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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון 

 בספה"ק 
  ליקוטי מוהר"ן

 תנינא 
 

 . יבדף 
 
 
 ו תורה 



 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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  ע"י זיעה טובה בא שמחה ע"י זיעה טובה בא שמחה מאמר מאמר 
  מספה"ק לקוטי מוהר"ן מספה"ק לקוטי מוהר"ן 

 
 א

 

 זמן אמירת התורה 
   לא ידוע 

 פתיחה

כירות הדמים  עמותרות  אכי הי ,שזיעה טובה לחולהים נומעפ"י המבואר בספרי מחקר הקדרבנו מלמד כאן 
  מתוך יע שמזה טובה דהיינו ע יזש .פואהרכוך הדמים סיבה לשמחה ווזי ,יוצא בזיעהששואב הטחול מהדם ש

 יום טוב. בחי' שמחת שהיא חה לשמ המביאשהיא דבר של קדושה על יגיעה  
 

 הקדמה 

כיצד   \ב/ קדמונים  יםבעניין המובא בספרי מחקרך  י רמאכי    ,מאד  ודת החידוש של רבנו בתורה זו סתומהנק
בה  זה מדוע דווקא זעה טוקשה לפי    נשאר  , אבלזעה מועילה להפריש את הרעלים של עכירת הדמים לחוץ

 מועיל יותר מכל זעה.  ,בדבר של קדושה

ורבנו מביא זאת    ,\ג/ותם מהגוף ע"י מותרומוציא  ,עכירת הדמיםהטחול שואב לתוכו את  ש  מבוארבספרים  
 . דמעותמוציא הטחול בממותרות ש בתורה לו ותורה נא מדברלעיל ו , מותרות הזיעהדבר מכאן ומ

 
 ירושלים   תשפא   טבתעד ו'    'ב א

הברי   ב שבמדבר    ת ספר  החי  נפש  יז  מאמר  וסיבוב   -ד  פרק    -ח"א  הדם  מרוצת  כי  וראש  אחי  )צירקולאציא  דע  הנקרא  באדם  ו 
הנפש הגורם בתנועתו החמום, ועל ידי הדפיקה מתמרס חלקי השומן  סאנגווינאס( הוא עיקר חיות האדם ובריות גופו, כי הדם הוא  

ם כן נמשך מזה בטבעו רעות, כמו  זלים ומשקים את כל פני האדמה, אמנם ג הגוף כמו הנהרות הטובות הנו שבו והוא עובר ושב בכל  
קים וכדומה, ככה נולד על ידי  סודות שנבראו לטוב הכללי אל העולם אבל נמשך מהם גם כן רעות כמו הרעשים והרעמים והבר הד' י 

ם  החמימות ליסוד גפריי ואשיי, וחלק הד   פך על ידי הסיבוב החזק ורוב מרוצת הדם שמרים רבים הגורמים הרקבון, כי שומן הדם מתה 
נועה ליסוד מלח כמו שיקרה בכי יותן עפר שבה יסוד מלח לתוך האש, וחלק העב שבו נהפך  מיסוד העפר שבו נהפך על ידי חום הת 

ו ל    מלח ושמן שרפה הנשארים אחרי ליחה עבה, וחלק המים שבו אינם מקבלים שום שינוי, אך מקבלים בתוכם טעם מחלקי גפרית 
כמו   וסרוח  מלוח  לפגם  טעם  והוא  נשא האש,  הם  ואלמלא  והזיעה,  רגלים  במי  כל  שהם  את  ומשחיתים  הרקבון  מולידים  בגוף  רים 

נקרא בלשונם )מאטוס סעקרעציא( וכח המברר שהוא המפריש תמיד חלקי הרע מן  הגוף, לכן ברא הטוב והמטיב באדם כח הדוחה ה 
ו הטוב הנקרא ב  (  על ידם מפריש חלקי הרעים ואלו הם, א   כח המברר הזה יש לו ד' כלים בגוף אשר לשונם )מאטוס עקסקרעציא(, 

 הורידים, ב( העור, ג( הכבד, ד( הכליות: 

רוס( אפילו דרך העינים הם יוצאים  מים שבאדם יוצאים דרך נקבי העור הנקרא )פא וחלקי הדקים הרעים מיסוד האש וה   הקיטורים   
ע"י    , וחלק העב והרע מיסוד האש שבדם נפרש הם רבים נרגש חלקי המימיים והם הזיעה תמיד אע"פ שאין האדם מרגיש בהם, וכש 

ואז נדחה בכח הדוחה מכיס המרה לתוך בני  הכבד והוא מקבצם ונותנם לתוך כיס המרה, ושם נשארים עד עת קץ וזמן הראוי לדחיה  
יסוד המים  אדם על אפיקי מעים. אמנם יסוד המלח ו ויוצא חוץ לגוף בגללי צאת ה מעים ומתערב תוך פלגי מעים עם מותרות המאכל  

ידי    גסים מהם נפרשים ע"י הכליות לתוך השלחופית ונדחים ע"י כח הדוחה בעתם ובזמנם לחוץ על הרעים שבאדם חלקי העבים וה 
 השתן, וחלקי הדקים מהם נפרשים ויוצאים על ידי הזיעה דרך נקבי העור: 

והמה עולים דר   הוא רסיסים קטנים מאד עד   ומהות הזיעה    נקבי העור למעלה בתוך האויר כאד הי כי לא תשורנו עין אדם  וצא  ך 
ו  יתחברו הרסיסים הקטנים אלה באלה  ביותר  הגוף  יתחמם  מן הארץ, אבל בעת אשר  גדולות  ועולה  והיו לטפות  יגשו  אחד באחד 

יתהוה  צאת דרך הנקבים הדקים והקטנים שבעור  אדם ועורו עד כי לא יוכלו ל ויורגשו לעין יפה, והיה אם ישאר הרבה מהם בין בשר  
 מהם שחין ואבעבועות.  

וההשתנה היוצא מן האדם    כי האדים והקיטורים הלחים העולים מעור האדם ושאר הליחות כמו ליחות האף והאוזן   ואמרו המחקרים 
ות בכל יום, וגללי צאת האדם יחשב  שקיו יחשב ח' ליטרא דבר יום ביומו יהיה אצל האדם בינוני משקל ה' ליטראות, כי מאכלו עם מ 

ף בו כלום, רק  נמצא לדעת המחקרים אדם מכניס ומוציא באותה מדה ולא נתווס   -)הגה  השתנה ה' ליטראות:   ליטראות, נשאר לפי זה לאדים וליחות ו ג'  

 אלא רק מחילוף החומר כך משמע וצ"ע(חילוף חמרים, ולדעתם בכח והחום אינם מחומר הנשרף 

כי הז    יובן   יעה ואחר  זו לטובה ל   היא מחלקי לחות הרעות שבאדם  גם  הזיעה מגופו  יציאת  יוצא בערך  כי  זה כשהוא  אדם, אך כל 
 טוב כי מוליך עמו אז חלקי ליחות הטובים ומחליש הגוף מאד:   הראוי והממוצע אבל אם יוצא זיעה הרבה יותר מהצורך לא 

שבבני מעים כי על ידם מתערבים  הריאה דרך הפה אף גם על ידי הורידים  הרעות נפרשים על ידי הורידים שבתוך    ומותרות הליחות   
פסו  )גלאנדוליעם  הנקרא  הורידים  ידי  על  נפרש  שבראש  הליחות  ומותרות  לגוף,  חוץ  לצאת  המאכל  אל    לת  הבאים  פיטואלישי( 

או  ידחה  הצורך  מן  יותר  לפעמים  כשמתרבה  והדם  לחוץ,  וממנו  גיד החוטם  ע"י  לפעמים  הדוחה  כח  הנקרא  תו  הטחורים  י 
 )העמארידען( או )גאלדן אדער(.  

הנשים  לח   ואצל  נדחים  המותרות  הגוף  ובחמימות  ולמעטו  הדם  לבשל  יספיק  לא  שבגופם  הטבעי  חום  ומעוט  מזגם  לחות  וץ  לרוב 
 בו יטמא: ע  בעתים קבועים על ידי וסתם אשר יבא לעתים מזומנים הוא דם נדה הרע ומר ומסוכן מאד לגוף ונפש בטבעו, כל הנוג
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  ,יות העורשיוצא מנקבובמותרות הגוף  והם    ,ורעליםנוזלים שיש בהם מלח  הטבע הזיעה היא  חכמת  עפ"י  
להפך כשדוחסים גז  ו  ,ורם קורג  ,נהפך לגזכשעפ"י הכלל בטבע שנוזל  וזה    ,קרר את הגוףתמ  יםע"י שמתאדו

שיוצא הפסולת ושניה  נמצא שתי פעולות בזיעה אחת  .(המזגן ד ון זה עוברקעל ע) .גורם לחום  ,נוזללהפכו ל
 רר הגוף. שמק

כמבואר בתורה כא ותורה  )  ,םו תנועה גורם לחו  .ומרדכי לא נע ולא זע)אסתר ה ט(  כמ"ש    \ד/ תנועה  וןלשהוא  זיע  

  , התנועהע"י  הוא   עיקר החום המביא לזיעהאבל מצד האדם עצמו   ,עהי גם חום חיצוני גורם לזש"פ , ואע(קנו

הלב  תנועת או  כן    .הגוף  על  שרש  ה ואולי  מאותו  אותיון  שתי  כי\הזע/   תשל  עצבאד  .  גורם מו  ם  הזיע 

 . \ו/ .להזיע

עה  הז ע"י  ש  נמצא  ,שעכירת הדמים מביא לעצבות וזיכוך הדמים לשמחה  \ז/עפ"י חכמת הטבערבנו מבאר  
הדמיםאת  לחוץ  שמוציא  דהיינו   הטחול    עכירות  שגששואב  הדמים  זיכוך  נעשה  עי"ז  לצאת    רםומהדם, 

רבנו שדווקא זיעה    מה כוונתא"כ  צ"ע  ו ,  שמחהכל זיעה מביאה למשמע שאלא שלפ"ז  מעצבות אל שמחה.  
   .מביאה לשמחה טובה

  לשמחה רוחנית   שהיא מה שגופו מוכן להיות בשמחה ואינו עצוב.  חה גשמיתמ חלק בין ששצריך לונראה  
  .שכשהיא באה על גוף מזוכך המוכן לשמחה אזי היא שלימה יותר ,הארת פני ה' מ שנובעת

 
והנה נפש האדם הוא דם הנעשה מברירת המאכלים, ויש כמה    -האזינו אות ד' בשם צפנת פענח דף סד.    -  בעל שם טוב על התורה   ג

קת המרה טפה במאכל מעיו לברר הגס והעב, ונעשה צואה ויוצא לחוץ, בירור ב' יוצא למי רגלים,  מיני בירור, בתחלה על ידי שזור 
רור ד' נעשה שערות וצפרנים, בירור ה' הדם נבלע בכבד ובטחול וכו', ומבחר הדם נכנס בלב ואחר כך במוח,  בי בירור ג' נעשה זיעה,  

 .ומזה נעשה השכל והדעת 
והוד דתני   -  .ברכות דף כב   עיין   ד לבניך  א  לפני ה' אלהיך בחורב מה להלן באימה  עתם  יום אשר עמדת  וכתיב בתריה  ולבני בניך 

 .באימה וביראה וברתת ובזיע וביראה וברתת ובזיע אף כאן  

נועם  עיין   יראת    -  שם אמרי  הוא  ויראה  ותפארתו  גדולתו  מחמת  מהקב"ה  ירא  שהאדם  הוא  אימה  וזיעה  ברתת  וביראה  באימה 
אפרים רתת וגו' )הושע י"ג א'( כמו שהאדם ירא שחברו יראה בו דבר מגונה )עי' לקמן    י הבושה כמ"ש כדבר ונש. ורתת הוא מפנ הע 

ה דהוי מרתת( וזיעה היינו שעושה מצוה בשלימות עד שמזיע וכמ"ש )חגיגה י"ג ע"ב( מזיעתן של חיות כי החיות עושין  מ"ג רש"י ד" 
 בשלימות גדולה: 

הוא מלשון זוע שענינו רעד ורתת )כמו עד שיזועו שומרי הבית )קהלת י"ב, ג'(, וכן ולא קם ולא  הזעם    –  שמות נרדפים שבתנ"ך באור  
 ט'(, לאמר שהכעס הוא גדול מאד שבא ברתת ובזיעה עד שהוא מלא בכל אברי אדם הכועס.  זע ממנו, )אסתר ה', 

הזיקין ועל הזועות פי' זועות גוהא וכן  קען[. )ברכות נט( על  זע ]דאננער, געראלל, שרעקען, וועקרי   -ערך אות הזין    עיין ספר הערוך   ה 
רעדין רעד ורעש תרגום זיע )בפ' שלשה דשביעית מ"ז( אבנים שזעזעתן המחרישה )ובריש ערלה מ"ג( זעזעתו המחרישה או שזעזעתו  

 ועשאו כעפר פי' נענעו והרעידו: 

]שו  מאימתי מקבל זע  זיתים  כא(  מעיל'  מ"א  פ"ט  )טהרות  זיע ויצין[.  טומאה משיזועו  פ"ב  ים  )מכשירין  קופה  זיעת  לא  ת מעטן אבל 
מ"א( זיעת בתים שיחים ומערות טהורה )פסחים כד( משום דזיעה בעלמא הוא מי תותים ורמונים )זבחים יט( מאי לא יחגרו ביזע אמר  

 .אביי לא יחגרו במקום שמזיעים 
 וב התנועה שבו להוליך ולהביא את הדם בכל הגוף.  כי מתחמם מר   , נשבת על הלב לקררובריאה שמ   כעין זה מצינו   ו 

ֵפי  -  תורה עח עיין   נְּ ּכַ ָמֵלא  לְּ ף כ"ז:(: 'אִּ ּדַ ּקּון י"ג  ּתִּ זַֹהר  ּקּוֵני  תִּ תּוב )ּבְּ ּכָ ֶ מֹו ש  יֹות, ּכְּ חְּ ר לִּ ָ ש  י ֶאפְּ לֹא ּתֹוָרה אִּ ּבְּ י  ָהֵוי    ּכִּ א  ּבָ י ַעל לִּ בִּ ְּ ָנש  ּדְּ ֵרָאה 
ֵר  'וְּ ּגּוָפא'.  ל  ּכָ יד  אֹוקִּ א  ּבָ 'ּוַמיָּ לִּ רי"ח:(,  ָחס  ינְּ ּפִּ זַֹהר  א'  ַמּיָ א  ּדָ ָהָיה  ָאה   , ַרךְּ ּבָ תְּ יִּ ם  ֵ ַהש ּ לְּ ּבֹו  לִּ ּבְּ ּבֹוֵער  י  ֵאלִּ רְּ שְֹּ ַהּיִּ יש   ָהאִּ ֶ ש  ּכְּ י  ּכִּ ּתֹוָרה'.  א  ּדָ א 

ה  ּלָ פִּ ּתְּ ּיֹות ַהּתֹוָרה אֹו  אֹותִּ ש  ּבְּ ַלּבֵ תְּ ּיִּ ֶ ש  ּכְּ ּגּוָפא. ֲאָבל  ל  ּכָ יד  יֹות אֹוקִּ הְּ י לִּ רִּ ָ ש  ֶאפְּ לֹום, ּבְּ ָ ש  וְּ ֵכן, ַחס  וְּ ֶלת ָעָליו.  ּבֹוֵער ֶאל    , ֵמֶגֶנת ּוַמּצֶ ֶ ש  ּכְּ  , ֶהֶפךְּ לְּ
ָוה, הִּ  צְּ ה מִּ ךְּ לֹוֵמד ּתֹוָרה אֹו עֹושֶֹ ַאַחר ּכָ ֶ ש  ל ּגּוָפא. ֲאָבל ּכְּ ן ּכָ ם ּכֵ יד ּגַ ה, ֲהָוה אֹוקִּ ֲאוֹות עֹוָלם ַהּזֶ יֹות ּתַ חְּ ָיכֹול לִּ ֶלת ָעָליו, וְּ  .יא ֵמֶגֶנת ּוַמּצֶ

גלוי וידוע למעיינים בספרי החוקרים והרופאים כי הכוחות כולן    -)עמ' עז מהדו' תשס(עולם קטן  אדם    -)מוסקאטו(   פר נפוצות יהודה ס   ז 
גוף האדם, נושאם ומשכנם הקרוב הם הרוחות. וכל מה שהרוחות הם יותר בהירים   שסידר הטבע החכם בגזירת בוראו על הנהגת 

שיותך מן    שעצם הרוחות אינו זולת הדם האדיי והדק שבו. וכדי   יותר שלימים ומעולים. והוא ידוע וזכים, הכחות הנשואים בהם יהיו  
הדם ויעלה ממנו אד זך ובהיר, נאות אל הכוחות שיינשאו בו צריך שיהיה עצם הדם טוב ומזוקק; שאם לא כן, גם האד הדמיי יהיה  

ת אותו מן הליחות השנואות אצל  ב ויפה, הכין לו הטבע כלים לנקו עכור, ומזהם כל הכוחות הנשענים על־ידו. ולמען יהיה הדם טו 
והכליות להפריד,   וכיס המרה מן האדומה;  וזימן הטחול, לנקות הדם מן השחורה;  דם.  ויגרמו הפסד בעצמו של  יחטיאו  הטבע, פן 

וכש  ונסיובי דחלבא עם עצם החלב.  והמותריי מן הדם, שהוא עמו כמיץ חלב  ולשאוב המימיי  המימיי  למשוך  משכו הכליות החלק 
וזו היא פעולה נגלית בניקוי הדם על־ידי הכליות, יותר  הלז לצ  זיכוכו של דם, שופכים אותו אל כלי השתן, ונעשה מי רגליים.  ורך 

ממה שיתפרסם ניקויו על־ידי שאר הכלים הנזכרים, טחול וכיס המרה. ועל־דרך זה הוא מה שייחסו )ברכות סא:( השחוק לטחול, עם  
עצבון. והנסיון הוכיח כי האדם אשר הטחול שלו גדול, הוא עצב; והפך זה למי שהטחול שלו  יות הטחול משכן לשחורה המולידה  ה 

בהיות   רק  זה  ישלם  שלא  כראוי,  השחורה  מן  מנוקה  הגוף  ובהיות  השחורה;  מן  המותרות  מנקה  שהטחול  לפי  זה  וסיבת  ודק.  קצר 
והנחתו, אז  ואיכותו  בריא בכמותו  כ   הטחול  וטוב לב. אמור מעתה  נאות מפורסם אל מירוק החלק  יהיה שמח  י להיות הכליות כלי 

המימיי מהדם כדי שיישאר הדס זך ונקי ויעלו ממנו אדים זכים ובהירים, שהם עצם הרוחות נושאי הכוחות כולן, והכוחות המשיגות  
יות; שעם היותם  המייחסים חכמה ודעת ועצה אל הכל בכללם, אשר יובילו שי הצורות המושכלות אל פני השכל צדק, אם כן, מאמר  

אל   עצמו  לצמצם  הכתוב  ודרך  החוש.  אצל  ומפורסמת  גלויה  יותר  היא  פעולתם  הלא  שקדם  כמו  כוללת,  לא  חלקיית,  סיבה  לזה 
רנו, עם  השגת האנשים, כפי הכשר בית קיבולם והרגלם. ועם זה יונח מקום אל הטחול וכיס המרה, שגם הם עוזרים לזה, כאשר דיב 

 מת.היות פעולתם נסתרת ונעל 



 3יב.     מוהר"ן תנינא                                    ו  תורה         ליקוטי                                            

ודל מעלת  ג  \י/ למהרח"ווגם נמצא    לכבוד שבת ויו"ט.  \ט/ חץמרב  שחכמים נהגו להזיע  \ח/ בגמ'  נמצאאמנם  
 מצווה עד שמזיע. וצ"ע א"כ מה מחדש רבנו?היגיעה במעשה 

שהיא זיעה על    ,דייקא  זיעה טובהב  שפתח דבריושעיקר כוונתו היא במה שרמז בקיצור מאד במה    ונראה
 ת יום טוב. חהשמחה היא בחי' שמביאר שו ,"הדבר שבקדוש

שמחה שהיא בחי' שמחת יום  ולגבי    ,זיעה סתםאומר    ,ה ורפואה סתםחשמשלגבי  משמע  רה  התו  בסוף  עייןו
 יגיעה בדבר שבקדושה.  שע"י דהיינו זיעה  ,זיעה טובה דייקאע"י מבאר שהיא   ,טוב

שהי  ומיםסת  הדבריםעדיין  ו יו"ט  שמחת  הכוונה  שמחה.  א מה  מסתם  יתבאר  יותר  הקדמות   ואולי  עפ"י 
ענייל  ז"כח  ,מקומות אחריםב תורה  א דברי  במקום  ועשירים  במקומם  הכ).  חרם  עפ"י  קה  בתורה  ירושלמי  מבואר 

 . (ממרחק תביא לחמה עה"פ 

ו  בדרך אפשר  ונראה לבאר מה שמבואר כאן שעכירות הדמים יוצא  .  תורה נאריש  עפ"י תורה ל' אות ה' 
ש  נא  בתורה  מבואר  שחהמר   ימותרהן  דמעות  הבזעה  מהדמיה  ששואבת  שנעכרהעכורי   ם ורה  ע"י  ם  ים 

את  מקודם  שאדם דובר שקר, כי א"א לדבר שקר עד שיעכר את דמיו, ואמת א"א לדבר כי אם כשמזכך  
 וע"י אמת ממשיך השגחה.  ממנו, מסלק את ההשגחהע"י שקר ע"כ  ,כי השקר פוגם באחד ,הדמים

' אות ה'  תורה לעיין    , חת יו"טא שמחת הרגל שמ"י זעה טובה היכתב כאן רבנו שהשמחה שעובעניין מה ש
היא  ה  חהשמחה ועיקר השמ  אבג' רגלים כי עיקר אור הפנים הו  והוא מאירחיות היא מאור הפנים  שעיקר ה 

 .  פקודי ה' ישרים משמחי לב""המצוות כמ"ש  מן

 ששמחת יום טוב היא אור פני ה'. אר שהעכירות הדמים היא שקר וזכוך הדמים אמת. ונמצא נמצא מבו

מנו עכירות  אזי לבד ממה שיוצא מ  ,ד שמזיעשעושה מצווה ביגיעה עי זעה טובה  "ז לבאר שע"ונראה לפ 
יסוד  יוצא ממנו גם עכירות רוחנית של    ,ע"י שנכלל במצווה עד שמתייגע בה בגופו  עוד  ,גשמיתדמים ה ה

יו"ט    ,שהיא אור הפנים   וזוכה לשמחה  ,עצבות וכבדותהעפר   בחי' הארת מדת "ואמת"  שהיא  בחי' שמחת 
תי  , שהיאל רחמיםדות שי"ג מבש בחי' הפנים שבי"ג  דיקנא דארכנגד  פוחין  התרי ת  דהיינו  ,יך אנפיןקוני 

 הם נקראים פנים.  תחת העינים,הפנויים משיער 

  ,טוב שמחת יוםבחי'  ', ה פניאור לאמת שהוא  הזוכ ,של מצווה טובהזעה נמצא כשיוצא עכירות רוחנית ע"י 

 . ו אור הפניםיינדה ,טוב   האור כיירא את ובחי' טוב 

וידוע שבינה היא    ,ינהי' בפ"י המבואר בתורה קלה שיום טוב הוא בחע  –  בדרך אפשר  אשר להוסיףואולי  
ט לשבת "ועל כן נצטווינו ביו"ט ושמחת בחגך. ומבואר באריז"ל חילוק בין יו  ירות.חבחי' רוחב לב ושמחה, ו

ק היא  קנקרא  ויו"ט    ,דשוששבת  שבת  ,שדומקרא  ק  כי  באה  קדושתה  יו"ט בועה  קדושת  אבל    מלמעלה, 
בצדיקים קודש  , תלויה  מקרא  קוראיםש  ,וזהו  מלמטה  יד  ישראל  וכן  לבוא.  חכמה  לקדש  בין  החילוק  וע 

היא   מבחוץבקקדמות שמהלבינה שחכמה  היא    ,לים  מובינה  ביה  ברר  מה שהאדם  דברמניה   ,דבר מתוך 
 בחי' נוקבא שמבררת את הטפה שקבלה ובונה ממנה קומת ולד.

שבת   שנקרא  האמת  הצדיק  בחי'  תנינא)וזה  סז  בתורה  הובא  קמד:  נשא  טוב,  ו(  זוהר  יום  בתורה  )נקרא 
כי באמת הצדיק התייגע הרבה\יא/קלה( ונראה הכוונה  ולבטל את היצה"ר  \יב/ .  וביטול    ,עד שזכה להכניע 

   אבל אחרי שזכה אזי הוא בחי' שבת. ,בחי' יו"ט היצה"ר ע"י יגיעה זה

 
ן פרקין ועדיין לא חשכה אמר רבא ההוא  פעם אחת התפלל רבי של שבת בערב שבת ונכנס למרחץ ויצא ושנה ל   -  :ברכות דף כז   ח

 .דנכנס להזיע וקודם גזירה הוה 

מע תנ   -  .שבת דף מ נקביו  פקקו  מיד  בו  רוחץ  נקביו מערב שבת למוצאי שבת  רבנן מרחץ שפקקו  ומזיע  ו  נכנס  טוב למחר  יום  רב 
יום   מערב  נקביו  שפקקו  ברק  בני  של  במרחץ  מעשה  יהודה  רב  החיצון אמר  בבית  ומשתטף  בן  ויוצא  אלעזר  רבי  נכנס  למחר  טוב 

 .עזריה ורבי עקיבא והזיעו בו ויצאו ונשתטפו בבית החיצון 
שו לזה  זמן הקדי   כמה גם צ"ע  צניעות כמו היום,  סר  לומר שצדיקים ישבו שם בחו סאונה. שקשה    ם למה שנקרא היו   צ"ע אם הכוונה   ט 

 ר להרהר בו בדברי תורה.בה במקום מטונף שאסו ישי כיון שהיא  
בערב שבת תכין הכל והזיע שאדם מזיע בצרכי שבת בם הקב"ה מוחק כל עונותיו כמו הדמעה    -  ער השבת ש   -  מחברת הקודש ספר    י

 לכן צריך להטריח הרבה בשביל כבוד שבת: 
יָנה, זֹוֶכה ַלֲעָנָוה   -  לה ק   תורה   יא יא ּבִּ הִּ ֶ ל ֶאת ַהּיֹום טֹוב, ש  ַקּבֵ ּמְּ ֶ ש  ן ּכְּ ַעל ּכֵ יָנה. וְּ יא ּבִּ הִּ ֶ א, ש  ּמָ אִּ ין ּדְּ יֹום טֹוב מֹחִּ א סג  וְּ ּיָ רִּ יַמטְּ גִּ י יֹום טֹוב ּבְּ . ּכִּ

הּוא ֶהֶפךְּ גַּ  ֶ נֹות, ש  ּוָ ּכַ ּבַ ּמּוָבא  ּיֹות ּכַ ם ַה י' אֹותִּ ּקּונִּ עִּ ן ּתִּ י  ס רּוַח )ַעּיֵ ַגּבֵ ל לְּ ּטֵ ּבַ תְּ ּיִּ ֶ נּות ש  טְּ י ֶטַבע ַהּקַ לּות, ּכִּ דְּ ל ַהּגַ ַבּטֵ י יֹום טֹוב מְּ ן זו"ח(. ּכִּ ים מִּ
יק נִּ  ּדִּ ל ַהּצַ ֶ דֹול ש  ֵדי אֹור ַהּגָ י ַעל יְּ לּות, ּכִּ דְּ ל ַהּגַ ּטֵ ּבַ תְּ יק נִּ ּדִּ ַהּצַ קָֹרב לְּ ּמְּ ֶ ש  ן ּכְּ ַעל ּכֵ לּות. וְּ דְּ ּטֵ ַהּגַ ּבַ הּוא ּבְּ תְּ ֵרי. וְּ ַגמְּ ּיֹוב כ"ט(:ל לְּ יַנת )אִּ י    חִּ "ָראּונִּ

ל  ּטֵ ּבַ תְּ נּות נִּ טְּ י ַהּקַ ים, ּכִּ ַטּנִּ ים ַהּקְּ אִּ ּבָ יק ֶנחְּ ּדִּ ֵני ַהּצַ ים ּפְּ רֹואִּ ֶ ֵדי ש  נּו ַעל יְּ אּו", ַהיְּ ּבָ ֶנחְּ ים וְּ ָערִּ לּות.  נְּ דְּ ֵני ּגַ פְּ ת ַהּיֹום טֹוב  .....    ....     לִּ ַ ֻדש ּ ר קְּ ּקַ י עִּ ּכִּ
 " ּנַ ּכַ ים  יקִּ ּדִּ ּצַ ּבַ לּוי  ֶטַבע ּתָ י  ּכִּ לּות,  דְּ ַהּגַ ל  ּטֵ ּבַ תְּ נִּ ֶזה  ֵדי  יְּ ַעל  וְּ  , ש  ַמּמָ ַרּבֹו  ֵני  ּפְּ ל  ַקּבֵ מְּ ַהּיֹום טֹוב הּוא  ל ֶאת  ַקּבֵ ּמְּ ֶ ש  ּוכְּ ל   ל.  ּטֵ ּבַ תְּ ּיִּ ֶ נּות ש  טְּ י    ַהּקַ ַגּבֵ לְּ

"ל:  ּנַ לּות ּכַ דְּ  ּגַ
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  זיעה טובה היא שמתייגע על דבר של ו  בינה כנ"ל, , כי יו"ט בחי'  "טת יולשמח  עה טובה מועילולכן דווקא זי
זיכוך    אתערותא דלתתא שנכנס בשמחה שלוזה ה  נכלל במצווה בכל גופו וכוחו,ו  ושמבין חשיבות  ,קדושה
 ונעשה שמחת יו"ט.  הדמים

  העזות, מדת  ר שזו  אולי אפשר לומרות רוחנית, ויכעיש    יתונראה שכמו שיש מותרות עכירות הדמים גשמ
יו"טי ה"עפ   היא השפלות.   זיכוך דמים  ת הרגל בחי'מחש  וא"כ,  מביא לשפלות  , נ"ל בתורה קלה שקדושת 

היא  נמצ שהעכירות  וא  שמ  ,עזותישות  ממה  להביא  אפשר  אולי  ראייה  ועוד  השפלות.  בגמ'  הפך  בואר 
מזיעת החיות   \יגיג:/חגיגה   דינור נעשה  פנים  ו  כסא הכבוד, הנושאות את    שנהר  יורד על ראשם של העזי 

ומסתבר שהעזי פנים ענשם ע"י העזות    .\יד/ ת התורההיו ראויים לקבל אשלא  שבדור שהם מתתקעד דורות  
שהזיעה של    \טו/זוהר ויקהל ריא:ועיין  .  ה של עצמם ע הרדתם  יד מדה במגים מדה כנשנעשנ  ,בעצמהשלהם  

 . אש דסט"אבחי' שהיא מדת העזות שהכוונה ל ונראה ,החיות היא מותר האש שבהם

חכמה גמט'  טוב  המתגלכח  והיא   ,ויום  דכלה/   ,ביו"ט  יתהמתגל  בבינה  יתמה  באגרא  ואיתא    .\טזכמבואר 
החכמה המתגלית בבינה של שנמצא    .מחסרון הארת החכמההוא  שהחולי    \יז/ תהלים מא  בשער הפסוקים

יו"ט   הרפואה  בחי'  הזיעה שהיא  לחולה  וכחז"ל  ,ע"י  טובה  יג)  הזעה  לאור    .(.ברכות  זוכה  זעה  שע"י  נמצא 

 
וה מאד מאד. היה אומר בכל פעם, אבל מאד  ת מעלתו ומדרגתו הגב בכל פעם שהיה מספר מעצם הפלג  -אות קסה    -  הר"ן שיחות    יב

קנאת   בפנינו דברים כאלו היה בשביל  ועקר ספורו  גיפאסט )שלח(..  פיל  זייער  גיהארוויט. איך האב  זייער  זה. איך האב  יגעתי על 
' ולעבד ה'  יו להתיגע ולטרח וכו סופרים )שלט( כדי שנהיה מקנאים עצמנו במעלתו הגדולה כדי שגם אנחנו נעשה כמותו ונלך בדרכ 

ספר עם אחד מענינים אלו והתפאר לפניו מעצם גדולת מעלתו והשגתו הגבוהה העצומה וכו', כמו שמתפאר    ופעם אחת       כמותו.  

מי יוכל לבוא לזה לזכות למדרגתכם כי יש לכם נשמה  ,  אמר לו:  וזה האיש        ומתגרה עם חברו בגדולות כדי שיתקנא בו חברו.  
ו זכרונו לברכה מאד על זה. ואמר: זהו החסרון שלכם, שנדמה לכם שעקר גדולת והשגת הצדיקים  בודאי?! והקפיד רבנ גבוהה מאד  

הגבוהים הוא רק מצד הנשמה הגבוהה שיש להם כי באמת לא כן הדבר, רק כל אחד ואחד יכול לזכות לבוא למדרגתי להיות כמוני  
באמת.   ועבודות  ביגיעות  רק  תלוי  העקר  כי  כד ממש.  כן  גם  שמעתי  רק  וכן  תלוי  שהעקר  פעמים  כמה  הקדוש  מפיו  האלה  ברים 

 ביגיעות ועבודות וכו' )שמ(:

ד ולגדודיו אין מספר ור' ירמיה בר  תניא רבי אומר משום אבא יוסי בן דוסאי אלף אלפין ישמשוניה מספר גדוד אח   -  : חגיגה דף יג   יג
ז  נגד ונפק מן קדמוהי אלף אלפין ישמשוניה ורבו רבבן    י{ נהר דינור -אבא אמר אלף אלפין ישמשוניה לנהר דינור שנאמר }דניאל 

רמיה  קדמוהי יקומון מהיכן נפיק מזיעתן של חיות ולהיכן שפיך אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב על ראש רשעים בגיהנם שנאמר }י 
טז{  -אמר }איוב כב יט{ הנה סערת ה' חמה יצאה וסער מתחולל על ראש רשעים יחול ורב אחא בר יעקב אמר על אשר קומטו שנ -כג

]יד.[  אשר קומטו ולא עת נהר יוצק יסודם תניא אמר רבי שמעון החסיד אלו תשע מאות ושבעים וארבע דורות שקומטו להיבראות  
 .עמד הקדוש ברוך הוא ושתלן בכל דור ודור והן הן עזי פנים שבדור   , קודם שנברא העולם ולא נבראו 

"אשר קומטו ולא עת", שקומטו מלהבראות בעתם, היינו קודם מתן תורה. ונבראו    כי לפי הדרש הזה מתפרש הפסוק   כתב המהרש"א 
 אחר כך בלא עתם, בכל דור ודור.

ל ַהַחּיוֹ   -מאמר האמונה פרק כ    -  שומר אמונים   ועיין  ֶ דּוָלָתן ש  ּגְּ ַצת מִּ ן ַהּקְּ ַצת מִּ ָבבֹות ַהּקְּ ּבֹוא רְּ רִּ ים וְּ ֵפי ֲאָלפִּ ּבֹוֵנן ֵמֶאֶפס ַאלְּ תְּ ן נִּ ם ּכֵ אִּ ת  וְּ
מֹו   ְּ ַרךְּ ש  ּבָ תְּ בֹודֹו יִּ א ּכְּ ּסֵ ים ּכִּ ִּ ש  ּמְּ ַ ש  ה מְּ ֵהּמָ , וְּ לּות, )עיין  ַהּקֹוֶדש  ְּ ש  לְּ ּתַ ְּ ש  הִּ יַע יֹוֵצא ֵמֶהם ּבְּ ֵאיָמָתם, זִּ ָדם וְּ חְּ ּגֹוֶדל ּפַ ּמִּ ֶ ָהָלה, ַעד ש  ַפַחד ּובְּ ֵאיָמה ּבְּ ּבְּ

עֲ  ּנַ ֶ ּתַ במסכת חגיגה דף י"ג סוף ע"ב ובזה"ק ויקהל דף רי"א ע"ב(, ַעד ש  ְּ ש  ּמִּ ֶ , ַעד ש  ָהרֹות ֵאש  נְּ י  הּוא ֵאש  רּוֲחנִּ ֶ יַע ש  ַהּזִּ ה  ּזֶ מִּ ה  ל ַעד  שָֹ ֵ ש  לְּ
ים. עִּ ָ ש  ֶהם ָהרְּ ּנֹם ָלדּון ּבָ יהִּ  ַהּגֵ

)בראשית ד( גדול עוני מנש"א ר"ל עוני כ"כ גדול עד שמרוב העון במשא כבד יכבדו    -פרשת יתרו    -על התורה    מגלה עמוקות   עייןו 
ושאים את הכסא מזיעין מרוב הכובד שמתישין כח של חיות ז"ש אדם )תהלים לח( כי עונותי עברו ראשי כמשא  ממני שהחיות שנ 

ע  יוצא  ד"ינור  נ"הר  החיות.  יכבדו  מכובד  כבד  שמזיעין  ראשי  על  עברו  עונותי  הזיעה  מאותה  ז"ש  יחול  רשעים  ט(  )דניאל  ראש  ל 
 .ור א"רי' ואדם גדול על כלם המשא שהם יכבדו החיות מני נרמז בו במלת נשא נ"שר ש" 

הוּ   -  קמז עיין תורה    יד ֶ י ש  ּמִּ ֶ ם ש  ֵ ש  רֹוָנם לִּ ּכְּ כְּ רּו ַרּבֹוֵתינּו, זִּ ָאמְּ ֶ מֹו ש  ּתֹוָרה, ּכְּ ים ֵאין לֹו ֵחֶלק ּבַ נִּ יָגה יד(: א ַעּזּות ּפָ ָרָכה )ֲחגִּ ֶאֶלף    בְּ ה לְּ ּוָ ָבר צִּ 'ּדָ
ן הַ  ּתֵ רּוךְּ הּוא לִּ דֹוש  ּבָ ש  ַהּקָ ּקֵ ּבִּ ֶ תָ ּדֹור, ש  ם ּונְּ ַקּיֵ תְּ ֵאין ָהעֹוָלם מִּ ֶ ֶאֶלף ּדֹורֹות, ָרָאה ש  ֵהן  ּתֹוָרה לְּ כּו', וְּ ָתָלן וְּ ְּ ָעַמד ּוש  ה ּדֹורֹות, וְּ ָ ש ּ ִּ ש  ים וְּ רִּ ֶעשְּ ָנּה לְּ

 ֶ ים ש  י ָפנִּ י ֵהם ֵמַהתתקע"ד ּדוֹ ֵהן ַעּזֵ ַלת ַהּתֹוָרה, ּכִּ ַלל ַקּבָ כְּ ים ֵאיָנם ּבִּ נִּ י ּפָ ָהַעּזֵ ֶ ָצא ש  מְּ ּדֹור'. נִּ ל ַהּתֹוָרה.ּבַ ַקּבֵ ים לְּ אּויִּ ּלֹא ָהיּו רְּ ֶ  רֹות ש 

ין  -זוהר ויקהל דף ריא:    טו  ֵּ ע  ְוִאל  י  ַאְרב ַ יש ֵּ יָון   רֵּ ָנְטִלין   חֵּ א   ְלכו ְרְסָייא  ד ְ יש ָ   שהוא   הקדוש   הכסא  את  נושאים  הם,  שביצירה  ן"ארגמ   מלאכי  שהם  חיות  ראשי'  הד  ואלו  ַקד ִ

ו    ,דאצילות   המלכות  אל  כסא  שהוא  הבריאה  עולם ן  ָמטו ָלא   ו ִמג  יְלהו    והוא   שבהם   האש   מותר  את  שפולטים  ל"ר,  מזיעים  הם  המלכות  כסא   את  שנושאים  על  פחדם  ומתוך  ָזִעין  ד ִ

ַהִהיא,  לחוץ  הנפלטת  זיעה  כעין ָמטו ָלא  אִזיעָ   ו מֵּ ן  ד ְ יְלהו  י  ָנָהר   ַההו א   ִאְתֲעִביד ,  שלהם  המשא  מחמת  זו  ומזיעה  ד ִ ְכִתיב,  והדין   הגבורה  כח   והוא,  אש   של  נהר  נעשה  נו ר   ד ִ  ד ִ
י   ְנַהר  ד   נו ר   ד ִ ק   ָנגֵּ ִהי   ִמן   ְוָנפֵּ ה    ַאְלִפין  ֶאֶלף ,  ה"הקב  מלפני  ויוצא  נמשך  אש   של  נחל  ֳקָדמו  ו נֵּ ש  מ ְ   מנהר   המשתלשלים  דין  מלאכי  והם,  אותו  ישרתו  מלאכים  ףאל  פעם  ואלף  ְיש ַ

 .   דינור

ָמִתין  ד   ְוִנש ְ ַההו א  ִאְתַסְחָיין,  העליון  עדן  לגן  התחתון  עדן  מגן  ותהנשמ   וכשעולות  ָסְלִקין   כ ַ י   ְנַהר   ב ְ   מעביות   להטהר  כדי,  אש   של  הנהר  בזה   ולהתרחץ  לטבול  צריכות  נו ר   ד ִ
 .   החומרי עולם  מגשמיות בהם שנשאר

, כי מועד נקרא "יום  ולמועדים מלא י' מורה על חכמה   -  ולמועדים וכו' )בראשית א יד(.הפסוק  על    –.  דף לא   ( דפ"י )   אגרא דכלה   טז 
ני  בכאן  גם  כן  על  כנודע,  הבינה  ידי  על  דחכמה  המוחין  ישראל  מקבצין  אז  כי  "חכמה,  בגימטריא  המ"ם  "טוב  אצל  היו"ד  תוספה 

 ורה על חכמה: סתומה שמורה על הבינה, ואצלה י' שמ 
ענין החולה, הוא לסבת שאור החכמה  הנה      -  ה' יסעדנו על ערש דוי כל משכבו הפכת בחליו   -מא  ספר תהילים    -  שער הפסוקים   יז 

חכמה היא יו"ד שבשם כנודע, וכשהוא מסתלק מן האדם, נעשת  הנקרא חיים, כמש"ה והחכמה תחיה בעליה, נסתלקה ממנו. והנה ה 
על  , להורות  ש ד, כי נהפכה מרחמים לדין, וע"כ נפל בחולי. גם יו"ד במספרה עשר, וגם היא נהפכה ונעשת ער לו דו"י, שהוא הפוך יו" 

 המטה ששוכב עליה בחליו.



 5יב.     מוהר"ן תנינא                                    ו  תורה         ליקוטי                                            

וחכמה מביא    ,אור החכמה   הטובה מאיר בו  הע "י הזינעשה עכי ע"י זיכוך הדמים שהחכמה שמרפא אותו,  
 .ת המביא לשפלותומאיר גדלשיו"ט  ,כנ"ל לשפלות

  , חה ויוצא מגופו עכירות הדמים ובא לשמ מתייגע בה עד שמזיע נכלל במצווה    נמצא אדם שמקיים מצווה
שמביאה לשמחת   ,טובה דייקאדהיינו זיעה טובה,  יוצא ממנו עכירות הדמים הרוחנית של עזות הגוף  גם  ו

יום טוב  להמביא    וברוחניות,בגשמיות    זיכוך הדמים  דהיינויום טוב דייקא,   שמחה של מצווה בחי' שמחת 
 .שמביא לשפלות

 . של מצווה עי זב זיעשמע"י  \יח/ ותעז ההישות ו האדם פולט ממנו עכירות נמצא 

 . טוב יוםלשמחת  אוב ,טובה זיעה מזיע ,טוב זיעע"י  נמצאו

 הקדמה  אןעד כ

 

* 
 [יט] ו תורה 

וזיעה  )כ  וחכמה נקראת אור   , אור הפניםבחי'  ,  מביא לשמחת יום טוב  כי  ,טובה דייקא  זיעה טובה,ע"י  

הכוונה   שבקדושה טובה  דבר  ע"י  כשמזיעין  מצווה   \כא/כגון  בעשיית  שמתייגע  שמזיע  דהיינו    ,עד 

חת הג'  מש  (יו)דברים    ושמחת בחגיךבחי'  שמחה שהיא  ( עי"ז נעשה שמחה,  נכלל בשמחה שבהו

 כדקא ו)ולאו דוכג .  \כב/ שמחה שנובעת מהארת פני ה' המאיר ביו"טשהיא    בחי' שמחה של יו"ט  רגלים
ע"י  ון  כג  יום שמאיר בו אור החכמה  אלא כל יום שהוא בחי' טוב  \כה/ זוכים לזהרק בו  יום טוב ממש  

 כי השמחה ע"י הדמים,   ,נקרא יום טוב(  שמזיע ומזכך את הדמים העכורים וזוכה עי"ז להארת פנים
וכשהדמים זכים אזי    ,הלב שע"י הדמים   עלות, וביטוי השמחה הוא התפמרכז הדמים  אשמחה בלב שהוה  כי

הו   ,שבו  מעכירות הדמים  [כו]   כי העצבות מן הטחול  .שלימה  השמחה הש  אלכן  מרה    \כז/ רהחונקרא 

, וטחול היא :()סוכה לג  כי שחור הוא אדום שלקה   ,\כחכמבואר בספרי המחקרים/   צבות(נוי לע)שהיא כי

 
היא חוצפה שיוצא ממחיצתו בתקיפות, וזה בחי' תנועה בחי' זיע שגורם להזיע, לכן עזות זיע וזיעה משרש אחד של שתי    כי עזות   יח

 אותיות עז.
 יכן ומתי נאמרה תורה זו לא ידוע ה יט

 הערה בסוגרים נמצא כבר בדפו"ר  כ

כין הכל והזיע שאדם מזיע בצרכי שבת בם הקב"ה מוחק כל עונותיו  בערב שבת ת   -השבת  שער  (  ו למהרח" )   מחברת הקדש עיין    כא
 כמו הדמעה לכן צריך להטריח הרבה בשביל כבוד שבת: 

יב ולתקן עון הקרי מועיל הזיעה אשר יזיע בעשיית המצות  אות    פרק י  -מסכת התשובה    -  יקי רבי עמנואל ר ל   משנת חסידים ועיין  
 .רון בכתף לקבור המת והדומה להם כגון מצה של מצוה ונשיאות הא 

 כמבואר בתורה ל' אות ה'   כב
 גרים נמצא כבר בדפו"ר הערה בסו כג

 דוקא  -מתרלו  כד

כוונת רבנו   כה  יתכן    צ"ע  ואולי כיון שקשה כיצד  ולא לזמן.  יו"ט הכוונה למהות  מובן ששמחת  דבריו בסוגרים  גם בלא  כאן, שהרי 
וכאן מחדש    .חג לשון חוגה שחוזר בכל שנה שעל כן נקרא    , ולא רק ההכנהור לבוא  לא הרי היום גורם    ,ן אחר שיאיר אור יו"ט בזמ 

  א . כעין שמצינו בתורה ל' ותורה קלה שהקבלת פני הצדיק הו שיש בחי' אור של יו"ט שאפשר להמשיך אותו גם ביום אחר ע"י הכנה 
יום טוב.   ונ בקיום מצווה או בהכנה לקיום  גע  הכי נמי ע"י שטורח ומיי בחי' קבלת  גופו  זוכה להכין את  אור  ו ל ש פ מצווה עד שמזיע 

 בחי' אור הפנים המאיר ביום טוב.  א שהו 
בות  עיין כוזרי מאמר רביעי אות כה שהוא מנקה הדם ולכן שוחק ולפ"ז השחוק הוא מצד נקיון הדם ועצעיין לעיל תורה כג אות ב ועי"ש גם בלשון מוהרנ"ת דף לו. בהערה דאיתא בגמ' להפך טחול שוחק ו כו

 ספג לתוכו. ש מצד הזהמה 

אדם    נפוצות יהודה מוסקטו דרוש ט' א.  ו ח"ב מאמר ב' מדות טובות והרעות פ"   –ספר הברית  ו   , למהרח"ו א 'א'  שערי קדושה עיין    כז 
    -עולם קטן )בדף כד: מהדו' תרלא( )ובדף עז במהדו' תשס( 

המ  מרות    חקרים לפי  יש באדם ארבע  שבכבד,   -הקדמונים  היא הדם  העולה    אדומה  כמו שמן  והם  והריאה  לחות המח  היא  לבנה 
וטעמה מר מאד    מהריאה למח שהוא כמו פתילה שבו עולה שלהבת השכל. ירוקה נוצרת בכבד ונאגרת בכיס המרה המחובר לכבד 

שומנים,  לפרק  המזון  עיכול  לעזר  לקיבה  יוצא  המרה  לכעוס   ומכיס  לאדם  גורם  הירוקה  המרה  בהתגברות  הטחול.  היא    ושחורה 
בחי'   זה  כנראה  כועס  וכבד  שוחק  שטחול  אומרת  שהגמ'  ואע"פ  ועצבות.  ועצלות  כבדות  לאדם  גורם  השחורה  המרה  ובהתגברות 

 אחרת ולא מצד המרה שבהן.  

כי שחור אדום הוא שלקה כמבואר    , ה שחורה הטחול מנקה את הדם מתאים מתים שבו. ואולי יש בזה רמז למר   המחקר החדש לפי  
 בגמ' נדה.

 בספר נפוצות יהודה   כנ"ל   כח
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את  ש  [כט]   עכירות הדמים לתוכו  שיש  שואב  . וכשמתגבר ח"ו עכירת הדמים של  בדםהפסולת 
מוציא  דהיינו  הטחול,   העכירותכשלא  ודמעותלחוץ    את  גדול    , בזיעה  נעשה  הוא  העכיראזי  ות  מרוב 

לא  ו,  בשמצטבר   את  וגם  כראוי  שבדםשואב  כןהפסולת  על  חולשות    ,  באין  ועצבועי"ז  כבידות ות 

 ח"ו.  \ל/ םיאחולו
בטחול במדה  הוא  הדמים  כשהעכירת  מהדם  כי  העכירות  לשאוב  כראוי  תפקידו  עושה  ,  אזי 

ודמעה בזיעה  אדרבא  להוציאו  אזי  מה  ,  טובה  כי  הוא  הדמים,  העכירת  מקבל  שהטחול 
אמרו חז"ל הטחול שוחק, הכוונה שעל ידו הדמים נקיים מפסולת ואזי יש  ועל כן    הדמים זכים  נשארין

 .  כנ"ל נעשין חולשות ח"ו ,. אבל כשעכירת הדמים של הטחול מתגבר ח"ו\לא/ שחוק ושמחה
זי היא  ברכות  [לב]   הע והרפואה  בגמ'  לחולה  \לג/וכחז"ל  יפה  יוהזיעה  הזיעה  ע"י  כי  לחוץ צא  , 

ח"ו, ואזי נשארין    \לה/ שיש בהדמים העכורים שהם הפילו אותו למשכב  םוהרעלי   \לד/הארס
תפקידו לשאוב כי עיקר העצבות ע"י הטחול שהוא    ,ורפואה  זוכה לשמחהואזי    הדמים זכים. 

יכול  העכירות  אזי    ,וכשאין לו להיכן להוציא העכירות לחוץעכירת הדמים  אליו את   נשארת בו ואינו 

 כנ"ל. לעשות תפקידו 
עכירות והרעלים והארס  ומתנקים הדמים מהשיוצאין עכירת הדמים ע"י זיעה    עזישמע"י    ועכשיו

בחי' ושמחת בחגיך שמחה של  ואולי כנ"ל    ?"ע מאי וכו'צ)  וכו'  \לו/נעשה שמחהעשים זכים אזי  שבהם ונ

 .  (יום טוב

ם וי, היינו  \לח/ח()תהלים קילה ונשמחה בו  נגי  "יי   שהע  יוםה  הזר"ת    \לז/ זיעהוזה אותיות  

זיעה טובה גורם לשמחה טובה של יום    שנעשה ע"י זיעה טובה כנ"ל  לטחה של י"טבחי' שמשהוא  

 :טוב 

כל זיעה  אפילו  כי ע"י הזיעה    כשמזיע נמשך עליו שמחה,  שאנו רואין שהחולה תיכף  וזה

אבל ע"י זיעה טובה יוצא גם עכירות    , דהיינו שע"י זיעה יוצא הארס ומביא שמחה  נעשה שמחה כנ"ל

 :  יום טובהמאיר בבחי' שמחה של אור הפנים   ו"טחנית ושמחה של מצווה ואזי נעשה שמחת ירו
 

 תורה ו' תנינא חברותא לעד כאן ביאור  

  
 
 
 
 

 
 . ויוצא ע"י זיעה  צבותוכאן גורם לע  . יוצא ע"י דמעותו  גורם לשקרהעכירות של בטחול תורה נא בו. ושם אות ד' טחול הוא מרה שחורה ודמעות מותרות שלה רם לניאוף גו  תורה לו אות ג'  כט

 אות ח שלום בין המרות הוא רפואה   תורה כז עיין    ל

ונמצא כי גוף האדם הנוצר מארבעה היסודות התחתונים, והנה הם כלולים טוב ורע,    -לק א שער א  ח   -למהרח"ו   שערי קדושה ועיין  
נוצר מן הטוב שבארבעה יסודות   נוצרו בגוף ארבע מרות שהם    -וגוף האדם  הלבנה,    -אש, רוח, מים, עפר, אמנם מן הרע שבהם 

בהן, על בחינת הטוב שבהן, באים חלאים ונגעים על האדם,  והשחורה, והאדומה, והירוקה. וכאשר תתגבר איזה מהם מבחינת הרע ש 
 ואם תתגבר ביותר תמית לגוף האדם: 

ירּות    -  ר ד' אות כה מאמ כן בכוזרי  ו .  צות יהודה ו כנ"ל בנפ   לא חֹוָרה ֵמָהֲעכִּ ְּ ָרה ַהש ּ ַהּמָ ם וְּ ה ַהּדָ ַנּקֶ י מְּ עִּ בְּ ּכַֹח ַהּטִּ ּבַ ֶ ֲעבּור ש  חֹול ׂשֹוֵחק', ּבַ ּו'טְּ
י, ּובְּ  ָהעֹבִּ חֹוק.וְּ ְּ ַהׂשּ ָחה וְּ מְּ ִּ ֶיה ַהׂשּ הְּ קֹוָתם ּתִּ ּנָ  הִּ

 ברכות נז: זיעה סימן יפה לחולה עיין  לב

לשול קרי ושינה וחלום עטוש דכתיב עטישתיו תהל אור זיעה  ששה דברים סימן יפה לחולה אלו הן עטוש זיעה ש   -  : ברכות דף נז  לג
 ....דכתיב בזעת אפיך תאכל לחם 

אסור לאדם ליתן מעות או דינרים לתוך פיו שמא יש    -)ד(  הלכות רוצח ושמירת נפש פרק יב    -  ( כתב יד תימני )   רמב"ם יד החזקה   לד
 הפנים: ם סם המות חוץ מזיעת  עליהן רוק יבש של מוכי שחין או מצורעין, או זיעה שכל זיעת האד 

 לאת ע"י מרה שחורה ועצבות ו כל הח   ה כד תנינא תור עיין    לה 
 .רה א"א להנהיג את המח כרצונו ע"י מרה שחו   תורה י' תנינא ועיין    לו 
כ   להעיר   נראה   לז  נ ת ו שזעה  בלי  כיון שכתוב  ורבנו  יוד,  ובלי  בצירה  הז'  בצירה,  י בים  לקרא  כדי לדעת  יוד  עם  זיעה  כתב  כמו  ) קוד 

 וא"כ הר"ת שמתייחס גם ליוד הוא צ"ע.(  ועוד כיו"ב ורבינו במקום רבנו  דאיתא בספרים עיצה במקום עצה  
ָחה בֹו: ( זֶ )כד   תהילים פרק קיח   לח מְּ ׂשְּ נִּ יָלה וְּ דָֹוד ָנגִּ ה יְּ  ה ַהּיֹום ָעׂשָ
 יו"ט  -מתרלו לט
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 והתירוצים  הקושיות בתורה זולסיכות 

שהרי גם בלא דבריו בסוגרים  צ"ע כוונת רבנו    -  טובבחי'  דווקא יום טוב אלא כל יום שהוא    מה שכתב ולאו -א

לאור לבוא  הרי היום גורם  , ן אחרכיון שקשה כיצד יתכן שיאיר אור יו"ט בזמ  ת יו"ט הכוונה למהות ולא לזמן. ואולימובן ששמח
וכאן מחדש שיש בחי' אור של יו"ט שאפשר להמשיך אותו גם    .חג לשון חוגה שחוזר בכל שנהשעל כן נקרא    ,ולא רק ההכנה

ותורהביום אחר ע"י הכנה ל'  יום טוב.    אקלה שהקבלת פני הצדיק הו  . כעין שמצינו בתורה  הכי נמי ע"י שטורח  בחי' קבלת 
בחי' אור הפנים המאיר ביום    אאור שהו ו לשפבקיום מצווה או בהכנה לקיום מצווה עד שמזיע זוכה להכין את גופו ונגע  ומיי
 צ"ע. ו . טוב

זיעה נעשה  מה שכתב   -ב התורה שנראה    –  וכו'  שמחהע"י  לתחילת  ב  חהשמנעשה    אמרשהכוונה  ושמחת  ך  י חגבחי' 

 כנ"ל. בוה לו לכתדהי וצ"ע שמחה של יום טוב. 

טוב. -ג יום  בין שמחה סתם לשמחה של  בהכנה  נתבאר    –  מה החילוק  טרחה  טובה של  זיעה  בהקדמה שע"י  לעיל 

.  פשו פר שבגופו וניסוד הע  יותר ביטול  דהיינור להיות בשמחה,  יות  הכנה רבהגופו ונפשו  בלמצווה וכל דבר שבקדושה נעשה  
 .וצ"ע הארת פני ה' שהיא בחי' אור של יו"ט.יותר משחה וועל כן זוכה גם ל
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