כאן יסגירנו בבית אחד ולא יראה עד סוף השבוע 
מדבריו דאין משתלח חוץ לג' מחנות, אבל התוס' במו"ק ז' א' כתבו דרש"י חזר בו וס"ל דגם מצורע מוסגר משתלח חוץ לג' מחנות, ובאמת כן  

אר במשנה מגילה ח' ב' אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימה, ואמרו בגמ' הא לענין שילוח זה וזה שוין, וכן דריש  מבו 
 בתו"כ )פ' מ"ו( כל ימי אשר הנגע בו לרבות מצורע מוסגר לשילוח, וקרא מפורש במרים תסגר וגו' מחוץ למחנה: 

בעה    שכתב  החידוש  לי  נתבאר  לא  אלה  הנגע  ומכל  סביב  רושם  לעשות  שצריך  הוא  הנגע  סגירת  דענין  הרא"ש  אביו  בשם  ]הארוך[  "ט 
בקשירת מוך ולראות אח"כ אם תפשה או לא, ומשמע דרק הנגע סוגרין באופן כזה, אבל גוף האדם בכלל חפשי לו, וזה אינו מתאים עם הגמ'  

 והתו"כ כמש"כ: 

נגע אין הכהן רואה אותו עד לאחר שבעת ימי המשתה, וכן בכל אדם ברגל ממתינין לו  וגם קשה לפי' זה ממ"ש במו"ק ח' ב' חתן שנולד בו    
 עד אחר הרגל, כדי שלא לערב שמחתו, ואם היה ענין הסגירה כמש"כ הרא"ש רק סגירת וקפול הנגע במוך איזה עירוב שמחה יש כאן: 

את המנוגע, ובכ"ז צ"ל בכונת הרא"ש דלבד סגירת האדם    ואמת שפשטות לשון הפסוק והסגיר את הנגע משמע כפי' הרא"ש, דאל"ה הול"ל   
 חוץ למחנה סוגרין גם את הנגע בקשירת מוך, כמבואר, ודו"ק: 

האם טהרות שנגע בהן יהיו טהורות אם אחרי שבוע לא פסה הנגע ולא נולד בו מחיה או שער לבן. עיין משנה מגילה ספ"ק אין    צ"ע בזה   מו 
 שוים וצ"ע.הם  וקרבן  ושילוח חוץ לג' מחנות  טומאה  ב פרימה משמע  בין מצרע מחלט למסגר אלא פריעה ו 

כאן רמז למבואר לעיל שגם כשמכניעים את מצח הנחש, אם זה לא בשכל הנקנה, עדין הוא חוזר, וצריך להכניעו שוב. הכי נמי    ש נראה שי   מז 
 וד שבוע, כדי לטהרו.הנגע אע"פ שהמתין שבוע ולא נולד שום סימן טומאה יש חשש שהוא טמא וצריך להמתין ע 

במהלך התורה החסד הוא כבר תוצאה שנתבטלה זהמת המכה של חכמת הטבע, אבל באמת מה שסוגר אותה זו הצדקה שמתקנת    צ"ע כי   מח
 את הימים הנפולים של הזקנים ועי"ז מתבטל יניקת מצח הנחש, ונשמע קול הכרזת הרצון ועי"ז נעשה יראה כלי לחסד.



 6ז.      מוהר"ן תנינא                                     ד        תורה                 ליקוטי                                     

הַ  ים ב ְ רִּ ו  כ  ְביֹום ַהב ִּ :  ו  ו  ל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעש  ָ ְהֶיה ָלֶכם כ  ְקָרא ֹקֶדש  יִּ ֻבֹעֵתיֶכם מִּ ָ ש  ה ַליֹדָוד ב ְ ָ ְנָחה ֲחָדש  יְבֶכם מִּ ְקרִּ
 \מט/)במדבר כח כו(

 זה בחי' התחלה, בחי' צרה   ,נוביום הבכוריםוז"פ 
 

 
כח  )   רש"י   מט  הבכו במדבר  וביום  מן    -רים  כו(  הבאה  חטים  למנחת  ראשונים  שהם  הלחם  שתי  ע"ש  חטים  קציר  בכורי  קרוי  השבועות  חג 

   החדש: 

אע"פ שהעומר מתיר כל מיני חדש של חיטים ושל שעורים ושאר מיני דגן הני מילי לאכילה אבל למנחה לאישים אין רשאי    -  שפתי חכמים 
 חיטים של שנה זו: להביא מן החדש אלא אחר מנחת שתי הלחם שהיא באה מן ה 

 הביכורים   -מתרצו  נ
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קשה  כמבכירה שהיא  להתחלה  רומז  שביכורים  התחלה דהינו  ואיזהו  מדובר  .  התחלה  איזה  , ועל 

חג השבועות  פשט הפסוק מדבר במנחת שתי הלחם שמקריבים חובה ב  בהקריבכם מנחה חדשה לה'

המקדש בבית  למנחות  החדשה  התבואה  את  מתירים  מחדש ובזה  הצדקה, כשמתחילין  התחלת  היינו   .
ב וזה  צדקה.  בחי' מנחה חדשהחי'  ליתן  כי מנחה  הצדקה.  בחי' התחלת  בחי' צדקה חדשה,   ,

. וע"י הצדקה נתתקן  \ב/ נו אע"פ שהיא חובה נחשבת צדקהידהי  מגישי מנחה בצדקה [  א]   כ"ש צדקה,  
 בחי' זקן כנ"ל.  

כי  ג בשבועותיכםוזהו   זקן,  בחי'  זה  במדרש  ,  ואמרו  בסיני  תורה  מתן  הוא  שבועות  נדמה  חג  בסיני 

סוף  ןלהם כזק ים  קריעת  הים אחרי  מן  כבחור הנראה להם כשעלו  רבנו (  [ה]   כשפרש"י בפ' אנכיד)   ,ולא 

שלנו   התורה  מהלך  לפי  בחי' מנחה חדשהמבאר  ע"י  הצדקה,  ,כי  בחי' התחלת  מתגלה    שהוא  עי"ז 

הימים הנפולים של הזקנים דהיינו ומתקן את  שבמתן תורה  נתתקן בחי' זקן, שהוא בחי' שבועות    הרצון 

כנ"ל. ואזי נתבטל יניקתו של מצח תגלה הקב"ה לכל ישראל כזקן דהיינו בחי' אריך אנפין ולא זעיר אנפין ה
הנחש שיונק מזקני הדור שאינם כתקונו כנ"ל, ונשמע קול הקריאה של יו"ט שמגלה את הרצון 

 כנ"ל. 

בחי'   היינו קול הקריאה של יו"ט, שהוא התגלות הרצון, שזה,  לכם  'מקרא קודש יהיוזהו  

 מקרא קודש כנ"ל. שהוא נשמע עתה ע"י הצדקה שמכניע את מצח הנחש חכמת הטבע כנ"ל. 

הרצון,   התגלות  ע"י  נעשה כל מלאכת עבודה לא תעשוואזי  הרצון  התגלות  ע"י  כי   .

נשפע חסד. ואזי אין צריכין לעשות שום מלאכה, כי נתקיים נעשה כלי ואזי  יראה  הויראה, וע"י  
ועמדו זרים ורעו צאנכם וכו' ואתם כהני ה' תקראו  . ואזי  עולם חסד יבנה'  העולם בחסדו, בבחי

וזהו  [ז]  כנ"ל ושום כל מלאכת עבודה לא תעשו.  אין צריכין לעשות שום מלאכה  כי   ,

שעם ישראל יקרא כהני ה' כי יהיו ניזונים    ואתם כהני ה' תקראו עסק, כי נתקיים העולם בחסדו בחי'  

 : "לכנע"י חסד שהוא בחי' כהן 

 
לעיל באות ו' ביאר שיש חיות רעות שהם חכמי הטבע שדורסים רבים מבני עמנו ומפילים אותם מאמונה ברצון  
לחכמת הטבע. ובאות ז' ביאר שכנגדם עומד צדיק האמת שאוחז במצח הרצון ומקשר את כל הרצונות לשרש  

רש חכמת הטבע, ולפעמים  שהוא שהרצון, ועי"ז מפקיע מחכמתם אבל כנגד מצח הרצון עומד מצח הנחש  
מתלבש באיזה אדם שמנסה בכל כוחו להפיל אדם כשר לחכמת הטבע ולפעמים נכנס מצח הנחש כמחשבת  

 ונכנס עמו מעיון לעיון עד שמטיל אצלו ספק ברצון.   כפירה במחשבות אדם כשר
עצמו חכמי אבל למעשה לא ברור בדיוק מה החילוק בין חכמי הטבע לאדם שהתלבש בו מצח הנחש הרי זה ב

 הטבע שכל חכמתם היא חכמת הטבע. ועל זה בא כאן רבנו לבאר שיש חילוק שזה לתאבון וזה להכעיס. 

הם יש   רעות,  חיות  בחי'  שהם  הטבע  חכמי  כי  הנחש.  המצח  ובין  רעות  החיות  בין  חילוק 

ושקר  דעת  להחזיק  כדי  מזה,  הנאה  להם  יש  כי  להנאתם,  הטבע  בחכמת  שאוחזים  החכמים 
שאין לו    ,צא. אבל החכם שהוא בבחי' מצח הנחש, הוא רשע וכופר בלי שום הנאהשלהם וכיו

 \ ירק להכעיס/ שהוא( רשע וכופר בלי שום הנאה    [ט]  )כמו רשע יראחשום הנאה מחכמתו, רק הוא  

 
 מלאכי ג כנ"ל אות י'  א 

כי   ינא ולוליא דמסתפ   ב לומר שאולי  לו עבודת  הייתי מנסה  נחשב  זאת בשמחה  נוגשיך בצדקה שכשמקבל  בזה בחי' של  יש  חובה  ון שהיא 
ואע"פ שנותן אותה לתועלתו לצורך עקיף של כפרה כי ע"י שמתיר את החדש יש חטה למנחות הבאות עם קרבנות שמכפרים, אבל    הצדקה.

היה  אלא  באמת לא פחד ממנו כלל אדרבה עשו פחד ממנו,  כי  כבר מצינו כעין זה לעיל במנחה ששלח יעקב לעשו שגם היא לא היתה אונס  
 .  עפ"י הזוהר   לצורך הכנעת עשו, כמבואר שם 

 בשביעותיכם   -שבועותיכם, בתרלד   -בתקפא  ג

 כשפירש"י   –מתרצו    ד
מות פט"ו.  ולשון נדמה להם הוא באוצר המדרשים איזנשטין  שמות כ' ב' )שם הלשון ונגלה כאן כזקן. והמקור במכילתא יתרו ופסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות פט"ו. ומדרש שכל טוב ש  ה 

 (   488פסיקתא עמ'  

 יראה   -מתרצו    ו
 ישעיהו סא כנ"ל אות ג' ]דף ה:[   ז

 הוספה זו נמצאת כבר בדפו"ר בסוגרים   ח 

 ( 'ד   אות שיש"ק ח"ה  )   פרומער רשע"   "אזוי ווי א    -לשון רבינו היה   ט 
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 :[יב] כנ"ל \יא/ כמו בלעם הרשע
 

אבל    ללכיג  בהתחלה,  מאד  קשה  היא  שהצדקה  בזה,  זה  קשור  וכולו  אחד  כולו  המאמר 

כי התוע ועסק  מלאכה  שום  לעשות  צריכין  אין  הצדקה  ע"י  כי  מאד,  גדול  הצדקה  של  לת 
נתקיים העולם בחסדו. כי ע"י הצדקה מוציאין יניקת מצח הנחש שיונק מזקני הדור, ואזי נשמע 

הקריא התגלות   'קול  ע"י  היראה  עיקר  כי  יראה.  נתגלה  ואזי  הרצון,  את  שמגלה  יו"ט  של 
י וצנור לקבל על ידו השפעת החסד. כי בלא הכלי והצנור א"א הרצון. וע"י היראה נעשה כל

לקבל את החסד. רק ע"י היראה שהוא צנור וכלי ע"י מקבלין את החסד. ואזי מתקיים העולם 
נתקיים   כי  לעשות שום מלאכה,  צריכין  אין  ואז  וכו'בחסדו,  ורעו צאנכם  זרים  שיחזור   .ועמדו 

שהיא קללת ההשתדלות אחר הפרנסה של בזעת אפיך תאכל לחם  הקללה    לפניהעולם לכמו שהיה קודם החטא  

כי מלאה הארץ דעה את ה' ואזי יתגלה הרצון   כנ"ל  שהיא גם קללת הקושי בעבודת ה'  וקללת בעצב תלדי בנים

 :ויראת שמים בשלימות לקבל את הרוב חסד הזה 

 
י   -אות ט'  הלכה ב    שומר שכר   ן לק"ה י ועי   י יַנת ַחי    כ ִּ חִּ ים ב ְ ְקָראִּ נ ִּ ים ׁשֶׁ יקֹוְרסִּ ִּ פ  ׁש אֶׁ י יֵּ ים, כ ִּ יקֹוְרסִּ ִּ פ  ין ָהאֶׁ ֵּ ק ב  ו  ל  ׁש חִּ י ֵּ "ל ׁשֶׁ ֹוָרה ַהנ ַ ַהת  ֹות ָרעֹות  ְמבָֹאר ב ְ

'. ֲאבָ  ם ְוכו  הֶׁ ָ ל  ר ׁשֶׁ קֶׁ ַעת ְוׁשֶׁ יק ד ַ ה ְלַהֲחזִּ ז ֶׁ ם ֲהָנָאה מִּ ׁש ָלהֶׁ י יֵּ ים ַלֲהָנָאָתם, כ ִּ יקֹוְרסִּ ִּ פ  ם ָהאֶׁ הֵּ ע  ׁשֶׁ הו א ָרׁשָ ָחׁש, ׁשֶׁ ַצח ַהנ ָ יַנת מֵּ ְבחִּ א ב ִּ הו  יקֹורֹוס ׁשֶׁ ִּ פ  ׁש אֶׁ ל יֵּ
ג ְ  ם  הֵּ ׁשֶׁ קֹות  ז ֵּ הֶׁ י  ינֵּ מִּ י  נֵּ ׁשְ ין  כִּ ְמׁשָ נִּ ים  יקֹוְרסִּ ִּ פ  אֶׁ י  ינֵּ מִּ י  נֵּ ׁשְ ו   ל  אֵּ מֵּ ו   .' ְוכו  ֲהָנָאה  ם  ׁשו  י  לִּ ב ְ ר  ׁשֶׁ ְוכֹופֵּ ים  יקֹוְרסִּ ִּ פ  אֶׁ ׁש  יֵּ י  כ ִּ ין.  ְואֹוְנסִּ ָדה  ַוֲאבֵּ ָבה  פְ נֵּ לו   נ ָ
ָהַלְך   ׁשֶׁ ֲאֹוָתיו  ַ ת  י  ו  ב  י רִּ ְידֵּ ַעל  ָבר  ד ָ ַעל  ַ ַהב  ְטָעהו   הִּ ׁשֶׁ ֹות  ָטֻעי  ה  ָ מ  ַ כ  י  ְידֵּ ַעל  ם  הֶׁ ָ ל  ׁשֶׁ ת  יקֹוְרסו  ִּ פ  ֹׁש  ְלאֶׁ ְכב  לִּ ר  ֵּ ב  ְתג ַ הִּ ְולֹא  ָהַרע  ֹו  ב  ת לִּ ירו  רִּ ׁשְ י  עֹודֹו ַאֲחרֵּ מֵּ

ֲאוֹ  ַ ת  י  ו  ב  רִּ ֲחַמת  מֵּ ו  ֲאָותֹו,  ַ ת  ֹות  ְכפ  ְולִּ ְצרֹו  ֱאמֶׁ יִּ ֶׁ ב  ֲאָבל  דֹול  ג ָ ת  יקֹוְרסו  ִּ פ  אֶׁ ב ְ ְתָעה  ְונִּ ַפל  נ ָ ׁשֶׁ ַעד  ְסָבָרא  לִּ ְסָבָרא  מִּ ו  ָעה  ְלדֵּ ָעה  ד ֵּ מִּ ְתָעה  ְונִּ ָהַלְך  ֹל  ָתיו  ַהכ  ת 
אֹות   ְלַמל ְ ַכל  ו  י  ׁשֶׁ י  דֵּ כ ְ ת  יקֹוְרסו  ִּ פ  ְואֶׁ ירֹות  ְכפִּ לִּ הו   יאו  ֱהבִּ ֲאֹות  ַ ַהת  י  כ ִּ ה,  ַהז ֶׁ ָהעֹוָלם  ֲאֹות  ַ ת  ֲחַמת  דו   מֵּ ְלכ ְ נִּ ים  יקֹוְרסִּ ִּ פ  ָהאֶׁ רֹב  ר  ֲאׁשֶׁ ַ כ  ָהָרָעה  ֲאָותֹו  ַ ת 

ת ב ְ  רֶׁ ֶׁ ְחת  ַ מ  ַ א ב  ָ ב ב  נ ָ ַהג ַ מֹו ׁשֶׁ י כ ְ ָדה, כ ִּ ָבה ַוֲאבֵּ נֵּ יַנת ג ְ חִּ ה ב ְ ה. ְוזֶׁ י זֶׁ ם ַרק ַעל ְידֵּ הֶׁ ָ ל  ירֹות ׁשֶׁ פִּ כ ְ ַ ן הָ ב  ת ְוכֵּ יִּ ַ ַעל ַהב  ַ ת ַהב  יק אֶׁ ַמז ִּ ב ו  ר ְוגֹונֵּ ֵּ ְסת  ם ְוהֶׁ ְעלֵּ ָדה  הֶׁ ֲאבֵּ
ו   ב  ֹונֵּ ג  ׁשֶׁ ָהָרע  ר  צֶׁ ַהי ֵּ ל  ׁשֶׁ ַעת  ַהד ַ בֹות  נֵּ ג ְ י  ְידֵּ ַעל  ין  אִּ ָ ב  ירֹות  פִּ ַהכ ְ ו   ל  אֵּ ן  כֵּ מֹו  כ ְ ַעת,  ַהד ַ ח  ַ ס  הֶׁ ב ְ א  ָ ַעד  ב  ת  ו  י  ימִּ ְוַעְקמִּ ַהְטָעיֹות  ה  ָ ַכמ  ב ְ ֹו  ְעת  ד ַ ת  אֶׁ ד  ֵּ ְמַאב 

מֵּ  ן  ֵּ כ  ְוַעל  ת  יקֹוְרסו  ִּ פ  ָהאֶׁ ַדת  ְמצו  ב ִּ ד  ָ ְלכ  נ ִּ נ ַ ׁשֶׁ ַ כ  ם  ְרׁשָ ׁשָ ם  ָ ׁש  מִּ י  כ ִּ דֹות,  ַוֲאבֵּ בֹות  נֵּ ג ְ ים  ֹוְרמִּ ַהג  ָעְלָמא  י  יקֵּ ַמז ִּ ת  ֱאמֶׁ ֶׁ ב  ים  יֹוְנקִּ ו   ל  אֵּ ָ כ  ים  יקֹוְרסִּ ִּ פ  ו   אֶׁ ל  ְואֵּ "ל 
ה   ָ ְקֻדׁש  ב ִּ ׁשֶׁ ָחָכם  י הֶׁ ְידֵּ ַהְכָנָעָתם ַעל  ׁשֶׁ ָרצֹון,  ָ ים ב  ֹוְפרִּ ֹות ָרעֹות ַהכ  ַחי  ים  ְקָראִּ נִּ ים  יקֹוְרסִּ ִּ פ  ַצח  ָהאֶׁ יַנת מֵּ חִּ הו א ב ְ ׁש ָהָרצֹון ׁשֶׁ ל ָהְרצֹונֹות ְלׁשֹרֶׁ ָ ר כ  ֵּ ַקׁש  ְ מ  ׁשֶׁ

ְמבָֹאר  ַ ם כ  ן ׁשָ ', ַעי ֵּ לֹום ְוכו  ָ נו  ָעָליו ַהׁש  ֵּ ה ַרב  ק מֹׁשֶׁ ֵּ ל  ַ ְסת  ם נִּ ָ ׁש  ין ׁשֶׁ ַרֲעוִּ יַנת ַרֲעָוא ד ְ חִּ ם.    ָהָרצֹון, ב ְ ן ׁשָ "ל, ַעי ֵּ ֹוָרה ַהנ ַ ַהת  יקו           ב ְ ִּ ים ֲאָבל ֵיׁש ֶאפ  ם    ְרסִּ הֵּ ׁשֶׁ
ָהָר  ׁש  ׁשֹרֶׁ ב ְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֹר  ְכפ  לִּ ין  רֹוצִּ ם  הֵּ ׁשֶׁ ֲהָנָאה  ם  ׁשו  י  לִּ ב ְ ר  ְוכֹופֵּ ע  ָרׁשָ הו א  ׁשֶׁ ָחׁש  ַהנ ָ ַצח  מֵּ יַנת  ְבחִּ י  ב ִּ ְידֵּ ַעל  י  כ ִּ ְצָדָקה,  י  ְידֵּ ַעל  ְוַהְכָנָעָתם   ' ְוכו  צֹון 

ְקנֵּ  ז ִּ מִּ ק  ֹונֵּ י  ׁשֶׁ ָחׁש  ַהנ ָ ַצח  מֵּ ין  יעִּ ַמְכנִּ ׁשָ ְצָדָקה  ן  ַעי ֵּ  ,' ְוכו  ה  ָ ְקֻדׁש  ב ִּ ׁשֶׁ ים  נִּ ְזקֵּ יַנת  חִּ ב ְ הו א  ׁשֶׁ ָהָרצֹון  ַצח  מֵּ ר  ֵּ ב  ְתג ַ מִּ ו  ת  מו  לֵּ ׁשְ ם  הֶׁ ָ ב  ין  אֵּ ׁשֶׁ ֹור  ַהד  ו   ם.  י  ו ֵמֵאל 

יַנת ֵמַצח  חִּ ֵהם ב ְ יס ׁשֶ ים ְלַהְכעִּ ְרסִּ יקו  ִּ ָחׁש   ָהֶאפ  ְקָראִּ ַהנ ָ ם נִּ הֵּ יחֹות ׁשֶׁ ְרצִּ לֹות ו  זֵּ ין ג ְ כִּ ְמׁשָ ם נִּ הֶׁ ָחְזָקה  , מֵּ א ב ְ ָ ב  ַח ְוַגְזָלן ׁשֶׁ ס ְורֹוצֵּ מֹו ַאנ ָ א כ ְ י הו  ין, כ ִּ ים אֹוְנסִּ
ְלָיא  ְתג ַ אִּ ת ב ְ יקֹוְרסו  ִּ פ  יס ָהאֶׁ י הו א ַמְכנִּ ם, כ ִּ לֵּ ָ כ  י הִּ לִּ ה זֹוָנה ָהָיה לֹו ב ְ ָ ׁש  ַצח אִּ מֵּ ְסָיא ו  ַפְרהֶׁ ס ב ְ ָניו ו    ְוֹאנֶׁ ָ ז פ  עֵּ ֲאֹות ַרק מֵּ ַ י ת  ְבלִּ ה ו  ׁשָ ו  י ב  לִּ ד  ב ְ גֶׁ ב נֶׁ לֶׁ כֶׁ ְצחֹו כ ְ מִּ

ין,  ימִּ ָכל ְסתִּ יָמא ד ְ ין ְסתִּ ָכל ַרֲעוִּ ין ַרֲעָוא ד ְ ָכל ָעְלמִּ א ד ְ ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ ק ָ יט עִּ ל ִּ ים ַרב ְוׁשַ ל עֹוָלמִּ ָ א כ  ֹורֵּ לֹות    ב  זֵּ יַנת ג ְ חִּ ים ב ְ כִּ ְמׁשָ ים נִּ יקֹוְרסִּ ִּ פ  ו  ָהאֶׁ ל  אֵּ ן מֵּ ֵּ ְוַעל כ 
יַנת אֹוְנסִּ  חִּ ם ב ְ הֵּ יחֹות ׁשֶׁ ְרצִּ "ל: ו   ין ְוַכנ ַ

ְלָעם,   -אות עב  הלכה ה    ברכת השחר   לק"ה   יא ָלק ו בִּ יַנת ב ָ חִּ יַנת    ְוֶזה ב ְ חִּ ה ב ְ ל. זֶׁ ְשָראֵּ ל יִּ ָמן ׁשֶׁ א ָלקֹק ד ָ ָ ב  ְבָרָכה ׁשֶׁ ְכרֹוָנם לִּ ינו  זִּ ֹותֵּ ְרׁשו  ַרב  ָלק ד ָ ָ י ב  כ ִּ
ְטרֹף  ְדרֹס ְולִּ ים לִּ אִּ ָ ב  ים ׁשֶׁ ים ְוטֹוְרפִּ ֹוְרסִּ ֹות ָרעֹות ַהד  ף וְ   ַחי  או  נִּ ם ב ְ יהֶׁ ֹוֲעבֹותֵּ י ת  ַדְרכֵּ ים ב ְ הֹוְלכִּ "ל ׁשֶׁ ים ַהנ ַ יחִּ ים ְוַהְמדִּ יתִּ סִּ יַנת ַהמ ְ חִּ הו  ב ְ ז ֶׁ ם ׁשֶׁ ְֹך ד ָ פ  ׁשְ ָכל  ְולִּ

ם ְוכו   יהֶׁ ַדְרכֵּ ְך ב ְ ילֵּ ים לֵּ יחִּ מֹוכִּ ים ו  ם ָהָרעִּ יהֶׁ ם ְוָחְכמֹותֵּ יהֶׁ ְברֵּ ים ד ִּ ן אֹוְמרִּ י כֵּ ִּ ֲאוֹות ָרעֹות, ְוַאף ַעל פ  ַ ית  ַהת  ָללִּ ֲאָוה ַהכ ְ ַ ְפָרט ת  ֲאוֹות ב ִּ ַ ל ַהת  ָ כ  ַע ׁשֶׁ ה ָידו  '. ְוזֶׁ
ם  יהֶׁ מֵּ ית ד ְ חִּ ל ְלַהׁשְ ְשָראֵּ ל יִּ ָמם ׁשֶׁ א ָלקֹק ד ָ ָ ב  ָלק ׁשֶׁ ָ יַנת ב  ְבחִּ ם ב ִּ ן הֵּ ֵּ ים ְוַעל כ  מִּ יַרת ַהד ָ י ֲעכִּ א ַעל ְידֵּ ָ ין   ב  יׁשִּ ַמְלב ִּ ם ו  יהֶׁ ֹוֲעבֹותֵּ י ת  ו  ב  י רִּ לֹום ַעל ְידֵּ   ַחס ְוׁשָ
נֹוָתי  יר ב ְ ְפקִּ הִּ ָתם ׁשֶׁ ָ ל  חִּ יַח סֹוָפם ַעל ת ְ ר הֹוכִּ '. ְוַכֲאׁשֶׁ ם ְוכו  יהֶׁ ַדְרכֵּ ְלמֹד ב ְ ל לִּ בֶׁ ל הֶׁ ָחְכמֹות ׁשֶׁ "ל.  ַעְצָמן ב ְ נ ַ ַ ל ַהְינו  כ  ְשָראֵּ ת יִּ יל ְלַהְטעֹות אֶׁ בִּ ׁשְ ת ב ִּ ְזנו  ו לִּ

ְטָרא ָאֳחָרא הֵּ  סִּ ים ד ְ ָלכִּ ְ ְך, ְוָכל ַהמ  לֶׁ ָלק ָהָיה מֶׁ ָ י ב  הֵּ כ ִּ ֹות ָרעֹות ׁשֶׁ יַנת ַהַחי  חִּ ָלק הו א ב ְ ָ ב  ְמָצא ׁשֶׁ '. נִּ ְזַכְרָיה ְוכו  אל ו  י ֵּ ָדנִּ ְמבָֹאר ב ְ ַ ֹות ָרעֹות כ  יַנת ַחי  חִּ ם  ם ב ְ
הו א  ׁשֶׁ ע  ָהָרׁשָ ְלָעם  ב ִּ מִּ א  הו  ָלק  ָ ב  ַֹח  כ  ל  ָ כ  ֲאָבל   . נו  ֵּ ַעמ  י  נֵּ ב ְ מִּ ים  ַרב ִּ ים  ְוטֹוְרפִּ ים  ֹוְרסִּ ַהד  ַבע  ֶׁ ַהט  י  ָחׁש  ב ְ   ַחְכמֵּ ַהנ ָ ַצח  מֵּ יַנת  חִּ ב ְ ַבע  ֶׁ ַהט  ָחְכַמת  ׁש  ׁשֹרֶׁ יַנת  חִּ
ׁש ְולֹא ָרַד  ְכָפרו  יק ו  ַצד ִּ ת ַעְצמֹו כ ְ ְרָאה אֶׁ הֶׁ "ל( ׁשֶׁ ע ַהנ ַ יר ָרׁשָ מֶׁ א )ַא ְפרו  ע ָירֵּ יַנת ָרׁשָ חִּ הו א ב ְ "ל ׁשֶׁ ר  ַהנ ַ ֹוֲעבֹוָתיו יֹותֵּ ס ת  או  ת ָהָיה מִּ ֱאמֶׁ בֶׁ ת, ו  נו  ף ַאַחר ַהז ְ

ם  ָ ל  ֻ כ  ין קה(  מִּ ְדרִּ ְבָרָכה )ַסְנהֶׁ ְכרֹוָנם לִּ ינו  זִּ ֹותֵּ ָאְמרו  ַרב  מֹו ׁשֶׁ ם ֲאתֹונֹו כ ְ ת אִּ יׁשו  ה אִּ ה ַמֲעשֵּ ְנָעה ָעׁשָ צִּ י ב ְ ן  , כ ִּ ר כב(. ְוכֵּ ָ ְדב  ִּ מ  ַ י )ב  ְנת ִּ ַ ְסכ  ן הִּ ֵּ ק ַהַהְסכ  סו  ָ ַעל פ 
ל ָ  ֹות ׁשֶׁ ת  י ַהכ ִּ ָראׁשֵּ ה ב ְ ֶׁ ל  אֵּ ָ ים כ  עִּ ה ְרׁשָ ם ַעת ָ ים ג ַ ְמָצאִּ ים.נִּ ם ָהָרעִּ יהֶׁ ַמֲעשֵּ ם ו  יהֶׁ ְרכֵּ ְך ְלָכל ד ַ ָ ם נֹוָדע ַאַחר כ  ָ ְבֻרב  ם, ו   הֶׁ

 עב אות  '  ה ין לק"ה ברכת השחר  יע   יב

 בדפו"ר מכאן ועד סוף התורה באות מרובע   יג
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