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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון 

 בספה"ק 
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 קמא
 

 צה. דף 
 
 
 ופתורה 



 צה.פוסעים פה פו . פז פח                       מוהר"ן                                  ליקוטי        

לבר   פסיעה  אושיט  בבחי'  ז"א  אצל  היא  המלכות  מתחלה  כי 

ז"ל  האר"י  בכתבי  וכמבואר  ע"ב  ר"ג  ד'  )בלק  בזוה"ק    כמובא 

בו (.  [א] ולגדלה בבחי' סעד סועדים  לתקנה  רוצים  כשאנו  פי'   ,

פירוש    ולברך שלש פעמיםשיהא פנים בפנים.    [ב]   עזר כנגדו ו

צדקתם .  [ג]  שצריך להאיר את נה"י דז"א, כי משם עיקר בנינה

שהוא  תצהיר המוחין  ע"י  דז"א,  נה"י  מתברכין  מה  ע"י  פי'   ,

וגבורה,   חסד  בינה  חכמה  ארבע,  הם  והמוחין  כמובא.  מקבל 

דבינה בנה"י  מלובשים  בחינות  [ד]   והם  וזה  שבעת  .  כאור 

סוד  הימים שהם  ו  שין,  ראשין,  ג'  ראשין   שיןשל  ד'   :   של 

 : )ע"כ לשונו ז"ל(

 

פ  פוסעים[  ה]  פו שלש  בו  לברך  בו  סועדים  קטנה  סיעה 

הנה ידוע כי בימי החול הוא שליטת החיצונים,     . [ו]   פעמים וכו'

בזוה"ק כמ"ש  כלל.  שליטה  להם  אין  בין השמשות            [ח]  זועש"ק 

. ועיקר שליטה  [י]  פועלי און יומא כדין יתפרדו כל  טתקדש יכד א

אדם לילך  שלהן בימי החול, הוא בבחינות רגלין, שאין מניחין ל 

דרבנן   ברכי  הני  ו(  )ברכות  בגמרא  דאיתא  השי"ת  בדרכי 

כמ"ש  ההליכה  כח  להם  חוזרין  קודש  ובשבת  מינייהו,  דשלהי 

נח(   רגליך)ישעיה  משבת  תשיב  שאמרנו אם  כמו  היינו   ,

תינוק  למשל,  אך  השי"ת.  בדרכי  לילך  יכול  קודש  שבשבת 

נו יכול  . ואעפ"כ אי[יא]  כשמתחיל לילך עדיין צריך סעד לתומכו

כך  אותו.  לחזק  וצריכין  קטנות,  פסיעות  רק  במרוצה  לילך 

סעד   עוד  צריך  השי"ת  בדרכי  לילך  בשבת  מתחיל  כשאדם 

לתומכו, והסעד הזה הוא בחי' אמת. ובחי' אמת הזה הוא בחי'  

קושטא קד(  )שבת  בגמרא  כדאיתא  שלישי,  ושבת   רגל  קאי, 

הארץ    אפילו עם  יב("ד)במס' דמאי פ  הוא בחי' אמת, כדאיתא

בשבת לשקר  סעד  [יג]  ירא  הוא  זו  במדה  א"ע  וכשמדבק   .

השלש  את  לברך  צריכין  עדיין  אך  שלישי.  רגל  ובחי'  לתומכו 

ע"י   ַרְגַלִים והוא  היטב.  לילך  שיוכלו  כדי  בהם  כח  וליתן  הנ"ל 

צדקה שעושה בשבת, היינו שנותן לאדם על שבת, או שמאכסן  

צדקה שעושין בימי  עני על שולחנו. כי יש שני מיני צדקה, יש  

שמש,  בחינות  הוא  וצדקה  בש"ק.  שעושין  וצדקה   [יד]   החול, 

. וצדקה שעושין בימי החול  שמש צדקה וכו'כמ"ש )מלאכי ג(  

כנגד שה  הוא  שבת  של  וצדקה  הזה.  שבזמן  מעין   טוא ישמש 

התחדש לעתיד לבא, להיא כנגד שמש העתידה    [טז]   עולם הבא, 
הימיםא  ישהיז שבעת  בחינות[יח]   כאור  שהוא  ושמש  צדקה   . 

פה(   )תהלים  שנאמר  רגלין  לבחי'  כח  נותן  לפניו  הוא  צדק 

, היינו שצדקה עושה לו הליכה. וגם נאמר )בראשית לב( יהלך

השמש לו  לצויזרח  לו  רש"י  ופי'  מצלעתו.   יטרכוו,  לרפאותו 

כאור  נמצא בזה שעושה צדקה בשבת, שהוא בחי' אור השמש  

"ל. וזהו פי'  , הוא הנותן כח לבחי' שלש רגלין הנשבעת הימים

קטנה פסיעה  בו  עדיין  פוסעים  פוסע  שבשבת  היינו   ,

א ישהכ, היינו ע"י בחי' שבת  סועדים בופסיעה קטנה כנ"ל.  

ורגל שלישי.   כנ"ל, הוא עושה לעצמו סעד  לברך בחי' אמת 
, היינו שלש רגלים הנ"ל וליתן כח בהם שיוכלו  שלש פעמים

ע"י   הוא  כראוי  שבעת  לילך  כאור  תצהיר  צדקתם 
שמש  ימיםה בחי'  שהיא  כנ"ל,  בשבת  צדקה  שיתן  היינו   ,

 : כנ"ל כאור שבעת הימיםהעתידה להתחדש 

 

הענין הוא  . אמת ליעקב חסד לאברהם תתן)מיכה ז( [ כא] פז

הישר   בדרך  לילך  רוצה  כשאדם  תיכף  בחוש  רואין  אנו  כי 

להיפ הוא  והסברא  דינים.  עליו  שני כבך ומתעוררין  יש  כי  אך   .

העונש ויראת הרוממות. יראת העונש נקרא מיני יראה, יראת  

מאמין  שהוא  מחמת  כי  אמונה.  נקרא  הרוממות  ויראת  צדק, 

דכל   ושרשא  עיקרא  ושליט  רב  הוא  באמונה שלימה שהשי"ת 

הוא ירא ממנו. וידוע הוא כי א"א לבוא לאמונה רק    [כג]  עלמין

מאמין   מהעונש  ירא  שהוא  מחמת  כי  העונש.  יראת  ע"י 

על היכולת ובעל הכוחות כולם, ומזה בא שהשי"ת הוא תקיף וב

הישר   בדרך  לילך  כשרוצה  תיכף  נמצא  גדולה.  יותר  לאמונה 

ט(  )תהלים  כתיב  ובצדק  צדק.  הנקרא  יראה  לו  להיות  צריך 

בצדק תבל  ישפוט  הדיניוהוא  עליו  לפיכך מתעוררין  אך  כדן,   .

כשבא אל האמת היינו אל היראה הנקרא אמונה אז כל הדינין 

, היינו להיראה, כי [כה]  תתן אמת ליעקב. וזהו  נמתקין בשרשן

כב(  עי )משלי  מלשון  יראה,  הוא  ה'קב  יראת  ענוה  אז  עקב   .

לאברהםבוודאי   א"ע חסד  לדבק  שבא  מי  נקרא  אברהם  כי   ,

קצח   דף  בלק  )בזוהר  שכתוב  וזה  רם.  אבוא  מלשון  להשי"ת, 

חלציו  כוע"ב(  אזור  ואמונה  מתניו  אזור  צדק  היינו    [כז]  והיה 

והי אקרי צדק  בהדה  אמת  אתחברת  לא  עד  אלא  אמונה  ינו 

וכל   טיבו  וכל  אמונה  אקרי  בהדה  אמת  דאתחבר  כיון  צדק 

 : נהורא שריא בה

שמים בעבים המכין לארץ    המכסה)תהלים קמז(  [  כח]  פח

לעולם    כטהנה ידוע כי ההשפעות והברכות א"א להם לבא  . מטר

דהיינו  לקבלם  במה  ידים  לו  יש  הצדיק  כי  הצדיק  ע"י  אלא 

וכל א ההשפעות  כל  בהם  לקבל  הידים  הם  כי  ויראה,  הבה 

שלא  כדי  והיראה,  האהבה  לגנוז  כזה  הצדיק  וצריך  הברכות. 

המק וזהו  טיקטרגו  ההשפעות.  ממנו  ויגזלו  עליו,  המכסה  רגים 

בעבים לכסות שמים  יכול  כשהצדיק  היינו  ומים.  אש  היינו   ,

המכין  שמים, היינו אש ומים, היינו האהבה והיראה שלו. אזי,  

   :   , היינו שיכול להמשיך כל הברכות שהם בחי' מטרלארץ מטר

יודעים  המקטרגים  אזי  גדול,  מפורסם  הוא  כשהצדיק  אך 

ומשגיחים עליו היטב, ואינם מניחים לו להוריד השפע. והקב"ה  

לכסותו כדי  במחלוקת  עליו  להחזיק  אחר  צדיק  בלב  ,  [ל]  נותן 

שהוא מחלוקת  וזהו  השפע.  להוריד  שמים    ושיוכל  , [לא] לשם 

לו   שיש  מחמת  שמים,  בשם  מכונה  שהוא  צדיק,  לשם  היינו 

להכין   וכדי  ויראה.  האהבה  שמים  לשם  היינו  ויראה.  אהבה 

 :   מטר שהוא בחי' השפעות וברכות
 

 
עי"ש במקדש מלך והקדמת המתוק מדבש בשם שער מאמרי רשב"י    א

ובע"ח שער לד פ"ג ופ"ד  והגהות מהרח"ו על הזוהר הזה ד"ה אשורנו.  
 ובשער לה פ"א.

 יח  'בראשית ב ב
ק"ש   ג דרושי  הכוונות  כה, שער  פרק  ק"ש  חיים שער  עץ  פרי  עיין 

 דרוש ח' 
דז"א וה  ד נעשים חב"ד  דבינה  כי מנה"י  ד' פי'  וגבורה לכן הם  כולל חסד  דעת 

 מוחין בז"א.
תורה זו היא לשון החברים כמבואר בסוף תורה קח ולא ידוע מתי    ה

 והיכן נאמרה 
 הזמר כל מקדש שמזמרים בליל שבת  קטע מ ו
בתקפא הניח כאן מוהרנ"ת מקום לציון הזהר ולא מילא אותו וכן בתרלד   ז

 ותרלו ותרצו, ובתשכט ביטל הריוח. 
רומה קלה: טעם שאסור לומר והוא רחום במעריב של שבת זוהר ת  ח

יקהל רג. והקדמת מתוק מדבש שם משער הכוונות כונות רחיצת  ווזוהר  
   חמין.

 אתקדש  -מתרצו  ט
 'תהלים צב י'לשה"כ  י

 
נח היה צריך סעד לתמכו ואברהם היה    -עיין פרש"י בראשית ו' ט'    יא

 ח' ט' 'מתחזק ומהלך. ועיין בעש"ט עה"ת פרשת נח אות ז
גיסין    יב (     אפילו, ובתקפא של ברגר והאוצר-בתקפא  פ'  דמאי    -)במס' 

אפילו.   ) פ"ד  דמאי  ש  )במס'  כיון  עשר)צ"ע  שנמצא  האחרים  מקומות    בכל 
א יותר  מתוקנת  גיסין  גרסת  נמצאה  תקפא  נוסחאות  בין  כאן   ולישינוי  גם 

  , רושלמי י משנה אלא  ה  נו לשוןלציין שאיהיתה למחוק כדי  כוונת מוהרנ"ת  
לה יותר  מסתבר  לכתוב  אבל  מקום  השאיר  שתחילה  פ'  )פך  דמאי  במס' 

ואח"כ כיון שכבר ממילא היה צריך לתקן לעיל בדף צד: תיקן    הלוקח פרות(
 (גם כאן וכתב בקיצור פ"ד

ירושלמי  ומקורו ב  שם  אין זה לשון המשנה אלא לשון תפארת ישראל  יג
    אומר אמת.  אוהו אימת שבת עליו -שם הלשוןפ"ד הלכה א' 

 עיין תורה רנא ותורה לא  יד
 שהוא  -שהיא, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  טו
ברכות נז: ג' מעין עוה"ב אלו הן שבת וכו', עוד שם שבת א' עיין    טז

 ה"ב, ועיין תורה עב תנינאמס' לעו 
 שהוא  -שהיא, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  יז
 כו  'ישעיהו ל יח
 לצרכו  -מתרצו  יט
 שהוא  -שהיא, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  כ

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה כנ"ל  לשון החברים   כא

 
 להיפך  -מתרצו  כב
 לשון הזוהר ח"א דף יא:  כג
 ינים ד ה -מתרצו  כד
 'כ 'מיכה ז כה
הזה כתב   –בתקפא    כו הזוהר  ]ציון  תוקן  ובתרלו  ע"ב(  נח  דף  )בזוהר בלק 

 מוהרנ"ת בתורה ז אות ב[
 ישעיהו יא ה' כז
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה כנ"ל  לשון החברים   כח
 לבוא  -מתרצו  כט
 לקמן תורה קיד ותורה רח  , ושיחות הר"ן אות צועיין  ל

 * אבות פ"ה  לא

 תורה אור 
ֹּאֶמרב  שית  ברא ַוי  ְיקָֹּוק    )יח( 

ָהָאָדם   ת  ֱהיוֹּ ב  טוֹּ לֹּא  ֱאלִֹּהים 
: לְ  וֹּ ֶנְגד  וֹּ ֵעֶזר כ ְ ה ל  וֹּ ֶאֱעש ֶ  ַבד 

ר   אוֹּ ְוָהָיה  )כו(  ל  ישעיהו 
ר   ְואוֹּ ה  ָ ַהַחמ  ר  אוֹּ כ ְ ָבָנה  ַהל ְ
ר   אוֹּ כ ְ ְבָעַתִים  ש ִ ִיְהֶיה  ה  ָ ַהַחמ 
ֲחבֹּש   ם  יוֹּ ב ְ ִמים  ַהי ָ ְבַעת  ש ִ

ֶבר ש ֶ ֶאת  ַמַחץ   ְיקָֹּוק  ו  וֹּ  ַעמ 
א: ס ַמכ ָ  ָ  תוֹּ ִיְרפ 

 תורה פו 
ְלָעד ג ִ )ח(  ו  ִקְרַית    הושע 
ם:  ה ִמד ָ ֲֹּעֵלי ָאֶון ֲעֻקב ָ  פ 

יב   ש ִ ת ָ ִאם  )יג(  נח  ישעיהו 
ֲחָפֶציָך   ת  וֹּ ֲעש  ַרְגֶלָך  ת  ב ָ ַ ִמש  
ת   ב ָ ַ ַלש   ְוָקָראָת  י  ָקְדש ִ ם  יוֹּ ב ְ
ד  ְמֻכב ָ ְיקָֹּוק  ש   ִלְקדוֹּ עֶֹּנג 

וֹּ   ְדת  ָרֶכיךָ ְוִכב ַ ד ְ ת  וֹּ   ֵמֲעש 
ָבר:  ר ד ָ א ֶחְפְצָך ְוַדב ֵ צוֹּ  ִממ ְ

ג ָלֶכם    מלאכי  ְוָזְרָחה  )כ( 
א   ֵ ַמְרפ  ֶמש  ְצָדָקה ו  ִמי ש ֶ ִיְרֵאי ש ְ
ם   ֶ ת  ִפש ְ ו  ִויָצאֶתם  ְכָנֶפיָה  ב ִ

ק:  ֶעְגֵלי ַמְרב ֵ  כ ְ
 תורה פז 

ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹּב  מיכה ז )כ(   ֵ ת  ת ִ
ִנש ְ  ר  ֲאש ֶ ְלַאְבָרָהם  ְעת ָ  ֶחֶסד  ב ַ

  ִמיֵמי ֶקֶדם: ַלֲאבֵֹּתינו  
ֹּט  פ  ִיש ְ ְוהו א  )ט(  ט    תהלים 

ים   ְלֻאמ ִ ָיִדין  ֶצֶדק  ב ְ ֵבל  ֵ ת 
ִרים:  ֵמיש ָ  ב ְ

ֲעָנָוה   ֵעֶקב  )ד(  כב  משלי 
ד   ְוָכבוֹּ ר  עֹּש ֶ ְיקָֹּוק  ִיְרַאת 
ְוָהָיה   )ה(  יא  ישעיהו  ים:  ְוַחי ִ
ָנה   ְוָהֱאמו  ָמְתָניו  ר  ֵאזוֹּ ֶצֶדק 

ר ֲחָלָציו:   ֵאזוֹּ
 תורה פח 
)ח קמז  ה  תהלים  ֶ ַהְמַכס   )

לָ  ִכין  ֵ ַהמ  ָעִבים  ב ְ ַמִים  ָאֶרץ ש ָ
ְצִמיַח ָהִרים ָחִציר:  ַ  ָמָטר ַהמ 
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    פוסעים בו פסיעה קטנהפוסעים בו פסיעה קטנהמאמר מאמר 
  מספה"ק ליקוטי מוהר"ן מספה"ק ליקוטי מוהר"ן 

 א

 
 

 זמן אמירת התורה 
זו   מתי    החבריםלשון  תורה  ידוע  לא 

 והיכן נאמרה

 
 פתיחה

אבל עפ"י פוסעים בו פסיעה קטנה וכו' עפ"י הסוד, המזמור  אתרבנו כמו בתורה פה גם כאן בתורה פו מבאר 
  ,החיצונים ברגלי המלכות ועל כן קשה לילך בדרכי ה' לעבוד אותו כראוי שבימי החול יש אחיזת סוד אחר. 

את  ועוד לחזק ,לסמכה במידת האמת  ,וצריך סעד  ,עדיין לא רגילה לילךש אלא  ,בשבת עולה המלכות מהםו
 . בצדקה של שבת שלשת רגליה

 

 ליקוטי הלכות

 אין

 שיחות השייך לתורה זו  
שעישר רבי ינאי בערב שבת על הפירות העתידין לבוא בשבת, זהו בחינת התיקון של זה    -עיין פל"ח על יבמות צג. שכתב  

זאת לעצמו  עכ"ל.    צדקה שנותן כח להרגלין. , אינה צדקה לכאורה  ואע"פ שיש בזה כבוד שבת אבל  לעונג שבת  וצ"ע שהרי עשה 

זוכה לתיקון הרגלין, ומדוע רבנו נקט דווקא שנותן לאדם צדקה על  אלא שצ"ע א"כ כל הקונה צרכי שבת   . צדקה לבני ביתוהתכוון לואולי 
     שבת או שמזמין אותו לסעוד על שלחנו בשבת.

שבת הוא בחינת משפט בחינת עמודא דאמצעיתא כמובא בתיקונא תשסרי דף מ'. שהתיו של שבת מרמז על תפארת שהוא  
דאמצעיתא. וכן מבואר בספר הקנה דף ג'. תפארת נקרא שבת ומלך וכו' וזה ואת משפטי שמרו וכו' ואת שבתותי עמודא  

קדשו וכו' )יחזקאל כ( והוא בחינת יעקב. כי יעקב הוא הראשון שנאמר בו שמירת שבת כמו שכתוב ויחן את פני העיר וכמו  
ש בשבת צדקה לעניים. ועל כן פתח התנא מסכת שבת פשט בחינת שמ  ,גם שבת הוא בחינת שלימות הצדקה  .שדרשו רז"ל

ן גם כן במאמר פוסעים בו סימן פ"ו. וזה שאמרו רז"ל פוסקין  יהעני את ידו וכו'. וכמבואר במאמר בירא בדברא הנ"ל ועי
ומחזיקים מרו משפט ועשו צדקה וכו' אשרי אנוש וכו' שומר שבת מחללו וכו'  יצדקה לעניים בשבת וכו' )שבת דף קג( וזה ש

 ( 'בויקרא דשבתא סי' )   בבריתי.

 
 הקדמה 

רבנו מבאר את החרוז השני והשלישי של הבית האחרון ממזמור "כל מקדש שבת", שמנהג ישראל לזמר בליל  
 שבת, הבית האחרון בו יש בו חמשה חרוזים.    והם:

ִציר עֹוָלִמים.  ָחִריׁש וַּׁבקָּׁ ִביִעי בֶּּׁ ְ ׁשּׁ ֹוְבִתים בַּׁ  עזור לשובתים ממלאכה בשבת קדוש(   -)הפירוש הפשוט ֲעזֹור ַלׁשּׁ

ה.  ִסיָעה ְקַטנָּׁ ְ ֹו פּׁ ֹוְסִעים בּׁ )כי אין לו לאדם לרוץ בשבת כמו בחול שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול דכתיב אם תשיב    פּׁ

או"משבת רגלך   קיג:אבל פסיעה גסה גם בחול אסור כי פוגם בראיה.  ח שא  ש"ע  ָעִמים.    (. שבת  ְ לׁש פּׁ ֹו ְלָבֵרְך ׁשָ )מצוה לאכול סֹוֲעִדים בּׁ

 בשבת ג' סעודות לברך ג"פ ברכת המזון( 

ִמים. ְבַעת ַהיָּׁ אֹור ׁשִ ְצִהיר כְּׁ ַ כמ"ד ששימש בשבעת    )המקיים מצווה זו היא תאיר לו לעת"ל כאור שבעת הימים אור הגנוז  ִצְדָקָתם תּׁ

   ימי בראשית(
ִמים. ָ ָרֵאל ַאֲהַבת תּׁ  )התמימים מקיימים זאת מאהבת ה' אלקי ישראל(  ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִישְֹ

ׁשוַּׁעת עֹוָלִמים:  ָרֵאל תְּׁ  )ה' אלקי ישראל הוא ישועתינו תמיד(  ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִישְֹ

החרוז   הפשט  ים   השני עפ"י  באותיות  יסתיים  הראשון  שגם  ראוי  והיה  פסוקים  משני  מרכב  אחד  שמצד  צ"ע 
נגמר במילה "פעמים" בשביל החרוז,  כן רק בסיומו  בשביל החרוז, מאידך אם הכוונה שהוא עניין אחד שעל 

 "פוסעים בו"קשה שלכאורה אין קשר בין הרישא לסיפא. אמנם לפי פירוש רבנו מובן היטב הקשר כי בגלל ש

דהיינו   "סועדים בו"לכן צריך לקיים    דהיינו שהמלכות זה עתה עלתה מאחיזת החיצונים,  "פסיעה קטנה"עדיין  
  .מדת האמת בלסעוד אותה ברגל שלישית דהיינו 

בתורה רכו ורעו מבאר עפ"י הגמ' שפסיעה  בחמש תורות מזכיר רבנו את המזמור הזה )פה פו רכו רעו רעז(,  
גסה נוטלת מאור העינים, ובתורה פה ביאר עפ"י הסוד שהמלכות בראשית תיקונה היא בחי' פסיעה לבר, וכאן  

 
 טבת תשפב ירושלים עד כה יח  א
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מבאר עפ"י הסוד שהמלכות בימי החול אוחזים החיצונים ברגליה ועל כן קשה לילך בדרכי ה'    \ב/ובתורה רעז
בתורה רעז מבאר רבנו שע"י מצות אכילת   .\גמבואר גם בתורה קלט/בקיצור    לעשות רצונו כראוי, היסוד הזה

מדת    דהיינורגל שלישית  לסעוד אותה בשבת מחזקים את הרגלים. אבל אצלינו העצה לחיזוק הרגלים היא  
 . חזק את ג' הרגלים ע"י צדקה של שבתלו ,האמת

 

 קושיות
היא   .א לכאורה  אמת  היא  השלישית  שהרגל  כיון  התפארת  צ"ע  )בחי'  אמת  שחותמו  הקב"ה  של  סיוע 

 המצטרף לנצח והוד( ומדוע הקב"ה צריך חיזוק ע"י צדקה של שבת 

שבת   היינושבת    שלצדקה   .ב לפני  לו  נותן  הרי  צ"ע  שבת,  על  לאדם  היא    ,שנותן  הנתינה  שלא  משמע 
ון וכן  מעשה החסד שמעורר חסד עלי הצדקה אלא מה שהאדם נהנה ממנה. וצ"ע הרי עיקר הצדקה היא  

אבל א"כ מה ההבדל בין צדקה של חול לצדקה של    הקב"ה שלא יחסר לו.ב  ובוטחמה שמחסיר מעצמו  
שבת? גם צ"ע כיצד יתכן לומר שלהחיות עני הגון ביום חול פחות חשוב מליתן לאדם שיהיה לו אפשרות 

ומגלה אמונת היחוד, צ"ע   ג' סעודות שבת? ואם העיקר היא שמכוון לכבוד שבת  הרי כבר ביאר לקיים 
אלא מוכח שהשבת לבד לא מועיל שהרי  שזה בחי' אמת שהוא רק רגל שלישית ולא שמחזק את כל הג' רגלים.  

היא בחי' אמת דהיינו רק רגל השלישית הנ"ל שצריכה חיזוק, וכן מעשה הצדקה לבד לא מועיל שהרי צדקה של חול לא מועיל,  
 , הצירוף הזה הוא מאיר אור נפלא שמחזק את רגלי המלכות. אלא דווקא בהצטרף צדקה עם גילוי אמונת היחוד

יותר מע"י התחזקות במדת האמת.   .ג צ"ע מדוע הרגל השלישית מדת האמת תתחזק ע"י צדקה של שבת 
דהיינו מה פועל את חיזוק רגלי המלכות? הרי האמת כבר נמצאת מצד הזמן של שבת, ומה מוסיף הצדקה 

 
ְיָקָר ְוַדע    -  תורה רעז   ב ת  בָּׁ ׁשַ ֲאִכיַלת  י  כִּׁ ַהיֹּׁום",  "ִאְכלוּׁהוּׁ  ט"ז(:  מֹות  )ׁשְ תוּׁב  כָּׁ ׁשֶּ מֹו  כְּׁ ָהֲאִכיָלה,  ִהיא  ת  בָּׁ ׁשַ בֹוד  כְּׁ ר  ִעקַּׁ ֹו  ׁשֶּ לּׁ ֻּ כּׁ הוּׁא  י  כִּׁ ְמֹאד,  ה 

בִּׁ  ֹות  ְלַהְרבּׁ דֹוָלה  גְּׁ ִמְצָוה  ן  ֵ כּׁ ְוַעל  נ"ז(.  ִסיָמן  בְּׁ )ְלֵעיל  ְוַכְמבָֹאר  ׁש,  קֹדֶּ ֹו  לּׁ ֻּ כּׁ ִאי  ֱאלֹהוּׁת  ת  בָּׁ ׁשַ וּׁל  ֵמִחלּׁ י  כִּׁ ת,  בָּׁ ׁשַ וּׁל  ְלִחלּׁ ן  וּׁ קּׁ תִּׁ ְוהוּׁא  ת,  בָּׁ ׁשַ ת  דַּׁ ְסעֻּ

לֹום: ת, ַחס ְוׁשָ בָּׁ ׁשַ וּׁל  ִחלּׁ ל בְּׁ ׁשֵ ָ ר ְלִהכּׁ ְפׁשָ ַקל אֶּ י בְּׁ ֵהר. כִּׁ ר ִלזָּׁ ְפׁשָ ּקוּן       אֶּ ת הוּׁא בְּׁ   ְוַהּתִּ בָּׁ ׁשַ וּׁל  י ִחלּׁ ת, כִּׁ בָּׁ ׁשַ ל  ׁשֶּ ְיֵדי ָהֲאִכיָלה  ִחינֹות ָחָלל,  הוּׁא ַעל 
ָהִראׁשֹונָ  ֹו  תּׁ ָתה ִאׁשְ ֵ מּׁ ׁשֶּ ִמי  'וּׁ ָבִרים כ"א(.  )דְּׁ ֲאָדָמה"  בַּׁ ָחָלל  ֵצא  ָ ִימּׁ י  ִחינֹות "כִּׁ בְּׁ קוּׁת,  לְּׁ ַ ִהְסתּׁ ִחיַנת  ֹוֵתינוּׁ,  בְּׁ ָאְמרוּׁ ַרבּׁ ׁשֶּ מֹו  רֹות' כְּׁ ִמְתַקצְּׁ ִסיעֹוָתיו  ְ פּׁ ה 

ת הִ  בָּׁ ִרין כב(, ְוׁשַ דְּׁ ה י"א(: ׁשֶּ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ַסְנהֶּ ָרׁשָ ָ ה פּׁ ית ַרבָּׁ ֵראׁשִ , ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )בְּׁ ֹוֵתינוּׁ ָאְמרוּׁ ַרבּׁ מֹו ׁשֶּ ֹו ִראׁשֹוָנה, כְּׁ תּׁ ִחיַנת ִאׁשְ ָאְמָרה  יא בְּׁ
ַרְך ׁשֶּ  ם ִיְתבָּׁ ֵ יָבהּׁ ַהׁשּׁ ֱהׁשִ , וֶּ ָ ן זוּׁג ְוִלי לֹא ָנַתתּׁ ָ בֶּּׁ ֹל ָנַתתּׁ ְך הוּׁא ַלכּׁ רוּׁ דֹוׁש בָּׁ ת ִלְפֵני ַהקָּׁ בָּׁ ת הוּׁא  ׁשַ בָּׁ וּׁל ׁשַ ִחלּׁ . ִנְמָצא ׁשֶּ הּׁ ָ לּׁ ן זוּׁג ׁשֶּ ָרֵאל הוּׁא בֶּּׁ ת ִיֹשְ סֶּ נֶּ כְּׁ

"ל: נַּׁ ַ כּׁ רֹות  ִמְתַקצְּׁ ִסיעֹוָתיו  ְ פּׁ ִחינֹות  בְּׁ ְקָצרֹות,  ִסיעֹות  ְ פּׁ ִחינֹות  ה         בְּׁ ּנֵּ ָאְסר   ְוהִּ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם   , ֹוֵתינוּׁ ַרבּׁ א  ַרבָּׁ ַאדְּׁ ֲהלֹא  י  כִּׁ ְך,  ְלֵהפֶּ ִלְפסַֹע  ָמִצינוּׁ  וּׁ 

ה.   ִסיָעה ְקַטנָּׁ ְ ת פּׁ בָּׁ ׁשַ ְוָקא ִלְפסַֹע בְּׁ ת קיג:(, ְוָצִריְך דַּׁ בָּׁ ה )ׁשַ ָ סּׁ ִסיָעה גַּׁ ְ ת פּׁ בָּׁ ׁשַ ׁש  בְּׁ ָמה, יֵּ לֵּ יא קֹוָמה ׁשְ ְצָוה הִּ ְצָוה, ְוָכל מִּ ין מִּ עֹושִֹּ ׁשֶׁ חֹל ּכְ י ּבְ ע, ּכִּ ַאְך ּדַ

ם, ְוהֵּ  הֶׁ ת מֵּ קֶׁ ְטָרא ָאֳחָרא יֹונֶׁ ַהּסִּ י ה(, ְמקֹומֹות ׁשֶׁ לֵּ ׁשְ ת" )מִּ יָה יֹוְרדֹות ָמוֶׁ ינֹות "ַרְגלֶׁ ְבחִּ ְטָרא ָאֳחָרא, ּבִּ יַקת ַהּסִּ ם ְינִּ ָ ׁשּ ּמִּ ְצָוה, ׁשֶׁ ל ַהּמִּ ין ׁשֶׁ   ן ָהַרְגלִּ
בָּ  ׁשַ ּבְ ׁשֶׁ ְעָיה נ"ח(,  ׁשַ )יִּ ָך"  ַרְגלֶׁ ת  ּבָ ַ ׁשּ מִּ יב  ׁשִּ ּתָ ם  ינֹות "אִּ ְבחִּ ּבִּ ּפֹות  לִּ ַהּקְ ן  ין מִּ ָהַרְגלִּ ין  ת עֹולִּ ּבָ ְמ וְּבׁשַ ה, ת  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ל  ְצָוה אֶׁ ל מִּ ין ׁשֶׁ ָהַרְגלִּ ין  יבִּ   ׁשִּ
ַלֲעֹשֹות   ְיכֹוָלה  ֵאיָנהּׁ  ַהֲהִליָכה  ת  ַ ְתִחלּׁ בִּׁ אי  ַודַּׁ בְּׁ ה  ְוִהנֵּׁ ַרְך,  ִיְתבָּׁ ם  ֵ ַהׁשּׁ ִלְפֵני  ֵליֵלְך  ת  לֶּ ַמְתחֶּ ֲעֵמי  ַוֲאַזי  ַ פּׁ יק  קִּׁ דַּׁ ִביל  ׁשְ ֲעַדִין  הוּׁא  ַרק  ה  ׁשָ בוּׁ כְּׁ ְך  רֶּ דֶּּׁ

ה  ַאְך  ַאהֲ ָהַרְגִלין,  ל  ֹדֶּ גּׁ ֵמֲחַמת  ָהָאב  ַאְך  ה,  ָיפֶּ ַלֲהלְֹך  ָיכֹול  ֵאינֹו  ה  ָ ִחלּׁ תְּׁ בַּׁ ׁשֶּ ֵליֵלְך,  ְתִחיל  ַ מּׁ ׁשֶּ כְּׁ ינֹוק  ַהתִּׁ ל  ְמׁשַ כִּׁ הוּׁא  וּׁא  נֹו,  בְּׁ ִעם  ָעיו  ֲעׁשוּׁ ְוׁשַ ָבתֹו 
ֲעֵמי  ַ ה ִמפּׁ ה ֵאיזֶּ   עֹוֹשֶּ ינֹוק עֹוֹשֶּ ַהתִּׁ ׁשֶּ ָאנוּׁ רֹוִאין כְּׁ ׁשֶּ מֹו  ְך, כְּׁ רֶּ ל זֶּה ֵמֲחַמת  ַרְגָליו דֶּּׁ ָלל, ִעם כָּׁ ֵאינֹו ָחְכָמה כְּׁ ׁשֶּ וּׁר ַאף  בּׁ ר ֵאיזֶּה דִּׁ ָבר ָקָטן, אֹו ְמַדבֵּׁ ה דָּׁ

מ  דֹול, כְּׁ ָבר גָּׁ ִמזֶּּׁה דָּׁ ה  ַמְרִחיבֹו ְועֹוֹשֶּ ילֹו וּׁ ַמְגדִּׁ ָבר וּׁ ב ַהדָּׁ ָעיו ִמזֶּּׁה, הוּׁא ְמַחבֵּׁ ֲעׁשוּׁ ְוׁשַ הַ ַאֲהַבת ָהָאב  ׁשֶּ ַרְך, כְּׁ ם ִיְתבָּׁ ֵ ת ֵליֵלְך, אֹו  ֹו ֵכן ַהׁשּׁ לֶּ ְצָוה ַמְתחֶּ מִּׁ
ֵמחֲ  זֶּה  ל  כָּׁ ִעם  יק,  קִּׁ דַּׁ ִביל  ׁשְ הוּׁא  ה  ָ ִחלּׁ תְּׁ בַּׁ ׁשֶּ ַאף  ַרְך,  ִיְתבָּׁ ם  ֵ ְלַהׁשּׁ ָחָדׁש  ְך  רֶּ דֶּּׁ ֵאיזֶּה  ה  עֹוֹשֶּ ָאָדם  ׁשֶּ ה  כְּׁ עֹוֹשֶּ הוּׁא  ִמזֶּּׁה,  ַרְך  ִיְתבָּׁ ָעיו  ֲעׁשוּׁ ׁשַ ל  ֹדֶּ גּׁ ַמת 

ה:  ׁשָ בוּׁ ְך כְּׁ רֶּ ַרְגָליו דֶּּׁ ֲעֵמי  ַ ינֹות           ִמפּׁ חִּ ה ּבְ יָך    ְוזֶׁ ִמְצֹותֶּ ל  ם קי"ט(: "כָּׁ )ׁשָ תוּׁב  כָּׁ ׁשֶּ ָמה  ְצוֹות כְּׁ ַהמִּׁ ַהְינוּׁ  ק',  דֶּ 'צֶּ ְך".  ֵ ְיַהלּׁ ְלָפָניו  ק  דֶּ ים פ"ה(: "צֶּ ִ ִהלּׁ )תְּׁ
ה  ׁשֶּ ָעָמיו",  ְ פּׁ ְך  רֶּ ְלדֶּ ם  "ְוָיֹשֵ ֲאַזי  ַרְך,  ִיְתבָּׁ ְלָפָניו  ֵליֵלְך  ְצָוה  ַהמִּׁ ת  לֶּ ְתחֶּ ַ מּׁ ׁשֶּ כְּׁ ק".  דֶּ ִביל  צֶּ ׁשְ ַרק  ֵהם  ׁשֶּ ָהַרְגִלין,  ֲעֵמי  ַ ִמפּׁ ה  ׁשָ בוּׁ כְּׁ ְך  רֶּ דֶּּׁ ה  עֹוֹשֶּ ַרְך  ִיְתבָּׁ וּׁא 

"ל  נַּׁ ַ יק כּׁ קִּׁ ִביל דַּׁ ׁשְ ַרק  ֵהם  ׁשֶּ ָעָמיו,  ְ פּׁ ת  ׁש, אֶּ ְוָכבוּׁ ָרָחב  ְך  רֶּ ים ְלדֶּ ֵמֹשִ ָעיו, הוּׁא  ֲעׁשוּׁ ׁשַ וֵּׁמֲחַמת  יק,  קִּׁ בָּׁ דַּׁ ׁשַ ְיֵדי ֲאִכיַלת  ה ַעל  ַנֲעֹשֶּ זֶּה  ְוָכל  ם  ,  ָ ׁשּׁ מִּׁ ׁשֶּ ת 
ַעל ְיֵדי ָהֲאִכיָלה ְמ  ַרְגִלין', ׁשֶּ ח בָּׁ כַּׁ י ְוִתׁשְ ֵ ַככּׁ וּׁק בְּׁ ת קנב(: 'דּׁ בָּׁ ְבִחיַנת )ׁשַ ַֹח ָהַרְגִלין בִּׁ ִלין כּׁ ֵהם  ְמַקבְּׁ ֲעֵמי ָהַרְגִלין, ׁשֶּ ַ ה ִמפּׁ ַֹח ַוֲאַזי ַנֲעֹשֶּ ִלין ָהַרְגִלין כּׁ ַקבְּׁ

ֹות,  ְקַטנּׁ ִסיעֹות  ְ פּׁ יק,  קִּׁ ִביל דַּׁ ׁשְ "ל:  ַרק  נַּׁ ַ ה כּׁ ׁשָ בוּׁ ְך כְּׁ רֶּ ם דֶּּׁ ה ֵמהֶּ ינֹות:        ַנֲעֹשֶּ חִּ ה ּבְ ָעִמים.    ְוזֶׁ ְ פּׁ לׁש  ׁשָ ְלָבֵרְך  ֹו  בּׁ ה, סֹוֲעִדים  ְקַטנָּׁ ִסיָעה  ְ פּׁ ֹו  בּׁ ֹוְסִעים  פּׁ
ִמ  ה,  ַרבָּׁ ֲהלֹא ַאדְּׁ י  , ִלְכאֹוָרה, כִּׁ ַ מוּׁהּׁ ָ תּׁ ְוהוּׁא  ה.  ְקַטנָּׁ ִסיָעה  ְ פּׁ ֹוְסִעים  פּׁ ת  בָּׁ ׁשַ בְּׁ ׁשֶּ ת הוּׁא  ַהְינוּׁ  בָּׁ ְוׁשַ רֹות,  ִמְתַקצְּׁ ִסיעֹוָתיו  ְ פּׁ ָהִראׁשֹוָנה,  ֹו  תּׁ ִאׁשְ ָתה  ֵ מּׁ ׁשֶּ י 

ְרָחבֹות, ַאְך סֹוֲעִדים   דֹולֹות וּׁ ִסיעֹות גְּׁ ְ ֹו פּׁ ה בּׁ ְהיֶּ יִּׁ י ׁשֶּ "ל, ְוָהָיה ָראוּׁ נַּׁ ַ ֹו ָהִראׁשֹוָנה כּׁ תּׁ ִחינֹות ִאׁשְ תבְּׁ דַּׁ אֹוְכִלים ְסעֻּ ֹו ְלָבֵרְך ְוכוּׁ' ַהְינוּׁ ׁשֶּ ת. ְוַעל ְיֵדי    בּׁ בָּׁ ׁשַ
לְ  ם  "ְוָיֹשֵ ְבִחיַנת  בִּׁ ה  ׁשָ בוּׁ כְּׁ ְך  רֶּ דֶּּׁ ם  ֵמהֶּ ה  ְוַנֲעֹשֶּ ְוִנְתַרֲחִבין  ֹות  ְקַטנּׁ ִסיעֹות  ְ ַהפּׁ ִנין  קְּׁ ַ ִנְתתּׁ ת  ֱאמֶּ בֶּּׁ ת  זֶּה  בָּׁ ׁשַ ֲאִכיַלת  ְיֵדי  ַעל  ן  ֵ כּׁ ְוַעל  "ל,  נַּׁ ַ כּׁ ָעָמיו"  ְ פּׁ ְך  רֶּ דֶּ

חִ  בְּׁ הוּׁא  ׁשֶּ ת,  בָּׁ ׁשַ וּׁל  ִחלּׁ ן  קֵּׁ ַ ם  ִנְתתּׁ ֵמהֶּ ה  ְוַנֲעֹשֶּ ְרָחבֹות  ְקָצרֹות  ִסיעֹות  ְ ִמפּׁ ה  ַנֲעֹשֶּ ת  בָּׁ ׁשַ ֲאִכיַלת  ְיֵדי  ַעל  י  כִּׁ "ל,  נַּׁ ַ כּׁ ְקָצרֹות  ִסיעֹות  ְ פּׁ ה  ינֹות  ׁשָ בוּׁ כְּׁ ְך  רֶּ דֶּּׁ
"ל:  נַּׁ ַ  כּׁ

י    -  תורה קלט   ג ים פ"ה(. כִּׁ ִ ִהלּׁ ָעָמיו )תְּׁ ְ ְך פּׁ רֶּ ם ְלדֶּ ְך ְוָיֹשֵ ֵ ק ְלָפָניו ְיַהלּׁ דֶּ ה  צֶּ ָהָאָדם עֹוֹשֶּ ׁשֶּ ַהִחיצֹוִנים, כְּׁ ִליַטת  ׁשְ ׁש  יֵּׁ ׁשֶּ חֹל  י בְּׁ א הוּׁא, כִּׁ ָ תּׁ בַּׁ ׁשַ ִיְקָרא דְּׁ
ְלַהמִּׁ  ֵאין  ַוֲאַזי  ֵלָמה.  ׁשְ ִהיא קֹוָמה  ִמְצָוה  ל  כָּׁ י  כִּׁ ְצָוה,  ַהמִּׁ ל  ׁשֶּ ֵמָהַרְגִלין  ה  ָ ִלפּׁ ַהקְּׁ ת  קֶּ יֹונֶּ ֲאַזי  לַ ִמְצָוה,  ַרְגִלין,  ִחיַנת  בְּׁ ַהִהיא  ְוֵליֵלְך  ְצָוה  ם  הֶּ בָּׁ ֲעלֹות 
ת"  ָמוֶּ יֹוְרדֹות  יָה  "ַרְגלֶּ ה(:  ֵלי  )ִמׁשְ ְבִחיַנת  ]בִּׁ ָהַרְגִלין,  ָלְקָחה  ה  ָ ִלפּׁ ַהקְּׁ י  כִּׁ הוּׁא.  ְך  רוּׁ בָּׁ דֹוׁש  ַהקָּׁ ַהִחיצֹוִנים,        [:ִלְפֵני  ִליַטת  ׁשְ ל  ֵ טּׁ ְוִנְתבַּׁ ת,  בָּׁ ׁשַ א  בָּׁ וְּׁכׁשֶּ

ׁשֶּ  ְצָוה,  ְך הוּׁא.ֲאַזי עֹוִלים ָהַרְגִלין ֵמַהמִּׁ רוּׁ דֹוׁש בָּׁ ת ִלְפֵני ַהקָּׁ כֶּ ְצָוה ְוהֹולֶּ ַוֲאַזי עֹוָלה ַהמִּׁ ם,  ְנקוּׁ ֵמהֶּ יָּׁ ׁשֶּ חֹל  תֹוְך ַהִחיצֹוִנים בַּׁ ְעָיה נ"ח(:    ָהיוּׁ בְּׁ הוּׁ )ְיׁשַ ְוזֶּ
יב ְוַתֲחזֹר ָהַרְגִלין ְלהֹוִציָאם ִמבֵּׁ  ׁשִ ָ ת תּׁ בָּׁ ַעל ְיֵדי ׁשַ ָך", ׁשֶּ ת ַרְגלֶּ בָּׁ ַ יב ִמׁשּׁ ׁשִ ָ ְך הוּׁא,  "ִאם תּׁ רוּׁ דֹוׁש בָּׁ ת ִלְפֵני ַהקָּׁ כֶּ ְצָוה ְוהֹולֶּ ין ַהִחיצֹוִנים. ַוֲאַזי עֹוָלה ַהמִּׁ

לֵ  ׁשְ וּׁ ָנה  וָּׁ ַ ְבִלי כּׁ ים, וּׁ ְקַטנִּׁ בִּׁ ׁשֶּ ְיֵדי ָקָטן  ית ַעל  , ַאף ִאם ַנֲעֹשֵ הּׁ ַע בָּׁ ֲעׁשֵ ַ תּׁ רוְּׁך הוּׁא ִמׁשְ דֹוׁש בָּׁ ל זֶּה יֵ ְוַהקָּׁ ְצָוה, ִעם כָּׁ ְך  מוּׁת ָהָראוּׁי ְלַהמִּׁ רוּׁ דֹוׁש בָּׁ ׁש ְלַהקָּׁ
ֵאינוֹ  נֹו ַמְתִחיל ַלֲהלְֹך, ַאף ׁשֶּ בְּׁ ׁשֶּ דֹול כְּׁ ֲענוּׁג גָּׁ ַ ׁש לֹו תּׁ יֵּׁ מֹו ָהָאב ׁשֶּ ְצָוה. כְּׁ דֹול ֵמַהמִּׁ ֲענוּׁג גָּׁ ַ ְך  הוּׁא תּׁ ָ וּׁ, כּׁ נּׁ ֶּ ַע ְמֹאד ִממּׁ ֲעׁשֵ ַ תּׁ ל זֶּה ִמׁשְ ָראוּׁי, ִעם כָּׁ ָ  הֹוֵלְך כּׁ

 ַ תּׁ ִמׁשְ הוּׁא  ְך  רוּׁ בָּׁ דֹוׁש  אֵ ַהקָּׁ ְך,  רֶּ דֶּּׁ ֵאין  ׁשֶּ ָמקֹום  בְּׁ ר  ְדבָּׁ מִּׁ בַּׁ ַההֹוֵלְך  ה  ְוִהנֵּׁ ִמְצָוה.  ה  עֹוֹשֶּ ׁשֶּ כְּׁ ָרֵאל  ֹשְ ִמיִּׁ ָחד  אֶּ ל  ִמכָּׁ ְמֹאד  ַע  ְך  ֲעׁשֵ רֶּ דֶּּׁ ַלֲעֹשֹות  ָיכֹול  ינֹו 
ִנְקָרִאים צֶּ  ְצוֹות  ְוַהמִּׁ ה.  ַהְרבֵּׁ ֵלְך  יֵּׁ ׁשֶּ כְּׁ י ִאם  ַרְגָליו, כִּׁ ֲעֵמי  ַ פּׁ ְיֵדי  ַעל  ה  ׁשָ בוּׁ ְלָפָניו  כְּׁ ק  דֶּ ְוזֶּהוּׁ צֶּ ק".  דֶּ יָך צֶּ ִמְצֹותֶּ ל  ים קי"ט(: "כָּׁ ִ ִהלּׁ תוּׁב )תְּׁ כָּׁ ׁשֶּ מֹו  ק, כְּׁ דֶּ

רוּׁךְ  דֹוׁש בָּׁ ָעָמיו, ַהקָּׁ ְ ְך פּׁ רֶּ ם ְלדֶּ ְך הוּׁא, ֲאַזי ְוָיֹשֵ רוּׁ דֹוׁש בָּׁ ת ִלְפֵני ַהקָּׁ כֶּ ְצָוה הֹולֶּ ַהמִּׁ ׁשֶּ ְך, כְּׁ ֵ רֶּ   ְיַהלּׁ ֲעֵמי ַרְגָליו, דֶּּׁ ַ ה ִמפּׁ ְך  הוּׁא עֹוֹשֶּ רֶּ ֱאַמר ַעל דֶּּׁ הוּׁא נֶּ ְך, ׁשֶּ
ֵמַהמִּׁ  הוּׁא  ְך  רוּׁ בָּׁ דֹוׁש  ְלַהקָּׁ ׁש  יֵּׁ ׁשֶּ ֲעׁשוִּׁעים  ַ ְוַהׁשּׁ ִגים  ֲענוּׁ ַ ַהתּׁ ל  ֹדֶּ גּׁ ֵמֲחַמת  י  כִּׁ ים.  ְלַרבִּׁ ה  ׁשָ בוּׁ כְּׁ הוּׁא  הוּׁ  ׁשֶּ ְוזֶּ ה.  ׁשָ בוּׁ כְּׁ ְך  רֶּ דֶּּׁ ַרְגָליו,  ֲעֵמי  ַ ִמפּׁ ה  עֹוֹשֶּ ְצָוה, 

ָעָמיו": ְ ְך פּׁ רֶּ ם ְלדֶּ  "ְוָיֹשֵ
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  של שבת? דהיינו אפילו אם נאמר שהצירוף של הצדקה עם השבת גורם, קשה הרי זו אותה שבת שכבר 
וא"ת שצדקה לשבת יש  נמצאת שמאיר בה אמת שנעשית רגל שלישית למלכות, וא"כ רק נוספה הצדקה. 

בה יותר אור מצד הצדקה בעצמה, צ"ע מדוע, הרי מחסיר מעצמו באות המידה ובוטח בה' באותה מידה, 
ישית אלא נוסף שעושה לשבת דווקא כי מאמין אמונת היחוד, אבל הרי זה כבר אמרנו שהיא הרגל השל

שת א"י ולא שיש  דוולי מצד קגלחו"ל ומשמע שם שזה עניין סעיין תורה עא תנינא ההבדל בין צדקה לארץ ישראל לצדקה    וכנ"ל.

 מעלת הצדקה לשבת היא עניין סגולי מצד קדושת השבת וצ"ע. חילוק בעצם הנתינה. וכנראה גם כאן 

לבא   .ד לעתיד  להתחדש  העתידה  שמש  כנגד  שהיא  צ"ע  שבת  של  אור צדקה  להכתוב  הכוונה  ומסתמא 
הלבנה כאור החמה ואור החמה שבעתיים, וא"כ מה הכוונה שהיא כאור שבעת הימים, דהיינו שבעת ימי 

 לכאורה נקט אור שבעת הימים כדי שיתאים ללשון המזמור צדקתם תצהיר כאור שבעת הימים אבל עיין לקמן. בראשית. 

קושטא קאי, לכאורה זהו שאמרו לשקר אין רגלים, ועל כן לא אמרו שהוא פורח באויר או יושב או שוכב  .ה
איזה  לו  לצרף  צריך  כן  עליו, שעל  להתקיים  בסיס  לו  אין  כי  כלל,  קיום  לו  הכוונה שאין  כי  על הארץ, 

ילקוט שמעוני שם וזוהר ח"ג  )סוטה לה. פרש"י במדבר יג כז ומשהו אמת בתחילתו כדי לקיימו, עד שתתגלה האמת.  

צ"ע שרבנו מביא ראייה שאמת היא רגל שלישית ממחז"ל קושטא קאי, והרי זה רק כח עמידה ולא קסא.(   
 כח הליכה.

לעיל בשיחות שכתב הפל"ח   . ו הפירות שעתיד לקבל על שבתעיין  ינאי שעישר את   מהאריס שלו,   שרבי 
וצ"  על שבת  לצדקהלו  נחשב   כל מה שאדםשמועיל לתיקון הרגלין,  ל  ע האם  נחשב  קונה לשבת  ביתו 

   .צדקה על שבת א"כ מדוע רבנו נקט דווקא שנותן לאדם אחר או שמזמין אותו לסעוד אצלו בשבת

קה ומרפא לרגלו של יעקב שמדתו אמת, דצ"ע איזה צדקה עשה יעקב אבינו שזכה לויזרח לו השמש צ .ז
לחיזוק   והוצרכה  בה  הס"מ  נגיעת  ע"י  דייקא שנחלשה  שבת  של  צדקה  ע"י  שיעקב לואו  .ורפואה  כיון  י 

 שעשה אז.ד חנחשב בעצמו למהות של צדקה, ולאו דווקא באיזה מעשה מיומש, שקרא נ

מכח  האם  צ"ע  למעשה   .ח תמיד  הרגלים  לתיקון  עצה  שהיא  או  בשבת  רק  הרגלין  לתיקון  אחיזה  הכוונה 
אבל התיקון בשבת    ,ונראה פשוט שבאמת התיקון הוא רק בשבת  צדקה על שבת.ו  והשבת  במדת האמת

הליכה לעלות למעלה רק בשבת ע"י האמת  מתקן את כל הימי החול כיון שכל המצוות של חול אין להם  
 וע"י הצדקה לשבת. המאיר בה 

 

יורדות מוות לו  בכי    ,בימי החול החיצונים אוחזים ברגלי המלכות בבחי' רגליה  ימי החול שולט השקר שאין 
דהיינו שקשה להמליך את    ,רגלים, בחי' הנחש שנקצצו רגליו, ועל כן אין כח ברגלי הקדושה לילך בדרכי ה'

ה',   ועבודת  ומצוות  בתורה  דרב  'בבחי הקב"ה  ברכי  ועייפות,הני  חולשה  דהיינו  דשלהי  דהיינו   נן  מנייהו, 
דהיינו ,  ולא מצליחים. כי הנחש והשקר שולטבדרכי ה'  רוצים לילך  השהם    ,רגלי רבנן דייקא  מהחיצונים הנ"ל.

בבחי' "ויזרח לו השמש"  שעל כן אפילו מדת האמת צריכה חיזוק,  שמדתו אמת,  \ד/ ירך יעקבבחי'  הס"מ הנוגע ב 
מצליעתה,   זורחת שמשלהתרפא  שלכולם  אבינו  \ה/ואע"פ  בחי'  הזרחה    ליעקב  של שבת שהיא  צדקה  שמש 

הנה היום "בבחי' האמור לעתיד לבוא    ששמש שזרחה ליעקב הייתה  \ו/ וכמבואר במדרש  ,שבעתייםואור החמה  
כתנור בוער  נשרפים  "בא  ורשעים  בה  מתרפאים  שצדיקים  חדש  בה.,  שמש   \ז/ ובזוהר  לו  שנתגלתה  אמרו 

       שהיתה גנוזה בעבורו.

 
ָנן אמרו רבותינו ז"ל )ברכות דף ו' ע"א( 'הני ברכי דרבנן דשלהי    -מערכת אות ב  "א  ח   )לרבי אליעזר צבי סאפרין(  אור עינים  ד ְרֵכי ְדַרבָּׁ בִּׁ

  מינייהו' . הנה כלה העליונה, 'רגליה יורדות מות' )משלי ה ה(, ואז השקר ]ש[אין לו רגלים )ו(הוא אוחז באות ש' שיש לה ג' רגלים ביחד,
והחיצונים מדבקים אות ש' לק'ר', כדי לשקר ולאחוז בקדושה . אבל מעת שנקצצו רגליו של נחש, אז אין להם עוד כל כך כח לשקר. וכן  
מכח זה הי' בהם כח לאחוז בירך יעקב, עד שקשר של רשעים אינו מן המנין )סנהדרין דף כ"ו ע"א(, כי 'יתפרדו כל פועלי און' )תהלים צב  

 י ש"ס ברכות )דף ז' ע"ב(:י(. עיין לקוט 
צא:  ה  רבן    חולין  של  בנו  למשתה  בהמה  ליקח  שהלכו  אימאום  של  באיטליז  יהושע  רבי  ואת  גמליאל  רבן  את  שאלתי  עקיבא  ר'  אמר 

אמר ר' יצחק שמש הבאה בעבורו    ? וכי שמש לו לבד זרחה והלא לכל העולם זרחה   , ויזרח לו השמש"   )בראשית לב לב(  גמליאל כתיב

 .ורו זרחה בעב 
ׁש,    -'  העח    בראשית רבה   ו מֶּ ֶּ ְכָיה וְּׁלִמי לֹא ָזְרָחה ַהׁשּׁ רֶּ י בֶּּׁ ׁש וגו' )בראשית לב, לב(, ָאַמר ַרבִּׁ מֶּ ֶּ ְזַרח לֹו ַהׁשּׁ ים  ַויִּׁ רִּ ְרפוָּאתֹו, ֲאָבל ַלֲאחֵּ א לֹו לִּ ּלָ אֶׁ

ם ַרב ַאָחא ָאַמר,    אֹוָרה. ׁשֵ ׁש  ַרב הוָּׁנא בְּׁ מֶׁ ֶׁ ְך ָהְיָתה ַהׁשּ ו וְּבַאּלוָּפיו ּכָ ש ָ עֵּ ת ּבְ טֶׁ ינוּ ַיֲעקֹב וְּמַלהֶׁ ָאבִּ א ּבְ ְך הוּׁא ַאתְּׁ ִסיָמן  ַמְרּפֵּ רוּׁ דֹוׁש בָּׁ . ָאַמר לֹו ַהקָּׁ
א  ֵ ׁש ַמְרפּׁ מֶּ ֶּ ֵהא ַהׁשּׁ יָך תְּׁ נֶּ ְך בָּׁ ָ ָפיו, כּׁ וּׁ וְּׁבַאלּׁ ו  ֵעש ָ ת בְּׁ טֶּ ְמַלהֶּ וּׁ א ְבָך  ֵ ׁש ַמְרפּׁ מֶּ ֶּ יָך, ַמה ַאתְּׁ ַהׁשּׁ טֶּ   ְלָבנֶּ ְמַלהֶּ ן וּׁ ן )מלאכי  ָבהֶּ א ָבהֶּ ֵ ֹוָכִבים, ַמְרפּׁ עֹוְבֵדי כּׁ ת בְּׁ

ֹוָכִבים )מלאכי ג, י  עֹוְבֵדי כּׁ ת בְּׁ טֶּ ְמַלהֶּ יָה, וּׁ ְכָנפֶּ א בִּׁ ֵ ַמְרפּׁ ׁש ְצָדָקה וּׁ מֶּ ִמי ׁשֶּ ם ִיְרֵאי ׁשְ וּׁר וגו'. )בראשית  ג, כ(: ְוָזְרָחה ָלכֶּ נּׁ ַ תּׁ ַ ֵֹער כּׁ א בּׁ ה ַהיֹּׁום בָּׁ ט(: ִהנֵּׁ
 לב, לב(: 

י   ָאַמר   –ת יט. )מתוק מדבש(  זוהר חדש בראשי   ז יא   ַרב ִּ י ָ אי  יוסי  לרבי  חִּ ַוד ַ ֵרי   ב ְּ ָאמְּ יֵמי  ד ְּ א   ַחכ ִּ ית ָ נִּ א   ענין  על(  ב"ע  צא   דף  חולין '  במס)  המשנה  חכמי  שאמרו  בודאי  ַמתְּ ש ָ מְּ   ש ִּ
ֲהָוה  ַיֲעקב   ד ַ ה   ַעד   שואל  ואני,  בעבורו  זרחה  בעבורו  ששקעה  השמש   דהיינו,  השמש   לו  ויזרח   ש "כמ ,  לבדו  ליעקב  מאיר  שהיה  השמש   לְּ ָ מ  ַ   עוד   יהיה  ומתי  זמן  כמה  עד  ָדא   ֶלֱהֵוי  כ 

י  ָאַמר ,  אז  שהאיר  כמו  השמש   הפעם  עוד עבורו  להאיר  יחזור  מתי  כלומר,  כזה  דבר  הפעם ה   ָלךְּ   ֵאיָמא ,  יֹוֵסי  ַרב ִּ ל ָ ֲהָוה   מִּ א   ֲאַמר   ד ַ ,  אבי  לי  שאמר  מה,  זה  בענין  דבר  לך  אומר  ַאב ָ
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או המזמין אותו לסעוד על שלחנו בשבת, כי צדקה כזו    שבת,  לעצדקה לעני הגון    שנותן ולשמש הזו זוכה מי  
וצ"ע היא שמש המחזקת את הרגלים ואת הרגל השלישית מדת האמת שיהיה להן ולה כח הליכה בדרכי ה'.  

היצה"ר  הוא  עשו  של  שרו  את  שניצח  ע"י  לה  זכה  אבינו  יעקב  כי  אולי  המצוות,  כל  קיום  עיקר  דהיינו זה   ,
)ברכות ט' ה' וסוטה  למי  בירושכי ללא יצה"ר היו האברים רצים למצווה מעצמם כמבואר    ההתגברות על היצה"ר,

ורק בגלל זהמת הנחש אצלינו   \ח/שאברהם אבינו הפך את היצה"ר לטוב ואזי איבריו רצו למצווה מעצמם  ה' ה'(
להפך למצווה  ,זה  לרוץ  אותנו  מצווה  מעבירה  ,שהתורה  קרובים   ,לברוח  אנו  היצה"ר  על  בלא התגברות  כי 

בעצמה,   שבת  לבחי'  זכה  הס"מ  את  כשנצח  אבינו  ויעקב  מיצה"ר  לעבירה,  אדה"רשבת  חטא  את  ,  ולתקן 
הימים שבעת  אור  לו  האיר  י'(   \ט/ וממילא  סח  )ב"ר  שמש  נקרא  בעצמו  רנא/ .  והוא  בתורה  שכיון   \יוכמבואר 

אמ  בחי'  והשמש  הצדקה  וכן  אמת  מדתו  ב  ,תשיעקב  מהם,  שינוים  הםשאין  במקבלים  בכוחו   אלא  היה  לכן 
 להזריח לעצמו את כל הצדקות עי"ש.  

המלכות עולה מן הקליפות מעולם בשבת  עניין האמת שנעשית לרגל שלישית לכאורה נעשה ממילא ע"י ש
גם יומא דהיינו ש   איתקדש  כדוכדאיתא בזוהר    שעל כן אז אפילו עם הארץ ירא לשקר,השקר לעולם האמת,  

קודש   הנקראת  החכמה  אור  בורחים.  ממנהמקבלת  החיצונים  שצריך    כל  עצמוומה  לדבק  גם  במדת   עוד 
שהאב בחכמה דהיינו הקב"ה שחותמו כי השבת היא בחי'  גם  או אולי    זה רק כדי שלא לפגום באמת.  ,האמת
 . להיות מדבק עצמו במדת האמת, לכן צריך גם אבל צריך שגם התינוק יאחז באביו, אוחז בתינוק  אמת

כי לכאורה הרגל השלישית אמת היא הקב"ה שחותמו   ,של שבת שמחזק את השלש רגלים צ"עעניין הצדקה  
חיזוק? ואולי כי כל הסיוע  הוא ית' צריך  אוחז במלכות לסייע לה שלא תיפול, בבחי' קושטא קאי, ומדוע    ,אמת 

סועד את אמת  הדהיינו ש  ,קושטא קאי   דהיינו  ,שלא תיפולשרק שומר    בבחי'  ,הוא בבחי' מסייע אין בו ממש
רק הליכהב  המלכות  כח  לא  אבל  עמידה  אותה.    ,כח  שיוליכו  ולא  מעצמה  תלך  שהיא  צריך  כדי    לעכי  כן 

, דהיינו הארת דעת ואמת גדול המאיר לה ע"י  צריך צדקה  יהיה בה גם כח הליכהשבחי' הרגל השלישית הזו  
נמצא ששתי הרגלים צריכות חיזוק כיון שלא הורגלו בהליכה אבל הרגל השלישית צריכה חיזוק כיון   .צדקה

 כח עמידה. ב שסועדת רק

מאור של   דהיינו שמ"ג פעמיםשבעתיים  שהוא  לבוא    צדקה של שבת מעוררת את אור החמה שיהיה לעתיד
קודם החטאהיום,   הימים שהאיר  אור שבעת  ימי ש  גרם  כי החטא  ,והוא  להיות שמש של  אור החמה  נחלש 

 כי אור גשמי אין צורך ליותר ממה שיש   החול. ומסתמא אין הכוונה לאור הגשמי אלא לאור הגנוז המלובש בו.
זה אור שחסר מאד היום  לנו היום, דהיינו האור שיתגלה לעתיד לבוא   ,אבל אור אמיתי שמגלה את הקב"ה 

לא מתגלה ע"י שבת לבד שהיא שבת היא אמת שנעשית  ור הזה  והאבחי' מלאה הארץ דעה כמים לים מכסים,  
דווקא ע"י צדקה על שבת   לכן רק    ,גם היא שכל גדול כמבואר בתורה רכהכי צדקה  רק רגל שלישית אלא 

שתיהן   החמהבהצטרף  אור  של  השבעתיים  את  מגלה  הצדקה  מעשה  עם  השבת  ידו  ,אמונת  מקבלת   שעל 
 המלכות כח גדול להמליך את הקב"ה. 

 
  שהשבת כיון  ו  ,שהוא הזמן שהמלכות עולה מאחיזת הקליפות  ,שבת קודש  עלרבנו מבאר כאן  נראה שלמעשה  

למלכות סעד  רגל שלישית  ידה  על  נעשה  כבר  על    ,בחי' אמת  צדקה  ע"י  רגלים  לחזק את השלש  רק  וצריך 
ומסתמא גם כשמכין וקונה הבאה, בשאר ימי השבוע ע"י שנותן לעני הגון על שבת  שבת. וזה אפשר לעשות גם  

 
ַההו א א  ד ְּ ש ָ מְּ הֹוָרא  ש ִּ יָאה  ו נְּ ֲהָוה  ַסג ִּ ַיֲעקב  ד ַ יז, ליעקב מאיר שהיה הגדול והאור השמש  אותו כי לְּ נִּ ים  הו א  ג ָ יקִּ ד ִּ יד  ַלצ ַ ָלא , לבא לעתיד לצדיקים ה"הקב אותו גנז ָלבֹוא  ֶלָעתִּ  וְּ

א   הו א  ָדא ש ָ מְּ ין  ש ִּ ש ִּ מ ְּ ַ ת  ש ְּ מִּ ה   ד ְּ י  ב ָ נֹוהִּ ו  ב ְּ ֵעש ָ ז ַר  ומפרש   .  עשו של בניו בו שמשתמשים הגשמי השמש  אור זהו ולא ד ְּ ג ַ תְּ אִּ   יעקב ראה, יעקב ירך בכף עשו של שרו שנגע ובעת וְּ

דו ן  שנגזר  הקדש   ברוח  ב ְּ עְּ ַ ת  ש ְּ יִּ י   ד ְּ נֹוהִּ ַיֲעקב   ב ְּ חֹותֹוי   ד ְּ ה    ולכן(,  ב"ע  יח   בדף   לעיל   כנזכר)  הזה  בעולם  השמש   ממשלת  לעשו  ניתנה  כי  וראה,  עשו   תחת  יעקב  של  בניו  שישתעבדו  ת ְּ  ב ֵ
א ת ָ עְּ יב   ֲהָוה   ש ַ ָמא  ָמאֵרי  ה"להקב  יעקב  ֲאַמר   כן  על,  אליו  השייך  האור  באותו  משתמש   שעשו  חשש   כי,  עצב  יעקב  היה  שעה  באותה  ַיֲעקב   ָעצִּ ירו ָתא  ָהא,  העולם  רבון  ָעלְּ הִּ   נְּ
י ילִּ יַבת  דִּ יהִּ יְּ תְּ ו  אִּ ֵעש ָ ָאה ,  לעשו  נתון   שלי  האור   הנה  לְּ ת  ָיצְּ ָרה   קֹול   ב ַ ָאמְּ ה ,  וְּ ַאת ָ יָרא   ַאל   וְּ י  ת ִּ ד ִּ ירו ָתא',  ה  נאם  ַיֲעקב   ַעבְּ הִּ יָלךְּ   ו נְּ ֵניז  ָלךְּ ,  דִּ ג ְּ תְּ ָניךְּ   אִּ בְּ לִּ   גנוז   שלך  האור  כי  וְּ

י  אֹוֵריָנא  ה" להקב  יעקב  ֲאַמר       .עשו  בו  שמשתמש   הגשמי  האור  אותו  זה   ואין ,  ולבניך  לך ה  ,  לי  הגנוז  האור  את  לי  תראה  לִּ א  ב ֵ ת ָ עְּ יק   ש ַ ֵ א   ַאפ  ש ָ יךְּ   ֻקדְּ רִּ א  ַההו א  הו א  ב ְּ ש ָ מְּ   ש ִּ
ָחֵמי,  לבא  שלעתיד  השמש   אותו  את  ה"הקב  הוציא  שעה  באותה ָלא   ַיֲעקב   ֵליה    ד ְּ יב   הו א  ָהָדא,  אחר  איש   ולא  יעקב  רק  אותו  שראה  ָאֳחָרא  ָנש    ַבר   וְּ תִּ כְּ ַרח   שכתוב  זהו  ד ִּ זְּ   לוֹ   ַוי ִּ
ֶמש   ֶ ֶמש    אֹותוֹ   ומפרש   ַהש   ֶ ָהָיה   ַהש   ר   היה  והוא,  עתה  לו  זרח ,  בעבורו  ָגנו ז  ש ֶ ֲאש ֶ ַ נו ֵאל   ֶאת  ָעַבר   כ  ְּ י  ָאַמר ,  עשו  של  שרו  את   ונצח   פ  ח ,  יֹוֵסי  ַרב ִּ צ ַ נ ִּ ש ֶ רוֹ   את  יעקב  כ ְּ ל   ש ָ ו  ש ֶ   ֵעש ָ

ַמע לוֹ , השמש  לו ויזרח   שכתוב וזה, הגנוז האור  לו נגלה אז לֹא  ַמש ְּ ַאֵחר  וְּ  .   לאחר ולא הגנוז אור  דהיינו השמש  אור נגלה ליעקב שרק משמע לְּ
מבארים קושיא כיצד שמע אברהם אבינו למלאך שאמר לו אל תעש לו מאומה הרי שמע מהקב"ה לשחוט, אלא שידע    בזה שמעתי   ח

שטבע אבריו לרוץ למצווה וכאן ידו לא רצה לזה מעצמה, אלא היה צריך לשלוח אותה כמ"ש וישלח את ידו" מזה הבין אברהם אבינו  
)אבל צ"ע בזה האם כששומע ממלאך זה לא כמו ששומע     שמע בקול המלאך.שאולי יש איזה כוונה אחרת במה ששמע מהקב"ה. לכן  

 מהקב"ה, הרי מלאך הוא שליח ה' ואין לו בחירה( 
זה  עי"ש שמבואר שם ו שהיא עצבות וכבידות בעבוה"ש כ אות א' שיעקב מדתו אמת בחי' אור הפנים הפך תאוות ממון    ועיין תורה כג   ט

  הדעת הזהכשנתרפא מצלעתו הנ"ל ע"י אור השמש שבעתיים אזי בכח  דהיינו    "ויחן את פני העיר ויבא יעקב שלם עיר שכם וכו'  "שכתוב  
   וות ממון.א גם תיקן את כל אנשי עיר שכם להוציאם מת 

ת    -  רנא   תורה   י ן ֱאמֶּ ֵ תּׁ תוּׁב )ִמיָכה ז(: "תִּׁ כָּׁ מֹו ׁשֶּ ת. כְּׁ ִחיַנת ֱאמֶּ הוּׁא בְּׁ ִחיַנת  ְוַיֲעקֹב ׁשֶּ ׁש", ַהְינוּׁ בְּׁ מֶּ ֶּ ְזַרח לֹו ַהׁשּׁ ית ל"ב(: "ַויִּׁ ֵראׁשִ ֹו )בְּׁ ֱאַמר בּׁ ְלַיֲעקֹב" נֶּ
ְצָדקָ  ׁש  מֶּ ׁשֶּ ִמי  ׁשְ ִיְרֵאי  ם  ָלכֶּ "ְוָזְרָחה  "ל  נַּׁ ַ כּׁ ְצָדָקה  ִחיַנת  בְּׁ ִהיא  ׁש  מֶּ ׁשֶּ י  כִּׁ "ל,  ַהנַּׁ ְצָדָקה  ה  ְהיֶּ תִּׁ תְוָלנוּׁ  ָהֱאמֶּ ְיֵדי  ַעל  ֲעקֹב  יַּׁ ׁשֶּ ַהְינוּׁ  ַֹח    ה",  כּׁ לֹו  ָהָיה 

יְ  ׁש", לֹו דַּׁ מֶּ ֶּ ְזַרח לֹו ַהׁשּׁ ׁש, ְוזֶּה "ַויִּׁ מֶּ ִחיַנת ׁשֶּ ֵהם בְּׁ ָדקֹות, ׁשֶּ ל ַהצְּׁ יְך וְּׁלַהְזִריַח ְלַעְצמֹו כָּׁ "ל: ְלַהְמׁשִ נַּׁ ַ ה ְצָדָקה" כּׁ ְהיֶּ ִחיַנת "ְוָלנוּׁ תִּׁ  ָקא, בְּׁ



 5צה.       מוהר"ן                                       תורה פו        ליקוטי                                             

נעשה ע"י שמזמין אורח עני הגון לסעוד  בשבת עצמה  ויש בזה בחי' של צדקה על שבת,  ו צרכי שבת  תלבני בי
    ד בביתו.מאכלים שיסעעמו או שנותן לו 

 
 

 עד כאן ההקדמה 
 

* 
 [ יא]  פותורה 

וכו'  פוסעים פעמים  שלש  לברך  בו  סועדים  קטנה  פסיעה  בבית    .[יב]   בו  השני  החרוז  הוא 

הנה ידוע כי בימי    מר בליל שבת קודש. ורבנו מבאר עפ"י הסודזהאחרון של מזמור כל מקדש שנוהגים ל
אין  במשך כל השבת  בין השמשות  מזמן  ובערב שבת קודש  החול הוא שליטת החיצונים, ועש"ק  

עולין    להם שליטה כלל רגלי המלכות  רגליך  כי  בסוד אם תשיב משבת  לקמן מהקליפות,  .  כפי שיתבאר 
מתקדש כאשר  -\יח/ [יז]  יומא כדין יתפרדו כל פועלי און  טזתקדש יכד א   \טו/ [יד]  יג כמ"ש בזוה"ק 

 
 יכן נאמרה תורה זו היא לשון החברים כמבואר בסוף תורה קח ולא ידוע מתי וה יא
 לשון הזמר כל מקדש שמזמרים בליל שבת   יב
 בתקפא הניח כאן מוהרנ"ת מקום לציון הזהר ולא מילא אותו וכן בתרלד ותרלו ותרצו, ובתשכט ביטל הריוח.  יג
   רחיצת חמין.   זוהר תרומה קלה: טעם שאסור לומר והוא רחום במעריב של שבת וזוהר ויקהל רג. והקדמת מתוק מדבש שם משער הכוונות כונות יד

  יום   בכל   שנעשה   מה  בענין,  א " ע   רג  דף   ויקהל '  בפ   הזהר'  בס   שרמזו  מה  זו  רחיצה  טעם  -ענין קבלת שבת ד"ה אח"כ    עיין שער הכוונות   טו 
  מעולם   שפע   לקבל   בקדושה   ולהתאחז   להתקרב   ורוצים ,  אש  של   אחת  מדורה   כעין   ונעשים   כוכבים   שבעים   מתקבצים   כי ,  ערב   לפנות  ששי 

  היותר   הקליפה   שהיא ,  נוגה   קליפת  סוד   היא ,  אש  של   המדורה  אותה   כי   הוא   והענין ',  וכו  דאשא   שלהובא   חד   נתעורר  ואז ,  האצילות
) המעשה   ימי  בששת  החול   ימי  ששת   לקחוהו  שעבר   השבת  יום  של   השפע   כי  בראותה   והקליפה ,  הקדושה   אל   קרובה   י " נה   ת " חג   והיינו, 

  ולקבל ,  למעלה   שם   להזדווג   כדי   להתעלות  הקדושה   שתחזור   הקליפה   יודעת  שבת  ערב   שהוא   ועתה (,  היסוד   עם   דבוקה   והמלכות,  א " דז 
  כל   גמרו  שכבר   כיון  כי ,  פרנסתה   כן   גם   לשאול   כדי   עולה   הקליפה   גם  ואז ,  התחתונים   בעולמות  שפע   אחרת  פעם   ולהשפיע   לחזור   כדי   שפע 
  הקליפה   עולה   הששי   יום   שבכל   הסיבה   היא   וזו,  כהם   חלקה   היא   גם  אחריהם   לקחת  כן   גם   זמנה   הגיע  הנה ,  חלקם   לקחת  החול   ימי  ששת

  מן   נמשך   לכן,  העליונה   קדושתם   ותוספת  העולמות  של   הכללות  תתבטל   ולא ,  העליונה   השמחה   את  תערבב  שלא   כדי   אמנם ,  למעלה 
  מדורה   חד   כעין   דאתעביד   כוכבא   ההוא '  בחי  היא   אשר   ההיא   הקליפה   את  ומוריד ,  דאשא   שלהובא   הנקרא   אחד   כח   העליונות  גבורות
    .התהום   עד   למטה ,  דאשא 

ת  ָרָזא  ואמר   דבריו  ומפרש  -זוהר תרומה דף קלה.   ב ָ ש ַ י,  השבת  בענין  הנעלם   סוד  ד ְּ יהִּ ת  אִּ ב ָ '  ג  סוד  שהם   א"דז  ת"לחג   שבת  בליל  עולה   שהיא   שם  על)   שבת   נקראת  השכינה  ש ַ

ַאֲחַדת(,  שבת  השם  הרי ,  ת"ב   נקראת  והיא'  ש  אות  של  קוין תְּ אִּ ָרָזא(  ג "ה)  ד ְּ ֶאָחד   (ב "ע  קלה   דף )  ב ְּ ֵרי  ד ְּ ש ְּ מִּ ֶאָחד   ָרָזא   ֲעָלה    לְּ   שהוא   א"ז   עליה  שישרה  כדי  אחד  בסוד   שנתאחדה  ד ְּ

לֹוָתא   כי   ואמר  שבת  ליל   תפלת  את   לפרש   ומתחיל.  אז   הנעשה   היחוד  בסוד   אחד   סוד  ַמֲעֵלי   צְּ ָתא   ד ְּ ב ְּ ָהא  הוא   שבת  ליל   של   התפלה   סוד   ש ַ ַאֲחַדת  ד ְּ תְּ ָייא   אִּ סְּ ו רְּ יָרא   כ  א  ַיק ִּ יש ָ   ַקד ִּ
ָרָזא ֶאָחד   ב ְּ ַנת ,  אחד  בסוד  קצוותיה   בששה   הקדוש   הכבוד   כסא   סוד  שהיא   השכינה  נתאחדה   שהרי   דְּ ק ָ ַ ת  תְּ אִּ ֵרי   וְּ ש ְּ מִּ א   ֲעָלה    לְּ כ ָ א   ַמלְּ יש ָ ָאה   ַקד ִּ ָ ל    עליה  שישרה   עצמה   ותיקנה   עִּ

ד   ואמר  השכינה  עצמה  תיקנה  מתי  ומפרש      .   היחוד   בסוד  א"ז  שהוא  העליון  הקדוש  המלך  ָתא  ָעֵייל   כ ַ ב ְּ י  ש ַ יהִּ ַיֲחַדת  אִּ תְּ ת  אִּ ש ַ רְּ ַ פ  תְּ אִּ ָרא  וְּ טְּ ס ִּ   היא  השבת  כשנכנסת  ַאֲחָרא  מִּ

ָכל ,  החיצונים   אחיזת  בהם   יש   נפרדים   הם  ק "שהו   זמן   כל   כי ,  אחרא   מסטרא   ונפרדת   שלה  ק" בו  מתאחדת  ין   וְּ ינִּ ין  ד ִּ רִּ ַעב ְּ תְּ יָנה    מִּ י,  ממנה   מסתלקים  הדינים   וכל   מִּ יהִּ אִּ ָאַרת   וְּ ת ְּ ש ְּ   אִּ
חו ָדא יִּ ירו    ב ְּ הִּ נְּ א   ד ִּ יש ָ ַרת,  תאיר  שלא   פניה   שיחשיך  מי   אין  ממנה   נסתלקו   הדינים  שכל   אחר   כי ,  הקדוש  האור  של   ביחוד   נשארת   והיא  ַקד ִּ ַעט ְּ תְּ אִּ ה   וְּ ָ ַכמ  ין   ב ְּ רִּ טְּ י  עִּ ַגב ֵ א  לְּ כ ָ   ַמלְּ
א  יש ָ ָכל ,  באצילות   למעלה   עמה   להתיחד   המוכן  א "ז  שהוא   הקדוש  המלך   בשביל  עטרות  בכמה   ומתעטרת   ַקד ִּ ָטֵני   וְּ ו לְּ ין  ש  זִּ יָנא  ו ָמאֵרי  רו גְּ דִּ   מצד   השולטים  החיצונים   שליטת  וכל   ד ְּ

הו  ,  ע "בי   בעולמות  הוא  החול  בימות  אחיזתם  שמקום  הדינים  ובעלי  הרוגז ל ְּ ֻ ין  כ  קִּ רו    ַערְּ ַעבְּ תְּ אִּ יָנה    וְּ ֵלית ,  רבא   דתהומא  בנוקבא  ונחבאים  ממנה  ומסתלקים  בורחים  כולם   מִּ   וְּ
ָטנו   ו לְּ הו    ַאֲחָרא  ש  ֻכל ְּ ין  ב ְּ מִּ ָהא'.   ה  בשם  ברורה  בשפה  קוראים  כולם  אלא  ע " בי  עולמות  בכל  אחרת  שליטה  ואין  ָעלְּ ָ פ  ַאנְּ ין  וְּ ירִּ הִּ ירו    נְּ הִּ נְּ ָאה   ב ִּ ָ ל    מאירות   השכינה  של  ופניה  עִּ

ַרת,  עמה  להתיחד   שנתעורר  א"ז   של  העליון  באור ַעט ְּ תְּ אִּ א  וְּ ַתת ָ א  לְּ ָ ַעמ  א   ב ְּ יש ָ הו  ,  הקדוש   עם   של  התפלות  י "ע   למטה   ומתעטרת   ַקד ִּ ֻכל ְּ ָרן  וְּ ַעט ְּ תְּ ין  מִּ ָמתִּ ש ְּ נִּ ין  ב ְּ ת ִּ   ישראל   וכל  ַחדְּ

ֵדין,  השכינה  מהארת  הנמשכות  ן" נר  תוספת  שהם(,  יתירות)   חדשות  בנשמות  מתעטרין ירו ָתא  כ ְּ לֹוָתא  ש ֵ צְּ ָכא  ד ִּ ָברְּ ָוה   ָלה    לְּ ֶחדְּ ירו    ב ְּ הִּ נְּ ין  ב ִּ ִּ פ  ַאנְּ   ערבית  תפלת  תחילת  הוא  אז  ד ְּ

לֹוַמר ,  מאירות  ובפנים  בשמחה  אותה  לברך  כו    וְּ רְּ בֹוָרךְּ   ה "יהו  ת"אֶ   ב ָ יָקא  ה "יהו  ֶאת,  ַהמְּ יְּ   ב " מכ  כלולה  שהיא  לפי  ת"א   הנקראת  השכינה  כנגד'  ה"  את"  לומר  תקנו  בדיוק  ד ַ

ין ',  ת  ועד'  מא  אותיות  גִּ ח   ב ְּ ת ַ פְּ מִּ ה    לְּ ַגב ָ ָרָכה   לְּ בְּ   ראוי   לכן   ידה   על   הוא   ן " הנר  תוספת   שבת   בליל   מקבלים   שאנו  מה  כי ,  בברכה   השכינה   לכבוד   שבת   ליל  תפלת   את   לפתוח   כדי   ב ִּ

 (    מ"ומק  ג"ורא  ק "רמ ). אותה שנברך

  י "וע,  המלכות  אל ישראל  ונשמות  התפלות  עולות  הקליפות אלו  שדרך,  זה  בפסוק   הנרמזות וחמה  אף   משחית  עון   שהם   קליפות'  ד  יש  כי,  רחום  והוא  לומר   תיקנו  חול של  בערבית  הנה
,  רבא   דתהומא   בנוקבא  ונחבאו  נכנסו  הקליפות  שכל  שבת  בליל   אבל.  ברכו  באמירת  ברכות  לה  ממשיכים  כ"ואח ,  למלכות  דרכם  ועוברים  אותם  מכניעים   אנו   רחום  והוא  שאומרים 
יר ,  בברכו  מיד  מתחילים ָאסִּ א  וְּ ָ ַעמ  א   לְּ יש ָ ח   ַקד ִּ ת ַ פְּ מִּ ה    לְּ ַגב ָ סו ָקא  לְּ פְּ יָנא  ב ִּ דִּ גֹון  הדין  שליטת  על  הרומז  בפסוק   שבת  בליל  השכינה  לכבוד  להתחיל  הקדוש   לעם  ואסור  ד ְּ הו א   כ ְּ  וְּ

גוֹ  ַרחו ם  ין ', וְּ גִּ ָהא  ב ְּ ת  ד ְּ ש ַ רְּ ַ פ  תְּ ָרא ֵמָרָזא   אִּ טְּ סִּ ָכל , השבת בכניסת אחרא הסטרא מאחיזת נפרדה כבר שהיא  לפי ַאֲחָרא  ד ְּ ין  ָמאֵרי וְּ ינִּ דִּ ו   ד ְּ ש  רְּ ָ פ  תְּ רו   אִּ ַעב ְּ תְּ אִּ ה    וְּ ינ ָ  בעלי וכל מִּ

ַער   ו ַמאן,  ממנה  ונסתלקו  נפרדו  דינים תְּ אִּ א   ַהאי  ד ְּ ַתת ָ ים  לְּ רִּ ָעָרא   ג ָ ַאתְּ י   לְּ א   ָהכִּ ֵעיל ָ   למעלה   הדין  את  לעורר  גורם  הוא,  רחום  והוא  שאומר  י"ע  למטה  הדין  את  שמעורר  ומי  לְּ

ָייא  ז"ועי,  בשבת  ו"ח   לשלוט   יוכלו  ושהחיצונים סְּ ֻכרְּ א   וְּ יש ָ ָלא   ָלא   ַקד ִּ ָרא   ָיכְּ ַעט ְּ תְּ אִּ ֲעָטָרא  לְּ ה   ב ַ ָ דו ש   קְּ ,  הקדושה   בעטרת  להתעטר  יכולה  אינה  השכינה  שהיא  הקדוש   הכסא  ד ִּ

ָכל  ָנא   ד ְּ מְּ ָעֵרי   זִּ תְּ מִּ א  ד ְּ ַתת ָ ו ן   לְּ ינ  יָנא   ָמאֵריהֹון  אִּ דִּ ֲהווֹ   הדינים  בעלי  אלו  למטה  שמתעוררים  זמן  כל   כי  ד ְּ ין  ד ַ רִּ ַעבְּ תְּ ֵלי   ַוֲהווֹ   מִּ הו    ָאזְּ ל ְּ ֻ ָרא   כ  ַטמ ְּ תְּ אִּ וֹ   לְּ א   ג  ב ָ ָרא  נו קְּ ַעפְּ   ד ְּ
הֹוָמא תְּ א   ד ִּ הו    רחום  והוא   אמירת  ידי  על  שנתעוררו  ועתה,  החיצונים  מדור  ששם  הגדול  תהום  של  העפר  בנקב  להסתתר  השבת  כניסת  קודם  כולם  והלכו  שהסתלקו  ַרב ָ ל ְּ ֻ ין   כ  יבִּ יְּ ַ  ת 
הֹוָמא תְּ א   ד ִּ הו    רחום  והוא   אמירת  ידי  על  שנתעוררו  ועתה,  החיצונים  מדור  ששם  הגדול  תהום  של  העפר  בנקב  להסתתר  השבת  כניסת  קודם  כולם  והלכו  שהסתלקו  ַרב ָ ל ְּ ֻ ין   כ  יבִּ יְּ ַ  ת 
ָרָאה  ַאש ְּ יהו    לְּ יְּ ַ ת  דו כְּ ֲחָקת ,  לשלוט  כח   להם  שאין  הגם  בחול  כמו  במקומם  לשכון  חוזרים  כולם  ב ְּ ד ַ תְּ אִּ הו    וְּ א   ֲאַתר   ב ְּ יש ָ ָבָעאת  ַקד ִּ יָחא  ד ְּ   א"ז   של  הקדוש   מקום  בהם  ונדחק  ַניְּ

 (.   השכינה  רגלי דוחק כאילו בסתר עבירה העובר כל(, טז. חגיגה) ל"חז  שאמרו למה דומה זה לשון), השכינה  שהוא השבת  במנוחת לנוח  שרצה
 אתקדש  -מתרצו  טז

 תהלים צב י' לשה"כ  יז

ת:   תהילים פרק צב   יח בָּׁ ַ יר ְליֹום ַהׁשּׁ ֲֹעֵלי  .....     )א( ִמְזמֹור ׁשִ ל פּׁ ְרדוּׁ כָּׁ ָ יָך יֹאֵבדוּׁ ִיְתפּׁ ה ֹאְיבֶּ י ִהנֵּׁ יָך ְיהָֹוה כִּׁ ה ֹאְיבֶּ י ִהנֵּׁ ן: )י( כִּׁ  ָאוֶּ

 



 6צה.       מוהר"ן                                       תורה פו        ליקוטי                                             

און  פועלי  כל  נפרדים  אזי  השבת  שקר  ,יום  עושי  כל  מהמלכות  \יט/דהיינו  פירושו        .נפרדים  יומא  איתקדש 
 ,ומאיר למלכות  \כ/ אנפין   מתלבש באמא ונכנס בזעיר  ,ואבא הנקרא קדש  ,מן הקליפות  המלכות עולהשבשבת  

 .  בחכמהממילא יתפרדו כל פועלי און שהם הקליפות והסט"א כי אין להם שליטה ו לכן שבת נקרא קדש.
בבחי' רגליה    ,של המלכותדהיינו רגליה    \כא/ ועיקר שליטה שלהן בימי החול, הוא בבחינות רגלין

ובכל בהמלכת השם ית' כבדות  מרגישדהיינו ששאין מניחין לאדם לילך בדרכי השי"ת  ,יורדות מוות

ית', רצונו  ו(  עשיית  )ברכות  בגמרא  מינייהו,  \כב/דאיתא  דשלהי  דרבנן  ברכי  דהיינו   \כג/ הני 
מה   שזה  דהיינו  אותם,  הסובבים  והקליפות  בגלל השדים  היא  ברגליהם  חכמים  שעייפות שמרגישים תלמידי 

הרוצה   םכמשל אד  ,היאשרוצים לעשות  ברוחניות הם מתגברים עד שכל עבודת ה'  שניכר קצת בחוש, ממה ש
  .מגיעים עד ברכיוה לרוץ בתוך מים 

אם    \כד/ חוזרין להם כח ההליכה כמ"ש )ישעיה נח(ה  כל הרוצים להמליך את הקב"ובשבת קודש  
וכו'תשיב משבת רגליך,   וכו' אז תתענג  ורבנו מבאר עפ"י    .פשוטו של מקרא אם תשוב מעשיית עבירה 

)שנה"י .  וחוזרות למעלה  ,מאחיזת הקליפות השולטות בימי החולועולות  שבשבת הרגלים שבות    \כההאריז"ל/ 
עולים שהיה    ממקומן   דעשיה  דעשיהחלמקום  ונשאר  ג"ת  הראשון  ,  המלכות המפריד  חלל  מקומן  רגלי  בין 

וזהואור החכמה מאיר  , ועוד גם  ( לקליפות יומא כנ"ל,  , עולם האמת  ,בחי' עולם הבא  ששבת  בבחי' איתקדש 

 
 )י( ארום הא בעלי דבבך יי ארום הא בעלי דבבך יהובדון לעלמא דאתי מתפרשין מן סיעתהון דצדיקיא כל עבדי שקר:   תרגום יונתן 

 .>באור המלים< ויש הבדל בין רשעים ובין פועלי און, שפועלי און הוא בין אדם לחברו, והרשע יהיה לפעמים נגד המקום   מלבי"ם 
על תהלים הנ"ל שלעולם הבא יתפרדו כל עושי שקר מהצדיקים. כך גם יש לומר שבשבת שהיא מעין עוה"ב נפרדים    ראה תרגום יונתן   יט

 כל עושי שקר שהם החיצונים האוחזים ברגלי המלכות בימי החול.
חיים   כ קודש    פרי עץ  מקרא  א    -שער  ע   -פרק  ממש  אמא  של  ונה"י  בתוכם,  שלהם  המוחין  עם  נה"י דאבא  באים  בשבת  המוחין  כי  ם 

שלהם בתוכם, ואח"כ מתחברין ונכנסין נה"י דאבא תוך נה"י דאמא, ונה"י דאמא תוך הז"א, נמצא כי בשבת היא קודש עצמה, בסוד אבא  
 הנקרא קודש ממש הנכנסין עתה: 

הכוונות    כא שבת   -שער  קבלת  ענין  א  דרוש  שבת  סדר  והט   -דרושי  בע"ש  חמין  במים  פי"ו  רחיצת  בענין  לכוין  צריך  כי  עוד  הוא  עם 
ועולים רגליה שהם הנה"י שבה במקום החג"ת   בימי החול רגליה יורדות מות ועתה רוחצת רגליה מאותו הטינופת שנדבק שם  השכינה 

 ועד"ז נעשה בכל העולמו' בסוד רחצתי את רגלי איככה אטנפם אם אחזור להורידה במקום הקליפות.
תניא אבא בנימין אומר אלמלי נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין אמר אביי אינהו נפישי    .ברכות דף ו   כב

אמר רבא האי דוחקא דהוי בכלה    .אמר רב הונא כל חד וחד מינן אלפא משמאליה ורבבתא מימיניה   .מינן וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא 
 .הני כרעי דמנקפן מנייהו   .הני מאני דרבנן דבלו מחופיא דידהו   .מנייהוהברכים((    )עיפותהני ברכי דשלהי    .מנייהו הוי 

הנה כל מאמרים אלה הם מדברים על ימיהם שהיו השדים מצויין הרבה, אבל בזמנים אלו כיון שנתמעט כח הסטרא אחרא    -  בן יהוידע 
 נתמעטו השדים גם כן, דהא בהא תליא: 

ין ענין נ"ה שהם ברכי דרבנן דשלהי מנייהו הוי כי שם מתאחזין הקליפות בסוד שקר אין לו רגלים  להב  -פרק ב מ"ת    עץ חיים שער לא   כג
ובסוד כל היום דו"ה היפך הוד וכיוצא בזה והרי נ"ה הם סוד ערבי נחל סתומים ואין להם פתח פתוח כמו היסוד וא"כ מהיכן הם יונקים.  

 .עות מקום הצפרנים כי משם או"פ בוקע ויוצא בין בצפרני ידיו בין בצפרני רגליו אבל הענין דע כי הקליפה קום יניקתה הוא מסוף האצב 

ברכי רבנן דשילהי מינייהו. הנה הכלה העליונה רגליה יורדות מות ואז השקר אין לו רגלים אוחז בש' שיש    -ברכות דף ו    ליקוטי הש"ס 
אוחז בירך יעקב ובירכו וברכי דרבנן הם כדי להשלים חסרונו ולסמוך אות  לה ג' רגלים ומדבקים לק"ר כי נקצצו רגליו של נחש ולכן הוא  

 של ש' אל ק"ר וקשר של רשעים אינו מן המנין כי יתפרדו כל פועלי און. ג"ז מהאר"י ז"ל: 
נח   כד פרק  ת    ישעיה  בָּׁ ַ ַלׁשּׁ ְוָקָראָת  י  ָקְדׁשִ יֹום  בְּׁ יָך  ֲחָפצֶּ ֹות  ֲעש  ָך  ַרְגלֶּ ת  בָּׁ ַ ִמׁשּׁ יב  ׁשִ ָ תּׁ ִאם  יָך  )יג(  ָרכֶּ דְּׁ ֹות  ֵמֲעש  ֹו  ְדתּׁ ְוִכבַּׁ ד  בָּׁ ְמכֻּ ְיהָֹוה  ִלְקדֹוׁש  ג  עֹנֶּ

ָבר:  ר דָּׁ ְפְצָך ְוַדבֵּׁ צֹוא חֶּ  ִממְּׁ

ר"ל אם החזקת בדרך לצאת חוץ לתחום ונזכרת שהוא שבת והשבות רגלך בעבור השבת. עשות    -)יג( אם תשיב משבת וכו'    מצודות דוד 
א   - ור"ל  במקום שתים  עומדת  ביום קדשי  המ"ם של משבת  מן המלאכות האסורות.  תשוב מעשות חפצך אחד  זהו השבת שקדשו    -ם 

ליום השבת שקדשו המקום    -תקרא את השבת יום עונג ר"ל יהיה מיוחד לך להתענג בו. לקדוש ה' מכובד    -המקום. וקראת לשבת ענג  
מבלי מצוא בו    -לא תכבדו בו עניניך. ממצוא  ר"ל לא בקריאת שם לבד א   -תקרא יום מכובד מבלי עשות בו מלאכה של חול. וכבדתו  

 ומלדבר בו דבר הנאסר בשבת כחשבונות וכיוצא:   -חפצך ר"ל שלא תעשה בו חפצך מדברים האסורים בשבת. ודבר דבר  
השבת נעשה  , איך ביום  )בשער הכוונות קבלת שבת(  כבר הודעתיך   -  תשיב משבת רגליך וכו':   -  ישעיה פרק נח   )להאריז"ל(  ספר הליקוטים    כה 

נה"י של העשיה   בג'. כיצד,  ג'  נכללים כל העולמות  בליל שבת קודם התפילה,  כי  והוא,  תפילתינו.  ע"י  בימי החול  מעצמו, מה שנעשה 
בחג"ת של העשיה, וחג"ת דעשי"ה בחב"ד דעשיה עצמה, וחב"ד דעשיה בנה"י דיצירה, וכן עד רום המעלות. נמצא, כי מקום נה"י דעשיה  

וז"ס תחום שבת, כמבואר אצלינו. נמצא, כי ע"י הכללות של כל אלו העולמות, כל הכונה היא לעלות הנה"י דעשיה  נשאר חלל ופנ  וי. 
למעלה, וישאר מקום פנוי ביניהם אל הקליפות, לפי שנה"י הם מלבר מגופא, ושם הוא עיקר אחיזת החיצונים. והרי זה דומה למי שמרים  

וזהו אם תשיב משבת רגליך. פירוש, אם תשיבם למעלה, כי הלא נה"י הם הרגלים העליונים אשר  ונושא רגליו למעלה כדי שלא יטנפו,  
חוזרים   השבת,  ביום  ועתה  ונתחדשו.  נתוספו  נה"י  אך  חג"ת,  חב"ד  שהם  קצות,  שש  רק  אינם  שעיקרם  אצלינו,  כמבואר  מחדש,  יצאו 

השבת הרגלים, שהם נה"י למעלה. אך היוצא חוץ לתחום,    ליכלל למעלה אל מקומם ממש. וזהו פירוש אם תשיב משבת רגליך, שהוא 
 הוא גורם ליכנס החיצונים למקום הקדש. ועיין בס' הכונות, בתחילת דרוש של שבת: 



 7צה.       מוהר"ן                                       תורה פו        ליקוטי                                             

המלכות  שדהיינו   רגליםרגלי  לו  אין  השקר  מעולם  רגלים  ,עולות  לו  שיש  האמת  עולם  כמו    לבחי'  היינו 
 .  להמליך את הקב"ה בתורה ומצוות ועבודת ה' שאמרנו שבשבת קודש יכול לילך בדרכי השי"ת

יאחז בו שלא   \כז/[כו]   אך למשל, תינוק כשמתחיל לילך עדיין צריך סעד לתומכו דהיינו שאביו 

קטנות,יפול פסיעות  רק  במרוצה  לילך  יכול  אינו  ואעפ"כ  לילך  .  ללמוד  התחיל  עתה  זה    כי 
 .  דהיינו לסייע לו שלא יפול וצריכין לחזק אותו

צריך  להמליך את הקב"ה בעשיית מצוותיו ורצונו  כך כשאדם מתחיל בשבת לילך בדרכי השי"ת  
אמת. בחי'  הוא  הזה  והסעד  לתומכו,  סעד  שלישי,    עוד  רגל  בחי'  הוא  הזה  אמת  ובחי' 

קד( )שבת  בגמרא  קאי,קוש  \כח/ כדאיתא  עומדת-טא  עמידה   ,\כט/אמת  יש  האמת  שלמדת  דהיינו 
ועמידה. קיום  לו  כי אין  לו רגלים  ומדת האמת שאוחז בה היא כמו מקל שאוחז    וקיום, להבדיל מהשקר אין 

 . \לב. תרתי טבא מתלת/והמקל מכונה רגל בשבת קנ ,הזקן לסייע לו בהליכתו

אפילו עם הארץ    \לג/לב( "ד)במס' דמאי פ  כדאיתא  \לאכי מאיר בה דעת/  ושבת הוא בחי' אמת,
עם הארץ  [לד]  ירא לשקר בשבת במשנה שבשבת  מעושרים  כמבואר שם  לומר שפרותיו  וביא נאמן  ו ר, 

בחי' השתדלות  בחי' שטו ולקטו,  ושטות  כי ששת ימי החול הם בחי' שקר  .  \לה/ המפרשים כי אימת שבת עליו
ידי  ועצם  כוחי  בחי'  שהיא  שבת  ה  שהוא,  הפרנסה  אבל  כג.  בתורה  כמבואר  ביותר  הגדול  אמונה שקר  היא 

  .\לו/ כמבואר בתורה לא

 
   נח היה צריך סעד לתמכו ואברהם היה מתחזק ומהלך. ועיין בעש"ט עה"ת פרשת נח אות ז' ח' ט'  -עיין פרש"י בראשית ו' ט'  כו

ואמר לו הבעל שם שמצאנו בינינו דבר זה על דרך משל, כשאב רוצה ללמד לבנו הקטן    -אות ז'  פרשת נח    -  התורה בעל שם טוב על    כז
יפול התינוק   ידיו סמוך לו כדי שלא  ומרחיב את  בנו ומעמיד אותו לפניו על הארץ  יכול לילך ברגליו, מה עושה אביו, נוטל את  שיהיה 

ו  אביו,  ידי  שני  בין  הולך  והתינוק  ילך  ארצה,  שהתינוק  כדי  לאחוריו,  מעט  מעט  אביו  מתרחק  ו(  אזי  אביו  אצל  סמוך  התינוק  כשיגיע 
ויתקרב בכל פעם יותר ומכח זה יתלמד הילד לילך בטוב, כי אם לא היה אביו מתרחק בכל פעם לאחוריו, לא היה הולך התינוק רק אותו  

ביו עומד בתחילה, אבל השתא כשהולך אביו בכל פעם לאחוריו  המיעוט שהיה בין המקום שהיה אביו מעמידו בתחילה, למקום שהיה א 
נמצא הולך התינוק בכל פעם יותר, כך מתנהג הקדוש ברוך הוא עם בריותיו, כשאדם מתלהב בדבקות הבורא, אם לא היה מתרחק ממנו  

הוצרך האדם להת פעם,  ובתמידות, אבל השתא כשמתרחק ממנו בכל  בכח  היה דבקותו  הוא לא  ברוך  פעם  המקום  בכל  בדבקותו  חזק 
יותר ויותר, כי בכל פעם כשרואה את עצמו רחוק מאתו יתברך שמו, יצטרך להוסיף ולחדש בכל פעם דבקות יותר מדמעיקרא ומכח זה  
יתייחד ויתחזק דבקותו בכל פעם יותר, ואמר שלזה רמז דוד המלך עליו השלום )תהלים מ"ח( הוא ינהגנו עלמות ופירש רש"י ז"ל כאדם  

 וכעין זה בקדושת הלוי פרשת שמות. ועיין מקור מים חיים אות ו' על הבעש"ט עה"ת נח.    )תורי זהב ברמזי ראש השנה(:       יג את בנו הקטן לאט: המנה 
שזו    אמת מרחקא מיליה, שלשת אותיותיו קרובות בסדר האל"ף בית, ואילו  ,  מאי טעמא? שקר מקרבן מיליה   .שי''ן שקר תי''ו אמת   -  שבת קד.  כח

כמו שאותיותיו מרוחקות זו מזו בסדר    לא שכיח, האמת   קושטא כמו שאותיותיו שכיחות זו אצל זו. ואילו    שיקרא שכיח כי    בתחילת האל"ף בי"ת, וזו באמצע, וזו בסוף? 

כמין לבינה תחת אותיותיה,    אמת מלבן לבוניה,  אילו ו   ל אחת מאותיותיו עומדת על רגל אחת בלבד,שכ   ומאי טעמא שיקרא אחדא כרעיה קאי,  האלף בית.  

 שיקרא לא קאי.האמת עומדת ומתקיימת, ואילו    קושטא קאי,משום ד   שמושבן טוב, שהאל"ף והתי"ו עומדות על שתי רגלים, והמ"ם מושבה רחב? 
 , מלשון חז"ל קושטא קאי, שפירושו שלאמת יש עמידה.ראייה שאמת הוא רגל דהיינו כח הליכה   צ"ע שמביא   כט
 טובים שתי הרגלים של ימי בחרות משלש של זקנה, שצריך משענת עם רגליו:   -תרתי טבא מתלת    -  רש"י פרש    ל

ָתא, כְּׁ   ...  -  כמבואר בתורה קיט   לא טוּׁ ׁשְ טוּׁ ָהָעם ְוָלְקטוּׁ" בִּׁ ר י"א(: "ׁשָ ִמְדבַּׁ ִתיב )בְּׁ ל ְימֹות ַהחֹל כְּׁ י כָּׁ ַעת, כִּׁ ִחינֹות דַּׁ ת ִהיא בְּׁ בָּׁ זַֹּׁהר  ְוׁשַ תוּׁב בַּׁ כָּׁ מֹו ׁשֶּ
ִרים ַהְמַבקְּׁ אֹוְמִרין  ׁשֶּ ְוזֶּה  ָחד.  ְלָכל אֶּ ַעת  ַהדַּׁ ְך  ִנְמׁשָ ת  בָּׁ ׁשַ בְּׁ ֲאָבל  ף ס"ג(,  דַּׁ ח  ַ לּׁ ׁשַ ִחינֹות    )בְּׁ בְּׁ הוּׁא  ׁשֶּ ת  בָּׁ ַ ַהׁשּׁ ׁשֶּ ַהְינוּׁ  ַרֵחם,  תְּׁ ׁשֶּ ִהיא  ְיכֹוָלה  ה,  ְלַהחֹולֶּ

ה ְלָך ַרֲחִמים ַעל ֲאֵחִרים, ַעל ְיֵדי   ְהיֶּ יִּׁ ה, ׁשֶּ ָ ַרֵחם ַאתּׁ תְּׁ ַרֵחם, ְלׁשֹון נֹוֵכַח, ַהְינוּׁ ׁשֶּ תְּׁ ַעת, ְיכֹוָלה ׁשֶּ ת. ְוֵכי דַּׁ בָּׁ ִחינֹות ׁשַ ׁש ְלָך ִמבְּׁ יֵּׁ ַעת ׁשֶּ ה ְלָך  ַהדַּׁ ְהיֶּ יִּׁ ָון ׁשֶּ
"ל:  נַּׁ ַ ל ַהְמַרֵחם ְוכוּׁ' כּׁ י כָּׁ ַמִים, כִּׁ ָ יָך ִמן ַהׁשּׁ אי ְיַרֲחמוּׁ ָעלֶּ ַודַּׁ  ַרֲחִמים בְּׁ

ות תקפא נמצאה גרסת גיסין מתוקנת יותר אולי גם כאן כוונת  )במס' דמאי פ"ד ( אפילו. )צ"ע כיון שבכל עשר מקומות האחרים שנמצא שינוי בין נוסחא -)במס' דמאי פ' (     אפילו, ובתקפא של ברגר והאוצר -בתקפא גיסין   לב
ות( ואח"כ כיון שכבר ממילא היה צריך לתקן לעיל בדף צד: תיקן גם כאן  מוהרנ"ת היתה למחוק כדי לציין שאינו לשון המשנה אלא ירושלמי, אבל מסתבר יותר להפך שתחילה השאיר מקום לכתוב )במס' דמאי פ' הלוקח פר 

          פ"ד(  וכתב בקיצור 

ת, יֹאכַ   משנה מסכת דמאי   לג בָּׁ ַ ָרן, ְוׁשֹוֲאלֹו ַבׁשּׁ ְ ַכח ְלַעש ּׁ רֹות, ְוׁשָ ַעש ְ ַ ֱאָמן ַעל ַהמּׁ ֵאינֹו נֶּ י ׁשֶּ רֹות ִממִּׁ ֵ ֹוֵקַח פּׁ ָכה מֹוָצֵאי  פרק ד )א( ַהלּׁ יו. ָחׁשֵ ִ ל ַעל פּׁ
ר. ֵ ַעש ּׁ יְּׁ ת, לֹא יֹאַכל ַעד ׁשֶּ בָּׁ  ׁשַ

 דירא לשקר בשבת וה"ה ביו"ט:   -]א[ ושואלו בשבת    תפארת ישראל 

ותו    -  הרמ"ז   קול  מעשרים  הארץ  עמי  דרוב  חדא  לטיבותא,  תרתי  דאיכא  בשבת  דנאמן  הארץ  עם  מסתם  מבעיא  לא  פי'  שאינו.  ממי 
נאמן: שיודעים שאינו מעשר אפילו הכי  עליו, אלא אפילו החשוד ממש  )פ"ה        דאימת שבת  תוספתא דדמאי  ביו"ט,  הדין  הוא  בשבת. 

 מ"א(, וכן כתב הרמב"ם )פי"ב ה"ב(: 
 אימת שבת עליו והוא אומר אמת.    -ין זה לשון המשנה אלא לשון תפארת ישראל שם ומקורו בירושלמי פ"ד הלכה א' שם הלשון א לד

ר' חנינא אימת שבת עליו והוא    -על משנה הנ"ל    פתח עינים לחיד"א ועיין    לה  ביבי בשם  וכו' אמרו בירושלמי רב  פיו  בשבת יאכל על 
ביום שבת מפני כבוד היום לפיכך לא ישקר עכ"ל  אומר אמת ופירש הרמב"ם   בפירושו שעמי הארץ הוא חמור בעיניהם לעשות עבירה 

וצריך ביאור מה זה היה לעם הארץ כי ירא לעבור בשבת יותר מבחול. ואפשר לומר במ"ש רבינו האר"י זצ"ל בשער מאמרי רז"ל במ"ש  
ביוה"  כדג  לנוחרו  מותר  האר   כ ע"ה  שעמי  בשבת.  להיות  עולה  שחל  העשיה  דעולם  בשבת  אך  כך  כל  פוגמים  ואינם  בעשיה  פוגמים  ץ 

למעלה וכל העולמות נקשרים אף הע"ה כשפוגם בשבת הוא פגם גדול עד האצילות וכו' ע"ש והשתא מבואר דע"ה אע"ג דאיהו לא חזי  
 מזליה חזי שהפגם שלו בשבת חמור מאד ולכן מתירא לעבור בשבת יותר מבחול ודוק: 

ְבִיחוּׁדֹו.  -אות ב'    לא   עיין תורה   לו ׁש ָהעֹוָלם וּׁ וּׁ ִחדּׁ ֲאִמין בְּׁ ַ מּׁ ת ִהיא ֱאמוָּׁנה, ׁשֶּ בָּׁ  ְוׁשַ
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אמת   בה  מאיר  בזוהר  כי  נמצא ששבת  כמבואר  בחי' אמונה  היא  עי"ז  בה אמתרק  כד אתחבר  היא    .אמונה 
ומתנהג עפ"י גלגלי הרקיע, כי כל השומר    \לזמפקיע מדעת הכופרים שהעולם קדום/ כי שבת    ושבת היא אמונה,

דהיינו שהקב"ה ברא את העולם יש מאין    ,\לטל אחד/ -של א  וביחודו  \לח/ שמאמין בחידוש העולםשבת מעיד  
ומכל  כי ע"י שמירת שבת ששובת מההשתדלות הפרנסה,  וכו'.  ימים כמ"ש בראשית ברא ה' אלוקים  בששה 

שבוע היא בחי' שבת של בראשית, ומעיד בזה שהשבת וימי החול מלאכה שהיתה במשכן, מעיד ששבת שבכל  
הם כמו חומר וצורה, דהיינו שהשבת היא הצורה של העשיה של ימי החול, דהיינו שלא עוצם ידי עושה חיל, 
ימים   כזו שייכת רק בעולם שמחודש ע"י הקב"ה בששה  ותפיסה  אלא הברכה הנשפעת מהשביתה של שבת. 

, דהיינו שכל שבת משלימה את העשיה של ששת הימים  \משוב ברוחניות כל שבוע/   ושבת של בראשית, החוזר
נוספים,   ימים  ששה  לעוד  וקיום  צורה  נותן  השבת  ועוד  פעולות.  לפעול  לעלות  רגלים  לה  ועושה  שלפניה 

 .  זה האמת מאיר בשבת ואילו בששת ימי החול האור הזה חשוךו.  \מאכמבואר באור החיים/ 

במדה א"ע  אמתזו    וכשמדבק  מפיו  שלא   כפשוטו  של  שקר  שבת  ,\מב/יצא  שמירת  סעד   ,וע"י  הוא 
וכאמור עצם שמירת השבת וקיום מצוותיה היא דבקות במדת האמת שעי"ז לתומכו ובחי' רגל שלישי.  

 נעשה רגל שלישית סעד למלכות לילך.
וליתן כח בהם כדי שיוכלו   ם הנ"ל  ַרְגַליִּ לילך היטב.  אך עדיין צריכין לברך את השלש 

 והוא ע"י צדקה שעושה בשבת, היינו שנותן לאדם על שבת, או שמאכסן עני על שולחנו 
ודוקא בהצטרף  גלה אמונת היחוד,  מ,  לכבוד השבתשנותן  כיון    ,לפני שבתשהנתינה היא  כ  גםדהיינו  בשבת,  

עם   צדקה  רגליםהמעשה  החיזוק  את  פועל  שבת  של  האמונה  רגל   ,גילוי  רק  הוא  לבד  השבת  אור  שהרי 

 .  , וצדקה לבד היא גם בחולשלישית כנ"ל
 . בשבת קודש-כי יש שני מיני צדקה, יש צדקה שעושין בימי החול, וצדקה שעושין בש"ק

שמש, בחינות  הוא  ג(  \מד/[מג ]  וצדקה  )מלאכי  וכו'.    \מה/כמ"ש  צדקה  רבנו שמש  כוונת  נראה 
כל אחד לפי הכלי   מאירה שווה לכולם ומתקבלת אצלו )תורה א(  בחי' חכמההשמש    אור  כי לחכמה בבחי' מקיף  

 
קנאות   לז מנחת  י'    עיין  פרק  הקדמות,    -לרשב"א  מאמיני  כופרים  של  מלבם  להוציא  הארץ,  ואת  השמים  את  ה'  עשה  ימים  ששת  כי 

יפול תחת האפשר,  ואומרים כי העולם מחויב המציאות מאתו יתברך, לא יאמינו כלל במופ  ושנוי דבר טבע אצלם נמנע גמור לא  תים, 
ולא יתלה יכולת ה' עליו, ואין זה חסרון בחוקו יתברך לפי דעתם, וכמו שהוא מחויב המציאות נצחי קדמון לא ישיגהו הפעלות ושנוי, כן  

ל מה שהוא תחת גלגל הירח, הכל מחויב  הטוב השופע ממנו תמיד, והוא מציאות הגלגלים, ומן הגלגלים אל השכלים, ומן השכלים אל כ 
 .מאתו ית' לפי סדור הטבע המחוייב כאור מן השמש

ו  רד"ק עיין    לח פסוק  נו  פרק  ישעיה  שבת    -  'על  שומר  גדול    -כל  יסוד  שבת  שמירת  כי  ועוד  שפירשנו,  לטעם  בפירוש  השבת  את  זכר 
זולתו   ולעבוד  ואם כן אין לשרת  זולתו  ויש לו מחדש בראו מאין ואין  באמונ' האל כי לא ישמור שבת אלא מי שיודה שהעולם מחודש 

ב משה רבינו וצוה לעמו אשר בחר בו לשמור את השבת  ויאמין כי בששת ימים ברא אלהים את העולם וישבות ביום השביעי כמו שכת
להיות להם לעדות ולזכרון כי הוא ברא את העולם, ובעבור זה נתנה להם קודם מתן תורה כי אחר שהודיעם שהוא אדון ובורא אחר כך  

ותורת משם  כי  שיאמין  ראוי  ה'  אל  שילוה  ומי  עבדיו  אל  המצוה  כאדון  ומצותיו  תורתו  על  לצותם  ראוי  ה'  היה  עם  ילוה  ובזה  אמת  ו 
 להיות לעם אחד: 

כי מן השבת ישכיל וידע אמיתת מציאותו שהוא ברא את העולם וחידשו, והשבת    -דרשה מא    -לרבי יעקב סקילי    תורת המנחה ועיין  
ותר ממנו לא  אות ומופת על חידוש העולם. צא ולמד מן המן שהיה יורד כל ימות החול ובשבת לא היה יורד, ובשישי ירד לחם משנה והנ

 היה מבאיש ורמה לא היתה בו, ונהר סבטיון יוכיח ובעל אוב יוכיח. נמצא שהשבת מורה על אמיתת מציאות השם ית' 
ֹוֵתינוּׁ ִזְכרוֹ ג' כב    עיין לק"ה דיינים   לט ָאְמרוּׁ ַרבּׁ מֹו ׁשֶּ ַרְך כְּׁ ִחיַנת ֵעדוּׁת ַעל ַאְחדוּׁתֹו ִיְתבָּׁ הוּׁא בְּׁ ת ׁשֶּ בָּׁ ִחיַנת ׁשַ וּׁר  )כב( ְוזֶּה בְּׁ בּׁ ן דִּׁ ֵ ָנם ִלְבָרָכה. ְוַעל כּׁ

ת'  בָּׁ ַ ת יֹום ַהׁשּׁ ד 'ָזכֹור אֶּ גֶּ נֶּ ה' הוּׁא כְּׁ  .  'לֹא ַתֲענֶּ
חולין    -  השל"ה הקדוש   מ  ראשונים    -מסכת  גלגולים  בששה  שנברא  מה  בכל  כי  לומר  השביתה,  כפל  .....ואמנם  )מב(  אור.  תורה  פרק 

הששה ימים, ושבתו בו בהשלימו כל הפרצוף. ומשם ואילך אין כל חדש כי אם  נכללו כל הפרצופים, ובכל זה היה היום השביעי שליח  
משם   לעשותו  השביעי  היום  בכח  הושם  זה  וכל  מהויה,  והויה  מעצם  עצם  וזה  אותיות,  וצירוף  גלגול  ידי  על  הפרצוף  והתפשטות  רבוי 

 ואילך. וגם מזה הענין שבתו כלם ביום השביעי, וזה סוד כי בו שבת......
עוד ירצה, על זה הדרך כי ששת ימים עשה ה' וגו', פירוש כי לא עשה בתכונת בריאתם שיעמדו אלא    -  (שמות פרק כ פסוק יא )  יים אור הח   מא

ה', נח מהתמדת המלאכה,   יום ראשון, ובאמצעות נפש העולם שהוא השבת שברא  ימים, ומעתה יצטרך ה' לחדש הבריאה בכל  ששת 
ד ובבא שבת עמד בקיומו, והוא אומרו וינח ביום השביעי, ויום זה מעמיד העולם עוד ששת ימים,  וכאומרם ז"ל ז שהיה העולם רופף ורוע 

     ובכל יום ששי לערב שכלתה תכונת העולם, יבא שבת ויקיים העולם עוד ששת ימים אחרים, וכן על זה הדרך, ועיין פרשת בראשית )ב ג(: 
 תקתי רק מה שמביא בשם הזוהר.  עי"ש שחוזר על דבריו כאן בתוספת ואריכות לכן לא הע 

שפירש בזוהר )שמות פח:( כי ביום השבת משתלשל השפע של כל ששת ימי המעשה יכוין על זה אומרו ויברך כי בו צוה ה' את הברכה  
 לחיות העולמות: 

א   עיין תורה נא   מב ידו בהקדמה  ואם נקבע לפי היוצא מפיו או לפי הפעולה שנפעלת על  עכ"פ נראה היכן    .ריכות בעניין מה היא אמת 
בזה. עי"ש. וראה עוד כמה תורות  , ו שמדבר רבנו על דבקות במדת האמת הכוונה שאפילו בטעות לא יצא שקר מפיו  יש הרבה לפלפל 

 מבאר כיצד הדבקות במדת האמת מועילה כגון תורה ז' ותורה ט' ותורה מז ונא ועוד.שרבנו  
 עיין תורה רנא ותורה לא   מג
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שכל  והנובעת מהארת אמת גדולה    בטחון וכן הצדקה היא גילוי    מקיף,בבחי    ארההדהיינו    ,\מו/ )תורה רנא(  שלו
רכה בתורה  כמבואר  הוא    \מז/ גדול  ואמווהבטחון  כמ"ש  מקיף  בחי'  אמונה  סביבותיךנבחי'  עיגולתך  בחי'  ם  י , 

 .כמבואר בתורה ז'

הפרנסה    ימי בוצדקה שעושין בימי החול   אחר  ורדיפה  וההסתרה  הוא כנגד שמש שבזמן  השקר 
 הזה.  

שה שבת  של  הבא,  מחאי וצדקה  עולם  העתידה    \נ/[מט]   מעין  שמש  כנגד  התחדש להיא 
אור הלבנה כאור החמה ואור החמה  תהיה שמ"ג פעמים מהשמש של היום כמ"ש  א  ישהנאלעתיד לבא,  

ש  \נג/ [נב]   כאור שבעת הימיםיהיה שבעתים   לבוא  דהיינו  נפלא  בעוה"ז  היא תאיר  לעתיד  דעת  אור של 

 
ׁשַ   -אות ב    תורה לא   מד בְּׁ ׁש  מֶּ 'ׁשֶּ ֲעִנית ח:(:  ַ ְוזֶּה )תּׁ ת.  בָּׁ ׁשַ בְּׁ א  ָ לּׁ ֵאינֹו אֶּ ָדָקה,  ַהצְּׁ ֵלמוּׁת  ׁשְ ים,  ִ לּׁ ְלגַּׁ ַהגַּׁ ֵלמוּׁת  ׁשְ ר  ִעקַּׁ ׁשֶּ ע  ַהְינוּׁ  דַּׁ ים',  ָלֲעִניִּׁ ְצָדָקה  ת  בָּׁ

ת ְמִאי  בָּׁ ת. ַעל ְיֵדי ׁשַ בָּׁ א ַעל ְיֵדי ׁשַ ָ לּׁ ֵלמוּׁת אֹור אֶּ ָדָקה ֵאין ָלהּׁ ׁשְ ׁש ְצָדָקה" ַהצְּׁ מֶּ ְבִחינֹות )ַמְלָאִכי ג(: "ׁשֶּ ׁש, בִּׁ מֶּ ֶּ ׁשּׁ ַ  ָרה כּׁ

ַמְכִריחַ  ַהיֹּׁוִמי  ל  ְוַגְלגַּׁ ְלִמְזָרח,  ֲעָרב  ַ ִממּׁ ֲהִליָכָתם  ר  ִעקַּׁ ׁשֶּ ים  ִ לּׁ ְלגַּׁ גַּׁ י  בֵּׁ גַּׁ ִצינוּׁ  ָ מּׁ ֶּ ׁשּׁ ה  ַ מּׁ ׁשֶּ ם  ְצָדָקה.  ...גַּׁ י  בֵּׁ גַּׁ ָמִצינוּׁ  ָבר  ַהדָּׁ זֶּה  ְלַמֲעָרב,  ְזָרח  ִממִּׁ   אֹוָתם 
עַ  )הֹוׁשֵ ְבִחינֹות  בִּׁ ָך",  ַזְרעֶּ ָאִביא  ְזָרח  "ִממִּׁ ְעָיה מ"ג(:  )ְיׁשַ ְבִחינֹות  בִּׁ ְצָדָקה.  ֹוֵתן  ַהנּׁ ִחינֹות  בְּׁ זֶּה  ץ  ִמְזָרח,  ַהְמַקבֵּׁ זֶּה  ַמֲעָרב,  וּׁ ִלְצָדָקה".  ם  ָלכֶּ "ִזְרעוּׁ  י(:   

." ָ ךּׁ צֶּ ֲאַקבְּׁ ֲעָרב  ַ ִממּׁ "וּׁ ְבִחינֹות:  בִּׁ ָעִני,  הֶּ ַהְינוּׁ  ָדָקה,  רוּׁת    ַהצְּׁ )ִמְדָרׁש  ִית'  ַהבַּׁ ַעל  בַּׁ ִעם  ה  עֹוֹשֶּ ָעִני  הֶּ ָעִני,  הֶּ ִעם  ה  עֹוֹשֶּ ִית  ַהבַּׁ ַעל  בַּׁ ֶּ ׁשּׁ ה  ַ ִממּׁ 'יֹוֵתר  ה:  ְוזֶּ
ִית:  ַעל ַהבַּׁ ה ִעם בַּׁ ָעִני עֹוֹשֶּ ה הֶּ יָּׁ ר ָהֲעֹשִ ֲעָרב ְלִמְזָרח, ַהְינוּׁ ִעקַּׁ ַ נוָּׁעה ִממּׁ ר ַהתְּׁ י ִעקַּׁ ה ד'(. כִּׁ ָרׁשָ ָ  פּׁ

ק:   מלאכי פרק ג   מה  ְגֵלי ַמְרבֵּׁ עֶּ ם כְּׁ ֶּ תּׁ ם וִּׁפׁשְ יָה ִויָצאתֶּ ְכָנפֶּ א בִּׁ ֵ ַמְרפּׁ ׁש ְצָדָקה וּׁ מֶּ ִמי ׁשֶּ ם ִיְרֵאי ׁשְ  )כ( ְוָזְרָחה ָלכֶּ

אבל לכם יראי שמי תזרח שמש צדקה ר"ל הצדקה שעשיתם יאיר לכם כשמש והוא ענין משל לומר מצות    -)כ( וזרחה לכם    מצודות דוד 
בכנפיה  הצד  ומרפא  טוב.  גמול  לכם  תשלם  בעצמה  לפרישת    -קה  וזריחתה  האור  פרישת  ודמה  ותענוג  רפואה  לכם  יהיה  בזריחתה 

ויצאתם   ב'(.  )יואל  פרוש על ההרים  נאמר כשחר  וכן  בכנפים הפרושות  יפרוש אורו על הארץ  כי השמש  מקום שתצאו    -הכנפים  בכל 
 לים המפוטמים במרבק והוא הדיר שלהם: ותבואו תתענגו בטוב ותתרבו בבשר ושומן כעג 

ְוִיֹשְ וְ   –  תורה רנא   מו ת  ת, ְותֹוָרתֹו ֱאמֶּ ַרְך ֱאמֶּ ם ִיְתבָּׁ ֵ י ַהׁשּׁ א ָחד. כִּׁ ָ ֹלּׁ ָרֵאל כּׁ ְוִיֹשְ ִריְך הוּׁא ְואֹוַרְיָתא  א בְּׁ ְדׁשָ ן קֻּ ֵ ת,  ַעל כּׁ ם ֱאמֶּ ָ לּׁ ֻּ כּׁ ׁשֶּ ְוֵכיָון  ת,  ָרֵאל ֱאמֶּ
ג(: אֲ  )ַמְלָאִכי  תוּׁב  כָּׁ ׁשֶּ מֹו  כְּׁ י,  וּׁ נּׁ ׁשִ ׁשוּׁם  ֹו  בּׁ ֵאין  ת  ֱאמֶּ בֶּּׁ י  כִּׁ ָחד,  ֹל אֶּ ְוהוּׁא  ַהכּׁ ת  ֱאמֶּ ַרְך  ִיְתבָּׁ ם  ֵ ַהׁשּׁ י  כִּׁ ם,  ְכִליתֶּ ַיֲעקֹב לֹא  ית  בֵּׁ ם  ֶּ ְוַאתּׁ ִניִתי  ׁשָ ה' לֹא  ִני 

ִנְתהַ  ן  ֵ כּׁ ל  ַהְמַקבֵּׁ ִפי  כְּׁ י  כִּׁ ִלים,  ַהְמַקבְּׁ ל  ֵאצֶּ ַרק  הוּׁא  וּׁי  נּׁ ִ ְוַהׁשּׁ "ל,  נַּׁ ַ כּׁ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  י,  וּׁ נּׁ ׁשִ ִלי  בְּׁ ָחד  הַ אֶּ ֲאָבל  י,  וּׁ נּׁ ִ ַהׁשּׁ ְצלֹו  אֶּ ה  ׁשוּׁם  וֶּּׁ ֹו  בּׁ ֵאין  ַרְך  ִיְתבָּׁ ם  ֵ ׁשּׁ
ַהְמקַ  ל  וּׁי הוּׁא ֵאצֶּ נּׁ ִ ְוַהׁשּׁ ָחד ְלַבד,  ַֹח אֶּ ַרק כּׁ ׁש הוּׁא  מֶּ ֶּ ַהׁשּׁ י  ׁש, כִּׁ מֶּ ׁשֶּ ִחיַנת  בְּׁ ְוזֶּה  לֹום,  ְוׁשָ י, ַחס  וּׁ נּׁ ׁש,  ׁשִ מֶּ ֶּ ַהׁשּׁ ְיֵדי  ַעל  ים  ִנְתַהוִּׁ ִיים  וּׁ נּׁ ׁשִ ה  ָ מּׁ ַ י כּׁ ִלים, כִּׁ בְּׁ

וְּׁלַהְקפּׁ  יְך  גֹון ְלַהתִּׁ מֶּ כְּׁ ֶּ ַהׁשּׁ ׁשֶּ גֹון כְּׁ ִלים, כְּׁ ַהְמַקבְּׁ ֵמֲחַמת  ַרק  ְוזֶּה  ָמקֹום ַאֵחר.  בְּׁ ְמבָֹאר  ַ ֹחֹות כּׁ ַהכּׁ ָאר  ׁשְ וּׁ ם  ֵ וְּׁלַחמּׁ ְלָקֵרר  ת ֹות  כֶּ ֶּ ַמתּׁ ֲעָוה,  ׁשַ ָאה ַעל  בָּׁ   ׁש 
ַֹח   ַהכּׁ ְצָלהּׁ  אֶּ ה  ִנְתַהוֶּּׁ ן  ֵ כּׁ ְוַעל  ת,  ֱאמֶּ בֶּּׁ ה  ָקׁשֶּ ֵאינֹו  ֲעָוה  ַ ַהׁשּׁ ׁשֶּ ֵמֲחַמת  זֶּה  ְלַבד: אֹותֹו.  ָחד  אֶּ ַֹח  כּׁ ַרק  הוּׁא  ׁש  מֶּ ֶּ ַהׁשּׁ ֲאָבל  ֹחֹות.  ַהכּׁ ָאר  ׁשְ בִּׁ ְוֵכן  יְך,         ְלַהתִּׁ

ִיְראֵ  ם  ָלכֶּ "ְוָזְרָחה  ג(:  )ַמְלָאִכי  ִחיַנת  בְּׁ "ל.  נַּׁ ַ כּׁ ת  ֱאמֶּ ִחיַנת  בְּׁ ׁש  מֶּ ׁשֶּ ִחיַנת  בְּׁ ִהיא  ׁשֶּ ְצָדָקה,  ִחיַנת  בְּׁ ָאְמרוּׁ ְוזֶּה  ׁשֶּ ְוזֶּה  ְצָדָקה",  ׁש  מֶּ ׁשֶּ ִמי  ׁשְ ַחָכֵמינוּׁ,  י   
נִּׁ  ַ תּׁ ָניו ִמׁשְ ָ ִריֹּׁות פּׁ ְצָרְך ָאָדם ַלבְּׁ נִּׁ יָון ׁשֶּ ֵ ת ִלְבֵני ָאָדם, כּׁ ֻּ רוּׁם זֻּלּׁ ָרכֹות ו:(: 'כְּׁ ִיים,  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )בְּׁ וּׁ נּׁ ה ׁשִ ָ מּׁ ַ ִאים כּׁ ָדָקה בָּׁ י ַעל ְיֵדי ַהצְּׁ ָוִנין', כִּׁ ה גְּׁ ָ ין ְלַכמּׁ

לִ  ֹל הוּׁא ַרק ֵמֲחַמת ַהְמַקבְּׁ יְוַהכּׁ וּׁ נּׁ הּׁ ׁשִ ָחד ְלַבד, ְוֵאין בָּׁ "ל הוּׁא ַרק אֶּ נַּׁ ַ ׁש כּׁ מֶּ ִחיַנת ׁשֶּ ת בְּׁ ִחיַנת ֱאמֶּ הוּׁא בְּׁ ָדָקה ׁשֶּ וּׁי הוּׁא ַרק    ים, ֲאָבל ַהצְּׁ נּׁ ִ "ל, ְוַהׁשּׁ נַּׁ ַ כּׁ
ָניו ֵמֲחמַ  ָ ה פּׁ נֶּּׁ ַ תּׁ ׁשְ נִּׁ ׁשֶּ ָוִנין, ְוֵיׁש  גְּׁ ה  ָ ם ְלַכמּׁ ֵניהֶּ ְ ין פּׁ נִּׁ ַ תּׁ ׁשְ נִּׁ ׁשֶּ ִלים  ל ַהְמַקבְּׁ ְוֵיׁש ֵמֲחַמת  ֵאצֶּ ִריֹּׁות,  ְצָטֵרְך ַלבְּׁ יִּׁ ׁשֶּ ֵאינֹו ָראוּׁי לֹו  ׁשֶּ ר  ֲאׁשֶּ ׁש לֹו, בַּׁ יֵּׁ ׁשֶּ ְדלוּׁת  ת גַּׁ

ֹוְתִנים  נּׁ ׁשֶּ ֵמַח ַעל  ָֹ שּׁ ׁשֶּ ְמָחה,  ֹשִ ָניו ֵמֲחַמת  ָ ה פּׁ נֶּּׁ ַ תּׁ ׁשְ נִּׁ ׁשֶּ ְוֵיׁש  ִריֹּׁות,  הוּׁא ִנְצָטֵרְך ַלבְּׁ ׁשֶּ וּׁ   ַקְטנוּׁת ַעל  נּׁ ׁשִ זֶּה ֵיׁש  ֵמַח ְמֹאד ַעל  לֹו, ְוַגם בָּׁ ָֹ שּׁ ׁשֶּ י ֵיׁש ִמי  ִיים, כִּׁ
ין פְּׁ  נִּׁ ַ תּׁ ן ִנׁשְ ֵ ִחיָנתֹו כּׁ ָחד ְלִפי בְּׁ ל אֶּ ִלים כָּׁ ל ַהְמַקבְּׁ ִיים הוּׁא ַרק ֵאצֶּ וּׁ נּׁ ִ ַהׁשּׁ ׁשֶּ ֹוְתִנין לֹו, ִנְמָצא  נּׁ י  ׁשֶּ ָחד ְלַבד, כִּׁ ַֹח אֶּ ָדָקה ִהיא ַרק כּׁ "ל. ֲאָבל ַהצְּׁ נַּׁ ַ ם כּׁ ֵניהֶּ

ת,  ִחיַנת ֱאמֶּ "ל:   ִהיא בְּׁ נַּׁ ַ ת כּׁ ת ַעְצָמהּׁ ָלֱאמֶּ כֶּ ן מֹוׁשֶּ ֵ ׁש, ְוַעל כּׁ מֶּ ִחיַנת ׁשֶּ          בְּׁ
ה ָאָדם" וְּׁכִתיב )רוּׁת ב(: "ׁשֵ ...  -  תורה רכה  מז ית א(: "ַנֲעֹשֶּ ֵראׁשִ ְבִחיַנת )בְּׁ ר ָאָדם, הוּׁא ַעל ְיֵדי ְצָדָקה, בִּׁ דֶּ יִתי  ְוָלבֹוא ִלְבִחיַנת גֶּּׁ ר ָעֹשִ ם ָהִאיׁש ֲאׁשֶּ

ׁשֶּ  לז(.ַהְינוּׁ  ִסיָמן  בְּׁ ְלֵעיל  )הוָּׁבא  זַֹּׁהר  בַּׁ תוּׁב  כָּׁ ׁשֶּ מֹו  כְּׁ ְצָדָקה  אן  כָּׁ ַאף  ְצָדָקה  ָהָתם  ָמה   ' ְוכוּׁ ַהיֹּׁום"  ֹו  הוּׁא  ִעמּׁ ׁשֶּ ָאָדם  ִחיַנת  בְּׁ ה  ַנֲעֹשֶּ ְצָדָקה  ְיֵדי  ַעל 
ִפיָך" 'זֹו ְצָד  ָנה ו(: "בְּׁ ָ הוּׁ )רֹאׁש ַהׁשּׁ "ל, ְוזֶּ נַּׁ ַ וּׁר כּׁ בּׁ ִחיַנת דִּׁ ְבִחיַנת: "ִמי  בְּׁ ר ָהָאָדם בִּׁ דֶּ ִחיַנת גֶּּׁ הוּׁא בְּׁ וּׁר, ׁשֶּ בּׁ ַהְינוּׁ ַהדִּׁ ה דְּׁ ֶּ ה ַהפּׁ י ַעל ְיֵדי ְצָדָקה ַנֲעֹשֶּ ָקה', כִּׁ

טוֹ  ה  ַוֲעֹשֵ ה'  בַּׁ ַטח  "בְּׁ ל"ז(:  ים  ִ ִהלּׁ )תְּׁ ְבִחיַנת  בִּׁ חֹון,  ָ טּׁ ַהבִּׁ ְיֵדי  ַעל  הוּׁא  ָדָקה  ַהצְּׁ ר  ְוִעקַּׁ ָלָאָדם".  ה  ֶּ פּׁ ם  ִאם ֹשָ י  כִּׁ ַלֲעֹשֹות    ב",  ָיכֹול  ֵאינֹו  חֹון  ָ טּׁ בִּׁ לֹו  ֵאין 
חֹון,   ָ טּׁ ָדָקה הוּׁא ַעל ְיֵדי בִּׁ ר ַהצְּׁ ֹוֵתן ִלְצָדָקה, ְוִעקַּׁ נּׁ ֶּ ְחַסר לֹו ַמה ׁשּׁ יֶּּׁ ֶּ י ִמְתָיֵרא ׁשּׁ י, כִּׁ ָראוּׁ ָ ָדָקה  ְצָדָקה כּׁ ְחַסר ַעל ְיֵדי ַהצְּׁ ֹא ַיְפִסיד ְולֹא יֶּ לּׁ ה' ׁשֶּ ֹוֵטַח בַּׁ בּׁ ׁשֶּ

 ֵ ַהׁשּׁ י  כִּׁ ָלל,  ְוכוּׁ':כְּׁ ַהזֶּּׁה  ָבר  ַהדָּׁ ְגַלל  בִּׁ ְיָבְרכֹו  ַרְך  ִיְתבָּׁ זֶּה        ם  ְיֵדי  ְוַעל  ְצָדָקה,  ין  עֹוֹשִ זֶּה  ְיֵדי  ַעל  ל,  כֶּ ֵֹ ַהשּׁ ְיֵדי  ַעל  הוּׁא  ׁשֶּ חֹון  ָ טּׁ ַהבִּׁ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶּ ִנְמָצא 
וּׁר  בּׁ ה ַהדִּׁ  ....ַנֲעֹשֶּ

 שהוא  -שהיא, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  מח

 תורה עב תנינא  לם הבא ועוד שם שבת א' מס' לע , אלו הן שבת וכו' לעולם הבא  ' מעין גברכות נז:  עיין   מט

נז:      נ אלא      -ברכות  כחיש  מכחש  הא  המטה  תשמיש  אילימא  דמאי  תשמיש  ותשמיש  שמש  שבת  הן  אלו  הבא  העולם  מעין  שלשה 
מששים לגיהנם דבש אחד מששים למן שבת אחד  חמשה אחד מששים אלו הן אש דבש ושבת ושינה וחלום אש אחד  ....  תשמיש נקבים 

 מששים לעולם הבא שינה אחד מששים למיתה חלום אחד מששים לנבואה 

פרק קמד    עמק המלך  יד  כנודע שאותיות עלמא דאתי    -שער  רברבא,  בא מדבור  וזה ההבל  ב'[,  ק"פ  ]זוהר שמות  רברבין  מבינה אתוון 
גדולות, השולטות בשבת   בינה, הם אותיות  ב'[,  היא  ל"ג  ]תמיד  עולמים'  ומנוחה לחיי  'שכולו שבת  יום  הוא  כי  עולם הבא.  מעין  שהוא 

 ולכן אומרים 'אל אדון על כל המעשים' ובחול הוא סוד עולם הזה, שולטים אותיות זעירין, שהם 'אל ברוך גדול דעה', יובן זה במקומו.
 שהוא  -שהיא, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  נא

 ישעיהו ל' כו  נב

ֲחבֹׁש    עיה פרק ל יש   נג יֹום  בְּׁ ִמים  ַהיָּׁ ְבַעת  ׁשִ אֹור  ְבָעַתִים כְּׁ ׁשִ ה  ִיְהיֶּ ה  ָ ַהַחמּׁ ה ְואֹור  ָ ַהַחמּׁ אֹור  ָבָנה כְּׁ ְ ַהלּׁ ְוָהָיה אֹור  וַּׁמַחץ  )כו(  ֹו  ַעמּׁ ר  בֶּ ׁשֶּ ת  ְיהָֹוה אֶּ
א:  ָ תֹו ִיְרפּׁ ָ   ַמכָּׁ ד ַמש ּׁ ֹו ְוכֹבֶּ ֵֹער ַאפּׁ ְרָחק בּׁ ֶּ א ִממּׁ ם ְיהָֹוה בָּׁ ה ׁשֵ ת: )כז( ִהנֵּׁ ֵאׁש ֹאָכלֶּ ָפָתיו ָמְלאוּׁ ַזַעם וְּׁלׁשֹונֹו כְּׁ  ָאה ש ְ

הימים    רש"י  ותשע שביעיות העולים לשלש    -)כו( שבעתים כאור שבעת  הרי ארבעים  הימים  שבעתים שבע שבעיות כאור של שבעת 
 מאות וארבעים ושלשה: 

 



 10צה.       מוהר"ן                                       תורה פו        ליקוטי                                             

ואור החמה   כי מלאה  בחי'  היום, בבחי'  כפול שמ"ג פעמים מהדעת של  דהיינו  ה'  שבעתיים  הארץ דעה את 
מכסים לים  שמ"ג  כמים  חלקי  שישים  )דהיינו  הבא,  לעולם  משישים  אחד  היא  ושבת  נמצא 5.7=60/343.   )

אור הדעת   החול  5.7שבשבת מאיר  בימי  כפול ובהצטרף השכל של צדקה הוא מאיר  ,  פעמים ממה שמאיר 

 . שישים דהיינו שבעתים
 , של המלכותהוא נותן כח לבחי' רגלין    ובטחון שכל גדול אמת  בחי'  ושמש שהוא בחינות צדקה  

וכשמאיר   \נה/ כינוי למלכותהוא דק צכי צדק תרתי משמע כי צדק לפניו יהלך,  \נד/שנאמר )תהלים פה(

בדרכי   היינו שצדקה עושה לו הליכה  וישם לדרך פעמיו  וזהו צדק לפניו יהלך  ,בה השכל אזי היא צדקה

צדקה של שבת מאירה למלכות אור של דעת אמת  ה כי    ,הצדקה מוליך אותו בדרכי ה'דהיינו שהשכל של    .ה'
 דהיינו לאדם להמליך את הקב"ה כראוי.  ,כח גדול לילך בדרכי ה' למלכות גדול שנותן 

ויזרח לו השמש, ופי' רש"י לו    \נו/)בראשית לב(בירכו    הס"מעל יעקב אבינו אחרי שנגע  וגם נאמר  
כנ"ללרפאותו מצלעתו.    נזרכו ולצ יעקב מדתו אמת שהיא רגל שלישית  נגע ברגלו )השקר(  והס"מ    ,כי 

ושמש היא צדקה    על שבת,  צריך לחזקה ע"י צדקהשעל כן    ,ברגל השלישית של המלכות  דהיינוופגם באמת,  
זרחה ליעקב בבחי' שבעתים  ,כנ"ל   אור שיאיר ששמש שזרחה ליעקב הייתה    \נחכמבואר במדרש/   הנ"ל,  והיא 

ובזוהר  בה.  נשרפים  ורשעים  בה  מתרפאים  שצדיקים  כתנור",  בוער  בא  היום  "הנה  ג'(  )מלאכי  לבוא  לעתיד 
  הוא הס"מ  (ג'   )ב"ר עז  שכיון שניצח את שרו של עשו   אמרו שנתגלתה לו שמש שהיתה גנוזה בעבורו.  \נטחדש/

  .)עיין לעיל בהקדמה( הוא היצה"ר תיקן חטא אדה"ר ונקרא בעצמו שמש ח'()תנחומא וישלח  
 שהשמש מחזקת את מלמד    "ויזרח לו השמש"קה מחזקת את ההליכה ודמלמד שצ  "צדק לפניו יהלך"ינו שי דה

צדקהנמצא    .ההליכה בחי'  ההליכה,  כי    ,ששמש  כח  את  מחזקות  צדקה  נמצא  שתיהן  שעושה  בזה 

 
ה  וכנבואת מלאכי ג'    וכתנור לרשעים.  לעיל שאותה חמה כשתהיה שבעתים תהיה מחץ מכתו ירפא לישראל,   עיין מדרש רבה  י ִהנֵּׁ }יט{ כִּׁ

א   ר לֹ ַהיֹּׁום בָּׁ א ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֲאׁשֶּ ָעה ַקׁש ְוִלַהט ֹאָתם ַהיֹּׁום ַהבָּׁ ה ִרׁשְ וּׁר ְוָהיוּׁ ָכל ֵזִדים ְוָכל עֹש ֵ נּׁ ַ תּׁ ַ ֵֹער כּׁ ׁש ְוָעָנף: }כ{ ְוָזְרָחה  בּׁ ם ׁשֹרֶּ א ַיֲעזֹב ָלהֶּ
ם כְּׁ  ֶּ תּׁ ִפׁשְ ם וּׁ יָה ִויָצאתֶּ ְכָנפֶּ א בִּׁ ֵ ַמְרפּׁ ׁש ְצָדָקה וּׁ מֶּ ִמי ׁשֶּ ם ִיְרֵאי ׁשְ ק: ָלכֶּ ְגֵלי ַמְרבֵּׁ  עֶּ

ָעָמיו:   תהילים פרק פה   נד ְ ְך פּׁ רֶּ ם ְלדֶּ ְך ְוָיש ֵ ֵ ק ְלָפָניו ְיַהלּׁ דֶּ  )יד( צֶּ

דוד  צדק    מצודות  וכפל    -)יד(  אחריה  ללכת  הצדק  לדרך  פעמיו  וישים  עיניו  נוכח  תמיד  הצדק  שיהיה  ר"ל  הצדק  לפניו  יהלך  איש  כל 
 הדבר לחוזק: 

ִחיַנת    -  תורה עד ן  . ועיי צדק מלכותא קדישא   בפתח אליהו  נה  בְּׁ ְיֵדי  ַעל   , יִקין אֹוָתהּׁ ְמתִּׁ ַ מּׁ וְּׁכׁשֶּ ק.  דֶּ ִנְקֵראת צֶּ ין,  ְבִחיַנת דִּׁ בִּׁ ְלכוּׁת  ַ ַהמּׁ ׁשֶּ י כְּׁ כִּׁ
ִחיַנת "ֲאִני ה'   ֵדָעה, בְּׁ וּׁר בְּׁ בּׁ ִחיַנת דִּׁ הוּׁא בְּׁ ׁש ְצָדָקה, ׁשֶּ מֶּ ִחיַנת ׁשֶּ ְבִחיַנת ְצָדָקה, בְּׁ ָהָיה  ַיֲעקֹב, ֲאַזי ִהיא בִּׁ ׁש ׁשֶּ פֶּ י ַהנֶּּׁ יַע". כִּׁ ְצָדָקה ְוַרב ְלהֹוׁשִ ר בִּׁ ַהְמַדבֵּׁ
עֹוָלה  ׁשֶּ כְּׁ ָעה.  דֵּׁ לֹא  בְּׁ וּׁר  בּׁ דִּׁ ִחיַנת  בְּׁ ַקְטנוּׁת,  דְּׁ מִֹחין  ְבִחיַנת  בִּׁ ק,  דֶּ צֶּ ְבִחיַנת  בִּׁ ין,  דִּׁ ְבִחיַנת  בִּׁ ם  ֹדֶּ ִחיַנת  ִמקּׁ בְּׁ  , ִויׁשוָּׁעָתהּׁ ָקָתהּׁ  ָ ַהְמתּׁ הוּׁ  זֶּ ִלְצָדָקה,  ק  דֶּ   ִמצֶּּׁ

"ל: יַע" ְוַכנַּׁ ְצָדָקה ְוַרב ְלהֹוׁשִ ר בִּׁ  "ְמַדבֵּׁ

זְ   בראשית פרק לב   נו ַויִּׁ י: )לב(  ַנְפׁשִ ֵצל  נָּׁ ַותִּׁ ִנים  ָ פּׁ ל  ִנים אֶּ ָ פּׁ ֱאלִֹהים  ָרִאיִתי  י  כִּׁ ִניֵאל  ְ פּׁ קֹום  ָ ַהמּׁ ם  ׁשֵ ַיֲעקֹב  ְקָרא  ַויִּׁ ָעַבר  )לא(  ר  ֲאׁשֶּ ַ ׁש כּׁ מֶּ ֶּ ַהׁשּׁ ַרח לֹו 
נוֵּׁאל ְוהוּׁא צֵֹלעַ  ְ ת פּׁ   ַעל ְיֵרכֹו: אֶּ

השמש    רש"י  לו  ויזרח  לצרכו    -)לב(  לו  ויזרח  אגדה  ומדרש  פשוטו.  זהו  השחר  לנו  האיר  פלוני  למקום  כשהגענו  הוא  אדם  בני  לשון 
שבע   מבאר  כשיצא  בשבילו  לשקוע  שמיהרה  שעות  ואותן  בכנפיה  ומרפא  צדקה  שמש  ג(  )מלאכי  דתימא  כמה  צלעתו  את  לרפאות 

 היה צולע כשזרחה השמש:   -והוא צולע           מיהרה לזרוח בשבילו:
 לצרכו   -מתרצו  נז

רבה   נח ׁש,    -'  העח    בראשית  מֶּ ֶּ ַהׁשּׁ ָזְרָחה  לֹא  וְּׁלִמי  ְכָיה  רֶּ בֶּּׁ י  ַרבִּׁ ָאַמר  לב(,  לב,  )בראשית  וגו'  ׁש  מֶּ ֶּ ַהׁשּׁ לֹו  ְזַרח  ֲאָבל  ַויִּׁ ְרפוָּאתֹו,  לִּ לֹו  א  ּלָ אֶׁ

ים אֹוָרה. רִּ ם ַרב ַאָחא ָאַמר,    ַלֲאחֵּ ׁשֵ ו וְּבַאּלוָּפיו ַרב הוָּׁנא בְּׁ ש ָ עֵּ ת ּבְ טֶׁ ינוּ ַיֲעקֹב וְּמַלהֶׁ ָאבִּ א ּבְ ׁש ַמְרּפֵּ מֶׁ ֶׁ ְך ָהְיָתה ַהׁשּ רוְּׁך הוּׁא  ּכָ דֹוׁש בָּׁ . ָאַמר לֹו ַהקָּׁ
וּׁפָ  ְבַאלּׁ ו וּׁ ֵעש ָ ת בְּׁ טֶּ ְמַלהֶּ א ְבָך וּׁ ֵ ׁש ַמְרפּׁ מֶּ ֶּ יָך, ַמה ַאתְּׁ ַהׁשּׁ ן  ַאתְּׁ ִסיָמן ְלָבנֶּ א ָבהֶּ ֵ ֹוָכִבים, ַמְרפּׁ עֹוְבֵדי כּׁ ת בְּׁ טֶּ ְמַלהֶּ ן וּׁ א ָבהֶּ ֵ ׁש ַמְרפּׁ מֶּ ֶּ ֵהא ַהׁשּׁ יָך תְּׁ נֶּ ְך בָּׁ ָ יו, כּׁ

ֹוָכִבים )מלא  עֹוְבֵדי כּׁ בְּׁ ת  טֶּ ְמַלהֶּ וּׁ יָה,  ְכָנפֶּ א בִּׁ ֵ ַמְרפּׁ וּׁ ְצָדָקה  ׁש  מֶּ ׁשֶּ ִמי  ׁשְ ִיְרֵאי  ם  ְוָזְרָחה ָלכֶּ בָּׁ )מלאכי ג, כ(:  ַהיֹּׁום  ה  ִהנֵּׁ וּׁר וגו'.  כי ג, יט(:  נּׁ ַ תּׁ ַ ֵֹער כּׁ א בּׁ
 )בראשית לב, לב(: 

י  ָאַמר   –זוהר חדש בראשית יט. )מתוק מדבש(    נט יא   ַרב ִּ י ָ אי  יוסי  לרבי  חִּ ַוד ַ ֵרי  ב ְּ ָאמְּ יֵמי  ד ְּ א  ַחכ ִּ ית ָ נִּ א   ענין  על(  ב"ע  צא  דף  חולין'  במס)  המשנה  חכמי  שאמרו  בודאי  ַמתְּ ש ָ מְּ   ש ִּ
ֲהָוה  ַיֲעקב   ד ַ ה   ַעד   שואל  ואני,  בעבורו  זרחה  בעבורו  ששקעה  השמש   דהיינו,  השמש   לו  ויזרח   ש "כמ ,  לבדו  ליעקב  מאיר  שהיה  השמש   לְּ ָ מ  ַ   עוד   יהיה  ומתי  זמן  כמה  עד  ָדא   ֶלֱהֵוי  כ 

י  ָאַמר ,  אז  שהאיר  כמו  השמש   הפעם  עוד עבורו  להאיר  יחזור  מתי  כלומר,  כזה  דבר  הפעם ה   ָלךְּ   ֵאיָמא ,  יֹוֵסי  ַרב ִּ ל ָ ֲהָוה   מִּ א   ֲאַמר   ד ַ ,  אבי  לי  שאמר  מה,  זה  בענין  דבר  לך  אומר  ַאב ָ

ַההו א א  ד ְּ ש ָ מְּ הֹוָרא  ש ִּ יָאה  ו נְּ ֲהָוה  ַסג ִּ ַיֲעקב  ד ַ יז, ליעקב מאיר שהיה הגדול והאור השמש  אותו כי לְּ נִּ ים  הו א  ג ָ יקִּ ד ִּ יד  ַלצ ַ ָלא , לבא לעתיד לצדיקים ה"הקב אותו גנז ָלבֹוא  ֶלָעתִּ  וְּ
א   הו א  ָדא ש ָ מְּ ין  ש ִּ ש ִּ מ ְּ ַ ת  ש ְּ מִּ ה   ד ְּ י  ב ָ נֹוהִּ ו  ב ְּ ֵעש ָ ז ַר  ומפרש   .  עשו של בניו בו שמשתמשים הגשמי השמש  אור זהו ולא ד ְּ ג ַ תְּ אִּ   יעקב ראה, יעקב ירך בכף עשו של שרו שנגע ובעת וְּ

דו ן  שנגזר  הקדש   ברוח  ב ְּ עְּ ַ ת  ש ְּ יִּ י   ד ְּ נֹוהִּ ַיֲעקב   ב ְּ חֹותֹוי   ד ְּ ה    ולכן(,  ב"ע  יח   בדף   לעיל   כנזכר)  הזה  בעולם  השמש   ממשלת  לעשו  ניתנה  כי  וראה,  עשו   תחת  יעקב  של  בניו  שישתעבדו  ת ְּ  ב ֵ
א ת ָ עְּ יב   ֲהָוה   ש ַ ָמא  ָמאֵרי  ה"להקב  יעקב  ֲאַמר   כן  על,  אליו  השייך  האור  באותו  משתמש   שעשו  חשש   כי,  עצב  יעקב  היה  שעה  באותה  ַיֲעקב   ָעצִּ ירו ָתא  ָהא,  העולם  רבון  ָעלְּ הִּ   נְּ
י ילִּ יַבת  דִּ יהִּ יְּ תְּ ו  אִּ ֵעש ָ ָאה ,  לעשו  נתון   שלי  האור   הנה  לְּ ת  ָיצְּ ָרה   קֹול   ב ַ ָאמְּ ה ,  וְּ ַאת ָ יָרא   ַאל   וְּ י  ת ִּ ד ִּ ירו ָתא',  ה  נאם  ַיֲעקב   ַעבְּ הִּ יָלךְּ   ו נְּ ֵניז  ָלךְּ ,  דִּ ג ְּ תְּ ָניךְּ   אִּ בְּ לִּ   גנוז   שלך  האור  כי  וְּ

י  אֹוֵריָנא  ה" להקב  יעקב  ֲאַמר       .עשו  בו  שמשתמש   הגשמי  האור  אותו  זה   ואין ,  ולבניך  לך ה  ,  לי  הגנוז  האור  את  לי  תראה  לִּ א  ב ֵ ת ָ עְּ יק   ש ַ ֵ א   ַאפ  ש ָ יךְּ   ֻקדְּ רִּ א  ַההו א  הו א  ב ְּ ש ָ מְּ   ש ִּ
ָחֵמי,  לבא  שלעתיד  השמש   אותו  את  ה"הקב  הוציא  שעה  באותה ָלא   ַיֲעקב   ֵליה    ד ְּ יב   הו א  ָהָדא,  אחר  איש   ולא  יעקב  רק  אותו  שראה  ָאֳחָרא  ָנש    ַבר   וְּ תִּ כְּ ַרח   שכתוב  זהו  ד ִּ זְּ   לוֹ   ַוי ִּ
ֶמש   ֶ ֶמש    אֹותוֹ   ומפרש   ַהש   ֶ ָהָיה   ַהש   ר   היה  והוא,  עתה  לו  זרח ,  בעבורו  ָגנו ז  ש ֶ ֲאש ֶ ַ נו ֵאל   ֶאת  ָעַבר   כ  ְּ י  ָאַמר ,  עשו  של  שרו  את   ונצח   פ  ח ,  יֹוֵסי  ַרב ִּ צ ַ נ ִּ ש ֶ רוֹ   את  יעקב  כ ְּ ל   ש ָ ו  ש ֶ   ֵעש ָ

ַמע לוֹ , השמש  לו ויזרח   שכתוב וזה, הגנוז האור  לו נגלה אז לֹא  ַמש ְּ ַאֵחר  וְּ  .   לאחר ולא הגנוז אור  דהיינו השמש  אור נגלה ליעקב שרק משמע לְּ

   



 11צה.       מוהר"ן                                       תורה פו        ליקוטי                                             

בחי'   שהוא  רגלין  בשבת,  שלש  לבחי'  כח  הנותן  הוא  הימים,  שבעת  כאור  השמש  אור 
 . ללכת בדרכי ה' בזריזות הנ"ל

 

, היינו שבשבת פוסע עדיין  פוסעים בו פסיעה קטנהשל ליל שבת  לשון המזמור  וזהו פי'  

א בחי' אמת כנ"ל, הוא יהשס, היינו ע"י בחי' שבת  סועדים בועל כן    פסיעה קטנה כנ"ל.

, היינו שלש רגלים לברך שלש פעמיםאבל עדיין צריך    ורגל שלישי.עושה לעצמו סעד  

וליתן כח בהם שיוכלו לילך כראוי הוא ע"י    רגלי המלכות ומשענת מדת האמת,ינו שתי  י דה  הנ"ל

, היינו שיתן צדקה בשבת כנ"ל, שהיא בחי'  צדקתם תצהיר כאור שבעת הימים

 :  שמש העתידה להתחדש כאור שבעת הימים כנ"ל
 
 

 כאן ביאור חברותא לתורה פועד 

 

 
 שהוא  -שהיא, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  ס
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