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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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 : .דצדף 
 
 
 בפתורה 



 מוהר"ן       צד.                   עלו זה בנגב פא  הנעלבים פבליקוטי                               

שהם בחי' חסדים כנ"ל, להדיבור שהוא בחי' גבורות כנ"ל. וזהו 

לא ירים איש   בומבלעדיך  [א]  בחי' יוסף כנ"ל, וע"כ נאמר ביוסף

ידין ורגלין, שהם את ידו ואת רגלו יוסף הוא כלול מבחי'  , כי 

  כי ידין זה בחי' חכמה בחי' קודש כמ"ש  . בחי' החכמה והדיבור

קודש  [ג] ידיכם  ורגלין  שאו  ע"כ  ז,  כנ"ל.  וכו'  הדיבור  בחי'  ה 

צריכין לעסוק בתורה ובעבודת ה' במסירת נפש ובפרט בשעת  

 התפילה, שעיקר שלימות התפילה הוא להתפלל במסירות נפש

ק"ה, [ד] על  נפש  מסירת  כי  ק"ה.  על  נפשו  למסור  שיכוין   ,

)וכמו וכנ"ל    [ה]  בוודאי מרוצה כ"א מישראל אפי' הקל שבקלים

בחוש ראינו  קלים    שכבר  אנשים  שכמה  שלפנינו  בדורות 

ותיכף   להם(  אשרי  ק"ה  על  ומתו  נפשם  מסרו  ופחותים 

כשמרוצה למסור נפשו על ק"ה, נתעורר בחי' שלום בחי' יוסף  

הדיבור,  אל  המחשבה  לקשר  דהיינו  לדבר,  יכולין  ועי"ז  כנ"ל. 

בונה  שזה עיקר הקדושה כנ"ל, שזוכין לזה ע"י שלום כנ"ל. וזהו  

ה' כנ"ל[ז]   ירושלים  וכו'  הדיבור  בחי'  הוא  ירושלים  הוא    ה'  ., 

שזהו  הדיבור,  אל  המוח  לקשר  לזכות  היינו  כנ"ל.  מוחין  בחי' 

שהמוחין בונין הדיבור דקדושה. זה זוכין  בונה ירושלים ה' בחי' 

, זה בחי' מסירת נפש על ק"ה, שכל  [ח]   נדחי ישראל יכנסע"י  

על   להעבירם  כשרוצין  ישראל,  מקדושת  אזי  דהנדחין  ח"ו,  ת 

ק"ה   שע"י  נמצא  ק"ה,  על  נפשם  ומוסרים  תיכף,  נתעוררין 

בחי'   הקדושה, שזהו  לתוך  ישראל  מקדושת  הנדחין  כל  נכנסין 

יכנס ועי"ז  נדחי ישראל  ה'.  ירושלים  ק"ה הוא בחי'  בונה  כי   ,

בחי'   שזהו  הדיבור,  אל  המחשבה  לקשר  יכולין  שעי"ז  שלום, 

 : בונה ירושלים ה' כנ"ל

לנו מזה עצה נפלאה לעבודת ה' ובפרט בשעת    שיוצא  נמצא

ולקשר   כלל,  להתפלל  יכול  שאינו  רואה  שכשאדם  התפילה, 

י אזי  הדיבור.  אל  בוודאיזהמחשבה  שהוא  א"ע  מרוצה    כיר 

הוא   אם  אפי'  שהוא,  כמו  שהוא  אע"פ  כי  ק"ה,  על  למות 

על  להעבירו  רוצים  היו  אם  אעפ"כ,  מאד.  התחתונה  בדיוטא 

בווד ח"ו,  לגמרי  זה  אדת  על  כי  ק"ה.  על  נפשו  מוסר  הי'  י 

לעבור   ולא  השם  קידוש  על  למות  ישראל  פושעי  אפי'  מרוצה 

על דת ח"ו, כאשר ראינו בחוש פעמים אין מספר וכנ"ל. ותיכף  

כשיזכיר א"ע שרוצה למסור נפשו על ק"ה, עי"ז יתעורר בחי' 

כנ"ל והדיבור  המוח  התחברות  בחי'  שהוא  יוסף  בחי'   . שלום 

וכל להתפלל ולקשר המחשבה אל הדיבור וכנ"ל: וכן יוע"כ עי"ז  

פשוט   לדבר  הק'  שיחתו  בתוך  זאת  שאמר  הק'  מפיו  שמעתי 

 [:שצריכין להתפלל במסירת נפש

 

  את ההר   וראיתםי  בזה בנג  עלו)במדבר יג(  [  ט]  פא
הוא, שהדיבורים    הכלל, ופי' רש"י פסולת א"י:  [יא]   מה הוא 

נקרא   או בתפלה  צדיק שמדבר בתורה  היא  של  כי ארץ  א"י, 

קמג(   )תהלים  כמ"ש  נפש,  וכו'בחי'  כארץ  הוא נפשי  ונפש   .

ה(    כ"שדיבור,    בחי' בדברו  נפשי)ש"ה  וכשהצדיק  יצאה   .

נקרא א"י. והדיבורים שהוא מדבר   יבלהמדבר בתורה או בתפ

ולמה ידהוא נקרא    [יג]   עם המון עם בשיחת חולין,  פסולת א"י. 

המון את  לקשר  כדי  חולין,  שיחת  הדעת, עם    מדבר   [טו]  אל 

הר  בחי'  הר    שהוא  אין  בגמ'  המקדש,   [טז] דאיתא  בית  אלא 

. וביהמ"ק הוא בחי' דעת,  ההר הטוב הזה והלבנון  [יז]   שנאמר

נבנה   'דאית כאלו  דעת  בו  שיש  מי  כל  לג(  )ברכות  בגמ' 

ביהמ"ק בימיו שביהמ"ק ניתן בין שתי אותיות ודעת ניתן בין  

ותפלה תורה  ע"י  כי  אותיות.  לקשר  יחשתי  שרשם,  א"א  אל  ם 

מחמת שהם רחוקים מן האמת. כדאיתא בתלמי המלך )מגילה  

כולם   וכתבו  תורה,  ספר  לו  לכתוב  זקנים  ע"ב  כשהושיב  ט( 

והוצרכו  האמת,  מן  רחוק  הוא  כי  וכו'.  בראשית  ברא  אלקים 

עם   המון  את  לקשר  שרוצה  הצדיק  כך  הצירופים.  את  להפוך 

 יחת חולין ר עמהם שהרחוקים מן התורה האמתיות, צריך לדב

, ולהלביש בהם התורה, רק שהוא מדבר בצירופים. ונקרא  [יט]

פסולת ארץ ישראל, כי אף שהם פסולת ארץ, אעפ"כ יש בהם  

, היינו שאתם  עלו : וזהו פי' הפסוק,    תורה שהיא בחינות ישראל

כי זה    [כ]  כ"שזה, הוא בחי' הצדיק,    זה בנגב,המון עם עולים.  

העולם לא נברא אלא לצוות  ל( שכל    ודרז"ל )שבת  כל האדם

שיחת   היינו  א"י,  פסולת  היינו  בנגב,  הוא  הצדיק  היינו  לזה. 

, היינו הדעת  את ההר  כאוראיתםחולין. ועי"ז יכול לקשר אתכם,  

ועוד כי לפעמים הצדיק נופל ממדרגתו, וכשבא אחד מן  :  הנ"ל

נהנה   והצדיק  העולם,  הבלי  של  דברים  עמו  ומדבר  עם,  המון 

, ואחר כך כבמחי' להצדיק, והצדיק בא למדרגתו אז הוא    ממנו, 

וזהו   הדעת.  לבחי'  להעלותם  הצדיק  זהיכול  היינו  עלו   ,

למדרגתו  לעלות  צריך  להיות  כגכשהצדיק  אתה  צריך  ,  בנגב, 

את    כדראיתם והיינו לדבר עמו שיחת חולין כדי להחיותו, ועי"ז  

הר ההר הנקרא  דעת  לבחי'  אתכם  לקשר  הצדיק  אז  שיוכל   ,

 : "לכנ

 

ע"ב(  איתא[  כה]   פב פח  הנעלבים  בגמרא    [כו])שבת 
משיבים   ואינם  חרפתם  שומעים  עולבים  ואינם 

ואוהביו כצאת השמש    [כח]   עליהם הכתוב אומרכז
 :  בגבורתו

ואש   רוח סערה וענן גדול, כי יש שלש קליפות  [כט]   נודע  הנה

ובין  [ל]  מתלקחת קליפות  השלש  בין  היא  נוגה  וקליפת   .

ולפעמים  הקדושה בקנכלל.  נכללתת  ולפעמים  בקליפה,   דושה 

. וזהו בחי' סדרי בראשית,  [לא] והיא בבחי' נשמת העשוקים וד"ל 

הוא   [לג]   , כנגד השלש קליפות הנ"ל, ורבעי [לב]   שלש שני ערלה

, כי לפעמים נכללת במ"ל  [לד]   כנגד נוגה. והוא בחינות חשמ"ל

קליפות. ועור    אורות. וזהו סוד מילה, כי יש שלש עורות, הם ג'

רבי נוגהדק  בחינות  הבאים[לה]   עי,  החרפות  וכל   .

 

 
 בראשית מא מד   א
 ובלעדיך)כלשון הפסוק(  -בתרלד ב
 תהלים קלד ב' ג
ועיין לקוטים    ,עמוד התפלה אות מא ואילך עיין בעש"ט עה"ת פ' נח  ד

 זריטש מאות לא כמה אותיות.עיקרים למגיד ממ
לשון חז"ל בקהלת רבה א' ח' ובפרש"י בראשית כט כא עה"פ הבא    ה

 המדרש ב"ר ע' יח   את אשתי ואבואה, העתיקו משם בהביאו דברי
הזו    ו התוספת  כל  שכנ"ל  מרובעות  אע"פ  ונראה בסוגרים  הסוף   מד"ה    עד 

מוהרנ"תוה בסוגרים  כאן    ,בתקפא  סיף  שמביא  א  עגולות סגר  הדוגמא  ת 
 בתוך ביאורו. 

 תהלים קמז ב' ז
 סוף הפסוק הנ"ל  ח
 ים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  רלשון החב ט
בדפו"ר  י ובתרלד  -גם  רש"י,  ופי'  הוא  מה  ההר  את  את    -וראיתם  ועליתם 

וראיתם את הארץ מה הוא ופי' רש"י. ומתרלו ההר ופי'  ם את  ועלית  -ההר 
 רש"י  

עיין בפסוק שרבינו שינה אותו ולפ"ז צ"ע איך לקרא הוא או היא   יא
וקד היא אבל לפי רבינו אולי  כי בפסוק הכוונה לארץ וכתיב הוא ומנ

 הכוונה להר 
 בתפילה -מתרצו יב
תריד   יג ואות  רמג  אות  מוהר"ן  וחיי  ז'  אות  ס'  ותורה  יט:  ע"ז  עיין 

 ושיש"ק ח"א אות תמו 

 
 כסולת  -פסולת, בתקפא נראה כתוב -ותרלד בדפו"ר יד
 א עיין תורה צא תנינ טו
בסוגרים  טז בפנים  כאן  כתב  לבנון)  -בתשכט  ע'  צ"ל  וע' ,  נו,  גטין 

ילמדנו בשם  ואתחנן  פ'  כן  (.ילקוט  זה  פרש"י    ואמנם  לבנון  שם 
עיין ילקוט    אבל  ן וכו'.הביומא לט: שמלבין עונותי  הואוכן    .ביהמ"ק

עיין פסחים  רים פ"ג רמז תתטז ההר זה ביהמ"ק. ודב   שמעוני עה"פ הזה
נא  ועיין ת  ,פח. מדרש תהלים )שוחר טוב[ מזמור פא אברהם קראו הר

קנינו דב ביהמ"ק  טז  טו  שמות  בבחיי  הובא  יז  פרק  זוטא  אליהו  י 
 [ שנאמר הר זה קנתה ימינו

 דברים ג' כה  יז
 ותפילה -בתשכט  יח
עיין בעש"ט עה"ת  ו  .דגל מחנה אפרים פרשת מצרע בשם הבעש"ט  יט

 בראשית אות קיא ובאר מים חיים שם אות פט 
 יג  קהלת יב*  כ

 )כלשון הפסוק(  עליתםו -לווראיתם, בתרלד ומתר -גם בדפו"ר כא
 למדריגתו   -מתרלו כב
 למדריגתו  -מתרלו כג
 וק( )כלשון הפס ועליתם -מתרלוובתרלד  וראיתם, -גם בדפו"ר כד
 ן נאמרה לשון החברים לא ידוע מתי והיכ כה
וקרוב לזה ביומא    ,העין יעקב שםפרש"י שם ולשון רבינו הוא לשון    כו

בשבת אבל  וכו'  הנעלבין  לו:  וגיטין  עלובין  פח:  כג.  ן ואינ  הלשון 
 עולבין  

 ( כלשון הגמ')עושים מאהבה  -בתרלד הוסיף כאן כז

 
 שופטים ה' לא  כח
 עץ חיים שער מט פ"ב  כט
 * ביחזקאל א' ד' ל

ף נג:[ ובסוף ]דלט . ]עיין לעיל תורה * זוהר סבא דמשפטים דף קיג לא
ועץ חיים מט ג',   תורה לז ]דף נב. עי"ש גרסת תשכט בראש העמוד[

 ופרי עץ חיים "ש שעל המטה ה'.
 ויקרא יט כג לב
 שם פסוק כד. ועיין משניות פרה א' א' לג
 עיין עץ חיים לג ג' וזוהר ויקהל דף רג. לד
ף קס"ג מבואר דנגה שבזוהר שלח ד  -עיין קהלת יעקב ערך פריעה    לה

זנקר ולפי  וכו'  א פריעה,  סוד הסרת ג' קליפות טמאות  ה המילה הוא 
 לז דף עח. ועיין זוהר ויקהל רג. הנ"ל. עי"ש. ועיין תיקון

 תורה אור 
)מד(   מאמקץ  בראשית  

ֲאִני  ֵסף  יוֹּ ֶאל  ְרעֹּה  ַ פ  ֹּאֶמר  ַוי 
ִבלְ  ָעֶדיָך לֹּא ָיִרים ִאיׁש ַפְרעֹּה ו 

ָכל ֶאֶרץ ַרגְ   דוֹּ ְוֶאתֶאת יָ  לוֹּ ב ְ
 ָרִים: ִמצְ 

ק ְיֵדֶכם תהלים  או   ש ְ )ב(  לד 
ָברְ   כו  ֶאת ְידָֹּוד: קֶֹּדׁש ו 

ֵנה ְירו  )ב(  תהלים קמז וֹּ ם  ב  ַלִ ׁשָ
ס:  ָרֵאל ְיַכנ ֵ  ְידָֹּוד ִנְדֵחי ִיש ְ

 תורה פא 
יג אָֹּתם    במדבר  ַלח  ׁשְ ַוי ִ )יז( 
ָלתו   ה  ָנַען מׁשֶ כ ְ ֶאֶרץ  ֶאת  ר 
אֲ  ֹּאֶמר  עֲ ַוי  ֶגב לו   ֵלֶהם  נ ֶ ַ ב  ֶזה 

ָהָהר:ַוֲעִלי ֶאת  )יח(   ֶתם 
הִ  ַמה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְרִאיֶתם  וא  ו 

ָעלֶ  ב  ַהי ׁשֵ ָהָעם  ֶהָחָזק  יָה  ְוֶאת 
ִאם  הו א   הו א  ַהְמַעט  ֲהָרֶפה 

 ָרב: 
ָיַדי  י  ת ִ ַרש ְ ֵ פ  )ו(  קמג  תהילים 

ֲעֵיפָ  ֶאֶרץ  כ ְ י  ַנְפׁשִ ְלָך  ֵאֶליָך  ה 
 ֶסָלה: 

פ ָ  )ו(  ה  השירים  י  ַתְחת ִ שיר 
ִדיאֲ  ְודוֹּ ִדי  ְלדוֹּ ָעָבר    ִני  ָחַמק 
שְׁ נַ  ק ַ ב ִ רוֹּ  ְבַדב ְ ָיְצָאה  י  יהו   ְפׁשִ ת ִ

ְמָצאִתיהו    ְולֹּא  ְקָראְולֹּא  ִתיו 
 ָנִני:עָ 

א  נ ָ ָרה  ֶאְעב ְ )כה(  ג  דברים 
ָבה   וֹּ ַהט  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְוֶאְרֶאה 

ן   ְרד ֵ ֵעֶבר ַהי ַ ר ב ְ ב  ֲאׁשֶ וֹּ ָהָהר ַהט 
ָבנֹּ  ה ְוַהל ְ  ן: ַהז ֶ

ֹּל ב )יקהלת י  ָבר ַהכ  ף ד ָ   ג( סוֹּ
הָ  ֶאת  ָמע  ְוֶאת  ִנׁשְ ְיָרא  ֱאלִֹּהים 
שְׁ  ָתיו  ל  ִמְצוֹּ כ ָ ֶזה  י  כ ִ ר  מוֹּ

 ם: ָהָאדָ 
כ ֵ שו )לא(  ה  יֹּאְבדו   פטים  ן 

ְואֲֹּהָביו   ְידָֹּוד  ְיֶביָך  אוֹּ ָכל 
קֹּט  ׁשְ ְגֻבָרתוֹּ ַות ִ ֶמׁש ב ִ ֶ ֵצאת ַהׁש  כ ְ

ִעים שָׁ ָהָארֶ   ָנה:ץ ַאְרב ָ
א   וְ ָוֵארֶ )ד(  יחזקאל  ה א  ִהנ ֵ
ְסָעָרה ַח  ַהצ ָ   רו  ִמן  ָאה  ן ב ָ פוֹּ

ל ְוֵאׁש ִמְתלַ  דוֹּ ַחת ְונַֹּגה  ָעָנן ג ָ ק ַ
ָסִביב   עֵ ו ִמת  לוֹּ  כ ְ ָכה   ין וֹּ

ְך ָהֵאׁש: וֹּ ַמל ִמת   ַהַחׁשְ

 



 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

 



 1צד.          מוהר"ן                                   בפ  תורה            טי                   קויל                      

    הנעלבים ואינם עולביםהנעלבים ואינם עולביםמאמר מאמר 
  מספה"ק ליקוטי מוהר"ן מספה"ק ליקוטי מוהר"ן 

 
 א

 
 

 התורה זמן אמירת 
זו   מתי  הלשון  תורה  ידוע  לא  חברים 

 והיכן נאמרה

 
 פתיחה

את הג' קליפות הטמאות   כניעמש ,מל-נעשה חשלמחרפיו מאהבת ה' מבאר כיצד ע"י שתיקה זו בתורה 
 קדושהבאת קליפת נגה  וכולל מעלה ו

 

 ליקוטי הלכות

וסכסוכים שהם    ד'    קרקעותזקת  מ חחו" מערעורים  לחש  עדין צריך  הראשונים  כי בשלש שנים  הוא בשלש שנים,  החזקה  כן  ועל 

לא ערער והעקר הוא כששתק המערער כל השלש שנים ו  ..   ...בחינת חרפות קטטות ומריבות הבאים מבחינת שלש שני ערלה
ערלה יקה ששתק שלשה שנים, על ידי זה כבר נתבטל אחיזת השלש שני  ולא מחה כלל, שאז דיקא יש לו חזקה, כי על ידי השת 

 . שהם בחינת חרפה מקרקע זאת

 
 הקדמה 

עליהם נאמר    ,מאהבה  עושים  ,כאן מאמר חז"ל בגמרא שבת פח: השומעין חרפתם ואינם משיביםרבנו מבאר  
 .כצאת השמש בגבורתו ואוהביו

. ומבאר ר ביחזקאל פ"א הנזכ  ,וצעוהרביעית נגה בחי' ממ  לבאר סוד ג' קליפת הטמאותרבנו  ולהבין זאת מקדים  
ך רבנו  ירעיין תורה יט שם מא   תכלל בטומאה ח"ו או שתעלה ותכלל בקדושה.קליפת נגה עשינו אם משתלוי ב 
 .שממנה עיקר בניין הקדושה הזבלדבר 
כל    ידוע היא  נגה  בעושקליפת  לנו  שיש  ההיתר  הזהלמגרש  טמאה,ם  קליפה  היא  עבירה  כי  היא   .  ומצווה 
דהיינו אינו מצווה וגם אינו עברה, שעליו אמרו    מה שמותר  לכמגרש נרחב מאד של  יניהן  בושה, אבל יש  קד
כ.(   לחז" ומאידך מי שלא מתקדש עליו אמרועצמך  קדש    )יבמות  לך,  נבל ברשות   \ב/במותר  להיות  שאפשר 

 . "מיותר" אשהו  חכמה מבינים שעם יוד "מותר"הש כל מגר אהתורה. ברשות דייקא. והו
מביא   זה  רבנו  שעיקר  בעניין  ומבאר  ומילה,  ערלה  דהיינו  תורה  של  חיוב  שהן  שתים  תחילה  דוגמאות  כמה 

שמל לנו וכן יהושע כ אלו ערלה חרפה הי רכמו שאמרו אחי דינה איש אש החרפה היא בבחי' זו של ג' קליפות, 
   .י את חרפת ישראלתגלולו הקב"ה היום את ישראל בגלגל אמר 

  דושה שהן תיקון הנ"ל שמכניע הג' קליפות ומעלה את נגה לק  אריז"לה אר  י ב עוד מביא רבנו שתי דוגמאות ש
 .  בערב שבת ונטילת צפרניםין רחיצת חמ

כל  שבוודאי אדם צריך לקדש עצמו בלעיקר העניין שאליו רמזו חז"ל במאמר הנ"ל    אבל כל זה רק הקדמה 
נה יש  אבל  ביותר,סיו י מותר,  קשה  שהוא  הכעסוהוא    ן  כל  תפרצוה  ,נוראה  מדת  העכת  ורים הדמים 

, ובפרט  לרשע הזה את הכוון  להראות לו )ם בכבודו וכל ישותו צועקת  לה כשפוגעי זיון וההשפי ד הב גשמתקוממים נ

ולהחזיר לעצמו   ,להקים את כבודו המושפל כל כך  ( העמידו על מקומולתי מילים יכול  בשש  חריפהמי שיש לו לשון  
את פלוני אפילו בשתיקה לייסר    ,בלא שום נקמה  צמוז העוצר עודייקא א  .סומקא ואתי חיוורא  דאזלאת הצבע  

בשלהבת    ' הת  רק מאהב המחרף, אלא   קונו,  -י מתלהב  רצון  לעשות  והכל    כי ה  לתקנו  לו  מגיע  יודע שהכל 
ה מאיר לו -י השם א   ,וכמבואר בתורה ו' שכל ימי ההמתן   ,וייסר  "את אשר יאהב ה' יוכיח"כי    ,אליות ה'  במאה 

ם באמת מגיע לו שתתקבל אלנסותו  ו  ,ונות דמים לתקכפי זיונות ושי באים כל הב ומשם    ,' דםגמט  ,בבחי' אחור
עיקר    תשובתו. י וזה  ידו  שעל  הבגדיםסוהתיקון  מכל    רו  שנעשו  ע"י  עוונותיו,  הצואים  המלכות  את  ויתקן 

עצמו    לעלהמליך    ריות  חכז מקבל  "ועי   .שמעלה את קליפת נגה שתיהיה נכללת בקדושה בבחי' תוספת קדושה
  קב"ה דהיינו תיקון המלכות.את ה

שלהב אהבת  כי  הנת  של  קשה  בשעה  דייקא  בו  המתעוררת  נעשית  י ה'  הנ"ל  י סיון  להבה    ,ה-שלהבת  אש 
 לה את קליפת נגה לקדושה.מע ,במותרעצמו קדש ל בחירתוע"י ו ,ששורפת את ה'ג' קליפות הטמאות שבו

 
 ירושלים שפב ת' טבת געד  כסלו  הכ  א

בעריות ובמאכלים האסורים  הזהירה    כי התורה   -וזה לשון המושב זקנים  ר הארוך.  יקרא יט ב( ועיין טו ריש פרשת קדושים )ו   עיין רמב"ן  ב
ויין וא"כ ימצא בעל ה  להרבות נשים ולהיות מסובאי    זמת אשתו אובשטוף  היות  ום ל ק מ תאווה  והתירה ביאת איש ואשתו ואכילת בשר 

 .התורה נבל ברשות  והנה יהיה ר איסור זה בתורה.  יין ואוכלי בשר למו וידבר כרצונו בכל הנבלות שלא הוזכ 



 2.צד            מוהר"ן                                    פב תורה           י                     ליקוט                       

 עד כאן ההקדמה 
 

* 
 [ ג ]  פבתורה 

רפתם  הנעלבים ואינם עולבים שומעים חבגמרא    \ה/ [ד]ע"ב()שבת פח    איתא

ה'  ואינם משיבים אוהבי  נקראים  כן    הם  ואוהביו    \ח/[ז]   עליהם הכתוב אומרוועל 
בגבורתו השמש  ש  כצאת  לשכר  שיזכו  שיאיר  דהיינו  לבוא  לעתיד  החמה  יתגבר  כמו  אורה 

 :  היום או ממה שה  שמ"ג דהיינו כפולשבעתיים 
צ"ל   ולכאורה.  ם משיביםנפתם ואי היינו שומעים חר  ,נעלבים ואינם עולבים כי הלשון    צ"ע לכאורה הוא כפל

כי  ש זו,  אף  זו  לא  שבנקט  אפשר  עולבין  כלום  אינם  משיבים  אינם  ובסיפא  ארץ,  בדרך  אבל  משיבים  אמת 
נתן    י באמת גם העונה בדרך ארץ כברשזה עיקר התשובה כמבואר בתורה ו'. כ  וימין ידום וישתוק למחרפי קי ומ

מכניעו יותר. ובתורה ו' נקט עוד יותר   אק הרי הואבל כששותבכבודו,    היצרו להתפרץ על הפגיע לקצת פורקן  
לפע כי  בלב  ידום  פורקן  במים  שגם  נותן  הוא  אבל צי ללבו  המחרף,  על  רעות  מחשבות  לחשוב  או  לחרף  רו 

שם בתורה    רליו זכות כמבוא ד עילמהוא רק שליח ה' וה אותו  בזהמיבין שבאמת עיקר התיקון הוא שגם בלבו  
  .ו'

ויש  ,המבזהוכדי לייסר את   יש אדם ששותק  ,שתי שתיקות שמבאר שי אבל  ,על ידוםמדבר לא  אמנם כאן רבנו
 שהמבזה רק שליח מה' לתקנו, והיינו ידום הנ"ל. קות ואהבת ה' כי יודעשותק מתוך דבש צדיק

שע חזאלא  לשון  קשה  דיין  במדשמע  דמש"ל  שהם  אלה  עולבין  רגגם  לא  שרק  הרישא  משיביןת  גם   ,אבל 
יו לא  ב ם גם הם נקראים אוהעולבים, ועוד א  ן בליבם כ אפשר שה הרי  לפי הנ"ל קש, ווכו'  ואוהביואמר  עליהם נ

לומר   הסיפא  צריך  וחומר.  כן,השותקים  גם  שאת  קל  זה  ה  הרי  ג'  לכאן    שהכוונהביאר    \ט/לשון ובשמירת 
 . יו כצאת השמש וכו'ר אוהבאבל רק האחרונה עליה נאמ   רגותמד

 
 ן נאמרה והיכלא ידוע מתי לשון החברים  ג
 ן עולבין  ואינ בת הלשון עלובין וכו' אבל בשעלבין טין לו: הנשם וקרוב לזה ביומא כג. וגי העין יעקב פרש"י שם והוא לשון לשון רבינו  ד

פח:   ה  שומעין    -  שבת  עולבין  ואינן  עלובין  רבנן  מאה תנו  עושין  משיבין  ואינן  ו חרפתן  א בה  הכתוב  עליהן  ביסורין  ואוהביו  שמחין  ומר 
 .תו כצאת השמש בגבור 

ביסורים  ושע     ים: אחרים באין עליהם בחוצפה, ולא הן על אחר   -הנעלבים ואינם עולבים    -  שם   רש"י  על    -ין מאהבת המקום ושמחים 
 באה עליהם: עליבה ה 

לו דף  ואינ   :גיטין  הנעלבין  רבנן  חרפתן תנו  שומעין  עולבים  מ   ן  ביסורישיביואין  ושמחין  מאהבה  עושין  ואוהביון  אומר  הכתוב  עליהן    ן 
 .רתו כצאת השמש בגבו

אלא יניח להם מקום יטלו כתרם וילכו דרך    יהא מתריס כנגדם   גים לא לעולם יהא אדם ענו ושפל רוח ואם יזדמנו לו מקטר   -שם  מאירי  
ם הכתוב אומר ואוהביו  מאהבה ר"ל הענוה כעת היכולת עליה עין חרפתם ואין משיבין עושין  הערה אמרו העלובים ואינם עולבים שומ 

וך הוא  ואמר לה הקדוש ברהשמש    )ס' ב'( שהלבנה קטרגה על  מר זה דרך משל על מה שנאמר במסכת חולין כצאת השמש בגבורתו וא 
שלא  ממה  יותר  נתחסר  והעולב  בגבורתו  יצא  שהוא  לו  יארע  כך  עצמיך  עליו    המעיטי  אמרו  זו  כונה  ועל  ואוהביו  חיסר  אומר  הכתוב 

 : בורתו כצאת השמש בג 

לן הוא בכלל  ת כו ו המדו תן כו'. עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש גו'. דכל שיש בו אל הנעלבין כו' שומעין חרפ   -  שם מהרש"א  
הו  לבריות  האהוב  וכל  לבריות  אהוב  בודאי  הוא  כו'  ושומעין  כו'  דהנעלבין  כמשאוהביו  מאהבה  עושין  לשמים  אהוב  ושמחים  א  מעו 

ו כצאת השמש גו' שנאמר בו והוא כחתן יוצא גו' ישיש כגבור  יסורים מאהבה כדאמר פ"ק דברכות ואמר ואוהבי ביסורין הם המקבלים ה 
כל מדות הללו  כן מי שיש בו    , בשמחה ומאהבה ומה כתיב בו ואין נסתר מחמתו שממשלתו בכל העולם רצון המקום    עושה יינו שגו' דה 

 : נותנת לו התורה מלכות וממשלה כו'מרו בכה"ג בו שא 
 ( גמ' כלשון ה)עושים מאהבה  -בתרלד הוסיף כאן  ו
 שופטים ה' לא  ז

ן ת דבורה(  )סוף שיר   שופטים פרק ה   ח ֵּ ב  יֹאב    )לא( כ  קֹ ידו  ָכל אֹוי  ׁש  ֻבָרתֹו ַות ִּ ג  ׁש ב ִּ מ  את ַהׁש   צֵּ ֹאֲהָביו כ   דָֹוד ו  ץ ָך י  עִּ   ט ָהָאר  ב ָ ָנה: ַאר   ים ׁשָ

  -אשר אבד הוא. ואהביו כצאת השמש בגברתו  יך ה', כ ין של הבל הן לה, כן יאבדו כל אויב דבורה אמרה: תנחומ  -כן יאבדו    א( )ל   רש"י
ש כמספר ארבעים ותשע שביעיות.  ימים, שהיא על אחת שלש מאות וארבעים ושל ם כאור שבעת ה עתי שב   ו(: לעתיד לבא, )ישעיהו ל כ 

 א מדברי כותב הספר: אין זה מדברי דבורה אל   -הארץ  ותשקט  
זה  חז"ל  בשם מפרשים כתב ש  החפץ חיים   ט ג'  דברו  במאמר  ׁש   -'  פרק ח  -שער התבונה    -שמירת הלשון ח"א    עיין  -מדרגות  על  ר  ו   ו פֵּ
ים ד   הַ  ׁשִּ ָפר  רוֹ מ  ֲחבֵּ ׁש  רֹו כ   ב ַלֲחבֵּ ינֹו עֹולֵּ אֵּ גֹות, א( ׁש  רֵּ אן ג' ַמד  יב כ ָ ה    ָקָחׁשִּ פֹו, ֲאָבל ָיכֹול לִּ ָחר  ֲעמִּ מ  ַ מ  יב. ב( ׁש  ׁשִּ י ָ יב,  יֹות ׁש  ָהׁשִּ ֹא ל  ל  מֹו ׁש  יד ַעל ַעצ 

י  דֵּ חֲ   כ   י ז ה מֵּ דֵּ יֹון ַעל י  ז ָ ר ב ִּ יג יֹותֵּ ִֹּ ֹא ַיש  ל  רֹו.  ׁש  ַאֲהבָ ג( עוֹ בֵּ ין מֵּ ד הָ ֹשִּ צ ַ יב הו א מִּ ׁשִּ ינֹו מֵּ אֵּ ׁש, ַמה ׁש   רו  ֵּ ין, פ  ו רִּ ס  יִּ ין ב   חִּ מֵּ ֹש  ס  ה ו  ל יִּ ַקב ֵּ ין  ַאֲהָבה ַלה' ו מ  רִּ ו 
]הג  ָחה,  מ  ֹשִּ ב   ו   ל  ָאָדם   -ה"ה  אֵּ דֹות  ֹול  "ת  ר  פ  סֵּ ב   ָכתו ב  מִּ ו  ל  ַ ת  ָמן,  ַזל  ר'  יק  ד ִּ ַהצ ַ ָנַסע  ַאַחת  ַעם  ַ פ  ׁש  ׁש  ",  הַ ידֹו  ַז"ל, ל  ָר"א  ים    ג   ַחי ִּ ר'  אֹון  ַהג ָ יו  ָאחִּ ם  עִּ

י ב    הִּ ַוי   , ך  ר  ד   ב ַ ין זללה"ה  ֹולָאזִּ ו  ר אִּ מִּ ב ֵּ לֹון, ד ִּ ָ לֹון ָקׁשֹות  בֹוָאם ַלמ  ָ ַהמ  ַעל  ב ַ ם  ָ ַכֲאׁש  ת  ו  ן,  ם ָמקֹום ָללו  ָנַתן ָלה  לֹא  ת  ו  ים א  ַחי ִּ א ר'  ר  ַוי ַ ם,  ָ ׁש  עו  מִּ ָנס  ר 
יו ר'   ָמן ָאחִּ הִּ ַזל  וֹ , ו  ה הו א ב  י  נ ֵּ רֵּ ב  ל ד ִּ ָך א  ב   ָ לִּ ת  מ  ה? ֲהֹשַ ֹוכ  ה ב  ָ ה ַאת  ָ ר לֹו, ָלמ  ה, ַוי ֹאמ  י לֹא ָנַתת ִּ כ  יׁש, ַוֲאנִּ ים. ָענָ ָהאִּ ָברִּ ָכל ַהד   י ל  ב ִּ ין  י לִּ ָמן, אֵּ ה ר' ַזל 

ילָ  ה ָחלִּ ֹוכ  י ב  ג ַ ֲאנִּ ר  יׁש, ַאך  הִּ ינו  ָהאִּ לֵּ ר אֵּ ב ֵּ ד ִּ ׁש  נו ת,  ת ִּ ה ַעל ג   עַ ׁש  ב י מ  ב לֵּ אֵּ ַמֲעלַ   ט כ   ן ל  י ֲעַדיִּ ת ִּ ע  ג ַ ֹא הִּ ל  ׁש  י, ַעל  ה ֲאנִּ יׁש, ו בֹוכ  י ָהאִּ רֵּ ב  ד ִּ ת  מִּ ב ָ ת )ׁשַ
ף פ"ח ע"ב( "הַ  ג ִּ ד ַ ַ מ  ׁש  ו כ  כו '[,  ו  ין"  חִּ מֵּ ֹש   ' כו  ו  ין  בִּ עֹול  יָנן  אֵּ ו  ין  ֱעָלבִּ בוֹ נ   ַהכ ָ ָכל  ל  ה  זֹוכ  ית,  יׁשִּ לִּ ַהׁש   ָגה  רֵּ ד  ַ ַלמ  ַהז   יַע  כ ִּ ד  זֹו  ה,  ה  ד ָ מִּ ד  י  צ ַ מִּ ָלָאָדם  ָאה  ב ָ

ה', הֹוָרה ב ַ ֱאמו ָנָתה  ַהט   ׁש ו מֵּ פ  ת ַהנ   ַ ֻדׁש  יַח ַעל כ ָ   ק  ג ִּ הו א ַמׁש  ר  ׁש  יָניו ַעל ד ַ י עֵּ י ֹוב ל"ד כ"א(, "כ ִּ תו ב )אִּ כ ָ מֹו ׁש  ָרָכיו, כ   ֹל  ל ד   ה ַהכ  עֹוֹש  גֹו', ו  יׁש" ו  י אִּ כֵּ



 3.צד            מוהר"ן                                    פב תורה           י                     ליקוט                       

התורה כן    ףואבל בס  .רבנו השמיט תיבות אלהכאן  " ושמחים ביסורין עושין מאהבה ו"  עוד   ףנוסגרסת הגמרא  ב
של רחיצת חמין בערב שבת לפי הביאור  ש  ונראה כיון   סורים.י . והשמיט רק את שמחין בי בהכתב ועושים מאה 

 שית שלהבת יק. א האהבה שנער הי העיק ,לביאור המאמר חז"ל יםקדשהפ"י האריז"ל ע
  ' אהבת ה  מתוך שלהבתבסוף התורה שע"י ששותקים    מבאר רבנוכפי ש  "השמש בגבורתו  תאכצואוהביו  וזהו "

 זי קליפת נגה נכללת בקדושה. או ,את הג' קליפות הטמאות ומפילה אותןנעשה שלהבת יק ששורפת 
 

 ןוכיצד מבטלין אות הנ"ל לחרפותה יבאר רבנו מה הגורם עת

קליפות    [י]   נודע,  הנה שלש  יש  גמורכי  רע  גדול  רהע סרוח    נקראות  והן   ,שהם  ואש   וענן 

א'  זכהנ  מתלקחת פרק  יחזקאל  בנבואת  ותחיל  \יב/[יא]רות  מרכבה  מעשה  לראות  שזכה  שם  ת וכמבואר 

 .אש מתלקחתאח"כ ענן גדול ו"כ תחילה רוח סערה הקשה מכולן ואח \יג/קליפות הטמאותג' כניסתו היתה דרך  
בין השלש קליפות  קליפה רביעית הנמצאת  היא    ,ם ונוגה לו סביבשכתוב ש  כמוקליפת נוגה    אח"כו

נגה  . ולפעמים  ובין הקדושה  כשהיא בקליפה, והיא    לתעמים נכלדושה ולפנכללת בקקליפת 

, בכמה אופנים קדושהשקת מהשהן נשמות שהקליפה עושוקים  עה בבחי' נשמת  נכלל בקליפה אזי היא  

בז למבין   -וד"ל  והרכמבואר  נגה  .  \טו/[יד]  ודי  קליפת  את  ולכלול  להעלות  מאד  להשתדל  צריך  כן  ועל 
 בקדושה.

 . רלה ומילהן ע כגוה מתקיים בכמה מצוות של תורה ועתה יבאר כיצד ז
ערלה   פירהיא  מצוות  לאכול  שניםשלא  בג'  שגדלו  האילן  א  ,ראשונות  ות  בהן  שיש  קליפות    'גהזת  חי כיון 
ועי"ז נכללת   ,בטהרהצריך להעלות לירושלים ולאכלם    ,עית שהיא כנגד קליפת נגה רבי   שנה  תהטמאות, ופירו

  קליפת נגה בקדושה.
כנגד  ויש עוד עור דק  ואותו מסירים לגמרי,  ' קליפות טמאות  ד גכנג  אוכך גם במצוות מילה יש עור הגס שהו

   .לל קליפת נגה בקדושה"ז נכ, ועי אותו רק מרחיקים מהעטרהקליפת נגה 

זה  ,בחי' סדרי בראשיתהו  זו סדר  העולם היתה על  בריאת  לומר שגם  קליפות החושך  ש   ,רוצה  ג'  בחי' 
שנות   שנות תוהו ואלפיםוכן סדר העולם אלפים  נגה.    בחי' קליפת  ועמוד השחר עד הנץ  קדם לנהורא,  ,טמאות

ולמעשה\טז/ואלפים שנות משיח  ,תורה לתקן את התוהו הן וימות משיח  ם  אלפי ו בנכנסאלפים שנות תורה    . 
לאכול   כדי  התורה  מכח  במותר  בהם  להתקדש  שצריך  נגה  קליפת  שיתגלה  הפרי  את  בחי'  המשיח  בימות 

 י. באלף השביעובעוה"ב ו ,נוימב מהרה ב

 
ד   כ ִּ טֹוָבתֹו,  יָתא  ל  ד  אִּ מִּ חו  ב   נ  ַ ת  ז הַרׁש  ו  ר    ָמא  יֹותֵּ ין  רִּ ו  ס  יִּ ב   ַח  מֵּ ֹשָ יֹות  ה  לִּ ָהָאָדם  יך   ָצרִּ ׁשֹונֹו,  הָ ל  ו   ל  ֲאפִּ ׁש  ֹוָבה,  ַהט  ן  ָיָמיו  מִּ ל  כ ָ טֹוָבה  ב   לֹא    -ָאָדם 

ָידֹו,  ב   ׁש  ֲחלו  לֹו ָהֲעֹונֹות  מ  ָעזָ   נִּ ל  ין. ָאַמר ר' א  רִּ ו  ס  יִּ ָחל לֹו? ב   מ  ה נִּ ַבמ   ַהֲחזִּ יך  ָא ר, ָצרִּ ו  ין ָעָליו ָדם ל  אִּ ין ב ָ ו רִּ ס  י ִּ ׁש  ַמן  ז  רו ך  הו א, ב ִּ דֹוׁש ב ָ ַהק ָ ,  יק טֹוָבה ל 
מ  ין  ו רִּ ס  ַהי ִּ ׁש  ה?  ָ י  ָלמ  לֵּ ׁש  )מִּ ֱאַמר  נ   ׁש  הו א,  רו ך   ב ָ דֹוׁש  ַהק ָ ל  ָהָאָדם  ת  ין א  כִּ יִּ ֹוׁש  ם  יַח", אִּ יֹוכִּ ה'  ֱאַהב  י  ר  ֲאׁש  ת  י א  "כ ִּ י"ב(,  י ג'  ו רִּ אִּ ס  ב ָ ָהָאָד ן  ַעל  ם,  ין 

ָכָרן. )ת    ן ֹש  ַ ַמת  ין סֹוף ל  אֵּ ה? ׁש  ָ ם, ָלמ  לֵּ יַקב   ם וִּ ה  ֹום ַלה'  ַיֲעמֹד ב ָ ים ל"ז ז'( "ד  ִּ ל  יךָ הִּ יא ָעל  בִּ ם הֵּ רו ך  הו א. אִּ דֹוׁש ב ָ ַהק ָ ה ל  ֵּ ל לֹו", ַצפ  חֹולֵּ ת  הִּ ים,    ו  ו רִּ ס  יִּ
מ   י  ֱהוֵּ א  ָ ל  ם, א  ה  ב ָ ט  ַבעֵּ מ  י  הִּ ת   לָ ַאל  כ ַ ַקב   ֵּ ן  )פ  ין  ילִּ כ  ֲחלִּ ב ִּ הו א  ֹון  ב  ל  ָהע  יַלת  בִּ ו ס  ׁשֹונֹו.  ל  אן  כ ָ ַעד  ר(.  ז מ  י  לֵּ כ   ׁש,  "ל "עוֹ רו  נ ַ ַ כ  ין  רִּ ו  ס  יִּ ַאֲהָבה  ַלל  מֵּ ין  ֹשִּ

ין": ו רִּ ס  יִּ ין ב   חִּ מֵּ ֹש   ו 
 ולק"ה שלוחין ה' כד   עץ חיים שער מט פ"ב  י
 * ביחזקאל א' ד'  יא

ַח ס    פרק א  יחזקאל   יב ה רו  נ ֵּ הִּ א ו  ר  ָא )ד( ָואֵּ ן הַ ָעָרה ב ָ ֹנַגה  לֹו  ה מִּ ַחת ו  ַלק ַ ת  ׁש מִּ אֵּ דֹול ו  פֹון ָעָנן ג ָ יבצ ָ ין ַהַחׁש    ָסבִּ עֵּ ֹוָכה  כ   ת  ׁש: ַמל  ו מִּ ֹוך  ָהאֵּ ת   מִּ
נראה לי בס"ד לפרש הענין על פי מה שכתב מורנו    -שכתב  מעולם לא ירידה שכינה למטה מעשרה.  ד"ה  סוכה ה.  על    בן יהוידע עיין    יג

עשיה, ולמטה מכולם עולם השפל  ה"ר חיים ויטל ז"ל בשערי קדושה חלק ג' שער וא"ו, כי ד' עולמות הן הנקראים אצילות בריאה יצירה  
עו  בכל  כי  ונתבאר  ספירות,  עשר  כעין  ונחלקות  יסודות  לארבעה  מחצב  הנחלק  אור  להם  וחוצה  ספירות,  היו"ד  הם  פנימי  אור  יש  לם 

הנשמות והוא גם כן נחלק לעשרה, וחוצה לו אור מחצב המלאכים והוא גם כן נחלק לעשרה, וחוצה לו אור חשוך של מחצב הקליפות  

  ענין מראות   וזה הוא          .  וגם כן נחלק לעשרה, וחוצה לו העולם עצמו שהם הרקיעים שבאותו עולם והם גם כן נחלקים לעשר בחינות 

, להיות המדרגות מורכבות זו על זו ותחלה נפתחו השמים שערי הרקיעים ומשם נכנס אל  ע"ה הנקרא מעשה המרכבה   יחזקאל הנביא 
פרגוד   יש  ואור  אור  בין כל  כי  כנודע  למחיצת המלאכים,  נכנס  ומשם  וכו',  רוח סערה  והנה  ד'[ וארא  א'  ]יחזקאל  וזה שאמר  הקליפות, 

, וזהו סוד הנעלם שיש בענין החשמל כי הוא בגימטריא מלבוש, ואז ראה עשר כיתות המלאכים אשר כולם נחלקים לארבע חיות  מפסיק 
וד' מחנות שכינה, וזה שאמר ]יחזקאל א' ה'[ ומתוכה דמות ארבע חיות, ומשם נכנס אל הכסא שהוא אור מחצב הנשמות בסוד האבות הן  

ו"ד ספירות עצמן שהוא אור הפנימי שבכל העולם שהוא הנקרא אדם העליון, כמו שנאמר ]שם שם  ור הי הן המרכבה, ומשם הגיע אל א 
 כ"ו[ ועל דמות הכסא כמראה אדם וכו' עד כאן דבריו זלה"ה יעויין שם: 

 טה ה'. ועץ חיים מט ג', ופרי עץ חיים "ש שעל המ  [ ש העמודשכט ברא ף נג:[ ובסוף תורה לז ]דף נב. עי"ש גרסת תלט ]ד* זוהר סבא דמשפטים דף קיג. ]עיין לעיל תורה  יד

זוהר    טו הוא  שלמה   ארוך שם  דברי  את  אופנים  בכמה  בקהלת  המבאר  א'  המלך  העשוקים את  ראיתי  "   ד'  מדובר  " דמעת  ובכלליות   .
 ע"י הסטרא אחרא.  ,וחייהם נעשקים ונגזלים מהם   ,בתינוקות שמתים בגיל יניקה 

ד"א ימים יוצרו ולא אחד בהם זה יום שביעי לעולם לפי שהעוה"ז ששת אלפים שנה שני אלפים    -  פרק בש  רי   –  תנא דבי אליהו רבה    טז
ו  דוד  בן  ימות  אלפים  שני  תורה  אלפים  שני  דוד  תהו  בן  ימות  של  אלפים  שני  בתוך  שיעבוד  ונכנס  שיצאו  מה  יצאו  שרבו  )(  בעונותינו 

 וסנהדרין צז.  .ט זרה דף  בודה  עהובא ב        .שנאמר עשה ה' אשר זמם )איכה ב( 
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ד' קיש  כך גם   דהיינו   \יח/ [יז]   שלש שני ערלה  רות האילן בפי   כגון המכסות על הקדושה  הנ"ל    תופי לבחי' 
נעקר אזי  ע או  זריעת הזרמ  ראשונות  שלש שניםות שגדלו באילן ברי פ הש פירות ,  שובתו  ע מנטי אם  נקראים 

שערלה,   מהם,  מלהנות  אטומים  והנאהפירוש  באכילה  ה,  אסורים  קל  ן כי  השלש  הנ"ל, כנגד  יפות 
 הוא   ליםבטהרה בירוש  ן לוה לאכושמצ  \כאנקראים נטע רבעי/  דהיינו הפירות של שנה רביעית  \כ/ [יט]   רבעיו

הן נכללות   \כב/ אוכלן חוץ לירושלים  אם ח"וש,  לירושליםהן לא אסורות אלא חוץ  כן  על  ,  נוגהקליפת  ד  כנג

 . הן נכללות בקדושה ,בג' קליפות טמאות, ואם אכלן בטהרה בירושלים
  כמבואר בעץ חיים   מילהמצוות  ל שב"לחשמ  הכוונה  ,\כד/[כג ]   בחינות חשמ"ל היא    ,קליפת נגהדהיינו  והוא  

ח"ש מחשמל, מלשון חשאי, ובתוכו בשר עטרת היסוד הנקרא    נוגה ונקראהוא קליפת  עור דק  ש  מט פ"ב  ערש
החשמל עצמות  והוא  פ"ג\כה/ מל  לג  שער  ושם  שהישע"י    מבאר  \כו/.  הגסה  הערלה  קליפות הסרת  ג'  כנגד  א 

 
 ויקרא יט כג  יז

ם   ויקרא פרק יט   יח י ה ָלכ  ה  יִּ ים  נִּ ׁשָ לׁש  ׁשָ יֹו  ר  ִּ פ  ת  ָלתֹו א  ָער  ם  ת   ַוֲעַרל  ַמֲאָכל  ץ  ל עֵּ ם כ ָ ת   ַטע  נ  ו  ץ  ָהָאר  ל  ָתבֹאו  א  י  כִּ ו  ל:   )כג(  ָאכֵּ יֵּ ים לֹא  לִּ )כד(    ֲערֵּ
ׁש  יֹו קֹד  ר  ִּ ל פ  ה כ ָ י  ה  ת יִּ יעִּ בִּ ָנה ָהר  ָ ו    ו ַבׁש  ל  ים ַליהָֹוה: הִּ ת  לִּ יׁשִּ ָנה ַהֲחמִּ ָ ַבׁש  ם:   )כה( ו  יכ  הָֹוה ֱאלֹהֵּ י י  בו ָאתֹו ֲאנִּ ם ת   יף ָלכ  הֹוסִּ יֹו ל  ר  ִּ ת פ  לו  א  ֹאכ   ת 

מאימתי מונה לו משעת    -שלש שנים יהיה לכם ערלים       ואטמתם אטימתו יהא אטום ונסתם מליהנות ממנו:   -)כג( וערלתם ערלתו    רש"י 
כמעשר שני שכתוב בו    -)כד( יהיה כל פריו קדש        ים יהא מותר ת"ל יהיה בהוייתו יהא: ם הצניעו לאחר שלש שנ יכול א   נטיעתו )ת"כ( 

)ויקרא כז( וכל מעשר הארץ וגו' קדש לה'. מה מעשר שני אינו נאכל חוץ לחומת ירושלים )קידושין כד( אלא בפדיון אף זה כן. ודבר זה  
 ל לשמים: ולהל   בח הלולים לה' הוא שנושאו שם לש

 פסוק כד. ועיין משניות פרה א' א'  שם יט

ן  -משנה א    פרה פרק א משנה    כ ב   ָאַמר  ָתם.  ס  י  ת ִּ ַמע  ׁשָ ך   ָ כ  ם,  ָלה  ָאַמר  י.  ָבעִּ ר  ׁשֹון  ָ ַהל  ַמה  לֹו,  רו   ָאמ  י.  ָבעִּ ר  ם  ר  כ   רו ,  ָאמ  בֹו  א  י ֹוצֵּ ַ י    כ  ֲאנִּ ַעז ַאי, 
יעִּ  בִּ ה, ר  ָ ר ַאת  ם אֹומֵּ ׁש. אִּ ה אֹומֵּ י, ַלאֲ ֲאָפרֵּ ָ ַאת  ׁש  ָין. ו כ  נ  מִּ ים ב   רִּ ים.חֵּ נִּ ע ׁשָ ב ַ ן ַאר  י, ב   ָבעִּ  ר, ר 

כשיש ארבעה כרמים שייך לומר על האחרון שהוא רביעי לאחרים, אבל רבעי משמע כרם בן ארבע    -רביעי לאחרים    -  רטנורא ב   ע " ר 
 שנים: 

ירוש כל פירות היוצאין באילן בשנה הרביעית לנטיעתו הם  קדש, פ  להיות נטע רבעי כולו    מצות נטע רבעי:   -מצוה רמז    ספר החינוך   כא
כ"ד[ ונטעתם כל עץ מאכל וגו'  -ר שני בירושלים, וזו היא קדושתן, שנאמר ]ויקרא י"ט, כ"ג  קדש, כלומר שהם נאכלים לבעלים כמו מעש

הלולי  ופירוש  לבעלים,  שהם  הפירוש  ובא  ליי.  הלולים  קדש  פריו  כל  יהיה  הרביעית  שובשנה  הוא  וזהו  ם  בירושלים,  הבעלים  יאכלוהו 
 ההלול, וזה יקראו חכמים בכל מקום נטע רבעי: 

וכו' ונתת    ממך הדרך   ירבה  וכי   )דברים יד כד( בעניין מעשר שני    כמ"שבשווין  על מעות  משן  ו וחרבעי  לחלל את הפירות    אפשר אבל    כב
  , כיון שאנו טמאים בירושלים, והיום    בטהרהמאכל ולאכלו    ך לקנותבמעות צרי ו   ,ואזי הם חולין   ם וכו'.בכסף וצרת הכסף והלכת אל המקו 

 .צורתה כדי שלא ישתמשו בה ומאבדין    ,על פרוטה וחומשן  אנו מחללין את הפירות  
 וזוהר ויקהל דף רג.   עץ חיים לג ג' עיין  כג

וממנו בורחים כל  ,  ינה ניות הבהיוצא מחיצו עב    עניין לבישת המנעלים שהוא אור ברכות השחר    כוונותה   מבואר בשער   המושג חשמל   כד
הו   , החיצונים  ו   א לכן  בגשמיות,   , מלבוש'  ט גמ הוא  שמירה  הרוחניים המתלבשים  הגוף, מהחיצונים  )עיין    שנועד לשמירת  הנפש  ושמירת 
א  אבל כאן רבנו ל   .גם היא עומדת בין הקדושה והטומאה אבל    , אע"פ שלא נועדה לשמירה הוא בחי' קליפת נגה ש גם  ומלבוש    ( תורה לה 
 כפי שיתבאר.  המילה.  ן בחי' חשמל המבואר בעץ חיים בענייעל  אלא  מעניין המלבוש  מדבר  

שבשר  דווקא אלא כל בשר הגוף הוא חשמל גמט' מלבוש. והכוונה  לאו  מבאר ש שם  אבל בבית לחם יהודה    מדבר מהעטרה בע"ח  שם    כה 
גוף האדם מ הוא    הגוף  על  וכנ"ל  לבוש השומר  הוא או ה הערה  ב .  שהחשמל  הי קודמת  עב  כן  ר  ועל  בורחים החיצונים  וממנו  מבינה  וצא 

 הוא שמירה.
ה ופריעה וזהו הענין סוד מצות מילה ופריעה דע כי במצוה זו יש ב' דברים  וזמן הג' הוא בחי' מצות מיל   -פרק ג מ"ת    שער לג עץ חיים    כו

ידי הפרי   הא' הוא כריתת הערלה אשר שם אשר אז יש אונאה פחות משתות ונאה יתר על שתות ומתגלה גם  עה יש א כנ"ל ואח"כ על 

דקה הנקרא קליפת נוגה    יש קליפה ות ואיך  ענין הקליפ   הנה נתבאר בזוהר ויקהל דר"ג השליש העליון של חסד דת"ת וזה פרט ביאורם.  

ור  מר בקיצ אע"פ שאין כאן ביאורו נא כדין איקרי חשמ"ל ח"ש ואתגלי מ"ל מהו מ"ל כדאמרינן מל יהושע וכו' ו   כעין חשמל מתוך האש 

בו"ק   כי הנה בתחלה ענינו.   בז"א  שיתפשטו החסדים  אז    , טרם  שלו   הערלה שהוא קלי' נוגה הנה  ביסוד  ונאחזת שם  וזהו    , סביב   חופפת 
כמבואר    , ' להיות מזון לחיצונים ולקלי  , ושרשה הוא מן הצינור השמאלי שביסוד שהוא משפיע המותרות ושופכן לחוץ   ", ונוגה לו סביב "

זל  וע"ש.  ל"ה בענ בכת"י מורי  ועפרון החתי  בני חת  וסובבת את היסוד הקדוש    , הנשרשת בצינור הנ"ל נאחזת שם   וקליפת נוגה ין מאמר 

אין החסדים יורדין עד היסוד כדי שלא ינקו הקלי' מהם ולא יתאחזו באורות הגדולים    , היסוד   ערלה זו חופפת על   ובהיות       .ונקרא ערלה 
אלא אפי' בכ"מ המגולה למעלה שהוא בב"ש תחתונים בת"ת ונ"ה דז"א אשר משם ולמטה    , היסוד כ לא די שהם לא ירדו עד  וע"   ,ההם 

כנ"ל  מגולה  מקום  היס   , הוא  כלי  מחיצות  שם  שאין  כנודע   , וד דאמא כיון  היסוד  עד  ונופלין  יורדין  אינם  למעלה    ,לכן  נשארים  הם  וע"כ 

ביסוד שלו   , ה ואינם מתפשטים למט   , בשרשם בדעת דז"א  נימול כורתים הערלה ההוא ומסתלקת משם קליפת  כ   ואח"כ   .כי נאחזת  אשר 

הוא הוי"ה א' כנ"ל. והנה הוי"ה    חסד מהם   כי כל   ונודע   .ואז יורדין החסדים הנ"ל ומתפשטים במקומם שהוא בת"ת ובנ"ה דז"א   , נוגה הנ"ל 
כי    , הם ח"י נקודות(  27מ   2/3)הרי    סד דת"תב"ן וב"ש התחתונים של הח גימטריא כ"ו והנה ב' הויות של ב' חסדים אשר בנ"ה הם גימטריא  

  , ן חשמל מ   , שהם גימטריא מ"ל   , א"כ בהצטרף ח"י עם ב"ן של נ"ה יהיה ע' אורות מגולים   , הח' עליונות הם מכוסים בשליש העליון כנ"ל 

כנ"ל  המקח  וקיים  משתות  פחות  אונאה  בחי'  הוא  בכר   והוא   .ואז  מילה  מצות  קיום  כנ"ל בזמן  הערלה  מת  , יתות  ע' שאז  אורות    גלים 

גימטריא מ"ל מן חשמל  בזוהר    , החסדים המגולים שהם  ויקהל )הנ"ל(  הנזכר  נוגה אקרי מ"ל.    , פרשה  הערלה    וכאשר דכד אתעבר קליפת 
ויונ  עונות  מחמת  שם  נאחזת  נוגה  מ" קלי'  האור  מן  לקבל  הקליפה  שמיהרה  מ"ל  ח"ש  איקרי  המגולים  אורות  ע'  מאלו  שם  הנ"ל.  קת  ל 

אבל  ידי המילה שהוא כריתת ערלה עדיין הע' אורות הנ"ל המגולין לא נתפשטו רק בב"ש תחתונים דת"ת ובנ"ה    הנה על   לענין כי   ונחזור 

דז"א   עדיין לא נתפשטו  עצמו  פ   , ביסוד  המגולין ירוש מ"ל י"ה וזהו ענין ד' אותיות מילה  אורות  ע'  הם  מ"ל  כי  שליש    ,.  בחי'  הם  וי"ה 

המכו  נב ולמטה    .סה עליון  פריעה  למה  בסוד  י"ה אר  הנ"ל    .נקרא  אורות  מ"ל  יתגלו  שעי"ז  הערלה  בכריתת  לזה  לכוין  המוהל  וצריך 
 יעה שהוא ג"כ פרע י"ה.  כמ"ש ענין י"ה למטה בענין הפר  ,ויכוין באומרו על המילה שהוא מ"ל י"ה   , במקומם עד הוד ע"ד הנ"ל 
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אוטמ מ"ל  מתגלה  לפעמים    , רות אות,  במ"להנגה  כי  ב  אורותעים  שבבדהיינו    נכללת  זוהר  כמבואר 
הע ויק כריתת  רג. שאחר  רעותהל  קליפות  נתברר    ,רלה שהוסרו השלש  הטוב שבנוגה  אז  שבנוגה,  הרע  וגם 

 ,ליא שממהר להתגלות מ"לשהוא סוד הקדושה שפירושו חש ואתג  ,ונכנס בקדושה, אז נקרא גם הנגה חשמל

שבעים מהיסוד  דהיינו  החסדים  הערלה  אורות  שהוסרה  סוד  .  כיון  יורדים  ש  מילההברית  וזהו  ידה  על 
מ אחסדים  היסוהדעת  ול  הידועה.    יםנמתקד  התאווה  דהיינו  שביסוד  הגסהע"י  שהגבורות  הערלה   ,הסרת 
=יח.  תפארתהויה של  =בן. ושני שליש  הן כו+כו  והוד  של נצח  שתי הויות)   מהדעת עד הוד  של חסדים  תבעים אורוש  יורדים

המכסות את ,  הטמאות  קליפות  ג'כנגד    בהחד עור א עהם  ש,  \כז/, כי יש שלש עורות(שבעים סה"כ בן+יח= 

לברית  העטרה והרומזת  הו   עי עור דק רבי  עוד.  העטרה  אשגם  את    נוגה קליפת  בחינות  הוא  ו,  מכסה 
הגסהבי  תא צנמה הערלה  קאת    מסירשהמוהל  "י  עו.  \כט/ [כח] לעטרה    ן  ג'  כנגד  שהיא  הגסה  ליפות  הערלה 

 
  ת" דת  גמורים   חסדים '  ג   ויהיו   , המכוסה   עליון   ששלי   גם   יתגלה   עתה   כי   , משתות  ותר י   אונאה   שהוא   פריעה   מצות   נבאר   ועתה   -  עוד שם 

  המכסה   ההוא הכוונה לעור הפריעה(  )  ערלה   עור  הסרת  י" ע   כי   ,גילוי   ל " ר   פריעה   והנה   .שביסוד   שלימות  גבורות'  ג  את  כ " ג   ומיתקו   ,מגולין   ה" נ 
  על   סובבת  הערלה   בהיות  אבל   .שלמים   חסדים '  ג   להתגלות  גמרין נ   ואז   ת" שבת  המכוסה   עליון   ששלי   ונתגלה   נפרע   הקדוש  אבר   וסובב 

  שהוא   המילה  בחינת  ואמנם        .ל " כנ   מדאי   יותר   בהם  הקליפות  אחיזת  יהיה  שלא   כדי   , להתגלות  רוצה  ל " הנ   העליון  השליש  אין   ,היסוד 
  בשם   א נקר   ינו א   ז " עכ   , עצמו  היסוד   גלוי   גורמת  וגם   , שליש  תפחו '  ג  שהם   , ל " כנ '  ע  החסדים   גילוי  כן   גם   גורמת  שהיא   פ " אע   הערלה   כריתת
הג'    פריעה  שהסרת  לומר  גילוי( )רוצה  דהיינו  פריעה  נקראת  לא  הגסה    יסוד   מסך  להם   אין   כי  ,בגילוי   תמיד   להיות  החסדים   אותן   שדרך  לפי   ,הערלה 
  לויוגי   פריעה   נקרא   דאמא   סוד בי   מכוסה   תמיד   שהוא   )שליש עליון(   ע " ש  אבל   , הערלה   כריתת  לשון   שהוא   מילה   בשם   רק   נזכר   ואינו  , הבינה 

  חסדים   נקודות'  ח   שהם   נתבאר   שהנה   לפי   ,ה " י   נקרא   עליון  שליש  כי   ,ה " י   פרע   ל " ר   יעה פר   מלת   והנה      .  בראשונה   כ " משא   , מחדש  רו מג 
ידה וע   , הפריעה   י" ע   מתגלים   ואלו   , שם   הסתומים    שליש  ל ש   אחרות  נקודות'  ח   בשיעורם  כנגדן   כ " ג   וממתקין  , סוד י ב  כ " ג   למטה   יורדין  ל 

  כי   , ה" י   ע " פר   פריעה  ענין  והנה  , הכולל   עם  ה "י '  ימג  גבורות'  וח  חסדים'  ח   והנה            .  שלימים   גבורות'  ג  יק להמת  מוונשל   , ל " כנ   הגבורות
  הוא '  הב  , ת" דת  חסד   של   עליון   שליש  הארת  הוא '  א   , ביסוד   הארות'  ב   עתה   נתוספו  ידה ל  ע   כי   , הפריעה   י " ע   עתה   ונתגלו   נפרעין  אורות  ז " ט 

ע'.    , דת"ת  חסד שליש(    שני)  ש" ב   ם שה   המגולין  חסדים '  ע  ידתיר  נרמזו ח' אורות דחסדים וח'    וא"ת בענין הפריעה         וחסדים דנ"ה הרי 

כי הע' דגבורות הם בסוד היין    , לא נזכרו רק ע' אורות החסדים כנ"ל ולא נזכרו ע' דגבורות  בענין מילהו אורות דגבורות שהם ט"ז כנ"ל.  

בחי'  ב'  כנ"ל   ,והם  ומילה  נר   , יין  ע'  ולא  ג"כ מזו  דגבורות  להוריד    הענין  אבל   .    אורות  א'  בחי'  ב'  צריך  ראשונים  חסדים  בע'  כי  הוא 

ובנ"ה  בת"ת  שהוא  מקומם  עד  הדעת  מן  משרשם  כנ"ל.  ו  ,החסדים  מילה  ע"י  נעשית  זו  כך בחי'  עד    ואחר  משם  להורידן  ב'  בחי'  צריך 

הנ"ל   ,היסוד  היין  ע"י  כבר  אמנם   .   וזה  המכוסה  העליון  מן  בשליש  שלו   ירד  המקום  עד  היסוד   ,הדעת  עד  להורידו  רק  עתה  א"צ        , ולכן 

הגבורה   והנה  שליש  עם  תכף  מתחבר  ביסוד  יורד  אחריה   ,כאשר  אחרת  בחי'  צריך  נכלל   , ואין  הפריעה לכן  בסוד  יחד  בענין    , ין  אבל 

והנה יעדנו למעלה לבאר מלת                          לכן לא נרמז במילה.  אינן מתחברים עם הגבורות רק בבחי' הב' לבד ו   , החסדים האחרים 

פירוש כי ע' חסדים הם    ,כן ענין מילה מ"ל י"ה   ,שהוא פר"ע י"ה   , כי הנה דוגמת מה שנתבאר במלת פריעה   ,וזה ביאורה   ,מה ענינה   ,מילה 
)של התפארת(  ורות השליש העליון  וח' א   , לבדם ש מהחסד של תפארת(  י )ושני שלוב"ש ת"ת  ' חסדים של נצח והוד(  )שהם ב שהם ב"ח נ"ה    , גימטריא מ"ל 

מילה  י"ה של  כנ"ל ,  הוא  הגבורה  ח' אורות  עם  י"ה  , להיותו מחובר  גימטריא  הכולל(   ושניהן    ובזה תבין משארז"ל מל ולא פרע       .  )עם 
יות י"ה של  ב' אות  הערלה הנקרא מילה. ואמנם כי ב' אותיות מ"ל של מילה הם ע' אורות התחתונים המגולין ע"י כריתת    , כאלו לא מל 

עדיין המילה עצמה לא    ,ע כי כאשר מל ולא פר   נמצא   .עדיין לא נגלו עד מעשה הפריעה כנ"ל   ,שהם ח' אורות העליונים הסתומים   ,מילה 

"פ  הוא שאע   וטעם לזה      ה.  שהם מ"ל י"   , כי הרי ב' בחי' נרמזו במילה   , עד הפריעה   , לא נתגלו עדיין   , כי ב' אותיות י"ה מן מילה   , נגמרה
נגלין עד הפריעה שב'   י"ה אינן  ימול   , עכ"ז עיקר גילוי הוא מחמת המילה   , אותיות  יורד במקומו   , כי אם לא  אלא    , לא היה שליש ההוא 

לת"ת  כי בחי' המילה גורם בחי' הא' שהוא ירידת השליש העליון למטה בשליש העליון של הת"ת    נמצא      .שאר גם הוא בדעת כנ"ל היה נ 

ביסוד   לא   ריעה ואמנם ע"י הפ דז"א.   ירידת השליש )עליון של הת"ת( למטה  זו טפילה אל הבחי'    , נעשית רק בחי' הב' שהוא  וענין בחי' 
הע'    ,הא'  נכללו  מילה  במילת  מילה ולכן  של  במ"ל  המגולין  מילה   ,חסדים  של  בי"ה  עליונים  ומילה    ,וה"ח  פריעה  של  בחי'  ב'  איך  והרי 

 והוי כאלו לא מל:   ,א נגמרה המילה א פרע ל וא"כ כל זמן של   , לבדה   , ה רומזות במלת מיל 
כתב ג' עורות ועוד אחד  הדם שמוצץ המוהל. אבל רבנו כיון ש בע"ח מט ב' מבואר שג' עורות הן העור הגס ועור הדק ו   -  רות עו   שלש   כז
 כיון שהוא כנגד ג' קליפות הטמאות.  משמע שכוונתו שהעור הגס הוא כמו ג' עורות  , דק 

   הנ"ל.  ויקהל רג.  ועיין זוהר ו' עי"ש. ועיין תיקון לז דף עח. וכ  ותריעה, ולפי זה המילה הוא סוד הסרת ג' קליפות טמאגה נקרא פבזוהר שלח דף קס"ג מבואר דנש  - יעה רך פרעת יעקב קהל עיין  כח

יעקב   כט מבואר   -ב'  אות  ה  ע פרי ערך    -  קהלת  קס"ג  דף  שלח  ג'   בזוהר  הסרת  סוד  הוא  המילה  זה  ולפי  פריעה,  נקרא    קליפות  דנוגה 
 ורעים ומגלים העטרה קדושה, והוא סביבות העטרה: טמאות, ופריעה הוא קליפות נוגה אין מסירים אותה לגמרה, רק ק 

  עומד  ואינו , קדושהה  עם   ודבוק לפנים   הוא  שבנוגה  הטוב שהוא   האור זה  ְלַבר  ָקְייָמא  ְוָלא  ִאיהו   ְלגו   לו   נַגה   ַהאי  כי   עודרב המנונא סבא  ואמר  -ר ויקהל דף רג. ועיין זוה 

ָקְייָמא ו ְבִגין, בעלמא פרש   היא  המוח  מן   אותה מפרידים   אם אבל , האגוז  עם הנאכלת  האגוז במוח  הדבוקה  הדקה  קליפה  כעין  והוא , הקליפות שאר  בין  ץ בחו ו   לו   נַגה   ַההו א  ד ְ   ִמג 
ִתיב   לכן ,  בפנים   עומד   הנוגה  שזה  ולפי  ָכה    כ ְ ו  ֵעין   ו ִמת  ַמל   כ ְ ךְ מִ   ַהַחש ְ ו  ָכה    ושואל  ָהֵאש    ת  ו  ַמאן  ִמת  ָכה    ואמר ,  מי   של  מתוכה   ד ְ ו  ַההו א  ִמת    יש  הנוגה   זה   של  ומבפנים   מתוך  נַגה    ד ְ

ֵעי ַמל  ןכ ְ ְקמו ה    ָהא, ל "מָ   ש  " חָ  נוטריקון  ל" וחשמ,  הקדושה  סוד  שהוא  ַהַחש ְ א ֵחיָוון שהוא ,  א" סוע  יג  דף  חגיגה' במס ל" חז  ביאורו כבר או  ָ ֶאש    .   ללות ממ   אש חיות ָלאְמַמל ְ  ד ְ

  ש "ח  ונקרא  נוגה  קליפת  שהוא  דק  עור  ובתוכם,  דדמא   ואטופי  ופריעה  מילה  נגד  הם,  רוח  אש  ענן  קליפות'  הג  כי(,  ב "פ  ט" שמ  ח"ע )   ל" האריז  כ"מש   נעתיק  המאמר  המשך   להבין

 .   לות ממל   אש חיות  וזהו, החשמל עצמות והוא  מל  הנקרא היסוד  עטרת  בשר  ובתוכו , חשאי מלשון,  מחשמל 

ו ִציָנא   ֲאָבל   ר שאמ  וזה  א   ִמב  יש ָ ַמְעָנא   ַקד ִ ָרִזין  ָרָזא   ֲעָלה    ש ְ ד   והוא ,  סודות   סודי  ליה ע   שמעתי  ש" ר  שהוא  הקדוש   ממאור   אבל  ד ְ ֵרי  ָעְרָלה   כ ַ א   ְקָיָמא   ַעל   ש ָ יש ָ   ְלָסֲאָבא   ַקד ִ
א ש ָ   יניקתה  ידי   על ,  הדעת   סוד   שהוא   המקדש  את   לטמא ,  א" דז  היסוד  שהיא ,  קודש  ית בר  על   וחופפת   ה שור,  גהנו  שבקליפת   הרע   עם   טמאות  קליפות '  הג  סוד   שהיא   כשהערלה   ַמְקד ְ

ֵדין,  דביסו   המתפשטים   הדעת   של   מהחסדים  א  ַההו א  כ ְ ש ָ הדעת  הקדושה   אותה  אז  ַמְקד ְ ב ,  החסדים  מתפשטים   שממנה   שהיא  ָאה   ִאְתַעכ ָ ָ ַגל  ָאת  ָרָזא  ִמל ְ ָמא   ד ְ   מתעכבת   ַקי ָ

ו  ,  היסוד   שהיא  ברית  ותבא   שנתפשטו   דיםהחס  את   מלגלות   נַגה    ַהאי  ְוַכד ,  מהם  נוגה   תקליפ  של   ולהרע   טמאות  קליפות  להשלש  יניקה   תהיה   שלא   כדי  הערלה   מסיבת   ָעְרָלה   ִמג 
ין  ְוַאְפִריש    ְלגו    ָעאל  א  ו ֵבין  ָעְרָלה   ב ֵ ש ָ   וגם  רעות   קליפות  השלש  שהוסרו  הערלה  כריתת  אחר  והיינו,  ההקדוש  ןובי   ערלה  בין  ומפריש  בקדושה  בפנים  נכנס  שבנוגה  וכשהטוב  ַמְקד ְ

ֵדין ,  בקדושה   ונכנס  נתברר  שבנוגה   הטוב   אז,  שבנוגה   הרע  ַמל   ֵרי ִאקְ   כ ְ ְלָיא  ָחש    שפירושו ,  הקדושה  סוד   שהוא   חשמל  הנוגה  גם  נקרא   אז   ַחש ְ   ל " מ  להתגלות  ממהר  מיד   ָמל   ְוִאְתג ַ

ָמה   הוא   ואמר  ָמל   ַמהו    ושואל(,  ג "פ  ג"בשל  ענינו  אר כמבו)   דמהיסו   החסדים  אורות   שבעים  דהיינו עַ   ָמל   שנאמר  כמו  ָאַמר   ְדַאת ְ   כ ְ ֻׁ ש  ָאת  ָרָזא  דהיינו  ְיהו  ָמא   ד ְ ָלא  ַקי ָ ב   ד ְ   ִאְתַעכ ָ
ָאה  ָ ִאְתַגל  ו    ִמל ְ  .    הקליפות  יניקת   מסיבת  מלהתגלות מתעכבים  שאינם   שביסוד החסדים  אורות  סוד ָעְרָלה   ִמג 



 6.צד            מוהר"ן                                    פב תורה           י                     ליקוט                       

"י מצוות  וע  ( מהדעת  הנ"ל  ורותמ"ל א  יורדים)ואזי    ,ת הטמאותאת הג' קליפו  מכניעהוא    ,המכסים את העטרהטמאות  
העו את  למשוך  שהיא  שהואפריעה  הרביעי  הדק  נגה    ר  קליפת  מהעטרהבחי'  אותו   הסניכא  לש  ולהרחיק 

גלית כל החיצונים  מת  עטרהוכשה  (העליון   תפארתויה של  שליש הבש  חסדיםשהן ח'  ה  -י  אותיות  גליםתמ )אזי  כלל בגיד,  י שו
  שיורדים מהדעת חסדים  ע' אורות    כי מ"ל הם  ,ה -מ"ל יאותיות    ינו  י , דהזהו מיל"הו)  .ושהעי"ז נכללת קליפת נגה בקדו  ,בורחים 

שבעים ושמונה  היורדים כל    הפריעה  וע"י  ,ע"י הפריעה  שיורדים מהדעת  חסדים  דותנקוח'  עוד  הן  ה  -יאותיות  ו  ,ע"י הסרת הערלה הגסה
 . (ת שביסוד ו, ונמתקים כל הגבוריסודאל ה חסדים  

על כן מהערלה נמשכות  ,טמאותהיא בחי' ג' הקליפות ההמכסה את הברית כיון שעתה יבאר שהערלה 
 ון. בזי ה ופר חהיא עיקר הו \ל/ומאהטשהיא עיקר הידועה וה הוהתאוות הרעות ובפרט התא

 הבאים וכל החרפות 
 

 
ָהא,  סביב  לו  ונוגה  בפסוק  אחר  דסו   ויש   ַאֲחָרא  ָרָזא  ְוִאית ָרא  ד ְ יֵליה    ְנהו    כשאין   נראה   אינו  ופעם,  בקדושה   אחיזה  לו  כשיש   נראה   םפע ,  נוגה  של  האור  כי  ִאְתֲחֵזי  ְוָלא   ִאְתֲחֵזי  ד ִ

ְלָיא  ְוַכד ,  בקדושה  אחיזה   לו ַמל   ִאְתג ַ ֵריה    ִאְתֲעָבר   והיינו ,  שבנוגה  הרע   תא  וכרת  ל" ומ,  ד החס  אור  ומיהר  ש "ח  אז ,  הערלה   בכריתת  החשמל   וכשמתגלה  ַחש ְ   האור  ונתבטל  עבר  ְנהו 

ָרָזא  ִאיהו    ַקְדָמָאה   ָרָזא  ֲאָבל ,  שבנוגה   הרע  ְקָרא  ב ְ ְדָקא  ד ִ   יותר   הפסוק  בסוד  ומיושב  מבואר,  בקדושה   נכלל  שבנוגה  שהטוב  שאמרנו  הראשון'  פי  דהיינו  הראשון  סוד  אבל  ָיאו ת  כ ִ

א, מהשני יר   ְוכל ָ ִ פ   .   יחדיו   צדקו  שניהם כי , הוא  וכראוי  הוא  יפה  והכל הו א  ְוָיאו ת  ו  ִאיה  ש ַ
שעקרא דיצרא בישא הוא על  (  ויקרא טו: ופקודי רסג רסד)זוהר  מטומאה היא שמירת הברית כמבואר ב   שמירה ה שעיקר    –  'ב   תורה סוף  ין  י ע   ל

הטומאה. עיקר  והיא  או    עריות  לו  בתורה  רבנו  אמר  שה וכן  ב'  התאוות.ת  כל  את  הכוללת  תאווה  אבות  ובתו  יא  אבי  שהיא  רמב  רה 
 ת מת.הטומאה כטומא 



 ר"ן מוה                                 בפ  תורה                ליקוטי                                 1צד: 

האדםלאדם,   ומחרפים את  מחרפיודהיינו מה שמבזים  ויחרף את  שיחזור  לו  וגורמים  רעות   ,,  וכל התאוות 

 .  \ב/ [א]  הם מג' קליפות הנ"לשבלב אדם 
ודהיינו  ומפני זה אמרו אחי דינה לאנשי שכם,   דינה לאשה   , בנו  שכםלחמור  לו את  שביקש שיתנו 

שממנה התגברות כל התאוות אשר לו ערלה  לא נוכל לתת את אחותינו לאיש    \ג/ )בראשית לד(

 לנו.  דהיאדהיינו בושה ובזיון כי חרפה רעות ובעיקר התאווה הידועה 
 \ ה"/ את ישראל שנית ֹמל  בו  עשה לה חרבות צורים וש"שקיים את מצוות ה' שאמר לו    רח  וגם יהושע א  

הקב"ה  אמר    אזי  מצרים  יצי בכי    \ח/[ז]   היום גלותי את חרפת ישראל  \ו/ )יהושע ה(לו  כל  את  מלו 

 
 שער ד' סימן ו' עמ' כב( וציין לזוהר פנחס רכז.: מש"כ בשם האור יקר )כרך ב  זוהר בראשית יט סוף ע"ב ועי"ש הקדמת המתוק מדבש  א

  יש  שאגוז  כמו,  אגוז   בסוד   היא  הקדושה  כי(,  כב '  עמ  ב  כרך )  יקר  אור  בספר  ק" הרמ  שכתב  מה   נקדים   הבא  מאמר  להבין  –בש(  מד  )עם ביאור מתוק  סוף ע"ב   זוהר בראשית יט  ב

  הקדש   חיות'  ד  יש  כן,  המוח  עם  הנאכלת  הדקה  וקליפה,  יםשבפנ  והחשך   והריקות,  הקשה  קליפה  ותחתיה,  הירוקה  הקליפ  שהם,  קליפות'  ד  לו  יש  ובחוץ ,  צדדיו'  בד  מוחין'  ד  בפנים  לו
  א "ע   רכז  דף  פנחס  פרשת  הרבז  בפרטות  עיין  ועוד.  יחזקאל  ספר  בריש  הנזכרים,  סביב  לו  ונוגה,  מתלקחת   ואש,  גדול   ענן,  סערה  רוח  והם,  מבחוץ  אותם  מקיפות  קליפות'  וד,  בפנים

   .  ב "וע 

לֹמה   שאמר  וזה א   ש ְׁ כ ָּ ד   ַמלְׁ ִחית   כ ַ א עָּ לְׁ   נָּ קָּ ִתיב ,  האגוז  בסוד  ולהעמיק  להתבונן  תובדע  כשירד  המלך  שלמה  זָּא ֶדֱאגוֹ   מְׁ כְׁ ת   ֶאל   ד ִ נ ַ י  ֱאגֹוז  ג ִ ת ִ ַרדְׁ ַטל ,  יָּ ה   נָּ ָּ ִליפ    ֶדֱאגֹוזָּא   קְׁ
ל  כ ַ ַ ת  ִאסְׁ ל   וְׁ כָּ ו ן   ב ְׁ ין   ִאנ  ִ ִליפ  יָּ ,  הקליפות  היכלות  בכל  התבונן  זה  ידי  ועל,  זגובא  הרמוזות  הקליפות  סוד  ועתבד  לקח   קְׁ ל   ַדעוְׁ כָּ ו    דְׁ ו ִגין   ן ִאנ  הו    ִענ  ַהנְׁ ין   ו ִחין ר   ד ְׁ ִ ִליפ  ֱאגֹוזָּא   קְׁ  וידע  ד ֶ

או,  האגוז  בקליפות  הרמוזים  הרוחות  ותענוגי  תאות   שכל א  ִאיהו    לָּ א   ֶאל ָּ קָּ ב ְׁ ד ַ ִאתְׁ ֵני  לְׁ בְׁ א  ב ִ ש ָּ ָּ   נְׁ ת  ִאסְׁ ,  קרי  בטומאת   אותם   ולטמא  אדם  בבני  תדבק הל   תאותם  כל   זוהי  לֹון  ַאב ו לְׁ

ִתיב  כְׁ ַתֲענו גֹות   ד ִ ֵני   וְׁ ם  ב ְׁ דָּ אָּ ה   הָּ ד ָּ ש ִ   ש ִ ֹות וְׁ ו  ,  ורוחין  שדין  נבראים   קרי  של  אדם  בני  מתענוגות  לומר  רצה  ד  ֲענו ֵגי  ת  ַ ֵני  ת  ם   ב ְׁ דָּ ֵגי   היינו  אָּ ַענ ְׁ ִמתְׁ א  ד ְׁ תָּ ינְׁ ש ֵ יָּא  ב ְׁ ֵלילְׁ קָּ   דְׁ   א ַנפְׁ
יהו   יְׁ ה   ִמנ ַ דָּ ש ֵ   ש ֵ א  כי  ואמר,  הקליפות  את   ה "בקה  שברא   הטעם  ומפרש ,  דותש ו  שדה  התענוג  תומאו  יוצאות   בלילה   יתירה  בשינה  שמתענגים  ממה  ת דוֹ וְׁ כל ָּ ִריךְׁ   וְׁ טְׁ א  ִאצְׁ ש ָּ ִריךְׁ   ֻקדְׁ   ב ְׁ

ֵרי  הו א ִמבְׁ א  לְׁ מָּ לְׁ עָּ א , מלפניו אוירשי עשה ם"והאלהי שכתוב כמו ,גבוה צורך היא הקליפה כי, בעולם לברוא ה"הקב צריך היה הכל ב ְׁ נָּ קָּ ַאתְׁ א  ו לְׁ מָּ לְׁ הו   עָּ   יש הקליפה ידי על כי ב ְׁ
 (   ומפרשים  מ"ומק ק"רמ). העולם  ותקון תכלית ההי  שזה ועונש  שכר ויש  בחירה

א  ואמר , הקדושה  על רומז   האגוז של  שהמוח ,  האגוז   לענין   חוזר ועתה כל ָּ א  וְׁ גוֹ   מֹוחָּ ה ,  בפנים  הקדושה  שהוא   המוח   דבר  שבכל  לְׁ ָּ ַכמ  יןלִ קְׁ   וְׁ ִ אן  יפ  א  ֲחפָּ מֹוחָּ   מכסות  קליפות   וכמה  לְׁ

ל ,  וחמ ה  על כָּ לְׁ   וְׁ אעָּ ַהאי  מָּ א   כ ְׁ ונָּ וְׁ א   אילָּ עֵ   ג ַ ַתת ָּ זָּא  ֵמֵריש  ,  ע"בבי  ולמטה  באצילות  למעלה  העולם  כל  את  ה"הקב  ברא  שכך  לומר  רצה  וְׁ ה   רָּ קו ד ָּ ה   ִדנְׁ אָּ ָּ א  ַעד   ִעל  ל   סֹופָּ כָּ   דְׁ
ין ג ִ רְׁ א,  פהקלי בחינת  הוא ןוהחיצו  מוח   בחינת  הוא שהפנימי,  המדרגות  כל  סוף  עד   חכמה שהיא  העליונה נקודה  תמראשי  ד ַ לָּ א  ו  יה אִ   (א" ע  כ   דף )  כ  גוֹ   ד ָּ א  ִמן   לְׁ א   ד ָּ דָּ גוֹ   וְׁ   ִמן  לְׁ

א ַכח   ַעד ,  מזו  לפנים  וזו   מזו  לפנים  זו   הם  המדרגות  כל(  נמחק  והשאר  ק" הרמ  ג"ה)  ד ָּ ת ְׁ ִאש ְׁ ַהאי  ד ְׁ ָּ   ד ְׁ ִליפ  ַהאי  ה קְׁ ַהאי  לְׁ ַהאי  וְׁ   קליפה   בחינת  היא  התחתונה  שהמדרגה  שנמצא  עד  לְׁ
 (   ומפרשים מ "ומק ק"רמ). ממנה מעלהלש  למדרגה

ו  ָעַלי   ית פרק לד אש ר ב   ג ב  ן: )יב( ַהרְׁ ֵ רו  ֵאַלי ֶאת  ֹּאמְׁ ר ת  ֶ ֵעיֵניֶכם ַוֲאש  ָצא ֵחן ב ְׁ ֶאל ַאֶחיָה ֶאמְׁ ֶכם ֶאל ָאִביָה וְׁ ְׁ אֹּד    )יא( ַוי ֹּאֶמר ש  ָנה  מְׁ ֶאת ְׁ ן וְׁ ָ ַמת  מַֹּהר ו 
נו  ִלי ֶאת ַהנ ַ  רו  ֵאָלי ו תְׁ ֹּאמְׁ ר ת  ֶ ֲאש  ַ ה: כ  ָ ִאש   ֲענו    ֲעָר לְׁ ֵני  )יג( ַוי ַ יָנה ֲאחָֹּתם: )יד(  ַיעֲ  בְׁ א ֵאת ד ִ ֵ ר ִטמ  ֶ רו  ֲאש  ַדב ֵ ָמה ַויְׁ ִמרְׁ ר ָאִביו ב ְׁ ֶאת ֲחמוֹּ ֶכם וְׁ ְׁ קֹּב ֶאת ש 

ֲעׂשֹות   ל ל  יֹּאְמרוּ ֲאֵליֶהם לֹא נוּכ  ֵתת ֶאת  ו  ה לָּ זֶּ ר ה  בָּ ּדָּ י ֶחְרּפָּ ה  ה ּכִ ְרלָּ ר לֹו עָּ נוּ: ֲאחֵֹתנוּ ְלִאיׁש ֲאׁשֶ  ה ִהוא לָּ

 פסול הוא אצלנו הבא לחרף חבירו הוא אומר לו ערל אתה או בן ערל. חרפה בכל מקום גדוף: מץ  ש  -)יד( חרפה הוא    רש"י 

הרמב"ם  בן  אברהם  וגו'    -  ר'  אליהם  ב]מאמר    -ויאמרו  ז"ל  אבא  שמה לאבי  ]כי[  בערלה  ז"ל[  יתעלה  החכמים  מאמרו  בעדות  חרפה 
בעלי ערלה ומשה ע"ה מל אותם במצותו ועסק בו יהושע  תם  שהיו בעלי חרפה בהיו רמז  ת מצרים מעליכם  ליהושע היום גלותי את חרפ 

במדבר חזר להם תואר  על פי מה שנאמר במצרים כאשר נצטוו בקרבן פסח ב)מצות ו(כל ערל לא יאכל בו ואחר שלא נימולו הילודים  
זה פירוש יפה ]אמנם[  ' ו לותי וגו ערלה מהם היום ג נאמר על הסרת ה   רלה אשר היתה במצרים ואחר שנימולו בימי יהושע ע"החרפת הע 

 משמעות הפשט ממאמרם כי חרפה היא לנו כי חרפה היא לנו להתחתן במי שאינו בדתנו ואינו מקיים מה שנצטוינו בו...: 
   י היא(וק כתיב הוא וקר הוא )בפס  -בתרלד  ד

דָוד ֶאל יְׁ   ושע פרק ה ה י   ה  ֵעת ַהִהיא ָאַמר יְׁ ַע ֲעש ֵ )ב( ב ָ ֻׁ ש  תהוֹּ בוֹּ ָך ַחרְׁ ִרים   ה לְׁ ש    צֻׁ ִנית:וְׁ ֵ ָרֵאל ש  ֵני ִיש ְׁ    ו ב מֹּל ֶאת ב ְׁ

דדין ואינו חותך יפה,  כתרגומו: אזמלון חריפין, וכן )תהלים פט מד(: אף תשיב צור חרבו, כשהחריפות נהפך לצ   -)ב( חרבות צורים    רש"י 
ם שנית, שכל הארבעים שנה שהיו  פע   יחד, וזו מצרים קהל גדול  ר בליל יציאתם מ שמלו כב   -ישעיהו נד יז(: כל כלי יוצר עליך. שנית  וכן )

יעת מילה,  במדבר לא נשבה להם רוח צפונית, ולא היה להם יום נוח למול, כמו ששנינו ביבמות )עא ב(. ורבותינו אמרו )שם(: שנית, זו פר
 אבינו: שלא נתנה לאברהם  

ֻׁ   יהושע פרק ה  ו ש  הוֹּ יְׁ לוֹּ  ַעש   ַוי ַ ִר )ג(  צֻׁ ת  בוֹּ ַחרְׁ ָמל ַע  ַוי ָ ֵני  ים  ב ְׁ ת:יִ   ֶאת  ָהֲעָרלוֹּ ַעת  בְׁ ג ִ ֶאל  ָרֵאל  ַהי ֵֹּצא    ש ְׁ ָהָעם  ל  כ ָ ַע  ֻׁ ש  הוֹּ יְׁ ָמל  ר  ֶ ֲאש  ָבר  ַהד ָ ֶזה  וְׁ )ד( 
חָ  לְׁ ַהמ ִ י  ֵ ש  ַאנְׁ ֹּל  כ  ָכִרים  ַהז ְׁ ַרִים  צְׁ ב ַ ִממ ִ ר  ב ָ דְׁ ַבמ ִ ֵמתו   ָרִים:ָמה  צְׁ ִממ ִ ֵצאָתם  ב ְׁ ֶרךְׁ  ִלים  ד ֶ מֻׁ י  כ ִ ָהעָ   )ה(  ל  כ ָ הָ ָהיו   ָכל  וְׁ ִאים  ַהי ֹּצְׁ ר    ָעם ם  ב ָ דְׁ מ ִ ב ַ ִֹּדים  ל  ַהי ִ

ר ַעד   ב ָ דְׁ מ ִ ָרֵאל ב ַ ֵני ִיש ְׁ כו  בְׁ ָנה ָהלְׁ ָ ִעים ש  ב ָ י ַארְׁ ַרִים לֹּא ָמלו : )ו( כ ִ צְׁ ֵצאָתם ִממ ִ ֶרךְׁ ב ְׁ ד ֶ י ב ַ ֵ ש  י ַאנְׁ וֹּ ל ַהג  ֹּם כ ָ ר לֹּ  ת  ֶ ַרִים ֲאש  צְׁ ִאים ִממ ִ ַהי ֹּצְׁ ָחָמה  לְׁ א  ַהמ ִ
ב ְׁ  עו   מְׁ ָ ֶ ש  ֲאש  דָוד  יְׁ ל  ְׁ קוֹּ ִנש  :  ב ַ ר  ָבש  ו דְׁ ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ָלנו   ָלֶתת  ָתם  ַלֲאבוֹּ דָוד  יְׁ ע  ב ַ ְׁ ִנש  ר  ֶ ֲאש  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָתם  אוֹּ ַהרְׁ י  ת ִ ִבלְׁ לְׁ ָלֶהם  דָוד  יְׁ ֶאת  ע  וְׁ )ז( 

ֵניהֶ  ָתם  ב ְׁ ם אֹּ ָ ת  חְׁ ַ ת  ֵהִקים  י לֹּא ָמלם  ָהיו  כ ִ ֲעֵרִלים  י  ַע כ ִ ֻׁ ש  הוֹּ ד ָ ָמל יְׁ ב ַ ָתם  ַויְׁ ו  אוֹּ : )ח(  אֲ ֶרךְׁ ֶ ִהי כ ַ ֲחֶנה ַעד  ש  ַ מ  ב ַ ם  ָ ת  ַתחְׁ בו   ְׁ ש  ַוי ֵ ל  וֹּ ִהמ  י לְׁ וֹּ ַהג  ו  ָכל  מ  ַ ת  ר 

ָתם:  ַע    ֲחיוֹּ ֻׁ ש  הוֹּ דָוד ֶאל יְׁ ּלֹוִתי ֶאת ֶחְר )ט( ַוי ֹּאֶמר יְׁ יֹּום ּג  ִים ֵמֲעֵליֶכם ה  ת ִמְצר  ל ַעד   ּפ  ג ָ לְׁ ם ַההו א ג ִ קוֹּ ָ ם ַהמ  ֵ ָרא ש  קְׁ ם ַהז ֶה   ַוי ִ  : ַהי וֹּ

עתה העברתי מעליכם מה שהיו המצרים מחרפים לאמר, הלא הם ערלים כמונו, וחרפה יחשב לישראל,    -י  לות)ט( היום ג   מצודות דוד 
 כמו שכתוב )בראשית לד יב(: כי חרפה היא לנו: 

פסו  ד מלבי"ם  ש    -  ק  יצויר  איך  כ השאלות:  ערלים  ישראל  כל  שבט היו  והלא  פה,  הכתובים  ש  משמעות  אותם  וכן  מבן לוי  פחות    היו 

מדוע לא כפו  ו המרגלים, הם נכנסו לארץ והם היו מולים? והלא במדרש אמר ששבט לוי שמרו ברית מילה גם במדבר?  חטא עשרים בעת  

ת ע"ב( אמרו דהאידנא דדשו בה רבים שומר פתאים  )ביבמו   להם רוח צפונית. הלא ואם מפני שלא נשבה    אותם ב"ד של משה להמול, 
ע להם משה בזמן שישבו ימים רבים במקום אחד, כי עתה עת להמול? ועוד דא"כ איך  ודי דוע לא ה דעו מתי יסעו, מ ואם מפני שלא י   '.ה

ר"ל זה היה הסבה    -בר  רשו בלא כובד ודוחק? וזה הד מלו שבט לוי כל אותם הימים? וכן הכתובים בעצמם מכופלים ומיותרים ולא יתפ 
ים, דהא אותם שהיו פחותים מבן כ' בעת שלוח  ערל שהיו כולם    ומר ל פשר  א י  ר"ל כי א   בם סבה זאת מל,   שמל יהושע, ורק לאלה שנולדה 

ה במדבר, כמ"ש  המרגלים שהיו מולים נכנסו לארץ, וכן על שבט לוי לא נגזרה הגזרה, וגם מבואר במדרש ששבט לוי לא בטל את המיל 
ם כי האמתלא  הטע גלים, ובחטא המר   אבותם מתו במדברחת אבותם, ר"ל שו, וא"כ לא הוצרך למול רק הבנים שהוקמו תובריתך ינצור 

שהיה לדור הזה לבטל את המילה כתבו המפ' מפני שהיו נעים ונדים בדרך ולא ידעו יום נסיעתם התיראו מלמול מפני סכנת הולד, כמ"ש  



 ר"ן מוה                                 בפ  תורה                ליקוטי                                 2צד: 

לא קיימו ישראל    עד שנכנסו לארץארבעים שנה  כלו לאכול את הפסח ומאז  וכדי שי בפעם הראשונה  ישראל  

 . \י/ , ובכניסתם לארץ בגלגל מלו פעם שניה, נמצא שארבעים שנה היתה חרפת הערלה עליהם\ט/מצוות מילה
לא    \ יב/ (יאל )כי עיקר החרפות באים מבחי' ערלה שהיא בחי' ג' קליפות הנ" וצ"ע א"כ מדוע 

להסיר את הערלה שהיא טומאת ג' קליפות שמהן   \יד/ולא מסרו נפשובטלו מצוה שיש בה כרת.    \יג/מלו במדבר

 .  ת ובפרט התאווה הידועה שהיא עיקר החרפה והבושהוכל התאו

 
א שמו לב על חששות  הם ל ן הצדיקים שביני צפונית, ושבט לוי וכ   הם רוח ני שלא נשבה ל וחז"ל אמרו מפ היא לולד,    נה סכ   אמול ואצא 

ומלו   היו  בניהם את  אלה  דאורחא  חולשא  משום  ואי  ה',  פתאים  שומר  רבים  ביה  דדשו  דהאידנא  בגמ'  אמרו  צפונית  רוח  משום  דאי   ,
ותו בדרך,  בנו כמ"ש ויהי בדרך במלון, וצפורה מלה א   ', ומשה ע"ה נענש על שלא מל נשארים חוץ לענן עד חיותם. וסמכו על השגחת ה

,  לו לכוף אותם ע"ז באשר היה להם אמתלא ילות ולא מלו בניהם וב"ד של משה לא יכם לא היה שלם עם ה' חפשו על ה שלב רק אל 
וסבת    -[ מתו בדרך  "ל אלה שהיו יותר מבן עשרים ]ר   -וזה שבאר פה את מי מל ולמה מל, כי כל העם היוצא ממצרים כל אנשי המלחמה  

 ות: מטומאת מצרים ודעותם הנפסד   הטהרוד לא  כי עו   -ים  מיתתם היתה בצאתם ממצר 
 בפסוק כתוב חרפת מצרים  ז

הלא  ם  המקרא חרפת מצרים, ועיין מצודות דוד שפירש שנקראת חרפת מצרים כיון שהמצרים היו מחרפים אותלשון    –  חרפת ישראל   ח
כמ   ם ערלי  ישראל נו ו אתם  חרפת  לומר  שינה  ורבנו  חרפה  .  היא  בעצמה  הערלה  כי  דה שראל י ל ,  ונראה  כי .  הך  היא    יינו  ישראל  חרפת 

 .יוחד היו שטופים זימה במ שהמצרים דייקא    ,להיות ערלים כמו המצרים 
שהחסדים מהדעת יורדים ליסוד  ל  הנ" ם לג ג'  יי אבל לא פרעו. אבל הדין הוא שמל ולא פרע כאילו לא מל וכמבואר בעץ ח   י"א שמלו   ט

 .רק אחרי הפריעה 
מלו ב ו  ביאר .  יבמות עב בגמ'    י   , המכה   המועילה לרפואת  תרוח צפוני לבדה  כיון שלא נשבה להם  דרך או  מדבר מחולשת ה טעם שלא 

  צד יתכן שלא מסרו את נפשם לקיים מצווה וצ"ע כי היו נזופים על חטא העגל ומרגלים.  שבה כיון שוטעם שלא נ לא מלו.    ום סכנה לכן מש
הדורות בכל  נפש כמו שנהגו  במסירות  הית.  זו  הוראת שעה ולכאורה  גמור,  למו   שלא   ה  רע  ג' קליפות של  בחי'  היא  ל. אע"פ שהערלה 

שך ממנו  מוגנים מעמלק ויצה"ר הנמ ם במדבר מוקפים בענני כבוד  לא הוצרכו להסיר אותה בהיותם בהנהגת מעל הטבע שנהגה בה אולי  

עיין   וצ"ע. להפך  כאן אלא  שום מפרש שפרש  ראיתי  לא  ה   הנ"ל   מלבי"ם   אבל  וכל  לוי  כן  ששבט  מבואר מלו  צדיקים שבעם    תוס' ב   וכן 

ע  כמבואר :  א יבמות  שבל ב   שמלו  כט  מע פדר"א  מלא  המדבר  את  ראה  ישראל עם  של  ובשם  רלתיהם  פרעו.  יסים נ רבנו  ,  ולא    שמלו 

ס  ורק לשבט לוי נכנס בנ והיה סכנה למול,  א שלא נכנסה לעננים כיון שהיו נזופים  צפונית נשבה אל בשו"ת או"ח רח כתב שרוח    והחת"ס 
 לכן מלו.

 ]דף צב:[  תיקון נח. יןעי יא

ַמר   -  .תיקון נח דף צב   יב ירַ   ֵליה    אָּ זָּר   ב ִ עָּ א  אביו  שמעון   מרבי  שאל   ֶאלְׁ א  ַמאי,  ַאב ָּ א  ִסי ו מָּ רָּ לֹא"  הפסוק   סיום   של   הפירוש   מה   ִדקְׁ ו  ִיתְׁ   (:צב   ף ד )  וְׁ ש  ֹוש ָּ   שפירשת   מה   לפי  ל "ר "  ב 

ַמר ,  קליפה   ואין   ערוה   אין   למעלה   הלא ,  לות דאצי   ן "בזו  שייך   בושה   ענין   מה   הנה ,  ן "זו  על   רומזים   ואשתו  שאדם  ִרי  אביו  ון שמע   רבי  ֵליה    אָּ ֲאַתר   כי,  אמרת   יפה   חביבי  בני  ב ְׁ ִאית  ב ַ ה   ד ְׁ וָּ ת   ִאית   ֶערְׁ ש ֶ   ב 
א ,  הבושה   ענין   שייך   הקליפות   אחיזת   מקום   שהוא   הזה   עולם ב   רק   ל "ור ,  ושת ב   יש   ערוה   שיש   במקום   רק  דָּ רֵ   אותיות   שהיא   ת "בראשי  לת במ   רמוז  וזהו  ִאיהו    וְׁ ש ֶ   א "יָּ   ,חטא   יראת   לידי  מביאה   בושה   כי  ת "ב 

ֵלית  ו ַמאן  שם   ואמרו(,  א "סוע   כ   דף   נדרים '  במס )  ל " חז  מר כמא  ת  ֵליה    ד ְׁ ש ֶ אי,  בושת   לו  שאין   מי  ב  ַוד ַ דו    לֹא  ב ְׁ מְׁ ֵלירַ   עָּ תֹוי  גְׁ הָּ א  ַעל   ֲאבָּ ִסיַני  טו רָּ   , סיני  הר   על   אבותיו  רגלי  עמדו  לא   בודאי  דְׁ

  לו  אין ש   ומי,  עמנו  פה   איננו  אשר   ואת ,  היום   עומד   עמנו  פה   ישנו  אשר   את   וכתיב ,  חטא   ליראת   זכו  סיני  הר   במעמד   כי,  כם פני  על   יראתו  תהיה   לבעבור   סיני  הר   למעמד   טעם   התורה   נה נת   שהרי  י"כפרש 
 (    מפרשים . )מזרעם   אינו  ים פנ   בושת 

ת  ומפרש  ַלת  ִאיהו    ו בש ֶ תְׁ וִנין  ב ִ וָּ ור ,  ים ונ גו  בשלשה   שייכת   בושת   כי  ג ְׁ ק  ִחו ָּ סו מָּ יָּרֹוק  וְׁ ין  וְׁ ִ פ  ַאנְׁ   לגוון   פניו  משתנים   כך   ואחר ,  מתאדמים   פניו ,  פתאום   מתבייש   כשהאדם   כי,  בפנים   רוק י  ום אד   לבן   ב ְׁ

ַמר ,  ירוקים   פניו  נעשים   אז  ארוך   זמן   מתבושש   וכשהאדם ,  חוורא   ואתי  סומקא   אזל (  ב "ע   ח נ   דף   מציעא   בבא '  במס )  ל "חז   כמאמר ,  לבן  ִאת ְׁ ה   לֹא  לבא   לעתיד   יעקב   בבני  שנאמר   ֹוןה ב ְׁ     ד ְׁ   קב ַיעֲ   ֵיבֹוש    ַעת ָּ
ון  בושה   מחמת   בגלות   פנינו  ישתנו  ולא ,  רב   הערב   כשימחו  דהיינו  ַגו ָּ ק   ב ְׁ יָּרֹוק   סו מָּ לֹא,  וירוק   אדום   בגווני  וְׁ ה עַ   וְׁ יו  ת ָּ נָּ ָּ ורו    פ  ון  היינו   ֶיֱחוָּ ַגו ָּ ור   ב ְׁ ִאל ֵ   ואמר   .    לבן   בגוון   ִחו ָּ ַלת   ין וְׁ ִאית   ִנין ו וָּ ג ְׁ   ת ְׁ   ד ְׁ
הֹון ת  ב ְׁ ש ֶ ין,  בושת   בהם   שיש   גוונים   השלשה   ואלו  ב  ֵ ַלת  ִאל  וִנין  ת ְׁ וָּ ַלת  ג ְׁ תְׁ ִליִפין  ד ִ ֱאגֹוזָּא  קְׁ   את   הגורמות   שהם ,  הטמאות   קליפות   שלש   על   ת שרומזו,  האגוז  של   קליפות '  הג   של   גוונים '  ג   הם   אלו  ד ֶ

ו ן ,  הבושת  ִאינ  ין   ד ְׁ יָּ הוֹ   ֶערְׁ בְׁ ש ַ   ןד ִ ַלב ְׁ ת   תִאתְׁ יָּיא,  ל "כנ   בהם   וטמונה   מלובשת   היא   בגלות   שעתה   המלכות   ינודהי  , הקשת   מתלבשת   שבהם   הקליפות   דהיינו  העריות   שהם   ֶקש ֶ ַחזְׁ ִאתְׁ הֹון   וְׁ   היא   בגלות   ב ְׁ

 (    מ "וכ   א "הגר . )בהם   מלובשת   כשהיא   רק   נראית 

ִגין ו ן  ו בְׁ ִאינ  יֹות  ד ְׁ ַלת  ֲערָּ ִליִפין  ת ְׁ ַמר ,  קליפות ה   שלש   הם   העריות   שאותם   ובשביל   קְׁ הֹון  ִאת ְׁ ין  ֵאין(  ב "ע   יא   ף ד   חגיגה '  במס )  בהם   נאמר   לכן  ב ְׁ ש ִ ֹורְׁ יֹות  ד  ֲערָּ ה   ב ַ לֹש ָּ ש ְׁ   בפנימיות   לדרוש   שאין   ב ִ

א  ַוֲאִסיר ,  העריות   שהם   הקליפות   בשלש   מלובשים   אדם   שבני  זמן   כל   בא ל   לעתיד   שיתגלו  התורה   סודות   של  לָּ כ ְׁ ַ ת  ִאסְׁ הֹון  לְׁ ִגין,  האדם   את   המטמאות   הקליפות   הם   כי,  עריות ב   להסתכל   לאדם   ר ואסו  ב ְׁ   ו בְׁ
א א  יר ֲאסִ   ד ָּ ָּ ַעמ  א  לְׁ יש ָּ וִנין  ַקד ִ וָּ גְׁ א ב ִ לָּ כ ְׁ ַ ת  ִאסְׁ ת  לְׁ ֶקש ֶ ,  עצמו  את   מטמא   בקליפות   והמסתכל ,  בהם   מלובשות   שהקליפות   לפי,  הגשמי  קשת ה   של   בהגוונים   להסתכל   הקדוש   לעם   אסור   זה   בשביל   וכן   ד ְׁ

א דָּ ה   זָּארָּ   וְׁ לָּ רְׁ עָּ ה    ִאיתד ְׁ   דְׁ ַלת  לָּ ִליִפין  ת ְׁ ִריךְׁ (,  שם   א "ובהגר   ז"ל   בתקון   עיין )  עור   גלדי  שלש   לו  יש   הערלה   עור   כי  ל "ור ,  קליפות   שלש   לה   שיש   הערלה   של   הסוד   וזהו  קְׁ צָּ ַאֲעבָּ   ד ְׁ אלְׁ   ת ֵמאוֹ   לֹון  רָּ
ִרית ִאיִתיהָּ   כ "מש   קוים י   הקליפות   תבטלוכשי  ו ִמי ָּד ,  המילה   ידי  על   קודש   ברית   מאות   אותם   להעביר   שצריך   קֶדש    ב ְׁ ֹור   ו רְׁ כ  ִרית   ִלזְׁ ם   ב ְׁ    .   עמה   להתיחד   ויזכור   בקדושתה   מלכות   את   א " ז  אה שיר   עֹולָּ
ַעל  ין   וְׁ ֵ ַלת   ִאל  ִליִפין  ת ְׁ ַמר   קְׁ ל ,  בסנה   למשה   נאמר   יפות קל   השלש   אלו  ועל   ִאת ְׁ ֶליךָּ   ש ַ עָּ ֶליךָּ   ֵמַעל   נְׁ ד ,  רגליך   שעל   הקליפות   לבושי  משלש   שתתפשט   ַרגְׁ   להתקרב   משה   יכול   שהיה   יִתיהָּ אִ ו רְׁ   ו ִמי ָּ

א,  השכינה   אל  נָּ ִזמְׁ מש ֶ   ו בְׁ ה   ה דְׁ ש    ֲהוָּ ַלב ֵ הֹון  ִמתְׁ ִתיב   ַמה ,  בהם   מלובש   היה   שמשה   בזמן   אבל   ב ְׁ יה    כ ְׁ קְׁ   ַאל   בו  כתוב   מה   ב ֵ ט   ִמי ָּד   אבל ,  הקליפות   לבושי  עם   ֲהלֹום   ַרב ת ִ ַ ש   ַ פ  ִאתְׁ יהו    ד ְׁ יְׁ   ִמנ ַ
ִריב  קְׁ ן   ִאתְׁ ָּ מ  ַ   א " הגר . )עדן   בגן   הנשמות   שלובשים   הלבושים   כעין   והוא ,  התחתון   העדן   הגן   של   מחשמל   קדוש   בגוף   בש נתל   כי,  אליו  שנתגלה   השכינה   מראות   את   לראות   שם   נתקרב ,  פות לימהק   שנתפשט   יד מ   ת 

 (   מ "וכ 

אוְׁ  זָּא   דָּ קָּ   רָּ אדְׁ נָּ ב ָּ ה ,  לקמן כד   ה "הקב   עם   ינה השכ   ונתייחדה   נתקרבה   הקרבן   ידי  שעל ,  קירוב   לשון   שהוא   הקרבן   סוד   וזהו   רְׁ ֲהוָּ ִחית  ד ַ א   נָּ ָּ א   ֶאש   קָּ לָּ ַאדְׁ ין  לְׁ ֵ ִליִפין  ת לַ ת ְׁ   ִאל    מן   אש   יורדת   שהיתה   קְׁ

א ,  קליפות   השלש   אלו  את   לשרוף ,  השמים  דָּ ִתיב   הו א   הָּ ֹוַרת   זאת   שכתוב   זהו  ִדכְׁ עֹולָּ   ת  ה   ִהיא   ה הָּ עֹולָּ דָּ   ַעל ,  באש   כליל   לשון   שהיא "  עולה "   כאן   נזכרת   פעמים   שתי  הָּ גֹוֵמר   ה מֹוקְׁ   אש   א הי  וְׁ

ַלת   אהָּ ,  ת קליפו  השלש   נשרפות   האלו  אשות   שלש   ידי  ועל ,  השלישית  וִנין   ת ְׁ וָּ א   ג ְׁ ָּ ֶאש   ֲהווֹ   ד ְׁ ֲחִתין   ד ַ ַלת  נָּ תְׁ לֹוִתין   ב ִ א   צְׁ קָּ לָּ ַאדְׁ א  לְׁ דָּ אֹוקָּ ִליִפין  יןִאל ֵ   ו לְׁ   שהיו ,  אש   של   גוונים   שלשה   הם   הרי  קְׁ

  זמן   שאז   יצחק   שתיקן   המנחה   בתפלת   ירדה   אדומה   אש ,  לבן   שגוונו  חסד ה   מן ז   שאז  אברהם   שתיקן   שחרית   בתפלת   ירדה   לבנה   אש   ל " ור ,  ות יפ הקל   שלש   אלו  ת א   ולשרוף   להדליק ,  היום   של   התפלות   בשלש   יורדים 

ַההו א  .   ירוק   שגוונו  שבתפארת   הרחמים   זמן   שאז  יעקב   שתיקן ,  ת ערבי  בתפלת   רדה י  ירוקה   ואש ,  אדום   שגוונו  הדין   מדת   של  א  ו בְׁ נָּ ה ,  הקליפות   כל   שנשרפו  הקרבן   ת רב הק   של   הזמן   תוובאו  ִזמְׁ א  ֲהוָּ ש ָּ   ֻקדְׁ
ִריךְׁ  ֵרב   הו א   ב ְׁ קָּ יה    ִמתְׁ ֵ ת  ִכינְׁ ש ְׁ ִבין   ַוֲהווֹ ,  הקליפות   חציצת   שום   בלא ,  היחוד   בסוד   לשכינתו  מתקרב   ה "הקב   היה   אז  ב ִ רְׁ קָּ ון   ִמתְׁ וָּ יֵליה    ַאתְׁ ה '  י,  ה "הוי   השם   של   האותיות   מתקרבים   והיו   ד ִ   שהוא '  ב ְׁ

ה '  ו ,  א "ו א   יחוד  א,  ן "זו   יחוד   הוא ש   'ב ְׁ נָּ ִזמְׁ ין   ַדֲהווֹ   ו בְׁ ש ִ ַלב ְׁ יןאִ ב ְׁ   ִמתְׁ ֵ ִליִפין  ל  ַמר   הקליפות   באלו  מתלבשים   היו  ן "שזו  הגלות   ובזמן   קְׁ הֹון  ִאת ְׁ ב   לֹא,  בהם   נאמר   ב ְׁ רְׁ ֹות  ו  ִתקְׁ ַגל  ה עֶ   לְׁ וָּ   כי   רְׁ

א  לכן ,  מעלה   של   ביחוד   יתאחזו  ערוה   הנקראות   הקליפות  לָּ ִריךְׁ  וְׁ קָּ  צָּ א לְׁ בָּ ו רְׁ וָּ ה ' י   של   האותיות   את   שם   לקרב   ראוי  אין   אז  ןַאתְׁ ה ' ו' ב ְׁ  (    ומפרשים   מ "וכ   א "הגר . )למעלה   יחוד   אין   אז  כי  'ב ְׁ

ִגין א  ו בְׁ ינו    ד ָּ ק ִ ַ ַלת  ת  לֹוִתין  ת ְׁ ל   צְׁ כָּ א,  יום   בכל   תפלות   שלש   חכמים   נותק   זה   ובשביל   א יֹומָּ   ב ְׁ רָּ ַאֲעבָּ ַלת   לְׁ ִליִפין  ת ְׁ ין  קְׁ ֵ ה   ִאל  לָּ רְׁ עָּ רִ   ֵמאֹות   ד ְׁ ִאיִהי  יתב ְׁ א   ד ְׁ ת ָּ ִכינְׁ   ולהסיר   להעביר   כדי  ש ְׁ

א ,  הקליפות   לבושי   את   ממנה   להפשיט   ל "ור ,  השכינה   סוד   שהיא   ברית   מאות ,  הערלה   של   האלו   ות קליפ ה   השלש   את  דָּ יָּא   ו בְׁ רְׁ ַלת   ש ַ תְׁ וָּ   ב ִ ִהיִרין   וִנין ג ְׁ   גוונים   בשלשה   ומאירה   שורה   היא   זה   ידי  ועל   נְׁ

ו ן , פלות ת   השלש   ידי  על   ת "חג   של   ויפים   מאירים  ִאינ  ֲהִנים   ידי  על   נאמרות   שהתפלות   ד ְׁ ֵאל  ים ִוי ִ לְׁ  כ  רָּ ִיש ְׁ  .   הקרבנות   את   מקריבים   ידיהם   שעל   כמו,  ת " חג   כנגד   שהם   וְׁ
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אמו יוסף, אמרה  כשנולד  ל(  רחל  וע"כ  חרפתי.    \טו/)בראשית  הכתוב  אסף אלקים את  פשט 
אותה לשם יופי וזנות את לאה לבנים ושיצא עליה לעז שיעקב נשא    ,לה בושה וחרפה  חשבעקרה נשהיותה  

ה גם  תכוונת רחל הי   , כיון שיוסף בחי' צדיק בחי' תיקון הבריתש  ,אר עפ"י הסודורבנו מב   כמנהג הגויים דאז.

ות התגלכי ב  ,ה"ותתגלה ברית של ישראל עם הקב  לומר שעל ידו תוסר הערלה מעל מדת היסוד בכלליות
לברית  בחי' יוסף שהוא בחי' קדושת הברית בחי' מילה   הרומזת  על העטרה  הכסוי  שהיא הסרת 

התאווה  שלנו   התגברות  שממנה  הערלה  הסרת  ע"י  הקב"ה,  היינו [טז]  כנודעעם  החרפות,  נאספו   ,
היא משמע שרחל רמזה שעד שנולד יוסף אזי היה כסוי ערלה על המדת היסוד שהשלש קליפות כנ"ל.  

כריתת דהיינו  הסרת הערלה,  דהיינו    בחי' מילהרית והקשר של עם ישראל עם הקב"ה ועתה משנולד נעשה  הב 
, דהיינו כריתה מהג' קליפות והתגלות הברית עם הקב"ה. כי כמו שהאבות תיקנו כל אחד מדה מג' מדות  תברי 

ה ואהרן את יהם מש)ואחר  ת.שמקומו תחת התפאר  ,יוסף תיקן אחריהם את מדת היסוד  ,חסד גבורה ותפארת
 ועים שתיקנו ז' מדות( את המלכות סה"כ הם שבעה ר ד המלךנצח והוד ודו

 
 כנ"ל והרביעית נכללת בקדושה ' קליפות גמצוות שעל ידם מכניעים את ה  שתי עתה יבאר עוד 

בעש"ק חמין  מים  רחיצת  כוונת  קודש-וזהו  שבת  אז  \יז/ בערב  כי  העשיה ה  עולבשבת  ,  עולם 

גנכללת  נוגה    יטקליפת ם  וג  \יח/ לאצילות, חפיצים  ואז  קליפות  בקדושה,  השלש  הטמאות  ם 

 
 .ובריתך ינצורו )דברים לג ט( כמ"ש  במדבר    ו ל שכן מ   ישראל לבד משבט לוי  כל   יג

.  כג( -ם א ולא בחטא מרגלים )ספרי דברי   העגל )בראשית רבה ג' א'(   א ט כי לא היו בח   כי לא היו נזופים )ספרי בהעלותך ט' יב(    וכן במדרש 
ע  יבמות  תוס'  ואמר א ועין  ישראל,  שלך  מערלותיהם  מלא  המדבר  כל  ראה  שבלעם  כט  פרק  דר"א  מפרקי  שהקשו  יע   :  עפר  מנה  קב  מי 

שבט"ו באב פסק נזופן של ישראל ואז  (  ב י   וד דברים עמשמן ראש לר' אשר אנשיל כץ ) עיין  ו   וכן הוא בתרגום יונתן שם.    ( ' )במדבר כג י
יוסף    ראה   ובלעם כל ישראל  מלו   ויקם(  ועיין פרדס  יהונתן איבשיץ בלק ד"ה  ובלק  ) ערלותיהם בראש השנה )תפארת  דברים אות קלה 

 .   ג( אות מ 

כדי להחיש תאווה  א  שמצות מילה הי )איבשיץ( פרשת בלק ד"ה עמי זכר נא מה יעץ בלק( שכתב עפ"י הרמב"ן    יהונתן   אהבת   אבל עיין 
למול לפני כניסתם לארץ כי היה גלוי וידוע לו ית' שיחטאו בזנות בשיטים וכדי שיהיה להם  ראל  הידועה, לכן בכוונה לא ציוה ה' את יש

   ה בגלל שלא מלו, לכן לא ציום למול.גברה בהם התאוו לימוד זכות, שהת
 ז.עי"  פש אע"פ שלא נשבה רוח צפונית, ובאמת מתו הרבה מילדיהם נ   במדבר במסירות)דברים לג ט( ששבט לוי מלו    עיין ספורנו  יד
:   בראשית פרק ל   טו ָמה  ח ֶאת ַרחְׁ ַ ת  פְׁ ַמע ֵאֶליָה ֱאלִֹּהים ַוי ִ ְׁ ש  ֹּר ֱאלִֹּהים ֶאת ָרֵחל ַוי ִ כ  זְׁ ִתי: )כ   )כב( ַוי ִ ָ פ  ֹּאֶמר ָאַסף ֱאלִֹּהים ֶאת ֶחרְׁ ן ַות  ֶלד ב ֵ ֵ ַהר ַות  ַ   ג( ַות 

ְׁ )כד( ַות ִ  ָרא ֶאת ש  ן ַאֵחר:קְׁ הָֹּוה ִלי ב ֵ ֵסף ֵלאמֹּר יֵֹּסף יְׁ ִמי  ( וַ )כה   מוֹּ יוֹּ קוֹּ ָכה ֶאל מְׁ ֵאלְׁ ֵחִני וְׁ ְׁ ל  ַ ֵסף ַוי ֹּאֶמר ַיֲעקֹּב ֶאל ָלָבן ש  ָדה ָרֵחל ֶאת יוֹּ ר ָילְׁ ֶ ֲאש  ַ ִהי כ  יְׁ
ַארְׁ   ִצי: ו לְׁ

תר   -)כג( אסף    רש"י  )ישעיה ד( אסף חרפתנו )שמות  הכניסה במקום שלא  וכן  ולא יאסף ה אה  )ישעיה ס(  בי ט(  ד( אספו נגהם  )יואל  תה 
שהייתי לחרפה שאני עקרה והיו אומרים עלי שאעלה לחלקו של עשו הרשע. ואגדה כל זמן שאין    -חרפתי        מן: וירחך לא יאסף לא יט 
 זה בנך מי אכל תאנים אלו בנך:   לתלות סרחונה משיש לה בן תולה בו מי שבר כלי לאשה בן אין לה במי  

ם נושאים שתי נשים אחת לפ"ו ואחת לתשמיש  אנשי )כג( חרפתי. יתכן שבזמן ההוא היו מקצת    -  קארו   י יצחק רב ב והקבלה בשם  ת כ ה 
ל ד' י"ט(, וכך היו אומרים ליצני הדור, יעקב יש לו  בלבד שהיו משקין לה כוס של עיקרין כמו שהיו עושים אנשי דור המבול )רש"י לעי 

גדולה לרחל לחשבה  רפה  ולכן אינה יולדת שהשקה לה כוס של עקרין, וזאת היתה ח   ישאינה רק לתשמ   שתי נשים, ורחל שהיא יפה לו 
 כזונה, ולזה אחר שילדה והוסר חרפתה ממנה אמרה אסף אלהים את חרפתי )ר"י קארו(: 

וברחובותם את חרפתי. עיין רש"י, ורמב"ן כ' אסף אלקים חרפתה שמדב אסף אלקי   -  כתב סופר כל    ים ועתה אסף אלק   רים בה בשוקים 
מעשרה בנים, כעין דכתיב במשה ]שמות ב, ב[ ותרא אותו כי טוב הוא, וכן ראה  לה    זאת. והנ"ל כי רחל הבינה כי בן זה הוא מובחר וטוב 

ביוסף שהוא שטנו של עשו, וכן הבינה רח  והיא    ל בנבואתה, ואמרה כי קיבץ ה' ואסף חרפתה שהיה לה בכל בןיעקב  ובן שילדה לאה, 
לה בן השקול כנגדם וממלא כל הצער שהיה לה, והיינו  נתן  בכל פעם ופעם, וראה ה' בעניה ואסף וקיבץ חרפות רבות ו ז  יתה לחרפה ובוה 

 אסף אלקים את חרפתי: 
 שער המצוות פרשת לך לך   טז

יו ואח"כ  פנ חץ בהם תחילה  לפניו עריבת מים חמין ורו אח"כ היו מביאים    -ושי סדר שבת דרוש א ענין קבלת שבת  דר   -  שער הכוונות   יז

והיה מנגב אותם במטפחת   ים חמין הנז' ומנגב אותם. וטעם רחיצה זו היא מה שרמזו בס"ה בפ' ויקהל ד'  ו במ ואח"כ רוחץ רגלי ידיו 

מתק  כי  יום ששי  בכל  מה שנעשה  בענין  ע"א  א ר"ג  מדור'  כעין  נעשים  ואח"כ  כו'  כוכבים  אותם שבעים  ורוצים  בצים  חד של אש 
אות' המדורה של אש היא    ן הוא כי העני ו   .     כו'דאשא  מעולם האצילות וכדין אתער חד שלהובא    פע להתאחז לקבל ש להתקרב ו 

ה כי השפע של יום השבת שעבר לקחוהו  והקליפה בראות  סוד אות' קלי' הדקה הנק' קלי' נוגה שהיא הקלי' היותר קרובה אל הקדושה 
בששת   החול  ימי  ע"ש  ו'  שהוא  ועתה  המעשה  שתח ימי  יודעת  להתעלו זו היא  הקדושה  למע   תר  שם  להזדווג  כדי   לה כדי  שפע    ולקבל 

בעולמו לחז  שפע  פ"א  ולהשפיע  ימי    ת ור  ששת  כל  גמרו  שכבר  כיון  כי  פרנסתה  ג"כ  לשאול  כדי  עולה  היא  הקליפה  גם  ואז  התחתונות 
ג"כ לקחת אחריהם גם היא ח הח זמנה  וזו היא הסיבה שב ול לקחת חלקם הנה הגיע  יומא שתיתא לקה כהם  סלקא הקליפה לעילא  '  כל 

לכך נמשך מן הגבורות העליונות כח    ,לות של העולמות ותוספת קדושתם העליונה ל ל הכ ויבט ואמנם כדי שלא תערבב שמחה העליונה  
דאשא   , אחד  שלהובא  הק   , הנקרא  את  כוכבא ומוריד  ההוא  בחי'  היא  אשר  ההיא  חד    , ליפה  כעין  עד  דאתעביד  למטה  דאשא  מדורא 

ונמצא כי הרגלים שהם    ,ת היא דבוקה עם היסוד מלכו ימי החול הנה הם סוד ו"ק הנקרא חג"ת נה"י ואמנם ה  ששת ה  והנ            :התהום 
וכבר נשלמו    , ובראותה שנשלמו ששת ימי החול   ,ה"י והקלי' מקומה הוא למטה מן נ   ,הנה הם מתפשטים למטה ממדת המלכו'   , נצח והוד 

ה לינק בחי'  היא    , ירכים  רוצה  בא    , לעלותאז  היא חלקה.  זמ כי  גם  וץ אח"כ הרגלים  ולרח   , וז"ס ענין קציצת הצפרנים בע"ש נה לקחת 

המ' מן הרגלים  ואת הזו   ,הנמשלת במים החמין כי היא המגרשת והדוחה את הקליפה   , ההוא שלהובא דאשא   להורות על   , במים חמין



 ר"ן מוה                                 בפ  תורה                ליקוטי                                 4צד: 

ואז   בע"י  לעלות לאחוז בקדושה,  שבת  מים  הרחיצה  בערב  י"החמים  , [כ]   יורדים בחי' שלהבת 
על כן ע"י רחיצה    יןבחי' מים חמה הנ"ל היא  -השלהבת י ומכוה אותן שלא יאחזו בקדושה, והוא  

כווה אותן  להבת אש שמום המים כמו שה חנעשהטמאות,    תוליפהפיל את הקכשמכוון ל  בת,ש רב  בחמין בע 

 . והן נופלות
קודש-כוונת נטילת צפרניים בעש"קר  ו אבי גם  והוא   הכוונות  [כב]   כנודע  \כא/בערב שבת  , \כג/בשער 

עפ"י  לבאר  נראה  ההקדמות/  והביאור  בקיעות  \כדשער  יש  האצבעות  קדושים  ,שבקצה  אורות  יוצאים   , משם 
ינקו משם  רשארית מלבוש אדם הראשון, כדי לשמו  שהם  , פרניםשאיר שם צ והקב"ה ה ורק   ,שהחיצונים לא 

היא בחי' קליפת    ן שהציפור ולפ"ז אולי אפ"ל    .ממשאה  בשר האצבע הוא טוממה שגדל יותר מדאי ועובר את  
  ים ניעכמאת העודף    ציםצוקהבוקעת מקצות האצבעות, וע"י שששומר על הקדושה  חשמל  בוש  מל '  ובחי   ,נגה

 : נכלל בקדושה  ן מהציפור ואזי מה שנשאר  ,תיפות הטמאואת הג' קל
 

"הנעלבים ואינם עולבים , שבו פתח את התורה מאמר חז"ללבאר את רבנו חוזר  ,עפ"י המבואר עד כאן עתה 
עליהם נאמר ואוהביו כצאת השמש   \כה/ שומעים חרפתם ואינם משיבים עושים מאהבה )ושמחים ביסורים( 

    " בגבורתו
  וכאן מבאר רבנו, ת הטמאות הן כיון שבעוונותיו נתן כח לג' קליפו ,החרפות שמחרפים את האדםש ונתבאר

להראות שמזלזל בו  , כי אם שותק לייסר את מחרפו השתיקה היא קליפת נגה ,שבשעה שמחרפים את האדם 

 
ה באדם דעשיה כי שם התדבקו' ואחיזת הקלי' ולכן  שי הוא בעולם הע   ן כי כל זה ו צריך לכו   אמנם ו         ומורידין אותם בתהום.  ,העליונים 
ל  הפנים    רחוץצריך  צריך לרחוץ  בתחילה  ולכן  בקדושה דאדם דעשיה  מקום אחיזת הקלי'  מקומו' אלו הם  כי כל  והידים  הפנים  גם את 
ואח" העליוני  ג"כ  משם  ונדחין  הידים  רוחצין  ואח"כ  משם  ונדחין  למטה ם  שהם  הרגלים  רוחצים  לה   כ  נגמרו  לגמרי  פר ואז  ולהסתלק  יד 

 משם: 
ראיתי בגליון דברי תורה של החלבן זצ"ל על פסח שכתב לבאר טעם שאע"פ שיש בא' דפסח    ? באצילות  צ"ע מדוע אנו לא מרגישים   יח

הוא   עצמו  שהאור  וביאר  כלום,  מרגישים  לא  מדוע  עצומים  הזמן אורות  תחת  היא  בו  שלנו  וההרגשה  הזמן,  מעל  מצד    ובאמת  , בבחי' 
ובנשמה זה נעשה קניין, אבל כדי שנרגיש    ,לים את כל האורות הנפלאים בכל זמן כגון שבת ויו"ט שהיא מעל הזמן אנו מקב   נוהנשמה של 

 .ירדו לבחי' תחת הזמן, ותחת הזמן כל דבר נמשך זמן לכן לוקח זמן שעד שמרגישים   אורותזה צריך שה ל   בלב שלנו, זאת  
 קליפות   -מתרצו  יט

 יה בת' ו' שלהים חר * שיר השי כ

תורה אור    -  השל"ה הקדוש   כא ַנִים.  \ פה אות  } מסכת שבת  רְׁ ָ ִצפ  ִטיַלת  נְׁ ד  סוֹּ ֲעקֹב ֶזה לְ {  י  ת  ע  ּתֹול  ג'(:  ׁשֹון  אות  ו ש       )סוד שבת  ב  לְׁ ַ ַהמ  י  כ ִ ע  ד ַ
ַרִים  ת ֲאחוֹּ ָראוֹּ קְׁ ת ַהנ ִ בוֹּ כ ָ רְׁ ֶ ד ַהמ  וֹּ ן ָהָיה ִמס  וֹּ וֹּ ָהָאָדם ָהִראש  ש  ב  ַלב ֵ תְׁ נ ִ ֶ ֶֹּרן.  ר" )זהר ח"ב דף    ש  י ִצפ  ֵ ו ש  ב  ֵהם ַמלְׁ ֶ ֵתינו  ַז"ל )שם( ש  וֹּ ַדַעת ַרב  ח ע"ב(, וְׁ

ָהָיה  ֶ ש  ָחטָ   ו כְׁ ֶ ש  יָון  ֵ כ  ֵאָליו.  ַרב  ִלקְׁ ַרע  ָבר  ד ָ ל  ָיכוֹּ ָהָיה  לֹּא  וְׁ  , תוֹּ אוֹּ ִבים  בְׁ סוֹּ ָהיו   ָהֵהם  ת  בוֹּ כ ָ רְׁ ֶ ַהמ  ל  כ ָ ֵעֶדן,  ַגן  ָההֵ ב ְׁ ת  רוֹּ אוֹּ ַהמ ְׁ קו   ל ְׁ ַ ת  ִנסְׁ ֵמָעָליו  א,  ם 
ו  זנִ וְׁ  נ  ֶ וֹּ ִממ  ַאר ב  ְׁ לֹּא ִנש  ָקר[ ַההו א, וְׁ בו ש  )היצר( ]ַהי ָ ט ֵמַהל ְׁ ֵ ש   ַ פ  ָאה  תְׁ מְׁ ָהִביא טֻׁ ֵאין לְׁ ֶ ִפי ש  ֶהם. ו לְׁ ֶבֶבת ב ָ ַהז ֲֻׁהָמא סוֹּ ת, וְׁ עוֹּ ב ָ י ָהֶאצְׁ ֵ ָראש  ב ְׁ ֶ ו ַלת ַמה ש  

נֵ  ְׁ ִמפ  ת,  ב ָ ַ ש  ֶעֶרב  ב ְׁ ָלם  ְׁ ִלט  ָצִריךְׁ   , ש  ד ָ קְׁ מ ִ ָ ב ַ ת  ֹּא  ל  ֶ ש  הו  חו  י  י  כ ִ  , וֹּ ב  ֵזל  ַזלְׁ לְׁ ֵאין  ֶ ש  ֵקם,  רְׁ ִיזְׁ לֹּא  וְׁ ָאה.  מְׁ ֻׁ ַהט  ַעל  ה  ָ ש   דֻׁ ַהק ְׁ ָהֱאלִֹּהים  ל  'וְׁ ָלם,  ָהעוֹּ ֵלמו ת  ְׁ ש  א 
ָפָניו' )קהלת ג, יד(:  ְׁ או  ִמל  רְׁ י ִ ֶ ה ש   ָעשָֹּ

 פרי עץ חיים שער שבת פ"ג. שער הכוונות סדר שבת דרוש א ענין קבלת שבת.  כב

 שסוד רחיצת חמין ונטילת הצפרניים שווה.  "ל הנ בשער הכוונות  כמבואר    כג
עד   -  שער ההקדמות עיין    כד יונקים  :  דף  איך  לידע,  סתומים:חיצונים(  )ה צריך  בהיותם  בסופי אצבעות      מהם,  הנה  כי  הוא,  הענין  אבל 

  הצפרנים בהם נשרשים י  לות. ונודע, כ ם ויוצאות וגדי הידים והרגלים, יש שם בקיעות, אשר מתוך הבקיעות ההם, צומחות שרשי הצפרני 
מדאי,   יותר  יגדלו  שלא  לומר,  רוצה  טופרין.  לרבאה  דלא  צריך  ולכן  האצבע,  בשר  על  מהם  שעודף  במה  בהם,  ומתאחזים  הקליפות 

מן הבקיעות הה  והרגלים,  הידים  יונקים, מאצבעות  הם  ודרך שם  כי שם אחיזת החצונים,  מן אצבע ויעדיפו על בשר האצבע,  ואף  ות  ם. 
, לפי שאינם מחוברים עם ראשי פרקין דנו"ה, אמנם שם הם קצוותיהם וסיומיהם ולכן יונקים משם הקליפות. ובפרט, כי יש  ים הידים יונק 

בזה    בהם פתחים ובקיעות כנזכר. וזהו סוד פסוק, ויפוזו זרועי ידיו, שאמרו רז"ל שיצאו טפות זרע אל החצונים, דרך בקיעות הצפרנים. גם

סוד האצבעות        בסיום האצבעות, ולא בשאר איברי הגוף, והוא, כי משם יונקים החצונים השפע שלהם:ם  למה הצפרנים ה תדע סבה,  

דאשתאר  והצפרנים  ממה  היו,  טופרין  כי  הזוהר,  בספר  ויקהל  בפרשת  עניינם  נזכר  וכבר  הצפרנים.  בענין  הביאור  שנרחיב  צריך  ולכן   ,
כי הצפרנים אינם קליפה ממש, שאם כן, תמיד יהיו הידים טמאות ממש, ואין להם  ,  '. והענין הוא דם קדמאה וכומאינון לבושין דנהורא דא 

טהרה על ידי נטילת הידים. אבל דע, כי הצפרנים הוא לבוש נהורא ממש של הקדושה, שהלביש קודשא בריך הוא לאדם הראשון, אלא  
שה, עד מה שמגדילים, עד סיום בשר האצבע, ומה  דו , ועדיין הם ק כות ודקות רב שהוא לבוש קשה בטבעו, לפי שהוא שרשי הקליפות בז 

שנתנו הצפרנים בסיום האצבעות, יובן סודו, ממה שאמרו רז"ל בספר הזוהר פרשת    ואמנם מה           שעודף מן הצפורן ולחוץ, הוא קליפה: 
גם כן ענין הצפרנים, שהם    הו ו הקליפות. וז יכנס   תרומה, דשוי קב"ה, חד חופאה תקיפא קשיא, על ארעא דישראל אחר החרבן, כדי שלא 

לבוש קשה עד מאד, שנתנם השי"ת בסופי האצבעות, מקום בקיעת מוצא האורות, כדי להגן ולכסות על האורות ההם שיוצאות משם,  
ע  מן הצפרנים העודף  שיוצא  ובפרט ממה  שיונקים קצת משם,  ודאי  מן הצורך, אבל  יותר  בהם החיצונים.  יתאחזו  כנזכר.  ל הבששלא  ר 

וידיו טמאות, לפי שכיון  ת  ובזה  צפרניו יותר מדאי. גם תבין, למה הצפורן העודף על הבשר, חוצץ בטבילה  בין עונש גדול, למי שמגדל 
שהצפרנים הם בחי' לבוש חיצון, ולא עוד אלא שהוא קרוב אל אחיזת החיצונים, לכן אין לגדלם יותר מדאי כנזכר. אבל מה שהם כנגד  

 יפה זכה ודקה: קל חינת שרש של ה היא ב הבשר,  

 דבתחילת התורה השמיט גם תיבות ועושים מאהבה.צ"ע בכוונה או מאהבת הקיצור.  שתי תיבות אלה. ו   רבנו השמיט   כה 



 ר"ן מוה                                 בפ  תורה                ליקוטי                                 5צד: 

אלא  יהודי  לבזותשלא  ,' צון הריודע כי  ,ואם שותק מאהבת ה' ,היא נכללת בג קליפות טמאות  ,א מחשיבולו
 בקדושה.  תאזי השתיקה נכלל \כולכבדו וללמד עליו זכות/ 

שההתלהבות שלו היא ה אזי עליו נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו דהיינו -י  וכשמקיים זאת בשלהבת
ות הטמאות, ונכלל  פבהתלהבותו שורף את הג' קלי אכך הו, שכשהיא בגבורתה היא שורפתכמו חום השמש 

 ה.בקדוש

והוא  שמחרפים  מי  דהיינו  הנעלבים ואינם עולבים,    \כח/,כז)שבת פח ע"ב(   וזהו פי' הגמרא אותו 

חרפתם ואינם   לםשומעי  שהם  דהיינוהוא שתיקה.  שלשון חשאי,  י' ח"ש,  ח בבכט  ואז הואשותק  
האדם  זאת  עושין  שדווקא  ו.  לאכנ"למשיבים   של  שתיקה  לפעמים  כי  כדי היא  מאהבה, 

יסורים לשכנגדו זלזול,  לעשות  לו  לה  ,להראות  בעיניו  חשוב  לושאינו  כזו  ע"י  ואז    ,שיב  הוא  שתיקה 
זו   נגה  בחי'  בקליפהשקליפת  הם  מאהבה  שותק  . אבל כשהוא  הטמאה  נכלל  יסוריו  שכל  שמבין 

י ה'  יוכיחבבחי' את אשר  והמאהב  והכל לטובתו  ה',הוא  חרף  ,  )דהיינו חש אז הוא בחי' ח"ש    רק שליח 

 נכללת בקדושה.  שעי"ז קליפת נגה   תיקה,לשון ש ( הנ"ל למחשמ
אפילו מצד התורה מותר    גון לשתוק למחרפיו,כ  ,מהתורה    רהיעב  ואינוהתורה,  ממה שאינו מצווה  הביאור כי  

חכמה מבין שמיותר, ורבנו   ד עם יורק  מכלל הדברים שמותר ון  וה  יסרו,  י שיב חרוף וכל שכן לשתוק כדי ללה
נ תיקון  איזה  כאן  נעשהמבאר  ששו  פלא  מאהבהע"י  הטמאות    שמכניע  , תק  הקליפות  את  אעי"ז  ת  ומעלה 

 קליפת נגה להכלל בקדושה.  
נמי כל   כגון  י המעשים של הוהכי  .  וכיוב"ז  מצוות עונה כתרנגול,בוולהתענג במעדנים,  להרבות באכילה  תר, 

קליהע כ.  ביבמות  חז"ל  אמרו  לך.ם  במותר  עצמך  ש  דש  קדושים(  פ'  ריש  )רמב"ן  נבל   להיותאפשר  ואמרו 
כשמחרפים אותו ומבזים  סיון קשה כגון  י נה, ובפרט היכן שאהבת ה'ומי שמתקדש במותר מתוך    ברשות התורה.

ישותו   וכל  פניו,  העכורים  ומלבינים  כבודו  צועקודמיו  את  ולהקים  לנקום  שותק  אעו  ,שרוצה  מתגבר  פ"כ 

אהלבש ה'הבת  העומדיםבת  כל  הזה  י בנ  ,  אומר  סיון  הכתוב  כיואוהב עליהם  השמש  ו  צאת 
פירוש ששלהבת לבו של אהבת ה' היא כמו המים החמים    כנ"ל  לג בחי' שלהבת יה   לבבגבורתו, היא 

 :  שעל ידם מפילים את הג' קליפות טמאות שלא יעלו לאחוז בקדושה כנ"ל  הנ"ל צת ערב שבת י של רח
 

   לשון החברים שקיבל.לשון מוהרנ"ת שהוסיף ביאור ל אן לשון החברים ומכאן הואכ עד
הנ"ל, שהם  ש'  פי]לד קליפות  הג'  בחי'  דוחים  עי"ז  משיבים,  ואינם  חרפתם  ע"י ששומעין 

כי  ונכללים בבחי' חשמ"ל ע"י השתיקה שהיא בחי' ח"ש,  בחי' ערלה בחי' חרפה כנ"ל. 
החרפה   דוחה  טמאות  ההבא הוא  קליפות  רוצה    כנ"ל,  מג'  שאינו  חבירו.  ע"י  את  ולחרף  לריב 

 
ִת   -  עיין סוף תורה ו'   כו ְׁ ַהש   וְׁ ִמיָמה  ַהד ְׁ ֵדי  יְׁ ַעל  ֶ ש  ֵעיל,  לְׁ בָֹּאר  מְׁ ה  ִהנ ֵ ַעל  וְׁ  , תוֹּ ין אוֹּ ַבז ִ מ ְׁ ֶ ש  כ ְׁ ַלֲחֵברוֹּ  ִקין  תְׁ וֹּ ש   ֶ ש  ִהיא  יְׁ יָקה  ֶ ש  ו ָבה,  ש  ִלתְׁ ֶכה  זוֹּ ֶזה  ֵדי 

ד ָלדו ן ֶאת כ ָ  אֹּ ֵהר מְׁ ִלז ָ ִריִכין  י צְׁ "ל, כ ִ נ ַ ַ ִתיָקה' כ  ְׁ ָמה ש  ָיג ַלָחכְׁ י 'סְׁ ם, כ ִ ָ ן ש  ַעי ֵ "ל,  נ ַ ַ ֶתר כ  ֶ ִחיַנת כ  ו  ב ְׁ ַוֲאִפל  כו ת,  זְׁ ַכף  ין    ל ָאָדם לְׁ ַבז ִ ו מְׁ ָעָליו  ִקים  לְׁ ַהחוֹּ
לְׁ  דו ָנם  לְׁ ָצִריךְׁ   , תוֹּ ֶא כַ אוֹּ ָצא  ָ מ  ֶ ש  ֶאָחד,  לְׁ ל  ָ 'ָמש   : ָרש  דְׁ מ ִ ב ַ ו ָבא  מ  ַ כ  ֶתר.  ֶ כ  ִחיַנת  ב ְׁ ה  ַנֲעשֶֹּ ֶזה  ֵדי  יְׁ ַעל  וְׁ ָלֶהם,  ֹּק  ת  ְׁ ִלש  וְׁ כו ת  זְׁ ה  ף  שֶֹּ עוֹּ הו א  ֶ ש  ֲחֵברוֹּ  ת 

ִביל ִמי, ָאַמר לוֹּ  ְׁ ש  : ב ִ ֶתר. ָאַמר לוֹּ ֶ צֶֹּרךְׁ כ  הו א לְׁ ֶ יָון ש  ֵ : כ  . ָאַמר לוֹּ ֶלךְׁ ֶ ִביל ַהמ  ְׁ ש  ה  הַ   : ב ִ ָ ָרש  ָ ה פ  ָרא ַרב ָ קְׁ ' )ַוי ִ וֹּ ו  ב  ֶענ  ב ָ קְׁ ָצא, ת ִ מְׁ ת ִ ֶ ב ש  ל ֶאֶבן טוֹּ , כ ָ ֶלךְׁ ֶ מ 
וֹּ   ִניס ב  ַהכְׁ ָצִריךְׁ לְׁ , וְׁ ַרךְׁ ב ָ ם ִיתְׁ ֵ ַהש   ֶתר לְׁ ֶ ִחיַנת כ  ָרֵאל הו א ב ְׁ שְֹּׁ ל ֶאָחד ִמי ִ ךְׁ כ ָ ָ נו   ב(, כ  ַהיְׁ צֹּא, ד ְׁ ר ִלמְׁ ָ ש  ֶאפְׁ ֶ ת ש  בוֹּ ל ִמין ֲאָבִנים טוֹּ ֶ כ ָ ל  ש  ד ֵ ַ ת  ְׁ ִהש  ִריִכין לְׁ צ ְׁ

כו ת,  זְׁ ַכף  לְׁ ֹּל  ַהכ  ֶאת  ָלדו ן  וְׁ ָרֵאל,  ִישְֹּׁ ב ְׁ צֹּא  ִלמְׁ ר  ָ ש  ֶאפְׁ ֶ ש  ב  טוֹּ ָדָבר  וְׁ כו ת  זְׁ ַצד  ל  כ ָ ַאַחר  ש   ַבק ֵ ו לְׁ שֹּ  ֵ ַחפ  ב ָ   לְׁ ִיתְׁ ם  ֵ ַהש   לְׁ ֶתר  ֶ כ  ִחיַנת  ב ְׁ ֵהם  י  ר  כ ִ כ ָ זְׁ נ ִ ַ כ  ַרךְׁ 

ֵתינו , וֹּ רו  ַרב  ָאמְׁ ֶ מוֹּ ש  כְׁ ֵעיל. וְׁ כו ת':זִ   לְׁ ַכף זְׁ ל ָאָדם לְׁ ן ֶאת כ ָ ָרָכה: 'ֱהֵוי ד ָ ָנם ִלבְׁ רוֹּ א           כְׁ ֵדי ֶזה  ִנְמצָּ ַעל יְׁ ֶ כו ת, ש  ַכף זְׁ ֹּל לְׁ ִנים ֶאת ַהכ  ד ָ ֶ ֵדי ש  ַעל יְׁ ֶ , ש 
ִאין ב   צְׁ י מוֹּ , כ ִ תוֹּ ַבז ֶה אוֹּ מ ְׁ ֶ ש  ִקין לוֹּ כ ְׁ תְׁ וֹּ מ ְׁ ש  ֶ ֶמה ש   ךְׁ ב ַ ָ ל כ  ב כ ָ ַחי ָ ֵאינוֹּ  ֶ כו ת, ש  תוֹּ  בַ וֹּ זְׁ ת אוֹּ ַבז וֹּ ָראו י לוֹּ לְׁ ֶ ֶמה לוֹּ ש  ָבָרתוֹּ ִנדְׁ וֹּ ו סְׁ ת  עְׁ ִפי ד ַ י לְׁ , כ ִ תוֹּ ז ֶה אוֹּ

ִתיָקה ַנעֲ  ְׁ ַהש   ִמיָמה וְׁ ֵדי ַהד ְׁ ַעל יְׁ ֶ "ל, ש  נ ַ ַ נו  כ  ֶתר, ַהיְׁ ֶ ִחיַנת כ  ה ב ְׁ ֵדי ֶזה ַנֲעשֶֹּ ', ַעל יְׁ כו  ָהֵבן:וְׁ "ל. וְׁ נ ַ ַ ֶתר, כ  ֶ ִחיַנת כ  ה ב ְׁ  שֶֹּ
 מ' הזו(  ם הגוא טעות וכבר נרשם בתחילת התורה מקוובתשכט מחק )כנראה כיון שה , )שבת פח ע"ב(  -בתרלד   , "ב()שבת נו ע   -ותרצו  לותר  בתקפא כז

תנו  :  דף לו גיטין  יומא כג. ו אע"פ שגרסת רבנו יותר מכוונת לגרסת הגמרא ב .   וכו'   עלובין ואינן עולביןר  ת" לשבת פח:    ן מוהרנ"ת ציי   כח
ואי  הנעלבין  השמש    נן רבנן  כצאת  ואוהביו  אומר  הכתוב  עליהן  ביסורין  ושמחין  מאהבה  עושין  משיבין  ואין  חרפתן  שומעין  עולבים 

 .בגבורתו 

לא  )שם יא יב(  אח"כ  גם  ו   א י' כז(-)שמואל   , מחל על כבודו ש  שם בתחילת הסוגיא בדף כב: שמדובר בשאול המלך שנענש כיון   ועיין יומא 
או דלא תקום  והקשו דהוא ל   , ת"ח   נו "ח שאינו נוקם ונוטר כנחש אי שממנו למדו שכל תועי"ש    .להעניש את המבזים אותו   הניח לאחרים

ואינ ושוב הקשו    ,ותרצו ההוא בממון כתיב   ,תטור   א ול  בזיון התורה  דהיינו    ,בליביה לם דנקיט  ותרצו לעו ם עולבין,  מהנעלבין  כיון שהוא 
ינקום אבל   שת"ח צריך  ותרצו שהכוונה    ,ושוב הקשו מהמעביר על מדותיו   באחר הבא לנקום נקמתו.  לא ימחה לכן אע"פ שבעצמו לא 

סבר שדעת רבנו לא לחלק בין ת"ח  זה הסיבה שמוהרנ"ת לא ציין לגמרא ביומא כי    וצ"ע אולי     . עד שמפייסין אותורק  ר בלבו  להיות נוט 

      .אנשי שלומינו לא החזיקו עצמם תלמידי חכמים לעניין זה וצ"ענראה  לכל אדם, ובאמת  
 בחי'  -בתשכט כט
 שומעין   -מתרצו  ל

ון זה נראה שג'  אע"פ שמצאנו בשאר גליונות שגיסין מדוייק יותר כי בגליפא ברגר  ו כגרסת תק)גרסתינכנ"ל.    -כנודע, בתשכט   -כנ"ל, בתרצו  -כנ"ל, ובתרלד ותרלו   -פא ברגר והאוצר כנודע, בתק   -בדפו"ר ובתקפא גיסין   לא
 ש הנ"ל( שייך לומר כנודע אבל כנ"ל הכוונה לח"הסברא נוטה בהם כגרסת תקפא ברגר ובפרט כאן דלכאורה לא   -ן ואחד לקמן בדף צה. ם כאשני-השנויים שמצאנו  

 הוא -בתרלד  לב
 י"ה  -מתרצו לג
 "ת בתקפא מוהרנ לד



 ר"ן מוה                                 בפ  תורה                ליקוטי                                 6צד: 

מילהשזהו   בחי'  מ"ל  הערלה    להשהיא   בחי'  הלב  יינו  דה  חרפה  בחי'  לושהיא ביטול  ערלת 

לקדושה, הלב  אטימות  וחרופיםוע  הגורם  לכעס  האדם  את  המניעים  שבלב  הדמים  היאכירות  ג'  בחי  ,   '
ל את "מ  אהו  ,ש דהיינו שותק"ע"י שהוא ח  קליפות הטמאות הנ"ל. וזהו חשמ"ל ח"ש מ"ל היינו

 בחי' ערלה כנ"ל.   לחא ישה חי' ביטול החרפה שהיא בחי' מילה בלזהשתיקה   ערלת לבו, כי 
ה הנ"ל. שיש בה  בחי' חשמ"ל זהו בחי' נוג   לטוזהו ועושים מאהבה, כי זאת השתיקה שהיא 

בחי' לשני  בתוך  ,  בקליפה,  נכללת  ולפעמים  בקדושה,  נכללת  קל הגפעמים  הנ"ל,  יפו'  ת 
כדי לעשות לו ול  זלז  להראות לושהם בחי' חרפה כנ"ל. היינו כי לפעמים הוא שותק לחבירו  

יסורים ביותר, נמצא שבזאת השתיקה הוא מחרף את חבירו ביותר. ואז נכללת השתיקה,  
ה, ששותק מאהבה, מחמת חרפה כנ"ל. אבל כשעושה מאהבבחינות נוגה בקליפה, בבחי'  

י בחי' נוגה נכללת בקדושה. וע"כ עליהם הכתוב  אז  חבירו,שאינו רוצה לבייש ולחרף את  
כ ואוהביו  נוגאומר  נכלל  שעי"ז  הנ"ל,  י"ק  שלהבת  בחי'  זהו  בגבורתו,  השמש  ה צאת 

 [ :בבחי' חשמ"ל כנ"ל \מ/ בקדושה 
 
 

 עד כאן ביאור חברותא לתורה פב
 

 
 שהוא  -בתרלד  לה
 שהוא  -בתרלד  לו
 שהוא  -בתרלד  לז
 שהוא  -בתרלד  לח
 שהוא  -רלד בת לט

: לא גלו ישראל לבין  וזה בחי' מה שאמרו בפסחים פז.  ה שו שמעלים את קליפת נגה לקד בניין המלכות ע"י  עיקר  כיצד    יט   ה תור עיין עוד    מ 
אידך אמרו בקדושין ע: קשים גרים לישראל כספחת. והיינו  ומ פת נגה.  תווספו עליהם גרים. כי הגרים הם בחי' קלי האומות אלא כדי שי 

ונכללים בג'  גרים שמתגברים על נפש הגוי שבתוכם והם נכללים בקדושה ויש גרים שלא מצליחים  ממצע ויש    א כי קליפת נגה הי כנ"ל  
תנינא קלי  ה'  בתורה  כמבואר  בישראל  גאווה  ומכניסים  טמאות  ה   פות  מז     .אות  תורה  מישועות    שמשה תנינא  ועיין  דיבר  בכוונה  רבנו 

ואע"פ שבתורה רטו מבואר    .ישראל לגרום ליתרו שהיה קליפת נגה להסתלק קודם מתן תורה כדי שלא ינק מהקדושה מה שלא ראוי לו 
ידעתי כי  התגייר ואמר עתה  יתרו  שה ע"י  ל ע למ י רוב הכבוד שעלה  "יתרו מבואר שמתן תורה יה ע   ובזוהר  על ידו התגייר יתרו.שמשה  

 רחוקים דייקא.מה   א ובתורה י' שעיקר הכבוד הו   לע"ז מפורסם בעולם.  ר מהיה כו   כי דול ה' מכל האלהים,  ג 
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