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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

mailto:lezavotlaze@gmail.com


 

 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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 ה תורה



 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' 

488 ) 

 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:

 



 ונה ה                 מוהר"ן תנינא           ח.תקעו אמ יקוטי                          ל            

לזה הוא, שצריכין לחתור ולמצוא המים שמשם והתיקון  ב

גדילה  אםהונה. ואלו המים הם בחי' עצות, שמגדילה האמ

אודה שמך כי עשית פלא עצות . בבחי' )ישעי' כה( [ב] האמונה

, שע"י העצות גדילה האמונה. ועצות הם מרחוק אמונה אומן

בחי' עומק הלב, היינו כשנתקלקל ונופל האמונה עד שאין 

ועיל אפי' קול צעקה שהוא קול בלא דיבור כנ"ל, אזי צריכין מ

, שהוא צעק לבם אל ה'ב(  הלצעוק מן הלב לבד. בבחי' )איכ

ממעמקים קראתיך קל(  'צעקת הלב לבד בלי קול. בבחי' )תהלי

, מעומקא דלבא. ועומק הלב זה בחי' עצות, בבחי' )משלי כ( ה'

יל קול צעקה . וע"כ כשאין מועמים עמוקים עצה בלב איש

מחמת נפילת האמונה, אזי צריכין לצעוק מן הלב לבד בלי קול 

מים רק מעומקא דלבא. ועי"ז נתגלין העצות כנ"ל שהם בחי' 

)דהיינו ג. וע"י העצות שנתגלין בעולם, עמוקים עצה וכו'

שיודעין בעולם ליתן עצה לנפשם כ"א וא' מה שצריך( עי"ז 

כנ"ל. ואזי  מונה אומןעצות מרחוק אגדילה האמונה, בבחי' 

חוזר ונתתקן כל הבחי' הנ"ל. כי העצות הם בחי' פלא, בחי' 

. ועי"ז נתתקן אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק וכו'

והפלא ה' את ומקבל רפואה להמכות המופלאות שהם בחי' 

. גם תפילה היא בחי' פלאות, בחי' )שמות טו( מכותך וכו'

אבות, בבחי' )תהלים עח( . וכן זכות נורא תהלות עושה פלא

 : נגד אבותם עשה פלא

 כ"ש, זה בחי' עצות, ואנכי תרגלתי לאפרים)הושע יא( וזהו 

קחם על . [ד] ההולכים אחר עצתך העם אשר ברגליך)שמות יא( 

ולא . [ו] זרועות עולםזה בחי' זכות אבות, שהם [ ה] זרועותיו

 : , כי באמת עי"ז נעשה רפואה כנ"ל[ז] ידעו כי רפאתים

. [ח] בחי' בריאת העולם, ברישא חשוכא והדר נהוראוזהו 

מי זה מחשיך עצה חשך זה בחי' העדר העצה בבחי' )איוב לח( 

מים ואח"כ כשנתגלה העצה שהוא בחי' עומק בחי'  .במלין

. וכל מה מגלה עמוקות מני חושך, זה בחי' )שם יב( עמוקים

וא העדר שה טשנתגלה יותר האור, דהיינו העצה, ונדחה החשך

הוא בבחי'  'העצה, נתגדל האמונה ביותר כי עיקר גידול האמונ

דהיינו כל מה שנדחה והולך  ,ואמונתך בלילות)תהלים צב( 

חלק מהלילה ונתקרב אל אור היום, נתגדל האמונה ביותר וכן 

הולכת ונגדלת מעט מעט כפי מה שנדחה מהלילה ונתקרב 

אמונה בשלימות, יותר אל היום. עד שבאור היום אז נתגדל ה

. ואז באור היום חדשים לבקרים רבה אמונתךג(  הבבחי' )איכ

אז יבקע כשחר הוא עיקר צמיחת הרפואה, בבחי' )ישעי' נח( 

. נמצא שע"י התגלות העצה אורך וארוכתך מהרה תצמח

שהיא בחי' התגלות האור מן החשך, דהיינו שנדחה החשך 

י"ז נתגדל האמונה שהוא בחי' לילה, ונתגלה האור בחי' יום, ע

אז יבקע כשחר אורך כנ"ל. ועי"ז עיקר הרפואה, בבחי' 

 : וארוכתך וכו'

מאי טעמא עיזי מסגן משארז"ל )שבת עז ע"ב( וזהו 
כברייתו של עולם, ברישא  ,ברישא והדר אמרי

, זה בחי' אמונה. בחי' )תהלים עיזי: והדר נהוראחשוכא 

היה צדק אזור מתניו ו, בחי' )ישעי' יא( לבש ה' עוז התאזרצג( 

בחי' הרפואה, בחי' והדר אמרי, אמרי . ואמונה אזור וכו'

וח רים מש אר"ת אמר . וזהו אמר ה' ורפאתיו)שם נז( 

שמשם הרפואה. היינו מפני מה עיקר הרפואה ע"י אמונה, כי 

צריך להקדים אמונה בתחילה, ואח"כ זוכין לרפואה. והשיב, 

דר כברייתו של עולם, ברישא חשוכא וה
היינו כי זה הוא בחי' בריאת העולם, שברישא  ,נהורא

חשוכא וכו'. כי עיקר גידול האמונה ע"י העצה שהיא בחי' 

כי אין האמונה נגדלת בשלימות רק  ,מגלה עמוקות מני חשך

באור היום. וע"כ צריכין לקבל הרפואה רק ע"י אמונה, כי 

 אז יבקע כשחרצמיחת הרפואה היא רק באור היום, בבחי' 

 : כנ"ל אורך וכו'

ולגלות המים הנ"ל, דהיינו העצות, לזה צריכין ולדלות  ג

מים עמוקים עצה בלב איש ואיש , בבחי' [י] איש תבונות

כי גוי אבד עצות המה . וז"ש )דברים לב( [יא] תבונות ידלנה

, כי כשאין תבונה עצתו אבודה. כי התגלות ואין בהם תבונה

תבונות הוא מי שיש לו  העצה ע"י איש תבונה כנ"ל. ואיש

. וצריך לזכך ונשמת שדי תבינםנשמה, בבחי' )איוב לב( 

וזה נעשה ע"י שממשיך המשכת רוחניות  .ולצחצח הנשמה

שזה בחי' שדי שהוא בחי' צמצום.  ,[יב] אלקות לתוך צמצומים

 [יג] כמובא בפירש"י פ' מקץ}על שם שאמר לעולמו די  כי שדי

, ועי"ז מצחצח הנשמה. {.בגיגה יח[ טו]ופ' מו  [יד] וע' ב"ר פ"ה

, שע"י בחי' שדי, דהיינו המשכת ונשמת שדי תבינםוזהו 

רוחניות אלקות לתוך צמצומים, עי"ז מצחצח הנשמה ואזי הוא 

איש תבונות כנ"ל. כי ע"י המשכת רוחניות אלקות לתוך 

צמצומים, דהיינו לתוך גופים, עי"ז נכפל ונתרבה פרנסתו. כי 

לקות לתוך צמצומים דהיינו לתוך גופים, כשממשיך רוחניות א

 טזבורה. כי נעשה עתה בריאה חדשה ע"י חזה בחי' בריא

רוחניות אלקות עם הגוף והצמצום, שזה עיקר הבריאה. ואזי 

. [יז] תיכף כשנעשה איזה בריאה אזי הש"י נותן פרנסה תיכף

, ותיכף [יח]:{ע"ז ג}מפרנס מקרני ראמים עד ביצי כנים הש"י 

אה, תיכף הש"י נותן פרנסה. כי הנשמה לבד אינה שיש ברי

אינו צריך ג"כ פרנסה, ועיקר  צריכה פרנסה, וכן הגוף לבד

צורך הפרנסה הוא רק כשנתחבר הנשמה עם הגוף, דהיינו 

אז צריכין פרנסה, וע"כ ע"י  [,יט]שיתופא דנפשא ובישרא 

שממשיך רוחניות אלקות לתוך צמצומים וגופים, שזה בחי' 

פא דנפשא וגופא, עי"ז נתרבה ונכפל ובריאה, בחי' שית

פרנסתו, כי תיכף כשיש בריאה נותן הש"י פרנסה כנ"ל. וזה 

בחי' )ברכות סג( כל המשתף שם שמים בצערו, דהיינו 

תוך הצמצום, שהוא ל כשממשיך ומשתף רוחניות אלקות

זה נתרבה  על ידי. כי [כא] צער, אזי כופלין לו פרנסתו נותבחי

. צריך וכסף תועפות לךבוהי' שדי  [כב] הפרנסה כנ"ל, שנאמר

שדי זה בחינות הצמצום בחינות המשכת רוחניות אלקות לתוך 

 הצמצום, 

 

                                                
א

 שמשם -ובכל המנוקדים מתרצו 
ב

 לק"ה הפקר ונכסי הגר ד' יזעיין  
ג

 הערה זו בסוגרים נמצאת כבר בדפו"ר 
ד

 פרש"י שם 
ה

 המשך הפסוק הנ"ל בהושע יא 
ו

עי"ש אלשיך ו ,עי"ש צרור המור עה"ת שהם האבות* דברים לג כז ] 
פרק נח שזרועות ואגדת בראשית  ,ועיין תנחומא וישב אות א' ,עה"ת

 עולם אלה הם הצדיקים. עיין לעיל תורה נז אות ד ]דף סח.[[
ז

 המשך הפסוק הנ"ל בהושע יא 
ח

 פסוקים ב' ג'  'בראשית א 
ט

 החושך -מתרצו  
י

 עיין מבוא שערים שער ד' ח"ב פ"ז 

                                                         
יא
מה עיין עץ חיים שער טו פ"ד  .איש תבנה משלי כ' ה'. עי"ש הלשון 
 איש תבונות פי'
יב

 אות טז 'לק"ה ערובי תחומין הל' העיין  
יג

 בראשית מג יד מקורו בתנחומא מקץ אות י' וחיי שרה ג' 
יד

 אות ח' 
טו

 אות ג' 
טז

 חיבור -מתרצו  
יז

 זכר בעולם בא ככרו בידובא עיין נדה לא:  
יח

וצ"ע איזה מזון צריך הקרן עיין גם שבת קז: ומדרש תהלים מזמור כב  
אשו וביצה אינה בריה אלא הכינה שבתוכה של ראם וביצת כינה כי הקרן צומחת בר

נזונת מניה וביה עד שיוצאת. ואם הם שמות בע"ח מה הרבותא הרי מחייה גם 
 חידק ועוד לכאורה רבותא יותר שמחייה רשע בעל בחירה וממזר שנברא בעבירה.

יט
 * עיין הקדמת התיקונים ]דף יד:[ 

                                                         
כ

 אלקית -בתרלד 
כא

י חיותו ועיין לקמן סוף תורה מ ולעיל צ"ע לשם מה הכפל למה צריך יותר מכד 
ששפע דקדושה הוא עם )מוחין( מדת ההסתפקות נקרא כפול להבדיל  גתורה כ

לו מנה רוצה מאתים דהיינו שפע  משפע שהוא בחי' עושר השמור לרעתו בחי' יש
 של חסרון.

כב
מעניין הכפל כדמתרגמינן או יהיה  -איוב כב כה ]עי"ש רלב"ג 

 [וכפלת ותעוף:

 פסוקים 22אור  תורה
ישעיה כה )א( ְיֹדָוד ֱאֹלַהי 
י  ְמָך כ ִ ה ֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ש ִ ָ ַאת 
ֶלא ֵעצֹות ֵמָרחֹוק  ֶ יָת פ  ָעש ִ

ָנה ֹאֶמן:  ֱאמו 
ם ֶאל  איכה ב )יח( ָצַעק ִלב ָ
ֹון הֹוִריִדי  ת ִצי  ֲאֹדָני חֹוַמת ב ַ
ְמָעה יֹוָמם ָוַלְיָלה ַאל  ַחל ד ִ ַכנ ַ

ַגת לָ  ִני פו  ת ְ ת ת ִ ֹם ב ַ ד  ְך ַאל ת ִ
 ֵעיֵנְך:

ֲעלֹות  ַ יר ַהמ  תהילים קל )א( ש ִ
ים ְקָראִתיָך ְיֹדָוד: ֲעַמק ִ ַ  ִממ 

ים  משלי כ )ה( ַמִים ֲעֻמק ִ
ָנה  בו  ֵעָצה ְבֶלב ִאיש  ְוִאיש  ת ְ

ה:  ִיְדֶלנ ָ
ישעיה כה )א( ְיֹדָוד ֱאֹלַהי 
י  ְמָך כ ִ ה ֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ש ִ ָ ַאת 

ֶלא עֵ  ֶ יָת פ  צֹות ֵמָרחֹוק ָעש ִ
ָנה ֹאֶמן:  ֱאמו 

דברים כח )נט( ְוִהְפָלא ְיֹדָוד 
ֹות ַזְרֶעָך  ְֹתָך ְוֵאת ַמכ  ֶאת ַמכ 
ֹדֹלת ְוֶנֱאָמנֹות ָוֳחָלִים  ֹות ג ְ ַמכ 

 ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים:
שמות טו )יא( ִמי ָכֹמָכה 
ר  ֹמָכה ֶנְאד ָ ֵאִלם ְיֹדָוד ִמי כ ָ ב ָ

ֹת ֹעש ֵ  ֶֹדש  נֹוָרא ְתִהל  ק  ה ב ַ
 ֶפֶלא:

תהילים עח )יב( ֶנֶגד ֲאבֹוָתם 
ֵדה  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ש ְ ה ֶפֶלא ב ְ ָעש ָ

 ֹצַען:
י  ְלת ִ הושע יא )ג( ְוָאֹנִכי ִתְרג ַ
ְלֶאְפַרִים ָקָחם ַעל ְזרֹוֹעָתיו 

י ְרָפאִתים:  ְוֹלא ָיְדעו  כ ִ

)ח( ְוָיְרדו  ָכל יא בא  שמות
ֲחוו  לִ  ַ ת  ה ֵאַלי ְוִהש ְ ֶ י ֲעָבֶדיָך ֵאל 

ה ְוָכל ָהָעם  ָ ֵלאֹמר ֵצא ַאת 
ַרְגֶליָך ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵאֵצא  ר ב ְ ֲאש ֶ
ֳחִרי ָאף:  ְרֹעה ב ָ ַ ֵצא ֵמִעם פ  ַוי ֵ

 ס
)כז( לג וזאת הברכה  דברים

ַחת  ַ ִמת  ְמֹעָנה ֱאֹלֵהי ֶקֶדם ו 
ֶניָך  ָ ְזֹרֹעת עֹוָלם ַוְיָגֶרש  ִמפ 

ֵמד:  אֹוֵיב ַוי ֹאֶמר ַהש ְ
יְך איוב לח )ב( ִמי ֶזה מַ  ְחש ִ

ִלי ָדַעת: ין ב ְ  ֵעָצה ְבִמל ִ
ה ֲעֻמקֹות  ֶ איוב יב )כב( ְמַגל 
ְך ַוי ֵֹצא ָלאֹור ַצְלָמֶות: י חש ֶ  ִמנ ִ

ֶֹקר  ב  יד ב ַ תהילים צב )ג( ְלַהג ִ
ילֹות: ֵ ל  ָנְתָך ב ַ ָך ֶוֱאמו    ַחְסד ֶ

ָקִרים  ים ַלב ְ איכה ג )כג( ֲחָדש ִ
ָנֶתָך: ה ֱאמו   ַרב ָ

ַקע ישעיה נח )ח( ָאז יִ  ב ָ
ַחר אֹוֶרָך ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה  ַ ש   כ ַ
ִתְצָמח ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך 

בֹוד ְיֹדָוד ַיַאְסֶפָך:  כ ְ
תהלים צג )א( ְיֹקָוק ָמָלְך 
או ת ָלֵבש  ָלֵבש  ְיֹקָוק ֹעז  ג ֵ
ל  ֵבל ב ַ ֵ ֹון ת  כ  ר ַאף ת ִ ִהְתַאז ָ

ֹוט: מ   ת ִ
ישעיה יא )ה( ְוָהָיה ֶצֶדק 

ָנה ֵאזֹור ֵאזֹור ָמתְ  ָניו ְוָהֱאמו 
 ֲחָלָציו:

ֹוֵרא ִנוב  ישעיה נז )יט( ב 
לֹום \}ִניב\ לֹום ש ָ ָפָתִים ש ָ { ש ְ

רֹוב ָאַמר ְיֹדָוד  ָלָרחֹוק ְוַלק ָ
ְרָפאִתיו:  ו 
ים  משלי כ )ה( ַמִים ֲעֻמק ִ

ָנה  בו  ֵעָצה ְבֶלב ִאיש  ְוִאיש  ת ְ
ה:  ִיְדֶלנ ָ

י האזינו דברים  לב )כח( כ ִ
ה ְוֵאין גֹוי ֹאבַ  ָ ד ֵעצֹות ֵהמ 

ָנה: בו  ֶהם ת ְ  ב ָ
ַח ִהיא  איוב לב )ח( ָאֵכן רו 

ִביֵנם: י ת ְ ד ַ ַמת ש ַ  ֶבֱאנֹוש  ְוִנש ְ
י  ד ַ איוב כב )כה( ְוָהָיה ש ַ

ֹוָעפֹות ָלְך: ָצֶריָך ְוֶכֶסף ת   ב ְ

 



 תקעו אמונה ה                מוהר"ן תנינא וטי                         ליקח:           

היינו  וכסף תועפות לךבחי' משתף שם שמים בצערו. עי"ז 

ריבוי הפרנסה כנ"ל. וע"י הפרנסה הוא מצחצח נפשו, כי 

צדיק )משלי יג(  "שאכילת הצדיק הוא רק בשביל הנשמה, כ

זה בחי' הצחצחות  . ושביעת הנפשאוכל לשובע נפשו

והשביע בצחצחות בבחי' [ א]שמצחצח נשמתו ע"י אכילתו 

נח( ואזי כשמצחצח נשמתו אזי הוא איש תבונות,  'י)ישע נפשך

כנ"ל. ועי"ז נתגלין העצות כנ"ל,  ונשמת שדי תבינםבחי' 

 : ומשם גדילה האמונה וכו' כנ"ל

אמונת בשע"י נפילת האמונה, עי"ז נעשה ונתחזק ודע  ד

אמלאה )יחזקאל כו(  "שכוזביות, אמונות הע"ז וכיוצא. כ

. כי עיקר קיום [ג{]ע' מגילה ו}ם זה נופל וכו' כשזה ק החרבה

הוא מנפילת האמונה הקדושה.  דוחיזוק אמונות כזביות

וכשמעלין האמונה הנפולה מזה נעשין גרים. כי ע"י שנלקטין 

ונבררין נפילת האמונה שמשם יניקת אמונתם, עי"ז נחלש כח 

אמונתם. ואזי הם חוזרים לאמונתינו הקדושה ונעשין גרים. 

בכח, ולפעמים נעשין גרים בפועל. היינו ולפעמים נעשין גרים 

או שנעשין גרים ממש בפועל, שבאין עכו"ם ומתגיירין. או 

שמעלין אמונה הנפולה ונחלש  על ידישנעשה רק בכח, ש

עי"ז נתגלה להם במקום שהם האמונה הקדושה,  ,אמונתם

בכל ומאמינים שם במקום שהם שיש יחיד קדמון ית', בבחי' 

וזה תלוי כפי חוזק ה)מלאכי א(.  מימקום מוקטר ומוגש לש

האמונה כזביות שהיה מתחילה, היינו כשהאמונה כזביות 

אותה ומעלין  ושמשבריןכהיתה חזקה בתחילה, אזי אח"כ 

דקדושה משם ונעשין גרים, אזי נעשין גרים  זהאמונה הנפלה

לא היתה חזקה כ"כ  חבפועל ממש. וכשהאמונה כזביות

אותה אל הקדושה אזי אין  בתחילה אזי כשנשברת ומהפכין

 : נעשה ממנה רק גרים בכח

הכלל שע"י שמעלין אמונה הנפולה עי"ז נעשין והנה  ה

גרים. ומחמת שאלו הגרים נעשין מלקיטת נפילת האמונה, ע"כ 

הם מזיקין לישראל, בבחי' )קידושין ע' ע"ב( קשים גרים 

ת , היינו מכות בחי' מכות מופלאו[י] ספחת. [ט] לישראל כספחת

הנ"ל שנעשין ע"י נפילת האמונה כנ"ל. ומחמת שאלו הגרים 

 : נעשין מלקיטת נפילת האמונה, ע"כ הם קשים כספחת כנ"ל

חגיגה ה )הגרים הם מכניסין גאוה בישראל. כי ארז"ל ואלו 

מפני גאותן של  [יא] במסתרים תבכה נפשי מפני גוהע"ב( 

אל דקדושה של ישר יבישראל שניתנה לעכו"ם. נמצא שהגאוה

נפלה אליהם. וע"כ כשחוזרים עכו"ם ומתגיירין הם מביאין 

 : עמהם גאוה שהיתה אצלם כנ"ל ומכניסין בישראל גאוה

נוטלין חרב הגאוה מנהיגי הדור שמתגאים על הדור ועי"ז 

. כי יש מנהיגים שמתנהגים ברבנות ומושלים על עם [יג] בחנם

לה מן דל. והם מתגאים על הדור בחנם, כי לא ניתן להם גדו

השמים כלל, רק הם מתגאים מעצמם על הדור בחנם. והם 

, ע"י ואשר חרב גאותיךמקבלין חרב הגאוה, בבחי' )דברים לג( 

הגרים הנ"ל. שהם מכניסין גאוה בישראל כנ"ל, ומושלים על 

עם דל בחנם. ויש להם כח אפי' להעניש את מי שאינו רוצה 

אוה הנ"ל. וכל זה ע"י חרב הג .להכניע עצמו תחת ממשלתם

ובאמת אין זה נקרא מעניש אלא מזיק, כי הן מזיקי עלמא. וזה 

שגדילים מאליהם.  [יד]םספיחיקשים גרים לישראל כספחת, בחי' 

היינו שע"י הגרים נוטלין גאוה מנהיגי הדור שגדילים מאליהם 

ומתגאין מעצמן על הדור בחנם, כי לא ניתן להם גדולה מן 

ים גרים על שם )תהלים סג( וע"כ נקרא :  השמים כלל כנ"ל

 : , כי ע"י הגרים נעשה חרב הגאוה כנ"לחרב על ידייגירוהו 

הגאוה של אלו המנהיגי הדור, עי"ז הם מגבירים ו וע"י 

ואשת איש נפש יקרה תאוות ניאוף בעולם. בבחי' )משלי ו( 

, שהיא בחי' חותם [טו], שע"י גאוה מתגבר תאוות ניאוף תצוד

. כי ע"י חרב החתים בשרו מזובוו( דסט"א, בחי' )ויקרא ט

הגאוה דקדושה מתגברים על תאוות ניאוף, בבחי' )תהלים מה( 

. אבל ע"י חרב הגאוה של אלו המנהיגים חגור חרבך על ירך

  : הנ"ל שמקבלין מהגרים כנ"ל מתגבר ח"ו תאוה זו כנ"ל

מגיני מזה, הוא ע"י המגינים שבדור. כי יש ז ולהנצל 

עלינו ומצילין אותנו. כי הם מכניעין  שהם מגינים[ טז] ארץ

החותם דסט"א שנעשה ע"י הגאוה כנ"ל. בבחי' )איוב מא( 

שהם סוגרין ומכניעין  גאוה אפיקי מגינים סגור חותם צר

חותם דסט"א שהיא בחי' תאוה הנ"ל שנעשה ע"י גאוה כנ"ל. 

וע"י שהם מכניעים זאת התאוה שהוא בחי' חותם דסט"א, עי"ז 

שהם בחי' חותם דקדושה, בחי' )ש"ה  ,לין מוחיןנעשה בחי' תפי

 [יז] 'ע' תיקון א} שימני כחותם על לבך כחותם על זרועךח( 

. כי עיקר תיקון המוחין ע"י שבירת תאוות {[יח] ותיקון כב

ניאוף. כי עיקר המוח ע"י ליחות הגוף, כי המוח הוא כמו נר 

 להמוח ונעשין שמנים אל יטםדולק, והליחות שבגוף הם עולי

. נמצא שעיקר המוחין ע"י ליחות ושמנונית הגוף. ע"כ [כ] המוח

ע"י שמכניעין תאוות ניאוף ואין יוצאין ליחות ושמנונית הגוף 

לחוץ, עי"ז עולין הליחות אל המוח ונעשה שמנים שזה עיקר 

המוחין. ע"כ ע"י המגינים הנ"ל, שמכניעין תאוה זו, ע"כ הם 

. כי הם מעלין ליחות הגוף עושין עי"ז בחי' תפילין מוחין כנ"ל

ועושין מזה מוחין בחי' תפילין, כי תפילין  החתים בשרומבחי' 

הם התנוצצות המוחין. וע"כ נקראו התפילין יקר כשרז"ל 

אלו תפילין. כי התפילין נעשין ע"י תיקון [ כא] ויקר( יו:)מגילה 

כנ"ל. אשת איש נפש יקרה תצוד תאוות ניאוף שהיא בחי' 

כי נעשין ע"י תיקון הגאוה  ,[כב]פילין פאר וע"כ נקראין הת

ומשה וההתפארות שמביאין הגרים כנ"ל. וזה בחי' )שמות ג( 

, בחי' מוחין תפילין, הוא [כג] הוא הדעתמשה , היה רועה

 שבעה. וזה בחי' {משלי כט} רועה זונותרועה דקדושה, היפך 

  משהדקדושה, בחי'  [כד] רועים
 

                                              
תנינא אות י' שיש הארת הרצון בשעת האכילה  'ועיין תורה ז ,עיין תורה עז תנינא לעת האוכל גשי הלום א

ך בחי' ועיין לק"ה כלאי הכרם ב' יא שהארת רצון זו היא מאור הצחצחות בחי' והשביע בצחצחות נפש ,דייקא
 צדיק אוכל לשבע נפשו. 

 אמונות -ומתרלו ,אמונת -ותרלד בתקפא ,אמונות -בדפו"ר ב
* עיין רש"י פרשת תולדות עה"פ ולאם מלאם יאמץ ]ועיין לעיל תורה א' קמא )דף א. וגם בדפים לז: מט:  ג

 לקמן( סח:( ושם נרשם עוד מ"מ[ )עיין ע"ח שער מח פ"ג שעל זה נאמר במסתרים תבכה נפשי הנזכר
 כוזביות -מתרלו כזביות, ו -גם בדפו"ר ותרלד ד
 בדפו"ר מכאן עד סוף הקטע הוא בסוגרים ה
 שכמשברין -בתשכט  ו
 הנפולה -הנפלה, ומתרלו  -הנפולה, בתקפא  -בדפו"ר ותרלד ז
 כוזביות -מתרלו כזביות,  -גם בדפו"ר ותרלד ח
להאריז"ל , ולקוטי הש"ס שער הגלגולים הקדמה לדועיין  ,נא אות ג'יותורה ח' תנה', לעיל תורה יז אות  ט

 .שמקבל כשמתגייר ישראליתשנפש הגר הראשונה שבגיותו מחטיאה לנפש הגר  יבמותעל 
 לשה"כ ויקרא יג ב' י

 ירמיהו יג יז  יא
 שהגאווה -בתשכט  יב
 יין שיש"ק ח"ו סימן רסדוע, ובלק"ה ר"ח ו' ח' מכנה אותם מפורסמים של שקר יג
 משנה שקלים פ"ד מ"א עיין ברטנורא שםלשה"כ ויקרא כה ה' ועיין  יד
אמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן: כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת יין סוטה ד: ]* ע טו

 [, ועיין לעיל תורה יא אות ג' ותורה קלואשת איש נפש יקרה תצוד איש, שנא'
 המעשה מהמתנגד שכינה את מוהרנ"ת ורבי נפתלי תהלים מז י' )עיין ימי מוהרנ"ת סימן לז וחיי מוהר"ן סימן מא טז

 ( מגיני ארץ על שהגנו על רבם ונרמז כאן במה שמגיני ארץ הם המגינים על העולם מפגה"ב .דהיינו הך

                                                                                   
ופרי עץ חיים תפילין פ"ז. ולעיל  .ד"ה ועתה צריך שנבארעיין שער הכוונת תפילין דרוש ה' ו דף יח. יז

 תורה לח אות ד'
 דף סה: יח
 עולין -מתרצו  יט
 ']דף קיד.[ ותורה ח 'ותורה ה תנינא אות זאות ג' ]דף עא:[  'ותורה סעיין לעיל תורה רכה ]דף קיד.[  כ

 המוח כפתילה שבנר. –ד"ה הריאה  'שביל ב 'שבילי אמונה נתיב דתנינא אות יב ]דף יח:[ 
 טז 'אסתר ח כא
דכתיב ביחזקאל כד יז פארך חבוש  * סוכה כה.: ]וגם בברכות יא. טז: תענית טז. כתובות ו: ב"ב ס: כב

 [עליך
טז. שער הפסוקים בלק. מגלה עמוקות וארא. ועוד הרבה. נזכר הרבה  'זוהר ח"ב רכא. חסד לאברהם א כג

אות י', תורה כא אות יא, תורה לו אות ב', תורה  ', תורה טו אות ז', תורה כ'אות ז 'בלק"מ עיין תורה ו
 מג תורה נו אות ח' תורה קטו.

 מי הם  סוכה נב:מיכה ה' ד' ועיין  כד

 רתורה או
יק אֵֹכל  משלי יג )כה( ַצד ִּ
ים  עִּ ֶבֶטן ְרׁשָׁ ְלׂשַבע ַנְפׁשֹו ו 

חְ  ֶ ר:ת   סָׁ
ד  ֲחךָׁ ְידֹוָׁ ישעיה נח )יא( ְונָׁ
חֹות  ַצְחצָׁ יַע ב ְ ב ִּ ׂשְ יד ְוהִּ מִּ ָׁ ת 
יתָׁ  יִּ יץ ְוהָׁ ךָׁ ְוַעְצמֶֹתיךָׁ ַיֲחלִּ ַנְפׁשֶ
ר  ם ֲאׁשֶ א ַמיִּ ְכמֹוצָׁ ֶוה ו  ַגן רָׁ כ ְ

יו: בו  ֵמימָׁ  לֹא ְיַכז ְ
יא  איוב לב )ח( ַח הִּ ֵכן רו  אָׁ

יֵנם: בִּ י ת ְ ד ַ ַמת ׁשַ ׁשְ  ֶבֱאנֹוׁש ְונִּ
ם ַיַען  דָׁ ן אָׁ ֶ יחזקאל כו )ב( ב 
ם  ַלִּ ׁשָׁ ֹר ַעל ְירו  ה צ  ְמרָׁ ר אָׁ ֲאׁשֶ
ים  ַעמ ִּ ְלתֹות הָׁ ה ד ַ רָׁ ב ְ ׁשְ ח נִּ ֶהאָׁ

ה: בָׁ ֳחרָׁ ה הָׁ ְלאָׁ ָׁ מ  י אִּ ה ֵאלָׁ ֵסב ָׁ  נָׁ
ְזַרח  ִּ מ  י מִּ מלאכי א )יא( כ ִּ

ֶמׁש ְוַעד ְמבֹואֹו ג ָׁ  י ׁשֶ מִּ דֹול ׁשְ
ר  קֹום ֻמְקטָׁ ל מָׁ ְבכָׁ ם ו  ֹויִּ ג  ב ַ
י  ה כ ִּ ה ְטהֹורָׁ ְנחָׁ מִּ י ו  מִּ ׁשְ ׁש לִּ ֻמג ָׁ
ד  ַמר ְידֹוָׁ ם אָׁ ֹויִּ ג  י ב ַ מִּ דֹול ׁשְ גָׁ

אֹות:   ְצבָׁ
ְהֶיה  ויקרא יג י יִּ ם כ ִּ דָׁ )ב( אָׁ

ַחת  ַ ֵאת אֹו ַספ  רֹו ׂשְ ׂשָׁ ְבעֹור ב ְ
רֹו  ׂשָׁ ה ְבעֹור ב ְ יָׁ אֹו ַבֶהֶרת ְוהָׁ

עַ  רָׁ א ֶאל ַאֲהרֹן ְלֶנַגע צָׁ בָׁ ת ְוהו 
יו  נָׁ ב ָׁ ֵֹהן אֹו ֶאל ַאַחד מִּ ַהכ 

ים: ֲֹהנִּ  ַהכ 
ם לֹא  ירמיהו יג )יז( ְואִּ
ה  ֶ ְבכ  ים ת ִּ רִּ ָׁ ְסת  מִּ הָׁ ב ְ עו  מָׁ ׁשְ תִּ
ְדַמע  מַֹע ת ִּ ה ְודָׁ ֵני ֵגוָׁ ְ פ  י מִּ ַנְפׁשִּ
ה  ב ָׁ ׁשְ י נִּ ה כ ִּ ְמעָׁ י ד ִּ ְוֵתַרד ֵעינִּ

ק: ס  ֵעֶדר ְיקֹוָׁ
ֶריךָׁ  דברים לג )כט( ַאׁשְ
ע  מֹוךָׁ ַעם נֹוׁשַ י כָׁ ֵאל מִּ רָׁ ׂשְ יִּ
ר ֶחֶרב  ֵגן ֶעְזֶרךָׁ ַוֲאׁשֶ ד מָׁ ידֹוָׁ ב ַ
ְך  ֲחׁשו  אְֹיֶביךָׁ לָׁ כ ָׁ ֶתךָׁ ְויִּ ֲאוָׁ ג ַ

דְ  מֹוֵתימֹו תִּ ה ַעל ב ָׁ ָׁ   רֹך:ְוַאת 
יַח  ויקרא כה )ה( ֵאת ְספִּ

ֵבי  נ ְ ְקצֹור ְוֶאת עִּ יְרךָׁ לֹא תִּ ְקצִּ
תֹון  ב ָׁ ַנת ׁשַ ְבצֹר ׁשְ יֶרךָׁ לֹא תִּ ְנזִּ

ֶרץ:יִּ  אָׁ  ְהֶיה לָׁ
יֻרהו  ַעל  תהילים סג )יא( ַיג ִּ

ְהיו : ים יִּ לִּ עָׁ ת ׁשֻ ֶרב ְמנָׁ  ְיֵדי חָׁ
ה  ְיתָׁ ים הָׁ דִּ הו  אסתר ח )טז( ַלי ְ

ר: יקָׁ ׂשן וִּ ה ְוׂשָׁ ְמחָׁ ה ְוׂשִּ  אֹורָׁ
ה  ָׁ ׁש  י ְבַעד אִּ משלי ו )כו( כ ִּ
ת  ֶחם ְוֵאׁשֶ ר לָׁ כ ַ ה ַעד כ ִּ זֹונָׁ

ד: צו  ה תָׁ רָׁ יׁש ֶנֶפׁש ְיקָׁ  אִּ
טו )ג( ְוזֹאת  מצרעויקרא 

רֹו  ׂשָׁ ר ב ְ זֹובֹו רָׁ תֹו ב ְ ְהֶיה ֻטְמאָׁ ת ִּ
רֹו  ׂשָׁ ים ב ְ ֶאת זֹובֹו אֹו ֶהְחת ִּ

וא: תֹו הִּ ז ֹובֹו ֻטְמאָׁ  מִּ
יֵקי  ה ֲאפִּ ֲאוָׁ איוב מא )ז( ג ַ

ר: ם צָׁ ר חֹותָׁ גו  ים סָׁ נ ִּ גִּ  מָׁ
י  יֵמנִּ שיר השירים ח )ו( ׂשִּ
ם ַעל  חֹותָׁ ךָׁ כ ַ ֶ ב  ם ַעל לִּ ַכחֹותָׁ

י עַ  ה ְזרֹוֶעךָׁ כ ִּ ֶות ַאֲהבָׁ ָׁ ה ַכמ  ז ָׁ
ֶפיהָׁ  ה ְרׁשָׁ ְנאָׁ אֹול קִּ ׁשְ ה כִּ ׁשָׁ קָׁ

ה: ְלֶהֶבְתיָׁ י ֵאׁש ׁשַ ֵ פ  ׁשְ  רִּ
ה  ְיתָׁ ים הָׁ דִּ הו  אסתר ח )טז( ַלי ְ

ר: יקָׁ ׂשֹן וִּ ה ְוׂשָׁ ְמחָׁ ה ְוׂשִּ  אֹורָׁ
ה רֶֹעה  יָׁ ה הָׁ מׁשֶ שמות ג )א( ו 
ן  ְדיָׁ ֵֹהן מִּ ְתרֹו חְֹתנֹו כ  ֶאת צֹאן יִּ

ֹאן ַאחַ  ְנַהג ֶאת ַהצ  ר ַוי ִּ ְדב ָׁ ר ַהמ ִּ
ה: ים חֵֹרבָׁ ֱאלֹהִּ בֹא ֶאל ַהר הָׁ  ַוי ָׁ

יׁש אֵֹהב  משלי כט )ג( אִּ
יו ְורֶֹעה  בִּ ח אָׁ ַ מ  ה ְיׂשַ ְכמָׁ חָׁ

ד הֹון: ֶ  זֹונֹות ְיַאב 
לֹום  (ד) המיכה  ה ֶזה ׁשָׁ יָׁ ְוהָׁ

י  בֹוא ְבַאְרֵצנו  ְוכִּ י יָׁ ר כ ִּ ו  ַאׁש 
ַאְרְמֹנֵתינו  ַוֲהֵקמֹנו   ְדרְֹך ב ְ יִּ

ה ְבעָׁ יו ׁשִּ לָׁ ה  עָׁ מֹנָׁ ׁשְ ים ו  רֹעִּ
ם: דָׁ יֵכי אָׁ  ְנסִּ

 

 



 תקעו אמונה ה                 מוהר"ן תנינא           ט.                  קוטי         לי            

 בחי' תפילין, שין של ג' ראשים שין של ד' ראשים [א] ,הי' רועה

של תפילין, שדי בחי' שבעה רועים הנ"ל. וזה בחי'  ג, שהם[ב]

, שצריך כ"א וא' לצמצם את מוחו ושכלו, דמצוםיזה בחי' הצ

שלא להניח את המוח לצאת חוץ לגבול שיש לו, שלא יהי' 

תו, בבחי' )חגיגה משוטט המוח במה שאין לו רשות לפי מדריג

. שזהו [ה] יג( במופלא ממך אל תדרוש במכוסה ממך אל תחקור

שיש די באלקותו לכל ברי'  שדיכי בחי' שדי, בחי' צמצום, 

, היינו שכל בריה יש לו די וגבול [{ו] כמובא בפירש"י פ' לך}

ית', שאסור לו לילך בשכלו כ"א עד הגבול לא יותר.  זבאלקותו

ול וצמצום בשכלו, לפי ערכו, שאפי' כי כ"א וא' יש לו גב

בקדושה אסור לו לצאת חוץ לגבול שיש לו, בחי' במופלא ממך 

 פן יהרסו אל ה' לראות וכו'אל תדרוש וכו', בחי' )שמות יט( 
הנאמר במשה  ושמתיך בנקרת הצורוזה בחי' )שם לג(  .(ט)ח

בעת שזכה לראות ולהשיג מה שהשיג. היינו שהבטיחו הש"י 

נסתר בנקרת הצור, דהיינו בחי' צמצום, שלא  'שיהילהגן עליו 

 : יצא המוח לשוטט חוץ לגבול שהי' לו

נעשין דיבורים כשרים להחיות ולהשיב את ועי"ז ח 

הנשמות הנפולות. כי יש נשמות שנפלו, שצריכין להחיות 

ולהשיב אותם בכל מיני מטעמים המשיבין את הנפש, בבחי' 

בתפוחים כי חולת אהבה  סמכוני באשישות רפדוני)ש"ה ב( 

. וע"י תיקון וזיכוך המוחין שנעשה ע"י מגיני ארץ כנ"ל, אני

מזה נעשה אמרות טהורות להחיותם. כי עיקר התגלות המוח 

. וע"כ מפיו דעת ותבונה)משלי ב(  כ"ש, [י] הוא בהדיבור

כשהמוחין זכים, נעשין דיבורים כשרים. ובהם משיבין את 

. היינו משיבי טעםשבעה ם כו( הנשמות הנפולות, בבחי' )ש

רועים, על ידם נעשין שבעה ע"י תפילין מוחין, שהם בחי' 

. היינו בחי' דיבורים כשרים הנ"ל, שבהם משיבי טעםשבעה 

יפול צדיק שבע משיבין הנשמות שנפלו, שהם בחי' )שם כד( 

אמרות ה' אמרות טהורות . וזהו בחי' )תהלים יב( וקם
האמרות טהורות  , היינו בחי'מזוקק שבעתים

שנעשין ע"י זיכוך המוחין בחי' תפילין, שהם בחי' שבעה 

מזוקק כנ"ל, וזהו  שבעה משיבי טעםרועים, שעי"ז נעשה 

 : כנ"ל שבעתים

(. כי אלו המאמרות טהורות יאלום ע"י מלאך )חבחי' וזה ט 

כי הדיבור הוא הרשימה  ,הם בחי' מלאך, בחי' חלום ע"י מלאך

ם ונעלם במוח נחקק ונרשם בהדיבור. של המוח, כי מה שנרש

וכשהמוחין זכים, שעי"ז נעשין אמרות טהורות כנ"ל, אזי גם 

כשנסתלק המוח בשעת שינה ואין נשאר רק הרשימה של 

המוח שהוא בחי' דיבור, אזי גם הרשימה זכה בבחי' חלום ע"י 

ואמר  ,שר צבא ה'מלאך. וזה בחי' שאחר הסתלקות משה, בא 

ה( הסתלקות משה זה בחי' הסתלקות )יהושע  עתה באתי

שאז הדעת מסתלק, ואין נשאר רק הרשימו.  ,הדעת, בחי' שינה

עתה דהיינו מלאך.  ויאמר וכו' אני שר צבא ה'אזי הוא בחי' 

 על ידילום ח, כי אז נשאר הרשימו בבחי' מלאך, בחי' באתי

ה' יתן אומר )תהלים סח( וזה בחי'       מלאך כנ"ל: 

, זה בחי' אמרות ה' יתן אומר. המבשרות צבא רב

טהורות הנ"ל, בחי' הרשימה של המוח, שזה בחי' מלאך כנ"ל. 

וזה    , היינו מלאכים כנ"ל: המבשרות צבא רבוזהו 
שצבאות הוא הנעלם [ יב]בחי' מה שמובא בכתבי האר"י ז"ל 

 צבאותהוא בגימ'  ודי לתד יןשל שדי, כי הנעלם של ש

הנעלם של שדי, דהיינו כשבחי' עם הכולל כמבואר שם. היינו ש

שדי שהוא המוחין נסתלק, בחי' הסתלקות המוחין בשעת 

שינה, ואין נשאר רק הרשימו שהוא בחי' נעלם של שדי, אזי 

, צבאותזאת הרשימו שהיא בחי' נעלם של שדי, היא בבחי' 

יה אש  ושער ר  בחי' )דניאל ז( וזה    כנ"ל: מלאך בחי' 

, זה בחי' התנוצצות המוחין. כי . שער ראשיה[יג] עמר נקיכ   

, וכשהמוחין נקיים וזכים, אזי [יד] המוחין ןהשערות יוצאין מ

ר"ת עמר , כעמר נקינעשה גם מהרשימו בחי' מלאך. וזהו 

)תהלים קד(. בחי' מלאכים שנעשין ע"י  וחותר ולאכימ ושהע

כשאין המוחין אבל     הרשימו כשהמוחין נקיים וזכים כנ"ל: 

ושעירים אזי נעשה מבחי' שערות בחי' )ישעיה יג(  נקיים וזכים,

, [יז] אדם ובהמה. וזה בחי' [טז] בחי' חלום ע"י שד [טו] ,ירקדו שם

בחי' חלום ע"י מלאך, וחלום ע"י שד. כי חלום ע"י מלאך, זה 

. נעשה אדם בצלמינו כדמותינו, בחי' )בראשית א( אדםבחי' 

מלאך, בחי' כדמותינו, זה כח המדמה שהוא בצלמינו, בבחי' 

חלום ע"י מלאך. כי בשעת שינה המוח מסתלק, ואין נשאר רק 

בחי' כח המדמה. וכשהמוחין זכים, אזי גם הכח המדמה 

, כדמותינו בצלמינושנשאר, הוא בבחי' מלאך. בחי' 

שהכח המדמה הוא בצלמינו, בבחי' מלאך כנ"ל, בחי' חלום ע"י 

חלום ע"י . אבל נעשה אדם וכו'מלאך. וזה בחי' אדם כמ"ש 

ֹׁדשד, זה בחי' בהמה, בבחי'  )חבקוק ב(. וזה  בהמות יחיתן ְוש 

, היינו כשאינו לן ל יליןר ב   יק  אדם ב   בחי' )תהלים מט( 

ר בבחי' תפילין כנ"ל, היינו שאינו מזכך המוחין בבחי' יק  וישן ב   

. היינו אז הכח נמשל כבהמות נדמו [יח] יתפילין, אז

ום ע"י שד, שזה בחי' בהמה המדמה בבחי' בהמה, בחי' חל

רץ אגיני מאלקים כי ליטר"ת מלאך כנ"ל: וזה אותיות 

)שם מז(, כי ע"י מגיני ארץ, נעשה המלאך. ע"י שמתקנין 

המוחין והתפילין כנ"ל, שעי"ז נעשה בחי' חלום ע"י מלאך 

 :כנ"ל

ם, כי מן המאכלים עולים ויש גם להמאכלים חלק בחלאבל  י

יכין . ע"כ צר[כ] מהם חלומות בשינה עשנים אל המוח ונצטיירין

נפגם החלום ע"י המאכלים. כי  'לחזק את המלאך, כדי שלא יהי

כשאין חיזוק בהמלאך אזי נפגם החלום ע"י המאכלים, בבחי' 

 : חלום ע"י שד ח"ו

 , ועל כל איקלים יש מלאך ממונה, [כא] יש שבעה איקלימים כי

 

                                 
א

 שמות ג' א' 
ב

, וזוהר פנחס דף רנד: ש"ע או"ח לב מב 

 ני הזוהר דף ט.ווהקדמת תק
ג

 בתקפא ש' נראה ב' 
ד

 הצמצום -מתרצו  
ה

מרא שם מספר בן סירא )הובא היא מי 
 דף ז.( 'אות ה 'תורה ולעיל 

ו
יז א'. )עפ"י ב"ר מו ג( הובא בראשית  

 לעיל בתורה יא אות ג' ]דף יד:[
ז

 באלקיתו -בתרלד 
ח

 בתרלד בסוגרים בפנים הערה זו נוספה 

שתי שורות מראש העמוד  העבירכך  ם)ולש

, ושמונה שורות בסוף הזה לסוף עמוד הקודם

הוספה זו  נדפסהבתרלו , ו(הדף לעמוד הבא

דומה  סימן ישובמקום אות למטה בסוגרים 

 גם בפנים וגם בהערה   (..). לזה
ט

 .(
.
( )פי' כל אחד וא' יש לו גבול .

בידיעת  צמצום וגבול[ -]בתרלד וצמצום

                                 
לפי ערכו  ית'[ -]בתרלדאלקותו 

ומדריגתו כי מה שנחשב להקטן 
במעלה בחי' במופלא ממנו שהוא 
למעלה ממדריגתו וצריך לצמצם 

אינו נחשב  -]בתרלדשכלו שם זה אצלו 

בחי' במופלא  ות זה אצלו נמחק[ותיב
אצל ותיבת  -]בתרלדממנו והאדם 

הגדול ממנו במעלה  והאדם נמחק[
 [כי ותיבת הגבוה נמחק.  -]בתרלדהגבוה 

 -]בתרלד הוא יכול להשיג זאת רק

שהוא יש לו  מחמת ותיבת רק נמחק[
צמצום וגבול אחר גבוה ממנו ששם 

 -]בתרלדהוא צריך לצמצם שכלו וכן 

הגבוה עוד יותר גם זה אדם  אצל[
אינו נחשב אצלו בחי' במופלא 

יש ואות ש'  -]בתרלד ממנו רק שיש

לו צמצום וגבול גבוה עוד   נמחק[
יותר וכן בכל  תיבת עוד נמחק[ -]בתרלד

                                 
 תיבת ואדם נמחק[ -]בתרלדאדם ואדם 

לפי מדרגתו נמצא שלכל אדם וכל 
בריה יש לו צמצום וגבול מיוחד 

י מדריגתו בהשגת אלקותו ית' לפ
שעד זה הגבול מותר לרדוף 

לידע ותיבת  -]בתרלדמחשבתו להשיג 

ממנו ית' לא יותר וזה  להשיג נמחק[
בחי' שדי שדרז"ל שיש די באלקותו 
לכל ברי' היינו שכל ברי' וברי' יש 
לו די וגבול וצמצום באלקותו היינו 
בידיעת אלקותו היינו שכל ברי' 

חד וברי' יש לו די וצמצום וגבול מיו
בפ"ע בידיעת אלקותו כפי מדרגתו 
 וזהו שיש די באלקותו לכל בריה

]בתרלו אין כאן לא סוגר ולא נקודה ובתרלד 

 יש כאן סוגר כזה(
י

 ספר הברית ח"ב יג פ"ג 
יא

 :ברכות נה ייןע 

                                 
יב

 ספר הלקוטים ישעיהו פ"ט 
יג

נקא, אבל בהרבה מדרשים  לשון הפסוק 
זוהר נקטו גם לשון נקי כגון תנחומא בו
דושים א. מדרש תהלים צג. ילקוט ק

שמעוני ישעיהו רמז שפה. תיקון סט דף 
 קיב: זוהר חדש יתרו נז. ועוד

יד
 ובסוף תורה כט הובא לעיל תורה סט 
טו

 שד נקרא שעיר עיין גם ויקרא יז ז'. 
ועיין  .פרדס יוסףרמב"ן ועי"ש מהותו ו

שפיתו אותו וסבר שלבו  מעשה מחיגר

תשנה משמע ובספר חסידים אות ת מיעצו.
 שרק שד זכר נקרא שעיר

טז
וזוהר רע"מ ח"ג : תיקוני זהר דף קמ 

 "תוש מהרש"א ברכות ג. ונה: רלד:
 התשב"ץ ח"ב קכח.

יז
הצירוף הזה נמצא יא פעמים בנביא  

 ופעם בתהלים לו ז' 
יח

 המשך פסוק הנ"ל 

                                 
יט

 נדפס גם היוד באות גדולה ותרלד בתקפא 
כ

ד"ה ודע.  'עיין רבינו בחיי מקץ מא א 
ספר הברית ח"א ובומהרש"א ברכות נה: 

יז יג ד"ה ולפעמים. ועיין לעיל סוף 

 תורה יט
 כא

אמונה ובטחון לרמב"ן פי"ט )ד"ה כי 
ריש ספר התכונה לרבי חיים עיין  ששת(.

שכתב שכל הז' הם בצד החצי  ויטאל
תורת המנחה )רבי . הצפוני של העולם

יעקב סקילי תלמיד הרשב"א( פרשת לך 

 )בביאור הע"ז של בעל(. 'לך דרשה ח
פ"ג.  'עיין פרדס רמונים לרמ"ק שער ו

ורד"ק על תהלים מח ג'. מהרש"א חדושי 

אגדות גיטין נו:, מגלה עמוקות ואתחנן 
 ימים וא"י כנגד הרביעילאופן רמט )ז אק

  ('ב 'בחיי שמות א רבינוועיין 

 תורה אור
ה ( שמות ג )א ה ָהָיה ֹרעֶׁ ּומש ֶׁ

ֵהן ִמְדָין  ת ֹצאן ִיְתרֹו ֹחְתנֹו ּכֹ אֶׁ
ר ו   ְדּבָ ּמִ ר ה  ח  ּצֹאן א  ת ה  ג אֶׁ ְנה  ּיִ

ר ָהֱאֹלִהים ֹחֵרָבה: ל ה  ֹבא אֶׁ ּיָ  ו 
ְבָרם  ְיִהי א  בראשית יז )א( ו 
ִנים  ע ש ָ ָנה ְוֵתש   ִעים ש ָ ש ְ ן ּתִ ּבֶׁ
ר  ּיֹאמֶׁ ְבָרם ו  ל א  ָרא ְיֹקָוק אֶׁ ּיֵ ו 
ְך  ּלֵ י ִהְתה  ּד  ֵאָליו ֲאִני ֵאל ש  

ְהֵיה ָתִמים: י וֶׁ  ְלָפנ 
ר ְיֹדָוד שמות יט ) ּיֹאמֶׁ כא( ו 

ן  ָעם ּפֶׁ ה ֵרד ָהֵעד ּבָ ל מש ֶׁ אֶׁ
ל  ל ְיֹדָוד ִלְראֹות ְוָנפ  ְרסּו אֶׁ הֶׁ יֶׁ

ּנּו ָרב:  ִמּמֶׁ
ֲעֹבר  שמות לג )כב( ְוָהָיה ּב 
ּצּור  ת ה  ִנְקר  יָך ּבְ ְמּתִ ֹבִדי ְוש   ּכְ

ד ָעְבִרי: יָך ע  י ָעלֶׁ ּפִ ּכִֹתי כ   ְוש  
כּוִני  ּמְ שיר השירים ב )ה( ס 

ֲאש ִ  ּפּוִחים ּבָ ּת  דּוִני ּב  ּפְ ֹות ר  יש 
ֲהָבה ָאִני: ת א  י חֹול   ּכִ

ן  י ְיֹדָוד ִיּתֵ משלי ב )ו( ּכִ
ת ּוְתבּוָנה: ע  יו ּד   ָחְכָמה ִמּפִ

משלי כו )טז( ָחָכם ָעֵצל 
ם: יֵבי ָטע  ְבָעה ְמש ִ ִ ֵעיָניו ִמש ּ  ּבְ

ע ִיּפֹול  ב  י ש ֶׁ משלי כד )טז( ּכִ
ִעים ִיכָּ  יק ָוָקם ּוְרש ָ ּדִ לּו צ  ש ְ

 ְבָרָעה:
תהילים יב )ז( ִאְמרֹות ְיֹדָוד 
ף ָצרּוף  סֶׁ ֲאָמרֹות ְטֹהרֹות ּכֶׁ
ְבָעָתִים: ק ש ִ ץ ְמֻזּקָ ֲעִליל ָלָארֶׁ  ּב 

י  ר ֹלא ּכִ ּיֹאמֶׁ יהושע ה )יד( ו 
ה  ּתָ ר ְצָבא ְיֹקָוק ע  ֲאִני ש  
ָניו  ל ּפָ ע  אֶׁ ֻ ל ְיהֹוש  ּפֹ ּיִ ָבאִתי ו 

ּיֹאמֶׁ  חּו ו  ּתָ ש ְ ּיִ ְרָצה ו  ר לֹו ָמה א 
ְבּדֹו: ל ע  ר אֶׁ ּבֵ  ֲאֹדִני ְמד 

ן  תהילים סח )יב( ֲאֹדָני ִיּתֶׁ
רֹות ָצָבא ָרב: ּשְֹ ְמב  ר ה   ֹאמֶׁ

ד  (ט)דניאל ז  ָחֵזה ֲהֵוית ע 
יק יֹוִמין  ּתִ י ָכְרָסָון ְרִמיו ְוע  ּדִ
ר  ע  ר ּוש ְ ג ִחּוָ ְתל  ּה ּכִ ְיִתב ְלבּוש ֵ
ְרְסֵיּה  ר ְנֵקא ּכָ ֲעמ  ּה ּכ  ֵראש ֵ

ִבי ּלֹוִהי נּור ש ְ ְלּגִ י נּור ּג  ִבין ּדִ
ִלק:   ּדָ

ְלָאָכיו  ה מ  תהילים קד )ד( ֹעש ֶׁ
ְרָתיו ֵאש  ֹלֵהט:  רּוחֹות ְמש ָ

ם  ישעיה יג )כא( ְוָרְבצּו ש ָ
ם ֹאִחים  יהֶׁ ים ּוָמְלאּו ָבּתֵ ִצּיִ
ֲעָנה  נֹות י  ם ּבְ ְכנּו ש ָ ְוש ָ

ם: דּו ש ָ ּקְ ִעיִרים ְיר    ּוש ְ
ְרֵרי תהילים לו )ז( ִצְדקָ  ה  ְתָך ּכְ

ה ָאָדם  ּבָ הֹום ר  יָך ּתְ טֶׁ ּפָ ֵאל ִמש ְ
יע  ְיֹדָוד:  ּוְבֵהָמה תֹוש ִ

ר  ּיֹאמֶׁ בראשית א )כו( ו 
ְלֵמנּו  צ  ה ָאָדם ּבְ ֲעש ֶׁ ֱאֹלִהים נ 
ם  ּיָ ת ה  ְדמּוֵתנּו ְוִיְרּדּו ִבְדג  ּכִ
ֵהָמה ּוְבָכל  ּבְ ִים ּוב  מ  ָ ש ּ ּוְבעֹוף ה 

ש  ָהרֹ  מֶׁ ץ ּוְבָכל ָהרֶׁ ל ָהָארֶׁ ֵמש  ע 
ץ:  ָהָארֶׁ

ס ְלָבנֹון  י ֲחמ  חבקוק ב )יז( ּכִ
ן  ֵהמֹות ְיִחית  ֹד ּבְ ּךָ ְוש  ּסֶׁ ְיכ 
ץ ִקְרָיה  רֶׁ ס אֶׁ ֲחמ  ֵמי ָאָדם ו  ִמּדְ

ֵבי ָבּה:  ְוָכל יש ְ
יָקר  תהלים מט )יג( ְוָאָדם ּבִ
ֵהמֹות  ּבְ ל ּכ  ל ָיִלין ִנְמש   ּב 

 ִנְדמּו:
ים  ּמִ תהילים מז )י( ְנִדיֵבי ע 

ֱאָספ י נֶׁ ְבָרָהם ּכִ ם ֱאֹלֵהי א  ּו ע 
ץ ְמֹאד  רֶׁ י אֶׁ ֵלאֹלִהים ָמִגּנֵ

עֲ   ָלה:נ 

 



 תקעו אמונה ה                 מוהר"ן תנינא       ט:         ליקוטי                    

, וע"כ ד( ')זכרי שבעה עיני ה' המה משוטטים בכל הארץבחי' 

בכל איקלים גדילים פירות אחרים כפי הממונה. וע"כ הם 

, כנגד בחי' שבעה רועים, שהם בחי' אנחלקים לשבעה אקלימים

תפילין, שמשם נעשין בחי' המלאכים כנ"ל. והשפע כשיורדת, 

ת דרך מקבל אותה תחילה המלאך הממונה שם. ואח"כ יורד

השדים השוכנים באויר, שהם מקבלים את השפע בדרך מעבר 

לבד, ואין יונקים ממנה רק כדי חיותם לבד. ואח"כ יורדת 

לשם.  בתוהשפע למטה לאותו המקום והשדה שהשפע הולכ

אנת הוא (, בבחי' )דניאל ד( גואח"כ מקבל המלך את השפע )

וזה  .דמזון לכולא בי' וכו'שנאמר שם על האילן  מלכא וכו'

, שהמלך מקבל השפע מן מלך לשדה נעבדבחי' )קהלת ה( 

. [ד] השדה. דהיינו כשהשפע באה למטה, אז מקבל אותה המלך

וכל אלו מקבלין מבחי' שדי, וע"כ כולם נקראים על שם שדי. כי 

שד ע"ש שד"י, וכן שדה ע"ש שדי, וכן העובד השדה נקרא 

כשבחי' . ויפתח וישדד אדמתוכח(  ')ישעיכ"ש ע"ש שדי 

המלאך חזק, אזי אין השדים מקבלין השפע רק דרך מעבר 

לבד, ואין יונקים ממנה רק כדי חיותם לבד. אבל כשנחלש ח"ו 

כח המלאך, אזי הם מקבלין לעצמן כח המלאך. ואזי המאכלים 

הגדילים על ידם נתערב בהן כח הש"ד, כי הם קיבלו לתוכן 

לים גדה ממש את כח המלאך, נמצא כשגדלים המאכלים הם

ע"י תערובת כח הש"ד, וכשאוכלין אלו המאכלים נעשה מהם 

כי גם הם יכולין לטמא את [ ו]חלום ע"י שד ח"ו. ולא זו אף זו 

האדם ח"ו בשינה בטומאה הידוע ח"ו. כי המלאך הוא בחי' 

מראיהם כגחלי אש בוערות כמראה  [ז])יחזקאל א( כ"שאש, 

מקבלין לעצמן כח  . וכשנחלש כח המלאך, ואזי השדיםהלפידים

המלאך, אזי הם מחממין ע"י האש הזה ומטמאין ח"ו בטומאה 

הנ"ל. וע"כ צריכין לחזק את המלאך, וחיזוק המלאך הוא ע"י 

, זה בחי' לב שמח ייטיב פניםשמחה, בבחי' )משלי טו( 

, שנתחזק ע"י לב ומלאך פניו הושיעםסג(  'המלאך, בחי' )ישעי

 [ט] , ע"ש שחוק[ח] שחקיםשמח. וע"כ מקום המלאכים נקרא 

 : ושמחה. כי עיקר חיזוק המלאכים ע"י שמחה כנ"ל

 שרב הוהיבחי' השמחה של תפילין, כמו שאמרו רז"ל וזה 

[ יא]וע' תר"י  :ברכות ל}בדח טובא ואמר תפילין קא מנחנא 

. היינו כי ע"י תפילין מוחין נעשה בחי' המלאך כנ"ל, וע"כ {שם

להמלאך כנ"ל. וע"כ כשחלם לאדם צריך שמחה, כדי ליתן חיזוק 

. כי תענית הוא בחי' [יב]חלום לא טוב, התיקון הוא תענית 

, שע"י תענית שמחינו כימות עיניתנו)תהלים צ(  "ששמחה, כ

. וע"י השמחה נותנין חיזוק להמלאך, ומתקנין [יג] נעשה שמחה

ומכניעין את בחי' החלום רע שהוא בחי' חלום ע"י ש"ד, שבא 

 'וק בהמלאך כנ"ל. וע"כ מי שאין רוצה להתענוע"י שאין חיז

)קהלת  לך אכול בשמחה לחמךאומרים לו המטיבין  ,על החלום

היינו שיהי' אכילתו בבחי' שמחה, שעי"ז מחזק את  [יד] ט(

ם נתקלקל החלום ע"י המלאך, ומכניע את השדים שעל יד

 : המאכלים כנ"ל

ם )ר"ה יסן, כי ניסן ר"ה למלכיחיזוק המלאך הוא בנ ועיקר

ואז נתחדש כל ההתמנות של כ"א וא', ואז נותנין לכל  א(

בחי'  המלאכים ההתמנות שלהם. ואזי נתחדש הרצון של הש"י

, כי אז נותנין עבד בחיל שמיא[ טז] טואוכמצבי)דניאל ד( 

לכולם ההתמנות שלהם כרצונו ית'. ואז יש להמלאכים שמחה 

. וזה [יז] יסן נגאלוונתחזקין. כי אז בניסן הוא זמן הגאולה, כי בנ

, שהיו [יח] ידוע שעיקר גלות מצרים הי' לתקן חטא אדה"ר

. והחימום הוא ע"י [יט]ם מחממין אותו והוליד שדין וכו' שדי

חלישות המלאך כנ"ל ומחמת זה הי' גלות מצרים. ובניסן נגאלו 

ונתתקן חטא אדם הראשון אז. נמצא שבניסן נתחזק כח 

"ר שנתתקן בניסן בעת המלאך שזה בחי' תיקון חטא אדה

, והוצאתי את צבאותיגאולת מצרים כנ"ל. וז"ש )שמות ז( 

(, כי אז נתחזקו ונתתקנו כבחי' מלאכים שיצאו ונגאלו בניסן )

וכמצבי' עבד בחיל עיקר התחדשות הרצון בחי'  ככנ"ל. וע"

הוא בניסן, כי אז הוא זמן תיקון וחיזוק שלהם כנ"ל. אבל  שמיא

לחדש הרצון ע"י השמחה. כי ע"י השמחה  גם בכל השנה יכולין

כנ"ל, ואזי נתעורר שמחה בהמלאכים  'נותנין חיזוק בהמלאכי

באותו  וכמצבי' עבד בחיל שמיאכאלו נתחדש הרצון בחי' 

היום, כאלו קיבלו ההתמנות שלהם באותו היום. אבל עיקר 

התחדשות הרצון הוא בניסן ואזי הוא עיקר חיזוק שלהם. ואזי 

ראוי שיתבטל הטומאה הנ"ל לגמרי מאחר שנתתקן בניסן הי' 

 : ונתחזק כח המלאך כנ"ל

יש שבא טומאה הנ"ל מבחי' אחרת. כי דע, שע"י אבל  יא

, עי"ז בא [כא] רבנים ודיינים שאינם כשרים, שעושין עוות הדין

תהלים }. כי ע"י עוות המשפט שהוא בחי' [כב] וטומאה הנ"ל ח"

אהבות מן המרכבה. כי , נופלין בחי' כסאות למשפט {קכב

כסאות למשפט שהוא בחי' המרכבה, שם הוא בחי' אהבה 

מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה קדושה, בבחי' )ש"ה ג( 

שנפגם המרכבה בחי' כסאות למשפט ע"י כ. ומבנות ירושלים

משם אהבות נפולות. וע"י האהבות  כדןהדין, אזי נופלי כגעוות

 ועוות המשפט הנפולות, בא ח"ו החימום והטומאה הנ"ל.

נעשה ע"י בחי' תפילין רעים. כי יש בחי' תפילין מוחין שיש 

בהם פסולת. כי התפילין מוחין נעשין ע"י שמעלין הליחות 

לבחי' חותם דקדושה בחי'  החתים בשרוושמנונית הגוף מבחי' 

תפילין מוחין כנ"ל, ויש ליחות שצריכין לצאת בבחי' טיפת 

' אלו השמנונית מבחי' . וכשמעלין בחי[כה] עשו וישמעאל

 אל המוח, אזי נתערב פסולת בהמוחין והתפילין החתים בשרו

רשע  (המשפט. בבחי' )חבקוק א כזלקולי, ועי"ז נעשה ק[כו]

, היינו הפסולת שמתערב ומסבב את המוח, מכתיר את הצדיק

ע"י שמעלין בחי' טיפת עשו וישמעאל אל המוח, עי"ז נתקלקל 

 כטלקולי, היינו קמשפט מעוקלעל כן יצא  [כח] המשפט. וזהו

בשלמה )מלכים א ג( "ש המשפט כנ"ל. כי המשפט ע"י המוח, כ

. וע"כ כשנפגם כי ראו כי חכמת אלקים בקרבו לעשות משפט

המשפט, בחי' משפט  ללקוליהמוח, נתקלקל המשפט. וע"י ק

 מעקל, עי"ז בא ח"ו טומאה 

 

                                        
  איקלימים -תרלדב א
 -תרלו מובתרלד  ,הולכות -ובתקפא ,הולכת -בדפו"ר ב

 הולכת
 עיין זוהר תרומה קנג.   ג
. ועיין תורה וסג תנינא תנינא טזעיין לקמן תורה  ד

ז' תנינא אות י', וזוהר וירא קז. שהפרנסה ע"י 
 המלכות 

 גדילים -מתרלוגדלים,  -רלדגם בת ה
פי' עיין עירובין עה. בש"ס ז"פ הביטוי הזה נמצא  ו

 לא רק דבר זה אלא אף דבר חמור ממנו.
כפי' המצודות דוד שם אבל הרד"ק ומלבי"ם פי'  ז

 .שהאש מתהלכת בין החיות
 אלשיך עה"ת דברים לג כו ח
 עיין קהלת יעקב ערך שחוק ט
שר' ירמי'  -רלד. בתרלוכך הגרסא גם בדפו"ר ובת י

)שרב( שר' ירמי'.  -)כגרסת הגמ' ברכות דף ל(. ומתרצו
 -תורת נצחבשרב )ירמיה( ו -הורוביץוהקרן  חלהנך משב

)צ"ע כי שם בגמ' לא מפורש מי   .]שרב[ )שר' ירמיה(
בדח האם רבי ירמיה או רבי זירא ועיין פרי צדיק לר' 

דח טובא צדוק פרשת מסעי אות ט' שלמד שרבי זירא ב

                                        
ולא רבי ירמיה, ועיין גרסת רי"ף על עין יעקב שגורס 

וא"כ אפשר שזו גם גרסת רבינו.  ,רב במקום רבי זירא
שהגיה עפ"י  ערטעפליק אלטערעוד נמצא בהגהות ר' 

כת"י מוהרנ"ת בלק"ה וגרס שם רב בדח טובא.  )לבד 
שם בגמ' מסופר מעשה תרלו כי מהדו' זה קשה על מ

  .י ורבא ומנא ליה שכוונת רבינו לרבי ירמיהדומה באבי
)גם המהרש"א כאן כתב לעיין בזה באורך בתר"י(  יא

והכוונה לפירוש תלמידי רבינו יונה שם והוא פירוש 
רבינו יונה על הרי"ף עי"ש בדף נז. בדפי הרי"ף 

 )עוז והדר( 
 * עיין שבת יא. יב
 כנ"ל בסוף תורה קעט יג
לום. פע"ח שער עיין בסידור סוף סדר הטבת ח יד

אזהרות נוספות  ספר חסידים חזרת העמידה פ"ז.
 אות יבבכת"י לצוואת ר"י החסיד 

וכמצביא,  -וכמצבי', ובתרלד ותרלו ותרצו -בדפו"ר טו
והוא לשון צבי  פסוקה כלשוןוכמצביה ) -ובתשכט 

, וכן משמע כוונת רבנו שמדבר מהתחדשות דהיינו רצון
למגיד מקוזניץ פרשת עיין עבודת ישראל  אבל( )הרצון

נקט כמצביא וכתב בשם הוא גם ם שמסעי ובליקוטים ש
 הזוהר שהוא מלשון צבא( 

                                        
מצביא שם שד מצודות דוובעיין ירמיהו נב כה  טז
 ועיין זוהר ח"ג דף רנח. וא שר צבא,ה
 ראש השנה יא. ועיין שמות יב ב'. יז
פע"ח שער המצות פ"א ושער הפסוקים ריש  יח

 פרשת שמות
 פסקא יא 'ובראשית רבה פרשה כ :ין יחעירוב*  יט
]מכילתא דרבי עיין מכילתא פרשת בא  כ

שם  'ישמעאל פרשת בא מסכתא דפסחא פרשה ט
מבואר שפסוק צבאותי קאי אבנ"י ואילו מלאכי 

יצאו צבאות  -השרת שיצאו רמוז בשמות יב מא 
ה'. וכן מבואר בפסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות 

שכל טוב )בובר( ין מדרש פרק יב אות יז. אמנם עי
והוצאתי את צבאותי. אלו צבאות  אות ד' ז"פ וארא

מלכי שרת שירדו עם הקב"ה למצרים: את עמי בני 
 [ישראל מארץ מצרים. כשמועו:

עיין לק"ה ר"ח הל' ו' אות יא שבדרך כלל הוא  כא
כתובות קה.: ע"י שוחד ובסוטה מא: ב) ע"י דיינים
ע"י עיוות דם אבל בוודאי גם כל א ע"י חנופה(

ושם אות יג  ובעיקר ע"י גזל. המשפט גורם ניאוף
 .ע"י שנאת חינם

                                        
בסוף האות מבאר שגם עיוות המשפט של הדינים  כב

כאן הוא ע"י גאוות הגרים הנ"ל כי גרם לניאוף 
שעי"ז עולה שמנונית פסולה למח ונעשה תפילין 
רעים ועי"ז עיוות המשפט ונופלות אהבות מהמרכבה 

, והיא בחי' אחרת מאות י' ששם ונטמא בשינה
הטומאה ע"י המאכלים מחמת חולשת המלאך, וגם 
אחרת מדלעיל אות ו' שגאות המנהיגים הגבירה 
ניאוף בכלל ישראל ויצאה השמנונית טובה לבטלה 

 ולא עלתה למח ועי"ז נפגם התפילין מוחין.
 .עו ת -בתרלו כג
 נופלים -מתרצו כד
: שזוהמה דף קכח 'עיין שבת קמו. ותיקון ע כה

 שהטיל נחש בחוה יצא בעשו וישמעאל עי"ש. 
 עיין לק"ה פורים ג' ו' כו
 קלקול -מתרלו קילקול,  -גם בתרלד כז
 המשך פסוק הנ"ל כח
 קלקול -מתרלוקילקיל,  -בתרלד כט
 קלקול -מתרצו ל

 תורה אור
י ַבז ְליֹום  זכריה ד )י( י מִּ כ ִּ

ֶאֶבן  או  ֶאת הָׂ ְמחו  ְורָׂ ֹות ְוש ָׂ ְקַטנ 
ה ַהב ְ  ְבעָׂ ֶבל ש ִּ ַיד ְזֻרב ָׂ יל ב ְ דִּ

ה  ָׂ ד ֵהמ  ה ֵעיֵני ְידֹוָׂ ֶ ֵאל 
ֶרץ: אָׂ ל הָׂ כָׂ ים ב ְ ֹוְטטִּ  ְמש 

י ֲחַזְיתָׂ  א ד ִּ נָׂ ילָׂ דניאל ד )יז( אִּ
ְמֵטא  ֵמה  יִּ ף ְורו  ְתקִּ ה ו  י ְרבָׂ ד ִּ
א: ל ַאְרעָׂ א ַוֲחזֹוֵתה  ְלכָׂ ַמי ָׂ ש ְ  לִּ

ה   ֵ ְנב  יר ְואִּ ִּ פ  ְפֵיה  ש ַ )יח( ְועָׂ
זֹון מָׂ יא ו  ג ִּ א ֵבה   ש ַ ָׂ ְלֹכל 

א  רָׂ ר ֵחיַות ב ָׂ דו  י ת ְ חֹתֹוהִּ ת ְ
א: ַמי ָׂ ֵרי ש ְ ֲ פ  ן צִּ נָׂ כ ְ ש ְ י יִּ ְבַעְנפֹוהִּ  ו 

א  א ַמְלכ ָׂ )יט( אנתה ַאְנת ְ הו 
ְתֵקְפת ְ  י רבית ְרַבת ו  ד ִּ
א  ַמי ָׂ ש ְ ת לִּ ְמטָׂ ת ו  ְך ְרבָׂ תָׂ ְרבו  ו 

א: ְך ְלסֹוף ַאְרעָׂ נָׂ ְלטָׂ  ְוש ָׂ
ְתרֹון ֶאֶרץ  קהלת ה )ח( ְויִּ

כ ֹ  א\ל הי א ב ַ ֶדה \}הו  { ֶמֶלְך ְלש ָׂ
ד:  ֶנֱעבָׂ

ישעיה כח )כד( ֲהכֹל ַהי ֹום 
ח  ַ ְזרַֹע ְיַפת  ַיֲחרֹש  ַהחֵֹרש  לִּ

תֹו: ד ַאְדמָׂ ד ֵ יש ַ  וִּ
ת ַהַחי ֹות  ְדמו  יחזקאל א )יג( ו 
ֲֹערֹות  ַגֲחֵלי ֵאש  ב  ַמְרֵאיֶהם כ ְ
יא  ים הִּ דִּ ִּ פ  ַ ַמְרֵאה ַהל  כ ְ

ין ַהַחי ֹות ֵ ֶכת ב  ֶ ְתַהל  ְוֹנַגה   מִּ
ק: רָׂ ֵאש  יֹוֵצא בָׂ ן הָׂ מִּ ֵאש  ו   לָׂ

ב  ֵמַח ֵייטִּ משלי טו )יג( ֵלב ש ָׂ
ה: ַח ְנֵכאָׂ ַבת ֵלב רו  ְבַעצ ְ ים ו  נִּ ָׂ  פ 

ם  תָׂ רָׂ ל צָׂ כָׂ ישעיה סג )ט( ב ְ
יו \}לוֹ \לֹא  נָׂ ָׂ ַמְלַאְך פ  ר ו  { צָׂ

תֹו  ְבֶחְמלָׂ תֹו ו  ַאֲהבָׂ ם ב ְ יעָׂ הֹוש ִּ
ֵאם ְ ֵלם ַוְיַנש   ם ַוְיַנט ְ לָׂ א ְגאָׂ  הו 

ם: ל ְיֵמי עֹולָׂ  כ ָׂ
ימֹות  ֵחנו  כ ִּ מ ְ תהילים צ )טו( ש ַ

ה: עָׂ ינו  רָׂ אִּ נֹות רָׂ נו  ש ְ יתָׂ נ ִּ  עִּ
ה  ְמחָׂ ש ִּ קהלת ט )ז( ֵלְך ֱאֹכל ב ְ
ֵתה ְבֶלב טֹוב ֵייֶנךָׂ  ֲ ש  ַלְחֶמךָׂ ו 
ים ֶאת  ֱאלֹהִּ ה הָׂ צָׂ ר רָׂ י ְכבָׂ כ ִּ

: יךָׂ  ַמֲעש ֶ
ל דארי  דניאל ד )לב( ְוכָׂ

ה חֲ  לָׂ א כ ְ ְיֵרי ַאְרעָׂ ין ד ָׂ יבִּ ש ִּ
א  ַמי ָׂ ֵחיל ש ְ ֵבד ב ְ ֵיה  עָׂ ְצב ְ ְכמִּ ו 
יַתי  א אִּ א ְולָׂ ְיֵרי ַאְרעָׂ ודארי ְודָׂ
ה  יֵדה  ְוֵיאַמר ֵלה  מָׂ י ְיַמֵחא בִּ ד ִּ

:  ֲעַבְדת ְ
ַמע ז וארא  שמות ש ְ )ד( ְולֹא יִּ

י  דִּ י ֶאת יָׂ ַתת ִּ ְרעֹה ְונָׂ ַ ֲאֵלֶכם פ 
ְבאַֹתי  י ֶאת צִּ ם ְוהֹוֵצאתִּ יִּ ְצרָׂ מִּ ב ְ

י בְ  ֵאל ֵמֶאֶרץ ֶאת ַעמ ִּ רָׂ ש ְ ֵני יִּ
ים: דֹלִּ ים ג ְ טִּ פָׂ ש ְ ם ב ִּ ְצַריִּ   מִּ

ה  ָׂ מ  י ש ָׂ תהילים קכב )ה( כ ִּ
ְסאֹות  ט כ ִּ ָׂ פ  ש ְ ְסאֹות ְלמִּ בו  כִּ ש ְ יָׂ

ד: וִּ  ְלֵבית ד ָׂ
יו  דָׂ ו  שיר השירים ג )י( ַעמ 
ב  הָׂ תֹו זָׂ ידָׂ ה ֶכֶסף ְרפִּ ש ָׂ עָׂ
צו ף  ֹוכֹו רָׂ ן ת  מָׂ בֹו ַאְרג ָׂ ֶמְרכ ָׂ

נֹות יְ  ב ְ ה מִּ ם:ַאֲהבָׂ לָׂ ש ָׂ  רו 
ְהֶיה  ויקרא טו )ג( ְוזֹאת ת ִּ
רֹו ֶאת  ש ָׂ ר ב ְ זֹובֹו רָׂ תֹו ב ְ ֻטְמאָׂ
ז ֹובֹו  רֹו מִּ ש ָׂ ים ב ְ זֹובֹו אֹו ֶהְחת ִּ

וא: תֹו הִּ  ֻטְמאָׂ
ג  פו  ָׂ ן ת  ֵ חבקוק א )ד( ַעל כ 
ט  ָׂ פ  ש ְ ֶנַצח מִּ ה ְולֹא ֵיֵצא לָׂ ֹורָׂ ת 
יק  ד ִּ יר ֶאת ַהצ ַ ע ַמְכת ִּ ש ָׂ י רָׂ כ ִּ

ן ֵיֵצא מִּ  ֵ ל:ַעל כ  ט ְמֻעק ָׂ ָׂ פ   ש ְ
ל -מלכים ְמעו  כָׂ ש ְ א ג )כח( ַוי ִּ

ר  ט ֲאש ֶ ָׂ פ  ש ְ ֵאל ֶאת ַהמ ִּ רָׂ ש ְ יִּ
ֵני  ְ פ  ְראו  מִּ ֶלְך ַוי ִּ ֶ ַפט ַהמ  ש ָׂ
ְכַמת  י חָׂ או  כ ִּ י רָׂ ֶלְך כ ִּ ֶ ַהמ 
ט: ָׂ פ  ש ְ ֹות מִּ ֹו ַלֲעש  ְרב  קִּ ים ב ְ  ֱאלֹהִּ

 



 מוהר"ן תנינא          י.    קעו אמונה ה               ליקוטי                           ת            

, שעל ידו בא עמלקאותיות מעקל הנ"ל, כנ"ל. וזה 

וזהו  [ב] אשר קרך בדרך, בבחי' )דברים כה( [א] הטומאה הנ"ל

שהם סמוכים [ ג] וירא את עמלק וירא את הקיני)במדבר כד( 

זה לזה בתורה כי טומאה הנ"ל שהיא טומאת עמלק, היא באה 

ם בחלומראה ככל המבואר למעלה. וזה בחי'  [ד] ע"י גרים
שע רר"ת מראה )כמו שקורין זאת הטומאה מראי"ן( ה

צדיק, שעי"ז בא טומאה זו כנ"ל, ע"י שנעשה הת אכתיר מ

 : עוות המשפט כנ"ל

כשבא טומאה הנ"ל ע"י עוות המשפט, אין תיקון ואזי  יב

 [ו] רק ע"י קישור המרכבה שצריכין לקשר המרכבה בחי'

מלאכי שהם [ ז]שהם רפאל וגבריאל וכו'  ארגמן מרכבו

. שצריך לקשרם, לתקן פגם המרכבה הנ"ל [ח] המרכבה כמובא

שמשם באין האהבות הנפולות כנ"ל. וע"כ קודם השינה נתתקן 

, דהיינו מימיני מיכאל [ט] מקדמונים לומר קישור המרכבה

ין מטומאה לומשמאלי גבריאל וכו'. כי ע"י קישור המרכבה ניצו

 :[י] הנ"ל

, זה בחי' תקיעהים. תקיעה תרועה שברוזה בחי'  יג

. בחי' חרדת הגוף, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו)עמוס ג( 

, שעי"ז וקר רוח איש תבונהמשלי יז( ). בחי' [יא] בחי' קר רוח

, זה בחי' תרועההוא תיקון האמונה ע"י איש תבונה כנ"ל: 

: [יג] כנ"ל רועה זונותבחי' תפילין, היפך [ יב] רועה 'ומשה הי

( זלומות צודקים ואמתיים. בחי' )שופטים , זה בחי' חשברים

ראת  ַּ  , דהיינו חלומות צודקים ואמתיים: ברוהחלום ואת ש ִ  ִמְספ 

ע' } לב נשבר [יד]רים הוא בחי' תיקון המשפט, בחי' שבגם 

כבות חימום הלב, דהיינו מה שהלב נשקה ל ,{.תיקון כא דף מט

ם ישברו פראי, בחי' )תהלים קד( [טז] טוקישהוא כמו נור דל

המשפט שמזה נופלין אהבות נפולות  יז. כי ע"י קלקולצמאם

כנ"ל, ועי"ז הם מחממין הלב ומטמאין ח"ו כנ"ל. כי הלב הוא 

ונשא אהרן את משפט בני )שמות כח(  כ"שמקום המשפט, 

. וכשיש קילקול המשפט, הם מחממין הלב ע"י ישראל על לבו

מום האהבות הנפולות. וע"כ צריך להשקות את הלב לכבות חי

ישברו פראים , בחי' לב נשבר, בחי' שבריםהנ"ל. וזה בחי' 

דהיינו שהלב נשקה, ונכבה חימום הנ"ל, שזה בחי'  ,צמאם

 : תיקון המשפט

ראש השנה יום כיפור סוכות שמיני בחי' וזה  יד
אף אמונתך הוא בחי' תיקון האמונה, בבחי' ר"ה . כי עצרת

הקהילות  )תהלים פט( כי אז נתקבצין כל בקהל קדושים

הקדושות, ועי"ז נתלקטין ונתקבצין כל ליקוטי האמונה בבחי' 

כנ"ל, ועי"ז נעשה תיקון המוחין קדושים  אף אמונתך בקהל

, ראש דייקא, כי נעשה ונתתקן בחי' ראש השנהכנ"ל וזהו 

וזהו בחי' הה' חושים של המוח שכולם נמצאים  : מוחין כנ"ל

, שהם ראיה שמיעה [יח] בבחי' ר"ה. כי יש ה' חושים בהמוח

, כי מהמוח נמשכין [יט] ריח טעם משוש. וכולם נמשכין מהמוח

. וכל אלו החושים נמצאים בבחי' [כ] גידין לכל אלו החושים

בר"ה, הוא חוש הראי' ר"ה, שהוא בחי' ראש ומוחין כנ"ל. 

השנה  [כא] תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשיתבבחי' )דברי' יא( 

כמובא בפירש"י }ן מה יהא בסופה , בר"ה נידוועד אחרית שנה

, שבר"ה רואה ומשגיח על כל השנה מה יהא בסופה וזהו {שם

, הוא בחי' מה שהש"י שומע קול שמיעהבחי' חוש הראי': 

, זה ריח: [כב] צעקות ותפילות ותרועת עמו ישראל ברחמים

, בחי' ובכן תן פחדך ה' והריחו ביראת ה'בחי' )ישעי' יא( 

, טעם: [כג] ואימתך על כל מה שבראתאלקינו על כל מעשיך 

 ועשה לי מטעמים כאשר אהבתיכז(  'זה בחי' )בראשי

, היינו מה שהש"י טועם בר"ה כל המעשים [כד]מפיקודין דעשה 

משוש הוא בידים כהטובים של ישראל. וזהו בחי' חוש הטעם: 

, כי המשוש הוא ידיהם ולא ימישוןקטו(  'בע"ז )תהלי כ"ש

מר"ה עד יוה"כ  [כו] פשוטה לקבל שבים ובידים. וזהו בחי' שיד

, וזה בחי' חוש המשוש: נמצא שבר"ה הוא תיקון המוחין [כז]

כנ"ל, וע"י תיקון המוחין נעשין בחי' תפילין דמכסיין על מוחא, 

. וזהו בחי' עשרת ימי [כח] כי תפילין הם התנוצצות המוחין

 ,)ירמיה טו( אם תוציא יקר מזוללתשובה, כי תשובה היא בחי' 

אלו תפילין  ויקר [ל]כט וזהו בחי' תפילין שנקראו יקר, כמ"ש

)כי התפילין נעשין ע"י תיקון המוחין, שהם נעשין לב. [לא] כנ"ל

לבחי' חותם  החתים בשרומבחי'  לגע"י שמתקנין ומעלין

אם תוציא יקר דקדושה בחי' מוחין תפילין כנ"ל. וזהו בחי' 

, אז הוא כפורוביום שהוא בחי' תשובה, והבן. נ"ל(:  מזולל

גמר תיקון חותם דקדושה, שהוא בחי' תפילין, היפך חותם 

. היינו שבעשי"ת [לד] דס"א כנ"ל, בבחי' וביום צום כפור יחתמון

נעשה בחי' תיקון התפילין כנ"ל, וביוה"כ אז הוא גמר תיקונם. 

כי אז נגמר גמר תיקון חותם דקדושה שהוא בחי' תפילין כנ"ל: 

. בחי' מלאךבגי' סוכה מלאך, כי , זה בחי' תיקון הסוכה

חלום ע"י מלאך, שנעשה ע"י תיקון המוחין והתפילין כנ"ל. 

, בחי' שמחה של תפילין, [לה] וע"כ סוכות הוא זמן שמחתינו

ליתן חיזוק להמלאך, כדי שלא יזיקו המאכלים לקלקל את 

 שאוסף כל מיני מאכל [לו] חג האסיףהחלום כנ"ל. כי סוכות הוא 

צריכין שמחה לחזק את המלאך, שזהו תיקון . וע"כ אז [לז]

שמיני המאכלים כנ"ל, וע"כ סוכות הוא זמן שמחתינו. כנ"ל: 
 הנאמר במלך זה יעצור בעמי , זה בחי' מלכות. בחי'עצרת

ב( חי' תיקון המשפט, בבחי' )תהלים עשזה ב )שמואל א ט(

, היינו בחי' תיקון המשפט המבואר למעלה, משפטיך למלך תן

, [לח] טל טומאה הנ"ל כנ"ל. וזהו בחי' מ"ש בכתביםשעי"ז נתב

שבש"ע הנוקבא עוצרת הטיפה. היינו בחי' תיקון טומאה הנ"ל, 

ע"י בחינות הנ"ל, ונעצרת הטיפה  החתים בשרושנתתקן בחי' 

 : ח"ו החתים בשרובקדושה ואינה נשחתת בבחי' 

בחי' רבי עם תלמידים. שכשיש רבי אמיתי עם וזה טו 

זה נעשה ונתתקן גם כן כל הבחינות הנ"ל. כי  דיעל יתלמידים, 

קיבוץ התלמידים אצל הרב, עי"ז נתקבץ ונתלקט חלקי  על ידי

 . [לט] האמונה
 

                           
א

ק כלול עמלשעיין לק"ה פורים ג' ו'  

 מעשו וישמעאל
ב

 עיין פרש"י שם 
ג

בתורה הסדר הפוך עמלק לפני הקיני.  

ועיין פרש"י שם, לפי שהיה קיני תקוע 
א טו ו' -שמואלועין אצל עמלק וכו' 

ויאמר שאול אל הקיני סורו מתוך 

 .העמלקי
ד

כי קיני הוא יתרו שהתגייר כמ"ש  
 בשופטים א' טז ובני קיני חותן משה

ה
 רים נמצא כבר בדפו"רהערה זו בסוג 

ו
 שה"ש הנ"ל בעמוד הקודם 
ז

דהיינו ראשי תיבות ארג"מ )אוריאל  

רפאל גבריאל מיכאל( והן' רומז לשכינה 
)פרי צדיק דברים אות ה( )ועיין תורה א 

 נ' רומז למלכות(

                           
ח

דף קכז סוף ע"א.  ריקנטי  'תיקון ע 
עה"ת תחילת פרשת במדבר. ספר החשמל 

 לרבי יוסף גיקטליא ד"ה והנני מבאר. 
ט

בק"ש שעל המטה. והמקור ברש"י  
בסידורו סימן תכט ובמחזור ויטרי סימן 
עז.  וראה באבודרהם ברכת הראיה ד"ה 

היוצא בלילה שכתב שהנוסח נלקח מפרקי 
התקנה  נוסח)דר"א פ"ד ד"ה ד' כתות.  

לא נמצא בש"ע טור וב"י ולא בנוסח  הזו

ק"ש שעל המטה נוסח נוספה ל ואולי, האריז"ל
 (מאוחר יותרשלנו 

י
ועיין עוד בלק"ה ר"ח הל' ו' ובפרט  

 'אות יג ואמצע כ' .וערובי תחומין הל' ה
אות לא.  ובראשי פרקים לשבת הל' ד'. 

. ופורים הל' ו' 'והפקר ונכסי הגר הל' ד

 ז' ח' ג'

                           
יא

ועיין  צ"ע לכאורה להפך קר רוח אינו חרד 
בפסוק, כתיב קר רוח וקרי יקר רוח והוא 

קר רוח ואולי  כפל לשון של חושך אמריו

, כי הוא איש תבונות ועי"זחמימות התאוה הפך 
 .כשלבי חלל בקרבי מאירה הנשמה בלב

יב
 שמות ג'  
יג

 לעיל אות ז' ]דף ח:[ 
יד

 תהלים נא*  
טו

 דלוק -, ומתרלו דליק -גם בדפו"ר ותרלד 
טז

תיקון כא דף מט. תיקון כה דף ע סוף  
 ע"א. 

יז
 קילקול -מתרצו  
יח

שבילי אמונה נתיב שישי )ד"ה ואולם  
פעולת הנפש( תורת המנחה לרבי יעקב 
סקילי דרשה יג ודרשה כב. מגן אבות 

 לרשב"ץ על אבות פ"ה מי"ט.

                           
יט

, ספר הברית י"עץ חיים שער נ' פ 
 מאמר טו פ"א.

כ
 ת מאמר יז פ"ט.ספר הברי 
כא

בפסוק מרשית בלי א ועיין גם לקמן  
תנינא ]דף יח.:[ ובתורה מ ]דף  'תורה ח

 כו.[ שרבינו כתב מראשית עם א' 
כב

מוסף של ראש השנה חתימת לשון  
ברכה שלישית מהאמצעיות. ובסיום תפלת 

 התוקע לפני התקיעות.
כג

פילת עמידה של ראש השנה לשון ת 
לברכת אתה הוספה שמוסיפים  ,ויוהכ"פ
 קדוש

כד
 ]דף נא.: נב.[ כא קוןתקו"ז תי*  
כה

בתקפא תרלו ותרצו אות רגיל ובתרלד  

 אות גדול וכן בתשכט מודגש 

                           
כו

עיין תנחומא בשלח טו פרקי דר"א  
)היגר( פרק מב ילקוט שמעוני תורה רמז 

 תתכג ועוד
כז

. ]שם מבואר שבעשרת ימי ר"ה יח*  
תשובה גזר דין של יחיד אפילו נחתם 

 ל להקרע[ יכו
כח

 ע"ח שער הכללים סוף פ"ה 
כט

בתקפא השאיר כאן ריוח כנראה לציין  

 מ"מ לפסוק ולא ציין
ל

 אסתר ח' טז 
לא

 לעיל אות ז ]דף ח:[ 
לב

ביאור זה של מוהרנ"ת בסוגרים נמצא  

 כבר בדפו"ר
לג

 ומעלון -בתרלד 
לד

מלשון הפיוט נתנה תוקף בתפלת ר"ה  

 ויוה"כ.

                           
לה

ועיין  קידוש חג סוכותלשון התפילה ו 
תיו"ט ר"ה א' ב' כי יש בו שמחה יתירה 

 שמחת בית השואבה 
לו

 עיין שמות לד כב וחגיגה יח.  
לז

 פרש"י שם 
לח

כתבי האריז"ל פע"ח לולב פ"ח. משנת  

 חסידים מסכת ימי מצוה וסוכה פי"ב
לט

כל עיין ילקוט שמעוני רמז רמ  
המאמין ברועה ישראל כאילו מאמין במי 

 .שאמר והיה העולם

 אורתורה 
ר כי תצא דברים  כה )יח( ֲאש ֶׁ

ִלים  ֱחש ָ נ ֶׁ ל הַּ ָ ָך כ  ב ב ְ נ ֵּ ְיזַּ ְך וַּ רֶׁ ד ֶׁ ָקְרָך ב ַּ
א  עַּ ְוֹלא ָירֵּ ף ְוָיגֵּ ה ָעיֵּ ָ ת  יָך ְואַּ ֲחרֶׁ אַּ

 ֱאֹלִהים:
ת כד בלק  במדבר ְרא אֶׁ י ַּ )כ( וַּ

ית  אש ִ ר רֵּ אמַּ ֹ י  לֹו וַּ א ְמש ָ ָ ש   י ִ ק וַּ ֲעָמלֵּ
י אֹ  ֲחִריתֹו ֲעדֵּ אַּ ק ְו ֹוִים ֲעָמלֵּ ד:ג   בֵּ

לֹו  א ְמש ָ ָ ש   י ִ יִני וַּ ק ֵּ ת הַּ ְרא אֶׁ י ַּ )כא( וַּ
ע  לַּ ס ֶׁ ים ב ַּ ָך ְוש ִ בֶׁ יָתן מֹוש ָ ר אֵּ אמַּ ֹ י  וַּ

ָך: נ ֶׁ  ִק
ֹוָרה  ג ת  פו  ָ ן ת  ֵּ ל כ  חבקוק א )ד( עַּ
ע  י ָרש ָ ט כ ִ ָ פ  ח ִמש ְ צַּ א ָלנֶׁ צֵּ ְוֹלא יֵּ
א  צֵּ ן יֵּ ֵּ ל כ  יק עַּ ד ִ צ ַּ ת הַּ יר אֶׁ ְכת ִ מַּ

ל: ט ְמֻעק ָ ָ פ   ִמש ְ
ה שיר השיר ָדיו ָעש ָ ו  מ  ים ג )י( עַּ

ָמן  ג ָ ְר בֹו אַּ ָ ְרכ  ף ְרִפיָדתֹו ָזָהב מֶׁ סֶׁ כֶׁ
ָלם: ש ָ נֹות ְירו  ֲהָבה ִמב ְ ף אַּ ֹוכֹו ָרצו   ת 

ִעיר עמוס ג ) ֹוָפר ב ְ ע ש  קַּ ָ ו( ִאם ִית 
ה ָרָעה  ְהיֶׁ ֱחָרדו  ִאם ת ִ ְוָעם ֹלא יֶׁ

ה: ָוד ֹלא ָעש ָ יֹד ִעיר וַּ  ב ְ
ְך ֲאָמָריו עַּ  משלי יז )כז( חֹוש ֵּ יֹודֵּ

ת  עַּ ר}ד ָ ח {(כתיב) ְוקַּ ר רו  ִאיש   ְיקַּ
ָנה: בו    ת ְ

ת  ה אֶׁ ָיה ֹרעֶׁ ה ָה מש ֶׁ שמות ג )א( ו 
ג  ְנהַּ י ִ ן ִמְדָין וַּ הֵּ ֹ ְתנֹו כ  ְתרֹו ֹח ֹצאן ִי
ל  ֹבא אֶׁ י ָ ר וַּ ְדב ָ מ ִ ר הַּ חַּ אן אַּ ֹ צ  ת הַּ אֶׁ

ָבה: ר ָהֱאֹלִהים ֹחרֵּ  הַּ
ב ָחְכָמה  משלי כט )ג( ִאיש  ֹאהֵּ

ח ָאִביו ְורֹ  ַּ מ  ד הֹון:ְיש ַּ ב ֶׁ אַּ ה זֹונֹות ְי  עֶׁ

ְדעֹון  ֹמעַּ ג ִ ְיִהי ִכש ְ שופטים ז )טו( וַּ
ְברֹו  ת ש ִ ֲחלֹום ְואֶׁ ר הַּ ַּ ת ִמְספ  אֶׁ
ל  ָראֵּ ה ִיש ְ ֲחנֵּ ל מַּ ב אֶׁ ש ָ י ָ חו  וַּ ָ ת  ש ְ י ִ וַּ
ם  ְדכֶׁ יֶׁ ן ְיֹקָוק ב ְ י ָנתַּ מו  כ ִ ר קו  אמֶׁ ֹ י  וַּ

ה ִמְדָין: ֲחנֵּ ת מַּ   אֶׁ
י ֱאֹלִהים  חַּ תהילים נא )יט( ִזְבחֵּ רו 

ה ֱאֹלִהים  ֶׁ ר ְוִנְדכ  ב ָ ב ִנש ְ ָרה לֵּ ב ָ ִנש ְ
ה:  ֹלא ִתְבזֶׁ

ְיתֹו  ל חַּ ָ קו  כ  ש ְ תהילים קד )יא( יַּ
רו  ְפָרִאים ְצָמָאם: ב ְ ָדי ִיש ְ  ש ָ

ל תצוה שמות  ָ אֶׁ ת  ָנתַּ כח )ל( ְו
ת  ִרים ְואֶׁ ת ָהאו  ט אֶׁ ָ פ  ש ְ מ ִ ן הַּ חש ֶׁ
ֹבאֹו  ֲהֹרן ב ְ ב אַּ ל לֵּ ים ְוָהיו  עַּ מ ִ ֻ ת  הַּ

ט ִלפְ  ַּ פ  ת ִמש ְ ֲהֹרן אֶׁ א אַּ ָוד ְוָנש ָ י ְיֹד נֵּ
י ְיֹדָוד  ֹו ִלְפנֵּ ל ִלב  ל עַּ ָראֵּ י ִיש ְ נֵּ ב ְ

ִמיד: ָ  ת 
ְלֲאָך  ִ ִים פ  מַּ תהילים פט )ו( ְויֹודו  ש ָ

ים: ל ְקֹדש ִ ְקהַּ ְתָך ב ִ ָנ ף ֱאמו   ְיֹדָוד אַּ
ר  יאעקב  דברים ץ ֲאש ֶׁ רֶׁ )יב( אֶׁ

ִמיד  ָ ָתה  ת  ש  ֹא רֵּ ֹ יָך ד  י ְיֹקָוק ֱאֹלהֶׁ ינֵּ עֵּ
ָנה  ָ ש   ית הַּ ש ִ רֵּ ה  מֵּ יָך ב ָ ְיֹקָוק ֱאֹלהֶׁ

ָנה: ס ֲחִרית ש ָ ד אַּ  ְועַּ
ת ְיֹדָוד  ִיְראַּ יחֹו ב ְ ֲהִר ישעיה יא )ג( וַּ
ֹוט ְוֹלא  פ  יָניו ִיש ְ ה עֵּ ְראֵּ ְוֹלא ְלמַּ

: יחַּ ֹוִכ ע ָאְזָניו י מַּ  ְלִמש ְ
ה ִלי תלדות בראשית  ֲעש ֵּ כז )ד( וַּ

י  ְבת ִ ר ָאהַּ ֲאש ֶׁ ַּ ים כ  מ ִ ְטעַּ י מַּ יָאה ל ִ ְוָהִב
ם  רֶׁ טֶׁ י ב ְ ְפש ִ ְכָך נַּ ָברֶׁ ר ת ְ ֲעבו  ָלה ב ַּ ְוֹאכֵּ

ת:  ָאמו 
ם ְוֹלא  יהֶׁ תהילים קטו )ז( ְידֵּ
כו  ֹלא  ֵּ ל  ם ְוֹלא ְיהַּ יהֶׁ ְגלֵּ ן רַּ ו  ְיִמיש 

ְגרֹוָנם: ו  ב ִ ְהג   יֶׁ
ר ְיֹדָוד  ה ָאמַּ ֹ ן כ  ירמיה טו )יט( ָלכֵּ
ֲעֹמד  ַּ י ת  יְבָך ְלָפנַּ ֲאש ִ ב וַּ ו  ש  ָ ִאם ת 

ה  ְוִאם יֶׁ ִפי ִתְה ל כ ְ ֹולֵּ ָקר ִמז  ֹוִציא ָי ת 
ב  ו  ה ֹלא ָתש  ָ ת  אַּ יָך ְו לֶׁ ה אֵּ ָ מ  בו  הֵּ ֻ ָיש 

ם: יהֶׁ  ֲאלֵּ
ָתה אֹוָרה  ִדים ָהְי הו  י ְ אסתר ח )טז( לַּ

ן ִויָקר: ש  ְמָחה ְוש ָ  ְוש ִ
ה מצרע ויקרא  יֶׁ ְה ֹזאת ת ִ טו )ג( ְו

ת זֹובֹו  רֹו אֶׁ ש ָ ֹובֹו ָרר ב ְ ז ֻטְמָאתֹו ב ְ
ים ְחת ִ ֹובֹו ֻטְמָאתֹו  אֹו הֶׁ רֹו ִמז  ש ָ ב ְ

 ִהוא:
ג לד כי תשא  שמות )כב( ְוחַּ

י ְקִציר  רֵּ ו  כ  ה ְלָך ב ִ ֲעש ֶׁ ַּ ֻבֹעת ת  ש ָ
ָנה: ָ ש   ת הַּ פַּ קו  ג ָהָאִסיף ת ְ ים ְוחַּ  ִחט ִ

ל ָרָאה -שמואל אֵּ מו  ש ְ א ט )יז( ו 
ה ָהִאיש   יֹקָוק ָעָנהו  ִהנ ֵּ ל וַּ או  ת ש ָ אֶׁ

ה  יָך זֶׁ לֶׁ י אֵּ ְרת ִ ר ָאמַּ ְעֹצר ֲאש ֶׁ יַּ
י: מ ִ עַּ   ב ְ

ֹלִהים  ֹלֹמה אֶׁ תהילים עב )א( ִלש ְ
ן  ְתָך ְלבֶׁ ן ְוִצְדָק ֵּ ְך ת  לֶׁ יָך ְלמֶׁ טֶׁ ָ פ  ִמש ְ

ְך: לֶׁ  מֶׁ

 



 תנינא     י:           ליקוטי                          תקעו אמונה ה                 מוהר"ן 

וע"כ נקרא לימוד הרב עם התלמידים ישיבה, על שם קיבוץ 

שכן ( בחי' יו)שמות  ארץ נושבתחלקי האמונה, שהוא בחי' 

 ב( ')ירמי ארץ לא זרועה)תהלים לז(. היפך  ארץ ורעה אמונה

שהיא בחי' פגם אמונה כנ"ל. כי הרב הוא משגיח על חלקי 

קא(  האמונה של כ"א וא' לקבצם ולהעלותם, בבחי' )תהלים

. לשבת עמדי, בחי' ישיבה, עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי

וכנ"ל. וע"כ הגרים שנעשין ע"י קיבוצי  ארץ נושבתבחי' 

 "שהאמונה כמבואר לעיל, ע"כ הם נקראים על שם ישיבה, כ

. וזהו אוירא את הקיני ויאמר איתן מושבך)במדבר כד( 

 דמסייע לך כמובא בתיקונים )תי' כא ד' מגאיתן תניא 

. כי לימוד הישיבה הוא מסייע לגרים, כי הם נתגיירין ע"י ([ב]

בחי' הישיבה כנ"ל. כי ע"י רבי עם תלמידים שהוא בחי' ישיבה, 

שנתקבצין ונתלקטין חלקי האמונה  על ידיעי"ז נעשין גרים, 

כנ"ל. נמצא שבחי' אמונה נתתקן ע"י רבי עם תלמידים. גם 

תתקן ונתחדש ע"י נתחדש ונתתקן המוח, כי מוח התלמידים נ

ומתלמידי הרב, וגם מוח הרב נתחדש ע"י התלמידים, כמ"ש 

ה, שהוא ")מכות י(. ועיקר זמן הקיבוץ הוא בריותר מכולם 

, שאז הוא בחי' תיקון המוחין כנ"ל. והם מאירין [ג] בחי' ראש

היינו כי גם בהרב עם התלמידים  .ומחזקין זה את זה

 השל המוח. חוש הראי' זכשמתקבצים, יש כל בחי' הה' חושים 

והיו עיניך , בבחי' )ישעי' ל( [ד] בחי' מה שרואין את הרב

שהוא דבר גדול: שמיעה, הוא בחינות )איוב  רואות את מוריך

, דהיינו מה שכ"א וא' שומע המוסר של ויגל אזנם למוסרלו( 

הרב: ריח, זה בחי' הטירחות והיגיעות שיש לכ"א וא' בשביל 

וריח ל הרב. וזה בחי' ריח, בחי' )ש"ה ז( לנסוע ולילך ולבא א

חכמתי שבאף עמדה  אף חכמתי עמדה לי, בחי' )קהלת ב( אפך

, דהיינו ע"י טירחות {[ו] ע"ש במ"כ המ"ר קהלת סדר ב}לי 

טירחות  על ידיויגיעות כי אי אפשר לקבל מהרב כי אם 

, וזהו בחי' חוש הריח: טעם, זה בחי' מה שכ"א טועם [ז] ויגיעות

: משוש זה בחי'  מתיקות אמרי נועם של הרב חטעםיש ומרג

. זה בחי' ההוצאות שיש לכ"א, מה שכ"א מוציא [ט] ידים כנ"ל

יגיע כפו על הוצאות לבא להרב. וזה בחי' משוש בחי' ידים, 

בחי' יגיע כפו כנ"ל. נמצא שגם כאן נתתקן בחי' הה' חושים 

נחלש  שלפעמים ,והם מאירין ומחזקין זה את זה .כמו בר"ה

בחי' הה' חושים של ר"ה, ונתחזקין ע"י אלו הה' חושים של 

הרב עם התלמידים, וכן להיפך. גם בחי' תפילין שהוא חותם 

 :בלימודי חתום תורהח(  'דקדושה נתתקן על ידם, בבחי' )ישעי

כד הוו קמו רבנן  יא{כתובות קו ע"ש} יבחי' משארז"ל וזה

( וכסי יבסליק ענני )ממתיבתא דרב הונא הוו נפצי גלימייהו, ו

היינו כשהיו קמים התלמידים  : ([יד] )דהיינו שמשאיגליומא 

מהישיבה של רבם רב הונא, הוו נפצי גלימייהו דהיינו 

. ה' מלך גאות לבש)תהלים צג(  "שהלבושין, בחי' גדלות, כ

היינו שהיו מנפצין ומסלקין בחי' הגאוה, כי ע"י הישיבה של 

דקדושה שהוא היפך הגאוה הרב עם התלמידים נתתקן חותם 

, בשלאות גלך מ"י יר"ת [ טו]גלמי כנ"ל. וזהו גלימייהו 

בחי' הגאוה כנ"ל, שהם הכניעו וסלקו אותה. וזהו וסליק ענני, 

 החתים בשרוזהו בחי' תיקון הברית. שמסלקין ומעלין בחי' 

לבחי' מוחין תפילין כנ"ל. וזהו וסליק ענני, בחי' )בראשית ט( 

ענן כנ"ל. וזהו  [טז] , בחי' תיקון הבריתןוהיתה הקשת בענ
. כי ע"י [יז] )תהלים מז( בחי' גרים אספונ מיםע דיבינר"ת 

תיקון הגרים נעשה תיקון הברית כנ"ל. ואזי כשנעשה תיקון 

אזי  ,, לבחי' מוחיןהחתים בשרוהברית, דהיינו שמעלין בחי' 

. {:ע' תיקון סט דף קטו}על מוחא  יחןינעשה בחי' תפילין דמכסי

הו וכסי ליומא דהיינו שמשא. היינו בחי' תפילין דמכסיין על וז

פני משה כפני חמה מוחא שהוא בחי' שמשא, בחי' משה, בחי' 

 :[יט] וכנ"ל ,(, כי משה הוא הדעת.)ב"ב עה

המוח בבחי' משה בחי' תפילין כנ"ל, אזי גם וכשנתתקן 

בבחי' הסתלקות משה, דהיינו כשנסתלקין המוחין, אזי גם 

נשאר שהיא בחי' שינה, היא טובה ג"כ מאד, בבחי' הרשימה ש

. כי לפעמים [כ] משהר"ת  עובדה נתש תוקהמ)קהלת ה( 

נסתלקין המוחין אצל הרב, וכן אצל התלמידים, כי אין המוחין 

. ובשעת ההסתלקות, אזי הוא בחי' הסתלקות [כא] קבועים תמיד

ה משה שהוא הדעת, בחי' שינה. וע"י תיקון המוחין ע"י הישיב

כנ"ל, אזי גם בשעת ההסתלקות הדעת שהוא בחי' הסתלקות 

בבחי' כבמשה, בחי' שינה, אזי גם בחי' השינה מתוקה וטובה, 

כנ"ל. כי ע"י תיקון המוחין בבחי' משה,  עובדה נתש תוקהמ

עי"ז הוא תיקון השינה, בבחי' חלום ע"י מלאך כנ"ל. וזהו 

ין, בחי' . מתוקה דייקא, בחי' מיין מתיקמתוקה שנת העובד

)כמובא במ"א בליקוטי כגתיקון הברית שהוא בחי' מיין מתיקין 

 כדהראשון בסי' נ'(. היפך פגם הברית שהוא בחי' מיין מרירן

שהוא בחי' פגם טומאה הנ"ל ח"ו. אבל ע"י תיקון המוחין כנ"ל, 

עי"ז השינה מתוקה בבחי' מיין מתיקין, בבחי' תיקון הברית 

, היינו שאין מזיק לו רבה יאכלאם מעט ואם ה [כה] כנ"ל. וזהו

 :[כו] האכילה שעל ידה בא ח"ו טומאה הנ"ל בחלום בשינה כנ"ל

כי נתתקן בחי' השינה ע"י תיקון המוחין כנ"ל. כי ע"י תיקון 

המוחין, גם השינה שהיא בחי' הסתלקות הדעת, היא ג"כ טובה 

 : ומתוקה מאד כנ"ל

להשליך  באמת צריכין דייקא לסלק את המוח, כי צריכיןכי 

צריך שיהיו מעשיו כל החכמות ולעבוד את ה' בפשיטות. כי 

ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה  [,כז]מרובין מחכמתו 

ה' בפשיטות  . וע"כ צריכין לסלק כל החכמות, ולעבוד את[כח]

חכמות של שטות של סתם בני  כטבעיאבלי שום חכמות. לא מ

ם. אלא אפי' חכמות גמורות, אפי' מי שיש לו מוח גדול אד

, כשמגיע לאיזה עבודה, הוא צריך להשליך כל [ל] באמת

החכמות, ולעסוק בעבודתו ית' בפשיטות. וצריך אפי' להתנהג 

 ולעשות 
 

                                              
א

 מושביך -בתרלד 
ב

 בדפים שלנו דף מד.  
ג

 תורה צד תנינא עיין 
ד

 שיש"ק ח"ה סימן כחכאן פל"ח אות כו הובא בעיין  
ה

 ובתשכט תיקן סדר ב' א' כי יש ספרים בקהלת רבה שכתוב א' )ועדין נמצא גם בספרים שלנו(סדר בתרלו כתוב  
ו

וילקוט  'אות ט 'קהלת פרשה ב. ובמדרש זוטא שם ביאור המתנות כהונהובאות יג  'פסוק ט 'פרשה ב 
 שמעוני קהלת פ"ב רמז תתקסח

ז
 עיין תורה מו תנינא 
ח

 מתיקות )תיבת טעם נמחק( -טעם מתיקות, ומתרלו -תרלדדפו"ר וגם ב 
ט

 כמ"ש ידיהם ולא ימישון דבאות י 
י

 מה שאמרו רז"ל בגמרא, ובתקפא נמחק תיבת גמרא, ובתרלו ציין לכתובות. -דפו"רב 
יא

 ובתשכט תוקן דף כזה(שם )ואין  (בות קלכתו) -בתרלו 
יב

בגמ' איתא וסליק אבקא אך המכוון שהאבק כסה על אור החמה כמו ענן וע' בחידושי  
מהרי"ט כתובות שכתב שם וז"ל ונראה דה"ק דכי מיכסי יומא במערבא מחמת עננים וכו' הוו 

מר שהיה לו אמרי קמו ממתיבתא דר"ה, כלומר דמו כמאן דקמו ומזכירין אותו לשבח לו
 ()נחום א(תלמידים הרבה )ואפשר שהוא על דרך כמו וענן אבק רגליו 

יג
 . ושם מתחילת הקטע עד תיבת והיינו באות גדולה הערה זו בסוגרים נמצאת כבר בדפו"ר 
יד

 עי"ש פרש"י מאפיל על החמה והיה ניכר בא"י 
טו

 תהלים קלט טז 
טז

  ותשב באיתן קשתו, וכן לשון חז"ל בנדה מג. יורה כחץ. כו ת מטברית נקרא קשת כמ"ש בראשי 

                                                                                   
יז

נדיב לב ראשון תחלה לגרים. והמקור בסוכה מט: שהיה עי"ש פרש"י על המשך הפסוק עם אלקי אברהם  
 וסיפא דפסוק מגיני ארץ שעל ידם נעשה התיקון. וחגיגה ג.

יח
 דמכסין -בתשכט  
יט

 [באות ז' ]דף ח: 
כ

 עי"ש בפרש"י משה פרנס את ישראל  
כא

, ועיין לק"ה ערובי תחומין ו' יז ששמע עיין שער הפסוקים ויצא ד"ה והנה גם יעקב היו בו ב' בחינות 
יין בזה בעש"ט וירא אות יג. ועיין תורה סה אות ג' מרבנו שבשעת הנסיון לוקחים מהאדם את דעת וע

עיין גיטין סז. מה שביאר המרי"ץ חיות על ד"ה רבי יהודה כשרוצים לתת לאדם יסורים לוקחים ממנו הדעת. 
  חכם לכשירצה. 

כב
 בבבחי' -בתרלד 
כג

]כי אחרי שציין  סוגרים )במ"א( והשאיר תיבת במ"א ובתשכט הוסיף ובתקפא ציין היכן בדפו"ר )כמובא במ"א( 
 היכן לא מובן מדוע השאיר תיבות במ"א[

כד
 מרירין -מרירן ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד  
כה

 המשך הפסוק הנ"ל מתוקה שנת העובד 
כו

 באות י' ]דף ט.[ 
כז

 אבות פ"ג*  
כח

 שם פ"א*  
כט

 מיבעיא -מתרצו  
ל

 אות ג' 'עיין לק"ה יום כפור הלכה ב 

 תורה אור
י טז )לה( ּוְבנ   בשלחשמות 

ן  ל ָאְכלּו ֶאת ַהּמָ ָרא  ִיש ְ
ָנה ַעד ּבָֹּאם ֶאל  ִעים ש ָ ַאְרּבָ
ן ָאְכלּו  ֶבת ֶאת ַהּמָ ש ָ ֶאֶרץ נוֹּ
ָנַען: ה ֶאֶרץ ּכְ  ַעד ּבָֹּאם ֶאל ְקצ 

ידָֹּוד  ַטח ּבַ תהילים לז )ג( ּבְ
ה  ָכן ֶאֶרץ ּוְרע  ב ש ְ ה טוֹּ ַוֲעש  

 ֱאמּוָנה:
ירמיה ב )ב( ָהלְֹּך ְוָקָראָת 

י יְ  אמֹּר ּכֹּה ְבָאְזנ  ַלם ל  רּוש ָ
י ָלְך ֶחֶסד  ָאַמר ְידָֹּוד ָזַכְרּתִ
לּולָֹּתִיְך  ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ּכְ
ֶאֶרץ  ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ְך ַאֲחַרי ּבַ ֶלְכּת 

 לֹּא ְזרּוָעה:
י  ֶנֶאְמנ  יַני ּבְ תהילים קא )ו( ע 
ֶדֶרְך  ְך ּבְ ִדי הֹּל  ֶבת ִעּמָ ֶאֶרץ ָלש ֶ

ִני: ְרת  ִמים הּוא ְיש ָ  ּתָ
ְרא לק בבמדבר  כד )כא( ַוּיַ

לוֹּ ַוּיֹּאַמר  א ְמש ָ ָ ש ּ יִני ַוּיִ ֶאת ַהּק 
ַלע  ּסֶ ים ּבַ ֶבָך ְוש ִ ש ָ יָתן מוֹּ א 

ָך:  ִקּנֶ
ישעיה ל )כ( ְוָנַתן ָלֶכם ֲאדָֹּני 
ף  נ  ֶלֶחם ָצר ּוַמִים ָלַחץ ְולֹּא ִיּכָ
ת  יֶניָך רֹּאוֹּ ֶריָך ְוָהיּו ע  ד מוֹּ עוֹּ

ֶריָך:  ֶאת מוֹּ
ֶגל אָ  ְזָנם איוב לו )י( ַוּיִ

בּון  ֻׁ י ְיש  ַלּמּוָסר ַוּיֹּאֶמר ּכִ
ָאֶון:  מ 

י  שיר השירים ז )ט( ָאַמְרּתִ
יו  ַסְנִסּנָ ֶאֱעֶלה ְבָתָמר אֲֹּחָזה ּבְ
ת  לוֹּ ּכְ ֶאש ְ ַדִיְך ּכְ ְוִיְהיּו ָנא ש ָ

ּפּוִחים: ּתַ ְך ּכַ יַח ַאּפ  ֶפן ְור   ַהּגֶ
י  ַסְפּתִ י ְוהוֹּ קהלת ב )ט( ְוָגַדְלּתִ

ָהָיה ְלפָ  ם ִמּכֹּל ש ֶ ָלִ ירּוש ָ ַני ּבִ
י:  ַאף ָחְכָמִתי ָעְמָדה ּלִ

עּוָדה  ר ּתְ ישעיה ח )טז( צוֹּ
ָדי: ִלּמֻׁ ָרה ּבְ ם ּתוֹּ  ֲחתוֹּ

נחום א )ג( )שייך להערה( 
ִים ּוְגָדול  ְידָֹּוד ֶאֶרְך ַאּפַ

ה \}ּוְגָדל\ ה לֹּא ְיַנּקֶ { ּכַֹּח ְוַנּק 
ְרּכוֹּ  ָעָרה ּדַ סּוָפה ּוִבש ְ ְידָֹּוד ּבְ

 ַרְגָליו:ְוָעָנן ֲאַבק 
תהילים צג )א( ְידָֹּוד ָמָלְך 
ש  ְידָֹּוד עֹּז  ש  ָלב  אּות ָלב  ּג 
ל  ל ּבַ ב  ן ּת  ּכוֹּ ר ַאף ּתִ ִהְתַאּזָ

ט: ּמוֹּ  ּתִ
ְלִמי ָראּו  תהלים קלט )טז( ּגָ
בּו  ת  ם ִיּכָ ּלָ יֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ּכֻׁ ע 
רּו ולא ְולוֹּ ֶאָחד  ּצָ ָיִמים יֻׁ

ֶהם:  ּבָ
 טו )ג( ְוזֹּאתמצרע ויקרא 

רוֹּ  ש ָ בוֹּ ָרר ּבְ זוֹּ ְמָאתוֹּ ּבְ ְהֶיה טֻׁ ּתִ
רוֹּ  ש ָ ים ּבְ בוֹּ אוֹּ ֶהְחּתִ ֶאת זוֹּ

ְמָאתוֹּ ִהוא: בוֹּ טֻׁ  ִמּזוֹּ
ט )טז( ְוָהְיָתה  נחבראשית 

ָעָנן ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹּר  ת ּבֶ ש ֶ ַהּקֶ
ין  ין ֱאלִֹּהים ּוב  ָלם ּב  ִרית עוֹּ ּבְ
ר  ר ֲאש ֶ ש ָ ָכל ּבָ ה ּבְ ל ֶנֶפש  ַחּיָ ּכָ

 ָאֶרץ:ַעל הָ 
ים  י ַעּמִ תהלים מז )י( ְנִדיב 
י  י ַאְבָרָהם ּכִ ֶנֱאָספּו ַעם ֱאלֹּה 
י ֶאֶרץ ְמאֹּד  אלִֹּהים ָמִגּנ  ל 

 ַנֲעָלה:

 



 תקעו אמונה ה                  מוהר"ן תנינא          יא.   ליקוטי                                      

דברים שנראה כמשוגע בשביל עבודת ה', בבחי' )משלי ה( 

. שבשביל אהבת ה' צריכין לעשות באהבתה תשגה תמיד

ורצונו ית'. כי  ב, כדי לעשות מצוותיו[א] דברים הנראין כשגעון

ה'  דבשביל עבודת [ג] רפש וטיטריכין להתגלגל בכל מיני צ

 יש בו. ולאו דווקא מצוה ממש, אלא כל דבר ש[ה] ומצוותיו ית'

נקרא מצוה. כי יש תרי"ג מצות, ואלו התרי"ג מצות  רצון הש"י

יש להם ענפים רבים. וכל דבר שיש בו רצון הש"י שעושין בו 

נחת לאביו שבשמים הוא בחי' מצוה. וצריך לגלגל עצמו בכל 

כדי לעשות איזה רצון ונחת להש"י. ואזי  רפש וטיט ימינ

כל חכמתו ומשליך כשאהבתו חזקה כ"כ להש"י עד שמסלק 

בשביל עבודתו ית' כדי לעשות לו ית' איזה  רפש וטיטלעצמו 

נחת, אזי הוא טובה להמוחין. כי אזי זוכה להשיג אפי' מה 

, . היינו[ו] שהוא למעלה מהמוחין מה שגם משה בחייו לא השיג

, שזה בחי' עוות [ז].{ע' ברכות ז}בחי' צדיק ורע לו רשע וטוב לו 

ה כעוות הדין ח"ו, שגם משה בחייו לא המשפט, כי זה נרא

. היינו גם כשהמוח בשלימות ואינו נסתלק, שזה [ח] השיג זאת

בחי' משה בחייו. כי הסתלקות המוחין בחי' שינה זה בחי' 

הסתלקות משה כנ"ל. וקיום המוחין בעת שהמוחין קיימים 

יכולין להשיג  טואינם נסתלקין זה בחי' משה בחייו. וגם אז אין

נ"ל, דהיינו להשיג מפני מה יש צדיק ורע לו וכו'. אבל השגה ה

רפש ע"י שאהבתו חזקה כ"כ להש"י שמשליך ומגלגל עצמו ב

בשביל עבודתו ית', ועושה עבדות כעבד ממש בשביל וטיט 

אהבתו ית', אזי זוכה להשיג גם מה שבחי' משה בחייו דהיינו 

לו רשע בעת קיום המוחין אין יכולין להשיג, דהיינו צדיק ורע 

כמו בן  [י] וטוב לו. כי יש בחי' בן, שהוא מחפש בגנזייא דמלכא

. ויש בחי' עבד, שאין לו רק לעשות {[יא] :ע' זוהר בהר קיא}

עבודתו שנתנו לו, ואסור לו לשאול שום טעם וחקירה על 

עבודתו, כי הוא מחויב רק לעשות את שלו דהיינו עבודתו 

ב כ"כ את אביו עד שנתנו לו לעשות. אבל יש בן שהוא אוה

שמחמת האהבה הוא עושה מעשה עבד מה שעבד פשוט צריך 

)שקורין יגהגדולה  [יב] הסוללותלעשות. והולך וקופץ בתוך 

רפש , ומגלגל עצמו בכל מיני [יד] פאסי'( בתוך קשרי המלחמה

כדי לעשות נחת רוח לאביו, מה שאפי' עבד פשוט לא  וטיט

רואה אהבתו החזקה הי' עושה עבודות כאלו. ואזי כשאביו 

כ"כ, עד שמשליך עצמו לעבדות גמור בשביל אהבתו, אזי הוא 

מגלה לו גם מה שאין נמסר אפי' לבן. כי אפי' הבן שהוא 

מחפש בגנזיא דמלכא, אעפי"כ יש מקומות שגם הבן אסור 

ליכנס לשם, היינו שיש השגות שגם הבן אינו משיג אותם. אבל 

צמו לעבדות כנ"ל, עי"ז ע"י שהבן מסלק כל חכמתו ומשליך ע

מה שאינו נמסר אפי' לבן. היינו  ,אביו מרחם עליו, ומגלה לו

רע לו רשע וטוב לו שגם משה בחייו ושנתגלה לו בחי' צדיק 

וחמלתי עליהם וזהו בחי' )מלאכי ג(  :  לא השיג זאת
, העובד כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו

לעבדות. שמסלק כל  אותו דייקא, היינו בחי' בן שמשליך עצמו

, היינו בנו העובד אותוחכמתו ועושה מעשה עבד. וזהו 

עליו. כי עי"ז הש"י  וחמלתיעושה מעשה עבד כנ"ל, עי"ז הטובן 

מרחם עליו, מחמת שרואה אהבתו חזקה כ"כ, ומראה ומגלה לו 

ושבתם בחי' צדיק ורע לו רשע וטוב לו כנ"ל. וזהו )מ"ש שם( 
, דהיינו שזוכה להשיג עי"ז וכו' וראיתם בין צדיק לרשע

, כי [טז] צדיק ורע לו רשע וטוב לו כנ"ל: וזה בחי' תיקון המשפט

זוכה להשיג צדיק ורע לו רשע וטוב לו, שזה נראה כעוות 

המשפט, ועכשיו כשזוכה להשיג ולהבין זאת, זה בחי' תיקון 

נמצא שע"י רבי אמת עם תלמידים, נעשין ונתתקנין  : המשפט

 ל.כל הבחינות הנ"

, כשהריאה בשלימות נעשין ג"כ כל [יז] בחי' הריאהוזהו  טז

וקר רוח הבחינות הנ"ל. כי הריאה היא קר ולח, קר זה בחי' 

ח זה כנ"ל. ל   איש תבונה, בחי' תיקון האמונה ע"י איש תבונה

בחי' הלחלוחית והשמנונית העולה אל המוח, ונעשה בחי' 

ה בחי' תיקון מוחין תפילין כנ"ל. גם כשהריאה בשלימות, ז

השינה. כי השינה ע"י הריאה, כי הריאה היא קר ולח, וע"י קר 

. וע"כ בשעת גשמים אז הוא זמן [יח] ולח עי"ז עיקר השינה

שינה, כי אז ערב לאדם השינה מאד. וזה מחמת שהגשמים הם 

קר ולח קרירות וליחות. וכן בבוקר השינה עריבה ג"כ, כי אז 

, וע"כ השינה עריבה אז ג"כ. יורד הטל ואזי ג"כ הוא קר ולח

נמצא שע"י הריאה שהיא קר ולח הוא בחי' תיקון השינה. גם 

(. וזהו .ריאה, ע"ש שהיא מאירת עינים כשארז"ל )חולין מט

)משלי טו(, היינו בחי'  מאור עינים ישמח לבבחי' שמחה, בחי' 

תיקון השמחה שהוא חיזוק המלאך כנ"ל. גם הריאה בשלימות 

[ יט]המשפט. כי מקום המשפט הוא בלב, כמ"ש זה בחי' תיקון 

קילקול  על ידי. וונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו

על המשפט, שעי"ז נופלין אהבות נפולות מן המרכבה כנ"ל, 

נמצא שחימום הלב, זה בחי' זה בא חימום הלב כנ"ל.  ידי

קילקול המשפט. והריאה מנשבת על הלב ומקררת החימום 

ישב רוחו שזהו בחי' תיקון המשפט. וזה בחי' )תהלים קמז( 

מנשבת  כאו, היינו ע"י נשיבת הרוח של הריאה שהיזלו מים

על הלב ומקררת חימום הלב, עי"ז נעשה בחי' תיקון המשפט. 

בחי'  כאאי)עמוס ה( שה כמים משפטויגל , בחי' יזלו מיםוזהו 

תיקון המשפט כנ"ל. וזהו ריאה, ע"ש שהיא מאירת עינים 

כנ"ל, זה בחי' )סנהדרין ו' ע"ב( אין לדיין אלא מה שעיניו 

ר"ת מאירת רואות, שזהו בחי' תיקון המשפט. וזהו 
היינו בחי' תיקון   ,[כג] רושליםי בנותמ הבהא צוףר וכות  כב

כבה, ששם האהבה דקדושה, המר כדהמשפט, שהוא תיקון

 רושליםי בנותמ הבהא צוףר וכות מרכבו ארגמןבבחי' 

 וכמו שאנו אומרים ומשפטיך אור יצאכנ"ל. וזה בחי' )הושע ו( 

ותוציא כאור משפטינו. היינו ע"י הריאה שהיא מאירת  [כה]

המשפט, בחי' ותוציא כאור זה הוא בחי' תיקון  על ידיעינים, 

 : משפטינו

 

                                                
א

כאן מפרש תשגה לשון שגעון ועיין לעיל סוף תורה יט ]ריש דף כז:[ פירש  
שגיונות לשון שוגג מעשה רע וכוונה טובה והכל אחד דהיינו בלא דעת. )משוגע 

  ושוגג בטעות( בבחירה דעתו מאבד
ב

  מציותיו -בתרלד 
ג

הוא רפש ופרש"י ב"ק ל. ש ציון עי"ש מצודות ,ישעיה נז כ'כ "לשה 
ז "ולפי הרשעים סריותם בפיהם, "ש פרש"ועי .(מיםעם עפר  )בוץ טיט

ה נזיקין עיין לק"ו פ שבפיהם רפש וטיט"אולי רומז רבינו לקרוב רחוקים אע

שבשביל צער השכינה משליך עצמו הוא ה' ט' עיקר רפש וטיט 
 לתהומות להעלות נפשות נפולות מלוכלכות ברפש התאוות ועוונות.

ד
 עבודות -מתרצו בתרלד ו 
ה

 שבח הוא לבני אהרן שילכו עד ארכובותיהם בדם. עיין פסחים סה: 
ועי"ש מנחת בכורים וחזון יחזקאל על התוספתא ד' י' שמראים בכך 
שעוסקים באמונה בעבודתו של מקום ואינה נמאסת בעיניהם בגלל 

    .הדם
ו

 ועיין פל"ח איך אפשר להשיג יותר ממשה בחייו 

                                                         
ז

 לעיל סוף תורה יג ד"ה ואי דלינן טפיעיין  
ח

 יג. עי"ש בגמ' ברכות נחלקו לדעת רבי יוסי השיג ולר"מ לא הש 
ט

 א ן –בתקפא  
י

 המלךהגנוזים של באוצרות פי'  
יא

לקב"ה עי"ש גם דף בתרין זינין )נ"א שמהן אלין( אקרון ישראל ד"ה  
 רה ובסוף שיר ידידות של רבינועקיב. ועיין תורה 

יב
רד"ק יונתן תירגם הא מליתא עלו על קרתא כד עי"ש ירמיהו לב  

החומה למכבשה והוא תל עפר שצוברין סביב החומה לעלות משם על 
 וירמיהו לג ד' עי"ש מצודת ציון וכן בדרז"ל מליא בנצא:

יג
 נמצא כבר בדפו"ר 
יד

לשון המשנה בסוטה מד. עה"פ הירא ורך הלבב רע"א שאינו יכול  
 לעמוד בקשרי המלחמה ועיין לקמן תורה מג

טו
 שעושה -ומתרלו  ,העושה -ותרלד גם בדפו"ר 

                                                         
טז

ר שתיקון המשפט דהיינו להשליך כל החכמות ולעיל באות יא ביא 
אות ד'  'ע"י שמגרש טיפת עשו וישמעאל ועיין לק"ה יוה"כ הל' ב

 שכולו חד 
יז

 עיין שיחות הר"ן אות קנז 
יח

 שבילי אמונה נתיב חמישי בתחילת שביל השישי 
יט

 שמות כח ל' 
כ

 שהיא  –שהוא, ומתרלו  -גם בדפו"ר ובתרלד  
כא

שהוא  )וצ"ע  –שהוא וכן תוקן בתרלו  –גם בתרלד שהיא אבל בדפו"ר  
 אפשר דקאי הריאה( 

כב
 ת' דגושה בתקפא ותרלד 
כג

 שיר השירים ג' י' 
כד

 בתקפא נראה שכתוב תיקין 
כה

 לשון הבקשה היום הרת עולם שאומרים בתקיעות ר"ה 

 תורה אור
ת ֲאָהִבים  לֶּ משלי ה )יט( ַאי ֶּ
ָך ְבָכל  יָה ְיַרו ֻּ ד ֶּ ְוַיֲעַלת ֵחן ד ַ

ה תָ  ג ֶּ ש ְ ַאֲהָבָתה  ת ִ  ִמיד:ֵעת ב ְ
ם ישעיה  י ָ ִעים כ ַ נז )כ( ְוָהְרש ָ

ָכל  ֵקט ֹלא יו  י ַהש ְ ִנְגָרש  כ ִ
ש  ָוִטיט: פֶּ ו  ֵמיָמיו רֶּ ְגְרש   ַוי ִ

ְֹללֹות  ה ַהס  ירמיהו לב )כד( ִהנ ֵ
או  ָהִעיר ְלָלְכָדה  ְוָהִעיר  ב ָ
ְלָחִמים  ים ַהנ ִ ד ִ ש ְ ַיד ַהכ ַ ָנה ב ְ ִנת ְ
ב ְוָהָרָעב  רֶּ ֵני ַהחֶּ ְ יָה ִמפ  ָעלֶּ
ָך  ָ ָהָיה ְוִהנ ְ ְרת  ב ַ ר ד ִ ר ַוֲאש ֶּ בֶּ ְוַהד ָ

ה:  ֹראֶּ
מלאכי ג )יז( ְוָהיו  ִלי ָאַמר 

ר ֲאִני  ְיֹדָוד ְצָבאֹות ַלי ֹום ֲאש ֶּ
ם  י ֲעֵליהֶּ ה ְוָחַמְלת ִ ָ ל  ה ְסגֻּ ֹעש ֶּ
נֹו  ר ַיְחֹמל ִאיש  ַעל ב ְ ֲאש ֶּ כ ַ

ם   ָהֹעֵבד ֹאתֹו: ֶּ ְבת  )יח( ְוש ַ
ין  ֵ ע ב  יק ְלָרש ָ ין ַצד ִ ֵ ם ב  ְרִאיתֶּ ו 
ר ֹלא ֲעָבדֹו:  ֹעֵבד ֱאֹלִהים ַלֲאש ֶּ

ְך ֲאָמָריו  משלי יז )כז( חֹוש ֵ
ַעת ְוַקר חַ \ יֹוֵדַע ד ָ { \}ְיַקר רו 

ָנה: בו   ִאיש  ת ְ
משלי טו )ל( ְמאֹור ֵעיַנִים 
ָעה טֹוָבה  מו  ח ֵלב ש ְ ַ מ  ְיש ַ

ם: ן ָעצֶּ ֶּ ַדש    ת ְ
ָ כח תצוה  שמות )ל( ְוָנַתת 

ִרים  ת ָהאו  ט אֶּ ָ פ  ש ְ ן ַהמ ִ ל ֹחש ֶּ אֶּ
ים ְוָהיו  ַעל ֵלב  מ ִ ֻּ ת ַהת  ְואֶּ
א  ֹבאֹו ִלְפֵני ְיֹקָוק ְוָנש ָ ַאֲהֹרן ב ְ

ָרֵאל ַאֲהרֹ  ֵני ִיש ְ ט ב ְ ַ פ  ת ִמש ְ ן אֶּ
ִמיד: ס ָ ֹו ִלְפֵני ְיֹקָוק ת    ַעל ִלב 

ָברֹו  ַלח ד ְ תהילים קמז )יח( ִיש ְ
לו  ָמִים: חֹו ִיז ְ ב רו  ֵ  ְוַיְמֵסם ַיש  

ִים  ַ מ  ל כ ַ עמוס ה )כד( ְוִיג ַ
ַנַחל ֵאיָתן: ְצָדָקה כ ְ ט ו  ָ פ   ִמש ְ

ָדיו  ו  שיר השירים ג )י( ַעמ 
סֶּ  ה כֶּ ף ְרִפיָדתֹו ָזָהב ָעש ָ

ף  ֹוכֹו ָרצו  ָמן ת  בֹו ַאְרג ָ ְרכ ָ מֶּ
ם: ָלִ ש ָ נֹות ְירו    ַאֲהָבה ִמב ְ

י  ן ָחַצְבת ִ ֵ הושע ו )ה( ַעל כ 
ִאְמֵרי ִפי  ים ב ְ ִביִאים ֲהַרְגת ִ נ ְ ב ַ

יָך אֹור ֵיֵצא: טֶּ ָ פ  ִמש ְ  ו 

 



 יא:          ליקוטי                         תקעו אמונה ה                 מוהר"ן תנינא
אמר לי  אמר רב אשי( :)ב"ב עדוזה פירוש א

 ןיקאזלינבהונא בר נתן זימנא חדא הוה 
במדברא, והוה אטמא דבשרא בהדן. פתחנא 
ונקרינא ואנחנא אעישבא. אדמייתינין ציבי 
חלם אטמא, וטוינן. כי הדרן לבתר תריסר ירחי 
שתא, חזינהו להנהו גומרי דהוו קא מלחשי. כי 

ר לי, ההוא עישבא אתאי לקמיה דאמימר, אמ
 :[ג] סמתרי הוה. הנהו גומרי דריתמא הוו

 

, זה בחי' תיקון במדברשסיפר שפעם אחד הלך היינו 

לכתך אחרי במדבר בארץ לא האמונה, בבחי' )ירמיה ב( 

. ארץ לא זרועה, זה בחי' פגם האמונה, שעי"ז נתקלקלו זרועה

מונה, , זה בחי' תיקון האלכתך אחרי במדבר. ו[ד] הזרעים כנ"ל

ותיקנו בחי' ארץ לא  ,שהאמינו בו ית' והלכו אחריו במדבר

והוה אטמא דבשרא זרועה, דהיינו נפילת האמונה כנ"ל. 
, שעל [ה]ערלי בשר . אטמא בשרא, זה בחי' גרים שהם בהדן

, בחי' אטמי בשראכנ"ל. וזהו  החתים בשרוידם בא בחי' 

האמונה  ותוערלי בשר ובחי' החתים בשרו כנ"ל. כי ע"י עלי

הנפולה נעשין גרים, שעל ידם מתגבר ח"ו חותם דסט"א, בחי' 

, היינו שתקננו בחי' החתים ופתחיניןהחתים בשרו כנ"ל. 

פיתוחי חותם בשרו, ונעשה בחי' חותם דקדושה, שהוא בחי' 

היינו בחי' תיקון המוחין כנ"ל.  [ז])שמות כח( קודש לה'

בחי' צמצום  ,[ח] ושמתיך בנקרת הצור  , זה בחי'ונקרינן

ואנחנא אעישבא. המוחין שלא לצאת חוץ לגבול כנ"ל. 
כירק , זה בחי' כלליות המאכלים, כמ"ש )בראשית ט( עישבא

, נמצא שכלליות המאכלים הם בחי' עשב נתתי לכם את כל

, היינו אחר שהיינו מתקנים ואנחנא אעישבאעישבא. וזה 

מאכלים, את המוחין כנ"ל, הנחנו עצמנו אעישבא, היינו על ה

לתקן את המאכלים שלא יזיקו ויפגמו את החלום ח"ו. ותיקון זה 

היינו תיקון המאכלים, נעשה ע"י חיזוק המלאך, שנתחזק ע"י 

, אדמייתינן ציביהתחדשות הרצון ע"י השמחה כנ"ל. וזהו 

, בחי' התחדשות [ט] וכמצביה עביד בחיל שמיאזה בחי' 

, בחי' התחדשות הרצון. היינו שהיינו רוצים להביא הרצון

הרצון, שזהו חיזוק המלאך, שעי"ז הוא תיקון המאכלים כנ"ל. 

היינו שבתוך שהיינו עוסקים  אדמייתינן ציבי חליםוזהו 

וזהו  ,בתיקון המאכלים ע"י התחדשות הרצון, חלם לנו חלום

הוא לשון התקשרות והתחברות. חלים לשון חלום. גם חלים 

ח המלאך וכח השד, כי החלום היה מחובר משני כחות מכ

, לשון ןנוטוימחמת שעדיין לא נתתקנו המאכלים כנ"ל וזהו 

מתענים. כי , היינו שהיינו {.פסחים קז [י] ע' דניאל ו}תענית 

כי . [יב] תיקון החלום כנ"ל יאאיהתענית מביא שמחה, שה

, היינו כשחזרנו ובאנו הדרן לבתר תריסר ירחי שתא

, כי ניסן תחלת לחודש ניסן שהוא אחר י"ב חדשי השנה

. [יג] החדשים. והוא ר"ה למלכים, ואז הוא חיזוק המלאך כנ"ל

. דהיינו שגם חזינהו להני גומרי דקא מלחשי ואעפ"כ

לבתר תריסר ירחי שתא, שהוא ניסן, אז ג"כ עדיין היו בוערים 

ה היינו בחי' חימום הלב, שע"י החמימות בא טומא ,הגחלים

המלאך כנ"ל, והיה ראוי  ידקהנ"ל ח"ו. ובאמת בניסן הוא חיז

כי אתינא לקמיה  .שיתבטל אז הטומאה הנ"ל לגמרי
היינו  ,דסמתרי הווטואמר הנהו עישבא  , דאמימר

שהמאכלים הנ"ל שהם בחי' עישבא כנ"ל של סם תרי הוו, 

שהיה כלול בהם שני כחות סם חיים וסם מות, דהיינו כח 

נתערב אזי  'המאכליטזהמלאך וכח השד כנ"ל. כי קודם תיקון 

בהן כח השד כנ"ל. ואזי הם בחי' סמתרי, סם תרי. כי הם 

הנהו  וזהוכלולים משני כחות כח המלאך וכח השד כנ"ל, 
הנהו גומרי דריתמא כנ"ל. עישבא דסמתרי הוו 

, היינו רותם כשפרש"י, זה בחי' תיקון הוו. ריתמא

. היינו שהודיע לו אמימר, ם המרכבהתר, בחי' יזהמרכבה

 הפגם המרכבה ע"י עוות המשפט כנ"ל, שלזשהחמימות בא מ

)מיכה  רתם המרכבהאין תיקון כ"א ע"י קישור המרכבה, בחי' 

 בנותמ הבהא צוףר וכותר"ת ריתמא . וזהו א(

, שמנפילת האהבה הזאת בא החמימות הנ"ל, ואין רושליםי

, היינו קישור המרכבה, בחי' רתם המרכבהתיקון כ"א ע"י בחי' 

 :[יח] כנ"ל וף אהבה מבנות ירושליםמרכבו ארגמן תוכו רצ
היתקע שופר , זה בחי' תקעובחודש שופר. וזהו תקעו יט

וקר רוח איש . בחי' חרדת הגוף, בחי' [כ] בעיר ועם לא יחרדו

 , שעל ידו נתתקן האמונה כנ"לאיש תבונותהיינו בחי'  תבונה.

חדש, דהיינו  [כב] , היינו בהתפארותבחודש שופר. [כא]

שה שנתגלה. היינו בחי' גרים שהם התפארות וגאוה חד

שמעלין האמונה  על ידימכניסין גאוה בישראל שנעשין 

, כובכסא. בכסא ליום חגינו [כה] . וזהו[כד] כנ"ל כגהנפולה

זה בחי' תפילין דמכסיין על מוחא. כי מהגאוה הנ"ל נעשה 

המגיני ארץ שהם מתקנין ומעלין פגם הגאוה  על ידיתפילין 

ועושין מזה בחי' חותם דקדושה בחי'  החתים בשרושהיא בחי' 

, היינו ר"ה, שהוא בחי' ליום חגינו. וזהו [כז] תפילין כנ"ל

כי חק לישראל ראש ומוחין, שאז נעשין כל הבחינות הנ"ל. 
בחי' תיקון המאכלים כנ"ל.  {ביצה טז}, חק לישנא דמזונא הוא

 : , זה בחי' תיקון המשפט, הכל כנ"למשפט לאלקי יעקב
 

 :לפסוק וחמלתי עליהן וכו' שייך לעיל

 

הוא דבר גדול מאוד להשליך מאתו כל החכמות,  ובאמת

 ולהתנהג בפשיטות לעשות מעשה
 

                                                
א

  הוסיף כאן אות יז -בתרלד 
ב

 קאזלינן -קא אזלינן, ומתרלו  –דפו"ר קאזלינין, וב  -גם בתרלד  
ג

אמר רב אשי אמר לי רב הונא בר נתן פעם אחת היינו הולכים במדבר והיה ירך של בשר עמנו  –תרגום  
פתחנו וניקרנו והנחנו אותו על העשב ולפני שהספקנו ללכת להביא עצים לצלותו ראינו שהירך נתחבר 

ודש ראינו את הגחלים ההם שעדיין מלחשות. וכשבאתי לפני כבתחילה, וצלינו אותו. וכשחזרנו לאחר יב ח
אמימר אמר לי שהעשב שעליו הנחנו את הירך הוא עשב סמתרי )שהוא סם מיוחד שמחבר מה שנוגע בו( 

 והגחלים שצלינו בהם היו של עץ רותם.    
ד

 באות א ]דף ז:[ 
ה

שלבם אטום מדעת את ה' שם לכהנים יחזקאל מד ז' ]הלשון שם בני נכר ערלי לב וערלי בשר והכוונה *  
רומז למה שנתבאר כאן ערלי בשר ר שם במצודות דוד ועיין זבחים כב: ושלא מלו מחמת אונס כמבואו

 אטום עיין פרש"י שמות ו' יב.  ירושועוד שערל פ באות ד' ה' ]דף ח:[ הגאווה שמביאים הגרים לעיל
ו

 עליית -עליות, ומתרלו  –גם בדפו"ר ותרלד  
ז

 ת לט ל'ושמו 
ח

 שמות לג כב  הנ"ל בסוף אות ז ]דף ט.[ 
ט

 דניאל ד לב הנ"ל אות י ]דף ט:[ 
י

 דניאל ו יט ובת טות פרש"י לן בתענית 
יא

 שהוא -מתרצו בדפו"ר וגם בתרלד ותרלו שהיא,  

                                                                                      
יב

 באות י' ]דף ט:[ 
יג

 שם 
יד

 חיזוק -חיזק, ובדפו"ר ותרלד ומתרלו  –בתקפא  
טו

 רסמתרי -תרלדב 
טז

  ל'המאכ -בתרלד 
יז

  המרבה -בתרלד 
יח

 בתחילת אות יא ]דף ט:[  
יט

  הוסיף כאן אות יח -בתרלד 
כ

 הנ"ל תחילת אות יג ]דף י.[ 'עמוס ג 
כא

 וגם שם כתב איש תבונות ולא איש תבונה כלשה"כ [.]דף ח 'אות ג 
כב

 קהלת יעקב ערך שופר ורקנטי עה"ת האזינו סוד ר"ה 
כג

  הנפילה -בתרלד 
כד

 ]דף ח:[ 'אות ה 
כה

 וגם שם שינה מכסה לכסא ם פא הנ"ל בתחילת התורהתהלי 
על פסוק  פרש"יוע( וא לשון כיסוישה כאן, וכפירוש רבנו )כלשון הפסוק הסבכ ,משך הנחל תיקן בכסה ליום חגינו כו

 (ועיין לעיל מה שנרשם בריש תורה יד)  .זה שכסה רומז לכסא
כז

 אות ז ]דף ח:[ 

 תורה אור
ירמיה ב )ב( ָהֹלְך ְוָקָראָת 
ַלם ֵלאֹמר ּכֹה  ְבָאְזֵני ְירּוש ָ
י ָלְך ֶחֶסד  ָאַמר ְיֹדָוד ָזַכְרּתִּ

ְך אַ  ְך ְנעּוַריִּ לּוֹלָתיִּ ֲהַבת ּכְ
ֶאֶרץ  ר ּבְ ְדּבָ ּמִּ ְך ַאֲחַרי ּבַ ֶלְכּתֵ

 ֹלא ְזרּוָעה:
ֵני  יֲאֶכם ּבְ ֲהבִּ יחזקאל מד )ז( ּבַ
ר  ֵנָכר ַעְרֵלי ֵלב ְוַעְרֵלי ָבש ָ
לֹו ֶאת  י ְלַחּלְ ש ִּ ְקּדָ מִּ ְהיֹות ּבְ לִּ
י  יְבֶכם ֶאת ַלְחמִּ ַהְקרִּ י ּבְ יתִּ ּבֵ

יתִּ  רִּ ֵפרּו ֶאת ּבְ י ֵחֶלב ָוָדם ַוּיָ
ל ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם:  ֶאל ּכָ

טו )ג( ְוֹזאת מצרע ויקרא 
רֹו  ש ָ זֹובֹו ָרר ּבְ ְהֶיה ֻטְמָאתֹו ּבְ ּתִּ
רֹו  ש ָ ים ּבְ ֶאת זֹובֹו אֹו ֶהְחּתִּ

וא: ּזֹובֹו ֻטְמָאתֹו הִּ  מִּ
יָת תצוה שמות  כח )לו( ְוָעש ִּ

ְחּתָ ָעָליו  ּתַ יץ ָזָהב ָטהֹור ּופִּ ּצִּ
ּתּוֵחי ֹחָתם ֹקֶדש  ַליֹדוָ   ד:ּפִּ

)כב( ְוָהָיה לג כי תשא  שמות
ְקַרת  נִּ יָך ּבְ ְמּתִּ י ְוש ַ ֹבדִּ ֲעֹבר ּכְ ּבַ
י ָעֶליָך ַעד  י ַכּפִּ תִּ ּכֹ ַהּצּור ְוש ַ

י:  ָעְברִּ
ל ֶרֶמש  ט נח  בראשית )ג( ּכָ

ְהֶיה  ר הּוא ַחי ָלֶכם יִּ ֲאש ֶ
י  ב ָנַתּתִּ ֶיֶרק ֵעש ֶ ְלָאְכָלה ּכְ

 ָלֶכם ֶאת ּכֹל:
דניאל ד )לב( ְוָכל דארי 

ין דָּ  יבִּ ָלה ֲחש ִּ ְיֵרי ַאְרָעא ּכְ
א  ַמּיָ ֵחיל ש ְ ֵיּה ָעֵבד ּבְ ְצּבְ ּוְכמִּ
יַתי  ודארי ְוָדְיֵרי ַאְרָעא ְוָלא אִּ
יֵדּה ְוֵיאַמר ֵלּה ָמה  י ְיַמֵחא בִּ ּדִּ

:  ֲעַבְדּתְ
ָבה  ְרּכָ מיכה א )יג( ְרֹתם ַהּמֶ
ית  יש  ֵראש ִּ ֶבת ָלכִּ ָלֶרֶכש  יֹוש ֶ

ּיֹון  יא ְלַבת צִּ את הִּ י ָבְך ַחּטָ ּכִּ
ָרֵאל: ש ְ ֵעי יִּ ש ְ ְמְצאּו ּפִּ  נִּ

שיר השירים ג )י( ַעּמּוָדיו 
יָדתֹו ָזָהב  ה ֶכֶסף ְרפִּ ָעש ָ
ָמן ּתֹוכֹו ָרצּוף  בֹו ַאְרּגָ ֶמְרּכָ

ָלם: נֹות ְירּוש ָ ּבְ  ַאֲהָבה מִּ
ֹוָפר עמוס ג ) ַקע ש  ּתָ ם יִּ ו( אִּ

ם  יר ְוָעם ֹלא ֶיֱחָרדּו אִּ עִּ ּבְ
יר וַ  עִּ ְהֶיה ָרָעה ּבְ יֹדָוד ֹלא ּתִּ

ה:  ָעש ָ
ְך ֲאָמָריו  משלי יז )כז( חֹוש ֵ

ַעת ְוַקר  { \}ְיַקר רּוחַ \יֹוֵדַע ּדָ
בּוָנה: יש  ּתְ  אִּ

ים  משלי כ ם ֲעֻמּקִּ )ה( ַמיִּ
בּוָנה  יש  ּתְ יש  ְואִּ ֵעָצה ְבֶלב אִּ

ה: ְדֶלּנָ  יִּ
ְקעּו ַבֹחֶדש   תהילים פא )ד( ּתִּ

נּו: ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֵ ֹוָפר ּבַ  ש 

 



 יב.           מוהר"ן תנינא        כי מרחמם ינהגם ז          ליקוטי                                   

יתברך בעובדות בתמימות בלי חכמ זה  ועבדות לעובדו  כי  ת. 

כשעושה   כי  שם.  ונעלמת  נסתרת  תורה שהתורה  סתרי  בחי' 

עובדות פשוטים, ובאמת בוודאי יש בהם תורה גבוה מאד, רק  

הוא  בהם  שיש  שהתורה  נמצא  בהם.  שיש  מה  יודעין  שאין 

בחי'   הוא  תורה  וסתרי  תורה.  סתרי  בחי'  ונעלם   [א] נסתר 

ירכיךחמו )סוכה    קי  כשדרז"ל  בסתר  ד"ת  אף  בסתר  ירך  מה 

חמוקי ירכיך כמו  מט ע"ב( ועי"ז נעשה תיקון המשפט, בבחי'  

וכו' התהום   חלאים  עד  ויורדין  שמחוללין  השיתין  שהם 

)תהלים לו(,   משפטיך תהום רבהבחי'  ([ב]  )כשדרז"ל שם בסוכה

הם  היינו בחי' המשפט שנפל עד התהום. וע"י העובדות הנ"ל ש

שיתין שהם מחוללין גבחי'    חמוקי ירכיךבחי' סתרי תורה בחי'  

עד התהום, הם בוקעין ויורדין עד התהום ומעלין את המשפט  

תהום אל תהום   [ה] . בבחי' משפטיך תהום רבהמבחי'  ד' מנפילת

)תענית    קורא בחג ךודרז"ל  המים  את  כשמנסכין  ע"ב(  "ה 

הומות קורין זה  . היינו שהת[ו]   תהום אומר לחבירו אבע מימך

המשפט שנפל אליהם, כדי שיחזור ויתתקן    זלזה שישובו ויחזרו 

וזהו אבע מימך, בחי'  ויגל כמים משפטהמשפט, בבחי'   ויגל  . 

משפט אליהם,  כמים  שנפל  המשפט  ויחזרו  שיביעו  היינו   .

בבחי'   משפטשיתתקן  כמים  עשיות    ויגל  שע"י  נמצא  כנ"ל. 

 :  ועובדות בפשיטות, נעשה תיקון המשפט

 )כגון כשמזיעין ע"י דבר שבקדושהטזיעה טובה,  ע"י    [ח]ו  

בחי'  [י] שמחה,  נעשה  עי"ז  בחגיך(  בחי'  יו)דברים    ושמחת   )

יו"ט.   של  דויאשמחה  יום   יבקא ו)ולאו  כל  אלא  ממש  טוב  יום 

טוב( יום  נקרא  טוב  בחי'  כי   , שהוא  הדמים,  ע"י  השמחה  כי 

הטחול מן  הדמים[יג]   העצבות  עכירות  היא  וטחול  .  [יד]   , 

וכשמתגבר ח"ו עכירת הדמים של הטחול, עי"ז באין חולשות  

ח"ו. כי כשהעכירת הדמים הוא במדה בטחול, אזי אדרבא הוא  

כי נשארין הדמים  הדמים,  מקבל העכירת  טובה מה שהטחול 

נעשין   ח"ו,  מתגבר  הטחול  של  הדמים  כשעכירת  אבל  זכים. 

צא הארס  , כי ע"י הזיעה יו[טו]   העחולשות ח"ו. והרפואה היא זי

שהם הפילו אותו למשכב ח"ו, ואזי  [  טז]שיש בהדמים העכורים  

נשארין הדמים זכים. ואזי זוכה לשמחה, כי עיקר העצבות ע"י  

עכירת   שיוצאין  ועכשיו  כנ"ל.  הדמים  עכירת  שהוא  הטחול 

וזה אותיות   וכו'.  זיעה נעשה שמחה  ר"ת זיעה  הדמים ע"י 

 יזחה של י"טח(, היינו בחי' שמ)תהלים קי  "יי  שהע  יוםה  הז

 :  שנעשה ע"י זיעה טובה כנ"ל

שאנו רואין שהחולה תיכף כשמזיע נמשך עליו שמחה, כי    וזה

 :  ע"י הזיעה נעשה שמחה כנ"ל

 

וכו'   ויהי  [יח]  ז  מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם 

   : [יט]

ינהגם  כי  א הוא    ' )ישעי  מרחמם  שהוא רחמן  מי  היינו  מט(. 

תנהג עם הרחמנות, כי יכול להיות מנהיג. וצריך לידע איך לה

. וכן מי שאינו  [כ]   על רשעים או על רוצחים וגזלנים אסור לרחם 

יודע איך להתנהג עם הרחמנות, אזי יוכל לרחם על תינוק של  

ליתן לו מאכל הצריך לגדול, ולא לקטן כזה. כי קטן   [כא]   ד' ימים

איך   לידע  צריך  ע"כ  דווקא.  חלב  ע"י  רק  לזונו  צריכין  כזה 

חמנות, שלקטן כזה צריכין לרחם ליתן לו חלב  להתנהג עם הר

לרחם   צריכין  וא'  כ"א  על  וכן  לו,  ולגדול מאכל הצריך  דייקא, 

 : במה שצריך לו

מנהיג    ורחמן  ב הי'  הוא  כי  רבינו.  משה  רק  הוא  כזה, 

וכו'    'מה שהי' הוא שיהיהמנהיג לעתיד, כי    'ישראל והוא יהי

א( רחמנות [כב]   )קהלת  לו  הי'  רבינו  משה  כי  על    כג.  באמת 

ישראל, ומסר נפשו בשביל ישראל, והשליך נפשו מנגד ולא הי'  

ואעשך לגוי חושש על עצמו כלל. כי הש"י אמר לו )שמות לב(  

אמר  [כד]   גדול רק  כלל  זה  על  השגיח  לא  והוא  תשא ,  אם 

וכו' הי)שם(  [כה]  חטאתם  הוא  כי  והי'   '.  אמתי,  ומנהיג  רחמן 

ושב מבני אדם. כי עיקר  העולם מי ' עוסק בישובו של עולם שיהי

ואינו   היישוב,  מן  אינו  דעת  לו  שאין  ומי  הדעת,  הוא  האדם 

כלל אדם  בשם  אדם.  [כו]  מכונה  בדמות  חיה  בחי'  הוא  רק   ,

שיהי העולם,  ביישוב  עוסק  והי'  רחמנות,  לו  הי'  רבינו    ' ומשה 

העולם מיושב וממולא מבני אדם, היינו בני דיעה כנ"ל. כי הוא  

אתה הראת לדעת כי ה'  )דברים ד(    "שכפתח לנו אור הדעת,  

יש  האלקים  כזהוא כי  לנו  וגילה  הדעת,  את  פתח  משה  כי   .

 :  אלקים שליט בארץ

ח"ו  כי  ג   נופלין  קדוש  עם  כשישראל  הוא,  הרחמנות  עיקר 

הגדול מכל מיני רחמנות כי כל   'בעוונות ר"ל, כי זהו הרחמנו 

המשאוי כנגד  כלל  נחשבים  אינם  שבעולם,  הקשים    היסורים 

זהו   ח"ו,  בעוונות  נופלים  כשישראל  כי  ח"ו.  עוונות  של  הכבד 

מאד   כבד  הזה,  [  כח] משאוי  הכבד  המשאוי  כלל  לישא  שא"א 

ממנבבחי'   יכבדו  כבד  שיודע    כטו כמשא  מי  כי  לח(.  )תהלים 

של   ודקות  רוחניות  ויודע  לקוחים,  הם  מאין  ישראל  קדושת 

ואין מעון,  לגמרי  רחוקים  הם  שישראל  יודע  הוא  עון    ישראל. 

וגודל  משרשם  קדושתם  גודל  לפי  לא,  כלל  כלל  להם  שייך 

אינם   שבעולם  היסורים  כל  וע"כ  ורוחניותם.  נחשבים  דקותם 

כנגד המשאוי הכבד   ואפי' כשיש  למשאוי  של עונות ח"ו ר"ל. 

לאדם יסורים, אם אין בהם עוונות, אינם נחשבים ליסורים כלל.  

וזה בחי' )שבת נה( אין יסורין בלא עון, שכשאין בהם עון אינם 

  . ח"ו  לונותויסורים כלל, כי עיקר היסורים הם רק כשנופלים בע

להוציאם   קדוש  עם  ישראל  על  לרחם  הרחמנות  עיקר  וזהו 

עת    מהמשאוי בכל  ע"ה  רבינו  משה  וע"כ  עוונות.  של  הכבד 

והתפלל   עליהם,  נפשו  מוסר  היה  עון,  באיזה  ישראל  שנפלו 

וכיוצא כי ידע שלפי קדושת ישראל    [לא]   בעדם, כגון במרגלים 

כלל המשא הכבד   לישא  וא"א להם  ודקותם הם רחוקים מעון, 

ע"י  רק  הוא  ח"ו,  לעוונות  באים  מהיכן  ובאמת  כנ"ל.  עון  של 

רוח  שאי בו  נכנס  אא"כ  עבירה  עובר  אדם  אין  כי  דעת.  לו  ן 

 שטות )סוטה ג(.  

 

 
 'ז שיריםהיר ש*  א
עי"ש פרש"י שיתין  ב חלל שתחת המזבח   –דף מט. 

סתרי, לשון חמק ועבר    –ם. חמוקייכנגד מקום הנסכ
 )שה"ש(

 שותין  -בתרלד ג
מנפילת', וכן העתיק בתקפא )אע"פ שנשאר    -בדפו"ר  ד

התיבה(   להשלים  בשורה    -ומתרלו  בתרלדמקום 
   מנפילתו

 תהלים מב *  ה
 פרש"י בגמ' שם –אבע לשון נחל נובע  ו
ואולי    ,וצ"ע אולי צ"ל יְחִזרו  ,במנוקדים ניקדו יְחְזרו  ז

ויחזרו הממון   'ג  'שון מוהרנ"ת עיין לק"ה דיינים הכך ל
 . למקומו

 לא ידוע היכן ומתי נאמרה תורה זו  ח
 הערה בסוגרים נמצא כבר בדפו"ר  ט

 
 מחברת הקודש להמרח"ו שער השבת עיין  י

 הערה בסוגרים נמצא כבר בדפו"ר  יא
 דוקא -מתרלו  יב
ב  יג אות  כג  תורה  לעיל  בלשון   'עיין  גם  ועי"ש 

טחול  להפך  בגמ'  דאיתא  בהערה  לו.  דף  מוהרנ"ת 
עיין כוזרי מאמר רביעי אות כה שהוא מנקה שוחק ו

הדם ולכן שוחק ולפ"ז השחוק הוא מצד נקיון הדם 
   ספג לתוכו.שועצבות מצד הזהמה 

ושם אות ד' טחול   גורם לניאוף  תורה לו אות ג'  יד
תורה נא בו.  הוא מרה שחורה ודמעות מותרות שלה

 .יוצא ע"י דמעותו  גורם לשקרהעכירות של בטחול  
 .ויוצא ע"י זיעה  צבותוכאן גורם לע

 ברכות נז: זיעה סימן יפה לחולה עיין  טו
עמ' אדם עולם קטן אטו( נפוצות יהודה )מוסקעיין  טז

 וספר הברית ח"א יז ד'. עז במהדו' תשס.

 
 יו"ט  -מתרלו יז
שנת  יח חנוכה  בשבת  נט)   תק"ע  נאמר  ב' (חי"מ   .

טבת )פל"ח( ועיין פל"ח אות כה שבזה המאמר סמך  
רבינו ידיו על מוהרנ"ת שיהיה המוציא ומביא בכל  

 עניניו הקדושים עי"ש.
 בראשית מא *  יט
ובאה"ל אות ה' ואות מט לאיזה  'עיין פל"ח אות ט כ

רשעים הכוונה כי מאידך העיקר הוא לעסוק בישוב 
וגם  ענין דק  והוא  ולהאיר בהם דעת  העולם לרחם 
משה קירב את הערב רב כביכול שלא ברצון הש"י 
מן  אבר  לק"ה  ועיין  כספחת.   קשים  שהיו  ואע"פ 

 החי הל' ב' אות א'.
 סתפינא ד"ה ואי לאו דמי עיין פל"ח כאן אות ט' כא
תיקון סט דף קיא: עיין  מה שהיה הוא ר"ת משה    כב

ו וקיב.  ב'  יב  עה"ת שמות  כהן  רמ"ע מפאנו שפתי 
 מאמר מעין גנים ח"א ליקוטים 

 
   רחמנית -בתרלד כג
 ועיין גם דברים ט' יד  כד
 וההמשך ואם אין מחני  כה
 'אות ב 'עיין ביאה"ל תורה ו כו
בתרצו  -תרלוב  כז הוא(  תיבת  )נמחק  האלקים   ה'  -ה' 

  -משך הנחל תשסגה' האלקים,    -בתשכטהוא האלקים,  
האלקים המנוקדיםה'  בשאר  ותוקן  ה  ,  ה' )לשון  פסוק 

 הוא האלקים(
יגעיין    כח ה'  בקרקע  ועיין שיש"ק לק"ה שותפין   ,

 ח"ב אות רעג ורעד 
ומתרלו  -בתקפא  כט ובתרלד  בדפו"ר  אבל  ממני   -ממנו, 

 )וכן לשון הפסוק ממני(
 בעונות  -מתרלו ל

 יד  במדבר לא

 תורה אור 
פּו   ּיָּ ַמה  )ב(  ז  השירים  שיר 
ִדיב   נָּ ת  ּבַ ִלים  עָּ ּנְ ּבַ ַמִיְך  ְפעָּ
ִאים   ֲחלָּ מֹו  ּכְ ְיֵרַכִיְך  ַחּמּוֵקי 

ן: ּמָּ ה ְיֵדי אָּ  ַמֲעש ֵ
ַהְרֵרי   ְתךָּ ּכְ תהילים לו )ז( ִצְדקָּ
ם   דָּ ה אָּ הֹום ַרּבָּ ֶטיךָּ ּתְ ּפָּ ֵאל ִמש ְ

ד:  יַע ְידֹוָּ ה תֹוש ִ  ּוְבֵהמָּ
)ח(   מב  ֶאל  תהילים  הֹום  ּתְ

ל   הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריךָּ ּכָּ ּתְ
רּו:  בָּ ַלי עָּ יךָּ עָּ ֶריךָּ ְוַגּלֶ ּבָּ  ִמש ְ

ִים   ּמַ ּכַ ל  ְוִיּגַ )כד(  ה  עמוס 
ן:  ַנַחל ֵאיתָּ ה ּכְ קָּ ט ּוְצדָּ ּפָּ  ִמש ְ

 
 תורה ו 

ךָּ   ַחּגֶ ַמְחּתָּ ּבְ דברים טז )יד( ְוש ָּ
ךָּ   ְוַעְבּדְ ךָּ  ּוִבּתֶ ּוִבְנךָּ  ה  ַאּתָּ

וְ  ֶתךָּ  תֹום  ַוֲאמָּ ְוַהּיָּ ר  ְוַהּגֵ ִוי  ַהּלֵ
 : ֶריךָּ עָּ ש ְ ר ּבִ ה ֲאש ֶ נָּ ַאְלמָּ  ְוהָּ

ַהּיֹום   ֶזה  )כד(  קיח  תהילים 
ה   ְמחָּ ְוִנש ְ ה  ִגילָּ נָּ ד  ְידֹוָּ ה  ש ָּ עָּ

 בֹו:
 

 תורה ז 
ץ  ִמּקֵ ַוְיִהי  )א(  מא  בראשית 
חֵֹלם   ּוַפְרעֹה  ִמים  יָּ ַתִים  נָּ ש ְ

ה עֵֹמד ַעל ַהְיאֹר:   ְוִהּנֵ
בּו ְולֹא  ישעיה מט )י( לֹא ִירְ  עָּ

ֶמש   ש ָּ וָּ ב  רָּ ש ָּ ם  ַיּכֵ ְולֹא  אּו  ִיְצמָּ
ם ְיַנֲהֵגם ְוַעל ַמּבּוֵעי   י ְמַרֲחמָּ ּכִ

 ַמִים ְיַנֲהֵלם: 
ה   יָּ הָּ ֶ קהלת פרק א )ט( ַמה ש ּ
ה הּוא  ֲעש ָּ ּנַ ֶ ְהֶיה ּוַמה ש ּ ּיִ הּוא ש ֶ
ַחת   ּתַ ש   דָּ חָּ ל  ּכָּ ְוֵאין  ה  ש ֶ עָּ ּיֵ ש ֶ

ֶמש   ָּ  : ַהש ּ
ה  )י( ְועַ   לב  כי תשאשמות   ּתָּ

ֶהם   בָּ י  ַאּפִ ְוִיַחר  י  ּלִ ה  יחָּ ַהּנִ
ְלגֹוי  אֹוְתךָּ  ה  ְוֶאֱעש ֶ ם  ַוֲאַכּלֵ

דֹול:  ּגָּ
ִאם   ה  ְוַעּתָּ )לב(  לב  שמות 
ְמֵחִני  ַאִין  ְוִאם  ם  אתָּ ַחּטָּ א  ָּ ש ּ ּתִ

 : ְבּתָּ תָּ ר ּכָּ ְפְרךָּ ֲאש ֶ א ִמּסִ  נָּ
ְרֵאתָּ   הָּ ה  ַאּתָּ )לה(  ד  דברים 
ֱאלִֹהים   הָּ הּוא  ד  ְידֹוָּ י  ּכִ ַדַעת  לָּ

ַבּדֹו: ֵאי  ן עֹוד ִמּלְ
לח  ֲעֹוֹנַתי    תהילים  י  ּכִ )ה( 

ֵבד   כָּ א  ָּ ַמש ּ ּכְ י  רֹאש ִ ְברּו  עָּ
י:  ּנִ דּו ִמּמֶ  ִיְכּבְ
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 מאמר תקעו אמונה
 מספה"ק ליקוטי מוהר"ן תנינא

 
 א

 זמן אמירת התורה
)חי"מ  נאמרה בראש השנה שנת תקע  

 )פל"ח( חל בימים ב' ג'  נט(
 

 פתיחה
כיצד מחזקים אותה.   וכדרכו מאז שחלה מדבר בה על האמונה , רבנו שנה לפני הסתלקותתורה זו נאמרה 

 ים הקשורים לזה. נומרחיב בזה לעוד כמה עני
והאמונה מבואר שהיא בחי' רשימו של האמת שנשאר בחלל הפנוי, ויסוד זה חוזר כאן בתורה בכמה וכמה  

 פנים.
וכגון בשינה שהיא בחי' הסתלקות המוחין   ,בהסתלקותםחוזק הרשימו הנשאר שכפי חוזק המוחין כך גם 

וא כפי חוזק הרשימו שנשאר שאם הוא חזק אזי החלום ע"י מלאך ואם הוא חלש אזי החלום  והחלום שבה ה
  ע"י שד.

 שהן עניין אחד.  הגאווהושיבור תיקון הברית הם כפי המוחין  ו
נראה שהתורה מתחלקת לשני חלקים האחד כיצד מחזקים את האמונה והשני מורכב מכמה בכלליות 

טומאה   תלילה בשינה, וזה קשור הדק היטב לעניין האמונה שעל כן נקראסיבות הגורמות לטומאת המקרה 
כי פגה"ב הוא פגם הקשר והברית שיש לאדם עם הקב"ה ועי"ז נופל   הפך האמונה בהשגחה. דהיינו מקרהזו 

ע"כ א"א לזכות  וכן מבואר בתורה לא שהאמונה תלויה בתיקון הברית לתפיסה שהכל מקרה בלא השגחה.
  )כמובא בלק"ה ע"ת ה' לא( כראוי עד שיתקן כל בחי' פגה"ב המבוארות כאן לתיקון האמונה

ממשיך אלוקות לתוך  ש ע"י , ע"י איש תבונות שהוא צדיק בעל נשמהאת האמונהכיצד מחזקים אר וומב
ומגלה  , מצחצח אותה באכילה בקדושה, ואזי ע"י צעקה בלא קול דולה עצות מעומק הלבו ,צמצומים

   .ועי"ז נעשים גריםוע"י עצות גדלה האמונה,  חושך,עמוקות מני 
ם מביאים עמהם  גריה  מתחיל החלק השני של התורה העוסק בסיבות לטומאת המקרה, כיזה ובשלב 

ועי"ז מתגבר   המושלים על ישראל בגאווה ובכחשל שקר  אמונות כוזביות וגאווה. ועי"ז נעשים מנהיגים 
המוחין   ןואזי אדרבה זוכים לתיקוהניאוף בעולם ושומרי הברית הם מגיני ארץ ומצילים את ישראל מזה. 

. ואזי זוכים לאמרות טהורות, בחי' מדמה מבורר ואזי החלום אמיתי ע"י מלאך, אבל כשהמוחין  בחי' תפלין
לום ע"י שד. ולפעמים גם ע"י אכילה  המדמה אינו מבורר ואזי הח  בשינה לקותםתאינם זכים אזי גם בהס

שלא כראוי אפשר לפגום במוחין ויהיה החלום ע"י שד וגם אפשר שיגרום לטומאה בשינה. אבל ע"י שמחה  
עוד גורם הגאווה שהביאו הגרים לזה שפסולת השמנונית     מחזק את המלאך וזוכה לחלום ע"י מלאך.

ועי"ז לניאוף דהיינו נפילת גורם לעיוות המשפט שבגוף במקום לצאת לחוץ היא עולה למח ומתערב שם ו 
 והתיקון ע"י קישור המרכבה.  .ועי"ז לטומאה בלילה האהבה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 פש אמרלד עד ז' ניסן תשעו טו חשון עד אדר ב תשעו בלילות החורף של לונדון ואח"כ באומן ואח"כ בסתיו של דרום אפריקה בכפר הנו  א
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 ראשי פרקים לפי סדר האותיות
 

  חיוב האמונה ועונש פגם האמונה -א
 העיקר היא האמונה 

 כיצד אוחז באמונה  צריך לחפש את עצמו 
 צריך לחזק את עצמו באמונה 

שלא   מופלאות  מכות  באים  האמונה  נפילת  להן  ע"י  מועיל 
 תפלה ורפואה וזכות אבות 

 הרפואה ע"י עשבים 
 עשבים גדלים ע"י אמונה כי הגשמים ע"י אמונה 

 כח הרפואה שבעשב דווקא כשגדל במקום וזמן מיוחד 
 הרפואה ע"י התמזגות היסודות 

 הרופא יודע למזג את היסודות שבעשבים
 התגלות היסודות ע"י יסוד העפר שהוא אמונה 

 

 ע"י עצות תיקון האמונה  -ב
 מים שעליהם גדלה האמונה והם העצות הם תיקון לאמונה 

 עצות בחי' עומק הלב 
העפר   יסוד  לו  חסר  כי  לקול  התגלות  אין  אמונה  מחוסר 

 שמגלהו
 בלא קול היא צעקה ה  ,העצותלכן לגלות את 

 ליתן עצה לנפשם עי"ז גדלה האמונה  כשיודעין בעולם
 העצות בחי' פלא 

 שהיא רפואה למכות מופלאות ולכן על ידן זוכה לאמונה 
 תפילה וזכות אבות בחי' פלאות 

 התגלות העצות בחי' בריאת העולם תחילה חושך ואח"כ אור 
 וכן התגלות האמונה מתחיל מחושך

 

העצות הן בעומק הלב ומתגלות ע"י צעקה בלא    -ג
קול של איש תבונות שנעשה ע"י המשכת רוחניות  

פרנסה   נמשך  ואזי  לצמצומים  וכשאוכל  אלקות 
   לשבע נפשו מצחצח נשמתו

לגלות את העצות מעומק הלב ע"י צעקה בלא קול כנ"ל צריך  
 איש תבונות 

 כי בלא תבונה העצה אבודה 
 איש תבונה הוא מי שיש לו נשמה 

צריך לזכך ולצחצח את הנשמה ע"י המשכת רוחניות אלוקות  
 לתוך צמצומים 

  שהוא המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים בחי' שם שדי  
 בחי' צמצום 

בריאה   נברא  עי"ז  צמצומים  לתוך  אלוקות  רוחניות  המשכת 
 חדשה

כשנברא בריאה חדשה דהיינו נשמה וגוף תיכף לקיומם שולח  
 הקב"ה פרנסה 

ומתרבה   נכפל  צמצומים  לתוך  רוחניות  המשכת  שע"י  נמצא 
 הפרנסה  

האכילה לשבע נפשו מצחצח את נשמתו    ע"י הפרנסה אזי ע"י
 ונעשה איש תבונה 

 

כוזביות   -ד מאמונות  האמונה  את  שמעלים  ע"י 
 לאמונה הקדושה נעשים גרים 

 אמונה קדושה ואמונות כוזביות כשזה קם זה נופל 
ע"י   גרים  נעשים  אזי  מנפילתה  האמונה  את  כשמעלים 

 שמתגלה להם היכן שהם האמונה 
הכזבית כך כשמפיל אותה כך נעשים גרים  כפי חוזק האמונה  

 יותר בפועל 
 

ע"כ באר כיצד מחזקים את האמונה ומכאן מבאר את הפגם  
 שבהכרח נגרם עי"ז 

הגרים קשים כספחת כי מכניסים אמונות כזביות   -ה
מנהיגים   מאליהם  נעשים  ועי"ז  בישראל  וגאוה 

  המתגאים על הצבור
ל האמונה  נפילת  מלקיטת  נעשים  שהגרים  קשים  כיון  הם  כן 

כספחת  לישראל  מהאמונה    ומזיקים  ישראל  את  שחלישים 
 ועי"ז אין רפואה 

 ספחת היינו מכות מופלאות הנ"ל שע"י נפילת האמונה 
כי גאוות ישראל הקדושה    אלו הגרים מכניסים גאוה בישראל

 נפלה לגויים וחוזרת נפולה על ידי הגרים

ם דל בלי  ועי"ז נוטלים מנהיגי הדור חרב גאוה ומושלים על ע
 שניתן להם גדולה משמים 

 ומענישים מי שלא נכנע תחתם והם מזיקי עלמא 
וזהו קשים גרים כספחת שגורמים שגדלים  והגרים גרמו לזה 

 ם מאליהםימנהיגים בעלי גאווה כספיחין הגדל
כמ"ש יגירוהו ע"י   גרים על שם שעל ידם נעשה חרב גאוה הנ"ל 

 חרב
 

 ניאוף בעולם ע"י מנהיגים הנ"ל מתגבר  -ו
 ע"י גאות מנהיגי הדור מתגבר תאות ניאוף בעולם 

 בחי' החתים בשרו מזובו  תאות ניאוף היא בחי' חותם דסט"א
 
באר את הפגם וכאן מבאר כיצד מתקנים את הפגם הנ"ל   אןכד ע

 ולקמן באות יא חוזר לבאר עוד מה גורם פגם הנ"ל.

ונעשה   -ז התאווה  את  המשברים  הם  ארץ  מגיני 
 תפלין מוחין 

 מגיני ארץ מצילים מתאווה הנ"ל 
 עיקר תיקון המוחין ע"י שבירת תאות ניאוף 

ותאות   ע"י שמנונית הגוף  נר דולק  ניאוף מוציא  כי המח כמו 
 השמנונית לחוץ בבחי' החתים בשרו 

תפילין   בחי'  עושים  התאווה  שמכניעין  ע"י  הארץ  מגיני  וע"כ 
 מוחין שהם חותם דקדושה 

תפילין נקראים יקר הפך נפש יקרה תצוד ונקראים פאר הפך  
 הגאוה והתפארות שמביאין הגרים 

רועה   משה הוא הדעת בחי' מוחין תפלין, רועה דקדושה הפך 
 זונות. 

 שין של ד' ושין של ג' בתפלין רומז לז' רועים
שלא   מה  למוחין  זוכה  הניאוף  שבירת  ע"י  שדייקא  משמע  קצת 

 היה לפני שנפל לתאווה וצ"ע. 
לצאת   שלא  המוח  לצמצם  שצריך  רומז  שבתפלין  שדי  שם 

   מגבול שכלו בבחי' במופלא ממך אל תדרוש 
למשה   הקב"ה  שהבטיח  עליך  ידי  ושכותי  בחי'  בנקרת  וזה 

 הצור 
)משמע שהפגם הנ"ל של גאוה שהביאו הגרים אזי נוסף לניאוף שגורם   

 כנ"ל גם גורם לאדם לרצות להשיג למעלה ממדרגתו( 
 

 ע"י תיקון המוחין כנ"ל נעשה אמרות טהורות -ח
ע"י תיקון המוחין שנעשה ע"י המגיני ארץ כנ"ל נעשין אמרות  

 הנשמות הנפולות להחיות ולהשיב את דבורי אמת טהורות 
 . כי עיקר התגלות המח בדיבור

 
כאן נשלם ביאור ביאור השגת המוחין לגדל את האמונה, ומכאן 
מבאר עניין הסתלקות המוחין )דהיינו בחי' אמונה שהיא היכן  

 שנפסק השכל( 

עי"ז נעשה חלום ע"י מלאך, ובלא זה החלום ע"י   -ט
 שד

בחי'   וזה  'מלאך  בחי  הן  הטהורות  המאמרות  ע"י  אלו  חלום 
 מלאך 

גם   אזי  זכים  וכשהמוחין  המח  רשימת  הדיבור  כי 
 בהסתלקותם דהיינו בחי' שינה החלום ע"י מלאך 

היא   משה  הסתלקות  בחי'  דהיינו  שינה  אזי  זכים  כשהמוחין 
 בחי' המלאך שבא ליהושע ואמר אני שר צבא ה' עתה באתי 

הוא   המוחין  הסתלקות  דהיינו  שדי  של  שהנעלם  בחי'  זה 
 צבאות דהיינו מלאך 

 אבל כשהמוחין לא זכים אזי החלום ע"י שד 
השער   אזי  זכים  וכשהם  המוחין  התנוצצות  בחי'  הראש  שער 

 כעמר ר"ת עושה מלאכיו רוחות.  
 וכשאינם זכים אזי השער בחי' שעירים ירקדו שם

חלום ע"י מלאך זה בחי' נעשה אדם כדמותינו כצלמינו דהיינו  
 מלאך.שהמדמה כמו הצלם דהיינו 

 

מחזקים    -י שמחה  וע"י  החלום  על  משפיע  המאכל 
)אפשר שרומז בזה לאכילת האיש תבונות    את המלאך וניצול מזה

הנ"ל או שרומז לאות א' שהמאכלים תלויים באמונה כמאחז"ל אמונה סדר  
 זרעים( 

   יש גם למאכלים חלק בחלום
ע"י   נפגם  יהיה החלום  שלא  כדי  המלאך  לחזק את  צריך  לכן 

 המאכלים 



 א           מוהר"ן תנינ             תורה ה                            ליקוטי                                              3ז: 

 
שבעה עיני ה' משוטטים הם בח' ז' מלאכים ממונים שיש על ז'  
תפלין   של  ראשין  ד'  ג'  בחי'  רועים  ז'  כנגד  והם  אקלימים 

 שמשם המלאכים 
עליו   הממונה  המלאך  אותו  מקבל  לאקלים  יורד  כשהשפע 
ואח"כ עובר דרך השדים השוכנים באויר היונקים כדי חיותם  

 יועד השפע בלבד ואח"כ יורד לשדה שאליו מ
 והמלך מקבל מהשדה 

של   כשכחו  זה  נקראים  וכל  כולם  ע"כ  שדי  בחי'  חזק  המלאך 
 ו נקרא ישדד אדמתו. ת דוע"ש שדי דהיינו שד ושדה ועב 

מתערב   ואזי  כוחו  אזי הם מקבלין  כח המלאך  כשנחלש  אבל 
 במאכלים כח השד והאוכלם חלומו ע"י שד 

 ועה ועוד גם יכולים לטמא את האדם בשנתו בטומאה היד 
כי מלאך הוא אש וכשהשדים מקבלים כוחו הם מחממים את  

 . האדם בחלום
 . חיזוק המלאך ע"י שמחה

ידו   שעל  שחוק  לשון  שחקים  נקרא  המלאכים  מקום  ע"כ 
 .מתחזקים

ע"י   שאמוראים  בגמ'  )כדאיתא  תפלין  של  שמחה  בחי'  וזה 
לקלות   תביא  יתירה  ששמחה  לא חששו  תפלין בראשם  שהיה 

 ראש(  
חלום על  ועי"ז    ע"כ  שמחה  נעשה  תענית  ע"י  כי  מתענים  רע 

 מתחזק המלאך 
אכול   לך  המטיבין  לו  אומרים   להתענות  רוצה  לא  אם  וע"כ 

 בשמחה בשמחה דייקא 
עיקר חיזוק המלאך בניסן כי הוא ר"ה למלכים כי אז מתחדש  

 . התמנותם ע"י הקב"ה ושמחים ומתחזקים
ששד אדה"ר  חטא  על  שהיתה  מצרים  מגלות  נגאלו  ים  ובניסן 

 .חיממוהו והוליד שדים
הגלות,   את  גרם  וזה  כנ"ל  המלאך  חלישות  ע"י  והחימום 
כח   נתחזק  שאז  נמצא  ונגאלו  הזה  החטא  נתתקן  ובניסן 

 המלאך, )וכן חוזר בכל ניסן(
אבל גם בכל השנה אפשר לחזק את המלאך ע"י שמחה כי עי"ז  

 כאילו נתחדש הרצון וכאילו קבלו התמנות שלהם היום 
הזו  אבל   הטומאה  שתתבטל  ראוי  בניסן  לכן  בניסן  העיקר 
 לגמרי 

 
כאן חוזר לבאר ה גורם פגם הגאווה שהביאו הגרים דלעיל אות  
ה' נתבאר שגורם למנהיגי שקר ובאות ו' שמנהיגי שקר גורמים  
לניאוף, וכאן מבאר גורם לדיינים לעוות את המשפט ועיוות  

 המשפט גורם לניאוף 

הגאוה    -יא פסולת  ע"י  עולה  הגרים  שמכניסים 
הדין   את  ומעוותים  הדיינים  אצל  למח  השמנונית 
ניאוף  ונעשה  המרכבה  מן  אהבות  נופלות  ועי"ז 

 בעולם 
 עוד סיבה לטומאה הוא עיוות הדין ע"י דיינים שאינם כשרים  

 כי ע"י אהבה נפולה באה הטומאה  
 ואהבה הקדושה היא במרכבה 

 ועוות המשפט מפיל אהבות מהמרכבה  
שהיא   וישמעאל  עשו  טיפת  שהיא  רעה  שמנונית  בגוף  יש  כי 

 פסולת שצריכה לצאת  
'  י ואצל הדיינים שאינם כשרים עולה שמנונית הרעה הנ"ל בח

החתים בשרו, לחותם דקדושה שהוא התפילין מוחין ומתערב  
ונופלות   המשפט  עוות  ועי"ז  רעים  תפלין  ונעשה  המח  ומסבב 

 אהבות מן המרכבה ונעשית טומאה.
הגרים שמכניסים  ו ע"י  ה'  לזה היא כנ"ל אות  הדיינים  נפילת 

ניאוף   תאוות  מגבירים  שעי"ז  למנהיגי  ובפרט  בישראל  גאווה 
 )כי הגאוה וניאוף תלויים זב"ז כמבואר גם בתורה קל ותורה יא אות ג'(בעולם כנ"ל אות ו'  

 וע"כ עמלק סמוך בתורה לקיני שהם בני יתרו הגר  
לישראל   ומגיע  בדרך  קרך  בחי' אשר  עמלק  בחי'  הטומאה  כי 

 ע"י הגרים 
 

האהבות   -יב יפלו  שלא  שומר  המרכבה  קישור  ע"י 
 ממנה

קישור   הוא  אזי התיקון  עיוות המשפט  ע"י  וע"כ כשהטומאה 
 המרכבה  

המרכב קישור  השינה  קודם  לומר  חז"ל  תיקנו  דהיינו  וע"כ  ה 
 מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל וכו' 

 עד כאן מהלך התורה  
 

ומכאן ההלבשה וכיון שתורה זו נאמרה בר"ה מבאר בה את  
התקיעות ואח"כ כיצד נעשים התקונים הנ"ל בכל ימי החגים,  
 ואח"כ כיצד נעשים ע"י הקבוץ של התלמידים עם הרב בר"ה.

 תקיעה שברים תרועה  -יג
 תקיעה שברים תרועה וזה בחי'  

איש   רוח  קר  בחי'  קול  בלא  הלב  וצעקת  חרדה  גורם  תקיעה 
 תבונה 

תרועה בחי' משה היה רועה הוא הדעת בחי' תפלין הפך רועה  
 )עיין תורה עב תנינא שהיה פרוש ביותר בחי' ואתה עמוד עמדי(זונות 

על   שעושים  שובר  )מלשון  ואמיתי  צודק  חלום  בחי'  שברים 
 שטר פרוע( 

ים בחי' תיקון המשפט, בחי' לב נשבר המקרר את הלב  גם שבר
 מחימום התאווה שנעשה ע"י עוות המשפט כנ"ל.

 

תיקון המח בר"ה וחותם ביוה"כ והמלאך בסוכות    -יד
   והמשפט בשמיני עצרת

 וכל זה נעשה בר"ה יו"כ סוכות ושמיני עצרת 
הקהילות   שמתקבצים  ע"י  כי  האמונה  תיקון  בחי'  ר"ה 

המוחין  הקדושות   תיקון  ונעשה  האמונה  חלקי  מתקבצים 
 תיקון הראש. 

 וזה בחי' ה' חושים שכולם נמצאים בבחי' ר"ה 
בחי'   ר"ה  לכן  מהמח  נמשכים  חושים  וה'  ראש  בחי'  ר"ה  כי 

 תיקון המוחין 
 חוש ראיה בר"ה כי בר"ה משגיח ורואה מה יהיה בכל השנה 

 שמיעה היינו מה ששומע בר"ה את קול צעקתינו 
 יראה בחי' תן פחדך וכו' על כל מעשיך וכו'  ריח בחי' 

של  טובים  המעשים  כל  בר"ה  טועם  שהקב"ה  מה  הוא  טעם 
 .ישראל

 מישוש זה בחי' שידו פשוטה לקבל שבים מר"ה עד יוה"כ. 
יקר   תוציא  בחי  המוחין  תיקון  בחי'  תשובה  ימי  עשרת  גם 

 נקרא יקר  ן מזולל ותפלי
 בחי' תפילין יום הכפור גמר חיתום חותם דקדושה 

סוכה גמט' מלאך והוא זמן שמחתינו בחי' תיקון המלאך שלא  
אסיף   זמן  בסוכות  כי  החלום,  את  להזיק  המאכלים  יוכלו 

 האוכל 
יחוד   בחי'  המשפט  תיקון  בחי'  מלכות  בחי'  עצרת  שמיני 

 הקדוש הפך הקרי שהוא בחי' החתים בשרו. 
 

 כל התיקונים הנ"ל נעשים גם ע"י רבי ותלמדיו  -טו
 הקבוץ שלהם בחי' שמתלקט חלקי האמונה ונעשה גרים כי 

גם מתחדש המח דהיינו של התלמידים ע"י הרב ושל הרב ע"י  
 התלמדים בחי' ומתלמידי יותר מכולם.

עיקר זמן הקבוץ שלהם בר"ה. ומחזקים הר"ה והקבוץ זה את  
 זה ומאירים זל"ז.

 כי גם ברב ותלמידים יש כל ה' החושים
 מוריך וראו עיניך את   -ראיה

 ששומעים מוסר מהרב  -שמיעה
כי א"א לקבל מהרב  בחי' הטרחות שטורחים להגיע לרב.    -ריח

 בחי' מאחז"ל חכמתי שבאף עמדה לי כ"א ע"י טרחות ויגיעות  
 מה שטועם ומרגיש מתיקות אמרי נעם של הרב  -טעם

 בחי' ההוצאות יגיע כפיו שמוציא להגיע לרב  -מישוש
ומתחזקים ע"י ה' חושים של  לפעמים נחלש ה' חושים של ר"ה  

 הרב ותלמידים ולפעמים להפך. 
ותלמידיו   רבי  ע"י  נתתקן  תפילין  בחי'  דקדושה  חותם  גם 

 כמ"ש חתום תורה בלמודי 

 רומז להנ"למעשה בתלמידי רב הונא שמבאר 
גלמיהו מנפצי  הוו  וכו'  קמו  א   -כד  שלמדו  שע"י  רב    צל רמז 

שתיקנו  אהונ דהיינו  הגדלות  לבושי  את  הגאוה    שיברו  פגם 
 שבא ע"י הגרים  

  נעשה   )נראה כוונתו לתיקון הפגם שנעשה ע"י הגרים(  תיקון הגרים  וע"י
 . תיקון הברית ועי"ז תיקון המוחין תפלין

מתוקה   ואזי  הרשימה  נשאר  משה  הסתלקות  בשעת  גם  ואזי 
עת נשאר  שנת העובד ר"ת משה דהיינו רשימו של משה הוא הד

 .בשינה
כ גם  נמי  או  לפעמים  שוהכי  הרב  של  המוחין  שמסתלקים 

ע"י תיקון המוחין    ,התלמידים אזי  כי המוחין אינם קבועים, 
 .מתוקה שנת העובדאזי גם בהסתלקותם  

בחי' תיקון הברית כמבואר   מיין מתיקין  מתוקה דייקא בחי' 
 בתורה נ' 

דייקא לסלק את המח להשליך את   באמת צריכים 
 אפילו חכמות ממש ולעבוד את ה' בפשיטות  החכמות
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צריך להשליך    ה אפילו מי שיש לו מח גדול כשמגיע לאיזה עבוד

)לכאורה לפי הנ"ל צ"ל שדייקא מי שיש לו מח גדול עי"ז יש בכוחו החכמות 
טוב   רשימו  עם  להשאר  הנ"ל  משה  הסתלקות  בחי'  שהוא  המח  בסילוק  גם 

יכול לעבוד את ה' בסילוק החכמות כראוי  בחי' חלום ע"י מלאך לכן רק הוא  
 ולהיראות כמשוגע בלי להיות משוגע באמת(

 ואפילו לעשות דברים שנראה כמשוגע
 כי את רצונו ית' צריך לעשות אפילו אם נראה כמשוגע

כי צריך להתגלגל בכל מיני רפש וטיט בשביל לעשות כל איזה  
עי כי  למוחין  טובה  הוא  אזי  לזה  וכשמוכן  ית'  זוכה  רצונו  "ז 

בחייו   השיג  לא  משה  שגם  מה  מהמוחין  שלמעלה  מה  להשיג 
יתכן   כיצד  להשיג  דהיינו  לו  וטוב  רשע  לו  ורע  צדיק  דהיינו 

 . שאין זה עיוות המשפט
כי זה למעלה מהשכל לכן    ,כי ע"י בחי' משה א"א להשיג זאת

כדי להשיג זאת צריך בחי' הסתלקות משה דהינו בבחי' סילוק  
אה שמרוב  ע"י  כעבד  הדעת  וטיט  ברפש  עצמו  מגלגל  ה'  בת 

 .ממש
 כי לבן מרשים לחפש בגנזיא דמלכא

שום   ל אבל עבד יש לו לעשות רק מה שמצווים אותו בלא לשאו
 טעם וחקירה 

ביאור הפסוק וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על  
 בנו העובד אותו 

מעשה עבד    ה יש בן שכל כך אוהב את אביו עד שעושש  דהיינו
המלח קשרי  לתוך  וקופץ  שכלו  שמסלק  ומגלגל  מדהיינו  ה 

 עצמו ברפש וטיט 
מה   גם  לו  מגלה  נפש  ומסירות  האהבה  גדול  רואה  וכשאביו 
רשע   לו  ורע  שצדיק  יתכן  כיצד  דהיינו  לבן  אפילו  מגלה  שלא 

 וטוב לו הוא דייקא תיקון המשפט 
יינו  )דהנמצא שע"י רבי ותלמידים נתתקנים כל הבחינות הנ"ל  

מעשה   שעושה  בן  ע"י  וניתתקן  עולה  לו  ורע  צדיק  דהיינו  המשפט  עיוות  גם 
 עבד( 

 
תורה זו נאמרה בר"ה תקע שהיה חולה מאד על הריאה וממנה  

נסתלק רבנו בשנה שאחריה ביח תשרי תשעא. ועל כן מדבר כאן  
מריאה להמשיך לעצמו רפואה ע"י התורה הזו, ובאמת כבר 

ומאז בכמה תורות דיבר על הריאה )חי"מ(  בתקסח סבר שיסתלק 
 ואמר שג' שנים אלו חי בנס.

 ריאה שלימה היא בחי' כל התיקונים הנ"ל  -טז
ולח   קר  היא  כי  הנ"ל  הבחי'  כל  בה  יש  בשלימות  כשהריאה 

 שעל ידו תיקון האמונה  בחי' קר רוח איש תבונות 
 כי השינה בחי' קר ולח וכן הריאה שינה תיקון הבחי'   היא

 מנשבת על הלב שזה בחי' תיקון המשפט  והיא 
 והיא מאירת עינים בחי' שמחה  

 ובחי' משפטיך כאור יצא 
תיקון   בחי'  ירושלים  מבנות  אהבה  רצוף  תוכו  ר"ת  מאירת 

 המרכבה ששם האהבה 
 

כאן מבאר כיצד רמוז כל הנ"ל במעשה שסיפר רב אשי בב"ב עד  
רבינו  והן המעשיות שאחרי מעשיות רבב"ח שם ואותן מבאר 

 בכמה תורות בח"א תורה טז יז יח ובח"ב תורה ב' ד' ה' ז' 

 ביאור מאמר רב אשי

במדברא לכתך    -אזלינן  בחי'  האמונה  בתיקון  עסקנו  דהיינו 
 אחרי במדבר 

בהדן דבשרא  אטמא  גרם    -והיה  האמונה  שתיקון  דהיינו 
 שיתגיירו ערלי בשר שעל ידם בחי' החתים בשרו בזובו 

תיקננו מהחתים לחותם דקדושה בחי' חותם  דהיינו    -ופתחינן
 קדש לה' תיקון המוחין 

 בחי' נקרת הצור בחי' צמצום המוחין  –ונקרינן 
אעישבא את    –  ואנחנו  שמתקן  ע"י  המאכלים  תיקון  זה 

 המלאך ע"י שמחה 
ציבי את    -  אדמיתנן  מתקנים  ידו  שעל  הרצון  התחדשות  זה 

 המאכלים 
 שד חלמנו חלום והיה מחובר ממלאך ו -חלים 

 לשון תענית כדי להביא שמחה לחזק המלאך  -וטוינן
שתא ירחי  תריסר  לבתר  הדרן  שאז    -כי  ניסן  חודש  כשהגיע 

 הוא חיזוק המלאך 
מלחשי דקא  גומרי  להני  ראינו    -חזינהו  שאעפ"כ  דהיינו 
)דהיינו שלא הואיל לא השמחה שלנו  שעדיין לא בטלה חמימות הטומאה  

 טל הטומאה שנגרם מהמאכלים( ולא הזמן של ניסן לחיזוק המלאך לב
הוו דסמתרי  עישבי  הנהו  אמר  דאמימר  לקמיה  אתינא    -כי 

דהיינו שאמר לנו שהמאכל הזה כבר היה בו שני הכוחות של  
 מלאך ושד 

הוו דריתמא  גומרי  הגיע    –  הנהו  שהפגם  לנו  שהודיע  דהיינו 
קישור   ע"י  התיקון  וע"כ  המשפט  עוות  שע"י  המרכבה  מפגם 

 המרכבה 
 

 ' הפסוק תקעו בחדש שופר וכוביאור 
 בחי' קר רוח איש תבונה  -תקעו

שופר שמכניסים    -בחודש  הגאוה  דהיינו  חדש  התפארות 
 הגרים הבאים ע"י עלית האמונה 

חגנו ליום  מהגאוה    -בכסא  נעשה  ארץ  המגיני  שע"י  דהיינו 
 תפילין המכסה על המח, כמו שנעשה ביום חגינו דהיינו ר"ה. 

 המאכלים תיקון -כי חק לישראל הוא
 תיקון המשפט -משפט לאלקי יעקב

 

 השמטה השייך לסוף אות טו עה"פ וחמלתי וכו'
התורה   ונעלמת  נסתרת  שם  חכמות  בלא  בתמימות  ה'  עבודת 

 הנסתרת. ועי"ז נעשה תיקון המשפט
כי סתרי תורה בחי' חמוקי ירכיך בחי' השיתין שמחוללין עד  

עובדות הנ"ל שהם סתרי  התהום בחי' משפטיך תהם רבה. לכן  
 תורה הם יורדין עד התהם ומעלין את המשפט מנפילתו 

זל"ז   קוראים  שהתהומות  קורא  תהם  אל  תהם  בחי'  וזה 
 שיחזירו את המשפט שנפל אליהם.

נראה שסילוק המוחין עד בחי' שהבן עושה מעשה עבד   –הערה  
עד שנראה כמשוגע, זה המבחן לתיקון המוחין כנ"ל שחלום ע"י 
מלאך הוא אות שהמוחין כל כך מתוקנים עד שגם בהסתלקותם  
נשאר רשימו מתוקן מדמה מבורר שהוא בחי' מלאך ולא שד. הכי 

יהפך לשד. נמי רק מי שיש לו מוחין יכול להתנהג כמשוגע בלי ש
ומי שזוכה למדרגה כזו זוכה לסתרי תורה שהן השגת צדיק ורע  
כעיוות   שנראה  היכן  המשפט  תיקון  להשיג  זוכה  דהינו  לו 

 המשפט. 

 
 

 ליקוטי הלכות 
 שבת ד'. ודף  ח"גאו"ח 

נח: ע"ת ה' ח"ג דף  אותיות(   או"ח  וסוד    כוונות האריז"ל  )מב  רוחניות אלוקות לצמצומים  יסודות חשובים בביאור המשכת  לק"ש 

 )לא( כל התיקונים הנ"ל של פגה"ב בהם תלויה האמונה כמבואר בתורה לא שהאמונה תלויה בתיקון הברית . האמונה וגידולה
 או"ח ח"ג דף קו: ר"ח ו' 

 או"ח ח"ג דף ריט: יוהכ"פ ב' 
 או"ח ח"ג דף רכד: סוכה ג'

 רלט: הו"ר א' או"ח ח"ג דף 
 )ו( מבאר עניין טפת עשו וישמעאל בחי' הצאן של עמלק שביקש שאול להקריב  )יב אותיות(  או"ח ח"ג דף רנד: פורים ג'

 יו"ד ח"א דף ל: חלב ודם ב' 
 יו"ד ח"א דף עו: דגים ה'

 יו"ד ח"ב דף לד: כבוד או"א א' 
 יו"ד ח"ב דף ר: כלאי בגדים ב'

 ( ת)יח אותיודף רכב בכור בהמה טהורה ג'  יו"ד ח"ב
       הפקר ונכסי הגר ב'דף עח  חו"מ ח"ב 
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ח הגר  דף  "ב  חו"מ  ונכסי  הפקר  אותיות(  ד'פ  תיקון    )לה  ע"י  ראש  של  ותפלין  לחותם,  מהחתים  שמעלה  ע"י  יד  של  תפלין  )ו( 

לח  בתורה  המבואר  בשמים  רוכב  בחי'  להחיות    המרכבה  אמת  דבורי  שהם  טעם  משיבי  שבעה  ח'  באות  המבואר  בעניין  )יז( 
 ון הערב רב )כא( טפת עשו ישמעאל שמנונית פסולה שאין לה תיקון זה בחי' גרים שאסור לגיירם כג  נפשות נפולות

 חו"מ ח"ב דף רנ: נזיקין ה' 
 חו"מ ח"ב דף ער: מאבד ממון חבירו ומסור ד' 

 

 שיחות השייכות לתורה 

קודם שאמר התורה הגדולה "תקעו אמונה" בליקוטי מוהר"ן ח"ב בסימן ה' בראש השנה תק"ע, דיבר עימנו קודם אותו  
רון אמונה וכמה סובלי חולאים היו מהם שקבלו  ראש השנה וסיפר שהרבה אנשים קבלו לפניו בקובלנא רבא על חס

ר-כן לפניו על חסרון אמונה. אחר-גם ְזכ ָּ ר-כך אמר התורה ַהנ ִּ ְזכ ָּ ְלֵעיל  -ְלֵעיל שמדבר מכל זה. גם קודם ראש השנה ַהנ ִּ
'. וגם זה נזכר בהתורה הה  יא עיין  בעת החזרה מהטיול היה משיח עימנו מענין המגיני ארץ שקרא אותנו הזקן הידוע ְוכו 

שם באות ז. ואז ראיתי מרחוק נפלאות ד' אשר עדיין אני רחוק מלהשיגם אפס קצתם. גם בראש השנה קודם שאמר  
ר ְזכ ָּ כך נכלל זאת בהתורה בדרך נפלא שלא נשמע מעולם.  -ְלֵעיל הלך לומר תשליך ונפל על הרפש ואחר-התורה ַהנ ִּ

ל מיני רפש וטיט כדי לעשות נחת רוח לאביו שבשמים ומה  עיין שם באות טו. ומה שאמר שם שצריך לגלגל עצמו בכ
ו עד החמה. כמבואר במקום  ידי זה עיין שם. ואחר ראש השנה סיפר מאיש שנפטר ובא אליו והגביה עצמ-שזוכין על

 חיי מוהר"ן, סימן מ"א(. אחר: )
 

ְכרֹונוֹ  ה גם בחיים חיותו היה העיקר להכניס מידת האמונה הקדושה בישראל לגדלה  -ידוע שכל עסקו של רבינו זִּ כָּ ְברָּ לִּ
': )פל"ח תו' זו; מובא בשיש"ק ח"ה, סעיף כ"ט(.    ולהשלימה בבחינת "ורעה אמונה" ְוכו 

 
ונסע)לשם נסע  אחר שבא מלמברג   קיט )  מצע תמוז תקסח תשרי תקסח עד אג  "כמ  כשחלה בשחפת בסוכות  שחי אחר כך שתי שנים  (  (חי"מ 

היה מדבר בכל פעם הרבה מאמונה, והבנו מדבריו שכל דבוריו שמדבר כל כונתו היה הכל בשביל להכניס אמונותינו  
האמתיות בלב כל אחד ואחד מישראל. והיה רגיל להזכיר כמה פעמים גדל עצם נפלאות הטובה שעשה לנו משה רבנו  

"בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ", וגלה לנו      שנתן לנו את התורה ופתח בה )בראשית א א(: עליו השלום,  
מיני   והפילוסופים והתלוצץ מהם בכמה  וגנה הרבה את ספרי המחקרים  האמונה הקדושה בלי שום חכמות וחקירות. 
חכמה   של  לשונות  מיני  וכמה  בכמה  מאד  הרבה  כאלו  בשיחות  והאריך  כלום  יודעים  שאינם  לעינינו  וברר  ליצנות. 

 וראה אשר כל דבור ודבור היה מתוק מדבש ונפת צופים ונכנס בעמק הלב לכל אחד ואחד: אמתית נפלאה ונ 
וגם אי אפשר לבאר תמונת    נכתב חלק אלף מהם.  נדפסו קצתם אבל עדין לא  וכבר כתבנו מהם הרבה כאשר כבר 

וב ובטהרה באימה  והנורא הנעים והמתוק בתכלית הנעימות שיצא מפיו הקדוש בקדושה  יראה ברתת  הדבור הקדוש 
וזיע, שהיה לו כל מין חן שבעולם כאשר יעידון ויגידון כל מי שזכה לדבר עמו אפלו במלי דעלמא. וכפי המובן מדבריו  
בסוף בשתי השנים הנ"ל שחי אחר שבא מלמברג, שכל דבוריו, הן במלי דעלמא הן בדברי תורה הכל כאשר לכל כדי  

והמצ  התורה  כל  יסוד  שהוא  בעולם  אמונה  אמונה":  להכניס  מצותיך  "כל  פו(:  קיט  )תהלים  שכתוב  כמו  שיחות  )וות, 
 ( אות ריט -מוהר"ן 

 

ב  ֵ ק ַהל  ֹעק ֵמֹעמֶׁ ִריִכין ִלצְּ צ ְּ ֶׁ  ש 
ְבֵרי ד ִּ ת  ְקצָּ ְרנו   ַ ב  ְקעו   -ְודִּ ת ִּ ה  ֹורָּ ַהת  ב ְ תו ב  ָּ כ  ֶּׁ ש   ַמה  ת  ְקצָּ ְרנו   ַ ְזכ  ְוהִּ ה.  נָּ ֱאמו  ְנַין  ֵמעִּ ט  ְפרָּ ב ִּ ה  ֹורָּ ה'(    אמונהת  סי'  ח"ב,  )ליקו"מ 

ם יִּ ַ ַהמ  ֹר  ַלְחת  ֵדי  כ ְ  " ה'  יךָּ  אתִּ ְקרָּ ים  ֲעַמק ִּ ַ מ  "מִּ יַנת:  חִּ ב ְ ב,  ֵ ַהל  ק  ֵמֹעמֶּׁ ְצֹעק  לִּ ין  יכִּ רִּ צ ְ ֶּׁ י  ש  כ ִּ ה,  ָּ דֹוש  ַהק ְ ה  נָּ ֱאמו  הָּ ה  דֹולָּ ג ְ ם  הֶּׁ ֵ מ  ֶּׁ ש   ,
ַהק ָּ  יו  ִּ פ  י מִּ ַמְעת ִּ ָּ ש   ֶּׁ ים, ש  רִּ ו  ב  ַהד ִּ ו   ֵאל  ְמֹאד  ְמֹאד  ק  ֹעמֶּׁ ב ְ י  ב ִּ לִּ ב ְ ְכַנס  נִּ ְך  מו  ָּ ַהס  ֵעת  בָּ ו  ֹום  ַהי  אֹותֹו  ה  ב ְ אָּ ֹורָּ ַהנ  ה  ֹורָּ ַהת  ה  ָּ ל  ג ִּ ֶּׁ ש  כ ְ  , דֹוש 

ר ָּ ְזכ  ען מו  -ַהנ ִּ , "ַאז מֶּׁ י, ַמה  ְלֵעיל  יבִּ ֲחבִּ י  נִּ ב ְ  , ְלךָּ ה אֹוַמר  ', מָּ ְוכו  ה"  נָּ ֱאמו  ַוואְקְסט  אְרט  ד ָּ ן  פו  ואס  וָּ ער  ַוואסֶּׁ אס  וין דָּ יוִּ עב ִּ ז דֶּׁ
ה: ) ן זֶּׁ ְניָּ עִּ י ב ְ ב ִּ לִּ ְתנֹוֵצץ ב ְ מ ִּ ֶּׁ  על"ת מכתב )שסד( שפט; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף קנ"א(.    -ש  

 

 אבות כשמאבדים את הקול כבר לא עוזר אפילו זכות  
י ֵ מַאְנש  ד  חָּ ֵמאֶּׁ י  ַמְעת ִּ ָּ ש   ֶּׁ ש   ְכרֹונוֹ -ַמה  זִּ נו   ֵ ַרב  ֹא  ב  ַאַחר  ֶּׁ ש  ֵעת  הָּ ֹזאת  ב ְ ְרג,  ו  עְרב  עטֶּׁ ֶּׁ פ  מִּ ם  הָּ ַאְברָּ י  ֵמַרב ִּ ַמע  ָּ ש   ֶּׁ ש  לֹוֵמנו   ְ ה  -ש  כָּ ְברָּ לִּ

ְכרֹונוֹ  זִּ נו   ֵ ַעם ַאַחת ַרב  ַ ַכב פ  עְרג, רָּ ֶּׁ עְמב  ֶּׁ ל  יַבת  -מִּ אִּ ְ ש  יר לִּ עִּ ה ְלחו ץ לָּ כָּ ְברָּ ם  לִּ הָּ י ַאְברָּ יש  ַרב ִּ אִּ ה הָּ ְוזֶּׁ ח לֹו,  ְכרָּ ה מו  יָּ הָּ ֶּׁ יר ש  ֲאוִּ הָּ
ְכרֹונוֹ  נו  זִּ ֵ ֹו, ְוַרב  ת  ה אִּ ו ֶּׁ ַ ת  ְ ש  י ִּ ֶּׁ ן ש  אֹופֶּׁ ה ב ְ ְמרו צָּ י ב ִּ יו ַרְגלִּ ַלְך ַאֲחרָּ ְרג הָּ ו  עְרב  עטֶּׁ ֶּׁ פ  תֹו )ַמֲחַלת  -מִּ ַמֲחלָּ ת ַצֲערֹו ב ְ יו אֶּׁ נָּ ר ְלפָּ ֵ פ  ה סִּ כָּ ְברָּ לִּ

ְתַקלְ  נ ִּ ֶּׁ ש  ה(  ֵריאָּ אָּ הָּ ְזכו ת  ו   ל  ֲאפִּ לֹו  יל  מֹועִּ ֵאין  תֹו,  ַמֲחלָּ ב ְ קֹולֹו  ת  אֶּׁ אֹוֵבד  הָּ ֶּׁ ש  יו  נָּ ְלפָּ ז  אָּ ַמר  ְואָּ ה.  ֲחלָּ ַ ַהמ  ֵמֲחַמת  קֹולֹו  בֹות.  ֵקל 
יו.   רָּ בָּ ת ד ָּ ין אֶּׁ בִּ ר יָּ ֵ ש  ָּ יש  כ  ה אִּ ְהיֶּׁ י ִּ ֶּׁ ש  כ ְ ֶּׁ ַמר לֹו ש  ְך אָּ ַ ער יו    -ְוַאַחר כ  יכֶּׁ ְרלִּ ועְסט ַזיין ֵאיין עֶּׁ ו א וֶּׁ ואס  "ַאז ד  ֵטיין וָּ ְ ועְסטו  ַפאר ש  ד וֶּׁ

אָּ  ה  זֶּׁ ַאַחר  ֶּׁ ש  ה תק"ע  נָּ ָּ ַהש   ֹראש   ב ְ ֶּׁ ש  ץ תקס"ט,  יִּ ַהק ַ סֹוף  ב ְ ה  ְיתָּ הָּ ה  ֲעֹשֶּׁ ַ ַהמ  ז ֹאת  ֶּׁ ש  ה  ְראֶּׁ ַהנִּ י  ְכפִּ ו  אג".  זָּ יְך  ְכרֹונוֹ אִּ זִּ נו   ֵ ַרב  -ַמר 
ֹורָּ  ַהת  ְבֹזאת  ו  ק ב(,  ה ה' ֵחלֶּׁ ֹורָּ ה )ַהְיינו  ת  ֹורָּ ַהת  ה ֹזאת  כָּ ְברָּ יםלִּ רִּ ָּ ְזכ  ַהנ ִּ ים  ִּ דֹוש  יו ַהק ְ רָּ בָּ ר ד ְ ֹול ֵאין  -ה ְמבו אָּ ו ד ַהק  ב  אִּ ב ְ ֶּׁ ְלֵעיל ש 

א בָּ מו  ַ כ  ן  ֲאְבהָּ ַלת  ֵהם ת ְ ֶּׁ ַח ש  ם רו  ַמיִּ ֵמֵאש   ֹול הו א  ַהק  י  ]כ ִּ בֹות  ְזכו ת אָּ יל  ים  -מֹועִּ ְפנִּ ר ב ִּ ְזכ ָּ ַהנ ִּ ם  הָּ ַאְברָּ י  ַרב ִּ יש   אִּ הָּ ה  חֹוק  -ְוזֶּׁ רָּ ה  יָּ הָּ ְלֵעיל 

ְלַהעֲ  ים מִּ ִּ דֹוש  ַהק ְ יו  רָּ ְדבָּ ב ִּ יק  ַהמ ַ מִּ ם  ילָּ בִּ ְ ש  ב ִּ ַעְצמֹו  ַעל  ל  ֵ ְמַקב  ו  ם,  תָּ רָּ צָּ ב ְ ֵאל  רָּ ֹשְ ְליִּ ף  ֵ ת  ת ַ ְ ש  מִּ יק  ד ִּ ַהצ ַ ֶּׁ ש  ה  זֶּׁ ל  ָּ כ  מִּ ה  ְראֶּׁ ַהנ ִּ י  ְכפִּ ו  ֲחלֹות  [. 
ה. ְוַכאֲ  ֵריאָּ הָּ תֹו ב ְ ה ַמֲחלָּ ְיתָּ ז ֹאת הָּ ֶּׁ ', ְוש  ם לֹא ְרפו אֹות ְוכו  הֶּׁ יל לָּ ֵאין מֹועִּ ֶּׁ יֵאר ַאַחרש  ר ב ִּ ֶּׁ ְנַין  -ש  עִּ ה ַהז ֹאת ב ְ ֹורָּ ְבֵרי ַהת  ל ד ִּ ָּ כך כ 

מֵ  י  ֵהַבְנת ִּ יו,  ִּ פ  מִּ יא  הֹוצִּ ֶּׁ ש  ים  נִּ ו  ק  ַהת ִּ ה  ֶּׁ ֵאל  ב ְ יד  מִּ ת ָּ עֹוֵסק  ה  יָּ הָּ ֶּׁ ש  תֹו  ֹורָּ ת  יַרת  ֲאמִּ ַעת  ְ ש  ב ִּ ְוַגם  ה,  ֵריאָּ ממורנ"ת  הָּ ל  ֵ ב  ק ִּ ֶּׁ ]ש  י  בִּ אָּ
ְכרֹונוֹ  ַרב ֵ -זִּ ַעת  נו  ת ְ ם  ג ַ ה  כָּ ְברָּ ְכרֹונוֹ לִּ זִּ ה  -נו   ֶּׁ ֵאל  יו  ִּ פ  מִּ יא  הֹוצִּ ֶּׁ ש  יו,  ְתנו עֹותָּ ו  דֹוש   ַהק ָּ ֹונֹו  ְלש  ב ִּ ֶּׁ ש  תֹו[  ֹורָּ ת  יַרת  ֲאמִּ ַ ב  ֶּׁ ש  ה  כָּ ְברָּ לִּ

יַבת "ַהאְר  ֵ ְך ְמֹאד ת  ַ ש  ָּ מ  ֶּׁ ב[, ש  ֵ ֹוְך ַהל  ת  ְצעֹוק מִּ יְך לִּ רִּ עם ַהאְרץ", ]צָּ ן ד ֶּׁ ן פו  ַרייעֶּׁ ְ ען ש  אְרף מֶּׁ יבֹות: "ד ַ ֵ ֵתיַבת  ץ" )= לב(ַהת  , ְוֵכן ב ְ
א": )ביאור ָּ ב  לִּ א ד ְ ים" ְוֵתיבֹות "ֵמעֹוְמקָּ ֲעַמק ִּ ַ מ   הליקוטים תו' זו, ס"ז; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף תפ"ו(.  -"מִּ

 
ְכרֹונוֹ  ה בסוף ימיו בתוקף  -סיפר רבי אברהמ'ל פטערבורגר לפני ידידו הרב אהרן ליפאוועצקי ע"ה, איך שרבינו זִּ כָּ ְברָּ לִּ

באומן   יה  –חולשתו  ֵ וַאְנש  צח.  אויר  לשאוף  כדי  לעיר  חוץ  לנסוע  יום  בכל  דרכו  עגלה  -יה  לזה  לו  המציאו  לֹוֵמנו   ְ ש 
רתומה. פעם לא היה להם עגלה רתומה, והמציאו לו סוס לרכב עליו. אני שהייתי סוחר ומלומד בכל עניני העולם,  



 א           מוהר"ן תנינ             תורה ה                            ליקוטי                                              6ז: 

 
מ  הייתי  ואני  ומלומד.  מובחר  רכב  כמו  פחד  שום  בלי  הסוס  על  שרכב  בכדי  ראיתי  אחריו  לרוץ  וזריזים  המקדימין  ן 

ְכרֹונוֹ  זִּ ה: מי הוא הרץ כל-להיות מן הראשונים אצלו. פתאום שאל רבינו  כָּ ְברָּ כך מיוזע. ווער לויפט דאס מיר נאך  -לִּ
כל אני  הלשון:  בזה  לי  ואמר  אני!  ואמרתי,  אסטיג"?  קול,  -אזוי  שום  כבר  לי  אין  הקול.  את  איבדתי  שכבר  חלוש  כך 

הקול כבר לא עוזר אפילו זכות אבות. כשתהיה יהודי כשר תבין זאת. איך בין אזוי שלאף אז איך האב    כשמאבדים את 
שוין אנגעווארן דאס קול, איך האב שוין גאר קיין קולניט און אז מען ווערט אהן דאס קול העלפט שוין ניט קיין זכות  

 שיש"ק ח"א, סעיף רח"צ(.  -": )אבות, אז דוא וועסט זיין א הערליכער יוד וועסטו דאס פארשטיין
 

 מגיני ארץ 
ְכרֹונוֹ  נו  זִּ ֵ ַמר ַרב  ְליֹון ְלַאחַ -אָּ עֶּׁ ם הָּ עֹולָּ ָּ ים ב  כִּ ם ַמְלאָּ ה ֵמהֶּׁ ה ַנֲעשָּ ְהיֶּׁ י ִּ ֶּׁ י ש  לִּ י ַנְפת ָּ ְלַרב ִּ ן ו  תָּ י נָּ ַרב ַרב ִּ ה ְלמֹוֵרנו  הָּ כָּ ְברָּ ם,  לִּ תָּ ירָּ טִּ ְ ר פ 

נִּ  ְהיו   י ִּ ֶּׁ ש  מֹות  ֵ ַהש   ת  אֶּׁ ם  הֶּׁ לָּ ה  ָּ ל  ג ִּ על  ְוַגם  מושלים  ישראל  שנשמות  פי  על  ]ואף  ם.  ְנְקֵסיהֶּׁ פִּ ב ְ ם  אֹותָּ ְתבו   ְוכָּ ם,  הֶּׁ ָּ ב  ים  אִּ ְקרָּ
המלאכים, אין הכוונה על אותם המלאכים שהם בעצמם היו בזה העולם, והמובחרים שבישראל[. כי גם אותם בעצמם,  

ְכרֹונוֹ  זִּ ר-קרא רבינו  ְזכ ָּ ַהנ ִּ ה בשם מגיני ארץ  כָּ ְברָּ )עיין חיי"מ סמ"א  ְלֵעיל, כמובן  -לִּ בזה משיחותיו שבעל פה ושבכתב 
 הליקוטים תו' זו, ד"ה: "הסתלקות משה"; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף תפ"ה(.-ביאור -המובא לעיל(: )

 

 חוש הראיה והשמיעה והטעם 
ועל כלל הציבור הקדוש המתאספים ומתקבצים אליו לימי ראש    ידי שמסתכלין על ציונו-נתתקן עכשיו על  הקדוש 

ְכרֹונוֹ  ה: )-השנה והכל בכחו וזכותו הקדוש זִּ כָּ ְברָּ  פל"ח תו' זו; מובא בשיש"ק ח"ה, סעיף כ"ח(.   -לִּ
 

 על על אלו המנהיגים "השולטים על עם דל בחינם וכופין אנשים תחות שעבודייהו", 
 -ימן כ"ב, ס"ד, וח"ב סימן ה, ס"ה  המבואר בליקוטי מוהר"ן ח"א ס

ְכרֹונוֹ  זִּ נחמן  ברבי  אברהם  רבי  אומר  הישר  -היה  איש  בישראל  מלך  אין  ההם  "בימים  הכתוב  בלשון  בצחות  ה  כָּ ְברָּ לִּ
בעיניו יעשה" )שופטים יז, כא(. שכשאין נמצא הצדיק הגדול הזה שראוי באמת להיות מושל ומלך אזי לפחות 'חאטשע' 

להתנה אותו  יכופו  ולא  בעיניו  הישר  לעשות  לאיש  בשורש  שיניחו  ומכיר  יודע  שאינו  והכופה, אחר  השולט  כרצון  ג 
 שיש"ק ח"ו, סעיף רס"ד(.   -נשמתו של האדם שתחת מרותו: )

 
כו '   שהאדם צריך להשליך עצמו לתוך רפש וטיט וְּ

בשנת תק"ע אמר בראש השנה התורה "תקעו אמונה", והוא המשך גדול מאוד אשר לא נמצא בספריו תורה ארוכה  
ואז היו כ ', גם באותו הראש  כזאת.  ְוכו  מה מעשיות, בתחילה דיברנו עימו מענין ה"מגיני ארץ" שהזכיר המתנגד שלו 

ְכרֹונוֹ  ה ונשאר יושב על הרפש ולכלך בגדו וידו ותיכף הביאו לו  -השנה כשהלך לומר "תשליך" נחלק ונפל הוא זִּ כָּ ְברָּ לִּ
והלך ואמר תשליך סמוך לבית הכנסת כי ראו הנהר  בגד אחר ומים והחליפו בגדו ורחצו ידו. ולא דיבר על זה מאומה  

 משם כי לא היה לו כח לילך להנהר הגדול כדרכו תמיד:  
ר-אחר ְזכ ָּ ר-כך אמר התורה "תקעו" ַהנ ִּ ְזכ ָּ ', שהאדם  -ְלֵעיל, ושם בסוף התורה ַהנ ִּ ְלֵעיל הזכיר על פסוק וחמלתי עליהן ְוכו 

', בשבי ידי זה זוכה להשיג בחינת צדיק וטוב  -ל לעשות רצון השם יתברך ועלצריך להשליך עצמו לתוך רפש וטיט ְוכו 
'. עיין שם הענין הנפלא והנורא הזה היטב, ותבין נפלאות השם איך בכל דבר שארע אצלו היו בו פלאי פלאות:   לו ְוכו 

 ימי מוהרנ"ת, סעיף ל"ז(.   -)
 

 הריאה 
שמעתי בשמו שאמר. שכבר אמר כמה תורות על חולאת שלו )שכו(. כי אחר שבא מלמברג הזכיר כמעט בכל תורה  
מענין הראה שזה היה החולאת שלו כי היה לו חלי ההוסט )שעול, שחפת( רחמנא לצלן שהוא חלי הראה. ואמר שכפי  

סרון אמונה של השומעים שאין אמונתם  רבוי התורות שאמר על זה כבר היה ראוי להתרפא אך החסרון הוא מחמת ח
 ( אות קנז  -שיחות מוהר"ן ) חזקה כל כך:

 

 רת תורה זו י חלום שחלם רבנו סמוך לאמ
וילך בין כסה לעשור תק"ע לפרט קטן פה ברסלב. סיפר לנו שחלם לו ואינו יודע הפירוש. שאיש אחד שהיה    יום ה' 

אותו היום ונדמה לו בחלומו שכל העולם עומדים סביבו    מאנשינו נפטר לעולמו והוא מת באמת אך הוא לא ידע עד 
כן עומד שם ושאל אותו מדוע  -ונוטלים רשות ממנו לנסוע לדרכם כנהוג אחר ראש השנה. ואותו האיש הנפטר היה גם

לא היית על ראש השנה השיב לו הלא כבר נפטרתי לעולמי. אמרתי לו בשביל כך? ואם האדם נפטר אינו רשאי לבוא  
כן מזה )ונראין הדברים שרבינו  -השנה, ושתק. ומחמת שכמה בני אדם דיברו עימי מאמונה דיברתי עימו גםעל ראש  

ְכרֹונוֹ  ה הבין שנפל מן האמונה(. ואמרתי לו וכי אין בעולם רק אני? אם אין אתה מאמין בי התקרב לצדיקים  -זִּ כָּ ְברָּ לִּ
וכו' עי"ש. שאחרי הפטירה קשה  אמר למי אתקרב.   אחרים. מאחר שנשאר לך אמונה עדיין באחרים התקרב אליהם. ו

 הר"ן אות קא( מו  חיימאד להתקרב לצדיק. ) 
ה     -ועי"ש לשונו   נָּ ֱאמו  הָּ ק ב ְ ְתַחז ֵ יְך ְלהִּ רִּ ם צָּ דָּ אָּ הָּ ֶּׁ ַמר ש  ַפַעם ַאַחת אָּ ל    ו  ָּ ק כ  זָּ ה חָּ ְהיֶּׁ י ִּ ֶּׁ דֹול ַעד ש  ת ג ָּ קו  ְתַחז ְ הִּ ת ב ְ ֱאמֶּׁ יק הָּ ד ִּ ַהצ ַ ב ְ

ם צְ  ָּ ם ש  י ג ַ ן, כ ִּ ו ם ֹאפֶּׁ ש  ם ב ְ ָּ ְכלו  ְלַהְטעֹותֹו ש  ה ְולֹא יו  נָּ ֱאמו  ֶּׁ ק ב  זָּ ה חָּ ְהיֶּׁ תֹו יִּ יתָּ ו  ַאַחר מִּ ל  ֲאפִּ ֶּׁ ְך ש  ָּ ין  כ  דֹול ְלַהֲאמִּ קו ת ג ָּ ְתַחז ְ ין הִּ יכִּ רִּ
יק: ד ִּ ַהצ ַ עיין בתורה שלנו שזה העניין המרכזי החוזר בכל תורה זו שצריך לחזק את המוחין כדי שבשעת הסתלקותם ישאר רשימו חזק כל כך    ב ְ

 שגם הוא בקדושה גדולה. כגון חלום ע"י שד ואמונה שהיא הסתלקות הדעת וכו'. 
 

יחֹות "ש ִּ ר  ֵספֶּׁ ב ְ ס  ַ ְדפ  נ ִּ ֶּׁ ש  ְתרֹוג  אֶּׁ הָּ ל  ֶּׁ ש  ן  ְניָּ עִּ הָּ ה  )-]זֶּׁ ַר"ן"  רהָּ ָּ ְזכ  ַהנ ִּ  " ְקעו  "ת ִּ ַמֲאַמר  ַאַחר  ד  י ָּ מִּ ְך  מו  סָּ ב ְ ֱאַמר  נֶּׁ פ"ז(,  ן  ימָּ ְלֵעיל,  -סִּ
ֹראש   ב ְ ֱאַמר  נ ֶּׁ ֶּׁ יֹום-ש  ַאַחר  ף  ְוֵתכֶּׁ ה,  נָּ ָּ ְכרֹונוֹ -ַהש   זִּ נו   ֵ ַרב  ַמר  אָּ ז  אָּ ה.  נָּ ָּ ַהש   ה  אֹותָּ ב ְ ים  יִּ ְמצו  ים  ְתרֹוגִּ אֶּׁ יו   הָּ לֹא  ז  ְואָּ ים,  רִּ ֻּ פ  -ַהכ ִּ
ן   ְניָּ ה עִּ כָּ ְברָּ רלִּ ָּ ְזכ  כו  -ַהנ ִּ ָּ ז ב  י אָּ ה, כ ִּ אֶּׁ ְתרֹוג נָּ נו  אֶּׁ ה לָּ ְהיֶּׁ י ִּ ֶּׁ י ש  או  , רָּ נו  ה לָּ יָּ הָּ ֶּׁ ים ש  אִּ ים נֹורָּ מִּ י ַהי ָּ פִּ ל ְ ֶּׁ ְתרֹוג, ש  אֶּׁ ל הָּ ֶּׁ ה  ְלֵעיל ש  ֵ  ַהְרב 

( :' ים ְוכו  אִּ ים נֹורָּ מִּ ן ַהי ָּ אֹותָּ ועיין בלק"ה הנ"ל      ליקו"ה או"ח ח"ג, הל' יוהכ"פ ב', אֹות ב'; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף ס'([.-ב ְ
 חה זו לתורה שלנו. יביאור הקשר של ש
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 עד כאן השיחות 

* 
 הקדמה 

 אמהות עניין האמונה מה הי
נדה ב' אות ב' ג' שהוא סוד הרשימו הנשאר בחלל הפנוי והוא כח פלאי שברא הקב"ה כח    מבואר בלק"ה

מאמין שזו האמת בלא   הוא  באדם להאמין באמת אחרי שנסתלקה, דהיינו רק מכח הרושם שנשאר ממנה
 שמבין בשכל.
שהאמונה מורכבת משני יסודות האחד ביטול דהיינו שעושה עצמו כלי לקבל עפ"י לק"ה הנ"ל  הביאור נ"ל  

מידע ממקום אחר, והשני שיודע להיכן לכווין את הביטול הזה. ושרשן של שתי יסודות אלה הוא בשרש  
ולהמליך   לחפש  הבחירה  שבו  הגשמי,  לעולם  מקום  שיהיה  כדי  אלוקותו,  א"ס  צמצום  שהקב"ה  הבריאה 

 לם והחושך דייקא כדי לקבל שכר עוה"ב בלא בושה. אותו ית' מתוך ההע
ובחלל הפנוי הזה נשאר רושם מאמיתת מציאות אלוקותו ית'. דהיינו שאחר שסילק אור אמיתת מציאותו 

 הא"ס נשאר רושם מהאור הזה. 
כי באור האמת יש שתי בחי'. יש בחי' של אור הגנוז שהוא אמת המתגלית להדיא שזה בחי' של אור א"ס 

שאין לו חוצץ וגבול. ויש אור אמת שלא מגלה כלום רק מברר היטב את הכיוון אליו צריך לכווין בעצמו  
את הביטול וזה אור אמת עצום המחיה את האמונה והוא הרשימו מאור א"ס. ועל זה אומר מוהרנ"ת שהוא  

 פלא שהקב"ה ברא כח באדם לדעת באיזה אמת להאמין אע"פ שלא יודע מהות האמת.
ה שכח  להאמין נמצא  במה  לדעת  המאירה  והאמת  לצדדים,  הא"ס  צמצום  מסוד  נמשך  שבאמונה  ביטול 

 נמשך מהרושם שנשאר בחלל הפנוי.
 ועיין באות ז' המבואר שם עה"פ שימני כחותם שאור התפילין הוא הרשימו ולא מוחין בעצמם. 

האמונה   את  המחיה  האמת  לכוו )מה  בהגדרת  להיכן  לדעת  השכל  שהיא  הבישכתבתי  את  מבארים טול(  ן  ראיתי 
יודע  )בחב"ד(   רק  אותו  רואה  שלא  כמי  מהותו,  ולא  מציאותו  ידיעת  דהיינו  אחורי,  את  וראית  בחי'  שזה 

 שהוא נמצא. 
 

 סוד הבחירה על ראשית האמונה ועל חיזוקה 
מבואר נפלא בלק"ה ערובי תחומין ה' עפ"י כוונות האריז"ל למצוות ק"ש בסוד כצד מחזקים את האמונה  

שעי"ז יש בחירה לכל אדם    ,חיצון התדיר שמכוחו מאירה האמת בעולם בבחי' מרחוק נראה לי ה'היחוד ה
 שפע לו הארת אמת חזקה יותר. יחוד פנימי שעי"ז יועורר ע"י שיאם ירצה בעולם לחזק אמונתו 

נמשך    ואזיאלוקות לתוך צמצומים    המשכתזוכים לאמונה ע"י  שכתב שולפ"ז צריך לבאר עומק כוונת רבינו  
כשהוא צועק מעומק הלב צעקה  נעשה איש תבונות שפרנסה ואזי מצחצח נשמתו ע"י אכילה בקדושה ואזי  
   .בלא קול דולה עצות מני חושך שמהן גדלה האמונה

 ונתבאר בלק"ה ע"ת ה' הנ"ל שהעצות הן השפע הנשפע מיחוד הפנימי הנ"ל. 
יה את האמונה היא רשימו מאור א"ס נמצא דהיינו השפע הנשפע מיחוד  ולפי דברינו הנ"ל שהאמת המח

הפנימי. ולפ"י הנ"ל שהרשימו הנ"ל מתגלה ע"י סוד הצמצום אור א"ס לצדדים צ"ל שהצעקה בלא קול של  
הנשפע   אור  שהן  והעצות  לצדדים.  האור  צמצום  בחי'  שכל  הסילוק  סוד  היא  דייקא,  הנ"ל  תבונות  איש 

 אור האמת המגלה כיצד לדלג על החלל הפנוי שנוצר מהצמצום הזה. מהיחוד הפנימי הוא 
ולפ"ז מובן סוד העצות מני חושך דייקא כי מדובר בעשיית בחי' צמצום אור א"ס לצדדים ועשיית חלל פנוי 
שהוא   הזה,  בחלל  הנמצא  צמצום  של  הרשימו  אור  להמשיך  צריך  הזה  ומהחושך  החושך,  תכלית  שהוא 

 לל הפנוי, דהיינו ע"י אמונה. העצות כיצד לדלג על הח
מה שמבאר שם עניין התמימות שהוא סילוק השכל שהוא בחי' בן העושה    ,ולפ"ז יתבאר נפלא סוף התורה

עי"ש, שעי"ז מגלים לו סוד צדיק ורע לו וכו'. ונאמר עפ"י הנ"ל שסילוק השכל    ן מעשה עבד הנראה כשגעו
ינו אמונה, כי את סוד צדיק ורע לו בוודאי אין  יהוא בחי' חלל הפנוי שבו מתגלה הרשימו של השכל דה

  ,אלא מגלים לו בבחי' מקיף  , ג בגוףיהכוונה שמגלים לו בבחי' קו דהיינו שכל פנימי כי הוא סוד שא"א להש
על ידו זוכה לאמונה כזו ש  ,פנוי  מעשה העבדות הנ"ל במסירות נפש עושה חללסילוק השכל ודהיינו שע"י  

 שממילא מתבטלת אצלו הקושיא על צדיק ורע לו.   
ובזה יבואר גם מדוע באות ז' בעניין התפילין מציין לפסוק שימני כחותם שמבואר בכוונות האריז"ל שהוא  

 רק רשימו של המוחין ולא המוחין עצמם. 
 

 החוט הקושר את כל התורה הזו
הנ"ל  לי  נראה   היסוד  מהשכלשהוא  רשימו  הוא  האמונה  את  המחיה  זו  .  שהאמת  בתורה  חוזר  זה  ויסוד 

 בכמה דוגמאות של רשימו. 
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ובחלום ובגרים  באמונה  ובניאוף  ,ומלאך   ,דהיינו  קרי,  משה  ובטומאת  שקרב  ,ובהסתלקות  של    , מנהיג 

 . , ובתפיליןובחמישה חושים ,עיוות המשפטב ,דיבורב
בחוזק   תלוי  הרשימו  שחוזק  הוא,  לפני הסתלקותו  מוחיןוהיסוד  תפילין    .שהיה  בחי'  הוא  השכל  ושלימות 

 , בחי' שינה. הסתלקות משה הוא בחי' אמונהוסילוק הדעת דהיינו  . ובחי' משה שהוא הדעת 
אלא  לתפילין.  האריז"ל  בכוונות  כמבואר  התפלה  בשעת  שזוכים  המוחין  של  רשימו  רק  הם  התפילין    גם 

 שביחס לשינה הם מוחין. 
 . כשהתפילין אינם בשלימות אזי בהסתלקותם היא אמונה חלשה הנקראת צדקו

 .וזה בחי' גרים שכיון שזה מקרוב באו לכן עפ"ר אמונתם חלשה לכן נקרא גר צדק דייקא
עי"ז מתגבר וומתגבר הגאווה  .   מפורסמים של שקר שמתגאים על הציבור  יםוכשהאמונה חלשה אזי מתגבר

 . התאווה הידועה
-הסתלקות השכל )בחי' תרדמה תרדהיא  כי שינה  .  וזה בחי' חלום ע"י שד שגורם לטומאה בשעת השינה

מגדר אדם/  ירידה  היא  דהיינו ששינה  גמט' אדם  מ"ה  תלוי  )ריצ"ח(  \במה,  רושם שהוא  רק  ונשאר  בחוזק  (, 
 היה לו לפני השינה.ש  המוחין

 אזי גם בשינה החלום ע"י מלאך שהוא שכל.  ,דהיינו שאמונתו חזקה ,בחוזק לו התפילין מאיר ומי שאור
 . מחמם אותו השד בטומאה  ,אזי בשעת השינה ,ומי שלא חיזק אמונתו

הברית בשמירת  להתגבר  ארץ  ,וצריך  מגיני  האמונה  ,בבחי'  שומרי  הגוף  ,דהיינו  שמנונית  שעי"ז   ,לשמור 
שהוא הכח לצמצם את    ,דהיינו הארת אמת לחיזוק האמונה, ע"י שם שדי הנמצא בתפילין  ,נעשה תפילין

 ולא להרוס למעלה ממדרגתו ע"י הגאווה הנ"ל.  ,השכל
נעשה אמרות טהורות. הנ"ל  ,האמרות טהורות  ונראה שגם  ומאור התפילין  בזה    דהיינו שגם  ,הן מהעניין 

, כי הדבור הוא  רושם המוחיןהוא    והדבורמוחין  ו התפילין  דהיינ  ,של המוחין והסתלקותם  ,חוזר ליסוד הנ"ל
נמוכה המוחין  ,מדרגה  של  מלכות  אצלו.  ,בחי'  ברור  מה שכבר  בספרים  דהיינו  קולמוס    וכדאיתא  הלשון 

   שחוקקים בו את ההרגל.בחי' רגלי הדעת, כידוע, שרגל לשון הרגל התלוי בחוזק המוחין  השכל,

י' מבאר עניין שהמאכלים מ כי שם מדבר    ,ובזה קושר את אות א' ליסוד שלנו  ,שפיעים על החלום באות 
כמו בחלום שיש ע"י מלאך  המתגבר בהם. ושד  כח  והיא מכח המלאך או    ,ע"י העשביםהיא  ש   ,מהרפואה

וזה תלוי בחוזק המוחין שלפני הסתלקותם בשינה והחלום, כך גם בעשבים יש כח מלאך וכח    ,ויש ע"י שד
היא לא  המחזק את המלאך  שלפ"ז עיקר השמחה    , ותלוי בשמחה שהיא מוחין הנ"ל של חיזוק האמונה  ,השד

ר  שהוא או  ,האמונה הנ"ל  שמרגיש בבחי' אור המחיה את  \ג/ אלא עצם הקרבת אלוקים  ,מתוך מהלכי שכל
ההוא  המסופר בגמ' על  .  וזה בחי'  עיין גם תורה לח שתפלין בחי' דבקות דהיינו אור המחיה את האמונה כנ"להתפילין.  

אור א"ס דרשימו    ,דבדח טובא ולא חשש כי תפילין קא מנחנא, כי ע"י תפלין השמחה היא מאור האמונה
דהיינו את   ,די לחזק את המלאך העצום הנ"ל שמחיה את האמונה. ואדרבה כשמנח תפלין צריך לשמוח כ

 ההסתלקות התפילין כשיסלקם ממנו.

גורם לדיינים לעוות את הדי יא חוזר לפגם שנעשה ע"י הגאוה שהביאו הגרים. שגם  ועי"ז עולה    ,ןבאות 
ועי"ז נעשה טומאה בשינה, והיינו כנ"ל שגאווה    ,בבת את המח ופוגמת באור התפליןשמנונית הפסולה ומס

 הרשימו פגום בחי' שד וטומאה.    ,ועי"ז בהסתלקות האור ,וגם באור המחיה את האמונהועיוות המשפט פ

ושברים   ,ותרועה בחי' אור התפילין  ,שתקיעה היא צעקת הלב הנ"ל  ,באות יג מבאר עניין התקיעות בר"ה
שעי"ז מתגלה    ,כי צעקת הלב היא צמצום האור לצדדים  ,וזה ממש עפ"י יסוד הנ"ל  ,בחי' חלום ע"י מלאך

הרשימו הנשאר הוא בחי'    ,האמונה, ועי"ז גם בהסתלקות האור  שהוא אור האמת המחיה את  ,אור הרשימו
ויש בזה מהלך כפול גודל הרשימו  ,כי המוחין עצמם הם רשימו של אור א"ס  , מלאך.  כן הוא חוזק   ,וכפי 

 הראשון.  הרשימו שנשאר בהסתלקות הרשימו

 ,הראש והמוחיןתיקון  הוא  באות יד מבאר כיצד גדלה האמונה ע"י הימים שמר"ה עד שמיני עצרת, שר"ה  
בחי'  הם    צרתעיני  וסוכות ושמ  ,תיקון המוחין תפיליןהם  ועשי"ת ויוה"כ    וע"י הקיבוץ שבו מתחזקת האמונה,

 חלום ע"י מלאך ויחוד השלם.
 

 החמישה חושים 
ע"י התלקטות הקהלות   תיקון האמונה  ממה שהוא  ראש השנה, שלבד  עניין  לבאר  רבנו  מרחיב  יד  באות 
הקדושות אצל רבם, הוא עצמו בחי' ראש דהיינו מוחין כי בו נתתקן המוחין. וזה בחי' החמישה חושים של 

 
. "האדם בשבועה" פרט לאנוס. הרי לנו ששם אדם הוא כשהוא בדעת, וזהו ששינה נקרא תרד מה שהיינו שיורד  עיין שבועות כו   ב

מהדעת למדמה. ואמנם אדם מועד לעולם אפילו ישן אבל אדרבה זה מבואר כאן שעד כמה שהוא אדם כך הוא לא אנוס כשהוא  
עת. כי צריךבעניין הזק חבירו להיות כל כך מופקע מזה עד שגם שלא  ישן, דהיינו שבנזיקין חייב אדם גם כשאין בו אלא רשימו של ד 

 נשאר בו אלא רשימו של דעת לא יזיק.

השמחה    ג מעורר את  רק  מיני שמחה  וכל  ההתמנות  חדוש  בשעת  שמתגלה  התחדשות  על  היא  המלאך  של  בפנים שהשמחה  עיין 
 ההיא. נמצא כנ"ל שהעיקר היא שמחה אמיתית על קרבת ה.
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מח. והחושים הם להביא את ישראל שהם גשמיות  ה   גיד אל המח שכולם נמצאים בר"ה. כי מכל חוש נמשך  

בסופה. שמיעה שומע  עם ישראל  יהיה  שהקב"ה רואה מה  הוא  ראיה  חוש העל המח שהוא בחי' הקב"ה,  
צעקות ישראל, ריח שנותן פחדו על ישראל טעם שטועם המעשים טובים של ישראל. מישוש שידו פשוטה  

 ילין. לקבל שבים. נמצא שבר"ה תיקון המוחין ועי"ז תפ
 

 הקשר בין חוש מח ותפלין
החמישה חושים הם כלי השכל להשיג גשמיות שהיא מהות אחרת לגמרי בלא יחס. ועל כן בהכרח שגם  
בחוץ   קורה  מה  לברר  המדמה  את  שולח  המח  נמצא  המדמה.  כח  שהוא  ביניהם  ומתרגם  מקשר  יהיה 

הקרוב להשגת השכל ומביא   והמדמה בודק בחמשת הכלים שהם החושים ומתרגם את שפת החושים לציור
 אל המח. 

זה לעומת זה ולאם מלאום  נראה לבאר עפ"י המבואר בספרים שכנגד ה' חושים גשמיים יש ה' רוחניים,  ו
שעל ידם המח משיג השגת  ים  ייאמץ כשזה נופל זה קם, וע"י הכנעת החוש הגשמי מחזק את החושים הרוחנ

, שזה בחי' האמת  השגת אחור בחי' וראית את אחורי  שזה בחי'  , הקב"ה לא מצד מהותו אלא מצד מציאותו
ד' בתים על הראש שבו   שהם השגת האמת, דהיינו  ושם דייקא מונחים התפלין  שעל ידה מתחזקת האמונה.

 ז' נקבים שהם ד' חושים, ובית אחד על הזרוע נגד הלב שבו חוש המישוש החמישי. 
הגורמות   את התאוות  הוא המכניע  הזה  בשרווהשכל  כגון   ,להחתים  חושים  ע"י החמישה  הן    כי התאוות 

ר"ל  ראית אשה   עינים שחמור  ביומא עד:  )כדברי  וריח הניאוף,    ,טעם החטא ו  ,שמיעת קולהומעשה(    מגופו של   מראה 
ב'  )כלשון המדרש   י'  יד כנגד הלב החומד בית  ראש ושל ד' בתים על הלכן מונח התפלין  לא תהנה אף(  ב"ר  של 

 התאווה.  מעשה  מישוש שבו עיקר ולהכניע חוש ה
 ועי"ז שמכניע את החוש הגשמי מתחזק החוש הרוחני לדעת בו את מציאות ה'. 

 הם של הקב"ה ואיך זה מועיל לתיקון המוחין של ישראל.   שמדבר עליהם רבנו כאןאלא שצ"ע כי החושים  
  

תיקון האמונה ע"י התקבצות אצל הרב,באות טו   כן נעשה בכל  כמו ע"י    חוזר לבאר עניין  הקיבוץ בר"ה 
התקבצות אצל הרב. והוא גם תיקון המוחין כמו בראש השנה מצד שהוא ראש כך גם בכל התקבצות יש  

    ראש הרב וראש התלמידים ושניהם מתחזקים וגם מחזקים זה את זה.
על  ותר  יל הראש דהיינו מוחין. ובעניין רבי ותלמידים הדגש  יותר עשבעניין ראש השנה הדגש הוא    ונראה
ע"י שגם בהם יש חמישה חושים אזי מחזקים זא"ז. חושי  שכי העיקר ע"י ההתקבצות אצל רבם. אלא   ,אמונה

 ר"ה וחושי הרבי ותלמידיו קשורים זה לזה ומחזקים זה את זה. וגם מחזקים את בחי' התפילין הנ"ל.
ד אל הרב דהיינו אלא שכאן החמישה חושים הם בקו שונה לגמרי לא מהרב אל התלמיד אלא מהתלמי

 , מהקב"ה אל ישראל.בקו של ממטה למעלה ולא כמו בר"ה שהיה בקו של מלמעלה למטה
כי כאן הראיה ושמיעה הן ראיית הרב ושמיעת הרב וריח היא הטרחות להגיע לרב וטעם מתיקות דבריו 

 לרב. יע ומישוש הם ההוצאות להג
לבאר   שהם  ונראה  החושים  עניין  ביאור  עפ"י  שבאראשית  ממילא ד השערים  החוץ  אל  מעצמו  לצאת  ם 

כשהתלמיד רוצה לקבל מרבו זה ע"י חמישה חושים ועי"ז זוכה התלמיד למוחין, ועפ"י הכלל הנ"ל שתורה  
נמצא  .  \דמבואר בלק"ה/וכן  הכי נמי החושים הם בחי' רשימו,    ,זו עוסקת בחיזוק הרשימו מכח חוזק המוחין

מתחזקים החושים שלו להיות מזוככים יותר, וזוכה על ידם לקבל מהרב מוחין ו  ,למוחין  התלמיד זוכה  ז"שעי
חלילה.גב וחוזר  בדבריו,  יותר  זכה  והבנה  יותר  עלה    והים  שהתלמיד  ע"י  מתחזקים  הרב  של  המוחין  וגם 

קים יותר,  ד  שכליםכי לתלמיד שמבין יותר אפשר להסביר    מדרגה וכמבואר בגמ' ומתלמידי יותר מכולם.
 לתלמיד זוכה בעצמו להבין יותר.  וכשמסביר

 

   עוד בעניין החושים
 תלוי בתיקון המוחין.   עד כמה יהיה זך זההחוש הוא העדר השכל, ואעפ"כ  כנ"ל

)דהיינו לא כרגיל שהחוש מביא מבחוץ אל הפנים אלא שהפנים מזכך    ואולי אפ"ל שמצינו חוש בקו הפוך 
 בלב כמ"ש לב שומע ולבי ראה חכמה ולב מרגיש  כגון  את החוש שבחוץ(

יורד להחשב   עוד מצינו שאדרבה עיקר חוזק המוחין נמדד עד כמה הוא מאיר בלב דהיינו עד כמה הוא 
בבחי' חוש. כי בוודאי המדרגה הגבוהה ביותר היא שאדם מרגיש ממש בחוש את ידיעת מציאותו ית', עד 

ו חיל  בסמוך מאד אליו ומתאפס לגמרי ולא מסוגל לזוז וכול  כדי כך שממש מרגיש בחוש שהוא ית' נמצא
 לה את יראתו אזי אפילו החביות שבסמוך לו רעדו.  ורעדה כדמצינו בבעש"ט שכשגי

 
י   -אות כח.    ד'   הלכה   הגר   ונכסי   הפקר   הלכות   טי לקו   עיין   ד ר   ְיֵדי   ַעל   כ ִּ רו  ֵ הו א   ל " ַהנ ַ   ַהב  ֶּׁ יַנת   ש  חִּ ת   ב ְ י ַ חִּ ים   ת ְ תִּ ֵ ה   ְיֵדי   ַעל   ַהמ  ים   זֶּׁ נִּ ת   ְמַתק ְ   אֶּׁ

ֹחַ  ַעת   ַהמ  רֹאש    ְוַהד ַ ָּ ב  ֶּׁ ז  ש  ים   ְואָּ נִּ ק ְ ַ ְתת  ה   נִּ ָּ ש   ים   ַהֲחמִּ ִּ ש  ם   חו  ָּ ל  ֻּ כ  ֶּׁ ים   ש  כִּ ָּ ְמש  ֹחַ   נִּ רֹאש    ֵמַהמ  ָּ ב  ֶּׁ מוֹ ,  ש  ר   כ ְ בֹאָּ ְ מ  ֶּׁ ם   ש  ָּ ְנַין   ש  ה   רֹאש    ְלעִּ נָּ ָּ אֹות )   ַהש   (  יד   ב ְ
ְנַין ְלעִּ ה   ו  יבָּ ִּ אֹות )   ַהְיש  ד (  טו   ב ְ גֶּׁ ְכנֶּׁ ה   ו  ין   זֶּׁ ירִּ ֵמש    ַמְזכ ִּ ים   חָּ מִּ עָּ ְ ת   פ  י ַ חִּ ים   ת ְ תִּ ֵ ד   ַהמ  גֶּׁ נֶּׁ ה   כ ְ ָּ ש   ים   ַהֲחמִּ ִּ ש  רֹאש    חו  ָּ ב  ֶּׁ ים   ש  נִּ ק ְ ַ ְתת  נ ִּ ֶּׁ ר   ְיֵדי   ַעל   ש  רו  ֵ   ַהב 
ה  י ָּ ֲעלִּ ין   ְוהָּ ֲעלִּ ַ מ  ֶּׁ ים   ש  ְחת ִּ ם '  ְוכו    ֵמהֶּׁ ה   ְלחֹותָּ ָּ ש   ְקדֻּ הו א   ד ִּ ֶּׁ ן   ש  ו  ק  ֹחַ   ת ִּ הו  ,  ַהמ  ז ֶּׁ ֶּׁ יַנת   ש  חִּ ת   ב ְ י ַ חִּ ים   ת ְ תִּ ֵ נ ַ   ַהמ  ַ  : ל" כ 
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שהמוחין  כ  כי  ,א"ל טהרה יש בך. ובמשיח כתיב והריחו ביראת ה'  ,ריח חנוניתא אני מריח  \הועיין סוטה מט./ 

 , אע"פ שהם בחי' הסתלקות המוחין. והיינו בחי' אמונה הנ"ל גדולים אזי החושים נעשים זכים מאד

לחזק  ב סוגיעניין החיזוק שצריכים  החושים    השני  סוגי  אולי אפ"ל ששני  צ"ע  זה.  זה את  חושים הנ"ל  ה' 
ה' ע"ת  בלק"ה  בחי' המבואר  גם  קוים    ,הנ"ל הם  בשני  והם  ידם מתחזקת האמונה.  יחודים שעל  שיש שני 

ואולי  היחוד התדיר הנעשה ממ פנימי התלוי באיתערותא דלתתא.  ויחוד  ילא באתערותא דלעילא בלבד. 
קוים  ,שני סוגי החמישה חושים הנ"ל ותלמידים ממטה   בובר  ,בר"ה הם ממעלה למטהכי    ,שגם הם בשני 

בנו  ,הם בחי' הנ"ל  ,למעלה יחוד התדיר שלא תלוי  נעשה  והרבי   , של שני היחוד שבר"ה  וע"י התלמידים 
 . \ו/ נימי שתלוי בתלמידים הכוספים לרבםנעשה יחוד פ

ולפ"ז יובן עניין מה שצריכים לחזק זה את זה. ויובן כיצד הם מחזקים את התפילין. ויובן מדוע חושי ר"ה הם  
מאד  ,מהקב"ה גבוה  תדיר  יחוד  בחי'  זה  סבא  , כי  לישראל  הוא  פנימי  יחוד  מה    ,אבל  בחי'  הוא  כאן  לכן 

 בחי' ישראל סבא ותבונה.  ,שהוא בחי' איש תבונה ,שמעלה התלמיד לרבו
 

 עוד הקדמה  
 באות ב' מתחיל רבינו לבאר כיצד זוכים לחזק את האמונה

יודע לשית עצה    ,בכל עניין שפונה אליו  ,ומבאר שעיקר המוחין המחיין את האמונה הן כשיש לאדם עיצה
 . כיצד להתנהג  ,לנפשו

 והאמונה היא דבר הגדל על מים שהם עצות ואת העצות צריך לשאוב מעומק הלב ע"י צעקה  
כי   קול  כיון שביחס לאמונה שאותה עוסק לגדל עדין הוא חסר אמונה לכן הצעקה א"א שיהיה לה  אבל 

 הקול הוא ג' יסודות אש מים רוח שמתגלים רק ע"י יסוד העפר שהוא האמונה החסרה. 
 

 מה הכוונה שהאמונה גדלה על מימי העיצה 
הנ"ל אות ז' מבאר שעצות היינו תורה ותמצית התורה היא אמונה כמבואר בגמ' ובא חבקוק ע"ת  בלק"ה  

והעמידה על אחת דהיינו אמונה. אלא שצ"ע לפ"ז מה שמבואר בתורה שלנו באות ב' שהאמונה גדלה על  
כנ"ל, א"כ נמצא שהאמונה גדלה על האמונה. אלא צ"ל  המים והמים הם העצות. כי אם העצות הן אמונה  

את   המגדל  והוא  הפנימי,  היחוד  את  שמעוררים  ע"י  שזוכים  האמת  הארת  שהם  למוחין  הכוונה  שעצות 
 האמונה וכנ"ל בתחילת ההקדמה. 

אלא שצ"ע מדוע המוחין נקראים עצות הרי לכאורה הם רק הארת אמת מציאותו ית', ואינן עיצות מעשיות 
 דן יודע האדם לשית עצות לנפשו כיצד להתנהג בכל מצב.שעל י

יב תנינא  .לכן הן יסוד כל עיצה שבעולם   ,ונראה לומר כיון שהם הארת האמת ר    -  וכמבואר בתורה  ק ָּ ְועִּ
 ֶּׁ ה, ש  עֹוֹשֶּׁ ֶּׁ ר ש  בָּ ל ד ָּ כָּ ל ב ְ ֵ כ  ְסת ַ ְלהִּ ְכמֹות, ו  ם חָּ ו  י ש  לִּ ת, ב ְ יטו  ִּ ְפש  בִּ ת ו  ימו  ְתמִּ ֲהדו ת הו א ַרק ֵליֵלְך ב ִּ ם  ַהי ַ ֵ ם ַהש   ָּ ה ש  ְהיֶּׁ י ִּ

 ֵ ַהש   בֹוד  כ ְ ה  זֶּׁ ָּ ב  ֵיש   ם  בֹוד ַעְצמֹו. ַרק אִּ כ ְ ַעל  ל  לָּ כ ְ יַח  ג ִּ ְ ְלַהש  י  ְבלִּ ְולִּ ַרְך,  ָּ ְתב  ַוֲאַזי  יִּ או,  או לָּ ם לָּ ְואִּ ה,  ַיֲעֹשֶּׁ ַרְך  ָּ ְתב  יִּ ם 
ה ְמֹאד דֹולָּ תֹו ג ְ ילָּ פִּ נ ְ ֶּׁ ְסֵפקֹות, ְוֵיש  ש  לֹום, לִּ ָּ ֹוֵפל, ַחס ְוש  נ  ֶּׁ ש  ו  כ ְ ל  ם. ַוֲאפִּ ל ְלעֹולָּ ֵ ש  ָּ כ  אי לֹא יִּ ַוד ַ ן,   ב ְ ְצלָּ א לִּ נָּ ְמֹאד, ַרֲחמָּ

ְמַהְרֵהר ַאחַ  ים, ו  רִּ ְרהו  ְסֵפקֹות ְוהִּ ֹוֵפל לִּ נ  ֶּׁ ה: ש  י ָּ ֲעלִּ ית הָּ ְכלִּ יא ת ַ ה הִּ ידָּ ה ְוַהְירִּ ילָּ פִּ י ֵכן ַהנ ְ ִּ ַרְך, ַאף ַעל פ  ָּ ְתב  ם יִּ ֵ  ר ַהש  
לכבודו,   נברא  והכל  המציאות  ית'  שהוא  אמת,  של  זה  יסוד  על  היא  תמיד  העצה  שעיקר  מבואר  נמצא 

 והעיקר שבכל דרכיך דעהו. וזו עיצת כל העיצות. 
, שכשנופל לספקות, דהיינו שנחשך  תנינא  בתורה יב  שםדבריו    ולפי דברי רבנו כאן מתבאר נפלא המשך 

דברי רבנו אצלינו, דרישא חשוכא והדר נהורא  הם  ממנו העיצה הנ"ל, אעפ"כ הירידה תכלית העליה. והם  
עיצות בחוזק   עמוקות  ומגלה  יותר  אמת  ומגלה  יותר  הלב  מעומק  הלב  צעקת  אז  כי  דייקא,  חושך  מיני 

בתורה יב תנינא הנ"ל שצריך לצעוק איה מקום כבודו והירידה  שם  מבואר  ה  זהווומתחזקת האמונה ביותר.  
 תכלית העליה כי גודל ועומק הצעקה תלוי עד בעד כמה האדם מרגיש בחושך. 

וזהו "מגלה  של איש תבונה מתגלות לו עיצות מעומק הבינה )כי תבונה היא חיצוניות הבינה( כזו וע"י צעקה 
 היא בחי' כתר הנעלם ובחי' חושך.  עמוקות מני חשך" כי הבינה  

והעצה מגדלת את האמונה ע"י שמקיים אותה וצ"ע האם עי"ז עולה מ"ן ומעורר הארת אמת או שבעצם  
שהוא   חו"ב  של  התדיר  שמיחוד  יתבאר  לקמן  ועיין  ז'.  בתורה  כמבואר  האמת  נחקק  העיצה  של  הקיום 

נמשך אור אמת חלש ואיש תבונות מתעורר ממנו ומצמצם אותו בכלים דהיינו המשכת   איתערותא דלעילא 
קול ממשיך עצות   בלא  ואזי בצעקה  נשמתו  ומצחצח  פרנסה  נמשך  ואזי  צמצומים  לתוך  רוחניות אלוקות 
הפקר  בלק"ה  ומבאר  האמונה,  גדלה  ידן  שעל  העצות  והם  חושך,  מני  עמוקות  מגלה  בבחי'  הלב  מעומק 

 
סוג  ) דחינוניתא    תומרתא   אשכח   הונא   רב   דגן   שומן   ביטל   מעשר   וריח   טעם   בטלה   טהרה   אומר   אלעזר   בן   ש " ר  תניא   מט.  דף  סוטה   ה 

ריח טוב בהם  שיש  לפיכך  )   בך   יש   טהרה   בני   ל " א   דחינוניתא   ריחא   מורחינא   ל " א   בריה   רבה   אתא   בסודריה   כרכה   שקלה   (תמרים לעצמן שמנים 

 ניהליה.  יהבה ( מריחה לך שלא בטל הריח ממך

 רבו ולא לעורר אצל רבו רצון להשפיע.כי יש הבדל בין חוש למ"ן. כי החוש הוא להשיג את    אבל צ"ע   ו 

 אבל לפי ביאור רבנו לחמישה חושים של התלמידים אפשר שהם בחי' העלאת מ"ן.
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הגר   יז/ונכסי  גוף   \זד'  בחי'  ותפארת  רגלין  בחי'  כידוע שהם  מהתפארת  הנמשכים  והוד  נצח  הן  שהעצות 

שיחוד   וזהו  במלכות  התפארת  הארת  להאיר  לחוץ  הולכה  כח  בחי'  הם  ורגלין  אמת  נקראת  והתפארת 
הפנימי שמעורר האיש תבונה מוליד את התפארת דהיינו הארת אמת חזקה, כי תפארת הוא בחי' הבן של  

ב שהם או"א, והאיש תבונות בצעקתו ממשיך את הארת רגלי התפארת דהיינו העצות שעל ידן יוצאת  חו"
האמת מהתפארת אל המלכות ומגדלת אותה והיא בחי' האמונה. ומשמע בלק"ה שם שנעשה כמו שנתבאר 

ז' וא"כ הכוונה שע"י שמקיים את העיצות נחקק בו האמת ומתגדלת האמונה. גם עיין לק"ה ה נ"ל  בתורה 
 משמע שע"י קיום העצה מתגדלת האמונה.  \חאות יח/ 

 

מבאר שאיש תבונות הוא מי שיש לו נשמה ויודע לצחצח אותה וזה ע"י שממשיך רוחניות אלוקות   באות ג'
 לתוך צמצומים, ואזי נמשך פרנסה ואזי מצחצח נשמתו ע"י שאוכל לשבע נפשו.

הי  מבואר שם שבינה  יד  אות  פ"ב  ח"א  אורות  נשמה  עיין טל  לו  מי שיש  כן  ועל  נשמה,  ותבונה  יחידה  א 
שמי   , שיחוד התדיר היא הארת היחידהע"ת הנ"ל  לק"ה  זה כוונת הנקרא איש תבונות דייקא. ונמצא לפי  

איר לו בלבו הרגשה חלשה מרחוק, ועי"ז מעורר עצמו להעלות מ"ן ולעורר יחוד  משלא זיכך עצמו מאד  
ת הנשמה שמאירה בחוזק הרבה יותר, כי היא חיצוניות הבינה  ותבונה שהיא האר  אבשראל ספנימי של י

 וקרובה יותר אלינו.
 

 -אכילה לשבע הנפש ג -לתוך צמצומים. ב להמשיך רוחניות אלקות-נמצא מהלך גידול האמונה הוא א
]וע"י קיום העיצה[   -התגלות העיצה מעומק הלב. ז-צעקה בלא קול. ו-איש תבונות. ה-צחצוח הנשמה ד

 מגדלים את האמונה. מי העיצה אזי 
 

 ביאור עניין המשכת רוחניות לתוך צמצומים 
שרוחניות    ,זה, עפ"י כוונת ק"ש הנ"להנ"ל אות ז' מבאר מוהרנ"ת דוגמא חשובה ועיקרית בע"ת ה'  בלק"ה  

ואותה צריך להמשיך לתוך צמצומים דהיינו דהיינו   אלוקות היא הארת האמת של היחוד החיצון התדיר 
דה רוחניות  דהילהכניס  בצמצומים  שמים  לשם  קדושה  כוונה  ק"ש  יינו  אמירת  הוא  והראשון  מעשים,  ינו 

 במסירות נפש. 
למעלה בחכמה ובינה יחוד פנימי שעל ידו נשפע הארת אמת גדולה יותר שהיא הארת מוחין    מעוררועי"ז  

 שעל ידה זוכה לאמונה גדולה יותר ועי"ז לאמירת ק"ש ביותר מסירות נפש וכו' וחוזר חלילה.  
 איש תבונות וזה נעשה ע"י 

תבונות   איש  הפנימי שאינוטעם שנקרא  הנ"ל שמבאר שיחוד  לק"ה  ישו  נראה עפ"י  יחוד  הוא  ראל  תדיר 
הפנימי    ,\טותבונה/   באס מהיחוד  מוחין  שממשיך  האיש  דהינו שמכח הארת  יהיה  לכן  תבונות,  איש  נקרא 

הבינה החלש הוא מעורר ליבו למסירות נפש וממשיך לליבו אמת גדולה דהיינו מוחין גדולים דהיינו הארת  
 לתוך צמצומים דהיינו ללב. הנשמה שהיא השכל, וזה בחי' המשכת רוחניות דהיינו מוחין 

י  לִּ א  רָּ ב ְ הֹור  טָּ ֵלב  )יב(  נא  תהילים  כמ"ש  תשובה,  בעל  של  חדש  לב  בחי'  דהיינו  חדשה  בריה  נברא  ואזי 
קרבי: ש  ב ְ כֹון ַחד ֵ ַח נָּ ים ְורו   ֱאלֹהִּ

  ואזי נמשך פרנסה שגם היא בחי' מוחין בחי' לא על הלחם לבדו וכו' כי על מוצא פי ה' הנמצא במאכל. הרי
גם.   ומתלבש בגשמיות כדי לקיים את הגוף הגשמי  זהשפרנסה היא מוחין גבוהים  כג    )וכעין  מבואר בתורה 
 . (שהממון הנמשך הוא שפע כפול של מוחין וממון לכן צריך לזה צעקות כפלים כיולדה עי"ש

אל רוחניות  שהמשיך  הנ"ל  כשהאיש  מוחוואזי  דהיינו  פרנסה  לו  נמשך  ועי"ז  כנ"ל  לצמצומים  ין  קות 
מברר את המוחין מתוך המאכל ועי"ז מצחצח את   אהואזי אם הוא אוכל לשבע נפשו    ,מלובשים באכילה

שזכה להוציא לפועל בשלימו את הארת האמת מיחוד ישראל סבא ותבונה  נשמתו. ואזי נקרא איש תבונה  
 הנ"ל.

 
ד    חו"מ   לקוטי הלכות   עיין   ז  יז  הלכות הפקר ונכסי הגר הלכה  ל      -אות  ו  ד  ג ִּ ר  ק ַ עִּ ם  ָּ ש   מ ִּ ֶּׁ ין ש  יכִּ ִּ ְמש  ַ מ  ֶּׁ ש  ֹות  ק  ֲעמֻּ ֵעצֹות הָּ יַנת הָּ חִּ ב ְ ְיֵדי  ַעל 

אֱ  וְ הָּ "ל.  נ ַ ַ כ  ה  נ ָּ ְדלֶּׁ יִּ נֹות  בו  ת ְ יש   ְואִּ יש   ֵלב אִּ ב ְ ה  ֵעצָּ ים  ק ִּ ֲעמֻּ ם  ַמיִּ יַנת  חִּ ב ְ ֵהם  ֵעצֹות  הָּ ו   ֵאל  ֶּׁ ש  "ל  נ ַ ַ כ  ה  נָּ זֹאת מו  ה  כָּ ְברָּ ב ִּ ים  ן אֹוְמרִּ ֵ כ  )של אמת    ַעל 
כִּ   ויציב(  ָּ ְמש  נִּ ם  ָּ ש   י מִּ כ ִּ ת,  ֵעצֹות ֵהם ֱאמֶּׁ הָּ ר  ק ַ י עִּ כ ִּ ת,  ים ֱאמֶּׁ מִּ עָּ ְ פ  ה  מֹונֶּׁ ְ ת  ש  ֵהן ֱאמֶּׁ יַנת  חִּ ב ְ ת,  ַרע ֱאמֶּׁ זֶּׁ ֹה  ל  ֻּ כ  יַנת  חִּ ב ְ ֵהם  ֶּׁ ֹות ש  י  ת ִּ ֲאמִּ ֵעצֹות הָּ ין הָּ

ֵעצֹות הֵ  י הָּ ן ז(. )כ ִּ ימָּ סִּ ה ב ְ נָּ ים ֱאמו  טִּ ָּ פ  ְ ש  ו  ַהמ ִּ ה ְוֵאל  ֹורָּ ַהת  ה ב ְ ז ֶּׁ ר מִּ ְמבֹאָּ ַ "ל )כ  נ ַ ַ חֹות כ  ֻּ ָּ ַבט  ַפְצת  ת ִּ חָּ ין מִּ כִּ ָּ ְמש  נ ִּ ֶּׁ ַצח ְוהֹוד ש  יַנת נֶּׁ חִּ וא  ם ב ְ הִּ ֶּׁ ת ש  רֶּׁ ְפאֶּׁ
ַצח הֹוד ְיסֹוד,   ה  ַעל ְיֵדי נֶּׁ לָּ ו  ד  ל ג ִּ ָּ י כ  ם כ ִּ דָּ ה ַעל יָּ נָּ יא ֱאמו  הִּ ֶּׁ ְלכו ת ש  ַ ל ַהמ  ו  ד  ר ג ִּ ק ַ עִּ ֶּׁ ת ש  יַנת ֱאמֶּׁ חִּ ֹות  ב ְ ק  ֲעמֻּ ֵעצֹות הָּ ו  הָּ ֵמֵאל  ים(. ו  בִּ תָּ כ ְ ַ ַע ב  דו  י ָּ ַ כ 

אֱ  ה הָּ ְלתָּ ם עָּ דָּ ר ַעל יָּ ֶּׁ ים ֲאש  ק ִּ ם ֲעמֻּ יַנת ַמיִּ חִּ "ל, ב ְ ים ַהנ ַ נִּ ו  ק  ל ַהת ִּ ָּ נו  כ  ק ְ ַ ְתת  ה ְונִּ נָּ  מו 

יַנת   -אות יח  הלכות הפקר ונכסי הגר הלכה ד    חו"מ   לקוטי הלכות   ח חִּ ה ב ְ ין    )ברכת אהבת עולם שלפני ק"ש של שחרית(  ְוזֶּׁ בִּ ה ְלהָּ ינָּ נו  בִּ ֵ ב  לִּ ְוֵתן ב ְ
בִּ  ְלהָּ ינֹות  חִּ ב ְ ה  מֹונֶּׁ ְ ש  אן  ָּ כ  ה  מֹונֶּׁ ו   .' ְוכו  ם  ְלַקי ֵ ו  ְוַלֲעשֹֹות  מֹר  ְ ש  לִּ ד  ֵ ְלַלמ  ו  ְלמֹד  לִּ מַֹע  ְ ש  לִּ יל  כ ִּ ְלַהשְֹ ה  ו  מֹונֶּׁ ְ ש  ֵהם  ֶּׁ ש  ם  ְלַקי ֵ ו  ַעד   ' ְוכו  יל  כ ִּ ְלַהשְֹ ו  ין 

יךְ  ִּ ין ְלַהְמש  יכִּ י ְצרִּ ינֹות, כ ִּ חִּ וֹ ב ְ ְבֵרי ַהת  ל ד ִּ ָּ ת כ  ם אֶּׁ ה ְלַקי ֵ ֶּׁ ְזכ  נ ִּ ֶּׁ ינֹות ַעד ש  חִּ ה ב ְ מֹונֶּׁ ְ ְך ש  רֶּׁ ה ד ֶּׁ ֵעצָּ ש  הָּ ֹרֶּׁ ם ש  ָּ ש   ֶּׁ ה ש  ינָּ ב ִּ ֵעצֹות מִּ ֵהם   הָּ ֶּׁ ת ש  ֱאמֶּׁ ֶּׁ ה ב  רָּ
י ָּ  ִּ ש  ה ְותו  י ֵעצָּ ב, לִּ תו  ָּ כ  ֶּׁ מֹו ש  א, כ ְ ְיתָּ אֹורָּ ין ד ְ ְרַי"ג ֲעטִּ ַ י ֵהם ת  ֹות, כ ִּ י  ת ִּ ֲאמִּ ֵעצֹות הָּ ר הָּ ק ַ  ה: עִּ

הם חיצוניות החו"ב אעפ"כ היחוד שלהם כיון שנעשה ע"י אתערותא דלתתא נקרא פנימי אבל אדרבה עפ"י הכלל    אע"פ שכידוע   ט 
שככל שהאור גבוה יותר בכוחו לרדת נמוך יותר מובן שחו"ב בעצמם גבוהים יותר לכן מאירים בכל המדרגות ואילו ישס"ב ותבונה  

 העלאת מ"ן.מאירים רק למי שמכין עצמו ע"י  
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עומק ממשיך מע"י שמעורר יחוד יס"ב ותבונה  ק הלב, דהיינו שע"י צעקה בלא קול דולה עצות מעומוהוא  

עצות עמוקות ונפלאות שהם הארת אמת חדשה מא"ס שהוא בחי' כתר דז"א הנמצא בבינה   בינה ליבאה
 עילאה. 

ל רוחניות  המשכת  ע"י  נשמה  ממשיך  תחילה  ג"פ.  מוחין  ממשיך  תבונה  שאיש  ושנית  צנמצא  מצומים. 
. ושלישית בצעקה קול ממשיך מוחין מעומק הלב ומגלה עצות מיני   באכילה שעי"ז מצחצח נשמתו  בלא 

ת וחושך. ורק המוחין האלה על ידם זוכה לאמונה. אלא שאז נמשך אמונה גם על כל העולם עד שעי"ז נופל
  זביות ונעשים גרים. כמבואר לקמן.והאמונות הכ

ל ידה לעשות לה  בואר בפנים שיחוד החיצון איתערותא דלעילא והעיקר להתעורר עמיש להשלים כאן מה
כלים וזה נקרא להמשיך רוחניות אלוקות דהיינו הארת האמת מיחוד החיצון התדיר לתוך צמצום של איזה  
כלי  וכשעושה  תאבד.  לא  לו  שבאה  הזו  דלעילא  שההתעוררות  כדי  כסופים  דבורי  רק  ואפילו  עשיה 

 . לה בקדושה לשבע נפשופרנסה דהיינו מוחין לאכילה ונמשך  חדשה לרוחניות אלוקות הזו נעשה בריה

צמצומים   לתוך  אלוקות  רוחניות  שממשיך  ע"י  נשמה  לזה  שצריך  מבואר  האמונה  הגדלת  מהלך  נמצא 
ע"י  ואזי  בקדושה  אכילה  ע"י  אותה  לצחצח  צריך  ושוב  השכל  היא  הנשמה  כי  ללב  אמת  הארת  דהיינו 

ונראה   האמונה,  גדלה  ידה  שעל  אמת  הארת  עוד  דהיינו  לעצות  זוכה  הלב  מוחין  צעקת  בין  חילוק  שיש 
ראשונים הנקראים נשמה וצחצוח הנשמה לבין המוחין שנקראים עיצה שהם בחי' מגושמת יותר כי המוחין  
של אמונה הם דייקא בהסתלקות הדעת. נראה כי הנשמה היא שכל שבמח והאמונה בלב והאיש תבונות  

וא באופן שיהיה אמונה שהיא הסתלקות השכל  בלב  עניין יודע להאיר את השכל  לבאר  האריך  לזה  ולי 
כי כפי גדלם כך הרשימו הנשאר, הכי    ,החלום, שהוא הסתלקות המוחין ואעפ"כ תלוי במוחין המסתלקים

נמי האמונה היא כפי רושם האמת המאיר בלב. לכן תחילה צריך להגדיל המוחין הרבה בנשמה וצחצוח  
 דלה האמונה. וצ"ע.   הנשמה ואח"כ לצמצם לעצות שהוא בחי' רשימו מהמוחין ועי"ז ג

 ואזי נעשים גרים.  ,כי כשזה קם זה נופל ,זביותות האמונות כומבאר שע"י שגדלה האמונה נופל באות ד' 

ועי"ז    ,מביאים עמהם גאווה  ,כי הגרים שנעשים עי"ז  ה,אליה וקוץ ב   ,מבאר רבנו שחיזוק האמונה  באות ה'
 מנהיגים שאינם ראויים להנהיג ומושלים בכח זרועם.  מפורסמים של שקר, עולים 

אמונה אזי מתעורר הדבר המנוגד מאד לאמונה והוא הגאווה. דהיינו שהאמונה  ה  כשמתחזקתשמיד    נמצא 
 האמונה בעצמה.  מלקיטת נפילת כי הגר הוא  ,עצמה מביאה גאווה

, דהיינו האם גם גר  צל עזי פניםוצ"ע אם הגאווה שמביא הגר הוא נמצא בגר עצמו או שרק גורם לגאווה א
   צדק שהיא נשמה גבוהה שלא מתגאה מביא עימו גאווה לישראל כיון שהוא מלקיטת האמונה הנפולה.

עזי פנים או שכיון שהיו עזי פנים לכן דווקא בהם התלבשה  את המנהיגים הנ"ל לוצ"ע האם הגאוה עושה  
 הגאוה שהביאו הגרים.  

 ,שמתגייר ע"י האמונה אעפ"כ מביא גאווהובאמת צ"ע מדוע הגר 
ע"י   בא  שהגר  שאע"פ  רבינו  שהיה    חיזוקומבאר  דהיינו  האמונה  נפילת  מלקיטת  הוא  הגר  אבל  האמונה 

נשאר בו מהם. וזה קשה כספחת משמע שהאמונה שלהם היא רק    שיוצא מהםאמונות כזביות לכן אע"פ  
,  ים המבואר בתחילת התורה שאין מכה לרפואתםממילא מתקי   ,בבחי' צדק ולכן אינה מספיקה כדי לרפא

צרעת, דהיינו  מהם    כספחת  ונאבד  צדק  לבחי'  מהאמונה  ישראל  את  גם  מפילים  לישראל  שבאים  וכיון 
 הרפואה .  

לכן כשהיא חוזרת ועולה    ,עוד מבאר רבנו שכיון שגאוות ישראל הקדושה נפלה לגויים כמבואר במדרש
נופלים בה על ידם. מבואר שהגר  ע"י הגר היא עדיין לא בקדושה כראו י אלא גאווה נפולה. וגם ישראל 

 עצמו יש בו אמונה נפולה וגאווה נפולה והוא מפיל את ישראל במדותיו הנפולות.
ועיין תורה יז שהגר הוא רע ויש בו טוב כבוש המושך ומוציאו מהטומאה כששומע דבורי הצדיק. ומגודל  

ובשער הגלגולים משמע שהרע  לכן יש בגר רע.  עם הטוב,    נמשך הרע  של הרע והטוב שבגרההתקשרות  
הצדיקים וכשמתגייר מקבל נפש ישראלית ואז נקרא    לו   הזה הוא קליפת נגה והטוב הוא נפש הגר שעושים

גר צדק. נמצא שסתם גר לבד מנשמות מיוחדות אזי בתחילת גרותו הוא במדרגת הצדק דהיינו הארת אמת  
מונות כוזביות שהיו לו ומפיל את ישראל. ובשער הגלגולים מבואר שנפש  חלשה ולכן הוא עדיין אוחז בא

ראשונה מחטיאה את השניה הישראלית, שם הכוונה למלחמה הפנימית שיש לו על עצם היהדות והאמונה,  
 אבל כאן מבואר שגם מפיל את כלל ישראל.

ו'  וניאו  ובאות  )כי גאווה  ניאוף בישראל.  ף בחי' אחת שכחת מציאותו  מבאר שע"י מנהיגים הנ"ל מתגבר 
 ( . ועיין תורה קל ותורה יא אות ג'ית'

ומסתמא אפשר ללמוד זאת גם על הפרט שמתחזק באמונה שעלול עי"ז ליפול בגאוה וליטול לעצמו שררה  
 שאינה ראויה לו. וליפול בתאוות ניאוף. 

ז' וכן כל אדם ע"י שמירת   ושומרי הברית הם מגיני ארץ שמצילים אותנו ע"י שמכניעים התאוה.  –  אות 
המוחין ע"י שבירת תאווה    ואזי זוכים למוחין כי עיקר תיקון הברית נעשה בחי' מגיני ארץ שמתקן פגם הנ"ל.
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ומשמע   ממה  בפנם  זו.  יותר  למוחין  זוכים  הכנעתה  ע"י  אזי  התאווה  התגברות  ע"י  לפני שדייקא  שהיה 

 שהגרים הביאו גאווה וניאוף. 

 ירידה צורך עלית המוחין.  דהיינוהוא עליה צורך ירידה נמצא שחיזוק האמונה שהביא גרים 
ועל כן בכל התחזקות באמונה צריך להתגבר בשמירת הברית לעורר מגיני ארץ שיהיה לו מגן מהגאווה  

 והתאווה הנ"ל.  
ו ושנית  ועיקר שמירת הברית היא עשיית גבול  ירוץ להשיג למעלה ממדרגתו  צמצום. ראשית במח שלא 

כי גאווה הנ"ל    .  )בצדקה ובלימוד התלמידים ובכל דיבור(  בעניין ההשפעה לצמצם רק לצורך כבוד שמים 
להשיג ההריסה  ליצר  למוחין   גורמת  גבול  עושה  הזה  היצר  שמכניע  ע"י  ודייקא  ממדרגתו,  בחי'    למעלה 

 להשיג עד כמה יש באלוקותו ית' די לכל בריה. דהיינו וזוכה למוחין  י.-הארת שם שד
 

ח'  הברית    באות  תיקון  ע"י  שזוכה  הטהורות  האמרות  עניין  הוא  מבאר  המוחין  תיקון  שתכלית  משמע 
רועים. שזכו לשלימות המוחין   מאמרות טהורות שזוכה להשיב בהם את הנפש. גודל מעלת הז'    וזה בחי' 

כי הדבור מגלה מה שבמח ועד שבא לדבור הוא עדיין  בחי' שין של ג' ושין של ד' ועל ידם לז' משיבי טעם.  
שכל בלבד ואין לו קיום כראוי אלא עד שבא לדבורי אמת ואמונה שמחיים נפשות ואז האמת בחוזק כזה  

 .  שגם בהסתלקות ישאר רשימו חזק כמבואר באות הבא
 

יהיה חלום  מבאר עניין הסתל  באות ט' וחלום שהוא תלוי בחוזק המוחין אם הוא  קות המוחין בחי' שינה 
 אמת ע"י מלאך או ח"ו חלום שקר ע"י שד. 

 ונראה דהיינו הך האמונה שהיא בעוה"ז בחי' שינה צריך שתיהיה בבחי' חולם ע"י מלאך. 
 הוא בחלום ע"י שד בהשגחה, אמונההוהקרי לשון מקרה הפך  

 

מבאר שע"י אכילה שלא כראוי אפשר לגרום שהחלום ע"י שד. כי במאכל מעורב כח השד וצריך    באות י'
לחמימות   אותו  והפיל  המלאך  של  דקדושה  החמימות  את  שלקח  הרע  כחו  את  להפריד  באכילה  זהירות 

 התאווה. 
הארת    והתיקון הוא לחזק את המלאך ע"י שמחה. כי שמחה אמיתית היא רק במציאות אלוקותו ית' דהיינו

לב. בחי' יובל  השמחת בינה עילאה ששם  אמת וחיזוק המוחין. והיא בחי' רוחב לב בחי' רחובות הנהר דהיינו 
ויציאה מגבולות קטנות המוחין. ואזי יכול לאכול לשבע    הרע  שבו שחרור עבדי היצר בחי' חירות מהיצר

 נפשו בבחי' ותאכל ותשבע ותותר.
חסרון   שהוא  השד  של  העצבות  בטן  הפך  בחי'  חסרון.  יותר  בעוד  חסרון  למלא  רוצה  כי  מתמלא  שלא 

 רשעים תחסר. 
וכשאוכל אזי חייב לשמח עצמו כי    וניתניענמצא שהמתענה הוא בשמחה ע"י התענית כמ"ש שמחנו כימות  

 לחמימות התאווה.  לוייפוהוא בסכנת התגברות כח השד על כח המלאך 
כשמתגל  היא  המלאכים  שמחת  עיקר  שבאמת  מתחדש  ומבאר  שאז  ניסן  בחדש  וזה  עליהם  ית'  רצונו  ה 

גילוי הרצון שמגלה הקב"ה   על  ית' נעשה שמח  וכל מלאך כשמקבל התמנות ממנו  הקב"ה את ההתמנות 
את   מעוררת  שהיא  כיון  זה  המלאכים  את  שמחזקת  אחרת  שמחה  וכל  השמחה.  עיקר  בניסן  לכן  כלפיו, 

 גם כל השנה. השמחה הנ"ל. לכן עיקר חיזוק המלאך בניסן ואפשר  
 

יא ו' שהגא  באות  ה'  באות  לעיל  שנתבאר  מה  על  נוסף  בישראל  הניאוף  להתגברות  סיבה  עוד  וה  ושיש 
למנהי בישראל  גורמת  הגרים  מנהיגי שמביאים  וע"י  וגאווה  שקר  של  בישראל.    םגים  ניאוף  מתגבר  אלה 

 וף בישראל. וכאן מבאר שע"י עיוות המשפט של הדיינים נופל אהבות מן המרכבה ומתגבר הניא
והמרכבה היא ד' מדות ימין המשפט הוא קישור המרכבה והפגם הוא בחי' פיזור המרכבה,    ןמשמע שתיקו

וכנראה הן ד' בחי' שעל ידן המשפט ישר כי   ושמאל חו"ג מיכאל וגבריאל ובחי' אחור וקדם רפאל ואוריאל.
ימין ושמאל הם הקטגור וסנגור ואחרי ששומע אותם צריך לדון במדת אחור היא טובת הנידון ומדת קדם  

 היא הכבוד שמים שיצא. ולפי ד' בחי' אלה מכוין המשפט שלא יהיה מעוקל. 
ינו שנעשה חסד דקליפה ניאוף ודין  אבל משפט מעוקל הוא פיזור המרכבה ועי"ז נופלות אהבות ממנה, דהי

דקליפה רצח ואחור דקליפה שדורש טובת עצמו, וקדם דקליפה שמחזיק עצמו צור וראשית בחי' נחש עלי 
אותה   מחזיק  שלו  עקמימות  כל  כי  הבריאה  ושרש  ראשית  עצמו  עמלק שמחזיק  גויים  ראשית  ובחי'  צור, 

אע" מונים  עשרת  יעקב  את  שרימה  לבן  כמו  חדשה  מתחרט    קיבלש  פלהתחלה  מסויים  דבר  עצמו  על 
נ"ל ואם שגיתי    ומתחיל התחלה חשדה בכל פעם ולא עומד בדיבורו בבחי' "לא, יעשה כן במקומינו". כך 

 הוא רחום יכפר עוון. ו
שטרבנו  ומבאר   ע"י  נגרם  הדין  למח  ישעיוות  עולות  שבגוף  השמנונית  פסולת  שהן  וישמעאל  עשו  פות 

ומתערב פסולת במוחין ונעשה עיוות הדין. ומבאר שהטומאה   ,דולק על ידהשנר השכל  ,ומתערב בשמנונית
שכוונתו   לומר  ונראה  לזה.  הגרים  גורמים  כיצד  מבואר  ולא  כנ"ל.  הגרים  ע"י  ונגרם  עמלק  בחי'  היא  הזו 
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שהגאווה שמביאים הגרים כנ"ל היא הגורמת שפסולת השמנונית תעלה אל המח ולא תצא לחוץ.     וצ"ע  

 נווה היא כן יוצאת לחוץ.  גם צ"ע מדוע פסולת השמנונית נקראת על שם עשו וישמעאל. כיצד ע"י ע
גמט' עמלק.    ית' ספק  כיון שמכניס ספק במציאותו  נקראת עמלק אולי  זהמת הנחש  מה שהטומאה  והיא 

כמבואר בכלבו על ההגדה של פסח על פסקת אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. כי בהר 
 פסק הספק מלבם. 

לניאוף גורם  כל הקומה    והספק  רוח סערה שתופסת את  היא  היא טומאה שבשעתה  כי  ה'.  שהוא שכחת 
 ושוכח כל מציאות אחרת מלבד תאוותו.

 

יב מהמ  אות  האהבות  נפילת  ע"י  הנגרם  לניאוף  שתיקון  נתקן  רמבאר  זה  ועל  המרכבה  קישור  הוא  כבה 
צ"ע עפ"י הנ"ל נראה שקישור המרכבה לא מתקן  .  לומר לפני השינה מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל וכו'

אלא   ישיר  באופן  הניאוף  מתקןאת  ועי"ז  המרכבה  תיקון  בחי'  חוזרות    שהוא  ועי"ז  המשפט  עיוות  את 
אא"כ נאמר כנ"ל    יצד נעשה תיקון לעיוות המשפט.וצ"ע כ     מבואר באות הקודמת(וכ)האהבות למרכבה  

אלא שכל עשית משפט אמת הוא גם    ,שקישור המרכבה אינו באמירה בעלמא שתיקנו בק"ש שעל המטה
 וצ"ע.  בחי' קישור המרכבה.

 

   זה בחי' תקיעה שברים תרועה. -אות יג
ור בתורה שניתנה ברטט  כי תקיעת שופר גורם יראה שהיא הפך התאווה כמבואר בגמ' טעם שבעל קרי אס

  שאמרה רחב הכוונה כי לא קמה עוד רוח באיש  וזיע שהבעל קרי הפך ממנה, והיינו קר רוח איש תבונה  
מהם מרוב הפחד מעם ישראל וזה בחי' קר רוח איש תבונות שע"י שלבו הפך מחום    שנפקעחום התאווה  ל

שהיא הארת הנשמה. כנ"ל   עי"ז יש תבונות בלבו.  התאווה הזו בתכליתמשלבו חלל בקרבו    התאווה דהינו
 בטל אורות שבינה כנגד חיה ותבונה כנגד הנשמה. 

הם בחי' חלום אמת כי שברים רומז לשבירת חותם החלום ולשון שברו של חלום נאמר בגדעון שם  שברים  
הם בחי' לב נשבר שהוא בחי' מים המכבה את חום  כי  היה חלום אמת.  עוד גם שברים רומז לתיקון המשפט 

 . הלב לתאווה ועי"ז נעשה תיקון המשפט
 

כי ר"ה הוא תיקון האמונה ועי"ז תיקון  .  שמיני עצרת  מר"ה עדש  החגיםע"י  תיקונים הנ"ל נעשים    -אות יד
ועי התפ  "זהמוחין,  שע"י  דקדושה  חותם  תיקון  כפור  ויום  במח,  שתלויים  כיון  החושים  חמישה  לין.  יתיקון 

לחלום. המאכלים  יזיקו  המלאך שלא  חיזוק  זמן שמחתינו  תיקון    וסוכה  תיקון המשפט  בחי'  עצרת  ושמיני 
 הברית יחוד הקדוש. 

 

ו  .נעשה ע"י רבי ותלמידיםתיקונים הנ"ל    -אות טו מה שמתקבצים דהיינו שע"י נסיעת התלמידים לצדיק 
האמונה תיקון  נעשה  עי"ז  וניאוף    .ביחד  גאוה  דהיינו  האמונה  שמביאה  לפגם  תיקון  המשפט  וגם  ועיוות 

חיזוק האמונההגרים שנעשו    ע"ישבאה   נעשה    וגם נעשה תיקון החמישה חושים התלויים במח.  .ע"י  וגם 
דקדושה. חותם  תפלין  בחי'  המוחין  שה  תיקון  וכיון  קבועים  אינם  גם  והכלל שהמוחין  לכן  מתוקנים  מוחין 

כדי לעשות עבודות   ןד כיון שהמדמה מבורר. ואזי יכול גם לסלק את המוחיובמתוקה שנת העבהסתלקותם  
וע"י עובדות כאלה שעושה    להיות משוגע באמת.מרוב אהבת ה' בלי שיפול  עד שנדמה למשוגע  של עבד  

רצונו ית' במסירות נפש בלא להבין עי"ז זוכה להשיג סוד צדיק ורע לו רשע וטוב לו ועי"ז עולה המשפט  

עניין החלום ע"י מלאך וע"י שמשמע     . בהשמטה שבסוף התורהיין זה מבואר יותר  נמהתהום שנפל אליו, וע
בכוונה המוחין  סילוק  בחי'  זה  כאן  ולא    שד,  בדעת  ולהשאר  לסלקן  יכול  אזי  המוחין  את  שתיקן  שע"י 

   שיתלבש בו שד.
 

. בחי"מ מבואר שכמה תורות דיבר אז לעל ריאה בשלימותשהע"י  כל התיקונים הנ"ל  גם נעשים    -אות טז 
רפואה ע"י התורה שאמר. ונ"ל לעצמו  היא חולי הריאה ורצה להמשיך  הריאה כיון שהיה חולה בשחפת ש

קון התיקונים הנ"ל מתקן את הריאה  יכוונת רבינו כאן שכיון ששלימות הריאה בחי' תיקונים הנ"ל לכן בת
 שנפגמה. כי כיון שהם אותה בחי' אזי בחיזוק האחד נמשך תיקון גם לשני. 

 

 סיכום קצר
 תקעו אמונה. רבינו מבאר כיצד מחזקים את האמונה.  

 שהפסד שגורם חסרון האמונה  באות א' ופותח 
 איש תבונות.   אובאות ב' ג' מבאר כיצד מחזקים את האמונה ע"י צדיק גדול שהו

חיזוק האמונה שהם גרים שמביאים עמהם רע של גאווה שדבוק בהם,   ובאות ד' מבאר את הפגם שגורם 
 בשתי בחינות.  ומזיק לישראל

 שעל ידם מתגבר ניאוף בעולם.   קרבאות ו' מבאר שעי"ז נעשים מפורסמים של ש
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ובאות יא מבאר שעי"ז הדיינים שאינם הגונים מעלים למוחם טפת עשו וישמעאל שגורם להם לעוות את  

   נופלים ישראל למקרה לילה.ניאוף ו–נופלות אהבות קדושות מהמרכבה לחסד דקליפה המשפט ועי"ז 
י' ע"י אכילה כי יש מאכלים שכח השד גובר על כח המלאך ואזי עוד סיבה למקרה הלילה מבואר באות  

 מתגבר השד ולוקח את החום דקדושה של המלאך ומחמם בו את האדם בחמימות התוואה בלילה.  
מבאר הטעם שקושר רבנו את פגם הברית לתיקון האמונה עפ"י המבואר בתורה לא, שאין   (ע"ת ה' לא)בלק"ה  

 שלימות לאמונה אלא ע"י תיקון הברית.  
 מפגמי הברית הנ"ל.  ' רבנו מבאר תיקון לכל א

דקדושה   לחותם  בשרו  מהחתים  ארץ שמעלים  מגיני  הוא  התיקון  המפורסמים של שקר  שגורמים  לניאוף 
 בחי' תפילין.  

 וף שגורם עיוות המשפט התיקון הוא קישור המרכבה. וניא
 ניאוף שגורמים המאכלים התיקון הוא שמחה.  ו

ארץ הנ"ל מזהיר רבנו שלא להרוס להשיג למעלה ממדרגתם כי במופלא ממך אל תדרוש אלא    את המגיני
 צריך לצמצם את המח בכח שם שדי.  

עוד מבאר שגאוות הדיינים הנ"ל גורמת להם להעלות למח רע שא"א לתקנו וע"כ הוא פוגם במח, ובלק"ה  
כא(   ד'  הגר  ונכסי  רב כגון ערב רב שהרע שבו גדול ואין לו תיקון.  מבואר דוגמא לזה גיור גרים שאסור לק)הפקר 

להם   גורמת  שגאוותם  מבאר  שבדיינם  אלא  ארץ  המגיני  את  שהזהיר  הנ"ל  הזהרה  בעצמו  שזה  ונראה 
 ג למעלה ממדרגם.  י להרוס כנ"ל ולהש
ששני תיקוני הברית הנ"ל דהיינו של המגיני ארץ וקישור המרכבה הם שתי  )הפקר ונכסי הגר ד' ו'( עוד מבאר בלק"ה 

חותם   מהחתים  עושים  ארץ  עליה( שהמגיני  צורך  ירידה  )בחי'  תפילין  נעשה  דהיינו שמהפגם  תפלין  בחי' 
הוא תיקון תפלים של ראש  שהוא תפלין של יד כמבואר בכוונות האריז"ל למצות תפלין, וקישור המרכבה  

 תיקון המרכבה בחי' רוכב בשמים המבואר בתורה לח ד ד' מלאכי המרכבה ארג"מ. ד' בתים כנג
ויש עבודה גדולה משתיהן של בן   באות טו מבאר שעבודת עבד היא בלי שכל ועבודת בן היא עם שכל 
שמסלק שכלו ועובד כעבד, ולבן כזה שעובד במסירות נפש אע"פ שלא מבין מגלים סתרי תורה כגון צדיק  

 . שנדמים לעיוות המשפט י מתגלה האמת שבמשפטי הקב"הורע לו ואז

 עד כאן ההקדמה 
 

* 
 [ י] ה תורה 

כי חק לישראל הוא  ,ליום חגינו יאאבחודש שופר בכסתקעו תהלים פא( )

 .י יעקבקלאליבמשפט 
 . כיצד רמוזה התורה הזו בפסוק זה מבואר בסוף התורה

תקיעת שופר היא צעקה בקול אלא שהקול לא נשמע כי חסר עדיין באמונה שתגלה אותו, לכן  - תקעו
אינה צעקת הלב אלא שעל ידה נעשה הצדיק איש תבונות כי ע"י חרדה ויראה שגורם הקול שופר הוא  
נעשה קר רוח איש תבונה דהינו קר רוח מכל חמימות התאוות עד שנעשה ליבו חלל בקרבו להיות כלי 

הארת הנשמה דהייינו איש תבונות. כי קול שופר גורם חרדה כמ"ש היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו?   ל
והחרדה מסלקת את הדמים )משנה בנדה לט. ועיין סוטה כ: אבל פחד היפך( הכי נמי חרדה שגורם תקיעת  

 שופר מסלקת את הדמים העכורים. וכן מבואר בתורה ה' שקול השופר מיישר את הלב.

רומז לגרים שמביאים עימהם גאווה לישראל, כיון שאמונתם חלשה עדיין כיון שהם   - ש שופרבחוד
מלקיטת נפילת האמונה, וגאווה היא מפגם האמונה ועוד שיש בהם גאווה כיון שהם מלקיטת נפילת גאוות 

וזהו  ישראל אל העכו"ם.  וזהו בחודש לשון חידוש, ושופר רומז לתפארת ושופרא שהוא יופי בארמית. 
 בחודש שופר היינו התפארות חדשה דהיינו גאוה חדשה שבאה לישראל ע"י הגרים 

רמז למוחין בחי' תפילין שמונח על הראש וזהו בכסא לשון כיסוי המח )וצ"ע מדוע שינה מלשון   -בכסא 
הכתוב בכסה( וזה נעשה ע"י המגיני ארץ )וזהו בכסא רמז לכיסוי ומגן על האמונה( דהיינו דייקא ע"י 
שנפלה האמונה ונפלו לגאווה שהיא פגם המוחין עי"ז נעשה ע"י המגיני ארץ שומרי הברית שמעלים  
מהחתים בשרו דהיינו קרי ופגה"ב לחותם דקדושה שהוא שמירת הברית תיקון המוחין גדול יותר ממה  

 שהיה לפני הנפילה. 

 
 "ת סעיף לז.  תורה זו )הארוכה ביותר בספר( נאמרה בראש השנה שנת תקע )חי"מ נט( חל בימים ב' ג' )פל"ח( ועיין חיי מוהר"ן סימן מא. ועיין ימי מוהרנ   י

 )כלשון הפסוק( ועיין לעיל ריש תורה יד מה שנרשם בזה   בכסה -מתרצו  יא 

 לאלהי  -אלקי, ומתרלו   -גם בתרלד   יב 
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ה מכוסה, והוא בחי' ראש שבו  הוא ראש השנה המכונה בכסה ליום חגינו כי הוא חל כשהלבנ - ליום חגינו

 נעשה תיקון המוחין כנ"ל.

חק לשון מזון כמ"ש הטריפני לחם חקי רמז למאכלים שיש להם חלק בחלום כי יש   - כי חק לישראל הוא
 בהם כח מלאך וכח שד וע"י שמחה מתחזק המלאך ונעשה חלום ע"י מלאך. 

שפט ונפלו אהבות מן המרכבה ועי"ז נפלו  שע"י גאוה שהביאו הגרים נעשה עיוות המ - משפט לאלקי יעקב
ישראל לאהבה נפולה פגה"ב תאווה הידועה, והתיקון נפילת האהבות הוא ע"י קישור המרכבה, ותיקון  

המשפט ע"י שעושה רצונו ית' במסירות נפש וסילוק השכל עד שנדמה למשוגה ואזי מתגלה לו סוד צדיק 
 ורע לו וכו' ועי"ז מתגלה האמת שבמשפטי ה'. 

 
  אאות 

אי אפשר להיות קיום להעולמות על ידי שום  כי    \יג/ עיין לק"ה נדה ב' ב'  העיקר הוא האמונה

ידי שיודעין ממנו יתברך שהוא רב ושליט עקרא ושרשא  אלא ע"י האמונה  מדה , כי עקר קיומם הוא על 
זהר הקדוש בגין דישתמודעין ליה, ובאמת המר  ואכמו ש  עלמין, שזהו עקר התכלית של כל העולמות,  דכל

אי אפשר להכירו ולידע ממנו יתברך על ידי שום מדה ושום ספירה, כי אם על ידי האמונה שהיא בחינת  
ק"ה ע"ת בל  גם  כמבוארו  מלכות, שהיא תחלת הצמצום, שעל ידה עקר התגלות כל המדות וכל העולמות,

שעלו    לזכור שעצמו זו הנשמה חלק אלוק' נשמת ישראל את עצמו,  , וצריך כ"א לחפש א"ע  \יד/ ד'  ה'

 
ל ַהת    -'  ב א'    אות   ב'   נדה הלכה לק"ה    יג ָּ יא ְיסֹוד כ  הִּ ֶּׁ ה ש  נָּ ם ַעל ְיֵדי ֱאמו  י אִּ ת, כ ִּ ֱאמֶּׁ ֶּׁ ַרְך ב  ָּ ְתב  ֵרב ַלה' יִּ ְתקָּ ְלהִּ ק ו  ֵ ב  ְתד ַ ר ְלהִּ ָּ ְפש  י אֶּׁ י אִּ ה  כ ִּ ֹורָּ

כ ְ  ה,  ָּ ל  ֻּ )ת ְ כ  ב  תו  ָּ כ  ֶּׁ ְכמֹו ש  ו  ה,  ְחיֶּׁ יִּ תֹו  נָּ ֱאמו  ֶּׁ ב  יק  ְוַצד ִּ ַעל ַאַחת,  ן  ידָּ ֱעמִּ ְוהֶּׁ ק  ו  ֲחַבק  א  ָּ ב  ֹות כד(,  )ַמכ  ְמרו   אָּ ֶּׁ ה".  מֹו ש  נָּ יךָּ ֱאמו  ְצֹותֶּׁ ל מִּ ָּ ים קיט(, "כ  ל ִּ הִּ
 ָּ ל  ֻּ כ  ים,  ֲעשִּ ְוַהנ ַ ים  רִּ ֹוצָּ ְוַהנ  ים  אִּ ְברָּ ְוַהנ ִּ ים  לִּ ֱאצָּ ַהנ ֶּׁ ל  ָּ כ  מֹות  עֹולָּ הָּ ל  ַמֲעֵשהו   ְוכָּ ל  "ְוכָּ לג(,  ים  ל ִּ הִּ )ת ְ ב  תו  ָּ כ  ֶּׁ ש  מֹו  כ ְ ה,  נָּ ֱאמו  ַעל  ַרק  ים  עֹוְמדִּ ם 

ַהכ ֹ  ה  יָּ הָּ ֶּׁ ש  ו ם  ש   מִּ ְראֹו  ְלבָּ קֹום  מָּ ה  יָּ הָּ לֹא  ם,  עֹולָּ הָּ ת  אֶּׁ ְברֹא  לִּ ַרְך  ָּ ְתב  יִּ ְרצֹונֹו  ב ִּ ה  לָּ עָּ ֶּׁ ש  כ ְ י  כ ִּ ה",  נָּ ֱאמו  ֶּׁ ְלַצְמצֵ ב  כֹול,  ְביָּ כ ִּ ְכַרח,  ְוהֻּ סֹוף,  ֵאין  ם  ל 
 ָּ ב  ֶּׁ ֹות ַעד ש  ד  ִּ ל ַהמ  אֹורֹות ְוכָּ ל הָּ ָּ יְך כ  ִּ ְמש  ם הִּ ָּ ְלש  ', ו  י ְוכו  נו  ָּ ל ַהפ  לָּ ה חָּ ֲעשָּ נ ַ ֶּׁ תֹו ַעד ש  ֹות ֱאלֹקו  ְלַפנ  ה לֹא  ו  ָּ ל  ְתחִּ בִּ '. ו  ם ְוכו  ָּ ל  ֻּ מֹות כ  עֹולָּ ל הָּ ָּ ם כ  ָּ א ש  רָּ

י אֹור, ו   ו  ב  אֹור ֵמֲחַמת רִּ ת הָּ ֹל אֶּׁ ְסב  ים לִּ ים ְיכֹולִּ לִּ ֵ יו  ַהכ  ֹור  הָּ ל ד  ְבכָּ א, ו  ֳחרָּ א אָּ ְטרָּ ְוַהס ִּ ֹות  פ  לִּ יַזת ַהק ְ ם ֲאחִּ ָּ ש   מ ִּ ֶּׁ ים ש  לִּ ֵ יַרת כ  בִּ ְ ה ש  יָּ ה הָּ ֵמֲחַמת זֶּׁ
תֹו:  ָּ ל  ְתחִּ ים ב ִּ ֵעץ ַחי ִּ ה ב ְ ל זֶּׁ ָּ ר כ  ְמבֹאָּ ַ ', כ  ן זֹאת ְוכו  ְלַתק ֵ ֵרר ו  ין ְלבָּ נו  עֹוְסקִּ דֹור אָּ  וָּ

ַע    -ב שם אות   דו  ה יָּ י ֵכן לְ ְוזֶּׁ ִּ ה, ַאף ַעל פ  ַאֲחרֹונָּ ה הָּ ד ָּ יא מִּ ְלכו ת הִּ ַ מ  ֶּׁ י ש  ִּ י ַאף ַעל פ  ת, כ ִּ יַנת ַמְלכו  חִּ ְמצו ם הו א ב ְ ת ַהצ ִּ ַ ל  חִּ ת ְ ֶּׁ ית  ש  ַתְכלִּ ה ב ְ ַמְעלָּ
 ִּ מ  ֶּׁ ים, ש  ינִּ בִּ ְ ַע ַלמ  דו  י ָּ ַ ֵאין סֹוף כ  ם ב ְ ְעלָּ ת ַהנ ֶּׁ יַנת ַמְלכו  חִּ ב ְ יא מִּ ה הִּ לָּ ר ַהַהְתחָּ ק ַ ה עִּ ֲעלָּ ַ י סֹוף  ַהמ  ם, כ ִּ עֹולָּ יַאת הָּ רִּ יל ב ְ בִּ ְ ש  ם ב ִּ ְמצו  ַלת ַהצ ִּ ם ַהְתחָּ ָּ ש  

דו   י ָּ ַ ת כ  יַנת ַמְלכו  חִּ י' הו א ב ְ ' 'ֲאנִּ י ַאֲחרֹון ְוכו  ֹון ַוֲאנִּ אש  י רִּ יַנת ֲאנִּ ְבחִּ ה, ב ִּ ָּ ל  חִּ ה ת ְ בָּ ָּ ַמֲחש  ה ב ְ ַמר  ַמֲעשֶּׁ ֹה אָּ "ל, "כ  א ַהנ ַ ְקרָּ ִּ מ  ַ ם ב  ָּ ב ש  תו  ָּ כ  ֶּׁ ְכמֹו ש  ַע ו 

נ ִּ  ֶּׁ ֵאל ש  ְשרָּ ְך יִּ לֶּׁ יַנת מֶּׁ חִּ ת, ב ְ יַנת ַמְלכו  חִּ י ַאֲחרֹון". ַהְינו  ב ְ ֹון ַוֲאנִּ אש  י רִּ ֵאל ְוֹגֲאלֹו ֲאנִּ ְשרָּ ְך יִּ לֶּׁ ': ה' מֶּׁ ֹוף ְוכו  ַבס  רֹאש  ו  ָּ י הו א ב  א ֲאנִּ ָלל         ְקרָּ ַהכ ְּ   וְּ
חִּ  יא ב ְ ת הִּ ַמְלכו  ת ו  יַנת ַמְלכו  חִּ ְמצו ם הו א ב ְ ת ַהצ ִּ ַ ל  חִּ ת ְ ֶּׁ תֹו  ש  ְכמָּ חָּ ל ב ְ ֵ כ  ַ ְסת  ם הִּ עֹולָּ ת הָּ ְברֹא אֶּׁ ה לִּ צָּ ַרְך רָּ ָּ ְתב  ה' יִּ ֶּׁ ש  י כ ְ ַע, ַהְינו  כ ִּ דו  י ָּ ַ ה כ  נָּ יַנת ֱאמו 

ן  ֵ ם, ְוַעל כ  עֹולָּ ָּ ה ב  נָּ ם ְתבו  ו  ְבש  ל ו  ם ֵשכֶּׁ ו  ְבש  ה ו  ְכמָּ ם חָּ ו  ש  ַרְך ב ְ ָּ ְתב  יגֹו יִּ ִּ ר ְלַהש  ָּ ְפש  י אֶּׁ אִּ ֶּׁ ה ש  מָּ דו  הְ   ַהק ְ ר לִּ ָּ ְפש  י אֶּׁ מֹות ַעל ְיֵדי  אִּ עֹולָּ ם ְלהָּ ו  י  יֹות קִּ
ְר  ָּ ְוש  א  רָּ ק ָּ יט עִּ ל ִּ ַ ְוש  הו א ַרב  ֶּׁ ַרְך ש  ָּ ְתב  יִּ ו   נ  ֶּׁ מ  ין מִּ ֹוְדעִּ י  ֶּׁ ְיֵדי ש  ם הו א ַעל  מָּ ו  י  ר קִּ ק ַ י עִּ ה, כ ִּ ד ָּ ו ם מִּ ל  ש  ָּ ל כ  ֶּׁ ית ש  ְכלִּ ַ ר ַהת  ק ַ הו  עִּ ז ֶּׁ ֶּׁ ין, ש  ְלמִּ ל עָּ כָּ א ד ְ ָּ ש 

ֱאַמר   נ ֶּׁ ֶּׁ ש  מֹו  כ ְ מֹות,  עֹולָּ עַ הָּ ַרְך  ָּ ְתב  יִּ ו   נ  ֶּׁ מ  מִּ ְוֵליַדע  ירֹו  ְלַהכ ִּ ר  ָּ ְפש  אֶּׁ י  אִּ ת  ֱאמֶּׁ בֶּׁ ו   , ֵליה  ין  מֹוְדעִּ ת ְ ְ ש  יִּ ד ְ ין  גִּ ב ְ דֹוש   ַהק ָּ ז ַֹהר  ַ ם  ב  ו  ְוש  ה  ד ָּ מִּ ו ם  ש  ְיֵדי  ל 
 ֶּׁ ם, ש  ְמצו  ת ַהצ ִּ ַ ל  חִּ יא ת ְ הִּ ֶּׁ ת, ש  יַנת ַמְלכו  חִּ יא ב ְ הִּ ֶּׁ ה ש  נָּ ֱאמו  ְיֵדי הָּ ם ַעל  י אִּ ה, כ ִּ ירָּ י ה'  ְספִּ מֹות, כ ִּ עֹולָּ ל הָּ ְוכָּ ֹות  ד  ִּ ל ַהמ  ָּ ת כ  ו  ל  ְתג ַ ר הִּ ק ַ ה  עִּ דָּ יָּ ַעל 

י  פִּ ה ת ְ בָּ ָּ י ֵלית ַמֲחש  ם, כ ִּ עֹולָּ ָּ ב  ֶּׁ ל ש  ם ֵשכֶּׁ ו  ן ַעל ְיֵדי ש  ם ֹאפֶּׁ ו  ש  יֹגֹו ב ְ ִּ ר ְלַהש  ָּ ְפש  י אֶּׁ אִּ ֶּׁ ה ש  אָּ ַרְך רָּ ָּ ְתב  ְברֹא  יִּ ר לִּ ָּ ְפש  ה אֶּׁ יָּ ן לֹא הָּ ֵ ל, ַעל כ  לָּ יה  כ ְ ֵ א ב  סָּ
כְ אֶּׁ  ְמֵצם חָּ ה צִּ אָּ ְפלָּ תֹו ַהנ ִּ ְכמָּ חָּ ב ְ ֶּׁ כֹול, ַהְינו  ש  ְביָּ ַרְך, כ ִּ ָּ ְתב  תֹו יִּ ה ֱאלֹקו  נ ָּ פִּ ְמֵצם ו  ר צִּ ֶּׁ ם ַעד ֲאש  עֹולָּ ל  ת הָּ כֶּׁ ֵ ה ְוַהש  ְכמָּ ק ַהחָּ ֵ ל  ר סִּ ֶּׁ ְך ַעד ֲאש  ָּ ל כ  ָּ תֹו כ  מָּ

ְכלִּ  ִּ ַהש  ל  ָּ כ  מִּ י  נו  ָּ פ  כֹול,  ְביָּ כ ִּ קֹום,  ָּ ַהמ  ר  אָּ ְ ש  נ ִּ ֶּׁ ש  ַעד  ַֹח  ְלַגְמֵרי,  כ  ם  אִּ י  כ ִּ ל  כֶּׁ ֵ ַהש  ן  מִּ ר  אָּ ְ ש  נִּ ְולֹא  ַרְך,  ָּ ְתב  יִּ תֹו  ֱאלֹקו  ת  ַעְצמו  ֵהם  ֶּׁ ש  ְכמֹות  ְוַהחָּ ת  ו  י 
י  לִּ ב ְ ַרְך  ָּ ְתב  יִּ ֹו  ב  ין  ְלַהֲאמִּ ַדַעת  וָּ ל  ֵשכֶּׁ ם  הֶּׁ לָּ ה  ְהיֶּׁ י ִּ ֶּׁ ש  ים  אִּ ְברָּ ְוַהנ ִּ מֹות  עֹולָּ הָּ ב ְ ַֹח  כ  א  רָּ ָּ ב  ֶּׁ ש  ה,  נָּ ֱאמו  ה    הָּ זֶּׁ ת  ֱאמֶּׁ בֶּׁ ו  ל,  ֵשכֶּׁ ם  ו  א  ש  לֶּׁ ֶּׁ פ  הו א  ְמצו ם  ַהצ ִּ

ְמךָּ כ ִּ  ִּ ה ש  ה כה(, "אֹודֶּׁ ְעיָּ ַ ב )ְיש  תו  ָּ כ  ֶּׁ מֹו ש  דֹול, כ ְ א ג ָּ לֶּׁ ֶּׁ ה הו א פ  נָּ י ֱאמו  קֹום ַאֵחר, כ ִּ מָּ א ב ְ בָּ ו  מ  ַ דֹול, כ  ן".  ג ָּ ה ֹאמֶּׁ נָּ חֹק ֱאמו  א ֵעצֹות ֵמרָּ לֶּׁ ֶּׁ יתָּ פ  שִּ י עָּ
דָּ  י ב ְ ים, כ ִּ עִּ ים ד ֵ מִּ ְפְלאֹות ת ְ יא נִּ ה הִּ נָּ י ֱאמו  ֵאין  כ ִּ ֶּׁ ה ש  ֶּׁ מ  ַ ה הו א ב  נָּ ֱאמו  ר הָּ ק ַ ה, ְועִּ נָּ א ֱאמו  ְקרָּ ין ְוֵאינֹו נִּ ין ְלַהֲאמִּ יכִּ ל ֵאין ְצרִּ כֶּׁ ֵ ַהש  ים ב ְ ינִּ בִּ ְ מ  ֶּׁ ר ש  בָּ

ים   עִּ ים ד ֵ מִּ ְפְלאֹות ת ְ יא נִּ ת הִּ ֱאמֶּׁ ֶּׁ ה, ַאְך ב  זֶּׁ ָּ ין ב  ֲאמִּ י ַ ֶּׁ ַדַעת ש  בֹוא לָּ ן יָּ ן ֵמֵהיכָּ ֵ ם כ  ל. ְואִּ כֶּׁ ֵ ַהש  ים ב ְ ינִּ רָּ ְמבִּ ָּ ב  ֶּׁ ם  ש  דָּ אָּ ל הָּ ֵשכֶּׁ ַֹח ב ְ ה כ  דֹולָּ תֹו ַהג ְ ְכמָּ חָּ א ב ְ
ר   אָּ ְ ש  נ ִּ ֶּׁ ימו  ש  ִּ ְרש  ַֹח הָּ ה ְלַבד ַעל ְיֵדי כ  נָּ ֱאמו  ֶּׁ ין ב  ְלַהֲאמִּ ֹו ו  ְעת  ק ד ַ ֵ ְלַסל  ַֹח ְלַצְמֵצם ו  ה לֹו כ  ְהיֶּׁ י ִּ ֶּׁ י ַאף  ש  ַעת, כ ִּ ת ַהד ַ קו  ל ְ ַ ְסת  ו  ְלַאַחר הִּ ל  ַעת, ֲאפִּ ַהד ַ ב ְ

יה  אִּ ד ְ י  ִּ פ  רָּ ַעל  ֶּׁ חֹוק, ש  ין ֵמרָּ ֵכן ֵמבִּ י  ִּ פ  ְכלֹו, ַאף ַעל  שִּ ב ְ ר  בָּ ין ַהד ָּ ֵאינֹו ֵמבִּ ֶּׁ י ש  ִּ פ  י ַאף ַעל  ֵזי, כ ִּ ֵליה  חָּ ַמז ָּ ֵזי  א חָּ ה  ו  לָּ רֹוצֶּׁ ֶּׁ ש  כ ְ י  ין. כ ִּ י לֹו ְלַהֲאמִּ או 
זֶּׁ  ין  ֵמבִּ הו א  י  כ ִּ ין  ְלַהֲאמִּ ין  יכִּ רִּ צ ְ ֶּׁ ש  ֵברו ר  ב ְ ין  ֵמבִּ הו א  ת  ֱאמֶּׁ הָּ ַעל  ל  ֵ כ  ַ ְסת  ין  ְלהִּ יכִּ ְצרִּ ַרק  ל,  ֵשכֶּׁ ם  ו  ש  ב ְ ר  בָּ ַהד ָּ ין  בִּ ְלהָּ ר  ָּ ְפש  אֶּׁ י  אִּ ֶּׁ ש  ַעְצמֹו  ב ְ ה 

ר   ק ַ עִּ ֶּׁ ש  ַהְינו   ה,  נָּ ֱאמו  יַדת  ְתַעבִּ אִּ ת  ֱאמֶּׁ ה   ָּ ב  ת  רָּ ְתַחב ְ אִּ ד  ַ כ  ק  דֶּׁ צֶּׁ יַנת  חִּ ב ְ הו   ְוזֶּׁ ְלַבד.  ה  נָּ ֱאמו  ֶּׁ ב  ין  י  ְלַהֲאמִּ ִּ פ  ַעל  ַאף  ַהְינו   ת,  ֱאמֶּׁ ָּ ב  י  לו  ת ָּ ה  נָּ ֱאמו  הָּ
 ֶּׁ י ש  או  רָּ ֶּׁ חֹוק ש  ין ֵמרָּ בִּ ת יָּ ֱאמֶּׁ ל ַעל הָּ ֵ כ  ַ ְסת  ה ְלהִּ ְרצֶּׁ י ִּ ֶּׁ ש  י ֵכן כ ְ ִּ ל, ַאף ַעל פ  לָּ ְכלֹו כ ְ שִּ ר ב ְ בָּ ין ַהד ָּ ֹוֵצא:   ֵאינֹו ֵמבִּ ים ְוַכי  יקִּ ד ִּ ְבַהצ ַ ה' ו  ַ ין ב   לֹו ְלַהֲאמִּ

תחומין   יד ערובי  ד'    לק"ה  ַלל   -ה'  י   ַהכ ְ ר   כ ִּ ק ַ ה   הו א   עִּ נָּ ֱאמו  נ ַ   הָּ ַ ה   ל ְוכָּ ,  ל " כ  ֹורָּ ה   ַהת  יָּ לו  ה   ת ְ נָּ ֱאמו  ָּ נ ַ   ב  ַ ֵמַאַחר ,  ל " כ  ל   ו  ָּ כ  ֶּׁ ה   ש  ֹורָּ ְצֹות   ַהת  ִּ   ְוַהמ 
ים  יִּ לו  ה   ת ְ נָּ ֱאמו  ָּ אי   ב  ַוד ַ ְכֵרחַ   ב ְ הֶּׁ ה   ב ְ ְהיֶּׁ י ִּ ֶּׁ ם   ש  דָּ אָּ ה   לָּ ירָּ חִּ ה   ַעל   ב ְ י ,  זֶּׁ ה   כ ִּ עַ   זֶּׁ דו  ר   יָּ ק ַ עִּ ֶּׁ ה   ש  ֹורָּ ה   ַהת  נָּ ת ְ ה   נִּ זֶּׁ ָּ ם   ב  עֹולָּ א   הָּ ְוקָּ ְבֵני   ד ַ ם   לִּ דָּ ֵהם   ֵמֲחַמת   אָּ ֶּׁ   ש 
ֲעֵלי  ַ ה   ב  ירָּ חִּ ֵמֲחַמת ,  ב ְ ר   ו  ק ַ עִּ ֶּׁ ה   ש  ֹורָּ ה  הו א   ַהת  נָּ ֱאמו  ם ,  הָּ ן   אִּ ֵ אי   כ  ַוד ַ ְכֵרחַ   ב ְ ש    ַההֶּׁ י ֵ ֶּׁ ם   ש  דָּ אָּ ה   לָּ ירָּ חִּ ה   ַעל   ב ְ נָּ ר   ֱאמו  ק ָּ ה   ְועִּ ירָּ חִּ ה   ַעל   ַהב ְ נָּ ךְ   ֱאמו  ַ ְמש    נִּ

יַנת  חִּ ב ְ נֹות   מִּ ו ָּ ַ ֲארִּ   כ  י   ל " ַהנ ַ   י" הָּ יַנת  כ ִּ חִּ ב ְ ד   מִּ חו  ְליֹון   יִּ עֶּׁ ֵאינוֹ   הָּ ֶּׁ ְפַסק   ש  ם   נִּ ךְ ,  ְלעֹולָּ ַ ְמש  ת   נִּ ו  י  יר   חִּ דִּ ָּ ל   ת  מֹות   ְלכָּ עֹולָּ יל   הָּ בִּ ְ ש  ם   ב ִּ ו  י  מֹות   קִּ עֹולָּ ר ,  הָּ ק ַ   ְועִּ
ת  ו  י  ם   ַהחִּ ו  י  מֹות   ְוקִּ עֹולָּ ה   הו א   הָּ נָּ ֱאמו  מוֹ ,  הָּ ב   כ ְ תו  ָּ כ  ֶּׁ ל ,  ש  הו    ְוכָּ ה  ַמֲעשֵֹ נָּ ֱאמו  ֶּׁ ן -ְוַעל ,  ב  ֵ ת ַהחִּ   כ  ו  ךְ   י  ַ ְמש  יד   ַהנ ִּ מִּ ה   ת ָּ ְלַמְעלָּ י   מִּ לִּ ְפֵסק   ב ְ יל   הֶּׁ בִּ ְ ש  ם   ב ִּ ו  י    קִּ

מֹות  עֹולָּ ה ,  הָּ יַנת   זֶּׁ חִּ ַרת   ב ְ אָּ ה   הֶּׁ נָּ ֱאמו  ךְ   הָּ ַ ְמש  נ ִּ ֶּׁ ה   ש  רָּ אָּ ים   הֶּׁ י ִּ ְכלִּ ִֹּ ש  ים   מִּ ְליֹונִּ ה   עֶּׁ ְכמָּ ה -ֵמחָּ ינָּ בִּ ין  ו  אִּ לָּ ַעל ,  עִּ ֶּׁ ה   ְיֵדי -ש  רָּ אָּ ךְ   ַהז ֹאת   הֶּׁ ַ ְמש  ֹחַ   נִּ ֵלב   כ    ב ְ
ם  דָּ אָּ ין   הָּ ה   ְלַהֲאמִּ ַ ַרךְ '  ב  ָּ ְתב  י   יִּ ה   כ ִּ נָּ יַנת   הו א   ֱאמו  חִּ ת   ב ְ עַ   ַמְלכו  דו  י ָּ ַ יַנת ,  כ  ְבחִּ ת   ו  ה   ַמְלכו  נָּ ה    ֱאמו  ָּ ְרש  ָּ ל   ש  כֶּׁ ֵֹ ש  ַ ְליֹון   ב  עֶּׁ ה   הָּ ְכמָּ חָּ ַ ה   ב  אָּ ָּ ל  מוֹ ,  עִּ   כ ְ
ב  תו  ָּ כ  ֶּׁ ה '  ה ,  ש  ְכמָּ חָּ ַסד   ב ְ ץ   יָּ רֶּׁ ץ ,  אֶּׁ רֶּׁ יא   ְואֶּׁ יַנת   הִּ חִּ ה   ב ְ נָּ מוֹ ,  ֱאמו  ב   כ ְ תו  ָּ כ  ֶּׁ ן,  ש  כָּ ְ ץ   ש  רֶּׁ ְרֵעה   אֶּׁ ה   ו  נָּ א   ֱאמו  בָּ ו  ה ,  ְוַכמ  יַנת   ְוזֶּׁ חִּ ַמר   ְלךָּ   ב ְ י   אָּ ב ִּ ו    לִּ ְקש  ַ ַני   ב    פָּ

ב '  ְוכו   ֵ ַהל  ֶּׁ ל   ש  ֶּׁ ם   ש  דָּ אָּ ש    לוֹ   אֹוֵמר   הָּ יו   ְלַבק ֵ נָּ ָּ ַרךְ   פ  ָּ ְתב  ה ,  יִּ יַנת   ְוזֶּׁ חִּ ת   ב ְ ְתעֹוְררו  ְליֹון   הִּ עֶּׁ ךְ   הָּ ַ ְמש  נ ִּ ֶּׁ ה   ש  ינָּ חִּ ב ְ יַנת   ל " ַהנ ַ   מִּ חִּ ב ְ ת   מִּ ו  י  ךְ   חִּ ַ ְמש  ם   ַהנ ִּ ו  י    ְלקִּ
מֹות  עֹולָּ ם   הָּ ָּ ש   מ ִּ ֶּׁ ךְ   ש  ַ ְמש  ה   נִּ רָּ אָּ ת   הֶּׁ ְתעֹוְררו  ֵלב   ְוהִּ ם   ב ְ דָּ אָּ יעַ   הָּ ֹודִּ מ  ֶּׁ יר   ש  ֵמאִּ וֹ   ו  ב  לִּ ת   ב ְ ְתנֹוְצצו  תוֹ   הִּ ַרךְ   ֱאלֹקו  ָּ ְתב  א   יִּ ָּ ב  ֶּׁ ם   ֵלב   ַעל   ש  דָּ אָּ ה   הָּ נָּ   ֲהבָּ
ה  רָּ ָּ ין   ְוַהכ  בִּ ת   ְלהָּ ֱאמֶּׁ ש    הָּ י ֵ ֶּׁ יד   ש  חִּ א   ַקְדמֹון   יָּ ְמצָּ ב   נִּ י ָּ הו א   ַהְמחֻּ ֶּׁ ֹוֵרא   ש  ַרךְ   ַהב  ָּ ְתב  הו א   יִּ ֶּׁ יט   ש  ִּ ל  ַ ל   ש  ֵ מֹוש  ר   ו  ק ַ עִּ ֶּׁ ית   ש  ְכלִּ ַ ין   ַהת  וֹ   ְלַהֲאמִּ ַרךְ   ב  ָּ ְתב    יִּ
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היטב בתוך לבו האם אמונתו   \טו/, ועל כן צריך לחפשאלא בן המלך   לא בן השפחהבמחשבה תחילה והוא  

כראוי באמונה  שלימה  א"ע  ית'   ולחזק  מציאותו  אמת  הארת  עוד  ע"י  חיזוק  תמיד  צריכה  אמונה  כי 
קמן יתבאר שהאמונה גדלה על מים  לו.  אמונה  נקראתצדק כד אתחבר בה אמת    :כמבואר בזוהר בלק קצח

שהם עצות והן מתגלות מהחושך מעומק הלב ע"י צעקה בלא קול של איש תבונות כפי שיתבאר, ובלק"ה  
ע"י תנינא מבואר  דובתורה מ \יזובפרט אמירת ק"ש במסירות נפש/ \טז/ מצוות ע"י קיום מבואר חיזוק האמונה 

 .  שמדבר מהאמונה
 

טעם  ה משמע כאילו  ,דברי רבנו כאן שנמשכים אחרי הדבור שצריך לחזק עצמו באמונההמשך פשט 
תרופה בלא אמונה אזי   היהמשמע שח"ו אם   נצל מחלאים שאין להם תרופה.י כדי לההוא לחיזוק באמונה 

עצם האמונה יותר חשובה מהבריאות, ובלא אמונה למה לי  ש  וטשפאמת אבל ה א"צ להתחזק באמונה.
 חיים.  

שע"י חיזוק המוחין אזי  ין הרפואה הוא על יסוד הנמצא כאן בכל התורה הזו,  ל מה שנכנס כאן לבאר עניונ"
  גם בהסתלקותם האדם לא נופל.

ין והיא כפי הארת האמת במוחין, אבל כשהמוחין לא מתוקנים אזי בהסתלקותם  כי אמונה הסתלקות המוח
 נופל מהאמונה ואזי הוא בבחי' חלום ע"י שד מזיק. 

יסוד העפר המגלה  האמונה שהיא בחי' כי חסר  ואזי גם זכות אבות לא מועיל להמתיק הדין שיש עליו
 אותו.

את העשב   יםומלאך הוא שכל, וכשקוצר כמבואר במדרש ים כוחם מהמלאכים המכים בהם לגדלםבוהעש
ואזי תלוי עד כמה היה חוזק המלאך לפני הקציר כך גם נשאר רשימו בעשב הוא בחי' הסתלקות השכל, 

 שעי"ז מרפא.

חלאים סובלי  יש  מופלאות  \יח/כי  מכות  להם  הטבע  שיש  שמעל  פלא  סובלים בבחי'  והם   .
נפילת האמונה רק בשביל  כח(  ,\יט/ החולאים  )דברים  מכותך  \כ/בבחי'  ה' את   \ כא/ והפלא 

, כי הם באים ע"י פגם  \כג / ונאמנים דייקא  ,רעים ונאמנים  כבמכות גדולות ונאמנות וחלאים

 
ש   ְלַבק ֵ יו   ו  נָּ ָּ יד   פ  מִּ ה   ת ָּ זֶּׁ בָּ י   ו  לו  ר   ת ָּ ק ַ ה   עִּ ירָּ חִּ ל   ַהב ְ ֶּׁ ם   ש  דָּ אָּ י ,  הָּ ה   זֹאת   כ ִּ רָּ אָּ ת   ל " ַהנ ַ   ַההֶּׁ כֶּׁ ֶּׁ ְמש  יד   נִּ מִּ י   ת ָּ לִּ ְפֵסק   ב ְ ְכַלל   הֶּׁ מֹות   לִּ עֹולָּ יל   הָּ בִּ ְ ש  ם   ב ִּ ו  י    קִּ

מֹות  עֹולָּ ר   הָּ ק ַ עִּ ֶּׁ ם   ש  תָּ ו  י  ם   חִּ מָּ ו  י  א   ְוקִּ ה   הו  נָּ ֱאמו  נ ַ   הָּ ַ ְכמוֹ ,  ל" כ  ַתב   ו  ָּ כ  ֶּׁ נו    ש  ֵ קֹום   ל " זַ   ַרב  מָּ ר ,  ַאֵחר   ב ְ ק ַ עִּ ֶּׁ ת   ש  ו  י  יא   ַהחִּ ה   הִּ נָּ יא   ֱאמו  הִּ ֶּׁ יַנת   ש  חִּ   אֹור   ב ְ
ים  נִּ ָּ יַנת   ַהפ  חִּ אֹור   ב ְ ֵני   ב ְ ְ ךְ   פ  לֶּׁ ים   מֶּׁ א ',  ְוכו    ַחי ִּ יתָּ ְתֵבי   ְואִּ כִּ ֲארִּ   ב ְ קֹום   י " הָּ מָּ ה   ַאֵחר   ב ְ ז ֶּׁ ִּ מ  ֶּׁ ת   ש  ו  י  ךְ   ַהחִּ ַ ְמש  ם   ַהנ ִּ ו  י  מֹות   ְלקִּ עֹולָּ ךְ   הָּ ַ ְמש  נ ִּ ֶּׁ ג  ש  ו  ו  ז ִּ יצֹון   מִּ   ַהחִּ

נ ַ  ַ ם .  ל " כ  ָּ ש   מֹות   הו א   מִּ ְ ש  ים   נִּ כִּ ְלאָּ ַ ל   ַהמ  מֹות   ֲאבָּ ְ ש  ֵאל   נִּ רָּ שְֹ ים   ֵהם   יִּ בֹוהִּ ה   ג ְ ֵ י ,  יֹוֵתר   ַהְרב  ים   ֵהם   כ ִּ כִּ ָּ ְמש  ג  נִּ ו  ו  ז ִּ י   מִּ ימִּ נִּ ְ הו א   ַהפ  ֶּׁ ג  ש  ו  ו  ֵאינוֹ   זִּ ֶּׁ יר   ש  דִּ ָּ ,  ת 
י  י   כ ִּ ר -אִּ ָּ ְפש  ג  ְלַיֵחד   אֶּׁ ו  ו  י   ַהז ִּ ימִּ נִּ ְ ה   ַהפ  י   ַהז ֶּׁ ם   כ ִּ יו   ְיֵדי -ַעל   אִּ ים   ַמֲעשָֹּ ֹובִּ ן -ְוַעל ,  ַהט  ֵ יר   ֵאינוֹ   כ  דִּ ָּ ן -ְוַעל ,  ת  ֵ ין   כ  יכִּ ל   ְצרִּ ֵ ה   ְלַקב  ָּ ל  חִּ ה   ת ְ רָּ אָּ ל   הֶּׁ ין   אֶּׁ ֹחִּ   ַהמ 

ג ו  ו  ז ִּ יצֹון   מִּ ֵאינוֹ   ַהחִּ ֶּׁ ְפַסק   ש  ם   נִּ ָּ ש   מ ִּ ֶּׁ ת   ש  ו  י  ים   חִּ כִּ ְלאָּ ַ ל   ַהמ  מֹות   ְוכָּ עֹולָּ ֵדי   הָּ ה   כ ְ ְהיֶּׁ י ִּ ֶּׁ ם   ש  הֶּׁ ֹחַ   לָּ סֹוד   ַלֲעלֹות   כ  ן   ב ְ ין   ַמי ִּ ְקבִּ ים   ְיֵדי -ַעל   נו  ים   ַמֲעשִֹּ   טֹובִּ
יַרת  ְמסִּ ש    ו  פֶּׁ ש    ַעל   נֶּׁ ו  ד  ם   קִּ ֵ ת   ְיֵדי -ְוַעל   ַהש   י ַ ן   ֲעלִּ ין -ַמיִּ ְקבִּ ה   נו  ים   ַהז ֶּׁ ֹוְרמִּ ד   ג  חו  ג  יִּ ו  ו  י   ְוזִּ ימִּ נִּ ְ ם   ַהפ  ָּ ש   מ ִּ ֶּׁ ין   ש  כִּ ָּ ְמש  ין   נִּ ים   מֹחִּ רִּ מו  יד   ג ְ מֹות   ְלהֹולִּ ְ ש    נִּ
ים  יקִּ ין   ַצד ִּ כִּ ָּ ְמש  נ ִּ ֶּׁ ג  ש  ו  ו  ז ִּ י   מִּ ימִּ נִּ ְ ֵאינוֹ   ַהפ  ֶּׁ יר   ש  דִּ ָּ י   ַרק   ת  פִּ ה   כ ְ ים   ַמֲעשֶֹּׁ ֹונִּ ְחת  ַ הו    ַהת  ז ֶּׁ ֶּׁ ר   ש  ק ַ נֹות   סֹוד   עִּ ו ָּ ַ יַאת   כ  ַמע -ְקרִּ ְ י   ַהְינו  .  ל " ְוַכנ ַ   ש  ל   כ ִּ ָּ ת   כ  ו  י    ַהחִּ
ם  ו  י  מֹות   ְוקִּ עֹולָּ ל   הָּ ים   ְוכָּ כִּ ְלאָּ ַ ים   ַהמ  פִּ רָּ ה   הו א '  ְוכו    ְוַהשְֹ נָּ ֱאמו  יַנת   הָּ ְבחִּ ל   ב ִּ הו    ְוכָּ ה   ַמֲעשֵֹ נָּ ֱאמו  ֶּׁ נ ַ   ב  ַ  , ל " כ 

תחילה מי זה עצמו ומכח זה לרוץ אחר קול ה' הנשפע מיחוד התדיר של    -כוונת רבנו שצריך לחפש את עצמו בתרתי   כך נראה לי  טו 
 ע"ת ה'  ואח"כ כמבואר בקצור לק"מ אות א' לחפש האם אמונתו שלימה.    חכמה ובינה הקורא לו מרחוק כמבואר בלק"ה 

 גם בתורה ז' קמא שע"י שמקיים עצות הצדיקים נחקק בו באמת עי"ש.  זה מבואר   טז 
פנימי של ישראל סבא ותבונה שממנו נשפע אמת בחוזק יותר שעל    ע"ת ה' שעי"ז מעלה מיין נוקבין ומעורר יוחוד   כמבואר בלק"ה   יז 

 ידו מתחזקת האמונה 
שצריך לחזק את האמונה כדי להנצל מחלאים שאין להם רפואה. והרי אמונה היא מצווה כמ"ש אנכי ה' אלקיך ויש    צ"ע משמע   יח

 במדרגת הצדק.  למצווה לומר זאת ב"פ ביום בק"ש. וכנראה שרבינו כאן מדבר למי שאמונתו עדיין  

אפיקורסים גמורים יש שנראים בריאים לגמרי וצ"ל עפ"י הגמ' ע"ז נה לקמן דללצים הוא יליץ שנותן להם מקום לטעות    צ"ע כמה   יט 
 שיש ממש בע"ז 

עִּ   כח פרק  דברים    כ ם רָּ יִּ ֳחלָּ נֹות וָּ ֱאמָּ דֹלֹת ְונֶּׁ ֹות ג ְ ךָּ ַמכ  ֹות ַזְרעֶּׁ ְֹתךָּ ְוֵאת ַמכ  ת ַמכ  א ה' אֶּׁ ְפלָּ ים: }נט{  ְוהִּ נִּ ֱאמָּ  ים ְונֶּׁ

 והפלא ה' את מכתך. מופלאות ומובדלות משאר מכות: ונאמנות. ליסרך לקיים שליחותן:    -  רש"י 

א''ל זונין לר''ע לבי ולבך ידע דעבודת כוכבים לית בה מששא והא קחזינן גברי דאזלי כי מתברי ואתו כי מצמדי מ''ט    עיין ע"ז נה.
נאמן  לך משל למה''ד לאדם  לו אמשול  לו    אמר  והפקיד  ובא אדם אחד  בני עירו היו מפקידין אצלו שלא בעדים  וכל  שהיה בעיר 

בעדים פעם אחד שכח והפקיד אצלו שלא בעדים אמרה לו אשתו בוא ונכפרנו אמר לה וכי מפני ששוטה זה עשה שלא כהוגן אנו  
כו אלא ביום פלוני ולא תצאו אלא ביום  נאבד את אמונתינו אף כך יסורין בשעה שמשגרין אותן על האדם משביעין אותן שלא תל 

פלוני ובשעה פלונית ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני כיון שהגיע זמנן לצאת הלך זה לבית עבודת כוכבים אמרו יסורין דין הוא שלא  
נט{ וחלים  -דברים כח נצא וחוזרין ואומרים וכי מפני ששוטה זה עושה שלא כהוגן אנו נאבד שבועתנו והיינו דא''ר יוחנן מאי דכתיב } 

 רעים ונאמנים רעים בשליחותן ונאמנים בשבועתן.

 כאן תיבות ואת מכות זרעך.  רבנו דילג   כא

 וחולאים   -מתרצו    כב 
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נפילת הפלא שמשם  בחי'  ולקמן יבאר שהן    אמונה, כי ע"י נפילת האמונה באים מכות מופלאות

האמונהה עולות   גדלה  שעליהן  להם  עצות  מועיל  שאין  זכות  ,  ולא  תפלה,  ולא  רפואות,  לא 
 . כפי שהולך ומבאר שהם ג' דברים התלויים באמונה אבות

דהיינו שגדלים ע"י מי הגשמים    , והם גדילים רק ע"י אמונה\כד/כי כל הרפואות הם ע"י עשבים
אמונה   בזכות  רק  יורד  עליונים    עילועיין    והגשם  מים  בין  העומד  מלאך  ע"י  שהמטר  א'  אות  ז'  בתורה 

עי"ש אמונה  בחי'  והוא  בזכות   , לתחתונים  אלא  יורדין  הגשמים  אין  ח(  )תענית  כשארז"ל 
שנאמר   נשקף  \כו/ [כה] אמונה,  משמים  וצדק  תצמח  מארץ  גודל    נשקף   אמת  כפי  כי  דייקא 

ויורד  למעלה בבחי' אתערותא דלתתא שמעורר האתערותא דלעילא האמונה של ישראל בארץ כן משתקף 

שכשיש אמונה אז יורדין גשמים וצומחים עשבים, ואזי יש רפואות. אבל    ,משמים  \כזהגשם/ 
 ואזי אין רפואה.  ,ע"י נפילת האמונה אין גשמים

ועשב, הוא ע"פ הסדר שיש להזרעים לפי המקום  גם עיקר כח הרפואה שיש בכל עש ב 
הביא   שלא  עד  אותו  כשקוצרין  רק  הוא  לרפאות  כחו  שעיקר  עשב  יש  כי  הזמן.  ולפי 
עד שנופל   רק כשנגמר  יש עשב שכחו  וכן  לרפאות.  כח לאותו עשב  אין  ואח"כ  שליש, 

ום זה  דר לפי המקום, שבמקסמאליו, וכיוצא בזה כפי הסדר של הזמן שיש להם. וכן יש  
פ "עכחובמקום אחר גדילים עשבים אחרים. ועיקר כחם לרפאות, הוא רק    ,גדל זה העשב

הסדר שיש להם לפי הזמן והמקום. וסדר הזרעים הוא ע"י אמונה, בבחי' אמונה זה סדר 
לא( ד'  )שבת  דייקא  ,  \כט/זרעים  הזמן סדר  לפי  הזרעים  של  הסדר  נעשה  אמונה  שע"י 

 פאות. וע"כ ע"י נפילת האמונה אין מועיל רפואות. והמקום, שעי"ז יש להם כח לר

 
ליסר   פרשי   כג מנפילת    נאמנים  הם  כי  נאמנים  שנקראים  ורבנו מבאר  הזמן.  שיגיע  לצאת  נאמנים  מבואר  הנ"ל  ובגמ'  שנצטוו.  כפי 

 האמונה.

 האם רוצה לומר שרפואות שע"י דומם אינם רפואות של ממש. וצ"ע בגמ' יש רפואות מן החי.  צ"ע   כד

 א ה'. וגם רבינו הרבה להזהיר מרופאים.הרי כשיש אמונה כבר לא צריך עשבים. וכמבואר ברמב"ן מה לרופא בבית יר   צ"ע 
 תהלים פה יב   כה 

 דהיינו כשיש אמת בארץ דהיינו אמונה שהיא צדק ואמת מחוברים אזי משמים נשפע צדקה דהיינו גשם   עפרש"י   כו 

עפרש"י על תהלים שם שכשישראל דוברים אמת נשקפת ונראית צדקתם בשמים. והגמ' דורשת אמת מארץ תצמח    פשוטו של מקרא 
שא ומתן באמונה וצדק משמים נשקף על ירידת גשמים. ועיין שבת לא. )אמונה זה סדר זרעים המובא לקמן( עי"ש תוס' ד"ה  על מ 

 אמונת שם שמאמין בחי עולמים וזורע.

תפילתו.    הבוטח בהש"י  לב(, אפילו  כמ"ש  אפילו רשע הקב"ה שומע  ס"פ  )תהלים  יסובבנו  חסד  בד'  והבוטח  רבים מכאובים לרשע 
)הובא במשך חכמה דברים י'  רשע ובוטח בד' חסד יסובבנו )ילקוט תהלים ס"ס תשיט(, שבענין שהוא בוטח יושיעהו ד' מצד החסד.  

 כ'( 

 תשלב מאמר כו )שמואלביץ( שהקב"ה קבע חק בבטחון שממשיך שפע.    ועיין שיחות מוסר 

תורה ע  של  מעיינה  אמונה    יין  כי  מבול  שיבוא  להאמין  חשש  שנח  שם  מבאר  מאמין  ולא  מאמין  היה  שנח  פרש"י  על  נח  פרשת 
 ממשיכה את הדבר שיצא לפועל.

   .אמר רבי אמי אין גשמים יורדין אלא בשביל בעלי אמנה שנאמר אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף   -.  תענית דף ח 

וראה כמה   בא  נפרעים ממי שאינו נאמן( מניין  ואמר רבי אמי  ועד כמה  ית',  הנאמנות אצלו  )עד כמה חשובה  גדולים בעלי אמנה 
מחולדה ובור ומה המאמין בחולדה ובור כך המאמין בהקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה אמר רבי יוחנן כל המצדיק את עצמו  

 נשקף   מלמטה מצדיקין עליו הדין מלמעלה שנאמר אמת מארץ תצמח וצדק משמים 

  -  מחולדה ובור      שיש אמונה במשא ומתן אז צדק משמים נשקף דהיינו גשמים, שהן צדקה:  -  בזמן שאמת מארץ תצמח    -  פרש"י 
שהמיתו שני בני אדם, מצוי הוא באגדה מעשה בבחור אחד שנתן אמונתו לריבה אחת שישאנה, אמרה מי מעיד והיה שם בור אחד  

עד  וחולדה  בור  ואחד  וחולדה, אמר הבחור  ומת,  לבור  נפל  בנים, אחד  שני  והוליד  ונשא אחרת,  על אמונתו  עבר  לימים  בדבר,  ים 

המעשה:  היה  וכך  כך  לה  ואמר  משונה  במיתה  מתים  שבנינו  זה  הוא  מעשה  מה  אשתו  לו  אמרה  ומת,  חולדה  המאמין      נשכתו 

 שמשימו עד בינו לבין חבירו על אחת כמה וכמה:   -  בהקדוש ברוך הוא 
המטר נקרא צדק. ועוד צ"ע כי לכאורה צ"ל להפך כי אמת מאיר מלמעלה וצדק היא האמונה החלשה של התחתונים.    צ"ע מדוע   כז 

ואולי כוונת רבנו בפסוק לומר שכיון שמדובר במדת הדין מדה כנגד מדה כפי האמונה כך יורד השפע מטר לכן השפע נקרא צדק כי  
 הוא במדת הדין נקרא צדק.

 עפ"י   -מתרצו    כח 
שהזרע שטומן בקרקע יגדל ויצמיח זרעים רבים )פרש"י שם( עוד נראה כי הזרע נרקב באדמה ולא נשאר אלא רושם    אמין כי מ   כט 

ממנו שהוא הכח הגודל ששואב חומר מהאדמה ומגדל ממנו חיטה חדשה, וזה בחי' אמונה שהיא בחי' רשימו מאורו הא"ס שנסתלק  
 בצמצום כמבואר בלק"ה נדה ב' ב' הנ"ל.
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יז(  במלחמת עמלק    "שוכן תפילה הוא ג"כ בחי' אמונה, כ ותרגומו   ויהי ידיו אמונה)שמות 
הר  וכמבואר שם שמשה רבנו יש על הגבעה והתפלל בידים פרושות למעלה וכמבואר בז  בצלו  לתפריש

 .  יהושע במלחמה למטהשנלחם ברוחניות בשר של מעלה ועי"ז הצליח 
אבות   זכות  בנרושם  דהיינו  וכן  שעמדו  הטובים  מעשיהם  לכל יזכות  שעומדת  זו  וזכות  אמונה  סיונות 

אמונה בו    לודהיינו רק למי שיש    נתגלה ג"כ רק ע"י אמונהלעולם  להמתיק הדין ולהאריך אף  זרעם  

בזוה"ק )בההקדמה ד' א'    "שאלין אבהן כ  , הנצנים הנצנים נראו בארץ. בבחי' )ש"ה ב(  ית'
שבעת    \לא/ ע"ב( דהיינו  הגיע,  הזמיר"  עת  בארץ  נראו  "הניצנים  השירים  בשיר  הפסוק  את  דורש  הזוהר 

)דהיינו נפילת האמונה הקדושה שהיא הגורמת לחרון אף    \לב/ הזמיר דהיינו שכשיש חרון אף על הרשעים
רוצה   הדין  שמדת  עת  הוא  לקמן(  כמבואר  יכולה העולם  אבות  זכות  רק  אזי  הרשעים  את  ולקצץ  לזמר 

)ובתורה לז  שם מבאר הזוהר שזכות אבות מתגלה ע"י לימוד תורה של תשב"ר  להצילם להאריך להם אף, ו 

הם נראין ונתגלין בארץ, שהיא    הזכות אבותמבאר ש כאן  אבל רבנו  ביאר רבנו עניין זה באריכות(  
, בחי' עפר מאנא דכולהו )ת"ז תי' ע'  ורעה אמונהשכן ארץ  )תהלים לז(    כ"שבחי' אמונה  
דהיינו שיסוד העפר הוא הכלי המגלה את שאר היסודות כי הם מצד עצמם רוחניים ורק   ([לג ]   ד' קך ע"ב

ג' יסודותיש להם התגלות  ,מגושםיותר  שהוא הע"י יסוד העפר   כי האבות לכל אחד    ,, וג' אבות הם בחי' 
רה יעקב תפארת והם כנגד ג' יסודות מים אש רוח ומתגלים ע"י אמונה  שלו אברהם חסד יצחק גבוממידה  

 . שהיא בחי' יסוד העפר
ע"כ ע"י נפילת האמונה אין מועיל לו לא רפואה ולא תפלה ולא זכות אבות. כי כל אלו  

 הם בחי' אמונה כנ"ל.  
שלפעמים וגניחות,  אח  של  צעקת  קול  להחולה  מועיל  אין  אלו    ,וגם  להחולה  מועיל 

מועילהקו אין  זה  גם  נפילת האמונה  ע"י  הללו. אבל  קולות  ע"י  עליו  כי   לות שמרחמין 
למעלה האוזן השומעת את הצעקה היא רוחנית ושומעת רק כפי בחי' היסודות הרוחניים הנמצאים בקול 

אליה שם  .  העולה  נשמע  לא  אמונה  בלא  קול  קול בלא  ולכן  הם  הנ"ל,  וצעקת אח  הגניחות  כי 
, שהם בחי'  [{לה]   תיקון סט }. כי הקול כלול מאש מים רוח  [לד]   וקול זה בחי' אבהן  ,דיבור

, והם נראין ונתגלין רק ע"י אמונה, שהיא בחי' עפר מאנא דכולהו. וע"כ  [לו]   תלת אבהן 
 . \לח/ [לז]  ע"י נפילת האמונה אין מועיל לו גם הקולות הנ"ל

 
א, גם שם רבינו  פרישן  )באונקלוס פריסן( ועיין לעיל תורה ז' אות א' ]דף ח:[ ותורה ט אות ה' ]דף יב:[ ותורה כ' אות ה' ]דף כח:[ ולקמן תורה יט תנינ  -פרישת.  ומתרלו    –ו"ר ותרלד  גם בדפ   ל 

 כתב פרישת ובתרלו תיקן פרישן. 
אלין אינון אבהן דעאלו במחשבה ועאלו בעלמא דאתי, ואתגניזו תמן ומתמן נפקו    )נ"א דבר אחר( הנצנים    -  .דף א   הקדמה זוהר    לא

בארץ   נראו  וכדין  תמן,  לון  ונציב  קדישא  בארעא  יוסף  עאל  ביה,  ואטמרו  יוסף  אתיליד  קשוט  נביאי  בהו(  )נ"א  גו  ואטמירו  בגניזו, 
  שנראיתזי כדין אתגליין אינון. ובההיא שעתא  ואתגלו תמן, ואימתי אתחזון, בשעתא דאתגלי קשת בעלמא דהא בשעתא דקשת אתח 

שיש דין על העולם עד שראוי לבא מבול ומדת הדין רוצה לעשות דין    עידן לקצץ חייבין מעלמא   דהיינועת הזמיר הגיע,  הקשת בעולם מראה לנו הקב"ה בזה כי  

שנשפע שפע החג"ת למלכות ע"י יחוד זו"ן שזה הגורם  נצנים נראו בארץ  בגין דה   ,ומדוע ניצולו הרשעים מן הדין  , אמאי אשתזיבו ברשעים שגרמו לזה ולהכריתם

העולם דנראו    לקיום  דיניהואלמלא  להמתיק  במלכות  השפע  שנתגלה  לא  אתקיים   וגםבעלמא,    הרשעיםלא אשתארון    אם  לא  דיני    ועלמא  תוקף  מחמת 

ורק עי"ז מתקיים העולם  , ומאן מקיים עלמא וגרים לאבהן דאתגליין המלכות דיניה בסוד היחוד  ינוקי  ומי הוא הגורם להשפעת השפע למלכות להמתיק  , קל 
באורייתא  בתורה  דלעאן  העוסקים  תשב"ר  של  פיהם  הבל  רביין דעלמא קול  אינון  ובגין  בתורה  ,  העוסקים  התשב"ר  , עלמא אשתזיב, לקבליהון  בזכות 

נאמר ינוקי  )שיר א יא( תורי זהב נעשה לך,    ועליהם  גדוליםרביין    דהיינו הקטנים ביותראלין אינון  דהיינו הבחורים, שכולם הם בכלל    עולמין   הם היותר 

תורי זהב רומז לכרובים של זהב שהיו על הארון בקה"ק שרומזים לתינוקות    דכתיב )שמות כד ז( ועשית שנים כרובים זהב   ,תינוקות של בית רבן הנקראים תורי זהב 

וזה סוד הכתוב תורי זהב נעשה לך שאומר הת"ת למלכות שהבל פיהם של התינוקות של בית רבן יגרמו את היחוד להמתיק דיני    : כרובים היו להם פני תינוקות  כמ"ש בסוכה ה": שה
 המלכות. 

  אף הוא על נפילת האמונה ואיך תתגלה הזכות אבות בלא אמונה. וצ"ל או ע"י האמונה של הצדיק שמגן עליהם   צ"ע הרי החרון   לב
 או ע"י האמונה שלהם בעצמם, כי אין הכוונה לרשעים גמורים אלא לעוונות ישראל המצטברים מנפילת האמונה שלהם לפעמים.

 בדפים שלנו דף קלב.  לג

 עיין לעיל תורה מב ועיין אבניה ברזל )הנדפס בככבי אור( אות סו   לד

 דף קד:   לה 

 עיין זוהר ח"ג לח: ורפג.  לו

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

נו    -  תפו -א שיש"ק ח"   לח ֵ ֹא ַרב  ַאַחר ב  ֶּׁ ֵעת ש  זֹאת הָּ ְרג, ב ְ ו  עְרב  עטֶּׁ ֶּׁ פ  ם מִּ הָּ י ַאְברָּ ַמע ֵמַרב ִּ ָּ ש   ֶּׁ ד ֵמַאַנ"ש  ש  חָּ י ֵמאֶּׁ ַמְעת ִּ ָּ ש   ֶּׁ עְרג,    ַמה ש   ֶּׁ עְמב  ֶּׁ ל  ַז"ל מִּ
נו  ַז"ל לְ  ֵ ַעם ַאַחת ַרב  ַ ַכב פ  יו ַרגְ רָּ ַלְך ַאֲחרָּ ְרג הָּ ו  עְרב  עטֶּׁ ֶּׁ פ  ם מִּ הָּ י ַאְברָּ יש  ַרב ִּ אִּ ה הָּ ח לֹו ְוזֶּׁ ְכרָּ ה מו  יָּ הָּ ֶּׁ יר ש  ֲאוִּ יַבת הָּ אִּ ְ ש  יר לִּ עִּ ה  חו ץ לָּ צָּ ְמרו  י ב ִּ לִּ

נ ִּ  ֶּׁ ה( ש  ֵריאָּ תֹו )ַמֲחַלת הָּ ַמֲחלָּ ת ַצֲערֹו ב ְ יו אֶּׁ נָּ ר ְלפָּ ֵ פ  נו  ַז"ל סִּ ֵ ֹו ְוַרב  ת  ה אִּ ו ֶּׁ ַ ת  ְ ש  י ִּ ֶּׁ ן ש  אֹופֶּׁ אֹוֵבד  ב ְ הָּ ֶּׁ יו ש  נָּ ז ְלפָּ ַמר אָּ ה. ְואָּ ֲחלָּ ַ ְתַקְלֵקל קֹולֹו ֵמֲחַמת ַהמ 
בִּ  יָּ ר  ֵ ש  ָּ כ  יש   ה אִּ ְהיֶּׁ י ִּ ֶּׁ ש  כ ְ ֶּׁ ש  לֹו  ַמר  ְך אָּ ַ כ  ְוַאַחר  בֹות.  ְזכו ת אָּ ו   ל  ֲאפִּ לֹו  יל  מֹועִּ ֵאין  תֹו  ַמֲחלָּ ב ְ קֹולֹו  ת  ֵאיין  אֶּׁ ַזיין  ועְסט  וֶּׁ ו א  ד  "ַאז  יו,  רָּ בָּ ד ָּ ת  ין אֶּׁ

ער  יכֶּׁ ְרלִּ רֹ   עֶּׁ ב ְ ֶּׁ ץ תקס"ט ש  יִּ סֹוף ַהק ַ ה ב ְ ְיתָּ ה הָּ ֲעשֶֹּׁ ַ ז ֹאת ַהמ  ֶּׁ ה ש  ְראֶּׁ י ַהנִּ ְכפִּ ו  אג".  יְך זָּ ואס אִּ וָּ ֵטיין  ְ ועְסטו  ַפאר ש  וֶּׁ ד  ַאַחר  יו  ֶּׁ ה תק"ע ש  נָּ ָּ אש  ַהש  
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אין מועיל לו רפואה, כי עיקר הרפואה היא  באמונה    [\לט]שצועק בחוסר/   שחסרוגם עי"ז בעצמו  
שידע    לע"י התמזגות היסודות. כי יש ד' יסודות, אש מים רוח עפר. וצריך לזה חכם גדו

זה  מא)דאקטיריי מעפ"י   וא' מן העשבים כפי הרפואה שצריך  היסודות שיש בכ"א  ( למזג 
החולה זה  אצל  ונחלש  שנתקלקל  היסוד  קילקול  לפי  יש  )מב  .החולה  הקול  בהכרעת  גם 

כולם  כי  יסודות,  הד'  בחי'  נפגם  שעי"ז  אמונה,  פגם  ע"י  וע"כ  היסודות(.  התמזגות  בחי' 
 :  מתגלין רק ע"י בחי' עפר שהיא מאנא דכולהו, ע"כ אין לו רפואה

 

 
בָּ  ד ְ ר  ְמבו אָּ ה  ֹורָּ ַהת  ְבזֹאת  ו  ב(  ק  ֵחלֶּׁ ה'  ה  ֹורָּ ת  )ַהְיינו   ה  ֹורָּ ַהת  זֹאת  ַז"ל  נו   ֵ ַרב  ַמר  אָּ ה  ת  זֶּׁ ְזכו  יל  מֹועִּ ֵאין  ֹול  ַהק  ד  ו  ב  אִּ ב ְ ֶּׁ ש  "ל  ַהנ ַ ים  ִּ דֹוש  ַהק ְ יו  רָּ

חֹוק  ה רָּ יָּ "ל הָּ ם ַהנ ַ הָּ י ַאְברָּ יש  ַרב ִּ אִּ ה הָּ ן כמוב"פ ְוזֶּׁ ַלת ֲאְבהָּ ֵהם ת ְ ֶּׁ ַח ש  ם רו  ֹול הו א ֵמֵאש  ַמיִּ י ַהק  בֹות )כ ִּ י    אָּ ְכפִּ ים( ו  ִּ דֹוש  יו ַהק ְ רָּ ְדבָּ יק ב ִּ ְלַהֲעמִּ מִּ
מִּ  ה  ְראֶּׁ יל  ַהנ ִּ מֹועִּ ֵאין  ֶּׁ ש  ֲחלֹות  ַ ַהמ  ם  ילָּ בִּ ְ ש  ב ִּ ַעְצמֹו  ַעל  ל  ֵ ְמַקב  ו  ם  תָּ רָּ צָּ ב ְ ֵאל  רָּ שְֹ ְליִּ ף  ֵ ת  ַ ת  ְ ש  מִּ יק  ד ִּ ַהצ ַ ֶּׁ ש  ה  זֶּׁ ל  ָּ ז ֹאת  כ  ֶּׁ ְוש   ,' ְוכו  ְרפו אֹות  לֹא  ם  הֶּׁ לָּ

ה ַהז ֹאת  ֹורָּ ְבֵרי ַהת  ל ד ִּ ָּ ל כ  ָּ יֵאר ַאַחר כ  ר ב ִּ ֶּׁ ה. ְוַכֲאש  ֵריאָּ הָּ תֹו ב ְ ה ַמֲחלָּ ְיתָּ ה    הָּ ֶּׁ ֵאל  יד ב ְ מִּ ה עֹוֵסק ת ָּ יָּ הָּ ֶּׁ תֹו ש  ֹורָּ יַרת ת  ַעת ֲאמִּ ְ ש  ה ְוַגם ב ִּ ֵריאָּ ְנַין הָּ עִּ ב ְ
יו.   ִּ פ  יא מִּ הֹוצִּ ֶּׁ ים ש  נִּ ו  ק   ַהת ִּ

ֵמָאִבי י  ת ִ ְתנ  ֵהַבנְּ ו  דֹוש   ַהק ָּ ֹונֹו  ְלש  ב ִּ ֶּׁ ש  תֹו(  ֹורָּ ת  יַרת  ֲאמִּ ַ ב  ֶּׁ ש  ַז"ל  נו   ֵ ַרב  ַעת  נו  ת ְ ם  ג ַ ַז"ל  ממורנ"ת  ל  ֵ ב  ק ִּ ֶּׁ יבֹות:  )ש  ֵ ַהת  ה  ֶּׁ ֵאל  יו  ִּ פ  מִּ יא  הֹוצִּ ֶּׁ ש  יו,  עֹותָּ ו 
יַבת "ַהאְרץ", ְוֵכן ב ְ  ֵ ְך ְמֹאד ת  ַ ש  ָּ מ  ֶּׁ ב(, ש  ֵ ֹוְך ַהל  ת  ְצעֹוק מִּ יְך לִּ רִּ עם ַהאְרץ", )צָּ ן ד ֶּׁ ן פו  ַרייעֶּׁ ְ ען ש  אְרף מֶּׁ א  "ד ַ ים" ְוֵתיבֹות "ֵמעֹוְמקָּ ֲעַמק ִּ ַ מ  ֵתיַבת "מִּ

א". )שם, סי' ה' סעיף ז(.   ָּ ב  לִּ  ד ְ
מועיל    שמעתי מהרב מאיר רביבו   לט  רק שלא  כאן רבינו על מה שכבר ביאר היטב לפני כן. אלא לומר שלא  שהקשה מדוע חוזר 

צעקות החולה כשחסר באמונה יסוד העפר מנא דכולהו אלא גם מזיק כיון שהרפואה ע"י מיזוג היסודות כפי שמבאר על כן בצעקות  
יותר את המיזוג   יותר  שהן קול בלא אמונה מקלקל  עוד  יותר את האש רוח מים על חסרון העפר, מזיק בזה  של היסודות שמגביר 

 לרפואתו.

 נמצא כבר בדפו"ר   מ
 )דאקטיריי(  -)דאקטוריי( ומתרלו  -י' ראשון מחוק ונשאר נקודה, בתרלד  -)דאקטיריי( בתקפא  -בדפו"ר   מא 

 נמצא כבר בדפו"ר   מב 
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מבאר שע"י צעקה בלא קול דולה עצה מעומק החושך והיא מגדלת את האמונה צ"ע כיצד מגדלת ומה  

. צ"ע שעיקר החיזוק  ה' ערובי תחומיןלק"ה הוא אותו עומק שבו העצות. ולפי המהלך שמבאר מוהרנ"ת ב
, ואילו הבינה גם  האמונה ע"י יחוד פנימי התלוי במיין נוקבין ולכאורה לפ"ז משמע שהתבונה היא העומק

בלא מאמץ מאירה תמיד. אבל עיין טל אורות משמע שאדרבה בינה היא העומק ושם הפלא אלא שרק ע"י 
 התבונה שהיא מלכות דבינה אפשר לדלות מהעומק שבבינה. 

ומעורר הארת אמת או שבעצם   ןעולה מ" זוהעצה מגדלת את האמונה ע"י שמקיים אותה וצ"ע האם עי"
שהוא   ר של חו"בועיין לקמן יתבאר שמיחוד התדי כמבואר בתורה ז'.ק האמת קחנשל העיצה הקיום 

משכת  האיתערותא דלעילא נמשך אור אמת חלש ואיש תבונות מתעורר ממנו ומצמצם אותו בכלים דהיינו 
בצעקה בלא קול ממשיך עצות  רוחניות אלוקות לתוך צמצומים ואזי נמשך פרנסה ומצחצח נשמתו ואזי 

הפקר  חי' מגלה עמוקות מני חושך, והם העצות שעל ידן גדלה האמונה, ומבאר בלק"המעומק הלב בב
  שהעצות הן נצח והוד הנמשכים מהתפארת כידוע שהם בחי' רגלין ותפארת בחי' גוף \א/ ונכסי הגר ד' יז 

שיחוד  והתפארת נקראת אמת ורגלין הם בחי' כח הולכה לחוץ להאיר הארת התפארת במלכות וזהו 
מעורר האיש תבונה מוליד את התפארת דהיינו הארת אמת חזקה, כי תפארת הוא בחי' הבן של  הפנימי ש

יוצאת  שעל ידן העצות   חו"ב שהם או"א, והאיש תבונות בצעקתו ממשיך את הארת רגלי התפארת דהיינו
ומשמע בלק"ה שם שנעשה כמו שנתבאר  האמונה. אותה והיא בחי'  גדלת האמת מהתפארת אל המלכות ומ

הפקר גם עיין לק"ה   הכוונה שע"י שמקיים את העיצות נחקק בו האמת ומתגדלת האמונה.  זולפ"רה ז' בתו
 שע"י קיום העצה מתגדלת האמונה. משמע  \בהנ"ל אות יח/ 

כי אמונה היא    ונהלזה הוא, שצריכין לחתור ולמצוא המים שמשם גדילה האמוהתיקון  

ואזי   ,הארת אמיתת מציאותו ית'מימי החכמה של  ע"י  אבל צריך לגדל אותה    , עניין של התבטלות דקדושה

העצה היא לבחור הטוב והמועיל מכל חלקי האפשר    . ואלו המים הם בחי' עצותהיא גדלה ומתחזקת
מיות כל עיצה אמיתית בעבודת ה' היא הארת  ישרש ופנש  נמצא   ,ינו שהיא תמצית החכמהידה)מלבי"ם(  

כנ"ל שגידול האמונה הוא כפי חוזק    גדילה האמונה  ג םה, שמשהכל ברא לכבודוו  , אמת מציאותו ית'

, אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אומן  \ד/ . בבחי' )ישעי' כה(האמת המאיר בה
חזקה.    שע"י העצות גדילה האמונהדהיינו   דהיינו אמונה  אומן  שהעצות    וכפי שיתבארוזהו אמונה 

צעקה    , מעומק הלב  ,האיש תבונותהלב של  ע"י צעקת    רק ו  אין לנו השגה,ושם  נעלמות בפלא שהיא הבינה  

 
"ל     -אות יז  הפקר ונכסי הגר הלכה ד    לקוטי הלכות   עיין   א ּנַ ּדּול ָהֱאמּוָנה ּכַ ּגִ ר  ם ִעּקַ ָ ש ּ ּמִ ֶׁ יִכין ש  ִ ְמש  ּמַ ֶׁ ִחיַנת ָהֵעצֹות ָהֲעֻמּקֹות ש  ּבְ   ַעל ְיֵדי 

אֹוְמִר  ן  ּכֵ ְוַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ה  ּנָ ִיְדלֶׁ בּונֹות  ּתְ ְוִאיש   ִאיש   ֵלב  ּבְ ֵעָצה  ים  ֲעֻמּקִ ַמִים  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ָהֵעצֹות  ֵאּלּו  ֶׁ זֹאת ש  ְבָרָכה  ּבִ ויציב(   ים  אמת  ה    )של  מֹונֶׁ ְ ש 
ִכין ָהֵעצֹות הָ  ָ ם ִנְמש  ָ י ִמש ּ ת, ּכִ ר ָהֵעצֹות ֵהם ֱאמֶׁ י ִעּקַ ת, ּכִ ָעִמים ֱאמֶׁ חֹות  ּפְ ת ָחַפְצּתָ ַבּטֻ ִחיַנת ֵהן ֱאמֶׁ ת, ּבְ ַרע ֱאמֶׁ ּלֹה זֶׁ ִחיַנת ּכֻ ֵהם ּבְ ֶׁ ּיֹות ש  ֲאִמּתִ

ַצח וְ  ִחיַנת נֶׁ י ָהֵעצֹות ֵהם ּבְ ִסיָמן ז(. )ּכִ ִטים ֱאמּוָנה ּבְ ּפָ ְ ש  ַהּתֹוָרה ְוֵאּלּו ַהּמִ ה ּבְ ְמבָֹאר ִמּזֶׁ "ל )ּכַ ּנַ הִ ּכַ ֶׁ ת ש  רֶׁ ְפאֶׁ ִכין ִמּתִ ָ ְמש  ּנִ ֶׁ ת  הֹוד ש  ִחיַנת ֱאמֶׁ וא ּבְ
כְּ  ּבַ דּוַע  ּיָ ּכַ ַצח הֹוד ְיסֹוד,  נֶׁ ְיֵדי  ּדּוָלּה ַעל  ּגִ ל  ּכָ י  ּכִ ָיָדם  ִהיא ֱאמּוָנה ַעל  ֶׁ ְלכּות ש  ַהּמַ ּדּול  ּגִ ר  ִעּקַ ֶׁ ִחיַנת ַמִים  ש  ּבְ ּוֵמֵאּלּו ָהֵעצֹות ָהֲעֻמּקֹות  ָתִבים(. 

ר ַעל ָיָדם ָעְלָתה ָהֱאמּוָנה ְוִנְתּתַ  ֶׁ ים ֲאש  "ל, ֲעֻמּקִ ּקּוִנים ַהּנַ ל ַהּתִ נּו ּכָ  ּקְ
ִחיַנת   -אות יח  הפקר ונכסי הגר הלכה ד    הלכות לקוטי    ב ה ּבְ יל    )ברכת אהבת עולם שלפני ק"ש של שחרית(   ְוזֶׁ ּכִ נּו ִביָנה ְלָהִבין ּוְלַהשְֹ ִלּבֵ ְוֵתן ּבְ

וְ  ם  ּוְלַקּיֵ ְוַלֲעשֹֹות  מֹר  ְ ִלש  ד  ּוְלַלּמֵ ִלְלמֹד  מַֹע  ְ י  ִלש  ּכִ ִחינֹות,  ּבְ ה  מֹונֶׁ ְ ש  ֵהם  ֶׁ ש  ם  ּוְלַקּיֵ ַעד  ְוכּו'  יל  ּכִ ּוְלַהשְֹ ְלָהִבין  ִחינֹות  ּבְ ה  מֹונֶׁ ְ ש  אן  ּכָ ה  ּומֹונֶׁ כּו'. 
ת  ם אֶׁ ה ְלַקּיֵ ְזּכֶׁ ּנִ ֶׁ ִחינֹות ַעד ש  ה ּבְ מֹונֶׁ ְ ְך ש  רֶׁ ש  ָהֵעָצה ּדֶׁ ֹרֶׁ ם ש  ָ ש ּ ֶׁ יָנה ש  יְך ָהֵעצֹות ִמּבִ ִ ל ּדִ   ְצִריִכין ְלַהְמש  ר ָהֵעצֹות  ּכָ ֵהם ִעּקַ ֶׁ ת ש  ֱאמֶׁ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ּבֶׁ

ה:  ּיָ ִ תּוב, ִלי ֵעָצה ְותּוש  ּכָ ֶׁ מֹו ש  אֹוָרְיָתא, ּכְ ְרַי"ג ֲעִטין ּדְ י ֵהם ּתַ ּיֹות, ּכִ  ָהֲאִמּתִ
 שמשם   -מתרצו  ג

א ֵעצ   ישעיה פרק כה   ד לֶׁ יָת ּפֶׁ י ָעש ִ ְמָך ּכִ ִ ה ש  ה ֲארֹוִמְמָך אֹודֶׁ ן: )א( ְידָֹוד ֱאלַֹהי ַאּתָ    ֹות ֵמָרחֹוק ֱאמּוָנה ֹאמֶׁ

השם ית' ניכר משני דברים א[ מצד עצמו שמצד    -הוא השיר שיאמרו הזקנים לעתיד לבא, ארוממך    -)א( ה' אלהי אתה    -  מלבי"ם 
ויהיה והוא המהוה והמחדש את כל, ב[ מצד הנפלאות שעושה כנגד הטבע שמצד זה יכירו כל באי   זה נקרא בשם הויה, היה הוה 

י לו העוז לסדר המערכה ולפעול בכל ההויה כחפצו, משא"כ השגתו מצד עצמותו לא יושג לבני בשר, והוא מתרומם מכל  עולם כ 
השגה ורעיון, ועל זה מורה שם אלהי בכינוי לישראל, שהנפלאות האלה עשה ויעשה מצד שהוא אלהי ישראל, ולתועלת עם קרובו,  

רוממך מכל השגה ורעיון מכל ברכה והודאה, אלהי אתה אודה שמך כי עשית  מצד שאתה ה' א   -והוא מאמר מגביל, ה' ארוממך  
נפלאות    -פלא   כי עשית  יען  להודות שמך  זה אוכל  גדולות מצד  ונפלאות  נוראות  לי אלהותך בעשותך  וגלית  ומצד שאתה אלהי 

יאיך למען אומן אמונה לחזק את  הנפלאות האלה עשית למען עצות שיעצת מזמן רחוק ע"י נב   -למעלה מן טבע ההויה, עצות מרחוק  
 האמונה ע"י שתראה כי תוכל להרס הטבע כרצונך: 

ונגלה מצד    -  ארוממך, אודה שמך)א(    -חלק באור המלים    -מלבי"ם    ונגלה, נעלם מצד עצמו,  ידוע שהשם ב"ה נעלם  ההבדל ביניהם, הוא, כי 
חסדיו, כמ"ש הודו לה' כי טוב, הפעם אודה את ה', כי ילדה לו בן רביעי, מעשיו, ההודאה לה' יבא תמיד מצד מה שהוא נגלה ונודע מצד מעשיו ו 

ה  אודך לעולם כי עשית, וכדומה. אבל הרוממות לה' יהיה מן הצד שהוא נעלם, כמ"ש ומרומם על כל ברכה ותהלה )נחמיה ט' ה'( כי מצד עצמו נעל 
בשפלים. ואמר אלי אתה ואודך אלהי ארוממך )תהלות קי"ח כ"ח( אודך  מכל תהלה שאין בו השגה כלל, בחושבם שעל השמים כבודו, ואין משגיח  

ונפלאותיו אנוהו בנוה של ונודע לי חסדיו  זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארוממנהו )שמות ט"ו ב'( מצד שהוא אלי  י מצד חסדך וארוממך מצד עצמך. 
ו מצד הקבלה מצד עצמו אשר קבלתי מאבי, ארוממנהו, כי בזה הוא  לבנות לו משכן שישכון בתוכנו, אבל מצד שהוא אלהי אבי, מה שאני יודע ממנ 

ונעלה מהשגת בני אדם: וחוזק   -אמן               מרומם מן הדיעה  יתד במקום נאמן, ר"ל למען אומן  חיזוק כמו  ואומן לשון  מקור, לאמן האמונה, 
 בלב שלם: האמונה, וגם אמונה עקר ענינו ענין חיזוק שיתחזק כן בלבבו, ויאמן כן 
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ומגלה העיצות מחושך הפלאהוא    ,בלא קול וכו'  וזה רמוז בדברי הנביא    ,דולה  אודה שמך  שמודה  הנ"ל 
עצות  אמת שבוע"י ה  \העצות שטמון בהם אמת מרחוק רחוק/ ממנו  להקב"ה על שעשה פלא שאפשר לדלות  

האמונה שע  .גדלה  ביאר  ז'  בתורה  העיצה  ולעיל  את  שמקיים  בה  בפועל"י  הטמון  בו האמת  וע"י  נחקק   ,

האמונה גדלה  עד  וזהו  .  האמת  ונופל האמונה  היינו כשנתקלקל  הלב,  עומק  בחי'  הם  ועצות 
חסר יסוד העפר שיגלה  בלא אמונה  ש  שאין מועיל אפי' קול צעקה שהוא קול בלא דיבור כנ"ל

הקול אזי צריכין לצעוק מן הלב לבד. בבחי'  את  הבית  מ,  חורבן  אחר  ירמיהו  שאומר   ה)איכה 
בית הדעת    , שהוא צעקת הלב לבד בלי קולצעק לבם אל ה'  \ו/ב( כי חורבן הבית הוא חורבן 

לקול התגלות  אין  ואזי  האמונה  נפלה  ועי"ז  האמת  היא  .  הסתרת  כזו  )תהלי וצעקה  קל(    'בבחי' 
תה כתר ולב הוא בינה מצד היכי בינה ליבא ועומק ה  מעומקא דלבא דהיינו  ,  ממעמקים קראתיך ה'

  \ז/.כמבואר בלק"ה  ת ימי הבניין בחי' עוה"בעדז"א ונקראת עומק על שם עומק המושג כי היא למעלה משב
כ( )משלי  בבחי'  עצות,  בחי'  זה  הלב  איש  \ח/ועומק  בלב  עצה  עמוקים  הפסוק  מים   פשט 

רק ע"י תבונה שמבין עד ש  ,שהם עמוקים על שם עומק המושגלמעשה,  העצה היא תמצית מימי החכמה  ש
דבר מתוך דבר בכוחו לדלות אותה מעומק הלב, ולעניין המדובר כאן מדובר באותה בחי' אבל במדרגה  

יותר הלב  ,עליונה  צעקת  בכח  אלא  אותה  דולה  העיון  בכח  שכוונת,  שלא  לגדל    ווכיון  עיצות  לדלות 
ולכן אין התגלות לקול שנצרך    ,אמונה  הוא חסר   , נמצא שביחס למדרגת האמונה שרוצה להשיג  , האמונה

זו מן במדרגה  לצעוק  צריכין  אזי  האמונה,  נפילת  מחמת  צעקה  קול  מועיל  כשאין  וע"כ   .
מים עמוקים  הלב לבד בלי קול רק מעומקא דלבא. ועי"ז נתגלין העצות כנ"ל שהם בחי'  

)דהיינו  ט  . וע"י העצות שנתגלין בעולם,כי בכל עצה אמיתית טמון בעומקה אמת נפלאה  עצה וכו'
כי גידול   ( עי"ז גדילה האמונהבאמת  שיודעין בעולם ליתן עצה לנפשם כ"א וא' מה שצריך

וחזקה גדולה  היא  ועי"ז  יותר  גדול  אמת  אור  בה  שמאיר  ע"י  בבחי'  האמונה  עצות מרחוק אמונה  , 
רחוק  כנ"ל  אומן הנקראת  תמצית החכמה  הן  יד  ,עצות  דהיינ  י האמת שבהןעל  אומן  נעשית  ו האמונה 

 .  אמונה חזקה
בחי'   בחי' פלא,  כי העצות הם  הנ"ל.  כל הבחי'  ונתתקן  חוזר  כי עשית ואזי  אודה שמך 

וכו' ג  פלא עצות מרחוק  כי  פלא  בחי'  בפלאדנמצא שאמונה  עצות שמקורן  ע"י  ועי"ז נתתקן לה   .

 
כמבואר בתורה פג תנינא עה"פ אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, דהיינו שההשגה שהחכמה האמיתית היא    מה נקראת רחוק החכ   ה 

רחוקה ממני זו בעצמה החכמה. והפלא כינוי לכתר והכתר שעליו אנו מדברים הוא בבינה )כתר דז"א(, נמצא שבבינה מאיר החכמה  
נו שבעומק הלב ששם הבינה מאיר אור האמת של חכמה העליונה וע"י צעקת הלב  שהיא נקראת רחוק, וזהו עשית פלא מרחוק דהיי 

 מתלבש בעיצות ויוצא.  

ִני פּוַגת ָלְך ַאל    איכה פרק ב   ו  ּתְ ְמָעה יֹוָמם ָוַלְיָלה ַאל ּתִ ַחל ּדִ ת ִצּיֹון הֹוִריִדי ַכּנַ ל ֲאדָֹני חֹוַמת ּבַ ם אֶׁ ת ֵעיֵנְך: )יח( ָצַעק ִלּבָ ּדֹם ּבַ  ּתִ
ִכין ֵמַעְמקּות ִנְפָלא ְונֹוָרא ְמֹאד ְמֹאד    -אות יז  הפקר ונכסי הגר הלכה ד    לקוטי הלכות   עיין   ז  ָ ת ִנְמש  ַרע ֱאמֶׁ ּלֹה זֶׁ ִחיַנת ּכֻ ֵהם ּבְ ֶׁ י ָהֵעצֹות ש  ּכִ

בּונ הּוא ִאיש  ּתְ ֶׁ י ִאם ִמי ש  ּנּו ּכִ "ל ָעמֹק ָעמֹק ִמי ִיְמָצאֶׁ ים ַהּנַ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ה ְלַצְחֵצַח  ּבְ ּזֹוכֶׁ ֶׁ ַהְינּו ש  ה, ּדְ ּנָ בּונֹות ִיְדלֶׁ ִחיַנת ְוִאיש  ּתְ ּבְ ת  ֱאמֶׁ ֹות ּבֶׁ

ם.   ָ בָֹאר ש  ּמְ ֶׁ מֹו ש  ֹו ְוכּו', ּכְ בוּ ַנְפש  יׁש ּתְ ל ְיֵדי אִּ ְינוּ עַּ ְנָין, הַּ ּבִּ ת ְיֵמי הַּ ְבעַּ ִּ ׁשּ ְעָלה מִּ יא ְלמַּ הִּ יָנה ׁשֶ ּבִּ ְך מִּ ְמׁשָ ר ׁשֶֹׁרׁש ָהֵעָצה נִּ ּקַּ י עִּ "ל נ ּכִּ ּנַּ ת הַּ ׁש    וֹׁ יֵּ ׁשֶ

ים  ּקִּ ֲעמַּ ּמַּ ת מִּ יּוֹׁ ּתִּ ת ֲאמִּ יְך ֵעצוֹׁ ְמׁשִּ י ְלהַּ ּתִּ ְננוּת ֲאמִּ ְתּבוֹׁ יָנה ַעד הֹוד    לוֹׁ הִּ ִחיַנת ּבִ ה ּבְ עֹוָלם )ְוזֶׁ ֵלָמה ּבָ ְ יְך ֱאמּוָנה ש  ִ ל ָהעֹוָלם ְלַהְמש  ן ּכָ ֵדי ְלַתּקֵ ּכְ
וְ  דּוַע  ּיָ ּכַ ם ְמקֹום ָהֵעצֹות  ָ ש ּ ֶׁ ַטת ש  ְ ש ּ ְבִחיַנת ֵעצוֹ ִאְתּפַ ּבִ ָיָדם  ל ָהֱאמּוָנה ַעל  ּוְלַגּדֵ ּזֹוִכין ְלַהֲעלֹות  ֶׁ ש  ּכְ ֵלמּות ָהֵעצֹות הּוא  ְ ר ש  ְוִעּקַ ְוָהֵבן(.  "ל  ת  ַכּנַ

נַּ  ּכַ ְוכּו'  בּונֹות  ּתְ ְוִאיש   ֵעָצה  ים  ֲעֻמּקִ ַמִים  ִחיַנת  ִמּבְ ָהֵעצֹות  יְך  ִ ְלַהְמש  ִריִכין  ּצְ ֶׁ ש  ן,  ֹאמֶׁ ֱאמּוָנה  ִהיא  " ֵמָרחֹוק  ֶׁ ש  ָאה  ִעּלָ יָנה  ּבִ ִחיַנת  ִמּבְ ַהְינּו  ל, 
ִחינַ  ִהיא ּבְ ֶׁ יָנה ַעד ֱאמּוָנה, ש  י ִמּבִ ת, ּכִ ָעִמים ֱאמֶׁ ה ּפְ מֹונֶׁ ְ ן ֵהם ש  ְנָין ְוַעל ּכֵ ְבַעת ְיֵמי ַהּבִ ִ דּוַע.ְלַמְעָלה ִמש ּ ּיָ ִחינֹות ּכַ ה ּבְ מֹונֶׁ ְ  ת ַמְלכּות, ֵהם ש 

ים   משלי פרק כ   ח ה:   )ה( ַמִים ֲעֻמּקִ ּנָ בּוָנה ִיְדלֶׁ ב ִאיש  ְוִאיש  ּתְ    ֵעָצה ְבלֶׁ

 ותלמיד נבון בא ודלה אותה ממעיו:   -הלכה בלב חכם סתומה. ואיש תבונה ידלנה    -)ה( מים עמוקים עצה בלב איש    -  רש"י 

הנה מחשבות  העצה היא לבחור הטוב והמועיל מכל חלקי האפשר ו   -)ה( מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה    -  מלבי"ם 
רבות שוטפות כזרם מים על פני הלב, כמ"ש רבות מחשבות בלב איש, אבל העצה שהוא לבחור הטוב מכל חלקי האפשר המוביל אל  
וזה עצת ה' שהנחיל חקי החכמה,   תכלית המבוקש, הוא נסתר בעומק הלב כמקור הצפון בעומק תהום רבה, ויש עצה ע"פ החכמה 

בני אדם החכמה מקובלת, ועז"א ושומע לעצה חכם, כי לא תאבד תורה מכהן ועצה מחכם )ירמיה  ויקבל עצה זו מאחרים, כי אצל  
י"ח( אמנם העצה שנמצאה בלב האדם עצמו שיבין מדעתו לבחור הטוב זו עמוקה מאד, ולא תדלה מעומק הנפש רק ע"י כח הבינה,  

כל המון המחשבות איזה הטוב מכולם, וחקירת הבינה ע"י  שמבין דבר מתוך דבר, וישפוט בכח בינתו על כל חלקי הסותר, לראות מן  
ההיקשים דומה כדולה מים ממקום עמוק שמקשר חבל בחבל עד יוריד כדו אל המעין, וכן יקשור היקש בהיקש עד יוציא האמת בכח  

 הבינה: 

"ל מרבה עצה מרבה תבונה,  היא ההסכמה איך יעשה להשיג התכלית, וזה ע"י כח הבינה, כמ"ש חז   -)ה( עצה    -באור מילים   מלבי"ם 
 ועז"א אבדה עצה מבנים )ירמי' מ"ט ז'(, את מי נועץ ויבינהו, )ישעיה מ' י"ד(, לו עצה ותבונה )איוב י"א( וכמ"ש למעלה )ח'(: 

 הערה זו בסוגרים נמצאת כבר בדפו"ר   ט 



 3ח. מוהר"ן תנינא                          תורה ה                     ליקוטי                                               

בחי'   שהם  המופלאות  להמכות  רפואה  וכו'ומקבל  מכותך  את  ה'  שכשחסר    והפלא  כנ"ל 

 . כח בעשבים לרפא ונפילת האמונה היא בחי' נפילת הפלא ועי"ז באות מכות מופלאותאמונה אין 
רבנו  כוונת  נראה    .נורא תהלות עושה פלא  \י/גם תפילה היא בחי' פלאות, בחי' )שמות טו(

 .י הקב"ה עושה לנו ניסים ונפלאותזא  בתארים כנ"ל(  להגזים)בלא  שבחות  תשע"י שאנו מרבים בתהילות ו
כי הטבע מחייב כך ותפלה משנה  תפילה בחי' ניסים  אמונה בחי' וש  \יא/ תורה ז' תחילת  לעיל ב  וכמו שביאר

   הטבע.

שהקב"ה הביא    \יג/מבאר המדרש  נגד אבותם עשה פלא  \יב/ וכן זכות אבות, בבחי' )תהלים עח(
"ע  . וצאת האבות שיראו בעיניהם כיצד עושה ניסים ונפלאות לישראל על ים סוף ומטביע את המצרים בים

פלא שהביא את  להם  שע"י שהיה להם אמונה ולא פגמו בפלא אזי הקב"ה עשה  ואולי כוונתו    ,כוונת רבנו

 : על הים האבות ועי"ז נתעורר זכות מחברון לים סוףהאבות 

 
לרפואה רמוז  להתגלות זכות אבות ו ועל ידי זהאמונה עצות זוכים לעתה יבאר כיצד עניין הנ"ל שע"י 

י ְרָפאִתים:ְוָאנֹ בפסוק בהושע  ְפַרִים ָקָחם ַעל ְזרֹוֹעָתיו ְולֹא ָיְדעּו ּכִ י ְלאֶׁ ְלּתִ  ִכי ִתְרּגַ

שמשה רבנו אמר   כ"שזה בחי' עצות,  תרגלתי  ,  ואנכי תרגלתי לאפרים  \יד/ )הושע יא(וזהו  

  לשלוח אחרי מכה זו יבואו כל עמך שהולך אחר עצתך זו שלא    ,לפרעה כשהזהיר אותו על מכת בכורות

ישראל כמ"ש    ,את  ממצרים,  שנצא  ותבקשו  לי  תשתחוו  יא(וכולכם  ברגליך   \טו/ )שמות    העם אשר 
עצתךופרש"י   אחר  העצות.  [טז]  ההולכים  ו  וע"י  האמונה  הפסוק  מתקיים  גדלה   בהושע הנ"ל  המשך 

כי אברהם ויצחק מדתם    \יט/ [יח]  זרועות עולםזה בחי' זכות אבות, שהם  [  יז]  קחם על זרועותיו

 
ש     שמות פרק טו   י ּקֹדֶׁ ר ּבַ ְאּדָ מָֹכה נֶׁ ֵאִלם ְידָֹוד ִמי ּכָ א: )יא( ִמי ָכמָֹכה ּבָ לֶׁ ה פֶׁ  נֹוָרא ְתִהּלֹת עֹש ֵ

 יראוי מלהגיד תהלותיך פן ימעטו כמ"ש לך דומיה תהלה:   -נורא תהלות      -  רש"י פ 

שכאשר משבחים את הקב"ה צריך לירא שלא לשבח יותר מדאי כי הקב"ה עושה פלא דהיינו שאין לנו השגה באמת    פשט הפסוק 
מהאל  ו כפי הראוי לו, וכדמצינו בגמ' שגערו במי שהוסיף בתפילתו יותר  בגדולתו וכל שמגזים בשבחיו מראה כאילו כבר זכה לשבח 

חז"ל.   שתיקנו  והנורא  כה עיין  הגבור  דף  והחזק    .מגילה  האדיר  והנורא  הגבור  הגדול  האל  אמר  חנינא  דרבי  קמיה  דנחית  ההוא 
אתו כנסת הגדולה ותקנינהו אנן  והאמיץ אמר ליה סיימתינהו לשבחיה דמרך השתא הני תלתא אי לאו דכתבינהו משה באורייתא ו 

לא אמרינן להו ואת אמרת כולי האי משל לאדם שהיו לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב והיו מקלסין אותו )באלף( דינרי כסף לא גנאי  
   .הוא לו 

משבח לה    )ירושלמי ברכות פ"ט הי"ב( לך דומיה תהלה סמא דכולא משתוקא למרגניתא דלית בה טימי כל כמה דאת   וכן דרשו חז"ל 
 )הובא ברבנו בחיי(  את פגים לה: 

מֹות י"ז(:     -  תורה ז'   יא ְ תּוב )ש  ּכָ ֶׁ מֹו ש  ה, ּכְ ִפּלָ ִחיַנת ּתְ ֱאמּוָנה הּוא ּבְ ים ְלַמְעָלה     וֶׁ ִחיַנת ִנּסִ ה ּבְ ְצלֹו'. ְוזֶׁ ן ּבִ ִרישָֹ "ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה", ְוַתְרּגּומֹו: 'ּפְ
בַ  ּדְ ה  ְוזֶׁ ַבע,  ַהּטֶׁ ה  ּנָ ַ ה ְמש  ִפּלָ ְוַהּתְ ן,  ּכֵ ב  ְמַחּיֵ ַבע  ַהּטֶׁ י  ּכִ ַבע,  ְלַמְעָלה ֵמַהּטֶׁ ה  ִפּלָ ַהּתְ י  ּכִ ַבע,  ה ָצִריְך ֱאמּוָנה, ֵמַהּטֶׁ ְוָלזֶׁ ֵנס,  ש     ר  ְמַחּדֵ ש   ּיֵ ֶׁ ֲאִמין ש  ּיַ ֶׁ ש 

ְרצֹונֹו:  ָבר ּכִ ש  ּדָ  ּוְבָידֹו ְלַחּדֵ

ֵדה צַֹען:   תהילים פרק עח   יב ץ ִמְצַרִים ש ְ רֶׁ אֶׁ א ּבְ לֶׁ ה פֶׁ ד ֲאבֹוָתם ָעש ָ גֶׁ    )יב( נֶׁ

ם שנטבעו  באו על הים והראם הקב"ה הפלא שעשה באנשי ארץ מצרי   ת האבו )ב"ר צב ב(  ארז"ל    -)יב( נגד אבותם    -  מצודות דוד 
 יושבי שדה צוען והוא מארץ מצרים וכפל הדבר במ"ש כדרך המליצה:   -שמה. שדה צוען  

 ילקוט שמעוני תהלים עח רמז תתיט ושם תהלים קיד רמז תתעג.  ב"ר צב ב'.  יג
י ְרָפאִתי   הושע פרק יא   יד ְפַרִים ָקָחם ַעל ְזרֹועָֹתיו ְולֹא ָיְדעּו ּכִ י ְלאֶׁ ְלּתִ    ם: )ג( ְוָאֹנִכי ִתְרּגַ

ואנכי תרגלתי    -  אבן עזרא  יורגל הנער    -)ג(  והטעם הרגלתיו ללכת על רגליו כאשר  ואין כמוהו במקרא  תי"ו תרגלתי תחת ה"א 
אדם   בחבלי  אמר  מלומדה  לעגלה  ישראל  שדמה  ובעבור  ללכת  שיוכל  עד  הנער  לחזק  רפואה  כדרך  וזהו  זרועותיו  על  שיוקח 

 תו' המושכו' בצואר העגל החורשת: בעבותות אמשכ' בעבותות אהבה לא כמו העבו 
יָך ְוַאֲחֵרי ֵכן    שמות פרק יא   טו  ַרְגלֶׁ ר ּבְ ֶׁ ה ְוָכל ָהָעם ֲאש  ֲחוּו ִלי ֵלאמֹר ֵצא ַאּתָ ּתַ ְ ה ֵאַלי ְוִהש  יָך ֵאּלֶׁ ְרעֹה  )ח( ְוָיְרדּו ָכל ֲעָבדֶׁ ֵצא ֵמִעם ּפַ ֵאֵצא ַוּיֵ

ֳחִרי ָאף:     ּבָ

   לוכך: ההולכים אחר עצתך וה   -אשר ברגליך      -  רש"י פ 

 ההולכים אחר עצתך. דאם לא כן 'אשר ברגליהם' מיבעי ליה, מאי "ברגליך":   -  גור אריה מהר"ל בפי' 
 פרש"י שם   טז

 המשך הפסוק הנ"ל בהושע יא   יז

 נז אות ד ]דף סח.[[ * דברים לג כז ]עי"ש אלשיך עה"ת ועיין תנחומא וישב אות א' ואגדת בראשית פרק נח שזרועות עולם אלה הם הצדיקים. עיין לעיל תורה    יח 

ֵמד:   דברים פרק לג   יט  ְ ר ַהש  יָך אֹוֵיב ַוּיֹאמֶׁ נֶׁ ש  ִמּפָ ַחת ְזרֹעֹת עֹוָלם ַוְיָגרֶׁ ם ּוִמּתַ דֶׁ    )כז( ְמעָֹנה ֱאלֵֹהי קֶׁ

   ומתחת זרועות עולם. הם האבות והצדיקים, שהם מרכבתו של מקום.  -  צרור המור 

דיקים, סדר הדרגת העולמות הוא מלמטה למעלה, השמים שהוא עולם הגלגלים, ושמי השמים הם עולם המלאכים,  על כן אמר משה, בהיותנו צ.....   -  פירוש האלשיך ז"ל
רה בבחירתם. ובזה  ועליהם הארץ הוא עולם השפל המקיים את כלם. ועל כן סידרם כך באומרו השמים ושמי השמים הארץ כו', על כי בה מקיימים העולמות בקיום התו

כן בעזרך  יאמר פה רוכב שמים ב  גם  גדולה מאשר הוא בשמים הוא  ורוכב שמים הוא עולם הגלגלים בעזר הצדיקים בזכותם, ובהדרגה  יתברך שורה  כו' כי הוא  עזרך 



 4ח. מוהר"ן תנינא                          תורה ה                     ליקוטי                                               

י בחי'  שהן  וגבורה  שמאלחסד  ויד  ימין  האמונה    .ד  גם  וע"י  הפסוק  מתקיים  כי  הנ"ל  המשך  ידעו  ולא 
כנ"לרפאתים רפואה  נעשה  עי"ז  באמת  כי  לשון    ,  משמע ווצ"ע  ידעו  שנעשו    לא  לפני  שמרפא 

 :  חולים

 
כיון שהן טמונות בבחי'  לזה והטעם  .הן דייקא מתוך החושך והעדר העיצה עתה יבאר שהתגלות העצות 

חושך  וזוכים לזה רק מתוך הצער העצום על  .ת אותן אלא ע"י צעקה מעומק הלב באמתוללגא א" ,הפלא
 . העדר העיצה

 בו האור אחרי החושך.   שנבראומבאר שזה בחי' בריאת העולם 
קודם   מבחי'  יום  בכל  להמשיך  צריך  שבו  האור  את  לכן  ית'  אורו  העלם  הוא  כי  חושך  טבעו  עוה"ז  כי 

 ושם הוא בחי' חושך מעומק המושג.  העולם ממנו ית'. הבריאה מבחי' קודם שנחתך ונפרד
לעוה"ז אמונה  בין  בחי'    ,ההשוואה  וזה  כחולמים.  היינו  כמ"ש  עוה"ב  כלפי  חלום  בחי'  הוא  עוה"ז  כי  נ"ל 

. נמצא  בחי' מלאה הארץ דעה  ,בחי' מחהוא  , ועוה"ב  כנגד בינה שהוא הלבהוא  אמונה כי עולם הבריאה  
, וזה בחי' הסתלקות השכל בחי' אמונה.  וא בחי' חיתוך והבדלת הלב מהמחם בריאה דייקא הבריאת העול 

 שהיא דייקא מתוך החושך של הסתלקות המוחין. 
כי המוחין יורדים מהמח דרך חוט השדרה לכליות יועצות. והעיצה  הריצ"ח(  מ  כעין ששמעתי)וזה בחי' עצה  

נמצא שהעיצה למעשה היא    מתחלפות  היא בחי' תמצית המח שממנה באה. כי עצה לשון עשיה כי שין וצ'
ו תחילה.עמ הסוף  התמצית  המחשבה  של  בתכנית  שהיה  שהש  שה  כמו  תנמצא  הוא  העצה  לשלות 

   השתלשלות העולם.
למעשה שכשאדם יודע בכל רגע מה עליו לעשות דהיינו שיודע לשית עצה לנפשו,  רבנו מחדש כאן יסוד  

עלי  מה  יודע  ולא  לו  כשחשוך  אבל  חזקה  אמונתו  חלשה.אזי  אמונתו  אזי  לעשות  לחיזוק    ו  העצה  לכן 
האמונה היא לא התחזקות באמונה אלא לצעוק ולבקש עיצה, דהיינו לבקש צדיק שהוא איש תבונות שעל  

   ידו מתגלות העצות.
 ויסוד זה צריך ברור מדוע האמונה תלויה בעיצה. 

,  \כ/וא אמיתת מציאותו ית'ונראה כיון שאמונה היא כפי הארת האמת שבה וכן שרש כל עיצה אמיתית ה
לכן ע"י שדולה אמת המלובש בעיצה מעומק הפלא שהוא בחי' א"ס כך זוכה להארת האמת שמגדל את  

 האמונה. 
נדמה   בחוש  כי  למעשה,  הדעת  על  מתיישב  כך  כל  ולא  תאוריה  זו  שלכאורה  נשים    להפך,אלא  כגון 

שאין    ןשאמונת אע"פ  לעלחזקה  קרובים  שיותר  והאנשים  עיצה,  העצה  הן  האמונה    לכאורהניין  אצלם 
 פחות.

בזוהר בלק קצח: שהאמונה שנשים שרבנו שיבח כל כך.  העניין אמונת  ונ"ל לבאר את   צ"ע לפי המבואר 
שכיון   ,מבואר כוונתו  מזוהר הנ"לאדרבה  באמת  האיש דייקא. אבל  מדת  האמת הוא    והרי  ,תלויה באמת

הביטול    נמצא שאמונת האשה היא חזקה בבחי'   ש,שהן בחי' אשה ואי  ,אמתמשהאמונה מורכבת מביטול ו 
ואמונת האיש חזקה בבחי' האמת    אבל חלשה בבחי' האמת שבה.  שלא מכניסה שכל עצמי כל כך,  ,שבה

 לכן האמת מעורבב עם שכל עצמי.  ,המאיר בה, אלא שכיון שחסר לו בביטול
פרש"י וולחש לה  ןגוצא גחי  וכך גם מצינו בעיצה שההולך אחר עצת אשתו נופל בגהנם ומה שאמרו אשתך 
הבית ענייני  שהוא  עוה"ז  דהיינו  דעלמא  במילי  שהכוונה  ביארו  עצתה  אור    .קבל  בה  שמאיר  עצה  אבל 

    מת לעניין עבודת ה' עצה כזו יש לאיש ולא לאשה.אה
נמצא כוונת רבנו בשבח אמונת הנשים לשבח את עניין הביטול שצריך להקדים לאמת. ואין כוונתו לנשים 

 הנשים. הביטול של מן אלא לתכונת בעצ
כנ"ל    כיגלה מגדלת את האמונה.  תאזי העצה המ  "י חושךנמגלה עמוקות מ"בחי'  וזהו כוונת רבנו כאן שע"י  

כשהוא חסר  רק    מוכן לסלק את שכלו העצמיאדם  כלל  שהחושך הוא עניין ביטול השכל עצמי, שבדרך  
והחושך הזה הוא הקרקע    .וכה לביטול השכל העצמיאזי ז  ,עצה וכואב לו שאינו יודע להשית עצה לנפשו

זרע אמת בו את עצת הצדיקים שהיא  כשזורעים  מבואר    .המגדל את האמונה  כי  ז'.  בתורה  גם  וכמבואר 
לקמן שאת העיצה יכול לגלות מני חושך רק צדיק גדול מאד שהוא איש תבונות דהיינו שיש לו נשמה וגם  

נמצא שלקבל עצה כדי לגדל את האמונה צריך לזה את הצדיק,   .יודע לצחצח את נשמתו באכילה בקדושה
ז' שע"י שמקיים את   בתורה  בו האמת  עצת הצדיקוכמבואר  את    .נחקק  מגדלת  כאן שהעצה  הכוונה  וזה 

 
וא עולם  בשחקים שה   בשחקים הוא עולם המלאכים כמדובר, כי משם הוא התחלתו. וזהו ובגאותו שחקים כי באופן גאותו ובחינת גדולתו יתירה על מה שרוכב שמים הוא

 ולא ששמים ושחקים סובלים אותו, אלא אדרבא הוא מעונו של עולם יתברך שמו ואין העולם מעונו כי מעונה אלהי קדם:     המלאכים:

י אדרבא  ו איפה כ ועל עולם השפל אמר ומתחת זרועות עולם, לומר אל יעלה על רוחכם כי גדול כבוד שמים ושחקים להשראת שכינה לפניו יתברך יותר מארץ. כי דע 
ואחר כך שחקים,    ומתחת שהוא מהארץ משם הוא זרועות עולם, כי הצדיקים אשר בה הם המקיימים העולמות בזרועות הסובלים אותם. ועל כן סידרם כך השמים תחלה,

גלגלים ושל מלאכים לשלשה כח ושל  כי התורה לא תחלק בין עולם השפל  כי אם את כולם בשם  ואחר כך הארץ מתחת, ומפורש אצלנו במקומות רבים,  כמי המחקר, 
 עולם יקרא אותם, כי גם שלשתם כאחד נכללו במעשה בראשית, שמים וארץ בראשון, ומלאכים בשני ולמאן דאמר בחמישי: 

 בהקדמה לתורה גם מתורה יב תנינא   כפי שהוכחנו   כ
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  א ם שהרגיש כשלמכח החושך עצוהאדם  זוכה  שמאיר בביטול העצום שהכוונה לאמת שבעצה    ,האמונה
 ידע להשית עצה לנפשו. 

צות מני חושך אין זה רק מצד דרכו של עולם והאופן לגלות את העיצה, אלא שזה בעצמו  נמצא שמגלה ע
 . דהיינו האמת המאיר בביטול דקדושה ,עניין האמונה שהיא יחוד העצה והחושך 

אלא שרק   ,אלא בכל רגע מתקרב אל האור  ,דישהלילה אינו חושך אחכאן  יש עוד עניין שמדגיש רבנו  
אלא שהעצה הולכת ונבנית   ,דר העצה הנמשל לחושך אינו שווה בכל הלילהבבקר זה מתגלה. נמצא שהע

 עד הבקר ואז מתגדלת האמונה על ידה בבחי' חדשים לבקרים רבה אמונתך. וצ"ע כוונתו בזה.   
המוחין   הסתלקות  בחי'  חלום  בחי'  הוא שאמונה  כאן  התורה  שיסוד  לקמן  לפי המבואר  אפ"ל  אז  שואולי 

המדמה שזכינו קודם שנסתלקו המוחין כך הוא החלום והאמונה. נמצא האמונה    וכפי ברור  ,שולט המדמה
  ונראה שכאן מדבר על הצד השני כיצד המוחין תלויים באמונה. כי לילה הוא עיבור  .תלויה בחיזוק המוחין 

ועיבור הוא סוד הצמיחה מיש לאין בהעלם    ,אז המוחין הם בבטן המלכות שהיא בחי' אמונהבחי' חושך ש
לגמרי  הגמו ונעלמים  האמונה  בבטן  נזרעים  בלילה  המוחין  נמי  הכי  אמונה,  מלכות  בחי'  האדמה  בבטן  ר 

שחר אורך כמו צמח חדש הבוקע את בטן האדמה  כ ודייקא עי"ז הם צומחין ומתחדשים בבקר בבחי יבקע  
ותבונהומתגלה.   סבא  ישראל  דהיינו  חו"ב  של  הפנימי  מיחוד  הנשפע  האמת  הארת  הם  האלה   והמוחין 

 . ל ידו חיזוק האמונהעש  המבואר בלק"ה ע"ת ה'
 נמצא שהמוחין מתחדשים באמונה והאמונה מתחזקת ע"י המוחין. 

ב' ג' וחושך על  פסוק    'כמ"ש בראשית א   בחי' בריאת העולם, ברישא חשוכא והדר נהוראוזהו  

וא מאמר אלא שה  ,שבראשית גם הוא מאמר מהעשרה מאמרות  \כא/ , ומבואר בספריםויהי אור  ,פני תהם
ומאמר שני יהי אור הוא תחילת ההוצאה לפועל, וכידוע שמאמר ראשון כנגד   ,בבחי' בכח  ,שכולל את הכל

ובמאמר הראשון כתיב וחושך על פני תהם  הכתר שהוא הפלא ומאמר שני כנגד החכמה, והן בחי' יש מאין,  
בחי'  אמר השני יהיה אור, הוא  שמאמר בראשית הוא בחי' בריאה בכח ובחי' חושך, ומובשני יהי אור, נמצא  

   .חושך ה אור מתוך 
שדיבר  על דבריו שלא כהוגן  הקב"ה לאיוב    שענהמה  חשך זה בחי' העדר העצה בבחי'    ומבאר רבנו

דהיינו שברוב דברי    מי זה מחשיך עצה במלין  \כב/)איוב לח(  , עונה לו הקב"הבפרקים כה עד לא
שדברת   כן  כסילות  ועל  האמת  לך  מאיר  שלא  הנהגת מתגלה  דבר  ממני  היעוצה  העצה  את  החשכת 

יב(  מים עמוקיםואח"כ כשנתגלה העצה שהוא בחי' עומק בחי'    .\כג/ העולם , זה בחי' )שם 
חושך מני  עמוקות  מאין  מגלה  יש  בבחי'  מהחושך  האור  את  שמגלה  לומר  החכמה    ,רוצה  שהיא 

שנתגלה יותר האור, . וכל מה  נקרא עומק על שם עומק המושגגם  ו  ,הנקרא פלא  ,המתגלית מהכתר
כי עיקר גידול    שהוא העדר העצה, נתגדל האמונה ביותר  כדדהיינו העצה, ונדחה החשך

 
ל אלא  כתבנו שכאן בעקודים לא היה הכ וביאור ענין זה, כבר    -פתח טז    -נתיב אורות דעקודים  )לרבי יצחק חבר(    פתחי שערים   כא

במעשה בראשית, שבמאמר ראשון נבראו השמים והארץ וכל תולדותיהם בכלל, ואח"כ נתגלו כל א' בפרט  בבחינת כלל לבד כמו  
 ביומו ובשעתו, בט' מאמרות אחרים. וכמו כן הוא כאן בשורש האצילות שהוא בעקודים, הכל היה בכלל.

עַ   איוב פרק לח   כב ת ִאּיֹוב ִמנ  )א( ַוּיַ ָעָרה ַוּיֹאַמר: \ }ִמן \ ן ְידָֹוד אֶׁ ִלי ָדַעת:   { ַהּסְ ין ּבְ יְך ֵעָצה ְבִמּלִ ִ ה ַמְחש     )ב( ִמי זֶׁ

כבר בארתי בפתיחה שבזה עצמו שהתגלה ה' אליו, בזה עצמו מצא מענה על כל ווכוחו, הן על ההשגחה, הן    -)ב( מי זה  -  מלבי"ם 
סערה שבסערה זו שהפיל הבית על בניו והרס את ביתו, בזה בעצמו משגיח עליו עתה להשיבו  על גמול הנפשות כנ"ל, וה' ענהו מן ה 

בהנהגה אשר באורה נראה אור,    -אל נוהו, וכמ"ש חז"ל וזה כמ"ש שהקב"ה במה שמכה בה מרפא, ויאמר לו איך תחשיך עצת ה'  
 -איך תחשיך אותה לאמר שהעולם נתום למקרה ע"י מלין בלי דעת:  

עצה  )   -  רש"י פ  מקלקל    -ב( מחשיך  הוא מחשיך עצה  זה  מי  בלי דעת, אמר הקב"ה  זה מחשיך עצה  מי  ד"א  וסכלה,  חשיכה  עצה 
במילים וברוב דברים שכתבתי איש תם וישר בתחילת הספר כדי לחול שמי עליו והוא בא והחשיך וקילקל מה שיעצתי ברוב דבריו  

יודע עצתך לא הייתי מרבה בדברים והקב"ה השיבו והלא אברהם לא היה יודע  ואיוב ענהו מי זה מעלים עצה )איוב מב( אילו הייתי  
   ועמד בעשר כך מצאתי: 

  -מי הוא זה אשר מלאו לבו להחשיך ולסכל העצה היעוצה ממני בדבר הנהגת העולם. במלין וגו'    -)ב( מי זה מחשיך    -  מצודות דוד 
 אשר יאמר שהכל בא מצד המערכה ובעבור זה יגנה הנהגתי: 

י ְולֹא ֵאָדע:  איוב פרק מב   להקב"ה עיין   ובת איוב תש  ּנִ י ְולֹא ָאִבין ִנְפָלאֹות ִמּמֶׁ ְדּתִ ִלי ָדַעת ָלֵכן ִהּגַ ה ַמְעִלים ֵעָצה ּבְ    )ג( ִמי זֶׁ

וכו'    -  מצודות דוד  וכו' )איוב כח( כי מעלים ומחשיך הוא אחד    -)ג( מי זה  ר"ל אולם למה שאמר במענה הראשונה מי זה מחשיך 
נם אלא שאחז ל' כבוד כאלו אמר לו המקום מי הוא זה אשר מלאו לבו לחשוב שנעלמה ממני עצה נכונה והמחשבה ההיא היא  במוב 

ר"ל ע"ז אשיב לכן בעבור הדבר ההיא בעצמה על שהייתי בלי דעת לזה    -מבלי דעת כי יחשוב שמסרתי הכל ביד המערכה. לכן  
חתך הנפלאה כי הדברים אשר ספרתי מגודל השגחתך היו נפלאות ומכוסות ממני  הגדתי אז הסכלות הזה ולא הייתי מבין אז מהשג 

 ולא ידעתים מאז וכאומר באמת מבלי דעת אמרתי מה שאמרתי אולם עתה אחר שספרת לי מהשגחתך אודה לך שהאמת הוא כן: 

 דברי הקב"ה שם מספר לאיוב באריכות כיצד מנהיג את העולם בהשגחה פרטית נפלאה.  ובהמשך   כג
 החושך   -מתרצו    כד
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אור  בחי'  בחי' חושך העיצה ובקר הוא    כי לילה  ואמונתך בלילותהוא בבחי' )תהלים צב(    'האמונ

דהיינו   ,ונעשה אמונה והם בחי' צדק דהיינו ביטול דקדושה שמאיר בו האמת  העיצה שמאיר את החושך  
ביותר וכן   \כה/כל מה שנדחה והולך חלק מהלילה ונתקרב אל אור היום, נתגדל האמונה
צ"ע לכאורה כל    הולכת ונגדלת מעט מעט כפי מה שנדחה מהלילה ונתקרב יותר אל היום

ונראה כוונת רבנו לסוד המבואר בכוונות    . חושך ל  הנמשלהלילה החושך בו שווה והכי נמי העדר העיצה  

. עד שבאור  כת עד אור היום, ומלכות רומז לאמונהלוהו  המלכות בקטנות מאד ומחצות גדלהשבחצות  
פי' שכל   חדשים לבקרים רבה אמונתךג(    ההיום אז נתגדל האמונה בשלימות, בבחי' )איכ 

מבואר שבשינה עולין המוחין למלכות וכן כל    \כו. ובכוונות האריז"ל/בקר נמצאת האמונה חדשה ורבה יותר

ידןטובים שעשה במשך היום  המעשים   . ואז נמשכים לו מוחין חדשים  מתעברת וכשהאדם מתעורר  ועל 
היום   בשלימות  באור  נח(    \כז/ הוא עיקר צמיחתכשהאמונה  )ישעי'  יבקע הרפואה, בבחי'  אז 

תצמח מהרה  וארוכתך  אורך  התגלות  כשחר  בחי'  שהיא  העצה  התגלות  שע"י  נמצא   .
החשך   שנדחה  דהיינו  החשך,  מן  עי"ז  האור  יום,  בחי'  האור  ונתגלה  לילה,  בחי'  שהוא 

 :  אז יבקע כשחר אורך וארוכתך וכו'נתגדל האמונה כנ"ל. ועי"ז עיקר הרפואה, בבחי' 

 
 עתה יבאר כיצד העניין הנ"ל נרמז בשאלה ששאל רבי זירא את רב יהודה ובתשובה שהשיב לו 

מאי טעמא עיזי מסגן    ששאל רבי זירא את רב יהודה  \כח/ משארז"ל )שבת עז ע"ב(וזהו  

אמרי והדר  אחריהן  ברישא  והכבשים  בראש  הולכות  העיזים  יהודה   ,מדוע  רב  לו  והשיב 

ברישא   עולם,  של  נהוראחשוכא  כברייתו  שחורות   והדר  כלל  בדרך  העיזים  כי 

 : והכבשים בדרך כלל לבנות
 . צריך להקדים אמונה לרפואהששאל אותו מדוע  ומבאר רבנו

התאזר לשון אזור דהיינו    לבש ה' עוז התאזר  \כט/נה. בחי' )תהלים צג(, זה בחי' אמועיזי  כי

 \ל/)ישעי' יא(אמר על המשיח  נהבחי'  ועוז היא אמונה  ,  חגר את עצמו בחגורת העוזשהקב"ה  חגורה. פי'  

 
, כי אור מרמז לשכל ואמונה היא בחי' העדר השכל ויותר רומזת לחושך דייקא, וא"כ ככל שקרב היום ומאיר  צ"ע לכאורה להפך   כה 

אזי כבר אין מקום לאמונה אלא לשכל. אבל כוונת רבינו שאור היום אינו שכל הפך הדעת אלא הוא האמת המחיה את האמונה  
 ומחזק אותה.

וכבר נתבאר אצלינו באורך ועי"ש והנה ז"ס חדשים לבקרים רבה אמונתך כי המלכו' הנק'    -  'דרושי הלילה דרוש ג  -  ות שער הכוונ   כו 
שם   להתחדש  כדי  בתוכה  ולהתעבר  להכלל  לילה  בכל  העולים  התחתונים  נשמות  כל  ע"י  לילה  בכל  ורבה  גדולה  נעשית  אמונה 

 ש חדשים לבקרים.  בהיותם בתוכה ואח"כ בבקר יוצאות משם מחודשות וזמ" 

 דיקא דהיינו מתוך החושך וההעלם. כגרעין הנרקב ואז דייקא חוזר לצמוח לאילן   לשון צמיחה   כז 
רבי זירא אשכח לרב יהודה דהוה קאי אפיתחא דבי חמוה וחזייה דהוה בדיחא דעתיה ואי בעי מיניה כל חללי עלמא    :שבת דף עז   כח

   וכו' שא והדר אימרי אמר ליה כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהורא  הוה אמר ליה אמר ליה מאי טעמא עיזי מסגן ברי 

  -ברישא חשוכא    מהלכות בראש העדר:   -מסגיין בריש עדרא     פירוש דברים הנעשים בכל חלל העולם:   -כל חללי עלמא    -  רש"י פ 
 סתם עזים שחורות, סתם רחלות לבנות: 

אּות לָ   תהילים פרק צג   כט  ּמֹוט: )א( ְידָֹוד ָמָלְך ּגֵ ל ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ר ַאף ּתִ    ֵבש  ָלֵבש  ְידָֹוד עֹז ִהְתַאּזָ

לבש כח והתאזר בו ר"ל    -בימי המשיח יאמר הנה ה' מלך ולבש גאות להתגאה על הכל. לבש ה' עוז    -)א( ה' מלך    -  מצודות דוד 
 פול: אז יכירו הכל כי אף העולם אתה הכנת לבל תהי נוטה ל   -עתה הראה כוחו. אף תכון  

 מל' אזור וחגורה:   -)א( התאזר    -  מצודות ציון   
ק ֵאזֹור ָמְתָניו ְוָהֱאמּוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו:   ישעיה פרק יא   ל דֶׁ    )ה( ְוָהָיה צֶׁ

מצייר כי הצדק והאמונה לא יהיו אצלו קנין חיצוני רק כאזור הדבוק אל מתנים וחלצים שהוא דבר השייך    -)ה( והיה צדק    -  מלבי"ם 
ן יהיו הצדק והאמונה דבוקים בו דבוק עצמי לא יתפרדו ממנו בשום פעם, כמ"ש כי כאשר ידבק האזור אל מתני איש וכו'  אל גופו, כ 

)ירמיה י"ג( ודמה את הצדק לאזור מתניו שהוא החגור שעל בגדיו, כן הצדק שהוא בין אדם לחברו יהיה נראה לכל, והאמונה אשר  
יו אשר לא יתראה רק להאיש הלובשו לבדו, כי יהיה הנצפן מן אמונתו בלב יותר מן  הוא בין אדם למקום דמה להאזור שתחת בגד 

 הנגלה ממנו לרבים, כי זה תנאי המאמין השלם שיהיה מצפונו יותר על נגלהו כמ"ש החובה"ל שער העבודה: 

אזור מתניו, אזור         א' כ"א(: צדק בין אדם לחברו, ואמונה נגד המקום בכ"מ כנ"ל )   -  צדק, אמונה )ה(    -חלק באור המלים    מלבי"ם 

אזור מתניו הוא החגור העליון שעל בגדיו, מתניכם חגורים, חרבו מצומדת על מתניו, ואזור חלציו הוא החגור שתחת בגדיו,    -  חלציו 
ך, לא  פשוטה ועורה וחגורה על חלצים )לקמן ל"ב(, כל גבר ידיו על חלציו כיולדה )ירמיה ל'(, וכן תמצא תמיד בנך אשר יצא מחלצי 

 ממתניך: 
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והאמונה  החיצון  חגורה במותן  יהיה אצלו כמו  פי' שהצדק    והיה צדק אזור מתניו ואמונה אזור וכו'

 . בחי' אמונהחגורה עוז בחי' חגורה ו שהעיזים רמז לעוז ו נמצא  .\לא/ על בשרו חגורה בחלציוכ
כי אמרי שהוא כשים בארמית הוא לשון אמירה  בחי' הרפואה,  אמרי  ודורש רבנו  והדר אמרי,  

ש  א ר"ת  אמר  . וזהו  נמצא שאמרי רומז לרפואה  אמר ה' ורפאתיובחי' )שם נז(  בלשון הקדש  

  ,, שהם אש מים רוחסוף אות א' שהרפואה ע"י התמזגות היסודותכנ"ל ב  וח שמשם הרפואהרים  מ

זירא שאל את רב יהודה  . היינו  והעפר מגלה אותן מפני מה עיקר הרפואה ע"י אמונה, כי  שרבי 
 צריך להקדים אמונה בתחילה, ואח"כ זוכין לרפואה. 

יהודה  והשיב רב    ,כברייתו של עולם, ברישא חשוכא והדר נהורא שזה  ,  לו 

ואח"כ    \לב/ שבתחילה נברא החושך   כי זה הוא בחי' בריאת העולם, שברישא חשוכא וכו'היינו  

דהיינו    ,מגלה עמוקות מני חשך. כי עיקר גידול האמונה ע"י העצה שהיא בחי'  נברא האור
קול  בלא  הלב  צעקת  וע"י  אמת,  של  עיצה  לו  ואין  לו  שחשוך  על  שצועק  ע"י  רק  היא  האמונה  שחיזוק 

עיצה המלובשת באמת  עומק הבינה שהוא בחי' חושך ע"ש עומק המושג(  שך )דהינו  מתגלה לו מתוך החו

דהיינו מתוך ואחרי החושך    כי אין האמונה נגדלת בשלימות רק באור היום  ומחזקת את האמונה,

בצמיחת האמונה  . וע"כ צריכין לקבל הרפואה רק ע"י אמונה, כי צמיחת הרפואה היא  דייקא

 : כנ"ל  בקע כשחר אורך וכו'אז ירק באור היום, בבחי' 

 
 גאות 

הן עצות והעצות הן בעומק הלב, ובהעדרן הוא חושך. ונתבאר  מים  לעיל נתבאר שהאמונה גדלה על מים ו
הארת אמת חלשה  בעולם    מאירעפ"י הלק"ה ערובי תחומין ה' שיש יחוד תדיר של בינה וחכמה שעל ידו  

ק המבואר בזוהר בלק קצח:( ובזה יתבאר מדוע רבנו  . )בחי' צדלכל אדם בעולם  אמונה חלשהשעל ידה יש  
כי האמונה כבר נמצאת בעולם ע"י היחוד התדיר הנ"ל   מגידול האמונה ולא מהולדת האמונה, מדבר רק  

 ורק שהיא בקטנות מאד וצריך לגדלה.  
חוד  ישם  , שעי"ז מעוררים  ק"ש במסירות נפשע"י שמעלים מיין נוקבין ע"י    שמגדלים אותהומבואר בלק"ה  

זה בחי'  . ושמחזקת את האמונהחזקה יותר  נשפע הארת אמת  שעי"ז    )יחוד ישראל סבא ותבונה(פנימי יותר  
חיצוניות  ו  ,כי הלב הוא בינה שאין בה השגה   שעל ידה דולים את העצות מעומק הלב,  \לג/ הצעקה בלא קול
מיין נוקבין    יםע"י שמעל  מהבינהאת העצות    יםדול  שעל ידה  ,שהיא בחי' מלכות דבינה  ,הבינה היא תבונה
  כל זה נתבאר לעיל. .בצעקה בלא קול

ועתה יבאר שאע"פ שעניין זה נעשה ע"י קריאת שמע במסירות נפש ע"י כל אחד מישראל, אבל בשלימות 
כראוי לא נעשה אלא ע"י איש תבונות דהיינו צדיק שיש לו נשמה וגם יודע לצחצח נשמתו ע"י אכילה  

 בונות. בקדושה שעי"ז הוא איש ת
ז'/  אות  ה'  ע"ת  החיצון    \לדבלק"ה  היחוד  לאור  כלי  לעשות  צריך  שתחילה  כאן.  המהלך  את  יותר  מבאר 

הרגשת   איזה  שבכל  למעשה  דהינו  צמצומים.  לתוך  אלוקות  רוחניות  המשכת  נקרא  וזה  הנ"ל.  התדיר 

 
מבואר שצדק הוא  שם  זוהר בלק קצח:  היה צריך לצטט רק את התיבות ואמונה אזור חלציו. ואולי רצה לרמוז עוד ל   צ"ע לכאורה   לא

שמאיר   היא אמונה ראשונה מכח האמת  נתבאר שהצדק  לק"ה  עפ"י  ולעיל  חזקה,  כשהיא  נקראת  והאמונה  כינוי לאמונה החלשה 
 היא ע"י שמחזק את הארת האמת ע"י שמעלה מיין נוקבין ומעורר יחוד פנימי יותר   תמיד מיחוד החיצון והאמונה 

  ' רמב"ן ]בראשית א . ועיין  עיין חגיגה יב. עשרה דברים נבראו ביום הראשון וביניהם החושך  או העדר האור.    החושך הוא בריאה   לב
בדיל מהחושך דלעיל בפסוק ]א ב[ וחושך על פני  שחושך שכאן הוא העדר האור לה   .[ עה"פ ויבדל אלקים בין האור ובין החשך 'ד 

של אש   בריאה  שהוא  הרמב"ם ) תהום  כתב  נבוכים  ב  וכן  ל'(  מורה  חשוכה )ב'  יסודית שהיא  אש  דהיינו שהיא  חושך(   חום מקור    .  הקרוי  אדיר 

ולא מבטל אותו.  הגר"א באדרת אליהו בראשית א' א' מבאר שגם העדר האור היא בריאה והאור דוחה את החושך עד היכן שמגיע  
ומבאר שמהותו החושך הו אחומר עצם שאין בכח השכל לידע תוארו. וכעין זה מבואר במהרש"א על תמיד לב.  הרב מבריסק מבאר  
את הפיוט שבליל הסדר קרב יום שהוא לא יום ולא לילה שא"א לומר שהכוונה להעדר האור אלא שיבוא יום שניווכח שהחושך או  

 ( ב.  על פסחים   374תשעג גליון  דף  מאורות ה   עפ"י )   בריאה.

שק"ש נוהגים לומר בקול אבל כבר נתבאר טעם לצעקה בלא קול כיון שחסר באמונה שהיא יסוד העפר המגלה את הקול.    אע"פ   לג
היא תעלה   לכן אפילו שיצעק בקול  קול אלא שכיון שהאמונה אינה שלימה  נמצא לפ"ז שאין הכוונה שצריך בדווקא לצעוק בלא 

 י אין לקול התגלות למעלה בלא האמונה.בלא קול כ 

נּו  אות  ערובי תחומין הלכה ה    קוטי הלכות לי  לד ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶׁ ִחיַנת ַמה ש ּ "ל הּוא ּבְ ל ִעְנַין ַהּנַ י ּכָ ַלת ַהּתֹוָרה, ּכִ ִחיַנת ַקּבָ בּועֹות ּבְ ָ ִחיַנת ש  ה ּבְ ז( ְוזֶׁ
פִ  ַהּנְ ֱאמּוָנה  ַהֲעלֹות  ּלְ ֶׁ ש  "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ב,  ַז"ל  ַהּלֵ ק  ֵמעֹמֶׁ ִכין  ָ ְמש  ּנִ ֶׁ ש  ֵעצֹות  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ֶׁ ש  ָהֱאמּוָנה,  ֵדָלה  ּגְ ם  הֶׁ ּמֵ ֶׁ ש  ִים  ַהּמַ ַלְחּתֹר  ְצִריִכין  יָלה 

י ִאם ַעל ְיֵדי ִאיש    ּכִ ר  ָ ְפש  ה ִאי אֶׁ א ְוכּו', ְוזֶׁ ִלּבָ ַרְך ֵמעֹוְמָקא ּדְ ּקֹוְרִאין ַלה' ִיְתּבָ ֶׁ ַהְינּו ַעל ְיֵדי ש  בּונֹות ּדְ יְך  ּתְ ִ ְמש  ּמַ ֶׁ ָמתֹו ַעל ְיֵדי ש  ְ ַצְחֵצַח ִנש  ּמְ ֶׁ , ש 
ְרָנָסה הּוא ְמַצְחֵצַח ַנפְ  ַעל ְיֵדי ַהּפַ ֶׁ ְרָנָסה ש  יְך ּפַ ִ ה ַמְמש  ַעל ְיֵדי זֶׁ ֶׁ קּות ְלתֹוְך ִצְמצּוִמים ש  ּלָ ה  רּוְחִנית אֶׁ בּונֹות, ְוזֹוכֶׁ ה הּוא ִאיש  ּתְ ֹו, ְוַעל ְיֵדי זֶׁ ש 
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ין לו עיצה  פ שעדיין אתוקק לעשות איזה דבר של קדושה אע"התעוררות לקדושה צריך מיד לכסוף ולהש
  ,מה לעשות בדיוק אבל ההשתוקקות הזו עושה כלי וצמצום לאור הזה. וחיבור זה של האור וההשתוקקות

ואזי זוכה לאור הצחצחות  נשמה וגוף ועי"ז נברא בריה חדשה והקב"ה ממשיך לה פרנסה.  חיבור  זה בחי'  
בצעקתו בלא קול מעורר יחוד  . ואזי הוא איש תבונות שע"י אכילה בקדושה   ומצחצח נשמתו בתוספת מוחין

 וע"י שמקיים את העצות מעורר עוד יותר יחוד פנימי הנ"ל וזוכה לאמונה.   פנימי שעל ידו זוכה לעצות.

א שעושה כלי לאיתערותא דלעילא של יחוד חיצון  יוצ"ע כיון שהמשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים ה
)בחי' איש מזריע , שהיא בחי' דין בחי' נוקבא,  היא מאתערותא דלעילא  ההתעוררותנמצא שתחילת    .התדיר

וכיצד יתכן שכאן דייקא עי"ז נמשך   ואיתא בגמ' נקבה נקיה באה דהיינו בלא פרנסה.תחילה יולדת נקבה(  
 פרנסה. 
כיון שלא נולד כאן בריה חדשה ע"י יחוד גוף ונשמה אלא עצם החיבור גוף ונשמה יוצר בריה חדשה   ונראה

 ין איש מזריע תחילה. לכן לא שייך כאן עני

 כיצד מצחצח נשמתו 
בני חיי ומזונא לא ע"י הפרנסה מצחצח נשמתו ופרנסה היא מזונא ואיתא בגמ' )מו"ק כח.(  כי  נ"ל הביאור  

שפע הנוזל  הוא  ומזל  )ואין הכוונה למזלות שבגלגלים כי ישראל מעל המזל(    בזכותא אלא במזלא תליא 
המזלות שני  ויג  מיחוד  נוצר  ח'  ונקה-דהיינו  אנפין   ,חסד  דאריך  דינקא  פ'    שבתקוני  ריש  הלקוטים  )ספר 

. נמצא שהפרנסה שמשפיע הקב"ה כאשר נעשה  אור הצחצחותוהוא    \לה/בכתר  דהיינו שהם בבינה  תלדות(  
ידו השביעה כמבואר בתורה    שיתוף של גוף ונשמה הכוונה לאור הצחצחות, שהוא אור אמת נפלא שעל 

לאכול    מז. הצדיק  זוכה  נפשו.לועי"ז  הזה  שבע  הצחצחות  לאור  כלי  נעשה  צחצוח    .\לו/ ואזי  נקרא  וזה 
 הנשמה. ואזי הוא איש תבונות.

חושך   מני  עמוקות  עצות  ודולה  הנ"ל  הפנימי  יחוד  מעורר  קול  בלא  צעקה  ע"י  אזי  תבונה  איש  וכשהוא 
ינא עה"פ דהיינו חכמה מתעלומות בינה עילאה כנ"ל )וחכמה נקראת עצות מרחוק, כמבואר בתורה פג תנ

אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני מבאר שם זה גדר החכמה שמשיג עד כמה אמיתת מציאותו ית' רחוקה  
ממנו. דהיינו שגם היחוד הפנימי הוא שפע מהבינה אלא שמאיר יותר ע"י יחוד חיצוניות הבינה )כמ"ש בטל  

 אורות לעיל(.

 
יְך ֵעצֹות ֵמעֹ  ִ י בַּ ְלַהְמש  "ל, ּכִ ַמע ַהּנַ ְ נֹות ְקִריַאת ש  ּוָ ִחיַנת ּכַ ה הּוא ּבְ "ל, ְוָכל זֶׁ ּנַ ֵדָלה ָהֱאמּוָנה ּכַ ה ּגְ ַעל ְיֵדי זֶׁ ֶׁ ב ש  ק ַהּלֵ יְך  מֶׁ ִ ה ְצִריִכין ְלַהְמש  ִחּלָ ּתְ

ֵד  ְרָנָסה ְלָכל ָהעֹוָלמֹות, ּכְ יְך ּפַ ִ ֵדי ְלַהְמש  ה  רּוָחִנּיּות ֱאלֹקּות ְלתֹוְך ִצְמצּוִמים ּכְ ֵהם ַהּמִֹחין ַעל ְיֵדי זֶׁ ֶׁ ָמה ש  ָ ש  ל ְיֵדי  י ְלַצְחֵצַח ַהּנְ ן ְועַּ יִּ וֵּמֵהיָכן וֵּמאַּ

הָ  חוּד  יִּ הַּ ת  ינַּ חִּ ּבְ מִּ ְך  ְמׁשַּ נִּ ֶזה  ְך  אַּ ים,  ְמצוּמִּ צִּ ְך  ְלתוֹׁ ֱאלֹׁקוּת  יּוּת  רוְּחנִּ יְך  ְמׁשִּ ְלהַּ ָלֶזה  ה  ְזּכֶ יִּ ּכֹׁחַּ  נִּ ֵאיֶזה  ם  ׁשָ ּמִּ ׁשֶ "ל,  ּנַּ הַּ ן  יצוֹׁ חִּ הַּ ן  ְך  ֶעְליוֹׁ ְמׁשַּ
ת  ָלמוֹׁ יּוּת ְלָכל ָהעוֹׁ יד חִּ מִּ יעוּת ּתָ ְקבִּ ל ָהעֹוָלמֹות הַ ּבִּ יְך ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ִ י ִאם ְלַהְמש  נּו, ּכִ חּוד ַעל ְיֵדי ַמֲעשֵֹ ה ַהּיִ ִחּיּות  , ְוֵאין ָאנּו ְצִריִכין ְלעֹוֵרר זֶׁ

נֹות ָהֲאִר"י ַז"ל,   ַכּוָ ם ּבְ ָ בָֹאר ש  ּמְ ם, ּכַ ָ ְך ִמש ּ ַ ְמש  ם ְלתֹוְך ִצְמצּוִמים,  ַהּנִ ָ ְך ִמש ּ ַ ְמש  יְך רּוְחִנּיּות ֱאלֹקּות ַהּנִ ִ ה ְלַהְמש  ִחּלָ ּתְ ִריִכין ּבִ ּצְ ֶׁ ִחיַנת ַמה ש ּ ה ּבְ ְוזֶׁ
ִצְמצוּ  ְלתֹוְך  ַהִחּיּות  ה  זֶׁ יְך  ִ ְלַהְמש  ַלֲעשֹות  ְצִריִכין  ָאנּו  ה  זֶׁ י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ה  זֶׁ ּבְ ש   ְלִהְתַלּבֵ ּיּוַכל  ֶׁ ש  ֵדי  כְּ ּכְ ְרָנָסה  ִמים  ּפַ ְוִחּיּות  ַפע  ֶׁ ש  יְך  ִ ְלַהְמש  ֵדי 

ִלי   ּבְ ִמיד  ְך ּתָ ַ הּוא ִנְמש  ֶׁ י ש  ּפִ ְקִביעּות ַאף ַעל  ּבִ ְך  ַ ְמש  י ֲאִפּלּו ַהִחּיּות ַהּנִ ּכִ ל ָהעֹוָלמֹות.  ּכָ י ֵכן ָאנּו  ְלַהֲחיֹות  "ל, ַאף ַעל ּפִ ּנַ ְחּתֹון ּכַ ִהְתעֹוְררּות ּתַ
ל לְ  ּדֵ ּתַ ְ ה ָהעֹוָלם ֵמֲחמַ ְצִריִכין ְלִהש  זֶׁ לֹום ּבָ ָ ּלֹא ִיְתַקְלֵקל ַחס ְוש  ֶׁ ֵדי ש  ים ּכְ ִ ִלים ְוִצְמצּוִמים ְקדֹוש  ר ְלתֹוְך ּכֵ ֶׁ יש  יכֹו ּבְ ִ לֹום,  ַהְמש  ָ ת ִרּבּוי אֹור ַחס ְוש 

ִלּפֹות ְוהַ  ל ַהּקְ ש  ְוִטיט אֶׁ פֶׁ ה ַהִחּיּות ְלתֹוְך רֶׁ לֹום ִמּזֶׁ ָ ְך ַחס ְוש  ַ ה ִנְמש  ּלֹא ִיְהיֶׁ ֶׁ ְטָרא ַאֲחָרא,  ש  ֶהָאָרה  ּסִ יעַּ ָעָליו הַּ ּגִּ ּמַּ ׁשֶ ּכְ יֶכף  יְך ָאָדם ּתֵ ן ָצרִּ ל ּכֵ עַּ

ֲעשָֹׁ  נַּ ְוֶזה  וְּבָטֳהָרה.  ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִּ ָעָליו  יכוֹׁ  ְמׁשִּ ל ְלהַּ ּדֵ ּתַּ ׁשְ יִּּ ׁשֶ יּוּת ֱאלֹׁקוּת,  רוְּחנִּ ת  ינַּ חִּ ּבְ הוּא  ׁשֶ "ל  ּנַּ ֵרר הַּ ְתעוֹׁ ּמִּ ׁשֶ "ל  ּנַּ הַּ ְררוּת  ְתעוֹׁ ְיֵדי הִּ ל  עַּ יֶכף    ה  ּתֵ
ה  ְצמוֹׁ לַּ עַּ ֵרר  ְתעוֹׁ ּמִּ ׁשֶ ְיֵדי ֶזה  ל  עַּ ׁשֶ "ל,  ּנַּ ּכַּ זֹּׁאת  ְוֶהָאָרה הַּ ְצצוּת  ְתנוֹׁ ָעָליו הִּ יעַּ  ּגִּ ּמַּ ׁשֶ ּכְ ְך  רַּ ְתּבָ יִּ ה'  ׁש  לַּ ּדֵ ְלקַּ ְצמוֹׁ  ין ֶאת עַּ ְלָהכִּ יל  ְתחִּ וּמַּ ְך  רַּ ְתּבָ יִּ  '

רַּ  ְתּבָ ם יִּ ֵ ׁשּ ֲעבֹׁד ֶאת הַּ ֵקק לַּ ּתוֹׁ ׁשְ ְצמוֹׁ וּמִּ ֵהר ֶאת עַּ ל ְיֵדי  וְּלטַּ י ֵכן עַּ ל ּפִּ ף עַּ ְך, אַּ רַּ ְתּבָ תוֹׁ יִּ ֲעבֹׁד אוֹׁ ן ׁשוּם ֵעָצה ֵאיְך לַּ יִּ ֵדעַּ ֲעדַּ ֵאינוֹׁ יוֹׁ י ׁשֶ ל ּפִּ ף עַּ ְך אַּ
לְ  ֱאלֹׁקוּת  יּוּת  רוְּחנִּ יְך  ְמׁשִּ וּמַּ ים  ְמצוּמִּ ְוצִּ ים  ֵכלִּ ה  שֶֹׁ עוֹׁ הוּא  ד,  ְלבַּ ֲהָכָנה  ְוהַּ ְקקוּת  ּתוֹׁ ׁשְ הִּ ְוהַּ ְררוּת  ְתעוֹׁ הִּ ְמצוּמִּ הַּ צִּ ְך  ל  תוֹׁ ּכָ ה  יֶּ חַּ ּמְ ׁשֶ י  ּדַּ ְולֹׁא  ים, 

יּו  ּבוּר רוְּחנִּ ת חִּ ינַּ חִּ ֵהם ּבְ ת, ׁשֶ ת ֲחָדׁשוֹׁ ׁשוֹׁ ת ְקדוֹׁ יּוֹׁ רִּ יֶכף ּבְ ֵרא ּתֵ ם הוּא ּבוֹׁ ף ּגַּ ָבר, אַּ ּכְ ּמִּ ים ׁשֶ רוּאִּ ּבְ ת ּגוּף,הַּ ינַּ חִּ הוּא ּבְ ְמצוּם ׁשֶ ּצִּ ם הַּ   ת ֱאלֹׁקוּת עִּ
"ל, ְוַעל ְיֵדי  ַהּתֹוָרה ַהּנַ בָֹאר ּבְ ה ְלַבד,    ְוַכּמְ ָ ל ִסְטָרא ִדְקֻדש ּ דֹול אֶׁ ּגָ ַפע  ֶׁ ש  ְרָנָסה ּבְ ַפע ְוַהּפַ ֶׁ יְך ַהִחּיּות ְוַהש ּ ִ ה ַמְמש  ָמתוֹׁ  זֶׁ ׁשְ ְחֵצחַּ נִּ ל ְיֵדי ֶזה ְמצַּ ְועַּ

ֲעלוֹׁ  ל לַּ יּוּכַּ ֵדי ׁשֶ ָמה, ּכְ ׁשָ ּנְ ֵהם הַּ ין ׁשֶ ּמֹׁחִּ הַּ ף ֶהָאָרה ּבְ סַּ ּתוֹׁ ּנִּ "ל ׁשֶ ּנַּ יָנה הַּ חִּ ְינוּ ּבְ "ל, הַּ ּנַּ ְצעֹׁק ֵמעֶֹׁמק  ּכַּ ל לִּ י הוּא ָיכוֹׁ ֲאזַּ "ל, וַּ ּנַּ ּכַּ ין  ן נוְּקבִּ יִּּ ד מַּ סוֹׁ ת ּבְ
"ל,  ּנַּ ּכַּ ְינוּ  ֵדָלה ָהֱאמוָּנה הַּ ּגְ ֶהם  ּמֵ ת ׁשֶ ה ָהֵעצוֹׁ ּלֶ יגַּ וִּ ְחּתֹׁר  יַּּ ד ׁשֶ ב, עַּ ּלֵ ִחיַנת   הַּ ּבְ הּו  ּזֶׁ ֶׁ ש  ש  פֶׁ נֶׁ ְמִסיַרת  ּבִ נּוְקִבין  ַמִין  סֹוד  ּבְ ה  ה הּוא עֹולֶׁ ְיֵדי זֶׁ ַעל  ֶׁ   ש 

י אֶׁ  ִ ַנְפש  יָך ה'  ִחיַנת ֵאלֶׁ ּבְ  , ש  פֶׁ נֶׁ ִחיַנת ְמִסיַרת  ּבְ הּו  ּזֶׁ ֶׁ ל ה' ש  ם אֶׁ ִלּבָ ִחיַנת ָצַעק  ּבְ ב  ַהּלֵ ק  ָעָקה ֵמעֹמֶׁ ה  ַהּצְ זֶׁ ְיֵדי  ְוַעל  ן,  י ֲאַכּוֵ ִלּבִ "י  ִ ּוֵפַרש  ַרש  א,  ּשָֹ
ֵמעֹוְמָקא   ִחּיּות  יְך  ִ ַמְמש  ְוָאז  ִניִמי,  ַהּפְ ְליֹון  עֶׁ ִיחּוד  ָהֱאמּוָנה ּגֹוֵרם  ֵדָלה  ּגְ ם  ָ ש ּ ּמִ ֶׁ ְוכּו'. ש  ֵעָצה  ֲעמּוִקים  ַמִים  ִחיַנת  ּבְ יְך    ְדֵביָרא  ִ ַמְמש  הּוא  ֶׁ ַהְינּו ש 

חוּ  ְך ִמּיִ ַ ה ִנְמש  ל זֶׁ ּכָ ֶׁ אֹוַרְיָתא ש  ין ּדְ ִחיַנת תרי"ג ִעּטִ ֹות ּבְ ִחיַנת ֵעצֹות ְקדֹוש  הּוא ּבְ ֶׁ מֹות ש  ָ ש  ַעל יְ ִחּיּות ַהּנְ ֶׁ ִניִמי ש  ת ָהֱאמּוָנה  ד ַהּפְ ר ֲעִלּיַ ה ִעּקַ ֵדי זֶׁ
"ל:  ּנַ ֵלמּות ּכַ ְ ש   ּבִ

ואף גם דבר זה לא בזכותא תליא, כמו שאמרו )מועד קטן כח, א;    -פרשת בשלח    -)לרבי אברהם מזלאטשוב(   ספר אורח לחיים   לה 
ה  ופירש  תליא,  במזלא  אלא  תליא,  בזכותא  לאו  ומזוני  חי  בני  ב(  רטז,  ב,  כה,  ח"ג  א;  ו,  ח"ב  )פר'  זוה"ק  תורה  בליקוטי  ז"ל  אר"י 

תולדות( על פסוק )בראשית כה, כא( ויעתר יצחק וז"ל אמרו רז"ל )מו"ק כח, א( בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלא תליא  
י בסוד  וכו', ועיין שם בסופו, אינם בזכות שהם הגבורות, אלא במזלא תליא אלו הב' מזלות שפרשנו, ונקטו בני חיי ומזוני, לפי שבנ 

ומזוני, מאבא שהוא חכמה, וכסדר מלמטה למעלה אלו, הם   החיים,  נמשכים  וחיי, מאמא שמשם  הנמשך דרך חוט השדרה,  הדעת 
 תלוים בזווג ב' מזלות עליונים עכ"ל, רצה לומר שהם למעלה מהעולמות, ולמעלה מהשגת האדם, כי הוא למעלה מחכמתו ע"כ וכו': 

יק ֹאֵכל    -אות יא  טהורה הלכה ג  יו"ד בכור בהמה    ליקוטי הלכות   לו  ַצּדִ ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי ֲאִכיָלתֹו  ַעל  יק  ּדִ ַהּצַ ֶׁ "ל ש  ַהּנַ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ם  ָ י ִאיָתא ש  ּכִ
ה הּוא בִּ  ְיֵדי זֶׁ ְוַעל  ָך  ֶׁ ַנְפש  ַצְחָצחֹות  ּבְ יַע  ְוִהְשּבִ ְבִחיַנת  ּבִ ָמתֹו  ְ ִנש  ה ְמַצְחֵצַח  זֶׁ ְיֵדי  ֹו ַעל  ַנְפש  ה הּוא ָיכֹול  ְבִחיַנת ִאיש  ְלשַבע  ְיֵדי זֶׁ ְוַעל  בּונֹות  ּתְ  

ם. ָ ן ש  ֵדָלה ַעל ָיָדם ְוכּו', ַעּיֵ ָהֱאמּוָנה ּגְ ֶׁ ים ש  ִים ֲעֻמּקִ  ְלַגּלֹות ַהּמַ



 9ח. מוהר"ן תנינא                          תורה ה                     ליקוטי                                               

 .  מדוע אצל הצדיק הצעקה בלא קול הרי אצלו האמונה שלימה צ"ע

דרחמים פשוטים יכול כל אדם לבקש   עפ"י תורה קה התירוץ ונ"ל ות זאת? שצ"ע מדוע לא כל אחד יכול לע
  ,קצחכי הם מזעיר אנפין אבל רחמים גדולים שהם מאריך אנפין צריך לזה זכות גדולה. וכן מבואר בתורה  

אלי מועיל    ,סוד מה תצעק  לא  לאריך דהיינו שבשעת הדין  רק  לז"א אלא  מועיל    ,לפנות  לא  אלא שלזה 
וזה שמדגיש מוהרנ"ת שלעורר יחוד הפנימי צריך ק"ש במסירות נפש  תפילה ולא צעקה אלא מסירות נפש.  

כיצד אם ח"ו רוצים להעבירו על דתו  שיכוון באמירת ק"ש    \לז/ל הקטן של רבי אלימלך יטעדייקא, ועיין בצ
 וקופץ לאש ונשרף.מוסר נפשו על קדוש ה'  הוא 
   .לזה באור הרבה יותר גדול תמיד במסירות נפש זוכהואכילתו שכל עבודתו נשמה צדיק בעל אבל 
ע"י  ש  דהיינו העיקר  אבל  בו.  שמאיר  ותבונה  נשמה  בחי'  כפי  מעט  רק  הוא  בזה  שמצליח  מה  אחד  כל 

באר מוהרנ"ת שע"י צדקה    \לטובלק"ה/   .\לחהרבה יותר/ זוכה    הצדיק  חשמקושר לצדיק שיש לו נשמה אזי בכ
זוכ הוא  לצדיק  גם  מש"כ  לעצוה  עפ"י  ונראה  מהצדיק  אוכל   \מבלק"ה/ת  צדיק  בחי  היא  הצדיק  שפרנסת 

   לשבע נפשו. ולפ"ז מובן שצדקה לצדיק היא פרנסת הצדיק ועי"ז זוכה גם הוא.

תבונותולדלות   איש  צריכין  לזה  העצות,  דהיינו  הנ"ל,  המים  בבחי'  \מב/[מא]  ולגלות   ,

כי העצות הן מאור האמת הנשפע ע"י    \מד/ [מג ]   ת ידלנהמים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונו

 
א. בכל עת ורגע שהוא פנוי מן התורה ובפרט שהוא יושב בטל לבדו בחדר או שוכב על מטתו ואינו יכול לישן  אות    הצעטיל קטן:   לז 

שה זו של ונקדשתי בתוך בני ישראל וידמה בנפשו ויצייר במחשבתו כאילו אש גדול ונורא בוער לפניו עד לב  יהיה מהרהר במצות ע 
הקב"ה   טובה  ומחשבה  יתברך  השם  קידוש  על  להאש  עצמו  את  ומפיל  טבעו  את  שובר  יתברך  השם  קדושת  בשביל  והוא  השמים 

 אורייתא: מצרפה למעשה ונמצא שאינו שוכב ויושב בטל רק מקיים מצות עשה ד 

בפסוק א' של קריאת שמע וברכה ראשונה של שמונה עשרה יהרהר כנ"ל ועוד יכוין אם יענו אותו כל אומות העולם בכל    ב.אות  
עינוים קשים ויפשטו עורו מבשרו להכחיש ח"ו ביחודו יסבול כל היסורים ולא יודה להם ח"ו ויצייר בדעתו ומחשבתו כאילו עושין לו  

 יוב ק"ש ותפלה כדין: כנ"ל ובזה יצא ידי ח 
ּיֹוֵרד ָהאֹור ִמְלַמְעָלה    -ה סוף אות לט  ערובי תחומין הלכה    קוטי הלכות לי   לח ֶׁ ְלֵעיָלא ש  ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ִאְתֲערּוָתא ּדִ ְך  ַ ְמש  ּנִ ֶׁ ת ש  ּבָ ַ ש  ֲאָבל ּבְ

לִ  ּבְ לֹו  ְלַקּבְ ְיכֹוִלים  ַהּכֹל  ֶׁ ש  ְלַמְעָלה  ֲעשּו  ּנַ ֶׁ ש  ים  ִ ְקדֹוש  ִצְמצּוִמים  ְוָהֲאִכיָלה  ִעם  ְרָנָסה  ַהּפַ ש   ֹרֶׁ ש  הּוא  ֶׁ ש  א  ִדְלַתּתָ ְוִאְתֲערּוָתא  ְיִגיָעה  ּום  ש  י 
 ַ ִמש ּ ְך  ַ ִנְמש  ַהּכֹל  י  ּכִ ְוכּו'.  רּוָחִנּיּות  ַכת  ָ ַהְמש  ְיֵדי  ַעל  ַהחֹל  יֵמי  ּבִ יִקים  ּדִ ַהּצַ יִכין  ִ ְמש  ּמַ ֶׁ ש  ה  ָ דֹוש  נַּ ַהּקְ ּכַ ְוכּו'  ְרִכין  ִמְתּבָ ִמיֵניּה  ּדְ ת  ן  ּבָ ּכֵ ַעל  "ל, 

ְיֵדי אֲ  א ַעל  י ַאְדַרּבָ ּכִ ַלל,  ּכְ ְטָרא ַאֲחָרא  ּום ֲאִחיָזה ְלַהּסִ ּה ש  ּבָ ְוֵאין  ה ְמֹאד,  ָ ת ְקדֹוש  ּבָ ַ ל ש  ֶׁ ָמתֹו  ָהֲאִכיָלה ש  ְ ִנש  ָחד  ל אֶׁ ּכָ ת ְמַצְחֵצַח  ּבָ ַ ִכיַלת ש 

ה ְוכַ  ֵלָמה ַעל ְיֵדי זֶׁ ְ ֱאמּוָנה ש  ה ְלֵעצֹות ִנְפָלאֹות ְולֶׁ "ל.  ְוזֹוכֶׁ ף  ּנַ י אַּ ת, ּכִּ ּבָ ל ׁשַּ ין ָלבֹׁא ֲאֵליֶהם עַּ יכִּ ן ְצרִּ ל ּכֵ ים, ְועַּ יִּּ ּתִּ ים ֲאמִּ יקִּ ּדִּ ּצַּ ל ְיֵדי הַּ ר עַּ ּקָ ְוָהעִּ

ת לְ  ָלמוֹׁ ל ָהעוֹׁ ין ּכָ לִּ ל ְיֵדי ֶזה עוֹׁ עַּ א ׁשֶ ּתָ ְלתַּ ְתֲערוָּתא דִּ י אִּ לִּ ְעָלה ּבְ ְלמַּ ָאה מִּ ת ּבָ ּבָ ת ׁשַּ ַּ ֻדׁשּ ּקְ י ׁשֶ ל ּפִּ ְדֵר עַּ ּמַּ ְעָלה מִּ ת  מַּ יַּּ י ֵכן ֲעלִּ ל ּפִּ ף עַּ יָגָתן אַּ
ה   ָ ֻדׁשּ ּקְ ְוהַּ ֲהָכָנה  הַּ י  פִּ ּכְ ת  ּבָ ׁשַּ ת  יסַּ נִּ ּכְ ת  עַּ ׁשְ ּבִּ ָכה  זָּ ׁשֶ א  ְרּגָ ּדַּ ְוהַּ ם  קוֹׁ ּמָ הַּ י  פִּ ּכְ הוּא  ְוָאָדם  ָאָדם  ל  חֹׁל,  ּכָ הַּ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ ּבְ ְצמוֹׁ  עַּ ֶאת  ין  ְוֵהכִּ ׁש  ּדֵ ּקִּ ׁשֶ

ים. ָתבִּ ּכְ ּבַּ בָֹׁאר  ּמְ ל    ּכַּ ָ ְלָמש  י  עַ ּכִ ַאף  ת  ּבָ ַ ש  ת  פֶׁ ּתֹוסֶׁ ָעָליו  א  ּבָ ֶׁ ש  ּכְ ת  ּבָ ַ ש  ּבְ ֲאַזי  ה,  ּיָ ֲעשִֹ ּדַ ש   פֶׁ נֶׁ ּדְ ש   פֶׁ ְלנֶׁ ִאם  י  ּכִ חֹל  ּבַ ָזָכה  ּלֹא  ֶׁ ש  ְך  ִמי  ַ ְמש  ּנִ ֶׁ ש  י  ּפִ ל 
ָהֲאִצילּות, ְלעֹוַלם  ל  ָ ְלָמש  ַלֲעלֹות  ה  ְוזֹוכֶׁ ת  ּבָ ַ ש  ּבְ א  ִדְלַתּתָ ִאְתֲערּוָתא  ִלי  ּבְ ִמְלַמְעָלה  ה    ָהאֹור  ֵאיזֶׁ ּבְ ִאם  י  ּכִ ָאָרה  הֶׁ ל  ְלַקּבֵ ם  ָ ש  ם  ּגַ ה  זֹוכֶׁ ֵאינֹו 

ַמְדֵרָגתֹו.   ִפי  ּכְ ָחד  ְואֶׁ ָחד  ל אֶׁ ּכָ ְוֵכן  ֲאִצילּות,  ּבַ ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ת  ַמְדֵרָגה  ּבָ ׁשַּ ּבְ ֶכה  זוֹׁ י  ֲאזַּ ילוּת,  ֲאצִּ ּדַּ ָמה  ְנׁשָ חֹׁל לִּ ּבַּ ם  ּגַּ ָכה  זָּ ׁשֶ ל  דוֹׁ ּגָ הַּ יק  ּדִּ ּצַּ הַּ ֲאָבל 

ת ְלמַּ  ֲעלוֹׁ י לַּ ה ֵמֲאצִּ ְרּבֵ ְעָלה הַּ ְעָלה ְלמַּ ֵהם ְלמַּ ת ׁשֶ ָלמוֹׁ י ֵיׁש עוֹׁ ָנה, ּכִּ ֲעָלה ָהֶעְליוֹׁ ית מַּ ְכלִּ תַּ ילוּת ּבְ ְעָלה ֵמֲאצִּ ים, ְעָלה ְלמַּ ָתבִּ ּכְ ּמוָּבא ּבַּ ְוֵכן    לוּת ּכַּ
ָאָרה   ה הֶׁ ל ֵאיזֶׁ אי ְמַקּבֵ ַוּדַ ָרֵאל, ּבְ ְכַלל ִישְֹ הּוא ּבִ ֶׁ ִפי  ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ְוָכל ִמי ש  ת ּכְ ּבָ ַ ת ש  ַ ת ְקֻדש ּ פֶׁ ל ּתֹוסֶׁ ְמַקּבֵ ָחד  ל אֶׁ ת, ֲאָבל ּכָ ּבָ ַ ת ש  פֶׁ ִמּתֹוסֶׁ

"ל,   ְוַכּנַ ת  ּבָ ַ ש  ּבְ יֹאַכל  ת  ּבָ ַ ש  ב  רֶׁ עֶׁ ּבְ ַרח  ּטָ ֶׁ ש  ִמי  ְבִחיַנת  ּבִ חֹל  ּבַ ׁשַּ ֲהָכָנתֹו  ֶסֶפת  ּתוֹׁ ל  ּבֵ ְלקַּ ּכֹׁחַּ  נוּ  ּבָ ֵאין  ים  ּבִּ ָהרַּ ֵתינוּ  נוֹׁ ֲעווֹׁ ּבַּ ה  ּתָ עַּ ן  ּכֵ ל  ת  ְועַּ ּבָ

ְתקָ  הִּ כֹׁחַּ  ּבְ ם  אִּ י  ּכִּ ְך  רַּ ְתּבָ יִּ ה'  לַּ ָלׁשוּב  "ל  ּנַּ הַּ ת  ֵלמוֹׁ ׁשְ ת  ְלֵעצוֹׁ ֶזה  ְיֵדי  ל  עַּ ה  ְזּכֶ ּנִּ ׁשֶ ֶפן  אֹׁ ּבְ ֵלמוּת,  ׁשְ ים  ּבִּ ׁשִּ ּדְ ְמקַּ ֵהם  ׁשֶ ים  יִּּ ּתִּ ֲאמִּ ים  יקִּ ּדִּ ּצַּ לַּ ְרבוּת 
ל ְיֵדי ֶזה ֵהם ְמקַּ  עַּ חֹׁל, ׁשֶ יֵמי הַּ ְפָלָאה ּבִּ ה נִּ ָ ְקֻדׁשּ ְצָמם ּבִּ ן  עַּ ל ּכֵ ן, עַּ ם ּכֵ ת ָעֵלינוּ ּגַּ ּבָ ת ׁשַּ ַּ ים ְקֻדׁשּ יכִּ ְמׁשִּ ל ְוֵהם מַּ דוֹׁ ֵלמוּת ּגָ ׁשְ ת ּבִּ ּבָ ת ׁשַּ ַּ ים ְקֻדׁשּ לִּ ּבְ

"ל:  ּנַּ ת ְוכַּ ּבָ ל ׁשַּ ים עַּ יקִּ ּדִּ ּצַּ ין לַּ ְסעִּ  נוֹׁ
א ּומַ   -אמצע אות ב'  חו"מ הפקר ונכסי הגר הלכה ד    לקוטי הלכות   לט  ּשָ ּקּון ַהּמַ ר ּתִ ן ִעּקַ ן ְוָהֲעָסִקים הּוא ַעל ְיֵדי ְצָדָקה ְלַתְלִמיֵדי  ְוַעל ּכֵ ּתָ

ים   ּיִ יּוּ ֲחָכִמים ֲאִמּתִ ד ׁשֶ יָלתוֹׁ עַּ ֲאכִּ וַּ ְרָנָסתוֹׁ  ּפַּ ְיֵדי  ל  ָמתוֹׁ עַּ ׁשְ ְחֵצחַּ נִּ ל ְלצַּ יּוּכַּ ֶכה ָלֶזה ׁשֶ זוֹׁ ל ָאָדם  ּכָ אי ָלאו  ּדַּ וַּ י ּבְ "ל.  ּכִּ ּנַּ ּכַּ ת ָהֱאמוָּנה  ֲעלוֹׁ ל ְלהַּ כַּ

קּ  ּתִּ ל  ּכָ ן  ּכֵ ל  י עַּ ָבְררִּ ּמְ ׁשֶ ד  עַּ "ל  ּנַּ הַּ ּכֹׁחַּ  הַּ ֶזה  ָלֶהם  ׁש  יֵּ ׁשֶ ים  יִּּ ּתִּ ֲאמִּ ים  ֲחָכמִּ יֵדי  ְלמִּ ְלתַּ ֵתן  ּנוֹׁ ׁשֶ ָדָקה  ּצְ הַּ ְיֵדי  ל  עַּ "ל.וּנוֹׁ  ּנַּ ּכַּ ָהֱאמוָּנה  ה    ן  זֶׁ ְיֵדי  ְוַעל 
ן ַהּכֹל וְ  ּקֵ ת ְוִתּקּון ָהֱאמּוָנה ִנְתּתַ י ַעל ְיֵדי ֲעִלּיַ ן ּכִ ם ּכֵ ן הּוא ּגַ ּקֵ "ל  ִנְתּתַ ְך ְלַהּתֹוָרה ַהּנַ ּיָ ַ ּיֹות ַהש ּ ִסּפּוֵרי ַמֲעשִֹ ת ּבְ סֶׁ ְדּפֶׁ יָחה ַהּנִ ַהּשִ "ל )ְוֵכן מּוָבן ּבְ ַכּנַ

ַצְחָצחֹות ַנפְ  יַע ּבְ ּבִ ִחיַנת ְוִהשְֹ "ל ּבְ ּקּון ַהּנַ ר ּתִ ִעּקַ ֶׁ ת ש  יק ָהֱאמֶׁ ת ַמֲעַלת ַהּנֹוֵתן ְצָדָקה ְלַצּדִ לֶׁ ְתחֶׁ ָך ְוכּו' הּוא ַעל  ַהּמַ ֶׁ יֵקי  ש  ּנֹוֵתן ְצָדָקה ְלַצּדִ ֶׁ ְיֵדי ש 
ם(. ָ ן ש  ת ַעּיֵ  ֱאמֶׁ

ב    לקוטי הלכות   מ הגר הלכה  ונכסי  א'  הפקר  הִ   -אות  יק  ּדִ ַהּצַ ְלשֹ ּוַפְרָנַסת  ֹאֵכל  יק  ַצּדִ ִחיַנת  ּבְ ַצְחָצחֹות  וא  ּבְ יַע  ּבִ ְוִהשְֹ ִחיַנת  ּבְ ֹו  ַנְפש  ַבע 
ַהְמ  ְיֵדי  ַעל  ן  ּכֵ ְוַעל  ָך  ֶׁ ְ ַנְפש  ִנש  ְמַצְחֵצַח  ה  זֶׁ ְיֵדי  ַעל  ְלַפְרָנָסה  זֹוִכין  ה  זֶׁ ְיֵדי  ַעל  ֶׁ ש  ְוגּוִפים  ִצְמצּוִמים  ַכת רּוָחִנּיּות ֱאלֹקּות ְלתֹוְך  ָ ְבִחיַנת  ש  ּבִ ָמתֹו 

בּונֹות ַוֲאַזי ָיכֹול ְלַגּלֹות ָהֱאמּונָ  ִחיַנת ִאיש  ּתְ ָך ַוֲאַזי הּוא ּבְ ֶׁ ַצְחָצחֹות ַנְפש  ּבְ יַע  ּבִ ה ֵהיֵטב. ְוַעל  ְוִהשְֹ ל זֶׁ ם ּכָ ָ ן ש  ם ַעּיֵ ָ ְמבָֹאר ש  ה ְוכּו' ּכַ ָ דֹוש  ה ַהּקְ
ם:  ָ ן ש  ִרים ְוכּו' ַעּיֵ ין ּגֵ ה ַנֲעשִֹ פּוָלה ַעל ְיֵדי זֶׁ ֲעִלין ָהֱאמּוָנה ַהּנְ ּמַ ֶׁ  ְיֵדי ש 

 'עיין מבוא שערים שער ד' ח"ב פ"ז  מא 

יד    עיין טל אורות   מב פ"ב אות  ענין המחשב   -ח"א  בס"ד  ל ונבאר  ונקדים כמה הקדמות  בכל פרטיה  נחלקים  ז ה  הם  שחו"ב  נודע  ה 
בינה   ג"כ  שנקראת  אמא  ולכן  נשמה,  הוא  וישסו"ת  חיה,  הוא  או"א  ותבונה.  סבא  ישראל  ואמא  אבא  ונקראים  פרצופים  לארבעה 

ו שנתבאר לעיל  שהוא בהתחברות עם אבא כנודע שאו"א לא פסיק רעותא מנייהו ולא מתפרשין לעלמא שבינה הוא אור ההשגה כמ 
בפ"א גם היא נעלמת ואינו מושג שום השגה כי אור ההשג' הולכות עדיין בלי מחשבה עיונית רק בשכל פשוט מאוד ואין שום גילוי  
רק במה שמגלה המדה בעומק ופנימיות הלב כמש"ל והכל חד. וגם נודע שלעולם כל גילוי בחי' ע"ס )כל ע"ס לפי בחינתם( כל הגילוי  

ות של אותן הספירות כמ"ש לקמן פי"ב סעיף ב' וזה הוא בין בכללות ובין בפרטות. כמו שתראה בכללות הגוף דלמטה,  הוא ע"י המלכ 



 10ח. מוהר"ן תנינא                          תורה ה                     ליקוטי                                               

דהיינו שמאיר בה  זה  מהיחוד ה  נכונה  ולהבין עיצה  .יחוד פנימי שהוא מתעלומות הכתר שבבינה העליונה
שזכה לנשמה ויודע לצחצח אותה כפי  דהיינו  שהוא איש תבונות    \מה/יכול רק צדיק גדול מאדאמת בחוזק,  

, כי כשאין תבונה  כי גוי אבד עצות המה ואין בהם תבונה  \מו/. וז"ש )דברים לב(שיתבאר
 עצתו אבודה. כי התגלות העצה ע"י איש תבונה כנ"ל.  
דהיינו שהתבונה    ונשמת שדי תבינםואיש תבונות הוא מי שיש לו נשמה, בבחי' )איוב לב(  

 .  מכח הנשמה שבוהיא 
עשה ע"י שממשיך המשכת וזה נ  .דהיינו צמצומים  ע"י בחי' שדי  וצריך לזכך ולצחצח הנשמה

רוחניות אלוקות היא הארת אמת הנשפעת מהיחוד החיצון    \מח/[מז]  רוחניות אלקות לתוך צמצומים

 
שכל התהוותו הוא מבחי' הנפש שהיא המלכות ולכן הנשמ' שהוא יסו"ת שרוצה לגלות הארותי' בלבוש המחשבה הוא ע"י מלכות  

עיונית  המחשב'  כח  בה  שבתבונה  במלכות  כי  אור    שבתבונה  בעצם  שהוא  מה  כי  תבונה  נקראת  וע"כ  שבנשמ'  ע"ס  הארת  לגלות 

מים עמוקים  ההשגה נקרא בינה אבל להמשיך זאת ההשגה בענין נבדל נקראת תבונה כמש"ה מים עמוקים וגו' ואיש תבונות ידלנה.  

כי תדע החילוק בין    , לבחי' לבוש היא בחי' הבינה שהוא בעצמות ההשגה ואיש תבונות דוקא ידלנה וימשיכנה בענין נבדל להמשיכ'  
ומ"מ עדיין הוא עצמות האדם  כלי להנפש  ד"מ הגוף הוא  כמו  ענין    י אבל המלבוש אע"ג שעשו   , כלי ללבוש  הגוף מ"מ הוא  בציור 

)ולכך בי"ע שנקראו לבושים הם עולמות הנפרדים נבראו יש מאין מחודש לגמרי כמ"ש לקמן מזה( והתבונ' ממשיכו להארת   נבדל 
ל  כל  הע"ס  להבינו  ממנו  להנמוך  להמשיך  ויודע  בעומק  הגמדא  של  הפילפול  כל  המשיג  איש  כמו  לזה  )דוגמא  המחשבה  לבוש 

הפילפול ויודע בכח השכל להורות מזה זכאי או חייב וכה"ג. אבל ללמוד דין אחד מה שלא נזכר בזה הפילפול להוליך הדברים לדין  
בונ' משא"כ איש תבונת ידלנ' כמו המוציא מים מהמקור למ"א כמו שתמצא כזה  אחר השו' לזה אין לו כח מחמת שחלש אצלו כח הת 

 הרבה בשו"ת הגאונים איך שלומדים דין שלא נזכר כלל בהסוגיא מכח הסוגיא( והבן : 
 איש תבונות   מה פי'עיין עץ חיים שער טו פ"ד     איש תבנה   משלי כ' ה'. עי"ש הלשון  מג

מעלה באמא עלאה יש ג' בחי' א' נקרא סמ"ך ונקרא בינה והב' נקרא ם סתומה ונקרא תבונה  ודע כי ל   -  ' שער טו פרק ד   -  עץ חיים   מד
והג' נקרא ד' ונקרא ג"כ תבונה וזאת התבונה שהיא בחי' הג' היא אשר מתלבשת נה"י שלה תוך ז"א להעשות לו מוחין וכאשר ז"א  

אצל הבחי' הב' שהיא ם' סתומה תבונה ראשונה אשר היא  ותבונה זו שהיא הבחי' הג' המתלבשת בז"א בהיותן שניהן עולין למעלה  
ב' אל הבינה ועליה נאמר אני ישנה אותיות שני"ה ואז נכללת תבונה הב' בתבונה הא' ואז שתיהם נקרא תבונות ואז ז"א נאמר עליו  

וזהו ידלנה לשון יחיד    ואיש תבונות ידלנה כי הרי עולה עמהם למעלה ונכלל בשתיהן ועתה דולה ומשקה אפילו מאותה תבונה הא' 
וכאשר הוא נכלל בשתי התבונות עולין שלשתן למעלה עד הבינה ואז כולן נקרא בינות על שם הבינה ואז נקרא ז"א עם בינות וכל  
זמן שלא הגיע ועלה שם נאמר עליו כי לא עם בינות הוא כי בינה עליונה היא רחמים פשוטים ואין שם אחיזה אל הקליפות אבל  

 ם יש בו אחיזה אל הקליפות וע"כ לא ירחמהו עושהו ר"ל שאינו רחמים גמורים.כשלא עלה ש 

 לכן נראה שלכווין להבין עיצה נכונה לזה צריך איש תבונות דווקא.בלק"ה הנ"ל    יחוד זה יכול כל אחד כמבואר   לעורר   כי  מה 
בּוָנה:   דברים פרק לב   מו  ם ּתְ הֶׁ ה ְוֵאין ּבָ י גֹוי ֹאַבד ֵעצֹות ֵהּמָ ילּו זֹאת ָיִבינּו ְלַאֲחִריָתם: )   )כח( ּכִ ּכִ  כט( לּו ָחְכמּו ַיש ְ

עפ"י הפשט הפשוט מדבר בגויים אבל בספרי יש דורשים אותו על ישראל שאיבדו את התורה הנקראת עצה שקבלו במתן    פסוק זה 
   תורה. עיין חזקוני.

הגר"א  אליהו  ב   ועיין  כאן,   -אדרת  חשב  תבונה.  בהם  ואין  המה,  עצות  אבד  גוי  העולם    כי  דברים  בשלשה  כי  חכמה.  תבונה  עצה 
ג )משלי  שנאמר  כמו  נתנו  -יט   ' מתנהג,  וכולם  וגו'.  אותו  ואמלא  ג(,  לד,  )שמות  המשכן  במעשה  וכן  וגו',  ארץ  יסד  בחכמה  ה'  כ( 

מי נועץ    לישראל. והדעת נקרא 'עצה' כמו שנאמר )משלי כא, ל( אין חכמה ואין תבונה ואין עצה, וכמו שנאמר )ישעיה מ, יד( את 
ניתן לאומות כלל וכמו שנאמר )איוב כו, יב( ובתבונתו מחץ רהב.   יועץ. והוא מתנה עליונה על הכל, ולא  וגו', וכן )שם ט, ה( פלא 

"גוי אבד עצות המה". וכן ואין בהם תבונה.  וכולם כפולים בשמות, חכמה שכל, בינה תבונה. ועצה אין לה אלא שם אחד, ולכן אמר  

ואפילו מה שיש בכחם להבינם דהיינו חכמה ובינה, אין נותנים על לבם כלל, ולכן אמר, כט( לו חכמו ישכילו זאת,    ששם גנוז הדעת, 
נאמר   בפרעה  וכן  זאת.  במדה  הנכללים  האלו  לאחריתם, שלשה  מבינים  היו  "זאת"  שנקרא  מה  משכילים  היו  אם  לאחריתם.  יבינו 

לכות שמים. ובינה נקרא אחרית, וחכמה נקרא ראשית, והשכל באמצע, וזהו אמר,  )שמות ז, כג( ולא שת לבו גם לזאת, והיא הנהגת מ 
"לו חכמו" בתחילה, "ישכילו" הוא השכל לדעת מדת "זאת", "יבינו" הוא תבונה, וזהו "לאחריתם", ואם היו משכילים מדת זאת שהיא  

ה, ומה אם לעושי רצונו כך לא ויתר הקב"ה על  נותנת ממשלה כדי להשמידם עדי עד, היו מבינים לאחריתם שגם עליהם תעבור הרע 
 מעט עוונותיהם לעוברי רצונו על אחת כמה וכמה: 

 עיין לק"ה ערובי תחומין הל' ה אות טז   מז

טז   ' ה   כה הל   ערובי תחומין לק"ה    מח הֵ   -אות  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָלנּו  ֵרש   ּפֵ לֹא  ִצְמצּוִמים  ְלתֹוְך  ֱאלֹקּות  רּוְחִנּיּות  ַכת  ָ ַהְמש  ּוְלִפי  ְוִעְנַין  אּורֹו,  ּבֵ יֵטב 
י ַעל  יטּות הּוא, ּכִ ִ ְפש  ֹו ּבִ רּוש  י ּפֵ ְעּתִ יִּ -ֲעִנּיּות ּדַ אֹוַרְיָתא ֲאִמּתִ ין ּדְ ִ ּתֹוָרה ִחּדּוש  ש  ּבַ ּזֹוִכין ְלַחּדֵ ֶׁ ש  ְפַרט ּכְ ל ַהּתֹוָרה ּבִ ֶׁ ּבּור ְוִדּבּור ש  ל ּדִ -ים ַעל ְיֵדי ּכָ

יִכין רּוְחִנּיּות ֱאלֹ -ְיֵדי  ִ ה ַמְמש  ְוַעל זֶׁ י  -ְיֵדי -קּות ְלתֹוְך ִצְמצּוִמים  ַעּמִ ְקֵרי  ּתִ , ַאל  דֹוש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ֶׁ מֹו ש  ּכְ ְוִנְפָלאֹות  ִרּיֹות ַרּבֹות  ּבְ ּבֹוְרִאין  ה  זֶׁ
נַּ  ְקִביעּות ּכַ ִמיד ּבִ ת ָעֵלינּו ּתָ כֶׁ ֶׁ י רּוְחִנּיּות ֱאלֹקּותֹו ִנְמש  ָפא ְוכּו', ּכִ ּתְ ֻ ש  י ּבְ א ִעּמִ ּלָ יְך אֹותֹו ָעֵלינּו ַעל אֶׁ ִ ְיֵדי ִצְמצּוִמים  -"ל. ַאְך ָאנּו ְצִריִכין ְלַהְמש 

ַכת רּוְחִנּיּות ֱאלֹקּות ְלתֹוְך צִ  ָ ִחיַנת ַהְמש  הּוא ּבְ ֶׁ ִחיָנה זֹאת ש  ם ִמּבְ ָ ה. ּוִמש ּ ָ דֹוש  ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֶׁ ים ש  ל  ַרּבִ ֶׁ ִריָאה ש  ל ַהּבְ ּכָ ת  כֶׁ ֶׁ ם ִנְמש  ָ ְמצּוִמים ִמש ּ
ל  ַעל   ּכָ ָהָיה  ַהּכֹל  ֶׁ ש  סֹוף  ְוַעד  ֵמרֹאש   ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ת  אֶׁ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהש ּ ָרא  ּבָ ֶׁ ש  ה  ֲעשֶֹׁ ַהּמַ ְיֵמי  ת  ֶׁ ש  ֵ ְלתֹוְך  -ש  ֱאלֹקּות  רּוְחִנּיּות  ַכת  ָ ַהְמש  ְיֵדי 

ש   ִצְמצּוִמים  ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ ֱאלֹקּותֹו  רּוְחִנּיּות  ְבָיכֹול  ּכִ ְמֵצם  ּצִ ֶׁ ש  ל  ִצְמצּוִמים  ּכָ ת  אֶׁ ָרא  ּבָ ֶׁ ש  ַעד  לּות  ְ ְלש  ּתַ ְ ִהש  ה  ַכּמָ ּבְ ל  ֵ ְלש  ּתַ ְ ש  ּנִ ֶׁ ש  ַעד  ֹוִנים 
ל ִחּיּותֹו ְוִקּיּומֹו ִמבְּ  ִריָאה ְמַקּבֵ ָרֵטי ַהּבְ ָבר ְוָדָבר ִמּפְ ל ּדָ י ּכָ ּה ֵמרֹאש  ְוַעד סֹוף, ּכִ ּלָ ִריָאה ּכֻ צִ ַהּבְ ְתַצְמֵצם ּבְ ּנִ ֶׁ ָרִטי  ִחיַנת רּוְחִנּיּות ֱאלֹקּות ש  ְמצּום ּפְ
ְוָדָבר. ֲאבָ  ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ְוֵכן  ּוְדמּותֹו,  ַתְבִניתֹו  ּכְ ָבר  ַהּדָ ה  זֶׁ ּנּו  ִמּמֶׁ ה  ְתַהּוֶׁ ּנִ ֶׁ ה ַעד ש  זֶׁ ּכָ ל  כֶׁ שֵֹ ּבְ ה  זֶׁ ְיָקא,  ּכָ ּדַ ָהָאָדם  ִביל  ְ ש  ּבִ ַהּכֹל  ָרא  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהש ּ ל 

ּקּון, כְּ -ַעל  ּתִ ר  ָבר ְמֻחּסָ ּדָ ל  ּכָ ָרא  ן ּבָ ן ָצִר ּכֵ ּתָ ְ ש  ה ָראּוי ַלֲאִכיָלה, ְוֵכן ַהּפִ ְהיֶׁ ּיִ ֶׁ ֱאפֹות ַעד ש  ד ְוָללּוש  ְולֶׁ ים ְצִריִכים ִלְטחֹון ּוְלַרּקֵ ה  גֹון ַהִחּטִ ּמָ ּכַ יְך 
ַעל  ָהָאָדם,  ִביל  ְ ש  ּבִ ִנְבְרָאה  ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ י  ּכִ ָבִרים,  ּדְ ָאר  ְ ש  ּבִ ְוֵכן   , ַמְלּבּוש  ה  ִיְהיֶׁ ֶׁ ש  ַעד  רּוְחִנּיּות  -ְמָלאכֹות  יְך  ִ ַיְמש  ְיָקא  ּדַ ָהָאָדם  ֶׁ ש  ָצִריְך  ן  ּכֵ

ה ִנְבָרא ַהּכֹל  ִביל זֶׁ ְ ש  ּבִ ֶׁ ִריָאה, ש  ּקּון ַהּבְ ר ּתִ ה ִעּקַ ּזֶׁ ֶׁ  .ֱאלֹקּותֹו ְלתֹוְך ִצְמצּוִמים ש 
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וכלי ע"י איזה   לו צמצום  ובכל פעם שיש לאדם איזה הרגשה באור האמת הזה צריך מיד לעשות  תמיד, 

ע תמיד ורק צריך לעשות לו  הרוחניות אלוקות נשפכי    ,דיבור או מעשה של קדושה כדי שלא ילך לאיבוד

מאמרות  י'  כי ע"י  שזה בחי' שדי שהוא בחי' צמצום. כי שדי על שם שאמר לעולמו די    כלי
הדבר   נברא  עצמו  המאמר  ומצד  העולם  ומנברא  שפשט  תוהולך  שם  וע"י  גבול  גבול -דבלא  לו  עשה  י 

 מצחצח הנשמה  "ז, ועי .{חגיגה יב[  נא]ופ' מו    [נ]   וע' ב"ר פ"ה  [מט]  כמובא בפירש"י פ' מקץ}
מיחוד  עולם  תמיד בלרוחניות אלוקות הנשפעת  וכלים  עושה גבול  דהיינו ע"י שם שדי שמדתו לעשות גבול,  

וזהו  התדיר תבינם.  שדי  לתוך  ונשמת  אלקות  רוחניות  המשכת  דהיינו  שדי,  בחי'  שע"י   ,
וא איש ואזי ה  כפי שהולך ומבארע"י אור הצחצחות הנשפע לו  צמצומים, עי"ז מצחצח הנשמה  

 תבונות כנ"ל. 
ונתרבה   נכפל  עי"ז  גופים,  דהיינו לתוך  רוחניות אלקות לתוך צמצומים,  ע"י המשכת  כי 

כג  ה כפול  שפע  'בבחי  פרנסתו שפע    כי  ,השפע הגשמי מלובש בשפע רוחנישהיינו    \נב/המבוארת בתורה 
של הסתפקות אזי   מוחין  דהיינו עם  הכפול   שהשפעגשמי לבד הוא עושר השמור לבעליו לרעתו ורק ע"י  

. כי כשממשיך רוחניות אלקות לתוך צמצומים דהיינו לתוך גופים,  טובהוהיא פרנסה קדושה  
חבור  ע"י  חדשה  בריאה  עתה  נעשה  כי  בריאה.  בחי'  הגוף    נג זה  עם  אלקות  רוחניות 

בריאה    והצמצום, שזה עיקר הבריאה הוא  צמצום  כל  לתוך כי  ומכניסו  רוחניות  חלק  חותך  )כאילו 

כי   [נד]   . ואזי תיכף כשנעשה איזה בריאה אזי הש"י נותן פרנסה תיכף(וגבול של כליצמצום  

בכלי   אלוקות  הרוחניות  לוחיבור  ע"י    אין  אלא  החיבור קיום  את  שמקיימת  מפרנס פרנסה  הש"י  כי   .
כנים   ביצי  עד  ג}מקרני ראמים  עיפוש    [נה:{] ע"ז  עד  ביותר  הגדולה  הבריה  קרני  מתפארת  דהיינו 

. כי הנשמה לבד אינה  \נו/, ותיכף שיש בריאה, תיכף הש"י נותן פרנסהביותר  נהטהבריה הק
לבד הגוף  וכן  פרנסה,  רק    צריכה  הוא  הפרנסה  צורך  ועיקר  פרנסה,  ג"כ  צריך  אינו 

ובישרא   דנפשא  שיתופא  דהיינו  הגוף,  עם  הנשמה  פרנסה,   ,\נח/ [נז] כשנתחבר  צריכין  אז 
צמצומי לתוך  אלקות  רוחניות  שממשיך  ע"י  בחי'  וע"כ  בריאה,  בחי'  שזה  וגופים,  ם 

נתרבהושית עי"ז  וגופא,  דנפשא  ידו    ,בכמות  \נט/פא  על  שנבראו  הבריות  ריבוי   \ס/ ונכפל כפי 
 , כי תיכף כשיש בריאה נותן הש"י פרנסה כנ"ל.  \סא/ פרנסתו באיכות

 
תף שם  עתה יבאר כיצד רמוז עניין הנ"ל של המשכת רוחניות אלקות לתוך צמצומים במאמר חז"ל כל המש

 שמים בצערו כופלין לו את פרנסתו שנאמר והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך. 

 
 בראשית מג יד מקורו בתנחומא מקץ אות י' וחיי שרה ג'  מט 

 אות ח'  נ

 אות ג'  נא 

ֵאין ְמ ...  -א.  עיין גם סוף תורה מ' תנינ   נב ֶׁ ר א( ִנְמָצא ש  ה ֵסדֶׁ ת ַרּבָ לֶׁ ָידֹו'. )קֹהֶׁ ֲאָותֹו ּבְ י 'ֵאין ָאָדם ֵמת ַוֲחִצי ּתַ ה עֹוד ִעְנָיִנים, ּכִ זֶׁ א  ְוֵיש  ּבָ ַמּלֵ
פּוָלה, בְּ  ַפע ּכְ ֶׁ ִחיַנת ש  "ל. ֲאָבל ֵיש  ּבְ ּנַ ִמיד ָחֵסר לֹו ּכַ י ּתָ ָממֹון ְלעֹוָלם, ּכִ ֲאָותֹו ּוְרצֹונֹו ּבְ ֹון  ּתַ הּוא ְלש  ֶׁ ף תֹוָעפֹות ָלְך", ש  סֶׁ ִחיַנת )ִאּיֹוב כ"ב(: "ְוכֶׁ

ם(: פּוָלה )ְולֹא ִסּיֵ ִהיא ּכְ ֶׁ א ְרצֹונֹו, ֵמַאַחר ש  ַפע ִנְתַמּלֵ ֶׁ ה ַהש ּ זֶׁ ּבְ ֶׁ פּול. ִנְמָצא ש   ּכָ
 חיבור   -מתרצו    נג

 זכר בעולם בא ככרו בידו בא  עיין נדה לא:    נד

ם הם  וצ"ע איזה מזון צריך הקרן של ראם וביצת כינה כי הקרן צומחת בראשו וביצה אינה בריה אלא הכינה שבתוכה נזונת מניה וביה עד שיוצאת. וא ר כב  עיין גם שבת קז: ומדרש תהלים מזמו   נה 
 שמות בע"ח מה הרבותא הרי מחייה גם חידק ועוד לכאורה רבותא יותר שמחייה רשע בעל בחירה וממזר שנברא בעבירה. 

יה באה בלא פרנסה והרי גם היא חיבור נפש וגוף. וצ"ע אולי זה רק בבני אדם שהרי בחיות הנקבות  נקבה נק :   נדה לא מהגמ'  צ"ע    נו 
 דואגות לעצמן 

 * עיין הקדמת התיקונים ]דף יד:[   נז

ָחא,    -דף יד סע"ב   הקדמת התיקונים   נח ְ א ִמש  ִתיָלה, רּוַח ּדָ ּתּוָפא ְדגּוָפא ִאיִהי ּפְ ִ א ְדִאיִהי ש  ָ ַגְווָנא ָדא ַנְפש  ָמתָ ּכְ ְ א, ָמאָנא ָדא  ְנהֹוָרא ָדא ִנש 
ַמת ָאָדם  גּוָפא, ִאיהּו עֶׁ  ְ ִאינּון ִקיטּוָרא ְדִיחּוָדא ֲחָדא, ְדִאינּון ֵנר יהו''ה ִנש  ין, ּדְ ב ִלְתַלת ִסְטִרין ִאּלֵ כֶׁ ד, ְוִאיהּו רֶׁ  .()משלי כ כזבֶׁ

סותר למה שבארנו על פרנסה כפולה, כי לשון  משמע שממון הגשמי נכפל כפשוטו. אבל נראה פשוט שאין זה    צ"ע לשון נתרבה   נט 
 נתרבה כאן הכוונה כפי רבוי הבריות שנבראו כך נתרבה הפרנסה לצורכם אבל לשון נכפל דייקא הוא כנ"ל.  

כי נכפל   ס נראה כוונה שנתרבה    צ"ע  לכן  הבריות שנבראו.  כפי מספר  נרבה משמע  ואילו  משמע שנעשה שתי פעמים ממה שהיה 
 ות.בכמות ונכפל באיכ 

  .ולא הוא בעצמו שעשה, דהיינו הבריה או מלאך שנברא ע"י המשכת רוחניות לצמצום  את הפרנסה מקבל הצמצום    צ"ע לכאורה   סא
 לכן נמשכת הפרנסה דרכו צ"ע.כבר נתבאר לעיל עפ"י לק"ה שהצמצום הוא איזה דבר שבקדושה שהוא עושה,  ש   וכנראה כפי 
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כל המשתף שם שמים בצערו, דהיינו שממשיך ומשתף    \סב/ )ברכות סג(מאמר חז"ל  וזה בחי'  
,  דהיינו צמצום וכלי לרוחניות השם שמים  צער  נותלתוך הצמצום, שהוא בחי  סג רוחניות אלקות

שצמצום רוחניות לכלי של איזה    זה נתרבה הפרנסה כנ"ל  על ידי. כי  [סד]  אזי כופלין לו פרנסתו

או   קדושה  מעשה  דיבור  בעי"ז  של  בריהרנברא  כל  מפרנס  והקב"ה  שדי    \סו/[סה]  , שנאמריאה  והי' 
בפשט הפסוק שדי הוא השם שמים בצריך לשון מבצר חזק דהיינו שהקב"ה  .  צריך וכסף תועפות לךב

שדי זה בחינות הצמצום  מ' הנ"ל דרשו בצריך לשון צער, ורבנו דורש  יהיה מבצר חזק להגן עליך, ובג
 בחינות המשכת רוחניות אלקות לתוך הצמצום, 

 

צ"ע כי בפשטות נראה שצריך הוא הצמצום ושדי הוא הרוחניות. וכיון שאומר ששדי הוא הצמצום נמצא  
חניות אלוקות מצומצם שממשיך  צריך הוא הרוחניות וזה קשה לומר לכן נ"ל כוונת רבינו ששם שדי הוא רו

 לתוך צריך דהיינו צמצום גשמי דהיינו דיבור או מעשה של קדושה. 
 
 
 

 
רבי אלעזר הקפר כל המשתף שם שמים בצערו כופלין לו פרנסתו שנאמר והיה שדי    אמר רב הונא בר ברכיה משום   .ברכות דף סג   סב

   .בצריך וכסף תועפות לך רבי שמואל בר נחמני אמר פרנסתו מעופפת לו כצפור שנאמר וכסף תועפות לך 

  -תועפות     ך: בצרת   -בצריך     שמברך על הרעה דיין האמת, אי נמי שמבקש רחמים מלפניו:   -המשתף שם שמים בצערו    -  רש"י פ 
 לשון כפילה, כדמתרגמינן וכפלת ותעיף )שמות כ"ו(: 

 אלקית  -בתרלד   סג

ששפע דקדושה הוא עם )מוחין( מדת ההסתפקות נקרא כפול להבדיל משפע שהוא בחי' עושר השמור לרעתו בחי'    ג צ"ע לשם מה הכפל למה צריך יותר מכדי חיותו ועיין לקמן סוף תורה מ ולעיל תורה כ   סד
 ה רוצה מאתים דהיינו שפע של חסרון. יש לו מנ 

 [ מעניין הכפל כדמתרגמינן וכפלת ותעוף: או יהיה    –איוב כב כה ]עי"ש רלב"ג    סה 

ף ּתֹוָעפֹות ָלְך:  איוב פרק כב   סו  סֶׁ יָך ְוכֶׁ ָצרֶׁ י ּבְ ּדַ ַ    )כה( ְוָהָיה ש 

לא כסף    -ויב, והוא יהיה לך כסף תועפות  ה' יהיה המבצר שלך, בו תמצא מעוז ומחסה מכל צר וא   -)כה( והיה שדי בצריך    -  מלבי"ם 
 הקבור באדמה רק כסף העף למעלה, שהוא כסף הכוסף כסף עליון רוחני: 



 מוהר"ן תנינא                תורה ה                         ליקוטי                                            1ח: 

שם שדי הוא רוחניות אלוקות מצומצם שממשיך לתוך צריך דהיינו    בחי' משתף שם שמים בצערו.

 היינו ריבוי הפרנסה כנ"ל.   וכסף תועפות לךעי"ז  דהיינו דיבור או מעשה של קדושהגשמי צמצום  
  צח ומצוחצח אמת  המוחין משרש השפעת הפרנסה ששם הוא אור  דקדושה כנ"ל שהיא עם  וע"י הפרנסה  

, כי אכילת הצדיק הוא רק בשביל  ע"י אכילה בקדושה  הוא מצחצח נפשו  \א/בואר בתורה כג()כמ
כ יג(    "שהנשמה,  נפשו)משלי  לשובע  אוכל  הנפשצדיק  ושביעת  הצחצחות    .  בחי'  זה 

לו  שמצחצח נשמתו ע"י אכילתו   נפלא המאירה  רצון  להארת  זוכה  אזי  בקדושה  אוכל  כשאדם  כי 
נפלא ית' ומתבטל    מאור הצחצחות שהוא אור  לו להשתוקקות עצומה אליו  וגבוה מאד של אמת שגורם 

נפשו בלבד  ' )ישעי  והשביע בצחצחות נפשךבבחי'    [ב]  ממנו לגמרי תאוות אכילה אכילתו לשבע 
כד(  נח( בתורה  )כמבואר  מגבוה מאד מלמעלה מהספירות  אור האמת  הוא  אור הצחצחות  והשביעה    כי 

מז בתורה  כמבואר  האמת  מהארת  בחי'    היא  תבונות,  איש  הוא  אזי  נשמתו  כשמצחצח  ואזי 
הפנימי  כנ"ל.    ונשמת שדי תבינם יחוד  מעורר  הלב  צעקת  ע"י  כנ"ל ואזי  העצות  נתגלין    ועי"ז 

ע"י   , ומשם גדילה האמונה וכו' כנ"למעומק תעלומות הכתר שבבינה עילאה שהיא בחי' עומק בלב

 : יחוד הפנימיעוד ומעורר   את העצותשמקיים 

 
 דאות 

לעיל נתבאר עניין חיזוק האמונה דהיינו כיון שמתחלת בקטנות הנקראת צדק, צריך לדעת כיצד לגדל  
ולחזק אותה עד שתיהיה נקראת אמונה שלימה. אבל גם כשהיא בקטנות מדובר באדם שמאמין באמת 

י עד כדי  דהיינו שיודע שהקב"ה מנהיג את העולם ומשגיח עליו, אלא שליבו לא מתפעל מהידיעה הזו כראו
שיהיה חרד כראוי לקים כל רצון השם ית'.  אבל כאן מבאר שכשהאמונה בקטנות אזי האדם בסכנה ליפול  

 ממנה לגמרי דהיינו להאמין בשקר גמור. 
שהוא טבע בכל אדם להאמין לזולתו ובלי זה אין קיום  וכפי שנתבאר לעיל האמונה מורכבת מביטול 

מאמין לו ומסכם עם חבירו להיפגש ומאמין וכשהולך לרופא לעולם, אדם שואל את חבירו מה השעה ו
 מאמין לו וכן למוכר בחנות וכו' וכן כל יחסי אנוש בנויים על אמונה בזולת.  

אבל יש בני אדם שקרנים ויש אנשי אמת. והבחירה ביד האדם להאמין או לחשוש וצריך תמיד לברר למי 
ה אמונתי כוזבת. מאידך צריך להזהר שמא אני חושד  אני מתבטל ומאמין. שמא אני מאמין לשקרן, ותיהי

 . באיש אמת ומפסיד את האמונה באמת
ואיתא  וכתיב כל מצותיך אמונה   , כי עיקר היהדות היא האמונה בהקב"ה,דברוא"א שלא להאמין לשום 

האדם קרוב להיות   ,אמתובלא אמונה ב   צדיק באמונתו יחיה.כמ"ש בא חבקוק והעמידן על אחת בגמ' 
וזהו שפתח רבנו את התורה   .ואין לו שום חיות דקדושה ולא שמחה אמיתית ולא שום טוב ה מאדם.בהמ

 העיקר היא האמונה וצריך לחפש עצמו ולחזק את אמונתו באמת תמיד.

ונתחזק  ודע   נעשה  עי"ז  האמונה,  נפילת  כוזביות,ג שע"י  הע"ז   דהיינו  אמונת  אמונות 

רק הבחירה היא למה    , כל אדםול דהיינו להאמין לזולת היא טבע  כי תכונת הביט,  \דדרכי האמורי/   וכיוצא
, כי אם מאמין באמת וגם בשקר אזי האמת  תריס, וכאן מבאר שהן תרתי ד לאמת או לכזב  ,להאמיןולמי  

אלא   שלימה  אמונה  זו  ואין  בשקר  לבדכמעורבת  לאמת  כשמתבטל  כו(  "ש.  אמלאה   \ה/ )יחזקאל 

 
מֹון  ...  -אות ה' בביאור הסבא דבי אתונא    כג עיין תורה    א ּמָ ל ה  א ּכָ ם ּבָ ָ ׁשּ ּמִּ ׁש, ׁשֶּ ֹרֶּ ׁשּ ל ל  ּכֵ ְסּת  ּיִּ ְינּו ׁשֶּ ת ָממֹון, ה  ֲאו  ּקּון ְלת  ת ֵיׁש עֹוד ּתִּ ֱאמֶּ ּבֶּ

ׁשָ  ם ּבְ י ׁשָ ֲאָותֹו. ּכִּ ל ּת  ּטֵ ְתּב  ם, יִּ לּותֹו ׁשָ ּכְ ְסּת  ל ְיֵדי הִּ עֹות. ְוע  ּפָ ׁשְ ה  ה )נ"א  ְוָכל ה  ּוֶּ ְתא  י, ְוֵאין מִּ ֲענּוג רּוָחנִּ ְחָצח, ְות  ח ּוְמצֻּ ּלֹו אֹור צ  ע ּכֻּ פ  ֶּ ׁשּ ּה, ה  ְרׁשָ
ה. ּטָ א ְלמ  ּלָ ה כת"י( אֶּ ּבֶּ ְתע   מִּ

השפע יש לה שורש למעלה שהוא אור צח ומצוחצח, דשם בוודאי רואין איך שכל השפע נמשכת רק מבחינת  ...  -אות ה    עי"ש פל"ח 
 .מת בחינת קושטא קאי אור הפנים בחינת א 

ב' יא    ב  שהארת רצון זו היא מאור  עיין תורה עז תנינא לעת האוכל גשי הלום ועיין תורה ז' תנינא אות י' שיש הארת הרצון בשעת האכילה דייקא ועיין לק"ה כלאי הכרם 
 הצחצחות בחי' והשביע בצחצחות נפשך בחי' צדיק אוכל לשבע נפשו.  

 אמונות   -ומתרלו  , אמונת  -רלד ות  בתקפא , אמונות  -בדפו"ר   ג

 אות ו' ומשנה שבת ו' י'   עיין תורה נה   ד
ְלָאה ָהח   יחזקאל פרק כו   ה  ּמָ ה ֵאָלי אִּ ים ָנֵסּבָ ּמִּ ְלתֹות ָהע  ָרה ּד  ּבְ ׁשְ ָאח נִּ ם הֶּ ל ִּ ל ְירּוׁשָ ר ָאְמָרה ּצֹר ע  ן ֲאׁשֶּ ע  ן ָאָדם י     ָרָבה: )ב( ּבֶּ

מיד בברית עם ירושלים בימי דוד ושלמה, ולא שמחו על מפלתם משנאה רק מפני  צור היתה ת   -)ב( יען אשר אמרה צר    -מלבי"ם  
שירושלים היתה עיר מרכולת וכל העמים הביאו שם    -שחשבו שעי"כ יגיע להם תועלת, וז"ש שאמרו האח נשברה דלתות העמים  

נסבה אלי   נכנסו אל הדלת הזה, ועי"כ  וקראה דלתות העמים שכולם  י"ל שקראה דלתות  ויהיה כל המס   -סחורתם,  חר בצור, וגם 
העמים מפני שהיתה חוצצת בפני העמים שישבו בדרום ומזרח וצפון שהיה דרכם לצור דרך א"י וסביבה, כדלת סגורה שאין יכולים  

שמלאו בתיהם מחורבן ירושלים    -זאת שנית אמלאה החרבה    -ליכנס עד שיפתח הדלת, ועתה שנפתח הדלת ע"י חורבנה נסבה אלי  
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לא    החרבה  חז"ל  אנתודרשו  צור  כי  מלאה  ירושלים  של  מחורבנה  וכו'  לא  נופל  זה  קם  ע'  }כשזה 
 הוא מנפילת האמונה הקדושה.   ח. כי עיקר קיום וחיזוק אמונות כזביות\ז/[ו{] מגילה ו

מבאר שהגרים נעשים ע"י שלצורך חיזוק    \ט/מוהרנ"ת  וכשמעלין האמונה הנפולה מזה נעשין גרים.
גם  לשון רבנו משמע שו ,  שזה בחי' בריאת נפש הגר  ,נ"לכהאמונה המשכנו רוחניות אלוקות לתוך צמצומים  

כוזבת האמונה  את  אצלם  מבטל  האמונה  חיזוק  להתגייר  עצם  באים  ונבררין    ולכן  שנלקטין  ע"י  כי 
חוזרים  הם  ואזי  אמונתם.  כח  נחלש  עי"ז  אמונתם,  יניקת  שמשם  האמונה  נפילת 

 לאמונתינו הקדושה ונעשין גרים.  
בכח,   גרים  נעשין  ממש  ולפעמים  גרים  שנעשין  או  היינו  בפועל.  גרים  נעשין  ולפעמים 

ומתגיירין. או שנעשה רק בכח, ש ידיבפועל, שבאין עכו"ם  שמעלין אמונה הנפולה    על 
עי"ז נתגלה להם במקום שהם האמונה הקדושה, ומאמינים שם במקום    ,ונחלש אמונתם

 \יאובלק"ה/   \י/ לאכי א()מ  בכל מקום מוקטר ומוגש לשמישהם שיש יחיד קדמון ית', בבחי'  
מבאר שגם האמונות כזביות הן בבחי' זו שבכל מקום מקטר ומגש לשמי, כי מכח הארת היחוד החיצון הנ"ל 

 
גם מה אתם לי צור וצדון וכל גלילות פלשת אשר כספי וזהבי לקחתם ומחמדי הטובים הבאתם להיכליכם ובני יהודה מכרתם  כמ"ש ו 

 וכו' ששללו ובזזו ואספו כסף ועבדים ונתמלאו מן החורבן והשלל: 
מט: סח:( ושם נרשם עוד מ"מ[ )עיין ע"ח שער מח פ"ג שעל זה נאמר  * עיין רש"י פרשת תולדות עה"פ ולאם מלאם יאמץ ]ועיין לעיל תורה א' קמא )דף א. וגם בדפים לז:    ו

 במסתרים תבכה נפשי הנזכר לקמן( 

אמר רבי יצחק לשם זו פמייס עקרון תעקר זו קסרי בת אדום שהיא היתה מטרופולין של מלכים איכא דאמרי דמרבי    -  .מגילה דף ו   ז 
אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן ישבו שתיהן אל תאמן חרבה  בה מלכי ואיכא דאמרי דמוקמי מינה מלכי קסרי וירושלים  

קסרי וישבה ירושלים חרבה ירושלים וישבה קסרי תאמן שנאמר אמלאה החרבה אם מליאה זו חרבה זו אם מליאה זו חרבה זו רב  
   .נחמן בר יצחק אמר מהכא ולאום מלאום יאמץ 

יהן ובישבו שתיהן אמר בכל חלוקה מהן אל תאמין אבל גבי חרבה קסרי  אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן כו'. בחרבו שת -    מהרש"א 
וישבה ירושלים וחרבה ירושלים וישבה קסרי אמר בשני החלוקות פ"א תאמין ויש לומר שאילו היה אומר נמי כן בכל חלוקה תאמין  

רי או לעולם ישבה קסרי וחרבה  היה המובן ממנו שאפשר לפרש להאמין באחד משני החלוקות אם לעולם ישבה ירושלים וחרבה קס 
וחרבה   ירושלים  ולפעמים ישבה  ירושלים  וחרבה  כי לפעמים ישבה קסרי  ואינו כן אלא שיש להאמין שב' החלוקות אמת  ירושלים 
קסרי ומייתי ליה הכי מקרא דאמלאה החרבה דצור אמרה על ירושלים אתמלא מחורבתה כפרש"י ומשמע נמי אמלא את צור שהיא  

ים שהיתה מלאה וכן ולאום מלאום יאמץ שסתם הכתוב איזה מהם יאמץ על חבירו על כן פירושו שכל אחד מהם  חריבה מירושל 
 יאמץ על חבירו לפעמים זה ולפעמים זה: 

 כוזביות   -מתרלו  כזביות, ו   -גם בדפו"ר ותרלד   ח 

י אות  הפקר ונכסי הגר הלכה ב    -  לקוטי הלכות חו"מ   ט  ְנָין ְקָצת ּכִּ ר ָהעִּ ֵ ׁשּ ל ְיֵדי    ב( ּוְלק  פּוָלה ע  ּנְ ין ָהֱאמּוָנה ה  נִּ ּקְ ין ּוְמת  ֲעלִּ ּמ  ל ְיֵדי ׁשֶּ ְיָקא ע  ּד 
ין  ֲעשִֹּ ְיָקא נ  ה ּד  ל ְיֵדי זֶּ ים ע  ְמצּומִּ ּיּות ֱאלֹקּות ְלתֹוְך צִּ ת רּוָחנִּ כ  ְמׁשָ ל ְיֵדי ה  ְינּו ע  ה  בּונֹות ּדְ יׁש ּתְ ּיּות ֱאלֹ   ָהאִּ ת רּוָחנִּ כ  ְמׁשָ ת ה  ֱאמֶּ י ּבֶּ ים. ּכִּ רִּ קּות  ּגֵ
פְ  ים הּוא נ  יקִּ ּדִּ ּצ  ת ה  ר הֹוָלד  ּק  ת הֹוָלָדה. ְועִּ ינ  חִּ ה ּבְ א ְוגּוָפא זֶּ ְפׁשָ נ  ּתּוָפא ּדְ הּוא ׁשִּ ים ׁשֶּ ְמצּומִּ ְפׁשֹות  ְלתֹוְך צִּ ים נ  ידִּ ים מֹולִּ יקִּ ּדִּ ּצ  י ה  ים ּכִּ רִּ ּגֵ ׁשֹות ה 

ְמבֹאָ  ּכ  ָחָרן  ּבְ ָעשֹּו  ר  ֲאׁשֶּ ׁש  פֶּ ּנֶּ ה  ת  ְואֶּ ת  ינ  ְבחִּ ּבִּ ים  רִּ ּגֵ ה  ה  זֶּ ְיֵדי  ל  ע  ן  ּכֵ ל  ְוע  ים,  ְמצּומִּ צִּ ְלתֹוְך  ֱאלֹקּות  ּיּות  רּוָחנִּ ת  כ  ְמׁשָ ה  ת  ינ  חִּ ּבְ ה  ְוזֶּ ים  ָפרִּ ּסְ ּב  ר 
"ל. ּנ  ֲאָמר ה  ּמ  ם ּב  ְמבָֹאר ׁשָ ים ּכ  רִּ ְך ּגֵ ר ּכָ ח  ין א  ֲעשִֹּ ְיָקא נ   ּד 

ּומִּ   י י  מִּ ׁשְ לִּ ׁש  ּגָ מֻּ ְקָטר  ָמקֹום מֻּ ּוְבָכל  ם  ּגֹויִּ ּב  י  מִּ ׁשְ דֹול  ּגָ ְמבֹואֹו  ד  ְוע  ׁש  מֶּ ׁשֶּ ח  ְזר  ּמִּ מִּ י  ּכִּ )יא(  ם  מלאכי פרק א  ּגֹויִּ ּב  י  מִּ ׁשְ ָגדֹול  י  ּכִּ ְטהֹוָרה  ְנָחה 
ר ְידָֹוד ְצָבאֹות:     ָאמ 

להיא אפילו מי שיש לו עכו"ם יודע )שיש אלוה( שהוא על כולם  אמרו רבותינו דקרו לי' אלהא דא   -)יא( גדול שמי בגוים    -  רש"י פ 
תפלות   כל  וכן  מקום  בכל  עבודה  בהלכות  העוסקים  חכמים  תלמידי  אלו  פירשו  ורבותינו  העכו"ם  אף  לשמי  מתנדבים  מקום  ובכל 

ן ושמי רבא מתקדש על  ישראל שמתפללין בכ"מ הרי הן לי כמנחה טהורה וכן ת"י וכל עידן דאתון עבדין רעותי אני מקבל צלותכו 
ידיכון וצלותכן כקרבן דכי קדמי וכן פירש המקרא ולמה אתם מחללין שמי והלא גדול הוא בגוים ואני אהבתי וחיבתי עליכם שבכל  

הוא לי כי על ידכם שמי נורא בגוים ואתם מחללין    -מקום שאתם מתפללין לפני ואף בגולה מוקטר ומוגש הוא לשמי. ומנחה טהורה  
   שמי:   אותי ואת 

אשר ממקום זריחת השמש עד מקום שקיעתו גדול שמי בין העכו"ם כי כולם מודים בו יתברך    -)יא( כי ממזרח שמש    -  מצודות דוד 
שהוא הסיבה הראשונה המשפעת בכולם רק איזה מהם יחשבו שהנהגת העולם השפל בא הכל ממערכת השמים. ובכל מקום מוקטר  

לשמי   מ   -מגש  כו"ם  שהעובדי  מה  סבתם  ת"ל  את  ויעבדו  יכבדו  שבזה  הוא  כוונתם  לפניהם  להתרצות  השמים  למערכת  קטירים 
טהורה   ומנחה  והנבואה.  התורה  אור  עליהם  נגה  לא  כי  יטעו  באמת  ובזה  טהורה    -הראשונה  היא  ותשורה  לקרבן  שמביאים  ומה 

 ות השמים מנחה טהורה: ולכן לפי טעותם יקריבו למערכ   -ונקיה לפי דעתם הנראה בעיניהם. כי גדול שמי בגוים  

ָקרּו ֵליּה אֱ ....  -ה' אות ו'    לק"ה ערובי תחומין   יא י, ּדְ מִּ ׁשְ ָכל ָמקֹום מּוְקָטר ּומּוָגׁש לִּ ְבָרָכה ּבְ ְכרֹוָנם לִּ ּבֹוֵתינּו זִּ ָאְמרּו ר  ֶּ ה ׁשּ ת מ  ינ  חִּ ה ּבְ ָלָקא  ְוזֶּ
ים ֲעבֹוָדה ָזָרה, מוֹ  ּכּו"ם ָהעֹוְבדִּ ּלּו ָהע  ֲאפִּ א, ׁשֶּ ּיָ ְך  ֵדאָלק  ְך זֹאת, א  ְמׁש  ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוֵמֵהיָכן נִּ ּיֹות ו  ֱאמּונֹות ּכֹוְזבִּ ים ּבֶּ ּטֹועִּ ק ׁשֶּ ְך, ר  ר  ְתּבָ ה' יִּ ים ּב  דִּ

ּיּות ְלָכל ָהעֹולָ  ְך חִּ ְמׁש  ם נִּ ָ ׁשּ ּמִּ ק ׁשֶּ ְפס  ֵאינֹו נִּ יצֹון ׁשֶּ חִּ חּוד ה  ת יִּ ינ  חִּ ּבְ "ל, מִּ ּנ  יָנה ה  חִּ ּבְ ְך מִּ ְמׁש  ה נִּ ּלוּ זֶּ ֲאפִּ ּיּות הּוא  מֹות ו  חִּ ר ה  ּקָ ּמֹות ָהעֹוָלם, ְועִּ  ְלאֻּ
ל אֻּ  ְך ֵאצֶּ "ל, א  ּנ  ּכ  ֱאמּוָנה  ּבֶּ הּו  ֲעשֵֹ ְוָכל מ  ת  ינ  ְבחִּ ּבִּ עֹוָלם,  ּבָ ּיּות  חִּ לֹא ֱאמּוָנה ֵאין ׁשּום  ּבְ י  ּכִּ ם  ֱאמּוָנה,  ְפׁשָ נ  ְמסֹר  ים לִּ ֵאיָנם רֹוצִּ ׁשֶּ ָהעֹוָלם  ּמֹות 

ְת  נִּ ְך,  ר  ְתּבָ יִּ ם  ֵ ׁשּ ה  יל  בִּ ׁשְ ל ּבִּ ּיֹות, ֲאָבל ע  ּכֹוְזבִּ ֱאמּונֹות  וֶּ ירֹות  פִּ ּכְ ְצָלם  ה אֶּ ֲעשָֹ ְונ  ּזֹאת  ה  ָאָרה  הֶּ ְצָלם ה  ְלֵקל אֶּ ל -ק  ים  -ּכָ ְכָרחִּ מֻּ ם  ּלָ כֻּ ּכְ ם  ּבָ רֻּ ים  נִּ ּפָ
ְתעָ  ּנִּ ְתָעה ְלָמקֹום ׁשֶּ ָחד נִּ ל אֶּ ּכָ ק ׁשֶּ ְך, ר  ר  ְתּבָ ְחדּותֹו יִּ ְך ְוא  ר  ְתּבָ ם יִּ ֵ ׁשּ יאּות ה  ְמצִּ ְלֵקל  ְלהֹודֹות ּבִּ ְתק  ּנִּ ת ׁשֶּ ּיֹות ֵמֲחמ  ֱאמּונֹות ּכֹוְזבִּ יָרה וֶּ פִּ ה ּכְ ה ְלֵאיזֶּ

"ל,  ּנ  "ל ְוכ  ּנ  ָאָרה ה  הֶּ ְצָלם ה   אֶּ
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מרגישים כולם את הארת האמת בעולם רק כיון שלא מוכנים לעזוב תאוותיהם רצים מכח הארה זו למלא 

 . תאוותם בהבלי עוה"ז ובאמונות כזביות
האמונה כזביות שהיה מתחילה, היינו כשהאמונה כזביות היתה חזקה   וזה תלוי כפי חוזקיב

כשמשברין אח"כ  אזי  הנפלה   יג בתחילה,  האמונה  ומעלין  ונעשין   ידאותה  משם  דקדושה 
לא היתה חזקה כ"כ בתחילה    טוגרים, אזי נעשין גרים בפועל ממש. וכשהאמונה כזביות

צ"ע בזה כי    ה רק גרים בכחאזי כשנשברת ומהפכין אותה אל הקדושה אזי אין נעשה ממנ
, דהיינו מגלה עמוקות מני חושך דיקארומז למה שנתבאר לעיל  לכאורה הפך ההגיון. ואוליהוא חדוש גדול 

שאין הכוונה שתלוי באמונת הגר אלא בחושך חסרון העיצה שכמה שהוא גדול יותר כך צעקת הלב בלא  

 : קת האמונה ביותרקול גדולה יותר ומגלה עצות עמוקות יותר שעל ידן מתחז 

 
 האות 

. ומחמת שאלו הגרים  כנ"ל  הכלל שע"י שמעלין אמונה הנפולה עי"ז נעשין גריםוהנה  

שעל כן תחילת אמונתם היא בקטנות, ועל כן נקראים גר צדק, צדק   נעשין מלקיטת נפילת האמונה,

לא כינוי  שהוא  בקטנותמדייקא,  כשהיא  )קידוש  ונה  בבחי'  לישראל,  מזיקין  הם  ע"ב(  ע"כ  ע'  ין 
, היינו מכות בחי' מכות מופלאות  היא מחלת הצרעת   . ספחת[טז]  קשים גרים לישראל כספחת

נפילת   מלקיטת  נעשין  הגרים  שאלו  ומחמת  כנ"ל.  האמונה  נפילת  ע"י  שנעשין  הנ"ל 
אמונת  האמונה בתחילה  כן  צדק  םעל  בחי'  מאד  בקטנות  כנ"להיא  כספחת  קשים  הם  ע"כ   ,  

 : אות מחלות שאין להן רפואהשכשהאמונה פגומה אזי ב
 
 

עתה יבאר שהגרים המתגיירים ומתערבים בישראל מביאים עמהם ומכניסים בישראל את מדת הגאווה  
הרעה מכל. והטעם לזה מבאר כי באים מבין הגויים שאצלם הגאווה נפולה ורעה דהיינו שמחשיבים את  

וה דקדושה דהיינו שהאדם משפיל  ה וישראל. אבל אצל ישראל הגאום ולא את הקב"עצמם ואת העכו" 
 רק להקב"ה. והכבוד עצמו ונותן את כל החשיבות 

 . ם משפיעה על ישראל ומפילה אותם לגאווה נפולה כמוה יםורבנו מחדש כאן שגאוות הגר

חגיגה ה  )הם מכניסין גאוה בישראל. כי ארז"ל  המתגיירים ומתערבים בישראל  הגרים  ואלו  

מקום הנקרא   \יט/[יח]   רים תבכה נפשי מפני גוהבמסת  בירמיהו   על הפסוק  \יז/ ע"ב( יש  שלהקב"ה 

בוכה   הוא  ושם  לעכו"ם מסתרים  שניתנה  ישראל  של  גאותן  שהחשיבות/   מפני  והכבוד    \כדהיינו 

. דקדושה נפל ובמקום לכבד רק את הקב"ה וישראל מכבדים את העכו"ם והבלי עוה"ז וכל אחד את עצמו

 
 בדפו"ר מכאן עד סוף הקטע הוא בסוגרים   יב 

 שכמשברין  -בתשכט    יג

 הנפולה   -הנפלה, ומתרלו   -הנפולה, בתקפא    -בדפו"ר ותרלד   יד

 כוזביות  -מתרלו כזביות,    -גם בדפו"ר ותרלד   טו

 שנפש הגר הראשונה שבגיותו מחטיאה לנפש הגר צדק שמקבל כשמתגייר שער הגלגולים הקדמה לד    טז

ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב מקום יש לו    יז{ -}ירמיה יג   -  : חגיגה דף ה   יז 
ר'   כוכבים  לעובדי  ונתנה  שניטלה מהם  ישראל  גאוותן של  מפני  יצחק  בר  רב שמואל  גוה אמר  מפני  מאי  שמו  ומסתרים  להקב''ה 

הקב''ה והאמר רב פפא אין עציבות לפני הקב''ה שנאמר    שמואל בר נחמני אמר מפני גאוותה של מלכות שמים ומי איכא בכיה קמיה 
}ישעיה  בתי גואי הא בבתי בראי ובבתי בראי לא והא כתיב  והדר לפניו עוז וחדוה במקומו לא קשיא הא ב   הוד   כז{ -}דברי הימים א טז 

שאני   יב{ -כב  שק  ולחגור  ולקרחה  ולמספד  לבכי  ההוא  ביום  צבאות  ה'  אדני  בכו    ויקרא  שלום  מלאכי  דאפילו  המקדש  בית  חרבן 
   : הן אראלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון  ז{ -}ישעיה לגשנאמר  

"ה ומסתרים שמו כו'. דה"ל למכתב בסתר תבכה נפשי אבל במסתרים משמע במקום ששמו סתרים.  מקום יש לו להקב   -  מהרש"א 
ואמר מפני גוה מפני גאותן כו' מפני גאותה כו' עיין פרש"י בספר ירמיה מפני גדולה שלכם שתבטל ומפני גאותה של שמים שניתן  

דכתיב ואשר חרב גאותך אלא שרשב"ן ביאר בפי' כביכול  לפסילים ע"כ ומספר ישן שהכל אחד שאין גאותן של ישראל אלא הקב"ה  
ששמו   להקב"ה  יש  ומקום  מעלה  של  פמליא  ושנתמעטה  החיות  כנפי  שנתמוטטו  שאמרו  כענין  שמים  מלכות  של  גאותו  נתמעטה 

ומד וי"א  מסתרים הם בתי גוואי הסתרים הפנימיים שעליהם נאמר ושם חביון עזו כו' ובתי בראי הם עמודי התוך שעליהם העולם ע 
 בתי גוואי ה' הראשונה ובתי בראי ה' אחרונה והכל כוונה אחת ע"כ: 

 ירמיהו יג יז    יח 

י    יג  פרק   ירמיהו   יט  ְמָעה ּכִּ י ּדִּ ד ֵעינִּ ע ְוֵתר  ְדמ  ֵני ֵגָוה ְוָדמֹע  ּתִּ ּפְ י מִּ ְפׁשִּ ה נ  ְבּכֶּ ים ּתִּ רִּ ְסּתָ מִּ ָמעּוָה ּבְ ׁשְ ם לֹא תִּ ר ה':  }יז{  ְואִּ ה ֵעדֶּ ּבָ ׁשְ  נִּ

 פני גוה. מפני גדולה שלכם שתתבטל ד''א מפני גאותה של מלכות שמים שתנתן לאלילים של כשדים :  מ   -  רש"י פ 
יבוּ -  עיין תורה א'   כ ֲחׁשִּ ר ה  ּק  ו עִּ ְכׁשָ י ע  ל, ּכִּ ָרֵאל ָנפ  שְֹ ל יִּ י ׁשֶּ יּתִּ יבּות ָהֲאמִּ ֲחׁשִּ ים ֵחן ו  ּבִּ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהר  ו ּבָ ְכׁשָ י ע  ְצלָ ּכִּ ֵחן הּוא אֶּ  ם.ת ְוה 
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ואצלם   נפלה אליהםלתת לחשיבות רק לקדושה  דהיינו  דקדושה של ישראל    כאנמצא שהגאוה

ורעה נפולה  גאווה  גאוה שהיתה  היא  הם מביאין עמהם  ומתגיירין  עכו"ם  וע"כ כשחוזרים   .
כי הגר עד שזוכה לתקן מדותיו הרעות יש בו הרבה רע שנשאר   אצלם כנ"ל ומכניסין בישראל גאוה

ועיין תורה ז' תנינא שנפש הגר הראשונה    ()הק' לד  דבוק בו מקודם שהתגייר, וכן מבואר בשער הגלגולים

 :מחטיאה את נפש ישראל שמקבל אחרי שמתגייר

 
נוטלין חרב הגאוה מנהיגי הדור שמתגאים על הדור  שנכנסת גאווה נפולה בישראל אזי  ועי"ז  

שמתנהגים ברבנות ומושלים על עם דל. והם מתגאים על  עזי פנים  בחנם. כי יש מנהיגים  
יתן להם גדולה מן השמים כלל, רק הם מתגאים מעצמם על הדור הדור בחנם, כי לא נ

שקר  \כג / [כב]   בחנם של  מפורסמים  תורות\כד/והם  בכמה  מהם  מזהיר  שרבנו  חרב  \כה/ ,  והם מקבלין   .
ואשר    \כו/ בבחי' )דברים לג(  דהיינו שעושים מהגאווה שנכנסה בהם חרב למשול בכח הזרוע  הגאוה,

שהוא חרב גאווה דקדושה לישראל, ומידיעת ההפכים אחת  פשט הפסוק מדבר מהקב"ה    ,חרב גאותיך
הגאווה   שהיא  דסט"א  גאווה  חרב  על  רבנו  ובאה  לומד  דל,  עם  על  מתגאים  בישראל  פנים  שעזי  רעה 

עי"ז מנהיגים עזי פנים  ע"י הגרים הנ"ל. שהם מכניסין גאוה בישראל כנ"ל, ומושלים    לישראל

את להעניש  אפי'  כח  להם  ויש  בחנם.  דל  עם  תחת    על  עצמו  להכניע  רוצה  שאינו  מי 
וכל זה ע"י חרב הגאוה הנ"ל. ובאמת אין זה נקרא מעניש אלא מזיק, כי הן   .\כז/ ממשלתם

ספחת   [כח]   מזיקי עלמא. וזה קשים גרים לישראל כספחת, בחי' ספיחים שגדילים מאליהם
נגע    ,פירושה דבר הטפל ויש לובן  צרעת  ובנגעים יש  פחות ממנו שגם הוא  הנקרא שאת והוא לובן בעור 

לשאת הטפל  ספחת  ונקרא  וכןטמא  לעיקר  .  הטפלים  צמחים  הם  שזורעים    ,הספיחים  מה  הוא  העיקר  כי 
גדל מאליו ממה שנפלו זרעי הגידול העיקרי ונשרשו בקרקע וגדלו מאליהם, הכי נמי ה בכוונה והטפל הוא  

נוטלין גאוה מנהיגי  אזי  ים  . היינו שע"י הגר מנהיגים עזי פנים הם טפלים למנהיג דקדושה הצדיק
שגדילים מאליהם ומתגאין מעצמן על הדור בחנם, כי לא ניתן להם גדולה  עזי פנים  הדור  

וכמאמר חז"ל עזות מלכות בלא תגא, דהיינו בלא כתר כי העם לא מכתיר אותו    מן השמים כלל כנ"ל

שע"י שממליך  עליהם למלך  נותן העם  את הכתר  כי  כתר,  בלא  מלך  כמו  והוא  נקראים    :  אותו,  וע"כ 
פשט הפסוק מדבר בתפילת דוד כשהיה נרדף ,  חרב   על ידייגירוהו    \כט/גרים על שם )תהלים סג(

ע"י חרב, ורבנו דורש לשון יגירוהו שרומז  ממנו שאול יגרשו אותו  יע"י שאול המלך ומבקש מהקב"ה שאויב

 :  לכי ע"י הגרים נעשה חרב הגאוה כנ"חרב הגאווה הנ"ל והחרב היא לגר 

 
 ואות 

 
 שהגאווה   -בתשכט    כא 

 עיין שיש"ק ח"ו סימן רסד   כב

לִּ -  סימן רסד   שיש"ק ח"ו   כג ְמבָֹאר ּבְ ל ה  ל  י ע  ם ּד  ל ע  ים ע  ֹוְלטִּ ׁשּ ים 'ה  יגִּ ְנהִּ ּמ  ל ֵאּלּו ה  "ן )תורה כב חלק א ובתורה ה חלק ב(, ע  ּקּוֵטי מֹוֲהר 
ְייהּו, ָהָיה   ְעּבּוד  חֹות ׁשִּ ים ּתְ ין ֲאָנׁשִּ ם ְוכֹופִּ ּנָ חִּ ֵעיָניו  ּבְ ר ּבְ ׁשָ ּיָ יׁש ה  ָרֵאל אִּ ש ְ יִּ ְך ּבְ לֶּ ים ָהֵהם ֵאין מֶּ מִּ ּיָ תּוב "ּב  ּכָ ְלׁשֹון ה  חּות ּבִּ צ  "ל ּבְ אֹוֵמר ראבר"נ ז 

ֲאז   ְך  לֶּ ּומֶּ ל  מֹוׁשֵ ְהיֹות  לִּ ת  ֱאמֶּ ּבֶּ ָראּוי  ׁשֶּ ה  ּזֶּ ה  דֹול  ּגָ ה  יק  ּדִּ ּצ  ה  ְמָצא  נִּ ֵאין  ׁשֶּ ּכְ ׁשֶּ כא(.  יז,  )שופטים  ה"  ֲעש ֶּ ְלָפחוֹ י  יׁש  י  ָלאִּ יחּו  ּנִּ ּי  ׁשֶּ ע"  "ָחאְטׁשֶּ ת 
ֵאינֹו יֹוֵדע  ּומ   ר ׁשֶּ ח  ה, א  ּכֹופֶּ ֹוֵלט ְוה  ׁשּ ְרצֹון ה  ֵהג ּכִּ ְתנ  ֵעיָניו ְולֹא ָיֹכפּו אֹותֹו ְלהִּ ר ּבְ ׁשָ ּיָ ֹות ה  ֲעש  ת ָמרּותֹו.ל  ח  ּת  ל ָהָאָדם ׁשֶּ ָמתֹו ׁשֶּ ׁשְ ׁש נִּ ׁשֹרֶּ יר ּבְ  ּכִּ

 לק"ה ר"ח ו' ח'   ין י ע   כד
 סז תנינא ועוד   , א' תנינא אות ג'  ,  סז אות ג'  ,  כב אות ד'  כה 
יךָ   לג פרק  דברים    כו  ֹאְיבֶּ ֲחׁשּו  ּכָ ְויִּ ָך  ֲאָותֶּ ּג  ב  רֶּ חֶּ ר  ֲאׁשֶּ ו  ָך  ְזרֶּ עֶּ ָמֵגן  ידָֹוד  ּב  ע  נֹוׁש  ם  ע  ָכמֹוָך  י  מִּ ָרֵאל  ש ְ יִּ יָך  רֶּ ׁשְ א  מֹוֵתימֹו  )כט(  ּבָ ל  ע  ה  ּתָ ְוא  ָלְך   

ְדרְֹך:   תִּ

 ושל שמולך הוא ע"י שהעם ממליך אותו אבל מושל מכניע בכח את העם נגד רצונם.  מבארים החילוק בין מולך למ   בשם הגר"א   כז 
 משנה שקלים פ"ד מ"א עיין ברטנורא שם   כח 

ְהיּו:   תהילים פרק סג   כט  ים יִּ ָעלִּ ב ְמָנת ׁשֻּ ל ְיֵדי ָחרֶּ הּו ע  ירֻּ ּגִּ    )יא( י 

מהם ע"י חרב שימיתו אותו ומקרא קצר הוא זה שלא  יבואו על רודפי אויבים ויגירוהו כל אחד    -)יא( יגירוהו על ידי חרב    -  רש"י פ 
ישובם חרב    -פי' מי יגירוהו, יגירוהו לשון גרירה כמו מוגרים במורד )מיכה א'( פרץ נחל מעם גר )איוב כ"ח(. )מצאתי, מנת שועלים  

 שועלים ילכו בו(: 
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לכן בנפילת  ,ע"י חרב גאוה דקדושההיא הכנעת תאווה זו  תאות ניאוף כי   העתה יבאר שהגאוה מגביר 
 הגאווה אין מה שיכניע את הניאוף. 

גדרו  בחי' תכלית הדין הקשה ש ולקצר חיים,  להפסיקחרב הוא כלי ה נראה לבאר עניין החרב גאוה, כי 
קר העבודה בו הוא ההתאפקות שלא להשפיע אלא רק במקום מחזיר כל דבר לשרשו. ותיקון הברית עיש

כי ודאי גם   ,תיקון הברית הוא שמירת הברית שמירה דייקא דהיינו מדת הדיןשיוליד כבוד שמים, לכן עיקר 
אבל עיקר העבודה היא דייקא להפך להשמר מחסד   ,מי שלא עושה חסד והשפעה דקדושה זה פגם הברית

וזה בחי' חגור חרבך על ירך דהיינו שאת   ותורה רסד( מים )עיין תורה קלדשאינו מוליד כבוד שוהשפעה 
 חרב עצירת ההשפעה צריך בעיקר נגד הירך דהיינו תיקון הברית )עיין גם תורה ב' חלק א' בזה( 

 . וגאווה דקדושה היא כנ"ל שמחשיב ומכבד רק את הקב"ה וכבוד שמים וישראל
דבר אחר שאינו כבוד שמים איזה שלא לתת חשיבות לכל  קדושה היא היכן ששומרדנמצא חרב הגאווה 

 וישראל.
   ששומר שלא לתת חשיבות לקדושה ולכבוד שמים ולישראל.ולעומת זה יש חרב גאוה דסטרא אחרא 

ולכן מדת הגאווה דסט"א גורם להגביר תאוות ניאוף, וכן מבואר תלויות זו בזו, וגאווה וניאוף הן בחי' אחת  
והדמיון ביניהם הוא א' מצד הניתוק מהקב"ה. ומכל חיפוש כבוד שמים,   יא אות ג'. גם בתורה קל ותורה

ועוד גם שכמו שגאווה היא יהירות וחיפוש כבוד עצמו והשתלטות על הזולת, כן הזיווג שנקרא בעילה, כי  
 הוא בחי' של השלטה של צורה על חומר, כשנעשה עם גאווה הוא ניאוף כי הגאווה מכניסה במעשה היחוד

 היה ביטול לרצון שמים ורק עמ"נ להוליד כבוד שמים. . במקום שכל כוונתו ת\לתאוות השתלטות/ 
   .גם לתאוות ניאוף את ישראללכן הגאווה שמכניסים הגרים בישראל מפיל 

בבחי'  וע"י   בעולם.  ניאוף  תאוות  מגבירים  הם  עי"ז  הדור,  המנהיגי  אלו  של  הגאוה 

פשט הפסוק שאשת איש יכולה לפתות לעבירה אפילו  ,  ודואשת איש נפש יקרה תצ  \לא/ )משלי ו(
גדול,   ד:/ אדם  סוטה  בגמ'  הרוח  \לבודרשו  גסות  בו  שיש  אדם  שכל  איש,  ש  ,מכאן  באשת  נכשל  לבסוף 

 ,תאוות אשת איש תצוד אותוו  ,שנפש יקרה רומז לבעל גאווה  ושנאמר ואשת איש נפש יקרה תצוד, דהיינ

ניאוף   גאוה מתגבר תאוות  דסט"א,  [לג ]שע"י  חותם  בחי'  החותם    שהיא  מכסה  פירוש  חותם 
הכלי את  שמים  \לד/ וסוגר  ולכבוד  לקדושה  ההשפעה  את  סוגר  אחרא  דסטרא  לכוחותם  כוונתו  כי  וד ב, 

זוב היא מחלה שגורמת שיזוב ממקום הברית מים   החתים בשרו מזובו  \ לה/ , בחי' )ויקרא טו(עצמו

 
מי שטבעו מיסוד האש טבעו להשתלט על    ש בני אדם שטבעם מיסוד האש ויש שטבעם מיסוד המים ויש מיסוד הרוח, לכן י ש   ידוע   ל

הזולת כמו אש ששורף כל דבר והופך אותו לאש כמוהו, ויש בזה מעלה כשנעשה לשם שמים להחזיר בני אדם בתשובה ויש בזה  
חסרון שהוא קרוב מליפול לניאוף. וטבע המים הוא תאוות תענוגים גם בו יש מעלה כמתענג על דבר שבקדושה. ויסוד הרוח תאווה  

ויסוד העפר שפלות והביטול ועצלות. נמצא שמנהיג צריך מדת הרוח  ל  דבר הרבה, ובקדושה הוא איש אשר רוח בו דהיינו מנהיג. 
 ומדת האש אבל מי שיש בו שתי מדות אלה והוא נפל בגאווה אזי הוא מגביר את הניאוף כנ"ל.

ם וְ   משלי פרק ו   לא ר ָלחֶּ ּכ  ד ּכִּ ה זֹוָנה ע  ָ ׁשּ ד אִּ י ְבע  ׁש ְיָקָרה ָתצּוד: )כו( ּכִּ פֶּ יׁש נֶּ ת אִּ    ֵאׁשֶּ

   נפש שהיתה יקרה קודם לכן באה וצדה לגיהנם:   -נפש יקרה תצוד    -  רש"י פ 

 בחלקת אמריה תצוד את הנפש עם שהיתה יקרה ונקיה מעון:   -תצוד    -  מצודות דוד 
ם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל  ומאי ואשת איש נפש יקרה תצוד אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל אד   -  סוטה דף ד:   לב

באשת איש שנא' ואשת איש נפש יקרה תצוד אמר רבא האי נפש יקרה נפש גבוהה מיבעי ליה ועוד היא תצוד מיבעי ליה אלא אמר  
רבא כל הבא על אשת איש אפילו למד תורה דכתיב בה יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים היא תצודנו לדינה של  

 .גיהנם 

גאווה    צ"ע   קצת  דהינו בעל  לגבוהה  הכוונה  יקרה  יוחנן שנפש  רבי  בר אבא בשם  חייא  רבי  הפירוש של  בגמרא דחה רבא את  כי 
 )צ"ע בזה אולי שיטת רבנו לפסוק כרבי יוחנן( ואעפ"כ רבינו מביא פירוש זה כראיה לדבריו    

כאילו בא על כל העריות כתי' הכא תועבת ה' כל גבה לב    עוד צ"ע הרי בהמשך לכאורה יש ראיה יותר טובה ר' חמא בר חנינא אמר 
וגו' שאין לה דחיה ומדוע לא הביא אותה רבינו  ואולי להפך שרבינו סובר שדייקא מהפסוק   וכתי' התם כי את כל התועבות האל 

 נפש יקרה תצוד יש יותר ראיה ומדברי רבי חמא בר חנינא יש חיזוק לעצם הדבר שגאווה גורם לניאוף 

על הגמרא הזו בעין יעקב שמביא ראיות שגסות הרוח מביאה לניאוף בסנהדרין פרק חלק ביקש דוד שיאמרו אלקי    עיון יעקב   עיין 
דוד ונכשל באשת איש עוד כתוב בגמרא פסחים סו כל המתייהר חכמתו מסתלקת ממנו וכתוב בסוטה עה"פ איש כי תשטה אשתו  

עוד כתוב סוטה פט ובב"ב פרק המוכר פירות מאן דיהיר אאינשי ביתו לא מתקבל     אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטות  
 ופרש"י דהיינו על אשתו וא"כ אינו מצילתו מן החטא 

תורה יא אות ג'  , ועיין לעיל  לבסוף נכשל באשת איש, שנא': ואשת איש נפש יקרה תצוד   -אמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן: כל אדם שיש בו גסות הרוח  * עיין סוטה ד: ]   לג
 [ ותורה קל 

 בגמ' ע"ז לא. הכל משתמר חותם בתוך חותם דהיינו מכסה כפול    כמבואר   לד
רֹו זֹובֹו ָטֵמא הּוא:   ויקרא פרק טו   לה  ש ָ ּבְ ה ָזב מִּ ְהיֶּ י יִּ יׁש ּכִּ יׁש אִּ ם אִּ ם ֲאֵלהֶּ ְרּתֶּ ֲאמ  ָרֵאל ו  ש ְ ֵני יִּ ּבְ ל  רּו אֶּ ּבְ ז   )ב( ּד  ְמָאתֹו ּבְ ה טֻּ ְהיֶּ ֹובֹו  )ג( ְוזֹאת ּתִּ

וא:  ְמָאתֹו הִּ ּזֹובֹו טֻּ רֹו מִּ ש ָ ים ּבְ ְחּתִּ ת זֹובֹו אֹו הֶּ רֹו אֶּ ש ָ    ָרר ּבְ

)ת"כ( למד על הטפה שהיא מטמאה )נדה נה(. זוב דומה למי בצק של שעורין ודחוי ודומה ללובן ביצה המוזרת    -זובו טמא  )ב(    רש"י 
זרע קשור כלובן ביצה שאינה מוזרת:  זובו      שזב את בשרו: לשון ריר    -)ג( רר     שכבת  שיוצא צלול:   -את    -או החתים      כמו ריר 
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ו  של זוב כחותם קטן על  ילו שיוצא ממנו טיפה קטנה  אפשפירושו  לשון החתים  עכורים והם אב הטומאה, 
הו האמה  בטומא  אפתח  חמורהטמא  ל  .ה  רמז  בזה  מצא  דסט"א  ורבנו  דקדושה  שהוא  חותם  חותם  הפך 

לכוו  שהוא מנת  על  כח השפעה  וסגירת  רק לשם שמיםחתימת  בו  לחותם  ן  בין החתים בשרו  . ההשוואה 
ט כי  היא  טומאידקדושה,  שיעור  היא  גם  ההולדה  זו    הת פת  והן  האמה.  פי  את  חתם  שרק  במעט  אפילו 

לטומאה   וזה  חיים  להוליד  זה  האמה  מפי  יוצא  ששתיהן  זה  מוותש לעומת  בחי'  בתורה   ,היא  כמבואר 

 . \לו/רמב
רוצה    כי ע"י חרב הגאוה דקדושה מתגברים על תאוות ניאוףוהטעם שע"י גאווה מתגבר הניאוף  

של תאוה זו רחמנא ליצלן אזי צריך לחגור חרב הגאוה    לומר כי כשמתגברין חס ושלום המחשבות רעות
יר בשרשה על  ונשמתו  נפשו  יקרת  מעלת  גודל  עצמו  אח  להזכיר  היינו  ירך,  על  חרבך  חגור  בבחינת  כו 

העליון, ושהוא מבני אברהם יצחק ויעקב מזרע ישראל הקדושים, אשר משה רבינו ע"ה אמר להם אשריך  
תך, כי השם יתברך בעצמו כביכול הוא מגן עזרינו וחרב גאוותינו, ואיך  ישראל מי כמוך וכו' ואשר חרב גאו

יעלה על מחשבתו לטמא את נפשו הקדושה בתאוה זו רחמנא ליצלן, אשר הוא מעשה בהמה ממש ושייך  
ידי חרב הגאוה הזאת   רק לעכו"ם אשר )יחזקאל כ"ג( בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם וכו', ועל 

נופל לגאווה דסט"א אין לו חרב להלחם  דקדושה  כשחרב הגאווה  אבל    )פל"ח(  ה זאתהוא מתגבר על תאו 

והוא רמז  ,דרך הלוחמים לחגור את חרבם על הירך   חגור חרבך על ירך, בבחי' )תהלים מה( בתאווה
הניאוף תאוות  את  להכניע  היא  המלחמה  שעיקר  ה'  ירך   בעבודת  הרגלים    המכונה  חיבור  מקום  )שהוא 

מי שלא מחשיב  י חרב הגאוה של אלו המנהיגים הנ"ל  . אבל ע"לגוף( כל  בה לחתוך  שלוחמים 

של ניאוף שהיא שמקבלין מהגרים כנ"ל מתגבר ח"ו תאוה זו    ומכבד את עצמם, ע"י חרב גאווה זו

 :  כנ"ל ע על המקבל ירדיפה אחרי תענוג ושליטה של משפ

 
 זאות 
שדולה עצות עמוקות מני החושך ע"י צעקה בלא   עד כאן למדנו כיצד מגדלים את האמונה ע"י איש תבונות

קול, וע"י גידול האמונה נעשים גרים, אלא שעמהם בא גאווה שעל ידה נעשים מנהיגים עזי פנים ועי"ז 
 מתגבר ניאוף בעולם. 

וביארנו עפ"י לק"ה ע"ת ה' שהאמונה מתחזקת ע"י הארת אמת הנשפע ע"י שמעוררים יחוד פנימי עליון, כי 
 יתה היא צדק וע"י שמאיר בה אמת נעשית אמונה.  האמונה בראש

 גם ניאוף הוא חתם דסט"א  שפונתבאר לעיל 
וע"י הנ"ל   עתה יבאר שיש צדיקים שומרי הברית שמגינים על הדור מהניאוף הנ"ל שמתגבר ע"י המנהיגים

  , שהוא אור האמת שכשהוא מאיר אזישהם מכניעים התאווה מאיר אור התפילין שהוא חותם דקדושה
 חותם וסוגר את האמונה שלא יכנס בה שום שקר. 

עניין החותם דסט"א שע"י פגה"ב ולעומתו חותם דקדושה שע"י שמירת הברית, שהם בחי' תפילין רעים  
ותפלין קדושים. נראה לבאר, עניין שמירת הברית היא שמירת היסוד שהוא הצינור המחבר בין המעיין  

אמונה, כי כל צינור יש לו שני צדדים ושניהם צריכים שמירה,  בין האמת ללמקווה, בין החכמה למלכות, 
דהיינו מהיכן ישאב מימי חכמה ולאן ישפוך אותם, ועל היסוד דהיינו הצינור הזה יש מלחמה בין הקדושה  
לסט"א מי יחתום ויסגור אותו שלא ישלוט בו זר, כי ע"י פגם הברית הוא בשליטת הסט"א ואזי היסוד הוא  

שמירת הברית דהיינו הקשר החזק   ע"י אכזב של שקר למלכות דסט"א, לעומת זה ןמעיינחש המחבר בין 
עם הקב"ה, אזי השליטה על היסוד היא של הקדושה שחותמת וסוגרת אותו משליטת זר ושומרת שהוא  

)כך נראה לבאר מדוע   יחבר, את מעיין החכמה דקדושה למלכות ואמונה דקדושה, שהיא מקווה טהרה.
 (  ועיין בתיקוני זוהר לקמן שמבאר גם כך בפירוש השני עומת חותם דסט"א שהוא פגם הבריתנקרא חותם ל

ורבנו רמז לזה  ,כן בכוונות האריז"ל למצוות תפליןשהתפילין דקדושה נקראים חותם כי מצינו  עוד טעם
צד רומז  ריער רב ציין לתיקוני הזהר שם מבואר כיעשימני כחותם על לבך כחותם על זרועך. והטשבפסוק 

שער  ו \לז/פרי עץ חיים תפילין פ"זועי"ש ביאור המתוק מדבש שמבואר עפ"י פסוק זה לסוד התפילין, 

 
שיוצא עב וסותם את פי האמה ונסתם בשרו מטפת זובו זהו פשוטו ומדרשו )נדה מג( מנה הכתוב הראשון ראיות שתים וקראו טמא  

זובו או החתים בשרו מזובו  שנא' זב מבשרו זובו טמא הוא ומנה הכ' השני ראיות שלש וקראו טמא שנ' טומאתו בזובו רר בשרו את  
 טומאתו היא הא כיצד שתים לטומאה והשלישית מזקיקתו לקרבן: 

ל    -  רמב   תורה   לו  ׁשֶּ ים  ְרהּורִּ ת ֵמהִּ לֶּ ּצֶּ יא מ  הִּ ׁשֶּ ָדָקה  ּצְ ִחינֹות ֵמת ה  ּבְּ ָאה,  מְּ ִחיַנת ֲאִבי ָאבֹות ַהּטֻּ ּבְּ ֵהם  ֶׁ ת  ִנאוּף ש  ינ  ְבחִּ ּבִּ ם  ת ֵמהֶּ לֶּ ּצֶּ ּוְצָדָקה מ   ,
ֵלי י'(:  ׁשְ יֵלנּו:  )מִּ ּצִּ ם י  ֵ ׁשּ ת", ה  וֶּ ּמָ יל מִּ ּצִּ  "ּוְצָדָקה ּת 

והנה ענין התפלה הנעשה בה באותה הנקודה של רחל, זה שאמר הכתוב, כחותם על לבך כחותם על  -ן פ"ז  י ל י תפ   פרי עץ חיים   לז 
לם ענין כחותם על  זרועך, כי עתה שעלתה אותה הנקודה באור הבוקר עד זרוע שמאלי של זעיר אנפין, ועמדה שם פב"פ עמו, אז נש 

דזעיר   בזרוע השמאלי  ונתונה  בחוץ,  היא  הנקודה,  זו  )א( אך  זעיר אנפין.  של  בלבו  בפנים  היה  המוחין שלה,  כי רשימו של  זרועך, 
אנפין מבחוץ, ואז בהיותה שם הנקודה, יוצא הרשימו שלה מתוך לבו של זעיר אנפין, ונכנס באותו הנקודה בהיותה עמו על זרוע, ואז  

רשימו ההוא לאותה הנקודה במקום המוחין, ואז בהכנס הרשימו ההוא לתוך אותה נקודה, אז נקרא אותו נקודה תפלה של  משמש ה 
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)אמנם על ידם גם נעשים התפלין   שעקר הכוונה לתפלין של יד שהם בחי' חותם דקדושה. הכוונות תפלין ה'
יחס למוחין דז"א, כי המוחין  , ונקראים חותם כיון שהם רשימו של מוחין דנוקבא הנקראים חותם בשל ראש(

שלה אינם עיקר אלא מקבלת ממנו כחותם. כי כל תפילין הם רשימו של מוחין שנשאר אחרי הסתלקות  
המוחין ורשימו של ז"א מסתלק למעלה ואילו שלה מסתלק אל ליבו של ז"א, ובבקר היא עולה לזרועו של  

)כל זה מבואר  "א שהם תפילין של ראש שלה. מליבו, והן תפילין של יד של ז  הרשימוז"א, ואזי מאיר בה 
   באריכות בתורה לח שהיא בנויה על כוונות אלה(

דהיינו נפילת האמונה מאד ע"י המגיני  דר הדברים משמע שדייקא ע"י נפילת הגאווה והתגברות הניאוף ומסֵ 
 לין.י וזוכים על ידם להארת האמת עוד יותר בבחי' תפ \לח/ ארץ נהפך הירידה תכלית העליה

  לחותם דקדושה שהם בחי'זוכים של המגיני ארץ שמירת הברית ע"י הכנעת חותם דסט"א ע"י ומבאר מדוע 
של הארת אמת מציאותו ית', כי השכל הוא כמו שלהבת הנר האחוז  מוחין  שהוא של עם ישראל תפילין 

מנונית הזו  במח שהוא הפתילה ודולק ע"י שמנונית הגוף העולה למח וע"י פגם הברית מאבד האדם את הש
ונפגם מוחו. ועיין גם תורה יא אות ד' שפגם הברית הוא פגם המח כאילו זורק פרורי מח. וכן מבואר בתורה  

על כן רק כשמתקן הברית בשלימות אזי המוחין  עי"ש שלו סוף אות ה' סילוקא דיסודא עד אבא ואמא, ו
  שלו בשלמות.

שהם בחי' זה לעומת זה למנהיגים    בדור, הוא ע"י המגינים שהניאוף ופגם הברית  מזהולהנצל  

שהם  המגינים  כי  ,  הנ"ל כנ"לאלה  הגרים  בגלל  שהתגברה  וניאוף  הגאווה  על  להתגבר  יש  הצליחו  כי   .
ע"י שמשברים תאוותם  שהם מגינים עלינו ומצילין אותנו. כי  שהם שומרי הברית  [  לט]  מגיני ארץ

)איוב מה שאמר הקב"ה לאיוב    הם מכניעין החותם דסט"א שנעשה ע"י הגאוה כנ"ל. בבחי'
מהתוכחה שמוכיח אותו על דבריו  פשט הפסוק הוא חלק  גאוה אפיקי מגינים סגור חותם צר  \מ/ מא(

  לו את מתאר  וכאן    ,הקשים שאמר והקב"ה מתאר לו עד כמה השגחתו על כל הברואים היא לפרטי פרטים

ללויתן שעשה  החזק  הקשקשים  ה  ,שריון  לענין  רמז  כאן  מצא  ארץ  ורבנו  המגיני  של  סוגרין  נ"ל  שהם 
 ומכניעין חותם דסט"א שהיא בחי' תאוה הנ"ל שנעשה ע"י גאוה כנ"ל. 

עתה מבאר רבנו סוד התפילין ומתבאר שאע"פ שבמהלך הפשוט נראה שהמגיני ארץ רק מתקנים את הפגם  
"י הפגם של  ודייקא ע \מא/ את הירידה לתכלית העליה הופכיםבאמת המגיני ארץ אבל שנעשה ע"י הגרים, 

אזי זוכים להרבה יותר ממה שזכו לפני הפגם, וזהו אור התפילין שהוא   ,הגאווה וניאוף כשמתגברים עליו
   .הארת אמת נפלאה, שזוכים ע"י המסירות נפש של המגיני ארץ לשבר תאוותם

שהם   ארץ  וע"י  בחי'  המגיני  נעשה  עי"ז  דסט"א,  חותם  בחי'  שהוא  התאוה  זאת  מכניעים 
מוח דקדושה  ,יןתפילין  חותם  בחי'  האריז"ל  שהם  וככוונות  בזוהר  הם  ,כמבואר  בחי'    שתפלין 

יד    שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך)ש"ה ח(   זה בשיר השירים רומז לתפילין של  פסוק 

כמבואר   {\מה/[מד]  ותיקון כב  \מג /[מב' ] ע' תיקון א}כמבואר בתקוני הזוהר  שהן על הזרוע כנגד הלב  

 
יד, כי אותה נקודה נקשרת אז בזרוע שמאלי דז"א, במקום הקיבורת, לפי שהוא כנגד הלב של ז"א, כדי לקחת אותה הרשימו שלה  

שין בראשה בחינת תפילין. ונמצא, כי בערך הז"א עצמו, הן תפילין בזרוע על לבו.  אשר שם כנ"ל, ואז נכנס בה אותה הרשימו, ונע 
 אבל בבחי' הנוקבא, הם תפילין של ראש שלה:  

תורה כב אות יא כדי להשיג נשמע גבוה יותר  , פירושה שבעליה זוכה ליותר ממה שהיה קודם הירידה, עיין  ירידה תכלית העליה   לח
 .צריך ירידה צורך עליה 

המעשה מהמתנגד שכינה את מוהרנ"ת ורבי נפתלי מגיני ארץ על שהגנו על רבם ונרמז כאן במה שמגיני ארץ הם המגינים על    ם מז י' )עיין ימי מוהרנ"ת סימן לז וחיי מוהר"ן סימן מאתהלי   לט 
 (  העולם מפגה"ב .דהיינו הך 

יָ   איוב פרק מא   מ י  ְסנֹו מִּ רִּ ל  פֶּ כֶּ ּבְ ְלבּוׁשֹו  ֵני  ּפְ ה  ּלָ גִּ י  מִּ יו ֵאיָמה:   בֹוא: )ה(  ּנָ ׁשִּ יבֹות  ְסבִּ ח   ּתֵ פִּ י  ָפָניו מִּ ְלֵתי  ּד  ָסגּור    )ו(  ים  ּנִּ ָמגִּ יֵקי  ֲאָוה ֲאפִּ ּג  )ז( 
   חֹוָתם ָצר: 

חוזר על הראשונות לדבר על לויתן מי יוכל לגלות קשקשות שהן בכפל רסנו, בכפל שפתיו כשהן    -)ה( מי גלה פני לבושו    –  רש"י 
  בכפל הן השפתים שהן כפולות אחת למעלה ואחת למטה שאין בריה רשאה ליכנס שם מפני אימתו:   פתוחות מי הוא אשר יכנס שם, 

הוא חותם שריונו שהו' צר    -גאוה גדולה יש לו בחוזק מגיניו הן קשקשים שעליו המגינין עליו כמגן. סגור    -)ז( גאוה אפיקי מגנים  
וזהו שנא' אחד באחד יגשו  וסגור ועצום שכל קשקש' וקשקשת דבוקה בו ואדוקה לחברתה שא  ין בריה יכולה להכותו בין הדבקים 

 שכולן מוגשות ותכופות זו לזו: 

, אלולא שנפלתי לא קמתי, כי אשב בחשך  " אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי ...."   -ה רמז תרכח פ" שמעוני תהלים    ילקוט עיין    מא
 ה' אור לי אלולא שישבתי בחשך לא היה אור לי: 

קמתי    דהיינו שהנביא  שנפלתי  בגלל  דרשו שאדרבה  וחז"ל  יקומו  בודאי  שהם  כיון  ישראל  במפלת  לשמוח  מה  לגויים  שאין  אומר 
 משמע שקמתי למקום יותר גבוה ממה שהייתי לפני שנפלתי.

 דף יח.  מב 

  יש  כי   דע ,  בקיצור  ל "וז (,  דתפלין'  ה  דרוש  כ"בשעה )   ל "האריז   כ" מש  ה"בע   נקדים   הבא   מאמר   את  להבין   -  עם פי' מתוק מדבש()  דף יח:  קדמאה   תקונא   זהר   תיקוני  מג 

,  א "דז  הלב   נתון   שם   אשר   שלו   החזה   תוך  ממש   א"ז   תוך  נשאר   דנוקבא   דמוחין   הרשימו  אבל ,  ראשו   על   ועולה   בלילה   ממנו   מסתלק  א" דז  דמוחין   הרשימו   כי,  לנוקביה  א "ז  בין   חילוק 



 מוהר"ן תנינא                תורה ה                         ליקוטי                                            8ח: 

שמסתלקי שבלילה  שלי  שם  שהמוחין  שכיון  )הקב"ה(  מז"א  מבקשת  )אמונה(  המלכות  אזי  המוחין  ם 
הרשימו   את  לי  תאיר  לכן  לבך,  אל  נסתלקו  אלא  לגמרי  נסתלקו  לא  המוחין שלך(  )של  חותם  שנקראים 
ואזי אהיה כחותם על   לי את הרשימו  ולשם תאיר  זרועך של שמאל  ובבקר אני אעלה אל  שלהם מלבך, 

 . יד שלך זרועך שהם תפילין של 
ש זוכים    ע"יוטעם  התאוה  תפליןהכנעת  של  תאוות    למוחין  שבירת  ע"י  המוחין  תיקון  עיקר  כי 
את    ניאוף לבטלה  שזורק  הוא  הברית  פגם  הכי  דולק  ידה  שעל  ע"י מוחהשמנונית  המוח  עיקר  כי   .

עולי הם  שבגוף  והליחות  דולק,  נר  כמו  הוא  המוח  כי  הגוף,  ונעשין    מום ליחות  להמוח 
היא השכל  [מז]  המוחשמנים אל   והנמשה  נשמת אדם  ה'  נר  . נמצא שעיקר המוחין  וכמו שכתוב 

ע"י שמכניעין  ע"י ניאוף מאבדים את השמנונית ואת השכל ואילו  ע"י ליחות ושמנונית הגוף. ע"כ  
המוח  אל  הליחות  עולין  עי"ז  לחוץ,  הגוף  ושמנונית  ליחות  יוצאין  ואין  ניאוף  תאוות 

 חין. ונעשה שמנים שזה עיקר המו
ע"כ ע"י המגינים הנ"ל, שמכניעין תאוה זו, ע"כ הם עושין עי"ז בחי' תפילין מוחין כנ"ל.  

הפגם   קודם  שהיה  ממה  יותר  עוד  המוחין  את  הגוף מבחי' החתים  ומתקנים  ליחות  כי הם מעלין 
העליה  בשרו   תכלית  שהיא  לירידה  בשרו  החתים  של  הפגם  את  שעושים  מוחין דהיינו  מזה  ועושין 
 תפילין, כי תפילין הם התנוצצות המוחין.  בחי' 

 
  דרישא   המוחין   מן  בה  הנחתם  החותם   הארת   רק   אינם   דנוקבא  המוחין   אבל ,  העקריים  מוחין   הם  א "דז  רישא   תוך   םהנכנסי   המוחין  כי   ונודע ,  הנוקבא  אל   הארה   בלילה   יוצאת   ומשם

 .   כחותם   לבו בתוך שלה  המוחין הארת  את  שישים  א"מז  הנוקבא  שואלת כי,  לבך על  כחותם שימני הפסוק  ענין  וזהו, העקריים המוחין  שהם א "דז

  א "ז  בין   הפירוד   זמן  הוא  אז ,  מסתלק  הרשימו   שאף,  לגמרי   מסתלקין  שהמוחין  בלילה  אבל ,  מוחין  בחינת  להם   שיש   לפי ,  נוקביה   עם  א"לז   ובקיר   יש  ביום  כי  נודע   כי ,  שם  כתב  ועוד 
  ,לבך  על  כחותם   מנישי ,  לו  ואומרת   שואלת   היא  ואז ,  ביניהם   פירוד  יש  בהסתלקותם   ועתה ,  אליה   ממנו   וניתנים   הנמשכים   המוחין   היו  אותם   מקשרת   שהבחינה שהיתה   לפי,  לנוקביה

  הדבר  וטעם, לבך  על   ישארו אלא , לגמרי  יסתלק  ולא , החזה   במקום שם  וישאר , לבך   על  שלי  והרשימו החותם  זה  שתשים  באופן  עשה,  ממני  מסתלקת  הארתך  שעתה  פי   על   אף דהיינו 
 .   באריכות  שם  עיין , גמריל  ממך   להפרד  יכולה ואיני, אהבה   כמות עזה  כי ( שם)   שכתוב וזה , עמך  לי   שיש  האהבה רוב מפני   הוא

א  כי  ואמר  הו    ַמְלכ ָּ ון  ְדֻכל ְ א  ֵחיוָּ ם  ד ָּ דָּ ִאיהו  ,  אדם   בפנימיותו  הנקרא  א "ז  הוא,  הקודש   החיות  כל  של  המלך   אָּ ִליק,  א" ה   ו"וא  א" ה   ד "יו  השם   סוד  שהוא  ד ְ סָּ ן  ד ְ ב ַ ֻחש ְ ד   ב ְ   חָּ
מו ת  המלכות   נקראת  אז ,  במלכות   רושם  כשמניח  היינו,  היצירה  עולםשב  שבמרכבה  אדם   פני  של  השורש  שהוא   ולפי,  ם" אד  עם  שוה  במספר  שעולה ם   ד ְ דָּ א ,  אָּ א   ד ָּ ִכיְנת ָּ א   ש ְ יש ָּ   ַקד ִ
ִאיִהי, הקדושה השכינה שהיא אדם  דמות  (   ומפרשים   ר"ובל  מ" וז  ר"שע ).  א "ז  של ורושם ציור   נשאר   בה כי,  א "ז של   דמותו  שהיא ִדי ֹוְקֵניה   ד ְ

ם   ִאיִהי  כי  ואמר ילֵ   חֹותָּ ה  ,  שלו  העקריים  המוחין  של  החותם  הארת  הם  א" מז  מקבלת  שהיא  שלה  שהמוחין  לפי,  א "ז  של  החותם  נקראת  המלכות  יה  ד ִ ַמר   ַוֲעלָּ   נאמר   ועליה  ִאת ְ

יֵמִני   א "לז  אומרת   שהמלכות  ם  ש ִ ךָּ   ַעל   ַכחֹותָּ ִכי  ומפרש   ִלב ֶּ הָּ ְמַרת   ד ְ א   אָּ ִכיְנת ָּ ב   ַעל   ַאף ,  המוחין   תהסתלקו   בעת  בלילה  א"לז   השכינה  אומרת   כך   כי   ש ְ ַאְנת ְ   ג ַ ק   ד ְ ל ַ ַ ְסת  א   ת ִ   ְלֵעילָּ
ךְ ,  ראשך   על  למעלה  לגמרי   יסתלקו  שלך   שהמוחין  פי  על  אף  י ֹוְקנָּ א   ד ִ י  לָּ ִאי   ִאְתַעד ֵ ַלם   ִמנ ָּ   לא   דיוקנך   שהוא   שלי   המוחין  של   הרשימו  שהיא   שדיוקנך  האופן  בזה   עשה  אבל  ְלעָּ

ַההו א, ילה בל גם אלי  יאירו אלא , לעולם   ממני  יסתלקו  ם  כ ְ ְבַההו א ,בו  שחותמים החותם  כמו  חֹותָּ ק  ֲאַתר  ד ִ ב ַ ִאְתד ַ יה   ד ְ ימו   ב ֵ אֵרי ְרש ִ מָּ א  ד ְ מָּ   ונחתם  שנתדבק  המקום שבאותו  חֹותָּ

א , החותם בעל  של   והצורה הרושם   בו י  לָּ יה   ִאְתַעד ֵ א ִמנ ֵ י ֹוְקנָּ א  ד ִ מָּ א  ְדחֹותָּ מֹוְדעָּ ת ְ   ישארו  כן  כמו , החותם  בעל  את  ידו  על   להכיר  החותם  צורת   ממנו  ונתבטלה סרה  לא   ֵביה   ְלִאש ְ

 (   ומפרשים מ "ז  ר" שע ).  לעולם   דיוקנך  ממני   יתבטל ולא  יסור לא  זה  ידי  ועל, בלילה  גם אלי להאיר   תמיד  בלבך  שלי  המוחין רושם 

ךְ   ו ְבִגין ָּ ה   כ  ְמרָּ ת   אָּ נֶּסֶּ ֵאל   כ ְ רָּ יֵמנִ ,  ה" להקב  ישראל  כנסת  אמרה   זה  ובשביל   ִיש ְ ם   יש ִ ךָּ   ַעל   ַכחֹותָּ ימו    פירושו  ִלב ֶּ ְרש ִ ין  כ ִ ְתִפל ִ יָּד   ד ִ ,  חותם   הנקרא  יד  של  התפלין  של  כרושם  ד ְ

ו ן ִאינ  ֳקֵבל   ד ְ א  לָּ ם ,  הלב  כנגד  שהם  ִלב ָּ חֹותָּ ַ ךָּ   ַעל   כ  ין  פירושו  ְזרֹועֶּ ְתִפל ִ א  כ ִ ֵריש ָּ ו ן  ד ְ ִאינ  ין  ד ְ ְליָּ ַ ל   ְרצו ִעין   ת  א  ַעל   ִסְטִרין  ְלכָּ או דְ   ִלב ָּ   חותם   הנקרא  ראש  של   התפלין   כמו  רֹועָּ

ו ן   האלו  תפלין  ובמצות  ו ְבהֹון ,  ימין  זרוע   לצד  הימין   ורצועת,  הלב  על   השמאל  רצועת   היינו ,  צד  לכל   תלויות   ממנה  הנמשכות   שהרצועות  יִמין  ִאינ  ו ן  ְרש ִ ִאינ  יה    ד ְ ֵ א   ַעמ  ֻקְדש ָּ ִריךְ   ד ְ   ב ְ
  החותם  אותו  ששמת  כמו ,  לבך  על שמינו  אתה   כן, לבינו על  התפלין   שהם חותמך את  משימים   שאנו  כמו ואומרת  ישראל  כנסת   מבקשת  לכן ,  ה"הקב   של עמו  שהם  ישראל  רשומים  הו א

 (   מ "וז  מ "כ ). שלך  הדיוקן  שהיא במלכות 

יֵמִני  כ"מש   לפרש   יש  ְועֹוד  ם   ש ִ א   היינו  ַכחֹותָּ ם   ד ָּ אֹות  חֹותָּ ִרית   ד ְ ש    ב ְ   ממנו   יצאו  שלא  ושמור  חתום  הברית  שיהיה  כדי ,  בשרינו  על   חותמים  שאנו  קדש  ברית  של  חותם  הוא   זה   קדֶּ

  אנו   ובו (,  א "ע   פט  דף  לך  לך'  פ  בזהר  כמבואר )  ה "הקב  של   בשמו   להתאחד   נכנסים   אנו  ידו  ועל ,  קדש  ברית   באות  חתם   וצאצאיו (  המילה  שלאחר   בברכה )  שאומרים   כמו ,  לבטלה   טפות 

ִרית  אֹות   ְוהו א ,  העמים  משאר  נבדלים ב ַ   ב ְ ש    ת ש ַ ִמים   קדֶּ   שהנמול   אות   היא   שהמילה   וכמו,  לעולם   היא   אות   ישראל   בני  ובין  ביני(  יז  לא  שמות )  ש "כמ  לישראל  רק  שניתנו  טֹוִבים  ְויָּ

 (   מפרשים) .  ה "של הקב מעמו   שהם  לישראל אות   הם, מלאכה   בהם עושה ואינו  טובים  וימים  שבת השומר כן, ה"הקב  של  מעמו  הוא
 דף סה:   מד

  בתפלת  ן" לזו  שבאו  שהמוחין   שכתב (,  דתפלין'  ה  דרוש )  הכונות   בשער   ל " האריז  דברי   בקיצור   נעתיק ,  ד" בס  הבא   מאמר   את   להבין   -  עם פי' מתוק מדבש()  דף סה:   תיקון כב   מה 

  ונעשה   עולה  א "דז  מוחין   של  שהרשימו   והיינו ,  הרשימו   אותו   גם   םמה   מסתלק   הלילה   בתחילת   ומיד ,  היום   כל   המוחין   של   רשימו   מהם   נשאר   אבל ,  התפלה  אחר   מיד   מסתלקים   שחרית 
  אבל ,  מוחין   כשיש  ביום   הוא   ן " זו  יחוד   עיקר   והנה ,  מקיף   אור   בבחינת  אליה  מאיר  ומשם,  א"דז   הלב   במקום   החזה   תוך  נכנס ,  ממנה  היוצא  דנוקבא  דמוחין  והרשימו,  ראשו  על   מ "או

,  החותם  הארת   היינו )   חותם   הנקראים   שלי   המוחין   של   שהרשימו   באופן   שתעשה   כחותם  שימני   א " מז  מבקשת   היא   ואז ,  ן "זו   בין   רוד פי  זמן   הוא   ואז ,  שלהם   הרשימו  אף   שמסתלק   בלילה 
  ההנ,  ממני   מסתלק  הוא   גם   בלילה   ועתה ,  ביום  בי   שנשאר (  חותם   הנקראים  א"ז   של  העקריים   מהמוחין  בה  שנחתמה  הארה  רק  שהם  לפי  חותם  הארות   נקראים  דנוקבא   המוחין  כי

  ממך   להפרד  יכולה  ואיני  אהבה  כמות  עזה  כי  כ "מש  וזה ,  אליך   לי   שיש  אהבה  מרוב   ממך   מבקשת   אני  זה  וכל,  החזה  במקום   שם  וישאר,  לבך   על   שלי  והרשימו   החותם  זה  את   תשים 
 .   לגמרי 

א   ִאיִהי  שאמר  וזה מָּ א   חֹותָּ ְטרָּ א   ִמס ִ   ו ְבִגין (  ק"הרמ  ג"ה(, )ג "פ  ה "של  ח "בע  ש"כמ)  אמת   חותם  הנקרא  א" דז  מתפארת  שמקבלת  המוחין  הארות  מצד   חותם  הארות   סוד   היא   המלכות   ְדגו פָּ
ִאיִהי א  ד ְ מָּ ְמַרת,  חותם  הארות  בסוד  שהיא   ובשביל   חֹותָּ א  אָּ ִכיְנת ָּ י  ש ְ ִאיהו    ה "יהו  ְלַגב ֵ או  ד ְ גָּ   הנחת   בסוד  בפנימיותה  בה  המאיר   א "ז  של  ה" הוי  השם  אל  השכינה  אומרת  ִמל ְ

יֵמִני,  תפלין ם ַעל ַכח   ש ִ ךָּ   ֹותָּ   ומשם ,  א"ז   של  לב  הוא  ששם  א" ז  של  החזה  בתוך   ונכנסים  ממנה  בלילה  מסתלקים  המלכות   של  המוחין  של   שהרושם (  דתפלין '  ה  דרוש   כ"משעה)  כנודע   ִלב ֶּ

ַאף   א "לז  אומרת   היא  לכן ,  למטה   אליה   מאיר   הוא ב   ַעל   ד ְ ַאְנת ְ   ג ַ ק   ד ְ ֵ ל  ַ ְסת  י   ת ִ א   ִמנ ִ לו תָּ גָּ   בין   פרוד   יש  שאז ,  לגלות   הדומה  בלילה   דהיינו ,  בגלות  ממני   סתלק ת  שאתה   פי   על   אף   ב ְ

א  זה  כל  עם,  ן "זו מָּ ךְ   חֹותָּ ַאר ,  לי  שנתת  המוחין  הארת   דהיינו ,  שלך   החותם  ִדילָּ ָּ ת  י  ִאש ְ א,  שלי  המוחין  הארות  נכנסו  ששם  מלבך   בי  ותאיר  עמי  תשאר  ִעמ ִ י  ְולָּ י  ִאְתַעד ֵ ַלם  ִמנ ִ   ְלעָּ
 (   ומפרשים ר"שע ) . הארה איזו בלילה  גם עלי  תאיר ומשם , לבך   תוך  ישארו  שלי המוחין ל "ור , ממך  להפרד   יכולה  איני  אהבה מרוב   כי, לעולם  ממני   תסתלק ולא 

 עולין  -מתרצו    מו

המוח    –ה נתיב ד שביל ב ד"ה הריאה  עיין לעיל תורה רכה ]דף קיד.[ ותורה ס אות ג' ]דף עא:[ ותורה ה תנינא אות ז ]דף קיד.[ ותורה ח תנינא אות יב ]דף יח:[ שבילי אמונ   מז
 כפתילה שבנר.



 מוהר"ן תנינא                תורה ה                         ליקוטי                                            9ח: 

)מגילה   יקר כשרז"ל  נקראו התפילין  נעשין [  מח]  ויקר(  יו:וע"כ  כי התפילין  אלו תפילין. 
דהיינו שמהפכים    כנ"לאשת איש נפש יקרה תצוד  ע"י תיקון תאוות ניאוף שהיא בחי'  דייקא  

 . ין הנקרא יקרנפש יקרה לאור התפיל תאת פגם הניאוף שנגרם ע"י הגאווה הנקרא
כי נעשין ע"י תיקון הגאוה וההתפארות שמביאין הגרים    [,מט]וע"כ נקראין התפילין פאר  

  , עי"שובו פתח את התורה  נראה שכאן מכין רמז לביאור הפסוק תקעו בחודש שופר שבסוף התורה  כנ"ל

 . שבחודש רומז לגאווה שמביאים הגרים כי רומז להתפארות חדש
ג( להר    ומשה היה רועה  \נ/ וזה בחי' )שמות  והגיע  יתרו  צאן  את  רועה  מספר שהיה  הפסוק  פשט 

. ורבנו מביא מכאן רמז  משיעבוד מצרים  חורב שם ביקש ממנו הקב"ה להיות רועה ישראל ולגאול אותם

ישראל את  רועה  הדעתמשה  ,  שהיה  ללבו/   [נא]   הוא  ממוחו  מאירה  היתה  ית'  שמציאותו   \נבפי' 

וחזקה כמו רועה צאן שמנהיג את    י' מוחין תפילין, הוא רועה דקדושה,בחשזה  ,  בהרגשה ברורה 
 והמנהיג את ישראל לשמור  ,הצאן למחיה ושומר מחיות רעות כך רועה ישראל מנהיג אותן לשמור הברית

 .   שהוא מנהיג לפגם הברית {משלי כט} רועה זונותהיפך  הוא הברית
לבוא אחרי תחית המתים  בנבואת    כדמצינו  \נד/ [נג ]   דקדושה   שבעה רועיםוזה בחי'   מיכה שלעתיד 

והם   רועים  שבעה  לישראל  ויעקביהיו  ואברהם  מימין  מתושלח  שת  המלך    \נה/ ומשה   אדם  ודוד  משמאל 
והם ג' אבות    \נז, אמנם גם מצינו ששבעה אושפזין של חג הסוכות גם הם נקראים שבעה רועים/ \נו/ באמצע

 בחי' משה ורועה דקדושה זה , ומשה אהרן יוסף ודוד

 
 אסתר ח' טז   מח 

 * סוכה כה.: ]וגם בברכות יא. טז: תענית טז. כתובות ו: ב"ב ס: דכתיב ביחזקאל כד יז פארך חבוש עליך[   מט 

ּצֹאן    שמות פרק ג   נ ת ה  ג אֶּ ְנה  ּיִּ ְדָין ו  ְתרֹו חְֹתנֹו ּכֵֹהן מִּ ת צֹאן יִּ ה אֶּ ה ָהָיה רֹעֶּ ים חֵֹרָבה: )א( ּומׁשֶּ ר ָהֱאלֹהִּ ל ה  בֹא אֶּ ּיָ ר ו  ְדּבָ ּמִּ ר ה  ח   א 
', תורה כ אות י', תורה כא  זוהר ח"ב רכא. חסד לאברהם א טז. שער הפסוקים בלק. מגלה עמוקות וארא. ועוד הרבה. נזכר הרבה בלק"מ עיין תורה ו אות ז, תורה טו אות ז   נא 

 ורה קטו.אות יא, תורה לו אות ב', תורה מג תורה נו אות ח' ת 

הוא ממצע בין השכל למדות ודעת לשון חיבור כמ"ש ואדם דע את חוה, נמצא שבר דעת מחבר היטב את מה שמשיג    כי הדעת   נב
וברורה. חזקה  והתפעלות  שנעשה הרגשה  עד  לבו  על  המאיר   בשכלו  כיון שזכה לאספקלריא  רבנו  יתק  ומשה  דהיינו שמציאותו  ה 

רה כל כך ברורה עד שנעשה מרכבה למדת הדעת הזו. והאיר אותה לכל ישראל  א ו בה בלא שום צל ספק ומשכלו ללב האירה לו  
 כמבואר בתורה ד' עה"פ אתה הראתה לדעת.

 סוכה נב:   נג

והיה זה שלום אשור כי יבא בארצנו וכי ידרוך בארמנותינו והקמנו עליו שבעה רועים ושמנה נסיכי אדם    ד{ -}מיכה ה   -  סוכה נב:   נד
ישי   אדם  נסיכי  שמנה  נינהו  ומאן  בשמאלו  ומשה  יעקב  אברהם  מימינו  ומתושלח  שת  אדם  באמצע  דוד  רועים  שבעה  נינהו  מאן 

   יהו: ושאול ושמואל עמוס וצפניה צדקיה ומשיח ואל 

ז' רועים כו'. רועים הם מנהיגים של הדור יהיו ז' ודוד באמצע דוגמת מנהיגי עולם האמצעי שהם ז' כוכבי לכת והשמש    -  מהרש"א 
באמצע כמ"ש במלכות בית דוד כי כשמש ינון וגו' וכמפורש לעיל מיניה ואתה בית לחם אפרתה וגו' ממך יצא לי מושל וגו' ועמד  

נו שהוא דוד יהיה העיקר בין מנהיגים הללו וקראם רועים במקום מנהיגים כי ברובם מפורש שהיו רועים ממש  ורעה בעוז ה' וגו' דהיי 
בעולם הזה דוד רועה צאן אביו יעקב צאן לבן משה צאן יתרו שת נאמר בו כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל וגו' והבל היה רועה  

כו' משיח  ישי  נסיכי אדם  ח'  נינהו  ואמר מאן  הז'    צאן.  יהיה להם ש"מ אלו  ומלך אחד  ימלוך על כלם כמ"ש  ודאי דמשיח  כו'. הא 
 דחשיב יהיה להם קצת שררה ונסיכות וקבלה היה בידם שאלו השבעה יהיו עם מלך המשיח: 

 מבואר במדרש שהלך להציל את בני מדינה של גהנם   ויצחק   נה 
ְפָרָת   }א{ במיכה ה' הנ"ל פסוק    ועי"ש   נו  ם אֶּ חֶּ ית לֶּ ּבֵ ה  ּתָ ָרֵאל ּומֹוָצֹאָתיו  ְוא  ש ְ יִּ ּבְ ל  ְהיֹות מֹוׁשֵ ֵיֵצא לִּ י  ָך לִּ ּמְ ְלֵפי ְיהּוָדה מִּ א  ּבְ ְהיֹות  יר לִּ ה ָצעִּ

יֵמי עֹוָלם:  ם מִּ דֶּ ּקֶּ  מִּ

:    צעיר להיות באלפי יהודה.  -שם    ופרש"י    ממך לי יצא.ראוי היית להיות צעיר במשפחות יהודה מפני פסולת רות המואביה שבך 

 לפני שמש ינון שמו )שם( :   ומוצאותיו מקדם.)תהלים קיח( אבן מאסו הבונים :    משיח בן דוד וכה''א 

בעניין המגיני ארץ שדייקא את הפגם ניאוף וגאווה הפכו למוחין תפילין, כך דוד המלך דייקא ע"י שהיה בו פגם ופוסלת    והיינו כנ"ל 
יעי במרכבה וראש לשבעה רועים לעתיד לבוא. וצ"ע  זכה לשפלות גדולה ועי"ז לתקן את המלכות בתכלית עד שזכה להיות רגל רב 

שם דמשמע שז' הרועים יהיו למעלה ממשיח, כי משיח יהיה רק נסיך. וצ"ע שהרי נקרא מלך המשיח. ועיין בן יהוידע שלדעתו מדובר  
 במשיח בם יוסף  ועי"ש כיצד יתכן שהאבות משמאל ולא מימין.

ג'    -  שבעה מי יודע וכו':   -גדה של פסח לרבי יצחק חבר על הה   עיין ביאור יד מצרים   נז  כידוע שמצב כל ישראל הם שבעה רועים, 
אבות, משה ואהרן, יוסף ודוד, והם ז' עמודים שבהם עומדים, והם נגד כלל העולם שנברא בז' ימים. וכן כל הנבראים נחלקים הכל  

ז' מזבח  ונגד זה בנו בלעם ובלק  ז' היכלות,  ז' רקיעים,  ז' כוכבי לכת,  ות, שרצו לעקור את ישראל מן העולם, והאבות תיקנו זה  לז', 
ז'   והם  עם הקב"ה שהוא מקור מים חיים,  והם לקשר ישראל  ז' בארות שחפרו האבות,  וכן  והעולם,  לקיום ישראל  ז' מזבחות  שבנו 

ז'  ונגד זה נתברכו ישראל  פעמים, ד' פעמים    עמודים שהעולם עומד עליהם, כמ"ש "חצבה עמודיה שבעה", כדאיתא בפ"ק דחגיגה. 
 ממשה רעה"ש, וג' פעמים מבלעם כמ"ש במדרש ובס"י, לפיכך חיבב הקב"ה כל השביעיות תחת השמים, והכל נגד ז' ימי שבתא: 
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שין של    בצד אחד ובצד השני  שין של ג' ראשיםשל ראש שיש בהם  , בחי' תפילין,  [א]   הי' רועה
 בחי' שבעה רועים הנ"ל.   בד' ראשים, שהם 

באות ג' נתבאר סוד השם שדי שהוא סוד הצמצום, ושם נצרך כדי להמשיך לתוך צמצומים רוחניות  לעיל 
כלים ע"י צמצום   ורק צריך לעשות לו של חו"ב,מיחוד החיצון   מידאלוקות שהיא הארת האמת המאיר ת

 של מעשים טובים כדי שלא יאבד או ח"ו ילך לסט"א. 
י אלא לשוב את סוד הצמצום הנ"ל שע"י שם שדי, אלא שכאן הצמצום אינו לעשיית כוכאן מבאר רבנו 

 לנסות לעשות כלי להשגות שהן למעלה ממדרגתו.  שלאלצמצם עצמו להפך 
 ' דיבר ממוחין שמאירים תמיד בלא אתערותא דלתתא ולכן הם מאירים בקטנות מאדדהיינו דלעיל באות ג

ורק צריך להזדרז לעשות להם כלים כדי שלא יאבדו, וע"י שעושה   )כפי שנתבאר לעיל עפ"י לק"ה ע"ת ה'(
להם כלים מעורר יחוד פנימי יותר שעל ידו מאירים מוחין גבוהים שהם בחי' תפילין הנ"ל שזוכים ע"י  

לכן  ,סירות נפש של המגיני ארץ, ומוחין אלה כיון שהם מכח העלאת מיין נוקבין לכן הם גדולים מאדהמ
כפי כלי המוחין שלו שלא ינסה להשיג למעלה  כאן כבר מזהיר שכל אחד יעשה לעצמו הצמצום השייך לו 

ירת כלים להפיל  יכולה שב ,ובמקום לזכות לדביקות בו ית' ממדרגתו כי יכול לגרום לשבירת כלים אצלו.
 שכבר היתה לו.  \ג/אותו אפילו מהדביקות

, שצריך כ"א וא' לצמצם את מוחו ושכלו,  דמצום ישל תפילין, זה בחי' הצשדי  וזה בחי'  

שלא להניח את המוח לצאת חוץ לגבול שיש לו, שלא יהי' משוטט המוח במה שאין לו  
  במכוסה ממך אל תחקור   רשות לפי מדריגתו, בבחי' )חגיגה יג( במופלא ממך אל תדרוש

לכל  של הקב"ה  שיש די באלקותו  רומז    שדי  שם הקדוש. שזהו בחי' שדי, בחי' צמצום, כי  [ה]
ית',   זבאלקותוההשגה  , היינו שכל בריה יש לו די וגבול  [{ו]  כמובא בפירש"י פ' לך}ברי'  

שכלו, שאסור לו לילך בשכלו כ"א עד הגבול לא יותר. כי כ"א וא' יש לו גבול וצמצום ב
אל   ממך  במופלא  בחי'  לו,  שיש  לגבול  חוץ  לצאת  לו  אסור  בקדושה  ערכו, שאפי'  לפי 

מה שכל כך חזר והזהיר הקב"ה את משה לפני מתן תורה להזהיר את ישראל שלא   בחי' וזה תדרוש וכו',

לאות  כי כנ"ל כיון שזכו אז להשגות נפ (י)ט פן יהרסו אל ה' לראות וכו' \ח/)שמות יט(יעלו להר סיני 
מקרוב ולהשיג השגות שלמעלה  יותר  ראות  למדאי כדי    התגבר בהם יצר גדול להתקרב אל הקדושה יותר

   .ממדרגתם
הנאמר במשה בעת שזכה לראות ולהשיג מה   ושמתיך בנקרת הצור  \יא/וזה בחי' )שם לג(

לו הקב"ה מצא שעת כושר לבקש לראות את    שהשיג   \יב/ ית'  כבודודהיינו אחרי חטא העגל כשנתרצה 

 
 שמות ג' א'  א 
 בתקפא ש' נראה ב'   ב 

 שתפלין הוא דביקות בו ית'.  עיין ריש תורה לח   ג
 הצמצום   -מתרצו    ד

 היא מימרא שם מספר בן סירא )הובא לעיל בתורה ו אות ה דף ז.(   ה 

 בראשית יז א'. )עפ"י ב"ר מו ג( הובא לעיל בתורה יא אות ג' ]דף יד:[   ו

 באלקיתו   -בתרלד   ז

ת ְוָנַפל ִמּמֶ   שמות פרק יט   ח ן ֶיֶהְרסּו ֶאל ְידָֹּוד ִלְראוֹּ ָעם ּפֶ ה ֵרד ָהֵעד ּבָ ֶ ים ֶאל ְידָֹּוד    ּנּו ָרב:)כא( ַוּיֹּאֶמר ְידָֹּוד ֶאל מש  ִ ש  ּגָ )כב( ְוַגם ַהּכֲֹּהִנים ַהּנִ
ְידָֹּוד:  ֶהם  ּבָ ִיְפרֹּץ  ן  ּפֶ ּו  ש  ל ֶאת ָההָ   ִיְתַקּדָ ַהְגּבֵ נּו ֵלאמֹּר  ּבָ ַהֵעדָֹּתה  ה  י ַאּתָ ּכִ ַלֲעלֹּת ֶאל ַהר ִסיָני  ָהָעם  ְידָֹּוד לֹּא יּוַכל  ה ֶאל  ֶ ַוּיֹּאֶמר מש  ר  )כג( 

 : ּתוֹּ ְ ש  ן )כד( ַוּיֹּ   ְוִקּדַ ְך ְוַהּכֲֹּהִנים ְוָהָעם ַאל ֶיֶהְרסּו ַלֲעלֹּת ֶאל ְידָֹּוד ּפֶ ה ְוַאֲהרֹּן ִעּמָ ם:   אֶמר ֵאָליו ְידָֹּוד ֶלְך ֵרד ְוָעִליָת ַאּתָ ה    ִיְפָרץ ּבָ ֶ ֶרד מש  )כה( ַוּיֵ
 ֶאל ָהָעם ַוּיֹּאֶמר ֲאֵלֶהם: 

הוספה זו בסוגרים    נדפסה   בתרלועמוד הזה לסוף עמוד הקודם, ושמונה שורות בסוף הדף העביר לעמוד הבא(, ו בתרלד בסוגרים בפנים )ולשם כך העתיק שתי שורות מראש ה  הערה זו נוספה   ט 
 גם בפנים וגם בהערה     (. . ).ובמקום אות יש סימן דומה לזה  למטה 

וגבול[  -]בתרלד   ( )פי' כל אחד וא' יש לו גבול וצמצום . .).   י   במופלא   להקטן במעלה בחי'   מדריגתו כי מה שנחשבלפי ערכו ו  ית'[   -]בתרלד   בידיעת אלקותו   צמצום 
  אצל ותיבת והאדם נמחק[  -]בתרלד   והאדם  ממנו  בחי' במופלא   אינו נחשב ותיבות זה אצלו נמחק[  -]בתרלד   ממנו שהוא למעלה ממדריגתו וצריך לצמצם שכלו שם זה אצלו 

שהוא יש לו צמצום וגבול אחר גבוה ממנו ששם    מחמת ותיבת רק נמחק[   -]בתרלד   ג זאת רק הוא יכול להשי   . כי ותיבת הגבוה נמחק[   -]בתרלד   הגדול ממנו במעלה הגבוה 
לו צמצום וגבול     יש ואות ש' נמחק[   -]בתרלד   אצלו בחי' במופלא ממנו רק שיש   אדם הגבוה עוד יותר גם זה אינו נחשב   אצל[   -]בתרלד   הוא צריך לצמצם שכלו וכן 

לפי מדרגתו נמצא שלכל אדם וכל בריה יש לו צמצום וגבול מיוחד בהשגת   תיבת ואדם נמחק[   -]בתרלד   וכן בכל אדם ואדם   יותר  תיבת עוד נמחק[   -]בתרלד   גבוה עוד 
ממנו ית' לא יותר וזה בחי' שדי שדרז"ל שיש די באלקותו    לידע ותיבת להשיג נמחק[   -]בתרלד   אלקותו ית' לפי מדריגתו שעד זה הגבול מותר לרדוף מחשבתו להשיג

ברי ברי'לכל  היינו שכל  בידיעת  '  בפ"ע  מיוחד  וגבול  וצמצום  די  לו  יש  וברי'  ברי'  היינו שכל  אלקותו  בידיעת  היינו  וצמצום באלקותו  וגבול  די  לו  יש    וברי' 
 ]בתרלו אין כאן לא סוגר ולא נקודה ובתרלד יש כאן סוגר כזה(   אלקותו כפי מדרגתו וזהו שיש די באלקותו לכל בריה 

בֶֹּדָך:   )יח(   שמות פרק לג   יא ר    ַוּיֹּאַמר ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ּכְ ֶ ם ְידָֹּוד ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹּתי ֶאת ֲאש  ֵ ֶניָך ְוָקָראִתי ְבש  ל טּוִבי ַעל ּפָ )יט( ַוּיֹּאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ּכָ
ר ֲאַרֵחם:  ֶ י ֶאת ֲאש  י לֹּא ִיְרַאִני הָ   ָאחֹּן ְוִרַחְמּתִ ָני ּכִ ת ֶאת ּפָ ְבּתָ ַעל    ָאָדם ָוָחי: )כ( ַוּיֹּאֶמר לֹּא תּוַכל ִלְראֹּ י ְוִנּצַ ם ִאּתִ ה ָמקוֹּ )כא( ַוּיֹּאֶמר ְידָֹּוד ִהּנֵ

י ָעֶליָך ַעד ָעְבִרי:   ַהּצּור:  ּכִֹּתי ַכּפִ ִנְקַרת ַהּצּור ְוש ַ יָך ּבְ ְמּתִ בִֹּדי ְוש ַ ֲעבֹּר ּכְ י ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹּרי ּוָפַני לֹּא ֵיָרא   )כב( ְוָהָיה ּבַ ּפִ    ּו: )כג( ַוֲהִסרִֹּתי ֶאת ּכַ

   פסוק כג  וראית את אחורי. הראהו קשר של תפילין:   רש"י פ 



 2ט.     מוהר"ן תנינא                  תורה ה                      ליקוטי                                               

בחי' יקר כבודו   של הקב"ה  \יד/ שזה בחי' התפיליןמא"ס אלוקותו ית'    \יגדהיינו את ראשית יציאת הבריאה/ 
שהם העולמות מיד במעבר   אחוריועבור כבודי דהיינו בחי'  וענה לו הקב"ה שלא יוכל לראות אלא את    .ית'

שעה שניתנה לו הרשות  ב. היינו שהבטיחו הש"י להגן עליו  \טו/ קשר של תפליןוזה בחי'    ,מאין ליש

משה   נכנס בתוכהשבסלע ההר,  כמו מערה    , הואנקב הסלעפירושו    נסתר בנקרת הצור  'שיהילהשיג  
והוא משל לסוד הצמצום    רבנו להישמר בו משה רבנו כדי לשמור עצמו שלא להציץ  שמהמזיקים,  נכנס 

)מלבי"ם(    החלל הפנוי  דסוכי נקרת הצור הוא    \טז/, דהיינו בחי' צמצוםבהשגות שהן למעלה ממדרגתו
אלוקותו  דהיינו   להשגת  גבול  ועשה  שצמצם  הראשון  סופית  הצמצום  את  האין  ברא  שבו  חלל  ונעשה 

דהיינו כיון שביקש משה רבנו הראני נא   .)כמבואר בע"ח(  צם שהמשיך לשםמע"י קו אלוקות מצוהעולמות,  
כול אנוש בגוף להשיג, ולשם כך  את כבודך", הראה לו הקב"ה את ההשגה היותר קרובה לעצם כבודו שי

ית' ושם מתחיל השגות של העולמות שניתן לאדם להשיג,    ו הכניסו לחלל הפנוי שהוא גבול השגת אלוקות
שא"א   שם  שיש  הנוראות  הקושיות  רוב  סד  בתורה  כמבואר  עצום  סכנה  מקום  הוא  ביניהם  הוא  והחלל 

שלא יצא המוח לשוטט חוץ  \יז/ הצור לתרצם על כן הבטיחו ושכותי כפי עליך מכח הצמצום של נקרת
, כי  להשיג גם את פניו ית'בשכלו  ישוטט  ינסה לתרץ קושיות שא"א לתרץ ושלא  שלא    לגבול שהי' לו

 :  לא יראני האדם וחי"

 
 חאות 

שהמגיני ארץ מהפכים  ו ,גאווה וניאוףמתגברת מאד הדייקא ע"י גידול האמונה שאחרי שנתבאר כיצד 
שוב אז אור אמת נפלא שהוא בחי' תפילין בחי' הארת אמת מהשבעה רועים ול  נפילה זו לעליה עצומה ש

  .י-, ממנו נשמרים ע"י שם שדמתגבר היצה"ר להרוס ולהשיג למעלה ממדרגתו

 
יח מה שחולק על הרמב"ם במורה שכתב שכבודו כאן הכוונה לעצמותו ית', והמלבי"ם חולק שזה ידע משה    עיין מלבי"ם שמות לג   יב

ב"ה לנקרת הצור שהוא  שא"א להשיג עצמותו אלא ביקש להשיג השגגה היותר קרובה לעצמותו שאפשר להשיג. ולכן הכניסו הק 
 החלל הפנוי, שהוא מקום בריאת העולמות.

 היא כבודו ית'. מלבי"ם שמות לג יח.  הבריאה   יג
משמע   יד אח    כך  כל  כנגד  ישראל  בשביל  נבראה  שהבריאה  יז,  בתורה  שמבואר  נ"ל  הביאור  עומק  אבל  כאן,  התורה  במהלך 

פרט בבריאה. והתפארותו בישראל הם התפילין שלו ית' כמבואר  דמישראל להיות כלי להתפארותו בהם ע"י שיגלו כבודו ע"י כל  
 שם.

הראהו קשר של תפילין. דע כי חז"ל דקדקו מאוד בדברי התורה,  -וראית את אחורי    על פרש"י   גגור אריה פסוק כ -  עיין מהר"ל   טו 
כבודך" )פסוק יח(, הכבוד הזה הוא  והם שהבינו דברי תורה, ולא זולתם. ופירוש ענין קשר תפילין, דע כי משה אמר "הראיני נא את  

מדריגתו ומעלתו יתברך, וכבר ידעת כי שם התפילין הם פאר וכבוד ויקר, שכך נקרא בפסוק )יחזקאל כד, יז( "פארך חבוש עליך", וכן  
תפילי  זה  טז(  ח,  )אסתר  ויקר"  וששון  ושמחה  אורה  היתה  "ליהודים  ע"ב(  )טז  מגילה  במסכת  ז"ל  שדרשו  כמו  "יקר",  ואין  נקראו  ן, 

תוכל   "לא  הקב"ה  לו  השיב  כבודך"  את  נא  "הראיני  לו  אמר  כאשר  ולכם  ביניהם.  חילוק  ואין  אחד,  שהכל  ויקר,  כבוד  בין  חילוק 
לראות את פני", פירוש "פנים" הוא הכרת אמיתת כבודו יתברך, שבו נבדל מזולתו, והוא עצם כבודו. אבל אחורים הוא נקרא 'קשר  

ית  כבודו  פירוש  בפנים,  תפילין',  הוא  האמיתית  ההכרה  רק  אמיתית,  הכרה  בו  אין  כמו שהאחור  הכבוד,  אמיתת  זה  אין  אבל  ברך, 
והכבוד שאין אמיתת הכבוד נקרא 'קשר תפילין', לפי שהקשר הוא אחורי הפנים )מנחות לה ע"ב(, והתפילין עצמם הם כנוי לאמיתת  

יש בו הכרה אמיתית:  ז.( שנקרא הכבוד הזה    תעמיק וכאשר           הכבוד, לפי שהם בפנים, שהפנים  )ברכות    -עוד בדברי חכמים 
כל שהוא יתואר שהוא קשור בבעל הכבוד, אין הכבוד כל כך    -בשם )זה ונקרא( 'קשר תפילין', לפי שהכבוד    -שאינה אמיתת הכבוד  

 " ג(  ו,  )ישעיה  כמו שאמר  בזולתו,  כבודו  הכבוד מתפשט  גודל  לפי  בו,  שאינה קשורה  יתואר  כבודו",  כמו שהכבוד  הארץ  כל  מלא 
ולפיכך   יתברך, אבל אין זה אמיתת כבודו.  ולפיכך קשר תפילין הוא כבודו  שרוצה לומר התפשטות הכבוד בזולתו בכל הנמצאים. 

התפשטות הכבוד בזולתו. ולפיכך קשר    -הוא מקושר בו, שהכבוד המקושר אינה אמיתת הכבוד, שכבר אמרנו כי זהו אמיתת הכבוד  
הוא   תפילין  אמיתת  של  אינו  אבל  לו,  הראה  יתברך  כבודו  לומר  שרוצה  תפילין,  קשר  למשה  וזהו שאמרו שהראה  האדם.  אחורי 

ים  הכבוד, רק שיתואר בו הוא יתברך, ואין זה התפשטות הכבוד שלו, רק התפילין עצמם הם אמיתת כבודו יתברך, ודברים אלו עמוק 
 מאד.

צום בעצמו. כי על פי הפשט יותר מסתבר שהצמצום הוא ושכותי כפי עליך  שרבנו מפרש את נקרת הצור שהוא הצמ   צ"ע שנראה   טז 
ואילו נקרת הצור הוא המקום או ההשגה שבה היה עוסק. כמבואר במלבי"ם שם על פסוקים הנ"ל שמבאר שמשה רבנו ביקש להשיג  

א יוכל לראות רק את היש מיד  כיצד נעשה המעבר מא"ס אלוקותו ית' אל העולמות דהיינו המעבר מאין ליש. והקב"ה אמר לו של 
אחרי יציאתו מהאין. )נראה כוונתו להיולי המבואר ברמב"ן בראשית א' א'(. ונקרת הצור הוא בחי' החלל הפנוי שבו נעשה המעבר  
הזה ושם היה משה רבנו משיג ושם הגן עליו הקב"ה בכפו שלא ישיג אלא מה שהורשה, דהיינו את היש מאין ולא את עצם החלל  

 שהוא המעבר מהיש לאין.  הפנוי  

רבנו  כוונת  שא"א    ואולי  עולם  של  מקומו  בחי'  הוא  החלל  עצם  כי  הצמצום,  שרש  שהוא  כידוע  הצמצום,  סוד  הוא  הפנוי  שהחלל 
להשיג. אבל החלל נעשה ע"י שצמצם אלוקותו, והצמצום הזה הוא שרש כל הצמצומים, דהינו שעשה די וגבול להשגת אלוקותו,  

 בול אזי, ה"שכותי כפי" גם נעשה מכח הגבול הזה.ואחר שנברא בחי' ג

אומר שנקרת הצור היא סוד הצמצום, לכן נ"ל לתרץ בהערה קודמת שהכוונה שסכותי כפי שהוא עצם הצמצום שהגן    כיון שרבנו   יז 
 עליו שרשו בצמצום הראשון שהוא נקרת הצור.
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דהיינו שמדרגה הנמוכה ביותר של המוחין מתגלה  מתגלים בדיבור, הם  המוחין בשלימותשכש עתה יבאר 
 בדיבור. 

מח. נמצא יחס הדיבור אל המח, כיחס המוחין להסתלקות המוחין, דהיינו ולקמן מבאר שהדבור רשימת ה
 שהדבור ביחס למוחין הוא בחי' שינה, וכשהמוחין זכים אזי הדבור בחי' ע"י מלאך. 

  שבעה משיבי טעם לחזק נשמות נפולות.לדבורים נפלאים בבחי' ואזי זוכה 
אמת  אור דהיינו איזה רשימו נשאר ממנו, כי  .הוא בהסתלקותו דייקא  ,ולקמן יתבאר שהמבחן לקיום האמת

אם הרשימו חזק כראוי אזי החלום הוא   ,בשינה  כגון ,חזק משאיר רושם חזק, ואזי גם בהסתלקות המוחין
וכן בשעה שהאדם בקטנות מוחין כי המוחין אינם קבועים ולכל אדם יש ירידות ועליות, גם   אמת ע"י מלאך.

 אז אינו נופל יותר מדאי.  
כמבואר בתורה ח' תנינא אות ז' שהאמונה   ,כיון שגם היא בחי' הסתלקות השכלש ,ש ללמוד לאמונהומזה י

רק אז גם האמת   ,רק כשהארת האמת היא בחוזק כל כך עד שגם הרשימו חזקלכן היא היכן שנפסק השכל, 
 . והיא אמונה שלימה באמונה הוא בחוזקהמאיר 

מלכות שבה מאירים המוחין, בבחי' הסתלקות, ולכן שניהם   הדבור בחי' סוף המדרגות בחי'והאמונה בחי'  
 כות המוחין כי מצד עצמם לית ליה מגרמי כלום רק מה שמאירים בהם המוחין,תלוים בזַ 

שע"י שמדברים אמונה באים לאמונה כמ"ש "אודיע אמונתך בפי" כי האמונה תלוי  \יחועיין תורה מד תנינא/
ר התפילין הנפלא, שהוא אור האמת הגדול, עד שלא נעשה  בפה של האדם. משמע שעד שלא נעשה מאו

ממנו שבעה משיבי טעם, דהיינו דבורים נפלאים שיכולים לחזק ולהחיות נשמות נפולות, עדיין אין קיום  
 לאמת הזה, ממילא גם האמונה אינה שלימה.  

ולהשיב את    נעשין דיבורים כשרים להחיותדהיינו ע"י שהמוחין זכים בבחי' תפילין עי"ז  ועי"ז   

כי החיות ע"י אמת בחי' יעקב שמדתו אמת לא מת, וכן בעיר קושטא שלא נמצא בה    הנשמות הנפולות

כי לא מאיר להם    . כי יש נשמות שנפלו(\יט/דיבור שקר לא מת בה אדם )לק"ה הפקר ונכסי הגר ד' יז

דהינו   , שצריכין להחיות ולהשיב אותם בכל מיני מטעמים המשיבין את הנפשהאמת כראוי

אמונתם לחזק  אמת  ב(בדבורי  )ש"ה  בבחי'  רפדוני  \כ/,  באשישות  חולת   סמכוני  כי  בתפוחים 
חולת אהבה דהיינו שאהבת ה'  כי האמונה צריכה סמך וחיזוק ע"י הארת אמת ובלא זה היא    אהבה אני

הוא והחולי  וחולשה,  בחולי  החכמהמ  אצלה  אור  תחייההסתרת  החכמה  כי  נחלש    \כא/ ,  החכמה  ובהסתר 
היא החיות וחכמה  כדאיתא  ,  החיים  שממנה  האמת  בעיר ש  הארת  וכן  מת  לא  אמת  שמדתו  כיון  יעקב 

, והוא יין  (גמט' סודאשישות הן כלי יין )  "סמכוני באשישות". וזהו  קושטא לא מת אדם כי דברו בה רק אמת

עשה ע"י  . וע"י תיקון וזיכוך המוחין שנהמשמח ששרשו בבינה )תורה מא(, דהיינו עומק הלב כנ"ל
,  שהם שומרי הברית שעי"ז מכניעים את הפגם גאווה וניאוף שהביאו הגרים לישראל  מגיני ארץ כנ"ל 

מזה נעשה אמרות טהורות להחיותם. כי עיקר התגלות המוח וע"י זיכוך המוחין לבחי' תפילין  

 
ל ָאָדם,    -  תנינא מד  תורה    עיין   יח ֶ ֶפה ש  ּבְ ָלה  ִרין ָהֱאמּוָנה  ָהֱאמּוָנה ּתוֹּ ַדּבְ ּמְ ֶ ַהְינּו ַעל ְיֵדי ש  ים פ"ט(.  ִהּלִ ִפי" )ּתְ ִדיַע ֱאמּוָנְתָך ּבְ ְבִחיַנת: "אוֹּ ּבִ

ִאים ֶלֱאמּוָנה. ַעְצמוֹּ ֱאמּוָנה, ְוַגם ַעל ְיֵדי ֶזה ּבָ ה, ֶזהּו ּבְ ּפֶ  ּבַ
ד    לקוטי הלכות   יט  הגר הלכה  ונכסי  הפקר  יז  חו"מ הלכות  ָהֵעצוֹּ   -אות  ָעְלָתה  ּוֵמֵאּלּו  ָיָדם  ַעל  ר  ֶ ֲאש  ים  ֲעֻמּקִ ַמִים  ִחיַנת  ּבְ ת  ָהֲעֻמּקוֹּ ת 

"ל,   ּקּוִנים ַהּנַ ל ַהּתִ נּו ּכָ ּקְ ר ַהִחיּ ָהֱאמּוָנה ְוִנְתּתַ י ִעּקַ ׁשֹות, ּכִ פָׁ ל ַהּנְ ֶהם ּכָׁ ּבוֵּרי ֱאֶמת ְלַהֲחיֹות ּבָׁ ֵהם ּדִ "ל ׁשֶ רֹות ְטהֹורֹות ַהּנַ ֲאמָׁ ִכין הָׁ וּת  ֵמֶהם ִנְמׁשָׁ

עַ  קוּׁשְ הוּא  ֵמּה  ׁשְ ה  ֲהוָׁ ּדַ א  ַאְתרָׁ ה,  כָׁ ִלְברָׁ ם  ִזְכרֹונָׁ ַרּבֹוֵתינוּ  ְמרוּ  אָׁ ׁשֶ מֹו  ּכְ י,  ַחיֵּ ּדְ א  ַסּמָׁ ִהוא  ׁשֶ ֱאֶמת  ְיֵדי  ן.ל  ּמָׁ ּתַ ִמיתוּ  א  לָׁ א  ְפִלין    טָׁ ּכוֹּ ן  ּכֵ ְוַעל 
ִנְפָלא  ִכין ֵמַעְמקּות  ָ ִנְמש  ֶזַרע ֱאֶמת  ּלֹּה  ּכֻ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ֶ ת ש  י ָהֵעצוֹּ ּכִ ָעִמים,  ּפְ ֶנה  מוֹּ ְ ִנין ָהֱאֶמת ַעד ש  וֹּ ים    ְוש  ַמִים ֲעֻמּקִ ִחיַנת  ּבְ ד  ד ְמאֹּ ָרא ְמאֹּ ְונוֹּ

ִא  הּוא  ֶ ש  ִמי  ִאם  י  ּכִ ִיְמָצֶאּנּו  ִמי  ָעמֹּק  ָעמֹּק  "ל  מוֹּ  ַהּנַ ּכְ ְוכּו',  וֹּ  ַנְפש  ְלַצְחֵצַח  ֶכה  ּזוֹּ ֶ ש  ַהְינּו  ּדְ ה,  ִיְדֶלּנָ ת  בּונוֹּ ּתְ ְוִאיש   ִחיַנת  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ת  בּונוֹּ ּתְ יש  
ַהְינּו ַעל  ְנָין,  ַהּבִ ְיֵמי  ְבַעת  ִ ְלַמְעָלה ִמש ּ ִהיא  ֶ יָנה ש  ִמּבִ ְך  ָ ִנְמש  ֶֹּרש  ָהֵעָצה  ר ש  ִעּקַ י  ּכִ ם.  ָ בָֹּאר ש  ּמְ ֶ ְננּות  ְיֵדי ִא   ש  ש  לוֹּ ִהְתּבוֹּ ּיֵ ֶ "ל ש  ַהּנַ ת  בּונוֹּ ּתְ יש  

לָ  עוֹּ ּבָ ֵלָמה  ְ ש  ֱאמּוָנה  יְך  ִ ְלַהְמש  ָלם  ָהעוֹּ ל  ּכָ ן  ְלַתּקֵ ֵדי  ּכְ ים  ֲעַמּקִ ִמּמַ ת  ּיוֹּ ֲאִמּתִ ת  ֵעצוֹּ יְך  ִ ְלַהְמש  י  ַטת  ֲאִמּתִ ְ ש ּ ִאְתּפַ ד  הוֹּ ַעד  יָנה  ּבִ ִחיַנת  ּבְ )ְוֶזה  ם 
ת כַּ  ם ָהֵעצוֹּ ם ְמקוֹּ ָ ש ּ ֶ "ל ְוָהֵבן(.ש  דּוַע ְוַכּנַ  ּיָ

ַלת ַאֲהָבה ָאִני:   שיר השירים פרק ב   כ י חוֹּ ּפּוִחים ּכִ ּתַ דּוִני ּבַ ת ַרּפְ וֹּ יש  ִ ֲאש  כּוִני ּבָ    )ה( ַסּמְ

רפדו רפידתי סביבותי בתפוחים לריח    -עתה כמדת החולים באשישי ענבים או באשישות סלת נקיה. רפדוני    -)ה( סמכוני    -  רש"י 
   חולים כי חולה אני לאהבתו כי צמאתי לו פה בגלותי רפידה לשון מצע היא כמו )איוב מא( ירפד חרוץ עלי טיט: טוב כדרך ה 

 .שם מדה של יין, כמו סמכוני באשישות, וחסר הנסמך, אשישי יין ענבים   -אשישי    -באור המלים    -  ' א   ' ג  הושע   על מלבי"ם  
דוי   כמבואר   כא ערש  על  יסעדנו  ה'  עה"פ  האריז"ל  ספירה  בכתבי  שהיא  שהחכמה  מחמת  לדוי,  נהפך  ויוד  לערש  נתהפך  שעשר   ,

   עשירית בהסתרה אצלו.

הנה ענין החולה, הוא לסבת שאור החכמה הנקרא  -  ה' יסעדנו על ערש דוי כל משכבו הפכת בחליו: -ספר תהילים    -  שער הפסוקים 
ת לו דו"י,  י ם כנודע, וכשהוא מסתלק מן האדם, נעש חיים, כמש"ה והחכמה תחיה בעליה, נסתלקה ממנו. והנה החכמה היא יו"ד שבש 

, להורות על המטה  ש ת ער י שהוא הפוך יו"ד, כי נהפכה מרחמים לדין, וע"כ נפל בחולי. גם יו"ד במספרה עשר, וגם היא נהפכה ונעש 
הח  שפע  חסרון  מחמת  לו  שבא  שלו,  דו"י  ערש  על  יסעדנו  שהקב"ה  צריך  שיתרפא,  כדי  ולכן  בחליו.  עליה  וכאשר  ששוכב  כמה. 

יסעדנו, וימשיך לו מזון מן החכמה, כנזכר בזוהר בפרשת בשלח, כי מזון החולה נמשך מן החכמה, ואז כל משכבו שהם הערש והדוי  
 הנזכר, נהפכים לו בחליו לטוב, ונעשית עשר ויו"ד, ועל ידי כך מתרפא:
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בהשגת האמת   . וע"כ כשהמוחין זכיםמפיו דעת ותבונה)משלי ב(    כ"ש,  [כב]   הוא בהדיבור

הדבור  ,  הספק  זהמתא  בל דהיינו  המוחין  הסתלקות  בבחי'  גם  ובהם  אזי  כשרים.  דיבורים  נעשין 

שיש שבעה    אולי הכוונה  משיבי טעםשבעה  משיבין את הנשמות הנפולות, בבחי' )שם כו(  

ז' מדות לכן כנגדן צריך שבעה משיבי טעם של אמת לבטלן . בחי' ספק המחליש את הארת האמת כנגד 

שכל רועה   רועיםשבעה  , שהם בחי'  ם שין של ד' ושין של ג'השיש ב  ין מוחין היינו ע"י תפיל

, אברהם ע"י חסד ויצחק ע"י גבורה  אחד גילה את האמת לפי המדה שלו  לוכ  ,היה לו מדה אחרת כידוע

ויוסף צדיק יסוד ודוד ע"י תיקון המלכות ביחד , על ידם  ויעקב ע"י אמת ומשה ע"י נצח ואהרן ע"י הוד 

כל מיני חולי . היינו בחי' דיבורים כשרים הנ"ל, שבהם משיבין  משיבי טעםעה  שבנעשין  

בחי'   שהם  שנפלו,  במשלי  הנשמות  כד(הכתוב  וקםשבע    \כג /)שם  צדיק  הפסוק    יפול  פשט 

שצדיק אפילו שנופל שבע פעמים קם אבל רשע אפילו מנפילה אחת לא קם, ונראה כוונת רבינו שרמוז כאן  

 \כד/. וזהו בחי' )תהלים יב(כיצד לקום מכל הנפילות שבעולםשל עצות  עם  שלצדיק יש שבע משיבי ט

שבעתים מזוקק  טהורות  אמרות  ה'  מדה    אמרות  כל  שגם  דהיינו  שבע  כפול  שבע 

שבה  מדה  כל  של  האמת  את  לזקק  וצריך  שבע  היא  בחי'  מהשבע  היינו  טהורות  ,  האמרות 
ר שבעה  בחי'  שהם  תפילין,  בחי'  המוחין  זיכוך  ע"י  נעשה  שנעשין  שעי"ז  שבעה  ועים, 

טעם לכל    כנ"ל  משיבי  רועיםשגם  משבעה  ספירות(    אחד  טעם )ז'  משיבי  שבעה  וזהו  היה  מזוקק , 
 :  כנ"ל שבעתים

 
 טאות 

וכיחס השכל למדמה וכיחס המוחין אל   הנשאר בהסתלקותםכיחס המוחין אל הרשימו ש עתה יבאר
וכפי חוזק המוחין כך חוזק הרשימו   ליהושע.  כן יחס המוחין לשינה ולחלום. וכיחס משה רבנו ,הדיבור

בהסתלקות המוחין ולכן כפי גודל הארת התפילין שמאיר ע"י המגיני ארץ כך הוא הדבור ואמונה שהוא  
הסתלקות המוחין וכפי חוזק המוחין כשהאדם ער כן הוא המדמה בשעת השינה וכן החלום הוא ע"י מלאך  

צבא  ושע שהמלאך שבא לעזור להם לכבוש את הארץ היה מלאך או ע"י שד, ולכן בזכות משה רבנו זכה יה
   .\כה/ ולא שדה' 

זה  וזה   . כי אלו חלום אמת  (כולום ע"י מלאך )חבחי'  הדבור הקדוש בחי' מאמרות טהורות הנ"ל 

ע"י מלאך טהורות הם בחי' מלאך, בחי' חלום  הוא הרשימה של    ,המאמרות  כי הדיבור 
נחקק במוח  ונעלם  שנרשם  מה  כי  בהדיבור  המוח,  שעי"ז  \כז/ונרשם  זכים,  וכשהמוחין   .

נעשין אמרות טהורות כנ"ל, אזי גם כשנסתלק המוח בשעת שינה ואין נשאר רק הרשימה  
 של המוח שהוא בחי' דיבור, אזי גם הרשימה זכה בבחי' חלום ע"י מלאך. 

הוא המלאך שרצה הקב"ה לשלוח    \כח/   שר צבא ה'מלאך  וזה בחי' שאחר הסתלקות משה, בא  

מלאך ושאל אותו    אבל אחרי הסתלקות משה בא   ,\ל/לא הסכים לקבלוומשה רבנו    \כט/ אחרי חטא העגל

 
 ספר הברית ח"ב יג פ"ג   כב 

ל ַצּדִ   משלי פרק כד   כג ַבע ִיּפוֹּ ֶ י ש  לּו ְבָרָעה: )טז( ּכִ ְ ש  ִעים ִיּכָ ָ    יק ָוָקם ּוְרש 

)הגם שיהיו רבים(    -כי הצדיק הגם שיפול שבע פעמים, יקום ע"י עזרת ה', אבל הרשעים    -)טז( כי שבע יפול צדיק וקם    -ם מלבי" 
 שיכינו על הצדיק, ובה יפלו ולא יקומו:   -יכשלו ברעה  

ת טְ   תהילים פרק יב   כד ת ְידָֹּוד ֲאָמרוֹּ ְבָעָתִים: )ז( ִאְמרוֹּ ִ ק ש  ֲעִליל ָלָאֶרץ ְמֻזּקָ ֶסף ָצרּוף ּבַ ת ּכֶ    הֹּרוֹּ

דוד  ה'    -  מצודות  היא    -)ז( אמרות  שאז  רבות  פעמים  האדמה  במעבה  מגולה  במקום  הנצרף  ככסף  טהורות  המה  ה'  הלא אמרות 
 טהורה מבלי סיג וכן אמרי ה' לא יפול מה מהם ארצה כי כן יהיה שיתן כח ביד המאבד את הרשע: 

ויש    עיין בהקדמה   כה  יוסף(  הבית  מישרים של  )וכמו המגיד  נסתרות  ומלמד אותם  מגיד מהשמים  שבא  צדיקים  לספר המדות שיש 
 צדיקים שלא זוכים אלא למגיד של שקר שמפתה אותם לעבירות.

 :ברכות נה  ייןע  כו
עלם שם )ועיין תורה סו אות ד'  אפילו כשמדבר בלא מחשבה א"א שלא היה הדבור שמדבר במחשבה תחילה, אלא שהיה נ   דהיינו   כז 

 שכן גם להפך כל המחשבות באות לדיבור עכ"פ בלחש מאד רחושי מרחשן שפוותיה( 

כג כ' שם כבר רמז להם שמשה יסתלק קודם כבוש הארץ, כי אומר שם שישלח מלאך לפניהם לכבוש את    עיין בפרשת משפטים   כח
 הארץ וזה נתקיים בזמן יהושע.  
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עתה   ,אני שר צבא ה'לא,    ,לו המלאך ואמר  מזיק    \לא/ נו דהיינו מלאך או שדילצר  םיהושע הלנו אתה א
ה(  באתי משה,    \ לב/ )יהושע  הסתלקות  אחרי  יהושע  בזמן  בחי' כי  דהיינו  זה  משה  הסתלקות 

בחי' שינההסתלק רק הרשימו  ,ות הדעת,  ואין נשאר  תלמיד    שאז הדעת מסתלק,  ויהושע 

ויאמר  . אזי הוא בחי'  משה חמה ויהושע לבנה  \לגמשה הוא בחי' הרשימו של משה וכן אמרו הזקנים/ 
, כי אז נשאר הרשימו בבחי' מלאך, בחי'  עתה באתידהיינו מלאך.    וכו' אני שר צבא ה'

דהיינו מוחין זכים לכן גם בהסתלקותם נשאר בחי'    כנ"ל משה הוא הדעת   כי  מלאך כנ"ל  על ידילום  ח

       : מלאך אבל, בהסתלקות מנהיג של שקר בא שד 
שמי שזוכה למאמרות רמז  דהיינו    .ה' יתן אומר המבשרות צבא רב  \לד/)תהלים סח( וזה בחי'  

מלאך  ע"י  שלו  החלום  שגם  טובה  בשורה  זו  הנ"ל  ה'  טהורות  כימצבא  בחי'  תן אומרה' י  ,  זה   ,

המבשרות  אמרות טהורות הנ"ל, בחי' הרשימה של המוח, שזה בחי' מלאך כנ"ל. וזהו  
     , היינו מלאכים כנ"ל: צבא רב

שצבאות הוא הנעלם של שדי, כי הנעלם של  [ לה] בחי' מה שמובא בכתבי האר"י ז"ל וזה  

בגימ'    ודי  לתד  יןש היינו שהנעלם  צבאותהוא  הכולל כמבואר שם.  של שדי,    עם 
נמצא ששם שדי הוא    .כנ"ל שבלא הצמצום של שדי אזי הוא בסכנה של הריסה להשיג למעלה ממדרגתו

נעלם   וכשהוא  הזכים  למוחין  דהיינו כשבחי' שדי שהוא המוחין נסתלק, בחי' הסתלקות הכלי 

 
ר ֲהִכנִֹּתי: )כ( הִ   שמות פרק כג עיין   ֶ ם ֲאש  קוֹּ ֶרְך ְוַלֲהִביֲאָך ֶאל ַהּמָ ּדָ ָמְרָך ּבַ ְ ֵֹּלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִלש  ה ָאנִֹּכי ש  קֹּלוֹּ    ּנֵ ַמע ּבְ ְ ָניו ּוש  ֶמר ִמּפָ ָ )כא( ִהש ּ

 : ִקְרּבוֹּ ִמי ּבְ ְ י ש  ֲעֶכם ּכִ ְ א ְלִפש  ָ י לֹּא ִיש ּ ר ּבוֹּ ּכִ ּמֵ מַ   ַאל ּתַ ְ ש  ַע ּתִ מוֹּ ָ י ִאם ש  י ֶאת  )כב( ּכִ ְיֶביָך ְוַצְרּתִ י ֶאת אֹּ ר ְוָאַיְבּתִ ר ֲאַדּבֵ ֶ יָת ּכֹּל ֲאש  קֹּלוֹּ ְוָעש ִ ע ּבְ
י ְוַהְיבּוִסי    צֲֹּרֶריָך:  ַנֲעִני ַהִחּוִ י ְוַהּכְ ִרּזִ י ְוַהּפְ י ֵיֵלְך ַמְלָאִכי ְלָפֶניָך ֶוֱהִביֲאָך ֶאל ָהֱאמִֹּרי ְוַהִחּתִ יו: )כג( ּכִ  ְוִהְכַחְדּתִ

ְקִדי ּוָפַקְדּתִ  שמות פרק לב עיין    כט  ם ּפָ ה ַמְלָאִכי ֵיֵלְך ְלָפֶניָך ּוְביוֹּ י ָלְך ִהּנֵ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ֶ ה ֵלְך ְנֵחה ֶאת ָהָעם ֶאל ֲאש  אָתם: )לד( ְוַעּתָ  י ֲעֵלֶהם ַחּטָ

שיבינו  )עיין מזרחי כאן שאין הכוונה שישלח מלאך כי גם לזה לא היו ראויים אלא רק רצה לומר      ולא אני.  –הנה מלאכי  -  פרש"י 
 את הדיוק ולא אני( 

לפי החזקוני משמע שכבר אז רמז לו שיחטאו ולא יהיו     כמו שאמרתי בפרשת משפטים הנה אנכי שולח מלאך.  -הנה מלאכי ילך    -  חזקוני 
 ראויים להנהגת ה'. 

ַנֲעִני ָהֱאמִֹּרי ְוהַ   שמות פרק לג   ל י ֶאת ַהּכְ ּתִ ְ י ְלָפֶניָך ַמְלָאְך ְוֵגַרש  ַלְחּתִ ָ י ְוַהְיבּוִסי: )ב( ְוש  י ַהִחּוִ ִרּזִ י ְוַהּפְ י לֹּא    ִחּתִ )ג( ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש  ּכִ
ֶרְך:  ּדָ ן ֲאֶכְלָך ּבַ ה ּפֶ ה עֶֹּרף ַאּתָ ֵ י ַעם ְקש  ָך ּכִ ִקְרּבְ תּו ִאיש  ֶעְדיוֹּ    ֶאֱעֶלה ּבְ ָ לּו ְולֹּא ש  ְתַאּבָ ה ַוּיִ ָבר ָהָרע ַהּזֶ ַמע ָהָעם ֶאת ַהּדָ ְ ש   ָעָליו: )ד( ַוּיִ

לַ פסוק  ) בהמשך    ועי"ש  ְ ש  ר ּתִ ֶ ִני ֵאת ֲאש  ַדְעּתַ ה לֹּא הוֹּ ה ְוַאּתָ ֵמר ֵאַלי ַהַעל ֶאת ָהָעם ַהּזֶ ה אֹּ ה ֶאל ְידָֹּוד ְרֵאה ַאּתָ ֶ ה  יב( ַוּיֹּאֶמר מש  י ְוַאּתָ ח ִעּמִ
ֵעיָני: ם ְוַגם ָמָצאָת ֵחן ּבְ ֵ יָך ְבש  ה ִאם    כג( הנה אנכי שולח מלאך אין זו הודעה שאין אני חפץ בה:ואשר אמרת לי )שמות    -פרש"י    ָאַמְרּתָ ְיַדְעּתִ )יג( ְוַעּתָ

ָך ַהגּ  ַעּמְ י  ּכִ ּוְרֵאה  ֵעיֶניָך  ּבְ ְוֵאָדֲעָך ְלַמַען ֶאְמָצא ֵחן  ָרֶכָך  ּדְ ִדֵעִני ָנא ֶאת  ֵעיֶניָך הוֹּ ּבְ ה: ָנא ָמָצאִתי ֵחן  ַהּזֶ י  ַוֲהִנחִֹּתי ָלְך:  וֹּ ֵיֵלכּו  ַני  ּפָ ַוּיֹּאַמר    )יד( 
ה:   כתרגומו לא אשלח עוד מלאך אני בעצמי אלך כמו )שמואל יז( ופניך הולכים בקרב:   -פרש"י   ֲעֵלנּו ִמּזֶ ֶניָך הְֹּלִכים ַאל ּתַ   )טו( ַוּיֹּאֶמר ֵאָליו ִאם ֵאין ּפָ
 כי ע"י מלאך אל תעלנו מזה:   -פרש"י  

יג מדות של רח   גם בפרשת  וגילה למשה  רבינו א"כ אדרבה רק  כי תשא אחרי חטא העגל כשנתרצה הקב"ה  מים אזי מבקש משה 
הטור הארוך  כמבואר ב   אתה תלך בקרבנו כי ישראל עם קשה עורף ורק לך מדות הרחמים להאריך אף לחוטאים, מה שאין למלאך.

עיין ִקְר   )לד ט( בשם הרמב"ן.  ּבְ ֲאדָֹּני  ָנא  ֵיֶלְך  ֲאדָֹּני  ֵעיֶניָך  ּבְ ֵחן  ָמָצאִתי  ָנא  ִאם  ַוּיֹּאֶמר  )ט(  ְוָסַלְחּתָ  שמות לד  הּוא  עֶֹּרף  ה  ֵ ְקש  ַעם  י  ּכִ נּו  ּבֵ
נּו:  אֵתנּו ּוְנַחְלּתָ ֵננּו ּוְלַחּטָ    ַלֲעוֹּ

קצת לפי מהלך התורה אבל מסתמא שם אין הכוונה לשד ממש כי הרואה המלאך מסתמא יכול להבדיל ביניהם, אבל    כך משמע   לא
 שהרי אמר שירה.  יש מלאך שהוא כמו שד כדוגמת שרו של עשיו שנאבק עם יעקב. וצ"ע 

לּוָפה   יהושע פרק ה   לב ְ ה ִאיש  עֵֹּמד ְלֶנְגּדוֹּ ְוַחְרּבוֹּ ש  ְרא ְוִהּנֵ א ֵעיָניו ַוּיַ ָ ש ּ יִריחוֹּ ַוּיִ ַע ּבִ ֻ ש  ת ְיהוֹּ ְהיוֹּ ַע ֵאָליו ַוּיֹּאֶמר לוֹּ    )יג( ַוְיִהי ּבִ ֻ ש  ֶלְך ְיהוֹּ ָידוֹּ ַוּיֵ ּבְ
ה ִאם ְלָצֵרינּו: חּו ַוּיֹּאֶמר לוֹּ ָמה ֲאדִֹּני    )יד( ַוּיֹּאֶמר לֹּא   ֲהָלנּו ַאּתָ ּתָ ְ ש  ָניו ַאְרָצה ַוּיִ ַע ֶאל ּפָ ֻ ש  ּפֹּל ְיהוֹּ ה ָבאִתי ַוּיִ ר ְצָבא ְידָוד ַעּתָ י ֲאִני ש ַ ר  ּכִ ְמַדּבֵ

 :    ֶאל ַעְבּדוֹּ

בי,    לעזרתך, שאין אדם יכול להלחם עליה ולתופשה להפיל החומה, אבל בימי משה רבך באתי ולא חפץ   -)יד( עתה באתי    -  רש"י 
 שנאמר )שמות לג טו(: אם אין פניך הולכים וגו': 

ונתתה מהודך עליו ולא כל הודך זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי    .דף עה   בבא בתרא עיין    לג
 כלימה.  לה לאותה בושה אוי לה לאותה 

ת   תהילים פרק סח   לד רוֹּ ֶמר ַהְמַבּשְֹּ ן אֹּ ָלל:     ָצָבא ָרב:   )יב( ֲאדָֹּני ִיּתֶ ָ ק ש  ַחּלֵ ִית ּתְ ת ִיּדֹּדּון ִיּדֹּדּון ּוְנַות ּבַ  )יג( ַמְלֵכי ְצָבאוֹּ

פי' שהקב"ה יתן קיום לבשורת הנביאים שמבשרים לישראל שכל מלכי צבאות הגויים יעברו בארץ ולבסוף רק ישראל ישארו שיזכו  
 בשללם הרב.

 ספר הלקוטים ישעיהו פ"ט   לה 
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המוחין בשעת שינה, ואין נשאר רק הרשימו שהוא בחי' נעלם של שדי, אזי זאת הרשימו  

  כנ"ל: צבא ה' מלאך , בחי' צבאותחי' נעלם של שדי, היא בבחי' שהיא ב
 
מוחין זכים אזי מה שהוא בחי' הרשימו שלהם הוא  העתה יבאר כיצד רמוז בפסוק בדניאל עניין הנ"ל שכש

אבל כיון שהוא גשמיות הרי הוא בחי'   ,הוא התנוצצות המחטוב. וכאן מבאר שהשער היוצא מהראש  
שער ראשו כעמר נקי דהיינו כנ"ל שכשהשער נקי בחי' מדמה מבורר בחי' רשימו הסתלקות המוחין וזהו 

 שהמוחין זכים.  ע"יחלום ע"י מלאך זה   'חזק בחי

  הסתלקות דהיינו בחי'  רמז שכששער ראשיה    [לז]  עמר נקייה כַּ אשֵ ושער ֵר   \לו/בחי' )דניאל ז(וזה  

כעמר  המוחין כצמרידהי  הוא  לבן  זכים  ,נקי  נו  שהמוחין  ע"י  בחי'  ונקיים  זה  זה  ראשיה,  שער   .
יוצאין מ בחי' הרשימו של    השערות  [לח]  המוחין  ןהתנוצצות המוחין. כי השערות  הן  הגשמיות 

המוחין  וזכים, אזי נעשה גם מהרשימו  התנוצצות  בחי' השערות  , וכשהמוחין נקיים  בחי' שהוא 
 מלאך. 

שער ראשו הוא  יינו שדה.  \לט/)תהלים קד(  וחותר  ולאכימ  ושהער"ת  עמר  ,  כעמר נקיוזהו  

      בחי' מלאכים שנעשין ע"י הרשימו כשהמוחין נקיים וזכים כנ"ל: דהיינו עמר 

וזכיםאבל   מבורר/   כשאין המוחין נקיים  אינו  , אזי נעשה מבחי' שערות בחי'  \מואז המדמה 

וגם    דהיינו עיזים  נראים כשעירים  , כי שדיםשדיםבחי'    \מג / [מב]   ושעירים ירקדו שם  \מא/ )ישעיה יג(

 
ָחזֵ   דניאל פרק ז   לו  ְר )ט(  ּכָ ְנֵקא  ֲעַמר  ּכַ ּה  ֵ ַער ֵראש  ּוש ְ ר  ִחּוָ ְתַלג  ּכִ ּה  ֵ ְיִתב ְלבּוש  ִמין  יוֹּ יק  ְוַעּתִ ְרִמיו  ָכְרָסָון  י  ּדִ ַעד  ֲהֵוית  י נּור  ה  ּדִ ִביִבין  ְ ְסֵיּה ש 

ִלק:  ִהי נּור ּדָ ּלוֹּ ְלּגִ    ּגַ

יומין יתיב  כסאות הוטלו ונתקנו לישב במשפט אחד לדין וא' לצד   -)ט( די כרסון רמיו    -  רש"י  הקב"ה יושב    -קה לישראל. ועתיק 
מנקה    -ללבן עונות עמו. ושער ראשה כעמר נקא    -למשפט על המלכות הזו ועל שלפניה שהכעיסו לפניו והציקו לבניו. כתלג חיור  
   עצמו מזכיות שיש לעכו"ם לפניו ומשלם להם כל שכרם בעולם הזה בויקרא רבה: 

קב"ה שהוא נעתק מן הימים והזמן, ר"ל שאינו תחת הזמן, כמ"ש ויודעיו לא חזו ימיו ]איוב כ"ד[  ר"ל ה   -  ועתיק יומין יתב   -  מלבי"ם 

לבושה כתלג חור ושער  כמש"פ שם, ישב על כסאו לשפוט את הארץ שזה מכונה הישיבה כמ"ש וה' לעולם ישב כונן למשפט כסאו,  

כעמר  יתלבש    -נקא    ראשה  שבם  והמדות  הפעולות  את  מציינים  כנודע,  הלבושים  לבושים  בשם  מכונים  שהמדות  הפעולה,  בעת 

וכמש"פ שם,   נ"ט(,  )ישעיה  ישועה בראשו  וכובע  וילבש צדקה כשריון  והשערות מציינים התבקעות  והראש מציין המחשבה כמ"ש 

עזים(,  )כמ"ש בפי' שב"ש בפסוק קוצותיו תלתלים, ובפסוק שערך כעדר ה   תעלומות המחשבה לחוץ כמו שהשער יוצא ממותרי המוח, 
ור"ל שהשם ב"ה בעצמו מלא חסד ורחמים, ולבושיו שהם מדותיו שבם יפעול אז יהיו רק צדקה ורחמים, שזה מצייר במראה הלבן,  
הפך האדום שמורה דין ושפיכת דם כמ"ש מי זה בא מאדום חמוץ בגדים, שפירשתי שבא בבגדים לבנים וברחמים, וגם במחשבותיו  

 קה וישועה, כי אתו אין דין ואין רע רק טוב וחסד לפניו, הנעלמים שיתגלו אז יהיו רק צד 
ון סט דף קיב: זוהר חדש  בפסוק כתוב נקא, אבל בהרבה מדרשים וזוהר נקטו גם לשון נקי כגון תנחומא קדושים א. מדרש תהלים צג. ילקוט שמעוני ישעיהו רמז שפה. תיק   לז

 יתרו נז. ועוד 

 ובסוף תורה כט   הובא לעיל תורה סט  לח 

ְנֵפי רּוַח:   לים פרק קד תהי   לט  ְך ַעל ּכַ ם ָעִבים ְרכּובוֹּ ַהְמַהּלֵ ָתיו ַהּשָֹּ ִים ַעִלּיוֹּ ְרָתיו ֵאש  לֵֹּהט:   )ג( ַהְמָקֶרה ַבּמַ ָ ת ְמש  ה ַמְלָאָכיו רּוחוֹּ    )ד( עֹּש ֶ

 עושה את הרוחות שלוחיו:   -)ד( עושה מלאכיו רוחות    -  י רש" 
ֵני    -אות יב  הלכה ה    ציצית   לק"ה   מ ב ּבְ רוֹּ מוֹּ ָהָאָדם ּבְ ְכרּות ּכְ ַ ַעת ַהש ּ ְ ש  ן ּבִ עוֹּ ּגָ ִ טּות ְוש  ְ ְבֵרי ש  ר ּדִ ה ֵאינוֹּ ְמבָֹּרר. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְמַדּבֵ   ָאָדם ַהְמַדּמֶ

ָאָד  ֵני  ּבְ רֹּב  ל  ֶ ש  ִלים  בּוְלּבָ ַהּמְ ת  מוֹּ ַהֲחלוֹּ ֵהם  ֶ ש  ִבְלּבּוִלים,  ּבְ ה  ַהְמַדּמֶ תוֹּ  אוֹּ ל  ַבְלּבֵ ּמְ ֶ ש  ה,  ּנָ ֵ ש  ַעת  ְ ש  ֶ ּבִ ש  ַעת  ם,  ְ ש  ּבִ ה  ַהְמַדּמֶ ְלּבּול  ִמּבִ ִאים  ּבָ ֵהם 
ַוֲאִמ  ְדִקים  רּוִרים צוֹּ ּבְ ּלוֹּ  ֶ ש  ת  מוֹּ ַהֲחלוֹּ ם  ּגַ ֲאַזי  "ל,  ּנַ ּכַ ה  ַהְמַדּמֶ ן  ְלַתּקֵ ֶכה  ּזוֹּ ֶ יק ש  ּדִ ַהּצַ ה, ֲאָבל  ּנָ ֵ י הּוא  ש  ּכִ ַמְלָאְך,  ְיֵדי  ַעל  ם  ֲחלוֹּ ְבִחיַנת  ּבִ ים.  ּיִ ּתִ

ַהּקֶֹּדש   ְלרּוַח  ֶכה  ַהּקֶֹּדש    זוֹּ ִחיַנת רּוַח  ּבְ ל  ְמַקּבֵ ַעְצמוֹּ הּוא  ּבְ ה  ּנָ ֵ ַעת ַהש ּ ְ ש  ּבִ ן  ּכֵ ְוַעל  ָבֵרר המדמה.  ּמְ ֶ ְנבּוָאה ש  ִחיַנת רּוַח  ם  ּבְ ִחיַנת ֲחלוֹּ ּבְ הּו  ּזֶ ֶ , ש 
ָנם  ִזְכרוֹּ ֵתינּו  ַרּבוֹּ ָאְמרּו  ֶ ש  מוֹּ  ּכְ ְנבּוָאה,  ִחיַנת  ּבְ ם הּוא  ַהֲחלוֹּ י  ּכִ ַמְלָאְך,  ְיֵדי  .    ַעל  ּבוֹּ ר  ֲאַדּבֵ ם  ֲחלוֹּ ּבַ י"ב(  ִחיַנת )במדבר  ּבְ נז(  ִלְבָרָכה )ברכות 

ִלים ַהּסִ  ְלּבּוִלים בהמדמה. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְמַבְלּבְ ה ּבִ ּמָ ה ֶנֱאָחִזים ּכַ ֶכה ְלָבֵרר ַהְמַדּמֶ ֵאינוֹּ זוֹּ ֶ ה  ּוְלֵהֶפְך ִמי ש  ּנָ ֵ ַעת ש  ְ ש  תוֹּ ּבִ ת אוֹּ ִלּפוֹּ ְטָרא ַאֲחָרא ְוַהּקְ
ֲחל  ִחיַנת זּוהֲ ּבַ הּוא ּבְ ֶ ה, ש  ְלּבּול ַהְמַדּמֶ ְך ַעל ְיֵדי ּבִ ָ ְמש  ּנִ ֶ ד ש  ֵ ם ַעל ְיֵדי ש  ְבִחיַנת ֲחלוֹּ ִלים, ּבִ ת ְמֻבְלּבָ מוֹּ ם.וֹּ ָ תּוב ש  ּכָ ֶ מוֹּ ש  ָחש  ְוכּו', ּכְ  ַמת ַהּנָ

ים    ישעיה פרק יג   מא ּדִ ש ְ ּכַ ן  אוֹּ ּגְ ְפֶאֶרת  ּתִ ת  ְוָהְיָתה ָבֶבל ְצִבי ַמְמָלכוֹּ ַכת ֱאלִֹּהים ֶאת ְסדֹּם ְוֶאת ֲעמָֹּרה: )יט(  ַמְהּפֵ ְולֹּא    ּכְ ב ָלֶנַצח  ֵ )כ( לֹּא ֵתש 
ם:  ָ צּו ש  ם ֲעָרִבי ְורִֹּעים לֹּא ַיְרּבִ ָ ר ְולֹּא ַיֵהל ש  ר ָודוֹּ ּכֹּן ַעד ּדוֹּ ְ ִעיִר   ִתש  ת ַיֲעָנה ּוש ְ נוֹּ ם ּבְ ָ ְכנּו ש  ָ ִחים ְוש  יֶהם אֹּ ים ּוָמְלאּו ָבּתֵ ם ִצּיִ ָ ים  )כא( ְוָרְבצּו ש 

ם:  ָ דּו ש     ְיַרּקְ

הם השדים, כמו לשעירים אשר הם זונים אחריהם, ונקראו כן לפי שהם נראים כדמות שעירים למאמין בהם, וכן    -ושעירים    -  רד"ק 
 ת"י ושידין יחייכון תמן: 

שעיהו לד(. ירקדו  הם השדים הנראים בדמות שעירים למי שמאמין בהם וכן ושעיר על רעהו יקרא )י   -)כא( ושעירים    -  מצודות ציון 
   ענין קפיצה ודלוג:   -

ז  רמב"ן  יז  ויקרא  וכו'   ' על  אחריהם  זונים  הם  אשר  לשעירים  עוד  יזבחו  כא(    -ולא  יג  )ישעיה  אומר  הוא  וכן  לשדים  לשעירם  )ז( 
  .ה אותם שנקראו השדים כן בעבור שישתער הגוף הרוא   בן עזרא   ושעירים ירקדו שם, לשון רש"י מתורת כהנים )פרק ט ח( ואמר ר"א 

 .והקרוב בעבור שיראו אותם המשוגעים כדמות שעירים 
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מסתמרות שערותיו  אותם  ע"י שדהרואה  בחי' חלום  ידברו.    ,  שוא  חלומות  השדים  כי    \מה/[מד]בחי' 
)רמב"ן( רוחניים  שלוחי    ,\מו/מיסודות  רבות,    (הסט"א)והם  צורות  במחשבה  ולובשים  וכגון  בחלום  כגון 

יצה"ר הוא  ם  ג   .כמבואר בספורי מעשיות מעשה מחיגר שהשדים היו מפתים אותו והוא סבר שליבו מייעצו

 .  \מחיות שונות/וולפעמים בהקיץ בדמ, \מזשד/
 

ובספר חסידים אות תתשנה משמע שרק שד זכר    שפיתו אותו וסבר שלבו מיעצו.  פרדס יוסף ועיין מעשה מחיגר רמב"ן ו עי"ש  ומהותו    שד נקרא שעיר עיין גם ויקרא יז ז'.  מב

 נקרא שעיר 
חסידים   מג זכ   -תתשנה   -עיין ספר  נגע  משמע שרק שדים  בועז  ולכן  אין,  לנקבות  בראשם אבל  יש שערות  כי  נקראים שעירים  רים 

 בראש רות לדעת אם היא שד אן אדם.
חלום ייתי בתרין דרגין, אוקמוה קדמאין, כמה דאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלמא בלא דברים בטלים, בגין דייתי חלמא כאן על ידי  : ]בגין ד תיקוני זהר דף קמ   מד

 ומהרש"א ברכות ג. ונה: וזוהר רע"מ רלד:    [ אן על ידי שד, בגין דחלמא איהו מסטרא דאילנא דטוב ורע מלאך, כ 

ובגין דא מסטרא דאילנא דטוב ורע, קיבה אית בה תרין דרגין, דהכי אוקמוה רבנן, קיבה ישן, ואית שינה אחת    : ג דף רלד " זוהר ח   מה 
קמוה רבנן מארי מתיבתא, )זכריה י ב( החלומות שוא ידברו, והכתיב )במדבר  משתין במותא, ושינה אחת משתין בנבואה, ובגין דא או 

יב ו( בחלום אדבר בו, לא קשיא, כאן על ידי שד, כאן על ידי מלאך, חלום על ידי מלאך, חד משתין בנבואה, חלום על ידי שד, איהו  
 אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים: שוא מסטרא דמותא, ואיהו תבן, דהכי אוקמוה, כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, כך  

דחלום טוב המתקיים כעין נבואה וע"י מלאך כדלקמן ודאי דמראין גם לאדם טוב אבל חלום טוב  :  על ברכות דף נה   מהרש"א ועיין  
שאינו מתקיים דהיינו שע"י שד ולא בא אלא משום דחדותיה מסתייה אין מראין לאדם טוב וכן חלום הרע דקאמר הכא לא מיירי  

   קיים אלא דבא משום דעציבותיה מסתייה וכדי שלא יחטא כו' כפירש"י הכא ודו"ק: במת 

חלום של שחרית כו'. ר"ל שאלו החלומות הם אמתיים ומתקיימין בלי ספק אפילו בלא פתרון והוא מבואר כדלקמן דאין מראין לו  
ורי לב שביום גם עשן המאכל יטרדוהו ומערב  לאדם אלא מהרהורי לבו שנאמר וכו' ולזה חלומות שבתחלת הלילה הולכין אחר הרה 

שכלו בדברים בטלים והם בעצמם החלומות אשר ע"י שד שוא ידברו אבל חלום של שחרית שכבר נח האדם מהרהורין שביום יבואו  
עם זה  החלומות האמתיים אשר ע"י מלאך וכן החלום שחלם לו חבירו כו' דאין הולך כ"כ אחרי הרהוריו שהאדם מהרהר בעניניו ומט 

כו' ראוי הוא להתקיים באותו הפתרון ולא אחר פתרון אחר כמין   אמרו בדוד דאחרינא חזו ליה שיהיה חלום אמתי וחלום שנפתר 
 .החלומות שהולכין אחר הפה ואין זה במקרה כחלום שע"י שד 

ויקרא   מו  על  ז  רמב"ן  הנ   -  ' יז  בעלי  ובכל  האדם  בגוף  בראשית  במעשה  מתחילה  הבריאה  כאשר  כי  והמתכות  ודע  והצמחים  פש 
מארבע יסודות, ונתחברו ארבעתם בכח אלהי, להיות מהן גוף גס מורגש לכל חמשת ההרגשות לעביו ולגסותו, כך היתה יצירה משני  
להרגשות   מושגת  איננה  הבהמה  נפש  כאשר  ההרגשות,  מן  לאחת  מושג  ולא  נרגש  אינו  גוף  מהם  והיה  והאויר  האש  מן  יסודות 

וא רוחני יטוס לדקותו וקלותו באש ובאויר וכאשר ההרכבה בכל דבר סיבת ההויה וההפסד במורכב מארבע  לדקותה, והגוף הזה ה 

כמת:  יהיה  ובהתפרדם  חי  הגוף  בעל  יהיה  בהתחברותם  כי  היסודות,  משני  האלו  במורכבים  היא  כך  אמרו             יסודות,    ולכך 
שלשה כבני אדם, שלשה כמלאכי השרת, יש להם כנפים  ( ששה דברים נאמרו בשדים, שלשה כמלאכי השרת, ו -רבותינו )חגיגה טז  

כמלאכי השרת, וטסים כמלאכי השרת, ויודעין מה שעתיד לבא כמלאכי השרת יודעין סלקא דעתך, אלא אימא שומעין מה שעתיד  
ור, היא הסיבה  להיות שלשה כבני אדם, אוכלין ושותין כבני אדם, פרין ורבין כבני אדם, ומתים כבני אדם וסיבת המיתה פירוד החב 

בכל המורכבים וסיבת הטיסה, בקלות יסודותם, כאשר נראה גם בעוף כי מפני שגברו עליו האש והאויר והיסודות האחרים בו מעטים  
הוא טס ופורח, וכל שכן אלו שאין בהם מן היסודות הכבדים כלום שטיסתן גדולה, יעופו ולא ייגעו וענין האכילה ללחוך מן המים  

ו  וסיבתה  והאש הריחות  נגרומנסיא"ה לשדים,  בעלי  והוא ענין ההקטרות שיעשו  הליחות, כענין האש שתלחוך המים אשר בתעלה 
 היובש אשר תיבש האש אשר באויר בגופן, וצריך להחזירה, כאשר היא האכילה באדם לצורך מה שהוא ניתך ממנו: 

יק    נגידי  וענין מה שאמרו, שומעין מה שעתיד להיות, כי בטיסתן באויר השמים  בלו העתידות משרי המזלות השוכנים באויר, והם 
 התלי ומשם יגידו גם בעלי הכנפים העתידות, כאשר הוא מנוסה בנחשים וכאשר אפרש במקומו )דברים יח ט( בע"ה: 

ותם שיקבלו  ואלו ואלו אינם יודעים במה שעתיד להיות לימים רבים ולעתים רחוקות, רק יודיעו בעתיד להיות בקרוב, כי ידעו בנסיונ   
מן השדים בנגזר לבא ולכך תרגם אונקלוס, יזבחו לשדים לא אלוה )דברים לב יז(, דבחו לשדין דלית בהון צרוך, יאמר שאין בהם  
שום צורך כי לא ימנעו הנזק העתיד ולא יעשו שום תועלת וגם לא יודיעו ברחוק שישתמר ממנו האדם בדעתו והוא לשון הכתוב גם  

ושום כח, ולכך אין  כן "לא אלוה", כאיל  יאמר שאין בשדים אילות  ו אמר "לא כח וממשלה", כי אלהים לשון אילות וכח, אל הם, 
 צורך בהם כי לא ירעו וגם היטב אין אותם: 

לאברהם עיין    מז  ז )   חסד  ט   ' מעין  יצה"ר    -  '( נהר  כי  ודאי,  שד  המחטיאו,  בגופו  אחד  שד  נקרא  שהוא  יצה"ר  ואדם  אדם  לכל  ויש 
להם אחד, והנה יצה"ר זה לפי המחצב שלו מאיזה קליפה, כן הוא הכנתו לענייני העולם, ולכן יש בני אדם שחומרם  והשדים מחצב ש 

 זך מוכן לשכל, ויש שחומרם עכור, הכל לפי בחינת יצה"ר מאיזה קליפה: 

יעקב עיין    מח קהלת  שדים   ספר  דמסאבא,    -ערך  מסטרא  שדין  ואית  לאורייתא,  דאתכפיין  יהודאין  שדין  חד  אית  מינין  ג'  ובהון 
ומציאת השדים הוא מטיפת זעיר אנפין היוצא בעונותינו הרבים בעת  כמלאכי השרת, וחד כבני אדם, וחד כבהמה, רעיא מהימנא רנ"ג ע"א,  

בבואה שהיא שהנוקבא נתרחקה ממנו בעונינו ולוקחים החיצונים הטיפה ונולד ממנו השדים, ולכך האדם הנולד מזעיר ונוקבא יש לו בבואה ובבואה ד
נת  מב' בחינת זעיר ונוקבא, מה שאין כן השדים שהן רק מדכורא לבד אין להם רק בבואה אחד, הרב בפרי עץ חיים שער כ"ט )הלולב( פרק ה', ובחי 

להם, כי זהו  הצללים דשדין הוא מאהיה דיודין דאלפין שהן בחינת דוכרין והן גימטריא ש"ד, אבל בבואה דבבואה שהיא הצל הג' מאהיה דההין אין  
 מבחינת נוקבא, והן אין באים מבחינת נוקבא כנ"ל, ועל כן אין להם גוף, כי עיקר בנין הגוף מנוקבא מאהיה דההין:

אין יכולין לעבור הנהרות, כן כתה בזוהר תזריע דף מ"ה ע"א, ונהרא פסיק בגוון כמו שכתב במקדש מלך שם, ויש לומר כי נהר בחינת יסוד,    שדים  (ב 
 אסתרס ואין לו בחינת יסוד:ואל אחר 

זכרים יש להם שערות בראשם, ושדות נקיבות אין להם שערות בראשם, ולכך בועז הניח ידו על ראש רות, כשראה שיש לה שער שאל בת    שדים  (ג 
שדים, אבל למטה דמיירי מי את ספר חסידים סימן תתנ"ה, ובזוהר בראשית דף נ"ד ע"ב כתב גם כן דאין להם שערות בראשם וקאי על רוחין נוקבין ד

 מרוחין דוכרין לא כתב דאין להם שערות, דהזכרים יש להם שערות:

קליפות שזכרנו בערך י"א, נתמעטו על ידי שלהובא דאשא היורד מתחת הכסא ונתמעטו לז', ומהם נמשכים ז' כתות שדים, יש מהן נקראים   מי"א  (ד
גולים שחורות, ויש מהם כחתולים, ויש מהם כצפורים, ומהם כמו כדור שער מסובך יחד, כי כמו בני אדם, ויש מהם כתישים שחורים, ויש מהן כתרנ 
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ע"י שדדהיינו  וזה   וחלום  ע"י מלאך  הוא    [מט]   אדם ובהמהבחי'  זה    ,חלום  דהיינו שיחס מלאך לשד 

יש מדמה  כיחס אדם לבהמה. יצה"ר.\נ/ שלשניהם  בחי'  פגום  וזה  מבורר  זה  הנשמה    ,  הוא  כי עצם האדם 
והסתלקותו בחי' מדמ בחי' מלאך, ועצם הבהמה היא  בחי' אחד משישים בנבואה,  ה מבורר  שהיא השכל, 

נמצא מי שהוא במדרגת אדם שהולך אחר שכלו אזי המוחין שלו זכים    . הנפש הבהמית דהיינו מדמה פגום

כבהמה  אבל ההולך אחר יצרו  ,  בחי' בחלום אדבר בו  בחי' חלום ע"י מלאךובהסתלקותם בשינה הוא  

זכים ממי אינם  גם הרשימו שבהסתלקותם בשינההמוחין שלו  פגום  \נא/ לא  וחלום   של בהמה  הוא מדמה 
  . בחי' חלומות שוא ידברו ע"י שדשלו 

בחי'   זה  מלאך,  ע"י  חלום  א(  אדםכי  )בראשית  בחי'  כדמותינו,  בצלמינו  אדם  . נעשה 

, זה כח המדמה שהוא בצלמינו, בבחי' מלאך, בחי' חלום ע"י מלאך.  לשון דמיון  כדמותינו
. וכשהמוחין זכים, אזי  \נב/ ת שינה המוח מסתלק, ואין נשאר רק בחי' כח המדמהכי בשע

הוא   הכח המדמה שנשאר,  בחי'  מבורר  גם  , שהכח  כדמותינו בצלמינובבחי' מלאך. 

מבורר  המדמה הוא בצלמינו נבואהדהיינו  בחי'  , בבחי' מלאך כנ"ל, בחי' חלום ע"י מלאך.  , 
 .  נעשה אדם וכו'וזה בחי' אדם כמ"ש 

בהמה א בחי'  זה  שד,  ע"י  חלום  פגום   בל  מדמה  בבחי'  דהיינו  יחיתן,  בהמות  )חבקוק    ושד 
שכל והנביא אומר  פשט הפסוק הוא נבואה על נבוכנצר שהחריב את הבית המקדש ואת כל הארץ,    \נג /ב(

ויחיתן לשון חתת ושבר, דהיינו שהשוד   ועושק,  ישובו עליו, ושד מלשון שדידה  העוולות שעשו לישראל 
דלשון שד,  דו את ישראל ישוב עליו וישבור אותו. ורבנו דורש שוד  ששד   כמו   ,בלי ו'  כיון שהכתיב חסר ש 

ד אלא ֶשדד,  שֶ    ,כיצד מתיישב עם הפשט, ואולי כי שוד בהמות הוא מעשה בהמה  וצ"ע  .כמו אל תקרי ש 
ע"י   נעשה  בחי' שד הנכנס בבאדםנכנס  שכמו שד  נמצא שהשוד  רוח שטות שהוא  דהיינו  ידו אדם  ,  ועל 

וזהו "שד בהמות יחיתן"  ,  עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות  םאין אד ג.  עובר עבירה כמבואר בסוטה  

 .  דהיינו השוד ששדד נבוכדנצר את ישראל ע"י שד שהתלבש בו לעשות מעשה בהמה יחזור עליו
 

 
ונעשים   ונבלעים  השערות מסובכות יחד להיות כמו כדור להתגלגל על הקרקע ובאויר, ואחר כך בא השלהובא אחרונה ממקום הכסא ומכה בהם 

ובפרטן אין אתה מוצא אלא ו', אחד    ים, וקשה שאמר בתחילה ז' כתות שדים ארבעה, עיין ערך קליפות עד כאן לשון הרב בפירושו סבא דמשפט 
 כבני אדם ב' תישים שחורים, ג' תרנגולים שחורות ד' חתולים ה' צפורים ו' כדור שער מסובך: 

 הצירוף הזה נמצא יא פעמים בנביא ופעם בתהלים לו ז'    מט 

הֵ   -  עיין תורה כה   נ ת ְמִביִאין ִמּבְ נוֹּ ְרּבָ ַהּקָ י  ֵלְך ַאַחר  ּכִ ָאָדם הוֹּ ֶ ה. ּוְכש  ן ּכַֹּח ַהְמַדּמֶ ּכֵ ם  ּגַ ֵהָמה ֵיש  ָלּה  י ַהּבְ ה, ּכִ ִחיַנת ּכַֹּח ַהְמַדּמֶ ֵהם ּבְ ֶ ת, ש  מוֹּ
ֵהָמה מַ  ּבְ ה  ה ֶזהּו ַמֲעשֵֹּ ִאין ִמּכַֹּח ַהְמַדּמֶ ּבָ ֶ ם, ש  לוֹּ ָ ָתיו, ַחס ְוש  ֲאווֹּ ַהְינּו ַאַחר ּתַ ב, ּדְ ּלֵ ּבַ ֶ ה ש  , כִּ ַהְמַדּמֶ ש  ה. ְוַעל  ּמָ ּכַֹּח ַהְמַדּמֶ ֵהָמה ֵיש  ָלּה  ם ַהּבְ ּגַ י 

ַהּתַ  ל  ּכָ ִכין  ָ ִנְמש  ם  ָ ש ּ ּמִ ֶ ש  ה  ַהְמַדּמֶ ּכַֹּח  ְיֵדי  ַעל  ִאין  ּבָ ַהֲחָטִאים  ְוָכל  ם,  לוֹּ ָ ְוש  ַחס  ֵטא,  חוֹּ ָאָדם  ֶ ש  ּכְ ן  ן  ּכֵ ָקְרּבָ ְלָהִביא  ָצִריְך  הּוא  ן  ּכֵ ַעל  ת,  ֲאווֹּ
ת,  ֵהמוֹּ  ִמּבְ

ה של בהמה כשהיא ערה וישנה. כי אע"פ שגם אצלה השינה בחי' הסתלקות השכל שיש לה, אבל מצד מדרגת  במדמ   צ"ע ההבדל   נא
יורדת   בהמה  כך  יותר  מפותחת  שהיא  דהיינו בהמה אלא  מדרגת מדמה  יורד  בשינה  שכמו שאדם  ונראה  שינוי.  אין  המדמה אולי 

 בשינה למדרגת צומח אלא שהוא מפותח יותר.

ֶכֶר ְוהַ   -  יט   ועיין תורה  זוֹּ ֵהָמה  ּבְ ם  ּגַ ֶ ִאים, ש  ָאנּו רוֹּ ֶ מוֹּ ש  ּכְ ן,  רוֹּ ִזּכָ ֵהָמה ֵיש  ָלּה  ּבְ ם  ּגַ י  ּכִ ה,  ַהְמַדּמֶ כַֹּח  ּבְ ן הּוא  רוֹּ ּכָ ֶלב  ּזִ ּכֶ ָכּה  ָ ְנש  ם ֶזה  ָמקוֹּ ּבְ ֶ ת ש 
ַרַחת ִמ  הדומה לו למקרה הראשון  ָשם. עכ"ל.  והביאור נראה כי בזכרון נרשם מעשה שהיה ובכח המדמה לדמות מקרה אחר  ְוִהיא ּבוֹּ

 ולדמות את התגובה שכמו ששם היה צריך לברוח הכי נמי כאן.

כה   נב תנינא    בתורה  ח'  תורה  עיין  אבל  בהמיות,  הוא  שהמדמה  מבאר  ה'  אות  נד  ובתורה  היצה"ר  של  שם  הוא  שהמדמה  מבואר 
ה את המדמה אין הכוונה שתמיד המדמה  שמדמה מבורר רק על ידו זוכים לאמונה ונבואה, דהיינו שאע"פ שבתורה כה כל כך מגנ 

רע אלא שכשהוא לא מבורר אזי הוא רע מאד, אבל כשזוכים לברר אותו אזי אדרבה הוא טוב מאד. וזה ההבדל כאן בין חלום ע"י  
 מלאך לחלום ע"י שד.

ֵמי ָאָדם וַ   חבקוק פרק ב   נג ת ְיִחיַתן ִמּדְ ֵהמוֹּ ֹּד ּבְ ּךָ ְוש  ן ְיַכּסֶ י ֲחַמס ְלָבנוֹּ ֵבי ָבּה: )יז( ּכִ ְ    ֲחַמס ֶאֶרץ ִקְרָיה ְוָכל יש 

השוד    -החמס שעשית ללבנון שהוא א"י החמס הזה יכסה אותך ותשוב בראשך. ושוד בהמות    -)יז( כי חמס לבנון    -  מצודות דוד 
הזה  שעשית אל הבהמות ועל ישראל יאמר ולפי שהמשיל את א"י ליער הלבנון המשיל אנשים לבהמות המצויות ביער ואמר השוד  

כל זה יבוא מסבת דמי אדם ששפך דם ישראל. וחמס    -ישבר אותם ר"ל עליהם תבוא שוד כמו השוד שעשו לישראל. מדמי אדם  
 מסבת החמס שעשה בא"י ובקרים היא ירושלים ובכל אנשים היושבים בה:   -ארץ  

מל' חתת ושבר    -מל' שדידה ועושק. יחיתן    -שוד  כן נקרא א"י כמ"ש ההר הטוב הזה והלבנון )דברים ג(. ו   -)יז( לבנון    -  מצודות ציון
ענין למוד כמו    -צורה הניתך ממתכת. ומורה    -מל' יצירה ור"ל מתקנו ועושהו. מסכה    -וכן וחתו גבוריך תימן )מלכים א ה(. יוצרו  

 מל' אלם:   -מל' אל ולא ר"ל דבר מבלי תועלת. אלמים    -את מי יורה דעה )ישעיה כח(. אלילים  
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, ל יליןר בַּ יקָׁ בִּ אדם   \נד/)תהלים מט(הכתוב בחי' זה  ,לום ע"י מלאך וחלום ע"י שדדהיינו חוזה 

בִּ  וישן  לן  כשאינו  תפילין  יקָׁ היינו  בבחי'  יקר  ר  המוחין הנקראים  מזכך  שאינו  היינו  כנ"ל, 

נמשל    [נה] מתקיים בו המשך הפסוק  י  , אזכנ"ל ע"י מגיני ארץ דהיינו שמירת הברית  בבחי' תפילין
זה בחי'  בבחי' בהמה, בחי' חלום ע"י שד, ששלו  . היינו אז הכח המדמה  כבהמות נדמו

 בהמה כנ"ל:  

זוזה   ארץ  מגיני  ב ושע"י  רמוז  מלאך  ע"י  לחלום  אלקים  כי לנור"ת  שהם  מלאך  אותיות  כים 

פשט הפסוק נראה שנדיבי עמים הם ישראל שמסרו נפשם על קדוש ה' והם    \נז/רץ )שם מז(אגיני  מ

, כי ע"י  לםעם אלקי אברהם שהיה הראשון שמסר נפשו באור כסדים, הם המגיני ארץ שיש להקב"ה בעו
נפש  שומרי הברית    מגיני ארץ ידם  ,  מהניאוף המתגבר ע"י הגאווהמצילים  במסירות  מוחין נעשה  על 

ע"י שמתקנין המוחין והתפילין כנ"ל, דהיינו המלאך. זכים בחי' תפלין שבהסתלקותם החלום בבחי' 
 : שעי"ז נעשה בחי' חלום ע"י מלאך כנ"ל 

 
 יאות 

כים עד שגם בהסתלקותם המדמה מבורר והחלום ע"י מלאך, אעפ"כ  שזכה למוחין ז יבאר שגם מיעתה 
 אפשר שמאכל שיש בו כח השד יפגום את החלום. 

דהיינו שעד כאן נתבאר שחלום הוא בחי' נבואה ותלוי בברור המדמה. וכאן מחדש שגם העשנים העולים  
 . משתתפים בציור החלוםאל המח ע"י האכילה, 

ח שד, וצריך לחזק את כח המלאך שבהם ואזי מצטייר החלום ע"י  כי המאכלים מעורבים בכח מלאך וכ
 מלאך, ולא ע"י שד. 

ם, כי מן המאכלים עולים עשנים אל המוח ונצטיירין  ויש גם להמאכלים חלק בחלאבל  

נפגם החלום ע"י    '. ע"כ צריכין לחזק את המלאך, כדי שלא יהי [נח]   מהם חלומות בשינה
זי נפגם החלום ע"י המאכלים, בבחי' חלום ע"י שד  המאכלים. כי כשאין חיזוק בהמלאך א

 :  ח"ו

, ועל ובכל אחד מהם טבע השייך ומיוחד לו  דהיינו שבעה חלקי עולם  [נט]   יש שבעה איקלימים  כי

 כל איקלים יש מלאך ממונה, 
 

 
ת ִנְדמּו:   רק מט תהילים פ   נד ֵהמוֹּ ּבְ ל ּכַ ַ ל ָיִלין ִנְמש  יָקר ּבַ    )יג( ְוָאָדם ּבִ

דוד  ביקר    -  מצודות  ואדם  נמשל    -)יג(  העושר.  הוא  מה  וא"כ  הבוקר  עד  עמו  שילין  עשרו  ביקר  בוטח  האדם  אין  הבוטח    -הלא 
 בעשרו הוא נמשל לבהמות ודומים אליהם בחסרון הדעת והענין כפול לדמיון גמור: 

 מלשון דמיון:   -מלשון יקר. נדמו    -)יג( ביקר    -  דות ציון מצו 
 המשך פסוק הנ"ל   נה 

 נדפס גם היוד באות גדולה  ותרלד  בתקפא  נו

ד ַנֲעָלה:   תהילים פרק מז   נז  י ֶאֶרץ ְמאֹּ י ֵלאלִֹּהים ָמִגּנֵ ים ֶנֱאָספּו ַעם ֱאלֵֹּהי ַאְבָרָהם ּכִ    )י( ְנִדיֵבי ַעּמִ

עמים    -  רש"י  נדיבי  ולהרוג  שהתנדבו    -)י(  לטבח  לההרגש  נראה)עצמם  אברהם  (  צ"ל  אלהי  עם  שמו.  קדושת  לב    -על  נדיב  שהיה 
 הראשון תחלה לגרים עתה נודע כי לאלהים מגיני ארץ היכולת בידו להיות למגן על כל הבוטחים בו: 

 לעיל סוף תורה יט עיין רבינו בחיי פרשת מקץ מא א ד"ה ודע.  ספר הברית ח"א מאמר יז פרק יג ד"ה ולפעמים. ועיין    נח 

חה )רבי יעקב סקילי תלמיד  אמונה ובטחון לרמב"ן פי"ט )ד"ה כי ששת(. עיין ריש ספר התכונה לרבי חיים ויטאל שכתב שכל הז' הם בצד החצי הצפוני של העולם. תורת המנ   נט 
ורד"  פ"ג.  ו  עיין פרדס רמונים לרמ"ק שער  )בביאור הע"ז של בעל(.  ח.  נו:, מגלה עמוקות  הרשב"א( פרשת לך לך דרשה  גיטין  ג'. מהרש"א חדושי אגדות  ק על תהלים מח 

   .(בחיי שמות א ב   רבינו ואתחנן אופן רמט )ז אלקימים וא"י כנגד הרביעי ועיין  
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ה' המה משוטטים בכל הארץבחי'   עיני  השגחה שדהיינו    ד(  ')זכרי  שבעה  יש  העולם   \א/ בכל 

, וע"כ בכל איקלים  לפני אותה בחי' השגחהבשבע בחינות וכל בחי' השגחה עושה באותו מקום אקלים  
שבע ספירות  , כנגד  בגדילים פירות אחרים כפי הממונה. וע"כ הם נחלקים לשבעה אקלימים 

כי יש בהם שין של ד' ראשין    שהם בחי' מוחין בשבע בחינות  עים, שהם בחי' תפיליןבחי' שבעה רו

 כנ"ל.  \ג/ בהסתלקות המוחין, שמשם נעשין בחי' המלאכים ושין של ג' 
 

עתה יבאר סדר השתלשלות השפע בירידתו לעולם הזה, מעולם לעולם תחילה למלאכים שביצירה ואח"כ  
 ומהשדה למלך. ששם הוא גדל כ יורד למקום והשדהואח" ,עובר דרך השדים שבאויר העשיה

ַֹּח אזי  ,תחילה באצילותש ובזוהר מבואר ה,    , הואשהוא חכמה ובינה שהם אבא ואמאַהמ  ָּ ִחל  ת ְּ ַ ֹּל ב  ֵטל ַהכ  נוֹּ
ב ֵ ֵתן ַלל  ךְּ נוֹּ ָּ ַאַחר כ  ֵבד שהוא ז"א בחי' הבן  וְּ ָּ ֵתן ַלכ  ב נוֹּ ֵ ַהל  ֵתןדאצילות שהוא מלכות , וְּ ֵבד נוֹּ ָּ ַהכ  ת  , וְּ רוֹּ קוֹּ ל ַהמ ְּ כָּ לְּ
ה ָּ ַמט  ְּ ל  ֶׁ ִרים ש  ֵאיבָּ הָּ הלעולמות בריאה יצירה עשיה וְּ ם ַהז ֶׁ לָּ עוֹּ ן לָּ זוֹּ ק מָּ ֵ ַחל  ה לְּ צֶׁ רוֹּ ֶׁ ש  ךְּ כ ְּ ָּ ַאַחר כ  דהיינו בעולם   , וְּ

ִראש  העשיה עצמו ָּ ֵרר ב  עוֹּ ךְּ ִמתְּ לֶׁ ֶׁ ַחן ַהמ  לְּ ֻׁ ש  ץ, וְּ רֶׁ אָּ ָּ ב  ֶׁ ךְּ ש  לֶׁ ֶׁ הו א ַהמ  ֶׁ ב, ש  ֵ ֵתן ַלל  ה נוֹּ נָּ וֹּ ִראש  ָּ ֵני , ב  ר ב ְּ אָּ ְּ ל ש  ה ִמכ ָּ נָּ וֹּ
ם.  לָּ עוֹּ    הָּ

כי    ,על אותו אקלים  הממונה שם , מקבל אותה תחילה המלאך  מעולם לעולם  והשפע כשיורדת

עולם   . ואח"כ יורדת דרך השדים השוכנים באוירהמלאכים בעולם היצירה שקודם לעולם העשיה

שהם  העשיה חזק  כאשר,  המלאך  מעבר    אזי  כח  בדרך  השפע  את  יונקים  מקבלים  ואין  לבד, 
יורדת השפע למטה   דהיינו    לאותו המקוםבעולם העשיה  ממנה רק כדי חיותם לבד. ואח"כ 

  מהשדה   . ואח"כנראה כוונתו למלכות המכונה שדה  \ה/לשם  דתווהשדה שהשפע הולכ  חלק אקלים

  כי כל עולם   \ז/ (ו)  דהיינו שהמלך הוא הקושר עולם הרוחני לעולם הגשמי,מקבל המלך את השפע  
הוא   והמלך  ממנו,  עולם שלמעלה  של  ממלכות  העםמקבל  ממדרגת    העם  מדרגתבכתר  דהיינו    , למעלה 

ומלכות העליון דהיינו כתר התחתון היא מחלקת את  ,  העליוןמלכות  הוא  עולם תחתון    וכתר  ,המכתיר אותו

, בבחי'  , וממנו לכל העםלכן המלך שהוא מרכבה למלכות מקבל את המזון תחילההשפע לעולם התחתון,  
כמבואר שם   דמזון לכולא בי' וכו'שנאמר שם על האילן    אנת הוא מלכא וכו'  \ח/)דניאל ד(

 
 בחי' השגחה כמ"ש ארץ אשר עיני ה' א' בה תמיד מרשית השנה וכו'   עיני ה'   א
   איקלימים  -תרלד ב   ב 

לאכים מהיחוד החיצון ואצלם לא שייך כלל יחוד פנימי כי  מ ה מלאך הוא הסתלקות המוחין עיין לק"ה ע"ת ה' שחיות    צ"ע מדוע   ג
הוא נעשה רק ע"י בחירה שמעלין מיין נוקבין מעולם השפל נמצא אע"פ שישראל גם אחרי שמעוררים יחוד פנימי לא מתלהבים כל  

והאמ  גדול,  יותר  הרבה  הרבה  אמת  לעולם  ממשיכים  שישראל  האמת  אבל  התלהבות  מרוב  שנשרף  המלאך  כמו  שנמשך    ת כך 
 למלאך הוא בחי' הסתלקות המוחין הבאים מהיחוד הפנימי. כי רק אותו אפשר לסלק אבל המוחין מהייחוד החיצון הם תמיד.

 הולכת  -תרלו מ ו בתרלד הולכות,   –הולכת, ובתקפא    -בדפו"ר   ד

היכן הוא המלך והמזל    שזה כבר בגשמיות אבל מההמשך שהמלך מקבל מהשדה משמע שזה עדיין ברוחניות. גם צ"ע   צ"ע משמע   ה 
 המכה בגדולי השדה ואומר להם גדל.

   עיין זוהר תרומה קנג. ו

הקיבה ומהפך לדם  אכילת האדם נוטל הכבד תחילה מ הסדר הוא כבד לב מח כי  בעולם הזה  ש מבאר שם    עיין זוהר תרומה קנג.  ז 
לתפארת שהיא זעיר שהוא    מחכמה בינה ינו  מח לב כבד דהי   הפוך   סדר ההשפעה אבל למעלה  ושולח ללב והמובחר שולח הלב למח.  

ה  לעולמות שתחתיה שהם עולמות בריאה יצירה עשי   אבל המלכות המחלקת טרף לביתה דהיינו הלב וממנו לכבד שהוא המלכות.  
שאוכל בשלחן  מי  ל   זו זכות גדולה של כל ישראל בארץ ישראל ושלחן המלך מקבל תחילה לכן  ללב שהוא המלך    ה תחיל מחלקת  

 ש.עי"   המלך 

קנ תרומה  ד   כ"ואח  ּוְלָבַתר   ואמר  דבריו  וממשיך  -.  גזוהר  ֵעי   ּכַ ָגא   המלכות  כשרוצה  ּבָ   העולם  לזה  מזון  לחלק   ָעְלָמא   ְלַהאי   ְמזֹוָנא   ְלַפּלְ

א   אז,  התחתון ֵריש ָ א   ָיִהיב   ּבְ ִאיהוּ   ְלִלּבָ א   ּדְ י  ַמְלּכָ ַאְרָעא   ּדִ ,  ישראל   בארץ  ישראל  לכ  של  הלב   שהוא  המלך  שהוא  ללב  השפע   את  נותן  בתחילה  ּבְ

א   ּוָפתֹוָרא  ַמְלּכָ ַקְדִמיָתא   ִאְתַער   ּדְ ל   ּבְ ָאר   ִמּכָ ֵני   ש ְ   שלחן  כי,  העולם   בני  שאר  כל  קודם   השפע  את   לקבל   תחילה  נתעורר  המלך   ושלחן  ָעְלָמא   ּבְ

ָאה  לכן,  הפנים  לחם   עליו  שהיה  המקדש   בבית   השלחן  כעין  השפע   קבלת  של  וםהמק  הוא  המלך  ֲהֵוי   ן ַמא  ִאיהוּ   ַזּכָ ָנא   ּדַ ּבָ חּוש ְ ָפתֹוָרא   ּבְ א  ּדְ ַמְלּכָ   ּדְ
  שמים  למלכות  מרכבה  הם  ושריו  המלך  כי  ל"ור,  המלך  מבית  פרס  שמקבל  כלומר,  המלך  של  שלחנו  על  סמוך  להיות  ונמנה  נחשב  שהוא  מי  אשרי

,  צבאות '  ה  המלך  פני  מאת  מאד  עד  רבה  ברכה  י שזוה  ויבין  ידע  המלך  משלחן  אוכל  ובהיותו,  צבאות'  ה  האדון  פני  את  כיושב  הוא  לפניהם  ושב והי
ָהא,  לזה  שזוכה  למי  גדול  חסד  הוא  ודאי  הרי מֹוְדָעא  ּדְ ּתְ ַההּוא   ֵליהּ   ְלאֹוָטָבא  ִאש ְ א  ִטיבוּ   ּבְ ְלֵעיּלָ ,  עליון  מחסד  לו  להטיב  במיוחד  ניכר  הוא  כי  ּדִ

ֹוט   ִטיבוּ   ִאיהוּ   ְוָדא,  מקבל   שהמלך  מה  השפע  אותו  שמקבל  והיינו ֲעַבד  ּוְקש  ִוד   ּדַ י   ִלְבֵני   ּדָ   ברזילי   לבני  דוד  שעשה  ואמת  החסד  וזהו  ַבְרִזּלַ

ְכִתיב אְכֵלי  ְוָהיוּ   ּדִ ְלָחֶנךָ  ּבְ ֻׁ      . ש 
י ֲחזַ   דניאל פרק ד   ח א ד ִ נָּ א: )יז( ִאילָּ עָּ ל ַארְּ כָּ ֵתה  לְּ א ַוֲחזוֹּ ַמי ָּ ְּ ֵטא ִלש  ֵמה  ִימְּ רו  ִקף וְּ תְּ ה ו  בָּ י רְּ תָּ ד ִ פ ִ   יְּ ַ ֵיה  ש  פְּ עָּ י )יח( וְּ ג ִ ה  ש ַ ֵ ב  ִאנְּ א  יר וְּ ָּ ל  כֹּ ן לְּ זוֹּ מָּ א ו 

א:  ַמי ָּ ְּ ֵרי ש  ֲ ן ִצפ  נָּ כ ְּ ְּ ִהי ִיש  פוֹּ ַענְּ בְּ א ו  רָּ ָּ ר ֵחיַות ב  דו  ִהי ת ְּ חֹּתוֹּ ה    ֵבה  ת ְּ ת ְּ ת ְּ \ )יט( ַאנְּ ַבית    { \}ַאנְּ י רְּ א ד ִ ָּ כ  ַבת \ הו א ַמלְּ ַטת  \ }רְּ מְּ ת ו  בָּ ךְּ רְּ תָּ בו  רְּ ת ְּ ו  ֵקפְּ תְּ ו   }
ךְּ לְּ  נָּ טָּ לְּ ָּ ש  א וְּ ַמי ָּ ְּ א: ִלש  עָּ ף ַארְּ  סוֹּ
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בחלום של נבוכדנצר שראה אילן שיש בו מזון לכל החיות ודניאל פתר לו שהאילן רומז אליו שהוא מלך  

  .וממנו נמשך הפרנסה לעולם 
ה( )קהלת  בחי'  נעבד  \ט/ וזה  לשדה  השפע  מלך  מקבל  שהמלך  השדה,  שהוא    ,העליון  מן 

  , אז מקבל אותה המלך מהמלכות  . דהיינו כשהשפע באה למטה המלכות הנקראת חקל תפוחים
 . \ יא/ הוא המרכבה למלכותכי [י]

, וע"כ כולם נקראים  שע"י שם שדי כנ"ל  צמצום השפעמבחי'  דהיינו    וכל אלו מקבלין מבחי' שדי
הגבורה ושד הוא ממדת הגבורה הנפולה    תכי כל צמצום הוא ממד  על שם שדי. כי שד ע"ש שד"י

להזיק דרכו  וכן שדה ע"ש שדילכן  השפע  ,  וצמצום  כלי  שהיא  המלכות  היא  שדה  העובד  כי  וכן   ,
שדי   ע"ש  נקרא  אדמתוכח(    ')ישעיכ"ש  השדה  וישדד  לחרוש    יפתח  היא  השדה  עבודת  כי 

ופרור האדמה   שיוכלו הזרעים לגדול בה,  ומולפורר את האדמה כדי  היא ממדת  קה לפרורים  לחששובר 

 . הגבורה בחי' שדי
 

. ונראה הביאור עפ"י שבדרך השתלשלות השפע פרנסה לעולם עובר תחלה דרך המלאך  לעיל נתבאר
נמצא שמה שהיה    ,כי למטה הוא מגושם יותר ,כי ירידת השפע מלמעלה זה בחי' הסתלקות המוחין  ,נ"לה

 .  המוחין למעלה מוחין אזי למטה הוא בחי' רשימו והסתלקות
 לה מקבלו המלאך שהוא בחי' הרשימו של המוחין שנסתלקו. וזו הכוונה שתחי

שני למלאך כי הם בחי' טוב ורע, כי נברא בבחי' הוא עוד נתבאר שעובר דרך השד, והביאור נראה כי השד 
 יש בחי' שליח לרע היכן שמסתירים את מציאות ה' ית'.  ,זה לעומת זה, וכמו שמלאך שליח ה' לטוב

צורך הבחירה ושכר ועונש יש הכרח להחיות את הרע לכן עובר השפע דרכם על מנת שינקו רק כדי  לו
 חיותם ולא יותר. 

ומלאך הוא שכל, דהיינו רשימת המוחין הנ"ל, ונשלח למטה להיות שפע מוחין לכל דבר כפי הצורך  
 .אומר לו גדלמכה בו וובצמחים הוא ה

' שליח של מוחין שנשלח בחוזק ואין כח לשד לינק יותר  יחאבל זה רק כשכח המלאך חזק אזי הוא ב
 מהראוי לו.  

)כפי שיתבאר וכח המלאך תלוי בישראל שאליהם מכוון השפע. שכשהם בשמחה אזי מתחזק כח המלאך 
ושאינם בשמחה אזי נחלש כח שליחות המלאך  שהשמחה מעוררת את חידוש הרצון שבהתמנות המלאכים( 

 
ומזון לכל בו תחתיו תשב חית    -פירוש  ופריו רב  יפה  ונופו  וחזותו לכל הארץ.  יגיע לשמים  וגבהו  וחזק  גדל  העץ אשר ראית אשר 

 חזקת וגדולתך גדלה והגיעה לשמים ושלטונך לקצה הארץ.השדה ובענפיו ושכנו צפרי  אתה הוא המלך אשר גדלת ו 

ן אֶׁ   קהלת פרק ה    ט  רוֹּ ִיתְּ ֹּל הי א  )ח( וְּ כ  ַ ץ ב  לֶׁ \ }הו א \ רֶׁ ד: { מֶׁ ֱעבָּ ה נֶׁ דֶׁ ש ָּ  ךְּ לְּ
 וזוהר תרומה קנד סע"א   פרנסה ע"י ספירת המלכות ועיין לעיל תורה ז' תנינא אות י'גם עיין זוהר וירא דף קז. שה  סג תנינא טז ו עיין לקמן תורה    י

ִריִכין לְּ   -  תורה טז תנינא   יא ֵאל צְּ רָּ ל ִישְֹּּ ֶׁ ה ש  סָּ נָּ רְּ ַ ל ַהפ  ָּ כ  ֶׁ ע, ש  ב ב ְּ ד ַ תו  ָּ כ  ֶׁ מוֹּ ש  ךְּ )א(, כ ְּ לֶׁ ֶׁ ֵדי ַהמ  ל ַעל יְּ ֵ י  ַקב  י ֲחַזיתָּ ד ִ א ד ִ נָּ ִנֵיאל ד(: "ִאילָּ ךְּ )ד ָּ לֶׁ מֶׁ
בָּ  )ִמ רְּ ִחיַנת  בְּ ב ִ ה,  וָּ ֲענָּ ֵדי  יְּ ַעל  כו ת הו א  לְּ ַ ַהמ  ר  ִעק ָּ וְּ א".  ָּ כ  ַמלְּ ת ְּ הו א  ַאנְּ ה   ָּ ב  א  ָּ ל  כֹּ ן לְּ זוֹּ מָּ ו   ' כו  וְּ ִקף  תְּ ו  ֵלי ט"ו(: ה  ְּ נֵ     ש  ִלפְּ ד עֲ "וְּ בוֹּ ר  י כָּ ִעק ָּ ֶׁ ה", ש  וָּ נָּ

ךְּ  רֶׁ ד ֶׁ ֵכן  י  כ ִ א,  קָּ יְּ ד ַ ה  וָּ ֲענָּ ֵדי  יְּ ַעל  הו א  כו ת  לְּ ַ ַהמ  ת  ַ ל  דֻׁ גְּ ו  ד  בוֹּ ת;  כ ְּ כו  לְּ ַ ַהמ  ו   ......             נ  ֶׁ ִממ  ה  ַנֲעשֶֹּׁ "ל,  נ ַ ַ כ  ךְּ  לֶׁ ֶׁ ַהמ  ֵדי  יְּ ַעל  ן  זוֹּ ָּ ַהמ  ךְּ  ָּ ש  מְּ נ ִ ֶׁ ש  כְּ ו 
ב ֵ  ַהרְּ ֶׁ ה, ש  בו אָּ ן ת ְּ גוֹּ ִרים, כ ְּ רו  ֵ ה אוֹּ ב  נ ָּ ֶׁ וְּ ה ִממ  ֵאל.  רָּ ִישְֹּּ ה לְּ נ ָּ ֶׁ ֵרר ִממ  ָּ ב  תְּ מ ִ ֶׁ "ם, ַעד ש  ו  ה ַעכ  נ ָּ ֶׁ ִלין ִממ  כְּ אוֹּ ד, וְּ ֵרר עוֹּ ָּ ב  ךְּ ִמתְּ ָּ ַאַחר כ  וְּ ת,  ֵהמוֹּ ִלין ב ְּ ַגם  כְּ

 ְּ מ  ֶׁ ש  ת  כוֹּ רָּ ב ְּ נו   ַהיְּ ד ְּ ר,  פֶׁ ֶׁ ש  ֵרי  ִאמְּ ם  ֵמהֶׁ ין  ַנֲעשִֹּ וְּ ֵרר  ָּ ב  תְּ מ ִ ֶׁ ש  ַעד  ִרים,  רו  ֵ ב  ֵיש   ה  ֲאִכילָּ הָּ ֲעֵליהֶׁ ב ְּ ִכין  רְּ ם  בָּ ֵ ַהש   ִדין  בְּ עוֹּ וְּ ִלין  ְּ ל  ַ פ  ִמתְּ ו  ף,  סוֹּ וָּ ה  ָּ ִחל  ת ְּ ם 
ה. ֲאִכילָּ ת הָּ כֹּחוֹּ ַרךְּ ב ְּ ָּ ב   ...וכו'   ִיתְּ

מבואר שם ששרש הפרנסה בידים שבים החכמה )דהיינו בבחי' רמז שהוא הסייג שהוא הכתר( ומשם    –  ורה ז' תנינא אות י' ועיין ת 
ים הוא בינה עילאה שבה מאיר מימי החכמה ובידים רומז הצדיק ומרחיב את קו החכמה ונעשה    -מקבלת המלכות והביאור עי"ש  

בחי'   דז"א  כתר  שהיא  הבינה  ומזו רוחב  חיי  המלך  בני  הוא  אנפין  וזעיר  דז"א.  הכתר  שהיא  בבינה  דהיינו  מילתא  תליא  במזלא  ני 
איש ואשה. לכן הרוצה פרנסה צריך להיות לו ממשלה על    משפיע למלכות בבחי' יחוד קב"ה ושכינתיה, ובבחי' צדיק וכנסת ישראל.

 רצית להמליך אותו.אשתו כדי להיות בחי' מרכבה לזעיר אנפין. והממשלה היא ע"י שמכבד אותה ואזי מת 

ַדע   -  תנינא   סג   תורה  ךְּ ,  ...וְּ לֶׁ ֶׁ ַהמ  ֶׁ ל   לוֹּ   ֵיש    ש  ָּ ן   כ  ו  ג  וֹּ   ַהנ ִ ל  ֻׁ ת   כ  ֵלמו  ְּ ש  ל ,  ב ִ ִרים   ֲאבָּ ָֹּּ ם   ין אֵ   ַהש  הֶׁ ה   ק ַר   לָּ ק   ֵאיזֶׁ ן  ֵחלֶׁ ו  ג  נ ִ ַ ל ,  ב  ָּ ד   כ  חָּ ִפי   אֶׁ מוֹּ   לְּ קוֹּ ַעל .  מְּ ן   וְּ ֵ   כ 
ַמר  אל   אָּ ִני ֵ ר   ד ָּ צ ַ נֶׁ ַכדְּ בו  אל )   ִלנְּ ִני ֵ ת ְּ (: " ד   ד ָּ א   הו א   ַאנְּ נָּ כו    ִאילָּ ן '  וְּ זוֹּ מָּ א   ו  ָּ כֹּל  י ".  ֵבה    לְּ ר   כ ִ צ ַ נֶׁ ַכדְּ בו  ה   נְּ יָּ הָּ ֶׁ ךְּ   ש  לֶׁ ֵיש    מֶׁ ל   לוֹּ   וְּ ָּ ן  כ  ו  ג  דוֹּ   ַעל ,  ַהנ ִ ךְּ   יָּ ָּ ש  ל   ִנמְּ ָּ   כ 
ן זוֹּ ָּ י ,  ַהמ  ן   כ ִ זוֹּ ָּ ךְּ  ַהמ  ָּ ש  ֵדי   ַעל   ִנמְּ ן   יְּ ו  ג  נ ַ   ַהנ ִ ַ  .ל " כ 

א   -זוהר וירא דף קז.   י   דכתיב,  ושמלה   לחם  אין  ובביתי  בתורה  אעסוק  איך  לומר  לך  אין  כן  אם,  הנבראים  כל   את  ומפרנס  זן  ה"הקב  איך  וראה   בא  ֲחֵזי   ּתָ   ּכִ
יט   ָהָאֶרץ   ִלְקצֹות   הּוא    לֹון   ְלֵמיַהב   ומשגיח  מביט  א"ז  שהוא  ה" והקב,  למטה  ממנה  המשתלשלים  הנבראים  כל   הם  וקצותיה,  הקדושה  השכינה  היא   הארץ   הנה  ַיּבִ

ָקא   ְמזֹוָנא  ל   לֹון   ּוְלַסּפָ ִאְצְטִריכוּ   ַמה   ִמּכָ ִגין ,  המלכות  י" ע  שצריכים  מה  בכל   אותם   ולספק  מזון  להם  לתת  ּדְ ִאיהוּ   ּבְ ח   ּדְ ּגַ הּ   ַאש ְ ִדיר   ּבָ   משגיח   ה" שהקב  לפי  ּתָ

ְכִתיב ,  תמיד   בהשכינה ִמיד   ּדִ הּ   ך " אלהי '  ה   ֵעיֵני   ּתָ ית   ומשתלשל   היורד   שפע  בה  ומשפיע  השכינה  סוד   שהיא  ישראל   בארץ   תמיד   משגיח  ה"הקב  ּבָ ָנה   ֵמֵרש ִ ָ   ַהש ּ
ָנה   ַאֲחִרית   ְוַעד  ִגין   ומפרש(,  ה ירספ '  גי  ה"שנ   שמלת  כנודע)   הספירות  אחרית  שהיא  המלכות  עד   הספירות  ראשית   שהיא  מהחכמה  ש ָ ֶאֶרץ   ּבְ א   ּדְ ִתיב   ַמה   ּדָ   ּכְ
הּ  ְרָחק ,  כתיב   נההשכי  שעל   לפי  ּבָ ִביא   ִמּמֶ   ּוְלָבַתר ,  הרבה   ממנה  רחוק  למעלה  שהיא  החכמה  מספירת  ושפעה  לחמה  את   ומקבלת  מביאה  השכינה'  פי  ַלְחָמהּ   ּתָ

א   ְמזֹוָנא   ַיֲהַבת   ִאיִהי  ָרא   ֵחיַוון   ִאּנּון   ְלָכל   ְוַטְרּפָ   והפנימיים   החיצוניים  הכחות  ל כ  והיינו,  לאצילות  מחוץ   שהם  החיות  אותם  לכל   וטרף  מזון  נותנת  היא  כ" ואח  ּבְ
 ( ומפרשים  פ"וכ   ק" רמ),  ע" בי  עולמות  כל   של 
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ואזי משתתף השד בגידול הצמחים ומעורב כוחו הרע בהם  יותר מהראוי  ומתגבר עליו כח השד לינק
 ע"י שד. חלומווכל אותם אוה

, כי ע"י שמשתתף כוחו  ליקח כח האש של המלאך ולהפכו לחמימות התאווה הידועה השד מתגברועוד גם 
 . לחמימות התאוה של המלאך בכח המלאך לגדל הצמחים אזי מתגבר על כח המלאך והופך האש 

יונקים  בשוכ ואין  לבד,  מעבר  דרך  רק  השפע  מקבלין  השדים  אין  אזי  חזק,  המלאך  חי' 
כח   לעצמן  מקבלין  הם  אזי  המלאך,  כח  ח"ו  כשנחלש  אבל  לבד.  חיותם  כדי  רק  ממנה 

קיבלו דהיינו השדים  המלאך. ואזי המאכלים הגדילים על ידם נתערב בהן כח הש"ד, כי הם  
גדלים ע"י  יב, נמצא כשגדלים המאכלים הם  םילגדל את הצמח  לתוכן ממש את כח המלאך

 תערובת כח הש"ד, וכשאוכלין אלו המאכלים נעשה מהם חלום ע"י שד ח"ו. 
זו   זו אף  כי  [  יג ] ולא  יכולין לטמא את האדם ח"ו בשינה בטומאה הידוע ח"ו.  כי גם הם 

ביא ראה  נהשיחזקאל    כ"ש,  \יד/ בחי' שרפים הנשרפים מרוב התלהבות אליו ית'  המלאך הוא בחי' אש

  מראיהם כגחלי אש בוערות כמראה הלפידים   \טז/[טו] )יחזקאל א(את הארבע חיות שבמרכבה  
. וכשנחלש כח  והם מלאכים כמבואר שם בתחילת הפרק שארבע כנפים היו לכל אחת ורגליהן רגל ישרה

, אזי הם לגדל את הצמחים ומכניסים כוחם בו  המלאך, ואזי השדים מקבלין לעצמן כח המלאך
 ומטמאין ח"ו בטומאה הנ"ל.   של המלאך   ע"י האש הזה ןימחממ

המלאך את  לחזק  צריכין  הצמחים  וע"כ  את  יגדל  לבדו  שהוא  ע"י  כדי  הוא  המלאך  וחיזוק   ,
זה בחי' המלאך, בחי'  פנים , לב שמח ייטיב פנים, בבחי' )משלי טו( בהקב"ה  של ישראל שמחה
הושיעםסג(    ')ישעי פניו  רש  ומלאך  בחי'  שמלאך  המוחין,  מיכנ"ל  בהסתלקות  הנשארת  החכמה  ת 

וכתיב חכמת אדם תאיר פניו דהיינו שרושם החכמה מאיר בפנים לכן מלאך מכונה פנים שבהם מאיר רק  

כנ"ל מלאך  בחי'  החכמה  לב שמחרושם  ע"י  שנתחזק  כנ"ל  ,  פנים  יטיב  שמח  לב  מקום  כי  וע"כ   .
שחקים נקרא  היצירהדהיינו    [יז]   המלאכים  שחקים  ,םיהמלאכ  וב  \יח/ עולם  נקרא  ע"ש \יט/ והוא   ,

 
 דילים ג   -מתרלו גדלים,    -גם בתרלד  יב 

 פי' לא רק דבר זה אלא אף דבר חמור ממנו.  ות ב.הורי  סז.  סנהדרין סא: ב"מ לח.  גיטין טו:  עיין עירובין עה. יבמות יט.  בש"ס  ז"פ  הביטוי הזה נמצא    יג

תחומין   יד ערובי  ד'    לק"ה  סַ   -ה'  ִנפְּ ֵאינוֹּ  ֶׁ ש  ִני  ַהִחיצוֹּ ן  יוֹּ לְּ עֶׁ הָּ חו ד  ִמי ִ ת  כֶׁ ֶׁ ש  מְּ ַהנ ִ "ל  ַהנ ַ ה  רָּ אָּ ַההֶׁ ַאף זֹּאת  וְּ ךְּ  -ַעל -ק,  ֵערֶׁ ב ְּ ִני  ִחיצוֹּ א  רָּ קְּ נ ִ ֶׁ ש  י  ִ פ 
ֵתר ַאף  ו  יוֹּ נ  ֶׁ ַ ִממ  ה  בוֹּ ִניִמי ַהג ָּ ְּ י -ל  עַ -ַהפ  ִ ד  -פ  ִ מ  ַ ה ב  י הו א ַנֲעשָֹּּ ד, כ ִ אֹּ ב מְּ גָּ ִנשְֹּּ א וְּ רָּ נוֹּ ַ וְּ ה  בוֹּ גָּ ן וְּ יוֹּ לְּ ד עֶׁ ן  ֵכן הו א ִיחו  יָּ נְּ ה ֵמַהב ִ לָּ ל ַמעְּ ֶׁ ת ש  נוֹּ יוֹּ לְּ עֶׁ ת הָּ וֹּ

ו   ה  מָּ כְּ ֵהם חָּ ֶׁ ַעל ש  וְּ ַע,  דו  י ָּ ַ ה, כ  הִ -ִבינָּ ֶׁ ש  ה, כ ְּ נָּ ֱאמו  ַרת הָּ אָּ הו א הֶׁ ֶׁ ם ש  ָּ ת ִמש   כֶׁ ֶׁ ש  מְּ ַהנ ִ ה  רָּ אָּ ן הֶׁ ֵ ִכים  כ  אָּ לְּ ַ ַהמ  ֵהם  ֶׁ ת ש  נוֹּ יוֹּ לְּ עֶׁ ת הָּ מוֹּ לָּ עוֹּ ָּ ת ב  כֶׁ ֶׁ ש  ִנמְּ יא 
נִ  חָּ רו  ֵהם  ֶׁ ש   ' כו  וְּ ִפים  רָּ ְֹּּ ַהש  ַקב ֵ וְּ לְּ ַֹּח  כ  ם  הֶׁ לָּ ֵיש   ֲאַזי  ִרים  הוֹּ טְּ ו  ים  ִ ש  דוֹּ קְּ ו  ים  ל  י ִ דוֹּ ג ָּ ַרַעש   ב ְּ ִרים  רְּ עוֹּ ִמתְּ ף  ֵתיכֶׁ וְּ ל,  דוֹּ ג ָּ ת  ֵלמו  ְּ ש  ב ִ ה  רָּ אָּ ַההֶׁ זֹּאת  ל 

ַעל  וְּ ד,  אֹּ מְּ ה  לָּ דוֹּ ג ְּ ה  אָּ ִירְּ בְּ ו  ה  ֵאימָּ ב ְּ ַרךְּ  ָּ ב  ִיתְּ מוֹּ  ְּ ש  יש   ד ִ ַהקְּ רָּ -לְּ שְֹּּ נ ִ ֶׁ ש  ִפים  רָּ שְֹּּ ִאים  רָּ ִנקְּ ן  ֵ ֲעלֵ כ  ִאיר  ֵ מ  ֶׁ ש  תוֹּ  ֱאלֹּקו  ר  אוֹּ ל  ֹּדֶׁ ִמג  ַלֲהִבים  ִנתְּ וְּ ם  ִפים  יהֶׁ
ַעל  וְּ ה  ִחירָּ בְּ ו  ת  ו  ִמי  ְּ ש  ג ַ ם  הֶׁ לָּ ֵאין  וְּ ִרים  הוֹּ טְּ ו  ים  ִ ש  דוֹּ קְּ ֵהם  י  כ ִ ִמיד  ָּ ַעל -ת  וְּ ם  הֶׁ לָּ ת  קֶׁ ֶׁ פ  ַמסְּ ה  רָּ אָּ ַההֶׁ זֹּאת  ן  ֵ ֵדי -כ  ה  -יְּ נָּ ֱאמו  ֶׁ ב  תוֹּ  ֵמֱאלֹּקו  ִעין  דְּ יוֹּ ה  זֶׁ

אֵ  ת ב ְּ וֹּ ל ַלֲעש  דוֹּ ת ג ָּ ַלֲהבו  ִהתְּ ַלֲהִבים ב ְּ ִנתְּ ה וְּ ֵלמָּ ְּ ה ש  אָּ ִירְּ בְּ ה ו  ם   ימָּ נָּ ן קוֹּ צוֹּ  .רְּ

 כפי' המצודות דוד אבל רד"ק ומלבי"ם פי' שהאש מהלכת בין החיות.  טו 
גַ   יחזקאל פרק א   טז  נֹּ ת וְּ וֹּ ין ַהַחי  ֵ ת ב  כֶׁ ֶׁ ַהל  ִדים ִהיא ִמתְּ ִ פ  ַ ֵאה ַהל  ַמרְּ ת כ ְּ ֲֹּערוֹּ ַגֲחֵלי ֵאש  ב  ם כ ְּ ֵאיהֶׁ ת ַמרְּ וֹּ ת ַהַחי  מו  דְּ ֵצא  )יג( ו  ֵאש  יוֹּ ִמן הָּ ֵאש  ו  ה  לָּ

ק:  רָּ    בָּ

צורות גוון החיות היה מראיהן כגחלי אש הבוערות ולתוספת ביאור אמרו כמראה הלפידים. הוא    -)יג( ודמות החיות    -  מצודות דוד 
ר"ל מראה האש שהיה להן היה בו הארה    -המראה ההיא היתה מהלכת בין כל החיות ר"ל בכולן היה המראה ההיא. ונוגה לאש    -

 האש שהיה בהן היה יוצא כעין ברק:   ומן מראה   -יתירה ומרובה. ומן האש  

שהאש על שם פעולתם שהלכו לשרוף את הבית המקדש, וגם כתב שלקמן מוכח שלא היתה מהותם אלא היתה    עיין שם מלבי"ם 
 מהלכת ביניהם וצ"ע ולפ"ז שרבנו מביא מכאן ראיה לכל מלאך. אבל המצודות דוד פירש שהאש היתה מראיהם של כל החיות.

 ברים לג כו אלשיך עה"ת ד   יז

 אצילות בו הכל טוב, בריאה רובו טוב, יצירה חציו טוב, עשיה מיעוטו טוב.  -  ד' עולמות יש   יח
הוא סוד החכמה ששם שוחקים מן לצדיקים קרניים מאמר ח' ובדן ידין שם, שחקים גימטריא אור מצוחצח וט' אותיות,   שחקים ערך    קהלת יעקב   יט 

 , וכן שחקים גימטריא נצח ענף ימין:ויש לומר שהוא בחינת נצח ענף החכמה

נקרא נצח הוד מצד הגבורה, ומצד החסד נקרא טוחנות, כמו שכתבתי בערך טוחנות, ויש לומר כי נקרא שחקים עבור ששוחקים ה' גבורות   -שחקים
משאר הספירות חסד גבורה תפארת יסוד   מנצפ"ך ונותנין אותה לנוקבא על ידי היסוד, וכן שחקים גימטריא נצח והוד ופ"ר וג' כוללים, גם הם כלולים 

 מלכות, וחסד גבורה תפארת הוא סוד שבא גבורה חולם תפארת קמץ חסד וקמץ הכהן, שחקים ראשי תיבות שבא חולם קמץ יסוד מלכות: 

ויש לומר לפי שיונקים מב  -שחקים ודף רל"ו.,  ויקרא דף כ"ו ע"א  זוהר  ינה בסוד ומבינה נביאים, אלין נצח הוד דטוחנין מנא לצדיקייא צדיק וצדק 

גימטריא שחקים,   ג' כללותן  זעיר מקנן ביצירה היינו נצח הוד דידיה שהן בחינת רגלים,קס"א קנ"א קמ"ג עם  כי  ויצירה הוא    ויש לומר 
ת גימטריא הוי"ה , ונודע כי איהו בנצח ואיהי בהוד, והן בחינת הוי"ה אדני, ועל כן מלכו שמן בחינת ירכין נצח הוד   בחינת רגלים שבו מלאכין 

, וזה סוד לאה ונצח הוא ענף חכמה והוד ענף בינה כמו שאמר אמא עד הוד אתפשטת הוי"ה אדני,  אאדני, עבור שהוא מבחינת נצח הוד שהו 

ד דזעיר עם האותיות גימטריא חכמה בינה דיצירה עם הכולל, כי נצח הוד ביצירה כמו שכתבתי והבן, כי נצח הו   -שחקיםתפסה פלך הודיה, ועל כן  
מות אלו,  נעשה בחינת חכמה בינה דיצירה, והוא נקרא שחקים, וזהו עניין המן, מן עם הכולל גימטריא הוי"ה אדני, וכבר ביארנו כי בנצח הוד הן ב' ש 

 ד דזעיר:גימטריא הוד מלא כזה ה"ה וא"ו דל"ת עם הכולל, וכן שחקים גימטריא דא נצח הו  -שחקיםוכן שחקים גימטריא נצח ענף ימין, וכן 



 מוהר"ן תנינא                 תורה ה                   ליקוטי                                               4ט: 

 :  . כי עיקר חיזוק המלאכים ע"י שמחה כנ"ל\כב/ ושמחה \כא/[כ] שחוק

שרב הוה בדח  כד, כמו שאמרו רז"ל \כגשמחה של דביקות בו ית'/  בחי' השמחה של תפיליןוזה 

שהיה בשמחה יתירה    פרש"י  {\כז/ שם[  כו] וע' תר"י    \כה/:ברכות ל}טובא ואמר תפילין קא מנחנא  
. התפילין שבראשי הם עדות שממשלת קוני עליעל כך, השיב להם    וכשהעירו לוכפורק עול,    המדעד שנ

בבחי'  רשימו  נשאר  שבהסתלקותם  עד  כך  כל  זכים  מוחין  הם  שהתפילין  להם  שהשיב  מפרש  רבנו  אבל 

.  לחזק את המלאך, כדי שלא יתערב כח השד במאכליםלשמוח כדי מלאך, לכן דייקא זמן הנחתם הוא העת 
צריך שמחה,    דייקא בזמן הנחתם   כו כי ע"י תפילין מוחין נעשה בחי' המלאך כנ"ל, וע"ניהי

 כדי ליתן חיזוק להמלאך כנ"ל. 
 

תיקון לחלום לא טוב להתענות, ונראה  באר שתענית בחי' שמחה שעל ידה מתחזק המלאך לכן עתה י
 שהתיקון מועיל לחלום הבא שיחלום אבל לא חלום שכבר חלם וצ"ע. 

. כי תענית הוא  [כח] כמבואר בגמרא  חלם לאדם חלום לא טוב, התיקון הוא תענית  שכוע"כ  
כ צ(  "שבחי' שמחה,  עיניתנו  \כט/)תהלים  כימות  הימים    ,שמחינו  באחרית  מדבר  הכתוב  פשט 

שדוד  מפרש  ורבינו  בגלות,  וסבל  בעינוי  שהיינו  השנים  כל  כנגד  שישמחינו  מהקב"ה  מבקש  שדוד המלך 

 שע"י תענית נעשה שמחה   בשמחה רוחנית כמו השמחה שזוכים ע"י תענית  המלך מבקש שתשמחינו
כי האכילה מגשמת את האדם בחי' מזונא דגופא הפך ממזונא דנשמתא )בתורה ח' תנינא( והנשמה היא    [ל]

. וע"י השמחה נותנין  ובא לשמחה בו ית'  ממילא ע"י תענית מזדכך השכל  , השכל וע"י אכילה מתגשם
רוחב הלבמשכי ה  חיזוק להמלאך היא  בחי'    \לא/ חה  רשימת המוחין  גם  וממילא  זכים  ידו המוחין  שעל 

מבורר מדמה  בחי'  הוא  ע"י  מלאך  חלום  בחי'  רע שהוא  החלום  בחי'  את  ומכניעין  ומתקנין   ,
 ש"ד, שבא ע"י שאין חיזוק בהמלאך כנ"ל.  

 
 הוא הרקיע הג' שבו רחיים טוחנין מן לצדיקים, בפרק ב' דחגיגה, וכבר כתבתי באות הקדום שזה רומז לנצח הוד:  -שחקים

הוא היכל חסד וגבורה דבריאה נקרא שחקים ששוחקין מן לצדיקים, כמו שאמר בזוהר פקודי דמן הוא מ' דמנצפ"ך שהן הגבורות יותר   -ב' שחקים
' היכלות אלו מתמתקין, פרי עץ חיים שער י"ט )שער ראש חודש( פרק ג', ויש לומר שחקים גימטריא זהו בהיכל החסד והיכל הגבורה  קשות, ועל ידי ב

 עם הכולל:
 עיין קהלת יעקב ערך שחוק   כ 

ן שחוק ביארנו שם שהוא  עיין בערך אלה שביארנו דברי רז"ל )ברכות ל"א.( אסור למלאות פיו שחוק באורך, ועניי   -שחוק   ערך   קהלת יעקב   כא

שחוק,    בחינת נצח הוד, על כן הוא גימטריא ב' פעמים אור, וסוד ה' פעמים אור שהן סוד חסד גבורה תפארת נצח, על כן נצח הוד הן ב' אור גימטריא

, וזהו שחוק  גם שחוק לשון שחיקה, ונצח הוד הן בחינת רחיים השוחקין מן, ועל כן נקרא שחקים ששוחקין מן לצדיקים צדיק וצדק 
 לשון שחקים: 

הוא מי"ב פעולות הנפש, ושורשן מי"ב אותיות פשוטות, עיין בערך י"ב לי"ב שבטים, שחוק לנפתלי שנאמר )דברים ל"ג כ"ג( נפתלי שבע רצון   -שחוק
 הראב"ד בספר יצירה )פרק ה' משנה א'(: 

ברמב"ן שמן הוא מזון המלאכים שהתגשם כמ"ש לחם    שחקים שבו ריחים עומדות וטוחנות מן לצדיקים. ומבואר   בגמ' חגיגה יב:   כב
 אבירים אכל איש. ונראה שכשזוכים ע"י רוב שמחה אזי יש טעם מן בכל המאכלים.

 בתורה לח שתפלין סימן על דביקות   כמבואר   כג
]שרב[    -שרב )ירמיה( ותורת נצח תיקן  -י'. ומשך הנחל והקרן הורוביץ תיקנו כך הגרסא גם בדפו"ר ובתרלד. בתרלו תיקן שר' ירמי' )כגרסת הגמ' ברכות דף ל(. ומתרצו תוקן )שרב( שר' ירמ  כד

א בדח טובא ולא רבי ירמיה, ועיין גרסת רי"ף על  )שר' ירמיה(  )צ"ע כי שם בגמ' לא מפורש מי בדח האם רבי ירמיה או רבי זירא ועיין פרי צדיק לר' צדוק פרשת מסעי אות ט' שלמד שרבי זיר 
טעפליקר שהגיה עפ"י כת"י מוהרנ"ת בלק"ה וגרס שם רב בדח טובא.  )לבד זה    אפרים או אלטער במקום רבי זירא, וא"כ אפשר שזו גם גרסת רבינו. עוד נמצא בהגהות ר'    עין יעקב שגורס רב 

   . קשה על מהדו' תרלו כי שם בגמ' מסופר מעשה דומה באביי ורבא ומנא ליה שכוונת רבינו לרבי ירמיה

יי הוה יתיב קמיה דרבה חזייה דהוה קא בדח טובא אמר וגילו ברעדה כתיב אמר ליה אנא תפילין מנחנא רבי  אב   -  .ברכות דף ל   כה 
 .ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי זירא חזייה דהוה קא בדח טובא אמר ליה בכל עצב יהיה מותר כתיב אמר ליה אנא תפילין מנחנא 

 ה לפירוש תלמידי רבינו יונה שם והוא פירוש רבינו יונה על הרי"ף עי"ש בדף נז. בדפי הרי"ף )עוז והדר(  )גם המהרש"א כאן כתב לעיין בזה באורך בתר"י( והכוונ   כו

אמר ליה וגילו ברעדה כתיב בהלכות הרי"ף ז"ל לא נמצא כתוב אנא תפלין מנחנא    -  .[ דף כא ] על הרי"ף ברכות    רבינו יונה   תלמידי   כז 
בנוסחאות מדויקות מצאנו שגורסין בהאי עובדא נמי אנא תפילין מנחנא שהיאך  בהאי עובדא אלא באידך דרבי ירמיה בלחוד אבל  

אפשר שאביי היה שמח ללא דבר מצוה כיון שהשמחה שאין בה מצוה אסורה אלא ודאי גם הוא השיב תפלין מנחנא כמו שהשיב ר'  
לה  יכולתי  ולא  במעי  הייתי  חולה  כי  שמח  אני  מצוה  שמחת  ר"ל  מנחנא  תפילין  ופי'  חשש  ירמיה  מפני  ימים  כמה  זה  התפילין  ניח 

 מפי מורי הרב נר"ו:    הנקיות ועכשיו שנתרפאתי אני שמח בקיום המצוה הזו מתוך חפצי בה: 
 * עיין שבת יא.  כח 

ה:   תהילים פרק צ   כט  עָּ ִאינו  רָּ ת רָּ נוֹּ ְּ נו  ש  יתָּ ת ִענ ִ ימוֹּ ֵחנו  כ ִ ְּ מ     )טו( ש ַ

 יחנו כמנין ימות שעניתנו בגליות וכמנין שנות אשר ראינו רעה: שמחנו לימות מש   -)טו( שמחנו כימות עניתנו    -  רש"י 
 כנ"ל בסוף תורה קעט   ל 

)להבדיל מאורך הנהר  שהשמחה בלב והלב הוא בינה כמ"ש בפח אליהו בינה ליבא ובה הלב מבין, ובינה נקראת רחובות הנהר    כידוע   לא

 צבות וכל מיני מיצרים.ושם השמחה בחי' חירות בחי' יובל, שמשתחררים מעבדות וע   שהוא חכמה(
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להתענו רוצה  מי שאין  החלום  'וע"כ  המטיבין    ,על  לו  לחאומרים  בשמחה  אכול    ך מ לך 
פנים מצד החלק של המאכלים בחלום  [לב]   )קהלת ט(  כל  היינו שיהי'    ע"י מלאך   החלום  יהיה  ,שעל 

ידם נתקלקל  ומכניע את השדים שעל  אכילתו בבחי' שמחה, שעי"ז מחזק את המלאך, 
כנ"ל ע"י המאכלים  למטה    החלום  ירד  כבר  כשהשפע  דהיינו  האכילה  בזמן  שאפילו  כאן  ומתחדש 

, משמע שכח השד  כח המלאך שבו ולהכניע את כח השד שבו ע"י אכילה בשמחה  עדיין אפשר לתקן את

עצמו במאכל  כבר  מונח  כ,  אינו  של  עניין  אינו  רוחני  עניין  שהוא  כיון  אלא  וכנראה  בצמח  שהניחו  חות 
אלא שצ"ע א"כ אין   .הכחות הם המלאך והשד בעצמם וגם בשעת האכילה אפשר לתת כח למלאך שיתגבר

גם  גדל  ו לזה המלאך שאומר   כנ"ל אמנם  הגידול  בעיקר בשעת  היא  והשד  בין המלאך  ואולי המלחמה   ,

 : בשעת האכילה עדיין אפשר לחזק קצת את המלאך 
 

עתה יבאר שיש גם זמן המסוגל לחיזוק המלאך והוא חודש ניסן שכיון שהוא ראש השנה למלכים הוא גם  
 התמנות והתמנות,  כל רצונו ית' על שד, שהיינו שמתחהזמן שבו הקב"ה מחדש את התמנויות המלאכים

כן מצינו בגלות מצרים שדייקא  . והרצון של הקב"ה שמתגלה לגביוואזי נעשה אצלם שמחה כל אחד על 
וא זמן חיזוק המלאך כי הגלות היתה על פגה"ב של אדה"ר ובניסן דייקא נתחזק המלאך  כי הבניסן נגאלו 

 ונגמר התיקון,  

בניס  ועיקר הוא  המלאך  למלכים    ,ןחיזוק  ר"ה  ניסן  ראש כי  מסכת  בריש  במשנה    כמבואר 

ואז נתחדש כל ההתמנות של כ"א וא', ואז נותנין לכל המלאכים ההתמנות    )ר"ה א(שנה  ה
צר באיגרתו שמספר  מה שכתב נבוכדנבחי'  על כל התמנות  שלהם. ואזי נתחדש הרצון של הש"י  

עבד  [  לה]  לדא וכמצבי  י ארעא כלא חשיביןריוכל די  \לג / )דניאל ד(  שם  ף דבריו כתבוסהקורות אותו וב
, \לו/ והוא ית' עושה כרצונו בצבא השמיםדהיינו שכל העולם חשוב כלא כלפי רוממותו ית'    בחיל שמיא

וזהו    .שהוא שר צבא  \לז/אבל רבנו כתב כמצביא  ,והוא מלשון צבי דהיינו רצון  " כמצביה"  בדניאל שם כתוב

, כי אז נותנין לכולם  מנות המלאכים בצבא השמיםתהשר צבא מחדש את  הקב"ה כמו  שבחודש ניסן  
ית' אל    ההתמנות שלהם כרצונו  לו  שיש  הטוב  רצונו  על  גילוי  זהו  את ההתמנות  מחדש  וכשהמלך 

 . מתגלה למלאך הרצון של הקב"ה אליו אזי נעשה שמחשוכ ,יבל ההתמנותקהמלאך הזה ש
ונתחזקין שמחה  להמלאכים  יש  בגאול  ואז  שמצינו  בניסן  םמצרי  תוכמו  היתה  כן  אז שעל  כי   .

ובכל שנה חוזר אור גאולת מצרים,    [לח]ישראל ממצרים    בניסן הוא זמן הגאולה, כי בניסן נגאלו

. וזה ידוע שעיקר גלות מצרים הי' לתקן חטא  שבו תוקן פגם חולשת המלאכים כפי שהולך ומבאר
מחממין אותו והוליד    םשדיאז  , שהיו  ל שנים שפרש מאשתו אחרי החטא"בקשפגם    \מ/[לט]   אדה"ר

 
 אות יב אזהרות נוספות בכת"י לצוואת ר"י החסיד    -ספר חסידים    עיין בסידור סוף סדר הטבת חלום. פע"ח שער חזרת העמידה פ"ז.  לב 

ֵרי    דניאל פרק ד   לג אְּ ל ד ָּ כָּ ֵרי \ )לב( וְּ יְּ אְּ \ }ד ָּ דָּ א וְּ ַמי ָּ ְּ ֵחיל ש  ֵבד ב ְּ ֵיה  עָּ ב ְּ ִמצְּ כְּ יִבין ו  ִ ה ֲחש  לָּ א כ ְּ עָּ ֵרי \ ֵרי  { ַארְּ יְּ דָּ ַמֵחא ִביֵדה   \ }וְּ י יְּ א ִאיַתי ד ִ לָּ א וְּ עָּ { ַארְּ
 : ת ְּ ה ֲעַבדְּ ֵיאַמר ֵלה  מָּ    וְּ

וכרצונו    -רבותינו אמרו האי חירגא דיומא לא שמיה אבק הנראה בשמש. וכמצביה עבד בחיל שמיא    -)לב( כלה חשיבין    -  רש"י 
 בידו: ולא יש שימחה    -עושה בצבא השמים. ולא איתי די ימחה בידיה  

חירגא דיומא הוא ענן אבק  .  והאי חירגא דיומא לא שמיה והיינו דקאמר נבוכדנצר וכל דיירי ארעא )כלא( ]כלה[ חשיבין   : יומא דף כ   עיין 
 והוא נקרא לא, וזה שאמר נבוכדנצר שכל העולם נחשב כמו ענן אבק הנקרא לא כיון שאין לו שום חשיבות וצורך. 

ותרל  לד ובתרלד  וכמצבי',  )כמ"ש בפסוק   -ו ותרצו וכמצביא, ובתשכט  בדפו"ר  הרצון  וכמצביה  כוונת רבנו שמדבר מהתחדשות  וכן משמע  ורצון  עבודת ישראל למגיד  לשון צבי  עיין  )וצ"ע   )
 נקט כמצביא וכתב בשם הזוהר שהוא מלשון צבא(  הוא  גם  ם ש מקוזניץ פרשת מסעי ובליקוטים ש 

 ב כה יט. ועיין זוהר ח"ג דף רנח.-צבא הוא המוציא את העם למלחמה גם עיין רד"ק מלכים   ד מצביא מלשוןעיין ירמיהו נב כה מצודות דו   לה 

מקשה מנין ידע זאת נבודנצר, אלא כיון שהחריב את הבית ואז ראה שהקב"ה החליף את שרי מעלה כדי  -תתשנו    -בספר חסידים   לו 
 שלא ישביעו אותם שלא יוכל להחריבו.

בי', וכן נראה כוונת רבנו שמדבר מהתחדשות הרצון דייקא דהיינו כמצביה לשון צבי ורצון.  התורה נקט רבנו מצ   כיון שבהמשך   לז 
 לכן נראה שנקט כאן כמצביא בטעות.  אמנם הבדל לא כל כך גדול בין אם הפירוש כרצונו או כשר צבא שגם הוא עושה כרצונו.

 ראש השנה יא. ועיין שמות יב ב'.  לח 

 ים ריש פרשת שמות פע"ח שער המצות פ"א ושער הפסוק   לט 

חיים   מ עץ  המצות    -  פרי  חג  שהוציאם    -א  " פ   –שער  קרי,  של  ניצוצין  אותן  סוד  היו  מצרים,  בגלות  שהיו  הדור,  שבאותו  ישראל 
אדה"ר באותן ק"ל שנה, והם סוד דור המבול, שהיו ג"כ משחיתים זרעם על הארץ, להיותם באים משורש ההוא, עד שנימוחו. וז"ס,  

רעת האדם ממש, כי סוד הקרי הנקרא רעה, והמוציא שז"ל נקרע רע, כמ"ש בזוהר על פסוק לא יגורך רע. נמצא כי  וירא ה' כי רבה  

נתגלגלו בדור הפלגה, ושם ג"כ    אח"כ        דור המבול, הם רעת אדם הראשון ממש. וז"ס ג"כ אמחה את האדם אשר בראתי דייקא:
אה עצמו, שהיו בניו ממש, רק שהיו מצד קרי מדכורא לחודיה ולא מן  לראות את העיר והמגדל אשר בנו בני אדם, בניו דאדם קדמ 

שאחיזת   רק  ועצומות,  קדושות  נשמות  שהיו  הודעתיך  כבר  כי  להזדקק  הוצרכו  ואח"כ  ג"כ.  חטאו  בעצמן  הם  וגם  ג"כ,  הנוקבא 



 מוהר"ן תנינא                 תורה ה                   ליקוטי                                               6ט: 

בכח  על המלאך ושהשדים מתגברים    . והחימום הוא ע"י חלישות המלאך כנ"ל\מב/[מא] שדין וכו'  

המלאך   של  התאווה  מחממים האש  בחמימות  האדם  מצרים  את  גלות  הי'  זה  כמבואר    ומחמת 
הנ"ל מפגם  שנוצרו  ישראל  נשמות  של  האחרון  ההיתוך  כור  היה  מצרים  שגלות  "י  עו,  \מג/ בכהאריז"ל 

התינוקות ששוקעו בבניין    והם)נפרדו הסיגים שהיו דבוקים בהם מחמת פגם הנ"ל  במצרים, השיעבוד הקשה
ו שו חושך  במכת  שמתו  ישראל  רשעי  של  חמשיות  וארבע  בדמם  פרעה  לרפואת  שהיו  נשחטו  רב  הערב 

מצרים כיוצאי  נפרדו  (כפלים  בהם  מעורבות  שהיו  הפגומות  הנשמות  של  הסיגים  עם    אזי  ,וכשכל  יצא 

מצריםמבורר  ישראל   של  ההיתוך  נגאלומכוך  ובניסן  ישראל  ויצא  .  מפסולת  ינקיו  לקבלת ם  ומוכנים 

אדם הראשון אז. נמצא שבניסן נתחזק כח המלאך  הק"ל שנים הנ"ל של  ונתתקן חטא  התורה  
חולשתו   ע"י  נתקן החטא שנגרם  שזה בחי' תיקון חטא אדה"ר שנתתקן בניסן בעת גאולת  כי 

 ל. "נמצרים כ
ממצריםוז"ש   ישראל  עם  את  שיוציא  פרעה  אל  לדבר  אותם  כששולח  ואהרן  למשה  מבטיח    , שהקב"ה 

את   והוצאתי את צבאותי  \מד/ )שמות ז(   כה את מצריםאאזי אחרי ש  ,כםשכיון שפרעה לא ישמע ל
ביצ  .עמי בנייפשט הפסוק מדבר  ישראל  )  ,ישראל ממצרים  את  בני  מדוע  עיין במפרשים שנתקשו  ואמנם 

צבאותירקנ טוב  מדרשב  אבל  , (אים  הכתוב  מבואר    \מה/ שכל  צבאותי"שכוונת  את  עמי  ,והוצאתי    " את 

ולעמישהכוונה   נמצא צבאותי   צבא השמיםדהיינו    ,לצבאותי  ישראל,  בחי' מלאכים   הם  ביחד עם עם 
כשתוקן הפגם שנגרם ע"י חולשתם בק"ל    (, כי אז נתחזקו ונתתקנו כנ"למושיצאו ונגאלו בניסן ) 

 .  שפרש אדם מאשתו שנים
דהיינו כרצונו עושה בצבא השמים    וכמצבי' עבד בחיל שמיאעיקר התחדשות הרצון בחי'    כוע"

כי   בניסן,  מצרים  הוא  גאולת  אור  כשחוזר  בניסן  שנה  שלהם בכל  וחיזוק  תיקון  זמן  הוא  אז 
 כנ"ל. ששמחים על התגלות רצונו ית' על ההתמנות שלהם  

 
טומ  תום חלאת  נשמות קדושות, אחר  יהיו  ויזדככו,  ואחר שיצטרפו  המקלקלין אותן,  כי  החיצונים בהם הם  ידעת,  וכבר  אתן מהם. 

יותר קדושים: בנשמות שהם  וגבורות, אשר הם מסוד    ואמנם       אדרבא אין החיצונים אוחזים, רק  כל הנשמות הם באים בחסדים 
הדעת, אשר שם תלוי מציאת הזיווג, בסוד וידע אדם את חוה, ולכן נקרא דעת, כי משם הטפה של הזיוג נמשכת, וגם כי כל הדור  

מש  של  דורו  אל  ההוא  שנמשכו  רק  אצלינו,  כמבואר  ג"כ,  הדעת  מבחי'  ההוא  הדור  וגם  הדעת,  מבחי'  הוא  משה  והנה  כנודע,  ה 
הקליפות. אמנם גלות מצרים, כל ענינה לא היה, רק לצרף נשמות ההם, ולכן באו באותו הגלות הגדול, ומררו את חייהם בעבודה  

בדו  עושין  והלבנים שהיו  החומר  כנגד  ובלבנים,  בחומר  זאת: קשה  והבן  הפלגה,  בסוד    אמנם        ר  היה אלא  כי חטאם לא  בהיות 
לעולם   כי  והענין,  משם.  ג"כ  נמשך  היה  הזה  הגלות  כי  משה,  ידע  לכן  אלו,  הנשמות  של  הניצוצין  יצאו  משם  כי  כנ"ל,  הדעת 

בו יתאחזו כולם, וזה סוד  כשישראל פוגמים למטה, ועושין פגם באיזה מדה חס ושלום וספירות עליונים, הנה החיצונים יונקים משם, ו 
ומצרים הוא כנגד העורף   יניקת מצרים והטומאה שלהם היו מצד הדעת שלהם, ובפרט במה שהודעתיך כי פרעה  גלות מצרים, כי 

 העליון, שהוא באחוריים של הדעת העליון ודי בזה: 
 ובראשית רבה פרשה כ פסקא יא   : עירובין יח *    מא 

-ה}בראשית  זר כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושידין ולילין שנאמר  ואמר ר' ירמיה בן אלע   -  ערובין יח:   מב

ומר אדם הראשון  צלמו מכלל דעד האידנא לאו כצלמו אוליד מיתיבי היה ר' מאיר א ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כ   ג{
חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלשים שנה ופירש מן האשה מאה ושלשים שנה והעלה זרזי  

   .תאנים על בשרו מאה ושלשים שנה כי קאמרינן ההוא בשכבת זרע דחזא לאונסיה 

בנדוי. שישב מאה ושלשים שנה נזוף מפני שגער בו הקב''ה דכתיב המן העץ וגו' וקללו: זרזי תאנה. חגורות ומתרגמינן זרזין    -  פרש"י 
 )בראשית ג(: שכבת זרע דחזיא לאונסיה. נעשה שידין ורוחין ולילין מיני מזיקין: 

יולדת  אמר רבי סימון כל מאה ושלשים שנה שפירשה חוה מאדם  (  יא   'כ ) בראשית רבה   והיא  היו רוחות הזכרים מתחממין ממנה 
הה"ד )שמואל ב ז( אשר בהעוותו והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם בנוי    .מהם ורוחות נקבות מתחממות מאדם ומולידות ממנו 

ון טבין דלא  מאן דאמר רוחי דביתא טבן דרבין עמיה מאן דאמר אינון בישין דחכמין יצריה רוחין דחקלא מ"ד דאינ   .דאדם קדמאה 
 חכימין יצריה ומ"ד דאינון בישין דלא רבין עמיה: 

שנשמות ישראל באו לעולם תחילה ע"י פגמי הברית של אדה"ר כשפרש מאשתו, )דהיינו  מבואר  ריש פ' שמות    בשער הפסוקים   מג
עי"ז היו נשמות  נוק',  הנש   גבוהות מאד כמבואר במשנת חסידים   שכיון שלא היו מכוונות אל  ירידת  ה " פ  –מות  מסכת  אות  , אבל דייקא  'א 

רע  של  עצומה  תערובת  עם  דהיינו  ורוחות  שדים  ונעשו  הנוק'  של  השמירה  את  חסרו  זו  וכמה  ( מסיבה  כמה  צריכות  היו  כן  ועל   .
זיכוכים נוראים. תחילה בדור המבול ואח"כ בדור הפלגה ואח"כ בסדום ועמורה ואח"כ בכור ההיתוך של שיעבוד מצרים, עד שנפרד  

 .רב רב ונהפכו לעם אחר מכל העמים יגים בע מהם הס 

ֵאל מֵ   שמות פרק ז   מד רָּ ֵני ִיש ְּ י בְּ ִ ת ַעמ  ַתי אֶׁ אֹּ ת ִצבְּ ֵצאִתי אֶׁ הוֹּ ִים וְּ רָּ ִמצְּ ִדי ב ְּ ת יָּ י אֶׁ ַתת ִ נָּ עֹּה וְּ רְּ ַ ם פ  ַמע ֲאֵלכֶׁ ְּ לֹּא ִיש  ִטים  )ד( וְּ פָּ ְּ ש  ַרִים ב ִ ץ ִמצְּ רֶׁ אֶׁ
דִֹּלים:   ג ְּ

והוצאתי את צבאותי. אלו צבאות מלכי שרת שירדו עם הקדוש ברוך הוא למצרים:    -פ"ז אות ד'  )בובר( פרשת וארא    שכל טוב   מה 
 את עמי בני ישראל מארץ מצרים. כשמועו: 

ושם מבואר שפסוק צבאותי קאי אבנ"י ואילו מלאכי השרת שיצאו רמוז בשמות יב מא    -]מכילתא דרבי ישמעאל פרשת בא מסכתא דפסחא פרשה ט    עיין מכילתא פרשת בא   מו
והוצאתי את צבאותי. אלו צבאות מלכי  אות ד'  ז  " פ   וארא שכל טוב )בובר(  צאו צבאות ה'. וכן מבואר בפסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות פרק יב אות יז. אמנם עיין מדרש  י   -

 [ שרת שירדו עם הקב"ה למצרים: את עמי בני ישראל מארץ מצרים. כשמועו: 
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 מוהר"ן תנינא                 תורה ה                   ליקוטי                                               7ט: 

דהיינו שאפשר לתפוס את החבל משני   הרצון ע"י השמחה.  אבל גם בכל השנה יכולין לחדש
הזמן   מצד  או  ההתמנותצדדים  שעל  הרצון  גילוי  על  שמחה  נעשה  באמת  השמחה   שבו  מצד  או  כנ"ל, 

דהיינו   כנ"ל,  'כי ע"י השמחה נותנין חיזוק בהמלאכי  השמחה הנ"לבעצמה שמעוררת את בחי' זמן  

ואזי נתעורר שמחה   נ"לשלהם כ  ו ית' על ההתמנותנוגילוי רצשהשמחה מזכירה ומעוררת את שמחת  
באותו היום, כאלו קיבלו    וכמצבי' עבד בחיל שמיא בהמלאכים כאלו נתחדש הרצון בחי'  

 ההתמנות שלהם באותו היום.  
אבל עיקר התחדשות הרצון הוא בניסן ואזי הוא עיקר חיזוק שלהם. ואזי בניסן הי' ראוי  

 :  מאחר שנתתקן ונתחזק כח המלאך כנ"ל ירהנ"ל לגמשל קרי שיתבטל הטומאה 

 
 יא אות 

, וכנגדה צריך חרב גאוה  ניאוף בעולםת ותאולעיל באות ו' ביאר שע"י הגאווה של המנהיגים מתגבר  
שומרי הברית  מגיני ארץע"י ה הגוף לבטלה, והתיקון תיצא שמנוניתבאר שע"י הניאוף ובאות ז' נ ,דקדושה

השדים   כח ולעיל אות י' באר שע"י חולשת המלאכים מתגבר .הלשלא יצא השמנונית לבטששומרים 
.  את האדם ע"י חום המלאך בחמימות התאווה בשעת השינה מםחלום ע"י שד ומחבמאכלים והם גורמים ל

   והתיקון ע"י שמחה.
גורם לעיוות  ש ע"י גאוות הגרים הנ"ל, היאגם  יבאר שיש עוד בחי' אחרת שגורמת לטומאת הלילה וועתה 
התיקון מבאר שלקמן באות יב ועי"ז לנפילת אהבות מהמרכבה ועי"ז נעשה טומאת לילה הנ"ל. ו טהמשפ

   ע"י קישור המרכבה.

. כי דע, שע"י רבנים ודיינים שאינם  [מז]  הנ"ל מבחי' אחרתשל קרי  יש שבא טומאה  אבל  

אדם  כשרים, כל  עוות הדין   וגם  חנופה  \מט/[מח]   שעושין  או  שוחד  נגיעות  ע"י  שאר  בא  "י, עאו  ז 
 טומאה הנ"ל ח"ו.  

,  \נא/   כסאות למשפט  \נ/ {תהלים קכב}בחי'  הוא    ,דהיינו המשפט כי ע"י עוות המשפט שהוא  
  נופלין בחי' אהבות מן המרכבה. כי כסאות למשפט שהוא בחי' המרכבה וע"י עיוות המשפט  

בבחי'    הוא  יזהמשפט אמת אשוכששוקל הדיין בין כסא דין וכסא חסד,    המשפט  ומרכבה היא בחי' כסאות

, בבחי' )ש"ה ג( אהבת ה'  , שם הוא בחי' אהבה קדושההעליונה של ד' מלאכים ארגמ"ןרכבה  המ

 
כאן הוא ע"י גאוות הגרים הנ"ל כי גרם לניאוף שעי"ז עולה שמנונית פסולה למח ונעשה תפילין רעים ועי"ז עיוות המשפט    בסוף האות מבאר שגם עיוות המשפט של הדינים   מז 

וף  ות המנהיגים הגבירה ניא ונופלות אהבות מהמרכבה ונטמא בשינה, והיא בחי' אחרת מאות י' ששם הטומאה ע"י המאכלים מחמת חולשת המלאך, וגם אחרת מדלעיל אות ו' שגא 
 בכלל ישראל ויצאה השמנונית טובה לבטלה ולא עלתה למח ועי"ז נפגם התפילין מוחין.

ע"י עיוות המשפט גורם ניאוף  אבל בוודאי גם כל אדם    )עיין כתובות קה.: שע"י שוחד ובסוטה מא: שע"י חנופה(  שבדרך כלל הוא ע"י דיינים   -עיין לק"ה ר"ח הל' ו' אות יא    מח 
 ובעיקר ע"י גזל.

ו'  לק"   מט  ר   -  יא ה ר"ח  ֵ ב  ד ִ ה  כָּ רָּ ִלבְּ נוֹּ  רוֹּ ִזכְּ נו   ֵ ַרב  וְּ ֵרנו   ֵננו  מוֹּ י ֲאדוֹּ כ ִ ה,  ֵ ב  ַהרְּ ר  ֵ ַדב  ִריִכין לְּ צְּ ט  ָּ פ  ְּ ש  ַהמ ִ ַגם  ְּ פ  ַין  ִענְּ בְּ ַגם    ו  ְּ פ  ֶׁ ש  ל  לָּ כ ְּ ךְּ  רֶׁ דֶׁ ב ְּ וֹּ  ש  דְּ קָּ ב ְּ
ל ב ְּ  ט, ֲאבָּ ָּ פ  ְּ ש  ִתין ַהמ ִ ַעו ְּ ְּ מ  ֶׁ ִנים ש  י ָּ ֵדי ד ַ ט הו א ַעל יְּ ָּ פ  ְּ ש  י  ַהמ ִ ֵפט, כ ִ וֹּ ש  ן וְּ י ָּ ֵאינוֹּ ד ַ ֶׁ י ש  ִ ט, ַאף ַעל פ  ָּ פ  ְּ ש  מ ִ ַ ֹּם ב  ג  ֹּא ִלפְּ ל  ֶׁ ֵהר ש  ִריךְּ ִלז ָּ ם צָּ דָּ ל אָּ ָּ ם כ  אי ג ַ ַוד ַ

ד ֲחֵברוֹּ ב ְּ  גֶׁ ט נֶׁ ָּ פ  ְּ ש  ת ַהמ ִ ַעו ֵ ֹּא לְּ ל  ֶׁ ד ש  חָּ אֶׁ ת. הָּ ִחינוֹּ ה ב ְּ ָּ ַכמ  ט ב ְּ ָּ פ  ְּ ש  ן ַהמ ִ ו  ִתק  ֵהר ב ְּ ִריִכין ִלז ָּ ד צְּ אֹּ מַ מְּ א ו  ָּ ֹּא  ַמש  ל  ֶׁ ה ש  לָּ ַעוְּ ן ֲחֵברוֹּ ב ְּ מוֹּ מָּ ע ב ְּ ֹּא ִיג ַ ל  ֶׁ ן ש  ָּ ת 
ֵגם   וֹּ פ  הו א  ה  יֶׁ הְּ י ִ ֶׁ ש  ן  פֶׁ אֹּ ה  ֵאיזֶׁ ב ְּ ֲחֵברוֹּ  ד  גֶׁ נֶׁ ה  אָּ עָּ ַהטְּ וְּ ה  לָּ ַעוְּ ה  ֵאיזֶׁ ה  שֶׁ עוֹּ ֶׁ ש  כ ְּ אי  ַוד ַ ב ְּ י  כ ִ ט,  ָּ פ  ְּ ִמש  ֹּא  ב ְּ ל  ֶׁ ש  ֲחֵברוֹּ  ן  מוֹּ מָּ ח  ִלק ַ ה  צֶׁ רוֹּ י  כ ִ ט,  ָּ פ  ְּ ש  מ ִ ַ ב 

ט. ב ִ  ָּ פ  ְּ ש  מ ִ ַ ְּ ב  ַבמ  ל ו  קָּ ְּ ש  מ ִ ַ ה ב  ד ָּ ִ מ  ַ ט ב  ָּ פ  ְּ ש  מ ִ ַ ל ב  וֶׁ ִתיב, "לֹּא ַתֲעשו  עָּ כְּ '. ו  כו  ט וְּ ָּ פ  ְּ ִמש  לֹּא ב ְּ ר וְּ ֶׁ ה עֹּש  שֶׁ ִחיַנת עוֹּ ם  בְּ נָּ רוֹּ ֵתינו  ִזכְּ וֹּ רו  ַרב  מְּ אָּ ֶׁ מוֹּ ש  ה". כ ְּ רָּ שו 
ֵקל  ַקלְּ ו  מְּ ִאל  ', כ ְּ כו  וְּ ת  וֹּ ִמד  ר ב ְּ ק ֵ ַ ש  ל ַהמְּ ָּ כ  ֶׁ ד, ש  ֵ ַלמ  ה, מְּ כָּ רָּ ת    ִלבְּ ַלֲעשוֹּ ד  אֹּ ֵהר מְּ ִלז ָּ ם  דָּ ל אָּ ָּ ִריךְּ כ  ן צָּ ֵ כ  ', ַעל  כו  וְּ ה  ֵעבָּ תוֹּ וְּ ץ  קֶׁ ֶׁ א ש  רָּ ִנקְּ וְּ ין  ת ַהד ִ אֶׁ

גֵ  וֹּ פ  ֶׁ ש  כ ְּ י  כ ִ ט,  ָּ פ  ְּ ִמש  ב ְּ ֹּא  ל  ֶׁ ש  ם,  לוֹּ ָּ ש  וְּ ַחס  ֲחֵברוֹּ  ן  מוֹּ מָּ ב ְּ ע  ִלג ַ ֹּא  ל  ֶׁ ש  ֵהר  ִלז ָּ וְּ ה  נָּ ֱאמו  ֶׁ ב  ן  ָּ ַמת  ו  א  ָּ ֹּדֶׁ ַמש  ג  ַבד  ְּ ִמל  ט  ָּ פ  ְּ ש  מ ִ ַ ב  ץ  ם  ק ָּ ֻׁ ש  מְּ א  רָּ קְּ נ ִ ֶׁ ש  ן  וֹּ עָּ הֶׁ ל 
ג ַ  ה ִמתְּ ן זֶׁ וֹּ ֵדי עָּ ם ַעל יְּ "ל. ג ַ ל" ַהנ ַ וֶׁ ה עָּ ק, "לֹּא ַתֲעשֶׁ סו  ָּ "י ַעל פ  ִ ש  ַרש  ֵפרו  א ב ְּ בָּ ו  מ  ַ "ל, כ  נ ַ ַ ה כ  ֵעבָּ תוֹּ ֵדי  וְּ א ַעל יְּ ָּ ב  ֶׁ ם, ש  לוֹּ ָּ ש  ף, ַחס וְּ ֲאַות ִנאו  ַ ר ת  ֵ ב 

ל  ה ת ְּ זֶׁ ָּ ב  ֶׁ "ל ש  נ ַ ַ ט כ  ָּ פ  ְּ ש  ַגם ַהמ ִ ְּ וֹּ פ  כ  רְּ ת ד ַ ר אֶׁ שָּ ָּ ל ב  ָּ ִחית כ  ְּ י ִהש  ל, "כ ִ ו  ב  ַ ר ַהמ  דוֹּ ב ב ְּ תו  ָּ כ  ֶׁ ה ש  זֶׁ ן, וְּ לָּ א ִלצְּ נָּ ִלים, ַרֲחמָּ קו  לְּ ל ַהק ִ ָּ ִיים כ  ַגם    ו  ְּ נו  פ  '". ַהיְּ כו  וְּ
ם לִ  נָּ רוֹּ ֵתינו  ִזכְּ וֹּ ו  ַרב  ש  רְּ דָּ '". וְּ כו  ם וְּ ֵניהֶׁ ְּ ס ִמפ  מָּ ץ חָּ רֶׁ אָּ ה הָּ אָּ לְּ י מָּ ִתיב, "כ ִ כְּ ִרית. ו  א,  ַהב ְּ יָּ לְּ ַ א ת  הָּ א ב ְּ י הָּ ֵזל, כ ִ א ַעל ַהג ָּ ָּ ל  ם אֶׁ ינָּ ַמר ד ִ ה, לֹּא ִנגְּ כָּ רָּ בְּ

ַעל  ִרית וְּ ַגם ַהב ְּ ְּ ֵתר פ  יוֹּ ר ב ְּ ֵ ב  ג ַ ה ִהתְּ ֵדי זֶׁ "ל, ַעל יְּ נ ַ ַ ט כ  ָּ פ  ְּ ש  ַגם ַהמ ִ ְּ ִחיַנת פ  הו א ב ְּ ֶׁ ֵזל ש  ֵדי ַהג ָּ ִריִכין לִ   ַעל יְּ ם צְּ "ל. ג ַ ַכנ ַ ם וְּ ינָּ ַמר ד ִ ה ִנגְּ ֵדי זֶׁ ֹּא  יְּ ל  ֶׁ ֵהר ש  ז ָּ
נוֹּ  רוֹּ ִזכְּ יו  רָּ בָּ דְּ ב ִ ן  בָּ ו  מ  ַ ט, כ  ָּ פ  ְּ ש  ַהמ ִ ַגם  ְּ ִחיַנת פ  ב ְּ ה הו א  זֶׁ ם  ג ַ ֶׁ ה, ש  בָּ ַכף חוֹּ ת ֲחֵברוֹּ לְּ ן אֶׁ דו  לָּ וְּ ֹּט  פ  ְּ ֵטי  ִלש  ו  ִלק  ה" ב ְּ לָּ ָּ ש  מְּ עו  מֶׁ קְּ ה "ת ִ רָּ וֹּ ַהת  ה ב ְּ כָּ רָּ  ִלבְּ

ן א(  א ִסימָּ נָּ יָּ נְּ  ת ִ
ם    תהילים פרק קכב   נ ַלִ ָּ ש  רו  ו: )ג( יְּ ד ָּ ה  ַיחְּ ָּ ה ל  רָּ ב ְּ חֻׁ ֶׁ ִעיר ש  ה כ ְּ יָּ נו  ד:   ַהב ְּ דֹּוָּ ם יְּ ֵ ש  ת לְּ הֹּדוֹּ ֵאל לְּ רָּ ִיש ְּ ת לְּ ה  ֵעדו  ֵטי יָּ בְּ ִ ִטים ש  בָּ ְּ לו  ש  ם עָּ ָּ ש   ֶׁ )ה(    )ד( ש 

ִוד:   ֵבית ד ָּ ת לְּ אוֹּ סְּ ט כ ִ ָּ פ  ְּ ִמש  ת לְּ אוֹּ בו  ִכסְּ ְּ ש  ה יָּ ָּ מ  ָּ י ש   כ ִ

הכתובים פשט  ירוש  נראה  שתיהיה  לבוא  בלעתיד  שמה  שמדובר  כי  וזה  )רש"י(  העליונה  עם  התחתונה  יחדיו  לה  כחוברה  והיינו  של מעלה  כמו  של מטה  לים 
  בירושלים היה כסא של דין כראוי וכסא של מלוכה כראוי. 

 כסאות למשפט בחי' בינה בחי' גורל   עיין לק"ה פורים   נא

והנה שלשה פעמים ד"ן הוא מספר שני פעמים כס"א אחד לדין   -פרק יב  -מאמר אילו של יצחק    -ברית כהונת עולם  עיין    קשר המשפט ודין לכסא
)ע חז"ל  דברי  והוא  ומחציתו להפכו,  זכות,  לד"ן לכף  בינונים מחציתו  כי בספרן של  ג"ואחד לצדקה,  על כסא רחמים  :ז  ויושב  מכסא הדין  עומד   )

 (ל"ה )לקמן פרק כפים ויבואר ברצות ה' )תהלים קכ"ב ה'( כי שמה ישבו כסאות למשפט, ויש בסוד הכסא כל ענין משקל הזה על ה 
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ירושלים מבנות  רצוף אהבה  תוכו  אבל   מרכבו ארגמן  דין  נראה  שהוא  אע"פ  שהמשפט  דהיינו 

ו בנופנמיותו הוא אהבהתוכו  כאב המכה את  אהבה  הוא מתוך  העונש  גם  אזי  דין אמת  כי  ו,  ם  גפשנכ. 
אלא    הדין,   נבהמרכבה בחי' כסאות למשפט ע"י עוות  הדין,  בעלי  אל  אהבה  רצוף  לא  תוכו  אזי 

משם אהבות    נג ןאזי נופלי  חנופה ושוחד לאחד מהם ע"י שהדיין אוהב את עצמו דהיינו אהבה נפולה 
  \נד/ , כי חסד דקליפה הוא ניאוףנפולות. וע"י האהבות הנפולות, בא ח"ו החימום והטומאה הנ"ל

 .  ו השפעה שלא על מנת להוליד כבוד שמיםנידהי

 עתה יבאר מה הגורם לעיוות המשפט אצל הרבנים ודיינים הנ"ל וגם אצל כל אדם כמבואר בלק"ה.
תפילין  בחי'  ונעשים  במוחין  פוגמת  עולה  כי כשהיא  למח,  פסולה שאותה אסור להעלות  יש שמנונית  כי 

המשפט.   עיוות  ועי"ז  בלק"ה  רעים  היא    (פורים)ומבואר  פסולה  תיקון,  ששמנונית  לו  שאין  הרע  )וכן  כל 
 \נה/ ב' ד'(יוה"כ  )ובלק"ה  (  וכגון הערב רב  שהם הגרים שאסור לגייר  (הפקר ונכסי הגר ד' כא)מבואר בלק"ה  

התורה,   בסוף  כמבואר  בתמימות  לעבוד  כדי  לסלק  שצריך  חכמות  בחי'  שהם  האדם  מבאר  שכשמנסה 
ולקמן בסוף האות מבאר רבינו שגם עיוות המשפט של הדיינים הוא    להעלותו לתיקון במח נפגם המוחין.

וצ"ע מדוע  ע"י הגאווה שהכניסו הגרים, נמצא שהגאווה היא הגורמת לאדם להעלות שמנונית פסולה למח. 
וצ"ע אולי בחי' ההריסה שמדבר עליה לעיל    הגאווה גורמת ומדוע זה קורה דווקא לדינים שאינם הגונים.

בר על הצמצום הקדוש שצריך כשמעלה את השמנונית למח כי אז הוא בסכנה של יצה"ר דמבסוף ז' כי שם 
על זה מדבר כאן שיש שמנונית פסולה שאותה אסור להעלות  של הריסה בבחי' במופלא ממך וכו'. ואולי  

ונעשים   במוחו  שפוגמת  פסולה  שמנונית  היא  לגביו  אזי  ממדרגתו  למעלה  להשיג  הורס  גאווה  שע"י  ומי 
 רעים ועי"ז עיוות המשפט.   ןיתפיל

זהר במשפט וחוסר הגינותם  יוטעם שדווקא הדיינים שאינם הגונים נכשלים בזה כיון שהם ביותר צריכים לה
 . \נו/היא הגאווה שיש בהם שבגללה פוגמים בשם שדי ונופלים להריסה הנ"ל

הגא ו'  שבאות  גורם  ונמצא  הגאווה  וכאן  הלילה,  לטומאת  ועי"ז  לניאוף  גרם  המ  אל שוה  לצמצם    חנזהר 
שגורם    עיוות המשפטל   שגורם  תפילין רעיםונעשה  למח  שמנונית פסולה    ועי"ז נכשל בהריסה ועי"ז עולה

 . לטומאת הלילה

פגומים  נעשה ע"י בחי' תפילין רעים  ועוות המשפט . כי יש בחי' תפילין מוחין שיש  מוחין 
ן הליחות ושמנונית הגוף  ילנעשין ע"י שמעטובים דקדושה  בהם פסולת. כי התפילין מוחין  

בשרומבחי'   ח  החתים  שהוא  ו'  באות  ניאוףוהנ"ל  תאוות  דסט"א  הקב"ה  תם  והסתלקות  שקר  בחי'   ,

דהיינו   בחי' תפילין מוחין כנ"לדהיינו אמת חותמו של הקב"ה  לבחי' חותם דקדושה    השונא זימה

  .הארת אמת מציאותו ית' המביאה לדביקות בו
ליחות שצריכין לצאת רע    ויש  הם  לתקנוכי  בכוחו  וישמעאל  שאין    \נח/[נז]  בבחי' טיפת עשו 

הספק זוהמת  ה'  שהם  והשגחת  לא  במציאות  שניהם  לשמאל  ועשו  לימין  ישמעאל  והן שתים  כי    ,אמתה, 

 
 .עו ת  –בתרלו    נב 

 נופלים   -מתרצו    נג

שישמעאל היה נפילת החסד של אברהם אבינו, ועל כן את כל השפעת החסד והנתינה של אברהם הפך להשפעה    כמבואר בספרים   נד
 ם לשרשם.של ניאוף. וכן עשו את הדין של יצחק שהיה מוסר כל עצמו להקב"ה, הפך לרצח שמחזיר אחרי 

ב    יום הכפורים   עיין לק"ה   נה  ִצין  -ד'  הלכה  רוֹּ ֶׁ ש   ַמה  ת  מוֹּ כְּ ַהחָּ י  ו  ִרב  ִחיַנת  ב ְּ ִהיא  ַעת  ַהד ַ ֵעץ  ַגם  ְּ פ  ִחיַנת  ב ְּ ֵעאל  מָּ ְּ ִיש  וְּ ו  ֵעשָּ ת  ַ ִטפ  ַגם  ְּ פ  ר  ִעק ַ וְּ
ֵעאל  מָּ ְּ ִיש  וְּ ו  ֵעשָּ ֵהם  ֶׁ א ש  מָּ לְּ עָּ ד ְּ ִמין  מוֹּ או  כ ְּ וֹּ  ת  ַדעְּ וְּ תוֹּ  מָּ כְּ ת ַאַחר חָּ וֹּ ַהט  ם,    לְּ ֵעיֵניהֶׁ ב ְּ ִמים  ֲחכָּ ֵהם  וְּ ת.  ֶׁ ש  ֶׁ ב  ֻׁ ש  ַהמְּ ם  ת ָּ ַדעְּ וְּ ן  תָּ מָּ כְּ ִכים ַאַחר חָּ לְּ הוֹּ ֶׁ ש 

בַ  לְּ ו  ֵתנו   מָּ כְּ חָּ ת  אֶׁ ִליךְּ  ְּ ַהש  לְּ ִרים  הָּ זְּ מֻׁ ש   דוֹּ קָּ ַעם  נו   ֲאַנחְּ ל  ֲאבָּ  , ַרךְּ ָּ ב  ִיתְּ ם  ֵ ַהש   ֵמַאֲחֵרי  רו   סָּ ה  זֶׁ ֵמֲחַמת  ד ו  גֶׁ נֶׁ וְּ ַרךְּ  ָּ ב  ִיתְּ וֹּ  ד  גְּ נֶׁ נו   ֵ ת  עְּ ד ַ ל  ֵ יִקים    ט  ד ִ ַהצ ַ
 ַ ת  ְּ ִהש  ת לְּ אוֹּ ה ִלרְּ ֵתרָּ ה יְּ מָּ כְּ חָּ ִכים לְּ ז וֹּ ֶׁ ל ַמה ש   ָּ כ  ֶׁ ֵתנו  הו א ש  דָּ ר ֲעבוֹּ ִעק ַ ר וְּ דוֹּ ר וָּ וֹּ ל ד  כָּ ב ְּ ֶׁ ים ש  י ִ ֲאִמת ִ ת  הָּ וֹּ ד  בְּ עֻׁ ֵתר ב ְּ יוֹּ ַרךְּ ב ְּ ָּ ב  ם ִיתְּ ֵ ת ַהש   ל ַלֲעבֹּד אֶׁ ד ֵ

ה  מָּ כְּ ַהחָּ ר  ִעק ַ וְּ ת.  יטו  ִ ש  ִבפְּ ו  ת  ִמימו  תְּ ב ִ ֵתר  ב ְּ   יוֹּ ה  זֶׁ וְּ "ל.  ַכנ ַ וְּ ת  ֱאמֶׁ יֵקי  ַצד ִ ד  גֶׁ נֶׁ וְּ ַרךְּ  ָּ ב  ִיתְּ וֹּ  ד  גְּ נֶׁ וֹּ  ת  עְּ ד ַ ל  ֵ ַבט  לְּ נו   ַהיְּ ד ְּ ת,  מוֹּ כְּ ַהחָּ ִליךְּ  ְּ ַהש  לְּ ִחיַנת  הו א 
ַבט ְּ  ן מְּ מָּ ַעצְּ ה ב ְּ זֶׁ ֵדי  יְּ ַעל  וְּ ת  מוֹּ כְּ ת ַהחָּ ִליִכין אֶׁ ְּ ַמש  ו  ִקין  ְּ ַסל  ְּ מ  ֶׁ ֵדי ש  יְּ רוֹּ ַעל  ִעק ָּ ֶׁ ט ש  ָּ פ  ְּ ש  ן ַהמ ִ ו  ק  ִצים  ת ִ ֵהם רוֹּ ֶׁ ֵעאל ש  מָּ ְּ ִיש  וְּ ו  ת ֵעשָּ ַ ין ִטפ  ִ ש  רְּ גָּ מְּ ו  ִלין 

גַ  ת לְּ וֹּ ַהט  ם, לְּ לוֹּ ָּ ש  תוֹּ ַחס וְּ מָּ כְּ ֵדי חָּ ת ַעל יְּ עוֹּ ַכל ִלטְּ ו  י  ֶׁ ת. ַעד ש  ֵטלוֹּ ת ב ְּ מוֹּ כְּ י חָּ ו  ִרב  ַֹּח ב ְּ ת ַהמ  ב אֶׁ ֵ ַסב  טו   לְּ נ ָּ ֶׁ ים ש  ִצינו  ַרב ִ ָּ מ  ֶׁ מוֹּ ש  ֵכי ה' כ ְּ רְּ ֵרי ִמד ַ מְּ
ֵדי חָּ  ֵרי ַעל יְּ ִדבְּ ר ב ְּ בֹּאָּ מְּ ַ ם, )כ  תָּ מָּ כְּ ֱעִמידו  ַעל חָּ הֶׁ ֶׁ ֵדי ש  ת ַעל יְּ יוֹּ ת ִ חְּ ַ ל ת  אוֹּ ְּ לו  ִלש  פְּ נָּ ַרךְּ וְּ ָּ ב  ם ִיתְּ ֵ ם ֵמַהש   תָּ מָּ ִמים.  כְּ עָּ ְּ ה פ  ָּ מ  ַ ה כ  נו  ִמז ֶׁ ֵ  ַרב 

מבואר   נו  שמנ   בלק"ה  דהיינו  וישמעאל  עשו  וש ו שטפת  במוחו,  פוגם  לתקנה  וכשמנסה  תיקון  לה  שאין  הפסולה  כגון  נית  מבואר  ם 
מתחיל ממשפט   שזה  צאן עמלק. משמע  להקריב את  וכגון טעות שטעה שאול שרצה  רב  ערב  כגון  לגייר  שאסור  גרים  שמקבלים 
מעוקל ששופט בטעות שיכול לתקנם. ואילו כאן מבואר שזה מתחיל ממה שמעלה את הפסולת למוחו ורק עי"ז נעשה משפט מעוקל.  

שמנסה במוחו להשיג למעלה  ת הן דרש היוצא מהתורה אבל פשט הפשוט מדובר בהריסה הנ"ל  לכן נ"ל שהדוגמאות שמביא מוהרנ" 
 ממדרגתו שזה לא עניין של משפט אלא יצה"ר להשיג יותר ממה שיכול, וזה גורם לפגם המוחין ולמשפט מעוקל.

 עיין שבת קמו. ותיקון ע דף קכח: שזוהמה שהטיל נחש בחוה יצא בעשו וישמעאל עי"ש.    נז

ג    פורים ק"ה  ל   נח ו'  הלכה  ב ְּ   -אות  ַגם  ָּ פ  ֶׁ ן ש  וֹּ ִראש  ם הָּ דָּ א אָּ ֵחטְּ ֵדי  יְּ ַעל  מו   ג ְּ ִנפְּ ם  ָּ ל  ֻׁ כ  י  כ ִ ן,  ו  ק  ת ִ ִריִכין  צְּ ם  לָּ עוֹּ ָּ ב  ֶׁ ִרים ש  בָּ ַהד ְּ ל  ָּ כ  י  ַֹּח,  כ ִ ַהמ  י  ֵ ִטפ 
לו  ב ַ  פְּ ִרים נָּ בָּ ל ַהד ְּ ָּ ה כ  ֵדי זֶׁ ַעל יְּ '. וְּ כו  רוֹּ וְּ שָּ ים ב ְּ ת ִ חְּ ִחיַנת הֶׁ הו א ב ְּ ֶׁ ן  ש  רָּ רְּ בָּ לְּ ן ו  תָּ ַהֲעלוֹּ ם לְּ לָּ עוֹּ ָּ ב  ֶׁ ִרים ש  בָּ ל ַהד ְּ ָּ ן כ  ַתק ֵ ִמיד לְּ ָּ ִקים ת  סְּ נו  עוֹּ אָּ ה וְּ ָּ ִלפ  ק ְּ

 ָּ ל  ֻׁ כ  י  כ ִ ת,  צוֹּ יצוֹּ ַהנ ִ ל  ָּ כ  ִנין  ק ְּ ַ ת  ִנתְּ ם  ָּ ש   ֶׁ ש  ַֹּח  ַהמ  ל  אֶׁ ן  תָּ ַהֲעלוֹּ לְּ רוֹּ  שָּ ב ְּ ים  ת ִ חְּ הֶׁ ִחיַנת  ִמב ְּ ה  ָּ ִלפ  ַהק ְּ ִרירו  ִמן  ב ְּ ִאתְּ ה  בָּ ָּ ַמֲחש  ב ְּ ן  ם  ו  ק  ַהת ִ ר  ִעק ַ ה  זֶׁ י  כ ִ  ,
חַ  ֵמַח  צוֹּ ֵמם  דוֹּ ב ְּ ם  לָּ עוֹּ ָּ ב  ֶׁ ש  ִרים  בָּ ַהד ְּ ל  כָּ ב ְּ טו   ְּ ש   ַ פ  תְּ נ ִ ֶׁ ש  ה  ָּ ִלפ  ק ְּ ַ ב  לו   פְּ נ ָּ ֶׁ ש  ת  צוֹּ יצוֹּ ַהנ ִ ל  ָּ כ  ת  ַהֲעלוֹּ "ל  לְּ נ ַ ַ כ  ן  וֹּ ִראש  הָּ ם  דָּ אָּ א  ֵחטְּ ֵדי  יְּ ַעל  ר  ֵ ַדב  מְּ י 
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ומשפטההוא  האמת   אמת  שמדתו  יעקב  בחי'  התיכון  בריח  האמצעי  אלו  עמוד  בחי'  וכשמעלין   .
מבחי'   בשרוהשמנונית  המוח,  החתים  החתים  אל  שהם  כיון  שאין    אזי  מאד  פגום  בכוחו  בשרו 

פסולת    לתקנו, נתערב  שהיא  אזי  הספקזו  לתקנה  זהמת  בכוחו  ועי"ז   שאין  והתפילין,  בהמוחין 
המשפט.    נטלקול ינעשה קועי"ז    ,אזי לא האמת מכתיבה את מעשיו ושיפוטונוטה מהאמת ומחמת הספק  

א )חבקוק  הצדיק  \ס/ (בבחי'  את  מכתיר  ומקיף  ,  רשע  סובב  לשון  הפסולת   ונהיימכתיר 
עי"ז  המוח,  אל  וישמעאל  עשו  טיפת  בחי'  שמעלין  ע"י  המוח,  את  ומסבב  שמתערב 

  על כן יצא משפט מעוקל   רשע מכתיר את הצדיק  [סא]   לכוונת הפסוק הנ"  נתקלקל המשפט. וזהו
זה עיוות המשפט, ורבנו דורש   ,הצדיקעם ישראל  רשע מכתיר את  נבוכדנצר הפשט הפסוק שזה בעצמו ש

היינו בהם    שרשע  ומתערב  הזכים  המוחין  את  שסובב  רעים  שמנים  של  לפסולת  את  גורם  לעוות  אדם 

אבל    )כמבואר לקמן אות יג(  אע"פ שהוא בלבהמשפט כנ"ל. כי המשפט    סבלקול י, היינו קהמשפט

התינוק שלה  בשלמה  "ש  ע"י המוח, כהוא   נשים שאחת מת  בין שתי  אחרי משפט שלמה המפורסם 
האמת וכל ישראל התפעלו ונפלה עליהם יראה  בחכמתו את  המלך גילה    ה, ושלמוהחליפה בשל חברתה

המלך  ג(   מפני  א  משפט  \סג /)מלכים  לעשות  בקרבו  אלקים  חכמת  כי  ראו  חכמת    כי  ומלשון 
חכמת אלקים שהיא במח מאירה  משפטי הלב הם ע"י החכמה שבמח דהיינו ש ש אלקים בקרבו מוכיח רבנו  

במשפט דהיינו  לבו  כשנפגםבקרב  וע"כ  פסולים  המוח  .  שמנים  שעולין  ע"י  נתקלקל למח  כנ"ל   ,
 המשפט, בחי' משפט מעקל, עי"ז בא ח"ו טומאה   סדלקול יהמשפט. וע"י ק

 

 
 ַ מ  ֶׁ ִחיַנת ש  ה ב ְּ ז ֶׁ ֶׁ ַֹּח, ש  ל ַהמ  ן אֶׁ תָּ ַהֲעלוֹּ "ל.  לְּ ר ַהנ ַ ֲאמָּ ַ מ  ַ ר ב  בֹּאָּ ין ַהמְּ ִ ִפל  ִחיַנת מִֹּחין ת ְּ רוֹּ ִלבְּ שָּ ים ב ְּ ת ִ חְּ ִחיַנת הֶׁ ָאסוּר ָלנוּ  ֲעִלין ִמב ְּ ָבִרים ׁשֶׁ ֲאָבל ֵיׁש ּדְּ

ת ֵעָשו  ִחיַנת ִטּפַ י ֵהם ּבְּ ן, ּכִ ַתּקֵ ָמֵעאל   לְּ ִיׁשְּ ל ָהִאּסוִּרים   וְּ ִחיַנת ּכָ ה ּבְּ זֶׁ ּקוּן. וְּ ם ׁשוּם ּתִ ֵאין ָלהֶׁ ָמֵעאל    ׁשֶׁ ִיׁשְּ ת ֵעָשו וְּ ִחיַנת ִטּפַ י ֵהם ּבְּ ּתֹוָרה, ּכִ ּבַ ׁשֶׁ
ל ַהּמַֹח אֲ  לֹום, אֶׁ ׁשָ ֲעִלין אֹוָתם ַחס וְּ ּמַ ׁשֶׁ א, ּכְּ ַרּבָ ַאּדְּ ּקוּן, וְּ ם ׁשוּם ּתִ ֵאין ָלהֶׁ ָחׁש ׁשֶׁ ִחיַנת ֻזֲהַמת ַהּנָ ט ּבְּ ּפָ ׁשְּ קוּל ַהּמִ ה ִקלְּ ַנֲעשֶׁ ם ַהּמַֹח וְּ ּגָ ה    ַזי ִנפְּ ז ֶׁ ִ מ  ֶׁ ש 

ג ַ  יִ ִמתְּ וְּ ו  ֵעשָּ ת  ַ ִטפ  ִחיַנת  ב ְּ  , ש  חָּ ַהנ ָּ ֲהַמת  זֻׁ הו א  ֶׁ ֵלק, ש  ֲעמָּ ן  ֵ כ  ַעל  וְּ ם,  לוֹּ ָּ ש  וְּ ַחס  ֵתר  יוֹּ ב ְּ "ל  ַהנ ַ ה  אָּ מְּ ֻׁ ַהט  ר  ֵ ִאיר  ב  ְּ ַהש  לְּ סו ר  ן אָּ ֵ כ  ַעל  "ל,  ַהנ ַ ֵעאל  מָּ ְּ ש 
ת ִמ  ֵהמוֹּ ו  ב ְּ ִמית ֲאִפל  הָּ ה לְּ ַטו ָּ ן ִנצְּ ֵ ַעל כ  ם. וְּ לָּ עוֹּ ָּ ר ב  ם ֵזכֶׁ ו  ו  ש  נ  ֶׁ ם  ִממ  ו  ם ש  הֶׁ ֵאין לָּ ֶׁ ֵעאל ש  מָּ ְּ ִיש  ו וְּ ת ֵעשָּ ַ ִחיַנת ִטפ  ם ֵהם ב ְּ ָּ ל  ֻׁ י כ  ', כ ִ כו  ה וְּ ר ַעד שֶׁ וֹּ ש  

תָּ  ֲעִלין אוֹּ ַ מ  ֶׁ ש  ם כ ְּ דָּ ם ַעל יָּ ג ָּ ַֹּח ִנפְּ י ַהמ  ַֹּח, כ ִ ל ַהמ  ן אֶׁ תָּ ַהֲעלוֹּ לְּ ם ו  נָּ ַתק ְּ ם לְּ הֶׁ ָּ ר ַלֲעסֹּק ב  סו  אָּ ן וְּ ו  ק  ,  ת ִ ךְּ לֶׁ ֶׁ ל ַהמ  או  ָּ ש  "ל. וְּ נ ַ ַ ה  ם כ  זֶׁ ָּ ַגם ב  ָּ ם, פ  לוֹּ ָּ יו ַהש   לָּ עָּ
ל מְּ  דוֹּ ם ג ָּ גָּ ְּ הו  פ  זֶׁ ַֹּח ַלה'. וְּ ב  ' ִלזְּ כו  ֹּאן וְּ ַעל ֵמיַטב ַהצ  יו וְּ לָּ ַמל עָּ חָּ ֵלק ַחי וְּ ךְּ ֲעמָּ לֶׁ ג מֶׁ ת ֲאגָּ ִאיר אֶׁ ְּ ִהש  ה  וְּ צֶׁ ה רוֹּ יָּ י הָּ "ל, כ ִ ין ַהנ ַ ִ ִפל  ַגם ַהת ְּ ְּ ִחיַנת פ  ד ב ְּ אֹּ

ל   ֶׁ ת ש  ֵהמוֹּ ן ב ְּ ָּ ב  רְּ קָּ ת לְּ ַהֲעלוֹּ ַד לְּ ַֹּח ַהמְּ הו א כ  ֶׁ ת, ש  ו  ֲהִמי  ַ ַֹּח ַהב  ִנין כ  ַתק ְּ מְּ ו  ֲעִלין  ַ מ  ֶׁ "ל ש  ַהנ ַ ה  ִחינָּ ן הו א ב ְּ ָּ ב  רְּ ר ַהק ָּ י ִעק ַ ֵלק, כ ִ תוֹּ  ֲעמָּ ִנין אוֹּ ַתק ְּ מְּ ו  ה  ֶׁ מ 
' ת ַ  כו  ה וְּ ֵהמָּ ן ַלד' ִמן ַהב ְּ ָּ ב  רְּ ם קָּ ֶׁ ִריב ִמכ  י ַיקְּ ם כ ִ דָּ ב, "אָּ תו  ָּ כ  ֶׁ מוֹּ ש  ם, כ ְּ דָּ ִחיַנת אָּ בְּ ה  ב ִ ֵהמָּ ת ִמב ְּ ַהֲעלוֹּ ן לְּ ָּ ב  רְּ ר ַהק ָּ ה ִעק ַ י זֶׁ ם". כ ִ כֶׁ נְּ ַ ב  רְּ ת קָּ ִריבו  אֶׁ קְּ

ר   ֲאמָּ ַ מ  ַ ר ב  בֹּאָּ מְּ ַ ין, )כ  ִ ִפל  ִחיַנת מִֹּחין ת ְּ רוֹּ ִלבְּ שָּ ים ב ְּ ת ִ חְּ ִחיַנת הֶׁ ֲעִלין ִמב ְּ ַ מ  ֶׁ ִחיַנת ש  ה ב ְּ ז ֶׁ ֶׁ ם, ש  דָּ אָּ הַ לְּ ה לְּ צָּ רָּ ֶׁ או ל ש  ָּ ש  ם ֵהיֵטב(. וְּ ָּ ן ש  "ל, ַעי ֵ ת  ַהנ ַ ֲעלוֹּ
ֲעלִ  ַ מ  ֶׁ ש  י כ ְּ ין, כ ִ ִ ִפל  ת ְּ ַ ַגם ב  ָּ ן פ  ֵ ֵעאל, ַעל כ  מָּ ְּ ִיש  ו וְּ ת ֵעשָּ ַ ִחיַנת ִטפ  הו א ב ְּ ֶׁ ֵלק, ש  ת ֲעמָּ ֵהמוֹּ ן ב ְּ ָּ ב  רְּ קָּ ִֹּחין  לְּ ם ַהמ  ג ָּ ה ִנפְּ ֵדי זֶׁ ֵעאל ַעל יְּ מָּ ְּ ִיש  ו וְּ ת ֵעשָּ ַ ין ִטפ 

ם,  לוֹּ ָּ ש  וְּ ַחס  ט  ָּ פ  ְּ ש  ַהמ ִ ל  קו  ִקלְּ ה  ַנֲעשֶׁ וְּ ין  ִ ִפל  ַהת ְּ ַעת,    וְּ ַהד ַ ִהוא  ת  נו  ַרֲחמָּ הָּ י  כ ִ ם,  ֲעֵליהֶׁ ַרֵחם  לְּ ר  סו  אָּ י  כ ִ ג,  ֲאגָּ ַעל  ַמל  חָּ ֶׁ ש  ה  ֶׁ מ  ַ ב  ַגם  ָּ פ  ֵכן  וְּ "ל.  נ ַ ַ כ 
ַעל  ַעת, וְּ יו ד ַ לָּ יִכין עָּ ִ ש  ד ַממְּ חָּ ַרֲחִמין ַעל אֶׁ ְּ מ  ֶׁ ש  א, כ ְּ צָּ ה(. ִנמְּ כָּ רָּ נוֹּ ִלבְּ רוֹּ נו  ִזכְּ ֵ ֵרי ַרב  ִדבְּ א ב ְּ בָּ ו  מ  ַ יָּ   )כ  הָּ ֶׁ ש  ן כ ְּ ֵ ֵלק  כ  ךְּ ֲעמָּ לֶׁ ג מֶׁ ת ַעל ֲאגָּ נו  ה לוֹּ ַרֲחמָּ

ת   נו  ַרֲחמָּ ל הָּ ֵעאל אֶׁ מָּ ְּ ִיש  ו וְּ ת ֵעשָּ ַ ִחיַנת ִטפ  הו א ב ְּ ֶׁ ֵלק ש  ת ֲעמָּ ם, אֶׁ לוֹּ ָּ ש  ה, ַחס וְּ ֱעלָּ י הֶׁ ין, כ ִ ִ ִפל  ת ְּ ַ ַגם ב  ָּ ט,  פ  ָּ פ  ְּ ש  ַגם ַהמ ִ ְּ ה פ  ה ַנֲעשָּ ֵדי זֶׁ ַעל יְּ ַעת, וְּ ַהד ַ וְּ
בָּ  ה ד ְּ ָּ ַכמ  ה ב ְּ עָּ ן טָּ ֵ ַעל כ  ֹּוְּ ל  ֶׁ ה ש  ִמיתָּ ם ב ְּ תָּ ַפט אוֹּ ָּ ש  ן וְּ דָּ ת וְּ כו  לְּ ַ מ  ַ ִדים ב  רְּ מוֹּ ֲֹּהִנים כ ְּ ב ִעיר ַהכ  ת נוֹּ אֶׁ ִוד וְּ ת ד ָּ ן אֶׁ ה ד ָּ יָּ י הָּ רו   ִרים, כ ִ מְּ ֵכן אָּ ין. וְּ ד ִ ַ א כ 

א,   תָּ כְּ ִהלְּ א ד ְּ ָּ א ַאִליב  תָּ ת ְּ ַמעְּ ְּ ֵקי ש  ה ַלֲאסו  כָּ או ל לֹּא זָּ ָּ ש   ֶׁ ה ש  כָּ רָּ ם ִלבְּ נָּ רוֹּ ֵתינו  ִזכְּ וֹּ ן  ַרב  ֵ ַעל כ  "ל, וְּ נ ַ ַ "ל כ  ם ַהנ ַ גָּ ְּ ֵדי פ  ט ַעל יְּ ָּ פ  ְּ ש  ַגם ַהמ ִ ְּ ִחיַנת פ  נו  ב ְּ ַהיְּ
ִר  ן ַהב ְּ ו  ק  ִחיַנת ת ִ הו א ב ְּ ֶׁ ֵלק, ש  ת ֲעמָּ ִחי ַ מְּ ה ב ִ זֶׁ ָּ י ב  לו  ה ת ָּ ָּ ש   דֻׁ קְּ ת ד ִ כו  ר ַמלְּ י ִעק ַ ת, כ ִ כו  לְּ ַ ַרד ִממ  ה ִהוא ב ְּ ִנטְּ ָּ ש   דֻׁ קְּ ת ד ִ כו  י ַמלְּ "ל, כ ִ נ ַ ַ ה  ית כ  ָּ ִחיַנת ִאש  

 ְּ ַמר ש  אָּ ֶׁ ה ש  זֶׁ "ל. וְּ נ ַ ַ ֵלק כ  ת ֲעמָּ ִחי ַ מְּ י ב ִ לו  הו א ת ָּ ֶׁ ִרית, ש  ן ַהב ְּ ו  ק  ֵדי ת ִ ה  ַעל יְּ מָּ ו  ר ִקי  ִעק ַ ֶׁ ַאת ד', ש  ךְּ  ִירְּ לֶׁ מֶׁ ֲחךָּ לְּ ָּ ש  ַלח ד' ִלמְּ ָּ ִתי ש  ל, "אֹּ או  ָּ ש  ֵאל לְּ מו 
ק   י ת ִ '". כ ִ כו  יתָּ וְּ ִהכ ִ ה ֵלךְּ וְּ ַעת ָּ ֵאל וְּ רָּ "ל, ַעל ִישְּ נ ַ ַ ה כ  זֶׁ ָּ י ב  לו  ה ת ָּ יָּ ה הָּ ָּ ש   דֻׁ קְּ ת ד ִ כו  הו א ַמלְּ ֶׁ , ש  תוֹּ כו  ן ַמלְּ  ו 

 קלקול   -מתרלו  קילקול,    -גם בתרלד   נט 

עֻׁ   חבקוק פרק א   ס ט מְּ ָּ פ  ְּ ן ֵיֵצא ִמש  ֵ יק ַעל כ  ד ִ ת ַהצ ַ יר אֶׁ ת ִ ע ַמכְּ ָּ ש  י רָּ ט כ ִ ָּ פ  ְּ ַצח ִמש  נֶׁ לֹּא ֵיֵצא לָּ ה וְּ רָּ וֹּ ג ת  פו  ן ת ָּ ֵ ל: )ד( ַעל כ     ק ָּ

תפיג ותעבור תורה מהם וישמעו לו וישתחוו לצורה    )של נבוכדנצר(על זה שישראל רואין הצלחתו שלו    -)ד( על כן תפוג תורה    -  רש"י פ 
   סובב כמו )תהלים כב( אבירי בשן כתרוני:   -הדת להמיתו. מכתיר    -בבקעת דורא. ולא יצא לנצח משפט  

על כן אומר כי    -על כן יצא משפט מעוקל      רע לו תמיד כענין כתרו את בנימין:מקיף אותו לה   -כי רשע מכתיר את הצדיק      -  רד"ק 
 על כן אמר לא נפיק דינא כיון:   ונתן י רגום  המשפט מעוקל ומעוות וכת 

 המשך פסוק הנ"ל   סא 

 קלקול  -מתרלו קילקיל,    -בתרלד   סב 

ָּ   מלכים א פרק ג   סג ר ש  ֶׁ ט ֲאש  ָּ פ  ְּ ש  ת ַהמ ִ ֵאל אֶׁ רָּ ל ִיש ְּ עו  כָּ מְּ ְּ ש  ת  )כח( ַוי ִ וֹּ וֹּ ַלֲעש  ב  ִקרְּ ַמת ֱאלִֹּהים ב ְּ כְּ י חָּ או  כ ִ י רָּ ךְּ כ ִ לֶׁ ֶׁ ֵני ַהמ  ְּ או  ִמפ  רְּ ךְּ ַוי ִ לֶׁ ֶׁ ַפט ַהמ 
ט  ָּ פ  ְּ ש   :   מ ִ

 קלקול   -מתרצו    סד



 1י.      מוהר"ן תנינא                            ליקוטי                               תורה ה                            

 הנ"ל, כנ"ל.  

,  של קרי  [א]   , שעל ידו בא הטומאה הנ"לעמלקאותיות  מעקל    , כי הלשון משפט מעקל  וזה

  כי עמלק כלול מעשו וישמעאל   , כפרש"י שם  \ג/קרך לשון קרי  אשר קרך בדרך  [ב] בבחי' )דברים כה( 
 . בחי' השמנונית הפסולה הנ"ל

דהיינו  ם סמוכים זה לזה בתורה  שה[  ה]   וירא את עמלק  וירא את הקיני  \ד/וזהו )במדבר כד(

כי טומאה הנ"ל שהיא טומאת עמלק, היא באה ע"י  לרמוז    הרשע,  שנסמכו בפסוקי נבואת בלעם
 ככל המבואר למעלה.   [ו]  גרים

בחי'  הנקראת  וזה  קרי  מראי"ן( זבחלום  מראה    טומאת  הטומאה  זאת  שקורין    כי   )כמו 

בחי'  שהשמנים הפסולים    כנ"ל  צדיק, שעי"ז בא טומאה זוהת  אכתיר  מ שע  רר"ת  מראה  

עמלק   ישמעאל  מעוקל  עשיו  משפט  נעשה  ועי"ז  אותו,  ומסבבים  למח  אהבות שעי"ז  עולים   נופלות 

 : ע"י שנעשה עוות המשפט כנ"ל דהיינו , באה הטומאה זו הי ז שעל יד מהמרכבה

 
 יבאות 

ות המשפט נפלו האהבות  עניין קישור המרכבה הנ"ל שממנה בגלל עיותיקון לפגם הנ"ל דהיינו עתה יבאר 
 הקדושות ונעשו אהבות נפולות בחי' ניאוף בחי' טומאת קרי. 

 וממה שמבאר שתיקון הפגם הוא קישור המרכבה משמע שעיוות המשפט גרם פירוד המרכבה  
ואולי אפשר לומר בזה כי המרכבה היא בחי' ד' צדדים ימין ושמאל שהם חסד וגבורה ופנים ואחור בחי'  

 אחור וקדם.  
תיקון המשפט  כי  י קישור המרכבה הוא שמימין מיכאל ומשמאל גבריאל מלפנים אוריאל ומאחור רפאל.כ

   .הוא ע"י שהד' צדדים ברורים וקשורים, שאדם יודע היטב מה הוא הקדם ומה אחור ומה ימין ומה שמאל
 אבל עיוות המשפט הוא כשמחליף בין ימין לשמאל בין חסד לגבורה ובין קדם לאחור.

   ן שנוטה לדברי הסנגור שבימין בלא התחשבות דברי הקטגור שבשמאל או להפך.כגו
נמצא כשמחליף והולך אחר עצת אשתו או שבמקום  ועיין תורה פב תנינא שקדם ואחור בחי' איש ואשה, 

או שבמקום לשפוט על פי השכל שבמח הוא הולך אחר תאוות לבו,  לשמוע לצדיק הולך אחר עצת עצמו 
  אמת. יהמשפטאת  בין קדם לאחור. ועיוות  הרי זה שהחליף

נופל תאווה והרהורים רעים ועי"ז בא לטומאה בלילה  אזי תאוות לבו ו זה בחי' אחרוהולך אחר עצת אשתו 
 בחלום. 

חליף בין ימין לשמאל שבמקום זה מהרי ווהגון גורם לניאוף  ושגם צדקה לעני שאינ רסדועיין תורה 
וכעין זה  פיע למקום הלא נכון והיכן שכן צריך לתת הוא קומץ ידו. להתגבר ולא לתת הוא מתחסד ומש

הרי שהחליף בין ימין ושמאל ושמאל  שהשומע לא ראוי,מבואר בתורה קלד בעניין אמירת תורה היכן 
 וימין ועיוות המשפט. 

זי וכשמעמידם כל אחד במקומו א כנ"לומשמאלי גבריאל וכו'  למימיני מיכאוהתיקון הוא קישור המרכבה 
טומאת עמלק אשר קרך בדרך וכו' ע"י    ואזי היראה על תיקונה וניצל מטומאה הנ"ל .ועל ראשי שכינת קל

 . ולא ירא אלקים

 
 ישמעאל עמלק כלול מעשו ו שעיין לק"ה פורים ג' ו'   א

 פרש"י   עי"ש   ב

לשון קרירות שקירר את אומות העולם מהפחד שהיה להם מישראל, וקירר    -איתא בחז"ל על תיבת אשר קרך בדרך.  הרבה דרשות   ג
נקט  ש   ואחת הדרשות היא זו את ישראל מהיראת שמים. ולשון מקרה שהפיל את ישראל מאמונה ההשגחה שכביכול הכל רק מקרה.  

 הובא בפרש"י.  קרי.ומאת  ט רבינו קרך לשון  כאן  

כד   ד פרק  ֹאֵבד:   במדבר  ֲעֵדי  יתֹו  ְוַאֲחרִּ ֲעָמֵלק  ם  ּגֹויִּ ית  ִּ ֵראש  ַוּיֹאַמר  לֹו  ָ ְמש  א  ָ ש ּ ַוּיִּ ֲעָמֵלק  ֶאת  ְרא  ַוּיַ לֹו    )כ(  ָ ְמש  א  ָ ש ּ ַוּיִּ י  ינִּ ַהּקֵ ֶאת  ְרא  ַוּיַ )כא( 
ָך: ּנֶ ַלע קִּ ּסֶ ים ּבַ ֶבָך ְוש ִּ ָ    ַוּיֹאַמר ֵאיָתן מֹוש 

לפי שהיה קיני תקוע אצל עמלק כענין שנאמר ויאמר שאול אל הקיני וגו' הזכירו אחר עמלק נסתכל    -כא( וירא את הקיני  )   -  רש"י 
   בגדולתם של בני יתרו שנא' בהם תרעתים שמעתים סוכתים: 

ן ֹאסִּ   שמואל א פרק טו  י ּפֶ ּתֹוְך ֲעָמֵלקִּ רּו ְרדּו מִּ י ְלכּו ּסֻּ ינִּ אּול ֶאל ַהּקֵ ָ ֲעלֹוָתם  )ו( ַוּיֹאֶמר ש  ָרֵאל ּבַ ש ְ ֵני יִּ ל ּבְ ם ּכָ יָתה ֶחֶסד עִּ ה ָעש ִּ ּמֹו ְוַאּתָ ְפָך עִּ
ּתֹוְך ֲעָמֵלק:  י מִּ ַסר ֵקינִּ ם ַוּיָ ְצָריִּ ּמִּ  מִּ

ר שאול אל הקיני סורו  א טו ו' ויאמ -בשמואל   בתורה הסדר הפוך עמלק לפני הקיני. הקיני הם בני יתרו. ועיין פרש"י במדבר כד, שם, לפי שהיה קיני תקוע אצל עמלק וכו'  ה 
 .מתוך העמלקי 

   כי קיני הוא יתרו שהתגייר כמ"ש בשופטים א' טז ובני קיני חותן משה   ו
 הערה זו בסוגרים נמצא כבר בדפו"ר   ז



 2י.      מוהר"ן תנינא                            ליקוטי                               תורה ה                            

עיל שטפת עשו וישמעאל היא הגרים כגון ערב רב שיש  למה שנתבאר  צ"ע מה מועיל קישור המרכבה לפי
שד' מחנות ד' דגלים  ע"ת ה' לא(  )בהם רע הרבה ומגיירים אותם. ואולי אפ"ל לפי מה שנתבאר בלק"ה 

  נצרכיםשהיו בישראל היו בחי' קישור המרכבה, שהוצרכו לזה בגלל הערב רב שקרב משה רבנו, ולכן היו 
 לקישור המרכבה כדי להתגבר על הרע שלהם שגורם עיוות המשפט.  

,  דהיינו שהטומאה באה ע"י שנפלו אהבות מהמרכבה כשבא טומאה הנ"ל ע"י עוות המשפטואזי 

הוא  אין תיקון רק ע"י קישור המרכבה התיקון  לכן  המרכבה  לפירוד  גרם  שעיוות המשפט    משמע 

בחי' המרכבה  לקשר  ארג  ארגמן  מרכבו  [ח]   שצריכין  מלאכים  "כי  ד'  של  תיבות  ראשי  מ 

וכו'  שבמרכבה   וגבריאל  רפאל  כמובא [  י]\ט/  ומיכאלאוריאל  שהם  המרכבה  מלאכי    שהם 
, לתקן פגם המרכבה הנ"ל שמשם  שהיא בחי' ן  \יג/ תשרה השכינהכדי ש  . שצריך לקשרם\יב/[יא]

 באין האהבות הנפולות כנ"ל. וע"כ קודם השינה נתתקן מקדמונים לומר קישור המרכבה 
וכו'[יד] גבריאל  ומשמאלי  מיכאל  מימיני  דהיינו  חוזרים    ,  הנכון  מקומם  על  שמעמידן  שע"י 

החסד שבימין מנפילתו וכן הגבורה וכן האחור    עולה  ואזי  ונקשרים ונעשים מרכבה לקבל השפע מהחיות
זו כמ"ש אשר קרך בדרך וכו' ולא ירא    \טודהיינו יראה/   וקדם ואזי על ראשו שכינת קל המפקיע מטומאה 

 :\יח/[יז]  ין מטומאה הנ"לל. כי ע"י קישור המרכבה ניצו\טז/ אלקים

 

 
 שה"ש הנ"ל בעמוד הקודם   ח 

המרכבה בסידורים הוא    ואות נ' כי י"מ נ' נוריאל וא' אור פניאל שהוא מט"ט. אבל נוסך הקישור   ' עוד פירושים לגבי אות א   יש בזה   ט 
 אוריאל ושכינת קל.

 דהיינו ראשי תיבות ארג"מ )אוריאל רפאל גבריאל מיכאל( והן' רומז לשכינה )פרי צדיק דברים אות ה( )ועיין תורה א נ' רומז למלכות(  י

 מבאר.    תיקון ע דף קכז סוף ע"א.  ריקנטי עה"ת תחילת פרשת במדבר. ספר החשמל לרבי יוסף גיקטליא ד"ה והנני   יא 

הנני מבאר יש חשמ"ל פנימי ויש חשמ"ל חצון, ויש חיות פנימיות ויש חיות חצוניות, והכל תקון    -לרבי יוסף גיקטליא    ספר החשמל   יב
המרכבה, ואל יעלה בדעתך כי חיצונות הם הנקראות קליפות ערלה, אמנם אלו הם חיות קדושות, הפנימיות נקשרות בכסא הכבוד  

שהן נבראות ואינם בכלל יחוד השם, אבל הם מזומנות לעבודתו, והם נושאות הכסא, ואלו ד' חצונות נקראים    ונקראות חיצוניות לפי 
רפא"ל, והם רגלי הכסא והם סדר המרכבה חצונה, והם סוד מרכבת ארגמ"ן, עשר ספירות פרושות של    מיכא"ל גבריא"ל אוריא"ל 

רים נקראות חיות לענין פנימי, וכן חשמ"ל, ואינם מכלל אלו שזכרנו  ארגמן בסודם. אמנם בסתרי הספירות הפנימיות יש סתרי סת 
 אלא הויות עליונות פנימיות: 

ע'   קכז  תיקון  נוריא'  -א ע'' ס דף  ן'  יָכֵא''ל,  מִּ מ'  יֵא''ל,  ְברִּ ּגַ ג'  ְרָפֵא''ל,  ר'  ְרָגָמ''ן,  ָמ''ן  ַאְרּגָ גֹון  ּכְ ין,  ונִּ ַגּוָ ה  ּמָ ּכַ מִּ ין  ַעְיינִּ ית  לָּ אִּ ְדמִּ ְוָרָזא  ה  'ל, 
מט  ע''ב(  קכז  )דף  יהּו  ְואִּ אורפניא''ל  א'  ין,  ונִּ ּוָ ּגַ ע  ַאְרּבַ ין  ּלֵ אִּ ּבְ יר  ָנהִּ ּדְ אֹור  א'  ו(,  ה  )שיר  ָמ''ן  ַאְרּגָ בֹו  א  ֶמְרּכָ ּדָ ין  ּוְבגִּ יֵא''ל,  נִּ ּפְ אֹור  טרו''ן, 

בַּ  ְ ש  יק ְלחֻּ י ָסלִּ ָהכִּ יֵא''ל, ּדְ יהּו אּורִּ יהּו רזיא''ל ְואִּ ים, ְואִּ נִּ ר ַהּפָ ְתְקֵרי ש ַ    ן רזיא''ל, אִּ

ובעבור כי השכינה היתה שרויה בתוכם על כן עשו משכנה כתיקון המרכבה עליונה    -  במדבר פרשת    -  פירוש הרקאנאטי על התורה 
נ'וריאל.   ג'בריאל, מ'יכאל,  י'( א'וריאל, ר'פאל,  ג'  ותקנו לה ארבע דגלים רמז לארבע מחנות שכינה והסימן מרכבו ארגמ"ן )שה"ש 

רוכבת   שהיא  נבאר  רמז  כאשר  לשכינה  רומזת  היא  מלת  יג'(  א'  )יחזקאל  החיות  בין  מתהלכת  היא  שנאמר  המרכבה  חיות  ד'  על 
 בגזירת האל.  

ויוד נקרא אלקים כי כשהוא דן דין אמת ע"י קישור ה   וזהו שהדיין  יג לאמת. וכמ"ש אלקים    לכוון  ע מרכבה אזי שורה עליו השכינה 
 ניצב בעדת אל.

'  ברש"י בסידורו סימן תכט ובמחזור ויטרי סימן עז.  וראה באבודרהם ברכת הראיה ד"ה היוצא בלילה שכתב שהנוסח נלקח מפרקי דר"א פ"ד ד"ה ד בק"ש שעל המטה. והמקור    יד
 )נוסח התקנה הזו לא נמצא בש"ע טור וב"י ולא בנוסח האריז"ל, ואולי נוספה לנוסח ק"ש שעל המטה שלנו מאוחר יותר( כתות.   

 ה שמרגיש שכינת אלקים מעליו ועי"ז מרגיש שאם יחטא נידון כחוטא בבית המלך.הירא   כי זה מהות   טו 
הּוא    -מדבר על עמלק דלא ירא אלקים אבל עיין תורה נו ותורה קלה שרבנו לומד זאת על ישראל    פשט הפסוק   טז  ֶ ן ֲעָמֵלק, ש  ְוַעל ּכֵ

יַנת מַ  חִּ ּבְ הּוא  ֶ ן, ש  ּדָ ַמֲחֵנה  ָעה. רֹוֵדף ֶאת  ָ ָהְרש  ים כ"ה(: ַמְלכּות  ָברִּ )ּדְ תּוב  ּכָ ֶ מֹו ש  ּכְ "ל.  ּנַ ּכַ ה  ָ ש ּ ְקדֻּ ּדִּ ים",    ְלכּות  ָיֵרא ֱאלֹקִּ ְולֹא  ְוכּו'  ָך  ּבְ ב  "ַוְיַזּנֵ
ים  יַנת ְיֵרא ֱאלֹקִּ חִּ יא ּבְ הִּ ֶ ה, ש  ָ ש ּ ְקדֻּ ֵאין ָלֶהם ּכַֹח ַמְלכּות ּדִּ ֶ ֵעת ש  ַהְינּו ּבְ    .ּדְ

בָ   -תורה קלה   ֲעָמֵלק )ּדְ ן ֶנֱאַמר ּבַ ּלֹא ֶהעֱ ְוַעל ּכֵ ֶ ר ּכֹחֹו ָהָיה ֵמֲחַמת ש  ּקַ י עִּ ים", ּכִּ ים ְוכּו' ְולֹא ָיֵרא ֱאלֹקִּ לִּ ָ ֱחש  ל ַהּנֶ ָך ּכָ ב ּבְ ים כ"ה(: "ַוְיַזּנֵ לּו ֶאת  רִּ
"ל:   ּנַ יַנת ַמְלכּות ּכַ חִּ הּוא ּבְ ֶ ים, ש  ְרַאת ֱאלֹקִּ ּלֹא ָהָיה ָלֶהם יִּ ֶ ה, ֵמֲחַמת ש  ָ ש ּ ְקדֻּ ְלכּות ּדִּ  ַהּמַ

 ל' ג'לק"ה ר"ח הל' ו' ובפרט אות יג ואמצע כ' .וערובי תחומין הל' ה אות לא.  ובראשי פרקים לשבת הל' ד'. והפקר ונכסי הגר הל' ד. ופורים ה ועיין עוד ב   יז

מֹר     -ו' אמצע אות כ'    לק"ה ר"ח   יח ְ ש  ּיִּ ֶ יְך ַעל ַעְצמֹו ַעל ְיֵדי ש  ִּ ל ֶאָחד ְלַהְמש  ָבה ָיכֹול ּכָ ְרּכָ ר ַהּמֶ ֶ ּקּון ֶקש  ְבּתֹו    ְותִּ ַ ר ַמֲחש  ר ּוְלַחּבֵ ֵ ֵהיֵטב ְלַקש ּ
 ֶ ֶקש  ַרְך ְותֹוָרתֹו ּבְ ְתּבָ ה' יִּ ּוָרה ַיַחד ּבַ ְהֶיה ֲאחּוָזה ּוְקש  ר ַלחּוץ ַרק ּתִּ ּזֵ ְתּפַ ּלֹא ּתִּ ֶ ָבה הּוא  ַיַחד ְלָמקֹום ֶאָחד ש  ְרּכָ ּקּון ַהּמֶ ר ּתִּ ּקַ י עִּ יץ ְוָחָזק, ּכִּ ר ַאּמִּ

 ָ ֲחש  ּקּון ַהּמַ ֹות הֵ ַעל ְיֵדי ּתִּ בֹות ְקדֹוש  ָ יַנת ַחּיֹות ְטֵמאֹות ּוַמֲחש  חִּ בֹות ָרעֹות ֵהם ּבְ ָ ֲחש  ּמַ ֶ ים ש  ּקּונִּ ּתִּ ּמּוָבן ּבַ ּמַֹח, ּכַ ּבַ ֶ ָבה  ָבה ש  ְרּכָ ּמֶ ּבַ ֶ יַנת ַחּיֹות ש  חִּ ם ּבְ
ּיִּ  ל ֶאָחד מִּ י ּכָ ּכִּ ם.  ָ ן ש  הּו, ַעּיֵ ּלְ יב ַעל ּכֻּ ר ְוכּו' ְוָאָדם ָרכִּ ֶ ֹור, ֶנש  אָ ַאְרֵיה, ש  ֶ מֹו ש  יָנה, ּכְ כִּ ְ ָבה ַלש ּ ְהֶיה ֶמְרּכָ ּיִּ ֶ יְך ש  ְכרֹוָנם  ְשָרֵאל ָצרִּ ְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ

ר   ּקַ עִּ וא  הִּ ֶ ָבה, ש  ָ ֲחש  ַהּמַ ת  ַ ש ּ ְקדֻּ ְיֵדי  ַעל  ר  ּקָ ְוָהעִּ ַרְך.  ְתּבָ יִּ ה'  ל  ֶ ְבּתֹו ש  ֶמְרּכַ ים ֵהם  יקִּ ּדִּ ַהּצַ ְבָרָכה,  יַנת ָאָדם  לִּ ְבחִּ ּבִּ ין  ְכָללִּ נִּ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶ ָהָאָדם, ש 
ר ַהּמֶ  ּקַ הּוא עִּ ֶ א, ש  ּסֵ ב ַעל ַהּכִּ ֵ לוֹ ַהּיֹוש  ָ ה, ַחס ְוש  ָ ש ּ דֻּ ֵצא ַלחּוץ ֵמַהּקְ ּלֹא ּתֵ ֶ ַרְך ש  ְתּבָ ְבּתֹו ַיַחד ֵאָליו יִּ ַ ר ַמֲחש  ֵ ַקש ּ ּמְ ֶ ש  ן ּכְ ָבה. ַעל ּכֵ ם, ַעל ְיֵדי ֶזה  ְרּכָ
"ל:  ּנַ ָבה ּכַ ְרּכָ ר ַהּמֶ ֶ יַנת ֶקש  חִּ  הּוא ּבְ



 3י.      מוהר"ן תנינא                            ליקוטי                               תורה ה                            

 יגאות 
 . ון האמונהתורה זו נאמרה בראש השנה ועתה יבאר כיצד רומזים התקיעות לתיק

תקיעת שופר היא צעקה בקול אלא שהקול לא נשמע כי חסר עדיין באמונה שתגלה אותו, לכן אינה צעקת  
הלב אלא שעל ידה נעשה הצדיק איש תבונות כי ע"י חרדה ויראה שגורם הקול שופר הוא נעשה קר רוח  

ות כלי להארת הנשמה  איש תבונה דהינו קר רוח מכל חמימות התאוות עד שנעשה ליבו חלל בקרבו להי
נו איש תבונות. כי קול שופר גורם חרדה כמ"ש היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו?  והחרדה מסלקת  דהיי

היפך( הכי נמי חרדה שגורם תקיעת שופר מסלקת לאת הדמים )משנה בנדה לט. ועיין סוטה כ: אבל פחד 
 לב. את הדמים העכורים. וכן מבואר בתורה ה' שקול השופר מיישר את ה

 תקיעה תרועה שברים.  וזה בחי' 

.  \כ/ היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו  \יט/זה בחי' )עמוס ג(כי  ,  רומז לתיקון האמונה  תקיעה

, כי כשהלב בוער  שביטל תבערת וחום הלב לתאוות  [כא]  , בחי' קר רוח מחמת יראה  בחי' חרדת הגוף

 
ַמְענוּ  ָ ש ּ ֶ ש  ְפָלָאה  נִּ ֵעָצה  הּוא  ַהּזֹאת  רּות  ְ ְתַקש ּ הִּ ְנַין  מֹו    ְועִּ ּכְ ים  ְרהּורִּ ְוהִּ ַתֲאֹות  ּבְ ָהָאָדם  ַעל  ים  רִּ ּבְ ְתּגַ ּמִּ ֶ ש  ּכְ ֶ ש  ְבָרָכה  לִּ ְכרֹונֹו  זִּ דֹוש   ַהּקָ יו  ּפִּ מִּ

ְרכָּ  ַהּמֶ ּקּון  ּתִּ יַנת  חִּ ּבְ ר  ּקַ עִּ "ל, ֲאָבל  ְוַכּנַ ַיַחד  ַעְצמֹו  ר ֶאת  ֵ ְלַקש ּ ים  יכִּ ְצרִּ לֹום  ָ ְוש  ַחס  ין,  רִּ ּבְ ְתּגַ ּמִּ ֶ ּתִּ ש  ר  ּקַ עִּ הּוא  ֶ ְרהּוֵרי  ָבה ש  ּקּון הִּ ּתִּ ט,  ּפָ ְ ש  ַהּמִּ ּקּון 
ּקּון ַהּמִּ  ָכה ְלתִּ ּזָ ֶ יק ש  ּדִּ ֹכַח ְוַזּכֹות ַהּצַ ּבְ ם  י אִּ ְזּכֹות ּכִּ ר לִּ ָ י ֶאְפש  ין, אִּ פּולִּ ּקּון ַאֲהבֹות ַהּנְ אּוף, ּתִּ ימּותֹו  נִּ מִּ ְפְלאֹות ּתְ ֵלמּות ַעל ְיֵדי עֶֹצם נִּ ְ ש  ט ּבִּ ּפָ ְ ש 

ּוְבי  "ל  ַהּנַ יטּותֹו  ִּ עֹוסֵ ּוְפש  ֶ ש  "ל,  ּנַ ּכַ ְויֹוֵתר  ְויֹוֵתר  ֶזה  ּקּון  תִּ ּבְ עֹוֵסק  ֶ ש  ה  ּכָ ֲארֻּ ָנה  ֵ ש  יַנת  חִּ ּבְ הּוא  ֶ ש  קּותֹו,  ּלְ ְסּתַ הִּ ַאַחר  ט  ֹוֵתר  ּפָ ְ ש  ַהּמִּ ְלַהֲעלֹות  ק 
ּיֹות  ְחּתִּ הֹום ּתַ ְמֵקי ּתְ ין ֵמעִּ פּולִּ    .ְוָהַאֲהבֹות ַהּנְ

י   -  אות יג עוד שם   ְלמִּ ּתַ ן ֵמתּו ָאז  י ַר ְוַעל ּכֵ ְבָרָכה, ּכִּ ְכרֹוָנם לִּ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ ֶ מֹו ש  יֵניֶהם, ּכְ ּבֵ ּלֹא ָהָיה ַאֲהָבה  ֶ יָבא ַעל ְיֵדי ש  י' ֲעקִּ ַרּבִּ י  ֵדי  ּבִּ
ל הַ  ּכָ ֶ "ל ש  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ם  ָ ְמבָֹאר ש  י  ּכִּ ּה,  ּלָ ּכֻּ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ יְך  ִּ ְמש  ְוהִּ דֹוָלה  ּגְ יָבה  ִּ ְיש  ָהָיה לֹו  יָבא  ל  ֲעקִּ ֶ ש  יָבה  ִּ ַהְיש  ְיֵדי  ַעל  ים  ַנֲעשִּ "ל  ַהּנַ ים  ּקּונִּ ּתִּ
עִּ  הּוא  ֶזה  יל  בִּ ְ ש  ּבִּ ֶ ש  ט  ּפָ ְ ש  ַהּמִּ ּקּון  ּתִּ הּוא  ֵלמּות  ְ ש  ּבִּ ּקּון  ַהּתִּ ַמר  ּגְ ר  ּקַ ְועִּ ם.  ָ ש  ן  ַעּיֵ ֱאֶמת,  יֵקי  ּדִּ ֵטי  ַהּצַ ּפְ ְ ש  מִּ ל  ּכָ ין  ָבְררִּ ּמְ ֶ ש  יָבה  ִּ ַהְיש  ּמּוד  לִּ ר  ּקַ

ְפָר  ְר ַהּתֹוָרה, ּבִּ ְנַין "ַוּיַ עִּ ם ּבְ ָ ְמבָֹאר ש  יֹוֵתר, ּכַ ט ּבְ ּפָ ְ ש  ּקּון ַהּמִּ ין ּתִּ יכִּ ֵהם ְצרִּ ֶ ים ש  רִּ ן ּגֵ ָהָיה ּבֶ ֶ יָבא ש  י' ֲעקִּ ם, ֲאָבל ֵהם  ט ַרּבִּ ָ ן ש  י ְוכּו'", ַעּיֵ ינִּ א ֶאת ַהּקֵ
ּבִּ  הּוא  ֶ ש  ט,  ּפָ ְ ש  ַהּמִּ ַגם  ּפְ יַנת  חִּ ּבְ ה  ּזֶ ֶ ש  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ים  אֹוֲהבִּ ָהיּו  ְפטּו  לֹא  ִּ ש  לֹום  ָ ש  ט  ּפַ ְ ש  "מִּ תּוב,  ּכָ ֶ ש  מֹו  ּכְ יב,  ָהרִּ ל  ּוְלַבּטֵ לֹום  ָ ְוש  ַאֲהָבה  יל  בִּ ְ ש 

ּפָ  ְ ש  ְסאֹות ַלּמִּ יַנת ּכִּ חִּ ָבה, ּבְ ְרּכָ ר ַהּמֶ ֶ יַנת ֶקש  חִּ ּבְ ְך מִּ ָ ְמש  ט נִּ ּפָ ְ ש  ּקּון ַהּמִּ ר ּתִּ ּקַ י עִּ ֲעֵריֶכם". ּכִּ ַ ש  ֹוָר ּבְ ה ש  ָ דֹוש  ם ַאֲהָבה ַהּקְ ָ ש ּ ֶ י  ט ש  ן ָאַמר ַרּבִּ ה. ְוַעל ּכֵ
ת  ּכָ ֶ מֹו ש  ט, ּכְ ּפָ ְ ש  ְקֵראת מִּ ל ַהּתֹוָרה נִּ י ּכָ ּתֹוָרה. ּכִּ דֹול ּבַ ָלל ּגָ מֹוָך ֶזה ּכְ יָבא" ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ה  ֲעקִּ ָ דֹוש  ם ַאֲהָבה ַהּקְ ָ ש ּ ֶ ֵטי ה' ֱאֶמת", ש  ּפְ ְ ש  ּוב, "מִּ

ְפָר  יָרה ַהּתֹוָרה ּבִּ ְזהִּ הִּ ֶ ֹוָרה. ְוֶזה ש  יוֹ ש  יְך ּבְ ר ָצרִּ י ַהּגֵ מֹוָך". ּכִּ ר ְוָאַהְבּתָ לֹו ּכָ ם ֶאת ַהּגֵ תּוב, "ַוֲאַהְבּתֶ ּכָ ֶ מֹו ש  ר, ּכְ ּיּות ַעל ַאֲהַבת ַהּגֵ יַנת  טִּ ְבחִּ ֵתר לִּ
ּפָ  ֶ יָבא ש  ֲעקִּ י  ַרּבִּ יֵדי  ְלמִּ ּתַ ן  ּכֵ ְוַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ה  ָ ש ּ ְקדֻּ ּדִּ יַנת ַאֲהָבה  חִּ ּבְ הּוא  ֶ ט, ש  ּפָ ְ ש  ַהּמִּ ּקּון  יֵמי  ּתִּ ּבִּ ֵמתּו  ן  ּכֵ ַעל  ט,  ּפָ ְ ש  ַהּמִּ ַגם  ּפְ וא  הִּ ֶ ַאֲהָבה, ש  ּבָ ְגמּו 

ַוֲחֵבָרי  יֹוָחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ִּ ש  י  ַרּבִּ ְיֵדי  ַעל  ּקּון  ְוַהּתִּ "ל.  ּנַ ּכַ ט  ּפָ ְ ש  ַהּמִּ ּקּון  תִּ ּבְ ין  עֹוְסקִּ ָאז  ֶ ש  יָרה  פִּ ָהַאֲהבָ ַהּסְ ן  ְלַתּקֵ ְלָיא  ּתַ יבּוָתא  ֲחבִּ ּבַ ֲאָנן  ָאַמר  ֶ ה  ו, ש 
ה  ּלָ ּגִּ ֶ ָלה ש  ּבָ ל סֹודֹות ַהּקַ ֵהם ּכָ ֶ ָבה, ש  ַמֲעֵשה ֶמְרּכָ יֹוֵתר ּבְ ר יֹוָחאי ָעַסק ּבְ ְמעֹון ּבַ ִּ י ש  י ַרּבִּ "ל, ּכִּ ם  ַהּנַ ָ ש ּ ֶ ָבה ש  ְרּכָ ר ַהּמֶ ֶ יַנת ֶקש  חִּ ל ֶזה הּוא ּבְ ּכָ ֶ , ש 

ּפָ  ְ ש  ּקּון ַהּמִּ יַנת ּתִּ חִּ הּו ּבְ ּזֶ ֶ ֹוָרה, ש  ה ש  ָ דֹוש  ר  ַאֲהָבה ַהּקְ ּקַ י עִּ עֶֹמר, ּכִּ ַל"ג ּבָ יָרה ּבְ פִּ יֵמי ַהּסְ וא ּבִּ ר יֹוָחאי הִּ ְמעֹון ּבַ ִּ י ש  ַרּבִּ ּלּוָלא ּדְ ן הִּ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ט ּכַ
ר יֹוָחא  ְמעֹון ּבַ ִּ י ש  ַרּבִּ ֶ ט ש  ּפָ ְ ש  ּקּון ַהּמִּ ם הּוא ּתִּ ָ ש ּ ֶ ָבה, ש  ְרּכָ ר ַהּמֶ ֶ יָרה הּוא ַעל ְיֵדי ֶקש  פִּ ּקּון ַהּסְ ָבה  י ָעַסק בָּ ּתִּ ין ַמֲעֵשה ֶמְרּכָ ּקֹורִּ ֶ "ל. ְוֶזה ש  ּנַ ֶזה ּכַ

"ל:  ּנַ ּקּון ּכַ ַמר ַהּתִּ ר ּגְ ּקַ הּוא עִּ ֶ ָבה, ש  ְרּכָ ר ַהּמֶ ֶ יַנת ֶקש  חִּ בּועֹות, ַהְינּו ּבְ ָ ש     ּבְ

מַ לא ' אות  תחומין הלכה ה   לק"ה ערובי  ָכל  ּבְ ָרֵאל  שְֹ יִּ ָהְלכּו  ֶ ש  ים  ָגלִּ ַהּדְ ַמֲחנֹות  ד'  יַנת  חִּ ּבְ ְוֶזה  ֵנים  (  ְ ש  ֵהם  ֶ ש  ים  ָגלִּ ַהּדְ ַמֲחנֹות  ד'  ּבְ ְסֵעיֶהם 
יַנת הַ  חִּ ּבְ ֵהם  ֶ דּוַע, ש  ּיָ ּכַ ַמֲחנֹות  ֵמד'  לּוָלה  ּכְ יא  הִּ ֶ ש  ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ ּור  ש ּ קִּ יַנת  חִּ ּבְ ֵהם  ֶ ש  ָיּה  ְבֵטי  ִּ ר ש  יַנת  ָעשָֹ חִּ ּבְ ֵהם  ֶ ָמן ש  ַאְרּגָ יָמָנם  ּסִּ ֶ ש  ים  ַמְלָאכִּ ד' 

ָבה, כְּ  ְרּכָ ּור ַהּמֶ ש ּ ְבֵטי יָ קִּ ִּ ם, ְוֶזהּו ש  ָ תּוב ש  ּכָ ֶ מֹו ש  ט, ּכְ ּפָ ְ ש  ּקּון ַהּמִּ ַעל ְיֵדי ֶזה ּתִּ ֶ "ל ש  ַהּתֹוָרה ַהּנַ ם ּבְ ָ תּוב ש  ּכָ ֶ ה  מֹו ש  ּמָ ָ י ש  ָרֵאל ְוכּו' ּכִּ שְֹ ּה ֵעדּות ְליִּ
ּפָ  ְ ש  ְסאֹות ַלּמִּ י ּכִּ ד ְוכּו', ּכִּ וִּ ְסאֹות ְלֵבית ּדָ ט ּכִּ ּפָ ְ ש  ְסאֹות ְלמִּ בּו כִּ ְ ָבה  ָיש  ְרּכָ ּור ַהּמֶ ש ּ יַנת קִּ חִּ ֵהם ּבְ ֶ ֵהם ד' ַמֲחנֹות ש  ֶ ְבֵטי ָיּה ש  ִּ ין ַעל ְיֵדי ש  נִּ ּקְ ְתּתַ ט נִּ

ט  ּפָ ְ ש  ּקּון ַהּמִּ ין ְלתִּ ּזֹוכִּ ֶ ֵלמּות ַעד ש  ְ ש  "ל ּבִּ ים ַהּנַ ּקּונִּ ל ַהּתִּ ין ּכָ נִּ ּקְ ְתּתַ ּלֹא נִּ ֶ ל ְזַמן ש  י ּכָ ְרכָּ   ְוכּו', ּכִּ ּור ַהּמֶ ש ּ יַנת קִּ חִּ ן לֹא  ּבְ ם ָהֱאמּוָנה ֲעַדיִּ ָבה, ֲאַזי ּגַ
ּבִּ  ן ֵאין ָהֱאמּוָנה  ֲעַדיִּ לֹום,  ָ ית ַחס ְוש  רִּ ַהּבְ ַגם  ּפְ ן ֵאיֶזה  ֲעַדיִּ ש   ּיֵ ֶ ְזַמן ש  ל  ּכָ י  ּכִּ ֵלמּות,  ְ ש  ּבִּ ְקָנה  ְתּתַ ָמקֹום  נִּ ּבְ בָֹאר  ּמְ ּכַ ְלָיא  ּתַ ָהא  ּבְ י ָהא  ּכִּ ֵלמּות.  ְ ש 

קַּ  ן עִּ ּכֵ ְוַעל  יָמן לא(,  ַער ַהנ'  ַאֵחר )סִּ ַ ין ש  יגִּ ַמּשִֹּ ְיֵדי ֶזה  ַעל  ֶ יק ש  ַעּתִּ יַנת  חִּ ּבְ מִּ י  ימִּ נִּ ַהּפְ חּוד  ּיִּ ין ָהאֹור מִּ יכִּ ִּ ְמש  ּמַ ֶ ש  ּכְ ּקּון  ַהּתִּ ין  ר  ְיֵדי ֶזה זֹוכִּ ַעל  ֶ ש 
בֹ  ּיָ ֶ יַח ש  ִּ יֵמי ָמש  ְהֶיה ּבִּ ּיִּ ֶ מֹו ש  ֵלמּות ּכְ ְ ש  ן ַהּכֹל ּבִּ ּקֵ ְתּתַ ט, ְוָאז נִּ ּפָ ְ ש  ּקּון ַהּמִּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן: ְלתִּ    א ּבִּ

ֵני הַ   -אות ו'   הפקר ונכסי הגר הלכה ד לק"ה   ְ יַנת ש  חִּ ם. ְוֶזה ּבְ ָ ן ש  ָמן ְוכּו' ַעּיֵ בֹו ַאְרּגָ יַנת ֶמְרּכָ חִּ ָבה ּבְ ְרּכָ ר ַהּמֶ ֶ יַנת ֶקש  חִּ ין ּבְ יכִּ ין  ְוָלֶזה ְצרִּ ּלִּ פִּ ּתְ
, ּתְ  ל רֹאש  ֶ ין ש  ּלִּ ל ָיד ּוְתפִּ ֶ ין ש  ּלִּ פִּ ֵהם ּתְ ֶ ּתּוֵחי חֹוָתם קֹ ש  יַנת ּפִּ ְבחִּ רֹו לִּ שָֹ ים ּבְ ין ֵמֶהְחּתִּ ֲעלִּ ּמַ ֶ "ל ש  ּקּון ַהחֹוָתם ַהּנַ יַנת ּתִּ חִּ ל ָיד ֶזה ּבְ ֶ ין ש  ּלִּ ֶדש  ַלה'  פִּ

ר הַ  ֶ יַנת ֶקש  חִּ ל רֹאש  ֶזה ּבְ ֶ ין ש  ּלִּ פִּ ל ָאָדם ַיְחּתֹם ּתְ ַיד ּכָ יַנת ּבְ חִּ ל ָיד ּבְ ֶ ין ש  ּלִּ פִּ יַנת ּתְ חִּ הּו ּבְ ּזֶ ֶ יַנת  ש  חִּ ָבה ּבְ יַנת ֶמְרּכָ חִּ ל רֹאש  הּוא ּבְ ֶ י ש  ָבה ּכִּ ְרּכָ ּמֶ
ימָ  סִּ ְרעֹה ּבְ ּפַ בֹת  ַהּתֹוָרה ַמְרּכְ ּבְ ְבָרָכה  ְכרֹונֹו לִּ נּו זִּ ַתב ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּכָ ֶ מֹו ש  ם )ּכְ ַמיִּ ָ ֵהם  רֵֹכב ש  ֶ ע ַחּיֹות ש  לּוָלה ֵמַאְרּבַ ָבה ּכְ ְרּכָ י ַהּמֶ ן לח( ּכִּ

חִּ  ינַ ּבְ חִּ ּבְ ל ֶזה הּוא  ּכָ ֶ יָנה ש  כִּ ְ ַמֲחנֹות ַהש ּ ע  יַנת ַאְרּבַ חִּ ּבְ ֵהם  ֶ ָמן ש  יָמָנם ַאְרּגָ ּסִּ ֶ "ל ש  ַהּנַ ים  ְלָאכִּ ַהּמַ ֶנֶגד  יַנת  ּכְ ים  ּתִּ ּבָ ע  ַאְרּבַ ּבְ ֵהם  ֶ ל רֹאש  ש  ֶ ת ַהש ּ
 ֶ ַהש ּ ַחת  ַהּנָ ְיֵדי  ַעל  ים  רִּ ְ ְתַקש ּ ּמִּ ֶ ָבה ש  ְרּכָ ַהּמֶ ַמְלֲאֵכי  ַעת  ין  ַאְרּבָ ּצֹולִּ ְונִּ ֵלמּות  ְ ש  ּבִּ ַהּמַֹח  ן  ּקֵ ְתּתַ נִּ ָאז  ֶ ט ש  ּפָ ְ ש  ַהּמִּ ּקּון  ּתִּ ן  ּקֵ ְתּתַ נִּ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶ ש  רֹאש   ל 

הַ  ּמּוָבן ּבְ ֵלמּות ּכַ ְ ש  ּקּון ָהֱאמּוָנה ּבִּ ַמר ּתִּ ינֹות ְוָאז הּוא ּגְ חִּ ָכל ַהּבְ ְקֵרה ַלְיָלה ּבְ ּמִּ ית מִּ רִּ ַגם ַהּבְ ּפְ "ל: מִּ  ּתֹוָרה ַהּנַ

ה:   עמוס פרק ג   יט  יר ַוידָֹוד לֹא ָעש ָ עִּ ְהֶיה ָרָעה ּבְ ם ּתִּ יר ְוָעם לֹא ֶיֱחָרדּו אִּ עִּ ֹוָפר ּבְ ַקע ש  ּתָ ם יִּ    )ו( אִּ

שהצופה רוא' גייסות באים בעיר ותוקע בשופר להזהיר את העם אין אלו אלא דברי משל ודמיון. אם    -)ו( אם יתקע שופר    -רש"י  פ 
להיות חרדים אל דברי הנביאים שהם צופים לכם למלט אתכם מן הרעה שלא תבא וכשתבא לכם  כך היה לכם    -יתקע שופר בעיר  

 הרעה הלא תדעו כי הקב"ה עושה לכם על שלא נזהרתם בנביאיו: 

הוא תוכחה לעם שלא נחרדו כששמעו הזהרת הנביאים שהיא כמו תקיעה בשופר המזהיר מפני מלחמה המתקרבת.    אע"פ שהפסוק   כ
גורם ליראה ושם על זה מוכח אותם על שלא הבינו שדברי הנביאים אמיתיים כמו תקיעת שופר  אבל מכאן ראיה ש  תקיעת שופר 
 המזהיר ממלחמה.

ועי"ז מאירה  ואולי קר רוח הפך חמימות התאווה דהיינו לבו חלל בקר   ועיין בפסוק, כתיב קר רוח וקרי יקר רוח והוא כפל לשון של חושך אמריו   צ"ע לכאורה להפך קר רוח אינו חרד   כא  בי 
 . הנשמה בלב והוא איש תבונות 



 4י.      מוהר"ן תנינא                            ליקוטי                               תורה ה                            

פשט הפסוק    קר רוח איש תבונהו  \כג /משלי יז(). בחי'  \כבהאדם מופקע מיראת שמים/  אזי  לתאווה
ורבנו דורש עפ"י הכתיב  יודע דעת,  חושך אמריו  והוא כפל לשון של תחילתו  רוח  יקר  הוא עפ"י הכתיב 

יש בו מקום אזי    ,חלל בקרבי  יבחי' לבקר מתבערת התאווה,  רק כשהלב  רוח איש תבונה דהיינו ש  \כד/וקר

כנ"ל   תיקון האמונה ע"י איש תבונה כנ"ל   , שעי"ז הואלהארת הנשמה שעי"ז הוא איש תבונות 
 : ה האמונה ל שדולה עצות עמוקות מיני חושך ע"י צעקת הלב בלא קול וע"י העצות גד

פשט הפסוק מספר שהיה רועה את    [כה]   רועה  'ומשה היזה בחי'  כי  ,  רומז לתיקון המוחין  תרועה

יתרו ולגאו  צאן  ישראל  רועה  להיות  הקב"ה  ממנו  ביקש  שם  חורב  להר  מצריםוהגיע  משיעבוד  אותם  .  ל 

שיש בהם   בחי' תפילין  בחי' שבעה רועיםכנ"ל באות ז'  ורבנו מביא מכאן רמז שהיה רועה את ישראל,  

כי ניאוף פוגם בדעת כי    [כו]  כנ"ל  רועה זונותהיפך  בחי' מוחין  הם  ושבעה רועים  ,  שין של ד' ושין של ג'
והנשמה השכל  נר  את  להדליק  למח  העולה  בשמנונית  ואמא  ,  פוגם  אבא  עד  דיסודא  סלוקא  בזוהר  וכן 

 :  כמבואר בתורה כט שעל כן שמירת הברית שומר את החכמה בינה שבמח

ואמתיים.  שברים צודקים  חלומות  בחי'  זה  וסתום  ,  חתום  החלום  כי  חלום  פתרון  בחי'  שברים 

הפתרון   ומגלה  החותם  שובר  גדעון  \כז/(ז)שופטים  הכתוב  בחי'  והפתרון  כשמוע  ר ִמס  את    ויהי  ַּ  פ 
 ִ לו חברו   ,ברוהחלום ואת ש  ואת הפתרון שפתר  מדין  דהיינו כששמע את החלום שחלם איש ממחנה 

   חלומות צודקים ואמתיים: רמז על דהיינו רומז לפתרון חלום  שהשבריםנמצא  הבין שינצח במלחמה.
הנ"ל  שברים הוא בחי' תיקון המשפטגם   המשפט  עיוות  שגורם  הפגם  תיקון  המש  ,דהיינו  פט  כי 

  שוברים השברים  , ו\ל/ שהוא בחי' מים  \כט/.{ע' תיקון כא דף מט}  לב נשבר  [כח] בחי'    בלב, ושברים

 
דתניא והודעתם לבניך ולבני בניך וכתיב בתריה יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב מה להלן באימה וביראה    .ברכות דף כב   כב

נדות מותרים לקרות בתורה   ובאין על  והמצרעים  ובזיע מכאן אמרו הזבים  וברתת  וביראה  ובזיע אף כאן באימה  ובנביאים  וברתת 
 .  ובכתובים לשנות במשנה וגמרא ובהלכות ובאגדות אבל בעלי קריין אסורים 

מתוך קלות    -מכאן אמרו    -  רש"י פ  קרי אינו אלא  וברתת, אבל בעל  יכולים להיות באימה  הם  כל הטמאים מותרים בתורה, שאף 
 ראש וזחות הדעת: 

ַעת ְוקַ  משלי פרק יז   כג ְך ֲאָמָריו יֹוֵדַע ּדָ בּוָנה:   { )קרי(  ר }ְיַקר )כז( חֹוש ֵ יש  ּתְ    רּוַח אִּ

 מונע דברים איש תבונה:   -מי שהוא יודע דעת אינו מרבה בדברים. יקר רוח    -חושך אמריו    -  רש"י 

 .  שם   פסוק זה הוא כפל לשון כמבואר במצודות 

ו הוא קר רוח והוא יקר רוח  שגם קר רוח הוא יקר רוח כידוע שהדבור מגבורות בחי' חמימות הלב, נמצא שחושך אמרי   נראה לומר   כד
 דהיינו שיקר וחשוב אצלו רוח פיו.   

 שמות ג'    כה 

 לעיל אות ז' ]דף ח:[   כו

ָרֵאל ַוּיֹאמֶ   שופטים פרק ז   כז  ש ְ ב ֶאל ַמֲחֵנה יִּ ָ ש  חּו ַוּיָ ּתָ ְ ש  ְברֹו ַוּיִּ ִּ ר ַהֲחלֹום ְוֶאת ש  ְסּפַ ְדעֹון ֶאת מִּ מַֹע ּגִּ ְ ש  י כִּ י ָנַתן יְ )טו( ַוְיהִּ ֶיְדֶכם  ר קּומּו ּכִּ דָֹוד ּבְ
ְדָין:     ֶאת ַמֲחֵנה מִּ

ואת שברו    -)טו( את מספר החלום    -  רש"י  וית פשריה.  ית שועית חלמא  יונתן  תי'  ואת    -את סיפור החלום,  ואת ממכרו, כלומר: 
   פתרונו: 

 פתרונו כי החלום כמו הדבר החתום והסתום והפתרון שובר אותו ומגלה אותו:   -ואת שברו      -  רד"ק 
 נא   תהלים *    כח 

ִקיָעה   עוד  ומפרש  -  תיקון כא דף מט.   כט ָבִרים ,  בחסד  מתפשטת  ומשם,  החכמה   מוח  מן  הוא  התקיעה  שורש  מֹוָחא   ִמן   ת ְּ א   ש ְּ ב ָ   הבינה   מן  הוא   השברים   שורש  ִמל ִ

ָמה (,  לבא   בינה   אליהו  בפתח   ש "כמ )  לבא  הנקראת ַאת ְּ   כ ְּ ר   ֵלב   שנאמר  כמו  ָאַמר   דְּ ב ָ ה   ִנש ְּ כ ֶּ ִנדְּ גֹוֵמר   וְּ א ,  בגבורה   מתפשט  ומשם,  שבלב  בבינה  הוא  השברים  שורש  הרי  וְּ   ד ָ
ֵחי  שכתוב   זהו  ִאיהו   חַ   ם " אלהי  ִזבְּ ָרה   רו  ב ָ ָעה   ָקָלא (  א "הגר   ג "ה ).  הרוח   שבו  בתשובה  לבו  את  שמשבר   ידי   על   הוא ,  הדינים  את  ולבטל   לזבוח '  פי  ִנש ְּ רו    התרועה  קול  ת ְּ

ֵפי  הוא   שבתפארת  נְּ הו  וְּ ,  הקול   יוצא   שמשם   ֵריָאה   ִמכ ַ ִלילו    ֻכל ְּ כ ְּ ה   ִאתְּ ָקנֶּ ֵריָאה   בְּ ֲעִבידו  ,  שבבינה  וריאה  בקנה  נכללים   הקולות  וכל  וְּ ִאתְּ ,  קול  נעשים  ידה   ועל  קֹול   וְּ

א ,  קול  הנקרא   א "ז   נתקן   הבינה  ידי   על   ל" ור ָ מ  פו  בְּ ר   ו  ו    נתקנת   זה  ידי   ועל   ונים החיצ  את   מכניעים   ישראל   בני   של   ותפלה   תורה   של  ודבור   קול   ידי   על   ל " ור,  הדבור   נעשה   ובפה   ִדב 
 (    ומפרשים מ "וז  א" הגר ). ן" זו  ליחוד  וגורמים , דבור  הנקראת המלכות 

עֹוד  ָמָתא   כי,  לדרוש   יש  וְּ ָחא   ִנש ְּ רו  א   וְּ ש ָ ַנפְּ ַבר   וְּ ן ,  האדם  של  ונפש  והרוח  הנשמה  ַנש    דְּ ו  ִקיָעה   סוד  הם  ִאינ  ָעה   ת ְּ רו  ָבִרים   ת ְּ   והיינו ,  ד"בחב   ששורשם  שאמרנו  ש ְּ

א  ש ָ א   ַנפְּ ִלב ָ   בשאר   מבואר   לכן ),  שבלב   רוח   סוד   שהם  ת "הויו  ב" ל  הם  בגדלות  אבל ,  נפש   בחינת   שהם  ם "אלהי   ב" ל,  בלב   יש  הקטנות  בסוד   כי ,  שבלב  בבינה  הוא  שורשה  הנפש  ב ְּ

ָדא (,  בלב   הוא   הרוח   שמשכן   מקומות  ָבִרים   וְּ ָמה ,  גבורה   בבחינת  דהיינו  שברים   בסוד   היא  ונפש  ש ְּ ַאת ְּ   כ ְּ ר   ֵלב   שנאמר  כמו  ָאַמר   דְּ ב ָ ה   ִנש ְּ כ ֶּ ִנדְּ   בסוד  שהיא  הנפש   הרי   וְּ

ָמָתא .  בלב  היא   שברים מֹוָחא   ִנש ְּ ָדא ,  כדלקמן  החכמה   מן  אותה  מקבלת   היא   כי ,  לבינה  הנשמה  את   שמיחסים   והטעם,  החכמה   במוח   היא   הנשמה   שורש   בְּ ִקיָעה   וְּ   היא  וזו  תְּ

ָחא .  שבחסד  התקיעה  סוד ֵפי  רו  ַכנְּ יב ,  נמשכת  היא  ומשם,  ריאה  בכנפי  היא  הרוח  שורש  ֵריָאה   ב ְּ ָנש ִ א   ַעל   ד ְּ ִאיהו  ,  חומו   את  לקרר  הלב  על  מנשבת  שהיא  ִלב ָ ר   דְּ   נו 
ֵליק  ִאם ,  שורפת  כאש  חם  הוא  הלב  כי  ד ָ ל   ָדֵליק   ֲהָוה ,  הלב   על  מנשבות  היו  לא  הריאה  כנפי  ואם  ָלאו  וְּ ָפא   כ ָ ו  ָרָזא ,  הגוף  כל  את  שורף  הלב  אש  היה  ג  ה   וְּ ָ ִמל    וסוד  דְּ

ֵפי  שכתוב  במה  נרמז   בר הד נְּ ה   יֹוָנה   כ ַ ָ פ  חְּ ף   נֶּ סֶּ גֹוֵמר   ַבכ ֶּ ָחא .  הלב   חום  את  הריאה   כנפי  מקררות ,  כסף   בחינת  שהוא   החסד  מצד  ל" ר   וְּ רו  ִליל   וְּ א   כ ְּ ָ ש   א   ֵמאֶּ ַמי ָ   ורוח   ו 

ִגין ,  שבתפארת  ג"מחו  דהיינו ,  שבחסד  וממים   שבגבורה   מאש   כלול  בְּ א   ו  ָעה   ִאיהו    ד ָ רו  ַמר   ַוֲעֵליה  ,  שבתפארת  התרועה   בסוד   הוא   ח הרו  זה   ובשביל   תְּ   התרועה  ועל  ִאת ְּ

ֵרי   נאמר ֵעי ָהָעם  ַאש ְּ ָעה  יֹודְּ רו   .   התפארת   אל מתפשט  ומשם, התרועה  שורש  שבה   דעת  בחינת הוא יודעי כי  תְּ
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דהיינו   ,לתאווה צמאון  המים המכבים את    בבחי' לב נשבר שהוא כמו  לתאוות,הבוער  תבערת הלב  את  
דל נור  כמו  שהוא  הלב,  חימום  לכבות  נשקה  שהלב  קד([לב]   לאקימה  )תהלים  בחי'   \ לג / , 

  פראים רומז לתאווהצמאון הרוצה לומר שמצאנו ביטול צמאון בלשון שבירה, ו   אים צמאםישברו פר

 לד. כי ע"י קלקול הבאה ע"י קלקול המשפט  נמצא ששברים רומז לביטול חמימות הלב לתאוה  לעבירה,
האהבות הנפולות כיון שהן בחי' חסד כנ"ל, ועי"ז  מהמרכבה  המשפט שמזה נופלין אהבות נפולות  

 כנ"ל. טומאת לילה ומטמאין ח"ו  לתאוות ניאוף שהוא חסד דקליפה מחממין הלב הם דקליפה 
ונשא אהרן )שמות כח(    כ"ש,  \לה/כי הלב הוא מקום המשפטוטעם שעיוות המשפט פוגם בלב  

פשט הפסוק מדבר בחושן המשפט שהיה על לב אהרן הכהן, והוא רמז   את משפט בני ישראל על לבו 

ול המשפט, הם מחממין הלב ע"י האהבות הנפולות. וע"כ  . וכשיש קילקשהמשפט הוא בלב

,  בחי' מים  , בחי' לב נשברשבריםצריך להשקות את הלב לכבות חימום הנ"ל. וזה בחי'  

צמאםבחי'   פראים  תיקון    ,ישברו  בחי'  שזה  הנ"ל,  חימום  ונכבה  נשקה,  שהלב  דהיינו 
 :  המשפט

 
 ידאות 

חותם  התיקון המח בר"ה ו כי  .  צרתראש השנה יום כיפור סוכות שמיני עבחי'  וזה  

 . ביוה"כ והמלאך בסוכות והמשפט בשמיני עצרת

פשט   \לו/)תהלים פט(  אף אמונתך בקהל קדושיםהוא בחי' תיקון האמונה, בבחי'  ר"ה  כי  

הפסוק מדבר מהבטחת הקב"ה לדוד המלך שמזרעו יצא המשיח ואז יודו כולם שהקב"ה נאמן בהבטחתו,  

ר  הפסוק  בלשון  מצא  ישראל  ורבנו  קהל  בקיבוץ  האמונה  לחיזוק  הקהילות  מז  כל  נתקבצין  אז  כי 
עוזב ביתו    כי כל אחד  , ועי"ז נתלקטין ונתקבצין כל ליקוטי האמונה אצל הצדיק שלהם   הקדושות

בצדיק  ומטלטלועסקיו   רק מכח האמונה  ועי"ז קדושים    אף אמונתך בקהלבבחי'    בדרכים  כנ"ל, 
כנ" המוחין  תיקון  לבאר  לנעשה  תחומין    נראה  ערובי  לק"ה  ק"ש  ה'  עפ"י  ע"י  הוא  המוחין  שתיקון 

נוקבין ומעוררת יחוד הפנימי של ישראל סבא ותבונה ועי"ז נשפע שפע   דהיינו אמונה שעולה בבחי' מיין 

האמת הארת  של  שלימה    השנהראש  וזהו    מוחין  קומה  היא  השנה  ראש  כי  הוא  השנה  ותחילת 

  : י' מוחין כנ"ל, ראש דייקא, כי נעשה ונתתקן בחהקומה
 

, [לז]   וזהו בחי' הה' חושים של המוח שכולם נמצאים בבחי' ר"ה. כי יש ה' חושים בהמוח
  שהם חמישה כלים שעל ידם יש לאדם קשר עם גשמיות עוה"ז  שהם ראיה שמיעה ריח טעם משוש

 
ִגין   ואמר ,  ד" מחב  נמשכים  ן" שהנר  לעיל  שאמר   מה  מפרש   ועתה ָמָתא   ב ְּ ִנש ְּ ַמת   ִאיִהי   ד ְּ ים   ִנש ְּ (  יב   ז  קהלת )  נאמר  שעליה,  החכמה  מן   חיים  נשמת  היא  שהנשמה  י לפ   ַחי ִ

יָנה ,  בעליה  תחיה  החכמה  ָלה   ב ִ ָנטְּ ָמה   דְּ ש  .  חיים   נשמת  נקראת  היא   ולכן   החכמה  מן  החיים   ואת  הנשמה   את   מקבלת   בינה  כך   ואחר   ֵמָחכְּ פֶּ ת ,  נֶּ כו  ָנה   ַמלְּ בו    הנפש   ת ְּ

חַ .  דתבונה   ממלכות  נמשכת  היא  ותהמלכ   שבפנימיות   נפש   עיקר   ל" ור,  דתבונה   ממלכות  שורשה ת   רו  רֶּ אֶּ פְּ ִאיהו    שבתפארת  הרוח  ת ִ   הרוח   עיקר  כי ,  בדעת   הוא  שורשו  ַדַעת   וְּ

ִליל ,  הדעת  מן   נמשך   הוא   התפארת   שבפנימיות   הוא  יהו    כ ְּ ַויְּ רְּ ַ ַמר   ֲעֵליה  ,  והנפש   הנשמה   סוד  שהם   ובינה   חכמה   את   דהיינו ,  שתיהם  כוללת   והדעת   ת    נאמר   הדעת   על   ִאת ְּ

ַדַעת ו   או   ֲחָדִרים  בְּ לְּ ָ     (מ "וז  א" הגר ). ק" הו כל  את וממלאה  ומתפשטת ק "הו נשמת  היא  הדעת כי  ִימ 

 בחי' שפכי כמים לבך נוכח פני ה' הפך העצבות שהיא בחי' עפר וכבדות ואבק הכעס.  כי לב נשבר   ל
 דלוק   -דליק, ומתרלו    –גם בדפו"ר ותרלד    לא 

 "א.  תיקון כא דף מט. תיקון כה דף ע סוף ע   לב 

כּון:   תהילים פרק קד   לג ים ְיַהּלֵ ין ָהרִּ ים ּבֵ ָחלִּ ּנְ ים ּבַ ַח ַמְעָינִּ ּלֵ ַ ים ְצָמָאם:   )י( ַהְמש  רּו ְפָראִּ ּבְ ְ ש  ָדי יִּ ל ַחְיתֹו ש ָ קּו ּכָ ְ    )יא( ַיש 

במ   -  רד"ק  נהוגים  הם  כי  הפראים,  וזכר בפרט  ישברו צמאם.  והפראים  חיות השדה  המים  ישקו  חיתו שדי,  כל  ישקו  לא  )יא(  דבר, 
 יבואו בישוב, כמו שכתוב )ירמיה ב, כד(, פרא למוד מדבר: 

 קילקול   -מתרצו    לד

באמצע הגוף שהוא התפארת מדת המשפט שעומד בין זרוע ימין שהיא חסד לזרוע שמאל שהוא גבורה, כך המשפט הוא    כי הלב   לה 
כי טבע  נוטה הלב קצת לשמאל  ומטבעו  שבימין לקטגור שבשמאל.  הסנגור  בין  היא  הכרעה  חמימות שמעצמה  דהיינו  ו התפעלות 

 לתאוות ואזי המשפט מעוקל, ורק ע"י שברים ששובר את תבערת הלב לתאווה אזי הוא בחי' אמצע דהיינו משפט אמיתי.

ים:   תהילים פרק פט   לו  ִּ ְקַהל ְקדֹש  ְלֲאָך ְידָֹוד ַאף ֱאמּוָנְתָך ּבִּ ם ּפִּ ַמיִּ ָ  )ו( ְויֹודּו ש 
 ה ואולם פעולת הנפש( תורת המנחה לרבי יעקב סקילי דרשה יג ודרשה כב. מגן אבות לרשב"ץ על אבות פ"ה מי"ט.שבילי אמונה נתיב שישי )ד"   לז
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ן  , כי מהמוח נמשכין גידי[לח]   . וכולם נמשכין מהמוחדהיינו מחוץ לעצמו שהיא ההנשמה והשכל
החושים אלו  האדם  [לט]  לכל  עצם  שבמח  כי  השכל  דהיינו  הנשמה  כלל    ,הוא  תפיסה  אין  ולשכל 

 .  והמדמה שעומד ביניהם ומתרגם שפת החושים לשפת השכל בגשמיות אלא באמצעות החושים הנ"ל
וכמו שבקומת האדם יש    לוכל אלו החושים נמצאים בבחי' ר"ה, שהוא בחי' ראש ומוחין כנ"

כלים חמישה  לתפיסת    למח  כלים  חמישה  לראש  יש  הזמנים  בקומת  כך  בגשמיות  תפיסה  לו  יש  שבהם 

וכו'  .זעוה" כי בר"ה דן הקב"ה כיצד    והחמישה חושים של קומת הזמן מבאר רבינו שהם עיני ה' ואזני ה' 
ובחוש השמיעה שומע תפילות    ,תיהיה הנהגת כל קומת השנה הבאה ובחוש הראיה מסתכל על כל הקומה

ובחוש הריח מריח את היראת שמים של  פיהן דן כיצד ינהג עמהם בכל קומת השנה הבאה.    ישראל שעל
וכן בחוש הטעם טועם את המעשים טובים של ישראל   .ישראל ולפ"ז דן את קומת הזמן של השנה הבאה

ובראש   הזמן  שתחת  גשמיות  בחי'  הם  הזמן  בקומת  שישראל  נמצא  תשובתם.  את  מקבל  המישוש  ובחוש 
ך לדון את הנהגת השנה הבאה יש לו חמישה כלים שבהם יש לו תפיסה במעשי בני ישראל  השנה כשצרי 
   שתחת הזמן.

הראי'   יא(חוש  )דברי'  בבחי'  הוא  מראשית   \מ/ בר"ה,  בה  אלקיך  ה'  עיני   [מא]   תמיד 

עליה  ,  השנה ועד אחרית שנה  ישראל שהקב"ה משגיח  נידון מה  הפסוק מדבר בשבח ארץ  בר"ה 
בסופה   שםכמובא  }יהא  ברשית  בפירש"י  הכוונה  מרשית  שכתוב  רואה  {שאע"פ  שבר"ה   ,

דהיינו אע"פ שלא שייך אצלו ית'   ומשגיח על כל השנה מה יהא בסופה וזהו בחי' חוש הראי' 
ראיה גשמית אלא בחי' של ראיה שכלית, הראיה הגשמית היא כמו משל לראיה השכלית, כי ענייני עוה"ז 

 : ן השכל לגשמיות עוה"ז אצלינו רחוקים ממנו ית' כדמיון היחס בי
 , הוא בחי' מה שהש"י שומע קול צעקות ותפילות ותרועת עמו ישראל ברחמים שמיעה

 :  [מב]
פשט הפסוק שהמשיח יהיה    והריחו ביראת ה'  \מג /)ישעי' יא(מה שכתוב על המשיח  , זה בחי'  ריח

בין   יבחין  זך הלב עד שבהרגשת הלב בלבד  ירכל כך  ורבנו מצא בלשון ,  א שמיםירא שמים למי שאינו 

ובכן תן פחדך ה'   מה שישראל מבקשים בתפילות ר"ה   בחי'בחי' יראה  הפסוק רמז שחוש הריח הוא  
את    [מד]  אלקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת להחזיר  הן  התפילות  כל  בר"ה  כי 

שמים/ יראת  לנו  שתיהיה  שיעשה  מבקשים  ואנו  להקב"ה,  עלינו  א \מההמלוכה  וידון  לפי ,  הבאה  השנה  ת 

 : היראה של עכשיו 

 
 עץ חיים שער נ' פ"י, ספר הברית מאמר טו פ"א.  לח 

 ספר הברית מאמר יז פ"ט.  לט 

יד ֵעיֵני ְידֹוָ   דברים פרק יא   מ מִּ ר ְידָֹוד ֱאלֶֹהיָך ּדֵֹרש  ֹאָתּה ּתָ ֶ ָנה: )יב( ֶאֶרץ ֲאש  ָ ית ש  ָנה ְוַעד ַאֲחרִּ ָ ית ַהש ּ ִּ ּה ֵמֵרש     ד ֱאלֶֹהיָך ּבָ

והלא כל הארצות הוא דורש שנאמר להמטיר על ארץ לא איש אלא כביכול אינו דורש    -)יב( אשר ה' אלהיך דרש אותה    -  רש"י 
לראות מה היא צריכה ולחדש    -תמיד עיני ה' אלהיך בה        : (מ )   אלא אותה וע"י אותה דרישה שדורשה דורש את כל הארצות עמה 

 : (נ )   מר"ה נדון מה יהא בסופה   -מרשית השנה        בה גזירות עתים לטובה ועתים לרעה וכו' כדאיתא בר"ה: 

( דאל"כ מאי עד אחרית השנה הרי כל שנפסק בראש השנה נוהג כל השנה, ועוד בעיני ה' אלהיך סגי, אלא לשנות  מ )   -  שפתי חכמים 
נראה דממלת תמיד קא דייק לה דמשמע שתמיד בכל עת הוא    גזירות הגזורות בראש השנה  ולי  )גור אריה(.  כפי הראוי לאנשים, 

 משגיח עליה לחדש לה מה היא צריכה וכן משמע במסכת ראש השנה: 

( אם ישראל רשעים הם בראש השנה הוא גוזר שיבואו גשמים מועטים באותה שנה, וכשחוזרין בתשובה בתוך אותה שנה אז לא  נ )
להוסיף שהרי כבר נגזר, מה עושה הקב"ה מביא אותן גשמים מועטים על השדות וקרקעות ולא למקום מדבר או לישוב שאינו  יוכל  

 צריך לגשמים וגם מביא אותם בעתם, וכן להיפך אם הם טובים בראש השנה וכו': 
 ו כתב מראשית עם א'  בפסוק מרשית בלי א ועיין גם לקמן תורה ח תנינא ]דף יח.:[ ובתורה מ ]דף כו.[ שרבינ   מא 

 לשון מוסף של ראש השנה חתימת ברכה שלישית מהאמצעיות. ובסיום תפלת התוקע לפני התקיעות.  מב 

יַח:   ישעיה פרק יא   מג ַמע ָאְזָניו יֹוכִּ ְ ש  ּפֹוט ְולֹא ְלמִּ ְ ש  ְרַאת ְידָֹוד ְולֹא ְלַמְרֵאה ֵעיָניו יִּ יִּ יחֹו ּבְ    )ג( ַוֲהרִּ

שהריח היא הרגשה קלה מאד לכן קורא להרגשה קלה בשם ריח ור"ל במעט הבנה והתבוננות ירגיש  לפי    -)ג( והריחו    -  מצודות דוד 
בהשפטו בני    -ההרגשה הזאת תהיה לו בעבור היראה מה'. ולא למראה וכו'    -ויבחין בבני אדם הטובים המה אם רעים. ביראת ה'  

 מדעתו: אדם לא יצטרך לראות הדברים בעיניו ולשמוע באזניו כי בלבבו יבין  
 תפילת עמידה של ראש השנה ויוהכ"פ, הוספה שמוסיפים לברכת אתה קדוש   , לשון  מד

שהתפילה על זה שמבקשים שיעורר בלבנו אימה ופחד  הכל בידי שמים חוץ מיר"ש עיין הקדמה להשתפכות נפש    אע"פ שאחז"ל   מה 
 ממנו נחשבת איתערותא דלתתא,  
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כדי   ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי  \מו/כז(  ')בראשימה שאמר יצחק לעשו  , זה בחי'  טעם

לברכו,   שרצה  הברכה  עליו  הזוהרשתחול  בתיקוני  הקב"ה    \מז/ ופירשו  שמבקש  מה  זה  בפסוק  שרמוז 
  את הדין ע"י מטעמים שיעשו לו  בזמן שהעוונות גוברים )דהיינו שהם בבחי' עשו הרשע( שימתיקו  מישראל

, וכך מבקש הקב"ה מישראל גם בר"ה שהוא יום הדין  ובעיקר ע"י תפלה  ממצוות עשהמפיקודין דעשה  

להמתיקו   כדי  על  הגדול  אותם  הבאה  כשדן  השנה  הטעם    ,[מח]כל  שחוש  עלהיינו  נמצא  מה    רמז 
ישראל טובים של  טועם בר"ה כל המעשים  של  שהש"י  התפילות  את  השנה  דהיינו  ראש  . יום 

 :    הטעםוזהו בחי' חוש 
  ידיהם ולא ימישון  \נ/קטו(  ')תהליבגמרא עבודה זרה על הפסוק  בע"ז    כ"שמשוש הוא בידים  מט

, כי המשוש הוא בידים. וזהו  דהיינו שהידים של הפסילים דהיינו העבודה זרה אין להם חוש המישוש
ולפ"ז דן את הנהגתו    [נב]ה עד יוה"כ  מר"  [נא]  פשוטה לקבל שבים של הקב"ה  שידו  רמז על  בחי'  

שהוא החוש הגס ביותר שבגוף לכן הוא בחי' מקבל שבים    , וזה בחי' חוש המשושעמנו בשנה הבאה

 : דהיינו הרחוקים ומגושמים במעשים רעים 
כנ"ל  המוחין  תיקון  הוא  שבר"ה  בחושים  נמצא  מאירים  הם  אז  כן  המוחין  שעל  תיקון  וע"י   ,

שמתבטא   [נד]  , כי תפילין הם התנוצצות המוחין\נג /כסיין על מוחאנעשין בחי' תפילין דמ 
נעשים    זנ"ל שהסדר הוא שע"י תיקון המוחין נתתקנים החושים ועי"בדביקות בו ית' )כמבואר בתור הלח(.  

בלב השכל  הארת  הם  תפילין  כי  ראיה    ,תפילין,  שבראש  חושים  ד'  כנגד  ראש  של  בתים  ד'  בהם  יש  כי 
ובית   טעם  ריח  המישוששמיעה  חוש  כנגד  היד  על  בספרים(   אחד  לדביקות    )כמובא  זוכים  התפילין  וע"י 

דייקא דהיינו מכח   והיא בלב  נתתקנים החושים  כמבואר בתורה לח  ועי"ז לתיקון המוחין  יותר  זכים  היות 

 . זוכה להרגשת הדביקות מתוך השגת אלוקות זכה יותר
 

קומת התשובה חכמה בינה בראש השנה ודעת  דייקא לתקן    ה ימיםעשר  וזהו בחי' עשרת ימי תשובה
המלכות תיקון  שהוא  כיפור  יום  עד  גדליה  עולם  בצום  עוה"ב  לבחי'  עולים  אזי  שלימה  הקומה  וכשכל   ,

עילאה בינה  הכיפור  \נה/ התשובה  יום  בשלימות/שהוא  המוחין  ואזי  בחי'  \נו,  היא  תשובה  כי  אם  , 

 
י   בראשית פרק כז   מו  י ַמְטַעּמִּ ה לִּ ֶטֶרם ָאמּות: )ד( ַוֲעש ֵ י ּבְ ִּ ָבֶרְכָך ַנְפש  ֲעבּור ּתְ י ְוֹאֵכָלה ּבַ יָאה ּלִּ י ְוָהבִּ ר ָאַהְבּתִּ ֶ ֲאש     ם ּכַ

)ד( ועשה לי מטעמים. רצה במטעמים כדי שיתעסק בכבוד אב ובזה תחול עליו הברכה כי גם שלא הכיר בגודל רשעו של    -ספורנו  
הברכה שהיה בלבו לברכו ולכן כשברך יעקב אחר כך שידע בו שהוא ראוי  עשו מכל מקום לא חשב אותו לראוי שתחול עליו אותה  

 לברכה לא שאל מטעמים ולא בקש דבר וברכו תכף באמרו ואל שדי יברך אותך: 
באחור ואזי לא יכולים  שיש עוון היא פונה מהם ועומדת עם ז"א אחור  כי כ אחרי שמבאר שם שאין לחיצונים אחיזה בפנים של המלכות    –  .דף נא   תיקון כא   תיקוני זהר   מז 

סמא"ל ונחש,  הם  ובגין דא אמר בלעם הרשע לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל, עמל ואון  לגשת אליה כי אחוריה מכוסים ע" ז"א,  
חוזרת להיות נקודה  כי    אתכסיא מכל וכל ואז היא  ,  כאשר גוברים העוונות אזי יש להם כח לדחוק ולאחוז בה  ובזמנא דדחקין לה לאסתכלא בה אעפ"כ  ומבאר ש 

בחודש תשרי    בירחא שביעאה עוד נעשה כך שהמלכות מסתתרת כך  ואימתי  ,  ויורדת לעולם הבריאה ומסתתרת שם בהיכל קה"ק )כמו שנעשה בכל לילי החול(אחת קטנה  

הדא הוא דכתיב )תהלים פ"א( תקעו בחדש שופר  ,  אזי עולם האצילות חוזר להיות כמו בשעת הבריאה, אזי מלכות חוזרת להיות נקודה )בחי' צלע(  בראש השנה
בירחא דאתכסיא ביה סיהרא,   זמנא דאתכסיאת מניה בכסה ליום חגנו, מאי בכסה  מז"א  בההוא  מתכסית  שהשכינה  השנה  בראש  , איהי  דהיינו 

התפילה שקולה כנגד    כל פקודין דצלותא שקילא כ   ובעיקר בתפלה בכוונה   אמרת לישראל דיתקנון צלותין במאכלין טבין, מפקודין דעשה, השכינה  

המצוות קיום  עיקר  היא  כי  המצוות,  זמנא  :[  נא ]דף      ,: כל  גם  בההוא  אזי  כנ"ל  אומרת  ועשה לי מטעמים  שהשכינה  לישראל,  יימא קודשא בריך הוא 
אבל הלאווין רק שמירה שלא ישלטו    כי ע"י מצוות עשה עיקר הברורים   , כאשר אהבתי מפקודין דעשה תעשה לפני נחת רוח ברצון השכינה  ברעותא דשכינתא 

דאינון קרבנין, ובזמנא דאיהי תקינת מזונא למלכא,  דהיינו ברור הנצוצות ע"י התפלות  ותקנת שכינתא עם ישראל מאכלין דצלותין  ואז  ,  החיצונים
דא הוא דכתיב  יהיבת לון עיטא לאתערא בשופר, דביה עתיד קודשא בריך הוא לאכנשא ביה לישראל מן גלותא מארבע סטרין, ה 

 תקע בשופר גדול לחירותינו ושא נס לקבץ גליותינו, ואיהו חשיב דאיהו יומא דדינא דיליה וברח: 

 ]דף נא.: נב.[   כא   קוןתקו"ז תי *    מח 

 בתקפא תרלו ותרצו אות רגיל ובתרלד אות גדול וכן בתשכט מודגש    מט 

ה ְיֵדי   תהילים פרק קטו   נ ֶסף ְוָזָהב ַמֲעש ֵ יֶהם ּכֶ ְראּו:   ָאָדם:   )ד( ַעַצּבֵ ם ָלֶהם ְולֹא יִּ רּו ֵעיַניִּ ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדּבֵ ָמעּו ַאף    )ה( ּפֶ ְ ש  ם ָלֶהם ְולֹא יִּ )ו( ָאְזַניִּ
יחּון:  ְגרֹוָנם:   ָלֶהם ְולֹא ְירִּ כּו לֹא ֶיְהּגּו ּבִּ ּון ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהּלֵ יש   )ז( ְיֵדיֶהם ְולֹא ְימִּ

 פרק מב ילקוט שמעוני תורה רמז תתכג ועוד   עיין תנחומא בשלח טו פרקי דר"א )היגר(  נא 

 . ]שם מבואר שבעשרת ימי תשובה גזר דין של יחיד אפילו נחתם יכול להקרע[  ר"ה יח *    נב 

 מבאר שבכסא ליום חגינו רומז לתפלין דמכסיין על רישא   בסוף התורה   נג
 ע"ח שער הכללים סוף פ"ה   נד

 ה מבינה עילאה להאיר לו ביושר.-חוזר שם אהי   אזי שובה שלימה  ת שזוכה ל   עיין תורה ו'   נה 
  מתגלית רק דהיינו לחכמה עילאה. וחכמה עילאה    שתשובה היא להחזיר את המלכות למקום שממנה היא התרחקה   עיין תורה לה   נו 

 בבינה עילאה.
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מזולל יקר  טו(  תוציא  נשמת  )ירמיה  את  שמוציא  הזולל,  דהיינו  משליטת  היקרה  היא  ו  תשובה  כי 
יוצא מרוח שטות אל  תו, וושעוזב מעשיו הרעים שגרמו לו להיות מזולזל ולהיות נאכל ליצרו הרע הזולל א

תיקון המוחין. דהיינו  והחכמה  היא השכל  הדעת  הנשמה  ב'(  כי  לה  היא    )תורה  מזילותא  הנשמה  ויציאת 

במגילת    , וזהו בחי' תפילין שנקראו יקר, כמ"שדושים יציאת המוחין מבחי' תפילין רעים לתפלין ק

טו:  [נח]נז  אסתר מגילה  בגמ'  כנ"ל  ויקר  ודרשו  תפילין  מוהרנ"ת  )ס.  [נט]   אלו  התפילין  ומבאר  כי 
דהיינו   החתים בשרומבחי'    סאנעשין ע"י תיקון המוחין, שהם נעשין ע"י שמתקנין ומעלין 

בעשרת  וכל זה נעשה  חי' מוחין תפילין כנ"לבבחי' תיקון הברית  לבחי' חותם דקדושה פגם הברית 

תשובה   יוה"כ ימי  עד  דקדושה  מר"ה  חותם  בחי'  שהוא  וזהו  יקר מזולל.  תוציא  בחי'    אם  שהוא 
 תשובה, והבן. נ"ל(:  

 
וקודם הבריאה היו  , , דהיינו בחי' בריאת העזר כנגדו של הקב"הישראל נברא האדם דהיינו נשמותבר"ה 

 להעלם והסתרה עד שנדמה שהם שנים דבוקים אחור באחור.  למעלה אחד, ובבריאה ירדו
לשנים הפונים זה מזה אחור  האלוק והחלק אלוק   שנדמהכי בו תחילת הבריאה   ,ואולי ע"כ ר"ה שני ימים)

  (באחור
ועל כן בר"ה עיקר התפילות   .(בחי' פסיעה לברבחי' צלע ) עדיין קטנה בתכלית הקטנות  המלכותאבל אז 

 תיקון המלכות.על שצועקים הם  
דהיינו  , בבחי' אחור באחורכשהיא עדיין ובעשרת ימי תשובה מגדלים את המלכות קודם הנסירה דהיינו 

עד יום כיפור שהוא חותם ראשון של גידול  זיונות, יסיונות וביולהתגבר על נלהתחזק בהמלכת הקב"ה, 
 פי שהמליך את הקב"ה על עצמו. שאז נחתם דינו של כל אחד כ .כיפור יחתמוןבחי' וביום צום , המלכות

צריך  )אחד עשר יום, ד' ועוד ז' ימי סוכות( עד הושענא רבה  וממחרת יוה"כ .ביום כפור היתה הנסירהו
ובשבעה   לבנות את הצלע את המלכות עד לקומה שלימה שתהיה ראויה לבוא לפני המלך )פע"ח סוכות(

ה ואמא מסככת על בניה לשמרם כמו בתיבת אחרונים שהם ז' ימי החג צריך שמירה ואזי נכנסים לסוכ 
עד שנשלמת התחזקות ההמלכה   . ואזי אנו מחזקים את המלכת הקב"ה מכח הארת הבינה עלינו.\סבנח/

 ונעשית המלכות גדולה. 
, וזהו שהו"ר הוא  של המלכת הקב"ה על עצמינו  וכשהיא ראויה לבוא לפני המלך זה חותם הגידול השני

 . סוף החיתום
  . היחוד  נעשה שמיני עצרתוב

ינו לחכמה עליונה  ידה למקום שממנו היא ניטלהלזרוק את המלכות דהינו וזה בחי' תשובה שצריך להחזיר 
ועד סוכות נכנסים  )כמו בשעת הבריאה( )ריש תורה לה( דהיינו ללמוד להמליך את הקב"ה בדעת וחכמה 

המקיפין פנימה לקדש ז' נרות שיהיו    המקיפים דהיינו הרגשת הלב תשובה בלב ובז' ימי סוכות צריך להכניס
  ,תיבת נחשהיא בחי' לאמא עילאה  ולהעלות , כדיז' ענני כבוד )תורה כא אות ג'( המקיפים את האדם

)עפ"י כוונות  .עד שיזכה לקדש אותם כראויבבחי' אמא דמסככא על בניה  שתשמור אותו מהחיצונים 
 האריז"ל(

 
 בתקפא השאיר כאן ריוח כנראה לציין מ"מ לפסוק ולא ציין  נז

 אסתר ח' טז   נח 

 לעיל אות ז ]דף ח:[   נט 

 הרנ"ת בסוגרים נמצא כבר בדפו"ר ביאור זה של מו   ס

 ומעלון  -בתרלד   סא 

דהיינו מציאות של עליה לעוה"ב עולם התשובה שהיא בינה עילאה וכמו בזמן המבול אע"פ שנגזר על העולם להיות    -תיבת נח   סב
גה ניסית מים  . וכן היו דור המדבר בתוך ז' ענני כבוד בהנה כלה מי שנמלט לתיבת נח יצא למציאות אחרת שעליה לא נגזר הגזרה 

מלמטה ולחם מלמעלה ואור הגנוז מאיר להם לראות בטפיח כמבואר בתוס' כי היו דור של בעלי תשובה שהיה צריך להפוך דור של  
בני נח עבדים לישראל בני חורין ונעשה באור גדול בליל הסדר ומט ימי הספירה הכינו כלים ומתן תורה שוב היה בחי' ליל הסדר  

ודן בחידושו של הבנין שלמה    אם וכיצד קיימו מצוות סוכה במדבר )חט"ו סד(  י' ימי ספירה )ועיין ציץ אליעזר  ושוב ארבעים שנה בח 
שז' ימים ישבו דרך קבע תחת ענני הכבוד וקיימו בזה מצוות סוכה ועי"ש אם גם שבט דן קלטו אותם הענים בז' ימים אלה וכן לגבי  

וכן כל בעל תשובה יוצא למציאות אחרת להנצל מהסט"א הרודפת אחריו כיון    הערב רב בבחי' כל האזרח בישראל ישבו בסוכה( 
שפירש טעם  שיה"ש א' ד' וכהגר"א שעד עכשיו היה שייך לה וכן סוכה שומרת עלינו מהחיצונים כי הם כנ"ל ימי תשובה לקדש הז' נרות.  

סתלקו בחטא העגל וזכר לעננים שאנו עושים בסוכות הם לשניים  שמצות סוכה בתשרי ולא בניסן שיצאו ממצרים והקיפום ענני כבוד כי ראשונים נ
ובמדרש שבחטא העגל לא נסתלקו הענני כבוד א"כ למה כיוון הגר"א   בנחמיה ט' יט שחזרו בטו תשרי ונשארו כל הארבעים שנה, ושואלים הרי מוכח 

דיסקין(  )א'  תירוץ  ע   וראיתי  סתם  ונשארו  נח  נתבטל מהם תכונת התיבת  ימים אחר  שבחטא העגל  חמישה  ובסוכות  ננים פשוטים להנחותם הדרך 
י שנמחל חטא העגל ביום כפור חזר לעננים תכונת השמירה מהארת בינה עילאה בחי' עולם התשובה בחי' תיבת נח וזכר לזה אנו עושים זוכות בתשר

ג סוכות כי בכי תשא היה חטא העגל שאז העננים  משפטים כג יב מדוע נקרא בכי תשא חג האסיף ובשאר מקומות חמשך חכמה  דייקא. ובזה תירץ ה 
ת מציאות אחרת אבל אח"כ חזר להם תכונת תיבת נח אזי נקרא סכות בחי' אמא דמסככה על בניה לשמרם מהחיצונים עד שיגדלו  נ אין להם תכו 

 )אריכות בביאור דברי הגר"א עיין זמן שמחתינו מאמר א'(   ויוכלו לשמור עצמם.
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ושתיה  וביום כפור אכילה  בו  התשויעולים    שאין  )עולם  עוה"ב  לבחי'  בחי'  שראל  החירות  עולם  בה 

בחי' תיקון המוחין בבחי' עוה"ב בחי'   , אז הוא גמר תיקון חותם דקדושה, שהוא בחי' תפיליןיובל(

מה שאנו  בבחי'  כי יום כפור הוא בחי' חותם  כנ"ל,  פגם הברית  , היפך חותם דס"א  מלאה הארץ דעה(

מר"ה עד יוה"כ . היינו שבעשי"ת  [סג ]  ביום צום כפור יחתמוןואומרים בפיוט שבתפילות יום הכפור  

התפילין   תיקון  בחי'  המוחין  נעשה  נגמר  תיקון  אז  כי  תיקונם.  גמר  הוא  אז  וביוה"כ  כנ"ל, 
 גמר תיקון חותם דקדושה שהוא בחי' תפילין כנ"ל:  

 

אמא שמסככת על בחי'    ,שומרת עליהם בגופההבחי' אמא המגדלת את בניה  ענני הכבוד  בחי'  היא    סוכה

המדבר  בניה   דור  כמו  אנו  בסוכה  בחוכשאנו  נח  תיבת  לכמו  עולים  אנו  הסוכה  במלכות    י' שע"י  עיבור 
, ע"כ בסוכה הכל כגון אכילה ושינה  עילאה  ב בחי' בינהבחי' עוה"להנהגה שמעל הטבע  , דהיינו  העליונה

לקדש למצווה מחול  למוח  , זה בחי' תיקון המלאךנהפך מרשות  זוכים  בחי'  כי  עוה"ב  נפלאים של  ין 

בגי'  סוכה  , כי  תיקון התפילין שעי"ז גם בהסתלקות המוחין בבחי' שינה אזי הרשימו הוא בחי' מלאך 

מוחין נפלאים שעי"ז השינה היא מצווה כי    \סד/ דרך נקבי הסכך הבינה עילאה  כה מאירה  וכי בס  מלאך

קון המוחין והתפילין כנ"ל. . בחי' חלום ע"י מלאך, שנעשה ע"י תיהיא בחי' חלום ע"י מלאך 
הוא   סוכות  שמחתינו נקרא  וע"כ  הוא  ,  [סה]  זמן  חיזוק כי  ליתן  תפילין,  של  שמחה  בחי' 

חג   נקרא בתורה להמלאך, כדי שלא יזיקו המאכלים לקלקל את החלום כנ"ל. כי סוכות הוא
התבואה  כמו שפירש רש"י שם שהוא זמן אסיפת    [סח]   שאוסף כל מיני מאכלדהיינו    \סז/ [סו]   האסיף
חצי שנה  מתבואה חדשה דהיינו  מנחה  ובשבועות כבר מקריבין  אע"פ שהקצירה מתחילה בעומר  )  מהשדה

להכין את  , ועוד שאז כבר מתחיל  קודם אבל בסוכות מוכרח לאסוף לפני שירד הגשם ויקלקל את התבואה

לזריעה הבאה  לש  השדה  תיקון  (שנה  שזהו  המלאך,  את  לחזק  שמחה  צריכין  אז  וע"כ   .
שמחתינוהמ זמן  הוא  סוכות  וע"כ  כנ"ל,  המלאך    אכלים  כח  את  לחזק  כדי  בו  שמחים  שאנו 

לגרום   לשד  כח  יהיה  לא  ואזי  השד  כלח  על  שבמאכל  המלאך  כח  שיתגבר  כדי  שאספנו  שבמאכלים 

 . כנ"ל: לטומאת הלילה
 

עצרת מלכות.  שמיני  בחי'  זה  עצרת  ,  לשון  בעמיבחי'  וזהו  יעצור  במלך  זה   הנאמר 

שזה בחי' תיקון המשפט, בבחי'    לכבוד שמים ם שתפקידו לשפוט את העם ולכוונ \סט/ ט( )שמואל א
עב( תן  \ע/ )תהלים  למלך  המלך  ידה  משפטיך  ע"י  המשפט  שתיקון  בעמו  הינו  אותם  עוצר  שעוצר 

עוה"ז   הבלי  אחרי  שמיםואוספם  ממרוצתם  לכבוד  המבואר  ומכוונתם  המשפט  תיקון  בחי'  היינו   ,

 
 וקף בתפלת ר"ה ויוה"כ.מלשון הפיוט נתנה ת   סג

 .סוכה פ"ד מה שמצטט שם בסוגרים מכוונות שבת ספי"ג  עיין פרי עץ חיים   סד
 לשון התפילה וקידוש חג סוכות ועיין תיו"ט ר"ה א' ב' כי יש בו שמחה יתירה שמחת בית השואבה    סה 

 עיין שמות לד כב וחגיגה יח.    סו

ה ְלךָ   שמות פרק לד   סז  ֲעש ֶ עֹת ּתַ בֻּ ָ ָנה:   )כב( ְוַחג ש  ָ קּוַפת ַהש ּ יף ּתְ ים ְוַחג ָהָאסִּ ּטִּ יר חִּ ּכּוֵרי ְקצִּ    ּבִּ

תוך    -וחג האסיף    -  רש"י  ואספתו אל  כב(  )דברים  כמו  לבית  הכנסה  זו לשון  לבית. אסיפה  מן השדה  תבואתך  אוסף  בזמן שאתה 
 ביתך: 

 בזה פרדס יוסף שם. תקופת השנה פרש"י תחילת השנה וצ"ע ממשפטים כג טז כתיב חג האסיף בצאת השנה ועיין  

יח  כג -.  חגיגה  }שמות  לקיש אמר  ביו''ט  -וריש  אילימא  אימת  עצרת  זה  אומר  הוי  בו  וקוצר  חוגג  שאתה  חג  איזהו  הקציר  וחג  טז{ 
קצירה ביו''ט מי שרי אלא לאו לתשלומין א''ר יוחנן אלא מעתה חג האסיף אי זהו חג שיש בו אסיפה הוי אומר זה חג הסוכות אימת  

''ט מלאכה ביו''ט מי שרי אלא בחולו של מועד חולו של מועד מי שרי אלא חג הבא בזמן אסיפה הכא נמי חג הבא בזמן  אילימא ביו 
 קצירה 

 פרש"י שם   סח 

י:   שמואל א פרק ט   סט  ַעּמִּ י ֵאֶליָך ֶזה ַיְעצֹר ּבְ ר ָאַמְרּתִּ ֶ יש  ֲאש  ה ָהאִּ ּנֵ אּול ַוידָֹוד ָעָנהּו הִּ ָ מּוֵאל ָרָאה ֶאת ש  ְ    )יז( ּוש 

יעצר בעמי    -  ש"י ר פ  דרך המושל, לעצור העם במלחמה,    -)יז(  ועזוב. כך  לו(: עצור  לב  )דברים  )ספרים אחרים אינו( כמו  ימשול, 
 שלא יתפזרו ולא יתפשטו זה מזה, ולעצור בכל אחד מעשות רעה. בלשוננו קורין 'מעצור', קירשטני"ר בלע"ז: 

ּפָ   תהילים פרק עב   ע ְ ש  ים מִּ לֹמֹה ֶאלֹהִּ ְ ש  ְדָקְתָך ְלֶבן ֶמֶלְך: )א( לִּ ן ְוצִּ    ֶטיָך ְלֶמֶלְך ּתֵ

זו שצפה ברה"ק שהוא עתיד לשאול מאת הקב"ה לב להבין לשמוע משפט.    -)א( לשלמה    -  רש"י פ  על שלמה בנו התפלל תפלה 
לך תן  לצדק את הדין, מלך ובן מלך שניהם בשלמה אמורים, דבר אחר משפטיך למ   -חכמת דינך שצוית בתורה. וצדקתך    -משפטיך  

 היסורין יהו כלים בי והצדקה עשה לבני שיהיה שלום בימיו: 
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שהיא פגם הברית    , שעי"ז נתבטל טומאה הנ"ליהם שבשמים בת ישראל לאדהיינו לחבר א  למעלה

  הטיפה , שבש"ע הנוקבא עוצרת [עא]  כנ"ל. וזהו בחי' מ"ש בכתביםחיבור בין ישראל והקב"ה  בו
ושכינתיה קב"ה  יחוד  מוחין  דהיינו  השפעת  הנ"ל, שנתתקן  דהיינו  טומאה  בחי' תיקון  היינו  פגם . 

בחי'   בקדושהע"י בחינות הנ"ל, ונעצרת הטיפה    החתים בשרובחי'  הברית טומאת הקרי שהוא  

, שהוא  בחי' חימום ע"י שד  ח"ו  החתים בשרוואינה נשחתת בבחי'    יחוד שהוא להולדת כבוד שמים

 :פגם הברית בין ישראל להקב"ה 

 
 טו אות 

זה נעשה ונתתקן    על ידיבחי' רבי עם תלמידים. שכשיש רבי אמיתי עם תלמידים,  וזה  

קיבוץ התלמידים    על ידי. כי  חיזוק האמונה ותיקון הברית ותיקון המוחין  ל הבחינות הנ"ל גם כן כ
, עי"ז נתקבץ ונתלקט חלקי  דהיינו שמאמינים בו ובאים אליו להתחזק באמונה בהקב"ה  אצל הרב
 . \עב/ כי האמונה בצדיק ובהקב"ה תלויים זה בזה האמונה

 

 
 כתבי האריז"ל פע"ח לולב פ"ח. משנת חסידים מסכת ימי מצוה וסוכה פי"ב   עא 

ויאמינו בה' ובמשה עבדו אם במשה האמינו קל וחומר בה' ומה תלמוד לומר ]בי"י[    -רמז רמ    -פרק יד    -שמות    ילקוט שמעוני   עב
שכ  ללמדך  באלהים  )ובמשה(  העם  וידבר  אומר  אתה  בו  כיוצא  העולם.  והיה  שאמר  במי  מאמין  כאלו  ישראל  ברועה  המאמין  ל 

 ובמשה אם באלהים דברו קל וחומר במשה ללמדך שכל המדבר ברועה ישראל כאלו מדבר במי שאמר והיה העולם: 
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וע"כ נקרא לימוד הרב עם התלמידים ישיבה, על שם קיבוץ חלקי האמונה, שהוא בחי'  
כך נקראת ארץ ישראל   ,פשט הכתוב הוא שבני ישראל באו לארץ מיושבת  \א/ (יו)שמות    ארץ נושבת

, ורבנו  , כי במדבר אין ישוב ועל כן גם אין בו ישוב הדעתביחס למדבר שהיו בו ישראל עד כניסתם לארץ
שרומז לאמונה מתוקנת כי ארץ היא בחי' מלכות בחי' אמונה ונושבת לשון ישוב הדעת שאז האמונה  מבאר  

והאמונה    \ב/ )תהלים לז(  שכן ארץ ורעה אמונהבחי'    על תיקונה פשט הפסוק שע"י מדת הבטחון 
ויתפרנס משכר האמונה יזכה להאריך ימים בארץ דהיינו בעוה"ז  י'  שארץ היא בח  לומד מכאן, ורבנו  אזי 

לשון  ,אמונה ככפל  הפסוק  את  ארץ"  ,  ולומד  אמונה"היינו  ש"שכון  האמונה  "רעה  במדת  תשכון  שאם   ,

  ')ירמי   כמו שכתוב  ארץ לא זרועהמהמדבר הנקרא  היפך  וזה  .  המכונה ארץ, אזי תיהיה ניזון מהאמונה
וב ועי"ז אין בה  דהיינו מדבר שאין בה יש,  זכרתי לך חסד נעוריך לכתך אחרי למדבר ארץ לא זרועה   \ג /ב(

דהיינו   וזהו ארץ לא זרועה,  שהיא בחי' פגם אמונה כנ"ל  \דישוב הדעת ועי"ז אין בה אמונה כראוי/ 

 . \ה/ אמונה בלא זרע אמת
כי הרב הוא משגיח על חלקי האמונה של ומבאר כצד זה נעשה ע"י קיבוץ התלמידים אצל הרב  

וא'   ולהעלותםמהתלמידים  כ"א  בבחי'  \ו/לקבצם  קא(  הכתוב,  בנאמני ארץ    \ז/ )תהלים  עיני 
שהם אל אנשי אמונה שע"י אמונתם הם כמו יושבים עמו כי  פשט הפסוק מדבר מעיני ה'    לשבת עמדי

ע"י שהתלמידים מאמינים בו הוא  , שעל עיני הצדיקגם  מנו  מורבנו לומד  היכן שהשכל שם האדם נמצא,  

של  האמונה  על  חזקה  הםמשגיח  לאמונה  אותם  ישיבה,    בחי'  .\ח/ בהקב"ה  ומביא  בחי'  לשבת עמדי, 
 וכנ"ל.  בחי' ישוב הדעת  ארץ נושבתבחי' 

, ע"כ הם נקראים על שם  באות ד'  וע"כ הגרים שנעשין ע"י קיבוצי האמונה כמבואר לעיל
הקיני הוא יתרו    טוירא את הקיני ויאמר איתן מושבך )במדבר כד(  שבלעם אמר    "שישיבה, כ

רבנו מבאר , ו)שופטים א' טז( ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמריםש  כמ"התגייר  שהיה כהן גדול לע"ז ו 

 
ן ָאְכלּו ַעד ּבָֹּאם אֶ   שמות פרק טז   א ֶבת ֶאת ַהּמָ ָ ש  ָנה ַעד ּבָֹּאם ֶאל ֶאֶרץ נוֹּ ָ ִעים ש  ן ַאְרּבָ ָרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהּמָ ָנַען:  )לה( ּוְבֵני ִיש ְ  ל ְקֵצה ֶאֶרץ ּכְ

חסר ל' יום שהרי בט"ו באייר ירד להם המן תחלה ובט"ו בניסן פסק שנא' )יהושע ה( וישבות המן    והלא   -  ארבעים שנה )לה(    -  רש"י 

לאחר שעברו את הירדן )קידושין    -  אל ארץ נושבת         ממחרת אלא מגיד שהעוגות שהוציאו ישראל ממצרים טעמו בהם טעם מן: 
א ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ותרגום  לח( )ס"א שאותה שבעבר הירדן מיושבת וטובה שנאמר )דברים ג( אעברה נ 

ישן(:  מיושבת רש"י  ר"ל  יתבתא  נושבת  כנען        של  מואב.    -  אל קצה ארץ  ערבות  והוא  הירדן  שעברו את  קודם  הגבול  בתחלת 
ומר  מן שלקטו בו ביום עד שהקריבו הע ה נמצאו מכחישין זא"ז אלא בערבות מואב כשמת משה בז' באדר פסק המן מלירד ונסתפקו מ 

 בששה עשר בניסן שנא' )יהושע ה( ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח:

ָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה:  תהילים פרק לז   ב ְ ב ש  ה טוֹּ ידָֹּוד ַוֲעש ֵ ַטח ּבַ    )ג( ּבְ

ימים.  ואז תשכון ארץ לאורך    -ואל תאמר אם לא אגזול ואגנוב או אתן לעני צדקה במה אתפרנס. ועשה טוב    -)ג( בטח בה'    -  רש"י 
 תאכל ותתפרנס משכר האמונה שהאמנת בהקדוש ברוך הוא לסמוך עליו ולעשות טוב:   -ורעה אמונה  

לּולָֹּתִיְך  ירמיה פרק ב )   ג י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ּכְ ַלם ֵלאמֹּר ּכֹּה ָאַמר ְידָֹּוד ָזַכְרּתִ ָ ְד ב( ָהלְֹּך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוש  ּמִ ְך ַאֲחַרי ּבַ ֶאֶרץ  ֶלְכּתֵ ר ּבְ ּבָ
   לֹּא ְזרּוָעה: 

אם הייתם שבים אלי תאוותי לרחם עליכם כי זכרת חסד נעוריך ואהבת כלילת חופתך שהכללתיך לחופה ול'    -)ב( זכרתי לך    -  רש"י 
נוצי"ש בלעז, ומה הוא חסד נעוריך לכתך אחר שלוחי משה ואהרן מארץ נושבת יצאתם למדבר ואין צדה   הכנסה הוא, כלולותיך 

 כי האמנתם בי:   לדרך 
ישראל   ד בני  כן  כל    ועל  שהם  הקליפות  מיניקת  לשמרם  בניה  על  דמסככא  בחי' אמא  סוכה  בחי'  כבוד  לענני  צריכים  היו  במדבר 

 בלבולי האמונה, ועל כן היו במדבר כמו בתיבת נח, בהנהגת מעל הטבע, וכנ"ל באות יד.

ה עניין אחד אלא שצדק היא אמונה חלשה, וכאשר מחברים לה אמת אזי  שצדק ואמונ )בלק קצב(  אות ב' עפ"י זהר    כמבואר בתורה ז'  ה 
 הוא אמונה שלימה. ואמת נקרא זרע אמת כמבואר שם, כי הוא נזרע בקרקע הצדק ועי"ז מתגדלת האמונה ומתחזקת כמבואר שם.

בחי' מיין נוקבין לעורר  ולהעלותם נראה מבאר בזה כיצד מחזק את אמונתם ע"י שמקבץ את האמונה ואזי מעלה אותם ב   לקבצם   ו 
יחוד הפנימי הנ"ל של שראל סבא ותבונה שעי"ז נשפע שפע אמת המחזק את האמונה כמבואר בלק"ה ערובי תחומין ה'. ואזי זוכה  
על ידם לדבורי אמת בבחי' כולו זרע אמת ואזי אמונתם בבחי' ארץ זרועה הפך הארץ לא זרועה הנ"ל ואזי הוא נעשה רועה אמונה  

 ין ומפרנס את האמונה של התלמידים. במרעה האמונה של הצדיק.שמחזק ומז 

ְרֵתִני:   תהילים פרק קא   ז  ָ ִמים הּוא ְיש  ֶדֶרְך ּתָ ִדי הֵֹּלְך ּבְ ֶבת ִעּמָ ֶ ֶנֶאְמֵני ֶאֶרץ ָלש     )ו( ֵעיַני ּבְ

עיני בהם להבי   -  רד"ק  נאמני ארץ  ומישיבתו, אבל  ירחיק מביתו  עיני בנאמני ארץ. אמר כי הרשעים  אם אל מקומי שיהיו עמי  )ו( 
 מאיזה המקום שיהיו שם, לפיכך אמר בנאמני ארץ, ואושיבם אצלי, גם לשרותי ולעבודתי איני לוקח אלא הטובים: 

בחי' בינה עילאה ביחס לתלמידים ועי"ז מעלה את אמונתם מיין נוקבין לבינה עילאה ועי"ז חוזר ונשפע להם הארת אמת    הצדיק   ח
 מונה, כי הוא איש תבונה הנ"ל שמגלה עצות מני חושך שעל ידם גדלה האמונה כנ"ל.חזקה שעל ידה מתחזקת הא 

 מושביך   -בתרלד   ט 



 מוהר"ן תנינא                        ליקוטי                              תורה ה                                     2י: 

את  ש כשראה  הגריםבלעם  יתרו  אמונתם    בני  חוזק  את  זאתראה  זכו    ביטא  מהיכן  לרמוז  מושבך  בלשון 

 .  שמחזקם באמונה ועי"ז מתגיירים גרים מהלימוד של הרב עם בני הישיבהלהתגייר 

דמסייע לך כמובא בתיקונים  דהיינו תניא  תניא  ות  שהם אותיאיתן    שבלעם נקט לשון  וזהו

ד' מג שם  ה  \יא/ ([י]   )תי' כא  הם הפשט  לתקן  תנאים שבלימודם  שאיתנים  אנפין  זעיר  לרגלי  מסייעים 

המלכות את  בארמית  כי  .ולגדל  לימוד  דהיינו  הנ"לתניא  לעניין  האלה  התיקונים  דברי  מביא  ורבנו  כי    , 
כי הם נתגיירין ע"י בחי' הישיבה כנ"ל. כי ע"י רבי  ,  \יב/לימוד הישיבה הוא מסייע לגרים

גרים,   נעשין  עי"ז  ישיבה,  בחי'  שהוא  תלמידים  ידיעם  חלקי    על  ונתלקטין  שנתקבצין 
 האמונה כנ"ל. נמצא שבחי' אמונה נתתקן ע"י רבי עם תלמידים.  

המוח ונתתקן  נתחדש  האמונה  גם  מתחזקת  ועי"ז  התלמידים  ושל  הרב  התלמידי של  מוח  כי  ם  , 
ונתחדש ע"י הרב בהם   שמלמדם  נתתקן  ע"י שמסתכל  תנינא  עב  תורה  וזוכים    )ועיין  מוחם  מתנוצץ 

, וגם מוח הרב נתחדש ע"י  ( כששומעים תורה מפיהו היא מעלה יתירה  "כ, אעפ לגדולה דהיינו שפלות
כי ע"י שיורד והביאור בזה    )מכות י(כמבואר בגמ'    \יג /התלמידים, כמ"ש ומתלמידי יותר מכולם

ונשפע לו לצורך זה  לפרטים ולעומק ולמעשה  מדרגתם לברר ולבאר כל עניין עי"ז מתברר גם אצלו יותר  ל

 .  מוחין מלמעלה יותר
בר הוא  הקיבוץ  זמן  ראש"ועיקר  בחי'  שהוא  כנ"ל \יד/ ה,  המוחין  תיקון  בחי'  הוא  שאז   ,  

ביותר מצד הזמן ושל    מוחיןהדהיינו    . והם מאירין ומחזקין זה את זהדהיינו שמסוגל לזה  של ר"ה 

והתלמידים כי    .הרב  המדרגות  היינו  את  השכל  משיג  ידם  שעל  חושים  חמישה  בחי'  יש  שבר"ה  כמו 

כך   יותר  של המגושמות  חושים  הה'  בחי'  כל  יש  כשמתקבצים,  התלמידים  עם  בהרב  גם 
בחיהמוח.   חמש  בבחי'  נות דהיינו  שהוא  להרב  נמוכה  במדרגה  שהם  התלמידים  בין  קשר  יש  ידם    שעל 

והמוחין מחזקים זה את זה כפי הכלל בתורה זו שהכל תלוי במח וכשהוא חזק    .\טו/ ל ביחס אליהםמוחין ושכֶ 
אזי גם בבחי' הסתלקותו הרושם שנשאר הוא חזק והכא נמי חוזק החוש להיות משיג השגות קרובות לשכל  

והם    ,ים להשיג רוחניותיש חוש  ,יש חושים להשיג גשמיותשופחות מגושמות זה תלוי בחוזק השכל, כי כשם  
זה   לעומת  כאן    ובחולשתזה  כאן שכיון שיש  וזה הכוונה  בחוזק המוחין,  תלוי  וזה  הגשמי מתחזק הרוחני, 

 שתי בחי' מוחין דהיינו גם של ר"ה וגם של הרב ותלמידים אזי החושים מתחזקים משניהם. 

 
 בדפים שלנו דף מד. ועיין גם בזוהר רע"מ פנחס רלח: וכי תצא דף רעט.  י

מג   יא זהר דף  בגין דמרחק   : תיקוני  עם אבהן,  ריב  ה' דא שכינתא, דאיהי  ריב  הרים אלין אבהן, את  שמעו  ין לה מבעלה,  ובגין דא 
אתוון, ואינון נצח והוד  ]דף מד.[    דאינון אתקריאו אמוראים, והאיתנים מוסדי ארץ אלין אינון תנאים, ואלין תנאי"ם איתני"ם בהפוך 

 )צדיקים( איתני עולם, והא אית"ן בהפוך אתוון תני"א דמסייע ליה בגלותא, ועלה אתמר איתן מושבך ושים בסלע קנך: 

ין,  ָאֶרץ  מֹוְסֵדי  ְוָהֵאיָתִנים   שכתוב  ומה  -  פירוש המתוק מדבש  ֵ ו ן   ִאל  ִאי  ִאינ  נ ָ ַּ ין ,  התנאים  הם  אלו   ם" ת  ֵ ִאים  ְוִאל  נ ָ ַּ ו ךְ   ם "ֵאיָתִני  ת  ִהפ    דף )  ב ְ
ְתָוון   ( א" ע  מד ו ן ,  ם"איתני  הם  אותיות  בהפוך   ם "תנאי   אותיות   כי   אַּ ח   ְוִאינ    כלול  דהיסו   וגם  א"דז   והוד  בנצח   מושרשים  התנאים  כי   ָוהֹוד  ֶנצַּ

  מבחינת   הם  והתנאים,  עולם  הנקראת  המלכות  קומת  את  לבנות  א" דז   ויסוד  הוד  לנצח  מסייעים  שבתורתם  לפי   עֹוָלם   ֵאיָתֵני  ונקראים,  עמהם

ו ךְ   ן "ֵאיתָ   ְוָהא   כי   ואמר,  דגדלות   ליחוד  בתורתם  הגורמים ,  ת"דהויו  דגדלות  מוחין ִהפ  ְתָוון   ב ְ ְניָ   אַּ ַּ   היא   תיות או   בהפוך   ן "אית  מלת  והנה   א " ת 

יעַּ , א"תני  י ֵ ָגלו ָתא  ֵליה   ִדְמסַּ   פרצוף  את  ולבנות  ולתקן לגדל  א "לז בתורתם  מסייעים  הם, א"דז  ויסוד הוד  שבנצח  התנאים  כי,  בגלות לו שמסייע ב ְ

ֲעָלה  ,  המלכות ר   וַּ מַּ ֶבךָ   ֵאיָתן  נאמר  המלכות   ועל  ִאת ְ   כן   גם  הנקרא  שלו  סוד הי   הארת  ומקבלת  א"דז   י " הנה  באחורי   תמיד  יושבת  את'  פי   מֹוש ָ

ים(,  קשתו   באיתן  ותשב (  כד   מט   בראשית )   בסוד )   איתן ע  ְוש ִ לַּ ֶ ס  ךָ   ב ַּ   ותחזור,  שלם  בפרצוף   אותה  בונים  שהתנאים   עד  סלע   בבחינת  נקראת  המלכות  ואז  ִקנ ֶ
 (   מ "וז  ר " שע )  . היחוד בסוד  א"ז  עם פ"פב
שהיא מאחרי ז"א דהיינו בחי' גר שעדיין אמונתו חלשה בחי'  רמוז באיתן מושבך כמבואר בתיקון הנ"ל שרומז למלכות כ   ועל כן   יב

 אחור באחור.
נג   יג ְוִנְתָקְר     -  עיין תורה  ם,  ְעּתָ ּדַ ִלימּו  ְ ִהש  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ִרים,  ּגֵ ר  ְלַגּיֵ ַעְצָמן  ֶאת  ָטְרחּו  ָרה  ְושָֹּ ַאְבָרָהם  ֶזה  ִביל  ְ ַהְינּו  ּוִבש  ַהּזֹּאת,  ַלֵה"א  בּו 

ם ִיְת  ֵ ם': ֲאבָ ְלַדַעת ַהש ּ ּלָ ֵתר ִמּכֻּ ְלִמיַדי יוֹּ ְבִחיַנת 'ּוִמּתַ ם, ּבִ ְעּתָ ל ּדַ ּדֵ ִרים ִנְתּגַ י ַעל ְיֵדי ּגֵ ַרְך, ְוָזכּו ְלָבִנים. ּכִ ק  ּבָ , ְוהּוא ָרחוֹּ ַדְעּתוֹּ ֵלם ּבְ ָ ֵאין ש  ֶ ל ִמי ש 
ִחיַנת ֵה"  ּבְ הּוא  ֶ ַרְך, ש  ִיְתּבָ ם  ֵ ַעת ַהש ּ ִמּדַ ן  ּכֵ ֶ ל ש  ַעת ָהָאָדם, ּכָ ִליד: ִמּדַ ִעים ֶאת ַעְצָמן,        א, ַוֲאַזי הּוא ָקָטן ְוֵאין מוֹּ יִקים ְמַיּגְ ּדִ ַהּצַ ֶ ַעם ש  ַהּטַ ְוֶזה 

ֶאלָּ  ם,  לוֹּ ָ ְוש  ַחס  ָדם,  בוֹּ ּכְ ת  ְלַהְרּבוֹּ ֵדי  ּכְ ֶזה  ֵאין  ַרְך.  ִיְתּבָ ָדתוֹּ  ַלֲעבוֹּ ְלָקְרָבם  ָאָדם  ֵני  ּבְ ַאַחר  ְדִפים  ם,  ְורוֹּ ְעּתָ ּדַ ִלים  ְ ְלַהש  ֵדי  ּכְ ת  א  ְבִחינוֹּ ּבִ
ם':  ּלָ ֵתר ִמּכֻּ ְלִמיַדי יוֹּ  'ּוִמּתַ

י   -  תנינא צד    עיין תורה   יד ִריִכין ִלְנסַֹּע ְלַצּדִ ּצְ ֶ ָנה, ש  ָ ָרה ַעל ִעְנַין רֹּאש  ַהש ּ תּוב ֶאְצלוֹּ ּתוֹּ ָהָיה ּכָ ֶ , ש  ש  דוֹּ יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ָ ָנה.  ש  ָ ִקים ַעל רֹּאש  ַהש ּ
 ְ ם ֵמִעְנַין ש  ָ יק הּוא בְּ ְוָהָיה ְמבָֹּאר ש  ּדִ י ַהּצַ ּכִ יק.  ּדִ ַהּצַ ת ֵאֶצל  ִכין ָאז ִלְהיוֹּ ּזוֹּ ֶ ש  ָנה, ּכְ ָ רֹּאש  ַהש ּ ּבְ ִצין  ְתַקּבְ ּמִ ֶ ים ש  ִ ה ָראש  ָ י הּוא  לֹּש  , ּכִ ִחיַנת רֹּאש 

ָנה, ְוָכל   ָ י הּוא רֹּאש  ַהש ּ , ּכִ ִחיַנת רֹּאש  ן ּבְ ָנה הּוא ַגם ּכֵ ָ ָרֵאל, ְורֹּאש  ַהש ּ ֵני ִישְֹּ ְעּתוֹּ ּומֹּחוֹּ  רֹּאש  ּבְ ר ּדַ ֵ יק ּוְמַקש ּ ּדִ ְעּתוֹּ ְלַהּצַ א ִעם מֹּחוֹּ ְוּדַ ֶאָחד ּבָ
ָנה, ִנְמָצא  ָ ָרֵאל ּבְ רֹּאש  ַהש ּ ֵני ִישְֹּ הּוא רֹּאש  ּבְ ֶ יק ש  ּדִ , ְלַהּצַ ִחיַנת רֹּאש  ן ּבְ ם ּכֵ הּו ּגַ ּזֶ ֶ , ש  וֹּ רֹּאש  ּבְ ֶ ים ַיַחד. ְוָהָיה לוֹּ   ש  ִ ה ָראש  ָ לֹּש  ְ צּו ש  ְתַקּבְ ּנִ ֶ ֶזה    ש  ּבָ

ָלּה:  ֵלָמה, ְולֹּא ָזִכיִתי ְלַקּבְ ְ ָרה ש   ּתוֹּ

 חוש הוא כלי המח להשיג את הגשם, וכאן החוש הוא שהגשם ישיג את השכל של הרב.  צ"ע שבדרך כלל   טו 
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להשיג גשמיות, דהיינו השכל  שליחבעניין החמישה חושים שיש ברב ותלמידים צ"ע. כי כאמור חוש הוא  
ומחזיר לשכל  החוץ הגשמי,שהחושים עומדים בגבול החיצוני של הגוף קולטים כל אחד לפי תכונתו את 

 לפי שפת השכל.  המציאות הגשמיתתרגום של  ע"י המדמה 
הפך הכלל הזה כי לא מבאר כיצד הרב רואה ושומע וכו' בחושיו  מבאר לכאורה לכן צ"ע דברי רבנו כאן ש

כיצד הם אצל   את התלמידים אלא להפך מבאר כיצד התלמידים רואים ושומעים וכו' את רבם. דהיינו
וריח הוא הקושי  , התלמיד לצורך קליטת הרב, כגון בראיה לראות את הרב ובשמיעה לשמוע מהרב

 . , והטעם הרגשת נעימות תורתולהתקרב אל הרב
אבל כאמור הכלי לקלוט מה שחוץ לאדם   ,מח הרב ע"יוזה  ,המכוון הוא לחזק את מח התלמידיםשונראה 

הוא החושים והתלמידים מקבלים תיקון המוחין מהרב שהוא מחוץ להם ע"י החושים, וע"י תיקון המוחין  
ועי"ז יש להם השגה יותר שכלית שלהם נתתקן החושים שלהם, כנ"ל שהחוש הוא בחי' הסתלקות המוחין. 

   וחין, ועי"ז נתתקנים יותר החושים שלהם וכו'.ודקה בהרב, וזוכים לקבל ממנו יותר מ
צריכים הכנה כדי לקבל מהשכל של לכן גשמיות ביחס לשכל של הרב,  ואהתלמידים השכל שלהם הכי 

מכינים לבם   ובחוש השמיעהשמסתכלים בו  חוש הראיהע"י  מהרב הרב, וזה ע"י איזה השראה שמקבלים

  ובחוש הטעם, והמניעה מגביר החשק )תורה סו( אליוטורחים לנסוע  ובחוש הריחלשמוע מוסר ממנו 

הוא התגברות על תאוות ממון שמוציא   וחוש המישוש, מרגישים נעימות תורתו שעי"ז נמשך ליבם אליו
 הוצאות על הנסיעה לרב. 

ימיות האדם לכל מה שחוצה לו  החושים שהם השער בין פנ כי לקבל מהרב,הכלים נמצא שחמשת החושים  
   .הרב הוא בחוץו

  וזוכה להתנוצצות המוחין )כמבואר בתורה עב תנינא(   התלמיד קולט את דמות הרבעל ידו  חוש הראי'  

והיו עיניך רואות את    \יח/ )ישעי' ל(מה שכתוב  , בבחי'  \יז/[טז]   בחי' מה שרואין את הרב  הז
פעולות  מוריך בכל  להדיא  רואים  יהיו  אלא  היום  כמו  מסתתר  הקב"ה  יהיה  לא  לבא  שלעתיד  יו דהיינו 

הצדיק ראיית  לעניין  זאת  דורש  ורבנו  אותן,  הפועל  גדול  שהוא  דבר  בכמה   שהוא  רבנו  הפליג  וכבר 

 : תורות בעניין זה כגון תורה ד' ח"א ושם תורה יט ותורה סו תנינא ותורה עב תנינא ועוד 
ידו התלמיד קולט את דברי הרב  שמיעה גל  וי  \יט/, הוא בחינות )איוב לו(וזוכה לתיקון המוחין   על 

 המוסר של הרב:   \כ/, דהיינו מה שכ"א וא' שומעאזנם למוסר
בחי'    ריח המוחיןזה  תיקון  לקבל  כלי  נעשה  שעי"ז  הרב  אל  להתקרב  והקושי  בחי'  \כא/ האף  זה   ,

הטירחות והיגיעות שיש לכ"א וא' בשביל לנסוע ולילך ולבא אל הרב. וזה בחי' ריח, בחי'  
אם יהיו שדיך כאשכולות דהיינו תלמידי חכמים  ש זרע יעקב(  )עפ"י  פשט הפסוק    ,וריח אפך  \כב/ )ש"ה ז(

יהיה ריחם  ישוב ואפילו הרשעים הגורמים חרון אף  יהיו אנשי אשכולות אזי יתקבלו התוכחות שלהם ואזי  

 
 עיין שיש"ק ח"ה סימן כח   טז 

ו הקדוש ועל כלל הקיבוץ  אף גם חוש הראיה והשמיעה והטעם נתתקן גם עכשיו על ידי שמסתכלין על ציונ   -אות כו    עיין פל"ח   יז 
ונקודה   הארה  בחינת  איזה  יש  בוודאי  מהקיבוץ  אחד  ובכל  ז"ל,  הקדושה  וזכותו  בכחו  והכל  אליו  ומתקבצין  המתאספין  הקדוש 
הקדושה מה שקיבל על ידי התקרבותו אליו ז"ל, ועל ידי שנכלל גם כן בהקיבוץ הקדוש הזה נמצא שזה גם כן בכלל )ישעיה ל( והיו  

ת את מוריך, בפרט שכבר מבואר בדבריו ז"ל בליקוטי הראשון בסימן קצ"ב ובסימן ר"ל שעל ידי שמקבל חכמת רבו ודברי  עיניך רואו 
אמת שלו על ידי זה הוא מקבל בחינת פניו ועיין גם בסימן קנ"ג מענין קבלת פני תלמיד חכם, שתלמיד הגון כראוי זוכה לקבל פני  

 כד..  עיין פל"ח על תורה ד' חלק א' אות  , וכבר מבואר מזה במקום אחר הרב היינו שיתראה בתוכו פני הרב וכו'

ְמָעתוֹּ ָעָנְך:   ישעיה פרק ל   יח ָ ש  ל ַזֲעֶקָך ּכְ ן ָיְחְנָך ְלקוֹּ ה ָחנוֹּ כוֹּ לֹּא ִתְבּכֶ ם ּבָ ָלִ ָ ירּוש  ב ּבִ ֵ ן ֵיש  ִצּיוֹּ י ַעם ּבְ )כ( ְוָנַתן ָלֶכם ֲאדָֹּני ֶלֶחם ָצר ּוַמִים    )יט( ּכִ
ֶריָך: ָלַחץ ְולֹּא   ת ֶאת מוֹּ ֶריָך ְוָהיּו ֵעיֶניָך רֹּאוֹּ ד מוֹּ ֵנף עוֹּ    ִיּכָ

  ' עוד ימים באים אשר העם הנשאר בציון והעם אשר ישב בירושלים לא יצטרכו לשאול בקשה מה   -)יט( כי עם בציון    -  מצודות דוד 
וכו'      ל יענה לך: מיד כשישמע את קו   -בבכיה כי יחון אותם לשמוע קול זעקתם ואם תהיה בזולת הבכי. כשמעתו   ונתן  רצה    -)כ( 

לומר המקום יתן בלבבכם להסתפק בלחם צר ומים לחץ כאלו דחוק לכם הלחם והמים ולא תהיו שטופים אחר התענוגים כמו עתה.  
הקב"ה המלמדך להועיל לא יסתיר פנים ממך ואחז במשל כאדם המכסה פניו בכנף בגדו שלא יראוהו. והיו    -ולא יכנף עוד מוריך  

 כשלא יסתיר פניו אם כן יהיו עיניך רואות אותו ר"ל תוכל לשאול כל צרכיך כי ימלא משאלותיך:   -יך  עינ

בּון ֵמָאֶון:   איוב פרק לו   יט  ֻּ י ְיש  ֶגל ָאְזָנם ַלּמּוָסר ַוּיֹּאֶמר ּכִ  )י( ַוּיִ

סר מיסרין את הנפש כמו יסורי  לשון דברי מוסר. ובאמת הם מאותו שרש, כי דברי מו מ   פירש   עפרש"י מוסר מלשון יסורין והמצודות 
 הגוף את הגוף.  

סו תנינא    צ"ע   כ יט  לכאורה המוסר שייך לעינים כמבואר בתורה  עיין    ועוד.  ותורה  שאמר האם שמעת  שיחות הר"ן אות קכד  גם 
ל אדם  ונראה כי סתם מוסר הכוונה למצוות תוכחה והיא מפה לאוזן. אמנם אדם לעצמו שמחפש תוכחה רואה בכ   ממני פעם מוסר.

 מוצא איזה נקודה שיש לו ללמוד ממנה. וגם שומע אותה מדבורים כל אדם גם כשלא מתכוונים אליו בדווקא.

בבחי' ומשה נגש  המניעות מגבירות את החשק. ועיין תורה טו תנינא ותורה מו תנינא שהאלקים נמצא בתוך המניעה    עיין תורה סו   כא
 ין הוא שבירת המניעות.דהיינו שהכלי למוח אל הערפל כי שם האלקים  

ּתַ  שיר השירים פרק ז   כב ְך ּכַ ֶפן ְוֵריַח ַאּפֵ ת ַהּגֶ לוֹּ ּכְ ְ ֶאש  ַדִיְך ּכְ ָ יו ְוִיְהיּו ָנא ש  ַסְנִסּנָ ֲחָזה ּבְ י ֶאֱעֶלה ְבָתָמר אֹּ  ּפּוִחים: )ט( ָאַמְרּתִ
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הוא בחוטם שנקרא אף ומצינו שטרחה וקושי  ריח  חוש השכיון    בלשון הפסוק רמז  א ורבנו מצ  .טוב כתפוחים

אף נקרא  הפסוק  מה  בחי'    גם  על  חז"ל  ב(  שדרשו  חכמתי שבאף    אף חכמתי עמדה לי)קהלת 
דהיינו החכמה שלמדתי מתוך הדחק והקושי היא    [{כד]   ע"ש במ"כ   כג מ"ר קהלת סדר ב }עמדה לי  

כי אף הכוונה לבחי' כעס בחי' חרון אף ויש כעס דקדושה שעל ידו מתגבר ונלחם  ,  התקיימה אצלי ביותר 

דהיינו ע"י טירחות ויגיעות כי אי אפשר לקבל מהרב כי  ושה,  במניעות, שזה כמו כעס אבל דקד
ידיאם   ויגיעות  על  וזהו בחי' חוש הריח[כה]   טירחות  עצם    ,  את  מטעם שאוכל  להבדיל  ריח  כי 

הדבר אבל בריח רק מרגיש את החיצוניות הדקה הסובבת את הדבר וזה משל להשגת הרב בבחי' דקה מאד  

 : שבשביל זה צריך שבירת מניעות
ומרגיש נעימות  של התלמיד    , ועי"ז מזדכות השגותיומיד בדבוריולזה בחי' הנעימות ששולח הרב לת  םטע

מתיקות אמרי נועם של   כוטעם , זה בחי' מה שכ"א טועם ומרגיש  גם בתורה זכה וגבוהה יותר
 :   הרב

. זה בחי' ההוצאות שיש לכ"א, מה  באות יד כמ"ש ידיהם ולא ימישון  משוש זה בחי' ידים כנ"ל
יביא לחמו  על הוצאות לבא להרב.טרחת פרנסתו  יא יגיע כפו  שכ"א מוצ  , הואואע"פ שבנפשו 

לרב  הנסיעה  להוצאות  זה  ממון  כנ"ל  מוציא  כפו  יגיע  בחי'  ידים,  בחי'  משוש  בחי'    אע"פ   וזה 
, ועי"ז  )תורה נו(  כי עפ"ר נעשית בידים שהם עסקניות  שטרחת הפרנסה היא לא רק בידים נקרא יגיע כפים

 . חלק המעשי והגשמי ביותר שלו לכוונו רק למטרה רוחנית והצלחת הנפשמזכך את ה 
בר"ה כמו  חושים  הה'  בחי'  נתתקן  כאן  שגם  זה  .נמצא  את  זה  ומחזקין  מאירין    , והם 

עם   הרב  של  חושים  הה'  אלו  ע"י  ונתחזקין  ר"ה,  של  חושים  הה'  בחי'  נחלש  שלפעמים 
מחזקים זה את  מה שו  , ת החושים ומזככים אותםשהמוחין מחזקים א  כנ"לנ"ל  התלמידים, וכן להיפך.  

הכונה שהמוחין של ר"ה מחזקים את החושים של ר"ה ושל הרב ותלמידים וכן המוחין של רב ותלמדים    ,זה
  .מחזקים את החושים של ר"ה ושל רב ותלמידים

דקדושה   חותם  תפילין שהוא  בחי'  התפילין מה  דהיינו  גם  מכח  האדם  בלב  המאיר  האמת  שע"י 

הקב"ה  נחת עם  שלו  האמונה  ברית  ידם ם  על  התלמידים  נתתקן  עם  הרב  לימוד  )ישעי ע"י  בבחי'   , '  
תורה  \כז/ ח( הרב  ידה  בלימודי  חתום  עם  הלימוד  שע"י  התורה  ינו  התלמידים  היטב  נקשרת  בלב 

 :כראויאצלם נחתם ברית האמונה  י"זדים ולרב בחוזק ועימאיר אור האמת לתלמכמבואר בפרש"י שם ו

 
היו תלמידים רבים עד שגם  לרב הונא  מבואר שם ש  \ל/כט{ כתובות קו ע"ש}  כחמשארז"ל בחי'    וזה

ובזמן   שאכלו על שלחנו,  אחרי השיעור שרובם הלכו לבתיהם נשארו בבית המדרש שמונה מאות תלמידים
תלמידים  וכיון שהיו    . מתרגמים שישמעו ממנו וישמיעו בקול גדול לצבור  שלש עשרההשיעור היה צריך  

כד הוו קמו רבנן ממתיבתא דרב הונא  .  ה מלמדם ברחובה של עיר והיו יושבים על הקרקערבים הי 
הונא   רב  בישיבת  מלימודם  קמו התלמידים  נפצי גלימייהובבבל  כאשר  בגדיהם   הוו  את  מנערים    היו 

 
 בתשכט תיקן סדר ב' ו  א' כי יש ספרים בקהלת רבה שכתוב א' )ועדין נמצא גם בספרים שלנו(סדר  בתרלו כתוב  כג

 פרשה ב פסוק ט אות יג ובביאור המתנות כהונה שם. ובמדרש זוטא קהלת פרשה ב אות ט וילקוט שמעוני קהלת פ"ב רמז תתקסח   כד

 תורה מו תנינא   עיין   כה 
 מתיקות )תיבת טעם נמחק(  -טעם מתיקות, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד   כו

ם ּתוֹּ   ישעיה פרק ח   כז  עּוָדה ֲחתוֹּ ר ּתְ ָדי: )טז( צוֹּ ִלּמֻּ    ָרה ּבְ

כל זה מן הנבואה שנאמרה למעלה כי כה אמר ה' אלי ועוד זאת אמר לי צור תעודה לשון העדותי בכם    -ר תעודה  ו )טז( צ   -  רש"י פ 
לשון   אין  תאמר  ואם  ה'  לימודי  הנקראים  שמים  ויראי  תלמידך  לימודי  לב  על  התורה  וחתום  התראתי  קשור  התראה  לשון  היום 

 תורה נופל הוא בו שנאמר קשרם על לבך תמיד )משלי ו(:   קשירה נופל בלימוד 
 מה שאמרו רז"ל בגמרא, ובתקפא נמחק תיבת גמרא, ובתרלו ציין לכתובות.   -דפו"ר ב   כח 

 ובתשכט תוקן )ואין דף כזה שם(  (כתובות קל )  -בתרלו   כט 

ונפצי גלימייהו הוה סליק אבקא וכסי    רב הונא הוה דריש בתליסר אמוראי כי הוו קיימי רבנן ממתיבתא דרב הונא   -  כתובות קו.  ל
   .ליה ליומא ואמרי במערבא קמו ליה ממתיבתא דרב הונא בבלאה 

ומתחלקין למקומות הרבה שהיה  -  פרש"י  ומלאחור  ומלפנים  וזה מכאן  זה מכאן  בתליסר אמוראי. השומעין מפיו ומשמיעין לרבים 
 העם רב: וכסי ליה ליומא. מאפיל את החמה והיה ניכר בא''י: 
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היה מאפיל    ([לג ]   )דהיינו שמשא לב( וכסי ליומא  לא) והיה עולה ענן של אבק  , וסליק ענני    ,מהאבק

   :ד שהיה ניכר אפילו בארץ ישראלעל השמש ע
היינו כשהיו קמים התלמידים מהישיבה של רבם רב הונא, הוו נפצי  ומבאר רבנו עפ"י הנ"ל  

דהיינו   את  גלימייהו  כשהם  הלבושין,  מנערים  גדלות,  צג(    "שבחי'  גאות  )תהלים  מלך  ה' 
י  לבש שעל  לבושו  היא  כי  להקב"ה,  אלא  ראויה  ואינה  התנשאות  היא  גאווה  לנו  כי  מתגלה  בדמות דו 

הגורמת לנו לכבד אותו כראוי, וכל המתגאה בעצמו הוא מתלבש בלבושו של הקב"ה, ונעשית אצלו גסות  

בחי'  מעליהם את  מנפצין ומסלקין  תלמידי רב הונא ע"י לימוד התורה בשיבה שלו  . היינו שהיו  הרוח
וא סגירת וקשירת  שההגאוה, כי ע"י הישיבה של הרב עם התלמידים נתתקן חותם דקדושה  

הקב"ה   עם  האמונה  כנ"לברית  הגאוה  היפך  מתגאים  באות    שהוא  הגרים  שמביאים  גאוה  שע"י  ו' 
בעולם   ניאוף  ומגבירים  שקר  של  דור  בשרו  מנהיגי  החתים  ז'  ובבחי'  חותם  באות  נתקן  ארץ  מגיני  ע"י 

 .  דקדושה

בלשוןוזהו   הגמ'  הגאוה  לאות  גלך  מ"י  יר"ת  [  לד] גלמי    כיגלימייהו    שנקטה  בחי'  בש, 

 כנ"ל, שהם הכניעו וסלקו אותה.  
שמסלקין ומעלין בחי'  לשון  זהו בחי' תיקון הברית.  כי סליק ענני  וסליק ענני,  שנקט לשון  וזהו  

 לבחי' מוחין תפילין כנ"ל.   החתים בשרו
  \לה/)בראשית ט( מה שאמר הקב"ה אחרי המבול בחי'כי ענן זה וסליק ענני, שנקטה הגמ' בלשון וזהו 

דהיינו שהקשת בענן מזכירה להקב"ה שכרת ברית עם    ,וראיתיה לזכור ברית עולם  והיתה הקשת בענן

נמצא ש מבול.  עוד  יביא  עולם שלא  בריות  גםברית,  כריתת  בחי'    קשת היאכל  היא  בחי' תיקון    וקשת 
תשב  ו"  (בראשית מט כועל ברכת יעקב ליוסף )מבואר בפרש"י  כ  \לו/תכי הברית נקרא קש  הברית כנ"ל

קשת הברית ושמירת  ו  . ולא פגם בה עם אשת פוטיפר  ששמר  ששבח אותו על שמירת הברית,  "באיתן קשתו
דים בכל  יהברית שכרתנו עם הקב"ה להיות מול  גם היאבכל מקום  שמירת הברית  הברית הם עניין אחד כי  

 .  רק לכבוד שמים וקבלה השפעהאיזה אופן של  

מז()תהל  אספונ   מיםע  דיבינ ר"ת  ענן  וזהו   עמים    \לז/ ים  נדיבי  גריםכי  כמבואר   [לח]   בחי' 

גרות היא שנותן ומנדב את , כי  בפרש"י שם שנקראים על שם אברהם אבינו שהיה נדיב לב ראשון להתגייר

נעשה תיקון הברית  דהיינו ע"י תיקון הגאווה שהביאו הגרים  כי ע"י תיקון הגרים    וזה רמז.  לבו לה'
כי תיקון הגאווה של הגרים ע"י תיקון הברית נעשה ע"י   "ארץ מאד נעלהמגיני  "וזהו שמסיים הפסוק הנ"ל  

 .  באות ז' כנ"להמגיני ארץ 
דהיינו שמעלים חותם דס"א    ,החתים בשרוואזי כשנעשה תיקון הברית, דהיינו שמעלין בחי'  

ע'  }  \מ/על מוחא  לטן יאזי נעשה בחי' תפילין דמכסי  ,לבחי' מוחין  לבחי' חותם דקדושה דהיינו

 
יומא   לא  מיכסי  דכי  דה"ק  ונראה  וז"ל  שם  שכתב  כתובות  מהרי"ט  בחידושי  וע'  ענן  כמו  החמה  אור  על  כסה  שהאבק  המכוון  אך  אבקא  וסליק  איתא    בגמ' 

ל דרך א ע במערבא מחמת עננים וכו' הוו אמרי קמו ממתיבתא דר"ה, כלומר דמו כמאן דקמו ומזכירין אותו לשבח לומר שהיה לו תלמידים הרבה )ואפשר שהו

 ( )נחום א( כמו וענן אבק רגליו 
 . ושם מתחילת הקטע עד תיבת והיינו באות גדולה  הערה זו בסוגרים נמצאת כבר בדפו"ר   לב 

 עי"ש פרש"י מאפיל על החמה והיה ניכר בא"י   לג

 תהלים קלט טז   לד

ָלם   בראשית פרק ט   לה  ִרית עוֹּ ָעָנן ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹּר ּבְ ת ּבֶ ֶ ש  ר ַעל ָהָאֶרץ:   )טז( ְוָהְיָתה ַהּקֶ ֶ ר ֲאש  ש ָ ָכל ּבָ ה ּבְ ל ֶנֶפש  ַחּיָ ין ֱאלִֹּהים ּוֵבין ּכָ    ּבֵ

בין מדת הדין של מעלה וביניכם שהיה לו לכתוב ביני ובין כל נפש חיה. אלא זהו מדרשו    -בין אלהים ובין כל נפש חיה    -  רש"י פ 
 כשתבא מדת הדין לקטרג עליכם )לחייב אתכם( אני רואה את האות ונזכר: 

שברית   לו  קשת    טעם  ננערת נקרא  קשתו  בערוה  המסתכל  צב.  סנהדרין  קשתך.    עיין  תעור  עריה  גברא  שנאמר  לכח  הכוונה  ושם 
נקרא קשת  ואולי אפ"ל שמירת הברית  כחץ.  יורה  ויש מפרשים שאינו  כי עיקר היא השמירה שלא להשפיע במקום שלא    עפרש"י 

שפעול  בקשת  המושך  כמו  הוא  נמצא  שמים  כבוד  ועי"ז  מוליד  ומתאפק  שומר  הברית  שומר  נמי  הכי  המטרה  הפך  כביכול  תו 
 כשמשפיע יורה כחץ מכוון לכבוד שמים באמת.

ד ַנֲעָלה: )פ(    תהילים פרק מז   לז  י ֶאֶרץ ְמאֹּ י ֵלאלִֹּהים ָמִגּנֵ ים ֶנֱאָספּו ַעם ֱאלֵֹּהי ַאְבָרָהם ּכִ  }י{  ְנִדיֵבי ַעּמִ

ולהרוג על קדושת שמו : עם אלהי אברהם. שהיה נדיב לב הראשון תחלה לגרים עתה  נדיבי עמים. שהתנדבו עצמם לטבח    -  רש"י פ   
 נודע כי לאלהים מגיני ארץ היכולת בידו להיות למגן על כל הבוטחים בו :  

 שהיה נדיב לב ראשון תחלה לגרים. והמקור בסוכה מט: וחגיגה ג.  –עי"ש פרש"י על המשך הפסוק עם אלקי אברהם    לח 

 ןדמכסי  -בתשכט    לט 
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הסוגר ומכסה את המוח מדעות רעות  דקדושה  בחי' חותם  הארת אמת שהיא    \מא/:{ון סט דף קטותיק

 . של שקר
הגמ'  וזהו   בלשון  היינו  הרמוז  דהיינו שמשא.  ליומא  עלוכסי  תפילין  רמז  על   בחי'  דמכסיין 

בחי' משה, בחי' פני משה  דהיינו שמכסים על המח שהוא בחי' שמש  מוחא שהוא בחי' שמשא,  
)ב"ב עהכפני ח גם   \מב/ (.מה  רבנו  לומד  אעפ"כ  ליהושע  ביחס  כחמה  הגמ' שם שמשה  אע"פ שפשט 

, כי  )וכן מצינו בתורה א' ח"א שיעקב בחי' שכל בחי' שמש(  כי שמש כינוי לשכלכפשוטו שמשה בחי' שמש  
 [: מג ] וכנ"ל ,משה הוא הדעת

 
הסתלקות  וכשנתתקן   בבחי'  גם  אזי  כנ"ל,  תפילין  בחי'  משה  בבחי'  משה, המוח 

ג"כ   טובה  היא  שינה,  בחי'  שהיא  הרשימה שנשאר  גם  אזי  המוחין,  כשנסתלקין  דהיינו 

ה( )קהלת  בבחי'  בו    [מה]   משה ר"ת    עובד ה  נתש   תוקהמ  \מד/ מאד,  בהעלותך  דכתיב  בפ' 

אזי יכול לסלק  כנ"ל,  דהיינו שע"י שמשה הוא הדעת    )במדבר יב ז'( לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא

 .  עבד ה'וימת שם משה )דברים לד ה'( וגם בהסתלקותו ממש כמ"ש  ,ימו לבד נקרא עבד ה' השכל ועם הרש
  כי לפעמים נסתלקין המוחין אצל הרב, וכן אצל התלמידים, כי אין המוחין קבועים תמיד 

. ובשעת ההסתלקות, אזי הוא בחי' הסתלקות משה שהוא הדעת, בחי' שינה. וע"י  \מז/[מו]
 

נתבאר שחותם דקדושה הוא בח' שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך דהיינו תפילין של יד וכאן הם מכסיין על    לעיל באות ו'   מ
ונראה שבכלליות לפי המבואר כאן שתפילין הם תיקון המוחין בהארת האמת הכוונה לשל יד ושל     של ראש.  ן א, משמע תפלי ח מו 

כאן   שציין  הזהר  בתיקני  וכן  המתלבש  ראש,  החכמה  הארת  שהם  תפלין  על  בכלליות  מדבר  חילק אלא  לא  סט  תיקון  הטשרינרב 
 בבינה.

,  דאצילות  לחכמה  מלהאיר   נסתלקה  דאריך   והחכמה,  דאריך   לחכמה  מלהאיר  ק"דא  החכמה  הסתלקות  גרם  הראשון  אדם   של  שחטאו   לעיל  אמר   הנה  -  תיקון סט דף קטו:   מא

ַתר   ואמר ִהְרֵהר   ב ָּ ו ָבה   ד ְ ש  א   ָדם אָ   ת ְ ָ ת  א   ָהְדָרא   זה   ידי  על(,  ארצות  בשבע )  למטה  בהיותו  בתשובה  הרהר   הראשון   שאדם  אחר  ְלתַּ י   ְלבו ש ָ ב ֵ   שהוא  הלבוש  חזר  מֹוָחא   ְלגַּ

ִאיהו  ,  אריך  של סתימאה   המוחא את להלביש  אבא א   ד ְ ב ָ א   אַּ ָ ְפת  ְרקַּ י   קַּ ֵ ,  סתימאה   המוחא סוד  שהם, וכםשבת הפרשיות  את המלבישים התפלין  של הבתים   כעין הוא   שאבא ִדְתִפל 

ר ,  דאריך   סתימאה  במוחא  להאיר  ה"ב   ס"הא  אור  מלובש  שבו  ק"דא   החכמה  שחזר  שכן  וכל ב ַּ א   ָחְכָמה   ְדִאיִהי   מֹוָחא   ְוִאְתחַּ ָ ִאימ    אבא  דהיינו  חכמה  שהוא  המוח  נתחבר  ואז  ב ְ

  אבא   גם   חזרו,  למעלה   נתקן   כאשר  לכן ,  לאימא  אבא   בין   גם   פרוד   גרם   זה,  סתימאה  ממוחא   אבא  את   דהיינו   הקרקפתא   את   להפריש   הראשון   אדם   גרם   כאשר   כי,  היחוד  בסוד   באימא

ד .   באימא   אבא   שנתלבש  והיינו,  להתיחד  ואימא ש    כתוב   ִמי ָ י ַּעַּ וֹ   ְלָאָדם   ם " אלהי   ה " יהו   וַּ ת  ְתנֹות   ו ְלִאש ְ ָ ם   עֹור   כ  יש ֵ ְלב ִ י ַּ ו ן   ומפרש  , וַּ ין   ְוִאינ  ִפל ִ ו ן   ת ְ ִאינ    ם וה  ֵמעֹור   ד ְ

,  עור  בכתנות  וחוה  אדם  את  ואימא  אבא  הלבישו  כן  כמו,  לאבא   התפלין  של  הבתים  בחינת   כן  גם  שהיא,  באימא   אבא   את  הלביש  שאדם  כמו  ל" ור,  מעור  שהם  התפלין  של  הבתים  כעין 

הו א (  ק" הרמ  ג "ה)  ומפרש ,  התפלין  עור   בחינת   כן   גם   שהיו  הַּ ת   ִזְמָנא   ב ְ ו ָבה   ָקמַּ ש  ִאיִהי   ת ְ א   ד ְ ָ א קַּ   ִאימ  ָ ְפת  ין   ְרקַּ ְתִפל ִ   הנקראת  אימא   עמדה   הזמן  באותו   ָאָדם   ִעם   ד ִ

ָנא ,  אבא  על  המלבישה  דתפלין  קרקפתא  בחינת  שהיא,  אדם   עם  תשובה ג ָ ְסָיא   ֲעֵליה    ְלאַּ   החיצונים   מעיני  נתכסה  זה  ידי  שעל,  עור   בכתנות  אותו  ולכסות  עליו  להגן  ֲעֵליה    ו ְלכַּ

ֲהָוה ,  להזיקו  שבאו  ְווָנא ,  קדושה  של   לבוש   בלי   ערום   ה הי   כי   ָערֹום   ד ַּ גַּ י   ְדִאיהו    כ ְ ס ִ ַּ ל   כ  ָאה   מֹוָחא   עַּ ָ   על   אימא   כיסתה   כך,  אבא   שהוא   העליון   מוח   על   כיסה   שהוא   כמו   ִעל 

 .   אדם 

ל ,  חביבי   ובני  ו ְבִרי ,  בנו  אלעזר  לרבי  שמעון  רבי  עוד  ואמר אן   כ ָ ח   מַּ נ ַּ אַּ ין   ד ְ ִפל ִ ו  ,  תפלין   שמניח  מי  כל  ת ְ ִאל  ס ִ   כ ְ ַּ ל   י כ  ָאה   מֹוָחא   עַּ ָ   את  והלביש  כיסה  כאילו  לו  נחשב  ִעל 

א   ו ְבִגין ,  בתשובתו  הראשון  אדם  שגרם  כעין,  באימא   אבא  שהוא  העליון  מוח א   ד ָ ָ ִכיְנת  ָאה   ש ְ ָ יה    ָזָזה   ָלא   ִעל    המניח  מן  זזה  לא  אימא  שהיא  העליונה  שכינה  זה  ובשביל  ִמנ ֵ

    . הראשון מאדם כמו   תפילין

ואמר רבה א"ר יוחנן עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק שנאמר וברא ה' על כל מכון הר    -  .ה בבא בתרא דף ע   מב
ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן ונוגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חופה מלמד שכל אחד ואחד עושה לו הקדוש ברוך הוא חופה  

רבי חנינא שכל מי שעי  עיניו עשן לעולם הבא  לפי כבודו עשן בחופה למה אמר  בעולם הזה מתמלאות  ניו צרות בתלמידי חכמים 
ואש בחופה למה אמר רבי חנינא מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה כיוצא  

פנ  כפני חמה  פני משה  זקנים שבאותו הדור אמרו  כל הודך  ולא  ונתתה מהודך עליו  יהושע כפני לבנה אוי לה  בדבר אתה אומר  י 
   לימה.לאותה בושה אוי לה לאותה כ 

 שבזמן מועט נתמעט הכבוד כל כך שהרי יהושע היה נביא ומלך כמשה ולא יכול להגיע לכבודו:   -אוי לה לאותה בושה    -  רשב"ם 
 באות ז' ]דף ח:   מג

ה יֹּאכֵ   קהלת פרק ה   מד ַנת ָהעֵֹּבד ִאם ְמַעט ְוִאם ַהְרּבֵ ְ ן: )יא( ְמתּוָקה ש  וֹּ יַח לוֹּ ִליש  יר ֵאיֶנּנּו ַמּנִ ִ ָבע ֶלָעש  ָ    ל ְוַהש ּ

עובד האדמה ישן וערבה שנתו עליו בין שהוא אוכל מעט ובין שהוא אוכל הרבה כי כבר הורגל    -)יא( מתוקה שנת העובד    -  רש"י פ 
יח לו לישון כל הלילה מהרהר  ושובע נכסים של עשיר בעל פרקמטיאות הרבה אינו מנ   -בכך. והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון  

משה פירנס את  בהן, דבר אחר מתוקה שנת העובד את האלהים, אם מעט ימי שניו ואם הרבה ימי שניו יאכל שכרו המועט כמרובה,  

ושמואל הנביא פירנסם עשר שנים ושקלן הכתוב זה כזה שנאמר )תהלים צט( משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי    ישראל מ' שנה 
בקבר שנאמר )שיר השירים ז( דובב שפתי ישנים    -בעל שמועות. איננו מניח לו לישון    -כך נדרש בתנחומא. והשבע לעשיר  שמו וגו'  

 כל ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו שפתותיו דובבות בקבר: 
 עי"ש בפרש"י משה פרנס את ישראל    מה 

שבשעת הנסיון לוקחים מהאדם את דעת ועיין בזה בעש"ט וירא  ששמע מרבנו  לק"ה ערובי תחומין ו' יז  , ועיין  עיין שער הפסוקים ויצא ד"ה והנה גם יעקב היו בו ב' בחינות   מו 

 אות יג. ועיין תורה סה אות ג' כשרוצים לתת לאדם יסורים לוקחים ממנו הדעת.  
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כנ"ל, אזי גם בשעת ההסתלקות הדעת שהוא בחי' הסתלקות    תיקון המוחין ע"י הישיבה

 כנ"ל.   עובדה נתש  תוקהמבבחי' מחמשה, בחי' שינה, אזי גם בחי' השינה מתוקה וטובה,  

תיקון המוחין בבחי' משה  ע"י  כנ"ל  כי  הדעת  תיקון השינההוא  הוא  עי"ז  הסתלקות   ,  דהיינו 

 ל. בבחי' חלום ע"י מלאך כנ" שנשאר רשימו לבד  ,המוחין
דהיינו אפילו בשעת הסתלקות המוחין דהיינו אמונה תפלה  . מתוקה דייקא, מתוקה שנת העובדוזהו 

בחי' מיין אזי מרגיש מתיקות רק מעצם החיבור עם הקב"ה בלא השגות כלל רק תפילה באמונה תמימה  
עמתיקין, בחי' תיקון הברית   והחיבור  הקשר  תיקון  הברית שהוא  תיקון  ע"י  לזה  זוכים  הקב"ה  כי  ם 

. היפך פגם הברית  \נא/ במ"א בליקוטי הראשון בסי' נ'(נ)כמובא  מטשהוא בחי' מיין מתיקין  
כי כשפוגם בברית עם הקב"ה אזי מר לו התפילה והחיבור עם הקב"ה ומחפש    נבשהוא בחי' מיין מרירן 

עמלק   של  עניינו  תנינא  יט  בתורה  כמבואר  ע"י  חכמות  ח"ו. אבל  פגם טומאה הנ"ל  בחי'  שהוא 
 יקון המוחין כנ"ל, עי"ז השינה מתוקה בבחי' מיין מתיקין, בבחי' תיקון הברית כנ"ל.  ת

, היינו שאין מזיק לו האכילה  אם מעט ואם הרבה יאכל  [נג ] המשך הפסוק שם    גם כוונת  וזהו
כנ"ל בשינה  הנ"ל בחלום  טומאה  ח"ו  בא  ידה  דלעיל   [נד]   שעל  לעיל  נתבאר  שלא  חידוש  זה 

ת הלילה שע"י מאכלים לזה צריך שמחה וכאן מחדש שכשהמוחין מתוקנים אזי  א נתבאר שלהתגבר על טומ

כי נתתקן בחי' השינה    :)ואולי כי מוחין מתוקנים הם בעצמם בחי' שמחה(  לא יכולים המאכלים להזיק  
הדעת,   הסתלקות  בחי'  השינה שהיא  גם  המוחין,  תיקון  ע"י  כי  כנ"ל.  תיקון המוחין  ע"י 

 :  ד כנ"להיא ג"כ טובה ומתוקה מא
 

כדי להעמידו  שלוקחים לאדם את המוחין לפעמים  כגוןעד כאן דיבר מהסתלקות המוחין שאינה בכוונה 
חדש שהוא סילוק   וכאן מבאר ענייןועוד סיבות. או המקום  או מצד הזמן ישן, או כשהוא עייף או  \נה/בנסיון

צווה גדולה לחדד השכל אע"פ שמכי השכל בכוונה תחילה שזה עניין התמימות והשלימות בעבודה 
לקיים  כשבא , אבל בעבודת ה' עצמה ואזי נקרא בן ולהשתדל תמיד לצאת ממוחין דקטנות למוחין דגדלות

וזה עניין התמימות  , צריך לסלק את השכל ולעשות כמו עבד, בלא שום חקירה ושאלה כלל. רצונו ית'
 שהיא חכמה עצומה ומעט זוכים לזה בשלימות. 

אבל שם   .חכמות אין צריך כלל \נו/ ורה עח תנינא(ת)סוף ו רבנו בכמה תורות עד שאמר עניין זה מדבר עלי
 נראה שכוונתו לחכמות חיצוניות.

דקבילו אורייתא ולא "והתרגום  "עם נבל ולא חכם" לפסוק )דברים לב(ביאור רבנו  \נז/ ועיין תורה קכג
שהיו להם לא היו יכולים לקבל   כמותח, ומבאר רבנו שאם לא היו ישראל משליכים כל השכל וה"חכימו

   הכוונה לחכמות חיצוניות וע"ז.בפי' שם  את התורה.

 
ילוק בים אברהם שנעקר  . ועי"ש הח ויצא ד"ה והנה גם יעקב היו בו ב' בחינות   שער הפסוקים עיין  אפילו אצל צדיקים,    וכן מצינו   מז 

כי   נעקר אלא ישראל עיקר.     ואילו יעקב לא  זה מזה, כי לפעמים  שמו אברם לגמרי  יעקב או ישראל, הם בחי' פרצופים משונים 
הז"א יש לו פרצוף דקטנות, ונקרא יעקב. לפעמים יש לו דגדלות, ונקרא ישראל, והוא משתנה כפי הזמנים כנודע. ולכן יצדקו בו ב'  

מן    השמות,  פרטי  חלק  ויצחק, הם  כי אברהם  בחיר שבאבות,  נקרא  היותו  טעם,  נתבאר  ובזה  זמנו.  כפי  כל אחד  ישראל,  יעקב, או 
בחיר   נקרא  ולכן  וכנזכר.  בגדלותו  או  בקטנותו  ז"א  פרצוף  כללות  הוא  וישראל,  יעקב  אבל  גבורות.  או  חסדים,  או  דז"א,  הדעת 

 שבאבות: 
 בבבחי'   -בתרלד   מח 

   ובתקפא ציין היכן  במ"א(בדפו"ר )כמובא    מט 

 בתשכט עשה סוגרים )במ"א( ]כי אחרי שציין היכן לא מובן מדוע השאיר תיבות במ"א[  נ

ת ַמיִ ...    -תורה נ    נא ּתוֹּ ְ ת ט"ו(: "ְולֹּא ָיְכלּו ִלש  מוֹּ ְ ְבִחיַנת )ש  ין ְמִריִרין, ּבִ ְבִחיַנת ַמּיִ , הּוא ּבִ ְבִריתוֹּ ַגם ּבִ ּפָ ֶ ָרה. מַ ֲאָבל ִמי ש  ין ְמָסֳאִבין, ֶזַרע  ם ִמּמָ ּיִ
ִחיַנת מַ  ּבְ הּוא  ֶ א ָנֵחת, ש  ְלּבָ ּכַ ְוָאז  ּתֹּאַמְרָנה".  ַתי  ל ַעְצמוֹּ ְבִחיַנת: "ּכָ ּבִ ל  ּלֵ ל ְלִהְתּפַ ִחיַנת  ָטֵמא. ֲאַזי ֵאין ָיכוֹּ ּבְ ֵוַח ַהב ַהב. ְוהּוא  ּצוֹּ ֶ ין ְמִריִרין, ש  ּיִ

ִחינַ  ת, ְוהּוא ּבְ ּיוֹּ ֵרי ּפִ ִאית ָלּה ּתְ תּוב ָמָרה ּדְ ּכָ ֶ מוֹּ ש  ְוִחין ַהב ַהב )ּכְ ּצוֹּ ֶ ת, ש  נוֹּ ֵרי ּבָ ִאית ָלּה ּתְ יִהּנֹּם ּדְ ִחיַנת ּגֵ ֵלי ה'(, ּבְ ְ ת" )ִמש  ּיוֹּ ּקּוִנים    ת: "ֶחֶרב ּפִ ּתִ ּבַ
ְוזֶ  ָאָדם.  ל  ֶ ש  ת  ֲעָצמוֹּ ֵבר  וֹּ ש ּ ֶ ש  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא   , ֶרעֶכִניש  ּבְ ִרין  ּקוֹּ ֶ ש  ַלַאת  חוֹּ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ם(.  ָ ין  ש  ַמּיִ ִחיַנת  ּבְ ת,  ֲעָצמוֹּ ּבָ ֶ ש  ַהּמַֹּח  ִקְלקּול  ֵמֲחַמת  ה 

ֲאַות ִנאּוף:  ַלַאת ַהּזֹּאת ֵמֲחַמת ּתַ א ַהחוֹּ ּבָ ֶ ין ְמִריִרין, ש   ְמָסֳאִבין, ַמּיִ
 מרירין  -מרירן ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד   נב 

 המשך הפסוק הנ"ל מתוקה שנת העובד   נג

 באות י' ]דף ט.[   נד

 .ז ששמע כן בפירוש מרבנו י  לק"ה תחומין ו'   נה 
יִק   -  תנינא עח    תורה   נו  ת ַמּזִ י ָחְכמוֹּ ָלל. ּכִ ּכְ ּום ָחְכָמה  ִלי ש  יטּות ּבְ ִ ָלל, ַרק ֱאמּוָנה ּוְתִמימּות ּוְפש  ת ֵאין ְצִריִכין ּכְ י ָחְכמוֹּ ד ְלָהָאָדם,  ּכִ ים ְמאֹּ

י ַהָחְכָמה מַ  ל ַעְצָמם, ּכִ ֶ ָחְכָמָתן ש  ִדים ּבְ ָתּה ַהָחְכָמה ְלָחְכָמה ַאֶחֶרת, ְוֵכן ֵמָחְכָמה ְלָחְכָמה  ְוַהֲחָכִמים ִנְלּכָ תוֹּ ֵמָחְכָמה ְלָחְכָמה, ּוֵמאוֹּ ְתָעה אוֹּ
ָעְר  ָעְרָמם" 'ּבְ ב ה(: "לֵֹּכד ֲחָכִמים ּבְ ְבִחיַנת )ִאּיוֹּ , ּבִ ת ַעְצמוֹּ ָחְכמוֹּ ד ְוִנְתֶעה ּבְ ְלּכָ ּנִ ֶ ֵתר, ַעד ש  ֵתר ְויוֹּ עַ יוֹּ ְיָקא, ַהְינּו ּבְ ֶהם  ָמם' ּדַ ּלָ ֶ ת ש  ְרִמימּות ְוָחְכמוֹּ

ְתִמימּות:  ֵלְך ּבִ ֵרי ַההוֹּ ְ ָתם. ַאש  ֵכד אוֹּ ַעְצָמם הּוא לוֹּ  ּבְ
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משמע   שאחר כל החכמות צריך להשליך כל החכמות וזו החכמה הכי גדולה. \נחבתורה מד תנינא/ ועיין
, דהיינו שאחר שלומד כל החכמות, אעפ"כ יש זמן שצריך להשליך את כל  שמדבר גם מחכמות דקדושה 

 וצ"ע.  החכמות,
חכמות דקדושה, שגם אותם צריך לסלק באיזה אופן בשעת עשיית המצווה, שלא  מ וכאן נ"ל פשוט שמדבר

ואפילו נגד  לעשותה מחמת החכמה וההבנה אלא כעבד שעושה מה שמצווים אותו אפילו בלא הבנה כלל.
 שכלו.

ך הארת  שימוחין ולהמנתבאר לעיל כיצד צריך לחזק את השהכוונה כאן היא המשך ועל פי מה שונראה 
ואעפ"כ ישאר לו רשימו חזק יכול לסלק את החכמה  הרק מכח זה אזי בשעת העבוד ו ,אמת גדולה וחזקה

  בתורה רנהרבנו וזהו שאמר  .ובלי להתקרר כלל , בלי ליפול מהאמונהשל אמת לקיים רצון ה' ית' כראוי
 . אמונה בלא דעת בקל נופלים ממנהש

שונו. אבל מוהרנ"ת נראה שהבין קצת אחרת, עיין לק"ה יום כפור ב' ג'  כך נראה פשט דברי רבנו, מל
שסילוק המוחין הכוונה שלא להחשיב אותם כתכלית אלא בכל פעם יבדוק עצמו האם מעשיו עולים כפי  

וצ"ע אם כוונתו לפשט כאן   ידיעתו, דהיינו האם יש לו עדיין איזה ידיעה שלא הביא אותה לעשיה דקדושה.
באר הקשר לעניין אתרוג ונער בוכה הנזכר בשיחה שאמר בסמוך לאמירת תורה זו. כי צ"ע  או רק כדי ל

, משמע כפי שביארתי דהיינו סילוק חכמתו בשעת חכמתומשצריך שיהיו מעשיו מרובים לשון רבנו כאן 
כי לא  הזה, הכוונה שיבדוק חכמתו שאינה מרובה ממעשיו, קשה לשון רבנו אם המעשה ועשיה כעבד, אבל  

יתכן שיהיו מעשיו יותר מחכמתו שהרי איך יעשה מה שלא יודע הרי אפילו מה שיודע צריך רחמים  
לי בבחי' נעשה ונשמע, שהכוונה  אוו  יתכן שיעשה. עצומים שהכל יביא לעשייה אבל מה שלא יודע לא

 שמוכן לעשות הכל אפילו שעדיין לא יודע, אלא שלכאורה היה צריך לבאר דבריו.

)עיין תורה    לסלק דייקא ולא להיות חסר שכל מעיקרא  ן דייקא לסלק את המוח,באמת צריכיכי  

השכל(  את  לחדד  גדולה  מצוה  מכח    סב  רק  כנ"ל  ת',כי  מציאותו  אמת  בהארת  מוחו  את  אזי    שמחזק 

כי צריכין    .כל העבירות  תכשמסלקן הוא נשאר עם רשימו חזק של אמת ולא נופל לרוח שטות שהיא סיב
החכמות כל  מחכמתו   להשליך  מרובין  מעשיו  שיהיו  צריך  כי  בפשיטות.  ה'  את  ולעבוד 

המעשים  ש   ומבואר שם מהמעשים,    רובה מבמשנה באבות מבואר שקיום החכמה הוא רק כשאינה    \ס/[נט]

 
ל ֵמהַ ...  -  קכג   תורה   נז  ר ְיַקּבֵ ֶ ְלֲעֵדי ֲאש  ֶכל, ּבִ ּום שֵֹּ ִאּלּו ֵאין לוֹּ ש  ְעּתוֹּ ּכְ ק ּדַ ת, ּוְלַסּלֵ ל ַהָחְכמוֹּ ִליְך ֵמִאּתוֹּ ּכָ ְ ֶ ּוְלַהש  יק ְוָהַרב ש  ּדִ ר. ְוָכל ְזַמן  ּצַ ּדוֹּ ּבַ

יק:  ּדִ ר ְלַהּצַ ָ ש ּ ֵלמּות, ְוֵאינוֹּ ְמקֻּ ְ ש  , ֵאינוֹּ ּבִ ֶכל ַעְצמוֹּ ּום שֵֹּ ָאר ֶאְצלוֹּ ש  ְ ש  ּנִ ֶ ָרֵאל       ש  י ָאז ָהיּו    ְוִיש ְ ת ּכִ לוֹּ דוֹּ ת ּגְ ָרה ָהיּו ָלֶהם ָחְכמוֹּ ַלת ַהּתוֹּ ֵעת ַקּבָ ּבְ
ָהָיה טָ  ֶ יֵמיֶהם, ש  ּבִ ֶ ָזָרה ש  ָדה  ְבֵדי ֲעבוֹּ ת, עוֹּ ִליִכין ֵמַעְצָמן ַהָחְכמוֹּ ְ ָרֵאל ַמש  ָהיּו ִישְֹּ ֶ ְולּוֵלי ש  דּוַע.  ּיָ ּכַ ת  לוֹּ דוֹּ ּגְ ת  ַוֲחִקירוֹּ ת  י ָחְכמוֹּ ּפִ לֹּא    עּוָתם ַעל 

ָעשָֹּ  ֶ ל ַמה ש ּ ִעיל ָלֶהם ּכָ ם, ְולֹּא ָהָיה מוֹּ לוֹּ ָ ּכֹּל, ַחס ְוש  ִלים ִלְכּפֹּר ּבַ י ָהיּו ְיכוֹּ ָרה. ּכִ ִלים ַהּתוֹּ ת  ָהיּו ְמַקּבְ תוֹּ ל ָהאוֹּ ֶהם. ַוֲאִפּלּו ּכָ נּו ִעּמָ ה ַרּבֵ ֶ ה מש 
ְרִסים ַהּכוֹּ  יקוֹּ ה ִנְמָצִאים ֶאּפִ ם ַעּתָ י ּגַ ִעיל ָלֶהם, ּכִ ה ְלֵעיֵניֶהם, לֹּא ָהָיה מוֹּ ָעשָֹּ ֶ ָרִאים ש  ְפִתים ַהּנוֹּ טּות ְוָטעּות ָחְכָמָתם. ַאְך  ְוַהּמוֹּ ְ ְפִרים ַעל ְיֵדי ש 

ש  ָרא  ָרֵאל ַעם ָקדוֹּ ֶ ִישְֹּ ָרה. ְוַהְינּו ש  לּו ַהּתוֹּ , ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִקּבְ ה ַעְבּדוֹּ ֶ ה' ּוְבמש  ת, ְוֶהֱאִמינּו ּבַ ִליכּו ַהָחְכמוֹּ ְ ָבִרים  ּו ָהֱאֶמת, ְוִהש  ס )ּדְ ם אּוְנְקלוֹּ ְרּגֵ ּתִ
ַקבָּ  ר  ִעּקַ י  ּכִ ימּו'.  ַחּכִ ְוָלא  ַרְיָתא  ילּו אוֹּ ַקּבִ ּדְ א  'ַעּמָ ָחָכם",  ְולֹּא  ָנָבל  ִליכּו  ל"ב(: "ַעם  ְ ִהש  ֶ ש  ְיֵדי  ַעל  ַהְינּו  ימּו,  ַחּכִ ְוָלא  ְיֵדי  ַעל  ָהָיה  ָרה  ַהּתוֹּ ַלת 

"ל:  ּנַ ת ּכַ ל ַהָחְכמוֹּ ם ּכָ  ֵמִאּתָ

ם  )עי"ש אחרי שמדבר שם מעניין האמונה ועד כמה החקירות פוגמות באמונה( ...  ...  תנינא מד  תורה    נח ֵ ַדת ַהש ּ ֲעבוֹּ ש  ּבַ ּיֵ ֶ ת ש  ם ֵמָחְכמוֹּ ּגַ
ַעצְ  ֲעבוֹּ ּבְ ְכָנִסין ּוַמְתִחיִלין ְקָצת ּבַ ש  ְלַהּנִ ּיֵ ֶ ָלם, ש  ל ָהעוֹּ ֶ ת ש  י ָכל ֵאּלּו ַהָחְכמוֹּ ד. ּכִ ָלל, ְוֵהם ַרק  מוֹּ ָצִריְך ְלַהְרִחיק ְמאֹּ ת ּכְ ם, ֵאיָנם ָחְכמוֹּ ֵ ַדת ַהש ּ

יִלין   ַמּפִ ת  ַהָחְכמוֹּ ְוֵאּלּו  ִלים.  דוֹּ ּגְ ּוִבְלּבּוִלים  טּוִתים  ְ ּוש  ת  נוֹּ ְמיוֹּ ֵתר,  ּדִ יוֹּ ּבְ ק  ּוְמַדְקּדֵ ֵקר  ְוחוֹּ ב  ֵ ש  חוֹּ ֶ ַהְינּו ַמה ש  ּדְ ם,  ֵ ַהש ּ ַדת  ֵמֲעבוֹּ ָהָאָדם  ְמאֹּד ֶאת 
'ְואֵ  ֵלמּות,  ְ ש  ּבִ ָבתוֹּ  חוֹּ ְיֵדי  ֵצא  ּיֵ ֶ ש  לוֹּ  ר  ָ ֶאְפש  ִאי  ָוָדם  ר  שָֹּ ּבָ י  ּכִ ה.  שֶֹּ עוֹּ ֶ ש  ה  ּמֶ ּבַ ָראּוי  ּכָ ֵצא  יוֹּ הּוא  א  ִאם  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ ש   דוֹּ ַהּקָ ְוכּו'  ין  ְטרּוְנָיא'  ּבִ
ּוַמְחִמיִר  ִקים  ְוַעל ֵאּלּו ַהְמַדְקּדְ ין נד(.  ִ ֵרת' )ִקּדּוש  ָ ָרה ְלַמְלֲאֵכי ַהש ּ ּתוֹּ ָנה  ִנּתְ ג.(, ְולֹּא  ָזָרה  ָדה  ְקָרא  )ֲעבוֹּ )ַוּיִ ֶנֱאַמר  ת, ֲעֵליֶהם  ְיֵתרוֹּ ת  ְמרוֹּ חֻּ ּבְ ים 

מָ   י"ח(:  )יוֹּ ֶהם',  ּבָ מּות  ּיָ ֶ ש  'ְולֹּא  ֶהם",  ּבָ ֵאיָנם  "ְוַחי  ֶ ש  ָלֶהם  ְדֶמה  ּנִ ֶ ש  ֵמֲחַמת  חָֹּרה,  ְ ש  ָמָרה  ּבְ ֵהם  ְוָתִמיד  ָלל,  ּכְ ִחּיּות  ּום  ש  ָלֶהם  ֵאין  י  ּכִ פה:(  א 
ְוהַ  ְקּדּוִקים  ַהּדִ ֵמֲחַמת  ִמְצָוה  ּום  ִמש ּ ִחּיּות  ּום  ש  ָלֶהם  ְוֵאין  ין,  שִֹּ עוֹּ ֶ ש  ת  ְצווֹּ ַהּמִ ּבְ ָבָתם  חוֹּ ְיֵדי  ְצִאים  ֶ יוֹּ ש  ת  חֹּרוֹּ ְ ש  ָרה  ֵאינוֹּ  ּמָ ַעְצמוֹּ  ּבְ )ְוהּוא  ֶהם  ּלָ

ָלל(: ְמָרא ּכְ ּום חֻּ ת   וֶּבֱאֶמת,         ַמְחִמיר ש  ל ַהָחְכמוֹּ ִליְך ּכָ ְ ת ָצִריְך ְלַהש  ל ַהָחְכמוֹּ ֱאֶמת, ַאַחר ּכָ ת ּבֶ ֵדַע ָחְכמוֹּ ּיוֹּ ֶ ת, ֲאִפּלּו ִמי ש  ל ַהָחְכמוֹּ   ַאַחר ּכָ
מּור  יטּות ּגָ ִ ְפש  ְתִמימּות ּבִ ֱאֶמת    ְוַלֲעבֹּד ֶאת ה' ּבִ י ּבֶ ָלל. ּכִ ת ָחָכם ּכְ ת, ִלְבִלי ִלְהיוֹּ ָכל ַהָחְכמוֹּ ּבְ ֶ ָלה ש  דוֹּ ת. ְוֶזה ִהיא ַהָחְכָמה ַהּגְ ּום ָחְכמוֹּ ִלי ש  ּבְ

י 'ַרֲחָמָנא ִלבָּ  ר הּוא, ּכִ ַרְך' )א(, ְוָהִעּקָ בּוָנה ֶנְגּדוֹּ ִיְתּבָ ָלל, 'ְוֵאין ָחְכָמה ְוֵאין ּתְ ָלם ּכְ עוֹּ  :(: ֵעי' )ַסְנֶהְדִרין קו: זַֹּהר ֵתֵצא ַדף רפא:(:א בָּ ֵאין ָחָכם ּבָ
 אבות פ"ג *    נט 

ָחְכמָ   ג " אבות פ   ס ֶ ְוכֹּל ש  ֶמת.  , ָחְכָמתוֹּ ִמְתַקּיֶ ְלָחְכָמתוֹּ ֶדֶמת  ֶחְטאוֹּ קוֹּ ְרַאת  ּיִ ֶ ֵמר, ּכֹּל ש  ָסא אוֹּ ּדוֹּ ֲחִניָנא ֶבן  י  ַרּבִ ,  )ט(  ְלִיְרַאת ֶחְטאוֹּ ֶדֶמת  תוֹּ קוֹּ
מֶ  ִמְתַקּיֶ ָחְכָמתוֹּ  ֲעש ָ ֵאין  ִמּמַ ה  ּבָ ְמרֻּ ָחְכָמתוֹּ  ֶ ש  ְוכֹּל  ֶמת.  ִמְתַקּיֶ ָחְכָמתוֹּ   , ֵמָחְכָמתוֹּ ין  ּבִ ְמרֻּ יו  ֲעש ָ ּמַ ֶ ש  ּכֹּל  ֵמר,  אוֹּ ָהָיה  הּוא  ָחְכָמתוֹּ  ת.  ֵאין  יו, 

ֶמת:     ִמְתַקּיֶ

לחכמתו    -  רע"ב  קודמת  חטאו  שיראת  כל  בל   -)ט(  חושב  שהוא  לחכמתו.  חטאו  יראת  במחשבתו  שמקדים  אלמוד  אני שמעתי  בו 
שהחכמה מביאתו למה שלבו חפץ    -חכמתו מתקיימת       בשביל שאהיה יראה חטא. וזה ע"ד שאמרו תחלת המחשבה סוף המעשה: 

שאינו לומד ע"מ לעשות. הואיל ואין לבבו פונה להיות יראה חטא אין    -  וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו           והוא נהנה בה: 
כל שמעשיו מרובים מחכמתו       מללכת אחרי שרירות לבו הוא קץ בה ומואסה ומניחה:   חכמתו מתקיימת. שמתוך שהיא מונעת אותו 

   הכא מיירי שזריז במצות עשה ולעיל בכל שיראת חטאו קודמת לחכמתו איירי שנזהר במצות לא תעשה:  -

מחכמתו      -  תוי"ט מרובין  שמעשיו  ליה   -כל  מיבעי  קודמין  וא"ת  עשה.  במצות  שזריז  מיירי  הכא  הר"ב  חטאו.    כתב  ביראת  כמו 

בשם רבינו יונה דקשה איך אפשר שיהיו מעשיו מרובין מחכמתו שמה שאינו יודע איך יעשה אלא במה שמקבל על  ובמד"ש כתב  

עצמו לעשות כל הדברים אשר יגידו לו החכמים ולא יסור ימין ושמאל. הרי זה מעשיו מרובין מחכמתו. כי מעתה מעלה עליו כאילו  
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, וכשבאה רוח חזקה אזי רק אם יש שרשים מרובים אזי לא נעקר  אילן והחכמה משל לנופומשל לשרשי  

דהיינו שאע"פ שחשוב   \סב/[סא] המדרש הוא העיקר אלא המעשה    ולאועל כן אמרו חז"ל    ,ממקומו
עוד    הטעם, וכאן רבנו מבאר  \סה/לעשיית הדבר  \סד/ אבל זה טפל  \סג/ללמוד מה צריך לעשות וכיצד ומדוע

עוד    ,פשט בזה, שנוסף לפשט הפשוט שתכלית הלימוד היא המעשה אבל לימוד שלא עמ"נ לעשות מזיק
ודקדוק   \סוטעמי המצוות/ ללמוד  שאין הכוונה שלא ירבה  שיית המצווה  מבאר כאן שהכוונה כיצד לגשת לע

. וע"כ צריכין  ויבטל שכלו למצוות ה' כפשוטו  הבנתובשעת המעשה יסלק את  ש  אומראלא    ,\סז/ המצות
חכמות של    סחלסלק כל החכמות, ולעבוד את ה' בפשיטות בלי שום חכמות. לא מבעיא 

גדול באמתשטות של סתם בני אדם. אלא אפי' חכמות גמ   ורות, אפי' מי שיש לו מוח 

 
וכן מפורש באבות דר' נתן ]פכ"ב[ דתנן התם כל שמעשיו מרובים  כיון שבדעתו לקיים מה שיאמר לו החכם.    .קיים כל התורה כולה

וכל שחכמתו מרובה ממעשיו שלא    מחכמתו שנאמר נעשה ונשמע שהקדימו נעשה לנשמע וקבלו שכר כאילו עשו הכל קודם ששמעו 
היינו קודמין כענין נעשה ונשמע והא דלא נקיט קודמין. לפי שא"א  יאמר אשנה הלכה ואקיימנה. ע"כ. והשתא מתורץ שפיר דמרובין  

יותר ממה   הרי מקבל הכל  וכשמקבל  היא שתקדם.  עליו לעשות  יודעם אלא הקבלה שיקבל  שיקדמו המעשים בעצמם. שהרי אינו 
   .מה שילמד לעולם. ולפיכך תנן מרובין שכיון להשמיענו זאת שהקדימה היא הקבלה. והקבלה היא במרובה מהחכ 

אין מקום לשואלים שנמצאו חכמים הרבה באומות שחכמתם מרובה ממעשיהם וחכמתם מתקיימת כמו שנזכרה השאלה    ובהכי נמי 
וכו'. ולדידן מעיקרא אינה שאלה דכיון   וכו'. ועוד תירץ דהכא בחכמת התורה בלבד  בדרך חיים. ותירץ דמשנתינו בסתם בני אדם 

 קיימו וקבלו עליהם להתנהג ע"פ החכמה ההיא שילמדוה. ולפיכך חכמתם מתקיימת בהם: שהמרובים הוא בקבלה. אפשר שחכמיהם  

ָעִטי (  רבי אלעזר בן עזריה ) הּוא    -  ז י שם משנה   יו מֻּ ָ ָרש  ָ ין ְוש  ּבִ ֲעָנָפיו ְמרֻּ ֶ ֶמה, ְלִאיָלן ש  יו, ְלָמה הּוא דוֹּ ֲעש ָ ה ִמּמַ ּבָ ָחְכָמתוֹּ ְמרֻּ ֶ ֵמר, ּכֹּל ש  ן,  ָהָיה אוֹּ
אָ  ּבָ ט ְוָהרּוַח  א  ָיבוֹּ י  ּכִ ִיְרֶאה  ְולֹּא  ֲעָרָבה  ּבָ ַעְרָער  ּכְ ְוָהָיה  יז(,  )ירמיה  ֱאַמר  ּנֶ ֶ ש  ָניו,  ּפָ ַעל  ְפַכּתּו  ְוהוֹּ ְקַרּתּו  ְועוֹּ ֶאֶרץ  ה  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ֲחֵרִרים  ַכן  ָ ְוש  ב  וֹּ

לְ  ֶמה,  דוֹּ הּוא  ְלָמה   , ֵמָחְכָמתוֹּ ין  ּבִ ְמרֻּ יו  ָ ֲעש  ּמַ ֶ ש  ּכֹּל  ֲאָבל  ב.  ֵ ֵתש  ְולֹּא  ת  ְמֵלָחה  ָהרּוחוֹּ ל  ּכָ ֲאִפּלּו  ֶ ש  ין,  ּבִ ְמרֻּ יו  ָ ָרש  ָ ְוש  ָעִטין  מֻּ ֲעָנָפיו  ֶ ש  ִאיָלן 
תּול ַעל ַמִים   ָ ֵעץ ש  ֱאַמר )שם(, ְוָהָיה ּכְ ּנֶ ֶ , ש  מוֹּ קוֹּ תוֹּ ִמּמְ ת ּבוֹּ ֵאין ְמִזיִזין אוֹּ בוֹּ ְ ש  ת ְונוֹּ אוֹּ ָלם ּבָ עוֹּ ּבָ ֶ יו ְולֹּא ִיְרֶאה ִכי ש  ָ ָרש  ָ ח ש  ּלַ ַ ָיבֹּא    ְוַעל יּוַבל ְיש 

ִרי:  ת ּפֶ וֹּ ּצֶֹּרת לֹּא ִיְדָאג, ְולֹּא ָיִמיש  ֵמֲעש  ַנת ּבַ ְ  חֹּם, ְוָהָיה ָעֵלהּו ַרֲעָנן, וִבש 
 שם פ"א *    סא 

ִתיָקה. ְולֹּא ַהּמִ   משנה אבות פרק א   סב ְ א ש  ב ֶאּלָ י ֵבין ַהֲחָכִמים, ְולֹּא ָמָצאִתי ַלּגּוף טוֹּ ַדְלּתִ ל ָיַמי ּגָ ֵמר, ּכָ נוֹּ אוֹּ ן ּבְ ְמעוֹּ ִ ר,  )יז( ש  ְדָרש  הּוא ָהִעּקָ
ה ְדָבִרים, ֵמִביא ֵחְטא )יח(  ְרּבֶ ה. ְוָכל ַהּמַ ֲעש ֶ א ַהּמַ    ֶאּלָ

ותדע לך שהשתיקה טובה. שאפילו המדרש והדרש והדבור בתורה שאין לך מדה    -ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה      -  רע"ב 
 מקיים נוח לו אם היה שותק ולא היה דורש: טוב הימנה אין עיקר קבול השכר אלא בשביל המעשה. והדורש ואינו  

העושה מצוה בלא ידיעת טעמה וסודה נחשבת המצוה כגוף בלא נשמה, לזה גמר אומר      -  ' במדבר פרק יט פסוק ב   אור החיים עיין    סג
ופלאיו, הענין  סוד  יודע  להיותך  ומכוין בדבר  יודע  יקחו למה שאתה  פירוש  וגו',  ויקחו אליך פרה  ישראל  בני  תהיה    דבר אל  ובזה 

 המצוה נעשית שלימה במעשה ובמחשבה הצריכה: 
המצוות   סד וכוונת  הכוונה    טעמי  אבל  לגוף  טפל  שהנשמה  לומר  שא"א  לגוף,  נשמה  כיחס  חז"ל  המשילו  המצווה  למעשה  ביחס 

מנ  על  תיהיה  נ לעשות   ת שהחכמה  למעשה  שאינו  לימוד  על  שכר  שיש  דהיינו  שכל,  וקבל  דרוש  של  עניין  גם  שיש  ואע"פ  ראה  , 
כגון לפתח את השכל   ישיר,  באופן  שלא  למעשה אלא  גם  שמועיל  ללימוד  להעמיק  שהכוונה  יותר  וללמוד  לכווין  שיוכל  מנת  על 

 ועיקר הזהרת חז"ל שלא תיהיה חכמתו מרובה מעשיו הכוונה לחכמות שאינה לשום תועלת למעשה.    במעשה המצוות וכיו"ב.

בלימוד גם שלא    ן על דברים שאינם להלכה דרוש ותקבל שכר, הרי שיש עניי עא.(    ין סנהדר )עיין  בחז"ל כמה פעמים    צ"ע דאיתא   סה 
י.    אות   ועיין שם   לג. הרגל הלמוד הוא עולה למעלה על קיום כל המצוות: ערך לימוד אות  גם איתא בספר המדות     עמ"נ לקיים וצ"ע.

לק  אדם  שבין  מצוות  הן  לחברו  אדם  שבין  מצוות  הן  התורה,  במשפטי  ידיעה  הנפש:כל  הצלחת  היא  בעצמה  הזאת  הידיעה       ונו, 
. ועיין הקדמת הזוהר שע"י חדושי תורה  שהאריך התנא בדברים יתירים כדי להגדיל תורה להאדיר )חולין סו: ונדה נא:( בגמ'  ומצינו  

וגורם השגחה.י אמיתיים נבראים ארץ ושמים חדשים והוא ת  עצם הלימוד    נמצא שלפעמים גם   כמבואר בתורה מז ועוד.  קון נפלא 
בזה   יש  גשמית  בזה עשייה  היטב, אע"פ שאין  היטב  עניין  בחי' עשיה כשטורח לברר איזה  רוחנית.עשיית  הוא  הרגל    בריאה  וענין 
 הלימוד נראה הכוונה כיון שבעוה"ב זה יהיה כל עסקינו ומי שלא הורגל לזה יהיה לו קשה מאד.

רשים שמדובר בחכמות חיצוניות כי זה לדעת רבינו מזיק תמיד. וצ"ע כי  שמדובר רק בחכמה דקדושה ולא כהמפ   אין צריך לומר   סו 
כל הליקוטי הלכות של מוהרנ"ת שרבנו כל כך שיבח זה מה לכווין בעשיית המצווה, ואיך אפ"ל שצריך לסלק כל זה בשעת עשית  

מבואר באור החיים ריש פרשת פרה    המצווה הרי מוהרנ"ת בפירוש כותב שצריך לכווין כל כונות וטעמי המצווה בשעת העשייה. וכן 
ונ"ל   אדומה שבפרשת חקת. שמצווה בלא כוונה היא כגוף בלא נשמה, וכוונתו שם על הבנת טעמי המצווה, כמבואר שם בפירוש. 
כוונת רבינו שאע"פ שצריך לכווין לעשות עשייה שתיהיה כפי טעמי המצווה אבל כיון שבוודאי א"א לו להשיג כל טעמי המצווה על  

ריים צריך בעשיית המצווה לסלק עצם הבנתו שלא לעשות על פיה אלא על דעת הקב"ה המצווה אותו ועל דעת מבחר הברואים  בו 
עצם   שאת  נמצא  הנ"ל,  החיים  באור  גם  וכמבואר  המצוות  בעשיית  ההתקשרות  עניין  וזה  מצווה,  כל  כוונת  עומק  באמת  שמשיג 

מידיעת   בלב  הנשאר  הרושם  עפ"י  עושה  אני  אמונה  המצווה  בחי'  וזה  המצווה,  בטעמי  שלי  ההבנה  עצם  עפ"י  ולא  המצווה  טעמי 
שהיא סילוק ידיעת מהותו ואעפ"כ יש בה שכל עצום של ידיעת מציאותו, כך בכל מצווה, לכן המצוות נקראים אמונה כמ"ש )תהלים  

 אחת צדיק באמונתו יחיה.    קיט פו( כל מצוותיך אמונה, וכל המצוות שרשן אמונה כמבואר בגמ' בא חבקוק והעמידן על 

היא כיצד לקיימה למעשה, וגם בזה הזהיר רבנו וחי בהם דהיינו שלא יבוא לעשיית המצווה בעצבנות שמא לא יצא    דקדוק המצווה   סז 
חובתו ולא דקדק כראוי אלא בשמחה של מצווה, דרחמנא ליבא בעי, אלא שלא עם הארץ חסיד, ובוודאי רק לב לא יועיל אבל אחר  

יטב ההלכה אזי יעשה המצווה בשמחה של מצווה רק עם הרושם שנשאר ממה שלמד ולא בכל עצבנות הדקדוק, וכנ"ל שזה  שלמד ה 
 יסוד התורה כאן.

 מיבעיא   -מתרצו    סח 



 מוהר"ן תנינא                        ליקוטי                              תורה ה                                    10י: 

ית'  \ע/[סט] בעבודתו  ולעסוק  החכמות,  כל  להשליך  צריך  הוא  עבודה,  לאיזה  כשמגיע   ,
מפשיטות   בפשיטות קצת  לשנות  צריך  המצווה  בטעמי  והבנתו  שכלו  שלפי  היכן  שאפילו  כוונתו  נראה 

אולי כוונת רבנו לאפוקי  וכעבד,  מעשה המצווה המבואר בחז"ל, אעפ"כ יסלק שכלו ויקיים אותה בפשיטות  
צדיק  תנינא שהיה  יב  בתורה  כגון  הבנתם  לפי  מהן  איזה  לבטל  טעו  המצוות  מאותם שע"י שלמדו טעמי 
ולא   יש חסידות שלימה שלא אוכלים בסעודה שלישית  בימינו  וכן  הזקן בחו"ל,  שטעה שמותר לגלח את 

 .  אלא רוצים לקיים אותה לפי השגתם בה ישנים בסוכה, כי לא מסלקים שכלם כשבאים לקיים את המצוה
 וצריך אפי' להתנהג ולעשות

 

 
 עיין לק"ה יום כפור הלכה ב אות ג'  סט 

ג'  יום הכפורים הלכה ב    ליקוטי הלכות   ע ֵשֶכל   -אות  ְלֵאיֶזה  ֶכה  ּזוֹּ ֶ ש  ּכְ ל ֶאָחד  ּכָ י  ְיֵדי    ּכִ ַעל  ֶכל  ַהּשֵ ר  ְוִעּקַ ה,  ָ ש ּ ְקדֻּ ּדִ ְוָחְכָמה  ְלֵשֶכל  ֲאִפּלּו 
ֲאָמר   ּמַ ּבַ ם קֶֹּדם  ָ ֱאַמר ש  ּנֶ ֶ ש ּ ִחיַנת ַמה  ּבְ ה  ּזֶ ֶ , ש  רֹּאש  ּבָ ֶ ש  ַהּמַֹּח  ַהּגּוף ֶאל  ְמנּוִנית  ַ ְוש  ֵלחּות  ֲעֶלה  ּמַ ֶ ים  ש  ֶהְחּתִ ִחיַנת  ִמּבְ ת  ְלַהֲעלוֹּ ִריִכין  ּצְ ֶ "ל. ש  ַהּנַ

שָ  ְמנּוִנית ַהּגּוף אֶ ּבְ ַ ֲעֶלה ֵלחּות ְוש  ּמַ ֶ ּוְכש  ם.  ָ ן ש  ַעּיֵ ין מִֹּחין,  ִפּלִ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ה,  ָ ש ּ ְקדֻּ ּדִ ָתם  , ֲאַזי ָצִריְך  רוֹּ ִלְבִחיַנת חוֹּ ְוַדְעּתוֹּ ה מֹּחוֹּ  ְוִנְתַרּבֶ ַעת  ַהּדַ ל 
ַעת וְ  י ַעל ְיֵדי ַהּדַ ְעּתוֹּ ְלַבד, ּכִ ּלֹּא ַלֲעמֹּד. ְוִלְסמְֹּך ַעל ּדַ ֶ ם, ְויּוַכל ַעל ְיֵדי ָחְכָמתוֹּ  ש  לוֹּ ָ ִלים ַחס ְוש  דוֹּ ּגְ ָטעּוִתים  ל ִלּפֹּל ּבְ ל ָאָדם ָיכוֹּ ֶ ת ש  ַהָחְכמוֹּ

ִדְבֵר  ְמבָֹּאר ּבְ ְעּתוֹּ ְוָחְכָמתוֹּ ְלַבד, )ּכַ י ָאסּור ִלְסמְֹּך ַעל ּדַ ְרֵכי ה', ּכִ ם, ִמּדַ לוֹּ ָ ת ְלַגְמֵרי ַחס ְוש  נוֹּ ִלבְ ְלַהּטוֹּ נּו ִזְכרוֹּ ר  י ַרּבֵ ָעִמים. ַרק ִעּקַ ה ּפְ ּמָ ָרָכה ּכַ
לְ  ְרֶאה  ּיִ ֶ ש  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ת  ּלַ ְגדֻּ ּבִ ֵתר  יוֹּ ּבְ יר  ּוַמּכִ ְעּתוֹּ  ּדַ ֵסף  ְוִנּתוֹּ ה  ְתַרּבֶ ּנִ ֶ ש ּ ַמה  ל  ּכָ הּוא  ֵלמּות  ְ ם  ַהש ּ ַהּיוֹּ ְוָיַדְעּתָ  ְבִחיַנת  ּבִ ב  ַהּלֵ ֶאל  ַעת  ַהּדַ יְך  ִ ַהְמש 

צְּ  ֶ ְלָבֶבָך ש  ָת ֶאל  בוֹּ ֵ ם אֻּ ַוֲהש  ּגַ ֲהלֹּא  י  ּכִ ָאַמר,  ֶ נוֹּ ִלְבָרָכה ש  ִזְכרוֹּ נּו  ֵמַרּבֵ י  ַמְעּתִ ָ ש ּ ֶ מוֹּ ש  ּכְ ב  ַהּלֵ ַעת ֶאל  ַהּדַ יְך  ִ ָלם ֵיש  ָלֶהם  ִריִכין ְלַהְמש  ת ָהעוֹּ ּמוֹּ
ב  ַעת ֶאל ַהּלֵ יְך ַהּדַ ִ ר ְלַהְמש  לֹּא ֵלב ְוָהִעּקָ ֶהם הּוא ּבְ ּלָ ֶ ַעת ש  ַהּדַ ֶ ת, ַאְך ש  ַעת ְוָחְכמוֹּ ֶכה    ּדַ ּזוֹּ ֶ ש  "ל, ַהְינּו ּכְ ּנַ ָת ְוכּו' ּכַ בוֹּ ֵ ם ַוֲהש  ְבִחיַנת ְוָיַדְעּתָ ַהּיוֹּ ּבִ

ִפי ָחְכָמתוֹּ וְ  ִלים ָיֶפה ּכְ ַעְצמוֹּ ִאם ַמֲעָשיו עוֹּ ל ֵהיֵטב ּבְ ּכֵ ב ְוִיְסּתַ ַעת ֶאל ַהּלֵ יְך ַהּדַ ִ ַעת ַיְמש  לּו כָּ ְלֵאיֶזה ּדַ ּטְ ְתּבַ ּיִ ֶ ֵלם ִעם ה' ש  ָ ת  ִאם ִלּבוֹּ ש  ֲאווֹּ ל ּתַ
אֲ  ּום ּתַ ַרְך. ְולֹּא ִיְהֶיה לוֹּ ש  לּו ֶנְגּדוֹּ ִיְתּבָ ּטְ ם ִיְתּבַ ּלָ ֵמד ּכֻּ ב ָהָאָדם חוֹּ ּלֵ ֶ ל ַמה ש ּ ת ַהּגּוף ּכָ ְך ָיֶפה לוֹּ  ְוֶחְמּדַ י ּכָ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ָלל ַרק ְלַהש ּ ה ּכְ ָוה ְוֶחְמּדָ

בִּ  יר  ְלַהּכִ יו  ָ ַעְכש  ָכה  ּזָ ֶ ש  ַעת  ַהּדַ ִפי  יִּ ּכְ ֶ ש  ֶפן  אֹּ ּבְ ה  ָ ש ּ ְקדֻּ ּדִ ת  דוֹּ ַוֲעבוֹּ ת  ַמֲעִשּיוֹּ ת  ִמְצוֹּ ּבְ ה'  ֶאת  ַלֲעבֹּד  יו  ָ ַעְכש  ל  ּדֵ ּתַ ְ ְוִיש  ַרְך  ִיְתּבָ תוֹּ  ּלָ ַמֲעָשיו  ְגדֻּ ְהיּו 
"ל  ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ֲעֶשה, ְוַכְמבָֹּאר ְלֵעיל ּבַ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרש  הּוא ָהִעּקָ י לֹּא ַהּמִ , ּכִ ין ֵמָחְכָמתוֹּ ּבִ ם    ְמרֻּ ֵ ת ְוַלֲעבֹּד ַהש ּ ל ַהָחְכמוֹּ ִליְך ֶאת ּכָ ְ ִריִכין ְלַהש  ּצְ ֶ ש 

ַר  תוֹּ ִיְתּבָ ּלָ ְגדֻּ ֵתר ּבִ יר יוֹּ ֵתר ּוְלַהּכִ ֶכה ָלַדַעת יוֹּ ּזוֹּ ֶ ל ַמה ש ּ ּכָ ֶ מּור. ִנְמָצא, ש  יטּות ּגָ ִ ְפש  ַרְך ּבִ ב ְוַהּגּוף  ִיְתּבָ ַעת ֶאל ַהּלֵ ַעם ַהּדַ ָכל ּפַ יְך ּבְ ִ ְך הּוא ַמְמש 
ּדַ לְ  לוֹּ  ש   ּיֵ ֶ ש ּ ַמה  ְוָכל  יו  ָ ַעְכש  ָכה  ּזָ ֶ ש  ַעת  ַהּדַ ִפי  ּכְ ה  ָ ש ּ ְקדֻּ ּדִ ת  דוֹּ ַוֲעבוֹּ ִבים  טוֹּ ַמֲעִשים  ת  ַלֲעשוֹּ ל  ּדֵ ּתַ ְ ַמֲעִשים  ִהש  ֶשה  ְועוֹּ ֵתר  יוֹּ ּבְ ֵבד  עוֹּ ֵתר  יוֹּ ַעת 

ּום  ִלי ש  מּור ּבְ יטּות ּגָ ִ ְפש  ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ִביל ַהש ּ ְ ש  ֵתר ּבִ יוֹּ ִבים ּבְ ם,    טוֹּ לוֹּ ָ ת ְלַבד ַחס ְוש  ָאר ִעם ַהָחְכמוֹּ ְ ת ִנש  ְך ַאַחר ָחְכָמתוֹּ ִלְהיוֹּ ָ ת ְוֵאינוֹּ ִנְמש  ָחְכמוֹּ
חָ  ֵתר  ְליוֹּ ֶכה  ּזוֹּ ֶ ש ּ ַמה  ל  ּכָ ַהְינּו  ּדְ ת,  ַהָחְכמוֹּ ִליְך  ְ ְלַהש  הּוא  ָחְכָמתוֹּ  ר  ִעּקַ ַרק  ם,  לוֹּ ָ ְוש  ַחס  ת  ְבּדוֹּ עֻּ ִלי  ת ּבְ אוֹּ ֵתר  יוֹּ ּבְ יר  ּוַמּכִ ת  הּוא  ְכמוֹּ ַרְך  ִיְתּבָ וֹּ 

ר ֲעבוֹּ  ִעּקַ י ֶזה  ּכִ ת,  ִלי ָחְכמוֹּ ּבְ ת  ְבּדוֹּ עֻּ ּבְ יטּות  ִ ְפש  ּבִ ַרְך  תוֹּ ִיְתּבָ ֵתר ַלֲעבֹּד אוֹּ ַעם יוֹּ ּפַ ָכל  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ְ ַעם  ִמש  ּפַ ָכל  ּבְ ִליְך  ְ ן הּוא ַמש  ּכֵ ְוַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ָדתוֹּ 
נִ  ַרְך.  ִיְתּבָ ָדתוֹּ  ֲעבוֹּ ִביל  ְ ש  ּבִ ת  ַהָחְכמוֹּ הָ ֶאת  ה  ּזֶ ֶ ה, ש  ָ ש ּ ְקדֻּ ּדִ ת  ַוֲעִשּיוֹּ ת  ְבּדוֹּ עֻּ ַהְינּו ֶאל  ּדְ ְוַהּגּוף,  ב  ַהּלֵ ֶאל  ָחְכָמתוֹּ  ל  ּכָ יְך ֶאת  ִ ְמש  ּמַ ֶ ר  ְמָצא, ש  ִעּקָ

לּ  ר ִהְתּגַ י ִעּקַ דּוַע, ּכִ ּיָ ִחיַנת ַמְלכּות ּכַ הּוא ּבְ ֶ ג ש  ר יִֹּפי ְוִהּדּור ָהֶאְתרוֹּ ְך ִעּקַ ַ ם ִנְמש  ָ "ל ּוִמש ּ ּנַ ִבים,  ּכַ ַרְך הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ַמֲעִשים טוֹּ ּות ַמְלכּותוֹּ ִיְתּבָ
ן  ְלכּות ְמַקּנֵ ּמַ ֶ ּזַֹּהר ש  ּמּוָבא ּבַ דּוַע, ּכַ ּיָ ה ּכַ ִחיַנת ֲעִשּיָ י ַמְלכּות הּוא ּבְ ת, ּכִ ת ַמֲעִשּיוֹּ ם   ַעל ְיֵדי ִמְצווֹּ ָנה ּוְביוֹּ ָ רֹּאש  ַהש ּ ָדֵתנּו ּבְ ר ֲעבוֹּ ה. ְוֶזה ִעּקַ ֲעִשּיָ   ּבַ

 ִ ַמְמש  ַרק  ת  ַהָחְכמוֹּ ל  ּכָ ִליִכין  ְ ּוַמש  ִקין  ַסּלְ ּמְ ֶ ש  ַהְינּו  ּדְ ּבֶֹּכה,  ַנַער  ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ִיְשָרֵאל  ָאז  ֶ ש  ּפּור.  ֶאָחד  ּכִ ל  ּכָ ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ ב  ַהּלֵ ֶאל  ַעת  ַהּדַ יִכין 
ת  ַתֲאווֹּ ַהְינּו ִאם ִמְתַנֵהג ּבְ , ּדְ ּור ְלַדְעּתוֹּ ַעְצמוֹּ ִאם ִלּבוֹּ ָקש  לֹּא    ּבְ ּמְ ֶ ְכָלל ש  ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ֵדַע ֵמַהש ּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד יוֹּ י ּכָ , ּכִ ּלוֹּ ֶ ַעת ש  ִפי ַהּדַ ִלּבוֹּ ְוגּופוֹּ ּכְ

ַמֲעשָ  ְוִאם   . ְעּתוֹּ ּדַ ִפי  ּכְ ּגּופוֹּ  ִעם  ְך  ּכָ ִמְתַנֵהג  הּוא  ַעְצמוֹּ ִאם  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְוָצִריְך   . דוֹּ בוֹּ ּכְ ָהָאֶרץ  ָיֶפה ָכל  ִלים  עוֹּ ל    יו  ּכָ ַעל  ְוָחְכָמתוֹּ  ְעּתוֹּ  ּדַ ִפי  ּכְ
ם  ְויוֹּ ָנה  ָ ַהש ּ רֹּאש   ּבְ ְוָאז  ִנים.  עַ   ּפָ ּבְ ֶאה  רוֹּ ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ה  ִלְבִכּיָ ֵרר  ִנְתעוֹּ ְוָאז  ּוָבה  ְתש  ּבִ ְרִרים  ִמְתעוֹּ ִיְשָרֵאל  ל  ּכָ ֶ ש  ּפּור  ֵאיְך  ּכִ ְצמוֹּ 

ִפי חָ  ִלים ָיֶפה ּכְ ַרְך ּוִמכָּ ַמֲעָשיו ֵאיָנם עוֹּ נוֹּ ִיְתּבָ י ֵכן ָנָטה ֵמְרצוֹּ דוֹּ ְוַאף ַעל ּפִ בוֹּ ַרְך ְמלֹּא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהש ּ ֶ ֵדַע ש  ּיוֹּ ֶ ַגם  ְכָמתוֹּ ש  ּפָ ֶ ן ִמי ש  ּכֵ ֶ ל ש 
ַהחָ  ל  ּכָ ִקים  ַסּלְ ּמְ ֶ ש  ַהְינּו  ּדְ ּבֶֹּכה,  ַנַער  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ם,  לוֹּ ָ ְוש  ַחס  ָחָטא  אוֹּ  ם,  לוֹּ ָ ְוש  ָהְיָתה  ַחס  ָדתוֹּ  ֲעבוֹּ ִאם  ֲעִשים  ַהּמַ ַעל  ַרק  ִלים  ּכְ ּוִמְסּתַ ת  ְכמוֹּ

ָלה,  דוֹּ ּגְ ה  ֵרר ִלּבוֹּ ִלְבִכּיָ ְיֵדי ֶזה ִנְתעוֹּ ִנים. ְוַעל  ּפָ ל  ּכָ ְוַדְעּתוֹּ ַעל  ִפי ָחְכָמתוֹּ  ּכְ זוֹּ  ָנה  ָ ש  ּבְ ָראּוי  ִקים ַמֲעָשיו ֲאִפּלּו ֵמָחְכָמתוֹּ    ּכָ ה ְרחוֹּ ּמָ ּכַ ֶאה  י רוֹּ ּכִ
ָנאֶ ְוַד  ג  ְלֶאְתרוֹּ ֶכה  זוֹּ ּבֶֹּכה  ַנַער  ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ַעל  ֶ ש  ִלְבָרָכה  נוֹּ  ִזְכרוֹּ נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ֶ ש  ְוֶזה  ה.  ַטּנָ ַהּקְ ִחיַנת  ְעּתוֹּ  ּבְ ה  ּזֶ ֶ ש  ּבֶֹּכה,  ַנַער  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ה 

ְהיּו   ּיִ ֶ ש  ל  ּדֵ ּתַ ְ ְלִהש  ְוַהּגּוף  ב  ַהּלֵ ֶאל  ַעת  ַהּדַ יְך  ִ ְמש  ּמַ ֶ הּו  ש  ּזֶ ֶ ש  "ל,  ּנַ ּכַ ַרְך  ִיְתּבָ ַמְלכּותוֹּ  ּלּות  ִהְתּגַ ר  ִעּקַ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  "ל,  ּנַ ּכַ ֵמָחְכָמתוֹּ  ים  ּבִ ְמרֻּ ַמֲעָשיו 
ַעת ֶאל הַ  י ַהּדַ ֵ ְרש  ָ יִכין ש  ִ ְמש  ּמַ ֶ ִחיַנת ש  "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ִחיַנת ַמְלכּות ּכַ הּוא ּבְ ֶ ג, ש  ִחיַנת ִהּדּור ָהֶאְתרוֹּ ה ְקצָ ּבְ ָ ש ּ ִ ְך  ש ּ ָ ם ִנְמש  ָ ַהְינּו ֶאל ַהּגּוף ּוִמש ּ ת, ּדְ ווֹּ
ִבים בְּ  ת ַמֲעִשים טוֹּ ל ַלֲעשוֹּ ּדֵ ּתַ ְ ַעת ֶאל ַהּגּוף ְלִהש  ר ַהּדַ יִכין ִעּקַ ִ ְמש  ּמַ ֶ "ל ש  ּנַ ג, ַהְינּו ּכַ ּלּות  ִהּדּור ָהֶאְתרוֹּ ר ִהְתּגַ "ל ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִעּקַ ּנַ ת ּכַ ִלי ָחְכמוֹּ

ַרךְ  "ל:   ַמְלכּותוֹּ ִיְתּבָ ּנַ ג ּכַ ִחיַנת ִהּדּור ָהֶאְתרוֹּ הּוא ּבְ ֶ  ש 



 1. יא   מוהר"ן תנינא                     ה               תורה         ליקוטי                                                    

דעת  דברים שנראה כמשוגע   חסר  ה(דהיינו  )משלי  ה', בבחי'  עבודת  באהבתה    \א/ בשביל 
פשט הפסוק פרש"י לשון שגגה שתעסוק בה כל כך עד שכל שאר עסקיך יהיה כמו שוגג,    .תשגה תמיד

  שבשביל אהבת ה' צריכין לעשות דברים הנראין כשגעון   ורבנו דורש שמדבור בתורה עצמה
ית'  ג תיו, כדי לעשות מצוו[ב] חוזק האמת    ורצונו  וכנ"ל שמכח  ולא שגעון ממש,  נראין כשגעון  רק 

בדביקות נשאר  שגעון  כמו  ועושה  אפילו שמסלק שכלו  אזי  לו  . כי צריכין להתגלגל בכל שמאירה 
ית'   ובשביל עבודת   \ה/ [ד]   רפש וטיטמיני   עי"ז   [ז]   ה' ומצוותיו  לפייס חברו אע"פ שמתבזה  כגון 

וכגון בדיקת חמץ אפילו במקומות המטונפים אם יש שם חשש  גדול כבוד הבריות.  ויסלק שכלו המסית ד
, ויסלק שכלו המסית  לא עומדת להתפנות עד החגשברשותו ו תחת המטה וכגון באשפה    לזחול, כגון  חמץ

שרפש וטיט הם דבורי    ', ועיין פרש"י ישעיה נז כשצריך לשמור על בגדים נקיים ושלא יהיה רבב על בגדו
ה של הרשע נמשל לים נגרש שבשפתו רפש וטיט, ועפ"ז אולי רומז רבנו גם לעניין שלפעמים צריך  הכפיר

עכ"פ לדבר עם תינוק   ,ואפילו מי שלא ראוי לזה  , לדבר לשם שמים עם רשע אע"פ שעל פיו אפיקורוסות
ר דברים  דברים בטלים שלגבי בן תורה הם רפש וטיט וגם יש בזה איסור דיבושלו שהם  דברי הבל    השנשב

בטלים,  בטלים   דברים  ולא  בתורה  דהיינו  בם,  ודברת  עצמו כמ"ש  מפיל  ית'  לכבודו  רחוקים  לקרב  וכדי 
נזיקים ה' ט'לרפש וטיט כזה ועיין לק"ה  זה שבשביל שרואה    \ח/ ,  שעיקר הכוונה לגלגל עצמו ברפש וטיט 

 
ָך:     שלי פרק ה מ   א ת ְנעּורֶׁ ֶׁ ַמח ֵמֵאש  ה ָתִמיד:   )יח( ְיִהי ְמקֹוְרָך ָברּוְך ּוש ְ ּגֶׁ ְ ש  ַאֲהָבָתּה ּתִ ָך ְבָכל ֵעת ּבְ יָה ְיַרּוֻּ ּדֶׁ ת ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן ּדַ לֶׁ    )יט( ַאּיֶׁ

בותינו פירשו )עירובין נד(, לשון משגה כמשמעו בעבור אהבת' תהיה שוגג בשאר עסקיך כי היא  ור   ...  -)יט( תשגה תמיד    -  רש"י פ 
משמרת על שלך אמרו עליו על ר"א בן פדת שהיה דורש בשוק התחתון וסדינו מוטל בשוק העליון פעם אחת בא אדם אחד ומצא  

 נחש כרוך עליו: 
   ]ריש דף כז:[ פירש שגיונות לשון שוגג מעשה רע וכוונה טובה והכל אחד דהיינו בלא דעת. )משוגע מאבד דעתו בכוונה ושוגג בטעות( כאן מפרש תשגה לשון שגעון ועיין לעיל סוף תורה יט    ב 
   מציותיו  -בתרלד   ג
אולי רומז רבינו לקרוב רחוקים אע"פ  ולפ , עי"ש מצודות ציון ופרש"י ב"ק ל. שרפש הוא טיט )בוץ עפר עם מים(. ועי"ש פרש"י הרשעים סריותם בפיהם,  לשה"כ ישעיה נז כ'  ד "ז 

 שבשביל צער השכינה משליך עצמו לתהומות להעלות נפשות נפולות מלוכלכות ברפש התאוות ועוונות.הוא  עיין לק"ה נזיקין ה' ט' עיקר רפש וטיט  ו   שבפיהם רפש וטיט 
ֵקט לֹא יּוָכל   ישעיה פרק נז   ה  ְ י ַהש  ם ִנְגָרש  ּכִ ּיָ ִעים ּכַ ָ ש  ָוִטיט:   )כ( ְוָהְרש  פֶׁ ּו ֵמיָמיו רֶׁ ְגְרש     ַוּיִ

הים הזה גליו מתגאים לרום למעלה ולצאת חוץ לגבול החול אשר שמתי    -שאין נותנין לב לשוב. כים נגרש    -)כ( והרשעים    -  רש"י 
ו ואינו חוזר  גבול לים וכשמגיע שם הוא נשבר על כורחו וכל זה גל חבירו רואה ואינו חוזר בו כך הרשע רואה את חברו לוקה ברשע 

בו ומה הים רפשו וסריותו על פיו כך הרשעים סריותם בפיהם כגון פרעה אמר מי ה' )שמות ה( סנחרב אמר מי בכל אלהי הארצות  
   כים אשר נגרש שגורש כל היום רפש וטיט:   -)ישעיה לו( נבוכדנצר אמר )ישעיהו יד( אדמה לעליון. כים נגרש  

הוא עפר לח כעין הטיט    -מלשון יכולת. רפש    -ענין מנוחה ומרגוע. יוכל    -ושין ותנודה. השקט  מלשון גר   -)כ( נגרש    -  מצודות ציון 
 ואין לו דמיון במקרא ובדרז"ל לא יהיה אלא כרפשו )בבא קמא ל'(: 

 עבודות  -מתרצו  בתרלד ו   ו

שמראים בכך שעוסקים באמונה בעבודתו של מקום     -זקאל על התוספתא ד' י'  ועי"ש מנחת בכורים וחזון יח  שבח הוא לבני אהרן שילכו עד ארכובותיהם בדם.  עיין פסחים סה:   ז
    ואינה נמאסת בעיניהם בגלל הדם.  

ה    לקוטי הלכות   ח ט  נזיקין הלכה  ּתִ   -אות  ִלְבִחיַנת  ה  זֹוכֶׁ הּוא ֵאינֹו  ם  ּגַ ְמֹאד  ב  ּגָ שְֹ ְוַהּנִ ְוַהּנֹוָרא  דֹול  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ ם  ּגַ ֶׁ ש  ם  ָ ְמבָֹאר ש  ה  ּקּון  ְוִהּנֵ
ש  ָוטִ  פֶׁ ִליְך ַעְצמֹו ְלתֹוְך רֶׁ ְ ל ָחְכָמתֹו ּוַמש  ִליְך ּכָ ְ ש  ּמַ ֶׁ יטּות ש  ִ ִמימּות ּוְפש  י ִאם ַעל ְיֵדי ּתְ ט ּכִ ּפָ ְ ש  ַרְך  ַהּמִ ה ה' ִיְתּבָ ַרְך ְוַעל ְיֵדי זֶׁ ִביל ה' ִיְתּבָ ְ ש  יט ּבִ

י  ַצּדִ ִחיַנת  ּבְ ה'  ְרֵכי  ּדַ ה לֹו סֹוד  ּוְמַגּלֶׁ ָעָליו  ָיכֹול  חֹוֵמל  יק  ּדִ ַהּצַ ה  ּזֶׁ ֶׁ ש  ם  ָ ש  ּוְמבָֹאר  ט.  ּפָ ְ ש  ַהּמִ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶׁ ֶׁ ְוכּו', ש  ְוַרע לֹו  יק  ַצּדִ לֹו  ְוטֹוב  ק 
ם הּוא ַמעֲ  ָ ה ּוִמש ּ הֹום ַרּבָ ָך ּתְ טֶׁ ּפָ ְ ְבִחיַנת ִמש  ם ּבִ ָ ַפל ְלש  ּנָ ֶׁ הֹומֹות ש  ט ֵמִעְמֵקי ּתְ ּפָ ְ ש  ת ַהּמִ ה אֹות ְלַהֲעלֹות אֶׁ סֹוף ַהּתֹוָרה ֵהיֵטב.  לֶׁ ם ּבְ ָ ן ש  ֹו ְוכּו', ַעּיֵ
ְואֶׁ  ָחד  ל אֶׁ יְך ָעֵלינּו ּכָ ִ ה ָאנּו ְצִריִכין ְלַהְמש  ְוזֶׁ ִמימּות  ּתְ ְיֵדי  ט הּוא ַעל  ּפָ ְ ש  ּקּון ַהּמִ ּתִ ר  ִעּקַ ֶׁ יְך ַעל ַעְצמֹו  ִנְמָצא ש  ִ ָיָמיו ְלַהְמש  ל  ּכָ ה  זֶׁ ּבָ ָחד ֵליֵלְך 

ִמימּות ְוהַ  ְרֵכי ַהּתְ ֹכַח הַ ּדַ ם ָאנּו זֹוִכים ּבְ ּגַ ה  ָעִמים. ְוַעל ְיֵדי זֶׁ ּפְ ה  ּמָ ּכַ ר ִהְזִהיָרנּו הּוא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ֶׁ ֲאש  יטּות ּכַ ִ ש  ּקּון  ּפְ "ל ִלְבִחיַנת ּתִ יק ַהּנַ ּדִ ּצַ
ְמסַ  הּוא  ָבה  ּגָ שְֹ ַהּנִ ְוָחְכָמתֹו  תֹו  ָ ש ּ ְקדֻּ ף  ֹתקֶׁ ּבְ "ל  ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ ט,  ּפָ ְ ש  ִמיֵני  ַהּמִ ל  ּכָ ַעְצמֹו ְלתֹוְך  ת  ִליְך אֶׁ ְ ּוַמש  ְתִמימּות  ּבִ ַעְצמֹו  ּוִמְתַנֵהג  ַהּכֹל  ק  ּלֵ

ַרְך.   ִביל ה' ִיְתּבָ ְ ש  ש  ָוִטיט ּבִ פֶׁ ׁשְ רֶׁ ְצמֹו וּמַּ ּמֹוִריד ֶאת עַּ ֶ ה ׁשּ ְך הוּא מַּ רַּ ִביל ה' ִיְתּבָ ׁשְ ם ּבִ ְצמֹו ְלׁשָ ִליְך עַּ ׁשְ ּמַּ יט ׁשֶ ּטִ ר ָהֶרֶפׁש ְוהַּ ְצמֹו  ְוִעּקַּ ִליְך ֶאת עַּ

ֲעֹונֹוֵתיֶהם וְ  ם ּבַּ ְפלוּ ְלׁשָ ּנָ ל ֵאּלוּ ׁשֶ ְמֻלְכָלִכים ְמֹאד ׁשֶ מוִּכים ְוהַּ ּנְ ֵהם ְמקֹומֹות הַּ הֹומֹות ׁשֶ ִעְמֵקי ּתְ ת  ּבְ ת ְנִפילַּ ִחינַּ ר ּבְ הוּ ִעּקַּ זֶּ ֲאֹוֵתיֶהם ָהָרעֹות ׁשֶ תַּ
חֲ  ֹגֶדל רַּ יק ּבְ ּדִ ּצַּ ְוהַּ הֹום.  ּתְ ד הַּ ט עַּ ּפָ ׁשְ ּמִ ָ הַּ ִמׁשּ פוּלֹות  ּנְ ָפׁשֹות הַּ ּנְ ֲעלֹות הַּ ֵדי ְלהַּ ּכְ ם  ְצמֹו ְלׁשָ ִליְך עַּ ׁשְ ָרֵאל הוּא מַּ ְוִישְֹ ִכיָנה  ְ ׁשּ ר הַּ עַּ ל צַּ ם  ָמנוּתֹו עַּ

בִ  ׁשְ ם ּבִ ְצמֹו ְלׁשָ יק עַּ ּדִ ּצַּ ִליְך הַּ ׁשְ ּמַּ ת ֶרֶפׁש ָוִטיט ׁשֶ ִחינַּ ר ּבְ הוּ ִעּקַּ זֶּ יֹּות, ׁשֶ ְחּתִ הֹומֹות ּתַּ ְך.    יל ֵמִעְמֵקי ּתְ רַּ ה  ה' ִיְתּבָ ד ְורֹוצֶׁ סֶׁ ַרְך ָחֵפץ חֶׁ י ה' ִיְתּבָ ּכִ
ח. ְוַהצַּ  ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶׁ בֹות ְלַבל ִיּדַ ָ ב ַמֲחש  ֵ ִמיָתָתן ְוחֹוש  ִעים ְוֵאינֹו ָחֵפץ ּבְ ָ ל ְרש  ֶׁ ּוָבָתן ש  ְתש  ה ְלַהֲחִזיר  ּבִ ַרְך ָלזֶׁ ּוַקת ה' ִיְתּבָ ש  ל ּתְ הּוא יֹוֵדַע ּגֹדֶׁ ֶׁ יק ש  ּדִ

ה ִע  י זֶׁ ה. ּכִ ֵאּלֶׁ ִליְך ַעְצמֹו ִלְמקֹומֹות ְנמּוִכים ּכָ ְ ִבילֹו ּוַמש  ְ ש  ֹו ּבִ ן הּוא מֹוֵסר ַנְפש  ּכֵ ָחיו ַעל  ִחינַ ֵאָליו ִנּדָ הּו ּבְ ּזֶׁ ֶׁ ַרְך, ש  ל ה' ִיְתּבָ ֶׁ ַחת רּוַח ש  ר ַהּנַ ת  ּקַ

ָמקֹום ַאֵחר.   ה ּבְ ְמבָֹאר ִמּזֶׁ ת ְוכּו', ּכַ כֶׁ ְכלֶׁ לֹום, ַוֲאִני ָיִדי ְמלֻּ ָ ְך ָעָליו ַהש ּ לֶׁ ִוד ַהּמֶׁ ּדָ ָאַמר  ֶׁ ְצמֹו ְורֹוֶצה  ַמה ש ּ ל עַּ ֵחם עַּ רֹוֶצה ְלרַּ ל ֶאָחד ׁשֶ ן ּכָ ל ּכֵ ְועַּ

ל יְ  עַּ ִמימוּת ׁשֶ ל ְיֵדי ּתְ ּקוּנֹו עַּ ל ּתִ ֲעלֹות ֵמעֶֹמק ְנִפיָלתֹו ּכָ ם ֲאִפּלוּ  לַּ ר הוּא ׁשָ ָכל ָמקֹום ֲאׁשֶ יק ּבְ ּדִ ּצַּ הַּ ֵלל ּבְ ְצמֹו וְּלִהּכָ ק עַּ ּבֵ ֵדי ֶזה הוּא ָיכֹול ְלדַּ
הֹומֹות,  ּתְ ִעְמֵקי  ַאף    ּבְ ִמימּות  ַהּתְ ְלַדְרֵכי  ַעְצמֹו  יְך  ִ ְמש  ּמַ ֶׁ ש  ִמי  ל  ּכָ ֶׁ ש  ִמיִמים  ּתְ ִעם  ם  ּמֵ ּוִמּתַ ם  ּתָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ י  ַתֲאֹוָתיו    ִאם ּכִ ּבְ ָנַפל 

ם ְוָיכֹול ַלֲעלֹות ְוָלש   ָ ת ַעְצמֹו ְלש  הֹוִריד אֶׁ ֶׁ יק ש  ּדִ ְתִמימּות ַהּצַ ֵלל ּבִ ַפל ָיכֹול ְלִהּכָ ּנָ ֶׁ מֹו ש  ה: ִלְתהֹומֹות ּכְ ַרְך ַעל ְיֵדי זֶׁ  ּוב ַלה' ִיְתּבָ

ּקּון ַהּמִ  ִחיַנת ּתִ ל ָאָדם הּוא ַעל ְיֵדי ּבְ ּקּון ּכָ ר ּתִ י ִעּקַ ל  )י( ּכִ ָכל ֵעת ַעל ּכָ ת ַעְצמֹו ּבְ ּפֹט אֶׁ ְ ש  ּיִ ֶׁ ט ש  ּפָ ְ ִמש  ָבָריו ּבְ ל ּדְ ל ָאָדם ְלַכְלּכֵ י ָצִריְך ּכָ ט. ּכִ ּפָ ְ ש 
ט ַהּתֹוָרה. ְוִעקַּ  ּפַ ְ ִמש  ֵאינֹו ִמְתַנֵהג ּכְ ֶׁ ט ש  ּפָ ְ ש  ִחיַנת ִקְלקּול ַהּמִ לֹום, ֵהם ּבְ ָ ָגִמים ַחס ְוש  ָבר ְוָכל ַהּפְ ל ָהעֹוָלם  ר ִקְלקּולֹו עַ ּדָ ֶׁ ל ְיֵדי ָחְכמֹות ָרעֹות ש 
ִעּמוֹ  ִמְתַנֵהג  ֵאינֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ִאּלּו  ּכְ ָחד  אֶׁ ְלָכל  ה  ְדמֶׁ ּנִ ֶׁ ש ּ ַמה  ַהְינּו  ּדְ ט,  ּפָ ְ ש  ַהּמִ ַגם  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ֶׁ לֹו  ש  ר  ָ ְפש  ִאי אֶׁ ִאּלּו  ּכְ ק  דֶׁ ְוַהּצֶׁ ר  ָ ש  ַהּיָ ט  ּפָ ְ ש  ּמִ ּבַ  

ִפי   יֹון ּכְ ּסָ ּנִ ַרְך ֵמֲחַמת חֶׁ ַלֲעמֹד ּבַ ת ה' ִיְתּבָ ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲעבֹד אֶׁ ֶׁ י רֹב ָהעֹוָלם צֹוֲעִקים ש  ַרְך ִמְתַנֵהג ִעּמֹו. ּכִ ה' ִיְתּבָ ֶׁ ְרָנָסה. ִנְמָצא  ַמה ש ּ ְסרֹון ַהּפַ
ֲעשֹּו מַ  ּיַ ֶׁ ה ש  רֹוצֶׁ ֶׁ ם ש  ְגּדָ ט נֶׁ ּפָ ְ ש  ת ַהּמִ ַרְך ְמַעּוֵ לֹום, ה' ִיְתּבָ ָ ם ַחס ְוש  ְעּתָ זֹאת, ֲאָבל  ְלִפי ּדַ ְרָנָסה ּכָ ְסרֹון ּפַ חֶׁ תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ּבְ ֹכָחם ַלֲעסֹק ּבְ ֵאין ּבְ ֶׁ ה ש ּ



 2. יא   מוהר"ן תנינא                     ה               תורה         ליקוטי                                                    

לשאו עצמו  מוריד  השכינה  וטיט    לצער  ברפש  המלוכלכים  רחוקים  לקרב  רעות  תחתיות  ומדות  התאוות 

 .  ודבורים של הבל
ולאו דווקא מצוה ממש, אלא כל דבר שיש בו רצון הש"י נקרא מצוה. כי יש תרי"ג מצות, 
וכל דבר שיש בו רצון הש"י שעושין בו נחת   יש להם ענפים רבים.  ואלו התרי"ג מצות 

 לאביו שבשמים הוא בחי' מצוה.  
 .דייקאכנ"ל ין ואפשר להשיגן רק ע"י סילוק המוחין הן למעלה מהשגת המוחעתה יבאר שיש השגות ש

וענין זה ביקש משה  והדוגמא לזה היא מה שנדמה לעיוות המשפט, כשרואים צדיק ורע לו רשע וטוב לו. 
נו בשכלו והשיב לו הקב"ה שאין לזה תירוץ במהלכי שכל אנושי כי תלוי רק ברצונו ירבנו להבין בחייו דהי

 צה אפילו כשאינו הגון, וכדברי רבי מאיר בגמ' ברכות ז. ית' שחונן ומרחם למי שרו
אעפ"כ מסלק שכלו  חכם בן   שהוא אע"פמגלה רבינו שיכול אדם בחיים חיותו לסלק את שכלו דהיינו וכאן 

ונראה שבן הכוונה  ואזי אפשר שיתגלו לו השגות שבשכלו לא יכול להשיג. , \טומקיים רצונו ית' כעבד/ 
  ,רק עושה בתמימות כל דבר ,א אין לו שכלל להיות רק עבד דהיינו מי שמעיקרלשכל, דהיינו שלא מועי

אזי  ,שיואנ לבשכלהשיג אלא צריך דייקא לחדד השכל ואזי כשזוכה להשיג בשכלו עד היכן שיכול 
 מגלים לו עוד השגות שא"א להשיג בשכל. ,ומסלקו כעבדמרוב אהבת ה' כשמתגבר על שכלו 

 יצד מגלים זאת לאדם וכ"ש כשמסלק את השכל. וצ"ע אם א"א להשיג בשכל כ

סוד האמונה שהיא היכן שלא משיג בשכל   ,באר בתחילת התורהתונראה שיסוד העניין הוא כפי שנ
מאידך היא מוחין עצומים עד כדי שמרגיש וכאילו רואה בעיני שכלו את ו  (כמבואר בתורה ח' תנינא)

של אור הא"ס שנסתלק מהחלל הפנוי, והוא בחי'  מציאות הקב"ה. ונתבאר ששכל זה הוא בחי' הרשימו 
 ולא השגת מהותו. ית' השגת מציאותו 

וזה עניין החילוק בין שכל פנימי לשכל מקיף שבשכל פנימי אנו מנסים להשיג את מהותם של דברים וכיון  
  שא"א להשיג מהותו ית' אנו עוסקים בהשגת מהות פעולותיו, אבל בשכל המקיף לא מנסים להשיג מהותם

 של דברים אלא את מציאותם, ומכח זה אנו מתחזקים להשיג גם מהותם במה שאפשר לשכל אנושי להשיג.  
הדוגמא שמביא רבנו לשכל מקיף שלמעלה משכל אנושי היא קושיית צדיק ורע לו רשע וטוב לו והטעם  

יא המרכזית וקושיה זו ה ,ובכלליות בתיקון האמונה יא,כנ"ל באות  כיון שאנו עוסקים בעיוות המשפט
 ועי"ז מחלישה מהאמונה.  בהנהגת עולמו ביותר שנדמית לעיוות המשפט של הקב"ה 

ע"י סילוק השכל אנו עושים בחי' חלל ומתקשרים לבחי' הרשימו שבחלל הפנוי דהיינו  כאן מבאר רבנו שו
    לאמת המחזקת את האמונה כנ"ל בהקדמת התורה.

מינ בכל  עצמו  לגלגל  וטיט  יוצריך  ל  רפש  ואזי  כדי  להש"י.  ונחת  רצון  איזה  עשות 
בשביל   וטיט  לרפש  עצמו  ומשליך  חכמתו  כל  עד שמסלק  להש"י  כ"כ  חזקה  כשאהבתו 

כי המוחין הם השכל הפנימי    עבודתו ית' כדי לעשות לו ית' איזה נחת, אזי הוא טובה להמוחין
ה את הפנימי )כמבואר  כי המקיף מחיי   ,מקיףשכל השל האדם, וטובה למוחין כשזוכים להשיג איזה השגה ב 

, כל דהיינו שכל המקיףמהמוחין    שהוא למעלה  מה   . כי אזי זוכה להשיג אפי'\י/ גם בתורה כא(

 . היינו, בחי' צדיק ורע לו רשע \יב/ [יא]   מה שגם משה בחייו לא השיג  אחד לפי בחינתו, וזה בחי' 

 
אי ֵאינֹו בָּ  ָטיו ּוְבַוּדַ ּפָ ְ ר ִמש  ָ יק ה' ְוָיש  י ַצּדִ ָחד ְלַהֲאִמין ּכִ ל אֶׁ י ָצִריְך ּכָ אי ֵאינֹו ֵכן. ּכִ ַוּדַ ת ּבְ ִרּיֹוָתיו ְוֵאינוֹ ָהֱאמֶׁ ְטרּוְנָיא ִעם ּבְ ש  ֵמָהָאָדם    א ּבִ ְמַבּקֵ

יָכְלּתֹו. ֵאין ּבִ ֶׁ ה ַמה ש ּ ֲעשֶֹׁ ּיַ ֶׁ  ש 
כות הרבה יותר גבוהה ממי שעושה בלא הבנה.  י שמבין מה פועלים מעשיו היא בא כ כי ידוע שאדרבה קיום מצווה בכוונה    צ"ע בזה   ט 

אבל הכוונה שלא    הקדמה ללק"ה.ועל כן חיבר לנו מוהרנ"ת את כל הליקוטי הלכות כדי שנכווין לטעמן בשעת עשייתן כמבואר ב 
בוי נשים וכן צדיקים שהתירו לגלח  י למה המלך שטעה בר ש ישנה מהמצוה לפי הבנתו כמו שמצינו טועים אפילו צדיקים גדולים כגון  

מצינו   מאידך  כי  בזה  גדול  וצ"ע  בהלכה.  מפורשים  דברים  וכו'.  בסוכה  ושינה  שלישית  סעודה  אכילת  לבטל  או  בחו"ל  הזקן  את 
לו.( צדיקי  יהוידע סוטה  )עיין בן  עריות לתקן עצמם  אבל לנו הדברים פשוטים כפשוטו ממש    .ם שהתירו לעצמם אביזרייהו דגילוי 

,  ימן כפשוטן בלא לשנות כהוא זה מאופן עשייתן כפי שביארו חז"ל י ואעפ"כ לק   , כבן, שצריך ללמוד טעמי המצוות וכוונתן ופעולתם 
רבנו תקמטו את הספר   .כעבד  בש"ע.    וזה שאמר  קטן  סעיף  ואל תשנו  מדברי  שלי  סתירה  שיש  לי  כוונתו שאפילו כשנראה  נראה 

עיקר     רבינו לאיזה הלכה צריך להדחק בכוונת רבינו כדי שלא לשנות מההלכה, ולא להפך להדחק בהלכה כדי לקיים דברי רבנו.
 חמת אהבת ה'.כוונת רבינו כאן שלא רק מחמת הצווי שלא לשנות צריך לסל קששכלו אלא העיקר מ 

ֵאין ַהּמַֹח ָיכֹול לְ     -  אות ד' כא    תורה   י ֶׁ דֹול ַעד ִלְמֹאד, ַעד ש  ּגָ ה הּוא  ל ַהּזֶׁ כֶׁ ַהּשֵֹ ֶׁ יִפין, ש  ִחיַנת ַמּקִ ּבְ "ל, הּוא  ַהּנַ ַפע ֱאלִֹקי  ֶׁ ָסְבלֹו ְוֵאין ִנְכָנס  ש 
ה  ּמָ ּכַ רֹוִאים  ָאנּו  ֶׁ ש  מֹו  ּכְ  . ָהרֹאש  ת  אֶׁ יף  ַמּקִ הּוא  א  ּלָ אֶׁ ּמַֹח,  ה    ּבַ ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ מֹו  ּכְ ְריֹו,  ּבֻּ ַעל  ְלָהִבין  י  ִ ָהֱאנֹוש  ּמַֹח  ּבַ ת  ְיֹכלֶׁ ֵאין  ֶׁ ש  ּקֹות,  ֲעמֻּ ָחְכמֹות 

ת ַהְיִדי  י ָיכֹול ְלָהִבין אֶׁ ִ ל ֱאנֹוש  ֶׁ ֵאין מַֹח ש  ֶׁ ִחיָרה, ש  מֹו ַהְיִדיָעה ְוַהּבְ ם, ּכְ הֶׁ ָאנּו ְנבֹוִכים ּבָ ֶׁ ל הַ ְמבּוכֹות ש  כֶׁ יף,  ָעה ַהּזֹאת, ְוַהּשֵֹ ִחיַנת ַמּקִ ה הּוא ּבְ ּזֶׁ

חּוץ,  יף אֹותֹו ִמּבַ י ִאם ַמּקִ ְפִניִמּיּות ַהּמַֹח ּכִ ֵאין ִנְכָנס ּבִ ֶׁ ה: ש  זֶּ יף הַּ ּקִ ּמַּ ל ִחיּוּתֹו ֵמהַּ ּבֵ ִניִמי ְמקַּ ּפְ ֶכל הַּ ּשֵֹ  ְוהַּ

 ועיין פל"ח איך אפשר להשיג יותר ממשה בחייו   יא
ו היא בחי' משה וכל אחד לפי מדרגתו יש במופלא ממנו דהיינו שהבחי' משה שלו  אות יג שלכל אחד הבחי' דעת שיש ל   עיין פל"ח   יב

לא משיג אבל ע"י שמסלק חכמתו ומשליך עצמו לרפש וטיט בשביל לעשות רצון הקב"ה אזי זוכה להשיג בבחי' משה שלו מה שלא  
 השיג קודם בבחי' משה שלו עי"ש.



 3. יא   מוהר"ן תנינא                     ה               תורה         ליקוטי                                                    

כעוות הדין ח"ו,  , שזה בחי' עוות המשפט, כי זה נראה  \טז/[טו{]\יד/.ע' ברכות ז}  \יג / וטוב לו
מדוע    .\יח/  [יז]  שגם משה בחייו לא השיג זאת זאתצ"ע  לא השיג  רבנו  קיים    ,משה  בוודאי  שהרי 

והתורה קוראת לו נאמן   בעצמו כל המבואר כאן שזכה לבן ועבד והשליך עצמו לרפש וטיט הרבה מאד 
, וכן כל אדם בבחי'  \יט/בחי' משה דהיינו הדעת, בלא שיעשה עיצה זו של סילוק הדעתועבד, אלא הכוונה ל

בחייו משה  שנקרא  שלו  משה   הדעת  בחי'  שזה  נסתלק,  ואינו  בשלימות  כשהמוח  גם  היינו 
בחייו. כי הסתלקות המוחין בחי' שינה זה בחי' הסתלקות משה כנ"ל. וקיום המוחין בעת  

וגם אז אין  ואינם נסתלקין זה בחי' משה בחייו.  קיימים  יכולין להשיג השגה    כשהמוחין 
ל, דהיינו להשיג מפני מה יש צדיק ורע לו וכו'. אבל ע"י שאהבתו חזקה כ"כ להש"י  הנ"

שמשליך ומגלגל עצמו ברפש וטיט בשביל עבודתו ית', ועושה עבדות כעבד ממש בשביל  

 
פי בחינת השגתו יש לו בחינת השגות כאלו שהם אצלו לפי בחינתו מה שמשה  נמצא כל צדיק וצדיק ל   -גם אות טו זה לשונו   ועי"ש 

בחייו לא השיג, היינו מה שבחינת משה שלו בחייו היינו בזמן הארת המוחין שלו אינו יכול להשיג אותם, כי הם בחינת במופלא ממנו  
תו ועובד את ה' בתמימות וכו', על ידי זה השם  והם בחינת שער החמשים אצלו לפי בחינתו, ועל ידי שמסלק במכוון את חכמתו והשג

בזה   יומתק  ומה מאד  בפנים  וכו' כמבואר  עליהם  וחמלתי  ג(  )מלאכי  בחינת  גם השגות אלו, שזה  להשיג  וזוכה  עליו  יתברך מרחם 
מין עצמן  התכת הכתוב )תהלים ל"ו( משפטיך תהום רבה אדם ובהמה תושיע ה' ודרשו רז"ל )חולין ה:( שערומים בדעת כאדם ומשי 

ועולה המשפט מבחינת משפטיך תהום   נתתקן  זה  ידי  ותמימות, על  ה' בפשיטות  ועובד את  כל חכמתו  כבהמה, היינו כנ"ל שמסלק 
 רבה כנ"ל: 

יש   יג כי  מעט    צ"ע  על  בעוה"ז  מענישים  ולצדיק  בעוה"ז  הטובים  מעשיו  מעט  על  משלמים  שלרשע  ומפורסם  פשוט  תירוץ  זה  על 
יזכ  יפסי מעשיו הרעים, שעי"ז  והרשע  גרסת הגמ' היא    ועיין פני יהושע שם  שכו לגמרי.    ד ה הצדיק לשכר משלם בעוה"ב  שעל כן 

. נמצא שגם על צדיק וטוב לו  מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו באריכות יותר דהיינו  
שנראה שאין כאן שום סדר רק לרשע  מה    רק הקושי   , וע לא היה קשה דהיינו שאם היה סדר קב   רשע ורע לו היה קשה למשה רבנו.

שע לו כי אינו צדיק גמור. אבל צ"ע דכתיב  ר פעם טוב ופעם רע וכן לצדיק. וצ"ע הרי הגמ' מתרצת צדיק וטוב לו הוא צדיק גמור ו 
ו חייו סוגים בשושנים אלא גלות  נו בודאי צדיק גמור ואעפ"כ לא הי ב אין צדיק בארץ אשר וכו וכתיב סביבו נסערה מאד, ומשה ר 

תה לו צרת  י הי   הרי איתא ביה שמת בעטיו של נחש,  ד ואפילו ישי  ומחלוקות נוראות ולבסוף נענש ביותר שלא נכנס לארץ המיוחלת.  
ו  וצ"ע מדוע רבנ    ולכן נפרד מאשת נעוריו.  בנו דוד ששנים רבות חשבו לממזר והתבייש בו מאד. ובעצמו סבר שלא ראוי לבא בקהל.

זה   הרי  וא"כ  זאת בשכל אנושי,  שא"א להשיג  סילוק השכל  צריך  לזה  לזכות  שכדי  מרבנו ממה  עכ"פ משמע  וכו'.  כתב  ולא  קיצר 
וביה,   מניה  ובחירה שבעוה"ז מתגלה כסתירה  הידיעה  קושיות  כמו  הנ'  זוכים  משער  חומרם  שיודעים להפשיט  גדולים  צדיקים  ורק 

.  ( , אמנם זה בעצמו צ"ע כיצד יתכן מן תטו שרבינו תירץ בכתב את קושית הידיעה והבחירה )עיין חיי מוהר"ן סי   להשיג זאת באמת 
אבל כמבואר בפל"ח יג לכל אדם יש השגות שלפי מדרגתו הן במופלא ממך לא תחקור כי לפי מדרגת שכלו א"א לו להשיגם אלא  

ה עבד זוכה גם להבין. וכמבואר במ"א שע"י שמאמין  רק ע"י בחי' סילוק השכל דהיינו באמונה חזקה וביטול שזה בחי' בן שעוה מעש 
 זוכה גם להבין.

ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי שלשה דברים בקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא ונתן לו בקש שתשרה שכינה על    -  .ברכות דף ז   יד

בקש להודיעו  ונפלינו אני ועמך    ישראל ונתן לו שנאמר הלא בלכתך עמנו בקש שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים ונתן לו שנאמר 

דרכיו של הקדוש ברוך הוא ונתן לו שנאמר הודיעני נא את דרכיך אמר לפניו רבונו של עולם מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק  
שע בן  אמר לו משה צדיק וטוב לו צדיק בן צדיק צדיק ורע לו צדיק בן רשע רשע וטוב לו ר ורע לו יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו  

איני והא כתיב פקד עון אבות על    .צדיק רשע ורע לו רשע בן רשע אמר מר צדיק וטוב לו צדיק בן צדיק צדיק ורע לו צדיק בן רשע 
יומתו על אבות  לא  ובנים  וכתיב  בידיהם הא כשאין    , ומשנינן לא קשיא   , ורמינן קראי אהדדי   , בנים  הא כשאוחזין מעשה אבותיהם 

אלא הכי קאמר ליה צדיק וטוב לו צדיק גמור צדיק ורע לו צדיק שאינו גמור רשע וטוב לו רשע    , יהם אוחזין מעשה אבותיהם ביד 
ופליגא דרבי מאיר דאמר רבי מאיר שתים נתנו לו ואחת לא נתנו לו שנאמר וחנתי את אשר    , שאינו גמור רשע ורע לו רשע גמור 

 דהיינו שא"א להבין בשכל מדוע טוב לרשע אלא תלוי רק ברצונו ית'.  .נו הגון אחון אף על פי שאינו הגון ורחמתי את אשר ארחם אף על פי שאי 
 לעיל סוף תורה יג ד"ה ואי דלינן טפי עיין    טו

ר ֵיש  צַ     -  ין סוף תורה יג י ע   טז  ֶׁ ץ, ֲאש  ה ַעל ָהָארֶׁ ר ַנֲעשָֹ ֶׁ ל ֲאש  בֶׁ ת ח(: "ֵיש  הֶׁ לֶׁ י )קֹהֶׁ ֵליַנן ְטֵפי, ֲהָוה ַמְקִליַנן ֵמַהְבָלא ּכִ יַע  ְוִאי ּדְ ר ַמּגִ ֶׁ יִקים ֲאש  ּדִ
 ָ יק ְוַרע לֹו, ָרש  רֹוִאים "ַצּדִ ֶׁ רּו, ש  ּקְ ים ִנְתּפַ ה ַרּבִ ל ַהּזֶׁ בֶׁ ִעים" ְוכּו', ְוַעל ְיֵדי ַההֶׁ ָ ה ָהְרש  ַמֲעשֵֹ ם ּכְ ֹות, ֲאַזי  ֲאֵלהֶׁ ה ְנָפש  ֵליַנן ַהְרּבֵ ע ְוטֹוב לֹו". ְוִאי ּדְ

ֹון קּוָלא, 'מֵ  אי ֲהָוה ַמְקִליַנן ְלש  ַוּדַ ה ַעל ָהעֹוָלם: ּבְ ֶׁ ְך ָקש  ל ּכָ ה ּכָ ל ַהּזֶׁ בֶׁ ה, ְולֹא ָהָיה הֶׁ ל ַהּזֶׁ בֶׁ  ַהְבָלא' ֵמהֶׁ
 עי"ש בגמ' ברכות נחלקו לדעת רבי יוסי השיג ולר"מ לא השיג.    יז

הצליח לסלק מוחו, ואולי זה טענת הקב"ה המובא בפרש"י ריש פרשת וארא חבל על דאבדין ולא משתכחין, דהיינו    משמע שלא   יח
)שמות ג' ח'(  כי הם לא היה להם מה לסלק אבל משה הוא הדעת, היה צריך לסלק ולא הצליח. ועיין אור החיים  הקדושים,  האבות  

 שמשמים לא זכה לשער הנ' כיון שלא היה בכח בני דורו לתקן את שער הנ' של טומאה.
היא עצם מהותו הנקרא משה באמת לא  דעת ש ה זכה לזה או לא כי באמת בבחי' ה שע"כ נחלקו בגמ' הנ"ל אם מש   ואולי אפ"ל   יט 

 זכה אבל ע"י סילוק הדעת בחי' בן שעושה מעשה עבד שזה בחי' הסתלקות משה שהוא הדעת אזי כן זכה.

בזה  מעט    וצ"ע  ותחסרהו  ביה  דכתיב  וזהו  זכה  לא  רבנו  שמשה  בספרים  איתא  שבאמת  החמישים,  שער  להשגת  שהכוונה  נראה 
נקבר בהר נבו דהיינו נ' בו, כי זכה להסתלק לשער הנ'. ועיין אור החיים שמות ג' ח' שמבאר  לאלקים. ורק בהסתלקותו זכה כמ"ש ש 

 הטעם שלא זכה כיון שלא נצרך לדורו עי"ש.  
 א ן  –בתקפא    כ 
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אין   המוחין  קיום  בעת  דהיינו  בחייו  משה  שבחי'  מה  גם  להשיג  זוכה  אזי  ית',  אהבתו 
 רשע וטוב לו.  יכולין להשיג, דהיינו צדיק ורע לו

ע' זוהר  }כמו בן  באוצרות המלך הנסתרים,    [כא]   כי יש בחי' בן, שהוא מחפש בגנזייא דמלכא
והפירוש שמרוב הקשר שבין האב והבן זוכה הבן להשגות גבוהות וטעמי המצוות שהם    [{כב: ] בהר קיא

ם מתוך הבנה ועפ"י ממילא גם קיום המצוות וכן רצון הקב"ה הוא מקיינעלמים ממי שאינו במדרגת הבן.  

 .  \כגהשגתו/ 
ויש בחי' עבד, שאין לו רק לעשות עבודתו שנתנו לו, ואסור לו לשאול שום טעם וחקירה  

 על עבודתו, כי הוא מחויב רק לעשות את שלו דהיינו עבודתו שנתנו לו לעשות. 
אבל יש בן שהוא אוהב כ"כ את אביו עד שמחמת האהבה הוא עושה מעשה עבד מה  

והולך והמשל בזה לחייל המלך שנלחם בכל כוחו  .  ובדרך כלל לא עושה  צריך לעשותשעבד פשוט  
דהיינו החפירות ותעלות שעושים במלחמה    )שקורין פאסי'(כההגדולה    [כד]   הסוללותוקופץ בתוך  

ומתוכן לתוכן  קופץ  והוא  המלחמה  להסתתר,  קשרי  רפש [כו]   בתוך  מיני  בכל  עצמו  ומגלגל   ,
ביווטיט   גם  שנלחם  ובוץ  דהיינו  מים  מלאות  והחפירות  גשם  מה  ם  לאביו,  רוח  נחת  לעשות  כדי 

ואזי כשאביו רואה אהבתו החזקה כ"כ,   הי' עושה עבודות כאלו.  שאפי' עבד פשוט לא 
אותו   אוהב  כך  לו  שכל  מגלה  הוא  אזי  אהבתו,  בשביל  גמור  לעבדות  עצמו  שמשליך  עד 

דהיינו שמגלים   פש בגנזיא דמלכאגם מה שאין נמסר אפי' לבן. כי אפי' הבן שהוא מחסודות 

, אעפי"כ יש מקומות שגם הבן אסור ליכנס לשם, היינו שיש השגות שגם  לו סודות התורה
אותם משיג  אינו  תדרוש  הבן  אל  ממך  במופלא  בבחי'  לגביו  כל שהן  מסלק  שהבן  ע"י  אבל   .

נ  ,חכמתו ומשליך עצמו לעבדות כנ"ל, עי"ז אביו מרחם עליו, ומגלה לו מסר  מה שאינו 
רע לו רשע וטוב לו שגם משה בחייו לא השיג  ושנתגלה לו בחי' צדיק בחי' אפי' לבן. היינו 

זו אע"פ שזכה לכל מה שאפשר להשיג בשכל אנ  זאת כי    ,שיודהיינו כמו שמשה רבנו לא השיג השגה 
גביו  יש השגות שלפי מדרגתו אין לו כלים להשיגן והן לכך כל אדם    ,היא למעלה משכל אנושיהשגה זו  

אזי זוכה להשיג    ,אבל ע"י שמסלק שכלו בבחי' בן שעושה מעשה עבד כנ"ל  ,בבחי' במופלא ממך אל תחקור
ש במה  מדובר  שאצלנו  כיון  אם  להשכן  )וצ"ע  אנשייאפשר  בשכל  ש  ,ג  ע"י  להשיג  אם  זוכה  כנ"ל  עושה 

לו כלי  ,ממש רק אזי עי"ז משיג  שכיון שלגבינו זה במופלא  או    , להשיג  םדהיינו שמעשים כאלה מוסיפים 
כזו אזי משיג רק  בגוף כלים להשגה  הוא  שכיון שאין למי שדהיינו    ,בבחי' השגת מקיף כמו אצל משה רבנו

הרגשת הלב )כמבואר  מאיר  נשאר  ביטול ועלית נשמה וכשחוזר לעצמו אזי הרושם  היינו בחי'  בבחי' מקיף ד

  : בתורה סה( 
 

 \כז/יא מלאכיעתה יבאר כיצד עניין הנ"ל רמוז בדברי הנב

ג( )מלאכי  בחי'  העובד   \כח/ וזהו  בנו  על  איש  יחמול  עליהם כאשר  וחמלתי 
חכמתו  אותו כל  לעבדות. שמסלק  עצמו  בן שמשליך  בחי'  היינו  דייקא,  אותו  העובד   ,

עושה מעשה עבד כנ"ל, עי"ז הכט, היינו בן  בנו העובד אותוועושה מעשה עבד. וזהו  

 
 באוצרות המלך פי'    כא 

 ת של רבינו עי"ש גם דף קיב. ועיין תורה ערה ובסוף שיר ידידו     לקב"ה בתרין זינין )נ"א שמהן אלין( אקרון ישראל  ד"ה    כב 

אי דרשינן טעמא דקרא או לא דרשינן ורשב"י דייקא שזכה לבחי' בן במדרגה  בין רבי יהודה ור"ש  ב"מ קטו  מחלוקת בגמ'    עיין בזה   כג
 עמא דקרא.ט גבוהה ביותר סובר דדרשינן  

וירמיהו לג ד'    ומה לעלות משם על החומה וכן בדרז"ל מליא בנצא: רד"ק יונתן תירגם הא מליתא עלו על קרתא למכבשה והוא תל עפר שצוברין סביב החכד עי"ש  ירמיהו לב    כד
 עי"ש מצודת ציון

 נמצא כבר בדפו"ר   כה 

 לשון המשנה בסוטה מד. עה"פ הירא ורך הלבב רע"א שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ועיין לקמן תורה מג   כו

 שנחלקו האם מלאכי הוא מרדכי או עזרא הסופר   .טו   מגילה עיין    כז 
ר ַיְחמֹל ִאיש  עַ  רק ג מלאכי פ   כח ֶׁ ֲאש  ם ּכַ י ֲעֵליהֶׁ ה ְוָחַמְלּתִ ּלָ ה ְסגֻּ ר ֲאִני עֹש ֶׁ ֶׁ נֹו ָהעֵֹבד ֹאתֹו: )יז( ְוָהיּו ִלי ָאַמר ְידָֹוד ְצָבאֹות ַלּיֹום ֲאש     ל ּבְ

היום ההוא יאצור    אמריהם יהיו שמורים אצלי על היום אשר אני עושה עליו סגולה הוא יום הגמול שעל   -)יז( והיו לי    -  מצודות דוד 
 אז אחמול על יראי ה' כאשר יחמול איש על בנו הנזהר בעבודתו:   -מעשה בני אדם לשלם לכל איש כמפעלו. וחמלתי  

 ענין רחמנות:   -ענין אוצר כמו וסגולת מלכים )קהלת ב(. וחמלתי    -)יז( סגלה    -  מצודות ציון 
 שעושה   -העושה, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד   כט 
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ו, מחמת שרואה אהבתו חזקה כ"כ, ומראה ומגלה עליו. כי עי"ז הש"י מרחם עלי  וחמלתי

וזהו   כנ"ל.  לו  וטוב  רשע  לו  ורע  צדיק  בחי'  שם  לו  הפסוק  שם(  המשך  ושבתם )מ"ש 
וכו', דהיינו שזוכה להשיג עי"ז צדיק ורע לו רשע וטוב לו    וראיתם בין צדיק לרשע

 כנ"ל: 
תיקון המשפט בחי'  המצוו  \לא/ [ל]   וזה  בעשית  שכלו  שמסלק  מה  זוכה  תדהיינו  כי  להשיג    עי"ז, 

ולהבין   להשיג  כשזוכה  ועכשיו  המשפט,  כעוות  נראה  שזה  לו,  וטוב  רשע  לו  ורע  צדיק 
  : זאת, זה בחי' תיקון המשפט

 נמצא שע"י רבי אמת עם תלמידים, נעשין ונתתקנין כל הבחינות הנ"ל.

 
 טז אות 

הנקרא   ס להתפעלות הלבח מתי שהם יסוד האש והמיםם ולחות חוקר ויבש והלב חם ולח, כי  נקרא השכל 
.  קר ולח שניהםמוהריאה יש בה  .בלא שום התפעלותדהיינו  נקרא קר ויבש,אבל מח ושכל  חמימות הלב.
בש ית שלא יתימרהיא שומרת על השכל ע"י שמקררת את השמנונית העולה מהלב ושו  כיקר בחי' שכל 

ונה המבואר לעיל שהוא צדיק הזוכה לאור  וזה בחי' קר רוח איש תב .כמבואר בתורה ס' אות ג'מחום הלב 
הצחצחות באכילתו ואזי בצעקתו בלא קול דולה עצות מני חושך עומק הלב שהיא הבינה בחי' יחוד הפנימי 

    של ישראל סבא ותבונה מבואר בלק"ה ע"ת ה'. 
שי  בה חמש אונות כנגד חמישה חומ שישבזוהר הובא בסוף תורה ח' כמבואר רומזת לתורה גם הריאה  ו

   .תורה
גם עיין תורה ח' שבכל נשימה מושכת הריאה חיות מא"ס )בגשמיות זה בחי' החמצן שמבררת מהאויר 

  וחכמה היא( וכתיב החכמה תחייה בעליה \לב/ ששואבת בנשימה, ומכניסה אותו בדם החוזר מהליכתו בגוף
ששכלו דולק על  יהשכל שהוא הארת מציאותו והשגחתו ית' על כל פרט בבריאה ובפרט על ישראל, שמ

   נקרא חי באמת )אבל רשעים בחייהם נקראים מתים(  אהשמנונית הזו הו
בחי'  ו .מקררת אותהע"י שהקר שבריאה הוא מה ששומרת על השמנונית העולה מהלב למח,  בחי'  נמצא ש

מלובש בה בחי' הארת  שכיון  ,העולה מהלב למח, ומתייחסת לריאה,  עצמההשמנונית א  יהלח שבריאה ה
 ., שהיא מהנשימה המושכת חיים דהיינו חכמת אמתהאמת

ונתבאר לעיל שיסוד התורה הזו הוא עניין חיזוק המוחין על מנת שבהסתלקותם ישאר רשימו חזק של 
   דהיינו באמונה שלימה. בו ית'הארת האמת שעל ידו גם אז נשאר דבוקים 

שהוא ממוצע בין השכל למדות  י' מדמה וגם זה נמצא בריאה כי היא גם בחי' שינה דהיינו סילוק המוחין בח
 ל ולח מהלב. כקר מהש י' קר ולח.בח

הואוזהו   הנ"ל  המוחין  תיקון  הריאה,    דהיינו  כל  כי  בחי'  ג"כ  נעשין  בשלימות  כשהריאה 

 הבחינות הנ"ל. כי הריאה היא קר ולח, 
התפעלות  קרבחי'  בחי' שכל שהוא    וקר רוח איש תבונהקר זה בחי'   בו  אין  י' תיקון  , בחדהיינו 

תבונה    כנ"ל  איש תבונההאמונה ע"י   איש  מכח הארת האמת שממשיך  היא  )איש שכל שהאמונה 

 .  ע"י שדולה עצות מעומק הלבשהיא הנשמה( 

 
 ליך כל החכמות ולעיל באות יא ביאר שתיקון המשפט ע"י שמגרש טיפת עשו וישמעאל ועיין לק"ה יוה"כ הל' ב אות ד' שכולו חד  דהיינו להש  ל 

ִרּבּוי ַהָחְכמֹות מַ -ד'  יום הכפורים הלכה ב    עיין לק"ה   לא ִחיַנת  ּבְ ַעת ִהיא  ַהּדַ ַגם ֵעץ  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ָמֵעאל  ְ ְוִיש  ת ֵעָשו  ִטּפַ ַגם  ּפְ ר  רֹוִצין  ְוִעּקַ ֶׁ ה ש ּ
ְוַדְע  ָחְכָמָתן  הֹוְלִכים ַאַחר  ֶׁ ָמֵעאל ש  ְ ְוִיש  ֵעָשו  ֵהם  ֶׁ ָעְלָמא ש  ּדְ מֹו אּוִמין  ּכְ ְוַדְעּתֹו  ָחְכָמתֹו  ם,  ְלַהּטֹות ַאַחר  ֵעיֵניהֶׁ ּבְ ֲחָכִמים  ְוֵהם  ת.  ֶׁ ש  ּבֶׁ ֻּ ַהְמש  ם  ּתָ

ֲאַנְחנוּ  ֲאָבל  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהש ּ ֵמַאֲחֵרי  ָסרּו  ה  זֶׁ יִקים    ּוֵמֲחַמת  ּדִ ַהּצַ ד  גֶׁ ְונֶׁ ַרְך  ִיְתּבָ ְגּדֹו  נֶׁ נּו  ְעּתֵ ּדַ ל  ּוְלַבּטֵ ָחְכָמֵתנּו  ת  אֶׁ ִליְך  ְ ְלַהש  ְזָהִרים  מֻּ ָקדֹוש   ַעם 
ּתַ  ְ ּזֹוִכים ְלָחְכָמה ְיֵתָרה ִלְראֹות ְלִהש  ֶׁ ל ַמה ש ּ ּכָ ֶׁ ר ֲעבֹוָדֵתנּו הּוא ש  ָכל ּדֹור ָודֹור ְוִעּקַ ּבְ ֶׁ ים ש  ּיִ ל ַלֲעבֹ ָהֲאִמּתִ ְבּדֹות  ּדֵ עֻּ יֹוֵתר ּבְ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהש ּ ד אֶׁ
יִ  ְגּדֹו  נֶׁ ְעּתֹו  ּדַ ל  ְלַבּטֵ ַהְינּו  ּדְ ַהָחְכמֹות,  ִליְך  ְ ְלַהש  הּוא  ַהָחְכָמה  ר  ְוִעּקַ יטּות.  ִ ּוִבְפש  ְתִמימּות  ּבִ ִחיַנת  יֹוֵתר  ּבְ ה  ְוזֶׁ "ל.  ְוַכּנַ ת  ֱאמֶׁ יֵקי  ַצּדִ ד  גֶׁ ְונֶׁ ַרְך  ְתּבָ

ּפָ  ְ ש  ּקּון ַהּמִ ין טִ ּתִ ִ ּוְמָגְרש  ִלין  ְמַבּטְ ַעְצָמן  ּבְ ה  זֶׁ ְיֵדי  ְוַעל  ת ַהָחְכמֹות  ִליִכין אֶׁ ְ ּוַמש  ִקין  ַסּלְ ּמְ ֶׁ ְיֵדי ש  רֹו ַעל  ִעּקָ ֶׁ ֵהם רֹוִצים  ט ש  ֶׁ ָמֵעאל ש  ְ ְוִיש  ת ֵעָשו  ּפַ
ּיּוַכל ִלְטעֹות ַעל ְיֵדי ָחכְ  ֶׁ ֵטלֹות. ַעד ש  ִרּבּוי ָחְכמֹות ּבְ ת ַהּמַֹח ּבְ ב אֶׁ טּו  ְלַסּבֵ ּנָ ֶׁ ים ש  ִצינּו ַרּבִ ּמָ ֶׁ מֹו ש  ְרֵכי ה' ּכְ לֹום, ְלַהּטֹות ְלַגְמֵרי ִמּדַ ָ ָמתֹו ַחס ְוש 

ְמבָֹאר  ֱעִמידּו ַעל ָחְכָמָתם, )ּכַ הֶׁ ֶׁ יֹות ַעל ְיֵדי ש  ְחּתִ אֹול ּתַ ְ ַרְך ְוָנְפלּו ִלש  ם ִיְתּבָ ֵ ה ּפְ   ַעל ְיֵדי ָחְכָמָתם ֵמַהש ּ ּמָ ה ּכַ נּו ִמּזֶׁ ִדְבֵרי ַרּבֵ  ָעִמים.ּבְ

יש שני מחזורים של דם והם בשני חדרי הלב, שכל אחד הוא כמו משאבה ששואב אליו דם ודוחף אותו ממנו לחוץ.    כידוע שבלב   לב
הבא   בחמצן  להזדכך  הריאה  אל  ומוליכן  השמאלי  החדר  אותו  מקבל  הגוף  בכל  מהליכתו  עכור  החוזר  הדם  הוא  אחד  מחזור 

 שני הימיני מקבל מהריאה דם נקי ודוחף אותו חזרה אל המח ואל הגוף.  מהנשימה ולהתקרר מחום התאוות, וחדר  
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ונעשה בחי' מוחין תפילין כנ"ל \לג/ח זה בחי' הלחלוחית והשמנונית העולה אל המוחלַּ   , 
אה כמבואר בתורה ח' שבכל נשימה שע"י כנרהשמנונית עולה מהלב ולא מהריאה, אבל הכוונה  כי  צ"ע  

 . החכמה תחיה וכו' שהיא הארת אמת בחי' תפילין בבחינתהריאה נמשך חיים וחיות מא"ס 
השינה תיקון  בחי'  זה  בשלימות,  כשהריאה  כמ"ש   גם  אמונה  בחי'  המוחין  הסתלקות  דהיינו 

בלילות קר  ואמונתך  וע"י  ולח,  קר  היא  הריאה  כי  הריאה,  ע"י  השינה  כי  עיקר  .  עי"ז  ולח 
 .  כי השכל הוא קר ויבש ובשעת השינה מסתלק ונשאר רשימו בחי' מדמה שהוא קר ולח [לד]  השינה

מחמת  וזה  מאד.  השינה  לאדם  ערב  אז  כי  שינה,  זמן  הוא  אז  גשמים  בשעת  וע"כ 
שינה  מדמה שבבבחי' מצא מין את מינו דהיינו הקר ולח של ה  שהגשמים הם קר ולח קרירות וליחות

 .  ר ולח של הגשמיםת הקא
וכן בבוקר השינה עריבה ג"כ, כי אז יורד הטל ואזי ג"כ הוא קר ולח, וע"כ השינה עריבה  

 אז ג"כ. נמצא שע"י הריאה שהיא קר ולח הוא בחי' תיקון השינה.  
פשט דברי הגמ' שם    \לה/(.ע"ש שהיא מאירת עינים כשארז"ל )חולין מטנקראת כך  גם ריאה,  

לראייה    ןונראה שרבינו לומד מכא  ל לראיה,ימוע)עם סממנים(  שאכילת הריאה    מתייחס לראייה גשמית

שרואה היטב בעיני שכלו את  כדהיינו    . וזהו, שבריאות הריאה מועיל לראיה רוחניתעיני השכלברוחנית  

  בבחי' אין שמחה כהתרת הספק  \לו/)משלי טו(  מאור עינים ישמח לבבחי' שמחה, בחי'    האמת זה

 כנ"ל. שעי"ז החלום ע"י מלאך ינו בחי' תיקון השמחה שהוא חיזוק המלאך , הי)מצודות שם(
המשפט תיקון  בחי'  זה  בשלימות  הריאה  יא  גם  באות  הוא  \לז/הנ"ל  המשפט  מקום  כי   .

[ לט] כמ"ש  כהן גדול מצוותו שיהיה על הלב  שהוא אחד משמונה בגדי המשפט  הועל כן חושן  ,  \לח/ בלב
קילקול המשפט, שעי"ז נופלין אהבות   על ידי . ו בוונשא אהרן את משפט בני ישראל על ל 

כנ"ל. נמצא שחימום לתאווה הידועה  זה בא חימום הלב    על ידי נפולות מן המרכבה כנ"ל,  
ומקררת   הלב  על  מנשבת  והריאה  המשפט.  קילקול  בחי'  זה  הזה החימום  את  הלב,    הרע 

 . מתאוות ניאוףנמצא שבריאות הריאה שומר  שזהו בחי' תיקון המשפט
בפסוק  וזה בחי'   רמוז  ע"י הריאה  יזלו מים  \מ/)תהלים קמז(ר"ל שתיקון המשפט  פשט   ישב רוחו 

וקרח ש בקור  מדבר  לסבול  קהפסוק  נגדאותם  שה  לעמוד  את  ו  ם,וא"א  וממיס  רוח  שולח  בדיבור  הקב"ה 

דורש  ,הקרח שה  ורבנו  הריאה  של  הרוח  נשיבת  ע"י  ומקררת    מאא והיינו  הלב  על  מנשבת 

 
הש   לכאורה צ"ע    לג רבוי  באמת  כי  סתירה  שאין  ונ"ל  לשכל.  שייך  הלח  שגם  הפתילה  מ נמצא  שע"י  אלא  כידוע  הנר  את  מכבה  ן 

  .ח ההתגברות על הלח ודולק. נמצא שהשכל דולק דייקא מכ על הלח  מתחלק השמן לרסיסים דקים שעי"ז אש שלהבת הנר מתגבר  
  ובאמת לכאורה זו סתירה בחז"ל דאיתא שהשכל קר והוא נר ה' נשמת אדם.  אלא שלפ"ז צ"ע נמצא שהשכל הוא חם מיסוד האש.

 .והביאור נראה שהוא קר מצד שלא שייך בו התפעלות והוא נר מצד האור שבנר ולא מצד חום השלהבת 
 שבילי אמונה נתיב חמישי בתחילת שביל השישי   לד

מט.  לה  חברותא(   חולין  ביאור  נקרא שמה   -)עם  יוחנן: למה  רבי  בשם    אמר  הריאה  העינים.היא  ש משום    "ריאה"? של    מאירה את 

או על  , שהאוכל בשר ריאה ראייתו משתפרת,  לאכילה : הא דאמרינן שהריאה עוזרת לראיה, האם כוונת הדברים היא  איבעיא להו 

ם ומערבן עם בשר הריאה, הרי אף היא עוזרת בעירובה עם הסמנין לשיפור הראיה!?  שהנוטל סמנין המאירים את העיני   ידי סמנין,

ואי סלקא דעתך  זוזים.    בארבעה המעורבת בסממנין, נמכרת    בזוזא, וריאה דידה, נמכר    תא שמע: דאמר רב הונא בר יהודה: אווזא 

העינים, אמאי איצטריך לקנות   לאכילה  הריאה כשלעצמה אמרינן שהיא מאירה את  זוזים?    של  אווזא    לינקט את הריאה בארבעה 

אלא שלם   וליכול?!  שרק    בזוזא,  ידי מוכח,  עם    על  הריאה  של  עם    סמנין עירובה  מעורבת  כשהיא  ולכן  העינים,  את  מאירה  היא 
 הסממנין שוויה הוא ארבעה זוזים.  

ן ָעצֶׁ   משלי פרק טו   לו  ֶׁ ַדש ּ מּוָעה טֹוָבה ּתְ ְ ח ֵלב ש  ּמַ    ם: )ל( ְמאֹור ֵעיַנִים ְיש ַ

ששואלין ממנו דבר ויודע מה להשיב, ולפי פשוטו כמשמעו דבר שהוא תאוה למראות    -בתורה. ישמח לב    -)ל( מאור עינים    -  רש"י 
   עינים, משמח הלב ומצחצח תוגת הלב כגון גן ירק ונהרות המושכי': 

כהתרת הספקות. שמועה טובה בדבר    הארת עינים בדבר המסופק ישמח לב כי אין בעולם שמחה   -)ל( מאור עינים    -  מצודות דוד 
 חדושי התורה: 

 שעיוו המשפט גורם לטומאת הלילה. נמצא שבריאות הריאה שומר מזה.  שם נתבאר   לז 

 .  יצה"ר ויצ"ט הם המחשבות טובות ורעות שבלב   עיין תורה מט   לח
 שמות כח ל'  לט 

ים ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי    תהילים פרק קמז   מ ִליְך ַקְרחֹו ְכִפּתִ ְ לּו ָמִים:   ַיֲעמֹד: )יז( ַמש  ב רּוחֹו ִיּזְ ֵ ָברֹו ְוַיְמֵסם ַיש ּ ַלח ּדְ ְ    )יח( ִיש 

 רוח מערבי להשבית הקרח ויזלו מים:   -לאותם פתים. ישב רוחו    -)יח( ישלח דברו וימסם    -  רש"י 
 שהיא    –שהוא, ומתרלו    -גם בדפו"ר ובתרלד    מא 
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הוא  דהיינו  "ז נעשה בחי' תיקון המשפט חימום הלב, עי  ה' הממיס את הקרח הנורא  משל   שרוח 
דבר שבקדושה לכל  וקר  כאבן  לתקיפות הקרח שקשה  הנמשל  הגוף  ועזות  היצה"ר שבלב  שעי"ז    ,לתוקף 

הקב"ה של  רוחו  בחי'  היא  הריאה  ונשיבת  מעוקל,  את    \מב/ המשפט  החכמה  שממיס  למימי  ונהפך  הקרח 

 . וחם לכל דבר שבקדושהקר לתאוות ף ונעשה לב בשר תוקף עזות הגו הממיס 
נהפך הקרח למימי  הריאה המנשבת רוח , כנ"ל שע"י דהיינו שמים רומז למשפט  יזלו מיםשנקט לשון וזהו 

, )מלכים א ג כח( כי חכמת אלקים בקרבו לעשות משפטבשלמה המלך  , שעל ידה המשפט כמ"ש  החכמה 
משפטבחי'   כמים  ה(  ויגל  המעיין  שה  \מג / )עמוס  מי  והתגלות  כנביעת  הוא  האמת  המשפט  תגלות 

 בחי' תיקון המשפט כנ"ל.   מדאישה ומימי החכמה
אין   \מה/ריאה, ע"ש שהיא מאירת עינים כנ"ל, זה בחי' )סנהדרין ו' ע"ב(שהיא נקראת  וזהו  

הוא ראוי להיות דיין אין לו למנוע עצמו מלדון מי שפשט המאמר ש  לדיין אלא מה שעיניו רואות,
מא יטעה דלא נצטווה לדון אלא לפי ראות עיניו, ומרבנו משמע שרמוז כאן שעיקר המשפט אמת תלוי ש

 שזהו בחי' תיקון המשפט.   אזי הוא משפט אמת( \מו/ )בחי' חכמהבעיני הדיין וכשהן בבחי' עיני השכל 

כי  וזהו רמז  הוא  כנ"ל  עינים  מאירת  בלשון  הריאה  לגבי  חז"ל  שנקטו   ו וכּת מזר"ת  מאירת    מה 

, ורבנו מתייחס לרישא פשט הפסוק פרש"י לענין אהל מועד  \מט/ [מח]   רושליםי   בנותמ  הבה א  צוףר

היינו   ,כנ"ל באות יב  מרכבו ארגמן שרומז לד' מלאכים שהם אופני המרכבה, ששם שורה אהבה הקדושה
 מרכבו ארגמן המרכבה, ששם האהבה דקדושה, בבחי'    נבחי' תיקון המשפט, שהוא תיקון

 כנ"ל.  רושליםי בנותמ הבהא צוףר וכות

הריאה  ע"י  דהיינו שוזה   המשפטנעשה  בריאות  ו( הכתוב  בחי'    זה  תיקון  אור   \נא/)הושע  ומשפטיך 
אוכל לשאת לכם  איך    , כיון שלא שמעתם לנביאיםשהנביא אומר לישראל  פשט הפסוק הוא תוכחה    יצא

במשפט   הדיןלפנים  מדת  ש  ,מפני  לאורכדי  משפטכם  ראש    [נג ]   אומריםוכמו שאנו    \נב/יצא  בתפילת 

 
 ודעת מא"ס מקודם הבריאה ונשלמים כל החסרונות. עי"ש.שהנשימה ע"י הריאה ובכל נשימה ממשיך חיות    ין תורה ח' י ע   מב
ַנַחל ֵאיָתן:   עמוס פרק ה   מג ט ּוְצָדָקה ּכְ ּפָ ְ ִים ִמש  ּמַ ל ּכַ  )כד( ְוִיּגַ

ויגל כמים משפט    -  מצודות דוד  יגולה כמים הנובעים היוצאים מבטן    -)כד(  ר"ל זאת עשו המשפט אשר כבשתם בעמקי המסתור 
 פסקתם ממנה התמידו בה כנחל חזק השוטף והולך ואינו פוסק: הארץ ממקום מסתור והצדקה ש 

 שהוא  )וצ"ע אפשר דקאי הריאה(    –שהוא וכן תוקן בתרלו    –גם בתרלד שהיא אבל בדפו"ר    מד

  ויהו הדיינין יודעין את מי הן דנין ולפני מי הן דנין ומי עתיד ליפרע מהן שנאמר אלהים נצב בעדת אל וכן ביהושפט   : סנהדרין דף ו  מה 
הוא אומר ויאמר אל השופטים ראו מה אתם עושים כי לא לאדם תשפטו כי )אם( לה' שמא יאמר הדיין מה לי בצער הזה תלמוד  

   אות.לומר עמכם בדבר משפט אין לו לדיין אלא מה שעיניו רו 

יהם עמכם במשפט  ביהושפט עמכם בדבר משפט לפי מה שעם לבבכם, שלבבכם נוטה בדבר, כלומר בטענות   -  תלמוד לומר   -  רש"י פ 

לידון, ויתכוין    -  אלא לפי מה שעיניו רואות     לירא ולמנוע עצמו מן הדין:   -  דאין לו לדיין     לפי אותן דברים תשפוטו ולא תיענשו: 
 להוציאו לצדקו ולאמיתו, ושוב לא יענש: 

   דיבר הכתוב.)בראשית ג' ז'( ותפקחנה עיניהם ופרש"י לעניין החכמה    כמ"ש   מו 
 ותרלד ת' דגושה בתקפא   מז

 שיר השירים ג' י'  מח 

ָבנֹון:   שיר השירים פרק ג   מט  ַהּלְ ֵמֲעֵצי  לֹמֹה  ְ ְך ש  לֶׁ ַהּמֶׁ ה לֹו  ָעש ָ ְריֹון  ַאּפִ ּתֹוכֹו ָרצּוף    )ט(  ָמן  ַאְרּגָ בֹו  ְרּכָ מֶׁ ָזָהב  ְרִפיָדתֹו  ף  סֶׁ כֶׁ ה  ָעש ָ ַעּמּוָדיו  )י( 
ָלם:  ָ נֹות ְירּוש     ַאֲהָבה ִמּבְ

משכבו ומשכנו    -)י( רפידתו     אהל מועד שנקבע במשכן שילה עשה לו אפריון חופת כתר לכבוד: זה    -)ט( אפריון עשה לו    -  רש"י פ 
סדור ברצפת אהבה    -זה הפרכת שהיה תלוי ורוכב על כלונסות מעמוד לעמוד. תוכו רצוף    -על הכפרת שהוא זהב. מרכבו ארגמן  

 ים להקב"ה: אלו ישראל יריאים ושלמ   -ארון וכפרת וכרובים ולוחות. מבנות ירושלם  
 בתקפא נראה שכתוב תיקין  נ

ו   נא הֵֹלְך:  הושע פרק  ים  ּכִ ְ ַמש  ל  ְוַכּטַ ר  ּבֹקֶׁ ֲעַנן  ּכַ ם  כֶׁ ְוַחְסּדְ ְיהּוָדה  ָך  ּלְ ה  ֱעש ֶׁ אֶׁ ָמה  ְפַרִים  אֶׁ ָך  ּלְ ה  ֱעש ֶׁ ָמה אֶׁ ִביִאים  )ד(  ּנְ ּבַ י  ָחַצְבּתִ ן  ּכֵ ַעל  )ה(  ו 
יָך אֹור יֵ  טֶׁ ּפָ ְ ִאְמֵרי ִפי ּוִמש  ים ּבְ    ֵצא: ֲהַרְגּתִ

)ה(     כל טובתכם וצדקתכם אינה כלום:   -מפני מדת הדין איך אוציא משפטיך לאור. וחסדכם כענן בוקר    -)ד( מה אעשה לך    –  רש"י פ 
על אשר חצבתי עליהם דברי על ידי הנביאים והם לא נזהרו בהם לפיכך הרגתים באמרי פי בשביל אמרי פי    -על כן חצבתי בנביאים  

ו על אשר וכן כי על כן ראיתי פניך )בראשית לג( כי על כן לא נתתיה לשלה בני )בראשית לח(. ומשפטיך  כך תירגם יונתן, ע"כ כמ 
 בתמיה ואיך אוכל לשאת לכם פנים מפני מדת הדין ומוסב על מה אעשה לך:   -אור יצא  

וצ"ע    משמע מפרש"י   נב לישראל  פנים  הוא כשנושא  המלאכים שמשפט אמת  קושית  היא  עיוות   שהרי  בזה    כמבואר   המשפט   שיש 
וזמנין אמר לה משמיה דרבי אסי אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש    -  כ:   ברכות ב  דרש רב עוירא זמנין אמר לה משמיה דרבי אמי 

  .ברוך הוא רבונו של עולם כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב ישא ה' פניו אליך 
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האור  ותוציא כאור משפטינו.    \נד/ השנה ע"י  כנ"ל שנעשה  היינו  דהיינו שמשפט אמת הוא התגלות 
עינים, מאירת  השכל  שמאירה  הריאה שהיא  עיני  ידי  את  תיקון    על  בחי'  הוא  המשפט, זה 
עינים מאירות  דהיינו משפט אמת שהוא    בחי' ותוציא כאור משפטינו כשיש משפט  ו  . בחי' אורבחי' 

 :אמת למטה אזי גם למעלה יוצא כאור משפטנו 
 

 
נים לישראל שכתבתי להם בתורה ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך והם מדקדקים ]על[ עצמם עד כזית  אמר להם וכי לא אשא פ 

 ביצה: ועד כ 

כוונת רש"י שאם הייתם שומעים לנביא הייתי יכול    כאן כך גם  שאכילה בקדושה היא סיבה לנשיאות פנים כמבואר בתורה מז.    דהיינו 
 ות הביטול לצדיק סיבה לנשיאת פנים.לשאת לכם פנים, אפילו אם הייתם חוטאים כי זכ 

 לשון הבקשה היום הרת עולם שאומרים בתקיעות ר"ה   נג

 דייקא כמבואר לעיל באות יד שהוא תיקון המוחין ואמונה   ראש השנה   נד
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אמר רב אשי אמר לי הונא בר נתן  (  :)ב"ב עדהמאמר התמוה שבגמ'  וזה פירוש  א

במדברא, והוה אטמא דבשרא בהדן. פתחנא    ןיקאזלינבזימנא חדא הוה  
כי  וטוינן.  אטמא,  חלם  ציבי  אדמייתינין  אעישבא.  ואנחנא  ונקרינא 
הדרן לבתר תריסר ירחי שתא, חזינהו להנהו גומרי דהוו קא מלחשי. כי  

לקמיה דאמימר, אמר לי, ההוא עישבא סמתרי הוה. הנהו גומרי    אתאי
 :[ג ]  דריתמא הוו

אמר רב אשי אמר לי רב הונא בר נתן פעם אחת היינו הולכים במדבר והיה ירך של בשר עמנו   –תרגום  
נתחבר  ראינו שהירך  לצלותו  עצים  להביא  ללכת  ולפני שהספקנו  אותו על העשב  והנחנו  וניקרנו  פתחנו 

ה, וצלינו אותו. וכשחזרנו לאחר יב חודש ראינו את הגחלים ההם שעדיין מלחשות. וכשבאתי לפני  כבתחיל
אמימר אמר לי שהעשב שעליו הנחנו את הירך הוא עשב סמתרי )שהוא סם מיוחד שמחבר מה שנוגע בו(  

 והגחלים שצלינו בהם היו של עץ רותם.  

פגם האמונה המכונה  את  הלכנו לתקן  פעם אחת    הונא בר נתן  ילמר  אמר רב אשי א  -לפי רבנו  והפירוש
ופגה"ב המכונה ירך של בשר בחי' גרים  מדבר, וע"י שנתתקנה האמונה נעשו גרים שהביאו עמהם גאווה  

ינו ע"י שמירת הברית חקקנו וחתמנו בחוזק את הברית ילשון פתוחי חותם דהערלי בשר. ולתקן זאת פתחינן 
. ועוד נקרינן דהיינו שצמצמנו את המוחין בבחי' שדי בחי' ם דסט"אשלנו עם הקב"ה לבטל פגה"ב של החות

ושמתיך בנקרת הצור )באות ז'(, ואחרי תיקון המוחין שמנו עצמינו לתקן את המאכלים )לחזק בהם את כח  
עצים לצלותו דהיינו והלכנו להביא    .המלאך שיתגבר על כח השד המעורב בהם( דהיינו ואנחנא העישבא 

דהיינו  ינו כרצונו עשה בחיל השמים,  ילרצון כמ"ש בדניאל כמצביה עבד בחיל שמיא דה  להביא ציבי רמז 
ואז חלים דהיינו חלמנו חלום שהיה  המאכלים שיתגבר בהם כח המלאך,    תשהבאנו חידוש רצון לתקן א

וטוינן   ותענית(  מחובר מכח מלאך עם שד,  השמחה  את  דהיינו עשינו תענית כדי להגביר  )בארמית צליה 
, ותיקון המאכלים. וחזרנו אחרי יב חדש דהיינו אחרי שנה  "ש שמחנו כימות עניתנו( שהיא חיזוק המלאך )כמ

המלאך   לחיזוק  מסוגל  שהוא  ניסן  שהיא  השנה  קיים   .המאכלים   ותיקוןמתחילת  שעדיין  ראינו  ואעפ"כ 
אכלים שיש  משהם  , וכשבאנו לפני אמימר אמר עישבא דסמתרי הוא, דהיינו  החימום שגורם השד בחלום

מעיוות  שדהיינו  דהיינו שכבר היה במאכלים מעורב כח השד עם המלאך מסיבה אחרת,    ,בהם שני כוחות
נופלהמשפט   ועי"ז  כנ"ל   חימום לתאווה אהבות נפולות    ת אהבות מן המרכבה ונעשהונעשה תפלין רעים 
ינו יבחי' רתום המרכבה דהדהיינו גמרי שהם גחלים וע"כ התיקון הוא ע"י ריתמא דהיינו רותם,    ,באות יא

. רמז לאהבות שבמרכבה  קישור המרכבה כנ"ל באות יב. וזהו ריתמא ר"ת תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים
 .מן דהיינו קישור המרכבה שהם הד' מלאכים ארגמ"ןגוברישא דהאי פסוק כתיב מרכבו אר

גדל את המאכלים עובר נמצא שתחילה סבר שפגם המאכלים תלוי בחיזוק המלאך מצד הטבע שהשפע המ 
בכח המלאך   כוחם  ומתערב  ניסןדרך השדים  זמן חדש  וסגולת  ע"י שמחה  חיזוק המלאך  רק  ,  ולזה צריך 

הזמן וסגולת  התענית  הואיל  שלא  דהיינו    ,וכשראה  אחרת  מסיבה  השד  כח  מתגבר  הזה  שבמאכל  הבין 
 קון ע"י קישור המרכבה. הדין שגם הוא בגלל הגאווה שהכניסו הגרים בישראל. ולזה צריך תי תעיוו

בחי' תיקון האמונה, רמז על  זה  הליכה במדבר  ,  במדברהלך    \ד/שסיפר שפעם אחדהיינו  

לסתם  כי   רומז  הנביא  בבחי'  אמונה  פגם  מדבר  שאומר  מהשבח  ישראללמעטים  ממצרים  עם    שיצאו 

  . ארץ לא זרועה, זה לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה  זכרתי לך חסד נעוריך   )ירמיה ב(
וזורע  [ה]   בחי' פגם האמונה, שעי"ז נתקלקלו הזרעים כנ"ל זרעים שמאמין  סדר  הוא  .  שאמונה 

במדברו אחרי  במדברלכתך  אחריו  והלכו  ית'  בו  שהאמינו  האמונה,  תיקון  בחי'  זה   , , 
כנ"ל האמונה  נפילת  דהיינו  זרועה,  לא  בחי' ארץ  היו    ותיקנו  ישראל  כלל  אפילו  כי  במצרים 

דהיינו אחרי כל  ר מכות עדיין באמונה פגומה כמבואר במדרש שמדת הדין קטרגה  אחרי כל הנסים והעש
המופלאות   מכות  ע"ז,העשר  עובדי  ואלו  אלו  הים  על  לחכמת   אפילו  עולמי  מרכז  היתה  אז  מצרים  כי 

הכישוף ועם ישראל אע"פ ששמר על יחוס ולשון ולבוש אבל בע"ז כן נכשל דהיינו פגם אמונה, והראיה  
דרובא ממצרים   שרובא  לצאת  רצו  לא  ישראל  עם  אחד   של  ופרש"י  ממצרים  בנ"י  יצאו  חמושים  )כ"ש 

 
   הוסיף כאן אות יז   -בתרלד   א 
 קאזלינן  -קא אזלינן, ומתרלו   –קאזלינין, ובדפו"ר     -גם בתרלד    ב 

ו וניקרנו והנחנו אותו על העשב ולפני שהספקנו ללכת להביא  אמר רב אשי אמר לי רב הונא בר נתן פעם אחת היינו הולכים במדבר והיה ירך של בשר עמנו פתחנ   –תרגום    ג
מר אמר לי שהעשב שעליו הנחנו  עצים לצלותו ראינו שהירך נתחבר כבתחילה, וצלינו אותו. וכשחזרנו לאחר יב חודש ראינו את הגחלים ההם שעדיין מלחשות. וכשבאתי לפני אמי 

 וגע בו( והגחלים שצלינו בהם היו של עץ רותם.     את הירך הוא עשב סמתרי )שהוא סם מיוחד שמחבר מה שנ 

 .נראה שיש כאן טעות דפוס וצ"ל פעם אחת דהיינו חדא זימנא שבגמרא הנ"ל  ד
 באות א ]דף ז:[   ה 
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ולא יצאו,   מחמש ובמדרש יש עוד כמה דעות אחד מחמישים ואחד מחמש מאות ואפילו אחד מס' רבוא(
בגלל פגם האמונה, ועל זה משבח הקב"ה את עם ישראל דהיינו את אותם שכן יצאו והתגברו לתקן את  

 .  שיצאו במסירות נפש למדבר וסמכו על הקב"ה ומשההאמונה ע"י 

והיה עמנו    והוה אטמא דבשרא בהדן בחי' רמז על  . אטמא בשרא, זה  ירך של בשרפי' 

אין הכוונה שהם עצמם שהרי גר מל וטבל, אלא שעדיין דבוק בהם מהרע    [ו]ערלי בשר  גרים שהם  

החתים  , שעל ידם בא בחי'  ב וניאוףפגה"גאווה  דהינו מדות רעות של  שהיה בהם כשהיו ערלי בשר  

הבריתשהוא    בשרו פגם  קרי  וזהו    טומאת  לשון  כנ"ל.  ערלי  אטמי  ,  אטמי בשראשנקט  בחי' 

ובחי' החתים בשרו כנ"ל. כי   ובשר בחי' פגם הברית  \זכפרש"י שמות ו' יב/ אטום    פירושוכי ערל    בשר
מתגבר  רע שעדיין דבוק בהם  דהיינו ע"י ההאמונה הנפולה נעשין גרים, שעל ידם    חת וע"י עלי

 ח"ו חותם דסט"א, בחי' החתים בשרו כנ"ל.  

, ונעשה בחי' ע"י שמירת הברית של המגיני ארץ  , היינו שתקננו בחי' החתים בשרוופתחינין

ששמירת הברית  היינו    [י]\ט/)שמות כח(  פיתוחי חותם קודש לה'חותם דקדושה, שהוא בחי'  

 י' תיקון המוחין כנ"ל. בחאמת לב הארת הבמפתח גולף וחוקק 
בחי' צמצום המוחין שלא לצאת  בחי' שם שדי  ,  [יא]  ושמתיך בנקרת הצור    , זה בחי'ונקרינן

 . סוף אות ז' חוץ לגבול כנ"ל
כירק    \יב/, זה בחי' כלליות המאכלים, כמ"ש )בראשית ט(ואנחנא אעישבא. עישבא

כל את  לכם  נתתי  מ  ,עשב  הוא  כשבהפסוק  ומשפחתו  לנח  הקב"ה  להם  רכת  והתיר  מהתיבה  יצאו 

נמצא שכלליות המאכלים הם בחי'    לאכול בשר כמו ירק השדה שכבר היה מותר גם לאדם הראשון
כי לכאורה היה צריך לומר כירקות ופירות ואילו עשב בדרך כלל הוא מאכל בהמה ולמה הכתוב    עישבא

 . נקט עשב דייקא

אעישבאוזה   המוואנחנא  את  מתקנים  שהיינו  אחר  היינו  עצמנו ,  הנחנו  כנ"ל,  חין 

ח"ו.  החלום  את  ויפגמו  יזיקו  שלא  המאכלים  את  לתקן  המאכלים,  על  היינו  אעישבא, 
ותיקון זה היינו תיקון המאכלים, נעשה ע"י חיזוק המלאך, שנתחזק ע"י התחדשות הרצון 

שהשמחה מחזקת את המלאך כיון שהיא מעוררת את השמחה שנעשה אצלם בחדש    ע"י השמחה כנ"ל

 .  על כל אחד מהם 'שהוא זמן חידוש ההתמנות שעי"ז מתגלה חידוש רצונו ית ניסן

 
זבחים כב:    ודות דוד ועייןבמצ ר שם  שלא מלו מחמת אונס כמבוא שלבם אטום מדעת את ה' ו * יחזקאל מד ז' ]הלשון שם בני נכר ערלי לב וערלי בשר והכוונה שם לכהנים    ו
 ערל פי' אטום עיין פרש"י שמות ו' יב.ו   באות ד' ה' ]דף ח:[   רומז למה שנתבאר הגאווה שמביאים הגרים לעיל כאן ערלי בשר  ו 

אטום שפתים. וכן כל לשון ערלה אני אומר שהוא אטום )שם ו( ערלה אזנם אטומה    -ערל שפתים    -פרק ו פסוק יב    רש"י על שמות   ז 
גם אתה והערל והאטם משכרות כוס הקללה. ערלת בשר שהגיד אטום    משמוע  )שם ט( ערלי לב אטומים מהבין. )חבקוק ב( שתה 

ומכוסה בה. )ויקרא יט( וערלתם ערלתו עשו לו אוטם וכיסוי איסור שיבדיל בפני אכילתו. )שם( שלש שנים יהיה לכם ערלים אטום  
 ומכוסה ומובדל מלאכלו: 

 עליית  -עליות, ומתרלו    –גם בדפו"ר ותרלד    ח 

צוֹ   שמות פרק כח   ט  ּבְּ ׁשְּ ל ֻמַסּבֹת מִּ ָראֵׂ ש ְּ י יִּ נֵׂ מֹת ּבְּ ים ַעל ׁשְּ י ָהֲאָבנִּ ּתֵׂ ח ֶאת ׁשְּ ַפּתַ י חָֹתם ּתְּ ּתּוחֵׂ ה ָחַרׁש ֶאֶבן ּפִּ ה ֹאָתם: )יא( ַמֲעש ֵׂ ֲעש ֶ    ת ָזָהב ּתַ

אבן)יא(    -  רש"י פ  חרש  לתי   -  מעשה  הוא  דבוק  זה  חרש  אבנים.  של  אומן  וכן  מעשה  בסופו  פתח  נקוד  הוא  ולפיכך  שלאחריו  בה 

כתרגומו כתב    -  פתוחי חותם   )ישעיה מד( חרש עצים נטה קו חרש של עצים וכן )שם יב( חרש ברזל מעצד כל אלה דבוקים ופתוחים: 

כמו    -  שמות על          מפרש כגלף דעזקא חרוצות האותיות בתוכן כמו שחורצין חותמי טבעות שהם לחתום אגרות כתב ניכר ומפורש:

מוקפות האבנים במשבצות זהב שעושה מושב האבן בזהב כמין גומא למדת האבן ומשקעה במשבצות    -  מסבת משבצות      בשמות: 
 נמצאת המשבצת סובבת את האבן סביב ומחבר המשבצות בכתפות האפוד: 

 ושמות לט ל'  י

 שמות לג כב  הנ"ל בסוף אות ז ]דף ט.[   יא 

ָבֶרךְּ   בראשית פרק ט   יב אּו ֶאת ָהָאֶרץ:)א( ַויְּ לְּ בּו ּומִּ רּו ּורְּ ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ּפְּ ָניו  ֶאת ּבָ ים ֶאת ֹנַח וְּ ת     ֱאלֹהִּ ל ַחּיַ ּכָ ֶיה ַעל  הְּ ֶכם יִּ ּתְּ חִּ וְּ )ב( ּומֹוַרֲאֶכם 
נּו:)ג(   ּתָ נִּ ֶכם  ֶידְּ ּבְּ ם  ַהּיָ י  גֵׂ ּדְּ ָכל  ּובְּ ָהֲאָדָמה  מֹש   רְּ ּתִּ ר  ֲאׁשֶ ֹכל  ּבְּ ם  ָמיִּ ָ ַהׁשּ ל עֹוף  ּכָ ַעל  וְּ ֶיֶרק  ָהָאֶרץ  ּכְּ ָלה  ָאכְּ ֶיה לְּ הְּ יִּ ָלֶכם  ַחי  ר הּוא  ֶרֶמש  ֲאׁשֶ ל  ּכָ

י ָלֶכם ֶאת ּכֹל:  ב ָנַתּתִּ ש ֶ    עֵׂ

)סנהדרין קט( שלא הרשיתי לאדם הראשון בשר אלא ירק עשב ולכם כירק עשב שהפקרתי לאדם    -)ג( לכם יהיה לאכלה    -  רש"י 
 ( לאדה"ר מבואר יפה בשפתי חכמים בשם המזרחי( הטעם לזה שהתיר להם יותר מ)         הראשון נתתי לכם את כל: 



 מוהר"ן תנינא                            ה         תורה       ליקוטי                                          3יא: 

ציביוזהו   בחי'  אדמייתינן  זה  שמיא,  בחיל  עביד  בצבא    [יג ]   וכמצביה  עושה  כרצונו  פי' 

הרצוןהשמים  התחדשות  בחי'  שלו  ,  החדשה  ההתמנות  ע"י  מלאך  לכל  שהיינו  כמתגלה  היינו   .
ה התחדשות  בחי'  הרצון,  להביא  השמחה    רצון רוצים  מתגברת  שעיקר שעי"ז  י'  באות  כנ"ל 

התחדשות הרצון הוא בניסן מצד שהוא זמן חידוש ההתמנות של המלאכים שעי"ז מתגלה רצונו ית' על כל  
שאדם   ע"י  זו  שמחה  לעורר  אפשר  השנה  בכל  שגם  שם  ונתבאר  שמחה  אצלם  נעשה  ועי"ז  מהם  אחד 

 י"ז הוא תיקון המאכלים כנ"ל. , שזהו חיזוק המלאך, שעעורר לשמחה של מצווהתמ

חליםוזהו   ציבי  ע"י    אדמייתינן  המאכלים  בתיקון  עוסקים  שהיינו  שבתוך  היינו 

הוא לשון התקשרות  חלים  לשון חלום. גם  חלים  וזהו    ,התחדשות הרצון, חלם לנו חלום

והתחברות. כי החלום היה מחובר משני כחות מכח המלאך וכח השד, מחמת שעדיין לא  
 אכלים כנ"ל  נתתקנו המ

, היינו שהיינו מתענים. כי {\טו/ .פסחים קז  [יד]   ע' דניאל ו}  בארמית  , לשון תעניתןנוטויוזהו  

שמחה מביא  עיניתנו  התענית  כימות  שמחנו  שהכמ"ש  ועי"ז    טזאי,  המלאך  החלום חיזוק  תיקון 
 .  [יז] כנ"ל

  , היינו כשחזרנו ובאנו לחודש ניסן שהוא אחרכי הדרן לבתר תריסר ירחי שתא

למלכים, ר"ה  והוא  החדשים.  תחלת  ניסן  כי  השנה,  חדשי  התמנות    י"ב  חידוש  זמן  שהוא 
  המלאכים כל אחד לתפקידו שעי"ז מתגלה חידוש הרצון שיש להקב"ה על כל אחד מהם שעי"ז נעשה שמח 

 . [יח]  ואז הוא חיזוק המלאך כנ"ל

גומרי דקא מלחשיואעפ"כ   להני  בו  חזינהו  הגחלים  שעדיין  שראינו  דהיינו ערותפי'   .

ניסן, שהוא  שתא,  ירחי  תריסר  לבתר  שה   שגם  השמחה  עיקר  שגם  הרצון  דהיינו  חידוש  ע"י  יא 

 ,אז ג"כ עדיין היו בוערים הגחלים  ניסן לא הועיל לתקן את הפגם שהיה במאכליםשמתגלה בחדש  
ובאמת בניסן הוא חיזק   יטהיינו בחי' חימום הלב, שע"י החמימות בא טומאה הנ"ל ח"ו. 

ולכן תמהים היינו מדוע    המלאך כנ"ל, והיה ראוי שיתבטל אז הטומאה הנ"ל לגמרי  (חיזוק  צ"ל)

   .לא הועיל
דאמימר לקמיה  אתינא  אמימר  תיכשבא  כי  האמורא  את  הנהו   ילאמר    ,לשאול 

היינו שהמאכלים הנ"ל שהם בחי' עישבא כנ"ל של סם תרי    ,דסמתרי הווכעישבא  

הם שני כחות סם חיים וסם מות, דהיינו כח המלאך וכח  , שהיה כלול בפי' סם כפול היו  הוו
כי   כנ"ל.  תיקון  עוד  השד  ואזי הם  כבר  אזי    ' המאכליכאקודם  כנ"ל.  נתערב בהן כח השד 

הנהו    וזהובחי' סמתרי, סם תרי. כי הם כלולים משני כחות כח המלאך וכח השד כנ"ל,  
 כנ"ל. מאכלים שמעורב בהם שני כוחות עישבא דסמתרי הוו 

ששמו  עץ  , היינו  ריתמאגומרי פי' גחלים רמז לחמימות התאווה  ו גומרי דריתמא הוו.  הנה

ם  תרבחי'  דהיינו  ,  כבבחי' תיקון המרכבה רמז על  זה  ורותם  ,  שם בגמרא ב"ב עד  רותם כשפרש"י
הסוס  שפירושו    המרכבה את  המרכבהלקשור  בא  אל  שהחמימות  אמימר,  לו  שהודיע  היינו   .

 
 דניאל ד לב הנ"ל אות י ]דף ט:[   יג

 דניאל ו יט ובת טות פרש"י לן בתענית   יד

קז.  טו  טרחנא    -פסחים  למחר  טוות  ובת  אבדיל  ולא  שיכרא  ליה  אייתינא  חמרא  לן  הוה  ולא  לאתרין  אמימר  איקלע  חדא  זימנא 
 .ואייתינא ליה חמרא ואבדיל וטעים מידי 

 וקרא הוא בדניאל:   , ובת טוות. לן מעונה שלא אכל   -  שב"ם פר 
 שהוא   -גם בתרלד ותרלו שהיא, בדפו"ר ומתרצו   טז

 באות י' ]דף ט:[   יז

 שם   יח 

 חיזוק   -חיזק, ובדפו"ר ותרלד ומתרלו   –בתקפא    יט 

 רסמתרי   -תרלד ב   כ 

   המאכל'   -בתרלד   כא 
   המרבה  -בתרלד   כב 



 מוהר"ן תנינא                            ה         תורה       ליקוטי                                          4יא: 

אין תיקון   הע"י עוות המשפט כנ"ל, שלז  , שנפגמההגת את העולםהעליונה שמנמפגם המרכבה  
 נו חז"ל כנ"ל באות יב שעל זה תיק  \כג /)מיכה א(  רתם המרכבה כ"א ע"י קישור המרכבה, בחי'  

מ  מימיני  השינה  לפני  ד'  ילומר  קישור  דהיינו  וכו'  רפאל  ומאחרי  אוריאל  מלפני  גבריאל  ומשמאלי  כאל 

 .  מלאכי המרכבה

רמז לאהבות שיש   ,רושליםי בנותמ הבהא צוףר וכותר"ת כי הוא ריתמא   ןשנקט לשו וזהו

בחי'    במרכבה ע"י  כ"א  תיקון  ואין  הנ"ל,  החמימות  בא  הזאת  האהבה  רתם  שמנפילת 
מרכבו ארגמן שהם ד' מלאכים הנ"ל שבמרכבה שבה נמצאות    בחי', היינו קישור המרכבה,  המרכבה

 [: כד] כנ"ל  צוף אהבה מבנות ירושליםמרכבו ארגמן תוכו ר האהבות הקדושות כמ"ש
 

עתה יבאר כיצד רמוזה התורה הזו בפסוק שבו פתח רבנו את התורה, שהוא פסוק המדבר מתקיעת שופר 
 . הזו בראש השנה שבה נאמרה התורה

כמו   [כו]  היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, זה בחי'  תקעובחודש שופר.  וזהו תקעו  כה

בבי יג'  באות  לעיל  תרועהשנתבאר  שברים  התקיעה  בחי'  אור  הגוף,  חרדת  בחי'  איש  .  רוח  וקר 
אלא שהקול לא נשמע כי חסר עדיין באמונה שתגלה אותו, לכן    ,תקיעת שופר היא צעקה בקול  כי   תבונה.

כי ע"י חרדה    . שבכוחו לצעוק צעקצ הלב  אלא שעל ידה נעשה הצדיק איש תבונותהנ"ל  אינה צעקת הלב  
הוא נעשה קר רוח איש תבונה דהינו קר רוח מכל חמימות התאוות עד שנעשה    ויראה שגורם הקול שופר

יינו איש תבונות. כי קול שופר גורם חרדה כמ"ש היתקע  בקרבו להיות כלי להארת הנשמה דה  ליבו חלל
סוטה  ב  כמבואר  שופר בעיר ועם לא יחרדו?  והחרדה מסלקת את הדמים )משנה בנדה לט. אבל פחד היפך 

חרדה שגורם תקיעת שופר מסלקת את הדמים העכורים. וכן מבואר בתורה ה' שקול השופר  ( הכי נמי  כ:

 . [כז]  , שעל ידו נתתקן האמונה כנ"לאיש תבונותהיינו בחי'  מיישר את הלב.
שופר בהתפארותבחודש  היינו  ותפארת  חדש  [כח]   ,  ויופי  לשופרא  רומז  שופר  בחי'    \כט/כי 

מז לגרים שמביאים  רו התפארות וגאוה חדשה שנתגלה , דהיינהתפארות שמתפאר הגאוותן בעצמו
עדיין חלשה  שאמונתם  כיון  לישראל,  גאווה  האמונה  ,עימהם  נפילת  מלקיטת  שהם  היא    ,כיון  וגאווה 

ועוד שיש בהם גאווה כיון שהם מלקיטת נפילת גאוות ישראל אל העכו"ם.  וזהו בחודש    . נפולה  אמונהמ

ושופ לתפארת  רומז  ושופר  חידוש,  בארמיתלשון  יופי  שהוא  שופר    .רא  בחודש  גרים  וזהו  בחי'  היינו 
 .  [לא] כנ"ל לשמעלין האמונה הנפולה  על ידישהם מכניסין גאוה בישראל שנעשין 

  בחי' תפילין דמכסיין על מוחא רמז על  , זה  לדבכסאכי  .  בכסא ליום חגינו  \לג / [לב]   וזהו
)ודהיינו   כיסוי המח  לשון  בכסא  וזהו  על הראש  כיסוי  צ"ע  תפילין שמונח  לשון  כסא  מדוע  כיון שמפרש 

בכסה( הכתוב  מלשון  כסא  ועוד  .  שינה  לשון  שנקט  ידי כי מהגאוה הנ"ל נעשה תפילין  טעם    על 

 
ָבה ָלֶרכֶ   מיכה פרק א   כג ּכָ רְּ ֹתם ַהּמֶ ל: )יג( רְּ ָראֵׂ ש ְּ י יִּ עֵׂ ׁשְּ אּו ּפִּ צְּ מְּ י ָבךְּ נִּ ּיֹון ּכִּ ַבת צִּ יא לְּ את הִּ ית ַחּטָ אׁשִּ יׁש רֵׂ ֶבת ָלכִּ  ׁש יֹוׁשֶ

אתה עדת לכיש קשור את המרכבה אל הרכש שהם קלי המרוץ לרכוב בה לברוח מפני האויב וגם הוא    -)יג( רתום וגו'    מצודות דוד 
בלשון  קרובים  ולכיש  רכש  כי  לשון  על  הנופל  חטאת  לשון  ראשית  ציון    -.  לבת  חטאת.  ראשית  היא  תחלה    -כי  למדה  היא  ר"ל 

 העכו"ם לאנשי ציון כי בלכיש נמצאו פסילי עשרת השבטים: 

שם מין בהמה הקלה לרוץ כמו רכבי הרכש )אסתר ח(.    -הוא ענין אסור וקשירה והוא לשון ערבי. לרכש    -)יג( רתום    מצודות ציון
מל'    -כמו אל. מורשת    -כן יקראו הפסילים כי מפשעת אנשים וכן והפשע שומם )מלכים א ט(. על    -  לעדת ציון. פשעי   -לבת ציון  

 ענין עזיבה והפסק כמו כי תכזבי )ישעיה נז(:   -ירושה. לאכזב  

 בתחילת אות יא ]דף ט:[    כד

   הוסיף כאן אות יח  -בתרלד   כה 
 עמוס ג' הנ"ל תחילת אות יג ]דף י.[   כו

 כתב איש תבונות ולא איש תבונה כלשה"כ   אות ג' ]דף ח.[ וגם שם   כז

 על.תקיעת שופר עצמו רומז לתפארת שהוא הכח הפו   -  סוד ראש השנה:   -פרשת האזינו    -על התורה    פירוש הרקאנאטי   כח

שופר גם זעיר נקרא שופר, לשון שופרא ויופי שהוא תפארת ישראל, ונקרא שפר בלא ו' זוהר יתרו    -ערך שופר   עיין קהלת יעקב   כט 
 ע"ב, ובפרדס כתב דזעיר נקרא שופר סתם, ובינה שופר גדול: פ"א  

   הנפילה  -בתרלד   ל 
 אות ה' ]דף ח:[   לא 

 תהלים פא הנ"ל בתחילת התורה וגם שם שינה מכסה לכסא   לב 

 בחדש. בחדוש הלבנה : בכסה. יום מועד קבוע לכך וכן )משלי ז'( ליום הכסא יבוא ביתו למועד הקבוע :    -  רש"י עי"ש פ     לג
 )ועיין לעיל מה שנרשם בריש תורה יד(ועפרש"י על פסוק זה שכסה רומז לכסא עי"ש.  ( , וכפירוש רבנו כאן שהוא לשון כיסוי )כלשון הפסוק חל תיקן בכסה ליום חגינו, בכסה  משך הנ   לד
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שמגינים על  וזהו בכסא רמז לכיסוי ומגן  לרמוז על המגיני ארץ שעל ידם נעשה התפילין,  המגיני ארץ  

ע"יהאמונה ועושין מזה בחי'   החתים בשרו שהם מתקנין ומעלין פגם הגאוה שהיא בחי'    , 
דהיינו דייקא ע"י שנפלה האמונה ונפלו לגאווה שהיא פגם המוחין עי"ז  חותם דקדושה בחי' תפילין  

שהוא  )לחותם דקדושה    (דהיינו קרי ופגה"ב)נעשה ע"י המגיני ארץ שומרי הברית שמעלים מהחתים בשרו  

 . [לה]באות ז'  כנ"ל נפילה.תיקון המוחין גדול יותר ממה שהיה לפני ה (שמירת הברית

, שהוא כי הוא במולד שאז הלבנה מכוסה  \לו/הנקרא בכסה ליום חגנו  ה , היינו ר"ליום חגינווזהו  

כנ"ל באות יד שע"י תיקון המוחין בראש השנה    בחי' ראש ומוחין, שאז נעשין כל הבחינות הנ"ל

 . נעשה תפילין דמכסיין על מוחא

הוא לישראל  חק  דמזכי  לישנא  חק  בגמ'  ונא  ,  כמבואר  מזון  לשון  הוא  חק  ביצה  }לשון 

שיש להם חלק בחלום כי יש בהם כח  בחי' תיקון המאכלים  לחם חקי" דהיינו    כמ"ש "הטריפני  \לז/{טז

 כנ"ל. מתחזק כח המלאך על כח השד ואזי החלום ע"י מלאך ע"י שמחה  , ומלאך וכח שד

יעקב לאלקי  המשפט,משפט  תיקון  בחי'  זה  גאוה  כי    ,  עיוות  ע"י  נעשה  הגרים  שהביאו 

תיקון נפילת  הבה נפולה פגה"ב תאווה הידועה, והמשפט ונפלו אהבות מן המרכבה ועי"ז נפלו ישראל לא
ע"י שעושה רצונו ית' במסירות נפש וסילוק השכל  הוא  ותיקון המשפט    .האהבות הוא ע"י קישור המרכבה

  הכל כנ"ל  עי"ז מתגלה האמת שבמשפטי ה'.ואזי מתגלה לו סוד צדיק ורע לו וכו' ו  עעד שנדמה למשוג 
ע"י   מתקן  המשפט  מעיוות  הנגרם  פגם  המרכבהשאת  ע"י    ,קישור  מתקנים  עצמו  המשפט  פגם  את  אבל 

משליך עצמו ברפש וטיט לעשות רצונו ית' ועי"ז מתגלה לו צדיק ורע לו  מסלק החכמה ועובד בתמימות וש

 :ו'וכ
 

 : שייך לעיל לפסוק וחמלתי עליהן וכו'

הוא דבר גדול מאוד להשליך מאתו כל החכמות, ולהתנהג בפשיטות לעשות   מתובא

 מעשה
 

 
 אות ז ]דף ח:[   לה 

טז.  לו  בביצה  פא     -  כמבואר  מתכס -}תהילים  חג שהחדש  איזהו  חגנו  ליום  )בכסא(  שופר  בחדש  תקעו  ראש  ד{  זה  אומר  הוי  בו  ה 
 .השנה 

טז.  לז  פא   -  ביצה  }תהילים  דכתיב  -וכתיב  הוא  דמזוני  לישנא  חק  דהאי  משמע  מאי  יעקב  לאלהי  משפט  הוא  לישראל  חק  כי  ה{ 
 .ח{ הטריפני לחם חקי -כב{ ואכלו את חקם אשר נתן להם פרעה מר זוטרא אמר מהכא }משלי ל -}בראשית מז 
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ת. כי זה בחי' סתרי תורה שהתורה  ועבדות לעובדו יתברך בעובדות בתמימות בלי חכמ
ונעלמת שם א  נסתרת  עובד  כשאדם  תורה    תכי  בעבודתו  מלובש  אזי  והבנתו  חכמתו  כפי  ית'  השם 

 כי שהיא כפי חכמתו שלו, אבל כשמסלק חכמתו אזי עבודתו במדרגת הרצון הגבוה הרבה יותר מחכמתו,  

ב עשייתו  להביןתולה  בלי  ית'  רוצו  שעושה  דהיינו  הנעלמת  הקב"ה  עובדות  חכמת  כשעושה  כי   .
, והרצון הוא בחי' כתר רצונו ית'את  כי עושה    פשוטים, ובאמת בוודאי יש בהם תורה גבוה מאד

, רק שאין יודעין מה שיש בהם. נמצא שהתורה שיש בהם הוא נסתר ונעלם  למעלה מחכמה 
 בחי' סתרי תורה.  

מה ירך בסתר אף ד"ת בסתר כשדרז"ל )סוכה מט    חמוקי ירכיך  [א] וא בחי'  וסתרי תורה ה
דהיינו כמו שירך בסתר מחשש להרהור פגום בגלל המח העכור שלנו, כך גם סתרי תורה הם בסתר  ע"ב(  

אצל פגומה  להבנה  שיביא  מגושם  בעל  מחשש  ולא  מח  הלב  זיכוך  ע"י  בהשגה  אלא  להשיגם  א"א  לכן   ,

ומסירות    בתמימותבאות טו שע"י עבודת ה'  כנ"ל    נעשה תיקון המשפטתגלים  שהם מועי"ז    בהסברים 
תיקון   הוא  המשפט  לעיוות  שנדמה  שמה  מתגלה  ואזי  לו  וטוב  רשע  לו  ורע  צדיק  סוד  לו  מגלים  נפש 

שהם השיתין חלאים  דהיינו שהסתרי תורה הם כמו    חמוקי ירכיך כמו חלאים וכו', בבחי'  המשפט
)כשדרז"ל דהינו שהם חלל שתחת המזבח תחת הקרן שבה מנסכים  הום  שמחוללין ויורדין עד הת

בסוכה ירכיך  דהיינו ש  ([ב]   שם  תחת    רומזחמוקי  המוסתר  חלל  שהוא  המזבח  שהם  יסוד  לירך  המזבח 
מלשון  השיתין   ושיתים  התהום  עד  עמוק  עמוק  היורד  חלל  כפרה    שממנודהיינו  המזבח  ונתייסד  הושתת 

בחי' וזה    הפנוי שאין בו השגה בחי' תהום הרומז לסוד שכולם תמהים להבין,וחלל רומז לחלל    .\ג/לישראל
שנפל עד הנהגתו של הקב"ה את העולם , היינו בחי' המשפט \ד/)תהלים לו( משפטיך תהום רבה

. וע"י העובדות  , כגון מדוע צדיק רע לו רשע וטוב לוועל כן הוא נדמה למשפט מעוקל ומעוות  התהום
יהנ"ל   רצונו  להבין  שעושה  בלי  נפש  במסירות  בחי' סתרי תורה  ת'  עומק  שהם  יתהבנת  כי    ' רצונו 

  שיתין שהם מחוללין עד התהום הבחי'   חמוקי ירכיךבחי'  נעלם ונסתר  הוא  מדוע רוצה דווקא כך  
הם בוקעין ויורדין עד התהום  הנ"ל  בסילוק השכל  אבל עבודות  ,  מהוןידהיינו שיורד ונעלם עד כדי ת

שמתגלה לו סוד צדיק ורע לו וכו'   כנ"ל  משפטיך תהום רבהמבחי'    ו' מנפילתומעלין את המשפט  

 . כיצד יתכן שהוא משפט צודק
מתגלה   קורא  \ח/ [ז] בבחי'  וזה  תהום  אל  שצרה    תהום  כמו  התכופות  מהצרות  מדבר  הפסוק  פשט 

לחבירתה   )תענית  קוראת  ע"ב(ךודרז"ל  והעליוני  \ט/ "ה  התחתונים  מים  של  תהומות  לשני  ם  שרומז 

 
 'ז   שירים ה יר  ש*    א 

 סתרי, לשון חמק ועבר )שה"ש(   –חלל שתחת המזבח כנגד מקום הנסכים. חמוקי    –דף מט. עי"ש פרש"י שיתין    ב 

ואולי    בשם הצפנת פענח שחלל זה נעשה ממה שלקח משם הקב"ה עפר לבריאת האדם הראשון.  7שוטנשטין הערה    .עיין סוכה מט   ג
 מקרוצי עפר שהוא תימה.  ילה אפ"ל שהחלל הזה הוא התימה שנשאר ממה שברא הקב"ה את הנברא מעפר דייקא בבחי' אבית תה 

פ ָ   תהילים פרק לו   ד ְ ַהְרֵרי ֵאל ִמש  יַע ְידָֹוד: )ז( ִצְדָקְתָך כ ְ ִ ְבֵהָמה תֹוש  ה ָאָדם ו  ָ הֹום ַרב     ֶטיָך ת ְ

אמר ר' משה כי צדקתך לא יוכלו בני אדם שאתה כי היא כהררי אל והנכון כי היא נשגבה לדעתה כהררי    -)ז( צדקתך    -  אבן עזרא 
וטעם אדם ובהמה שהוא    אל התקיפים שלא יוכל אדם להגיע לשם וככה דעת משפטיך כתהום רבה שהיא עמוקה שלא יראנה אדם 

 ישפוט כל מרגיש על דרך ומיד כל חיה אדרשנו: 
 שותין  -בתרלד   ה 
 מנפילתו    -מנפילת', וכן העתיק בתקפא )אע"פ שנשאר מקום בשורה להשלים התיבה( בתרלד ומתרלו  -בדפו"ר   ו
 תהלים מב *    ז

ֹוֶריָך כ ָ   תהילים פרק מב    ח הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצנ  הֹום ֶאל ת ְ : )ח( ת ְ יָך ָעַלי ָעָברו  ֶ ֶריָך ְוַגל  ָ ב  ְ    ל ִמש 

)ח( תהום אל תהום, רמז לצרות הגלות. והצרות נמשלו כמים, כמו )מזמור יח, ה(, ונחלי בליעל יבעתוני, וכן בהרבה מקומות    -  רד"ק 
אל תהום, כאילו  בכתוב. כלומר, כשאזכור הטובה שהיתה לישראל והצרה שיש להם בגלות עתה, עלי נפשי תשתוחח. ופירוש תהום  

כמו   צרות  עלינו  נשפכות  כך  כלומר,  צנוריך,  לקול  תשתוחח  נפשי  כלומר,  צנוריך,  לקול  וכן  עלינו,  לבוא  לזו  זו  קוראות  הצרות 
שנשפכים מי הגג בצנור ומשמיעים קול. ויש לפרש כי העננים יקראו צנורים לפי שהם שופכים המטר, והכל משל על הצרות. וכן כל  

 משברי וגלי ים הצרות. עלי עברו, עברו עלינו, והם משבריך וגליך כי אתה הבאתם עלינו בעווננו: משבריך וגליך,  

תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר אין לך טפח מלמעלה שאין תהום יוצא לקראתו שלשה טפחים והא תניא טפחיים    : תענית דף כה   ט 
כשמנסכי  אלעזר  רבי  עבודה אמר  בשאינה  כאן  בעבודה  כאן  קשיא  שני  לא  קול  מימיך  אבע  לחבירו  אומר  תהום  בחג  המים  את  ן 

ופירסא   )תלתא(  חזי לי האי רידיא דמי לעיגלא  לדידי  וגו' אמר רבה  לקול צנוריך  ריעים אני שומע שנאמר תהום אל תהום קורא 
אבע מימיך  שפוותיה וקיימא בין תהומא תתאה לתהומא עילאה לתהומא עילאה אמר ליה חשור מימיך לתהומא תתאה אמר ליה  

   שנאמר הנצנים נראו בארץ וגו': 
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דהיינו תהום עליון ותהום    [י]   תהום אומר לחבירו אבע מימךסוכות  כשמנסכין את המים בחג  
נמצא שה,  תחתון טר משקה  מכמבואר שם שעל כל טיפה היורדת מלמעלה עולה כנגדה התהום מלמטה 

שירדו   הדוכרין  המיין  את  ומעוררין  עולין  נוקבין  שמיין  יחוד  בבחי'  אלא  מלמעלה  רק  לא  הארץ  את 
אזי  מלמע המזבח  על  ניסוך המים  עליון כששומע את  היינו תהום  קורא  וזה הפירוש תהום אל תהום  לה, 

עליונים ממים  מטר  יוריד  הוא  ואזי  תחתונים  מים  נובע  שיהיה  תחתון  לתהום  דורש  .קורא  היינו    ורבנו 
הום  מיה על המשפט הנדמה למעוקל של צדיק ורע לו וכו' ותתדהיינו תהום תחתון שהוא השהתהומות  

התמוה   ית'  רצונו  הוא  מושג  עליון  השכל  שעושים  ולא  סילוק  הפשוטות  ע"י  לזה בעבודות  זה  קורין 
ויחזרו בבחי'    יאשישובו  המשפט,  ויתתקן  שיחזור  כדי  אליהם,  שנפל  כמים  המשפט  ויגל 

בחי'  משפט מימך,  אבע  וזהו  משפט.  כמים  שנפל  ויגל  המשפט  ויחזרו  שיביעו  היינו   .
בבחי'  ועובדות בפשיטות,    ויגל כמים משפט  אליהם, שיתתקן  נמצא שע"י עשיות  כנ"ל. 

 :   נעשה תיקון המשפט
 
 
 
 
 
 
 
 

 עד כאן ביאור חברותא לתורה ה' תנינא

 
כשנכנסו הגשמים בעומק הקרקע טפח תהום עולה ומתגבר שלשה טפחים, ואף על גב דסומכא דארעא    -אין לך כל טפח    -  רש"י פ 

טפחיים    הא דקתני    תהום יוצא לקראתו שני טפחים:   -והתניא     אלפא גרמידי בפרק החליל )סוכה נג, ב( אפילו הכי רטיבותא מהנייא: 
פורתא,    -ותו לא בעבודה   בהו לקבליה שלשה טפחים, אלא  נפיק  לא  ואהכי  דנחית,  הוא  פורתא  בקרקע  דנכנסו טפח  גב  על  דאף 

קול     לשון נחל נובע:   -אבע     דכי נכנסו בה טפח טפי הוא דנחית, ונפיק תהום לקיבליה שלשה טפחים:   -בשאינה עבודה     טפחיים: 
  -האי רידיא     אותן שני ספלים:   -צנוריך     מים עליונים ומים תחתונים:   -תהום אל תהום קורא     סוך היין: ניסוך המים וני   -שני ריעים  

בין הרקיע לאוקיינוס, היכא    -בין תהומא עילאה לתתאה     ולא גרסינן תלתא:   -דמי לעיגלא     מלאך הממונה על הגשמים כך שמו: 
  -הנצנים נראו בארץ     למטה בקרקע:   -אבע מימיך     ברקיע:   -שור מימיך  ח    מים העליונים:   -תהומא עלאה     דנשקי ארעא ורקיע: 

ועת   יוצא אלא משנה לשנה,  שאינו  זה  כנץ  משנה לחבירתה  באין אלא  נראו בארץ, שאין  שהניסוכין  בחג  מים  כלומר, כשמנסכין 
מים  תור, שבשעה שמנסכין  תרגום שור  דומה לשור,  קול התור מלאך  החג, אז  זמירות  הגיע  כן, לשון אחר    הזמיר  הוא אומר  בחג 

 כמשמעו, הנצנים נראו והזמיר הגיע, בשעה שקול התור נשמע: 
 פרש"י בגמ' שם   –אבע לשון נחל נובע    י

 . ויחזרו הממון למקומו ' ג  ' ואולי כך לשון מוהרנ"ת עיין לק"ה דיינים ה   , וצ"ע אולי צ"ל יְחִזרו  ,במנוקדים ניקדו יְחְזרו   יא 
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