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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 בספה"ק 
  ליקוטי מוהר"ן
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 גפתורה 



 במה הארכת ימים פד             מוהר"ן צד:      ליקוטי                מתן בסתר פג  

הנ"ל קליפות  מג'  הם  דינה [א]  לאדם,  אחי  אמרו  זה  ומפני   .

לאיש    לא נוכל לתת את אחותינולאנשי שכם, )בראשית לד(  

היא  חרפה  כי  ערלה  לו  א  לנו   באשר  יהושע  וגם  את ר  ח  .  מל 

ה(    ישראל שנית )יהושע  גלותי את חרפת  אמר    ישראלהיום 

ות . כי עיקר החרפות באים מבחי' ערלה שהיא בחי' ג' קליפ[ג]

)הנ" ל(  דל  )בראשית  אמו  אמרה  יוסף,  כשנולד  וע"כ  אסף  (. 

. כי בהתגלות בחי' יוסף שהוא בחי' קדושת אלקים את חרפתי

כנודע מילה  בחי'  השלש  [ה]   הברית  היינו  החרפות,  נאספו   ,

אז   כי  בעש"ק,  חמין  מים  רחיצת  כוונת  וזהו  כנ"ל.  קליפות 

השלש  וקליפת גם  חפיצים  ואז  בקדושה,  נכללת  קליפות    נוגה 

, ומכוה [ז]   י"ה  שלהבתלעלות לאחוז בקדושה, ואז יורדים בחי'  

כוונת  והוא  חמין.  מים  בחי'  והוא  בקדושה,  יאחזו  שלא  אותן 

כנודע פי' הגמרא[ח]   נטילת צפרניים בעש"ק  וזהו  )שבת פח    : 

הוא    , טע"ב(  ואז  עולבים,  ואינם  הוא  ביהנעלבים  ח"ש,  בחי' 

שומעי משי  יאם שתיקה.  ואינם  ועושין יב"לכנבים  חרפתם   .

יסורים   לעשות  כדי  האדם  של  שתיקה  לפעמים  כי  מאהבה, 

לשכנגדו, ואז הוא בחי' זו נכלל בקליפה. אבל כשהוא מאהבה 

אומר   הכתוב  עליהם  בקדושה.  נכללת  ח"ש  בחי'  הוא  אז 

  כנ"ל   ידשלהבת יה בחי'    יג, היאואוהביו כצאת השמש בגבורתו

משי]טו  :   ואינם  חרפתם  ששומעין  שע"י  דוחים  פי'  עי"ז  בים, 

כנ"ל.   חרפה  בחי'  ערלה  בחי'  שהם  הנ"ל,  קליפות  הג'  בחי' 

כי הוא  ונכללים בבחי' חשמ"ל ע"י השתיקה שהיא בחי' ח"ש, 

שזהו   חבירו.  את  ולחרף  לריב  רוצה  שאינו  ע"י  החרפה  דוחה 

בחי' חרפה    יזביטול הערלה שהיא  טזבחי' מ"ל בחי' מילה שהיא 

וז הנ"ל.  הטמאות  קליפות  ג'  היינו בחי'  מ"ל  ח"ש  חשמ"ל  הו 

ביטול החרפהיחהשתיקה   בחי'  מילה  בחי'  בחי'    יטאישה  שהיא 

בחי'    כערלה כנ"ל. וזהו ועושים מאהבה, כי זאת השתיקה שהיא 

חשמ"ל זהו בחי' נוגה הנ"ל. שיש בה שני בחי', לפעמים נכללת  

הנ"ל,   קליפות  הג'  בתוך  בקליפה,  נכללת  ולפעמים  בקדושה, 

היינו כי לפעמים הוא שותק לחבירו כדי    שהם בחי' חרפה כנ"ל. 

מחרף   הוא  השתיקה  שבזאת  נמצא  ביותר,  יסורים  לו  לעשות 

את חבירו ביותר. ואז נכללת השתיקה, בחינות נוגה בקליפה,  

מאהבה,  ששותק  מאהבה,  כשעושה  אבל  כנ"ל.  חרפה  בבחי' 

נוגה   בחי'  אזי  חבירו,  את  ולחרף  לבייש  רוצה  שאינו  מחמת 

ו בקדושה.  אומר  נכללת  הכתוב  עליהם  כצאת ע"כ  ואוהביו 

י"ק הנ"ל, שעי"ז נכלל נוגה    שלהבת, זהו בחי'  השמש בגבורתו

 [ :בקדושה בבחי' חשמ"ל כנ"ל

כא(  [  כא]  פג אף  מתן)משלי  יכפה  כי     . בסתר  דע 

פאין ששה  יש  אל  , בהא"ב  בלא    ףדהיינו  לקרות  גם פא"א   .

בלא    ףוקו"  ' פ' ף  ףך  ףכ אותן  ליקרא  א"א  נמצא פג"כ   ,  

גי'  פ'שיש בהא"ב ששה פאין. וששה פעמים   , כמנין  פ"ת, 

, הוא  [כג]  מקרה בלתי טהור. והנה ח"ו כשאירע לאדם [כב]  לילית

כידוע הנ"ל  הקליפה  מן [כד]  ע"י  יונקת  הנ"ל  הקליפה  והנה   .

מן   ונעשה  הנ"ל,  הפאין  מן  היינו  שמה,  כמנין  פ"א  הא"ב 
שאף שכינה  זכו  ואשה  איש  יז(  )סוטה  ארז"ל  לפיכך  רוי' . 

דע   כי  אוכלתו.  טהור, אש  בלתי  היינו שהוא  זכו,  לא  ביניהם. 

כ. ך. פ. ף.    .אוראה כי האותיות עצמן של הפאין )היינו  
גי'    ק. הם  בסתר,  אש הנ"ל(  צדקה  וכשנותן  בו.  ונוקמין   ,

. פ"א  אףפודה הניצוצות הקדושות מן הקליפה, ונעשה מן ה

  [ כו] כלי    . מלשון כופה עליומתן בסתר יכפה אף  [כה]   וזהו
, שכופה  יכפה אףוזה    . כח. ונעשה פ"א)שהוא לשון הפיכה(כז

 [ :והוא פלאי]כט  : ונעשה פ"א אףוהופך ה

 

בגמ' )מגילה כח( במה הארכת ימים אמר לו    איתא[  ל]  פד

וותרן הייתי בממוני. לבאר זה צריך לידע מה דאיתא בזוה"ק 
"ג וז"ל ת"ח לשית ימי בראשית לכל חד אית  ךפ' נשא דף קלא

דלית    ליה יום  תשכח  ולא  ליה  דאנהיג  דרגא  דההוא  פרצופי' 

וכו' ייעול כל בר   , ביה טוב  יומא אית לי' גדר מלבר דלא  וכל 

וכו' לנהורא  דכסיא  חשך  כגון  טוב  לההוא  מאן    , נש  דא  ובגין 

נחשים  כמה  דאורייתא  רזין  למנדע  וייעול  חייבא  דאיהו 

'. אבל  ועקרבים מבלבלין מחשבתי' דלא ייעול לאתר דלאו דילי

מאן דאיהו טוב, כל אילין נטירין אינון למימרי', וקטיגור נעשה  

טוב   נש  בר  הא  מרנא  ויימרון  הגנוז,  לטוב  לי'  ויעלון  סניגור, 

גנוז לד. ההוא טוב  ליוכולגקדמך    לבוצדיק וירא שמים בעי לעיילא

בהאי   או  אהבה,  דאתקרי  תרעא  בהאי  ליה  פתחו  לון,  יימא 

י צדיק  כל  תשובה,  דאיהו  דיליתרעא  דרגא  כפום  ואין   . 'יעול 

תורה אלא  בתורה,  [לה]   טוב  ולחשוב  להגות  רוצה  וכשאדם   ,

היינו ברזין דאורייתא, אינון נטורין ונחשים ועקרבים מבלבלין 

, ואלו הם המחשבות שבאין לאדם. וכשאדם רוצה [לו]   מחשבתי'

אזי כל יום ויום אצלו    , וחושק עד מאד ופותחין לו כנ"ל בזוה"ק

ד, כי רואה ומשיג הטוב הגנוז, היינו רזין דאורייתא  גדול עד מא

השייך לאותו היום. וזה ששאל התנא במה הארכת ימים, היינו  

הימים  והארכת  הגנוז,  להטוב  נכנסת  המדות  מן  מדה  באיזה 

שזו   בממוני,  הייתי  וותרן  לו  והשיב  כנ"ל.  גדולים  להיות  שלך 

אבינו  אברהם  מדת  אהבה,  [לז]   היא  דאיתקרי'  תרעא  והיא   ,

ס ואית   לחטראיוהוא  קי"ח  'דימינא.  דף  ע'  )תי'    ([לט]   בת"ז 

מסטרא דימינא מוחא חוורא ככספא. היינו שכל המקטרגים וכל 

הנחשים ועקרבים היינו המחשבות זרות שמבלבלין מחשבתיה,  

כד(  )בראשית  באברהם  נאמר  ולכך  ככספא.  חוורא  נעשין 

בימים בא  זקן  היואברהם  שלמים  ,  שלו  הימים  כל  שהיו  ינו 

ומן [מ]   וגדולים ככספא,  חוורא  מוחא  דימינא  מסטרא  כי   .

הטוב   אל  יום  בכל  לבוא  יכול  והיה  סניגור,  נעשה  הקטיגור 

 : הגנוז השייך לו

ז"ל(  [  מא]   פה רבינו  קטנה  וסעיםפ  )לשון  פסיעה  . [מב]   בו 
 

 
"ב ועי"ש הקדמת המתוק זוהר בראשית יט סוף ע  א

קר )כרך ב שער ד' סימן ם האור ימדבש מש"כ בש
 ו' עמ' כב( וציין לזוהר פנחס רכז.: 

   הוא )בפסוק כתיב הוא וקרי היא( -בתרלד ב
 בפסוק כתוב חרפת מצרים  ג
 ]דף צב:[ עיין תיקון נח.   ד
 שער המצוות פרשת לך לך   ה
 קליפות  -מתרצו  ו
 * שיר השירים ח' ו' שלהבתיה  ז
פרי עץ חיים שער שבת פ"ג. שער הכוונות סדר   ח

 ין קבלת שבת.שבת דרוש א ענ
ותרצו  בתקפא   ט ע"ב(  -תרלו  נו  )שבת   -בתרלד  ,)שבת 

ובתשכט מחק )כנראה כיון שהוא טעות וכבר   ,פח ע"ב(
 נרשם בתחילת התורה מקום הגמ' הזו(  

 בחי'  -בתשכט י
 שומעין -מתרצו  יא
 -כנודע, בתקפא ברגר והאוצר  -בדפו"ר ובתקפא גיסין  יב

ותרלו  ובתרלד  בתרצו  -כנ"ל,  בתשכטכנו   -כנ"ל,    -דע, 
תקפא    גרסתינו)כנ"ל.   אע"פכגרסת  שמצאנו    ברגר 

יותר  שגיסיןבשאר גליונות   נראה   מדוייק  כי בגליון זה 
 -שנים כאן ואחד לקמן בדף צה.-מצאנו  שנויים שהג'  ש

ברגר תקפא  כגרסת  בהם  נוטה  כאן   הסברא  ובפרט 

 
דלכאורה לא שייך לומר כנודע אבל כנ"ל הכוונה לח"ש 

 (הנ"ל
 הוא  -בתרלד יג
 י"ה -מתרצו יד
 מוהרנ"ת בתקפא  טו
 שהוא  -בתרלד טז
 שהוא  -בתרלד יז
 שהוא  -בתרלד יח
 שהוא  -בתרלד יט
 שהוא  -בתרלד כ

ומתי   כא היכן  ידוע  לא  החברים  לשון  זו  תורה 
 נאמרה ועוד בענין הששה פאין עיין פל"ח 

אופן   כב עמוקות  ומגלה  כללי.  לתיקון  הקדמה  עיין 
 קפד.

 א כק כו  -לשה"כ שמואל כג
 ין זוהר בראשית נה. ויקרא יט. וישלח קסט:עי כד
 משלי כא יד  כה
ביו"ט פסח   כו כזה גבי חמץ שנמצא  כדמצינו לשון 

יכפה   שם  משלי  על  דוד  מצודות  ועיין  ו.  בפסחים 
 לשון כיסוי ובחז"ל כפה עליהם הר כגיגית

 מוהרנ"ת בתקפא  כז

 
ונעשה   -בדפו"ר ובתקפא גיסין נדפס כאן שתי תיבות  כח

ברג ובתקפא  והאוצר  פ"א,  ותרלו אינןר  בתרלד  וכן   ,
בסוגרים נדפסו  בתרצו  ובתשכט   -אינן.  פ"א(  )ונעשה 

גרסתינו כגרסת תקפא גיסין כי אין   נמחקו תיבות אלה.
 .  ואין לנו הכרע גמור שזו טעות הכפל לשון גורע

 נוסף בתקפא  כט
 תורה זו לשון החברים לא ידוע היכן ומתי נאמרה  ל

בד  לא גם  נמצא  זה  מקום  הוסיף מראה  ובתשכט  פו"ר 
)פ' נשא דף קך"ג( )וצ"ע כידוע שכל ההוספות   -סוגרים 

מקומות  המראה  ובכללן  בסוגרים  סגר  מוהרנ"ת  של 
שהוסיף וכאן הוא מ"מ כבר היה בלשון החברים ואפשר  

 שכך שמע מרבינו(  
 לאעלא -בתרלד לב
וגם ב  לג ומתרלו  -תרלדדפו"ר  )עיין לעיל   -וכולי,  וכו' 

 ת תיקן בכה"ג(דף צא: שגם מוהרנ"
 הגנוז  -תרלדדפו"ר וב לד
 :ע"ז יט*  לה
 עיין בעש"ט עה"ת בראשית קלט  לו
הלקיחה  לז מדת  הפך  נתינה  דהיינו  חסד  מדתו  ועיין   כי 

 .ממוןאות ו' שהיה שונא תורה ל' 
 סטרא  -מתרצו  לח
 בדפים שלנו דף קכט. לט

 
 .עיין תורה ס' אות ב' מ

בסוף לא ידוע היכן ומתי נאמרה תורה זו. )עיין    מא
הן  קח  עג עד  כאן מתורה  התורות  קח שכל  תורה 
אע"פ   כאן  סידרה  שמוהרנ"ת  ונראה  החברים  לשון 
פו  לתורה  אותה  להסמיך  כדי  רבינו  לשון  שהיא 

 שעוסקת באותו ענין( 
לשון הזמר כל מקדש שמזמרים בליל שבת ועיין   מב

עוד תורות פו רכו רעו רעז שאמר רבינו על פיוט 
 זה

 תורה אור 
)יד(   לדוישלח  בראשית  

נּוַכל   לֹּא  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹּאְמרּו 
ֶאת   ֵתת  לָּ ה  ַהּזֶ ר  בָּ ַהּדָּ ת  ַלֲעׂשוֹּ
ה  ְרלָּ עָּ לוֹּ  ר  ֲאׁשֶ ְלִאיׁש  ֲאחֵֹּתנּו 

נּו: ה ִהוא לָּ י ֶחְרּפָּ  ּכִ
ה ַהִהיא    יהושע  ֵעת  ּבָּ )ב( 

עַ  ׁשֻׁ ְיהוֹּ ֶאל  ד  ְידוָּ ַמר  ה    אָּ ֲעׂשֵ
מֹּל   ְוׁשּוב  ִרים  צֻׁ ת  ַחְרבוֹּ ְלךָּ 

ִנית: ֵאל ׁשֵ רָּ ֵני ִיׂשְ  ֶאת ּבְ
ה ֶאל    יהושע ה )ט( ַוּיֹּאֶמר ְיהוָּ

ת   ִתי ֶאת ֶחְרּפַ ּלוֹּ ם ּגַ ַע ַהּיוֹּ ׁשֻׁ ְיהוֹּ
שֵׁ  א  ְקרָּ ַוּיִ ֵמֲעֵליֶכם  ם ִמְצַרִים 

ם   ַהּיוֹּ ַעד  ל  ְלּגָּ ּגִ ַההּוא  ם  קוֹּ ַהּמָּ
ה:   ַהּזֶ

ַהר  ויצא  בראשית   ַוּתַ )כג(  ל 
ַסף ֱאלִֹּהים   ן ַוּתֹּאֶמר אָּ ּבֵ ֶלד  ַוּתֵ

ִתי:   ֶאת ֶחְרּפָּ
יֵמִני  ׂשִ )ו(  ח  השירים  שיר 
ַעל   ם  תָּ חוֹּ ּכַ ךָּ  ִלּבֶ ַעל  ם  תָּ ַכחוֹּ
ה   ַאֲהבָּ ֶות  ַכּמָּ ה  ַעּזָּ י  ּכִ ֶעךָּ  ְזרוֹּ

ִקְנאָּ  ל  אוֹּ ִכׁשְ ה  ׁשָּ ֶפיהָּ קָּ ְרׁשָּ ה 
ה:  ְלֶהֶבְתיָּ י ֵאׁש ׁשַ ּפֵ  ִרׁשְ

יֹּאְבדּו   ן  ּכֵ )לא(  ה  שופטים 
יו   ְואֲֹּהבָּ ה  ְיהֹּוָּ ְיֶביךָּ  אוֹּ ל  כָּ
קֹּט  ׁשְ תוֹּ ַוּתִ רָּ ְגבֻׁ ֶמׁש ּבִ ֶ ֵצאת ַהׁשּ ּכְ

ִעים ׁשָּ  ֶרץ ַאְרּבָּ אָּ ה:הָּ  נָּ
 

 תורה פג 
ר  -שמואל ִדּבֶ ְולֹּא  )כו(  כ  א 

י   ּכִ ַההּוא  ם  ּיוֹּ ּבַ ה  ְמאּומָּ אּול  ׁשָּ
מַ  ר  אָּ הוֹּ טָּ י  ְלּתִ ּבִ הּוא  ִמְקֶרה  ר 

ר:  הוֹּ י לֹּא טָּ  הּוא ּכִ
ֶתר   ּסֵ ּבַ ן  ַמּתָּ )יד(  כא  משלי 
ה   ֵחמָּ ֵחק  ּבַ ְוׁשַֹּחד  ף  אָּ ה  ִיְכּפֶ

ה:   ַעּזָּ
 תורה פד 

ֵקן  ם זָּ הָּ בראשית כד )א( ְוַאְברָּ
ֶאת   ַרְך  ּבֵ ה  ַויהֹּוָּ ִמים  ּיָּ ּבַ א  ּבָּ

ּכֹּל:  ם ּבַ הָּ  ַאְברָּ

 



 ליקוטי                              תורה פא                               מוהר"ן                            1: צד

    מתן בסתר יכפה אף מתן בסתר יכפה אף מאמר מאמר 
  מספה"ק ליקוטי מוהר"ן מספה"ק ליקוטי מוהר"ן 

 
 א

 
 

 זמן אמירת התורה 
זו   מתי  תורה  ידוע  לא  החברים  לשון 

 והיכן נאמרה

 
 פתיחה

דהיינו שע"י צדקה בסתר  ( כדצדקה   "עלק) למקרה לילה רחמנא לצלן מתן בסתר הוא תקון שרבנו מבאר בתורה זו 
 ולבטל את החרון אף שנגרם. לקחה, אפשר לפדות מהסט"א את הניצוצות קדושה שהיא 

 

 ליקוטי הלכות

 אין

 

 שיחות השייך לתורה זו  
גנזיי ושבת שמה וכו' ואמרו שם  שבת הוא בחינת מתן בסתר על דרך שאמרו רז"ל מתנה טובה יש לי בבית    -יקרא דשבתא  

דינין   כל  בשבת  כי  אף  יכפה  וזה  בסתר  מתן  בחינת  הוא  שבת  נמצא  בצנעא.  ניתנה  ושבת  בפהרסיא  ניתנו  המצוות  שכל 
אתכפיין ולא מתערין כלל כמבואר בזוהר הקדוש וזה שכתוב )יחזקאל כ( את שבתותי חללו ואומר לשפוך חמתי עליהם 

י חילול שבת ח"ו נתעורר בחינת חרון אף ח"ו כי כל המחלל שבת בפרהסיא כאלו עובד עבודה לכלות אפי בם וכו' כי על יד
זרה. וכן זמן שיש עבודה זרה בעולם חרון אף בעולם ח"ו. וגם כי על ידי קדושת שבת מכניעין כל הקליפות בפרט אותה  

ששה פאין שבאלף בית. אבל על ידי הקליפה המבואר בפנים ימח שמה כמבואר בזוהר הקדוש ואז אין לה כח לינק מן ה
חילול שבת ח"ו נותנין לה כח לינק מן הפאין הנ"ל ונעשה מן הפא אף גם נמשך ח"ו בחינת אש אוכלתן המבואר בפנים. וזה 
אין  רז"ל  וזה שאמרו  וכו'  ואלה  בשעריה  והצתי אש  יום השבת  את  ולקדש  וכו'  אלי  לא תשמעו  ואם  יז(  )ירמיה  שכתוב 

 א במקום שיש חילול שבת.הדליקה מצויה אל
וזה בחינת לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת ועל כן אז עיקר זמן הזווג דקדושה כי אז נכנעת הקליפה הנ"ל ואז  
הזווג בקדושה בבחינת זכו שכינה שרויה ביניהם. גם אמרו רז"ל המשמר שבת וכו' אפילו עבד עבודה זרה וכו' מוחלין לו.  

ונתבטל על ידי זה החרון אף שבא על ידי עבודה זרה כנ"ל. גם שבת הוא בחינת תיקון הברית בחינת ברית נמצא שנכפה  
עולם כמבואר במקום אחר. ואז עולין כל ניצוצות הקדושה שנפלו למקום שנפלו כידוע. וזה בחינת כי פי ה' דבר הנאמר  

 וד שבת הוא בחינת דקה לעניים כנ"ל כמה פעמים:בשמירת שבת כי אז נתתקנין הפאין שבאותיות הדיבור. גם ענג וכב

 

 הקדמה 
ר ומעלות  ושלש תורות.  צדקה בכשלשים  על  מוהר"ן מדבר  בליקוטי  זו  רבנו  מצווה  על  נאמרו  ונפלאות  בות 

 שנראה שהיא עולה על כולנה. 
עוד/  לו  נוסף  אדרבה  נחסר אלא  לא  יותר  שנותן  פלאי שכמה  דבר  לאדם  \בוהיא  הנגלה שנדמה  והיא הפך   .

. על כן אמרה תורה לא תקפוץ ידך ליתן לעני \גשנותן משלו ובאמת הממון רק פקדון של העני שהופקד אצלו/ 
 את שלו. 
ומצילה ממות ומעוני   \דדולה מצווה זו עד שזכותה מצילה ממות בין כשנותן לשמה ובין שלא לשמה/ וכל כך ג

הציל את העני ממות ומעוני כך    אכי כשם שהו, \ו/ואפילו הגיע זמנו להסתלק מוסיפים לו חיים \ההחשוב כמוות/

 
 טבת תשפב ירושלים עד י'   ג' א

ְכךָ   דברים פרק טו  ב ָבר ַהז ֶּה ְיָברֶּ ְגַלל ַהד ָ י ב ִּ ָך לֹו כ ִּ ת ְ תִּ ַרע ְלָבְבָך ב ְ ן לֹו ְולֹא יֵּ ֵּ ת  ָך:   )י( ָנתֹון ת ִּ ַלח ָידֶּ ְ ש  ָך ו ְבכֹל מִּ ָכל ַמֲעש ֶּ יָך ב ְ  ְידָֹוד ֱאלֹהֶּ

 מצוה רפ המפזר ממנו אל הצריכים נוסף לו חינוך  

מוסיף שער הראש    -)תולדות(    בראשית רבתי  מנכסי מה אני לעניים יסתכל אדם שכל מה שאינו חסר אינו  יאמר אדם מחסר אני  אל 
 ף מספרים וגדל ושער גבות לא מספרים ולא מוסי 

באמת    משלי יעקב   ג כי  ומתרץ  ידך?  תקפוץ  ולא  תאמץ  לא  שלילה  בלשון  צדקה  מצות  מדוע  מקשה  ראה  פרשת  על  מדובנא  להמגיד 
 העשיר רק צינור לשפע של העני לכן המצווה היא רק שלא יעצור את השפע מלהגיע לעני שהוא בעליו האמיתי.

מ"ש מז"ה בספר חסד לאברהם מעין ב' עין הקורא נהר נ"ג דהצדקה שנותן  ואפשר עוד לרמוז     -על משלי פרק יא פסוק ד    חומת אנך   ד
האדם מדעתו ורצונו מצלת מגהנם אך מי שעושה צדקה להתכבד או מחמת בושה מצלת ממיתה משונה וממיתה בידי שמים עכ"ד וידוע  

ווי העמודים   ז"ל וא"כ ה"נ כתיב וצדקה והו"ל כאלו כתיב  דכל תיבה בוי"ו מולדת כיוצא בה כמשז"ל יתן ויחזור ויתן וכמ"ש הגאון בעל 
 צדקה וצדקה תציל ממות לרמוז דבין צדקה לשמה בין צדקה שלא לשמה מצלת מן המות. וחד מינייהו מצלת מגהנם ורמוז בר"ת נעלם: 
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מדה/ כנגד  מדה  מצילו  המ   \זהקב"ה  לבית  ליתן  כגון  בממון  הקב"ה  את  לשחד  הכנסת דקוא"א  לבית  או  ש 
אבל צדקה לעני תציל ממון כמ"ש וצדקה  ות רשע להציל בהם בעליו ממות,  ולהנצל מוות כי לא יועילו אוצר

תציל ממוות. ולפעמים נגזר דין קשה על אדם והקב"ה מזמין לו עני בחי' דורון מהקב"ה להצילו ע"י שיתן לו 
יזדרז ליתן לו צדקה שמא הוא דורון מהקב"ה להצילו מגזרה קשה  הפוגשלכן    ,צדקה כמבואר במעשה   ,עני 

ע"א.מר  תחילת  קיא  בהר  בזוהר  וכו'  במדבר  שהלכו  חייא  ורבי  יוסי  שם/   \ח/בי  בזוהר  מעלת    \טוביארו  עוצם 
 .הצדקה כיון שמעוררת מדת החסד למעלה שתפארת תשפיע למלכות והמלכות לכל העולם

דהיינו שהוא באמת חסר ושהוא בר דעת   אמנם יש בה תנאי שכל המעלות שבצדקה היא כשנותן לעני הגון.
ובעיק קדושה  לצורך  בצדקה  כח ללמוד תורה,להשתמש  לו  לעני הגון צריך    ולזכות   ר להחיותו שיהיה  ליתן 

  .\י/ זכות גדולה
בסתר   י.: מבארת שמתן  בב"ב  יתוודע לשום אדם  הגמ'  בסתר   כגון דהיינו שלא  צדקה  שנותן  היא    ,לכיס של 
ממ ומצילה  ביותר  המעולה  ביותר.  והצדקה  רבנו  וות  שלנו  בתורה  שגורם  כאן  לילה  המקרה  פגם  על  מדבר 

 . "מתן בסתר יכפה אף"ומבאר כיצד צדקה בסתר מתקן את הפגם הזה. כמ"ש לחרון אף 
כל לפי  צ"ע  מדועה  ואמנם  אף   נ"ל  רק  יכפה  בסתר  בסתר  ?מתן  רק  ואולי  ומדוע  ש?  צ"ל  זה בדוחק  באמת 

 ועיין לקמן בקושיות.. נאמר הפסוק הזההחטא של מקרה לילה על  החידוש של רבנו שדווקא 
 

הוא גודל יקר קדושת נשמות ישראל, שעל כן בטיפה של איש ישראל יש קדושה   ,עניין המבואר כאןל  הבסיס
ובפרט שתי הקליפות הנוראות נעמה ולילית שמבואר   ,היא עיקר תאוות הסטרא אחראעל כן  ועצומה ונוראה,  

ומזיקים    ,טפהה  מקדושתומתעברות    ,במקרה  בשנתםאנשים  שמחטיאות    בזוהר ולילין  ושדין  רוחין  ומולידות 
 . וגורמים פירוד בין בני הזוג ולפעמים ממיתות את בניו הקטנים, שהכשילוהושמזיקים לאותו אדם  רוחניים 

גודל עיקר  אבל    \יא/)כמבואר בזוהר(   יחוד דקדושה יש קצת יניקה כנ"ל לסט"אמ  אע"פ שגם מטיפות הנותרות
לשמור עליו אין אבל  כי מעלת האיש להביא חידוש מבחוץ  בלא אשה,  לבטלה  המקרה כיון שהוא  של  הפגם  

 
ת. הנה בתיבת אלו  פרק יא פסוק ד'  לא יועיל הון ביום עברה "וצדקה "תציל "ממות, ר"ת מו   -ספר משלי    -להאריז"ל    ספר הליקוטים   ה 

יש ב"פ מות, אחד בר"ת ואחד בפסוק, לרמוז כי הצדקה תציל ממות, או עוני, כי עני חשוב כמת כידוע. והצדקה מצלת לנותנה מן מיתה  
 עצמה, והיא מדה כנגד מדה, ומעוני הרמוז בר"ת: 

יומוי לאסתלקא מעלמא, קודשא בריך הוא אשלים לנפשיה, ויהיב    זוהר קדושים   ו דף פד:  מאן דאשלים לנפשא דמסכנא, אפילו דמטו 
 ליה חיין יתיר: 

דאמר רב שמואל בר אמי ואמרי לה אמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו  .  ראש השנה דף יח 
נשב  ]ולכן[  )לכן(  ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר  נקרע שנאמר  רבא בזבח  ובמנחה אמר  בזבח  עלי  בית  עון  עלי אם יתכפר  עתי לבית 

ובגמילות חסדים רבה ואביי מדבית עלי קאתו רבה דעסק בתורה חיה   ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה  בתורה אביי אמר בזבח 
 ארבעין שנין אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שנין 

 "ה גדול מעשה הצדקה במטעמי תורת חיים בשם תורת נתן וליקוטים ממהרח"ו' עניני צדקה דף נא ע"ב ד   ארבו מ   ז

ניזי   .זוהר בהר קיא   ח זכותא,  ניהב ליה למיכל, אמר רבי יוסי, תבעי למיפק מניה  גבן,  ל ונחמי, דהא  אמר רבי חייא לרבי יוסי, הא מזונא 
 ודאי בקפטורי דדא טפסא דמותא אתאחיד, ובעא קודשא בריך הוא לזמנא זכותיה, בגין לשזביה: 

ַתח זוהר בהר דף קיא.    ט ָּ י  פ  ַמר   יֹוֵסי   ַרב ִּ ַטח   שכתוב  מה  לפרש   ְואָּ יהו  ב ְ ה   ה "ב ַ ן  טֹוב   ַוֲעש ֵ כָּ ה   ו ְרֵעה   ֶאֶרץ  ש ְ ה   ואמר,  ֱאמו נָּ אָּ ֵקיה    ַזכ ָּ ַבר   חו לָּ ש    ד ְ ֵביד   נָּ עָּ יֵדיה    טֹוב   ד ְ ד ִּ   מִּ
א,  הגזל  מן  ולא  משלו  וחסד  טוב  העושה  האדם  של  חלקו  אשרי הָּ ְתַער   ד ְ ְכֶנֶסת  טֹוב   אִּ ֵאל   ב ִּ רָּ ש ְ   שהיא   ישראל  בכנסת  שפע  להשפיע  טוב  הנקרא  היסוד  שפע  את  מעורר  הוא  כי  יִּ

ה , המלכות ה  ואמר, היסוד את מעורר ו ְבמָּ קָּ ְצדָּ ַכד , הצדקה זכות בכח  ב ִּ ְתַער  ד ְ ה  אִּ קָּ א, ביסוד להשפיע התפארת סוד שהוא צדקה מתעורר כאשר כי ְצדָּ ֵדין טֹוב  הָּ ְתַער   כ ְ י אִּ   ְלַגב ֵ
ֶנֶסת ֵאל   כ ְ רָּ ש ְ א  ְוַעל .   המלכות  אל   להשפיע  היסוד  שהוא  הטוב  מתעורר  אז  הרי  יִּ יב   ד ָּ ה   נאמר   זה  ועל  ְכתִּ קָּ יל   ו ְצדָּ צ ִּ ַ ֶות  ת  ָּ מ  א   ַמאי ,  מִּ   מן   ניצולים צדקה  ידי   שעל  הטעם  מהו  ַטְעמָּ

ין,  המות גִּ צְ   ב ְ ה ד ִּ קָּ א   דָּ נָּ ילָּ ַחי ֵי  אִּ ְתַער ,  היסוד  אל  שפע  המשפיע,  א"דז  התפארת  שהוא  החיים  עץ  הוא  שצדקה  לפי  הו א   ד ְ א  ַההו א   ַעל   ְואִּ נָּ ילָּ א   אִּ מֹותָּ  עץ   על  מתעורר  והוא  ד ְ

יל ,  מות  יורדות   רגליה  וגם,  המות  היא   דיניה  שבגזרת,  דיניה  להמתיק  המלכות  שהוא   המות  טִּ ו ן  ְונָּ ינ  ֲאחִּ   אִּ ןד ַ יה    ידָּ   חיים   שפע  בה   שמשפיע  ידי  על,  בו  שאחוזים   אלו   את   ולוקח   ב ֵ

יב ,  מתבטלות  וגזרותיה  לחיים  ממות ומהפכה זִּ ן  לֹון  ְוש ֵ א   מִּ ים  ַמאן  כן  אם,  הצדקה  ידי  על  נעשה  זה   וכל,  המות  מן  אותם  ומציל  מֹותָּ רִּ א   ְלַההו א  ג ָּ נָּ ילָּ ַחי ֵי  אִּ ְתַער   ד ְ אִּ   מי   ְלַהאי  ד ְ

א  ֱהֵוי,  המלכות  דיני  את  להמתיק  שיתעורר   התפארת  שהוא  החיים  להעץ  גרם יא  ֵאימָּ ה   ַההִּ קָּ יהו    ְצדָּ אִּ ֵביד   ד ְ ְביָּכֹול ,  עושה  שאדם  הצדקה  שהיא  אומר  הוי  עָּ יד   הו א  כ ִּ בִּ  ֵליה    עָּ
א ה , החיים  עץ הנקרא א"ז עם שתתייחד למעלה מלכות את תיקן כאילו כלומר, למעלה עשה הוא  כאילו לו נחשב כביכול ְלֵעיל ָּ מָּ ַמר  ְדַאת ְ  כ ְ ה  שנאמר כמו  אָּ ה  עֹוש ֵ קָּ ל  ְצדָּ   ֵעת ְבכָּ
א",  כל"  שנקרא   היסוד  י"ע"  עת"  הנקראת  המלכות  את  בצדקה  שמתקן ַמר   ְוהָּ ת ְ   שתתן   פירוש "  טוב  ועשה, "מחסורך  די  לך  שיתן'"  בה  בטח"  שאמר  וזה.  כראוי  זה  ענין  למדנו  הרי  אִּ

 (   ומפרשים ק"רמ). האמונה בזכות מצות להרבה עוד ותזכה"  אמונה ורעה, "הזה בעולם שתחיה" ארץ שכן"  ואז, המות  מן תנצל ובזה היסוד לתיקון צדקה
ואתחנן ]דברים ה' כה[ בשם רבי זושא מאניפולי איזו זכות עצומה היא לזכות לתת צדקה לעני הגון ומי שלא ראוי לזה נוח    היכל הברכה   י

רעב מאד ולא נמצא מי  זושא    להקב"ה לעשות נס לצדיק והאכילו מלזכות מי שאינו ראוי בזכות זו עי"ש מעשה שאחר ג' ימי תענית היה
הרי תראה אחי שנוח לפני הש"י לשנות סדרי בראשית מליתן  .  לכן נעשה לו נס ונברא לו בפיו מעין דבש ומים   שראוי לזכות הזו להאכילו

 דורן וזכות מצוה למי שלא זכה לזה 
  ומעורר   בהמה  מעשה  שהוא  להיות  הזווג  שבעת  לדעת  אתה  צריך',  וכו   הזווג  קודם  הלחש,  ל "וז(  א"פי  מ" שעה  ש"ק  שער )  ח"בפע  כתב  -זוהר ויקרא דף יט.    יא

  המתמצות  הטפות  אותם  ולוקחת  שלו  הסדין  בתוך  נכנסת  היא  שאז,  בהמה  של   זימה   לתאות  מכוין  אדם  אותו  אם  לראות  חייבתא  ת"לילי  שם  מזדמנת,  זימה  תאות
,  הזווג  אותו  של   הטפות  מאותן  שנתהווה  בולד   שולטת  היא,  הזווג  אותו  של   הטפות  אותן  שמכח,  שנית  ועוד .  ורוחין   שדין  מהן  ועושה,  בסדין   הנשארות  הקדוש  מאבר
  מובן  ובזה',  כו   להאי  אסוותא,  ויקרא  בזהר  אמר  לכן,  ביה  לחייכא  מזדמנת  היא,  העולם  לאויר  הולד   שיצא  ותיכף,  שלו  בסדין  שהיה  המותר  לוקחת  שהיא  ממה

    .ד "בס  המאמר  המשך

א  שאמר  וזה ותָּ יא,  התשמיש   מאותו  שיוולד  הולד  את  להזיק  תוכל  לא  ת"שהלילי  לזה  הרפואה  ְלַהאי  ַאְסוָּ ַההִּ א   ב ְ ְעת ָּ וג  ש ַ ו ַ ְזד ַ אִּ ר   ד ְ ש    ב ַ ֵתיה    נָּ ת ְ אִּ  מתחבר  שהאדם  ההיא  בשעה  ב ְ

ין,  באשתו יה    ְיַכו ֵ ב ֵ ה   לִּ ָּ ְקדו ש   אֵריה    לִּ מָּ א,  קונו  לקדושת  לבו  את  יכוין  ד ְ י  ְוֵלימָּ כִּ א :  כך  ויאמר  הָּ יפָּ א   ֲעטִּ ְטפָּ קִּ ַנת   ב ְ מ ְ ְזד ַ   להתדבק  ומוכנת  נזדמנה,  בסדין  המתעטפת  ת"הלילי  אִּ



 מוהר"ן                               גפ  תורה             ליקוטי                                3צד: 

ו  וולתו, וזהביכ כי השרוי בלא אשה שרוי בלא חומה,  אמרו חז"ל )יבמות סב:(  שאיש ואשה בחי' זכור ושמור. 
אין לו  מאידך  אבל    , נשמה חדשה לעולם,מבחי' מעל השמשקדושה נפלאה    ,כוחו להביא חידוש מבחוץ  אישה

לעומת זה האשה יש לה רק כלי   ,)עד כדי כך שאיש בלא אשה מוליד שדים ומזיקים( שום כלי לשמור עליו  
חידוש מבחוץ.   להמשיךכלי  שום  אין לה  )ועד כדי כך שבכוחה לעשות מטיפה אדם שלם וצדיק( אבל    לשמור

אשכחיה  .  יבמות סגבכמבואר  האיש מביא מהחוץ לבית ואשה מתקנת מה שהביא בתוך הבית.    בגשמיותוכן  
חיטין  ,ביא חיטין אמר ליה אדם מ ?לאדם \יב/ במה אשה עוזרתו "אעשה לו עזר" רבי יוסי לאליהו אמר ליה כתיב 

רק ע"י אשתו יש ערך  ש  דהיינו כנ"ל    .לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליו  ?פשתן לובש  ,פשתן   ?כוסס
 למה מביא.  

  , כי הן \יג/יד הן הרבה יותר גבוהותר כי דייקא אז הנשמות שמועל כן עיקר הפגם הוא לאיש כשהוא בלא אשה.  
מאידך דייקא זו   .\יד/המתפשטים למטה בגופא דז"א  נמשכות ע"י נוק' שהן מהחו"גמהדעת עצמו ולא כטיפות ה

בהן שהטומאה  הסיבה   ונוראההיא    המתלבשת  זה    גדולה  כל  כמבואר  יותר.  פ' הרבה  ריש  הפסוקים  בשער 
 שפרש מאשתו. קל שנים התשובה שעשה אדם הראשון בעניין  שמות,

מפורסם התיקון הכללי  ו  .\טזוע"י פד תעניות/ .  \טוע"י קריאת שמע שעל המטה/האריז"ל כבר ביאר תיקון למקרה  
לילה מקרה  של  הפגם  מתקן  ידם  שעל  תהלים  מזמורי  עשרה  רבנו  תיקון .  \יז/ שגילה  עוד  מבאר  רבנו  כאן 

 
אֵרי,  ואשתו  איש   בחיבור אֵרי  ש ָּ א,  בסדין  ועטיפתך  קשרך  תתיר  ש ָּ א,  בהסדין   תכנס   לא  ֵתעֹול   לָּ ֹוק  ְולָּ ְנפ  א,  ורוחין  שדין  מהם   לעשות   לחוץ  הטפות  תוציא  ולא  ת ִּ ךְ   לָּ ידָּ   אלו   ד ִּ

א,  קדושה  של  הם  אלא,  שלך  אינן  הטפות  ךְ   ְולָּ ַעְדב ָּ ו ב ,  שעה  לפי  אפילו   בגורלך  ואינם  ב ְ ו ב   ת  א,  רבא  דתהומא   לנוקבא   למקומך  שובי   שובי  ת  ָּ א  ַימ  יש ָּ ְתְרגִּ   שהוא   העליון  הים  אִּ

ֹוי,  בדיניה  מתרעשת  המלכות ל  ְלג ַ יךְ   ג ַ אן   לִּ רָּ א ,  מוחך  את  לרצץ,  לך  קוראים  גליו  קָּ קָּ חו לָּ א   ב ְ יש ָּ א   ַקד ִּ יְדנָּ ה ,  אחוז  אני  ן"זו   של   הקדוש   בחלק  ֲאחִּ ָּ ְקדו ש   א   ב ִּ ַמְלכ ָּ א   ד ְ ְתֲעַטְפנָּ   אִּ
 (    מ"ומק א"ד ). החיצונים  בי יתאחזו שלא  כדי תשמיש  בשעת ומכוסה  מעוטף אני המלך קדושת מחמת והכונה, מתעטף  אני  המלך בקדושת

 .    ל " עכ "  ז " הרמ   כתב   וכן ,  זה   לחש  לומר   שלא   קבלנו"   כאן   אורות  בנצוצי   א " החיד   כתב 

יה   ֵליה   ו ְלַחְפיָּא עוד ואמר ֵתיה   ְלֵריש ֵ ת ְ   אלא  אחיזה  להם אין הקליפות כי, צניעות מטעם התשמיש  בשעת אשתו וראש  ראשו  שיכסה צריך עוד, גופם כל לכסות שצריכים ומלבד ו ְלאִּ

א  ַעד ,  מגולה  בדבר ְעת ָּ א   ש ַ ל   ְוֵכן,  התשמיש   שעת  משך  כל  כלומר,  אחת  שעה  עד  ֲחדָּ כָּ א   ב ְ ְמנָּ ַלת  ַעד ,  מטתו שמשמש   זמן  בכל  וכן  זִּ ין  ת ְ ה   יֹומִּ יטָּ לִּ ,  הזרע  לקליטת  ימים'  ג   עד  ַלק ְ

ל ,  (הלחש   ולומר  ראשו  לכסות   להזהר   צריך  אין  שוב   זה  אחר  אבל),  בהטפות  ת "הלילי  תשלוט  התשמיש   בסיבת ,  ראשו   יכסה   ולא   הקליטה   ימי'  ג   תוך  ישמש   שאם כָּ ה   ד ְ בָּ ָּ א   ַהְרכ  לָּ  ד ְ
ְתַלת  קֹוֶלֶטת  ין  לִּ ו ב ,  ימים'  לג   קולטת  האשה  שאין  זרע  הרכבת  שכל  יֹומִּ א  ת  ,  לטבילתה  סמוך  אלא  מתעברת  אשה  שאין  שמעון  לרבי  ליה  וסבירא),  קולטת  אינה  שוב  קֹוֶלֶטת  ֵליתָּ

א   (. האחרת  טבילה   עד  מתעברת   אינה  שוב,  אז  נתעברה  שלא  כיון  ולכן ְפרָּ ַנח   ו ְבסִּ אָּ אי  ד ְ ְמדָּ לֹמה   ַאש ְ ש ְ א  לִּ ַמר,  המלך  לשלמה  השדים  מלך  אשמדאי   שהשאיר  ובספר  ַמְלכ ָּ  אָּ
ין תִּ לָּ ין  ת ְ ַמר ,  האזהרות  אלו  בכל  להזהר  צריכים  אשתו  משנתעברה  יום  שלשים  שעד  אמר  יֹומִּ ַתר   עוד  שם  ְואָּ ְלבָּ י ֵים   ד ִּ סִּ א   ד ְ דָּ , התשמיש   מעשה  את  והשלים  שגמר  שאחר  עֹובָּ

ֵדי יש ְ ין  לִּ ן ַמיִּ ילָּ ֵניה   ְצלִּ    (.   אחרונים מים  כעין , אחרא  להסטרא חלק  מהתשמיש  לתת  כדי,  המטה   סביב מים   טפות  כמה   יזרוק  ל"ר), מטתו שימש  שבה למטה סביב צלולים מים ישפוך ְלַעְרֵסיה   סֹוֲחרָּ

א א  ו ְנטו רָּ כל ָּ ַתר   ד ְ א  ַמאן,  היא  הלידה  אחר  מהכל  המעולה  השמירה  ְלבָּ ַיְנקָּ א,  התינוק  את  שמינקת  מי  ְלַרְביָּא  ד ְ וג  לָּ ו ֵ ְזד ַ ש    ְלַבר   תִּ א ,  נָּ א   ֶאל ָּ ְעת ָּ ש ַ ַרְביָּא  ב ְ ים   ד ְ אִּ  תתחבר   לא  נָּ

ַתר ,  ישן  שהתינוק  בשעה   אלא  לבעלה א  ו ְלבָּ יק   לָּ נִּ א   ַעד   ֵליה    תָּ ְעת ָּ א  ש ַ ְתֵרי   ֲחדָּ ין  כ ִּ יל ִּ   ת " שהלילי  לפי,  מילים  שני  כמהלך  שהיא   אחת  שעה  עד  אותו  תניק  לא  התשמיש   ואחר  מִּ

יל   ַחד   אוֹ ,  כפיה  לידי  ולהביאו  להזיקו  ו"ח   יכולה,  התינוק  את  תניק  מיד  ואם,  התשמיש   בעת  שולטת י ,  ( רגעים   ד "כ   או   י "ח   בערך  שהוא )  מיל  כמהלך  מלהניקו  תמתין  לפחות  או  מִּ א  אִּ   לָּ
א ְכלָּ ין  יָּ גִּ א  ב ְ ַרְביָּא  ַצֲערָּ א  ד ְ ְמנָּ זִּ יהו    ב ְ אִּ ֵכי  ד ְ א,  בוכה  שהוא   בעת התינוק צער  בשביל  מילין  שני   שיעור   להמתין   יכולה   אינה   אם  ב ָּ א  ו ְבדָּ ֵפי  לָּ ָּ ְסת  ה    מִּ נ ָּ ין  מִּ ְלמִּ   בכל   יזהרו   ואם  ְלעָּ

 .לעולם ת"מהלילי יפחדו לא הדברים אלו
א"ל קיסר לרבן גמליאל אלהיכם גנב הוא    -ב רמז כג  " ילקוט שמעוני בראשית פ עוזרתו עושה את הקב"ה גנב.   דאיתא ב   אבל אם לא   יב

. אמרה ליה ברתיה שבקיה דאנא מהדרנא ליה א"ל תן לי דוכוס אחד א"ל  ויקח אחת מצלעותיו   דכתיב ויפל ה' אלהים תרדמה על האדם 
לו ממנו קיתות של כסף והניחו לנו קיתות של זהב. א"ל ולואי שיבואו עלינו בכל יום א"ל ולא  למה ליך א"ל לסטין באו עלינו הלילה ונט 

אסור שיראה חסרונה, דמעיד על עצמו    אבל האיש         .יפה היה לו לאדם הראשון שנטל ממנו צלע אחד ונתן לו שפחה כמותי לשמשו 
. וידוע שאיש בחי' חמה  מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה   -ושה שלום במרומיו : מאי עראש השנה דף כג שאינו חמה. כדאיתא ב 

 ואשה בחי' לבנה. וטעם שלא ראתה חמה פגימתה כיון שכל חסרונה הוא רק מחוסר הארת החמה.
בין אלו החמשים טפות או יותר,  -הקדמה כו  שער הגלגולים    יג והפרש  הזווגים הנז',  הנכללים בחמש    קרי שיצאו מיוסף()   ודע, כי יש חלוק 

אתערותא   מן  באים  הם  הנשמות,  שאר  כל  כי  והוא,  הנשמות,  שאר  כל  על  ועצומה,  גדולה  מעלה  לאלו  ויש  הנשמות,  שאר  כל  ובין 
בו התעוררות   והנה כיון שהזכר לא היה  דנוקבא, שהיא מתעוררת אל הזווג בתחלה, ומתאוה אל הזכר, ואח"כ מתעורר הזכר גם הוא. 

על ידה, לכן אותם הטפות של החו"ג הנמשכות בזווג ההוא, אינם נמשכות מן הדעת עצמו של הזכר, אשר משם    מרצונו, אלא שיתעורר 
שם   ונתעכבו  הטפות,  אותם  שנתלבשו  אחר  כנודע,  קצוותיו  בשש  למטה  בו  המתפשטים  החו"ג  מן  נמשכות  אמנם  תשוקתו,  נמשכת 

ז', מאתערותא דדכורא אינון בלבד, כיון שהם טפות קרי, מורה על כי  בהיותם למטה בו"ק. אבל אלו החמשים טפות שבחמשה הזווגים הנ 
הזכר אותה נפשו להזדווג בנוקביה, ולהשפיע בה טפות אלו, ולא מצאה, יען כי נוקביה היתה אז למטה בעולם הבריאה, או כיוצא בזה,  

ן שטפות אלו נמשכים מאתערותא דדכורא עצמו,  ואז יצאו לבטלה. ובזה תבין היטב, סבה אל טפות הקרי, איך הם לבטלה. ונמצא כי כיו
כי מאליו נתעורר, והנה אין התעוררות הזווג אלא ממוח הדעת, ולכן ודאי כי טפות אלו נמשכו ממוח הדעת עצמו מן החו"ג אשר שם,  

ולכן   הראשון,  בזכותם  ונשארו  לבד,  מעבר  דרך  עברו  רק  שם,  ונתלבשו  נתעכבו  לא  שבו,  קצוות  השש  דרך  גדולה  וכשנמשכו  מעלתם 
 ועצומה, על כל שאר הנשמות עד אין קץ: 

אות    'פרק א   -מסכת ירידת הנשמות    -מנואל ריקי  ע לרבי    ובמשנת חסידיםעל יחזקאל ועיין גם שם ריש פרשת שמות    שער הפסוקים   יד
 '.ה

בענין השכיבה בק"ש. דע, כי אין בכל התורה עבירות גדולות ממי שמוליד מזיקין יותר מהמוציא    -)דפוס שנת ת"פ(    ספר הכונות הישן   טו
שכבת זרע לבטלה. והענין, כי העושה שאר עבירות הנה מתלבשים בהם המזיקים ונעשים קטיגורים, אך שכבת זרע לבטלה עונשו גדול.  

ו של אדם, כדי שיצא נקי וטהור מזה העון ב"ה. דע, כי כמו שהמוציא שכבת זרע לבטלה  ונבאר סוד נפלא ונעלה עד מאד לתקון נשמת
ה' של יהו"ה. והנה דוגמת  -י' ו -הוא פוגם במחשבה, כי אינו משתמש בשום כלי, לכן עונשו נוגע עד דעת עליון של אבא ואימא שהם ה 

ה  אותה  של  הטפה  נמשך  למעלה  גם  כביכול  נקבה,  בלי  זכר  משמש  שהוא  יוצאה  מה  רק  המלכות  נשפעת אל  ואינה  הזכר,  של  נשמה 
לחוץ בקליפת נוגה, וזהו הטיקלא דעשיקת נשמתין הנזכר בפ' משפטים בסבא )דף קיג ע"א(. והנה אשת זנונים פתי לחוה ע"י קליפת נוגה,  



 מוהר"ן                               גפ  תורה             ליקוטי                                4צד: 

, אבל  שהתיקון המבואר כאן קדם לגילוי העשרה מזמורים   נראה  ,ממה שהתיקון הכללי יותר מפורסםולכאורה  
 לא ידוע.

 חז"ל כבר שבחו את הנותן בסתראמנם  ע"י מתן צדקה בסתר.    הואלמקרה לא טהור    התיקון שמבאר כאן רבנו
י. ב"ב  ש\יח/ בגמרא  האדם  מצילה  ,  בעוה"ז  את  משונהגם  עוה"ב  ממיתה  משכר  סתם  לבד  מצדקה  להבדיל   ,
 משה רבנו מה שאפילו  ה תכפה אף  בדכתיב  שיש בו מעלה גדולה  ועוד הפליגו    .)תוס' שם י.(  בעוה"בשמצילה רק  

 . \יט/לא זכה שהרי היה ירא מאף

שהיא  ,  לפדות מהסט"א את הניצוצות הקדושים  אפשר  ,צדקה של מתן בסתר  כיצד ע"י מבאר  כאן  רבנו  אבל  
   לחזור ולהפך את האף שנגרם עי"ז לפא. ועי"ז ,בלתי טהורה ינקה ע"י המקרה 

ורבנו מגלה שהן גמט' שמה של   .לף ביתשיש שש פעמים אות פ' באותיות הא  \כ/ חז"להביאור בנוי על מדרש  
דס"מ,  לילי'  הקליפה   שווה תפדהיינו  נוק'  פ'  פעמים  )לילי גמט'    (80X6 =480)  שש  ,  ( 480+=400+10+30+10+30ת 

 
ה. נמצא כי המוציא זרעו  ונמשכת אותה הנשמה אליה, ואז מתלבש בה כח מזיק אחד מן אשת זנונים והיא נעשית גוף אל אותה הנשמ 

והטוב אל הרע. והנה תקון   זנונים, נמצא שהחזיר הקדושה  בגופין שנעשין מאשת  בניו שיהיו מתלבשים  גורם לטפי נשמות  לבטלה הוא 
המזיקין שממית   סוד אותם  הם  ואלו  שיברחו אותם הנשמות למקומן.  הנעשים לאותם הנשמות, כדי  הגופין  הוא להמית אותם  זה  חטא 

ואינו משהא  האדם ע  והבן הסוד הגדול הזה. ואמנם יש עון דומה לזה, והוא מי שמזדווג עם אשתו  ידי קרית שמע שאומר על מטתו,  ל 
לגמור כל הטיפין אלא שפירד ממנה אחר שגמר תאותו, הוא נכשל גם כן בעון דומה לזה, אך אינם כל כך חמורים כשופך זרע, כי אף על  

להולי  ראויה  אותה הטפה  שאין  ויש אדם  פי  לילה,  בכל  להמיתם  האדם  צריך  ואמנם  הנזכר.  דרך  על  משחית  ממנה  נברא  זה  כל  ד עם 
הימים   כמספר  ביומו,  יום  דבר  להמית  שיוכל  אדם  ויש  וע"ש.  ע"ב  רי"א  דף  בלק  בפרשת  כנזכר  לילה,  בכל  וקכ"ה  אלף  להמית  שיוכל 

הוא לה  לזה  תיקון  ולכן  לזה,  ויש כמה פרטים  צריך לתיקון.  שיוכלו לעלות אותם הנשמות עמו  שחטא כך  המזיקין, כדי  גופי  מית אותם 
לא   י(  צא,  )תהלים  סוד  זהו  כי  איש,  בלא  אלו  מזיקין  בוראה  האשה  כך  אשה,  בלא  אלו  מזיקין  האדם  מן  שיצא  כמו  והנה  לילה.  בכל 

 יקרב באהליך שהיא אשתך: תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באהליך, לא תאונה אליך רעה שהיא הלילית, ונגע שהוא סמא"ל לא  
 כיצד פגם.מבואר שלכל פגמי הז"ל צריך פד תעניות אבל הכוונה בכל תענית תלוי    .כמבואר בשער רוח הקדש  טז
וכמה וכמה צדיקים גדולים שרצו לעמד על ענין זה ונתיגעו למצא לזה תקון גמור. וקצתם לא ידעו כלל    -אות קמא    -  שיחות מוהר"ן   יז

זה.   ענין  שזכיתי  מהו  יתברך  השם  עזר  ולי  גמרו,  ולא  בזה  עסקם  באמצע  לעולמם  ונסתלקו  זה,  תקון  בענין  קצת  לידע  התחילו  וקצתם 
ידי אמירת העשרה קפיטל תהלים הנ"ל הוא דבר חדש לגמרי חדוש נפלא כי הוא תקון נפלא   זה על  וענין תקון  זה בשלמות.  לעמד על 

לילך  שיוכל  ומי  )עין למטה(  כגון    ונורא מאד מאד,  הוא אנוס שאי אפשר לטבל  טוב, אך אפלו אם  בודאי מה  יאמרם  למקוה ואחר כך 
שהוא חולה או שהוא בדרך אף על פי כן אם יאמרם אשרי לו. כי הם תקון גדול ונורא מאד. ואם יאמרם בכונה כראוי בודאי מה טוב, אך  

 ורה צב תנינא ועיין תורה רה ות                      גם האמירה בעצמה מסוגל מאד:

אחד מהם הרה"ק רבי פנחס קאריצער זצ"ל אשר הוא כבר השיג שיש עשרה  ש   -אות רו    ז"ל(  הרב נחמן בורשטין )ל   אוצר נחמני ראה ב 
   .מזמורים אבל עדיין לא השיג איזה מזמורים מסוגלים לזה, ונסתלק לעולמו בלי ההתגלות הזאת

)משלי    וכתיב   ", לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות" )משלי יא ד(  א"ר חייא בר אבא רבי יוחנן )רמי( כתיב    -  בבא בתרא דף י.  יח
ואחת שמצילתו מדינה של    , אחת שמצילתו ממיתה משונה   ?שתי צדקות הללו למה   ." לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות"   י' ב'(
ואי זו היא שמצילתו    .יום עברה היום ההוא (  א' טו   )צפניהההוא דכתיב ביה עברה דכתיב    ? יהנם ואי זו היא שמצילתו מדינה של ג   .גיהנם 

משונה  י:[    ? ממיתה  דהיינו(  ]דף  בסתר  נותנה )מתן  למי  יודע  ואינו  נוטלה   , נותנה  ממי  יודע  ואינו  לאפוקי    .  נוטלה  נותנה  למי  יודע  ואינו  נותנה 
מיתיבי מה יעשה אדם    .  ליתיב לארנקי של צדקה   ?ואלא היכי ליעביד   .פוקי מדרבי אבא נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה לא   , מדמר עוקבא 

אדם   יתן  לא  אומר  יעקב  בן  אליעזר  ר'  מצוה  לדבר  אשתו  ישמח  אומר  יהושע  ר'  לעניים  מעותיו  יפזר  אומר  ר"א  זכרים  בנים  לו  ויהיו 
 כי קא אמרינן דממני עלה כר' חנניא בן תרדיון.  ,תרדיון כר' חנניא בן  )אדם נאמן(  פרוטה לארנקי של צדקה אלא א"כ ממונה עליה  

זוזי בצינורא דדשא הרי    -דרב עוקבא ור' אבא    -  רש"י יומא ארבעה  )דף סז( מר עוקבא הוה שדי לענייא דשבבותיה כל  במס' כתובות 
יודע למי נותנה  והוא  יודע ממי נוטלה  ור' אבא הוה צייר בסודריה ושדי לאחוריה וממציא נפשיה לביני עניי והעני נוטלה    .שהעני אינו 

 ודע למי נותנה: ויודע ממי נוטלה ואינו י

היו    -תוספות   לא  אמוראים  דבימי  גבאים  דהא  לא  כמותו  צדיק  אבל  כמותו  נאמן  פי'  תרדיון.  בן  חנניא  כרבי  עליה  ממונה  א"כ  אלא 
צדיקים כמותו ולהכי נקט ר' חנניא בן תרדיון משום מעשה שבא לידו דאמר פ"ק דמסכת ע"ז )דף יז:( מעות פורים נתחלפו לי במעות של  

 קתים לעניים צדקה וחל 
יותר ממשה רבינו   :בבא בתרא דף ט   יט יט(   דאילו במשה רבינו כתיב   , אמר רבי אלעזר גדול העושה צדקה בסתר  כי יגורתי  "   )דברים ט 

דאמר ר'    , ופליגא דרבי יצחק   .]ושחד בחיק חמה עזה[   " מתן בסתר יכפה אף " (  משלי כא יד ) ואילו בעושה צדקה כתיב    ",מפני האף והחמה 
   )עדיין חמה בתוקפה(  חמה עזה (עושה צדקה בסתר)דהיינו אע"פ  אע"פ ששוחד בחיק    " ושחד בחיק חמה עזה )שם( " שנא'    ,חמה אינו כופה   ,ה יצחק אף כופ 

זה   , דבכל תיבה פה   , פסוק בכל הקריאה ואין    -מדרש תלפיות ענף בנימין   כ  בנימין שהיה שפוף    "לשפופם משפחת השופמי "   ,אלא  נגד 

בו ואתה תשופנו   וכתיב  שפיפון  הנקרא  נחש  ומת העטיו של  יוסף  מכירת  פיהו מלהגיד  ועצר  ולא עשה שפמו מחמת צער אחיו שנמכר 
           עקב.

אלף  וכנגד ששה פהין שבאלפא ביתא,    , כנגד שש תיבות שבפסוק שבכולם פ'   , עצרו פיהם רחל בנימין שאול יהונתן מיכל אסתר   ששה 

 הרי שישה פהין וכו' הר"ר חיים אלפואל.  , כף ךף פ ף קוף 

לו מנחה בלולה   יש פא  בזה הפסוק  בכל מלה  וכו'  מכירת  מ לשפופם משפחת השופמי  עניין  על  גילה לאביו  ולא  היה פה  ר שלבנימין 

 יוסף.

ם  חמת  ם ועלפ ר שמכירת יוסף היה על אש דן ונפתלי גד וא   השפחותימין וד׳ בני  בנשהם ראובן ו  ה שבטיםוק לרמוז על ששפסבזה ה   פ'  םעמי פ ששה  א״ה  

  ו אחי   וראובן שרצה להצילו להשיבו אל אביו ובנימין שהיה   ו׳כה ו פ זל   ניכדכתיב והוא נער עם בני בלהה ועם בם  דל עמהג ת נמפני שיוסף    תד׳ בני השפחו



 מוהר"ן                               גפ  תורה             ליקוטי                                5צד: 

אלה להזיק את מי שנותן לה כח ע"י מקרה לא טהור שקרה  ה אותיות הפא  שש המקבלת כוחה מהיא  שעל כן  
שש אותיות עצמן דהיינו  בשש אותיות הנ"ל אזי יש לה אחיזה ב ומבאר רבנו שע"י שיונקת מאותיות הפא ש  ,לו

מחלוקת  ועי"ז יש לה כח לגרום לאש  (  301= 100+80+80+20+20+1)שמספרן ביחד אש    ',ק  'ף  'פ  'ך  'כ  'א  יותבאות 
   בין בני הזוג.

  ( 80= 4+6+60+10)כי יסוד גמט' פ'  אפ"ל  ואולי      .הטעם שיש לקליפה הזו אחיזה דווקא באות פ' לא מבואר כאן 
 מהטפה היוצאת מהיסוד. היא ועיקר יניקתה 

לברית  רמז    הן   שש אותיות פהאפ"ל כי  אולי  ז"ל.  הם כמו  שדברים בטלים    \כא/ועפ"י המבואר באריז"ל ובחרדים
פ  ,הלשון  רומזכי  האדם  ה  ליסוד  ,לפה  רומז  ו  ,והשש  הלשון.  וברית  שהיא  הלשון  שברית  בספרים  כמבואר 

בזו זו  תלויות  למהרח"וכמבואר    המעור  טוב  הדעת  הבאה  ו.  \כב/ בעץ  הטפה  שקדושת  עמוד מהמח  כמו  דרך 
הוא רוח פיו דבור  ה  מאד. כי בוהה  גהיא    דבוריוצאת בכך טפת המח ש  ,היא גבוהה מאד  ,כידועליסוד  השדרה  

כמ"ש   הקב"ה  "של  הראשון  חיהויפח  באדם  לנפש  האדם  ויהי  חיים  נשמת  ממללא,    "באפיו  רוח  ותרגומו 
זכוכית  עצמו נפחממאן דפח  שם  וברמב"ן   יוצר כלי  עיין תורה לח אות  ו.  \כג/ שנופח בפיו מרוח עצמו  וכמשל 

סיונות ונקרא י והוא המקטרג הגדול שממנו כל הקטרוגים ונ   שעל כן כשפוגמים בדבור נעשה רוח סערה    \כד/ב'
עברת  תלוקחת הטפה של ברית המעור ומ  שהקליפה הנ"לכמו  ואולי אפ"ל ש.  אחר הדברים כיון שיונק מהדבור

כי   .יולדת רוחין מזיקין דברים הבטלים וקדושת רוח פיו של הקב"ה שבמהכי נמי לוקחת    ,ויולדת רוחין מזיקין 
יש קדושה נפלאה   ישראל  ישראל,  כמו שבטפה של איש  יש  של נשמות  ישראל  נמי בדבור פה של איש  הכי 

 .\כה/ אתהעמי ותה בקדושה היא פועלת בבריאה כמ"ש אעד שכשמוציא קדושה נפלאה 

 
  להגיד הדבר כדי שלאמיצרם    תועכ״ז היו כובשים א   י לבם בוער בקרבםיוסף כ  תירכ ויכולים לגלות מ  ה פ ה אלו היה להם  ששול  םעמה  םלש וחת  מאם א 

יר  ת הלשאם היו רוצים לבקש אופנים ופתחים    ו מלחמה להציל אף שלמה לא ע  םוסף עמ י   ם יוסף וג   היו עם   שרובם רבינו בחיי כיון  בועיין    .לעבור החרם
שהיו רואים    "פ מיעקב אביהם ולכן אע   היא כיון שנסתלק רוח הקדש '  ה  תה מא באמרו אולי ס   על זה כי  עתםנו דתאפשר שהיו מתירים ועכ״ז לא נ  החרם 

   .הפהיה להם  עכ׳ז  על כרחם כמדובר  ה מכירתותשהי  ט צער גדול לא היו מבקשים התרה ובפר  ליעקב באותו

 .הדברים בטלים בברית הלשון, כזרע לבטלה בברית המעור דמי -פרק סו אות ט    -  עיין ספר חרדים   כא
מצורע    -למהרח"ו   טוב עץ הדעת    כב של    -פרשת  פיו  היר  הא'  משם  האדם  ונשמה  רוח  מוצא  להיותם  מקורות  שני  באדם  יש  הנה  כי 

האדם כי ממנו תוצאות רוח חיי הנשמה המדברת והב' היא אבר המילה ראש הגוויה כי משם תוצאות הטיפה זרע הגופני' להעשות ממנו  
תחתון  פה  נקרא  וזה  הנשמה  אל  מילה   ,גוף  בגמט'  פה  כן  ורע   ובל   , כי  מטוב  כלול  משניהם  בקדושה    , פה  יזריע  אם  התחתון  פה  הנה  כי 

גם פה העליון הרוחני נאמר בו מות       באשתו המותרת לו נקרא זרע טוב ואם יזרע לבטלה נקרא רע כענין ויהי ער בכור יהודה רע וכו'.
לקח   הנקרא  בתורה  מדבר  בהיותו  לטוב  אם  לשון  ביד  נבראי וחיים  ומהם  נשמתו  חלקי  ניצוצי  מפיו  מוציא  ואז  קדושים    ם טוב  מלאכים 

העורב   אל  ודומה  לבטלה  זרע  הוצאת  כענין  בטלה  דברי  הם  הא'  חלקים  שני  בו  יש  לאו  ואם  טוב  שם  ונקרא  התיקונים  בספר  כנזכר 
רות כענין אשת איש ועריות וכיוצא. ואז  המזריע מפיו. והב' הם דברים אסורים כענין דיבור לשון הרע וכיוצא ודומה אל הביאות האסו 

כנזכר   כי הם חלקי נשמתו מצד הרע  רע  שם  ונקרא  רעים  ונהפכות למלאכים  מפיו  יוצאת  ניצוצי נשמתו  כי חלקי  רע  שם  מוציא  נקרא 
 והרי נתבאר גודל עון המוציא שם רע מה ענינו.

גויים   אע"פ שזה  כג ורק אחרי החטא    ,היה לפני החטא שהיה לו קדושת ישראל אבל זה    ,נאמר באדם הראשון שממנו כל הבני אדם גם 
וצ"ע לגבי אדם הראשון כי טיפה של    )כמבואר בשבת קמו:(  פסקא מהם הזוהמה בהר סיניאבל ישראל    ,איבד מעלתו והיא מדרגת הגויים 

י'()   גוי לא מטמא  ב'  ומושב  נוראה כמבואר בשער הפסוקים  היה בה קדושה  אחרי החטא  ואילו טפה של אדה"ר    רמב"ם מטמאי משכב 
 ריש פרשת שמות.

רו  אות    עיין תורה לח   כד הו א  ֶּ ש  ו ר  ב  ַהד ִּ י  כ ִּ הו .  נֵּ יַתק ְ וִּ ו ר  ב  ַהד ִּ ת  אֶּ ה  ֲעלֶּ י ַ ֶּ ש  א  ָ ל  אֶּ ין,  ִּ ל  פִּ ת ְ יַנת  ְבחִּ לִּ ָלבֹוא  ר  ָ ְפש  אֶּ י  ְואִּ רו ְך  ]ב[  ב ָ דֹוש   ַהק ָ ל  ֶּ ש  יו  ִּ פ  ַח 
ה  ֶּ פ  ַמְלכו ת  יַנת  חִּ ב ְ הו א  ֶּ ש  ל הַ   הו א,  ים אֶּ ים הֹוְלכִּ ָחלִּ ַהנ ְ ל  תו ב )קהלת א(: כ ָ כ ָ ֶּ מֹו ש  ְלתֹוכֹו, כ ְ ים  ים הֹוְלכִּ ָחלִּ ַהנ ְ ל  כ ָ ֶּ ָים, ש  יַנת  חִּ ב ְ )ג(.  )ב(. הו א  ם  י ָ

ו   ב  ַהד ִּ ין  ֹוְגמִּ פ  ֶּ ו ְכש  ח".  ָ ְפת  ת ִּ ָפַתי  ֹשְ ים נ"א(: "ֲאדָֹני  ִּ ל  הִּ תו ב )ת ְ כ ָ ֶּ מֹו ש  יַנת ֲאדָֹני, כ ְ חִּ ב ְ ַח  ְוהו א  יו, רו  ִּ פ  ַח  רו  ה מֵּ ַנֲעֹשֶּ ָגם,  ְ ַהפ  י  הו א ֲאדָֹני, ָאז ַעל ְידֵּ ֶּ ר ש 
מִּ  ַהְינו   ו ר,  ב  ַהד ִּ יַנת  חִּ ב ְ מִּ ה  ְוַנֲעֹשֶּ ר"ע.  א  י ָ יַמְטרִּ ג ִּ ָרה,  ֲעֹשָ מֵּ לו ל  כ ָ ָחד  אֶּ ל  כ ָ י ֹות  אֹותִּ כ"ז  י  כ ִּ הו א  ְסָעָרה.  ס"ה  ְסָעָרה.  י ֹות,  אֹותִּ ר"ע  ֲאדָֹני,  יַנת  חִּ ב ְ

ת ַהד ִּ ֲאדֹנָ  ים אֶּ נִּ ְמַתק ְ ים ו  עֹוֹשִּ ֶּ ה ְדָברֹו", ש  ַח ְסָעָרה עֹוֹשָ ים קמ"ח(: "רו  ל ִּ הִּ יַנת )ת ְ חִּ י ֹות. ְוזֶּה ב ְ ַח ְסָעָרה:י, ְור"ע אֹותִּ יַנת רו  חִּ ב ְ ים אֹותֹו מִּ ַמֲעלִּ ו ר, ו           ב 
ים   אִּ ו  ב ָ נ  ֶּ מ  מ ִּ ֶּ דֹול, ש  ג ַהג ָ ַח ְסָעָרה ַהז ֶּה, הו א ְמַקְטרֵּ יֹנק.  ְורו  ַתח לִּ ֶּ א פ  ֹוצֵּ מ  ֶּ ש  ו ר, כ ְ ב  ַהד ִּ ק מֵּ הו א יֹונֵּ ֶּ ים, ש  ָברִּ ְסיֹונֹות. ְוהו א ַאַחר ַהד ְ ים ְוַהנ ִּ גִּ ְטרו  ל ַהק ִּ כ ָ

ז ֹהַ  ב ַ תו ב  כ ָ ֶּ ש  ו ְכמֹו  ְוכו '.  יָך"  פִּ י  ְתחֵּ ִּ פ  מֹר  ְ ז'(: "ש  יָכה  יב )מִּ ו ְכתִּ ית ד'(:  ִּ אש  רֵּ )ב ְ את"  ָ ַחט  ַתח  ֶּ "ַלפ  )ַוי ֵּ ַהְינו   ים  ר  ְוָהֱאלֹקִּ ים  ָברִּ ַהד ְ ַאַחר  י  "ַוְיהִּ ָרא קי"ט:(: 
ים ַעל ָאָדם, ב ָ  ֹוְברִּ ד  ֶּ ינו ת ְוָהָרעֹות ש  ִּ ְלש  ַ ַבר ַנש  )ד(. ְוָכל ַהמ  ה  ד ְ ו פֵּ ר ג  ת ַאְבָרָהם". ְוהו א ְמָסעֵּ ה אֶּ ָ ס  י הו א  נִּ ים ַהז ֶּה. כ ִּ ָברִּ ַאַחר ַהד ְ ַח ְסָעָרה, מֵּ רו  א מֵּ

ב ָ  ל  כ ָ ץ  יַנת קֵּ חִּ ְוחֹוְקרִּ ב ְ חֹוָבה,  ְלַכף  ָאָדם  ל  כ ָ ת  ים אֶּ נִּ ד ָ ם  הֵּ ֶּ ש  ָאָדם  י  ְבנֵּ ו  ר:  ֹשָ ב ָ ְלָכל  ְוסֹוף  ץ  ה קֵּ עֹוֹשֶּ ֶּ ש  ו'(  ית  ִּ אש  רֵּ )ב ְ ר  ַעל ֹשָ יד  מִּ ָ ת  י    ים  נֵּ ב ְ חֹובֹות 
ְך ו ְלָכל  ֶּ ם ַלחש  ץ ֹשָ י ֹוב כ"ח(: "קֵּ תו ב )אִּ כ ָ ֶּ מֹו ש  ר. כ ְ ֹשָ ל ב ָ ץ כ ָ יַנת קֵּ חִּ ב ְ ם מִּ יד    ָאָדם, הֵּ מִּ ָ ר ת  הו א חֹוקֵּ ֶּ ץ קצ"ג.(, ש  ק ֵּ ז ַֹהר מִּ ן ב ַ ר", )ַעי ֵּ ית הו א חֹוקֵּ ְכלִּ ַ ת 

ְעָיה נ"ז(  ַ תו ב )ְיש  כ ָ ֶּ מֹו ש  ג, כ ְ ין ו ְלַקְטרֵּ ִּ ש  ין ו ְלַהל ְ ר ד ִּ ָבר, ו ְלעֹורֵּ יֹון ְלָכל ד ָ ָ ל  ית ְוכִּ ְכלִּ ַ ט לֹ ַלֲעֹשֹות ת  קֵּ ְ י ַהש  ְגָרש  כ ִּ ם נִּ י ָ ַ ים כ  עִּ ָ  א יו ָכל": : "ְוָהְרש 
תוֹ   -אות ד'    עיין תורה סד   כה  ב ְ ָיָדם  ה ַעל  ֲעֹשֶּ נ ַ ֶּ יַאת ָהעֹוָלם ש  רִּ יל ב ְ בִּ ְ ש  ב ִּ ם ַרק  ֹל הֵּ ַהכ  ר,  ְמַדב ֵּ ם  הֶּ ָחד מֵּ ל אֶּ כ ָ ֶּ ים ש  ָברִּ ַהד ְ ל  י כ ָ נו י  כ ִּ ָ ַהפ  ָחָלל  ְך הֶּ

ֹל ַעל ְידֵּ  ת ַהכ  ים אֶּ ֹוְראִּ ים ב  י ֲחָכמִּ ידֵּ ְלמִּ ַ י ַהת  ם. כ ִּ יהֶּ ינֵּ ב ֵּ ֶּ א  ש  ָ ל  י אֶּ י ַעמ ִּ ְקרֵּ ה" 'ַאל ת ִּ ָ י ַאת  י ֹון ַעמ ִּ אמֹר ְלצִּ ְעָיה נ"א(: "ְולֵּ ַ תו ב )ְיש  כ ָ ֶּ מֹו ש  ם. כ ְ יהֶּ ְברֵּ י ד ִּ
ף ה  ָמה ד ַ ַהְקד ָ ז ַֹהר ב ַ ב ַ תו ב  כ ָ ֶּ מֹו ש  ן' )כ ְ ֵּ ם כ  ֶּ י ַאף ַאת  ו לִּ ל  מִּ ב ְ ְוַאְרָעא  א  ַמי ָ ְ י ש  ֲעַבדִּ י, ָמה ֲאָנא  מ ִּ יְך לִּ עִּ ָצרִּ י  (: ַאְך  פִּ ַרק כ ְ י,  ד ַ ר מִּ ר יֹותֵּ ְלַדב ֵּ ֹא  ל  ֶּ ר ש  הֵּ ז ָ

ָהאוֹ  ו י  ב  רִּ ֹל  ְסב  לִּ ים  ְיכֹולִּ ים  לִּ ֵּ ַהכ  ָהיו   ֹא  ל  ֶּ ש  ָהאֹור,  ו י  ב  רִּ י  ְידֵּ ַעל  י  כ ִּ ר.  יֹותֵּ לֹא  ָהעֹוָלם  יַאת  רִּ ב ְ ְך  ו ת  צֹרֶּ ְתַהו  הִּ ָהָיה  ים  לִּ ֵּ ַהכ  יַרת  בִּ ְ ש   ו מִּ רו ,  ב ְ ַ ת  ְ ש  נִּ ר, 
ן ֵּ כ  ֹות.  פ  לִּ הָ   ַהק ְ זֶּה  י  ְידֵּ ַעל  ֶּ ש  ָהאֹור,  ו י  ב  רִּ יַנת  חִּ ב ְ הו א  י  כ ִּ ֹות.  פ  לִּ ַהק ְ ו ת  ְתַהו  הִּ ם  ֹורֵּ ג  ז ֶּה  מִּ ר,  ְלַדב ֵּ ה  ַמְרב ֶּ ָחד  אֶּ ם  זֶּה  אִּ י  ְידֵּ ַעל  ֶּ ש  ים,  לִּ ֵּ ַהכ  יַרת  בִּ ְ ש  יו  

ֹות: פ  לִּ ו ת ַהק ְ ְתַהו   הִּ

שמעון לחבריא, זכאה חולקנא דעלאין ותתאין אינון באסכמותא לסייע לן, האי  אמר רבי    -ה:  תיקוני זהר דף ק הזוהר דף ה. ו   עיין הקדמת 
איהו דאוקמוהו מארי מתניתין דבר נש דאשתדל בפולחנא דמאריה דכל בריין דעלמא אינון בסייעתא דיליה, כמה דאוקמוהו כל העולם  

יעתיה, וכד בר נש אפיק הבלים ודבורים בצלותיה,  כלו לא נברא אלא לצוות לזה, ואפילו שרפים וחיות ואופנים לא אתבריאו אלא לסי 
ובעל כנפים יגיד דבר, ונטיל   י'( כי עוף השמים יוליך את הקול  כמה עופין פתחין גדפייהו ופומייהו לקבלא לון, הדא הוא דכתיב )קהלת 
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  וכמבואר בגמ' שאפילו מזבובים.  שעל כן צריך להיות בצנעה מאד ,יחודלגם  רומזאולי אפ"ל שמתן בסתר  צ"ע 
הקליפה תתקנא  מהטפות  \כו/ שלא  ושדין    ותקח  רוחין  ויולדת  שהן  קדושה  מהרוחניות  ומתעברת  הנשארות 

 .שעל זה תקנו חז"ל לומר לחש עטיפא וכו' ק שהנולד מאותו יחוד. כמבואר בזוהרואדם ולתינומזקין שמזיקים ל
שיני  הואקדהיינו  הקליפה  ביחוד    ת  גם  נוק' אלא  בלא  רק ממקרה  וע"י שנעשה  לא  אף  שגורם  יניקה  לה  יש 

 . בצנעה בבחי' מתן בסתר כופה את האף הזה

 קושיות

פ' .א מאותיות  דווקא  יונקת  הקליפה  מדוע  מצירוף    ,צ"ע  גם  לעשות  אפשר  תפ  גמט'  אחרות.הרי    אותיות 
 ואולי כי יסוד גמט' פ' והקליפה היא פגם היסוד.

תה בלא י הרי אין מ ו.  נראה מסברא ששכר כזה גדול הצלה ממיתה  רק צדקה בסתר מועיל לזהמדוע  צ"ע   .ב
קבלת ולא שיש בה איזה    ,העוון, וזה דווקא צדקה של מסירות נפש  את  שתבטלעוון וצריך מצוה גדולה  

   כבוד או טובת הנאה.

דווקא מקרה אבל וצ"ע האם    לילה.  אף הנגרם ממקרהשהפסוק מדבר ברבנו מבאר    ,מתן בסתר יכפה אף .ג
מקרה גורם רק    אולי לדון  שיש  בסוף התורה  ועיין    .לא יועיל המתן בסתר  לזנות ממשגם למזיד ובדיעבד  

אבל   לחימהלאף,  גורם  ממש  פנחס  כמ"ש    ,זנות  פרשת  בשיטים  בריש  הזנות  בן  אחרי  אלעזר  בן  "פנחס 
וכו'.    אהרן  חמתי  את  שהוא  וצ"עהשיב  בגויה  זנות  דווקא  מאדוחמ  האם  כ   ,ר  גם  ואונן או  ער  מעשה 
וכ"ש     ., התחייבו מיתה בידי שמיםעם אשה  יהאע"פ שה ש  ,)כמבואר ביבמות לד:(   מזידב ו ארצה  תששח

י  חטשו"בישעיה נז ה'  עה"פ  ו שדרשו בנדה יג. ומסכת כלה פ"א ופ"ב  כמ  רוצחכהמוציא בכוונה שנחשב  
   .סוחטי  אל תקרי שוחטי אלא  "םי הילד

משמע כל צדקה ומכל מיני משחית  ועיין לעיל בתחילת ההקדמה    "צדקה תציל ממות"  \כזבגמ' ב"ב י./ צ"ע   .ד
מקשה משני פסוקים שם בגמ' בסוף הדף  ועי"ש    ?רק אףיכפה  ומדוע    ?ומדוע רק מתן בסתר  ,ולא רק אף

יל רק  צצדקה סתם שמל  ,לחלק בין מתן בסתר שמציל גם בעוה"זומתרץ  שכתוב בהם צדקה תציל ממות  
י   םוש  בעוה"ב. לא  אדם  ששום  הוא  בסתר  שמתן  ממות    ולפ"זודע,  מבאר  תציל  כשהיאצדקה  מתן   רק 
ואעפ"כ הצילה    ,הנ"לבסתר  כל כך  בזוהר מובא מעשים של צדקה שלא היתה  בגמרא ואבל צ"ע שבסתר.  

  וכגון המעשה בזוהר   .לעני וניצלה מנחש  מאכלנתנה    בתו של ר"ע ביום חופתהבשבת קנו:  ממיתה. כגון  
ואולי שם   .ניצל מנחש מסוכן   ף, ובסושכמה ימים לא אכלעני  אותו אדם שנתן מזונו במדבר למ   בהר קיא.

ומשחית אף וחימה, והם זה קשה כמבואר לקמן שיש ד' מלאכי חבלה עון    מהםקל  חרון  לא היה אף אלא  
ת צושצריך לפדות את הניצו לילה וכפי שיתבאר אולי דווקא במקרה ועוד ששם היה מזון ולא ממון. מזה. 

לכן   ו  דווקאצריך  הקדושים שבלעה הסט"א  , להסתיר מהקליפה את מעשה הצדקהבסתר,  דווקא  ממון 
אחרת   בעבירה  וחימהאבל  מאף  קל  הוא  שעליה  החרון  אם  ב  וכ"ש  אפילו  תציל  צדקה  מזון  מתן  אולי 

מדסתם דבריו משמע  ה"ז ויכפה אף גם בעוהנ"ל שמתן בסתר    :צ"ע הגמרא ב"ב י אלא שא"כ    .סתרחצי  וב
 י. נ עלא משמע ממון דווקא אלא כל מתנה שמחייה את הלשון מתן  םוג כל עבירה שגורמת לחרון אף. 

גדולה גמילות  ו  ,כגון שמסדר לעני פרנסה   ,שמצות גמ"ח גדולה מן הצדקהמבואר בסוכה מט:  שצ"ע כיון   .ה
א"כ   לזריעה,  דדמי  מצדקה  לקצירה,  דדמי  ש חסדים  יותרק"ו  יכפר  גם  בסתר  שנקרא   .גמ"ח  כיון  ואולי 

ואמנם גם זה   .מעותהוא דווקא ע"י  ת( לכן  צובסתר פודה את הניצו )כלשון רבנו שאמר שע"י מתן  פדיון  
ועיין תורה קפ משמע שפדיון הוא דווקא במעות , אלא ששם הטעם צ"ע האם א"א לפדות בשווה כסף? 

ם הצריך ללמוד מפדיון מע"ש או רבעי, ש  ואולי   .חלים הדינים, ואילו כאן הוא לפדות ניצוצותכיון שעליו  
 לשון מושאל ואפשר גם בשווה כסף וצ"ע. ואולי הפדיון כאן  במעות.גם דווקא 

 

 
אני עשה, ורזא דמלה ואשים    קודשא בריך הוא אלין מלין ובני בהון עלמין, דאתמר בהון כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר 

 אל תקרי עמי אלא עמי בשותפו.,  דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך, לנטע שמים וליסד ארץ ולאמר לציון עמי אתה 
יא    -שער קריאת שמע שעל המיטה    -  עיין פרי עץ חיים   כו פי', כי צריך אתה לדעת, שבעת הזיווג, להיות שהוא מעשה בהמה    -פרק 

זימה, מזד  זימה של בהמה, אז היא נכנסת בתוך הסדין שלו  ומעורר תאות  מנת שם לילית חייבתא, לראות אם אותו האדם מכוין תאות 
ולוקחת אותם הטיפות המתמצות מאבר הקדוש הנשארין בסדין, ועושה מהן שדין ורוחין. עוד שנית, שמכח אותן הטיפות, היא שולטת  

קחת המותר שהיה בסדין שלו, ותיכף שיצא הולד לאויר העולם, היא מזדמנא  בולד שנתהווה מאותן הטיפות של אותו הזיווג, שהיא לו 
וכו'.   הכי, עטיפא  ולימא  יכוין לביה לקדושי דמארי,  ב"נ באתתא,  ויקרא, אסוותא להאי בשעתא דמזדווג  בזוהר  ביה, לכן אמר  לחייכא 

 וזהו פי' הלחש: וכו'....
י.  כז דף  בתרא  או   בבא  היה  יוסי(  בר'  אלעזר  )רבי  מחתכו הוא  ברזל  קשה  הר  בעולם  נבראו  קשים  דברים  עשרה  אור    ,מר  קשה  ברזל 

  ,גוף קשה פחד שוברו   , רוח קשה גוף סובלו   , עבים קשים רוח מפזרתן   ,מים קשים עבים סובלים אותן   , אור קשה מים מכבין אותו   ,מפעפעו 
יין מפיגו  מצלת מן המיתה[ דכתיב וצדקה  (  חזקה מכולם שהרי היא)]וצדקה  )פי ששים משינה(  קשה מכולם  ומיתה    , יין קשה שינה מפכחתו   ,פחד קשה 

 תציל ממות.

תורה    -  קובץ שעורים ח"א  ואמת  מועיל חסד  ובכה"ג  יסורים לגמור הכפרה,  צריך  יצטרך    -דמיירי שעשה תשובה, אלא דעדיין  שלא 
 יסורין לכפרתו: 
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 עד כאן ההקדמה 

* 
 [כח]   פגתורה 

 .בסתר יכפה אף מתן \כט/)משלי כא(

  ף וקו"   'פ' ף  ףך  ף . גם כפא"א לקרות בלא    ף דהיינו אל  ,דע כי בהא"ב יש ששה פאין

 , נמצא שיש בהא"ב ששה פאין.  פג"כ א"א ליקרא אותן בלא 

פעמים   ליליתפ"תגי'   ( 6X80=480),  פ'וששה  כמנין  דס"מהשהיא    [ל]   ,  נוקבא  משמע .  קליפה 

 שש אותיות פ' בכ"ז אותיות ב שאחיזת הקליפה באדם היא ע"י אחיזתה 

 
. \ לד/[לג ]   , הוא ע"י הקליפה הנ"ל כידוע\ לב/ [לא]   והנה ח"ו כשאירע לאדם מקרה בלתי טהור

 . ית ב לף כ"ז אותיות אכל הפ' ב יותבאותנותן אחיזה לקליפה מקרה הדהיינו ש

 
 נאמרה ועוד בענין הששה פאין עיין פל"ח תורה זו לשון החברים לא ידוע היכן ומתי  כח

ָמה    משלי פרק כא   כט ק חֵּ חֵּ ַֹחד ב ַ ה ָאף ְוש  ֶּ ְכפ  ר יִּ תֶּ ֵּ ס  ן ב ַ ָ ה: )יד( ַמת  ָענֶּ ְקָרא ְולֹא יֵּ ם הו א יִּ ל ג ַ ֲעַקת ד ָ ז ַ ם ָאְזנֹו מִּ ה:)יג( ֹאטֵּ  ַעז ָ

 אף זו צדקה יכפה אף, חמה עזה:   -צדקה. ושוחד בחק    -)יד( מתן בסתר    רש"י 

גדל עון האדם אם לא יחקור ולא ידרוש על העניים והאביונים כאשר יגדל  מתן בסתר יכפה אף ושוחד וגו'. האמנם כי לא י   -  רבנו יונה 
עונו אם יחשוך מן העני כי יקרא אליו, אכן ראוי לאדם לרדוף צדקה ולדרוש על צרכי העניים ולהשכיל אל הדלים, ויקנה לנפשו שכר  

ושוחד  אף.  יכפה  בסתר  מתן  זכות  אדם  יחטא  שאם  אף".  יכפה  בסתר  "מתן  כי  ורב,  אחר    עצום  האדם,  צרת  בעת  גם  עזה.  חמה  בחיק 
כי   שוחד,  יתן בעת צרתו,  על דרך משל הצדקה אשר  ויקרא  בסתר,  והוא הצדקה  בחיק,  שוחד  יכפה  מפני חטאותיו,  גזרה  עליו  שנגזרה 

כי בהזכירו  השוחד ינתן בעת הפחד והצרה לפדות נפשו ממנה. גם לשון חמה עזה יורה על הענין שפירשנו. כי החמה יותר מן האף. אף  
חמה עזה יוכיח על הענין, כי על עת שנגזרה עליו גזרה ידבר, וטעם הסתר והחיק, כי לא יבוש העני ולא יחוורו פניו, וגם הנותן לא יתפאר  

ז"ל )ב"ב י, ע"ב( כי הצדקה המעולה המצלת מן המות היא שאין העני יודע ממי  מרו  במתן, ולא יעשה להתגדל כ"א לעבודת השי"ת, וא 
 ה ואין הנותן יודע למי נותנה: נוטל 

 עיין הקדמה לתיקון כללי. ומגלה עמוקות אופן קפד.  ל
 א כק כו  -לשה"כ שמואל  לא

י לֹא ָטהֹור:   שמואל א פרק כ  לב י ָטהֹור הו א כ ִּ ְלת ִּ ה הו א ב ִּ ְקרֶּ י ָאַמר מִּ י ֹום ַההו א כ ִּ או ל ְמאו ָמה ב ַ ָ ר ש  ב ֶּ  )כו( ְולֹא דִּ

ועדיין לא טבל לקריו, שאלו טבל לקריו, אין צריך הערב שמש לחולין. כי לא טהור    -קרי ראה. בלתי טהור הוא    -)כו( מקרה הוא    רש"י 
 בר, לפי שאינו טהור, לפיכך לא בא, שלא יטמא את הסעודה: זו היא נתינת טעם לד   -

לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו שהרי עקם הכתוב תשע ועשר אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר כי יהיה    -  פסחים ג.
 בך איש אשר לא יהיה טהור >נא< ]פסחים ג' א'[: 

יש  אֲ   דברים פרק כג  ה ְבָך אִּ ְהיֶּ י יִּ ה: )יא( כ ִּ ֲחנֶּ ַ ֹוְך ַהמ  ל ת  ה לֹא ָיבֹא אֶּ ֲחנֶּ ַ חו ץ ַלמ  ל מִּ ה ָלְיָלה ְוָיָצא אֶּ רֵּ ק ְ ה ָטהֹור מִּ ְהיֶּ ר לֹא יִּ ֶּ  ש 

 הוא טמא( גם   אה קרי ביום  רו )אבל בוודאי מי ש    דיבר הכתוב בהווה:  -)יא( מקרה לילה    רש"י 

בך ולא באחרים )ספרי קכ(. ששכבת זרעו של עו"ג אינו מטמא, ואיש פרט לקטן, פירוש פחות מבן ט'.    -)יא( כי יהיה בך איש    משך חכמה 
 עי' נדה ל"ב ע"ב ומ"ג ע"ב.

  ויצא אל מחוץ למחנה, זו מצות עשה. בפסחים )דף ס"ז( ויצא אל מחוץ למחנה זו מחנה לויה ולא יבוא אל   -על רש"י    דברי דוד להט"ז
עליו בעשה   ולעבור  ואידי למחנה שכינה  אידי  ואימא  ופריך  מחנות  זו מחנה שכינה מכאן שבעל קרי משתלח מחוץ לשתי  תוך המחנה 
ול"ת א"כ נימא קרא ויצא אל מחוץ למחנה ואל יבא ולשתוק המחנה ל"ל ש"מ ליתן לו מחנה אחרת שיהא אסור אף למחנה לויה. וכתב  

ויצא אל  מנלן למדרש  וא"ת  בגמרא    הרא"ם  ול"ת על מחנה שכינה דהכי איתא  לויה בעשה  ול"ת דילמא מחנה  מחוץ למחנה על עשה 
דאי דרשינן לשתי מחנות ליכא למדרשינהו בעשה ול"ת. ונראה דלק"מ דהא לא מסיים בקרא על איזה מחנה יהיה עשה ועל איזה יהיה  

 "ת: ל"ת אלא ודאי דעשה ול"ת על שניהם הוא דבכל מחנה מהם עובר בעשה ול 

כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור. יאמר כי לפי שלא היה לו פרישות וטהרה פגעה בו לילית שהיא שולטת בלילה ונקרה    -  שפתי כהן 
עמה ובא לידי קרי, שאילו היה בו טהרה לא היה בא לידי כך, אם כן מעין שיש בידו אירע לו כן, לזה יצא אל מחוץ למחנה וגלות מכפר  

אל תוך המחנה שלא ילך ויחזור מיד אלא ישב מופרש ומובדל כל היום כולו כדי שיחשוב ויבין מה עוון בידו וישוב ממנו,  עוון, ולא יבוא  
בעוד   לבוא  פנים  לו  אין  לזה  עוון  שום  מחמת  או  הרהור  מחמת  או  עצמו  טימא  וזה  ומטהרת  מלבנת  לפי שהשמש  יבוא,  השמש  וכבוא 

מתב  שהוא  כמי  השמש,  ביאת  לאחר  אלא  קרי  השמש  מטומאת  מתענים  הראשונים  שחסידים  ז"ל  וכתבו  טבול,  ואחר  בהחבא  ובא  ייש 
ארבעים יום כנגד יצירת הולד או שני ימים ושני לילות רצופים להתיש אותה הנאה שקיבל, ולמחות אותו זרע שקיבלה ממנו לילית שלא  

 יעשה ממנו שום בריה כגון רוחין ושדין ויצאו לקחת נחלה מאביהן: 
 והר בראשית נה. ויקרא יט. וישלח קסט: עיין ז לג

עו    -זוהר בראשית דף נה.    לד ה    טָּ ְתרָּ י .  האדם  בריאת  על  שקטרגו  על  ל"ועזא  א" לעז  נגף  ואבן  מכשול  לצור  ה"הקב  הכין  אותה  לומר  רצה,  אחריה  זנו  אלהים  בני  אלו  גם  ב ָּ  ַרב ִּ
ְמעֹון ַמר   ש ִּ ן,  אָּ ָּ מ  ל   אִּ ים   ש ֶ דִּ א,  השדים  של  אמן   היתה  נעמה  ֲהַות  ש ֵ ְטרָּ ס ִּ ן  ו מִּ ְפַקת  ְדַקיִּ   מתולדות  שהיא   להודיע   הכתוב   זכרה ולפיכך , השדים יצאו  שמצדו   קין   מצד   יצאה   היא  כי  נָּ

יא, הנחש  מזוהמת שבאה קין ת  ְוהִּ ְתַמנ ַ ם  אִּ ה  ת"לילי עִּ רָּ ַאְסכ ְ ַרְבֵיי ב ְ ַמר , לתינוקות אסכרה להביא לעזר לה להיות ת"לילי עם נתמנית והיא ד ְ י ֵליה   אָּ א   ַרב ִּ א  שמעון לרבי ַאב ָּ   ְוהָּ
ַמר  יא  ַמר   אָּ הִּ ת  ד ְ ְתַמנ ַ א  אִּ ְבֵני  ְלַחְייכָּ א   ב ִּ ש ָּ   קצרה   לא   כי,  שליחויות  שתי  עושה   אחד   שליח  ואין,  קרי  לידי   ולהביאם   הלילה   בחלום  אדם  בבני  לשחק  נתמנית  שהיא  מר  אמר  הלא  נָּ



 מוהר"ן                               גפ  תורה             ליקוטי                                8צד: 

כמנין שמה,   הא"ב  מן  יונקת  הנ"ל  הקליפה  תפ  כנ"ל  והנה  סה"כ  שמונים  פעמים  מן שש  היינו 

יונקת  \לה/ הפאין הנ"ל,  פא שממנה  להפוך את האות  כח  לה  יש  דהיינו    פ"א אףונעשה מן    ,ועי"ז 

יש  ,שליח ה' להפרע מן החוטאיםוהוא    ,הנקרא אףמלאך חבלה   ב"ב  עיין  )  של מזיקים  לגיון קשה  ותחתיו  פרש"י 

כוונת רבנו שכיון שע"י המקרה  נראה  ו.  \לז/משחית אף וחימה  עוון    סוגים של מלאכי חבלההוא אחד מד'  ו  \לו/(ט:
  ,שממנו נברא מלאך חבלה הנקרא אף  ,חרון אףעל זה  נעשה    לינק,  כח לקליפה  האדם שקרה לו המקרה  נתן 

 והוא ולגיונו מזיקים לאותו איש שבגללו נבראו. 
 

והפכה את הפא לאף.  עתה יבאר  כמניין שמה,  ף ביתלאשב  אמאותיות פ ה עתה יבאר שאחרי שהקליפה ינק
דהיינו   ,האותיות שינקה מהן אותן על כן  ,נק מאותיות האלף ביתי ח לכנתן לה שהאדם ף על אחרון יש שכיון ש

,  מט' אשגל ק( )א כ ך פ ף  ומצטרפות ביחד, הן נוקמין בו על זה שנתן לה כח לינק מהן  ,'יש בהן אות פהאותיות 
     בין בני הזוג.מחלוקת ונעשה אש 

איש ואשה זכו שכינה שרוי' ביניהם. לא זכו, היינו שהוא בלתי    \לח/ לפיכך ארז"ל )סוטה יז(
ע"  \לט/ טהור, מקרה  דהיינו  בניו  הקליפה  מתעברת  י  ואת  אותו  שמזיקין  ומזיקין  ורוחין  שדים   וגורמים ויולדת 

מסתלקות  שם בגמ' מבואר שכשלא זוכים אזי  .  אותו דייקא ולא אותה  אש אוכלתועד ש  פירוד בין בני הזוג

 
ַמר ,  ועון  עון  כל  על  לענוש   המינים  מאלו  אחר   מזיק   לשלוח '  ה  יד י  ֵליה    אָּ כִּ אי  הו א  הָּ   מלאכת   כי,  אחת  מלאכה  מעין   הם  אבל   מלאכות   שתי  שהם  שאמרת   כמו   ודאי  הוא  כן  ַוד ַ

  מיתה  חייב   לבטלה   זרע  המוציא   כל,  א" ע   יג  דף   נדה '  במס   ל" כמחז),  ל"רח   הילדים  להמית  רשות  לה  ניתנה קרי  חטא ידי  שעל  לפי,  אחת  מלאכה  הם  לקרי  אדם בני  להביא  וכן  הילדים  להמית  האסכרה

א, לתינוקות אסכרה מביאה שהיא שהגם שאמר וזה (,הילדים  שוחטי   רענן  עץ  כל  תחת  באלים   הנחמים  שנאמר   דמים  שופך  כאלו ', וכו הָּ י  ד ְ יהִּ הו   ְוַחְייַכת  ַאְתַיית  אִּ ְבֵני  ב ְ א   ב ִּ ש ָּ   ומשחקת  באה היא גם  נָּ

ין,  קרי  לידי  ומביאתם  אדם  בבני ְמנִּ יַדת  ו ְלזִּ אֹולִּ ין  ד ְ א  רו חִּ ְלמָּ עָּ ְייהו    ב ְ נ ַ ַען  ְוַעד ,  שלהם  התאוה מחמום בעולם  רוחות  מולידה היא  ולפעמים  מִּ י  כ ְ יהִּ ְייַמת  אִּ א  קָּ הו    ְלַחְייכָּ ְבֵני  ב ְ   ב ִּ
א  ש ָּ ַמר ,  אדם  בבני  בחלום  לשחק   קיימת  היא  עכשיו  ועד  נָּ י  ֵליה    אָּ א  ַרב ִּ א  ַאב ָּ יַנן   ְוהָּ נִּ ו ן,  א"ע  טז  דף   חגיגה'  במס(  ל"אוה  ג"ה)  ת ְ ינ  אִּ ין  ד ְ ְבֵני  ֵמתִּ א  כ ִּ ש ָּ   כבני   מתים   השדים  הלא  נָּ

א  ַמאי,  אדם י  ַטְעמָּ יהִּ ְייַמת  אִּ א   ַעד   קָּ ת ָּ ַמר ,  עכשיו  עד  קיימת  היא  למה  כן  אם  ַהש ְ י  ֵליה    אָּ כִּ ל ,  אדם  כבני  מתים  שהשדים  הו א  הָּ ה ,  ת"לילי  ֲאבָּ ְגַרת,  ְוַנֲעמָּ ת  ְואָּ ֲחַלת  ב ַ ,  מָּ
ן ַנְפקָּ א  ד ְ ְטרָּ ס ִּ ְלהֹון  מִּ הו    דִּ ל ְ ֻּ ימֹות  כ  יַבֵער   ַעד ,  קיימות  כולן  הן  ל"ועזא  א"עז  מצד  שיצאו  הקליפות  אלו  אבל  ַקי ָּ א  ד ִּ ְדש ָּ יְך הו א   קֻּ רִּ א  רו חַ   ב ְ ֲאבָּ א   ְמסָּ ְלמָּ  ה "הקב  שיבער  עד  ֵמעָּ

יב  הארץ מן  הטומאה  רוח  את ְכתִּ ה  רו חַ  ְוֶאת ד ִּ ו ְמאָּ יר   ַהט  ן  ַאֲעבִּ ֶרץ  מִּ אָּ  (   ומפרשים פ"כ). העולם מן  הטומאה כחות כל יתבטלו ואז הָּ

א   ..... ה   ַהאי   ֲחֵזי   ת ָּ א   ַנֲעמָּ ָּ מ  ין   אִּ דִּ ה  ,  השדים  של  אמן  היתה  נעמה  הרי  וראה  בא  ֲהַות   ְדש ֵ ְטרָּ ס ִּ ין   ו מִּ ל   ַאְתיָּ ו ן   כ ָּ נ  ין   אִּ דִּ ן   ש ֵ מָּ ְתַחמ ְ מִּ ֵני   ד ְ ב ְ א   מִּ ש ָּ  השדים  אלו  כל  באים  ומצדה  נָּ

ְטֵלי,  אדם  מבני  שמתחממים א   רו חַ   ְונָּ יאו ְבת ָּ ְייהו    ת ִּ נ ַ ְייַכת,  לבד  העבירה  תאות  חום  אלא  הגשמי  זרע  שנוטלים   ולא, מהם התאוה  רוח   ונוטלים  מִּ הֹון  ְוחָּ ְבֵדי  ב ְ עָּ ֲעֵלי  לֹון   ד ְ ין  ב ַ ְריָּ   קִּ
ין,  לקרי  אותם  שמביאים  עד  בהם  ומשחקים ַבַעל   ו ְבגִּ י  ד ְ ֵתי   ְקרִּ א   אָּ ְטרָּ ס ִּ א   ְדרו חַ   מִּ ֲאבָּ ֵעי,  הטומאה  רוח   מצד  נעשה  קרי  שבעל  ולפי  ְמסָּ ה   ב ָּ אָּ ה   ַגְרֵמיה    ְלַאְסחָּ אָּ ָּ כ  ְתד ַ יה    ְלאִּ נ ֵ   מִּ

א (,  במים  ירחץ  ערב  לפנות   והיה'  וגו   לילה  מקרה   טהור   יהיה  לא  אשר  איש   בך   יהיה  כי(  יא  כג  דברים )  שכתוב   כמו )  הטומאה  מרוח   להטהר  טהרה  במקוה  עצמו  לרחוץ  צריך  לכן   וכבר  ַחְבַרי ָּא   אֹוְקמו ה    ְוהָּ
    (  ומפרשים פ "וכ ק"רמ). החברים  ביארוהו

א  -זוהר וישלח דף קסט:   ַמר   ְוהָּ ת ְ ַכד   למדנו  וכן  אִּ ר   ד ְ ש    ב ַ ֶחְלֵמיה    נָּ א  ב ְ ֵליט  ְולָּ גו ֵפיה    ש ָּ א  ב ְ ךְ   ְוגו פָּ ַ כ  ַ ת  ש ְ   גופו   כי  מהחיצונים  להשמר  בגופו  שולט   ואינו  בחלומו  כשאדם  אִּ

א  רו חַ ,  עבירה   הרהורי  ביום  הרהר  אם  ל"ור,  וישן  שוקט  ֲאבָּ יא   ְמסָּ ְריָּא  ַאְתיָּ ית,  עליו  ושורה  הטומאה  רוח   באה   אז  ֲעֵליה    ְוש ַ ין   ְואִּ ְמנִּ רו ֵחי  זִּ ין   ד ְ ין   נו ְקבִּ ֲאבִּ ין  ְמסָּ ן   ַאְתיָּ ְרבָּ   ְוקָּ
ֲהֵדיה   ין,  אליו  וקרבות  באות  טמאות  נקבות  שרוחות  לפעמים   ויש   ב ַ כִּ ש ְ ֲהַדְייהו    ֵליה    ו מָּ ן  ב ַ מָּ ְתַחמ ְ יה    ו מִּ נ ֵ ידו  ,  ממנו  ומתחממות   עמהן   אותו  ומושכות  מִּ ַתר   ְואֹולִּ ין  ְלבָּ ין  רו חִּ יקִּ   ו ַמז ִּ

ין(,  הזה  בעולם  סובל  שאדם  יסורים  י"ע  ומתעכלים  ומתבטלים,  אדם  בני  נגעי   ומולידות,  העבירה  מחימום  נהנות  אלא,  גשמית  מטפה  נהנות  ואינן   רוחניות   הם  הרוחות  אלו   הנה),  ומזיקים  רוחות   כ"אח   ומולידות ְמנִּ   ו ְלזִּ
ין  ְתַחְזיָּ ֵחיזו    אִּ ֵני   כ ְ א   ב ְ ש ָּ ר   נָּ ֵלית   ב ַ ֲעֵרי  לֹון   ד ְ א   ש ַ ֵריש ָּ   כי ,  בעליונים  שרשים  להן  שאין  להראות,  בראשן  שערות  להם  שאין  אלא  אדם  בני  כמראה  ומתראות  מתגלמות  ולפעמים  ב ְ

א,  העליון  מעולם  נברא  שהאדם  לפי,  למעלה  האדם  של  השרשים  הם  השערות ית  ו ְבכל ָּ ש    ְלַבר   ֵליה    אִּ א   נָּ רָּ מ ְ ַ ְסת  ְייהו    ְלאִּ ַ מ  ק ַ  שלא  ל"ר,  מפניהם  להשמר  לאדם  לו  יש   דבר  ובכל  מִּ

ין,  כדלקמן יחידי  בבית יישן ולא, ביום  יהרהר גִּ יַהךְ  ב ְ ְרֵחי ד ִּ אָּ א  ב ְ א ְדאֹוַרְייתָּ ַאב  ְולָּ ָּ ְסת  ֲהַדְייהו   יִּ   ב ַ

וכו'    -  פרפראות לחכמה   לה  הנ"ל  הפאין  מן  היינו  שמה  כמנין  הא"ב  מן  יונקת  הנ"ל  ז"ל    -והנה הקליפה  ידוע מהקדמונים  המחבר  אמר 
בנימין,  ענף  תלפיות  במדרש  כן  גם  עמ'  )מהדו'    הובא  תרלה  משפחת    ( 92ורשא  לחופם  השופמי  משפחת  לשפופם  כ"ו(  )במדבר  הפסוק  ענין 

כי   קצת,  מבואר  ז"ל  רבינו  דברי  ולפי  שם  עיין  וכו'  הנ"ל  פאין  ששה  נגד  אחד  פה  יש  תיבה  ובכל  תיבות  ששה  זה  בפסוק  שיש  החופמי, 
קליפה ידי  על  הברית  פגם  בבחינת  היה  הארץ  ערות  שהוא  למצריים  יוסף  הוא    מכירת  ומצרים  כידוע,  ברית  בחינת  הוא  יוסף  כי  הנ"ל, 

בחינת הקליפה הנ"ל שזה בחינת הת"פ אלפים חיילות שהיה לפרעה כמבואר במגלה עמוקות אופן קפ"ד ועיין זוהר ויצא קנ"ג ע"ב מענין  
הש  בשמם  התורה  רימזה  כן  על  וכו',  יוסף  מכירת  שם  על  כולם  שנקראו  בנימין  בני  וענין  ובנימין  אדרבא  יוסף  באמת  כי  הנ"ל  פאין  שה 

 למחיה שלחני אלוקים, כי יוסף הצדיק הכניע שם הקליפה הנ"ל ותיקן בחינת הפאין הנ"ל:

לב.  פרש"יעיין    לו גונדא דחימה    נדרים  חימה   -ד"ה  נהרג. מבואר שם שמשה רבנו הרג את מלאך החבלה  גופיה    ,חיל שלו אבל איהו 
   ונשאר רק הלגיון שלו. על כן אע"פ שהרגו כתיב בדברים ט' יט יגורתי מפני האף והחימה.

פינחס   ( טריסק )   מגן אברהם עיין    לז עון משח   .פרשת  מן  יותר  הוא קשה  ואף  וחמה,  עון משחית אף  ד' דברים שהם  הוא  כי יש  וחמה  ית, 
)עיין     .קשה עוד יותר מאף, כי האף יכולים לכפות במעשה הצדקה כמו שכתוב )משלי כא, יד( מתן בסתר יכפה אף, וחמה קשה לכפותה 

 לקמן שהיא מחלוקת בגמ' ב"ב ט: אם מתן בסתר כופה רק אף או גם חימה. אבל בספרי חסידות נקטו כך שחימה קשה יותר( 
רבי תנחום הנקי כתיב דריש ר"ע איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן אמר רבא ודאשה עדיפא מדאיש  אמר     .סוטה דף יז  לח

 .)מאי טעמא( האי מצרף והאי לא מצרף 

ושיכנו ביניהן יו"ד באיש    -שכינה ביניהם       ללכת בדרך ישרה שלא יהא הוא נואף ולא היא נואפת:  -זכו    -רש"י   שהרי חלק את שמו 
בא  אוכלתן       שה: וה"י  זכו אש  ואש:   -לא  ונמצאו אש  מביניהן  שמו  מסלק  מדאיש         שהקב"ה  עדיפא  של אשה קשה    -ודאשה  אש 

 וממהרת לאכול וליפרע משל איש: 
 דווקא כשהוא לא טהור ולא גם כשהיא לא טהורה?   צ"ע מדוע   לט

 שלכאורה הוא אונס אעפ"כ ענשו שאש אוכלתן.  שמקרה    תימה צ"ע  

 מדוע אשתו נענשת בעוונו.  ועוד צ"ע 
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י  ונשאר אש-האותיות  דייקא,  ה  אוכלתו  וזהו  שם  כמבואר  יותר  גדולה  שלה  אוכלת   ואש  של אשתו  שאש 
שכאן  ו.  אותו טהור  מבואר  לא  לקליפה  ונהמקרה  כח  פה  אותיות  השש  מ  לינקתן  אות  בהן  מהאותיות  שיש 

כי דע וראה  ,  ודווקא אש אוכלתש  טעםה, וומתלבשת באשה ואוכלתו  עצמן, ויניקתה נותן לה כח של אש

)היינו   הפאין  של  עצמן  האותיות  ק.  .אכי  ף.  פ.  ך.  הנ"ל(    כ. 

 , ונוקמין בו. אש הם גי' ( 301= 100+80+80+20+20+1)

 
ע"י דהיינו  ,מהמקרה, ומבאר שזה ע"י פדיון שנגרם החרון אףכיצד מבטל את דהיינו  ,עתה יבאר התיקון לזה

   נהפך האף בחזרה לפא., ועי"ז עי"ז פודה את הניצוצות הקדושים שבלעה הקליפה ,שנותן צדקה
כיון שהצדקה בסתר  כי בזה, מעלה גדולה ביותר ה היא  ,שלא יוודע לאיש ,אבל דווקא צדקה שעושה בסתר

  .\מ/מקבל ולא כבוד לנותן עני ה אין בושה ל
, הוא גם חסד של  , ומעורר מדת החסד בעולםומחייה את העני  שמחסיר מעצמו ממון כי מתן בסתר לבד ממה 

שהיא   \מג/ ודווקא צדקה כזו, \מבוגם לא מבייש את העני/ \מאאמת שלא מצפה לתמורה אלא נותן לשם שמים/ 
שינקה הקליפה מאותיות פ'  לשם שמים לבד ואין בה יניקה לקליפה כלל היא בכוחה לפדות את הניצוצות 

 בא"ב ע"י המקרה וצ"ע. 

פודה הניצוצות  , עי"זנ"ל הטעם כדי שלא תהיה יניקה לסט"א מהצדקה בעצמה וכשנותן צדקה בסתר,

 .  פ"א ףאונעשה מן הוחוזר   ,דהיינו הניצוצות שינקה הקדושות מן הקליפה,

 
בפסוק הנ"ל שבו פתח את התורה מתן בסתר יכפה אף, דלא כפשוטו  ועפ"י הנ"ל מבאר רבנו ביאור נפלא

ליל' הפכה פא לאף ומתן בסתר , שמהפך אף לפא. כי הקליפה , אלא לשון הופך\מד/כופת וקושרשיכפה לשון 
 חוזר ומהפך מאף לפא. 

אף  ,מתן צדקה בסתרע"י  ש  ודהיינ.  מתן בסתר יכפה אף  [מה]  וזהו יכפהיכפה  מלשון כופה    ", 

 כי   שלא יכול לקבל שפע,,  אף הוא כמו כלי הפוךחרון  השדהיינו    )שהוא לשון הפיכה(מז[  מו]עליו כלי  

למעלה,   ושוליו  למטה  צפיו  הוא  דוע"י  בסתר  פ"א ךנהפ קה  ונעשה  למעלה,    מח.  לשפיו  וזה    .קבלויכול 

גם  נראה    : ונעשה פ"א  אף, שכופה והופך היכפה אף תיקון שרומז  בחי'  ליסוד  רומז  פא  אות  כי 

אבל ע"י צדקה בסתר נהפך    ,הברית שלום, שהוא כלי לכל השפע כמבואר בתורה פ', וכשהכלי הפוך לא מקבל
 הכלי וחוזר להיות מקבל.

 

 
כש  צ"ע אם   מ  גם  צדקה בצנעה  נותן  מועיל  ש  , לגבאי  המקבל  כיון  מתבייש  העני  מהגבאי  מ לא  לנותן  כבוד  קצת  בה  שיש  אע"פ  הנותן, 

 שדווקא שנותן לכיס של צדקה ששום אדם לא יודע.  :י   מבואר בגמ' ב"בעיין לעיל    .וקצת בושה למקבל מהגבאי 
נותן כיון שליבו מיצר על כאב העני או שנותן כיון שהקב"ה ציווה ליתן צדקה לעני. ואע"פ שהיא מידה    שתי מדרגות בזה  יש    מא האם 

 נפלאה להיות מיצר בצרת חבירו אבל הלשם שמים גדול מזה.
יש מדרגות כי יש שמניח בפתח ביתו ויש שנותן    גם בזה        ]ירושלמי ערלה פ"א ה"ד[ דלאו דיליה בהית לאסתכולי ביה    כי כל דאכיל   מב

מקבל  מרגיש  הוא  עדיין  שבזה  לו אלא  שיתן  צדקה  שלגבאי  חז"ל  שאמרו  כיון  וצ"ע  גדול מצות  .  שה  גמ"ח  כגון  הצדקה  לעני  מן  מסדר 
 ואולי כיון שנקרא פדיון הוא דווקא ע"י ממון.  .תכפה אף האם גם היא    פרנסה  

יהוידע   מג מזה,    הבן  גאווה  לו  אין  בסתר  שהוא  שכיון  היא  בסתר  מתן  של  שהמעלה  כתב  ט:  צדיק    וצ"ע אדרבה ב"ב  הוא  גאווה  לו  יש 
עוד צ"ע כי מבואר    שנותן בסתר, וכעין שמבואר בתורה יא שיש ענווה שהיא בשביל גדלות )עי"ש בביאור הרבב"ח ד"ה לאקורי נפשין(.

שם שמי שיש בו גסות הרוח לא יועיל לו מתן בסתר, ואמנם יובן לפי דברי הבן יהוידע כי עיקר מעלת המתן בסתר היא שאין לו גאווה,  
 אבל מאידך מבואר שאפשר ליתן מתן בסתר עם גאווה, הרי שמתן בסתר לא מכריח שזה בלי גאווה.  

בס ומה שא   -  ב"ב ט:בן יהוידע  זה לשון ה  מתן  בעושה צדקה כתיב  גאות  תמר  לו  בסתר אין  כיון דעושה  בס"ד הטעם,  נ"ל  ר יכפה אף, 
במצוה זו, וכיון דאין לו גאוה הרי זה נקרא איש תמים, כי ידוע מ"ש מורנו הרב חיים ויטל ז"ל דבעל גאוה הוא בעל מום גדול, ולכן העני  

איש תמים. או יובן בס"ד, על פי מה שכתב הרב גנזי יוסף ז"ל בפסוק ]תהלים  נקרא איש תמים, ולכן יכפה אף, כי מספר אף תת"א כמנין  
ע"ח ל"ח[ והרבה להשיב אפו, כי אף קשה מן קליפת עון, דאינו נמחה כולו אלא רק רובו, ולכן אמר והרבה להשיב אפו, עד כאן דבריו,  

"ת, ואם תכפה את האף כמו שכופין הכלי, יהיה צירופו  והנה אף מספר תת"א בסדר זה, דאות ף' בסוף היא מאותיות מנצפ"ך, שמספרה ת
זו, כי אף   פ"א, אות )ע'( ]פ'[ קודם א', וכיון דאות פ' נהפכה להיות בראש תיבה יהיה מספרה שמונים, נמצא נתמעט כוחו של אף בכפיה 

 שאר בו כח אלא מעט: מספרו תת"א, ופ"א מספרו אחד ושמונים, ונמצא רובו נמחה והלך, וכמ"ש והרבה להשיב אפו, ולא נ 
שהכריח אותם לעשות רצונו ע"י שאיים עליהם  פרש שם יכפה לשון כיסוי כמו כפה עליהם הר כגיגית. הכוונה    אע"פ שהמצודות דוד   מד

 .שההר יקבור אותם אבל אין זה לשון הפיכה כמו שפרש רבנו 
 משלי כא יד  מה
 ועיין מצודות דוד על משלי שם יכפה לשון כיסוי ובחז"ל כפה עליהם הר כגיגית כדמצינו לשון כזה גבי חמץ שנמצא ביו"ט פסח בפסחים ו.  מו
 מוהרנ"ת בתקפא  מז

 )ונעשה פ"א( ובתשכט נמחקו תיבות אלה.  -ונעשה פ"א, ובתקפא ברגר והאוצר נמחקו, וכן בתרלד ותרלו אינן. בתרצו נדפסו בסוגרים  -בדפו"ר ובתקפא גיסין נדפס כאן שתי תיבות  מח
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 או האופן שחוזר ונהפך האף לפא?  ,צ"ע מה פלאי החידוש הזה[ : והוא פלאי]מט
 

תן בסתר לכפות את האף להפכו בחזרה לפא. אבל בגמרא  מבכל מקרה מועיל ריו ומשמע שרבנו סתם דב
 . שמי שאוחז בהן לא יועיל לו המתן בסתר לכפות אףמבואר שיש עבירות 

ה./ סוטה  מעניינו   \נעיין  דבר הלמד  ורש"י מפרש  מגהנם  להצילו  בסתר  מתן  יועיל  לא  איש  שהנכשל באשת 
ונראה ששניהם אמת כמבואר   יועיל מתן בסתר להצילו מגהנם.  שהגרסה הנכונה מי שיש בו גסות הרוח לא 

אבל    ,נראה שמתן בסתר מועיל למקרה דייקא  ,לפי המבואר כאן כן  בתורה קל, שניאוף וגאווה הן בחי' אחת. ו
לניאוף ממש לא מועיל, וגסות הרוח היא כמו ניאוף ממש וגרוע ממקרה. ואולי אפשר לומר הטעם כי מקרה 

 . \נדדעת רבי יצחק/ \נג, כמבואר בגמ' ב"ב ט:/\נב, שהיא קשה מאף/\נאגורם לאף, אבל ניאוף ממש גורם לחימה/ 

 
 בתקפא נוסף  מט

ה{ תועבת ה' כל  -א''ר יוחנן משום ר''ש בן יוחי כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודת כוכבים כתי' הכא }משלי טז   –סוטה ד:    נ
יד{ ורם לבבך  -כו{ ולא תביא תועבה אל ביתך ורבי יוחנן דידיה אמר כאילו כפר בעיקר שנאמר }דברים ח -גבה לב וכתיב התם }דברים ז 

כז{ כי  -' אלהיך וגו' ר' חמא בר חנינא אמר כאילו בא על כל העריות כתי' הכא תועבת ה' כל גבה לב וכתי' התם }ויקרא יח ושכחת את ה 

כב{ חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא  -אמר כאילו בנה במה שנאמר }ישעיה ב עולא  את כל התועבות האל וגו'  

]רש"י דוחה גרסת הגמ' וגורס כל שיש בו גסות    כל הבא על אשת איש  רב אמר    ? ליד לא ינקה מאי יד          .אל תיקרי במה אלא במה 
כב{ הרימותי ידי אל ה' אל עליון קונה שמים וארץ לא  -אפי' הקנהו להקב''ה שמים וארץ כאברהם אבינו דכתיב ביה }בראשית יד   הרוח[ 

גיהנם  של  מדינה  לא    .ינקה  ליד  יד  האי  שילא  רבי  לדבי  להו  אמרי  קשיא  ליה אלא  מיבעי  ידי  תורה  דבי רבי שילא  ינקה  קיבל  אפילו 
יד -כמשה רבינו דכתיב ביה }דברים לג  יד ליד  יוחנן האי  גיהנם קשיא ליה לר'  ינקה מדינה של  מיד מיבעיא    , ב{ מימינו אש דת למו לא 

 .לא ינקה מדינה של גיהנם   ,מתן בסתר יכפה אף וגו'   יד{ -}משלי כא אפילו עושה צדקה בסתר דכתיב  ]דף ה.[    א''ר יוחנן אלא    ,ליה 

ירש לפי גרסתו, אבל בעין יעקב ובערוך ערך יד )ב( ובראשונים כאן הגרסא כפי שהיא  משנה את הגרסא וכן הפרפראות פ   אע"פ שרש"י 
 בגמרות שלנו.

וכו׳    לילה שלא יהיה בבחינת ׳אש אוכלתן׳  עיין סימן פ״ג שמתן בסתר היא תיקון למקרה   -סוטה ה.    -על ש"ס    ועיין פרפראות לחכמה 

  הרוח שזה נמשך מבחינת יסוד האש עצמו   חס ושלום בסתם, אכל אם יש בו גסות  אמרו כאן שזה אם באה לו המקרה  על־כן      .עיין שם 
  הנ״ל, כי על ידי גסות הרוח יש להקליפה וכו׳   לא ינקה מדינה של גיהנם, היינו מבחינת האש  , על כן אפילו אם עשה צדקה בסתר כידוע 

'(  ו  ' ה זרב ויקרא  ) שאמרו רבותינו ז״ל במדרש    וגם מהאותיות בעצמן שגימטריא שלהם ׳אש׳  ,רחמנא ליצלן יניקה ביותר מהפאי״ן שבא״ב 
וכמו   (ה תנינא סימן  (  ליצלן כמובן במאמר ׳תקעו אמונה׳   באה הטומאה הזאת רחמנא   תידי גסו כן על    ועל   .המתגאה אינו נידון אלא באש

שהוא    )שם(   איש׳, שהיא בחינת הקליפה הנ״ל, וכן אמרו  נכשל באשת  ׳כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף(  סוטה שם ) שאמרו רבותינו ז״ל  
 .כאילו בא על כל העריות כולם 

  שזה היה להכניע הקליפה הנ״ל  )סוף ליקוטי שושנים לרבי שמשון אוסטפולער(  ומובא   ",ף בידה ו ותקח מרים את הת"  כ'(  שמות טו )   וזה 
  יניקתה שהיא מבחינת גיאות, כי אז נכנעת  כי גאה" וכו׳, היינו כי נתבטל שרששירו לה׳    שגימטריא של שמה ת״פ, וזה "ותען להם מרים
 )בפרי עץ חיים שער הזמירות פ"ו(   מקומה, חה "סוס ורוכבו רמה בים" כידוע   בשלימות קליפת מצרים ערות הארץ ששם עיקר 

רו ת״פ קליפות. ושם עץ הדע"ת מוכיח על זה, לכן הוצרכו לתקן זה  גבאדם    חטא בל: סוד ירידת מצרים היה להתגבר על לילית ות״פ שלה ולרשת אר״ץ כנע״ן שעולה תפ״א, כי  " פרשת ואתחנן וז  קפ״ד   ועיין מגלה עמוקות 

 בסוד לילית, סוד סו"ס פרע״ה שעולה תפ״א.   בע״ל מצרי״ם שעולה ת״פ... מלך מצרים היה 

בסוד   ,לסוד לילית הנקראת חיה רעה כנודע... וכבר ידעת סוד בינה דכתר שבכתר היא סוד מרים הנביאה מבטלת לילית המרשעת  "ל: ויש בסוד בינה דכתר שבכתר ת״ף נימין קדישין המבטליםאות ג וז   י״ג   מאמר   ובדן ידין

 .ותקח מרים אחות אהרן את הת״ף בידה 

 להקליפות אחיזה בשמו יתברך   של גאוה ושעל ידי זה גורם שיש ן החיסרו מבואר שם באריכות גודל    להאריז״ל פרק ז׳  ובשער תיקוני עונות 
שגורם לאף. כך שמעתי מהריצ"ח.    כך ראיתי מפרשים   נא ניאוף  זה לשון  גורם.  שהוא  נקרא על שם האף  הניאוף  כי לכאורה  צ"ע  אבל 

חמתי, משמע על הזנות בשיטים התעורר חימה ולא אף, או עכ"פ  עפ"י המבואר בפנחס דכתיב ביה השיב את    וכנראה שיש חולקים בזה
 גם חימה. ועיין ב"ב ט: שנחלקו לר"א מתן בסתר יכפה אף וחימה, אבל לר"י מתן בסתר יכפה רק אך ולא חימה.

ת אף וחמה,  כי יש ד' דברים שהם עון משחי   -  השיב את חמתי   )לבאר מה שאמר הקב"ה שפנחס(פרשת פינחס    ( טריסק )   מגן אברהם ועיין  
ואף הוא קשה יותר מן עון משחית, וחמה הוא קשה עוד יותר מאף, כי האף יכולים לכפות במעשה הצדקה כמו שכתוב )משלי כא, יד(  
ידי מעשה   ידי המסירות נפש שהיה לו השיב את החמה עזה שנתעורר אז על  פינחס על  מתן בסתר יכפה אף, וחמה קשה לכפותה, אך 

 כתוב )אסתר ז, י( וחמת המלך שככה: זמרי וגרם בחינת מה ש 
 חימה   'משמע להפך שהרי משה הרג את חימה ולא הרג את אף. עיין מהרש"א ב"ב ט: על תוס   צ"ע דבנדרים   נב
יט{  -}דברים ט   )אחרי חטא העגל(  אמר רבי אלעזר גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבינו דאילו במשה רבינו כתיב   -  בבא בתרא ט:  נג

)היינו צדקה בסתר יכפה אף  "  מתן בסתר יכפה אף ושחד בחיק חמה עזה " יד{  -ואילו בעושה צדקה כתיב }משלי כא   , י האף והחמה כי יגורתי מפנ 

בסתר(  מתן  היינו  שוחד  כי  עזה.  חימה  יכפה  כופה  וגם  אף  יצחק  ר'  יצחק דאמר  דרבי  אע''פ    , ופליגא  עזה  חמה  בחיק  ושחד  שנא'  כופה  אינו  חמה 
 .ששוחד בחיק חמה עזה 

היתכן שמשה רבנו לא נתן צדקה בסתר, ותרצו שנתן רק בתחילה וכבר עבר הזכות. והיעב"ץ תרץ שבמדבר לא היה חסר    וס' מקשים ת 
כלום ולא היו עניים. וצ"ע כי בוודאי משה נתן מתן בסתר אם לא ממון אבל בתפילותיו שהתפלל על כולם ואפילו על הרודפים אותו. וכל  

בזכותו. וגם הבאר וה  זה מתן בסתר כי קבלו מידו.      חיותם  בזכותו, והרי  ועננים היו  וחימה שבאים על    וצ"ע מן  אולי יש הבדל בין אף 
חברו  של  חטא  על  וצ"ע  שנותן  האדם  לחטא  מועיל  בסתר  שמתן  דהיינו  יחיד.  חטא  על  שבאים  ממה  רבים  רבים    , חטא  של  חטא  אבל 

מועיל  שלא  ה.    , כנראה  בסוטה  עוד אולי כמבואר  וצ"ע.  מועיל  כן  נראה שלדעת התוס'  רבנו. אבל באמת  בסתר של משה  ואפילו מתן 
לגרסת רש"י שעל חטא גסות הרוח לא מועיל מתן בסתר. וחטא העגל היה ע"ז, שהיא גסות הרוח כמבואר בסוטה שם. ובאמת צ"ע בזה  

ענו  הוא  רוח.    ,באופן שהנותן  גס  הוא  הניצוצות שבלעה  עו אבל המתכפר  במעות שפודות את  דווקא  מועיל  בסתר  יין לעיל שאולי מתן 
 הסט"א.
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 מוהר"ן                           ג פ  תורה            ליקוטי                                 11צד: 

 
 עד כאן ביאור חברותא לתורה פג 

 
את    עוד הקשו שם התוס'  הרג  רבנו  משה  אם  מחלוקת  שהיא  עי"ש  הרגו.  משה  שחימה  מבואר  בנדרים  פ"ד  שבסוף  תימה  לב.  מנדרים 

טעות   שזו  מהרש"א  עי"ש  הרגו. אבל  שכן  האומר  לפי  היא  התוס'  שקושית  וצ"ל  הרגו.  ולא  להרגו  רצה  שרק  או  חימה,  החבלה  מלאך 
נדרים שרבי יצחק כאן חולק על רבי אליעזר וסובר שהנותן בסתר לא גדול  בלשון התוס' ואינה קושיה אלא פירוש שמפרשים התוס' עפ"י  

 ממשה רבנו. ועי"ש שבנדרים משמע שאף קשה מחימה שהרי משה הרג רק את חימה ולא את אף, ואילו בב"ב מבואר שחימה קשה מאף.

ואיש כלי מפצו בידו וכו'.....   ...ומאן נינהו  ב{ והנה ששה אנשים באים מדרך שער העליון אשר מפנה צפונה  -}יחזקאל ט   -  שבת נה.ועיין  

ומכלה.     ומשבר  ומשחית  וחימה  אף  קצף  חסדא  א''ר  אנשים  בפ''ק    תוס'  והקשו שם ששה  דאמר  לרשב''א  קשה  וחימה.  אף  קצף  ד"ה 

)ד  ע''ג  כתיב   ף דמסכת  ושם(  ד'(   ד.  כז  לנ   )ישעיה  כאן  לישראל  כאן  ומשני  חימה  ובעל  ה'  נוקם  וכתיב  לי  אין  אלמא דאין    , כרים חימה 

)דף לב.( אמר חימה משה הרגו  )עוד הקשו שם התוס'(          .להקב''ה חימה על ישראל  ע''ג קשה דבס''פ ארבעה נדרים  ואההיא דמס' 
הוו: חימה  תרי  ומשני  והחימה  האף  מפני  יגורתי  כי  כתיב  והא  ופריך  לי  אין  חימה  שאין    דכתיב  כתבו  ד.  בע"ז  התוס'  וכן  התוס'.   עכ"ל 

ת מנדרים על ע"ז כי שתי חימה הוו.    וכוונתם שבנדרים מבואר שמשה רבנו הרג מלאך חבלה חימה אחד ועדיין יש עוד חימה.  להקשו 
 אבל עיין שם בנדרים שהיא מחלוקת ויש אומר שמשה הרג את חמה ורק הלגיון שלו נשאר.

תולדות פרק כז    באר מים חיים עיין    נד עד שוב אף  )לבאר מה שאמרה רבקה ליעקב כששלחה אותו לחרן מפני עשו(  )מה(  אות  פרשת 
כי ידוע אשר חמה קשה מאף, כמאמר חז"ל )בבא בתרא ט' ע"ב( בפסוק )משלי כ"א, י"ד( מתן בסתר יכפה אף. אף כופה, חמה    -  אחיך וגו' 

כ  על  וגו', שישוב מהחמה קשה  ולזה תחילה אמרה עד אשר תשוב חמת  וכו'.  בעוד אביך  אינו כופה  ותוכל לבוא  בימים אחדים  פנים  ל 
 קיים ואם לא כן תמתין עד שוב אף אחיך שגם האף שקלה מחמה ישוב ממנו ושכח לגמרי את אשר עשית ואז ושלחתי ולקחתיך משם: 
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